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تقدير موقف تفشي الساللة الجديدة من كورونا وانعكاسها على الجانب االقتصادي الخليجي

مقدمة
ــادة  ــات املض ــع اللَّقاح ــة توزي ــدء عملي ــامل بب ــر الع ــا استبش بعدم
لفــروس كورونــا، وبــدء عمليــات التلقيــح األوىل ضــد الفــروس مــن 
ــه يف  ــروس نفس ــدة للف ــالة جدي ــرت س ــزر، ظه ــركة فاي ــل ش قب
بريطانيــا، وخرجــت عــن الســيطرة، وأعلــن رئيــس الــوزراء بوريــس 

ــد. ــق حجــر صحــي جدي ــرار تطبي جونســون ق

ودعــت منظمــة الصحة العامليــة الــدول األوروبيــة إىل »تعزيــز القيود« 
علــى خلفيــة ظهــور الســالة اجلديــدة، وحتدثــت املنظمــة العامليــة عن 
ــر«،  ــون أك ــد تك ــالة ق ــدوى الس ــد أن ع ــة تفي ــرات أولي »مؤش
فضــًا عــن أهنــا »قــد تؤثــر يف فاعليــة بعــض أســاليب التشــخيص«.

تفشــي الســالة اجلديــدة أربــك االقتصــاد العاملــي جمــددًا، وأربــك 
االقتصــاد اخلليجــي، وعــادت ســوق النفــط للتراجــع بعــد أن شــهدت 

حتســنً ملحوظــً يف الفتــرة املاضيــة.

يبحــث تقديــر املوقــف يف تداعيــات تفشــي الســالة اجلديــدة مــن 
ــاون  ــس التع ــدى دول جمل ــاد ل ــب االقتص ــا يف اجلان ــا وتأثره كورون

اخلليجــي.

األوضاع االقتصادية يف دول اخلليج وكيف أتثرت جبائحة كوروان
ــر  ــرات غ ــام 2020 تغ ــة ع ــذ بداي ــي من ــاد العامل ــهد االقتص يش
ــا،  ــروس كورون ــي ف ــارعة لتفش ــورات املتس ــا التط ــبوقة فرضته مس
ــامل،  ــدى معظــم دول الع ــاك ل ــة إرب ــروس حال وســبَّب انتشــار الف
وأحــدث تغيــرًا يف احليــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة الطبيعية. 
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ــد أخــذ خطــوات جــادة لتجــاوز   ــامل ق ــن أن الع ــم م ــى الرغ وعل
هــذه األزمــة، فــإن اآلثــار االقتصاديــة القصــرة والطويلــة األجــل ال 
تــزال قائمــة، وســببت قلقــً كبــرًا يف األســواق املاليــة العامليــة، خاصة 
مــع تقديــر صنــدوق النقــد الــدويل حجــم اخلســائر حبــوايل 12 تريليون 
ــك  ــي، وكذل ــاد العامل ــرة لاقتص ــة كب ــل ضرب ــا ميث ــو م دوالر، وه
لاقتصــاد يف دول اخلليــج الــذي شــهد حالــة مــن التراجــع منــذ بداية 
تفشــي وبــاء كورونــا بســبب اإلغاقــات املتكــررة، وضعــف احلركــة 
االقتصاديــة، واخنفــاض أســعار النفــط عامليــً، ونتيجــة توقــف اإلنتــاج 
ــلبً يف  ــر س ــا أث ــط، م ــى النف ــب عل ــع الطل ــن مث تراج ــي وم العامل
النشــاط االقتصــادي، ال ســيما يف الــدول الــي تعتمــد اعتمــادًا شــبه 

كلــي علــى إيــرادات النفــط.

اململكة العربية السعودية
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توضــح البيانــات أن االقتصــاد الســعودي انكمــش بنســبة ٤.6 باملئــة 
يف الربــع الثالــث مــن 2020، يف حتســن طفيــف مقارنــة بتراجع نســبته 
7 باملئــة يف الربــع الثــاين مــن العــام 2020. وبينمــا انكمــش القطــاع 
ــة. وكان  ــي 0.٥ باملئ ــا القطــاع احلكوم ــة، من اخلــاص بنســبة ٣.1 باملئ
صنــدوق النقــد الــدويل قــد توقــع بــأن ينكمــش االقتصــاد الســعودي 
ــة.  ــاش 6.8 يف املئ ــابقة بانكم ــرات س ــل تقدي ــة مقاب ــبة ٥.٤ باملئ بنس
ــي  ــب العامل ــق يف الطل ــود العمي ــاش نتيجــة الرك ــذا االنكم ــأيت ه وي

علــى النفــط.

دولة اإلمارات
انكمــش الناتــج احمللــي اإلمجــايل لدولــة اإلمــارات بنحــو 6 باملئــة 
خــال عــام 2020، وتــأيت توقعــات املصــرف املركــزي أفضل قليــًا من 
توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل، الــذي رجــح انكمــاش االقتصــاد 

ــام 2020. ــارايت بنســبة 6.6 باملئة لع اإلم

سلطنة عمان
تعــاين ســلطنة عمــان مــن عجز مــايل بلــغ حنــو 7.6 مليــارات دوالر 
يف األشــهر التســعة األوىل مــن عــام 2020. وتوقــع صندوق النقــد الدويل 
أن تشــهد انكماشــً بنســبة 10 باملئــة، وســعت عُمــان للحصــول على 

قــرض بقيمــة مليــار دوالر، بســبب تراجــع إيراداهتا.

دولة الكويت
ــة  ــار دوالر يف القيم ــدره 2٤.٥ ملي ــً ق ــت اخنفاض ــهدت الكوي ش
اإلمجاليــة ملشــاريعها النشــطة يف جمــال النفــط والغــاز والبتروكيماويــات، 
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ــد  ــدوق النق ــع صن ــن أواخــر 2019 و1٥ ســبتمر/أيلول 2020. وتوق ب
ــة  ــبة 8.1 باملئ ــً بنس ــي انكماش ــاد الكوي ــهد االقتص ــدويل أن يش ال

ــال 2020. خ

دولة قطر
انكمــش االقتصــاد القطــري مبعــدل 6.1 باملئــة يف الربــع الثــاين مــن 
العــام 2020 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 2019، حبســب بيانــات جهاز 
التخطيــط واإلحصــاء القطــري. وتراجعــت الصــادرات القطريــة بنســبة 
٣٥.٥ باملئــة خــال الربــع الثالــث، لتســجل 11.٣ مليــار دوالر، مقابــل 
17.٥ مليــار دوالر يف الفتــرة املماثلــة مــن عــام 2019. وتقــدر توقعــات 

صنــدوق النقــد الــدويل انكمــاش اقتصــاد قطــر بـــ ٤.٥ باملئــة.

مملكة البحرين
ــي انكمــش بنســبة  ــن أن االقتصــاد البحري ــة البحري ــت حكوم أعلن
ــام 2020،  ــن ع ــاين م ــع الث ــى أســاس ســنوي يف الرب ــة عل 8.9 باملئ
وتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن يشــهد االقتصــاد البحريي انكماشــً 
ــة  ــا وزارة املالي ــي أصدرهت ــام ال ــت األرق ــة. وأوضح ــبة ٤.9 باملئ بنس
ــار دوالر، أي  للنصــف األول لعــام 2020 تراجــع العائــدات إىل 2.٤ ملي
ــن  ــف األول م ــن النص ــة ع ــبته ٣0 يف املئ ــنوي نس ــدل س ــل مبع أق

العــام املاضــي، يف حــن تراجعــت عائــدات النفــط ٣٥ يف املئــة.
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املوجة الوابئية اجلديدة وأتثرياهتا يف االقتصاد اخلليجي 
بعــد تصاعــد األمل مؤخــرًا بالســيطرة علــى فــروس كورونــا نتيجة 
تطويــر عــدة لقاحــات حققــت نتائــج مبشــرة، وهتيــؤ العــامل لعــودة 
احليــاة إىل مــا كانــت عليــه قبــل ظهــور جائحــة كورونــا، أعلنــت 
ــالة  ــور الس ــمر/كانون األول ظه ــة، يف 20 ديس ــة الريطاني احلكوم
اجلديــدة مــن فــروس كورونــا جنــويب اململكــة املتحــدة، وخروجهــا 
عــن الســيطرة، لتعــود عمليــات اإلغــاق ســريعً يف عــدة دول، خوفــً 
ــة  ــن ٤0 دول ــر م ــرت أكث ــدة. وحظ ــالة اجلدي ــي الس ــن تفش م
وصــول الوافديــن مــن بريطانيــا بســبب خمــاوف مــن انتشــار الســالة 
ــن  ــدد م ــا إىل ع ــن بريطاني ــة م ــات اجلوي ــت الرح ــدة، وعلق اجلدي
ــة إىل  ــامل، ودعــت منظمــة الصحــة العاملي ــع أحنــاء الع ــدول يف مجي ال
اإلجــراءات الوقائيــة الضروريــة بعــد رصــد تفشــي الســالة اجلديــدة 

ــا. يف 8 دول بأوروب

ويف غضــون ٤ أيــام انتشــرت الســالة اجلديــدة مــن فــروس كورونا 
يف 10 دول، منــذ اكتُشــفت أوىل حــاالت اإلصابــة هبــا يف بريطانيا. وحىت 
اآلن ظهــر يف العــامل ٤ ســاالت متحــورة مــن فــروس كورونــا، األوىل 
ســجلتها بريطانيــا، مث جنــوب أفريقيــا »٥01.V2«، وماليزيــا، وآخرهــا 
نيجريــا الــي أعلنــت اكتشــاف ســالة جديــدة خمتلفــة متامــً عــن 
ســالي بريطانيــا وجنــوب إفريقيــا، وأعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة 
أن الســالتن املكتشــفتن يف جنــوب إفريقيــا وبريطانيــا خمتلفتــان متامــً 
ــة بينهمــا، ومــن املقــرر خــال الفتــرة املقبلــة اإلعــان  بعــد املقارن

عــن التأثــر احملتمــل للســاالت اجلديــدة.
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ــة  ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــن اململك ــت كل م ــً أغلق خليجي
الكويــت وســلطنة عمــان مجيــع منافذهــا لفتــرات متفاوتــة متتــد مــن 
أســبوع إىل 10 أيــام قابلــة للتجديــد، وجــاء اإلغــاق اجلديــد يف الوقت 
الــذي تشــهد فيــه دول اخلليــج محلــة واســعة لتطعيــم الســكان ضــد 
الفــروس، وســتكون علــى عــدة مراحــل قــد تتواصــل علــى مــدار 
ــن،  ــار الس ــة األوىل لكب ــة يف املرحل ــتكون األولوي ــل، وس ــام املقب الع
ــن يف الصفــوف األوىل ملواجهــة الفــروس. ــق الصحــي، واملواطن والفري

وتــأيت تطمينــات مــن املختصــن يف علــم الفروســات بــأن التحــور 
يف الســالة اجلديــدة ليــس لــه تأثــر يف شــدة وخطــورة املــرض وال يف 
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فاعليــة اللقاحــات املضــادة للفــروس، وأن التحــور األخــر ســرع مــن 
انتشــار الفــروس أكثــر حبــوايل 70% وهــو مــا أكدتــه منظمــة الصحة 
العامليــة، وليــس هنــاك معلومــات مؤكــدة إىل اآلن عــن مــدى فاعليــة 

اللقاحــات ضــد الســالة اجلديــدة.

االقتصــاد اخلليجــي بشــكل عــام حقــق حتســنً ملحوظــً يف الربــع 
الثالــث مــن عــام 2020 بعــد ختفيف تدابــر كورونا، وشــهدت أســعار 
النفــط انتعاشــً وصــل مــن خالــه ســعر النفــط إىل ٥1 دوالرًا للرميــل 
الواحــد، وبعــد اإلعــان عــن تفشــي الســالة اجلديــدة عادت أســعار 
النفــط اخلــام لتســجل تراجعــً يف بدايــة التعامــات األســبوعية، بأكثــر 
مــن ٣ باملئــة، وخســرت البورصــة الكويتيــة بنهايــة تعامات األســبوع 
الــذي تــا خــر انتشــار الســالة اجلديــدة حنــو ٤2٥ مليــون دينــار 

بنســبة 1.٣% باملئــة.

ــي 1.٤2 دوالر  ــيط األمريك ــاس الوس ــرب تكس ــام غ ــع خ وتراج
للرميــل، أو 2.9 باملئــة إىل ٤7.68 دوالرًا للرميــل بعــد أن زاد أيضــً ٥.1 
باملئــة، ووصــل إىل أعلــى مســتوياته مــن فرايــر مــن العــام املاضــي.

وتشمل التأثرات النواحي اآلتية:

األســواق العامليــة: شــهدت تراجعــً واخنفاضــً يف أســعار النفــط بعــد 
إعــان عــدد مــن الــدول تعليــق رحاهتــا، وســجل مؤشــر الســوق 
ــن 100  ــر م ــد اإلغــاق بأكث ــً يف جلســته األوىل بع الســعودية تراجع
نقطــة، وبنســبة 1.٤ باملئــة عنــد 8٥66 نقطــة، بتــداوالت بلغــت حنو ٤ 
مليــارات ريــال بعــد مــرور حنــو ســاعة مــن االفتتــاح. ويــأيت هــذا 
التراجــع بســبب عــودة اإلغــاق االقتصــادي؛ إثــر تفشــي ســاالت 
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جديــدة مــن كورونــا.

قطــاع الســياحة والســفر: شــهد تراجعــً نتيجــة اإلغــاق، وتبلغ خســارة 
شــركات الطــران يف الدقيقــة ٣00 ألــف دوالر، وتعــرض طــران دول 

اخلليــج، يف 2020، خلســائر بلغت 16 مليــارًا و٤00 مليــون دوالر.

االحتياطــي األجنــي: شــهد تراجعــً بـــ1٣٣ مليــار دوالر خــال عــام 
ــادم فســتضطر إىل الســحب  ــام الق 2020، وإذا اســتمر اإلغــاق يف الع
ــرة  ــاكل كب ــق مش ــهم يف خل ــد يس ــا ق ــو م ــا، وه ــن احتياطاهت م
لــدول اخلليــج، ألن معظــم احتياطاهتــا األجنبيــة تــأيت مــن صــادرات 
النفــط. ويــأيت هــذا التراجــع يف الوقــت الــذي تعــاين فيــه دول اخلليج 

ــة العامــة. ــن العــام، وعجــزًا يف املوازن ارتفــاع الدي
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اخلامتة 
ــتمرًا، ومل  ــا مس ــن كورون ــدة م ــالة اجلدي ــي الس ــزال تفش ــا ي م
تتأكــد إىل اآلن فعاليــة اللقــاح ضــد الســالة اجلديــدة، ومــن الصعوبــة 
حتديــد مــدى تأثرهــا يف االقتصــاد اخلليجــي بشــكل أدق، لكــن مــن 
ــث  ــع الثال ــج يف الرب ــدول اخللي ــايف النشــاط االقتصــادي ل خــال تع
مــن 2020 بعــد أن ســجل تراجعــً يف الربعــن األول والثاين مــن 2020، 
ــً،  ــة تدرجيي ــا« االحترازي ــر »كورون ــع معظــم تداب بالتزامــن مــع رف
يبــدو أن اقتصــادات اخلليــج ســتحقق منــوًا يف الربــع األول لعــام 2021، 
مقارنــة بعــام 2020، يف حالــة جنحــت اللقاحــات ضــد الســالة اجلديدة 
مــن كورونــا، وعــادت حركــة الطــران إىل وضعهــا الطبيعــي، وحتقــق 
ختفيــف قيــود اإلنتــاج ملنظمــة »أوبــك« يف يناير/كانــون الثــاين 2021، 

والــذي بــدوره قــد يوفــر دفعــة كبــرة لاقتصــاد اخلليجــي.

ويف حــال اســتمر اإلغــاق ومل ينجــح اللقــاح يف مواجهــة الســالة 
ــدوره  ــذا ب ــدوران، فه ــن ال ــة االقتصــاد ع ــت عجل ــدة، وتوقف اجلدي
ســيضاعف مــن األزمــة االقتصاديــة يف دول اخلليــج، ال ســيما الــدول 
الــي تعــاين مــن مشــاكل اقتصاديــة كالبحريــن وســلطنة عمــان ودولة 

الكويــت. 
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جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .٣

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




