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 وهذا ما يؤكد بان اإلمارات والسعودية تعيشان ازمة 

اقتصادية حقيقية ال تخفى على أحد.. ولهذا أصبحت 

البلدان االوروبية على وجه الخصوص  تتحفظ على 

االقتصاد والحالة املتردية في هاتني الدولتني.

ولعل الحلقة األضعف في الوضع االقتصادي اليوم..

ــدأوا يسحبون أصــولــهــم  ويبيعون  هــو ان االجــانــب بـ

البورصة  أموالهم في اســواق  عقاراتهم وتقليل ضخ 

السير في املشاريع االقتصادية  العمل على عدم  مع 

املتفق عليها قبل حصار قطر.. الن هذه االســواق لم 

تعد امنة الموالهم التي ضخوها في أسواق االمارات 

اخــرى  فان  والسعودية..هذا من ناحية..ومن ناحية 

االمـــوال  الخيبة بسبب هــجــرة  ــواق دبــي اصابتها  اسـ

ــو مــا جعلها تبحث  ــى الـــخـــارج وهـ االجــنــبــيــة مــنــهــا الـ

عــن الــبــدائــل دون جــــدوى. والـــشـــيء نــفــســه يــقــال عن 

اسواق ابوظبي التي ال تعرف كيف تتعامل مع االزمة 

التي دخلت عليهم فجأة بسبب  الحالية  االقتصادية 

آثــاره السلبية على  الــذي انعكست  التخبط السياسي 

ميزانية الدولة وجعلها مفلسة للغاية. 

ــــشــــيء نــفــســه يـــقـــال عـــن الـــهـــزة االقـــتـــصـــاديـــة في  وال

الثمن غاليا بسبب سياستها  التي دفعت  السعودية 

االمـــارات  غير الصائبة لكونها ســارت وراء سياسة 

بنفس النهج الخاطئ.

◄ تأثير حرب اليمن
تــقــف وراء هــذه  الــتــي  الحقيقية  األســبــاب  يــتــابــع  مــن 

الهزة االقتصادية التي اجتاحت االمارات والسعودية 

ــقــاتــل  ــرار حـــصـــار قــطــر الـــخـــاطـــئ وال ــ ــان قـ ســيــجــد بــ

الـــحـــرب  الـــســـبـــب االول ومـــــن بـــعـــد ذلـــــك تـــأتـــي  كـــــان 

ــا غــيــر الــصــائــب حــيــث خــســرت  ــرارهـ عــلــى الــيــمــن وقـ

مليارات الدوالرات في هذه الحرب غير العادلة وغير 

للدخول  الدولتني  بهاتني  التغرير  تم  املتكافئة.. فقد 

في هذه الحرب الخاسرة.. ولهذا فان ميزانية الدولتني 

البديل  يــذكــر.ولــهــذا اصــبــح  الــيــوم مــن اي مــال  تخلو 

العمل على  مــن خــالل  الخسائر جــاء  هــذه  لتعويض 

ابـــتـــزاز الــتــجــار والــهــيــمــنــة عــلــى امــوالــهــم بـــاي طريقة 

الــوقــوف مع  او  الفساد  كانت تحت  شعار مكافحة 

الوطن في مثل هذه االزمات.

◄ قطر هي التي انتصرت

التي تعيشها دول  القطري في األزمــة  أمــا االقتصاد 

املنطقة.. فتشير األرقام الى انه هو املنتصر وكاسب 

الرهان بال منازع..النه اقتصاد آمن ويتمتع باالقبال 

عليه من قبل البلدان االوروبية بشكل خاص من خالل 

جـــذب االســتــثــمــارات االجــنــبــيــة لــقــطــر.. ولــعــل اعــتــمــاد 

التي وجهت  تنظيم مونديال 2022 بمثابة الصفعة 

االمـــارات والسعودية  القتصاد دول الحصار ومنها 

وهـــزاتـــه الــتــي اجــتــاحــت مـــجـــاالت: الــطــاقــة والــبــورصــة 

والعقارات والسياحة واالستثمارات االخرى. 

االقتصادان السعودي واإلماراتي من سيئ إلى أسوأ
تدهور حاد ينذر بكارثة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلدين

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة

األزمــــة تــتــفــاقــم..والــخــســائــر االقــتــصــاديــة في 

ارتفاع..والرقم في هذه الهزة املفاجئة يجعل 

ــدول املــنــكــوبــة  االمـــــــارات والـــســـعـــوديـــة مـــن الــــ

ــالــــذات.. ومــا  اقــتــصــاديــا فـــي هـــذا الــتــوقــيــت بــ

من شك بــان الغطرسة السياسية واملغامرة 

في مثل هــذا الوقت جعل الكثير من التجار 

واملؤسسات االستثمارية يفكرون في كيفية 

التخلص مــن هـــذه االســــواق الــخــاســرة التي 

الــتــخــبــط في  دمـــرت نفسها بنفسها بسبب 

قرار حصار قطر والحرب على اليمن بشكل 

خاص.

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

المتابع للمشهد االقتصادي في جميع دول الحصار 
يجد أنها تتكبد في كل يوم المزيد من الهزات التي 
طغت على حراكها االقتصادي وانحداره بدرجة كبيرة. 
إذ ال خطط وال إستراتيجية وال رؤى جديدة تحاول الحد 
من هذا االنكسار الذي يواجه هذه الدول بشكل غير 
مسبوق في تاريخها المعاصر..وبخاصة فى السوقين 
السعودي واالماراتي.. ولعل االمارات هي التي تقف 

وراء افالس االقتصاد السعودي بكل تأكيد.
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

الحالة مزرية للغاية وأرقام 
تتحدث عن تفاقم األزمة 

إلى أجل غير مسمى

دبي والرياض يتكبدان خسائر هزت 
أسواقهما املحلية  والخارجية


