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توطئة
املنظمات  متسارع يف وقت عجزت  بنحو  الدول  بي  تنتشر  فايروس كورونا  معامل  برزت 
الصحية العاملية مبختلف مسمياهتا سواء املرتبطة باألمم املتحدة أو بالدول عن إجياد اللقاحات؛ 
فأثر وجود الفايروس على االقتصاد العاملي بدرجة كبرية والسيما االقتصاد اخلليجي، الذي تزامن 
مع اهنيار أسعار النفط إىل درجة كبرية، واخنفاض الطلب العاملي عليها مع توقف حركة التجارة 
وعمل املصانع العاملية الكربى، والسيما أن دول اخلليج متتاز باعتمادها على النفط والغاز مصدرين 
أساسيي للثروة واإليرادات يف مقابل حمدودية التعاون املشرتك فيما بينها، فضاًل عن دخول بعضها 
يف أزمات بينية سياسية، واقتصادية، واختالف يف الرؤى واملصاحل، ويف التعامل مع البيئتي اإلقليمية 
بينها على مستوى األمن  الذايت  الوحدة يف االكتفاء  باجململ على حتقيق حالة  أثر  والدولية؛ مما 

الغذائي والصحي اليت متثل أولوية املرحلة احلالية.
وقد أشارت بعض التقارير االقتصادية العاملية ومنها تلك الصادرة عن صندوق النقد الدويل 
ووكاالت التصنيف االئتماين، إىل أن حكومات دول جملس التعاون اخلليجي قد جتد صعوبة يف 
إدارة العجز يف موازناهتا، أو زيادة الضرائب، أو خفض الدعم بفعل الرتكيز على حتفيز النشاط 
االقتصادي، والتخفيف من أثر انتشار الفايروس بي مواطنيها؛ لذلك فإن جناح حكومات تلك 
الدول يف مواجهة التداعيات االقتصادية مرتبط حبجم الفائض مبوازناهتا واحتياطياهتا املالية يف حال 
أو  املوازنة  العجز يف  إلدارة  االستثماري  العجز  جتاه خفض  وسعيها  النفط  أسعار  انتعاش  تأخر 

االستدانة.  
حتديات  من  أشري  وما  الوبائية،  باألزمة  واقتصاداهتا  اخلليج  دول  تأثر  من  الرغم  وعلى 
ومشكالت واجهت دول جملس التعاون، وأثرت على احلياة االقتصادية، إال أنه من املهم اإلشارة 
التعاون، فضاًل عن طبيعة وضع بعضها  اتبعتها دول جملس  اليت  أن اإلجراءات والسياسات  إىل 

االقتصاد الخليجي في ظل فايروس كوفيد 19
دراسة في التداعيات االقتصادية وسياسات المواجهة

محمد عدنان محمود *

*  دبلوماسي وباحث أكادميي.
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على مستوى االحتياطيات النقدية واملالية قد ميكنها من استيعاب التداعيات االقتصادية وإعادة 
احلياة االقتصادية تدرجيياً، ويبقى هذا األمر متفاوتاً من بلد إىل آخر داخل جملس التعاون، على 
املستقبلية، فضاًل  استيعاب األزمات  القدرة على  وفق استعدادات كل دولة من دول اجمللس يف 
عن ما متتلكه من موارد يف جمال الطاقة؛ لذلك سيكون الوضع يف دول مثل السعودية واإلمارات 
وقطر والكويت أفضل حااًل من أوضاع البحرين وُعمان؛ وذلك لقلة املواد يف هذين البلدين قياساً 
بالبلدان األربعة األخرى، بيَد أهنا قد تكون يف وضٍع أفضل من بقية الدول العربية وغريها من الدول 
حمدودة اإليرادات والسيما على مستوى القدرة على حتمل التداعيات، ومتويل العجز املرتتب عن 

الركود الذي سيخلفه الوباء.
ومن أجل جتاوز أزمتها والعودة إىل احلياة الطبيعية اعتمدت دول جملس التعاون منذ بداية األزمة 
سياسة مركزية على مستوى اإلعالم واالقتصاد، ووضع إجراءات احرتازية مشددة، وميكن يف هذا اإلطار 
اإلشارة إىل عدد من السياسات اليت اعتمدهتا دول جملس التعاون أدت إىل بعض املخرجات اإلجيابية 

يف ختفيف حدة الوباء يف هذه الدول:
حتتم . 1 مضاعفاً؛ حيث  عبئاً  األجهزة  تلك  واجهت  األزمة:  مواجهة  األمنية يف  األجهزة  دور 

عليها العمل يف مسارات متوازية سواء يف تطبيق قرارات فرض احلظر أو متابعة جتمعات العمالة 
إجراءات  إهناء  عن  فضاًل  لبالدها،  العودة  يف  الراغبة  العمالة  إجراءات  تسهيل  أو  الوافدة، 
املواطني العائدين من اخلارج، ذلك الدور الذي ميكن تطويره مستقباًل ضمن صياغة اسرتاتيجية 

متكاملة بشأن دور األجهزة األمنية والدفاعية يف مواجهة التهديدات غري التقليدية. 
أداء اإلعالم اخلليجي خالل األزمة: برز دور وكاالت األنباء اخلليجية اليت تعاملت باحرتافية . 2

الوكاالت مصدراً  السبق واملنافسة، إذ كانت تلك  اعتبارات  عن  بعيداً  ومهنية خالل األزمة 
رئيساً للمواطني والوافدين ملتابعة تطورات األزمة.

دور فرق إدارة األزمات يف بعض دول اخلليج اليت حرصت على إيضاح التطورات كاّفة أواًل . 3
بأول معززة باألرقام واحلقائق، فضاًل عن اإلرشادات التوعوية الواجب اتباعها للحّد من انتشار 
الفايروس، ومجيعها جهود ميكن االستفادة منها يف صياغة اسرتاتيجيات متكاملة لدور اإلعالم 

إبان األزمات والكوارث.
ارتبطت بصحة . 4 اليت  املفاجئة واحلادة ألزمة كورونا  الطبيعة  فبالنظر إىل  التطوعي  العمل  دور 
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اإلنسان وحياته، فقد تطلبت ضرورة وجود جهود جمتمعية تطوعية تتكامل مع نظريهتا احلكومية، 
وهو ما بدا واضحاً يف دول اخلليج عرب عدة مناذج كان اجملال الصحي يف طليعتها الذي شهد 
إقبااًل غري مسبوق، وقد تأسس ذلك األمر على خربة دول اخلليج بشأن العمل التطوعي من 
ناحية، واهتمام تلك الدول به عرب سنوات خلت من ناحية ثانية، وهو أمر باإلمكان استثماره 
يف املستقبل بتأسيس جملس أعلى للتطوع تنتظم يف إطاره اجلهود التطوعية خالل أزمات أخرى 

مماثلة.
استبقت دول جملس التعاون اخلليجي مرحلة ما بعد الوباء بسياسات االحتياط املايل لتمويل . 5

خطة إنقاذ شاملة، إذ إن ما اطلقته من حزم للحوافز الطارئة؛ لتوفري اإلغاثة االقتصادية الفورية 
واملتوسطة،  الصغرية  للشركات  والسيما  املايل  والدعم  السيولة  ولتوفري  واملؤسسات،  للسكان 
تفعيل  حنو  اجتاهها  عن  فضاًل  ومتنوعة،  نفطية  غري  جماالت  يف  املبادرات  على  وتشجيعها 
الصناعات الرقمية واخلدمات كواحدة من املشاريع املستقبلية، فضاًل عّما متتلكه من  احتياطيات 
مهمة من العمالت األجنبية الضخمة، ونسب منخفضة من الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل 
الوباء على  تداعيات  اليت ستخلقها  العوامل خبروج آمن من املشكالت  قد تسمح هلا هذه 

املديي القريب واملتوسط.
 إن السياسات اليت اتبعتها دول جملس التعاون اخلليجي يف التعامل مع الوباء وتداعياته كانت 	. 

يف غالبيتها سياسات ضمن اطار الدولة الواحدة، إذ إن خماطر األزمة وما سببته من مشكالت 
اقتصادية جعلت كل دولة تنكفئ إىل سياستها الداخلية وإعادة ترتيب أولوياهتا، وعلى الرغم 
من االجتماعات الوزارية اليت عقدهتا دول اجمللس للتباحث بشأن األزمة الوبائية على مستوى 
أهنا  نلحظ  األزمة مل  لكنها يف ظل هذه  والطاقة،  واملالية  الوطين  واالقتصاد  الصحة  وزارات 
تعاملت معها بوصفها دول جملس التعاون اخلليجي كأطر موحد هلا، وإمنا تعاملت بصفتها 
املستقلة بالنظر ملخاطر األزمة وتداعياهتا عليها وعلى جمتمعاهتا؛ لذلك سارعت بعضها إىل 
التحالف  من  الرغم  على  البحرين،  مع  السعودية  فعلت  الربية كما  وحدودها  مطاراهتا  غلق 
االسرتاتيجي بينهما وعلى الرغم من أمهية احلدود الربية اقتصادياً وسياحياً للبحرين، اليت تعد 
الرئة االقتصادية هلا، إال أن السعودية غلقت هذا املنفذ خوفاً من تداعيات الوباء عليها؛ وهنا 
ميكن اإلشارة إىل ما قاله الباحث االقتصادي إيان برمير: »إن املصاعب اللوجستية اليت خلقتها 
وسياسة  للقومية  احلتمي  والنمو  عوملة،  الال  حنو  التحّول  إىل  بالفعل  أشارت  الوبائية  األزمة 
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وطين أواًل سيدفعان الشركات إىل توطي عملياهتا اليت متنح األفضلية لسالسل العرض الوطنية 
واإلقليمية«.

يالحظ أن دول جملس التعاون متباينة يف مقدار تأثرها باألزمة الوبائية وتداعياهتا االقتصادية، . 7
إذ كانت كل من قطر، والسعودية، واإلمارات والكويت أقل تأثراً من البحرين وعمان، وذلك 
حبكم ما متتلكه من هامش احتياطي نقدي وقوة قطاع الطاقة لديها، قياساً بالبلدين األخرين، 
إذ تشري التقديرات العاملية إىل أن دواًل مثل قطر، واإلمارات امتازات بقدرات صحية متمزية 
على مستوى املنطقة والعامل ميكن االستفادة من خرباهتا وما متتلكه من تقنيات وإمكانات يف 

هذا اجملال.
جنحت دول جملس التعاون يف اعتماد سياسة مركزية بالتعامل مع األزمة بتوظيف كافة قطاعات . 8

اجملتمع واملؤسسات الرمسية على وفق سياسة واحدة جتعل من التخلص من الوباء هو اهلدف 
األمسى هلا؛ لذلك كان هناك خطاب إعالمي ووعي جمتمعي متزامن مع السياسات اليت اتبعتها 
حكومات تلك الدول وصواًل إىل فرض إجراءات حازمة ومشددة لتطبيق القرارات اليت اختذهتا 

اجلهات العليا املسؤولة عن مواجهة الوباء وتداعياته. 
مقدمة 

يقول الكاتب أروند أين روي يف كتابه )The Pandemic is a Portal(: »كانت 
اجلوائح على مّر التأريخ تدفع البشرية إىل التخلي عن ماضيها، وختّيل عاملها من جديد، وليس مثة 
اختالف يف هذه اجلائحة أهنا بوابة العبور بي عامل والعامل الذي يليه«1. من هنا حي نناقش واقع 
العامل يف ظل جائحة كوفيد 19 وتأثره اقتصادياً، فال ختتلف بقعة أو أي منطقة على هذه األرض 
من التأثر سلباً من انتشار هذا الفايروس، ومل تكن دول جملس التعاون اخلليجي مبنأى أو منفصلة 
عن هذا الواقع بل هي يف لّب التأثر حبكم ما متتلكه من موارد طبيعية كالنفط والغاز الذي تأثر على 

حنو كبري بفعل األزمة الوبائية؛ وبالتايل لن يكن وضعها بعد األزمة الوبائية كما هو قبله.
إذ برزت معامل فايروس كورونا تنتشر بي الدول بنحو متسارع يف وقت عجزت املنظمات 
الصحية العاملية خمتلف مسمياهتا سواء املرتبطة باألمم املتحدة أو بالدول عن إجياد اللقاحات وأثر 
وجود الفايروس على االقتصاد العاملي بدرجة كبرية والسيما االقتصاد اخلليجي، الذي تزامن مع 
1- نقاًل عن جي سالندا، مدير الشبكة األوروبية للديون والتنمية يف صدنوق النقد الدويل، جملة التمويل والتنمية، الصادرة عن 

https://www.imf.org :صدنوق النقد الدويل، حزيران 2020، ص: 27، انظر الرابط اآليت
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اهنيار أسعار النفط إىل درجة كبرية، واخنفاض الطلب العاملي عليها مع توقف حركة التجارة وعمل 
املصانع العاملية الكربى، والسيما أن دول اخلليج متتاز باعتمادها على النفط والغاز مصدراً أساسياً 
للثروة واإليرادات يف مقابل حمدودية التعاون املشرتك فيما بينها، فضاًل عن دخول بعضها يف أزمات 
بينية سياسية واقتصادية واختالف يف الرؤى واملصاحل ويف التعامل مع البيئتي اإلقليمية والدولية؛ مما 
أثر باجململ على حتقيق حالة الوحدة يف االكتفاء الذايت بينها على مستوى األمن الغذائي والصحي 

اليت متثل أولوية املرحلة احلالية.
النقد  صندوق  عن  الصادرة  تلك  ومنها  العاملية،  االقتصادية  التقارير  بعض  أشارت  وقد 
جتد  قد  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  حكومات  أن  إىل  االئتماين،  التصنيف  ووكاالت  الدويل 
على  الرتكيز  بفعل  الدعم  خفض  أو  الضرائب،  زيادة  أو  موازناهتا،  يف  العجز  إدارة  يف  صعوبة 
حتفيز النشاط االقتصادي، والتخفيف من أثر انتشار الفايروس بي مواطنيها؛ ولذلك فإن جناح 
حكومات تلك الدول يف مواجهة التداعيات االقتصادية مرتبط حبجم الفائض مبوازناهتا واحتياطياهتا 
العجز  العجز االستثماري إلدارة  النفط وسعيها حنو خفض  انتعاش أسعار  املالية يف حال تأخر 
التطرق إىل املوضوع يف حمورين أساسيي: األول  يف املوازنة أو االستدانة. وميكن يف هذا اإلطار 
يتطرق إىل التداعيات االقتصادية لوباء كورونا على دول جملس التعاون اخلليجي، أما احملور اآلخر 
فسيدرس السياسات واإلجراءات االقتصادية اليت اختذهتا هذه الدول للتخفيف من حدة التداعيات 

والتحديات.
احملور األول: التداعيات االقتصادية لفايروس كوفيد 19 على دول جملس التعاون اخلليجي

ميكن يف هذا احملور مناقشة عدد من التحديات االقتصادية اليت تؤثر على سياسة دول جملس 
التعاون اخلليجي يف ظل األزمة الوبائية ومنها اآليت:

أواًل: اخنفاض أسعار النفط 
حتقيق  إمكانية  على  أثرت  مزدوجة  ضربة  شكال  النفط  أسعار  وهبوط  الوباء  تفشى  إن 
الرغم من  فالسعودية واجهت مصاعب على  اخلليجية،  املالية لالقتصادات  للموازنات  االستقرار 
كوهنا أكرب اقتصاد يف املنطقة العربية، وكان االهنيار السابق ألسعار النفط يف عام 2014 دفع 
دول املنطقة اليت تعتمد على صادرات الطاقة إىل ختفيض الدعم احلكومي للمواطني واستحداث 
ضرائب لتنويع مصادر اإليرادات وحماولة تقليص نظم الرفاهية والقطاع العام، أما يف ظل الظروف 
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احلالية فستجد دول جملس التعاون صعوبة يف إدارة العجز يف موازناهتا، أو زيادة الضرائب، أو خفض 
الدعم بفعل الرتكيز على حتفيز النشاط االقتصادي والتخفيف من أثر انتشار الفايروس، ولكن حىت 

هذه اإلجراءات قد ال تكون نافعة ملدة طويلة.
وترى شركة كابيتل األمريكية أن متوسط اسعار النفط سيؤدي دوراً كبرياً يف حجم العجز 
مبوازنات دول اخلليج، ففي اململكة العربية السعودية على سبيل املثال: إذا كان متوسط سعر برميل 
النفط 40 دوالراً، قد تشهد ارتفاع يف العجز يصل إىل 1.	1 %، أما إذا كان متوسط السعر 

عند 30 دوالراً للربميل فإن العجز سيصل إىل 22.1 %؛ أي ما يعادل 170 مليار دوالر2.
ومن أجل جتاوز تداعيات االخنفاض يف أسعار النفط وانعكاساهتا السلبية على اقتصادات 
الدول املنتجة، عملت الدول على إعادة إنتاج اتفاق منظمة البلدان املصدرة للنفط واملتحالفي معها 
)opec plus( الذي سبق أن ُعقد يف عام 	201 لتجاوز األزمة االقتصادية العاملية يف حينها. 

opec plus اتفاق
األعضاء يف  للدول  )استثنائي(  وزاري  اجتماع  عقد  على   )opec plus( دول  اتفقت 
منظمة أوبك والدول املنتجة للنفط من خارج املنظمة عرب تقنية »ويبينار«، برئاسة كل من األمري 
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة رئيساً ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيساً 
وإندونيسيا،  ومصر،  واإلكوادور،  وكولومبيا،  األرجنتي،  من  االجتماع كل  يف  وشارك  مشاركاً، 
أعلنت  االجتماع  وخالل  مراقبي،  بصفة  للطاقة  الدويل  واملنتدى  وتوباجو،  وترينيداد  والنرويج، 
الدول املشاركة التعاون وإعادة التأكيد على التزامها املستمر بتحقيق االستقرار يف أسواق النفط، 
واحملافظة عليه، وباملصاحل املشرتكة للدول املنتجة، وبتوفري إمدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة 
عالية وللمستهلكي، وبعوائد عادلة لرؤوس األموال املستثمرة، واتفقت الدول املشاركة باالجتماع 

على ما يأيت:3
 إعادة التأكيد على إطار العمل اخلاص بإعالن التعاون، الذي ُوّقع عليه بتأريخ 10 كانون 1. 

التعاون،  ميثاق  الالحقة؛ فضاًل عن  التصديق عليه يف االجتماعات  األول 	201، وأعيد 
الذي ُوّقع بتاريخ 2 متوز 2019.

/https://www.aljazeera.net :2 - نقاًل عن
3 - يُنظر يف ذلك: إبراهيم الغيطاين، هل يدعم اتفاق أوبك+ أسعار النفط العاملية؟ مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 

./https://futureuae.com
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إجراء ختفيضات على إنتاجها اإلمجايل من خام النفط مبقدار 10.0 مليون برميل يومياً، بدءاً . 2
من 1 أيار 2020، وملدة تبلغ شهرين تنتهي يف 30 حزيران 2020.

دعوة مجيع الدول املنتجة الكربى للمساعدة يف اجلهود الرامية إىل حتقيق االستقرار يف السوق.. 3
إعادة التأكيد على دور اللجنة الوزارية املشرتكة ملراقبة اتفاق خفض اإلنتاج، ومتديد التفويض . 4

اخلاص با، وعضويتها، لكي تقوم باملراجعة الدقيقة ألحوال السوق العامة، وملستويات إنتاج 
النفط، ومستوى االلتزام بإعالن التعاون، وبذا البيان، يدعمها يف ذلك كل من اللجنة الفنية 

املشرتكة وأمانة أوبك.
إعادة التأكيد على أن مراقبة االلتزام بإعالن التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط؛ . 5

بناًء على املعلومات املستمدة من املصادر الثانوية، وفقاً للمنهجية املطبقة لدى الدول األعضاء 
يف منظمة أوبك.

االجتماع يف 10 حزيران 2020 عرب تقنية »ويبينار« لتحديد اإلجراءات اإلضافية اليت قد . 	
تكون مطلوبة لتحقيق التوازن يف األسواق.

وخالل مدة األشهر الستة التالية، بداية من 1 متوز 2020 إىل 31 كانون األول 2020، 
سيكون مقدار التخفيض اإلمجايل املتفق عليه هو 8.0 مليون برميل يومياً، ويتبع ذلك ختفيض قدره 
0.	 مليون برميل يومياً ملدة ستة عشر شهراً تبدأ من 1 كانون الثاين 2021 وحىت 30 نيسان 
2022، واألساس املرجعي حلساب التعديالت هو إنتاج النفط لشهر تشرين األول 2018، فيما 
عدا إىل اململكة العربية السعودية واالحتاد الروسي، واألساس املرجعي لكل منهما هو 11.0 مليون 

برميل يومياً. وسيتم النظر يف القرار جمدداً، وإمكانية متديده يف شهر كانون األول 20214.
وعلى الرغم من هذه السياسات واإلجراءات اخلاصة بتخفيض اإلنتاج للحفاظ على أسعار 
النفط، إال أن املؤشرات االقتصادية واملتابعات املستمرة ألسعار النفط تشري إىل عدم استقراره بي 
االخنفاض واالرتفاع؛ مما يؤدي إىل احتماالت استمرار تداعيات األزمة الوبائية اقتصادياً، وهو ما 
أشار إليه املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم غربيسوس، يف أثناء مشاركته يف منتدى 
بالقول: »نعلم أن   )Video conference( تقنية عقد بديب يف شهر حزيران املاضي عرب 

4 - اتفاق باإلمجاع على متديد العمل باتفاق أوبك+ نقاًل عن  صحيفة اخلليج اإلماراتية، 2020/	/7،
/http://www.alkhaleej.ae 
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الوباء أكثر بكثري من جمرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، ويف العديد 
من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود قادمة«5.

ثانياً: حتديات األمن الغذائي
أشارت التقارير االقتصادية العاملية الصادرة لعام 2018 إىل أن دول جملس التعاون اخلليجي 
تُعدُّ من  ضمن الدول األكثر أماناً يف العامل على مستوى األمن الغذائي العاملي، ولكن بفعل األزمة 
الوبائية احلالية ستواجه دول اخلليج أيضاً حتديات متعددة األبعاد تتعلق بالنمو السكاين السريع غري 
املتوافق مع زيادة اإلنتاج السلعي الزراعي واحليواين والالزم؛ لتحقيق االكتفاء الغذائي، فضاًل عن 

الرتاجع يف كميات املياه سواء مياه األمطار أو املياه اجلوفية.
ففي السعودية على سبيل املثال على الرغم من أهنا الدولة األكرب من حيث عدد السكان 
واملوارد االقتصادية واملساحة لكنها اختذت قراراً يف عام 	201 بالتخّلص التدرجيي من إنتاج القمح 
ملنع استنفاذ كامل احتياطياهتا من املياه اجلوفية الالزمة لألغراض األخرى كالصناعة وتوفري املياه 
الصاحلة للشرب؛ وبسبب ندرة املياه يف بعض تلك الدول مما يدفعها إىل الرتكيز على استرياد املواد 
الغذائية كبديل عن استثمار األراضي الصاحلة للزراعة. إذ تستورد دول اجمللس بي 70 - 90 % 

من حاجاهتا للمواد الغذائية األساسية	.
تواجه دول جملس التعاون واقعاً جديداً يتمثل يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية؛ نتيجة تعّطل 
الشحن، ففي  التوريد وارتفاع كلف  الدول، وتعّطل طرق  البضائع واألشخاص بي  الكثري حركة 
نيسان 2020 اقرتحت الكويت إانشاء شبكة أمن غذائي اقليمي بي دول جملس التعاون؛ لضمان 
تأمي اإلمدادات الغذائية الكافية وتلبية االحتياجات الغذائية وسد نقص الغذاء األساس يف أوقات 
األزمات والعمل على تأسيس رؤية موحدة لألمن الغذائي، وكما دعت إىل وضع ترتيبات خاصة 
الغذائية واألدوية بي دول  اإلمدادات  انسيابية حركة  والكمارك لضمان  احلدود  مراقبة  مراكز  يف 
اجمللس7. إال أن هذه املقرتحات مل جتد طريقها إىل التطبيق حىت اآلن، إذ ما زالت دول اجمللس تعيد 
ترتيب حساباهتا بنحو مستقبل بسبب األزمة، فضاًل عن التقاطعات السياسية بي بعضها اليت قد 
/https://arabic.euronews.com5- منظمة الصحة العاملية: كورونا ما يزال يتسارع يف العامل وآثاره ستبقى لعقود، نقال عن
http:// ،28/2/2020 ،البحرينية الغذائي، صحيفة أخبار اخلليج  التعاون وحتديات األمن  	 - حيدر رضي: دول جملس 

/www.akhbar-alkhaleej.com
./https://www.cnbcarabia.com :7 - الكويت تقرتح اسرتاتيجية لألمن الغذائي اخلليجي، نقاًل عن
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جتعل من أي اتفاق للعمل املشرتك يف الوقت احلاضر صعب التنفيذ، على سبيل املثال: األزمة بي 
قطر وعدد من دول اخلليج )السعودية، واإلمارات، والبحرين( وما أسفرت عنه من قطع عالقات 

دبلوماسية وتوقف التعامل االقتصادي بينهم.
ثالثاً: االنكماش االقتصادي

يرى صندوق النقد الدويل أن دول اخلليج ستشهد انكماشاً بنسبة 	.7 % يف عام 2020، 
على وفق تصرحيات جهاد أزعور مدير إدارة الشرق األوسط، ومشال أفريقيا، وآسيا الوسطى يف 
صندوق النقد الدويل، اليت أدىل با أواخر شهر حزيران 2020، وإن الصادرات النفطية يف عموم 
هذه الدول سترتاجع إىل أكثر من 250 مليار دوالر؛ ونتيجة لذلك من املتوقع أن تتحّول األرصدة 

املالية إىل السلب، متجاوز 10 % من إمجايل الناتج احمللي يف معظم دول اخلليج8.
وتشري توقعات الصندوق إىل انكماش امجايل الناتج احمللي احلقيقي يف البلدان املصدرة للنفط 
يف املنطقة بنسبة 4.2 % يف عام 2020، وهو ما يشكل ختفيضاً كبرياً عن معدل النمو البالغ 
2.1 % الذي كان متوقعاً قبل ظهور الفايروس9. وهذا األمر سيشمل القطاعات غري النفطية يف 
هذه البلدان أيضاً ستتأثر سلباً، ومن املتوقع أن ترتاجع بنسبة 4.3 % وهو ما يشكل اخنفاضاً عن 
معدل النمو البالغ 2.3 % الذي كان متوقعاً يف أواخر عام 2019، وتأثرت قطاعات اخلدمات 
والتجزئة والسياحة؛ مما زاد من التحديات اليت تواجه هذه األنشطة يف بلدان مثل البحرين وقطر 
واإلمارات، أما فيما خيّص القطاع النفطي، فتشري التوقعات إىل أنه يسنخفض يف مجع بلدان اجمللس 
بنسبة تصل إىل 0.3 % وأن البلدان األقل عرضة للتأثر من البلدان الستة يف اجمللس هي: الكويت، 

والسعودية، واإلمارات10.
رابعاً: التصنيف االئتماين

ذكر تقييم ستاندر آند بورز أنه خفض تصنيفه إلقتصاديات دول اخلليج، حيث خفض 
التصنيف االئتماين يف الكويت على سبيل املثال من AA إىل AA-؛ وذلك بسبب اخنفاض 
أسعار النفط وآثارها االقتصادية املالية على هذا البلد عامي 2020 - 2021، وإن هذه األزمة 

/https://arabic.cnn.com 8 - نقاًل عن
2020، ص:  نيسان  الدويل  النقد  لصندوق  الفصلي  التقرير  أفريقيا،  األوسط ومشال  الشرق  اإلقليمي يف  االقتصاد  آفاق   - 9

/https://www.imf.org،1
10- آفاق االقتصاد اإلقليمي يف الشرق األوسط، مصدر سابق، ص: 4.
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هيكلة  وإعادة  الرواتب،  وخفض  الوافدة،  العمالة  منها خفض حجم  أمور  عدة  عليها  سيرتتب 
املؤسسات، فضاًل عن  تعميق عجز املوازنة لتصل إىل 17 مليار دينار كوييت، أما بالنسبة للعجز 
املايل يف املوازنة لعامي 2020 - 2021، فإذا كان سعر برميل النفط 55 دوالراً، فإن العجز 
سيبلغ 9.2 مليار دينار كوييت، ويرتفع العجز جمدداً مبا تفقده الكويت من إيرادات نفطية متوقعة يف 
ظل األسعار احلالية للنفط حنو 	1 مليار دينار قياساً حبجم امليزانية؛ مما سريفع سقف املصروفات 
إىل 23 مليار دينار، فضاًل عن عدم القدرة على حتصيل إيرادات الضرائب والرسوم وما ُخّصص 
من مبالغ ملواجهة وباء كورنا بقيمة مليار دينار، ليصل العجز يف السنة املالية املقبلة إىل 17 مليار 

دينار11.
فضاًل عن ذلك خفضت وكالة موديز للتصنيف االئتماين نظرهتا املستقبلية للمملكة العربية 
الوكالة ذلك إىل  النفط، وأرجعت  السلبية؛ وذلك بسبب استمرار اخنفاض أسعار  السعودية إىل 
السعودية  النفط، والغموض بشأن قدرة احلكومة  للمملكة؛ الهنيار أسعار  املالية  املخاطر  ارتفاع 
على تعويض خسائر عائدات النفط، واستقرار ديوهنا على املدى املتوسط، وعلى الرغم من ذلك، 
أكدت وكالة التصنيف االئتماين السيادي للمملكة عند مستوى”A1”، وأشارت إىل أن احلكومة 
السعودية »ما تزال قوية نسبياً، على الرغم من تراجع« امليزانية العامة، ومستوى الدين املتوسط12.

خامساً: اخلطط واملشروعات التنموية
ببعض  إجنازها  وترية  األخرى يف  تتأثر هي  أن  اخلليج ميكن  دول  الكربى يف  املشاريع  إن 
الدول؛ بسبب تقليص اإلنفاق العام، فاخلطط والرؤى التنموية اخلليجية قد يتأثر جزء من براجمها أو 
مشاريعها بتداعيات وباء كورونا وتقليص اإلنفاق، وقد تتأخر أيضاً مواعيد تسليم بعض املشاريع؛ 
مما قد ينعكس على تأخر حمتمل ومتباين يف استكمال تنفيذ الرؤى التنموية الكربى على املدى 
املتوسط والبعيد يف حال استمر النفط مستقراً عند متوسط أقل من 50 دوالراً لسنوات مقبلة؛ األمر 
الذي سينعكس حتماً على تراجع الفائض املايل. وعلى الرغم من ذلك فإن وترية تقدم األشغال يف 
االنشاءات واملشاريع املرتبطة بكأس العامل يف الدوحة بعد عامي ومعرض أكسبو ديب، قد تواجه 
بعض التعثرات نتيجة توقف وقيت لعدد من املشاريع بسبب اتساع وترية انتشار فريوس كورنا يف قطر 

11- ستاندرد آند وبورز ختفض تصنيف الكويت، نقاًل عن صحيفة القبس الكويتية، 27/3/2020،
/https://alqabas.com

12 - وكالة مودير للتصنيف االئتماين ختفض نظرهتا املستقبلية للسعودية إىل سلبية، نقاًل عن موقع يب يب سي عربية، 2/5/2020، 
/https://www.bbc.com
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والذي أجرب بعض الشركات على فرض التباعد اجلسدي وتقليص نسبة الكثافة العمالية استجابة 
للمعاير الدولية اليت أوصت با منظمة الصحة العاملية، وباستثناء املشاريع املرتبطة بذين احلدثي 
اخلليجية مهددة  الدول  تبقى مشاريع أخرى يف عدد من  متباينة،  بوترية  استكماهلا ولو  واملرجح 
واملؤسسات  احلكومات  امليزانيات  ألولويات خمصصات  مرجحة  تغرّيات  بسبب  التمويل؛  بنقص 

اخلاصة.
ومن املتوقع أن تؤثر خطط التقشف على تباطؤ وترية تنفيذ املشاريع، وتأخر إجناز بعضها 
يف دول جملس التعاون خاصة املشاريع العمالقة أو اليت ما تزال يف املراحل األوىل؛ وذلك بسبب 
نقص حمتمل يف التمويل على األقل على املدى القريب إىل أن تتضح حركة أسعار النفط وحقيقة 
احتمال عودة موجة ثانية من الوباء يف اخلريف املقبل، وقد حذرت من ذلك منظمة الصحة العاملية.

سادساً: تأثر الثروات السيادية 
ترجح التوقعات أن العائد على االستثمارات واألصول اخلارجية ذات املخاطر العالية لدول 
الصناديق  قيمة أصول  تقديرات  تراجعت  املقبلة، وقد  املرحلة  التعاون سيكون متذبذباً يف  جملس 
الثروة السيادية اخلليجية هذا العام بشكل حاد مقارنة بعام 2019، وتضررت أغلب صناديق الثروة 
لدول جملس التعاون بتداعيات ركود االقتصادي العاملي جراء اإلغالق املستمر للحّد من تفشي 
الوباء، وتراجعت قيمة صناديق اإلمارات إىل )	1.09 تريليون دوالر(، والكويت )	.533 مليار 
مليار   18.	( وعمان  دوالر(،  مليار   295( وقطر  دوالر(،  مليار   320( والسعودية  دوالر(، 

دوالر(، والبحرين )7.	1 مليار دوالر(13.
االقتصاد  على  كورونا  وباء  تداعيات  بسبب  خسائر كبرية  الصناديق  تلك  تكّبدت  وقد 
العاملي، حيث اخنفضت أسهم غالبية الشركات الكربى يف مجيع بورصات العامل، ويف آذار 2020. 
يُذكر أن معهد التمويل الدويل قدر سابقاً حجم خسارة صناديق الثروة السيادية اخلليجية بنحو 

	29 مليار دوالر يف هناية عام 2020، يأيت معظمها بسبب تراجع سوق األسهم14.

 https://www.aljazeera.net/، عن  نقاًل  دوالر،  مليار   300 ختسر  قد  اخلليجية  السيادية  الثروة  صناديق   -13
29/3/2020

14- املصدر نفسه.
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احملور الثاين: اإلجراءات والسياسات املعتمدة ملواجهة تداعيات الوباء 
أواًل: احلزم االقتصادية ومواجهة األزمة

ليتمكن  أزمات  اقتصاد  اخلليج،  دول  اقتصاد  يكون  أن  العاملي  االقتصاد  خرباء  يتوقع 
أكرب يف  الصناعة دوراً  االقتصادات ومنح  بتنويع  البيئية، وذلك  الكوارث  أو  األوبئة  من مواجهة 
االقتصاد، والسيما جمال الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية، فقد شرعت اإلمارات على سبيل 
املثال إىل وضع اسرتاتيجية جديدة لشكل الدولة بعد انتهاء األزمة الوبائية تقوم على حشد اخلربات 
والكفاءات احمللية، والعربية، والعاملية لرسم سياسات جديدة، ووضع الرؤى لبناء مرتكزات وآليات 
عمل جديدة يف القطاعات كافة، وأشارت وكالة موديز للتصنيف االئتماين إىل أن احلوافز بقيمة 
27.2 مليار دوالر اليت اعتمدهتا اإلمارات ستساعد يف احليلولة دون الرتاجع يف جودة األصول 

امللموسة لدى البنوك اإلماراتية15.
وقد أعلنت السعودية عن إجراءات حتفيز ليصل الدعم االقتصادي املقدم من احلكومة إىل 
أكثر من 32 مليار دوالر، إذ أشار البنك املركزي السعودي إىل أنه أعد حزمة حجمها 13.22 
االقتصادية  العواقب  مع  التكيُّف  واملتوسطة على  الصغرية  والشركات  البنوك  مليار دوالر ملساعدة 
للفايروس، واعلن وزير املالية حممد اجلدعان عن  رصد 70 مليار لاير سعودي ملساعدة الشركات 
بإجراءات مثل إعفاءات بعض الرسوم احلكومية والضرائب وتأجيلها، وأشار إىل أن امللك سلمان 
بن عبد العزيز وافق على زيادة سقف الدين إىل 50 % من الناتج احمللي اإلمجايل بداًل من 30 % 

وأن االقرتاض للعام احلايل لن يزيد على 100 مليار لاير سعودي	1.
أما البحرين فهي األخرى اختذت عدة سياسات اقتصادية ملواجهة هذه التداعيات، فقد 
أجرت احلكومة حمادثات مع عدة بنوك للحصول على قرض يصل إىل مليار دوالر بعد تعليق خطط 
إصدار السندات الدولية بسبب تدهور أوضاع األسواق املالية، واجلدير بالذكر أن البحرين سبق أن 
حصلت على حزمة انقاذ من كل من السعودية، واإلمارات، والكويت يف عام 2018 بقيمة 10 
مليار دوالر. يُذكر أن صحيفة األيام نقلت يوم اجلمعة 19 /	 /2020 عن وزير املالية واالقتصاد 
الوطين سلمان بن خليفة أن املصروفات احلكومية؛ بسبب األزمة الوبائة ُخفضت إىل 30 %، 

15- حزم التحفيز املايل هل تنقذ اقتصادات اخلليج من براثن كورونا، 2/4/2020، نقاًل عن مركز اخلليج اجلديد، 
/https://thenewkhalij.news

	1- حزم التحفيز املايل، مركز اخلليج اجلديد، املصدر السابق.
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وأن ارتفاع العجز املايل سيكون أكرب التحديات اليت تواجهها اململكة، وحتدث أيضاً عن الرتاجع 
احلاصل يف السياحة، ونسبة إشغال الفنادق الذي وصل إىل حوايل 72 % يف حي اخنفضت 
حركة اجملمعات التجارية إىل حوايل 91 %، وأقّرت وزارة املالية واالقتصاد الوطين منذ تفشي كورونا 
خطة للتحفيز املايل بقيمة 4.3 مليار دينار )11.4 مليار دوالر( تضمنت التكفل برواتب البحرينيي 
املؤمن عليهم يف القطاع اخلاص ملدة 3 أشهر، وعدم املساس بالوظائف يف املؤسسات الصغرية بكلفة 
تقديرية تبلغ 215 مليون دينار )571.8 مليون دوالر(، والتكفل بسداد فواتري الكهرباء واملياه إىل كل 
املشرتكي من األفراد والشركات ملدة 3 أشهر ابتداًء من نيسان واإلعفاء من الرسوم البلدية ملدة 3 أشهر 
بكلفة حنو 25 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة دعم الكهرباء حنو 150 مليون دينار، فضالً عن اإلعفاء 
من دفع إجيار األراضي الصناعية احلكومية ملدة 3 أشهر، وكذلك إعفاء املنشآت واملرافق السياحية من 

رسوم السياحة ملدة 3 أشهر17.
ثانياً: السياسة النقدية

تأثر القطاع املايل باألزمة الوبائية على حنو حاد؛ مما ساعد يف تفاقم التحديات اليت تواجه 
منطقة الشرق األوسط، بنحو عام ومنطقة اخلليج بنحو خاص، فقد تراجعت أسواق األسهم بنسبة 
20 - 30 % بعد بلوغها مستوى الذروة يف منتصف شهر شباط 2020، وتصاعد إحساس 
املستثمرين باخلطر على مستوى العامل حبوايل أربعة أضعاف ليصل إىل مستويات غري مسبوقة خالل 
اليت  السيولة  النقدية وعمليات  السياسات  لتيسري  النشطة  الرغم من اجلهود  املاضية، وعلى  املدة 
تقوم با البنوك املركزية الكربى، فقد اتسعت فروق أسعار الفائدة على السندات احلكومية بأجل 
وتشري  األوسط،  الشرق  بلدان  من  عدد كبري  يف  السيادية  والسندات  سنوات،  عشر  استحقاق 
البيانات عالية التوتر إىل خروج 5 مليار دوالر من تدفقات احلافظة النقدية من املنطقة خالل شهر 
آذار 2020، وقد تنشأ عن تشديد األوضاع املالية حتديات كبرية بسبب حلول أجل استحقاق 

ديون سيادية خارجية بقيمة 35 مليار دوالر تقريباً خالل هذا العام18.
وبقدر تعّلق دول جملس التعاون ولغرض مواجهة تداعيات الوباء على السياسة املالية والنقدية 
فقد اعتمدت عدة إجراءات يف جمال السياسة النقدية ومنها ختفيض سعر الفائدة إىل صفر وشبه 

17- اإلجراءات والسياسات اليت أقرهتا وزارة املالية واالقتصاد الوطين، يف شهر أيار 2020، نقاًل عن
/https://www.mofne.gov.bh 

18- آفاق االقتصاد اإلقليمي، الشرق األوسط وآسيا الوسطى، التقرير الفصلي لصندوق النقد الدويل، نيسان 2020، ص: هـ، 
/https://www.imf.org
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جلميع  يبلغ صفراً  فائدة  املالية )collateralized credit( بسعر  التسهيالت  الصفر ومدة 
املؤسسات املالية مع سقف عال جداً، مثاًل )50( مليار درهم لإلمارات؛ وهتدف هذه السياسة 
وإما  التسهيالت  طلب  لرفض  إما  املصارف،  حاجة  وتفادي  املايل،  النظام  يف  السيولة  لضمان 
 capital( حلل استثمارات غري سائلة لتلبية الطلب، وكذلك العمل على خفض قيود رأس املال
buffers( واملفروضة على املصارف اليت عادة تقلل من قدرهتا على توفري التسهيالت املالية، واليت 
ُشّيدت بعد األزمة املالية عام 2008، فضاًل عن اعتماد سياسة شراء األصول املالية من املصارف 
)assestpuruchase program( بأسعار مرتفعة لتوفري قناة إضافية من السيولة للمصارف، 
mort- )وكذا طلب تسهيل جداول تسديد القروض من املصارف، والسيما القروض العقارية 

gages(؛ وذلك لتعزيز ثقة املستثمرين بشأن سعر الصرف الثابت باإلشارة إىل حجم احتياطات 
العمالت األجنبية ومع ذلك استمر الضغط مرتفعاً على املعامالت اخلليجية يف األسواق العاملية19. 
لكن السياسة النقدية املعتمدة ال ختلو من حتديات وخماطر، فهي قد توّلد أنشطة جتارية 
ومالية غري مسؤولة وغري جمدية اقتصادياً، أو سوء استخدام القروض ذات أسعار الفائدة املنخفضة 
تتسّبب يف أزمة مالية الحقة؛ وبالتايل ستتطّلب محاية النظام املايل من عودة هذه الظاهرة رقابة ذكية 
وجهود كبرية من اجلهات املسؤولة عن النظام املايل، وإن هنالك قلقاً كبرياً على السياسة املالية من 
ناحية متويل هذه السياسات على املدى الطويل والسيما مع استمرار حالة ارتفاع الديون العامة بعد 
األزمة املالية العاملية يف عام 2008، فضاًل عن اجملتمع قد ال يتقّبل زيادات جديدة يف الضرائب20.

ويف البحرين اعتمدت الدولة ما يعرف بـ)صندوق السيولة( الذي يُعد أحد اخلطط االستثمارية 
هلا قبل األزمة احلالية وذلك برفع حجم صندوق السيولة أواخر عام 2019 إىل 200 مليون دينار، لتعزيز 
قدرات القطاع اخلاص يف مواجهة التحديات احلاصلة ودعم إعادة هيكلة االلتزامات املالية للشركات، إذ 
أشار وزير املالية واالقتصاد الوطين سلمان بن خليفة آل خليفة إىل أنه جرت املوافقة على طلبات 282 
مؤسسة بقيمة 	8 مليون دينار، فيما مّت صرف 34 مليون دينار فعلياً، و 48 % من إمجايل طلبات 
التمويل جرت املوافقة عليها، يف حي أنه جيري دراسة النسبة املتبقية، وتوقع أن تتجاوز قيمة الدعم حنو 
100 مليون بعد استيفاء طلبات التمويل. فضال عن اعتماد سياسة االقرتاض احلكومي، إذ وَجهت 
البنك املركزي لرفع قدرة املصارف على االقرتاض بنحو 3.7 مليار دينار )9.8 مليار دوالر(، مع العمل 
19- عمر العبيديل وغادة عبد اهلل، تداعيات أزمة كورونا: نظرة اقتصادية، مركز البحرين للدراسات االسرتاتيجية والدولية والطاقة، 

 ،/https://www.derasat.org.bh 5 :7/4/2020، ص
20- عمر العبيديل وغادة عبد اهلل، املصدر السابق، ص: 	.
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على تأجيل األقساط والتمويل اإلضايف للعمالء ملدة 	 أشهر، إىل جانب خفض االحتياط النقدي 
للمصارف لدى املركزي 3- 5 %، مبا يساعد يف توفري سيولة إضافية بقيمة 200 مليون دينار أمام 

املصارف21. 
واجلدير بالذكر أن التقرير اإلقليمي لصندوق النقد الدويل أشار إىل أن تكلفة االقرتاض اخلارجية 
ارتفعت يف دول جملس التعاون مبقدار 279 نقطة، وإن كالً من البحرين وعمان ستواجهان حتديات 
جسيمة، وأهنا قد تثري شواغل أوسع نطاقاً؛ بسبب حلول أجل استحقاق ديون سيادية خارجية على 
بلدان املنطقة خالل عام 2020 اليت تشري التقديرات إىل أن قيمتها تصل إىل 10 مليار دوالر تقريبًا22.

اخلامتة )توقعات مستقبلية(
حتديات  من  أشري  وما  الوبائية،  باألزمة  واقتصاداهتا  اخلليج  دول  تأثر  من  الرغم  على 
ومشكالت واجهت دول جملس التعاون وأثرت على احلياة االقتصادية، إال أن من املهم اإلشارة 
التعاون، فضاًل عن طبيعة وضع بعضها  اتبعتها دول جملس  اليت  أن اإلجراءات والسياسات  إىل 
على مستوى االحتياطيات النقدية واملالية قد ميكنها من استيعاب التداعيات االقتصادية وإعادة 
احلياة االقتصادية تدرجيياً، ويبقى هذا األمر متفاوتاً من بلد إىل آخر داخل جملس التعاون، على 
وفق استعدادات كل دولة من دول اجمللس يف القدرة على استيعاب األزمات املستقبلية، فضاًل عن 
ما متتلكه من موارد يف جمال الطاقة لذلك سيكون الوضع يف دول مثل السعودية واإلمارات وقطر 
والكويت أفضل حااًل من أوضاع البحرين وُعمان؛ وذلك لقلة املواد يف هذين البلدين قياساً بالبلدان 
األربعة األخرى، وهذا يتضح مبعدل الدخل السنوي قياساً بالناتج االمجايل »ففي قطر يبلغ معدل 
دخل الفرد 135 ألف دوالر، ويف الكويت 7.1	 ألف دوالر، واإلمارات 1.		 ألف دوالر، 
والسعودية 50.3 ألف دوالر، والبحرين 44.2 ألف دوالر، وعمان 35.2 الف دوالر«23، إال 
أهنا قد تكون يف وضٍع أفضل من بقية الدول العربية، وغريها من الدول حمدودة اإليرادات وخاصة 
على مستوى القدرة على حتمل التداعيات ومتويل العجز املرتتب عن الركود الذي سيخلفه الوباء.

ففي دولة مثل قطر على سبيل املثال، فهي تعد األوىل يف إنتاج الغاز املسال ومتتلك 900 
ترليون مرت مكعب من الغاز يكفي 143 سنة من اإلنتاج، فضالً عن ثاين أكرب أسطول عائم لنقل 
./https://www.mofne.gov.bh 21- تصرحيات وزير املالية واالقتصاد الوطين سلمان بن خليفة، أيار 2020، نقاًل عن

22- آفاق االقتصاد اإلقليمي يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، مصدر سابق، ص: 2.
23- نقاًل عن عبد اخلالق عبد اهلل، حلظة اخلليج يف التأريخ العريب املعاصر، دار الفارايب، بريوت/ ط 2، 2019، ص: 127.
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الغاز يف العامل، والرابع عاملياً يف إنتاج البرتوكيمياويات، وتنفق سنوياً 	 مليارات دوالر على مشاريع 
البحث العلمي، فضالً عن صندوق سيادي بقيمة 300 مليار دوالر24.

يف املقابل جتد دولة مثل اإلمارات العربية املتحدة، متتلك خامس أكرب ميناء يف العامل، ويأيت 
ترتيبها ضمن أكرب 30 دولة مصدرة يف العامل، و70 % من اإلنتاج الصيين إىل أوروبا، وأفريقيا، وآسيا 
ميّر أوالً عرب ميناء جبل علي، فضالً عن دخوهلا النادي  النووي بأربع حمطات لتوليد الطاقة النووية، 
ومتتلك ثاين أكرب صندوق سيادي يف العامل برصيد يصل إىل 1.3 ترليون دوالر مبا يساوي 300 % 

من حجم اقتصادها الوطين25.
تبلغ 13 صندوق سيادي، بلغ إمجايل  اليت  السيادية  الصناديق  إذ متتاز دول اخلليج بكثرة 
رصيدها 2.7 ترليون دوالر؛ أي: حوايل 37 % من إمجايل أرصدة الصناديق السيادية حول العامل	2.

أما على صعيد االحتياطي النفطي، يتبي من املؤشرات الرقمية واالستكشافات أن االحتياطي 
النفطي يف دول اخلليج يستمر بالتزايد من من 0	 مليار برميل عام 1950، بلغ اكثر من 300 مليار 
برميل عام 1970، مث 400 مليار برميل عام 1990، وصوالً إىل 0	4 مليار برميل عام 201727. 
ويربز االقتصاد السعودي يف مقدمة االقتصادات حجماً، بناتج حملي قدره 	4	 مليار دوالر عام 
2017، أي إن حجم االقتصاد السعودي يوازي حجم 10 دول عربية، فاالقتصاد السعودي يساوي 
اكثر من ضعف اقتصاد مصر، وحنو 4 أضعاف اقتصاد العراق الذي هو أيضاً دولة نفطية متتلك 

احتياطياً نفطياً ضخماً يوازي االحتياطي النفطي السعودي28.
أما على صعيد العجز يف املوازنة العامة فتشري التوقعات إىل أن دول اجمللس ستتفاوت يف مقدار 
تأثرها بفعل األزمة فالدول اليت متتلك هامش وقاية مالية كالكويت وقطر والسعودية واإلمارات ستكون 
أقل عرضة من التأثري قياساً بالبحرين وعمان، وستتمكن من استيعاب مستويات العجز املتزايدة مقارنة 
بالبلدين اآلخرين الذين يتصفان باحليز املايل احملدود، ويف جممل القول: إن يتدهور مستوى عجز املوازنة 
العامة على مستوى املنطقة من 2.8 % من إمجايل الناتج احمللي عام 2019، و10 % من إمجايل 
24- مجال عبد اهلل، السياسة اخلارجية لدولة قطر 2013-1995، دوافعها واسرتاتيجياهتا، مركز اجلزيرة للدرسات، الدوحة، 

./https://www.amazon.com 2014، نقاًل عن
-2525 عبد اخلالق عبد اهلل : حلظة اخلليج  يف التاريخ العريب املعاصر، دار الفارايب، بريوت، طب 2، 2019، ص، 42

	2- عبد اخلالق عبد اهلل، املصدر نفسه، ص: 9	.
27 -27 عبد اخلالق عبد اهلل، املصدر السابق، ص: 52

28- صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد 2017، نقاًل عن عبد اخلالق عبد اهلل ص: 1	.
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الناتج احمللي عاك 2020، وينشأ حوايل ثلثي هذا التدهور أو 4.4 % من إمجايل الناتج احمللي؛ بسبب 
التدابري املتخذة ملواجهة األزمة والعمل على التوفيق بي اإلنفاق واإليرادات29.

التعاون منذ بداية  ومن أجل جتاوز أزمتها والعودة إىل احلياة الطبيعية اعتمدت دول جملس 
األزمة سياسة مركزية على مستوى اإلعالم واالقتصاد، ووضع إجراءات احرتازية مشددة والسيما يف 
جمال سياسة اإلغالق اليت اختذهتا يف بعض مراحل األزمة والفتح التدرجيي للمشروعات واجملمعات 
التجارية، مبا مكنها من العودة التدرجيية للحياة العامة على وفق خمططات شاركت با القطاعات كافة، 
والسيما اجملتمع الذي امتثل بنحو كبري للقرارات اليت أصدرهتا السلطات العامة يف تلك الدول، إذ إنه 
على وفق املؤشرات فإن غالبية نسب اإلصابات بسبب الوباء كانت من الوافدين والسيما العمالة 
األجنبية اآلسيوية اليت تصل إىل 13 مليون عامل يف عموم بلدان اخلليج، اليت كانت أقل احرتازاً والتزاماً 
بالتعليمات يف حي أن املواطني واملقيمي العرب والسيما يف البحرين كانوا أكثر التزاماً بالتعليمات وهو 

ما أثر على اخنفاض نسب االصابات بينهم قياساً بالعمالة اآلسيوية. 

29- آفاق االقتصاد اإلقليمي يف الشرق األوسط، مصدر سابق، ص: 5.
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