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ــج  ــة فــي دول الخلي ــى الطاق ــور ســينزك علــى نمــو الصناعــات القائمــة عل ينصــبُّ االهتمــام األكاديمــي للدكت
والمتغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تؤثــر علــى التنميــة االقتصاديــة فــي المنطقــة. وَعَمــَل لمــدة 25 عامــً 
فــي مجــال البنــوك والتمويــل الدولــي؛ عشــرة منهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط، وهــو حاصــل علــى الدكتــوراة 
مــن جامعــة ييــل، ودرَّس فــي جامعــات كولومبيــا، وجورجتــاون، وجونــز هوبكنــز. الدكتــور ســينزك هــو أيضــً 
المؤســس والمديــر العــام لمجموعــة Group Lafayette، وهــي شــركة اســتثمارات خاصــة مقرهــا الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة. وتشــمل المؤلفــات التــي ألَّفهــا واشــترك فــي تأليفهــا العديــد مــن الكتــب ومنهــا: األســواق 

الماليــة لــدول الخليــج العربيــة: الســلطة، والسياســة، والمــال.

ملخص تنفيذي
لدول  التجاريين  الشركاء  أكبر  إلى حد بعيد  اآلسيوية هي  الدول   ◊
الخليج العربية. فالصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية هي أكبر 
ولكن  الخليج،  منطقة  من  الطبيعي  والغاز  للنفط  المستوردين 
والغاز.  النفط  وراء  ما  إلى  تمتد  وآسيا  الخليج  بين  التجارية  العالقات 
كل  إلى  النهائية  للمنتجات  رين  الُمصدِّ كبار  من  اآلن  الخليج  فدول 
الدول اآلسيوية، ويشمل ذلك المنتجات المكررة من النفط واألسمدة 
تستود  ال  المقابل،  وفي  والمتقدمة.  األساسية  الكيماويات  وكذلك 
دول الخليج من آسيا المنتجات االستهالكية وحسب، وإنما تستورد 

أيضً المنتجات والخدمات الفنية. 

استثمارات  المنطقتين  بين  للتجارة  الضخم  الحجم  هذا  ُيولِّد   ◊
الخليج  في  واليابان  الجنوبية  وكوريا  الصين  قبل  من  جديدة 
واستثمارات من دول الخليج في الهند والصين وجنوب شرق آسيا. 
ومن النتائج الطبيعية المهمة لهذه العالقات التجارية واالستثمارية 
األمريكي  بالدوالر  الخليجية  العمالت  ربط  لتغيير  يتزايد  الضغط  أن 
في  التجارة  في  الصينية  العملة  دور  يتزايد  وقد  الرنمينبي.  لصالح 
على  حيوية  تداعيات  من  ذلك  يستتبع  ما  مع  المناسب،  الوقت 

السياسات في دول الخليج.

الخليج،  دول  بين  التجارية  الروابط  التحليلية  النظرة  هذه  ُتحلل   ◊
وأبرزها السعودية، ودولة اإلمارات، وقطر، مع "األربعة الكبار" في آسيا. 
م كيف يمكن للسياسات التجارية والنقدية الحالية أن تؤثر على  وتقيِّ

التطور المحتمل لهذه العالقات في السنوات القليلة القادمة.

التدفقات االقتصادية والمالية بين دول  البحثية بأن  الورقة  تجادل   ◊
شرق آسيا ودول الخليج العربي تنشئ فعاًل قاعدًة والتي سيتواصل 
تزايد نفوذ دول الشرق األقصى، وليس الصين فقط، منها، وذلك في 
خضم تناقص األهمية االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 
األوروبي. ولكن دول الخليج في الجانب اآلخر من غير المحتمل أن تضع 
الخليج في أن تهيمن  كل رهاناتها على الصين. فقد ال ترغب دول 
الصين على إيرادتها من النفط والغاز وتأخذ حصتها السوقية من 
آسيا  هيمنة  فإن  األحوال،  كل  وفي  والغاز.  النفط  من  إنتاجها  أجل 
في التجارة، مقارنة ببقية العالم، من المنتظر أن يكون لها تداعيات 
الخليج،  في  للغرب  اإلستراتيجية  األهمية  على  معتبرة  سلبية 

ويشمل ذلك انخفاض أهمية الدوالر األمريكي في التجارة العالمية.

الخليج لدراستها  التوصيات لدول  البحثية ببعض  الورقة  ُتخَتَتم    ◊
وهي:

للرنمينبي 	  عالميً  األوسع  لالستخدام  المحتمل  التأثير  تقييم 
وإستراتيجيتها  النقدية  واحتياطاتها  الخاصة  عمالتها  على 

التجارية.

وشركات 	  المتقدمة  الكيميائية  المواد  في  استثماراتها  تعزيز 
كلتا  في  الهيمنة  وضع  إلى  الوصول  بهدف  المتجددة  الطاقة 
الصناعتين مثلما هو الحال بالنسبة لها في النفط الخام والغاز 

الطبيعي في الوقت الحاضر.

اللغات 	  على  لديها  الطالبية  النخب  تعليم  في  التركيز  زيادة 
والثقافات وممارسات األعمال في بلدان الشرق األقصى.

الدكتور جان فرانسو سيزنك
باحــث أول غيــر مقيــم بمركــز الطاقــة العالميــة، المجلــس األطلســي، واشــنطن العاصمــة، وباحــث فــي معهــد الشــرق األوســط، 

العاصمــة. واشــنطن 
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مقدمة
مــن  بأنهــا  الخليــج  دول  مــع  عالقاتهــا  إلــى  الغربيــة  الــدول  تنظــر 
مات مــن حيــث القــوة واالســتقرار السياســي. فمنذ الخمســينات  المســلَّ
مــن القــرن الماضــي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي إلــى حــد بعيــد 
الكهربائيــة  والتجهيــزات  والســيارات  لألســلحة  الرئيــس  ر  الُمصــدِّ
ومعــدات تحليــة الميــاه والطائــرات إلــى المنطقــة. وفــي الفتــرة ذاتهــا، 
حققــت ألمانيــا، وفرنســا، وبريطانيــا، وإيطاليــا أيضــً نجاحــً ملموســً 
والتوربينــات  والسياســات  والشــاحنات  والطائــرات  اآلالت  توريــد  فــي 
ر دول الخليــج إلى  والســلع الفاخــرة إلــى المنطقــة. وفــي المقابــل، ُتصــدِّ
الغــرب النفــط الخــام والمنتجــات المكــررة والغــاز الطبيعــي الُمســال.

ر  ُتصــدِّ عديــدة،  فمنــذ ســنوات  الشــرق.  إلــى  تحولــت  ــة  الكفَّ ولكــن 
والســيارات  الصناعيــة  واآلالت  المعلومــات  تقنيــة  منتجــات  اليابــان 
ــادة  ــا الجنوبيــة صــارت الوجهــة المعت ــى الخليــج، فــي حيــن أن كوري إل
ذلــك  فــي  بمــا  المتطــورة،  الكيميائيــة  والمــواد  الطاقــة  لتقنيــات 
الطاقــة النوويــة. وأصبحــت الصيــن اآلن إلــى حــد بعيــد أكبــر شــريك 
ر الصيــن معظــم المنتجــات  تجــاري لــدول الخليــج كلهــا، حيــث ُتصــدِّ
نفســه،  الوقــت  وفــي  المحليــة.  الخليجيــة  األســواق  إلــى  عــة  الُمصنَّ
أضحــت منطقــة الشــرق األقصــى وجنــوب آســيا مــن أكبــر المســتوردين 
المــواد  إلــى  الخــام  النفــط  مــن  بدايــًة  الخليجيــة،  الطاقــة  لمنتجــات 
الكيميائيــة المتطــورة للغايــة التــي يتــم تطويرهــا وتصنيعهــا فــي 
دول الخليــج، وال ســيما فــي الســعودية ودولــة اإلمــارات. والــدول األربعــة 
األكثــر اســتيرادًا للمنتجــات الســعودية هــي الصيــن، واليابــان، والهنــد، 
وكوريــا الجنوبيــة.1 فقــد اســتوردت هــذه الــدول مــا قيمتــه 122 مليــار 
دوالر أمريكــي مــن المنتجــات فــي 2019 مــن دول الخليــج مقارنــة بـــ 
13.4 مليــار دوالر أمريكــي للواليــات المتحــدة األمريكيــة. وتبيــع الصيــن 
اآلن ِضعــف مــا تبيعــه الواليــات المتحــدة للســعودية. فضــاًل عــن ذلــك، 
فــإن جــزءًا كبيــرًا مــن المنتجــات الصينيــة قــد يتــم إعــادة تصديــره مــن 
دولــة اإلمــارات إلــى الســعودية. 2 والهنــد أيضــً مــن كبــار المســتوردين 
للنفــط والغــاز الطبيعــي واألســمدة مــن دول الخليــج، فــي حيــن أنهــا 

ــدول الخليــج مالييــن العمــال. ــر ل توف

ومثلمــا هــو الحــال فــي العديد مــن الصناعات، فإن العمالء الرئيســيين 
للشــركة، أو في هذه الحالة الدول، هم أيضً المنافســون الرئيســيون 
لهــا. فالصيــن هــي اآلن أكبــر مشــتٍر للطاقــة مــن دول الخليــج، ولكنهــا 
التــي تصنعهــا  الرئيــس للمنطقــة فــي المنتجــات  أيضــً المنافــس 
ــر، ومنهــا البتروكيماويــات، والمــواد الكيميائيــة  دول الخليــج للتصدي

المتقدمــة، واألســمدة، واأللومنيــوم.

ومــا يحافــظ علــى مكانــة الــدول الغربيــة فــي دول الخليــج هــو أهميــة 
الــدوالر األمريكــي بمــا أنــه العملــة الرئيســية للتجــارة واالســتثمارات، 
والهيمنــة العســكرية األمريكيــة فــي المنطقــة. بيــد أن حجــم التجــارة 
، وخاصــة مــع الصيــن، مــن الضخامــة بحيــث أن هــذه التجــارة الخليجيــة 
اآلســيوية قــد تبــدأ فــي اســتخدام الرنمينبــي كالعملــة المفضلــة، ممــا 
ض مــن قــوة وتأثيــر الــدول الغربيــة عمومــً والواليــات المتحــدة  يقــوِّ
خصوصــً. ويتزايــد هــذا التصــور فــي الوقــت الــذي يســاور فيــه العالــم 
قوتهــا  علــى  اإلبقــاء  فــي  المتحــدة  الواليــات  رغبــة  حــول  الشــكوك 

ــج. العســكرية فــي الخلي

التجــارة  لحركــة  موجــزًا  اســتعراضً  التحليليــة  النظــرة  هــذه  م  ُتقــدِّ
بــأن  البحثيــة  الورقــة  وتجــادل  اآلســيوية.  والــدول  الخليــج  دول  بيــن 
التدفقــات االقتصاديــة والماليــة بيــن دول شــرق آســيا ودول الخليــج 
دول  نفــوذ  تزايــد  ســيتواصل  والتــي  قاعــدًة  فعــاًل  تنشــئ  العربــي 

خضــم  فــي  وذلــك  منهــا،  فقــط،  الصيــن  وليــس  األقصــى،  الشــرق 
المتحــدة  للواليــات  االقتصاديــة  األهميــة  فــي  المتنامــي  التناقــص 
األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي. ولكــن دول الخليــج فــي الجانــب اآلخــر 
مــن غيــر المحتمــل أن تضــع كل رهاناتهــا علــى الصيــن. فقــد ال ترغــب 
دول الخليــج فــي أن تهيمــن الصيــن علــى إيرادتهــا مــن النفــط والغــاز 
وتأخــذ حصتهــا الســوقية مــن أجــل إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز. وفــي 
كل األحــوال، فــإن هيمنــة آســيا فــي التجــارة، مقارنــة ببقيــة العالــم، 
مــن المنتظــر أن يكــون لهــا تداعيــات ســلبية معتبــرة علــى األهميــة 
أهميــة  انخفــاض  ذلــك  الخليــج، ويشــمل  فــي  للغــرب  اإلســتراتيجية 

الــدوالر األمريكــي فــي التجــارة العالميــة.

 الطاقة
شــهدت صــادرات النفــط الخــام والمنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي 
مــن دول الخليــج إلــى آســيا نمــوًا ســريعً فــي الســنوات العشــرين 
الماضيــة، وتزيــد اآلن عمــا يعــادل ثالثــة أربــاع مبيعاتهــا مــن الطاقــة. 
وبالطبــع تحتــل صــادرات النفــط الخــام مــن الســعودية الصــدارة، حيــث 
تســتورد الصيــن بمفردهــا نحــو 1.77 مليــون برميــل فــي اليــوم مــن 
النفــط الســعودي. 3 والصيــن لديهــا قاعــدة تتســم بالتنــوع الشــديد 
فــي االســتيراد، ولكــن الســعودية وروســيا همــا إلــى حــد بعيــد أكبــر 

ــى الصيــن. ــن إل ري المصدِّ

أمــا علــى صعيــد الغــاز الطبيعــي، فــإن قطــر حافظــت علــى المركــز 
الــدول  إلــى  الُمســال  الطبيعــي  الغــاز  تصديــر  فــي  الثانــي  أو  األول 
اآلســيوية، فــي تنافــس مــع إســتراليا وبدرجــة أقــل مــع ماليزيــا. واليابــان 
ثــم  الصيــن  تليهــا  الُمســال،  الطبيعــي  للغــاز  أكبــر مســتورد  هــي 
كوريــا الجنوبيــة. وتزيــد الهنــد أيضــً مــن وارداتهــا مــن الغــاز الطبيعــي 
علــى  الُمســال  الطبيعــي  الغــاز  مبيعــات  معظــم  وتتــم  الُمســال. 
أســاس ســعر التكاليــف والتأميــن وأجــور الشــحن، بمعنــى أن تكلفــة 
النقــل تدخــل ضمــن الســعر الــذي يحــدده البائــع للمشــتري. ولمــا كانــت 
تكلفــة نقــل الغــاز الطبيعــي الُمســال مرتفعــًة، فــإن ُبعــد المنتجيــن 
عــن األســواق مــن النقــاط الســلبية التــي تؤثــر عليهــم. ولــذا، يجــب 
ــل تكلفــة النقــل، والتــي يمكــن أن تكــون كبيــرة،  علــى المنتجيــن تحمُّ

لالســتحواذ علــى حصــة فــي الســوق أو الحفــاظ علــى حصتهــم.

مــن  الُمســال  الطبيعــي  الغــاز  مبيعــات  صالــح  فــي  ذلــك  ويصــبُّ 
أســتراليا وماليزيــا إلــى الصيــن، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة. ولكــن ذلــك 
ر  يصــبُّ فــي صالــح قطــر عنــد التصديــر إلــى الهنــد، فهــي أقــرب مصــدِّ
كبيــر إلــى شــبه القــارة الهنديــة. وفــي الجانــب اآلخــر، ال يفضــل معظــم 
المشــترين االعتمــاد التــام علــى مصــدر واحــد، بصــرف النظــر عــن ميــزة 
النقــل. ولهــذا، اســتطاعت قطــر أن تحافــظ علــى حصــة ســوقية كبيــرة 
ــان، بالرغــم مــن أن تكاليــف الشــحن مــن أســتراليا  فــي الصيــن والياب
أقــل بكثيــر مــن تكاليــف الشــحن مــن قطــر. ومــن المثيــر لالهتمــام 
األمريكييــن  الُمســال  الطبيعــي  الغــاز  ري  ُمصــدِّ أن  إلــى  التنويــه 
اســتطاعوا الحصــول علــى حصــة معتبــرة فــي آســيا أيضــً، بالرغــم مــن 
أن تكلفــة النقــل لديهــم ِضعــف تكلفــة النقــل مــن قطــر. 4 ويشــتري 
معظــم المشــترين اآلســيويين بعــض الغــاز الطبيعــي الُمســال مــن 
شــركة شــنيري أو غيرهــا مــن المنتجيــن األمريكييــن للحفــاظ علــى 

ــر. ــع فــي مصــادر التصدي التنوي

المنتجــات المماثلــة للجازوليــن أو الديــزل أو الكيروســين أو النفثــا يتــم 
إنتاجهــا فــي مصافــي التكريــر الكبيــرة لــدول الخليــج ويتــم تصديرهــا 
األخيــرة  عــادًة، ألن  الصيــن  إلــى  ليــس  ولكــن  آســيا،  أنحــاء  إلــى كل 
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رة لتلــك المنتجــات أيضــً. وبذلــك تشــتري الصيــن  مــن الــدول الُمصــدِّ
الخــام مــن الخليــج، وتعيــد تصديــر بعــض منــه فــي صــورة  النفــط 
منتجــات مكــررة فــي تنافــس مــع دول الخليــج. والمنافســة بيــن جميــع 
المصافــي فــي كافــة أنحــاء العالــم شــديدة للغايــة. ففــي الواقــع، بينمــا 
تقــوم الصيــن بتكريــر حوالــي 14 مليــون برميــل فــي اليــوم مــن النفــط 
الخــام 5 وتصــدر حوالــي 23000 برميــل فــي اليــوم، 6 تقــوم المملكــة 
العربيــة الســعودية بتكريــر 3.3 مليــون برميــل فــي اليــوم 7 وتصــدر مــا 

يصــل إلــى 2 مليــون برميــل فــي اليــوم مــن المنتجــات. 8

ريالينــس  لمجموعــة  التابعــة  تلــك  هــي  العالــم  فــي  مصفــاة  أكبــر 
ــد، حيــث تشــتري ريالينــس النفــط الخــام مــن كل المصــادر  فــي الهن
الموجــودة فــي الســوق، بمــا فــي ذلــك كبــار المنتجيــن فــي الخليــج، 
وتبيــع منتجاتهــا المكــررة فــي الهنــد. وتتفــاوض أرامكــو الســعودية 
لشــراء حصــة بمبلــغ 15 مليــار دوالر أمريكــي فــي ريالينــس، وكذلــك 
بنــاء مصفــاة كبيــرة فــي واليــة ماهاراشــترا. 9 ولكــن ال يبــدو أن أرامكــو 
النفــط  مــن  إلنتاجهــا  ثابتــة  بنــاء محطــة  علــى  الســعودية حريصــة 
الخــام خــارج الســعودية، ممــا قــد يؤخــر أو يلغــي المفاوضــات لهاتيــن 

الصفقتيــن.

النفطيــة  السياســات  علــى  التركيــز 
ية د لســعو ا

تحــت قيــادة خالــد الفالــح، الــذي كان وزيــرًا للطاقــة حتــى عــام 2020، 
علــى  تقــوم  سياســة  لديهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  كانــت 
التحــول إلــى أكبــر ُمــورِّد للمنتجــات والمــواد الكيميائيــة التحويليــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، بهــدف إنتــاج 10 مليــون برميــل مــن المنتجــات 
المكــررة، 10 وهــو مــا يقتــرب مــن متوســط إنتــاج المملكــة مــن النفــط 
الخــام. ولكــي تصــل الســعودية إلــى هــذا المســتوى مــن التكريــر، 
ــد عــن 3.3.مليــون برميــل فــي  ــا يزي فإنهــا تســتطيع فعــاًل أن تنتــج م
اليــوم مــن طاقــة التكريــر فــي الســعودية 11؛ وهــي تمتلــك موتيفــا، 
شــركة تكريــر فــي الواليــات المتحــدة بطاقــة 650,000 برميــل، ولديهــا 
حصــص فــي مصفاتيــن بطاقــة 250,000 برميــل فــي الصيــن، ولديهــا 
مصفــاة فــي اليابــان. وكل هــذه المصافــي لديهــا عقــود توريــد للنفــط 
الخــام. وكانــت الســعودية تخطــط أيضــً إلنشــاء مصفــاة كبيــرة بطاقــة 
400,000 برميــل وعمليــات تحويليــة فــي أندونيســيا، وكمــا ُذِكــر مــن 

قبــل خطــط كبيــرة للغايــة للتكريــر فــي الهنــد.

كيميائيــة  محطــات  لبنــاء  الفالــح  خطــط  تطلبــت  ربمــا  وإجمــاالً، 
وكان   12 دوالر.  مليــار   100 بقيمــة  اســتثمارات  الخــارج  فــي  ومصافــي 
مــن شــأن التوســع الســعودي فــي مجــال التكريــر واإلنتــاج النهائــي 
يوفــر  أن  الضخمــة،  الكيماويــة  المصانــع  ســيما  وال  المنتجــات،  مــن 
للمملكــة العربيــة الســعودية ضماًنــا بأنــه يمكنهــا دائًمــا العثــور علــى 
منفــذ لبيــع كميــة تبلــغ 10 مليــون برميــل فــي اليــوم مــن طاقتهــا 
الحاليــة البالغــة 12 مليــون برميــل فــي اليــوم. ولتحقيــق هــذه الخطــة، 
قدمــت أرامكــو الســعودية نفســها علــى أنهــا ليســت شــركة نفــط 
وطنيــة بقــدر مــا هــي شــركة نفــط دوليــة، مثــل إكســون موبيــل أو 
بــي بــي أو توتــال، باســتثناء أنهــا أكبــر بكثيــر، وبنفــس المســتوى 
مــن الشــفافية. وكان الهــدف مــن هــذا التحــول هــو أن تصبــح أرامكــو 
فــي  الســعودية وتمــول نفســها  الدولــة  عــن  الســعودية مســتقلًة 
األســواق العالميــة وتهيمــن علــى أســواق النفــط، بينمــا تكــون مثــل 

شــركات النفــط الدوليــة الكبيــرة "األخــرى".

 غيــر أن القيــادة الســعودية لــم توافــق علــى تلــك الخطــة فــي نهايــة 

فــي  التوســع  خطــط  معظــم  وُألغيــت  الوزيــر،  واســُتبِدل  المطــاف، 
ــم. 13  ــر والمــواد الكيميائيــة التحويليــة فــي معظــم أنحــاء العال التكري
وفــي النهايــة، انتقلــت الســيطرة، وإن لــم تكــن الملكيــة، علــى أرامكــو 
ــان،  ــن ياســر الرمي ــى صنــدوق االســتثمارات العامــة. وُعيِّ الســعودية إل
العامــة،  التنفيــذي لصنــدوق االســتثمارات  المديــر  والــذي كان أيضــً 
رئيســً لشــركة النفــط العمالقــة. وُنِقــل مبلــغ الـــ 25 مليــار دوالر التــي تم 
جمعهــا مــن بيــع الحصــة الصغيــرة وقدرهــا 1.5% مــن أســهم الشــركة 
فــي ديســمبر 2019 إلــى صنــدوق االســتثمارات العامــة. وبــاع صنــدوق 
االســتثمارات العامــة أيضــً حصتــه البالغــة 70% فــي شــركة ســابك إلــى 
أرامكــو الســعودية مقابــل 69.1 مليــار دوالر أمريكــي. 14 وقدمــت أرامكــو 
الســعودية ضمانــً بأنهــا ســتدفع توزيعــات أربــاح قدرهــا 70 مليــار دوالر 
ســنوًيا، بغــض النظــر عــن أرباحهــا. وأخيــرًا، فــي أبريــل 2021، أعلــن ولــي 
العهــد الســعودي، والــذي يــرأس أيضــً صنــدوق االســتثمارات العامــة، 
أن شــركتي ســابك وأرامكــو الســعودية يتعيــن عليهمــا أن يدفعــا 
مبلغــً إضافيــً وقــدره 80 مليــار دوالر ســنويً إلــى صنــدوق االســتثمارات 
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دول  فــي  األحفــوري  الوقــود  سياســات 
األخــرى الخليــج 

فــي الوقــت الــذي ُينظــر فيــه فــي الغالــب إلــى أن النفــط الخــام فــي 
طريقــه إلــى النســيان، فربمــا يكــون مــن الضــروري تذكيــر القــارئ بــأن 
الوقــود األحفــوري ســيواصل دوره فــي توفيــر معظــم الطاقــة الالزمــة 
لــدوران االقتصــاد فــي العالــم لعقــود عديــدة قادمــة وأن الطلــب عليــه 
مــن الــدول اآلســيوية مــن المرجــح أن يواصــل التنامــي. وال يــزال الخليــج 
يتمتــع بميــزة إنتــاج جزيئــات الكربــون بأقــل تكلفــة ســواء فــي شــكل 
تكلفــة منخفضــة للغايــة إلنتــاج النفــط الخــام أو الغــازات الطبيعيــة. 
وواقــع األمــر أن معظــم دول الخليــج ال تــزال تســتثمر بنشــاط لزيــادة 

حصتهــا مــن إنتــاج الوقــود األحفــوري.

الطبيعــي  الغــاز  مــن  اإلنتاجيــة  طاقتهــا  زيــادة  إلــى  قطــر  فتهــدف 
الُمســال مــن 77 مليــون طــن إلــى 125 مليــون طــن فــي الســنة. وضخت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اســتثمارات لزيــادة طاقتهــا اإلنتاجيــة 
مــن النفــط الخــام إلــى نحــو 4 مليــون برميــل فــي اليــوم وتســتهدف 
اآلن زيادتهــا إلــى 5 مليــون برميــل فــي اليــوم. وأعلنــت الســعودية 
أنهــا قــد تزيــد طاقتهــا اإلنتاجيــة إلــى 13 مليــون برميــل فــي اليــوم16 
اليــوم.  فــي  12 مليــون برميــل  الحالــي وقــدره  اإلنتــاج  مــن مســتوى 
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وتوصلــت المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت إلــى تســوية للنــزاع 
الممتــد بينهمــا فيمــا يخــص المنطقــة المحايــدة، واســتؤنف اإلنتــاج 
والتصديــر مــن المنطقــة المحايــدة بواقــع 300,000 برميــل فــي اليــوم. 
واســتطاعت ُعمــان أن تزيــد مــن إنتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي، ولديهــا 
ــد الغــاز  ــرام عقــود مــع دول الشــرق األقصــى لتوري القــدرة اآلن علــى إب
الطبيعــي الُمســال. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن كثــرة 
ــر الطاقــات المتجــددة فــي  الحديــث واالســتثمارات الكبيــرة فــي تطوي
ــا بمواصلــة إنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي  الخليــج، إال أن هنــاك التزاًم

بهــدف تلبيــة الطلــب اآلســيوي.

صادرات الغاز الطبيعي

حــول  تصديــره  يتــم  الــذي  الرئيــس  الطبيعــي  الغــاز  هــو  الميثــان 
العالــم، ويتــم نقلــه فــي الغالــب باألنابيــب مــن روســيا إلــى غــرب أوروبــا 
وفــي األمريكيتيــن مــن كنــدا إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وداخــل 
ــى  ــى المكســيك، واآلن إل ــات المتحــدة إل ــات المتحــدة ومــن الوالي الوالي
الصيــن مــن أوزبكســتان وروســيا. ولكــنَّ كبــار المنتجيــن فــي الشــرق 
األوســط بعيــدون جــدًا عــن األســواق الرئيســية فــي غــرب أوروبــا وفــي 
آســيا، ولذلــك يفضلــون معالجــة الميثــان وتحويلــه إلــى غــاز طبيعــي 

ــره علــى متــن ناقــالت متخصصــة. ُمســال؛ لتصدي

ــي إنتاجهــا 171  ــغ إجمال ــج فــي الخليــج، حيــث يبل ــر ُمنِت قطــر هــي أكب
مليــار متــر مكعــب فــي الســنة، ونســبة كبيــرة منــه تغــذي محطاتهــا 
مــن الغــاز الطبيعــي الُمســال التــي تنتــج 77 مليــون طــن فــي الســنة 
رة األخرى  )بمــا يعــادل 106 مليــار متــر مكعــب(. ومــن بيــن الــدول الُمصــدِّ
فــي الخليــج ُعمــان، والتــي تصــل طاقتهــا اإلنتاجيــة إلــى 9.7 مليــون 
طــن فــي الســنة، ودولــة اإلمــارات، والتــي تصــل طاقتهــا اإلنتاجيــة إلــى 
ر الســعودية، وهــي التــي تحتل  5.6 مليــون طــن فــي الســنة 17.  وال ُتصــدِّ
المركــز الســابع علــى مســتوى العالــم فــي إنتــاج الغــاز بطاقــة قدرهــا 
112.1 مليــار متــر مكعــب فــي الســنة 18. غازهــا الطبيعــي وتحتفــظ بــه 

لالســتخدام المحلــي. 19

ومــن المتوقــع الوصــول إلــى الزيــادة فــي طاقــة قطــر مــن إنتــاج الغــاز 
الطبيعــي الُمســال وقدرهــا 125 مليــون طــن فــي الســنة فــي 2023. 
ــان،  ــا الجنوبيــة، والياب واألســواق الرئيســية لقطــر هــي الصيــن، وكوري
والهنــد. وُيبــاع الغــاز الطبيعــي الُمســال فــي الغالــب بعقــود طويلــة 
األجــل، ولكــن يتزايــد لجــوء المشــترين إلــى المشــتريات الفوريــة لتلبيــة 
احتياجاتهــم ســريعة الزيــادة. ولمــا كانــت أســتراليا أقــرب مــن الناحيــة 
الجغرافيــة إلــى الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، فــإن تكاليــف النقــل 
فيهــا أقــل، وبذلــك لهــا ميــزة مقارنــة بقطــر. وفــي المقابــل، قطــر لهــا 
ميــزة كبيــرة مــن ناحيــة المســافة مقارنــًة بمنتجــي الغــاز الطبيعــي 
مقارنــة  أخــرى  ُمســاعدة  ميــزة  أيضــً  ولهــا  أمريــكا،  فــي  الُمســال 
بأســتراليا وهــي أن الغــاز القطــري أقــل تكلفــًة فــي اســتخراجه، وجميــع 
حقــول الغــاز القطريــة فــي البحــر، بخــالف الحقــول األســترالية والتــي يقع 
غالبيتهــا فــي الميــاه الضحلــة. يضــاف إلــى مــا ســبق أن بعــض اإلنتــاج 
األســترالي يأتــي مــن الطبقــات الفحميــة داخــل األرض، وهــو شــديد 

التكلفــة فــي اســتخراجه.

ر بعــض الغــاز الطبيعــي الُمســال  وفــي حيــن أن قطــر ال تــزال ُتصــدِّ
إلــى غــرب أوروبــا، فــإن اإلنتــاج األمريكــي، والــذي يتمتــع أيضــً بانخفــاض 
تكلفــة اإلنتــاج، يمكنــه االســتحواذ علــى حصــة قطــر فــي غــرب أوروبــا. 
وتســتطيع قطــر الحفــاظ علــى حصتهــا الســوقية فــي الشــرق، وزادت 
الُمنِتــج  ذلــك  إلــى  األقــرب  وهــي  الهنــد،  فــي  بشــدة  حصتهــا  مــن 

ر قطــر 55.3 مليــون طــن فــي الســنة، أي نحــو %70  الخليجــي. وُتصــدِّ
مــن إجمالــي إنتاجهــا إلــى الــدول اآلســيوية، عــالوة علــى 2.5 مليــون 

ــت )انظــر الجــدول(. ــى الكوي طــن أخــرى فــي الســنة إل

واســتفادت ُعمــان مــن البــدء فــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي الُمســال فــي 
فتــرة مبكــرة تعــود إلــى 1994، ولديهــا اآلن ثالث منشــآت عاملــة لإلنتاج. 
ولكنهــا لــم تســتطع فــي أوائــل هــذا القــرن إنتــاج مــا يكفــي مــن الغــاز 
لتلبيــة الطلــب المحلــي والوفــاء بالعقــود المبرمــة مــع المشــترين فــي 
آســيا. ولحســن الحــظ، تمكنــت ُعمــان، بدعــم فنــي قــوي مــن شــركة 
بــي بــي البريطانيــة، مــن اســتعادة طاقتهــا اإلنتاجيــة وتطويــر تقنيــات 

التكســير الصخــري ألول مــرة فــي الشــرق األوســط فــي حقــل خــزان.

13 :Issue 64 :Volume - 2021 Apr 02 :MEES : المصدر

الغــاز  المتحــدة لهــا وضــع مميــز فــي ســوق  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الطبيعــي الُمســال: فهــي ثالــث أكبــر منتــج للغــاز الطبيعــي الُمســال 
ر مــا يزيــد عــن 7.6 مليــار متــر مكعــب )بمــا يعــادل  فــي الخليــج، وُتصــدِّ
5.6.مليــون طــن فــي الســنة(، وتتجــه نســبة 63% مــن هــذه الكميــة 
إلــى الهنــد 20. ومــع النمــو الــذي شــهده اقتصــاد دولــة اإلمــارات بعــد 
فتــرة التســعينات، تجــاوز الطلــب المحلــي علــى الغــاز - الســتخدامه 
فــي معظــم األحيــان فــي إنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه - حجــم اإلنتــاج. 
عــت دولــة اإلمــارات عقــدًا مــع قطــر لتمديــد أنبــوب يصــل بيــن  ووقَّ
الدولتيــن. وعقــب خالفــات حــول ســعر الغــاز، بــدأت دولــة اإلمــارات البحث 
ــر حقــوق  ــة، وعلــى وجــه الخصــوص تطوي ــادة حصتهــا اإلنتاجي عــن زي
الغــاز الحامــض لديهــا 21. غيــر أن هــذه الحقــول لــم يتــم تشــغيلها بعــد، 
ــز علــى الحفــاظ علــى إنتاجهــا  ممــا أجبــر دولــة اإلمــارات علــى أن ُتركِّ
ــه الســتخراج مــا يكفــي مــن الغــاز الطبيعــي  النفطــي واألفضــل زيادت

لتلبيــة احتياجاتهــا.

ــل الميثــان )CH4( نحــو 95% مــن الغــازات التــي يتــم اســتخراجها   ُيمثِّ
فــي  )C2H6( نســبة.%2.5،  اإليثــان  ــل  وُيمثِّ األرض،  تحــت  الخليــج  مــن 
حيــن أن النســبة المتبقيــة خليــط مــن البروبــان، والبوتــان وغيرهــا 
مــن جزيئــات الغــاز األكثــر كثافــةً 22. ومــع ذلــك، هــذه الغــازات قيمتهــا 
مرتفعــة للغايــة، ويتــم إنتاجهــا بتكلفــة قليلــة نســبيً. وتختلــف هــذه 
الغــازات عــن الغــاز الطبيعــي الُمســال فــي أن هــذا األخيــر ال بــد مــن 
ضغطــه وتجميــده تحــت درجــة -160 درجــة مئويــة، فــي حيــن أن هــذه 
الغــازات يتــم نقلهــا فــي شــكلها الســائل األصلــي دون جهــود تذكــر. 
وبذلــك ُتبــاع غــازات اإليثــان والبروبــان والبوتــان بحمولــة الناقلــة، وذلــك 
فــي معظــم األحيــان إلــى آســيا مــن جميــع منتجــي النفــط فــي الخليــج 
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أو يتــم اســتخدامها فــورًا لتصنيــع مئــات المــواد الكيميائيــة، والتــي 
يتــم تصديرهــا إلــى جميــع أنحــاء العالــم، ومــرة أخــرى فــي الغالــب إلــى 

آســيا.

رت دول الخليــج صناعــات كيميائيــة  ونظــرًا لوفــرة هــذه الغــازات، طــوَّ
أكبــر شــركات  مــع  إنشــاء مشــاريع مشــتركة  عبــر  للغايــة  متقدمــة 
المــواد الكيميائيــة فــي العالــم. وقامــت أيضــً بتطويرهــا بنفســها، 
مثلمــا هــو الوضــع فــي حالــة ســابك، والتــي أصبحــت إحــدى شــركات 
المنتجــات الكيميائيــة العمالقــة بمفردهــا؛ لتتنافــس مــع الشــركات 
المماثلــة لـــ باســف أو بايــر أو داو للمــواد الكميائيــة. ودخلــت ســابك 
اآلن ضمــن شــركة أرامكــو الســعودية. أرامكــو الســعودية مــن جانبهــا 
هــي أيضــً أحــد كبــار المنتجيــن للمــواد الكميميائيــة بمفردهــا وفــي 
مشــاريع مشــتركة مــع داو للمــواد الكيميائيــة، وتوتال، وِشــل، وغيرها. 
ر غالبيــة إنتــاج الــدول الخليجيــة إلــى األســواق اآلســيوية، حيــث  وُيصــدَّ
ــم. ــى جميــع أنحــاء العال ــة إل ــر المــواد الكيميائي يتــم معالجــة وتصدي

وتســتخدم معظــم دول الخليــج أيضــً الميثــان الــذي تنتجــه إلنتــاج 
الواقــع،  األســمدة لتصديرهــا. وفــي  إنتــاج  ثــم  البدايــة  فــي  األمونيــا 
فــإن الخليــج اليــوم هــو أحــد كبــار المنتجيــن ألســمدة النيتروجيــن 
فــي العالــم، ويتــم تصديــر معظــم األســمدة إلــى الهنــد. علــى ســبيل 
المثــال، شــركة ســابك هــي واحــدة مــن أكبــر المنتجيــن فــي العالــم 
لثنائــي فوســفات األمونيــوم )وهــو مزيــج لــه قيمــة عاليــة مــن األمونيــا 
وحمــض الفوســفوريك(. وُتنِتــج الســعودية ثنائــي فوســفات األمونيوم 
بتكلفــة أقــل بكثيــر مــن المنتجيــن اآلخريــن. 23  ممــا أتــاح للمملكــة 
ر لثنائــي فوســفات األمونيــوم إلــى الهنــد؛ لتزيــح  أن تصيــر أكبــر ُمصــدِّ

المغــرب والواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن الصــدارة.

األلومنيوم

أنتجــت دول الخليــج.5.8  مليــون طــن مــن األلومنيــوم فــي 2020، بمــا 
يعــادل نحــو 9% مــن إجمالــي اإلنتــاج العالمــي 24. وأكبــر شــركة منتجــة 
لأللومنيــوم فــي الخليــج هــي شــركة اإلمــارات لأللمونيــوم، وهي شــركة 
ــة، ثانــي أكبــر صنــدوق ســيادي مملــوك إلمــارة  تابعــة لمجموعــة مبادل
ــى  ــاج فــي شــركة اإلمــارات لأللومنيــوم إل ــة اإلنت أبوظبــي. وتصــل طاق
2.34.مليــون طــن فــي الســنة. والطاقــة اإلنتاجيــة لشــركة ألبــا، وهــي 
شــركة ألمونيــوم البحريــن، هــي 850,000 طــن فــي الســنة، فــي حيــن 
أن اإلنتــاج الســعودي يتــم عبــر مشــروع مشــترك بيــن شــركة "معــادن"، 
وهــي شــركة التعديــن الســعودية، وشــركة ألكــوا األمريكيــة، والطاقــة 

اإلنتاجيــة لهــذا المشــروع المشــترك 650,000 طــن فــي الســنة 25.

وفــي واقــع األمــر فــإن نقطــة القــوة الرئيســية لمنتجــي األلومنيــوم فــي 
الخليــج هــي التكلفــة المنخفضــة للغايــة للكهربــاء، والتــي تســهم 
بنحــو 50% مــن إجمالــي تكلفــة اإلنتــاج. وطالمــا أنهــم قــادرون علــى 
توفيــر األلومينــا 26. فإنهــم يســتطيعون أيضً تصديــر األلومنيوم الخام 
ــة. ويســتطيع هــؤالء المنتجــون أيضــً إنشــاء  بأســعار تنافســية للغاي
محطــات محليــة الســتخدامه مثــل ماكينــات الدرفلــة لصناعــة الرقائــق 
وورق األلمومنيــوم وأجــزاء متنوعــة للعديــد مــن المنتجــات الصناعيــة 
ومنهــا الكابــالت الكهربائيــة ومســتلزمات صناعــة اإلنشــاءات وعجــالت 
الســيارات وغيرهــا، والتــي يمكــن بعــد ذلــك تصديرهــا إلــى جميــع 

أنحــاء العالــم.

التنافس التجاري

كبيــران  مشــتريان  همــا  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  أن  حيــن  فــي 
الطبيعــي  والغــاز  الخــام،  النفــط  ســيما  وال  الخليجيــة،  للمنتجــات 
الُمســال، واألســمدة، والعديــد مــن المــواد الكيميائيــة، فــإن الصيــن 
مشــتٍر قــوي ومنافــس قــوي فــي آن واحــد. فالصيــن هــي أكبــر مشــتٍر 
للنفــط الخــام مــن الخليــج، وهــي ثانــي أكبــر مشــتٍر للغــاز الطبيعــي 
الُمســال. والصيــن كذلــك أكبــر منتــج لأللومنيــوم وأســمدة ثنائــي 
للبتروكيماويــات  ضخــم  وُمنِتــج  العالــم  فــي  األمونيــوم  فوســفات 
والمــواد الكيميائيــة المتقدمــة، ممــا يضعهــا فــي تنافــس مباشــر مــع 
ســابك، وأرامكــو الســعودية وغيرهــا مــن منتجــي المــواد الكيميائيــة 

فــي الخليــج، ســواء كانــوا مــن القطــاع العــام أو الخــاص.

مشــترك  مشــروع  )وهــي  صــدارة  شــركة  المثــال،  ســبيل  علــى 
كبيــر  ُمنِتــج  هــي  للكيمياويــات(  وداو  الســعودية  أرامكــو  بيــن 
لثنائــي  اإليزوســيانات وخصوصــً الميثيليــن ثنائــي الفينيــل ثنائــي 
والتــي   , 27)TDI( التولويــن  إيزوســيانات  وثنائــي   )MDI( األيزوســيانات 
وهاتــان  آســيا.  فــي  الصينييــن  المنتجيــن  مــن  العديــد  تنافــس 
م  المادتــان )MDI( و)TDI( همــا األســاس ألســيد اإلريثــان، والــذي ُيســتخدَّ
والخــوذ  العــزل  ومــواد  والتغليــف  الرغويــة  المــواد  صناعــة  فــي 
لهمــا  المادتــان  وهاتــان  الســيارات.  لصناعــة  الصلــب  والبالســتيك 
أهميــة حيويــة للنمــو االقتصــادي للشــرق األقصــى وجنــوب آســيا وفــي 
صناعــة التصديــر للصيــن. وُيِضيــف أســيد اإلريثــان ومــا يشــتق منــه مــن 
منتجــات قيمــًة كبيــرًة إلــى المنتجــات المكــررة األساســية مثــل النفثــا. 
غيــر أنهــا صعبــة التصنيــع، وتتطلــب تقنيــات متقدمــة للغايــة. وكمــا 
هــو متوقــع، هنــاك تنافــس شــديد بيــن المــواد الكيميائيــة المصنوعــة 
األســواق  مــن  وغيرهــا  الصيــن  فــي  المصنوعــة  وتلــك  الخليــج  فــي 
اآلســيوية، وخاصــًة الهنــد، واليابــان، وأندونيســيا، وكوريــا الجنوبيــة.

فــي حالــة األلومنيــوم، تمتلــك دول الخليــج ميــزة طبيعيــة عظيمــة 
للغايــة  التكلفــة  منخفضــة  كهربــاء  إنتــاج  علــى  قدرتهــا  وهــي  أال 
ــر مــن الغــاز الطبيعــي، ويمكنهــا أيضــً الحصــول  مــن إنتاجهــا الكبي
مــن  للغايــة  منخفضــة  بتكلفــة  شــحنها  يتــم  التــي  األمونيــا  علــى 
مناجــم  الســعودية  وتمتلــك  جاميــكا.  أو  أســتراليا  أو  أفريقيــا  غــرب 
وبالرغــم   28 مجانيــة.  كاويــة شــبه  بهــا وصــودا  الخاصــة  البوكســيت 
لــدول  الرئيــس  المنافــس  فــإن  للغايــة،  المنخفضــة  التكلفــة  مــن 
الخليــج هــو الصيــن، حيــث تنتــج الشــركات الثالثــة الكبــرى فيهــا 13.6 
مليــون طــن فــي الســنة. 29 وُتنِتــج الصيــن مــا يكفــي اســتهالكها مــن 
البوكســيت ولديهــا العديــد مــن مصــادر الكهربــاء منخفضــة التكلفــة 
نســبيً مــن كل مــن المحطــات النوويــة والســدود المائيــة. وتختلــف 
الصيــن عــن دول الخليــج فــي أنــه يمكنهــا توظيــف عمالــة منخفضــة 
التكلفــة للغايــة ومؤهلــة تأهيــاًل عاليــً لنقــل األلومنيــوم إلــى مراحــل 
اإلنتــاج والتوزيــع وإنتــاج آالف األجــزاء واألصنــاف المتفرقــة المصنوعــة 

مــن األلومنيــوم.

وتتمتــع الصيــن بميــزة كبيــرة وهــي وجــود عــدد ضخــم مــن الســكان، 
عــة مــن  ممــا يضمــن لهــا اســتهالكً داخليــً ثابتــً للمنتجــات الُمصنَّ
مصــادر الطاقــة الخاصــة بهــا. 30 بجانــب وارداتهــا مــن الخليــج وروســيا. 
وتكمــن الميــزة الرئيســية للصيــن فــي القــوة العاملــة المؤهلــة تأهيــاًل 
الممتــازة  اإلدارة  ونظــم  القويــة  الهندســية  والقاعــدة  للغايــة  عاليــً 
المنافــس  تصيــر  أن  للصيــن  الخصائــص  هــذه  كل  وتتيــح  لديهــا. 
الرئيــس لــدول الخليــج حتــى فــي مجــال المــواد الكيميائيــة واألســمدة 
ومنتجــات  المكــررة  والمنتجــات  المتقدمــة  الكيميائيــة  والمــواد 
األلومنيــوم والتــي تتمتــع فيهــا دول الخليــج بميــزة طبيعيــة. وتمنــح 

العالقات في مجال الطاقة والتجارة بين دول الخليج وآسيا: تحٍد للغرب؟
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ســهولة وصــول الصيــن إلــى األســواق الكبيــرة األخــرى فــي آســيا ميــزًة 
إضافيــًة، فــي حيــن أن دول الخليــج ســتعاني دائمــً مــن عامــل المســافة 
فــي  الكبيــرة  االســتهالكية  المناطــق واألســواق  بينهــا وبيــن هــذه 

الصيــن وكوريــا الجنوبيــة وإندويســيا وماليزيــا وســنغافورة.

قــرب  وهــي  أال  كبيــرًة  ميــزًة  الخليــج  دول  تمتلــك  الحــظ،  ولُحســن 
المســافة مــن شــبه القــارة الهنديــة )الهنــد، وباكســتان، وبنجالديــش( 
إلــى 1.7 مليــار نســمة. وتعــرف دول  والتــي يصــل مجمــوع ســكانها 
جنــوب آســيا أيضــً المنتجــات الخليجيــة جيــدًا، وخصوصــً أن مالييــن 
العمــال الوافديــن مــن هــذه الــدول يعملــون ويعيشــون فــي منطقــة 

الخليــج.

االستثمارات
تضعهــا  وكانــت  كبيــرة،،  نقديــة  احتياطــات  لديهــا  الخليــج  دول 
ــق اســتثمار األمــوال الســائلة  حتــى ســنوات قليلــة مضــت فــي صنادي
فــي أذون الخزانــة األمريكيــة أو فــي صناديــق ثــروة ســيادية مختلفــة 
فــي  الرئيســية  الشــركات  حصــص  أو  العقــارات،  فــي  لالســتثمار 
الغــرب أو تكليــف مديريــن محترفيــن بإدارتهــا. غيــر أن هــذه الــدول 
يتزايــد لجوؤهــا إلــى صنــادق الثــروة الســيادية الخاصــة بهــا لتطويــر 
اقتصاداتهــا المحليــة. ورؤيــة الســعودية 2030 ليســت إال مثــاالً واحــدًا 
ــر منــاخ  علــى الجهــود التــي تبذلهــا كل الــدول فــي المنطقــة لتطوي
األعمــال وتوفيــر فــرص العمــل فــي قطاعــات غيــر قطــاع النفــط والغــاز، 

النقديــة. احتياطاتهــا  باســتخدام 

ولكــن الــرؤى التــي يضعهــا قــادة الــدول فــي الخليــج اآلن هــي رؤى 
طموحــة جــدًا تتطلــب توفيــر أمــوال وتكنولوجيــا أكثــر ممــا لديهــا 
فــي الوقــت الحاضــر. ولهــذا، ينبغــي أن يضمــن قــادة دول الخليــج، 
األجنبيــة  الشــركات  أن  اإلمــارات،  ودولــة  الســعودية  فــي  وخصوصــً 
تنظــر إلــى الخليــج كوجهــٍة لــرأس المــال والتكنولوجيــا، فضــاًل عــن 

كونــه مكانــً آمنــً ومربحــً.

لضــخ  تخطــط  كانــت  الســعودية  أرامكــو  فــإن  آنفــً،  ُذِكــر  وكمــا 
لــت. وكانــت  اســتثمارات ضخمــة فــي آســيا، ولكنهــا إمــا ُألغيــت أو ُأجِّ
شــركة أرامكــو لديهــا خطــط لشــراء حصــة كبيــرة فــي ريالينــس، وهــي 
شــركة التكريــر والمــواد الكيميائيــة الهنديــة، وشــملت هــذه الحصــة 
مصفــاة تكريــر بطاقــة 1.25 مليــون برميــل فــي اليــوم ومحطــات المــواد 
الكيميائيــة النهائيــة. وربمــا يتــم إعــادة إحيــاء الخطــة 31. غيــر أن ذلــك 
فتــح البــاب ألبوظبــي للتواصــل مــع ريالينــس بشــأن االســتثمار فــي 
أبوظبــي فــي المــواد الكيميائيــة مثــل الكلــور والقلويــات وكلوريــد 
تصنيــع  وفــي  الميــاه  معالجــة  فــي  م  ُتســتخدَّ والتــي   ،32 اإلثيليــن 

والمعــادن. المنســوجات 

للصيــن  محتملــة  اســتثمارية  وجهــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
كذلــك. ففــي الحديــث عــن خصخصــة شــركة أرامكــو الســعودية فــي 
التقاريــر أن الصيــن هــي أحــد المشــترين المحتمليــن  2019، ذكــرت 
لنســبة مئويــة مــن األســهم المعروضــة للبيــع. وعــاد الحديــث عــن ذلــك 
مجــددًا بعــد أن قــال ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان مؤخــرًا أنــه 
ً 33. غيــر  قــد يتــم طــرح أســهم جديــدة مــن أرامكــو فــي الســوق قريبــ
أن توقعــات ولــي العهــد قــد ال تتوافــق مــع رغبــات شــركات النفــط 

الصينيــة مــن المشــترين المحتمليــن.

فالعديــد مــن المســتثمرين المحتمليــن يــرون أن دول الخليــج صــارت 

وتحســنت  األجنبيــة.  والملكيــة  األعمــال  لممارســة  انفتاحــً  أكثــر 
البيئــة القانونيــة تحســنً كبيــرًا لتســوية المنازعــات، وُأزيلــت العوائــق 
القانونيــة التــي كانــت مفروضــًة علــى تأســيس المشــاريع إلــى حــد 
مــن   %100 نســبة  ــك  تملُّ يمكنهــا  اآلن  الشــركات  ومعظــم  بعيــد. 
مشــاريعها الخاصــة، ســواء فــي المناطــق التجاريــة الحــرة فــي دولــة 
اإلمــارات أو فــي قطــر أو حتــى فــي الداخــل بالكامــل فــي الســعودية.

ــز مبــادرة مســتقبل االســتثمار علــى تقديــم الســعودية كاقتصــاد  وُتركِّ
ال  ولفــرص  الجديــدة  والتقنيــات  لألفــكار  ومفتــوح  للغايــة،  متطــور 
تنتهــي فــي المــدن الجديــدة مثــل نيــوم أو أمــاال أو مشــاريع التطويــر 
أســبوع  اإلمــارات  دولــة  تنظــم  جانبهــا،  مــن  الريــاض.  فــي  الجديــدة 
االســتدامة والــذي يهــدف إلــى تقديــم الدولــة كدولــة تقدميــة فــي 
ــر  مجــاالت الطاقــة المتجــددة والصناعــات. وال جــدال فــي أن الخليــج يوفِّ
موقعــً مركزيــً جيــدًا للشــركات الغربيــة التــي ترغــب فــي إنشــاء قاعدة 
تنطلــق منهــا لتغطيــة أســواق الشــرق األوســط وأفريقيــا وآســيا أو 
شــركات الشــرق األقصــى التــي تبحــث عــن موطــئ قــدم فــي الشــرق 

ــا. ــا وأفريقي األوســط مــع القــدرة علــى خدمــة األســواق فــي أوروب

جبــل  مينــاء  بتطويــر  التحديــد،  وجــه  علــى  اإلمــارات،  دولــة  وقامــت 
علــي والعديــد مــن المناطــق التجاريــة الحــرة األخــرى، والتــي حققــت 
المناطــق  هــذه  العالميــة  الشــركات  أكبــر  وتســتخدم  هائــاًل،  نجاحــً 
األوســط  الشــرق  فــي  اللوجيســتي  واإلمــداد  للتصنيــع  كمراكــز 
وأفريقيــا. والشــركات اآلســيوية لهــا أهميــة خاصــة فــي دولــة اإلمــارات. 
فشــركات الســيارات اليابانيــة وأكبــر الشــركات اآلســيوية فــي مجــال 
تقنيــة المعلومــات واإللكترونيــات وشــركات خدمــة الحقــول النفطيــة 
وشــركات الســلع االســتهالكية لهــا مراكــز فــي جبــل علــي. وهنــاك 
أربعــة آالف شــركة صينيــة تعمــل فعــاًل فــي ســوق التنيــن فــي دبــي34.

تســعى  للغايــة  الكبيــرة  الصينيــة  الشــركات  مــن  العديــد  ولكــن 
إلــى إنشــاء مقــرات لهــا فــي كيــزاد )منطقــة خليفــة الصناعيــة فــي 
أبوظبــي( والمنطقــة الحــرة لمينــاء خليفــة. وتحــاول الســعودية اآلن 
أن تصنــع لنفســها مكانــًة لتكــون جبــل علــي الجديــد وتنشــئ مركــزًا 
ماليــً مثــل مركــز دبــي المالــي العالميــة، وحتــى تحــاول إجبــار الشــركات 
المملكــة بحلــول  إلــى  نقــل مقراتهــا  المنطقــة علــى  فــي  األجنبيــة 
2024. علــى الجانــب اآلخــر، فــإن كل الداخليــن الجــدد فــي مجــال اإلمــداد 
اللوجيســتي المتطــور والشــؤون الماليــة المتطــورة، بمــا فــي ذلــك 
الســعودية، ســيجدون صعوبــًة وســوف يســتغرقون عقــودًا عديــدًة، 
بجانــب إنفــاق أمــوال طائلــة علــى منشــآت البنيــة التحتيــة؛ لمنافســة 

جبــل علــي وغيرهــا مــن المناطــق الحــرة فــي دولــة اإلمــارات.

الوضــع علــى أرض الواقــع ليــس ســهاًل أو متطــورًا كمــا ترســمه شــركات 
العالقــات العامــة فــي المؤتمــرات، غيــر أن حقيقــة أن الــدول تضغــط 
بشــدة لتقديــم صــورة إيجابيــة أمــر مهــم بحــد ذاتــه وشــهادة علــى 
رغبتهــا فــي إنشــاء اقتصــادات حديثــة يمكنهــا المنافســة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم وفــي نهايــة المطــاف توفيــر وظائــف جيــدة ومجديــة 

لمواطنيهــا.

ليــس مــن المســلم بــه دائًمــا أن الشــركات األجنبيــة ومديــري االســتثمار 
ســيختارون االســتثمار فــي الخليــج. فمــن المهــم أن نتذكــر أن هــذه 
ــدول عــدد ســكانها محــدود، ممــا يعنــي أن قاعــدة المســتهلكين  ال
علــى  التركيــز  علــى  الخليــج  دول  ذلــك  ويجبــر  أيضــً.  محــدودة 
محوريتهــا وقدرتهــا علــى التصديــر إلــى أســواق اســتهالكية أوســع 
ع ذلــك العديــد مــن الشــركات األجنبيــة علــى االســتثمار  نطاقــً. وُيشــجِّ
المباشــر فــي أســواق أكبــر وأكثــر نشــاطً وأشــد اســتقرارًا مــن الناحيــة 

العالقات في مجال الطاقة والتجارة بين دول الخليج وآسيا: تحٍد للغرب؟
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وفيتنــام  وأندويســيا  الهنــد  فــي  الموجــودة  كتلــك  السياســية 
األجنبيــة  االســتثمارات  علــى  االعتمــاد  يمكــن  ال  ولهــذا  والصيــن. 
كبديــل لالســتثمارات المحليــة. وســتتواصل صعوبــة توفيــر التمويــل 
للصناعــات التــي ال ترتبــط ارتباطــً مباشــرًا بالميــزة الطبيعيــة للمــوارد 
فــي دول الخليــج، وهــي بصفــة رئيســية الطاقــة المنخفضــة للغايــة 
ووفــرة رأس المــال، فــي التنافــس مــع دول منهــا الصيــن أو الهنــد.

مسائل العملة األجنبية
بالــدوالر  الخليــج  ودول  اآلســيوية  الــدول  بيــن  التجــارة  تتــم معظــم 
األمريكــي. والــدوالر قابــل للتحويــل بحريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
وهــذا االعتمــاد علــى "الورقــة الخضــراء" يعني أن البائعين والمشــترين 
مــن آســيا ودول الخليــج يعتمــدون فــي قيمــة تجارتهــم على سياســات 
المــال  أســواق  فــي  أو  فــي واشــنطن  تقريرهــا  يتــم  فائــدة  وأســعار 
المحليــة فــي نيويــورك ولنــدن وفرانكفــورت، وهــي بطبيعتهــا أشــد 
تأثــرًا باألحــداث والشــؤون السياســية وقيمــة سياســاتهم وعمالتهــم 
المحليــة مقارنــًة بتأثرهــا بالحاجــة لتعزيــز التجــارة بيــن الــدول اآلســيوية.

ــى حجــم التجــارة بيــن الشــرق األوســط وشــرق آســيا،   وعنــد النظــر إل
وخصوصــً بيــن الصيــن ومنطقــة الخليــج، يبــدو مــن المرجــح أن الصين 
قــد تبــدأ فــي اإلصــرار علــى إجــراء التجــارة بيــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي والصيــن بالرنمينبــي. وحتــى اآلن، ال يتــم اســتخدام العملــة 
الصينيــة علــى نطــاق واســع؛ ألنــه ال يمكــن تحويلها بحريــة أو تصديرها 
بكميــات كبيــرة. وتحــدد الدولــة الصينيــة قيمــة العملــة كل يــوم، فــي 
حــدود نطــاق ضيــق. وتخشــى الصيــن مــن أنــه إذا صــار الرنمينبــي قابــل 
للتحويــل فعــاًل، فــإن المضاربيــن الدولييــن والمحلييــن قــد ينقلــون 
مبالــغ كبيــرة مــن العملــة فجــأة، ممــا يؤثــر تأثيــرًا مباشــرًا علــى قيمــة 
الرنمينبــي مقارنــة بالــدوالر، ومــن َثــمَّ يؤثــر أيضــً علــى أســعار الفائــدة 

المحليــة.

علــى  قائــم  نفــط  ســوق  إلنشــاء  حالًيــا  الصيــن  فــي  جهــود  ل   ُتبــذَّ
الرنمينبــي فــي شــنغهاي، يشــبه إلــى حــد مــا الســوق الموجــود فــي 
البورصــة الدوليــة فــي لنــدن والــذي يتــداول فيــه النفــط القائــم علــى 
الصينيــة  النفطــي  االســتيراد  شــركات  اســتخدام  ويتزايــد  الــدوالر. 
للرنمينبــي، غيــر أن المدفوعــات بالرنمينبــي ال يســتطيع البائعــون 
فــي نهايــة المطــاف تحويلهــا بالكامــل، ممــا يحــد مــن جاذبيــة ســوق 
شــنغهاي خــارج الصيــن. وعلــى الجانــب اآلخــر، يتزايــد لجــوء الصيــن 
إلــى تحريــر عملتهــا، حيــث تمنــح تدريجيــً المزيــد مــن الحريــة للتجــار 
فــي تحويــل الرنمينبــي إلــى عمــالت أخــرى أو تصيــغ خططــً الفتتــاح 
بورصــات متــاح فيهــا حريــة التحويــل فــي المناطــق التجاريــة الخاصــة 
تشــير  المنــاول،  نفــس  وعلــى  الحــرة.  هاينــان  مناطــق  مثــل  بهــا 
مســؤولون  بهــا  يدلــي  تصريحــات  إلــى  بانتظــام  الصحافــة  تقاريــر 
صينيــون رفيعــو المســتوى تتنبــأ بتحريــر القواعــد التــي تحكــم تــداول 

الرنمينبــي.

قــد  العملــة الصينيــة قابلــة للتحويــل بحريــة فإنهــا  فــإذا أصبحــت   
ُتبِعــد التجــارة الدوليــة عــن الــدوالر األمريكــي، وبذلــك تحــد بشــدة مــن 
قــوة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي التأثيــر علــى االقتصــاد العالمــي. 
وقالــت إحــدى الشــركات االستشــارية، التــي تتخــذ مــن الخليــج مقــرًا 
لهــا، إنــه إذا صــار الرنمينبــي قابــل للتحويــل فــإن ذلــك ســيحد بشــدة 
مــن نفــوذ الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الخليــج، وبذلــك قــد يفتــح 
وبطبيعــة  والصيــن.  الخليــج  دول  بيــن  التعــاون  مــن  لمزيــد  البــاب 
ــة  ــة للعمل ــل الكامل ــة التحوي ــإن قابلي ــا ســابقً، ف الحــال، وكمــا أوضحن

الصينيــة ســتنقل أيضــً بعضــً مــن القــوة االقتصاديــة مــن أيــدي الدولــة 
إلــى المموليــن والمضاربيــن الخارجييــن. وقــد تــؤدي أيضــً إلــى إضعــاف 
الــدوالر، ممــا يجعــل المنتجــات األمريكيــة أكثــر تنافســيًة بكثيــر مــع 
المنتجــات الصينيــة. ولهــذا، فــإن التحريــر الكامــل للرنمينبــي ليســت 
قضيــًة متروكــًة للغــد، ولكنــه قــد يكــون جــزءًا مــن األوراق المتاحــة 
للصــراع علــى النفــوذ فــي العالــم بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

والصيــن 35.

 الخاتمة والتوصيات
ــر عــن  ــدول اآلســيوية الكثي ــن اتجــاه التجــارة بيــن دول الخليــج وال ُيبيِّ
حيــث  وآســيا.  الخليــج  بيــن  والثقافيــة  التجاريــة  الروابــط  مســتقبل 
يشــير إلــى انخفــاض معتبــر فــي النفــوذ الغربــي، وخصوصــً األمريكــي، 
فــي الخليــج. علــى الجانــب اآلخــر، ســوف تتأثــر الــدول اآلســيوية بشــدة 
المنتجــات  مــع  المفتوحــة  والمنافســة  األمريكــي  الــدوالر  بانخفــاض 
المصنوعــة فــي الخليــج بمدخــالت قليلــة التكلفــة للغايــة مــن الطاقــة. 
ونتيجــة لذلــك، ففــي حيــن أّن دول الخليــج تبتعد إلى حد ما عن الغرب 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة، فقــد تجــد أن تنافســها االقتصــادي مــع 
الصيــن، علــى وجــه التحديــد، قــد يتزايــد بشــدة. وبالتالــي مــن مصلحــة 
دول الخليــج أن تعــزز عالقاتهــا مــع الــدول التــي تتنافــس بدورهــا مــع 

الصيــن فــي آســيا، وخصوصــً الهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة.

فــي هــذه البيئــة المعقــدة، قــد تــدرس دول الخليــج خيــارات السياســات 
التالية:

تقييــم التأثيــر المحتمــل لالســتخدام األوســع عالميــً للرنمينبــي 	 
علــى عمالتهــا الخاصــة واحتياطاتهــا النقديــة وإســتراتيجيتها 

ــة. التجاري

 تعزيــز اســتثماراتها فــي المــواد الكيميائيــة المتقدمــة وشــركات 	 
الطاقــة المتجــددة بهــدف الوصــول إلــى وضــع الهيمنــة فــي كلتــا 
الصناعتيــن مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لهــا فــي النفــط الخــام 

والغــاز الطبيعــي فــي الوقــت الحاضــر.

 زيــادة التركيــز فــي تعليــم النخــب الطالبيــة لديهــا علــى اللغــات 	 
والثقافــات وممارســات األعمــال فــي بلــدان الشــرق األقصــى.
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2.  https://www.statista.com/statistics/262526/main-import-partners-in-saudi-arabia/ 

3.  Middle East Economic Survey (MEES), 23 July 2021, Volume 64 Issue: 29.

4.  The estimated cost of transport from the US Gulf to Tokyo was estimated on July 16, 2020 at $0.0762/million BTU, while the cost from 
Qatar to Tokyo is $0.0289 (NGI LNG Insight). The US sellers have to pay for the greater distance and cover the high fees of either the Panama 
Canal or of the Suez Canal.

5.  MEES, May 20, 2021, Vol. 64: Issue 20.

6.  https://www.statista.com/statistics/225193/export-volume-of-petroleum-products-from-china/. Figure estimated at 8 b/t. 

7.  Atlantic Council Report, The End of Saudi Arabia’s Addiction to Oil, by JF Seznec, January 2017.
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9.  https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas-/sauid-aramco-continues-to-explore-its-india-investment-
plan?77690318, August 22, 2020.

10.  See Report of the Atlantic Council by JF Seznec, Saudi Energy Changes, published in March 2016.

11.  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-
2021-full-report.pdf p.30.

12.  This estimate was computed by the author on the basis of Aramco building/buying 5 refineries at $12billion/refinery and various chemical 
plants for about $8 billion each.

13.  See article in http://archives.mees.com/issues/1867/articles/58767 mentioning that Saudi Aramco was shelving its plans for refineries in 
China, India and Malaysia, expansion of its Motiva refinery in the United States and various petrochemical plants.

14.  MEES, November 22, 2019. Vol. 62 Issue: 47.

15.  Crown Prince Interview with Abdullah Al-Mudaifer on Al Arabia News. Transcript by Arab News, August 3, 2021. The crown prince provided 
a figure of funds required from companies like Saudi Aramco/SABIC until 2030, which the writer annualized to obtain $80 billion.

16.  https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-results-capacity/saudi-aramco-to-press-ahead-with-plan-to-boost-output-
capacity-ceo-says-idUSKCN2561U9 

17.  Statista.comn/statistics/274528/major-exporting-countries-of-lng/, translated from bcm to t/y at 1bcm=.74mmt/y. 

18.  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-
2021-full-report.pdf, p36.

19.  In the 1980s, the kingdom built a large gas collection network and used the gas to power its very large fertilizer and chemical plants, as 
well as use it for desalination and electric generation. To this day the Saudis have no plans to develop any LNG exporting facilities, even 
though they have greatly enhanced their dry gas capacity. In fact, there are talks of importing LNG to serve the industrial growth of the 
country, even though a pipeline arrangement with Qatar would be much more economical for both countries.

20.  BP Statistical Review of World Energy, 2021 p. 44.

21.  The price of LNG, on a CIF basis went as high as $17/million BTU.

22.  These gases are often referred to as Natural Gas Liquids (NGLs), as opposed to LNG.

23.  Saudi Arabia has large phosphate reserves. It also produces a large volume of sulfur, as a by-product of oil production. Sulfur is a vital part 
of phosphate transformation into a workable fertilizer. It is then mixed to ammonia, made from the ample supply of very low-cost methane 
it produces DAP.

24.  https://www.world-aluminium.org/statistics/ 

25.  Ma’aden has a major advantage over the other Gulf producers in that it is fully vertically integrated. Ma’aden produces bauxite in the North 
of Saudi Arabia, it then transforms it in alumina, using caustic soda, a byproduct of the salt left over from desalination, and electricity 
produced by low-cost Saudi natural gas. Alumina is then refined into aluminum again using very low-cost electricity. This production chain 
led the Chairman of Alcoa to state that Saudi Aluminum has the cheapest cost of production in the world.

26.  Except for Ma’aden, the Gulf producers are dependent on their ability to source alumina. To secure access to alumina for EGA, Mubadala 
has established a joint venture with BHP in Guinea (one of the largest world producers of bauxite) to produce and export alumina from the 
bauxite mines there.

27.  MDI is methyl diphenyl di-isocyanate, derived from Benzene. TDI is toluene di-Isocyanate derived from toluene, both produced from the 
refining of naphtha, itself a product of crude oil refining.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Aluminum is made from smelting alumina with electricity, which itself is made from mixing bauxite with caustic soda and applying 
enormous amounts of electricity. Caustic soda is quasi-free for Saudi Arabia, which is awash with salt brine from desalination of sea 
water, which can be split between caustic soda and chlorine by electrolysis. Hence, the costs of aluminum manufacturing in Saudi Arabia 
as described by Alcoa’s President can be the lowest in the world.

https://www.statista.com/statistics/280920/largest-aluminum-companies-worldwide/

As per BP Statistical Review of World Energy, 2021. p. 18 & p. 36, China produces 3.9 million b/d of oil and 194 bcm of natural gas.

Mentioned in MEES’ article “India’s Reliance Signs Up To Key Abu Dhabi Downstream Project”. F02 Jul 2021 -Volume: 64 Issue: 26.

Ibid.

“MBS Eyes Institutional Investment In Saudi Aramco; Is China The Target?” MEES, 30 Apr 2021 - Volume: 64 Issue: 17.

https://foreignpolicy.com/2016/01/18/how-dragon-mart-explains-the-world/  

 https://azaladvisors.com/outlook-for-the-petro-yuan-and-implications-for-gcc/ 

العالقات في مجال الطاقة والتجارة بين دول الخليج وآسيا: تحٍد للغرب؟

9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


