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1   لويس بينتو هو زميل مشرتك بني مركز بروكنجز الدوحة وجامعة قطر. وهو أيضاً أحد مؤسيس رشكة بريكس أوفرسيز لالستشارات ومديرها العام.

2    تعكس األرقام سعر خام برنت الحارض الذي يُستخدم كسعر معياري عاملي للنفط الخام. وقد ُجمعت البيانات من وكالة بلومبريغ يف 9 يناير 2018..

3   تستند احتسابات املؤلّف إىل بيانات من املصارف املركزية الوطنية.

4   تستند احتسابات املؤلّف إىل بيانات من املصارف املركزية الوطنية والسلطات النقدية واإلحصاءات املالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدويل وتقرير آفاق االقتصاد 

العاملي التابع لصندوق النقد الدويل أيضاً وصناديق الرثوة السيادية ومؤسسة هافر أناليتيكس. أفضل التقديرات من معهد صناديق الرثوة السيادية.
 Aasim Husain et al., “Global Implications of Lower Oil Prices,” IMF Staff Discussion Note, July 2015, 5 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1515.pdf

هبطت أسعار النفط بني يونيو 2014 ويناير 2018 من 115 دوالراً 
الواحد، أي انخفاض بنسبة 41 يف املئة. ويف  للربميل  إىل 68 دوالراً 
19 يناير 2016 بلغ سعر النفط حداً أدىن قدره 28 دوالراً.2 ونتيجة 
الخليجي  التعاون  للنفط يف مجلس  املصّدرة  الدول  لذلك، واجهت 
أطول مّدة عىل اإلطالق من الخسائر الشهرية املتتالية يف احتياطيّات 
النقد األجنبي.3 وللفرتة املمتّدة بني العامني 2015 و2017، تراكمت 
مببلغ  قُّدرت  مالية  عجوزاٌت  الخليجي  التعاون  مجلس  كاهل  عىل 
 76 إىل  وصلت  الجارية  الحسابات  يف  وعجوزاٌت  دوالر  مليار   353
مليار  بلغت 270  األجنبي  النقد  احتياطي  مليار دوالر وخسائر يف 
دوالر، باإلضافة إىل تراجع قدره 213,3 مليار دوالر يف صايف القيمة 

املالية للصناديق السيادية.4

طالت  األمد  طويلة  هيكلية  تغرّياٌت  فيه  طغت  الذي  الوقت  ويف 
األخرية  الصدمة  العاملية عىل  والغاز  النفط  أسواق  العرض يف  جهَة 
التي هزّت أسعار النفط، برزت شكوك حول موضوع استدامة أسعار 
الرصف املثبّتة يف دول مجلس التعاون الخليجي.5 يف الواقع، تعرّضت 
أسواق النقد األجنبي يف بعض دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط 
كبرية يف األشهر الثالثة واألربعني املاضية، إذ غدت األسعار يف أسواق 
الرصف الحارضة أكرث تقلّباً وارتفعت العالوات اآلجلة ملّدة 12 شهراً 
ارتفاعاً كبرياً. ويف خالل تلك الفرتة، وردت تقارير بأّن سلطنة ُعامن 
الخليجي  التعاون  مجلس  من  مالياً  دعامً  طلبتا  البحرين  ومملكة 
لحامية نظم ربط العملة فيهام. وفرضت اململكة العربية السعودية 
ضوابط تنظيمية إضافية عىل عمليات سوق املعامالت اآلجلة، وتعنّي 
األحداث  بها  تسبّبت  كبرية  مالية  مع صدمة  تتعامل  أن  قطر  عىل 

الجيوسياسية اإلقليمية.

يدرس موجز السياسة هذا أُسَس أنظمِة ربط العملة يف مجلس التعاون 
الخليجي وقدرات السلطات النقدية عىل املحافظة عليها مع الوقت. 
ويناقش املوجز أنّه عىل الرغم من أّن أنظمة تثبيت سعر الرصف ال 
تزال الخيار األنسب لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، تختلف 
قدرة صانعي السياسات عىل دعم ربط العملة بشكٍل بارٍز يف أنحاء 
منطقة الخليج. وقد ساهمت الضغوط عىل ميزان املدفوعات التي 

سبّبتها أسعار النفط املنخفضة واملخاطر الجيوسياسية العالية يف بروز 
“مشاكل البيزو”، وزادت من احتامالت أن تحدث أزمة سيولة وخّضات 
للعملة، وال سيّام يف البلدان ذات مخزون احتياطي مايل أدىن وقدرة 

أقّل عىل تشديد السياسات املالية عىل املدى القصري.
 

التعاون  ومبا أّن أي أزمة تطرأ عىل العملة يف إحدى دول مجلس 
الخليجي قد تتنقل إىل دول املجلس األخرى، ونظراً إىل التفاوت يف 
توازن  يف  االختالالت  وإىل  االحتياطيّات  وكفاية  االقتصادات  حجم 
من  املزيد  إىل  اللجوء  الرضوري  من  املنطقة،  يف  الكّل  االقتصاد 
والدبلوماسية  السياسية  الخالفات  أّن  غري  اإلقليمي.  املايل  التعاون 
البحرين  تفرضه  الذي  قطر  عىل  الراهن  الحصار  فاقمها  التي 
التعاون  عمليّة  تصّعب  املتحدة  العربية  واإلمارات  والسعودية 
بديلة  سياسات  املوجز  هذا  من  األخري  القسم  ويطرح  اإلقليمي. 
السياسية  االنقسامات  ظّل  يف  السيولة  لدعم  ترتيبات  لوضع 
لعمليات  ممكنة  طريق  خرائط  أيضاً  املوجز  ويعرض  الراهنة. 

تطوير مستقبلية يف ظّل سيناريوهات إقليمية مختلفة.

تاريخ ربط العملة يف دول مجلس التعاون الخليجي

برزت أنظمة سعر الرصف الحالية يف دول مجلس التعاون الخليجي 
ونظام  الستينيات  أواخر  اإلسرتليني يف  الجنيه  منطقة  النهيار  نتيجًة 
أسعار التعادل يف أوائل السبعينيات. وفيام تحّولت معظم البلدان نحو 
مرونة أكرب يف سعر الرصف، وذلك بعد تفّكك نظام بريتون وودز يف 
الفرتة املمتّدة بني العامني 1971 و1973، اختارت دول مجلس التعاون 
الخليجي أن تربط عمالتها مبرجع دويل مستقّر. وبعد فرتة من عمليات 
ضبط العملة وإعادة تقييمها يف الدول الخليجية كافة يف خالل الطفرة 
النفطية وبعد انخفاض قيمة الدوالر األمرييك يف السبعينيات، ربطت 
البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة عمالتها الوطنية ربطاً جامداً 
بالدوالر األمرييك بأسعار الرصف الحالية التي تبلغ 0,38 و3,64 و3,67 
عىل التوايل بني أكتوبر 1978 ونوفمرب 1980. ثّم عّدلت ُعامن ربط 
أن  بعد   0,38 البالغ  الحايل  الرصف  بسعر  بالدوالر  الجامد  عملتها 
خّفضت قيمة الريال الُعامين يف يناير 1986. وربطت السعودية عملتها 
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ربطاً جامداً بالدوالر األمرييك عند سعر رصف بلغ 3,75 ريال سعودي 
مبارشة بعد تخفيض قيمة العملة بتدّرج سلس بني يونيو 1981 ويونيو 
1986. أخرياً، كانت الكويت البلد الوحيد يف املنطقة الذي اعتمد عىل 
“ربط أكرث مرونة” بالدوالر األمرييك من خالل ربط الدينار الكويتي 

بسلّة عمالت غري معلَنة كان للدوالر األمرييك موقٌع مهيمن فيها.

ويف العام 2003، وْسط نقاشات أجراها مجلس التعاون الخليجي حول 
احتامل طرح عملة موّحدة بحلول العام 2010، قررت الدول األعضاء 
كافّة أن تحّول رسمياً ربط عمالتها بالدوالر من ربط بحكم األمر الواقع 
أعادت ربط عملتها بسلّة  الكويت  أّن  القانون. غري  إىل ربط بحكم 
نتيجة  رّداً عىل ضغوط تضّخمية  العام 2007  عمالت غري معلَنة يف 
مل  املطاف،  نهاية  يف  الحقيقي.  الفعل  عملتها  انخفاض سعر رصف 
تشهد مسألة توحيد العملة أّي تقّدم بسبب معارضة ُعامن لحّد الدين 
العام الذي ُوضع كرشط للدمج، وعارضت اإلمارات العربية املتحدة 
املرصف  يف  به  االضطالع  يف  السعودية  رغبت  الذي  املُهيمن  الدور 
املركزي اإلقليمي املقرتح. وبسبب الخالفات السياسية والدبلوماسية 
الراهنة بني دول مجلس التعاون الخليجي، تُعّد احتامالت السري قدماً 

بعملية توحيد العملة أمراً مستبعداً يف املستقبل.

األسس االقتصادية لربط عمالت مجلس التعاون الخليجي

عادًة ما تكون أنظمُة أسعار الرصف مقيدة مبعضلة السياسة النقدية 
الثالثية األطراف، أال وهي املوازنة بني استقرار سعر الرصف واالستقالل 
النقدي وانفتاح أسواق رأس املال. يف هذا اإلطار، ال تكون أنظمة أسعار 
أو  رأساملية  بضوابط  ترافقت  حال  يف  إال  مستدامة  الثابتة  الرصف 
سياسة نقدية ساكنة. وفيام متيل العوملة إىل جعل الضوابط الرأساملية 
الشاملة أقّل فعالية أو غري مرغوب بها أكرث فأكرث، غالباً ما يرتبط ربط 
العمالت باستقاللية نقدية محدودة. ويف ظّل أنظمة أسعار رصف ثابتة 
مع حّرية كاملة لحركة رؤوس األموال، ينبغي عىل املصارف املركزية 
أن تلتزم بتطبيق رشط موازنة أسعار الفائدة )أي أن تتبع التغيريات 
رة للعملة الركيزة(. ويف  يف معّدالت الفوائد التي تضعها الجهة املصدِّ
حال مل تكن الدورات االقتصادية ضمن “منطقة العملة” متزامنة، ميكن 
أن ترتفع تكاليف املحافظة عىل موازنة معّدل الفائدة، ماّم يؤّدي إىل 

مسايرة لالتجاهات الدورية وتقلّب كبري يف التضّخم والنمّو.

األطراف  الثالثية  “املعضلَة  الخليجي  التعاون  وواجهت دول مجلس 
املستحيلة” هذه يف خالل فرتة النمّو املرتفع يف العقد األول من القرن 
الواحد والعرشين، وال سيّام يف ذروة األزمة املالية يف العامني 2007 
ضبْط  عن  الدول  هذه  يف  املركزية  املصارف  عجزت  عندما  و2008، 
التضّخم ومنّو إجاميل الناتج املحّل غري الهدروكربوين عىل الرغم من 
التدابري الكّمية التي اتّخذتها. ويف هذا السياق بالضبط قّررت الكويت 

أن تعود إىل ربط عملة أكرث مرونة بعض اليشء يف العام 2007.

لكن عىل الرغم من املسائل املذكورة سابقاً، استفادت دول مجلس 
النفط. فقد  التعاون الخليجي من ربط العملة بالدوالر املتأّت عن 
تّم تثبيت توقّعات التضّخم، وبقيت أسعار الرصف الفعلية الحقيقية 

منخفضة.  املعامالت  وتكاليف  امليزانية  مخاطر  وبقيت  مستقرّة، 
ومن خالل تأمني استقرار رمزي، عّززت أنظمة أسعار الرصف يف دول 
مجلس التعاون الخليجي مصداقية السلطات النقدية وساندت منّو 
املدى  أنّه عىل  والواقع  الطويل.  املدى  اإلجاميل عىل  املحّل  الناتج 
التعاون الخليجي يف أدائه عىل االقتصادات  الطويل، تفّوق مجلس 
املحّل  الناتج  إجاميل  منّو  ناحيتَي  من  الناشئة  واألسواق  املتقّدمة 

واالستقرار النقدي عىل حّد سواء )الصورة امللحقة الثانية(.

وسيفيد إلقاُء نظرة عن كثب عىل أُسس اقتصادات مجلس التعاون 
ثابتة تستند  الخليجي يف دعم فكرة اعتامدها أنظمة أسعار رصف 
إىل سياسات ربط تقليدية بالدوالر األمرييك كإطار العمل األنسب 

لسياسة االقتصاد الكّل. وتندرج األسباب يف مثاين نقاط رئيسية:

متيل دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها اقتصادات صغريًة . 1
مفتوحة معتمدة عىل النفط، إىل امتالك فوائض مالية هيكلية 
لها  الجارية، ماّم يسمح  الحسابات  كبرية وفوائض كبرية يف 
بجمع صناديق ضخمة لتمويل الحروب وبالتحّل استثامرات 
دولية صافية إيجابية. وميكن االستفادة من هذه املستويات 
وتجّنب  مؤقتة  عجوزات  لتحّمل  االّدخارات  من  العالية 

تعديالت كبرية يف حال تعرضت النكامشات اقتصادية.

ألّن . 2 نسبياً،  مستقرّة  الحقيقية  الفعلية  الرصف  أسعار  تُعّد 
العرض املرن للعاّمل املغرتبني ذوي األجر املنخفض الوافدين 
يقيّد  الخليجي  التعاون  مجلس  عمل  أسواق  يف  آسيا  من 
الخاص  التجاري  القطاع غري  الضغوط لدفع أجور أعىل يف 
)وال سيّام يف قطاَعي البناء والخدمات(. ويحول ذلك دون 
تضّخم التكاليف ومشاكل املرض الهولندي يف خالل فرتات 
تحّسن الطلب، ماّم يحّد من ارتفاع أسعار الرصف الحقيقية 

يف خالل الطفرات النفطية.

كبري . 3 بشكٍل  تستجيب  ال  املحلّية  والرشكات  األرس  تزال  ال 
للتغرّيات يف أسعار الفائدة الحقيقية يف دول مجلس التعاون 
الرأساملية واملالية غري املتطّورة،  الخليجي بسبب األسواق 
ماّم يجعل السياسات النقدية غرَي فّعالة نوعاً ما يف املنطقة 

وكلفُة عدم التحّل بسياسات نقدية مستقلة منخفضًة.

يُعّد مخزون االستثامرات األجنبية منخفضاً يف دول الخليج، . 4
وتحتّل الكيانات الحكومية وتلك املرتبطة بالحكومة مركزاً 
إلجاميل  حدوداً  يضع  ماّم  الودائع،  مجموع  يف  مهيمناً 
تدفّقات رأس املال الكبرية واملستمرّة إىل الخارج أو لعمليّات 

الَدولرة يف دول مجلس التعاون الخليجي.

تسيطر الحكومات يف دول مجلس التعاون الخليجي بشكل . 5
سيادية  تقنياً  تُعترب  التي  الكيانات  أصول  عىل  مبارش  غري 
واألفراد  الرشكات  أصوَل  األصول  هذه  وتتضّمن  باالمتداد. 
يعتمدون  والذين  وطنية  األساسية  أنشطتهم  تَُعّد  الذين 
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الحاكمة وعىل حلفائهم ومعارفهم  عىل قرابتهم مع األرس 
“السيادية  لكن  الخاصة  األصوُل  تَحّد  بالتايل،  البارزين. 

باالمتداد” من خصوم القطاع العام بحكم األمر الواقع.

تُعّد السياسات املالية فّعالة يف إعادة توازن االقتصاد فيام . 6
تبقى إمكانية إدارة املخاطر السياسية ملخطّطات التقليص 
املايل املمتّدة عىل عّدة سنوات ممكنة، ألّن التخفيضات يف 
النفقات العاّمة ترتكّز يف القطاعات التي يكرث فيها العاّمل 
وميلكون  عالية  حركة  بحّرية  يتّسمون  الذين  املغرتبون 

تراخيص إقامة مرتبطة بعقود توظيف.

البديلة، مثل حقوق السحب . 7 ال تقّدم ركائز أسعار الرصف 
العمالت  وسالل  الدويل،  النقد  لصندوق  التابعة  الخاصة 
كبرية  منافَع  والنفط،  والذهب  واليورو  األخرى  املهّمة 
لدول مجلس التعاون الخليجي من ناحية استقرار عمليّتَي 
التصدير واالسترياد. فأسعار النفط محّددة بالدوالر األمرييك. 
عالوة عىل ذلك، مع أّن تركيبة التجارة الخارجية يف مجلس 
إذ يهيمن عىل هذه  الخليجي تغرّيت بشكل كبري،  التعاون 
التجارة اآلن الرشكاء اآلسيويون، يربط الكثري من هذه البلدان 
اآلسيوية أيضاً عملته ربطاً مرناً أم جامداً بالدوالر األمرييك. 
يف الواقع، يُعترب دور الدوالر األمرييك كعملة ركيزة لالقتصاد 
اليوم ماّم كان عليه حينام طبّقت دول  العاملي أهّم بكثري 
مجلس التعاون الخليجي الربط الجامد لعمالتهم يف أواخر 

السبعينيات وأوائل الثامنينات إىل منتصفها.

من شأن أّي تحرك بهدف اعتامد أنظمة أسعار رصف أكرث . 8
مرونة أن يطرح مخاطَر كبرية عىل السلطات النقدية من ناحية 
املصداقية ومطالَب كبرية من ناحية اإلصالحات املؤسساتية يف 

أسواق النقد األجنبي وعمليات املصارف املركزية.

ويف حال ال تزال أنظمة أسعار النقد األجنبي الحالية الخياَر األفضل، 
إعادَة  سيدعم  العمالت  قيمة  تخفيض  كان  ما  إذا  السؤال  يبقى 
أّن أسعار  إىل  الخليجي نظراً  التعاون  اقتصادات مجلس  التوازن يف 

النفط ال تزال منخفضة.

وتنعدم بشكٍل عام املنافع املادية الناجمة عن تخفيض قيمة العمالت 
والواردات  الصادرات  تبقى  إذ  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  يف 
ضعيفة االستجابة إزاء التغرّيات التي تطرأ عىل األسعار النسبية، وال 

تعّوض اآلثاُر املحتملة لهذه املتغرّيات عن آثار الكلفة يف االقتصادات 
الواقع،  يف  والعمل.  السلع  سوقَي  عىل  الواردات  فيها  تهيمن  التي 
موازين  استجابات  أّن  املجال،  هذا  يف  اقتصادية  دراسات  وجدت 
الحسابات الجارية للتغرّيات يف أسعار الرصف الفعلية الحقيقية يف 
مجلس التعاون الخليجي إّما ال داللة إحصائية لها أم أنّها تتحرّك يف 
أّن  يعني  ماّم  األخرى،  التقليدية  الحاالت  ملعظم  املعاكس  االتجاه 
تخفيضاً يف قيمة العملة يُعّد إّما غري مهّم للموقف الخارجي أم أنه 

قد يزيد من االختالالت يف الحسابات الجارية.6

ويأت ذلك كنتيجة غري متوقّعة مرتبطة بالحاالت التي ال يُطبّق فيها 
رشط مارشال-لرينر، إذ ال تحّسن االنخفاضات أو التخفيضات يف قيمة 
امليزاِن التجاري، وذلك بسبب تأثريها السلبي من حيث الكلفة عىل 
املواد املستوردة، مبا فيها السلع الرأساملية واملنتجات الوسيطة والعاملة 
التعاون  مجلس  يف  االقتصادات  عىل  حتّى  ذلك  وينطبق  الوافدة. 
الخليجي التي لها قاعدة صادرات أكرث تنّوعاً، كدولة اإلمارات العربية 
رة غري النفطية مبعظمها  املتحدة والبحرين مثالً، حيث تُعترب املواد املصدَّ
موادَّ ُمعاد تصديرها أو خدمات تقّدمها القطاعات التي تتّسم مبعدالت 
توظيف عالية من العاّمل املغرتبني. فمن املتوقّع مثالً أن يؤّدي تخفيٌض 
حقيقي يف قيمة العملة بنسبة 10 يف املئة إىل تدهور امليزان التجاري 
غري النفطي بنسبة 4 يف املئة يف الكويت و3,1 يف املئة يف قطر و2,8 يف 
املئة يف اململكة العربية السعودية و2,1 يف املئة يف البحرين و1,7 يف 

املئة يف اإلمارات العربية املتحدة و2,3 يف املئة يف ُعامن.7

الخليجي  التعاون  مجلس  يف  العمالت  قيمة  تخفيض  يوقف  ولن 
قد  بل  فحسب،  االقتصادي  والتنويع  النفطية  غري  املواّد  تصدير 
يتسبّب بظروف تفيض إىل هروب رؤوس األموال وبروز أزمة مصارف 
وغريها من مشاكل امليزانية العمومية املرتبطة بعدم التوافق يف قيم 
العمالت. وقد أظهرت تجارب دولية أخرى أّن تخفيض قيمة العملة 
غري النافع غالباً ما يولّد ضغوطاً إلجراء املزيد من التخفيض يف قيمة 

العملة، فيتسبّب بالتايل باضطراب السوق وبعدم استقرار مايل.

وانعدام  اإلنفاق  حجم  لتغيري  فّعالة  غري  أدوات  استخدام  ويشري 
سياسات  لصناعة  جداً  صعبة  بيئة  إىل  النقدية  السياسة  استقاللية 
االقتصاد الكّل يف مجلس التعاون الخليجي، وال سيام ألن السياسات 
املالية تُعترَب بشكٍل عام أداًة سيئة ملعالجة العجوزات يف الحسابات 
يف  فعاليّة  أكرث  تكون  ألن  متيل  املاليّة  السياسات  أّن  بيد  الجارية. 
االقتصادات النفطية التي تفتقر افتقاراً شديداً إىل التنّوع. ففيام يؤّدي 
مثالً انخفاٌض بنسبة 1 يف املئة يف إنفاق الحكومة لدى عيّنة كبرية من 
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 .ME ARA FMI د( مقياس(و ،M2 )9  تتضّمن مقاييس كفاية االحتياطيات املستخدمة يف هذه الدراسة )أ( تغطية الواردات بالصادرات، )ب( جويدوت-جرينسبان، )ج

تعني تغطية الواردات بالصادرات نسبَة االحتياطي إىل أشهر االسترياد، ويبلغ الحّد الكايف لتغطية الواردات بالصادرات ثالثة أشهر. وتنّص قاعدة جويدوت-جرينسبان 
عىل أنه ينبغي عىل الدولة أن متلك رقم احتياطيات يوازي دينها الخارجي القصري األجل )سنة واحدة لالستحقاق(. وتقيّم مقاييس M2 نسبة االحتياطيات إىل النقد 

مبفهومه الواسع )M2(. ويشّكل ARA FMI مقياساً مركّباً يتضّمن عائدات التصدير والنقد مبفهومه الواسع والدين القصري األجل وخصوم الحافظة.

رة للنفط إىل تحسني وضع حسابها الجاري بنسبة 0,3 يف  البلدان املصدِّ
املئة من إجاميل الناتج املحّل، يؤّدي هذا التخفيض ذاته بنسبة 1 يف 
املئة يف إنفاق الحكومة يف دول مجلس التعاون الخليجي إىل تحسني 

وضع حساباتها الجارية بنسبة 1,2 يف املئة من إجاميل الناتج املحّل.8

باإلجامل، لن تأت اإلصالحات يف أسعار الرصف إاّل تدريجياً مع تنفيذ 
األهداف الوطنية الطويلة األمد، مبا فيها التنويع االقتصادي األوسع 
وتوطني سوق العمل وتطوير األسواق املالية وتكاملها. بالتايل، سيأت 
أّي تحول محتمل نحو ترتيبات أكرث مرونة يف أسعار الرصف كنتيجة 
لتغرّيات اقتصادية هيكلية يف مجلس التعاون الخليجي وليس كسبب 
تحوالٌت  بالتغيري أيضاً  لها. يف نهاية املطاف، ستدعم هذه املطالب 
األمر  بحكم  التعويم  فيها  مبا  مهّمة،  دولية  واقتصادية  جيوسياسية 

ومنّصات  معيارية  قواعد  ووضع  الصينية  الرينمنبي  لعملة  الواقع 
بديلة لتسعري النفط ومتاجرته وتطوير نظام عاملي ثاليّث أو متعّدد 

األقطاب الحتياطي العمالت. 

كفاية االحتياطيات يف دول الخليج

التعاون  مجلس  لسلطات  قوية  حّجًة  أعاله  االعتبارات  تشّكل 
الخليجي ألن تدعم ربط عمالتها. لكن يف حال استمرّت ضغوط يف 
السلطات  التوازن، هل ستتمّكن هذه  أسواق الرصف واالختالل يف 
من حامية هذا الربط ملّدة طويلة؟ من أفضل الوسائل لتقييم هذا 
الوضع هي اللجوُء إىل مقاييس مختلفة لكفاية االحتياطيات بهدف 

مقارنة الوضَعني الحايل واملايض بسيناريوهات مستقبلية ممكنة.9

الجدول رقم 1: مقاييس كفاية االحتياطيات، أكتوبر 2017

كفاية االحتياطيات

البلد

البحرين

الكويت

سلطنة ُعامن

قطر

السعودية

اإلمارات 

املستويات الكافية

تغطية الواردات بالصادرات

0,79

7,62

5,46

3,86

31

3,1

3

جويدويت-جرينسبان

0,08

4,18

2,44

0,42

17,46

0,91

1

M2

0,05

0,25

0,36

0,13

1,09

0,27

0,2

IMF EM ARA

0,12

1,53

0,8

0,49

5,94

0,86

1–1,5

املصدر: استند الكاتب يف تقديراته واحتساباته ووضعه للجدول إىل بيانات من املصارف املركزية والسلطات النقدية واإلحصاءات املالية الدولية وبلومبريغ ومؤسسة 

أتش آي أس ماركيت لخدمة املخاطر السيادية واملسح املنّسق الستثامرات الحافظة التابع لصندوق النقد الدويل.
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فيام ميلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات تفوق 
الدين  نسبة  تُظهر  الواردات،  لتغطية  الكافية  املستويات  بكثري 
)جويدوت-جرينسبان(  االحتياطيات  مجموع  إىل  األمد  القصري 
االحتياطيات  مجموع  إىل   )M2( الواسع  مبفهومها  النقود  ونسبة 
السوق  ألّن ضغوط  أضيق،  وقائَع   IMF ARA EM ال  ومقياس 
يف  عجوزات  نتيجة  عادة  تأت  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف 
وخروج  الصادرات(  من  اإليرادات  )مخاطر  الجارية  الحسابات 

تدفقات رؤوس األموال )مخاطر هروب رؤوس األموال(.

اململكة  أّن  االستنتاج  إىل  االحتياطيات  كفاية  تحليل  يدفعنا  وقد 
التعاون  مجلس  يف  راحة  األكرث  باملركز  تتمتّع  السعودية  العربية 
العريب  النقد  مؤسسة  عمل  إىل  يعود  ذلك  سبب  لكّن  الخليجي. 

السعودي )ساما( كمرصف مركزي وصندوق تثبيت وصندوق ثروة 
االستثامر  مبهّمة  رسمياً  )ساما(  وتُعنى  الواقع.  األمر  بحكم  سيادي 

حتّى يف أصول أقّل سيولة من خالل حافظة استثامراتها.

السيادي  الرثوة  وصندوق  التثبيت  صندوق  أصول  تُضاف  وعندما 
املُدارة إىل احتسابات االحتياطي، يتحّسن وضع دول مجلس التعاون 
الخليجي األغنى من غريها بشكل كبري. يف هذه الحالة، يتحّسن وضع 
الكويت وقطر ودولة اإلمارات تحسناً كبرياً لدرجة أّن حيازاتها تصل 
إىل أضعاف املستويات الوقائية الكافية املذكورة يف الجدول رقم 1، 
وتصبح لجميع البلدان باستثناء البحرين أصوُل سيولة أجنبية سيادية 
وأوائل  الثامنينيات  يف  شهدتها  التي  الدنيا  املستويات  بكثري  تفوق 

التسعينيات وأواخرها.

الجدول رقم 2: كفاية االحتياطيات + أصول سائلة أجنبية أخرى للمصارف املركزية وصناديق الرثوة السيادية، أكتوبر 2017

كفاية االحتياطيات + أصول سيولة أجنبية أخرى للمصارف املركزية وصناديق الرثوة السيادية

البلد

البحرين

الكويت

سلطنة ُعامن

قطر

السعودية

اإلمارات 

املستويات الكافية

تغطية الواردات بالصادرات

0,79

143,42

12,27

69,84

31

47,33

3

جويدويت-جرينسبان

0,08

78,73

5,49

7,53

17,46

13,91

1

M2

0,05

4,72

0,8

2,34

1,09

4,08

0,2

IMF EM ARA

0,12

28,73

3,51

8,81

5,94

13,09

1–1,5

املصدر: املصدر: استند الكاتب يف تقديراته واحتساباته ووضعه للجدول إىل بيانات من املصارف املركزية والسلطات النقدية واإلحصاءات املالية الدولية وبلومبريغ 

مؤسسة أتش آي أس ماركيت لخدمة املخاطر السيادية واملسح املنّسق الستثامرات الحافظة التابع لصندوق النقد الدويل ومؤسسة هافر أناليتيكس ومعهد صناديق 

الرثوة السيادية.
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غري أنّه يجدر الحذر من إدراج أصول صناديق التثبيت وصناديق الرثوة 
السيادية يف احتساب االحتياطيات الرسمية. فعىل الرغم من أّن عدداً 
قليالً يعارض واقع أّن هذه األصول متاحة أو ميكن إتاحتها للمصارف 
املركزية والسلطات النقدية، ليست كّل األصول متوازية، وبالتايل يجدر 
إيالء انتباه خاص للرتكيبات ومستويات السيولة املختلفة التي تتّسم بها 
األصول املختلفة. وبشكل عام، ال تُعّد املوارد املرتبطة مبشاريع مادية 
والعقارات(  التحتية  والبنية  والتعدين  النفط  )أي  قدمية  أو  جديدة 
الخاصة وصناديق  )أي األسهم  املستثَمرة يف أسهم أخرى  أو األصول 
التحّوط واألسواق الناشئة( سائلة كفاية إلدارة احتياطي النقد األجنبي.

فمن املعتقد مثالً أّن “ممتلكات”، وهو صندوق الرثوة السيادي يف 
القيمة  هذه  لكّن  دوالر،  مليار   10,6 بقيمة  أصوالً  يضّم  البحرين، 
إىل حّد  األصول مركّزة  الجدول رقم 2 ألّن هذه  إدراجها يف  يتّم  مل 
كبري يف عدد صغري من املشاريع البحرينية غري السائلة وغريها من 
املشاريع يف مجلس التعاون الخليجي )نسبة 78 يف املئة ونسبة 20 
يف املئة من مجموع األصول عىل التوايل(، ماّم يجعل منها مخزونات 
احتياطية مالية غري مالمئة.10 ويستثني الجدول رقم 2 أيضاً صندوق 
االستثامرات العامة التابع للمملكة العربية السعودية، ألّن 5 يف املئة 

فقط من أصوله التي تبلغ 230 مليار دوالر تقع يف الخارج.11

أّن قدرات مجلس  باإلجامل، تشري مقاييس كفاية االحتياطيات إىل 
مقارنًة  اآلن  مرتفعة  البحرين،  باستثناء  الوقائية،  الخليجي  التعاون 
ببداية التسعينيات وأواخرها وبداية العقد األّول من القرن الحادي 
تحافظ  أن  استطاعت  قد  الدول  أّن هذه  ومبا  وأواخره.  والعرشين 
خالل  يف  حتى  النفط  بيع  عن  املتأّت  بالدوالر  الربط  أنظمة  عىل 
ضائقات سيولة أكرث حّدة، ميكن دعم أنظمة أسعار الرصف الثابتة 
يف جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً يف املستقبل القريب.

مشكلة البيزو، وسوق العمالت اآلجلة

أّن  إىل  تشري  التقليدية  املقاييس  كانت  إذا  واحدة.  مشكلة  تبقى 
الخليجي  التعاون  مجلس  يف  األقوى  الخمسة  العملة  ربط  أنظمَة 
السعودية  العربية  اململكة  قيمة عمالت  انخفضت  ملاذا  مستدامٌة، 
والبحرين وُعامن يف سوق العمالت اآلجلة؟ فاألسعاُر اآلجلة تعكس 
وعادًة  اآلجلة.  العقود  استحقاق  تواريخ  يف  الفورية  الرصف  أسعاَر 
ما مُيثّل انخفاض قيمة األسعار اآلجلة إشارًة لتوقّعات السوق حيال 

تخفيضات محتملة لقيمة العملة يف املستقبل القريب.

هذه  سبب  يعود  الخليجي،  التعاون  مجلس  عمالت  حالة  يف  لكن 
البيزو”، وهي عالوة مخاطر  االنخفاضات بشكل كبري إىل “مشكلة 
يحّددها تّجار السوق باالستناد إىل توقّعاتهم حيال أحداث ممكنة 
حينام  البيزو”  “مشاكل  تطرأ  ما  وغالباً  مرّجحة.  وغري  نادرة  لكن 
ويف  األصول.  أسعار  يف  معروفة  ضئيلة  احتامالت  األسواق  تضيف 
تسعري  كيفية  البيزو”  “مشاكل  تُظهر  الثابتة،  الرصف  أسعار  سياق 
بعيدة  الربط  أنظمة  وإللغاء  العملة  لتخفيضات  املستثمرين 
االحتامل. مبعنى آخر، ال تعكس االرتفاعات األخرية يف األسعار اآلجلة 
تعكس  بل  العملة،  لقيمة  املحتملة  التخفيضات  حجم  يف  زيادًة 
زيادًة يف احتامل التسبّب مبا زال يُعترب تخفيضات مستبعدة يف قيمة 

العملة وإلغاًء غري مرّجح ألنظمة الربط.

أسعار  مواءمة  بإعادة  أكرب  باحتامالت  تنبئ  التي  األسباب  وتُعزى 
السياسية  الوقائع  إىل  املستقبل  يف  الربط  أنظمة  وإلغاء  الرصف 
واالقتصادية يف مجلس التعاون الخليجي واالقتصاد العاملي باإلجامل. 
العوامل  ديناميات  )أ(  اآلتية:  باألمور  األسباب  ترتبط  باختصار، 
السياسية  واملخاطر  الكّل  االقتصاد  )اختالالت  بلد  بكل  الخاصة 
املحلّية  السياسية  املخاطر  التفاعل بني  السياسة(، و)ب(  وتحديات 
املرتفعة واملخاطر الجيوسياسية اإلقليمية، و)ج( التحّوالت الهيكلية 
الطويلة األمد يف جهة العرض يف أسواق النفط والغاز العاملية، و)د( 

التحّوالت الطويلة األمد يف التقلّب والسيولة الدوليَّني.

أنظمة الربط بالدوالر املتأيت عن النفط يف قطر والسعودية بأمان 
عىل الرغم من األوضاع 

مع أن قطر والسعودية تُعّدان “مبأمن” من ناحية االحتياطات املالية 
الوقائية، تواجه قطر تحديات إضافية من ناحية السيولة بسبب األزمة 
املحلّية  تولّد اإلصالحات  السعودية، فقد  أما يف  املستمرّة.  الخليجية 
الجذرية طلباً عىل مرونة يف أسعار الرصف عىل املدى الطويل. ولُهَو 
من املفيد تقييم كيفية تأثري هذه التطورات يف أنظمة الربط يف هَذين 

البلَدين قبل تحليل وضع البحرين وُعامن األكرث هشاشة.

قطر وأزمة مجلس التعاون الخليجي

عندما قطعت اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
والبحرين ومرص عالقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصاراً بّرياً 
وبحرياً وجوياً عليها يف 5 يونيو 2017، اضطّر االقتصاد الَقطري إىل 

 Saeed Azhar and Hadeel Al Sayegh, “Update 1–Bahrain Wealth Fund 10  أفضل تقديرات معهد صناديق الرثوة السيادية ابتداء من سبتمرب 2017؛ 

Mumtalakat Has up to $300 Mln for New Deals–CEO,” Reuters, June 14, 2017, https://www.reuters.com/article/mumtalakat-investment/ 
update-1-bahrain-wealth-fund-mumtalakat-has-up-to-300-mln-for-new-deals-ceo-idUSL8N1JB2V1

 Eric Schatzker, Matthew Martin, and Arif Sharif, “Saudi Wealth Fund Plans to Borrow to Double Investment Returns,” Bloomberg, 11

 October 25, 2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/saudi-sovereign-fund-to-use-borrowings-as-it-targets-9-return;
 the 5 percent estimate is based on information taken from the PIF investment program. See PIF, “The Public Investment Fund 

Program (2018–2020),” http://vision2030.gov.sa/en/pifprogram/about
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الشهري والنرشة  النقدية  التطورات  الشهري وتقرير  الكشف املرصيف  فيها  املركزي، مبا  بيانات مأخوذة من مرصف قطر  الـمؤلّف إىل  احتسابات  تستند    12

الفصلية. اإلحصائية 
13  املرجع ذاته.

14  يستند صايف األصول املالية إىل احتساب الـمؤلّف لبيانات مأخوذة من مرصف قطر املركزي وإىل تقدير ملجموع قيمة األصول املحلية )100 مليار دوالر( واألجنبية 

)200 مليار دوالر( لدى جهاز قطر لالستثامر. ويستند هذا التقدير إىل بيانات رسمية ُحّررت يف خالل نقل حافظة جهاز قطر لالستثامر لتصبح تحت إرشاف وزارة 
 .)https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-22/qatar-said-to-move-100-billion-portfolio-to-finance-ministry( 2017 املالية يف مارس
لجهاز  التابعة  األسهم  القطرية وقيمة سوق  الديار  القطرية ورشكة  الجوية  للخطوط  املتوقّعة  السوق  قيمة  إىل  باالستناد  الـمؤلّف  تقديرات  األرقام مع  تتوافق 

،IMF النقد الدويل للعام 2017. راجع الناتج املحّل إىل تقدير صندوق   قطر لالستثامر يف الرشكات املحلية املدرجة يف بورصة قطر. يستند إجاميل 
 World Economic Outlook, October 2017, ”Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges,“ 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
15  تستند تقديرات الـمؤلّف واحتساباته إىل بيانات مأخوذة من مؤسسة النقد العريب السعودي )ساما( ومعهد صناديق الرثوة السيادية وصندوق النقد الدويل.

16  تستند حسابات الـمؤلّف إىل بيانات مأخوذة من وزارة املالية ومؤسسة النقد العريب السعودي )ساما(.

17  تعني عبارة نيوم نيو مستقبل )مستقبل جديد(، وهي مرشوع مدينة ضخمة ومنطقة اقتصادية خاصة صّممتها الحكومة السعودية لتُبنى عىل ساحلها الغريب حيث 

تتوقّع أن تستثمر أكرث من 500 مليار دوالر لتطوير مركز نشاط سياحي وإبداعي.

التعامل مع صدمة مالية كبرية. ففي خالل األشهر الستة األوىل بعد 
 35,4 بقيمة  مالية  تدفقات  خروج  قطر  واجهت  العقوبات،  فرض 
مليار دوالر، وشهد مرصفها املركزي انخفاضاً بقيمة 21 مليار دوالر 
صدمات  غياب  يف  لكن  الرسمية.12  األجنبي  النقد  احتياطيات  يف 
جيوسياسية جديدة، أصبح أسوأ األمور من املايض بالنسبة إىل قطر 
من حيث هروب رؤوس األموال وتدفّق الودائع املالية إىل الخارج 
املالية  التدفقات  معظم  أّن  إىل  ذلك  سبب  ويعود  سواء.  حّد  عىل 
البلدان  يف  ملقيمني  قطرية  مرصفية  حسابات  من  أتت  الخارج  إىل 
كانت  املواطنني  لهؤالء  املصارف  ودائع  معظم  أّن  وإىل  املحارِصة، 
تقريباً  كلّها  أّن  األرجح  وعىل  أشهر(،  ستة  من  )أقّل  األمد  قصرية 
املصارف  تعمل  واليوم،  بيعت.  أو  استُبدلت  أو  موعدها  استحّق 
إىل  األجل  الطويلة  القروض  تكاليف  ترتفع  ومل  طبيعي  بشكل 

الرشكات سوى 5 نقاط أساس فقط بعد أن بدأ الحصار.13 

ومتلك الحكومة صايف أصول مالية قدره 331,1 مليار دوالر عىل األقّل، 
ر أّن 87 يف املئة من  أي 203 يف املئة من إجاميل الناتج املحّل، ويُقدَّ
هذه األصول منترشة يف الخارج أو مخزنة بعمالت أجنبية.14 وكانت 
هذه الهيمنة االقتصادية السيادية مهّمة لتحّمل ما كان من املمكن 
العوامُل  الحصار،  من  الرغم  وعىل  كبرية.  مالية  رضبة  يشّكل  أن 
االقتصادية التي ترتبط عادة بأزمة عمالت أو بتخفيض لقيمة العملة 
غائبة بكل بساطة يف قطر، إذ تدير الدولة فوائض كبرية من الناحية 
الهيكلية يف األموال والحسابات الجارية، وهي تُظهر قدرًة واستعداداً 
الخارجية  إيراداتها  بالدوالر من خالل  للمحافظة عىل ربط عملتها 

واحتياطاتها املالية )الجدول رقم 2(. 

لحظة السعودية التاريخية

تظهر اململكة العربية السعودية أيضاً هيمنة اقتصادية سيادية. فيُقّدر 
أّن القطاع العام السعودي الواسع يضّم أصوالً مالية بقيمة 705,9 مليار 
اململكة  أّن  املحّل.15 غري  الناتج  املئة من إجاميل  أو 104 يف  دوالر، 
العربية السعودية عىل قاب قوسني من لحظة تاريخية تضطّر فيها 
القيادة إىل التصّدي لضغوط دميوغرافية شديدة وإصالحات اقتصادية 

متعّددة  حروب  خضّم  يف  السلطة  لهيكلية  تصميم  وإعادة  جذرية 
بالوكالة ورصاع مع إيران. وعندما تُقاس ثروة الحكومة املالية يف ظّل 
هذه التحديات، ال تبدو األرقام مطمئنة جداً، وال سيّام أّن البالد تواجه 
عجزاً مالياً قدره 213,3 مليار دوالر وعجزاً يف الحسابات الجارية قدره 

76,7 مليار دوالر منذ شهر يناير 2015. 16

وقد تسبّبت التغيريات السياسية السعودية حتّى اآلن بربوز إشارات 
متضاربة لألسواق )استعداد أكرب لإلصالح ولكن قدرة توقٌّع أقّل وعدد 
أقّل من الجهات القادرة عىل نقض القرارات بهدف موازنة السلطة 
الشاملة بعد مرحلة قمع الفساد والتطهري السيايس(. فمن جهة، ال 
يُستبعد وقوع صدمة مالية يف حال بروز اضطرابات مستقبلية. ومن 
الهيكل يف  االقتصادي  التحّول  يتسارع  أن  املمكن  جهة أخرى، من 
اململكة العربية السعودية. وعىل املدى الطويل، قد تولّد اإلصالحات 
املالية وعرض البيع األّويل لرشكة أرامكو السعودية وتعزيز صندوق 
اقتصادياً  تنّوعاً  )نيوم(  الحلم  املدينة  وبناء  العامة  االستثامرات 
وظروفاً مواتية ملرونة يف سعر الرصف.17 يف غضون ذلك، من املمكن 
احتامل صدمات ومتديد عملية التعديالت املالية لفرتة زمنية منطقية 
)الجدول رقم 1(. ويف حال مل تطرأ أي أحداث ضخمة غري متوقّعة، 
من املفرتض أن تتمّكن اململكة العربية السعودية من حامية نظام 

الربط الخاص بها.

أنظمة الربط بالدوالر املتأيت عن النفط يف البحرين وُعامن: 
الحالتان االستثنائيتان الضعيفتان

يف اقتصاَدي البحرين وُعامن األكرث هشاشة من بني اقتصادات دول 
الخليج، وبطريقة تحّقق ذاتها نوعاً ما، قد تزيد مشاكل البيزو من 
فرص وقوع أحداث خارجية تتسبّب بأزمات يف العملة يف البحرين 
التاريخية  الروابط  نتيجة  لكن  قيمتها.  يف  وتخفيضات  وُعامن 
واالقتصادية والسياسية واملالية يف املنطقة، قد تتسبّب أزمات العملة 
التعاون الخليجي،  يف البحرين وُعامن بأثر عدوى يف أنحاء مجلس 
فرُتغم الدول عىل اللجوء إىل املزيد من التخفيض يف قيمة العمالت 
أو تؤّدي إىل خسائر يف االحتياطيات وعمليات اإلنقاذ تبلغ مليارات 
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التعاون إىل  الحاجة  الخليجي:  التعاون 

IMF, World Economic Outlook Database, October 2017. 18

19  تستند احتسابات الـمؤلّف إىل بيانات مأخوذة من مرصف البحرين املركزي.

Moody’s Investor Service, Sovereigns – Gulf Cooperation Council: Currency risks still low on average, but rising in Oman and Bahrain 20 

(March 14, 2017).
 Shahine, Alaa and Zainab Fattah, “Bahrain Asks Gulf Allies for Aid to Stave off Crisis,” Bloomberg, November 1, 2017, 21 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-01/bahrain-is-said-to-ask-gulf-allies-for-aid-to-stave-off-crisis
22  تستند تقديرات الـمؤلّف واحتساباته إىل بيانات مأخوذة من البنوك املركزية والسلطات النقدية باإلضافة إىل أفضل تقديرات صندوق النقد الدويل ومعهد صناديق 

الرثوة السيادية ملجموع أصول صناديق الرثوة السيادية املدارة، يف حال عدم توافر البيانات.
23  تستند احتسابات الـمؤلّف إىل بيانات مأخوذة من البنك املركزي الُعامين.

24  خّفضت رشكة ستاندرد آند بورز من التصنيف االئتامين يف ُعامن إىل »سندات رديئة« أو سندات بعائد مرتفع يف مايو 2017، لكن ال تزال مؤسسة موديز ووكالة 

فيتش متنحان ُعامن تصنيف سندات ذات مرتبة استثامرية. تستند احتسابات الـمؤلّف إىل بيانات مأخوذة من البنك املركزي الُعامين ومؤسسة هافر أناليتيكس.
25  تستند احتسابات الـمؤلّف إىل بيانات مأخوذة من البنك املركزي الُعامين.

26  بيانات مأخوذة من مؤسسة هافر أناليتيكس.

مة يف تقريره السنوي يف العام 2016. راجع،  27  بيانات مأخوذة من مؤسسة هافر أناليتيكس. افرتاض طُرح وفقاً ملواصفات االستثامر لصندوق االحتياطي العام للدولة املقدَّ

State General Reserve Fund, Building a sustainable future for Oman: annual report 2016 (Muscat: SGRF, 2017). 
https://www.sgrf.gov.om/frontend/web/uploads/8550279-sgrf-annualreport-2016-eng.pdf

الدوالرات. وللبلدان املجاورة حافٌز لدعم هذين االقتصادين لتتجّنب 
أّي أحداث تطرأ عىل العملة يف املنطقة. لذلك، من املرّجح أن تتابع 
البحرين وُعامن بحامية عملتَيهام عىل الرغم من الضغوطات املالية 

التي تعانيانها.

البحرين: الحلقة األضعف

واجهت البحرين يف العاَمني 2015 و2016 عجزاً مالياً نسبته 15 يف 
املئة و14,67 يف املئة من إجاميل الناتج املحّل وعجزاً نسبته 3,1 يف 
املئة و4,7 يف املئة يف الحسابات الجارية عىل التوايل.18 وقد انخفضت 
مليار   5,5 من  املئة  يف   49 بنسبة  لديها  األجنبي  النقد  احتياطيات 
19 وللبحرين  دوالر يف يونيو 2014 إىل 2,8 مليار يف نوفمرب 2017. 
نسبة  بلغت  فقد  املقيمني،  غري  من  االقرتاض  عىل  محدودة  قدرة 
دينها الخارجي إىل إجاميل الناتج املحّل 147 يف املئة، وخّفضت رشكة 
ستاندرد آند بورز ومؤسسة موديز ووكالة فيتش تصنيفها االئتامين 
يف العام 2016 من سندات ذات مرتبة استثامرية إىل سندات بعائد 
يف  الشعبية  االحتجاجات  أّدت  وقد  رديئة”.20  “سندات  أو  مرتفع 
العام 2011 وحاالت عدم االستقرار السيايس واالجتامعي التي تلتها 
تُعّد  الواقع،  يف  مايل.  احتواء  برنامج  تنفيذ  من  الحكومة  منع  إىل 
البحرين البلد الوحيد يف مجلس التعاون الخليجي الذي رفع اإلنفاق 
الحكومي بعد انهيار أسعار النفط. وقد أُفيد أّن البحرين طلبت من 
حلفائها يف الخليج )الكويت واململكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية املتحدة( دعامً مالياً للحفاظ عىل نظام الربط.21

وعىل الرغم من أّن البحرين تعاين الواقع األضيق بأشواط يف كفاية 
االحتياطيات، يشّكل موقعها االسرتاتيجي والحرب اإلقليمية بالوكالة 
القامئة بني السعودية/السّنة من جهة وإيران/الشيعة من جهة أخرى 
سيناريو يُعّد فيها اقتصادها الصغري “مهامً جداً لدرجة ال يجوز أن 
وال  الخليجي،  التعاون  مجلس  يف  األساسية  الدول  وتلتزم  يفشل”. 
ومؤسسات  سيايس  دعم  بتقديم  السعودية،  العربية  اململكة  سيّام 
الجيوسيايس  الوضع  عىل  املحافظة  بهدف  للبحرين  واقتصادي 
رسمية  احتياطيات  متلك  مجموعة  إىل  وبالنسبة  الراهن.  اإلقليمي 

وأصول سيادية سائلة نوعاً ما تناهز 2,8 تريليون دوالر، يُعّد عجز 
البحرين يف الحسابات الجارية البالغ 1,5 مليار دوالر وعجزها املايل 

البالغ 4,6 مليار دوالر مسائل بسيطة.22

روابط ُعامن اإلقليمية املعّقدة

تُعّد ُعامن حلقة ضعيفة أخرى يف ما يتعلّق بأنظمة ربط العملة يف 
مجلس التعاون الخليجي. فقد واجه البلد يف العاَمني 2015 و2016 
الناتج  إجاميل  من  املئة  و20,6 يف  املئة  15,1 يف  بنسبة  مالياً  عجزاً 
املحّل عىل التوايل وعجزاً يف الحسابات الجارية بنسبة 15,5 يف املئة 
من إجاميل الناتج املحّل.23 وعىل الرغم من الدعم الفّني املستمّر 
واالنخفاض  استثامرية(  )مرتبة  الجيّد  االئتامين  التصنيف  من  اآلت 
النقد األجنبي الرسمية  البسيط غري املتوقّع يف مستوى احتياطيات 
بعد انهيار سعر النفط )5,3 يف املئة فقط(، انخفض مجموع إجاميل 
األصول األجنبية بنسبة 24,7 يف املئة، وارتفعت نسبة الدين إىل إجاميل 
الناتج املحّل من 4,9 يف املئة إىل 32,6 يف املئة.24 وتعتمد اسرتاتيجية 
ُعامن االقتصادية عىل مزيج من االحتواء املايل واالقرتاضات الخارجية 

واملحلّية وسحب ودائع حكومية وأصول سيادية أخرى.

بني  املئة  يف   12,4 بنسبة  الحكومة  نفقات  مجموع  انخفض  وفيام 
التشديد املايل اإلضايف  العاَمني 2014 و2016، من املرّجح أن يبقى 
تقليدية  غري  خالفة  فرضتها  التي  السياسية  القيود  بسبب  محدوداً 
يف الُحكم وظالل االحتجاجات الُعامنية يف العام 2011. عالوة عىل 
ذلك، انخفضت األصول السيادية غري االحتياطية يف صناديق التثبيت 
وغريها من األدوات ذات الغايات الخاّصة بنسبة 47,75 يف املئة.25 
وقد شارف صندوق احتياطي النفط وحساب متويل مشاريع البنية 
التحتية والصندوق االستثامري الُعامين عىل النفاد بالكامل، فلم يبَق 
من األصول املُدارة يف العام 2016 سوى 600 مليون دوالر بعد أن 
كانت 11,5 مليار دوالر يف العام 2014. 26 ويضّم صندوق االحتياطي 
العام للدولة أصوالً أجنبية تبلغ قيمتها 18 مليار دوالر، ويُعتقد أّن 
حواىل 50 إىل 70 يف املئة منها فقط سائلة.27 ويف غياب جهود مالية 
إمكانية  بعدم  القايض  الدرامي  السيناريو  ظّل  ويف  استهدافاً  أكرث 
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الوصول إىل أسواق الدين املحلّية أو الدولية وعدم إمكانية االعتامد 
االحتياطيات  مخزونات  تفوق  لن  املحلّية،  الحكومة  الودائع  عىل 

املالية املستويات الوقائية سوى ملّدة ترتاوح بني 6 و7 أشهر فقط.

باإلضافة إىل ذلك، تتأثّر ُعامن يف موقف أكرث استقاللية يف سياستها 
الخارجية مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي األخرى. إذ إّن 
مبادرات  عن  النسبي  وبُعُدها  وإيران  مسقط  بني  األوثق  العالقة 
العربية السعودية اإلقليمية تصّعب قدرتَها عىل االستفادة  اململكة 
من دعم مايل غري مرشوط من املنطقة. والغريب أّن النزاع اإلقليمي 
الذي ولّده الحصار املفروض عىل قطر قد يصّب يف مصلحة ُعامن 
أمام  املجال  النزاع  يفتح  وقد  قطر.  إزاء  محايداً  موقفاً  تبّنت  التي 
إمكانية زيادة الدعم املايل القطري. فسبق أن بدأ العجز املايل والعجز 
يف الحساب الجاري يف ُعامن يف توليد تخمينات حول ترتيبات مالية 
بديلة للحفاظ عىل نظام الربط، مبا فيها إمكانية الحصول عىل دعم 

من بلدان مثل الصني.

التوصيات: إنشاء منشآت رسمية لدعم السيولة 

تشري األوضاع يف البحرين وُعامن إىل حاجة إىل وضع آليات مساعدة 
هذان  حصل  أن  وسبق  املالية.  األزمات  تجّنب  إىل  تهدف  ذاتية 
البلدان عىل دعم مايل مبارش أو غري مبارش من دول املنطقة. ففي 
خالل الربيع العريب، أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي صندوق 
لتمويل مشاريع اإلسكان  بقيمة 10 مليارات دوالر مخّصصاً  تنمية 
والبنى التحتية يف البحرين وُعامن. واعترُبت املبادرة مهّمة لتطوير 
املشاريع ومنّو اإلنتاج املحتمل، غري أنّها مل تكن حاّلً ملشاكل السيولة 
وميزان املدفوعات القصرية األمد. ويف غياب منشآت إقليمية لدعم 
السيولة، ستضطر البحرين وُعامن إىل اللجوء إىل مفاوضات مبهمة 

مخّصصة لهذه الغاية بهدف أن تحصل عىل إعانة قصرية األمد.

الخليجي إلصالحات هيكلية  التعاون  تأييد دول مجلس  ويف سياٍق 
شاملة، مبا فيها الشفافية واملساءلة يف صناعة السياسات االقتصادية، 
ال تُعّد االتفاقيات املالية املبهمة أفضل حلٍّ ممكن ملعالجة أزمات 
إذ تربز عّدة تجارب دولية ناجحة تتضّمن تطوير منشآت  العملة. 
لدعم السيولة، مبا فيها مبادرة شيانغ ماي الرشق آسيوية وشبكات 
املبادلة الثنائية غري املحدودة التي تّم إنشاؤها مؤّخراً بني مصارف 

مركزية تابعة القتصادات متقّدمة مهّمة.

مجلس  عىل  املنطقة  داخل  السياسية  االختالفات  تصّعب  وفيام 
التعاون  مشاريع  من  النوع  هذا  وضع  مهّمة  الخليجي  التعاون 
وتنفيذها، من املمكن أن يبدأ اعتامد مقاربة أكرث تدرّجاً نحو تعاون 
مايل إقليمي برتتيبات ثنائية لتعزيز الحوار حول السياسات وتشاطر 
املعلومات والتنسيق ونهايًة توفري السيولة. يف الواقع، ستكون شبكٌة 

من االتفاقيات الثنائية الخياَر الوحيد املقبول سياسياً يف ظّل الخصام 
الخليجي. وميكن أن تتضّمن كتُل  التعاون  القائم يف مجلس  الحايل 
الرتتيبات الكويت وُعامن وقطر من جهة، والبحرين واململكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة من جهة أخرى.

للرقابة  ثنائية  آليات  وضع  خالل  من  التدريجية  املقاربة  وتبدأ 
املركزية.  واملصارف  املال  لوزارات  مشرتكة  سلطة  تحت  واملراقبة 
بشكل  العام  يف  مرّتنَي  املؤسسات  هذه  عن  مندوبون  ويجتمع 
ومن  دامئة.  مراقبة  عملية  ووضع  متبادلة  رقابة  رسمي إلجراء  غري 
املفّضل تطوير أطر عمل رسمية للمراقبة االقتصادية بهدف تقديم 
ميزان  تصيب  قد  التي  املحتملة  األزمات  عن  مبكرة  تحذيرات 
أن  الصلة. وميكن  ذات  األخرى  االقتصادية  األحداث  أو  املدفوعات 
تفيض االجتامعات املحّكمة والتدريبات عىل مراقبة االقتصاد الكّل 
إىل املسألة الحّساسة املتعلّقة بتبادل البيانات حول تدفّقات رؤوس 
آليات  من  النوع  هذا  وبإمكان  األمد.  واملتوسطة  القصرية  األموال 
الرقابة واملراقبة الثنائية أن يوطّد الحوار حول السياسات ويعّزز بناء 

الثقة بني املشاركني.

التبادل  اتفاقيات  من  شبكة  تنظيم  ميكن  املتوسط،  املدى  وعىل 
مشاكل يف  تواجه  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع  الثنائية 
أّوالً االقتصاَدان األقويان يف كّل  ميزان املدفوعات. وميكن أن يوقّع 
كتلة )أي الكويت وقطر من جهة، والسعودية واإلمارات من جهة 
أخرى( عىل ترتيبات ثنائية االتجاه بينهام، ثّم يوقّعان عىل ترتيبات 
توقّع  أن  )ميكن  كتلتهام  يف  الضعيف  البلد  مع  االتجاه  أحادية 
السعودية واإلمارات عىل ترتيبات أحادية االتجاه مع البحرين، فيام 

توقّع الكويت وقطر عىل ترتيبات أحادية االتجاه مع ُعامن(.28

ويف حال طالت األزمة وبات مجلس التعاون الخليجي بال طائل، تزداد 
أهّمية الكتل الفرعية. ومتى اتّفقت األطراف عىل إنهاء الرصاع وإعادة 
التعاون الخليجي ويف حال اتفاقها عىل ذلك، تُطبَّق  إنعاش مجلس 
الرتتيبات الثنائية تدريجياً عىل صعيد املنطقة. ويف ظّل هذا السيناريو 
اإليجايب، وبطريقة مامثلة نوعاً ما ملا حصل ملبادرة شيانغ ماي الرشق 
إقليمي  ترتيب  عن  عبارة  لتصبح  الشبكة  تتطّور  أن  ميكن  آسيوية، 
تساعد  وقد  واحدة.  تعاقدية  اتفاقية  تحكمه  االحتياطيات  لتجميع 
إقليمية  احتياطيات  أو  التبادالت  من  شبكة  تؤمنها  التي  الكفاءة 
مجّمعة رسمية عىل تجّنب أزمة عملة يف االقتصادات الضعيفة واتّقاء 
تأثريات العدوى املحتملة واملشاكل يف املصداقية. عالوة عىل ذلك، عرب 
تسهيل التوفيق التنظيمي واإلحصايئ وتنسيق سياسات االقتصاد الكّل 
الخليجي  التعاون  مجلس  مّقرها  منشأٌة  تسّهل  أن  ميكن  اإلقليمية، 
معنية بآلية رقابة ومراقبة وبدعم السيولة قيام نقاش واقعي ومجّدد 
ذ يف املستقبل، يف حال  يُنفَّ اتحاد نقدي  لقيام  الطرق املمكنة  حول 

أظهر مجلس التعاون الخليجي رضورة استمراريته.

28  مبوجب الرتتيبات »الثنائية االتجاه«، تُعّد األطراف مقرتضة ودائنة محتملة عىل حّد سواء.
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الخامتة

التي تواجهها دول مجلس  عىل الرغم من تحديات االقتصاد الكّل 
التي تشهد أسعار نفط منخفضة  الفرتة  الخليجي يف هذه  التعاون 
ومخاطر جيوسياسية كبرية، من املستبعد أن تُسّجل الكتلة اإلقليمية 
أّي تخفيضات يف قيمة عمالت دول األعضاء. إذ ال تزال أنظمة سعر 
الكّل  االقتصاد  لسياسة  األمثل  العمل  إطار  تُعّد  الثابتة  الرصف 
العملة من  البلدان. ومن املستبعد أن يخّفف تخفيض قيمة  لهذه 
تُعالَج  أن  ميكن  والتي  مدفوعاتها  ميزان  يواجهها  التي  التحديات 
يف  للتفاوت  نظراً  ولكن  املالية.  السياسات  خالل  من  أكرب  بفعالية 
حجم االقتصادات وكفاية االحتياطيات واالختالالت الكلّية بني دول 
ح أن تلجأ بعض البلدان يف هذه الكتلة، أي البحرين  األعضاء، يُرجَّ

وُعامن، إىل تخفيض قيمة عملتها عىل الرغم من املخاطر.

التعاون  مجلس  اقتصادات  من  اقتصاد  كّل  تقييم  ينبغي  ال  لكن 
هذه  من  دولة  يف  عملة  تصيب  خّضة  فأي  حدة.  عىل  الخليجي 
الدول ميكنه أن يولّد تأثري عدوى يف الدول األخرى. وفيام تصّعب 
الرصاعات السياسية والدبلوماسية ضمن مجلس التعاون الخليجي 
اللجوء إىل ترتيبات  من احتامل وضع آليات دعم إقليمية، ينبغي 
بلدان مثل  السيولة بهدف مساعدة  ثنائية وثالثية األطراف لدعم 
أجل  ومن  بها.  الخاصة  الربط  أنظمة  دعم  عىل  وُعامن  البحرين 
املنطقة  دول  عىل  يجب  بفعالية،  الضعيفة  البلدان  هذه  دعم 
آليات  تتضّمن  السيولة  لتوفري  هيكليات  تطوير  عىل  تعمل  أن 
األموال  تخصيص  عىل  للحرص  بيانات  وتشاطر  ومراقبة  رقابة 
وضع  أيضاً  وسيساعد  البلدان.  بني هذه  الثقة  وبناء  مالئم  بشكل 
الدمج  من  املزيد  يف  التفكري  إعادة  عىل  الرسمية  الهيكليات  هذه 

االقتصادي والنقدي اإلقليمي يف املستقبل.



تأّسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً 
وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية، مركّزاً عىل إرشاك شخصيات بارزة 
حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين. وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:

العالقات الدولية يف الرشق األوسط   )I(
األمن اإلقليمي واالستقرار الداخل  )II(

النمو الشامل وتكافؤ الفرص   )III(
إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن    )IV(

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كافًة مهام اختلفت، فهو يشّجع عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط 
واملجتمع الدويل. وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظّم عدداً كبرياً من الفعاليات، مبا يف ذلك حوارات عالية 

املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة. هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري. 
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موجز السياسة، لويس بينتو

برنامج صندوق النقد الدويل يف مرص: تقييم تحديات االقتصاد السيايس
موجز السياسة، بسمة املومني

2017

احتواء امليليشيات الشيعية: املعركة من أجل االستقرار يف العراق
موجز السياسة، رانج عالء الدين

ل الهنود يف الخليج: ما ميكن أن تفعله نيودلهي حمية العماّ
موجز السياسة، كديرا بثياغودا

سياسات العدالة االنتقالية يف السياقات السلطوية: الحالة املرصية
موجز السياسة، نهى أبو الدهب

تقييم تطواّر مقاربة األردن يف التعامل مع اإلسالموية
 دراسة تحليلية، بيفريل ميلتون-إدواردز

 إنعاش عملية إعادة إعمر غزة املتعرثة 
 موجز السياسة، سلطان بركات وفراس مرصي

 نحو إعادة ضبط العالقات بني االتاّحاد األورويب وشمل أفريقيا
 موجز السياسة، عادل عبد الغفار

 إلغاء طابع األمننة يف مكافحة اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء 
 موجز السياسة، سحر عزيز

 ريادة األعمل: محراّك لخلق فرص عمل ولتحقيق منو شامل يف العامل العريب 
 موجز السياسة، بسمة املومني

 العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي: فرصة اسرتاتيجية لدلهي
دراسة تحليلية، كديرا بثياغودا




