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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
ــاد فــــي اإلمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة  ــتــــصــ حـــــال االقــ
ــزداد بــؤســا يــومــا بعد  ــه.. ويــ والــبــحــريــن يــرثــى لـ
الكساد في  املالية وحــالــة  يـــوم.. وتفاقم األزمـــة 
ــارات الــداخــلــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــة واالسـ ــبـــورصـ الـــعـــقـــار والـ
الــدول انعكس سلبيًا  والخارجية األخــرى لهذه 
للمواطنني واألجــانــب  الحالة االستثمارية  على 
االقــتــصــادي مكشوفًا  االنــهــيــار  مــعــا.. فاصبح 

للعالم أجمع وهو ال يحتاج منا إلى اية دالئل.

أصبحت ا�مارات والسعودية من ا�سواق الخاسرة اقتصادي� 
على النطاق المحلي وا�قليمي والعالمي، وهذا الكساد الذي 
خيم على دول المنطقة جاء بسبب العنجهية والتسلط في 
اتخاذ القرار السياسي غير المدروس والذي تتجرعه الشعوب 
في نهاية المطاف مع كل اسف.. كما أن المستثمر ا�جنبي 
غير وجهته من ا�مارات والسعودية الى بعض الدول ا�كثر 

أمانا واستقرارا مثل دولة قطر على سبيل المثال ال الحصر.
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انــهــيــار االقــتــصــاد الــســعــودي واإلمــــاراتــــي مــؤخــرًا 

ينذر بــاإلفــالس الشديد خــالل الشهور املقبلة، ألن 

ــذا الــتــبــذيــر مــن أمــــوال املــمــلــكــة مــثــال على  وجــــود هـ

الجهات الخارجية كلف اململكة مليارات الرياالت 

الــتــي ذهــبــت هــبــاء مــنــثــورا، ومـــن ثـــم فـــان كـــل فعل 

ســتــصــبــح لـــه ردة فــعــل، وهـــو الــســيــنــاريــو املــتــوقــع 

حدوثه مستقبال. 

◄ وبعد فإن 

الــوضــع االقــتــصــادي داخـــل ربـــوع اململكة – بشكل 

خاص - ال يبشر بالخير، وهناك الكثير من التشاؤم 

الــــذي خــيــم عــلــى األجـــــواء االقــتــصــاديــة داخــــل بــالد 

الــحــرمــني، وتــذكــر بــعــض الــتــحــلــيــالت االقــتــصــاديــة 

أن االقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي املــنــهــار لـــن يــتــعــافــى من 

انتكاساته األخيرة إال بعد سنوات طويلة في ظل 

الوضع املزري لهدر املال العام بدون مبرر. 

◄ الوضع في اإلمارات أسوأ
ــاريـــر االقـــتـــصـــاديـــة أن ســـوق  ــقـ ــتـ وتــــذكــــر بـــعـــض الـ

إمـــارة دبــي املنكوبة يكاد يكون األســوأ  العقار فــي 

فـــي املــنــطــقــة بــســبــب هــجــرة األجـــانـــب لــهــذا الــســوق 

 أمنية تتعلق بتأمني 
ٍ
والتوجه ألسواق أخرى لدواع

أموالهم وعدم خسارتها لتذهب مع الريح والسبب 

فـــي ذلـــك هـــو الـــخـــوف مـــن الــســيــاســة الــتــي تتبعها 

حكومة اإلمــارات مع جيرانها وبخاصة دولة قطر 

التي تتمتع بضمانات أكثر أمنا من غيرها من دول 

املنطقة.

◄ انهيار أسواق دبي
ولعل األزمة االقتصادية قد أثرت كثيرا على أسواق 

دبي وبخاصة في مجال سوق العقار، حيث هبطت 

اســـعـــارهـــا إلــــى أدنــــى مــســتــوى لــهــا خــــالل الــشــهــور 

الــســتــة املـــاضـــيـــة، وانــهــيــارهــا بــــات وشــيــكــًا بسبب 

تدني األســعــار ووصولها إلــى وضــع مخيف جعل 

حكومة دبي ال تعرف كيف تتصرف مع هذه الحالة 

الكارثية من الكساد واالفالس!!.

◄ أما حالة االقتصاد البحريني
فــــحــــدث عـــنـــه وال حــــــــرج.. فـــالـــخـــســـائـــر ال تـــعـــد وال 

تــحــصــى.. والــكــل يترقب الــفــرج بسبب ســوء الــقــرار 

السياسي للحكومة البحرينية التي سايرت دول 

الحصار ضــد قطر بــال درايـــة بعواقب األمـــور التي 

تــســبــبــت فـــي إفــالســهــا بــشــكــل مــفــضــوح كــمــا تــقــول 

التقارير.

◄ وعلى النقيض نجد 

إلــى السوق القطري الذي  أن األجــانــب قد توجهوا 

يــعــد بالنسبة لــهــم املـــالذ اآلمـــن واألكـــثـــر اســتــقــرارا 

الــقــرارات التاريخية التي اتخذتها  وبخاصة بعد 

الحكومة القطرية، مثل:

● تملك العقار لغير القطريني.

● توفير بيئة اقــتــصــاديــة آمــنــة فــي كــافــة املــجــاالت 
االستثمارية.

● تملك االجانب ما نسبته 49 % تقريبًا من أسهم 
شركات البورصة القطرية.

وما من شك أن االقتصاد القطري هو األقــوى على 

مستوى دول املنطقة، وهــذا مــا يبشر باالنتعاش 

غير املــســبــوق خــالل عــام مــن افــتــعــال أزمـــة الخليج 

ضد دولة قطر.

الضربة االقتصادية املوجعة تأتي 
بسبب الفساد وتبذير املال العام 

والتآمر على دول الجوار 

انهيار سوق العقار والبورصة 
واالستثمارات الخارجية ينبئ 

بهزيمة سياسية غير مسبوقة

اقتصاد دول الحصار ومرحلة اإلفالس
في سابقة خطيرة غير مسبوقة من قبل

 البلدية: حفر آبار لتوفير املياه 
لحالل أهل قطر بمنطقة النخش 
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