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تفعيل اآلفاق الجديدة يف العالقات االقتصادية بني الخليج وآسيا

يشرف الدكتور روبرت موجلنيسكي على سلسلة أبحاث االقتصاد السياسي في معهد دول الخليج العربية في واشنطن. وبدأ في 
مجموعة أبحاث طويلة األمد بعنوان "الجيل القادم في الخليج"، والتي تبحث تأثيرات التقنيات المتقدمة على الحكومات واالقتصادات 

في دول الخليج. وتشمل اهتماماته البحثية كذلك الكيفية التي تنفذ بها دول الخليج عمليات التحول االقتصادي عبر سياسات التجارة 
واالستثمار، والتدخالت في سوق العمل، والتنويع االقتصادي، ويكتب دراسًة لسلسة االقتصاد السياسي الدولي عن المناطق التجارية 

في دول الخليج، والتي تصدرها دار نشر بالجريف ماكميالن. الدكتور موجلنيسكي حاصل على درجة الدكتوراة من كلية ماجدالين في 
جامعة أكسفورد.

◊ َتظهر اآلفاق الجديدة في تدفقات التجارة واالستثمار بين دول الخليج 
وستنهض  وعبره.  العالمي  الرقمي  االقتصاد  في  اآلسيوية  والدول 
االقتصادات اآلسيوية بدور محوري في قدرة دول الخليج على التعافي 
من الصدمات االقتصادية الحادة لعام 2020، كما أنها ستكون حلقات 
وصل رئيسية لتطلعات النمو على الصعيد الدولي لمنطقة الخليج 
الشركات  تواصل  األثناء،  هذه  وفي  المقبلة.  السنوات  مدار  على 
اقتصادي  بدور  االضطالع  آسيا  من  والوافدون  الجنسيات  متعددة 
الخليج. منطقة  في  السياسي  االقتصاد  معالم  رسم  في   مؤثر 

النفط،  أسعار  وانخفاض  الكورونا،  فيروس  وباء  بين  التزامن   ◊
والتباطؤ االقتصادي العالمي هو لحظة مواتية لدول الخليج والدول 
وهناك  بينهما.  االقتصادية  العالقات  منحى  لتقييم  اآلسيوية 
على  اآلسيوية  والخدمات  البضائع  على  الخليج  دول  في  قوي  طلب 
المستويات الحكومية، والمتوسطة، والجزئية. وفي الجانب المقابل، 
االقتصادات  حجم  على  بناء  الخليجية  االقتصادية  المصالح  تتحرك 
في  العميقة  والخبرات  الكبيرة،  المستهلكين  وقواعد  اآلسيوية، 

المجال التكنولوجي.

◊ يدفع التطوير واالستخدام والتبني لتقنيات رائدة ومبتكرة الروابط 
واضعي  أن  غير  وتجريبية،  جديدة  مجاالت  إلى  األقاليمية  االقتصادية 
السياسات في دول الخليج ال بد أن يبادروا بدعم الروابط االقتصادية 
الوصول  استفادة ممكنة القتصاداتهم. ويمكن  أقصى  تحقق  التي 
تتيح  الذي  االقتصادي  للتعاون  األولوية  إعطاء  عبر  الغاية  هذه  إلى 
فيه القدرات التكنولوجية والخصائص الديموغرافية للدول اآلسيوية 

تعزيز المزايا النسبية القائمة لدول الخليج. 

المتغيرة  المالمح  على  الضوء  التحليلية  النظرة  هذه  تلقي   ◊
اآلسيوية، وال سيما في  والدول  الخليج  بين دول  االستثمار  لتدفقات 
ضوء وباء الكوفيد-19 والتطورات في سوق الطاقة في بداية 2020. 
والغرض من الورقة البحثية ليس بحث الروابط االقتصادية بين دول 
الخليج والدول اآلسيوية بجميع جوانبها، وإنما بيان اآلفاق الجديدة في 
العالقات االقتصادية الخليجية اآلسيوية، وتحديد المنحنيات المحتملة 

للعالقات الرئيسية داخل المجاالت الرقمية وعبرها. 

ملخص تنفيذي
دراسات  أخرى، هي  دول  بين  من  واليابان،  والهند،  الصين،  تعتبر   ◊
الحالة الرئيسية للدول من آسيا، في حين أن دراسات الحالة من دول 
الخليج ترتكز في معظمها على المملكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وهما أكبر اقتصادين في المنطقة. ومع هذا، 
وآسيوية  خليجية  دول  من  ورؤى  بيانات  التحليلية  النظرة  تتضمن 

أخرى عند االقتضاء. 

◊ ُتختتم النظرة التحليلية بعدة توصيات أولية حول الكيفية التي 
األبعاد  من  االستفادة  الخليجيون  المسؤولون  خاللها  من  يستطيع 

الناشئة لهذه العالقات االقتصادية الهامة.

القدرات  فيه  تتيح  الذي  االقتصادي  للتعاون  األولوية  إعطاء    o
اآلسيوية  لألسواق  الديموغرافية  والخصائص  التكنولوجية 

تعزيز المزايا النسبية القائمة لدول الخليج. 

بحيث  للجانبين؛  المفيد  االقتصادي  التعاون  عن  البحث    o
سلسلة  مراحل  مختلف  في  الخليجية  الشركات  تسهم 
أسواق  في  المحلية  الخبرات  تدوير  وتعيد  واإلمداد  القيمة 

جديدة.

تلك  وليست  التجارية  الفرص  توّسع  التي  العالقات  تعميق    o
التي تحد من عالقات الشراكة المستقبلية. 

إيالء االنتباه للمنصات، والتطبيقات، والخدمات الرقمية التي    o
يستخدمها الشباب من المواطنين والمقيمين. 

غير  عوائد  لتحقيق  السياسات  في  آليات  استحداث    o
على  المرتكزة  الجديدة  الصناعات  نمو  مع  بالتزامن  نفطية 

التكنولوجيا.

الدكتور روبرت موجلنيسكي
باحث مقيم، معهد دول الخليج العربية في واشنطن
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تفاصيل الموضوع

الخليــج  دول  بيــن  االســتثمار  تدفقــات  مســتقبل  اعتمــاد  ســيتزايد 
والمنصــات  فالتطبيقــات  وعبــره.  الرقمــي  االقتصــاد  علــى  وآســيا 
االقتصــادي  التبــادل  مجــاالت  تعــزز  التكنولوجيــا  علــى  القائمــة 
الرقميــة يســتحوذ علــى حصــة آخــذة  التقليديــة، وتوفيــر الخدمــات 
دول  وتــرى  االقتصــادي.  النشــاط  فــي  آلخــر  عــام  مــن  التنامــي  فــي 
الخليــج أن المنصــات التكنولوجيــة المتطــورة والتطبيقــات الرقميــة 
هــي مســارات واعــدة لتخفيــف حــدة ضغــوط التكاليــف والميزانيــات، 
ودعــم التنويــع االقتصــادي، وتحقيــق عوائــد معتبــرة مــن االســتثمارات 
الوقــت، تنظــر العديــد مــن الشــركات وصناديــق  الدوليــة. فــي ذات 
االســتثمار اآلســيوية - وخصوصــً شــركات التكنولوجيــا - إلــى دول 
الخليــج باعتبارهــا مكونــً هامــً فــي خطــط توســعها خــارج األســواق 

واإلقليميــة.  المحليــة 

ــا، وانخفــاض أســعار النفــط،  ــاء فيــروس الكورون هــذا التزامــن بيــن وب
والــدول  الخليــج  لــدول  فرصــة  هــو  العالمــي  االقتصــادي  والتباطــؤ 
اآلســيوية إلعــادة تقييــم عالقــات التجــارة واالســتثمار فيمــا بينهــم. على 
ــة اآلســيوية  ــات التجاري مــدار الســنوات المقبلــة، ســيتزايد دعــم الكيان
لتطويــر وعمليــات البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي دول الخليــج. فيجــب أن 
تلبــي محطــات تحليــة الميــاه، ومشــاريع الطاقــة المتجــددة، ومنشــآت 
بأكثــر  المتنامــي  المحلــي  الطلــب  الكهربــاء  وشــبكات  الكهربــاء، 
الطــرق فعاليــة مــن حيــث التكلفــة - والشــركاء األجانــب ســينهضون 
بــدور رئيــس فــي هــذه العمليــة. وتســتعد الشــركات اآلســيوية كذلــك 
لترســيخ مكانتهــا فــي االقتصــادات الخليجيــة عبــر توفيــر منصــات 
الدفــع، وأدوات اإلعــالم الجديــدة، والتطبيقــات التعليميــة، وتقنيــات 

ــة الصحيــة.  الرعاي

وتتحــرك المصالــح االقتصاديــة الخليجية فــي معظمها بناء على حجم 
االقتصــادات فــي المنطقــة اآلســيوية، وقواعــد المســتهلكين الكبيــرة، 
والخبــرات العميقــة فــي المجــال التكنولوجــي. وستســتخدم صناديــق 
االســتثمار الخليجيــة مواردهــا الماليــة الوفيــرة لتحقيــق عوائــد كبيــرة 
وأجهــزة  االصطناعــي  والــذكاء  الكهربائيــة،  الســيارات  مجــاالت  فــي 
الصناعــات  مــن  وغيرهــا  واالتصــاالت،  الحياتيــة،  والعلــوم  الروبــوت، 
التحتيــة. وتســتطيع  البنيــة  التكنولوجيــا، ومشــاريع  القائمــة علــى 
المناطــق الحــرة الرقميــة فــي دول الخليــج اســتغالل الفــرص الجديــدة 
فــي خضــم عمليــة التحــول الرقمــي التــي تحــدث فــي  التجــارة العالميــة. 
وحتــى عالقــات الشــراكة بيــن المنطقتيــن فــي مجاالت التبــادل التجاري 
التقليــدي - ومنهــا قطــاع الطاقــة - يتزايــد ارتباطهــا بالتطــور والنمــو 
"الذكــي" مــع االســتحواذ علــى قــدرات تكنولوجيــة جديــدة. ويمكــن أن 
ــر المــدن الذكيــة أو مشــاريع  ــر الخبــرات فــي تطوي تنعــش إعــادة تدوي
الطاقــة المتجــددة فــرص األعمــال فــي األســواق الناشــئة لــدول الخليــج. 

المتغيــرة  المالمــح  علــى  الضــوء  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تلقــي 
لتدفقــات االســتثمار بيــن دول الخليــج والــدول اآلســيوية، وال ســيما 
فــي  الطاقــة  فــي ســوق  والتطــورات  الكوفيــد-19  وبــاء  فــي ضــوء 
أخــرى  آســيوية  وعــدة دول  والهنــد،  الصيــن،  وتعتبــر   .2020 بدايــة 
هــي دراســات الحالــة الرئيســية للــدول مــن آســيا، فــي حيــن أن دراســات 
الحالــة مــن دول الخليــج ترتكــز فــي معظمهــا علــى المملكــة العربيــة 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهمــا أكبــر اقتصاديــن  الســعودية ودول
أوليــة  توصيــات  بعــدة  التحليليــة  النظــرة  وُتختتــم  المنطقــة.  فــي 
حــول الكيفيــة التــي يســتطيع مــن خاللهــا المســؤولون الخليجيــون 
االســتفادة مــن األبعــاد الناشــئة لهــذه العالقــات االقتصاديــة الهامــة. 

آسيا لها مكانة كبيرة في دول الخليج

النفــط فــي  وانهيــار أســعار  الماليــة فــي 2007-2009  األزمــة  عقــب 
2015-2014، لعبــت االقتصــادات اآلســيوية ســريعة النمــو دورًا محوريــً 
فــي التعافــي االقتصــادي فــي دول الخليــج. ويتكشــف اتجــاه مشــابه 
لذلــك فــي خضــم التراجــع االقتصــادي لعــام 2020. وفــي حيــن أنــه مــن 
المبكــر للغايــة البــدء فــي الحديــث عــن تعافــي اقتصــادي حقيقــي، 
للشــركاء  اإليجابــي  التأثيــر  يدركــون  الخليجييــن  المســؤولين  فــإن 
شــهدت   ،2020 مــن  األول  الربــع  ففــي  اآلســيويين.  االقتصادييــن 
ــادًة قدرهــا %54 فــي  ــزا( زي ــي )داف ســلطة المنطقــة الحــرة بمطــار دب
الصــادرات العامــة. واســتحوذت الصيــن والهنــد علــى أعلــى نســبتين 
ــي.1  ــي التجــارة لســلطة دافــزا بـــ %21 و%16.6 علــى التوال فــي إجمال

وتواصــل الــدول اآلســيوية اســتيراد حصــة كبيــرة - مقارنــة بغيرهــا 
فقــد  الخليــج:  دول  مــن  الخــام  النفــط  صــادرات  مــن   - الــدول  مــن 
الُعمانيــة  الخــام  النفــط  مــن صــادرات  اســتوردت الصيــن نحــو 90% 
اآلســيوية  الــدول  بيــن  التجــارة  وســتظل   .2020 ومايــو  أبريــل  فــي 
ودول الخليــج فــي المــواد الهيدروكربونيــة مكونــً هامــً فــي التبــادل 
التجــاري بيــن الجانبيــن، غيــر أن التقلــب فــي أســعار النفــط والغــاز أدى 
إلــى تخفيــض الشــركات العمالقــة للنفــظ والغــاز فــي الخليــج لإلنفــاق 
الرأســمالي، ممــا تســبب بــدوره فــي تأخيــر وإعــادة تقييــم التفاقــات 
االســتثمار البــارزة فــي مشــاريع التكريــر والبتروكيمياويــات. وبالرغــم 
مــن انخفــاض األربــاح، ال يــزال المســؤولون الســعوديون فــي شــركة 
أرامكــو يعبــرون عــن اهتمامهــم باالســتحواذ علــى حصــة فــي شــركة 
ــة. وتضمنــت بنــود االتفــاق األصلــي أن  Reliance Industries الهندي
تدفــع شــركة أرامكــو 15 مليــار دوالر أمريكــي للحصــول علــى حصــة 
%20 فــي شــركة Reliance، والتــي ال يــزال العديــد مــن المحلليــن 
فــي المجــال الصناعــي يرونــه رهانــً جيــدًا إلســتراتيجية النمــو لشــركة 

أرامكــو فــي آســيا.2

يثيــر الغمــوض الــذي يكتنــف الطلــب العالمــي علــى الطاقــة االهتمــام 
مجــددًا باألبعــاد األخــرى للعالقــات بيــن الجانبيــن. ويثيــر هــذا ســؤاالً 
هامــً وهــو: هــل ُيمكــن أن تعــوض المكاســب االقتصاديــة الناتجــة 
مــن الصناعــات القائمــة علــى التكنولوجيــا التأثيــر االقتصــادي علــى 
دول الخليــج الــذي يتســبب فيــه االنتقــال والتحــول فــي ســوق الطاقــة 
فــي المســتقبل بعيــدًا عــن النفــط والغــاز؟ فــي المــدى القريــب، مثــل 
هــذا التحــول االقتصــادي مــن المحتمــل أن يتصــف باالضطــراب. ولكــن 
ــج  ــي النات النمــو فــي االقتصــاد الرقمــي للمنطقــة كنســبة مــن إجمال
المحلــي مــن غيــر المنتظــر أن ينخفــض. فمــن المرتقــب أن تتســارع 
عبــر  بالتكنولوجيــا  المدعومــة  واالســتثمار  التجــارة  تدفقــات  وتيــرة 
الحــدود االفتراضيــة وفــي الصناعــات التــي تطمــح الشــركات وواضعــو 
السياســات فيهــا إلــى بنــاء المرونــة والقــدرة علــى التكيــف - ليــس في 
مواجهــة فيــروس الكورونــا فقــط وإنمــا فــي الوقايــة مــن الصدمــات 

المقبلــة أيضــً.

ويســير تعزيــز الربــط الرقمــي عبــر طــرح تطبيقــات ومنصــات رقميــة 
جديــدة جنبــً إلــى جنــب مــع اإلســتراتيجيات الراميــة إلــى جــذب المزيــد 
مــن الزائريــن اآلســيويين إلــى المنطقة. الصين هــي أحد محاور التركيز 
الســكاني  الشــأن، وذلــك فــي ضــوء تعدادهــا  الرئيســية فــي هــذا 
الهائــل والضعــف النســبي للعالقــات الراســخة بيــن الشــعب الصينــي 
ــادرات، ومنهــا "هــال  ــد مــن المب وشــعوب دول الخليــج. وتهــدف العدي
دبــي"، وهــو مشــروع مشــترك بيــن دبــي القابضــة ومــراس، إلــى جنــي 
الفوائــد مــن الســياحة، والتجــارة، واالســتثمارات الصينيــة وتركيزهــا 
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فــي دبــي ودولــة اإلمــارات. الهنــود وغيرهــم مــن مواطنــي دول جنــوب 
ــة أكثــر رســوخً فــي مختلــف  آســيا لهــم عالقــات اجتماعيــة واقتصادي
دول الخليــج، ويمثلــون أيضــً نســبة كبيــرة بيــن المســتهلكين فــي 
دول المنطقــة. فــي 2019، كان هنــاك نحــو 8 مليــون هنــدي يقيمــون 
فــي دول الخليــج. ويشــكل الوافــدون مــن دول جنــوب آســيا أيضــً جــزءًا 
جوهريــً مــن العمالــة والخبــرات الفنيــة فــي المنطقــة. وبهــذا فــإن 
اســتمرار االســتثمارات لــه أهميــة بالغــة للعديــد مــن المــوارد البشــرية 
األجنبيــة الالزمــة فــي دول الخليــج، وخصوصــً فــي تلــك الــدول التــي 
يوجــد بهــا عــدد محــدود مــن الســكان أو مؤسســات تعليميــة غيــر 

متطــورة. 

تعليميــة  برامــج  تقــدم  التــي  الخليجيــة  الجامعــات  عــدد  ويتزايــد 
وتدريبيــة فــي مجــاالت التقنيــة المتطــورة ومنهــا: جامعــة اإلمــارات، 
للــذكاء  زايــد  بــن  محمــد  وجامعــة  الجديــد،  اإلعــالم  وأكاديميــة 
االصطناعــي. فــي الثالــث مــن ســبتمبر 2020، أعلنــت دائــرة التعليــم 
والمعرفــة فــي أبوظبــي أن اإلمــارة ســتفتح أول مقــر فــي دول الخليــج 
لشــبكة 42، وهــي مدرســة عالميــة لتعلــم البرمجــة الحاســوبية. 3 ومــع 
ــة فــي دول  ــة المحلي ــاك نقــص فــي المواهــب التقني ــزال هن ــك، ال ي ذل
االصطناعــي  للــذكاء  إســتراتيجية  هــواوي  شــركة  وتتبنــى  الخليــج. 
تتضمــن االســتثمار فــي أبحــاث الــذكاء االصطناعــي والتعــاون الدولــي 
لتهيئــة  والشــركاء  الصناعــة  وشــركات  األكاديميــة  األوســاط  مــع 
ودخلــت  المواهــب.  مــن  جيــل  وإعــداد  االصطناعــي  للــذكاء  البيئــة 
فــي  اإلمــارات  جامعــة  مــع  إســتراتيجية  شــراكة  فــي  هــواوي  شــركة 
2019، والتــي وافقــت مــن خاللهــا علــى إنشــاء أكاديميــة للمعلومــات 
مهــارات  تطويــر  بهــدف  لهــواوي،  تابعــة  االتصــاالت  وتكنولوجيــا 
ــم  ــك ت ــة، وكذل ــم اآلل ــذكاء االصطناعــي وتعل ــة فــي ال الكــوادر المحلي
إنشــاء أكاديميــة تدريبيــة مشــابهة فــي جامعــة األميــر بــن ســلطان 
فــي الريــاض. وتخطــط وزارة التكنولوجيــا واالتصــاالت الُعمانيــة وشــركة 
هــواوي لتنفيــذ برامــج تدريــب مشــتركة، وفعاليــات لتوظيــف الطــالب 

الفنــي.4 للتدريــب واالعتمــاد  الجامعييــن، وبرامــج 

وتــدرك الشــركات متعــددة الجنســيات اآلســيوية أن تحقيــق فوائــد 
للــدول التــي تعمــل فيهــا مــن خــالل توفيــر فــرص العمــل للكــوادر 
العقــود.  علــى  الحصــول  فــي  تنافســية  ميــزة  يعطيهــا  المحليــة 
وشــركة هــواوي هــي دراســة حالــة مفيــدة فــي هــذا الصدد. فــي 2014، 
وّقعــت شــركة هــواوي اتفاقيــة لمــدة خمــس ســنوات مــع المؤسســة 
العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي فــي الســعودية لتقديــم التدريــب 
مئــة  وتوظيــف  الســعوديين  للخريجيــن  الســحابية  الحوســبة  علــى 
متــدرب ســعودي كل عــام. وأطلقــت شــركة التكنولوجيــا الصينيــة 
أيضــً برنامــج تمكيــن المواهــب الســعودية فــي معــرض للتوظيــف 
بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات الســعودية فــي 
2019. وتنظــم الشــركة برنامجــً لتطويــر المواهــب المحليــة بالتعــاون 
ــة العامــة المســؤولة عــن دعــم  مــع مؤسســة "تمكيــن"، وهــي الهيئ
القطــاع الخــاص فــي البحريــن. وتنفــذ شــركة هــواوي برنامجــً بعنــوان  
"بــذور مــن أجــل المســتقبل"، والــذي يهــدف إلــى اكتســاب الطــالب 
لمهــارات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عبــر اإلشــراف المباشــر 
عليهــم مــن كبــار مســؤولي شــركة هــواوي، وذلــك فــي مختلــف دول 

ــج.  الخلي
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الخليــج  دول  فــي  قويــً  طلبــً  اآلســيوية  التجاريــة  الكيانــات  تشــهد 
الحكوميــة،  المســتويات  علــى  اآلســيوية  والخدمــات  البضائــع  علــى 

الحكومــات  فــي  المســؤولون  ينظــر  وال  والجزئيــة.  والمتوســطة، 
والتقنيــات  الرقميــة  المنصــات  فــي  االســتثمارات  إلــى  الخليجيــة 
الجديــدة باعتبارهــا إنفاقــً عبثيــً أو محفوفــً بالمخاطــر، وإنمــا كصــورة 
ضروريــة مــن التنميــة القوميــة فــي خضــم المنــاخ االقتصــادي الغامــض. 
وزادت األزمتــان المزدوجتــان المتمثلتــان فــي وبــاء فيــروس الكورونــا 
المنطقــة  حكومــات  تقديــم  أهميــة  مــن  النفــط  أســعار  وانخفــاض 
المواطنيــن والمقيميــن بكفــاءة وفعاليــة  إلــى  لخدمــات حكوميــة  
مقارنــة بــأي وقــت مضــى، وكذلــك زادت مــن الضــرورة الُملحــة إلحــراز 
ــع االقتصــادي التــي طــال أمدهــا.  ــادرات التنوي تقــدم حقيقــي فــي مب

وتوجــد خطــط للتحــول الرقمــي - أو مبــادرات متعلقــة بهــا - فــي 
كل دولــة خليجيــة. فــي أغســطس 2020، اعتمــد الملــك ســلمان بــن 
والتــي  االصطناعــي،  للــذكاء  الســعودية  اإلســتراتيجية  العزيــز  عبــد 
يأمــل المســؤولون الســعوديون أن تســهم بمبلــغ 133 مليــار دوالر 
أمريكــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي للمملكــة.5 وقبــل ذلــك بعــام، 
أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية أمــرًا مللكيــً بإنشــاء الهيئــة 
بإنشــاء  توجيهــات  مــع  االصطناعــي،  والــذكاء  للبيانــات  الســعودية 
الهيئــة وبــدء ممارســة نشــاطها فــي غضــون 90 يومــً.6 وقــال رئيــس 
الهيئــة، عبــد اهلل بــن شــرف الغامــدي، إن "البيانــات هــي العامــل األكثــر 
أهميــة فــي تحقيــق النمــو واالســتقرار، ونحــن لدينــا خارطــة طريــق 
واضحــة لتحويــل المملكــة إلــى اقتصــاد جوهــري قائــم علــى الــذكاء 
"سياســة  البحرينيــة  الحكومــة  وأطلقــت  والبيانــات."7  االصطناعــي 
الحوســبة الســحابية أوالً" لتقليــل اإلنفــاق، وتحســين األمــن، وزيــادة 
تنمــو  أن  المتوقــع  ومــن  للمواطنيــن.8  الخدمــات  وتعزيــز  اإلنتاجيــة، 
اإليــرادات الناتجــة مــن خدمــات الحوســبة الســحابية العامــة فــي الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا بنســبة %21؛ لتصــل إلــى نحــو 3 مليــار دوالر 
ويتطلــب  جارتنــر.9  مؤسســة  تقديــرات  بحســب  وذلــك   ،2020 فــي 
الحكومــات  وضعتهــا  التــي  الطموحــة  الرقميــة  األهــداف  تحقيــق 
مــن  األجانــب واســتثمارات معتبــرة  الشــركاء  مــن  التزامــً  الخليجيــة 

القطــاع الخــاص. 

فــي  الرئيســيين  الشــركاء  مــن  اآلســيوية  التكنولوجيــا  شــركات 
شــبكات  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  الذكيــة  المــدن  تطويــر  مشــاريع 
االتصــاالت فــي مختلــف دول الخليــج. وتســّوق شــركة هــواوي حلولهــا 
للمــدن الذكيــة، ووقعــت اتفاقــات فــي هــذا الشــأن مــع "دبــي الجنــوب" 
وشــركة االســتثمار الســعودية "باتــك". وشــركة هــواوي هــي أيضــً أحــد 
االتصــاالت  لشــركة  لالتصــاالت  األساســية  التحتيــة  للبنيــة  المورديــن 
الســعودية، وتــم اختيارهــا لتنفيــذ شــبكة إنترنــت األشــياء وقــدرات 
الجيــل الخامــس المتطــورة فــي نيــوم، وهــو مشــروع عمــالق ومنطقــة 
ــو  ــة الســعودية. فــي يولي ــن فــي تبــوك بالمملكــة العربي حــرة جديدي
2020، حصلــت شــركة االتصــاالت الهنديــة تاتــا علــى رخصــة لتصبــح 
فــي   - أجنبيــة  اتصــاالت  شــركة  وليــس   - محلــي  خدمــات  مــزود 
المملكــة العربيــة الســعودية. وترغــب الشــركة، التــي تشــرف علــى 
ــم، فــي  شــبكة تعتمــد عليهــا %30 مــن مســارات اإلنترنــت فــي العال

توســيع نشــاطها فــي الشــرق األوســط.10

وتتيــح طموحــات الطاقــة المتجــددة فــي دول الخليــج فرصــً اســتثماريًة 
إضافيــًة أمــام الشــركات اآلســيوية. مــن 2014 حتــى 2018، زاد إجمالــي 
طاقــة وحــدات الطاقــة المتجــددة التــي تــم تركيبهــا فــي دول الخليــج 
بنحــو %11.313 وتقــوم شــركات الطاقــة الكبــرى المملوكــة للدولــة 
فــي الصيــن بالتنويــع فــي أصــول الطاقــة المتجــددة للحفــاظ علــى 
علــى  الطاقــة  مصــادر  فــي  التغيــر  فــي خضــم  التنافســية  ميزتهــا 
مســتوى العالــم. فتخطــط شــركة ســينوبك، علــى ســبيل المثــال، 
لزيــادة اســتثماراتها فــي مشــاريع الهيدروجيــن، والــذي يفتــح المجــال 
أمــام آفــاق جديــدة مــن التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــع دول الخليــج. 
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فــي يوليــو 2020، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن خطــط 
أمريكــي  دوالر  مليــار   5 بقيمــة  أخضــر  هيدروجيــن  محطــة  إلنشــاء 
 ،Air Products & Chemicals بيــن  المشــتركة  الملكيــة  بنظــام 
ــة  ــر المملــوك للدول ــاور. ويمتلــك صنــدوق طريــق الحري ونيــوم، وأكواب
فــي الصيــن حصــة %49 فــي اكوابــاور القابضــة للطاقــة المتجــددة، 
والمشــغل  والمســتثمر  للمطــور  المتجــددة  الطاقــة  ذراع  وهــي 
يتخــذ  والــذي  الميــاه،  الكهربائيــة وتحليــة  الطاقــة  توليــد  لمحطــات 
مــن الســعودية مقــرًا لــه. ودشــنت شــركة أبوظبــي للتنميــة القابضــة، 
أبوظبــي،  لحكومــة  المملوكــة  القابضــة  الشــركات  إحــدى  وهــي 
صنــدوق رأس مــال ُمغامــر بقيمــة 300 مليــون دوالر أمريكــي فــي مايــو 
2020 لالســتثمار فــي مؤسســات األعمــال فــي مراحلهــا المبكــرة فــي 
الهنــد وجنــوب شــرق آســيا. فــي ســبتمبر، قــاد الصنــدوق جولــة تمويــل 
بقيمــة 5.1 مليــون دوالر أمريكــي لشــركة SenseHawk، وهــي إحــدى 
الشمســية  الطاقــة  برمجيــات  فــي  المتخصصــة  الناشــئة  الشــركات 
ومقرهــا بنجالــور وكاليفورنيــا. وقــال المديــر اإلداري للصنــدوق، أنيــروده 
ســينج، إن منصــة SenseHawk "لهــا تطبيقــات واســعة فــي قطــاع 
ــة اإلمــارات ودول  الطاقــة المتجــددة الكبيــر فعــاًل والمتنامــي فــي دول

مجلــس التعــاون الخليجــي."12

والمملكــة  الجنوبيــة  وّقعــت كوريــا  فقــد  النوويــة،  الطاقــة  عــن  أمــا 
البحــوث  فــي  للتعــاون  االتفاقــات  مــن  عــددًا  الســعودية  العربيــة 
النوويــة وكذلــك الترخيــص واإلنشــاء المشــترك  للتصميــم القياســي 
ــة المعروفــة باســم "ســمارت" وإنشــائها. وتضمنــت  للمفاعــالت النووي
االتفاقــات خططــً لقيــام وزارة العلــوم والتكنولوجيــا الكوريــة الجنوبية 
الســعودية  والمتجــددة  الذريــة  للطاقــة  اهلل  عبــد  الملــك  ومدينــة 
المملكــة  فــي  النوويــة  الطاقــة  لبحــوث  إنشــاء مركــز  فــي  للتعــاون 
العربيــة الســعودية. 13 فــي 2019، وّقعــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة 
النوويــة مذكــرة تفاهــم مــع المؤسســة الوطنيــة النوويــة الصينيــة 

للتعــاون فــي التكنولوجيــا النوويــة وتبــادل الخبــرات.14

الفضــاء هــو أحــد المجــاالت األخــرى للتعــاون. فــدول الخليــج مــن بيــن 
المالحــة  لنظــام  العالمــي  التوســع  لخطــط  المســتهدفة  األســواق 
منافســة  إلــى  يطمــح  والــذي  "بيــدو"،  الصناعيــة  باألقمــار  الصينــي 
نظــام تحديــد المواقــع العالمــي األمريكــي "جي.بــي.إس". وانطلقــت 
ــخ وعلــى متنهــا "مســبار األمــل"  ــى كوكــب المري ــة إماراتيــة إل أول رحل
اإلطــالق،  نجــاح  وبعــد   .2020 صيــف  فــي  يابانــي  فضــاء  مركــز  مــن 
ــة استكشــاف الفضــاء اليابانيــة: "إننــا نتطلــع  قــال مســؤول مــن وكال
إلــى تعزيــز التعــاون مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أنشــطة 

الفضــاء."15

أشــكال  إلــى ظهــور  العالــم  حــول  الكورونــا  فيــروس  تفشــي  وأدى 
جديــدة مــن التبــادل التجــاري بيــن دول الخليــج والــدول اآلســيوية فــي 
مجــال تقنيــات الرعايــة الصحيــة والبحــوث الطبيــة. وإضافــًة إلــى تعــاون 
ســابق بيــن الجانبيــن فــي برنامــج فــي أبوظبــي لتحليــل الجينــوم 
بهــدف دراســة التبايــن الوراثــي بيــن الســكان اإلماراتييــن وتحســين 
مــع  فــي شــراكة  الصينيــة   BGI دخلــت مجموعــة  الصحيــة،  النتائــج 
وحوســبة  اصطناعــي  ذكاء  شــركة  وهــي  بأبوظبــي،   42 مجموعــة 
الصيــن.  خــارج  الكورونــا  لتشــخيص  مختبــر  أكبــر  إلنشــاء  ســحابية، 
وحصلــت مجموعــة BGI علــى عقــود بمئــات المالييــن مــن الــدوالرات 
إلقامة منشــآت تشــخيص الكورونا في دول أخرى في الشــرق األوســط. 
وبالمثــل، أطلقــت الشــركات الصينيــة تجــارب ســريرية فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات الختبــار لقاحــات تجريبيــة لفيــروس 
الكورونــا. وحتــى التوصــل إلــى لقــاح فّعــال لفيــروس الكورونــا، فــإن 
ممــرات الســفر بيــن دول الخليــج والــدول اآلســيوية ســتكون بمثابــة 
آليــة هامــة لمواصلــة تدعيــم المبــادرات التجاريــة والدبلوماســية. علــى 

ســبيل المثــال، أنشــأت دولــة اإلمــارات وأندويســيا ممــر ســفر آمــن بيــن 
البلديــن، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 29 يوليــو 2020؛ لتســهيل 

الرحــالت التجاريــة والدبلوماســية بيــن الجانبيــن.16

وتــرى الشــركات اآلســيوية المتخصصــة فــي التجــارة اإللكترونيــة أن 
المنصــات  فــي  واإلنفــاق  الرقمــي  النفــاذ  أمــام  واســعً  مجــاالً  هنــاك 
اإللكترونيــة كأحــد األســباب إلقامــة عالقــات شــراكة تجاريــة جديــدة فــي 
المنطقــة. فقــد دخلــت شــركة مينتــرا، وهــي إحــدى شــركات األزيــاء 
والتجــارة اإللكترونيــة الكبــرى فــي الهنــد، فــي شــراكة مــع منصتيــن 
ــة اإلمــارات، وهمــا "نمشــي" و"نــون"؛  للتجــارة اإللكترونيــة مقرهمــا دول
لتوســيع انتشــارها فــي أســواق منطقــة الشــرق األوســط.17 وتواصــل 
الشــركات الخليجيــة - فــي الجهــات المرتبطــة بالحكومــة وشــركات 
لتحســين  فــرص  عــن  البحــث   - الســواء  حــد  علــى  الخــاص  القطــاع 
كفــاءة وحجــم عملياتهــا عبــر اســتخدام حلــول تكنولوجيــة عاليــة 
ــد  الجــودة بتكلفــة ميســورة. ويصــدق هــذا القــول علــى وجــه التحدي
علــى الجهــات المرتبطــة بالحكومــة، والتــي اعتمــدت، فــي الكثيــر مــن 
األحيــان، علــى الدعــم الحكومــي الســخي والعمالــة األجنبيــة منخفضــة 
التكلفــة بــدالً مــن االســتثمار فــي تقنيــات زيــادة اإلنتــاج وتوســيع قاعــدة 

المســتهلكين. 

فــي  رقميــً  المتصلــون  الشــباب  والمقيمــون  المواطنــون  ويدفــع 
الخليــج الطلــب علــى التطبيقــات اإلعالميــة األخــرى ومنصــات الترفيــه 
التــي توفرهــا الشــركات اآلســيوية التــي لديهــا إســتراتيجيات للنمــو 
والتوســع العالمــي. فقــد وصــل عــدد مســتخدمي برنامــج تيــك تــوك 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى نحــو 10 مليــون مســتخدم فــي 
2019؛ ممــا يجعلهــا تحتــل المركــز الثامــن علــى مســتوى العالــم مــن 
حيــث عــدد مســتخدمي خدمــة التواصــل االجتماعــي الصينيــة لتبــادل 
مقاطــع الفيديــو والمملوكــة لشــركة ByteDance. فــي أبريــل 2020، 
 Arena of Valor المشــهورة  لعبتهــا   Tencent شــركة  أطلقــت 
فــي الشــرق األوســط، وتطمــح هــذه الشــركة التكنولوجيــة الصينيــة 
العمالقــة إلــى تحقيــق نصــف إيرادتهــا المســتقبلية فــي األلعــاب مــن 
ــي العهــد  الخــارج. وزادت أجنــدة اإلصــالح االجتماعــي التــي ينفذهــا ول
الســعودي محمــد بــن ســلمان والمبــادرات فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة 
لدعــم الرياضــة اإللكترونيــة وغيرهــا مــن أوجــه الترفيــه المبتكــرة مــن 
هــذا  فــي  اآلســيوية  التكنولوجيــا  شــركات  أمــام  المتاحــة  الفــرص 

الصــدد.  

دول الخليج والفرص الشرقية 

فــي  المتخصصــة  والخبــرات  الحــرة،  والمناطــق  االســتثمار،  صناديــق 
صناعــات  معينــة فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة والمــدن الذكيــة فــي 
الخليــج هــي بمثابــة آليــات هامــة للتبــادل االقتصــادي المتطلــع إلــى 
المســتقبل مــع آســيا. وتمتلــك صناديــق الثــروة الســيادية وغيرهــا مــن 
آليــات االســتثمار التــي تقودهــا الحكومــات فــي الخليــج - وخصوصــً 
تلــك الموجــودة فــي أبوظبــي، والكويــت، والســعودية، وقطــر - مــوارد 
ماليــة وفيــرة لتحقيــق عوائــد معتبــرة مــن االســتثمارات الدوليــة ضمــن 
جهــود التنويــع االقتصــادي. غيــر أن تفشــي وبــاء الكورونــا غّيــر مؤقتــً 
مــن معادلــة المخاطــرة والربــح التــي تقتــرن بهــا العديــد مــن األصــول 
االســتثمارية التقليديــة، وبعــض هــذه التغييــرات قــد تكــون دائمــة. 
فالتوقعــات بالنســبة للعديــد مــن المملتــكات العقاريــة التجاريــة فــي 
المــدن األمريكيــة واألوروبيــة، علــى ســبيل المثــال، ال تــزال غيــر واضحــة. 
وكان جهــاز أبوظبــي لالســتثمار وجهــاز قطــر لالســتثمار ضمــن أكبــر 
حيــث  2018؛  فــي  العالــم  فــي  العقــارات  فــي  مســتثمرين  خمســة 
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كان الصندوقــان يديــران 62.1 مليــار دوالر أمريكــي و35 مليــار دوالر 
فئــات  وبخــالف  العقــارات.18  اســتثمارات  فــي  التوالــي  علــى  أمريكــي 
احتــواء فيــروس  فــي  العالــم  الــدول حــول  قــدرات  تباينــت  األصــول، 
الكورونــا وإبقــاء اقتصاداتهــا فــي وضعيــة النمــو. فــي النصــف الثانــي 
مــن 2020، حقــق إجمالــي الناتــج المحلــي الصينــي نمــوًا بنســبة 3.2% 
ــج  ــي، فــي حيــن أن النات مــن عــام آلخــر، وتخطــى تنبــؤات البنــك الدول
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي الواليــات المتحــدة انخفــض بنســبة 

ــرة نفســها.19 ــة قدرهــا %31.4 فــي الفت تاريخي

االقتصــادات اآلســيوية مــن المقاصــد الجاذبــة للمســتثمرين الخليجيين 
الذيــن يســعون إلــى تحقيــق عوائــد مرتفعــة فــي قطاعــات متطــورة، 
ويســعون أيضــً إلــى تنويــع أكبــر فــي التوزيــع الجغرافــي لمحافظهــم 
االســتثمارية. فقــد قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة مبادلة االســتثمارية، 
ــذي يرأســه ومقــره أبوظبــي  ــارك، إن الصنــدوق ال ــدون خليفــة المب خل
"اســتثماراته منخفضــة فــي آســيا"، وإن المراقبيــن يمكنهــم توقــع "أن 
يــروا نمــوًا فــي محفظتنــا ]االســتثمارية فــي آســيا["، واســتقرت هــذه 
الشــهر  وخــالل   20 يونيــو 2020.  فــي  عنــد مجــرد 9%  االســتثمارات 
نفســه، اســتثمر صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية 1.5 مليــار دوالر أمريكــي فــي منصــة الخدمــات الرقميــة 

الهنديــة Jio Platforms، بينمــا اســتثمرت مبادلــة وجهــاز أبوظبــي 
لالســتثمار 1.2 مليــار دوالر أمريكــي و 750 مليــون دوالر أمريكــي علــى 
التوالــي. ومنصــة Jio Platforms لديهــا حالًيــا 388 مليــون مشــترك 
فــي شــبكة الهاتــف المحمــول الخاصــة بهــا ، والشــركة لديهــا خطــط 
طموحــة لتســويق مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات لســكان الهنــد 
قيمــة  تتضاعــف  أن  المتوقــع  ومــن  شــخص.  مليــار   1.3 وعددهــم 
الســوق الهنديــة للمدفوعــات الرقميــة بيــن عامــي 2019 و 2023؛ 

ــار دوالر أمريكــي.21 لتصــل إلــى 135 ملي

الــدول  تحتــل  حيــث  ومتنــاٍم.  كبيــر  اآلســيوية  الــدول  ســكان  عــدد 
اآلســيوية أربعــة مراكــز بيــن الــدول الخمــس األكثــر ســكانً فــي العالــم، 
والتــي تشــمل الواليــات المتحــدة. بيــن عامــي 2020 و 2050 ، تشــير 
التوقعات إلى أن ســكان إندونيســيا وباكســتان ســينموون بنســبتي 
٪21 و ٪53 علــى التوالــي.22 هــذه التركيبــة الســكانية تعــادل زيــادة 
ــة. ويمكــن  ــارات المســتهلكين اآلســيويين فــي األســواق المحلي بملي
اســتخدام التقنيــات الحاليــة لالســتفادة مــن قواعــد المســتهلكين 
الجاهــزة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن الشــركات اآلســيوية الناجحــة تتوســع 
بقــوة خــارج األســواق المحليــة واإلقليميــة إلــى أوروبــا وإفريقيــا وأمريــكا 

الالتينيــة.   

عدد السكان المتوقع في 2050 عدد السكان في 2020 الدولة ت
1,402,405,170 1,439,323,766 الصين 1

1,639,176,033 1,380,004,385 الهند 2

379,419,102 331,002,615 الواليات المتحدة 3

330,904,664 273,523,615 أندونيسيا 4

338,013,196 220,892,340 باكستان 5
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جديــدة  تقنيــات  اآلســيوية  التكنولوجيــا  مراكــز  تنتــج  وبالمثــل، 
وتطبيقــات تكنولوجيــة متطــورة. فقــد اســتثمرت كل مــن مبادلــة 
 XPeng وجهــاز قطــر لالســتثمار 100 مليــون دوالر أمريكــي فــي شــركة
Inc الصينيــة الناشــئة لصناعــة الســيارات الكهربائيــة، وهــي إحــدى 
الشــركات المنافســة لشــركة Tesla فــي الصيــن. وارتفعــت أســهم 
الشــركة بنســبة ٪54 خــالل أول تــداول لهــا فــي بورصــة نيويــورك فــي 
27 أغســطس 2020. 23 ولكــن هنــاك مخاطــر مرتبطــة باالســتثمارات 
مضمونــة.  غيــر  المرتفعــة  والعوائــد  التكنولوجيــا،  علــى  القائمــة 
فــي  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  خصــص   ،2016 أكتوبــر  ففــي 
المملكــة العربيــة الســعودية مبلغــً وقــدره 45 مليــار دوالر أمريكــي 
ــذي  ــة" ال ــان مــن أجــل صنــدوق "رؤي لصنــدوق SoftBank ومقــره الياب
تديــره المجموعــة بقيمــة 100 مليــار دوالر أمريكــي ، والــذي أعلــن عــن 
خســائر بقيمــة 18 مليــار دوالر أمريكــي بعــد حســاب قيمــة العديــد مــن 
أصولــه. وكان أداء المجموعــة التــي تركــز علــى التكنولوجيــا، والتــي 
األخــرى،  الخليجيــة  الســيادية  الصناديــق  مــن  اســتثمارات  اجتذبــت 

ضعيًفــا منــذ إطالقهــا فــي عــام 2017. 

ودخلــت العديــد مــن الصناديــق الســيادية الخليجيــة وأدوات االســتثمار 
الكائنــة  االســتثماري  المــال  رأس  شــركات  مــع  شــراكات  فــي  األخــرى 
فــي آســيا والتــي تتابــع عــن كثــب التقنيــات الناشــئة والشــركات ذات 
توجيــه  فــي  للمســاعدة  آســيا  أنحــاء  فــي جميــع  العاليــة  اإلمكانــات 
قــرارات االســتثمار. واســتثمر صنــدوق الصناديــق "الواحــة" البحرينــي 
مبلًغــا لــم يكشــف عنــه فــي MSA Capital ومقرهــا بكين فــي أكتوبر 

2019. 24 وفــي ســياق مماثــل، وقــع مركــز دبــي المالــي العالمــي مذكرة 
تفاهــم مــع Jiaozi Fintech Dreamworks ، وهــي واحــدة مــن أولــى 
منصــات ريــادة األعمــال فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة فــي الصيــن ، 
لتمكيــن شــركات التكنولوجيــا الماليــة لــدى الطرفيــن مــن التوســع 
بشــكل أفضــل فــي ســوق اآلخــر.25 ويمكــن أن يتيــح تعزيــز الروابــط 
بيــن شــركات االســتثمار مــن المنطقتيــن لــرواد األعمــال والشــركات 
الناشــئة فــي الخليــج جــذب المزيــد مــن رأس المــال اآلســيوي وتحســين 

القــدرة علــى النفــاذ إلــى األســواق اآلســيوية.

علــى  الضــوء  العالمييــن  التجــاري  والتبــادل  التجــارة  رقمنــة  تســلط 
الطبيعــة المتطــورة للتعــاون االقتصــادي بيــن منطقــة الخليــج وآســيا. 
لتعزيــز  الصينــي  والمجلــس  اإلماراتيــة  االقتصــاد  وزارة  عقــدت  فقــد 
التجــارة الدوليــة معرًضــا رقمًيــا اقتصادًيــا وتجارًيــا بيــن الصيــن واإلمارات 
العربيــة المتحــدة فــي 15 يوليــو 2020 للمســاعدة فــي "إرســاء أســس 
التجــارة الثنائيــة فــي االقتصــاد الرقمــي الجديــد."26 وفــي الوقت نفســه، 
أطلقــت شــركات الخدمــات اللوجســتية التــي تتخــذ مــن الخليــج مقــرًا 
لهــا، ومنهــا موانــئ دبــي العالميــة، منصــات جديــدة لسالســل اإلمــداد 
والخدمــات  الشــحن  شــركات  علــى  االســتحواذ  جانــب  إلــى  الرقميــة 
الرقمــي  اتصالهــا  لتوســيع  آســيا؛  علــى  تركــز  التــي  اللوجســتية 
والمــادي باألســواق اآلســيوية.27 وأنظمــة المناطــق الحــرة الموجــودة في 
الخليــج وآســيا فــي وضــع جيــد لتســهيل أشــكال التبــادل االقتصــادي 

المدعومــة بالوســائل الرقميــة. 
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يعتبــر تطويــر المناطــق الحــرة سياســة اقتصاديــة محوريــة فــي منطقة 
دول  فــي  حــرة  منطقــة   50 مــن  أكثــر  هنــاك  يوجــد  حيــث  الخليــج، 
الخليــج. وتوفــر المناطــق الحــرة الخليجيــة للشــركات والمســتثمرين 
حوافــز تجاريــة مــن خــالل إتاحــة الملكيــة األجنبيــة الكاملــة، والوصــول 
غيــر المقيــد إلــى العمالــة الوافــدة ، واإلعفــاءات مــن الضرائــب والرســوم 
المختلفــة. وتمتلــك دبــي مناطــق حــرة أكثــر مــن أي إمــارة أو دولــة أخــرى 
ــذي تقــوده المناطــق  ــة ال فــي المنطقــة، وهــي ملتزمــة بنهــج التنمي
الحــرة. وفــي الواقــع، تمنــح خطــة اإلمــارة للـــ 50 عاًمــا دوًرا بــارًزا للمناطــق 
الحــرة وأشــكال أخــرى مــن المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي إطــار 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لســكان دبــي.28 وأنفقــت دبــي أكثــر 
مــن 735 مليــون دوالر أمريكــي علــى CommerCity ، وهــي منطقــة 
تجــارة إلكترونيــة حــرة تبلــغ مســاحتها 2.1 مليــون قــدم مربــع بالقــرب 
مــن مطــار دبــي الدولــي، بينمــا تــم إطــالق منطقــة حــرة ثانيــة للتجــارة 
اإللكترونيــة، وهــي EZDubai، فــي عــام 2019 كمشــروع  بقيمــة 570 
مليــون دوالر أمريكــي فــي منطقــة دبــي الجنــوب اللوجســتية. وأعلنت 
شــركة Firstcry، وهــي أكبــر شــركة تجزئــة لمالبــس األطفــال فــي 
الهنــد، عــن خطــط لبــدء العمــل فــي EZDubai فــي يوليــو 2019، 
بينمــا وقعــت دبــي الجنــوب مذكــرات تفاهــم مــع المجلــس الصينــي 
لتعزيــز التجــارة الدوليــة فــي شــنغهاي وغرفة التجــارة الدولية الصينية 
ــر المناطــق  ــق. وتعتب ــادرة الحــزام والطري ــج لمب فــي شــنغهاي للتروي
ــدول اإلقليميــة  ــارزة لإلمــارات وال ــة ب ــة مالمــح تجاري الحــرة بالمثــل بمثاب
األخــرى، مثــل نيــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو المنطقــة 
االقتصاديــة الخاصــة فــي الدقــم، عمــان. وتؤكــد هيئــة المناطــق الحــرة 
فــي قطــر علــى القــدرات التكنولوجيــة لمناطقهــا كجــزء مــن رؤيتهــا 
لتكــون "أفضــل المناطــق الحــرة فــي العالــم مــن خــالل توفيــر بنيــة 

ــه".29 تحتيــة متطــورة واتصــال عالمــي ال مثيــل ل

وجربــت البلــدان اآلســيوية كذلــك المناطــق الحــرة وأشــكاالً أخــرى مــن 
المناطــق االقتصاديــة الخاصــة مــن أجــل النهــوض بســرعة بالوضــع 
االجتماعــي واالقتصــادي لمواطنيهــا. فقــد اســتحدثت الصيــن مناطــق 
اقتصاديــة خاصــة فــي أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات مــن 
القــرن الماضــي لتســهيل "االنتقــال مــن نظــام التخطيــط المركــزي 
إلــى اقتصــاد ســوق اشــتراكي".30 ودفــع النجــاح المتصــور للمناطــق 
إلــى توســيع نطــاق  المجــاورة  الهنــد  الصينيــة  الخاصــة  االقتصاديــة 
منطقــة  أول  الهنــد  أنشــأت  فقــد  بســرعة؛  االقتصاديــة  مناطقهــا 
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ــة، يعتــزم صانعــو السياســات  ــة الفعلي ــًدا عــن المناطــق التجاري وبعي
فــي دبــي دمــج مفهــوم المناطــق الحــرة فــي االقتصــاد الرقمــي لإلمــارة. 
حيــث تتضمــن خطــة دبــي للـــ 50 عاًمــا منطقــة تجاريــة افتراضيــة قــادرة 
علــى اســتضافة 100,000 شــركة. ويشــبه مفهــوم المدينــة التجاريــة 
االفتراضيــة الــذي يتــم الترويــج لــه فــي دبــي منطقــة التجــارة الحــرة 
الماليزيــة - وهــي مشــروع مشــترك بيــن حكومــة ماليزيــا  الرقميــة 
وشــركة علــي بابــا الصينيــة للتجــارة اإللكترونيــة المملوكــة للمليارديــر 
جــاك مــا - والتــي تعتبــر أيًضــا مشــروًعا رســمًيا ضمــن مشــاريع مبــادرة 
الحــزام والطريــق.32 وتهــدف المنطقــة الحــرة الرقميــة فــي ماليزيــا إلــى 
مناولــة ســلع بقيمــة 65 مليــار دوالر أمريكــي، وتوفيــر 60 ألــف فرصــة 
عمــل مــن خــالل منصــة إلكترونيــة مصممــة لتســهيل التجــارة بيــن 
الشــركات الصينيــة والماليزيــة. وبالتالــي، فــإن تطويــر المناطــق الحــرة 
الرقميــة لــم يصبــح وســيلة لتســهيل التجــارة اإللكترونيــة الدوليــة 
فحســب، بــل أصبــح أيًضــا يصنــع مكانــًة للبلــدان ضمــن مبــادرة الحــزام 

والطريــق الصينيــة وطريــق الحريــر الرقمــي المصاحــب لهــا. 

وتعتمــد الشــركات التــي تعمــل فــي الصناعــات التقليديــة المألوفــة 
فــي جميــع أنحــاء الخليــج - ســواء فــي النفــط والغــاز أو غيــر ذلــك - 
وتقليــل  العمليــات،  لتبســيط  الجديــدة  والتقنيــات  الرقمنــة  علــى 
الفاقــد، وتوليــد إيــرادات جديــدة. ففي أغســطس 2020، أنشــأت وحدة 
أبوظبــي  بتــرول  لشــركة  التابعــة  والخدمــات  اللوجســتية  الشــؤون 
الكيميائيــة   Wanhua مجموعــة  مــع  مشــترًكا  مشــروًعا  الوطنيــة 
والمنتجــات  المســال  البتــرول  لغــاز  ناقــالت  عشــر  إلضافــة  الصينيــة 
طويلــة األجــل إلــى أصــول الشــركة. ووصــف الرئيــس التنفيــذي الرقمنة 
بأنهــا "أهــم عنصــر" فــي التطــور التجــاري فــي المســتقبل.33 وال توفــر 
البلــدان اآلســيوية أســواقً "للنمــو الذكــي" وحســب، بــل توفــر أيًضــا 

مجموعــة مــن شــركاء التكنولوجيــا. 

وتعكــس تجربــة تطويــر المــدن الذكيــة مجــاًلا واعــًدا مــن التعــاون، 
حيــث يمكــن للحكومــات والشــركات الخليجيــة إعــادة تدويــر الخبــرات 
المحليــة فــي األســواق الناشــئة فــي آســيا. وتمتلــك منطقــة الخليــج 
الذكيــة،  دبــي  إدارة  مثــل  نســبًيا،  راســخة  الذكيــة  للمــدن  مبــادرات 
باإلضافــة إلــى المشــاريع الناشــئة / الطموحــة، مثــل نيــوم فــي المملكة 
العربيــة الســعودية. وتــم اختيــار ولــي عهــد أبوظبــي صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان لقيــادة لجنــة لإلشــراف علــى نقــل 
عاصمــة إندونيســيا مــن جاكرتــا إلــى شــرق كاليمانتــان. وعلــى الرغــم 
مــن أن المشــروع الــذي تبلــغ تكلفتــه 34 مليــار دوالر تــم تأجيلــه مؤقًتــا 
المرجــح  فمــن   ، كورونــا  فيــروس  لوبــاء  االقتصــادي  التأثيــر  بســبب 
الرئيــس  قبــل نهايــة واليــة  الجديــدة  العاصمــة  فــي  البنــاء  يبــدأ  أن 
جوكــو ويــدودو فــي عــام 2024. ومــع وجــود العديــد مــن المطوريــن 
فــي  تخمــة  تواجــه  التــي  العقــاري  االســتثمار  وشــركات  الخليجييــن 
اإلنشــاء  مشــاريع  فــإن  دولهــا،  فــي  المطروحــة  التجاريــة  العقــارات 
لبنــاء مــدن متطــورة فــي الــدول اآلســيوية توفــر مجــاالً للنمــو أمــام 
هــذه الشــركات فــي الســنوات القادمــة. وبالمثــل، يمكــن لشــركات 
الطاقــة الخليجيــة إعــادة تدويــر الخبــرات المحليــة فــي مصــادر الطاقــة 
حققتهــا  التــي  النجاحــات  باســتخدام  وذلــك  آســيا،  فــي  المتجــددة 
شــركة مصــدر للطاقــة النظيفــة فــي اإلمــارات أو شــركة أكــوا بــاور فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي تنفيــذ مشــاريع الطاقــة الشمســية 

وطاقــة الريــاح فــي أوزبكســتان كنمــاذج.34

رسم المسار الرقمي في  المستقبل

يجــب علــى صنــاع القــرار فــي دول الخليــج التفكيــر بشــكل اســتباقي 
ــة بيــن المنطقتيــن مــن أجــل تحقيــق أقصــى  فــي العالقــة االقتصادي
اســتفادة ممكنــة القتصاداتهــم. وإذا أخذنــا باالعتبار الريــاح االقتصادية 
المعاكســة التــي تواجــه المنطقــة، فــإن تحديــد أولويــات السياســات 
االقتصاديــة أمــر بالــغ األهميــة لضمــان أن تكــون الشــراكات االقتصاديــة 
التوصيــات  وتوضــح  للطرفيــن.  مفيــدة  وآســيا  الخليــج  دول  بيــن 
الحكومــات  تعامــل  كيفيــة  حــول  العامــة  اإلرشــادات  بعــض  التاليــة 
الخليجيــة والكيانــات التجاريــة مــع التبــادل االقتصــادي الــذي يركــز علــى 

التكنولوجيــا مــع الشــركاء اآلســيويين: 

Ǫ  فيــه تتيــح  الــذي  االقتصــادي  للتعــاون  األولويــة  إعطــاء 
لألســواق  الديموغرافيــة  والخصائــص  التكنولوجيــة  القــدرات 
الخليــج.  لــدول  القائمــة  النســبية  المزايــا  تعزيــز  اآلســيوية 
والمناطــق  الدولــي  التوجــه  ذات  االســتثمارية  اآلليــات  وتوفــر 
لتعميــق  جاهــزة  تجاريــة  تحتيــة  بنيــة  الخليــج  فــي  الحــرة 
النمــو.  فــرص  وتوســيع  اآلســيويين  الشــركاء  مــع   العالقــات 
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Ǫ  البحــث النشــط عــن التعــاون االقتصــادي المفيــد للجانبين؛ بحيث
تســهم الشــركات الخليجيــة فــي مختلــف مراحل سلســلة القيمة 
واإلمــداد وتعيــد تدويــر الخبــرات المحليــة فــي أســواق جديــدة. 
ــة  ــر المــدن الذكي ــة وتطوي وتعكــس مشــاريع التجــارة اإللكتروني
 والطاقــة المتجــددة المجــاالت الواعــدة لهــذا النــوع مــن التعــاون.

Ǫ  وليســت التجاريــة  الفــرص  توّســع  التــي  العالقــات  تعميــق 
تهــدف  المســتقبلية.  الشــراكة  عالقــات  مــن  تحــد  التــي  تلــك 
المثــال،  ســبيل  علــى   ،2035 الصيــن  معاييــر  طريــق  خارطــة 
أجنــدة  تشــكيل  مــن  اآلســيوية  القــوة  هــذه  تمكيــن  إلــى 
هــذه  تحــد  وقــد  الناشــئة.  للتقنيــات  العالميــة  المعاييــر  وضــع 
فــي  االقتصاديــة  التنميــة  تحــدد مســبًقا مســارات  أو  المعاييــر 
الشــركاء  مــن  الجديــدة  التقنيــات  مــع  التعامــل  عنــد  الخليــج. 
اآلســيويين، يجــب أن تحــرص حكومــات الخليــج أيًضــا علــى عــدم 
قصــد. غيــر  عــن  واألوروبييــن  األمريكييــن  الشــركاء   تهميــش 

Ǫ  إيــالء االنتبــاه للمنصــات، والتطبيقــات، والخدمــات الرقميــة التــي
يســتخدمها الشــباب من المواطنين والمقيمين. فيجب تنظيم 
التكنولوجيــا  علــى  القائمــة  المبتكــرة  والمنصــات  التطبيقــات 
فــي اقتصــادات الخليــج بحيــث ال يكــون ســكان الخليــج مجــرد 
مســتهلكين للتقنيــات المطــورة فــي آســيا. وإنمــا ينبغــي أن 
يكــون التكامــل اإلقليمــي للتكنولوجيــات مفيــًدا للطرفيــن مــن 
 المقيميــن ورجــال األعمــال والحكومات في كل من الخليج وآســيا. 

Ǫ  غيــر عوائــد  لتحقيــق  السياســات  فــي  آليــات  اســتحداث 
نفطيــة بالتزامــن مــع نمــو الصناعــات الجديــدة المرتكــزة علــى 
التكنولوجيــا. التصــدي لهــذا الموضــوع بعــد وقوعــه ســيكون 
ــه. فيجــب دمــج التوافــر والتكامــل الواســع النطــاق  قــد فــات أوان
االقتصاديــة  العمليــات  فــي  آســيا  مــن  القادمــة  للتقنيــات 
بمســتويات  للحكومــات  تســمح  بطريقــة  الماليــة  والسياســات 
ــا أنشــطة الســياحة  ــة، ولكنهــا تســهل أيًض مناســبة مــن الرقاب

الخليــج. اقتصــادات  فــي  واالســتثمار  والتجــارة 

عــن  اآلســيوية  والــدول  الخليــج  لــدول  االقتصــادي  التاريــخ  يكشــف 
عالقــات تطــورت جنًبــا إلــى جنــب مــع التغيــر فــي حركــة تدفــق التجــارة 
واالســتثمار. فالتطويــر واالســتخدام والتبنــي لتقنيــات رائــدة ومبتكــرة 
جديــدة  مجــاالت  إلــى  الجانبيــن  بيــن  االقتصاديــة  الروابــط  تدفــع 
وتجريبيــة. وقــد تفتقــر العالقــات الحاليــة إلــى االســتمرارية علــى المــدى 
الطويــل ، فــي حيــن يجــب أن تنضــج الروابــط الناشــئة قبــل تحقيــق 
فوائــد اقتصاديــة مســتدامة. ومــع ذلــك، ال يــزال هنــاك مجــال كبيــر 
لرســم معالــم مســار التبــادل التجــاري فــي المســتقبل علــى مــدى 
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