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 مقدمة

فرضت كل من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين  2017في الخامس من يونيو/حزيران 

حظًرا على حركة األفراد ونقل وعبور البضائع بينها وبين قطر، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطيران القطري، كما 

اإلجراءات أخذت بعدًا أكبر من المقاطعة، فالمقاطعة التجارية  فرضت مصر مقاطعة اقتصادية على قطر. ال شك أن هذه

تكون عندما يوقف بلد ما التبادل التجاري مع بلد آخر. ولكن عند منع حركة عبور األفراد والبضائع من دول أخرى، 

لمملكة العربية وإغالق المنفذ البري الوحيد الذي يربط شبه جزيرة قطر بالعالم، وتُمنع حركة األفراد والبضائع من ا

السعودية وعبرها من دول العالم األخرى إلى قطر، فهذا نوع من أنواع الحصار. فكون هذه الدول ال تستطيع إغالق المياه 

أو األجواء الدولية، هذا ال يعني أنها ال تحاصر قطر من كل الجهات الممكنة وبكل ما أوتيت من قوة. بل إن هذه اإلجراءات 

ت الحصار إلى حرب اقتصادية تستهدف زعزعة االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي وتهجير في أوجه منها تعد  

 رؤوس األموال، وما لذلك من تبعات سلبية قد تمس حياة الناس وتمث ِّل كارثة على مدخراتهم وممتلكاتهم. 

 

يد بهذا الحصار الضغط على قطر للرضوخ والتسليم لطلبات غير منطقية، تم س بالسيادة والكرامة. ولم يكن متوقعًا لقد أُرِّ

أن تقبل بها الحكومة القطرية وال أن يتقبلها الشعب القطري. فهدف الحصار بدا واضًحا وهو الضغط على قطر للتخلي 

عن السيادة، واالستقالل في قرارها السياسي، والخضوع للهيمنة السعودية واإلماراتية، وزعزعة استقرار النظام في قطر 

فه تمهيدًا لسقوطه أو إسقاطه. ويمكن القول إن الحصار فشل في تحقيق أهدافه، بل وأدى إلى نتائج عكسية لثالثة وإضعا

عوامل هي: أ( محدودية انكشاف االقتصاد القطري على دول الحصار، ب( خصائص االقتصاد القطري وقوته الذاتية، 

 وهذا ما نحاول تحليله في هذه الورقة.ج( السياسات المضادة التي اتبعتها قطر لمواجهة الحصار. 

 

      

 توسعة ميناء حمد نموذج لالعتماد على الذات )رويترز(
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 الضعف البنيوي القتصادات دول مجلس التعاون الخليجي -1

إن محدودية انكشاااف االقتصاااد القطري على دول الحصااار تعود ألسااباب تتعلق بضااعف التركيبة البنيوية القتصااادات دول 

ول الحصااار ليساات مصاان ِّعة، واقتصاااداتها ليساات متنوعة، وال منتجة زراعيتا. فهي ال تصاادر لقطر المجلس بشااكل عام. فد

شعير، وال لحوم  سية كالقمح والذرة وال سا سلع أ سيارات وال األجهزة الطبية وال اإللكترونية، وال  اآلالت وال المعدات وال ال

سواق قطر خاوية مع فرض الحصار، وتضطر إما للرضوخ (. ومع ذلك راهنت تلك الدول على أن تصبح أ1حية وال ميتة )

 لشروطها أو تضطر لالستيراد من أسواق خارجية بديلة وبتكاليف قد تكون مرتفعة تستنزف خزينتها، وهو ما سيدفعها، في 

المياه  تقديرهم، للرضاااوخ عاجاًل أم آجاًل لشاااروط تلك الدول. كما أن دول الحصاااار ليس لديها الحق وال القدرة على إغالق

الدولية وفرض حصار خانق على قطر من كل الجهات الجوية والبرية والبحرية، وبالتالي التحكم في االستيراد، كما تصنع 

 إسرائيل والنظام المصري مع قطاع غزة ألكثر من عقد من الزمن. 

 

خرج موردًا واحدًا )النفط( فبعد أكثر من نصاف قرن من تصادير النفط، فشالت دول المجلس في تنويع اقتصااداتها. فهي تسات

ستهالكية ورأس مالية وعمالة من الخارج. ولذلك  وتصدره للعالم الخارجي وتستورد في المقابل معظم ما تحتاجه من سلع ا

% 10ال يوجد لديها الكثير مما يمكن أن تتبادله فيما بينها. وظلت التجارة البينية في دول مجلس التعاون تراوح مكانها عند 

ويلة. لذلك ال يوجد هنا مجال كبير للضاااغط على قطر من خالل الحصاااار التجاري. وبالتالي سااايبقى أثر الحصاااار لعقود ط

محدودًا على الطرفين بساااابب محدودية التبادل التجاري والتعامل المالي، ألن هذه االقتصااااادات تفتقد إلى دورة إنتاج داخلية 

خارجي، وطالما أن تصدير النفط وأسعاره لم تتأثر بهذه األزمة، فإن  حقيقية. فهي اقتصادات ريعية تستمد دخلها من مصدر

 أثرها على أداء االقتصادات يبقى محدودًا، مع تحييد العوامل األخرى.

 

 قوة االقتصاد القطري وخصائصه -2

صار وتحييد إن قوة االقتصاد القطري وخصائصه، وبعض الميزات النسبية التي يتمتع بها، تمكنه من الصمود في وجه الح

أثره على الماادى المتوسااااااط إلى الطويال، مع تحييااد العوامال األخرى. فقطر لاديهااا موانة ومطااارات مفتوحاة على المياااه 

واألجواء الدولية، وهذا يمكنها من تجاوز الحصاااار، وتعويض النقص في االساااتيراد من وعبر دول الحصاااار من مصاااادر 

لساااليمة التي اتبعتها في فترات الرواج، اساااتطاعت قطر اساااتغالل الموارد بديلة بمرونة. وبفضااال الساااياساااات االقتصاااادية ا

الطبيعية الضخمة لتوليد دخل مستقر للبالد إلى حد مقبول، وتطوير بنية تحتية حديثة، ومراكمة واستثمار عوائد تلك الموارد 

 األجيال.  لتشكل واقيًا يُستخدم لمواجهة الركود واألزمات، ولتنويع مصادر الدخل وحفظ مدخرات

 

لقد أصاابحت قطر، في فترة وجيزة نساابيتا، المنتج والمصاادر األول للغاز الطبيعي المسااال في العالم، من ثالح أكبر احتياطي 

ا. وأصاااااابح لالقتصااااااااد القطري دخل مسااااااتقر إلى حد مقبول من إنتاج الغاز عبر الفترات واألزمات المالية  للغاز عالميت

ل هذه األزمة. وأصابح االقتصااد القطري أسارع االقتصاادات نمًوا في المنطقة وربما حول واالقتصاادية الساابقة وكذلك خال

(. وأصبحت قطر صاحبة أعلى دخل للفرد في 2015% نمو حقيقي سنوي خالل عشر سنوات حتى عام 12العالم )بمعدل 

تقرار واالسااتدامة في القطاع المالي وقطاع العالم، وتمتلك احتياطات ساايادية كبيرة، ولديها المالءة المالية الكافية لدعم االساا

نها من االساااتمرار في ذلك والتكيف مع  االساااتيراد في التجارة الخارجية لفترات طويلة. كما أن بنية اقتصاااادها اإلنتاجية تمك ِّ

نة ذات األوضاااااع التي يفرزها الحصااااار لفترات طويلة )مع تحييد العوامل األخرى(. ولديها بنية تحتية حديثة )مطار وموا

نها من االلتفاف على  طاقة اساااتيعابية عالية وشااابكة مواصاااالت واتصااااالت حديثة، ومدن إمداد لوجساااتية واقتصاااادية( تمك ِّ

الحصااار والوصااول إلى مصااادر االسااتيراد األصاالية. لقد حققت قطر في الساانوات الماضااية مسااتويات مقبولة من التنويع 
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الهيدروكربوني، وقطاعها المالي قوي تدعمه أسااس االقتصاااد القطري  )الرأسااي( في مجال الصااناعات المصاااحبة للقطاع

المتينة، والنمو االقتصاادي القوي الذي تحقق خالل الفترات الساابقة. وهو محصان بفضال الساياساات االئتمانية واالحترازية 

. شااااك لت تلك 2004–2003المعاكسااااة للدورة المالية التي تبناها المصاااارف المركزي مع بداية الدورة النفطية خالل عامي 

التحصاااينات درًعا واقيًا ضاااد الصااادمات وحد ت من االنكشااااف والتوساااع المفرط في االقتراض محليتا وخارجيتا مع التوساااع 

(. كما أن العملة القطرية قوية؛ إذ 2االقتصاااااادي وارتفاع الفوائض. وحد ت من تراكم االختالالت والهشااااااشاااااة المالية فيه )

تصاد القطري المتينة، واالحتياطيات النقدية والسيادية الضخمة، وال يوجد مجال للمضاربة عليها خارجيتا تدعمها أسس االق

 لمحدودية عرضها، ومحدودية تداول السندات السيادية.

 

 فيما يلي، سااانتناول القنوات التي ي ثر من خاللها الحصاااار على االقتصااااد القطري، وهي القطاع الحقيقي، والقطاع المالي،

وعامل الثقة، مع شاارح مصااادر القوة واالنكشاااف في كل منها والسااياسااات المضااادة للحصااار التي اتبعتها قطر في األجل 

 القصير.

 

 القطاع الحقيقي

 مصادر القوة: الموارد الطبيعية الضخمة والسياسات االقتصادية السليمة 

األول من ثالح أكبر احتياطي للغاز في بفضاالها أصاابحت قطر المنتج والمصاادر  سييياسييات اجنتاج اليي:لية: .أ

 العالم.

شبكة اتصاالت ومواصالت حديثة ومطار وميناء ذات طاقات استيعابية  سياسات تطوير بنى تحتية حديثة: .ب

عالية، ومدن لوجساااااتية واقتصاااااادية وصاااااناعية وغيرها تمكن من تخطي دول الحصاااااار، وتوفير مخزون 

 مداد اللوجستي بالمواد األولية واألساسية.استراتيجي ألغراض األمن الغذائي واإل

تنمية قطاع صناعات مصاحبة كالبتروكيماويات واألسمدة باإلضافة إلى صناعة  سياسات التنويع الرأسي: .ج

 الحديد والصلب وغيرها لتنويع مصادر الدخل.

رافيتا وجيوسااياساايتا مراكمة واسااتثمار عوائد القطاع الهيدروكربوني وتوزيعها جغ السييياسييات االسييتثمارية: .د

وماديتا عبر األصااول، لتسااتخدم لدعم االقتصاااد في أوقات الركود واألزمات، ولتنويع مصااادر الدخل ولحفظ 

مليار دوالر قبل األزمة،  340حقوق األجيال من خالل صااااااندوق قطر الساااااايادي الذي كانت احتياطاته تبل  

مليار دوالر في حالة شااابه ساااائلة وكانت  180قارب ، منها ما ي2016% من الناتج المحلي لعام 225بنسااابة 

 عاًما مقبلة عند مستويات األسعار واإلنفاق المنظورة.  25تشير التوقعات إلى أن احتياطاته تكفي لـ

 

 مصادر االن:شاف 

بة االنكشااااااف محدود بسااااابب قلة تنوع اقتصاااااادات دول المجلس ومحدودية االساااااتيراد منها. فتبل  نسااااا :التجارة الخارجية

% 4% )معظمها تجارة إعادة تصدير من خالل ميناء دبي وتبلع 9االستيراد من إجمالي واردات قطر من اإلمارات حوالي 

(. إال أنها متركزة في بعض السلع األساسية للمستهلك كمنتجات 3من أكبر اقتصاد في المنظومة وهو االقتصاد السعودي )

مواد البناء. وهذه سااالع معظمها غير معقدة اإلنتاج ويمكن تحقيق قدر جيد األلبان وبعض منتجات الخضاااراوات والدواجن و

من إنتاجها محليتا، كما يمكن اساااتيرادها بيسااار من مصاااادر أخرى وتعويض النقص منها باألساااواق بمرونة عالية، وهذا ما 

كملة لبعضااها البعض، لذلك فال جرى بالفعل. ولكن كان االعتقاد السااائد سااابقًا أن دول المجلس هي منظومة واحدة ودولها م

سوقية. بل إن تكامل األسواق وحرية حركة البضائع وعوامل  ضير من االعتماد على بعضها البعض في تلبية احتياجاتها ال

اإلنتاج واألفراد هدف أساااسااي من أهداف مجلس التعاون، وقد نصاات عليها االتفاقية االقتصااادية الموحدة لدوله، ولم يخطر 
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يأتي يوم يحظر فيه دخول منتجات أسااااساااية إلى أحد أعضاااائه، كمنتجات األلبان والحليب واألدوية وغيرها من ببال أحد أن 

 سلع أساسية، من دولة جارة شقيقة. بإيجاز تتمثل مصادر االنكشاف وتبعاته في التالي:

% على أساس 40ر )انكماش محدود في حجم التجارة الخارجية: تراجع م قت لالستيراد في أول شهر من الحصا .أ

 (.4سنوي ومعاودة االرتفاع في شهر أغسطس/آب بعد تحويل مصادر االستيراد ووسائطه )

% على أساااس 4.5ارتفاع محدود في األسااعار: ارتفاع تضااخم المواد الغذائية في أول شااهرين من الحصااار )إلى  .ب

 (.5ة السالب )%( مع بقاء التضخم العام في منطق2.8سنوي( وتراجعه في أغسطس/آب )إلى 

 منفذ ومعبر بري واحد )سلوى(، وتركز كبير لالستيراد في إعادة التصدير من ميناء إقليمي واحد )دبي(. .ج

االجتماعي وحظر النقل والطيران، وهي –خدمات النقل والسااياحة سااتكون األكثر تأثًرا بالحصااار السااياحي :قطاع السييياحة

 (.6) 2016عام مليار دوالر في ال 15صناعة يقدر حجمها بـ

 

  :السياسات المضادة للحصار التجاري والسياحي 

تدخلت الحكومة بسرعة عندما تعطلت آليات استيراد األسواق في بعض السلع بفعل الحصار، ولعبت دورها  .أ

كمسااتورد وموزع وكمحافظ على األسااعار. ونوعت مصااادر ووسااائط االسااتيراد، وفتحت مصااادر وخطوط 

جديدة واسااااااتخدمت البنى التحتية ذات الطاقات االسااااااتيعابية العالية )مطار حمد وميناء إمداد جوية ومالحية 

حمد( لتخطي دول الحصار، والوصول إلى مصادر االستيراد األصلية مباشرة، لضمان تدفق السلع والحفاظ 

 اسبة. على األسعار لتبقى في حدودها التنافسية، فكان هناك تنوع أكبر مع جودة في السلع وبأسعار من

توسعت الطاقات التخزينية ألغراض األمن الغذائي واإلمداد اللوجستي بالمواد األولية وتطوير مدن لوجستية  .ب

 وصناعية واقتصادية لذلك الغرض.

مليون طن ساااااانويتا، وقد شااااااك ل ذلك مصاااااادًرا لتعزيز اسااااااتقرار  100% إلى 30زيادة إنتاج الغاز بنساااااابة  .ج

ز من عامل الثقة في االقتصاااد، وعمل على جذب االسااتثمارات واسااتمرارية القطاعين الحقي قي والمالي وعز 

 األجنبية والتعويض عن االنخفاضات المحتملة في االحتياطات األجنبية بفعل الحصار وتبعاته.

 تبنت الدولة سياسات محفزة للمنتج المحلي وداعمة للقطاع الخاص في مجال اإلنتاج الحيواني والزراعي. .د

 بني حزمة من السياسات لجذب السياحة العالمية.ت .ه

 اللجوء للقانون الدولي لفتح مسارات للطيران القطري. .و

 

بناء على هذه السيييييياسييييياتي يم:ن توفير المميد من عوام  القوة في االقتصييييياد القطري في عيييييورة اتخاذ مجموعة من 

 اججراءات مث :

 االستمرار في تنويع مصادر ووسائط االستيراد والشركاء التجاريين واالستثمارات الخارجية. .1

زيادة توسااايع الطاقات التخزينية لتصااال إلى سااانتين على أقل تقدير )ألغراض األمن الغذائي واإلمداد اللوجساااتي  .2

 بالمواد األولية وغيرها(. 

 مكافحة الممارسات االحتكارية. .3

 ماليالقطاع ال

 مصادر القوة 

 أسس االقتصاد القوية والنمو االقتصادي القوي خالل الفترات الماضية. .أ

 االحتياطات األجنبية الضخمة لدى المصرف المركزي والحكومة وصندوقها السيادي. .ب
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تي اتبعها الجهاز المصرفي: محصن وقوي بفضل السياسات االئتمانية واالحترازية المعاكسة للدورة المالية ال .ج

للحد من التوسااااع المفرط في االقتراض داخليتا  2003المصاااارف المركزي مع بداية الدورة النفطية في العام 

وخارجيتا، مع التوساع االقتصاادي وارتفاع الفوائض، والتي حدت من انكشاافه وتراكم االختالالت والهشااشاة 

لقطري األقل انكشاااااااًفا وتأثًرا باألزمات التي (، حيح كان الجهاز المصاااااارفي ا7المالية في القطاع المالي )

، واألزمة المالية 2006ضااااربت المنطقة خالل العقد والنصااااف الماضاااايين )فقاعة أسااااواق األسااااهم في عام 

 (.2008العالمية في عام 

أن نساااب الربحية جيدة )صاااافي الربح لمتوساااط حقوق  2016فقد أظهرت م شااارات القطاع المصااارفي لعام  .د

%(، وأن كفاية 30%( وأن السااايولة مريحة )الموجودات الساااائلة إلى إجمالي الموجودات 14.5المسااااهمين 

 (.8( )%1.33(، وأن الديون المتعثرة منخفضة )%16رأس المال مرتفعة )

العملة: تدعمها أسس االقتصاد القطري القوية واالحتياطات الكبيرة النقدية والسيادية لدى المصرف المركزي  .ه

ندوقها الساايادي، وال يوجد مجال للمضاااربة عليها خارجيتا لمحدودية العرض. وتاريخيتا أثبت والحكومة وصاا

نظام ساااعر صااارف الريال القطري أنه األكثر اساااتقراًرا ومصاااداقية خالل العقود الماضاااية وعبر األزمات 

 االقتصادية والحروب التي شهدتها المنطقة حتى األزمة الخليجية األخيرة.

 

 شافمصادر االن: 

مليار دوالر ودائع غير  52مليار دوالر من مجموع  20-15االنكشاااااااف محدود، حيح تتراوح ودائع دول الحصااااااار بين 

% من إجمالي ودائع القطاع المصااااارفي مع بداية الحصاااااار. وتقدر وكالة ساااااتاندرد اند بورز خروج 25المقيمين وبنسااااابة 

معظمها ودائع لدول  2017هري يونيو/حزيران ويوليو/تموز مليار دوالر في شااااا15مليار دوالر و 8رؤوس األموال بـااااااااااا

 (.9% من مجموع أصوله )27الحصار. في حين تقدر أصول القطاع المصرفي القطري في دول مجلس التعاون بـ

 

 الحرب االقتصادية على قطر: مراحليا وأدواتيا 

لحصار ضد قطر وما رافقها من م امرات تنسجها لقد كان واضًحا للمراقبين لحملة التحريض والكراهية التي تقودها دول ا

ضدها يوًما بعد يوم أن الجبهة االقتصادية ستكون هدفًا في هذا الصراع، وأن تكون العملة الوطنية في قلب االستهداف، فهي 

ل تكلفة الخاصاااارة اللينة التي يمكن من خاللها، ولو نظريتا، إلحاق أكبر ضاااارر ممكن بقطر وتدمير اقتصااااادها عن بعد وبأق

ممكنة. والهدف النهائي المرجو من ذلك هو زعزعة استقرار النظام في قطر بهدف إضعافه وإسقاطه. إن التخطيط والسعي 

 لزعزعة استقرار عملة واقتصاد دولة ذات سيادة من دولة أخرى يُعدُّ من أعمال الحرب االقتصادية.

 

واشااتد ذلك خالل أساابوعيها األول والثاني في سااوق الصاارف اآلنية  لقد بدأ اسااتهداف الريال القطري مبكًرا مع بداية األزمة

. ففي بداية األزمة، كان هناك تأثير 2017المحلية قبل أن يتحول إلى األسااااااواق الخارجية في أواخر شااااااهر يونيو/حزيران 

من شركات الصرافة الصدمة وعامل التوتر السياسي، رافقه قطع مفاجة في اإلمداد بالدوالر األميركي من دبي )عن كثير 

في قطر التي تستورده من دبي( في فترة ذروة الطلب السنوي على الدوالر مع بداية إجازة نهاية العام وفترة األعياد )ويبدو 

أن هذا التوقيت قد اختير بعناية إلحداث أكبر أثر ساااااالبي ممكن(. وقد رافق ذلك حملة إعالمية شااااااديدة من دول الحصااااااار 

لدفع نحو التخلص من الريال القطري وهروب رؤوس للتشااااااكيك في قيمة ومصاااااااد ثارة الهلع واالرتباك وا اقية العملة وإ

األموال، وذلك بغرض كسااار نظام ساااعر الصااارف في قطر والدفع نحو انهياره أو إضاااعاف قيمة العملة )وما لذلك من آثار 

دي. ولكن شااياًا من ذلك لم يحدث، وفشاال كارثية ممكنة على االقتصاااد الوطني(، وزعزعة اسااتقرار النظام المالي واالقتصااا
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إعالم الحصااااار في إقناع الداخل القطري بالتخلص من الريال القطري لصااااالح العمالت األخرى نظًرا النعدام مصااااداقيته 

 ولتحيزه وافتقاره للمهنية والموضوعية واستخفافه بالعقول منذ اندالع األزمة. 

 

حل الحرب االقتصااااااادية على قطر التي حبكتها دول الحصااااااار. بعد ذلك كانت تلك مرحلة وجيزة ولكنها كانت أخطر مرا

ة الريال القطري ُهم  داخل قطر  ل  م  انتقلت الحمالت على الريال القطري إلى خارج قطر، وكان ذلك إيذاًنا بفشاااااالها، ألن ح 

قد كانت هناك محاوالت في أواخر شااااااهر يونيو/حزيران  تداول الريال  2017وليس خارجها. ف القطري في بعض لمنع 

( المرتبط بعالقات وثيقة مع حكومة أبو ظبي، Shettyاألساااواق الخارجية، مثل بريطانيا، يقودها الملياردير الهندي شاااتي )

( المعروفة والتي تقدم خدمات Travelexويمتلك جزئيتا شااركة صاارافة اإلمارات باإلضااافة إلى شااركة صاارافة ترافلكس )

(. بعد ذلك تعرض الريال للتالعب في أسااواق 10جنبية( في بريطانيا وغيرها من الدول )صاايرفة )بيع وشااراء للعمالت األ

بعض دول الحصااار )في اإلمارات على وجه الخصااوص( باإلضااافة إلى محاوالت التالعب بالسااندات الساايادية لدولة قطر 

سااية حادة، وبالتالي إثارة الهلع إلظهارها في موقع ضااعف واإليحاء بأن االقتصاااد في مأزق وأن الدولة تتعرض ألزمة ساايا

سعر صرف العملة والدفع نحو تخلص الجمهور من الريال القطري والمستثمرين من  شكك في مصداقية نظام  والتوتر والت

السااندات الساايادية واألصااول القطرية. وبالتالي الدفع نحو خروج رؤوس األموال وما يتبع ذلك من ضااغط على قيمة العملة 

ت التضااخم واسااتنزاف االحتياطات الساايادية. قاد عمليات التالعب بالسااندات الساايادية القطرية الملياردير وارتفاع في معدال

( في لكسااااامبورل لصاااااالح حكومة أبو ظبي Havilland( مالك بنك هافيالند )David Rowlandالبريطاني دافيد رولند )

(11 .) 

 

ناريوهات المحتملة )نظريًّا( من وراء الحرب االقتصادية على يم:ن حصر األثار السلبية التي أرادتيا دول الحصار والسي

 قطر في التالي:

 ارتفاع أسعار فائدة اإلقراض لقطر. .1

 ارتفاع قيم التأمينات على السندات السيادية القطرية. .2

 انخفاض التقييم االئتماني لقطر. .3

 صعوبة االقتراض على قطر. .4

 خروج رؤوس األموال. .5

 ى قيمة العملة وزعزعة مصداقية واستقرار نظام سعر الصرف ومن ثم إثارة الهلع واالرتباك.الضغط عل .6

شعبي  .7 سعر الصرف أو إضعاف قيمة العملة وارتفاع حاد في معدالت التضخم ما قد ي دي إلى تذمر  انهيار نظام 

ياسااي وصااوالً إلى تهديد األمن داخلي، وبالتالي إمكانية زعزعة االسااتقرار االقتصااادي، ومن ثم االجتماعي، والساا

 القومي، وزعزعة استقرار النظام في أسوأ الحاالت، واالحتمال اآلخر واألكبر هو:

اسااتنزاف االحتياطات الساايادية لقطر في الدفاع عن العملة وتعزيز اسااتقرار نظام سااعر الصاارف والنظام المالي،  .8

د أهداف إطالة أمد الحصار، وبالتالي إخالل قطر بالتزاماتها وإنهاك القدرة المالية للدولة مع مرور الوقت. وهذا أح

بمشااااريع البنى التحتية وتنظيم بطولة كأس العالم، وفي أساااوأ الحاالت قد يصااال األمر إلى عدم القدرة على تغطية 

تكاليف الواردات من ساااالع رأس مالية ومعدات وغيرها من وسااااائل مواصااااالت ومواد بناء لتطوير البنية التحتية 

 ومشاريع كأس العالم، بل حتى الواردات السلعية من مواد غذائية وأساسية ألشهر معدودة حسب المعايير الدولية.
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 السياسات المضادة للحرب االقتصادية  -3

لمواجهة هذه التهديدات اتخذت دولة قطر االحتياطات الالزمة واإلجراءات االحترازية لحماية العملة، فضااااااخت ودائع 

مليار دوالر في أول شاااهرين من األزمة للتعويض عن خروج رؤوس أموال  23وسااايولة في الجهاز المصااارفي تقدر بـااااااااا

ا مبل  معظمها ودائع لدول الحصااار، وكذلك لتعزيز اسااتقرار العملة و  38.5االسااتقرار المصاارفي والمالي. وضااخت أيضااً

مليار دوالر في االقتصاااد ككل لتعزيز االسااتقرار االقتصااادي. ويجب اإلشااارة هنا إلى عاملين أساااساايين لهما أكبر األثر في 

ي، كما فشاااال الحرب االقتصااااادية على قطر وعملتها، والحمالت اإلعالمية المصاااااحبة لها. فالمضاااااربة على الريال القطر

أسلفنا، غير مجدية ألنه غير متداول خارجيتا، والمضاربة على السندات السيادية القطرية كذلك ال فائدة منها ألنها غير سائلة 

نظًرا لمحدودية تداولها في أسااااااواق المال العالمية ألنها مقتناه من قبل بنوك عالمية تحتفظ بها لتصاااااانيفها االئتماني المرتفع 

(AA- ومردودها ) الجيد. والعامل اآلخر هو فشل الحمالت اإلعالمية التي استهدفت تقويض الثقة وزعزعة استقرار العملة

والنظام المالي، نظًرا النعدام المصاااداقية في هذا اإلعالم كما تقدم ذكره. وأخيًرا فإن مساااتوى االحتياطات النقدية والسااايادية 

سااايادي يجعل من نجاح محاوالت اساااتهداف العملة والساااندات الضاااخمة لدى المصااارف المركزي والحكومة وصاااندوقها ال

القطرية أمر صاااااعب وينكسااااار عند حائط االحتياطات المنيع الذي يرفده اقتصااااااد حقيقي قوي ألكبر منتج ومصااااادر للغاز 

يجية الطبيعي المسال في العالم. وال بد من اإلشارة هنا إلى أن محاولة كسر نظام سعر الصرف في أفضل االقتصادات الخل

أداء هو سااالح ذو حدين، وقد يرتد على من اسااتخدمه، وي دي إلى انتشااار العدوى إلى بقية األعضاااء وإشااعال أزمة سااعر 

صاارف في منظومة تشااكل منطقة عملة موحدة مع الواليات المتحدة األميركية من خالل ارتباطها بالدوالر األميركي، وهي 

ا من ضااغوطات مالية وصااعوبات اقتصاا (. فالبحرين على ساابيل المثال، 12ادية بساابب انخفاض أسااعار النفط )تعاني أساااسااً

المصنفة عالية المخاطر، ربما كانت األكثر عرضة بين أعضاء المجموعة؛ إذ كانت، بحسب تقرير لوكالة بلومبرل صدر 

عرض سااااعر ، في ضااااائقة مالية وتعاني من انخفاض في االحتياطات األجنبية ما ي2017في شااااهر أكتوبر/تشاااارين األول 

صااارفها لمخاطر قد ت دي إلى إضاااعاف أو تخفيض قيمة عملتها. وبحساااب التقرير فإن البحرين حذرت بعض دول المجلس 

األخرى من مخاطر انتشاااار العدوى إذا ما اضاااطرت لخفض قيمة عملتها. وتجدر اإلشاااارة إلى أن أزمة بلدان شااارق آسااايا 

دأت بأزمة سعر صرف في تايالند ثم سرعان ما انتشرت إلى بقية دول المالية في أواخر التسعينات من القرن الماضي قد ب

 شرق آسيا المجاورة. ولمزيد تقوية عوامل المتانة في القطاع المصرفي والمالي ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:

 االستمرار في الرقابة وتحصين القطاع المالي. .1

 قويتها.التأكيد على التقيد بالتعليمات االحترازية وت .2

 حركات البيع والشراء ومن يشتري ومن يبيع. -المراقبة المستمرة لسوق سندات الدين القطرية .3

 المحافظة على العمالة الماهرة في القطاع المصرفي والمالي. .4

 وعند الحاجة يمكن:  

 (.13االنفصال عن السياسة النقدية للواليات المتحدة األميركية ) .5

 زيد من الودائع ورؤوس األموال. دعم البنوك بالم .6

 ضمان ودائع العمالء. .7

 وضع قيود على تحويل رؤوس األموال. .8

 معركة الثقة

 :األصول الحقيقية )فوق األرض وتحتها( والمالية الضخمة المتوفرة لالقتصاد القطري والسياسات  مصادر القوة

لدبلوماساااية على كافة األصاااعدة. فقد اتبعت ساااياساااات المضاااادة التي اتخذتها قطر لمواجهة األزمة االقتصاااادية وا
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اقتصادية سليمة وسياسات دبلوماسية وإعالمية فعالة أكسبتها ثقة وتأييد الداخل، ومصداقية واحترام في الخارج. 

 % وهو ما سينجر عنه: 30فقد أعلنت مثاًل عن زيادة إنتاج الغاز بنسبة 

 تعزيز الثقة في االقتصاد القطري. .أ

 االستثمارات األجنبية المباشرة.  جذب .ب

زيادة دخل القطاع الهيدروكربوني ستعوض عن انخفاض النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، وترفع  .ج

اج من حقل برزان مع بدء اإلنت 2018% في عام 3نمو الناتج المحلي حساااااااب التوقعات إلى ما يفوق 

 العمالق للغاز.

حتياطات الساااااايادية، بساااااابب دعم القطاع المالي وقطاع االسااااااتيراد أو التعويض عن االنخفاض في اال .د

 غيرهما بسبب الحصار. 

 تعزيز حصة قطر في أسواق الغاز العالمية. .ه

 

 مصادر االن:شاف 

من الطبيعي أن يكون الستمرار الحصار والتوتر السياسي آثار سلبية على عامل الثقة تنعكس سلبًا على بياة  .أ

ثمارات والودائع والتمويل، وبالتالي تنعكس سلبًا على نمو القطاع غير الهيدروكربوني، حيح األعمال واالست

(. لكن 14) 2018، و2017% لعامي 4% قبل األزمة إلى 5.3% من 1.3من المتوقع أن ينخفض بنساااااابة 

صبح  ̶ لي 0.2القطاع الهيدروكربوني لن يتأثر بالحصار وهناك خفض طفيف في توقعات نمو هذا القطاع بـاااااا

% لعام 2-1.8نتيجة االلتزام بحصااااااة قطر في منظمة أوبك وتقليص اإلنفاق ليصاااااابح توقع النمو العام  0.5

 حسب تقديرات البنك الدولي. 2018% لعام 4و 2017

 بح اإلشاعات والتحريض. .ب

 التآمر لمحاولة زعزعة استقرار العملة والقطاع المالي. .ج

 

 لثقةالسياسات المتخذة لتعميم عام  ا 

توظيف اآللة اإلعالمية الم ثرة لقطر، مع بروز نخبة من الكفاءات الوطنية، لتثقيف الجمهور وتعزيز الثقة  .أ

 والدفاع عن قطر في المحافل اإلقليمية والدولية.

مليون طن(، وهذا ساااااايدعم القطاعين الحقيقي والمالي  100إلى  77تدخل الحكومة بزيادة إنتاج الغاز )من  .ب

 عامل الثقة. وسيعزز

افتتاح بعض مشاااااريع البنى التحتية )ميناء حمد، المدن اللوجسااااتية، وغيرها(، واالسااااتمرار في برامج البنى  .ج

 التحتية وكأس العالم وتنويع االقتصاد كما كان مخطًطا له، وهذه تعطي إشارات إيجابية للمستثمرين.

 خطط ومشاريع التنويع متوسطة األجل واإلفصاح عنها. .د

 دعم هذه السياسات ينبغي اتخاذ جملة من اججراءات اجضافية:ل

 اإلفصاح والشفافية في طرح المشاكل والحلول ورسم وتنفيذ السياسات.  .1

 تصميم سياسات اإلصالح الهيكلية طويلة األجل لتنويع االقتصاد واإلفصاح عنها. .2

 أية سياسات أو مشاريع تحمل رسائل إيجابية للمستثمرين. .3

العمل على التوظيف األمثل لوساااائل اإلعالم والكفاءات القطرية لشااارح الموقف القطري والدفاع عن حقوق قطر  .4

 في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية.



 10 

العمل على تنويع الشااركاء التجاريين والماليين واالسااتثمارات الخارجية في دول م ثرة اقتصاااديتا وسااياساايتا على  .5

 عالمية مع اإلفصاح والشفافية.الساحة ال

 خاتمة

 

لقد بدا واضااًحا أن هدف الحصااار واإلجراءات المصاااحبة له هو الضااغط على قطر للتخلي عن ساايادتها واسااتقالل قرارها 

السياسي والخضوع لهيمنة دول الحصار. وقد بدا واضًحا أيًضا استحالة االستجابة لمطالب دول الحصار التعجيزية والتي 

ا شروط المنتصر في الحرب، تذكر بشروط التي فرضها الحلفاء على ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى. فكأنها بدت وكأنه

صااممت لترفض ولتبرر بعد ذلك دول الحصااار إجراءات تصااعيدية أكثر عدوانية تصاال إلى حد شاان أعمال عسااكرية ضااد 

الممكنة، من حصااااار اقتصااااادي إلى حرب  قطر. لقد واصاااالت دول الحصااااار ضااااغوطها على قطر بكل الساااابل والوسااااائل

اقتصااادية ودبلوماسااية وإعالمية إلى تآمر وتهم لقطر بدعم اإلرهاب، وكأن هدف الحصااار والحرب االقتصااادية على وجه 

الخصااوص، هو زعزعة اسااتقرار االقتصاااد القطري وتدميره دفعًا نحو زعزعة اسااتقرار النظام في قطر وسااقوطه. ولكن 

دث. فلم ينهر االقتصاد، ولم يسقط النظام، وفشلت الحرب االقتصادية والحصار في تحقيق أهدافهما، بل شياًا من ذلك لم يح

وأديا إلى نتائج عكسااية. فبداًل من أن يضااعف الحصااار االقتصاااد القطري ازداد قوة، وزاد اعتماده أكثر على الذات، وعلى 

ريين والماليين، واسااااتثماراته الخارجية ماديتا وجغرافيتا تنويع مصااااادر ووسااااائط وارداته، ووسااااع من دائرة شااااركائه التجا

وجيوسااياساايتا. فكان الحصااار بمثابة جرعة تحصااين إلكساااب االقتصاااد القطري المناعة والقوة الالزمتين، ومعالجة بعض 

 أوجه القصور فيه.

__________________________________ 

 خالد بن راشد الخاطر، خبير في السياسة النقدية وعلم االقتصاد السياسي* 
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