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الدكتــور كــون هيونــج ليــي هــو باحــث أول ورئيــس الفريــق المتخصــص فــي دراســة شــؤون الشــرق األوســط وأفريقيــا فــي معهــد كوريــا 
للسياســات االقتصاديــة الدوليــة بمدينــة ســيجونج، وهــو أيضــً أســتاذ غيــر متفــرغ فــي كليــة الدراســات العليــا للشــؤون الدوليــة ودراســات 
المناطــق فــي جامعــة هانكــوك للدراســات الخارجيــة. الدكتــور ليــي حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن كليــة الدراســات الشــرقية واألفريقيــة 

فــي جامعــة لنــدن، وعمــل كذلــك مــع معهــد األبحــاث االقتصاديــة التابــع لشــركة كيــا للســيارات ومعهــد إنشــيون للتنميــة.

التنمية.  معجزة  لمعنى  تجسيد  الجنوبية  وكوريا  الخليج  دول   ◊
من  حدث  الذي  النوعي  للتحول  حي  مثال  هي  الصحراء"  "فمعجزة 
السياسات  في  التنويع  عبر  الرباعي  الدفع  سيارات  إلى  الِجمال 
الهان" هي مثال حي  الخارجية. و"معجزة نهر  االقتصادية والسياسة 
لتأثير اقتصاد المعرفة الذي غّير وضع كوريا الجنوبية من دولة مصدرة 

للعمالة غير الماهرة إلى مركز لمنتجات التقنية المتقدمة.

الخليج  بين دول  للعالقة  رئيس  تركيز  الطاقة محور  أن  في حين   ◊
في  "خاصة"  مبادرات  تنفيذ  يبحثان  الجانبين  فإن  الجنوبية،  وكوريا 
قطاع الطاقة النظيفة والتعاون فيما يتجاوز القطاع النفطي لتعزيز 
عالقاتهم في المستقبل. ويبحث الطرفان أيضً التعاون في االبتكار 
وتكنولوجيا  الفضاء،  برامج  تطوير  في  "ذكية"  استثمارات  وضخ 
والبنية  واألمن،  التحتية،  البنية  وتطوير  واالتصاالت،  المعلومات 
للدخول  مجال  وهناك  وغيرها.  والتعليم  الصحية،  والرعاية  التحتية، 
اللوجيستية  والمجاالت  السفن  بناء  في  مشتركة  مشاريع  في 

متعددة األغراض.

◊ في إطار الخطط الرامية لتطوير اقتصاداتها في المستقبل، تحرص 
المتعلقة  المشاريع  في  الدخول  على  الجنوبية  وكوريا  الخليج  دول 
الرابعة والتي تقوم على ستة محاور وهي: الذكاء  بالثورة الصناعية 
االصطناعي، وعلوم الروبوت، وإنترنت األشياء، والمركبات ذاتية القيادة، 

والطباعة ثالثية األبعاد، والحوسبة الكمية وتكنولوجيا النانو.

ملخص تنفيذي
تدريبية  مهامً  اآلن  الجنوبية  كوريا  ُتقّدم  األمني،  المجال  في   ◊
"إستراتيجية" في حفظ السالم، ومكافحة القرصنة والتدريب، والتي 

تشارك فيها دول الخليج.

◊ تبحث هذه النظرة التحليلية في البداية مالمح العالقات بين دول 
الخليج وكوريا الجنوبية منذ 2000 من زاوية قطاعات الطاقة والتجارة 
ً، تلقي الضوء على خصائص الشراكة اإلستراتيجية  واالستثمار. وثاني
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مع  سيما  وال  الجديدة، 
ً، ُتبرز  العربية السعودية، والتعاون المتنامي في المجال األمني. وثالث
"كقوة  والخبرات  السياسي  المجال  في  الدبلوماسية  الخبرات  بعض 
متوسطة" لكوريا الجنوبية، وهي خبرات قد تكون أنموذجً تحتذي به 

دول الخليج في سعيها للسالم واالستقرار في المنطقة.

تعترض  التي  التحديات  إلى  التطرق  البحثية  الورقة  تحاول  أخيرًا،   ◊
التحلي  ضرورة  إلى  وتشير  المستقبل،  في  الجانبين  بين  الشراكة 
بالمرونة واالبتكار في خضم التباطؤ االقتصادي العالمي، وتقدم تسع 
توصيات في مجال السياسات لترسيخ التعاون بين القطاع الخاص، 
ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تطوير اقتصاد 
للهيدروجين، والدخول في فرص التقنيات المالية، وتكثيف التعاون 

بينها في الدول األخرى وغيرها.

الدكتور كون هيونج ليي
باحث أول، معهد كوريا للسياسات االقتصادية الدولية

 الدكتــور إن. جانــاردان هــو باحــث أول فــي برنامــج العالقــات بيــن دول الخليــج والــدول اآلســيوية فــي أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية، وُيــدّرس
 A New" مقــررًا عــن السياســة الخارجيــة للــدول اآلســيوية فــي برنامــج ماجســتير للدبلوماســيين. ونشــر عــدة مؤلفــات أكاديميــة منهــا
Gulf Security Architecture: Prospects and Challenges for an Asian Role (Eds); India and the Gulf: What 
Next? (Eds); and Boom amid Gloom: Spirit of Possibility in 21st Century Gulf. ومــن المقــرر أن ينشــر كتابــه 
 فــي أواخــر 2020. والدكتــور إن جانــاردان هــو أيضــً مســاعد مديــر التحريــر فــي مجلة Gulf’s Strategic Pivot to Asia القــادم بعنــوان
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مقدمة

وتيــرة االزدهــار االقتصــادي التــي حدثــت فــي كوريــا الجنوبيــة ليــس لهــا 
مثيــل فــي العقــود الســتة الماضيــة. فقــد تحولــت كوريــا الجنوبيــة مــن 
دولــة مصــدرة لعمالــة معظمهــا غيــر ماهــرة منــذ عــدة عقــود مضــت 
إلــى دولــة مصــدرة للتكنولوجيــا. وتشــير التقديــرات إلــى أن نحــو 1.1 
مليــون كــوري كانــوا يعملــون فــي العالــم العربــي فــي الفتــرة بيــن 
1985، ونســبة كبيــرة منهــم كانــت فــي دول مجلــس  إلــى   1975
التعــاون الخليجــي. اليــوم، ال يوجــد إال نســبة ضئيلــة مــن الكورييــن 

ــة الوافــدة فــي المنطقــة. ضمــن العمال

المثــال اآلخــر الــذي يــدل علــى النقلــة النوعيــة التــي شــهدتها كوريا هو 
أنهــا طلبــت مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي أواخــر 1997 المســاعدة 
لتجنــب حــدوث أزمــة فــي مدفوعاتهــا الخارجيــة. وبعدهــا بعقــد واحــد 
فقــط، احتــل االقتصــاد الكــوري المركــز الثالــث عشــر علــى مســتوى 
العالــم بإجمالــي ناتــج محلــي قــدره 1.3 تريليــون دوالر أمريكــي فــي 
عــام 2009 وتقــدم إلــى المركــز الثانــي عشــر فــي 2019 بناتــج محلــي 

إجمالــي وقــدره 1.6 تريليــون دوالر أمريكــي.

تهيمــن الشــركات الكوريــة الجنوبيــة اآلن علــى الســوق فــي المنطقــة. 
فالعالمــات التجاريــة لـــ إل جــي، وسامســونج، وهيونــداي وغيرهــا باتــت 
معروفــة للجميــع. وتشــارك هــذه الشــركات وغيرهــا ليــس فــي قطاعي 
اإلنشــاءات والســيارات وحســب، وإنمــا فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة، 
المتوســطة،  والمشــاريع  والغــاز،  بالنفــط  المتعلقــة  والصناعــات 

والرعايــة الصحيــة، وتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت.

تحولــت دول الخليــج كذلــك مــن الركــود الهــادئ لتصبــح مــن أهــم 
الحكومــات  ووجهــت  األوســط.  الشــرق  فــي  االقتصاديــة  المراكــز 
العائــدات الــواردة مــن قطــاع الطاقــة نحــو تشــكيل مالمــح االقتصــادات 
والمجتمعــات، والتحــول إلــى مراكــز للتجــارة والنقــل العابــر والســياحة، 

مــع تشــجيع قطاعــي العقــارات والتصنيــع أيضــً.

ويتجــاوز النمــو والتوســع الــذي حققتــه دول الخليــج بريــق ناطحــات 
الســحاب والفنــادق الفاخــرة فيهــا؛ فهــي لديهــا اآلن أحــدث منشــآت 
هــذا  يســتمر  وحتــى  التحتيــة.  والبنيــة  والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة 
التوســع ويتــم تطويــر رأس مــال بشــري محلــي، فــإن دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي تعمــل اآلن علــى تطويــر اقتصــاد المعرفــة.

ــدول اآلســيوية العمالقــة ومنهــا  ــث عــن صعــود ال وفــي صخــب الحدي
الصيــن والهنــد والتحــول الــذي يحــدث فــي القــوة االقتصاديــة مــن 
وأهميتهــا  الجنوبيــة  كوريــا  نجــاح  يحــظ  لــم  الشــرق،  إلــى  الغــرب 
للخليــج إال باهتمــام أقــل نســبيً. وجــذب االلتقــاء بيــن "المعجــزة فــي 
اختــارت  الدولــي عندمــا  الهــان" االهتمــام  الصحــراء" و"معجــزة نهــر 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كوريــا الجنوبيــة )مفضلــًة إياهــا علــى 
فرنســا والواليــات المتحــدة( فــي 2009 لبنــاء أكبــر مشــروع للمفاعــالت 
النوويــة فــي العالــم. ومنــذ ذلــك الحيــن، تجــاوز التعــاون بيــن الجانبيــن 
المجــال االقتصــادي كثيــرًا. ويبشــر التنــوع فــي القطاعــات واألطــراف 
ذات الخبــرات الواســعة فــي القيــادة بخيــر لالزدهــار االقتصــادي "الجديد" 

ــع االقتصــادي. فــي منطقــة الخليــج، وهــو ازدهــار يقــوم علــى التنوي

بيــن  العالقــات  البدايــة مالمــح  فــي  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تبحــث 
دول الخليــج وكوريــا الجنوبيــة منــذ عــام 2000 مــن زاويــة قطاعــات 
الطاقــة والتجــارة واالســتثمار. وثانيــً، تلقــي الضــوء علــى خصائــص 
الشــراكة اإلســتراتيجية الجديــدة، وال ســيما مــع دولــة اإلمــارات العربيــة 

فــي  المتنامــي  والتعــاون  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 
المجــال األمنــي. وثالثــً، ُتبــرز بعــض الخبــرات الدبلوماســية فــي المجــال 
وهــي  الجنوبيــة،  لكوريــا  متوســطة"  "كقــوة  والخبــرات  السياســي 
فــي ســعيها  الخليــج  بــه دول  تحتــذي  أنموذجــً  تكــون  قــد  خبــرات 

للســالم واالســتقرار فــي المنطقــة.

وأخيــرًا، تحــاول الورقــة البحثيــة التطــرق إلــى التحديــات التــي تعتــرض 
الشــراكة بيــن الجانبيــن فــي المســتقبل، وتوصــي بضــرورة التحلــي 
العالمــي،  االقتصــادي  التباطــؤ  خضــم  فــي  واالبتــكار  بالمرونــة 
ودعــم  الخــاص،  القطــاع  بيــن  التعــاون  تعزيــز  علــى  التركيــز  عبــر 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، والمشــاركة فــي تطويــر اقتصــاد 
الماليــة،  التقنيــات  اســتغالل  فــرص  فــي  والدخــول  للهيدروجيــن، 

وغيرهــا. األخــرى  الــدول  فــي  بينهــا  التعــاون  وتكثيــف 

العالقات في مجال الطاقة

الرئيــس للعالقــات الثنائيــة بيــن دول الخليــج  الطاقــة هــي المحــور 
الماضــي. فبعــد أن  القــرن  الســبعينات مــن  الجنوبيــة منــذ  وكوريــا 
عانــى واضعــو السياســات فــي كوريــا الجنوبيــة مــن أزمتــي أســعار 
النفــط المزدوجتيــن فــي 1973 و1979، كانــت المخــاوف بشــأن "أمــن 
الطاقــة" هــي بــؤرة التركيــز فــي السياســة الخارجيــة لكوريــا الجنوبيــة 

إزاء الشــرق األوســط ومنطقــة الخليــج.

احتلــت كوريــا الجنوبيــة المركــز الثامــن علــى مســتوى العالــم فــي 
اســتهالك الطاقــة والمركــز الثامــن علــى مســتوى العالــم فــي اســتيراد 
النفــط الخــام والمركــز الثالــث فــي اســتيراد الغــاز الطبيعــي الُمســال 
فــي 2018. 1 صــّدرت دول الخليــج، بمــا فيهــا إيــران والعــراق، %73 مــن 
ــواردات النفطيــة و%45 مــن واردات  ــا الجنوبيــة مــن ال احتياجــات كوري

الغــاز الطبيعــي المســال.

الهندســية، والمشــتريات، واإلنشــاءات حلقــة  األشــغال  وكان ســوق 
طلبــات  مــن   80% مــن  فأكثــر  الجانبيــن.  بيــن  أخــرى  بــارزة  وصــل 
التــي  الخارجيــة  واإلنشــاءات  والمشــتريات  الهندســية  األشــغال 
حصلــت عليهــا الشــركات الكوريــة الجنوبيــة فــي الســبعينات مــن 
القــرن الماضــي كانــت مــن منطقــة الخليــج. وفــي منفعــة متبادلــة 
للجانبيــن، اســتفادت دول الخليــج مــن خبــرات شــركات اإلنشــاءات، فــي 
حيــن أنفقــت كوريــا الجنوبيــة العائــدات القادمــة مــن الــدول النفطيــة 

التصنيــع. فــي  برنامجهــا  لتطويــر 

ومنــذ مطلــع القــرن، تنوعــت العالقــات االقتصاديــة وامتــدت إلى مجاالت 
اقتصاديــة  اهتمامــات  وظهــرت  واإلنشــاءات.  الطاقــة  قطاعــي  غيــر 
جديــدة بعــد االرتفــاع فــي أســعار النفــط. وأبــدت دول مجلــس التعــاون 
ــة لتخفيــف حــدة  ــع نظمهــا االقتصادي ــًة فــي تنوي الخليجــي رغبــًة قوي
االعتمادالمفــرط علــى قطــاع الطاقــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، فإنهــا 
كانــت بحاجــة إلــى شــريك يقــدم لهــا التكنولوجيــا الصناعيــة، والعمالــة 

الماهــرة، وخبــرات جديــدة فــي التنميــة.

واســتفادت كوريــا الجنوبيــة، والتــي بــدأت أيضــً فــي البحــث عن أســواق 
جديــدة للنمــو، مــن القــوة الشــرائية المتزايــدة فــي منطقــة الخليــج.2 
مــن  الثنائيــة  االقتصاديــة  المشــاريع  إلــى  ينظــران  الطرفــان  وكان 
منظــور إســتراتيجي. فبجانــب قطــاع الطاقــة، شــّجع ذلــك علــى إطــالق 
مبــادرات جديــدة للتعــاون فــي قطاعــات غيــر الطاقــة. وبالرغــم مــن 
ــة  ــارات المتبادل ــات الجيوسياســية فــي المنطقــة، أتاحــت الزي االضطراب
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بيــن القــادة السياســيين والمســؤولين رفيعــي المســتوى ورؤســاء 
الشــركات تبــادل أفــكار أكثــر حــول نطــاق التعــاون.

وكان العــراق جــزءًا مــن هــذه المعادلــة أيضــً. فقــد صــّدر %11 مــن 
مــن  الفتــرة  أثنــاء  الجنوبيــة  الكوريــة  النفطيــة  الــواردات  إجمالــي 
المملكــة  بعــد  الرابــع  المركــز  فــي  جــاء  وبذلــك   ،2019 إلــى   2015
ــات المتحــدة فــي 2019. وفــي  ــت، والوالي ــة الســعودية، والكوي العربي

 قطــاع األشــغال الهندســية والمشــتريات واإلنشــاءات، وّقعــت شــركة
إلنشــاء  أمريكــي  دوالر  مليــار   10.1 بقيمــة  عقــدًا   Hanwha E&C
لمدينــة  المتكامــل  المشــروع  وشــمل   .2012 فــي  ذكيــة"  "مدينــة 
بســماية  الجديــدة إنشــاء مجمــع ســكني عمرانــي، وتطويــر منشــآت 
البنيــة التحتيــة لهــا ومنهــا محطــات الميــاه ومعالجــة الصــرف الصحــي، 
ومستشــفيات، ومــدارس، وشــبكات للكهربــاء، ومراكــز ثقافيــة ومــا 

شــابه.

2019 2018 2017 2016 2015 الدولة
297 323 319 324 306 المملكة العربية السعودية
151 162 160 159 142 الكويت
64 66 65 88 123 قطر
89 72 91 88 100 دولة اإلمارات
0.4 1 4 16 3 ُعمان
118 138 126 138 127 العراق
33 58 148 112 42 إيران

واردات النفط الخام الكورية الجنوبية من الخليج )مليون برميل(

المقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية من حيث إجمالي الناتج المحلي والسكان  

المصدر: بترونت، شركة النفط الوطنية الكورية

 المصدر: صندوق النقد الدولي

الشراكة التجارية

التعــاون  مجلــس  لــدول  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  أن  مــن  بالرغــم 
ــج  ــد بمعــدل 3.7 ضعفــً عــن النات الخليجــي الســت مجتمعــًة كان يزي
المحلــي اإلجمالــي لكوريــا الجنوبيــة فــي 1980، فإنــه بحلــول 2019 
أصبحــت اقتصــادات الجانبيــن متماثلــة وقدرت بنحــو 1.6 تريليون دوالر 
أمريكــي. غيــر أن أعــداد الســكان بيــن الجانبيــن ُتقــّدم صــورًة مختلفــًة؛ 

فســكان كوريــا الجنوبيــة كانــوا يزيــدون بنســبة 2.8 عــن إجمالــي عــدد 
الســكان فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 1980. ولكــن مــع 
االنخفــاض الســريع فــي معــدل المواليــد فــي كوريــا الجنوبيــة، فــإن 

ــى 60 مليــون. ــل اآلن، ويتــراوح بيــن 50 إل عــدد الســكان متماث
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العقديــن  مــدار  علــى  الجانبيــن  بيــن  التجــارة  حجــم  إجمالــي  نمــا 
كوريــا  تجــارة  نمــو  معــدل  مــن  نســبيً  أســرع  بنســبة  الماضييــن 
ــرة بيــن 2011 و2014، تجــاوز  ــدول األخــرى. ففــي الفت ــة مــع ال الجنوبي
110 مليــار دوالر أمريكــي ســنويً،  حجــم التجــارة بينهمــا أكثــر مــن 
الكوريــة  التجــارة  حجــم  إجمالــي  مــن   10% عــن  تزيــد  نســبة  وهــي 
67.2 مليــار دوالر أمريكــي فــي  إلــى  الجنوبيــة. غيــر أنهــا انخفضــت 
2019 بســبب انخفــاض أســعار النفــط، وبذلــك انخفضــت إلــى نســبة 

الجنوبيــة. الكوريــة  التجــارة  إجمالــي  مــن   6.4%

تزيــد حصــة الــواردات فــي إجمالــي حجــم التجــارة الكوريــة الجنوبيــة 
مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــن %80، وبذلــك فإنهــا تترجــم 
إلــى عجــز تجــاري ضخــم لصالــح كوريــا الجنوبيــة. فقــد بلغــت الــواردات 
ــدول الســت فــي 2019 مبلغــً وقــدره 57.8  ــة الجنوبيــة مــن ال الكوري
كوريــا  واردات  إجمالــي  مــن   11.5% بنســبة  أمريكــي،  دوالر  مليــار 
الجنوبيــة. وكانــت حصــة الــواردات الكوريــة الجنوبيــة مــن دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي أكثــر مــن %18 بيــن 2011 و2014. ويعكــس ذلــك 
والغــاز  الخــام،  النفــط  وتشــمل  كوريــا،  تســتوردها  التــي  المنتجــات 
الطبيعــي والنفثــا، والتــي تتميــز أســعارها الدوليــة بالتقلــب الشــديد.

علــى الجانــب اآلخــر، ســجلت صــادرات كوريــا الجنوبيــة إلــى دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي مبلغــً وقــدره 9.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي 2019، 
بنســبة %1.7 فقــط مــن إجمالــي صادراتهــا. وكانــت النســبة أكثــر مــن 
%3 فــي الفتــرة بيــن 2011 و2015. وتشــمل الصــادرات الرئيســية إلــى 
دول الخليــج الســلع االســتهالكية المعمــرة ومنهــا الســيارات واألجهــزة 
ــك مــواد البنــاء القائمــة  اإللكترونيــة، وآالت ومعــدات اإلنشــاءات، وكذل
علــى الحديــد والصلــب. وفــرض المنحــى التنازلــي ألســعار النفــط بدايــة 
مــن النصــف الثانــي مــن 2014 قيــودًا علــى حجــم اإلنفــاق فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ممــا تســبب فــي انكمــاش ســوق األشــغال 
الهندســية والمشــتريات واإلنشــاءات، وبذلــك أّثــر علــى صــادرات كوريــا 

الجنوبيــة إلــى المنطقــة.

نسبة التجارة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج من إجمالي نسبة التجارة بين كوريا الجنوبية ومختلف دول العالم

.)www.kita.net( المصدر: جمعية كوريا للتجارة الدولية 

لكوريــا  تجــاري  شــريك  أكبــر  هــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الجنوبيــة فــي منطقــة الخليــج، وهــي أيضــً أكبــر مصــدر للنفــط لهــا 
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي، واســتحوذت المملكــة علــى نســبة 
%38 مــن إجمالــي التجــارة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وكوريا 
الجنوبيــة فــي 2019. وقطــر هــي ثانــي أكبــر شــريك تجــاري لكوريــا 
الجنوبيــة، وهــي أكبــر مصــّدر للغــاز الطبيعــي وتســهم بحصــة 20% 
فــي حجــم التجــارة بيــن دول الخليــج وكوريــا الجنوبيــة. وتحتــل كوريــا 
الطبيعــي  للغــاز  المســتوردة  الــدول  بيــن  الثالــث  المركــز  الجنوبيــة 
اليابــان والصيــن. وصــّدرت قطــر وُعمــان  العالــم بعــد  المســال فــي 
%33 و%12 علــى التوالــي مــن الغــاز الطبيعــي المســال إلــى كوريــا 
الجنوبيــة فــي 2019. وهنــاك اتفــاق للغــاز الطبيعــي المســال بيــن 
ــة راس غــاز حتــى  ــة Kogas وشــركة الغــاز القطري شــركة الغــاز الكوري
2026-2024، ويتــم بنــاء معظــم ناقــالت الغــاز الطبيعــي المســال 

لقطــر فــي أحــواض بنــاء الســفن الكوريــة الجنوبيــة.3

   
وتأتــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المركــز الثالــث اآلن، بعــد أن 
كانــت فــي المركــز الثانــي حتــى 2011. ورغــم أن الكويــت هــي ثانــي 
أكبــر مصــّدر للنفــط إلــى كوريــا الجنوبيــة، فــإن حجــم التجــارة بيــن 

ــدول الخليجيــة الثــالث المشــار إليهــا آنفــً. الجانبيــن أقــل مــن ال

وفيمــا يخــص أســواق التصديــر لكوريــا الجنوبيــة، فإن المملكــة العربية 
ســوقين  أكبــر  همــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية 
للصــادرات الكوريــة فــي منطقــة الخليــج نتيجــة لحجــم اقتصادهمــا 
بصفــة عامــة وســوق األشــغال الهندســية والمشــتريات واإلنشــاءات 
الهندســية  األشــغال  عقــود  نســبة  وبلغــت  خاصــة.  بصفــة  فيهمــا 
والمشــتريات واإلنشــاءات للشــركات الكوريــة الجنوبيــة في الســعودية 
ــرة مــن 2000 إلــى 2019 نســبة %67 مــن  ــارات خــالل الفت ــة اإلم ودول

إجمالــي قيمــة العقــود فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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ال يثيــر االســتثمار بيــن الجانبيــن نفــس الدرجــة مــن االهتمــام عنــد 
مقارنتــه بالتجــارة. فقــد بلــغ االســتثمار األجنبــي المباشــر للشــركات 
الكوريــة الجنوبيــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي بيــن 
ــار دوالر أمريكــي، بنســبة 1.7%  2000 و2019 مبلغــً وقــدره 8.1 ملي
فقــط مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر لكوريــا الجنوبيــة علــى مســتوى 
العالــم. واالســتثمار األجنبــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
كوريــا الجنوبيــة أقــل مــن ذلــك؛ 1.8 مليــار دوالر أمريكــي فــي نفــس 
الفتــرة، وهــي نســبة أقــل مــن %1 مــن إجمالــي االســتثمار األجنبــي 

ــا. ــى كوري المباشــر الداخــل إل

الشراكة اإلستراتيجية

كانــت العالقــات االقتصاديــة بين الجانبين بطيئــًة في أواخر الثمانينات 
والتســعينات مــن القــرن الماضــي نتيجــة لالنخفــاض الســريع فــي حجــم 

والتوتــرات  واإلنشــاءات  والمشــتريات  الهندســية  األشــغال  أســواق 
الكــوري  االقتصــاد  وعانــى  الخليــج.  حــرب  ومنهــا  الجيوسياســية 
الجنوبــي أيضــً مــن األزمــة الماليــة اآلســيوية فــي أواخــر التســعينات، 
غيــر أنــه مــع بدايــة األلفيــة الثانيــة حــاول المســؤولون الحكوميــون 
وقــادة األعمــال فــي كوريــا الجنوبيــة االســتفادة مــن مزايــا ارتفــاع أســعار 

ــرة "ازدهــار" أخــرى فــي الشــرق األوســط.4 النفــط وفت

ورغــم أن ارتفــاع أســعار النفــط كان مــن المحتمــل أن يضــر باالقتصــاد 
تكاليــف  وزيــادة  المتنامــي،  التجــاري  العجــز  جــراء  الجنوبــي  الكــوري 
واضعــي  أن  إال  الطاقــة،  أمــن  وانعــدام  التضخميــة  واآلثــار  اإلنتــاج، 
ــادة الصــادرات وفــرص  ــى زي ــا الجنوبيــة ســعوا إل السياســات فــي كوري
األعمــال فــي منطقــة الخليــج. ونفــذوا عــدة سياســات لتوســيع نطــاق 
الصغيــرة  المشــاريع  علــى  بالتركيــز  الصناعــي  التعــاون  مشــاريع 
تنفيــذ  علــى  أيضــً  وشــجعوا  المثــال.  ســبيل  علــى  والمتوســطة 
وتضمــن  الطاقــة،  إمــدادات  اســتقرار  لتأميــن  مشــتركة  مشــاريع 

النسبة المئوية من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون مع كوريا الجنوبية )%(

www.kita.net :المصدر

www.kita.net :المصدر

2019 2018 2015 2010 2005 2000 الدولة
25.5 30.3 29.0 31.4 18.2 10.9 المملكة العربية السعودية
13.4 16.8 17.1 12.4 6.1 2.5 قطر
12.5 13.9 14.7 17.7 12.8 6.7 دولة اإلمارات
11.7 14.0 9.9 11.9 6.4 3.0 الكويت
9.9 11.5 7.7 5.6 0.7 0.5 العراق
3.3 3.5 3.8 4.8 4.0 1.9 ُعمان
2.4 6.4 6.1 11.5 5.7 3.8 إيران
0.8 0.8 0.7 0.8 0.4 0.3 البحرين

حجم التجارة بين دول الخليج وكوريا الجنوبية )مليار دوالر أمريكي(
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ــاء المخــزون النفطــي فيمــا  ــن النفــط وبن ــك إنشــاء منشــآت لتخزي ذل
الجانــب. أحــادي  النفطــي  النشــاط  يتخطــى 

ودول  الجنوبيــة  كوريــا  قــادة  بيــن  المتبادلــة  الزيــارات  واكتســبت 
مجلــس التعــاون الخليجــي زخمــً، مــن أجــل تنفيــذ أهــداف السياســات 
الجديــدة مــن منظــور إســتراتيجي بعيــد المــدى. فقــد زار الرئيــس روه 
مــو - هيــون دولــة اإلمــارات فــي 2006، وهــي أول زيــارة لرئيــس كــوري 
جنوبــي إلــى الدولــة منــذ إقامــة العالقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن 
فــي 1980. 5 ومــن المثيــر لالنتبــاه أن شــركة سامســونج حصلــت علــى 
ــرج خليفــة فــي  ــم، وهــو ب ــرج فــي العال العقــد الرئيــس لبنــاء أطــول ب

دبــي، حتــى قبــل تلــك الزيــارة.  

زار الرئيــس روه كذلــك المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت وقطــر 
ــه أمــام مجلــس الشــورى الســعودي، اقتــرح  فــي 2007. 6 وفــي كلمت
الرئيــس روه "مبــادرة تعــاون بيــن كوريــا الجنوبيــة والشــرق األوســط 
للقــرن الحــادي والعشــرين." وُطرحــت فكــرة إبــرام اتفاقيــة تجــارة حــرة 
بيــن كوريــا الجنوبيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز التجــارة 

الثنائيــة بيــن الجانبيــن، غيــر أن المفاوضــات ُعلِّقــت فــي 2009.

بجانــب ذلــك، ُعِرضــت برامــج عديــدة لتنميــة المــوارد البشــرية لتبــادل 
إلــى  ُينظــر  وكان  الصناعيــة،  التنميــة  فــي  الجنوبيــة  كوريــا  خبــرات 
هــذه البرامــج بأنهــا مفيــدة فــي إطــار ســعي دول مجلــس التعــاون 
المطروحــة  األفــكار  بيــن  مــن  وكان  اقتصاداتهــا.  لتنويــع  الخليجــي 
منتــدى التعــاون بيــن كوريــا والشــرق األوســط، والــذي كان الهــدف 
منــه أن يكــون بمثابــة "ملتقــى ناجــع لرســم خريطــة التعــاون" بيــن 
المســؤولين الحكومييــن رفيعــي المســتوى وقــادة األعمــال مــن كال 

الجانبيــن.7

جديــد  تعــاون  أول  فــكان  الوقــت.  بمــرور  المقترحــات  هــذه  وأثمــرت 
بــارز فــي مجــال الطاقــة هــو االتفــاق بيــن شــركة الكهربــاء الكوريــة 
ومؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة علــى إنشــاء أول محطــة مفاعــالت 
ويهــدف   .2009 فــي  بأبوظبــي  براكــة  فــي  اإلمــارات  فــي  نوويــة 
المشــروع، والــذي تقــدر قيمتــه بـــ 18.6 مليــار دوالر أمريكــي، إلــى تلبيــة 
الطلــب المتنامــي لدولــة اإلمــارات مــن الكهربــاء، ويشــمل أيضــً اتفاقــً 

لخدمــات التشــغيل والصيانــة طويلــة األجــل.8

ودولــة  الجنوبيــة  كوريــا  بيــن  اإلســتراتيجية  الشــراكة  ووّســعت 
اإلمــارات لعــام 2009 مــن نطــاق التعــاون الثنائــي ليتجــاوز المجاليــن 
التقليدييــن للطاقــة واإلنشــاءات. حيــث شــملت التعــاون فــي مجــاالت 
الرعايــة الصحيــة، والخدمــات الطبيــة، والثقافــة، واستكشــاف الفضــاء، 
وشــؤون الدفــاع وغيرهــا. ومــن بيــن النتائــج القابلــة للقيــاس للشــراكة 
اإلســتراتيجية هــو أن دولــة اإلمــارات أرســت عقــودًا لتنفيــذ مشــاريع 
بقيمــة 21 مليــار دوالر علــى الشــركات الكوريــة الجنوبيــة فــي الفتــرة مــن 

2009 إلــى 2016. 9

ووّقعــت شــركة النفــط الوطنيــة الكوريــة )كينــوك( وشــركة بتــرول 
أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( اتفاقــً فــي 2012 لالشــتراك فــي إنشــاء 
مخــزون نفطــي إســتراتيجي. ووافقــت شــركة أدنــوك بموجــب االتفاقيــة 
علــى أن تســتأجر منشــآت تخزيــن نفطيــة في يوســو لتخزيــن 6 مليون 
برميــل مــن النفــط الخــام. وكان المشــروع لــه أهــداف إســتراتيجية لــكال 
الطرفيــن. ففــي الوقــت الــذي حصلــت فيــه دولــة اإلمــارات علــى مرونــة 
تلبيــة تفــاوت الطلــب علــى النفــط فــي آســيا عبــر البيــع مــن هــذا 
المخــزون، خففــت كوريــا الجنوبيــة مــن اضطرابــات أمــن الطاقــة لديهــا 

عــن طريــق االحتفــاظ بالحــق فــي أن تكــون المشــتري األول للنفــط 
المخــزن فــي حالــة حــدوث اضطرابــات مفاجئــة فــي ســوق اإلمــداد.

وكذلــك اتفــق اتحــاد شــركات كــوري جنوبــي مكــّون مــن شــركة النفــط 
الوطنية الكورية وشــركة GS Energy مع أدنوك في 2012 للتنقيب 
والتطويــر المشــترك لحقــول نفطيــة جديــدة فــي حليبــة بأبوظبــي.10 
ومــن المتوقــع أن تنتــج الحقــول 60,000 برميــل فــي اليــوم بحلــول 
2023، مــع اشــتراط تصديــر %40 مــن اإلنتــاج إلــى كوريــا الجنوبيــة. 
والمشــروع لــه أهميتــه؛ ألنــه يزيــد مــن أمــن اإلمــدادات النفطيــة لكوريــا 
ــة  الجنوبيــة بمشــاركتها فــي مشــاريع المنبــع، فــي حيــن تحصــل دول

اإلمــارات علــى مســتثمر لمشــروع التنقيــب ومشــتٍر للنفــط أيضــً.

وفــي أحــد المؤشــرات علــى دبلوماســية الفضــاء فــي القــرن الحــادي 
قمريــن  أول  تطويــر  فــي  الجنوبيــة  كوريــا  ســاهمت  والعشــرين، 
صناعييــن لدولــة اإلمــارات، وهمــا دبــي ســات-1 )2009( ودبــي ســات- 2 
)2013(، وقدمــت العــون فــي أول قمــر صناعــي محلــي إماراتــي، وهــو 

خليفــة ســات، فــي 2018.

الزراعة الذكية

الخليــج  بيــن دول   العالقــات  التركيــز مؤخــرًا فــي  بينمــا كان محــور 
وكوريــا الجنوبيــة هــو التعــاون فــي قطــاع التكنولوجيــا المتقدمــة، 
كان هنــاك أيضــً تعــاون رائــد فــي القطــاع الزراعــي. ففــي ســابقة هــي 
الشــرق األوســط، ســاعد مشــروع مشــترك  األولــى مــن نوعهــا فــي 
للزراعــة الذكيــة تــم التخطيــط لــه فــي 2018 دولــة اإلمــارات فــي حصــاد 
763 كليوجــرام مــن األرز فــي قطعــة أرض صحراويــة مســاحتها 1,000 
متــر مربــع فــي يونيــو 2020. وإذا نجحــت زراعــة األرز باســتخدام كميــات 
الطريــق  ُتمّهــد  قــد  فإنهــا  الميــاه علــى نطــاق واســع،  مــن  ضئيلــة 
ــة اإلمــارات  إلطــالق مبــادرات مشــابهة والتــي ســتقلل مــن اعتمــاد دول
ــك تســهم فــي ســعيها لتحقيــق األمــن  علــى اســتيراد الغــذاء، وبذل

الغذائــي واالســتدامة.11
 

وتتكيــف أنــواع األرز التــي يتــم زراعتهــا فــي دولــة اإلمــارات مــع أجــواء 
الحقــول  ري  ويتــم  التربــة.  خصائــص  وضعــف  والملوحــة،  الحــرارة، 
التكلفــة  لتقليــل  األرض  تحــت  تقطيــر  أنابيــب  شــبكة  باســتخدام 
والهــدر. وتضمــن المشــروع المبتكــر اســتعمال أنابيــب مدمجــة فــي 
التربــة لتوصيــل الميــاه مباشــرًة إلــى جــذور النبــات واســتخدام ميــاه 
البحــر بعــد تحليتهــا بــدالً مــن الميــاه الجوفيــة. وكانــت هــذه الطرائــق 
جــزءًا مــن تقنيــات ترشــيد اســتهالك الميــاه الكوريــة الجنوبيــة، وكان 
المناخــي  التغيــر  وزارة  أبحــاث  مركــز  بيــن  تعــاون  ثمــرة  المشــروع 
والبيئــة فــي الذيــد بالشــارقة، وجامعــة اإلمــارات وإدارة التنميــة الريفيــة 

فــي كوريــا الجنوبيــة.

التعاون في قطاعات متخصصة

الكويــت،  إلــى   2015 فــي  هــي  جــن  بــاك  الرئيســة  زيــارة  ســاعدت 
والســعودية، ودولــة اإلمــارات وقطــر فــي بحــث التعــاون فــي قطاعــات 
متخصصــة. فشــمل التعــاون بيــن كوريــا الجنوبيــة والكويــت علــى 
ســبيل المثــال صناعــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة وشــديدة التطــور 
البحــث  وأنشــطة  الذكيــة  الكهربــاء  التكنولوجــي ومنهــا شــبكات 
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والتطويــر فــي المبانــي التــي تتميــز بالكفــاءة فــي اســتهالك الطاقــة. 
 SK Telecom وفــي تطــور جديــد آخــر، اتفقــت شــركة االتصــاالت الكوريــة
ــة المعياريــة  وشــركة االتصــاالت الســعودية علــى التعــاون فــي المقارن
لمفهــوم "االقتصــاد اإلبداعــي". وإدراكً لــدور دول الخليــج في المســيرة 
التنمويــة لكوريــا الجنوبيــة، حــددت الرئيــس بــارك المنطقــة فــي 2015 
باعتبارهــا أحــد األوجــه المحتملــة "لالســتجابة لدعواتنــا إلعــادة تنشــيط 

االقتصــاد." 12

وفــي أحــد أوجــه التعــاون اإلســتراتيجي الكــوري الســعودي وضعــت 
ــات لتوســيع نشــاط أعمالهــا فــي صناعــات المصــب  الســعودية ترتيب
للســعودية  أتــاح  مــا  آســيوية،  الشــرق  الدولــة  هــذه  فــي  النفطيــة 
زيــادة صادراتهــا النفطيــة. واشــترت شــركة شــركة أرامكــو العالميــة 
)Aramco Overseas Co(، وهــي إحــدى الشــركات التابعــة ألرامكــو 
الســعودية، حصــة وقدرهــا %28.4 فــي S-Oil Corp، وهــي رابــع أكبــر 
 Hanjin هانجيــن  شــركة  مــن  الجنوبيــة،  كوريــا  فــي  تكريــر  شــركة 
ــك أصبحــت أرامكــو المســاهم  ــار دوالر. وبذل ــغ 1.95 ملي ــة بمبل للطاق

ذا األغلبيــة بحصــة قدرهــا %63.4 فــي 2015. 13

الدافــع االقتصــادي اآلخــر للســعودية لترســيخ الشــراكة اإلســتراتيجية 
لضمــان  تنفــذه  الــذي  الصناعــي  التنويــع  هــو  الجنوبيــة  كوريــا  مــع 
النفــط. فقــد  تحقيــق نمــو وتوفيــر فــرص عمــل فــي قطاعــات غيــر 
اشــترى صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي %38 مــن أســهم 
شــركة بوســكو للهندســة واإلنشــاءات، وهي إحدى الشــركات التابعة 

لبوســكو للصلــب، فــي 2015 بمبلــغ 1.08 مليــار دوالر.

إلنشــاء  ثانيــًة  العامــة  االســتثمارات  وصنــدوق  بوســكو  وتعاونــت 
مشــروع مشــترك، وهــو بوســكو للهندســة واإلنشاءات-الســعودية، 
فــي 2016 ليصبــح إحــدى الشــركات الرائــدة فــي األشــغال الهندســية 
فــي  الدخــول  هــي  اإلســتراتيجية  وكانــت  واإلنشــاءات.  والمشــتريات 
المملكــة  فــي  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  العمرانيــة  التنميــة  ســوق 
العربيــة الســعودية.14 وفــي العــام التالــي، بــدأت الدولتــان فــي تنســيق 
الــواردة  األهــداف  لتحقيــق  الحكومتيــن  بيــن  اإلســتراتيجي  التعــاون 
فــي رؤيــة الســعودية 2030، وخصوصــً فيمــا يخــص تقليــل االعتمــاد 

المفــرط علــى الصناعــة النفطيــة.

وأنشــأ البلــدان لجنــة رؤيــة كوريا-الســعودية 2030،  والتــي انبثــق 
عنهــا مجموعــات عمــل تســتهدف خمســة قطاعــات وهــي: الطاقــة 
والتصنيــع؛ البنيــة التحتيــة الذكيــة والرقمنــة؛ وبنــاء القــدرات؛ والرعايــة 
الصغيــرة  المشــاريع  إلــى  إضافــة  الحيــة؛  الكائنــات  وعلــوم  الصحيــة 
الســفن،  بنــاء  القطاعــات  تلــك  وشــملت  واالســتثمار.  والمتوســطة 
والســيارات، والبتروكيماويــات، والطاقــة المتجددة، والمعــدات الطبية.  

وزار رئيــس كوريــا الجنوبيــة مــون جــاي إن دولــة اإلمــارات فــي 2018 
النوويــة  المفاعــالت  مــن  األول  المفاعــل  إنشــاءات  بإتمــام  لالحتفــال 
APR1400. واتفــق البلــدان علــى االرتقــاء بعالقتهمــا اإلســتراتيجية 
مــن  يوّســع  ممــا  الشــاملة"  اإلســتراتيجية  "الشــراكة  مســتوى  إلــى 
نطــاق التعــاون ليمتــد إلــى "الحــوار 2+2 بيــن المســؤولين فــي المجــال 
الدبلوماســي والدفــاع وعلــى مســتوى نــواب الــوزراء" مــن بيــن أمــور 

أخــرى.15

اتفاقــان  الزيــارة  أثنــاء  ُأبرمــت  التــي  العديــدة  االتفاقــات  ومــن ضمــن 
بقيمــة 3.5 مليــار دوالر بيــن أدنــوك وسامســونج للهندســة. وتضّمــن 
العقــدان مشــروعً بقيمــة 3.1 مليــار دوالر لتحقيــق مرونــة فــي تكريــر 
النفــط الخــام، ومشــروعً بقيمــة 473 مليــون دوالر  الســترجاع الطاقــة 
والميــاه فــي مصفــاة الرويــس النفطيــة المملوكــة لمجموعــة أدنــوك.

الخــاص  اإلســتراتيجي  التعــاون  هــذا  لترســيخ  الســعي  إطــار  وفــي 
ســاعدت زيــارة ولــي عهــد أبــو ظبــي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان إلــى كوريــا الجنوبيــة فــي 2019 فــي اتفــاق البلديــن 

علــى بحــث توســيع شــراكتهما النوويــة لتغطــي دوالً ثالثــًة.16

وزار ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان أيضــً كوريــا 
الجنوبيــة فــي 2019، وتــم خــالل الزيــارة التوقيــع على اتفاقــات في عدة 
قطاعــات بقيمــة 8.3 مليــار دوالر. وشــهد القائــد الســعودي والرئيــس 
أولفيــن داونســتريم  النفايــات ومجمــع  افتتــاح مجمــع تطويــر  مــون 
التابعيــن لشــركة أرامكــو أوفرســيز، واللذيــن تــم تجهيزهمــا بأحــداث 
التقنيــات المســتخدمة فــي المصافــي. وكذلــك، اســتحوذت أرامكــو 
أوفرســيز علــى حصــة قدرهــا %17 فــي هيونــداي أويلبنــك، وهــي 
ثالــث أكبــر شــركة تكريــر فــي كوريــا الجنوبيــة، مــن شــركة هيوانــداي 

القابضــة للصناعــات الثقيلــة بمبلــغ 1.2 مليــار دوالر.

تطوير الرعاية الصحية

بخــالف مشــاركة الشــركات الكوريــة الجنوبيــة فــي مشــاريع الطاقــة، 
والميــاه والتحليــة، فــإن قطاعــات الرعايــة الصحيــة والســياحة العالجيــة 
مــن بيــن أكثــر مجــاالت التعــاون غيــر النفطــي نجاحــً علــى مــدار العقــد 
الماضــي. فقــد أعطــت كوريــا الجنوبيــة األولويــة لذلــك القطــاع ليكــون 
محــركً جديــدًا للنمــو تحــت شــعار "الطــب فــي كوريــا" بعــد النجــاح 

الباهــر فــي صناعــات الســيارات وشــبه الموصــالت.

ــك؛ ألنهــا تحــرص  واســتفادت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن ذل
الطلــب  لتلبيــة  الصحيــة  الرعايــة  وخدمــات  منشــآت  تطويــر  علــى 
المتنامــي لشــعوبها علــى الخدمــات االجتماعية. وتحديدًا، ســعت دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى تعهيــد إدارة المستشــفيات 17 وحتــى 
اختــارت الحصــول علــى خدمــات طبيــة متقدمــة فــي المستشــفيات 

الكوريــة الجنوبيــة للمرضــى ذوي الحــاالت الخطيــرة مــن المنطقــة.18

فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة، تشــير بيانــات مكتــب الســياحة الوطنــي 
الكــوري إلــى أن مواطنــي دولــة اإلمــارات كانــوا األعلــى فــي متوســط 
نســبة اإلنفــاق بيــن المرضــى القادميــن لغــرض الســياحة العالجيــة 
بإنفــاق مبلــغ يزيــد عــن 10,500 دوالر فــي الزيــارة. فــي 2016 و2018، 
زار 3,560 و3,034 ســائح إماراتــي علــى التوالــي كوريــا الجنوبيــة للعالج 
الطبــي. وتصــل نســبة المرضــى اإلماراتييــن نحــو نصــف عــدد المرضــى 
القادميــن مــن دول الشــرق األوســط والذيــن يتــم عالجهــم فــي كوريــا 

الجنوبيــة. وكان عــدد المرضــى الســعوديين نحــو 1,500 مريــض.

إضافــًة إلــى مــا ســبق، ُيقــّدم أكثــر مــن 200 شــخص مــن الكورييــن 
إلــى  الجــودة  عاليــة  الطبــي خدمــات طبيــة  القطــاع  فــي  العامليــن 
ــة اإلمــارات فــي مستشــفى الشــيخ خليفــة التخصصــي  مواطنــي دول
فــي رأس الخيمــة، والــذي يتــم إدارتــه بالتعــاون مــع مستشــفى ســول 
األخــرى علــى  بيــن األمثلــة  ومــن   19 الوطنــي منــذ 2014.  الجامعــي 
فــي  الفقــري  للعمــود  المستشــفيات مركــز ووريــدول  إدارة  تعهيــد 
دبــي منــذ 2011، ومركــز دبــي إلعــادة التأهيــل بدعــم مــن مستشــفى 
بوبــاث ميموريــال منــذ 2012، ومركــز المارينــا للفحــص الصحــي المبكر 
فــي أبوظبــي بدعــم مــن مستشــفى ســانت مــاري ســيول منــذ 2015.
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الدروس الدبلوماسية - سياسات شروق 
الشمس وبزوغ القمر

ُتنّفــذ دول الخليــج وكوريــا الجنوبيــة فــي الســنوات األخيــرة سياســات 
مــع  للتعامــل  األمنيــة  والجوانــب  الخارجيــة  السياســة  فــي  للتنويــع 
المشــهد الدولــي المتغيــر. ولمــا كان الجانبــان يــدركان أن الواليــات 
شــؤون  علــى  تهيمــن  التــي  الوحيــدة  القــوة  تعــد  لــم  المتحــدة 
العالــم، فإنهمــا يقيمــان أشــكاالً جديــدًة مــن التعــاون فــي النواحــي 
الدبلوماســية واألمنيــة مــع بعــض الشــركاء االقتصادييــن. فضــاًل عمــا 

ســبق، يتعــاون الطرفــان بطــرق شــتى لتعزيــز االســتقرار.

ــر  ــة "دبلوماســية القــوة المتوســطة" منــذ أكث ــا الجنوبي وتدعــم كوري
مــن عقــد اآلن، وهــي إحــدى الــدول األعضــاء فــي شــبكة ميتــكا، والتــي 
تشــارك فيهــا المكســيك، وأندونيســيا، وتركيــا، وكوريــا الجنوبيــة، 

ــة. ــا األمنيــة الدوليــة غيــر التقليدي وأســتراليا، وتتعــاون فــي القضاي

وهنــاك أيضــً أحــد الــدروس المســتفادة فــي الطريقــة التــي تتأقلــم 
ــا الجنوبيــة مــع التنافــس األمنــي بيــن القــوى العظمــى، وال  بهــا كوري
ســيما فــي تســوية القضيــة النوويــة الكوريــة الشــمالية. وبالرغــم مــن 
أن النتيجــة النهائيــة تثيــر التســاؤل، فقــد "ســعت كوريــا الجنوبيــة 
ــان،  ــات المتحــدة والياب ــة مــع الوالي ــة الثالثي ــات األمني ــز العالق ــى تعزي إل
وفــي نفــس الوقــت دعــم إقامــة شــبكات تعــاون متعــددة المســتويات 
مــع الصيــن لضمــان أال تشــعر الصيــن باإلقصــاء"، وهــذه هــي إحــدى 
معالــم  وضــوح  ويتزايــد  المتوســطة.20  للقــوى  التقليديــة  الســمات 
تلــك السياســة الدقيقــة فــي الطريقــة التــي تســعى مــن خاللهــا دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى تحقيــق التعــاون فــي عالقاتهــا مــع 

عــدد مــن القــوى الدوليــة.

وُتقــّدم كوريــا الجنوبيــة كذلــك درســً فــي كيفيــة تحقيــق  التــوازن 
الجنوبيــة  إيــران؛ حيــث أوضحــت كوريــا  مــع  فــي مصالحهــا  الدقيــق 
موقفهــا دائمــً بأنهــا تتوقــع مــن إيــران أن تنضــم إلــى الجهــود الدوليــة 
لمنــع االنتشــار النــووي وأن تنفــذ التزاماتهــا الــواردة فــي قــرارات األمــم 
للحملــة  انعــكاس  سياســتها  أن  الجنوبيــة  كوريــا  وتــرى  المتحــدة. 
التــي تقودهــا للضغــط علــى كوريــا الشــمالية للتخلــي عــن أســلحتها 

النوويــة.

واســتطاعت كوريــا الجنوبيــة تفــادي العقوبــات وحافظــت علــى عالقــات 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ودول  المتحــدة،  الواليــات  مــع  إيجابيــة 
وإيــران علــى مــدار العقــد الماضــي الــذي شــابه التوتــر. وبعــد العقوبــات 
الماليــة  المعلومــات  شــبكة  وإلغــاء  األوروبــي  االتحــاد  فرضهــا  التــي 
SWIFT فــي 2012، اســتمرت كوريــا الجنوبيــة فــي اســتيراد نحــو 5% 
مــن وارداتهــا النفطيــة مــن إيــران حتــى 2015، غيــر أن حجــم تجارتهــا 
الثنائيــة مــع إيــران هبــط إلــى 6.1 مليــار دوالر فــي 2015 مــن 17.4 

مليــار فــي 2011. 21

المشــتركة  الشــاملة  العمــل  علــى خطــة  التوقيــع  مــن  عــام  وبعــد 
)JCPOA( فــي 2015، ُعِقــدت أول قمــة بيــن كوريــا الجنوبيــة وإيــران في 
طهــران. وبرفقــة وفــد مكــّون مــن أكثــر مــن 230 مــن رجــال األعمــال، 
أتاحــت زيــارة الرئيســة بــاك تنفيــذ مشــاريع هائلــة فــي قطاعــات الطاقــة، 
والبنيــة التحتيــة، والرعايــة الصحيــة وغيرهــا. وتــم االتفــاق علــى تنفيــذ 
نحــو 30 مشــروعً اقتصاديــً مشــتركً، بقيمــة إجماليــة قدرهــا 37.1 

مليــار دوالر .22

وعندمــا انســحبت واشــنطن مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
فــي 2018، كانــت كوريــا الجنوبيــة مــن بيــن عــدد قليــل مــن الــدول 
التــي حصلــت علــى إعفــاء مــن العقوبــات األمريكيــة، ممــا مّكــن إيــران 
فــي  النفطيــة  الجنوبيــة  كوريــا  واردات  مــن   5% نحــو  تصديــر  مــن 
المتحــدة  الواليــات  بقــرار  الجنوبيــة  كوريــا  التزمــت  وبعدهــا   .2018
بعــدم تجديــد اســتثناءات العقوبــات، وتوقفــت تمامــً عــن اســتيراد 
النفــط مــن إيــران للمــرة األولــى منــذ 2012. وفــي حيــن أنهــا تمكنــت 
مــن توفيــر احتياجاتهــا مــن الطاقــة مــن مناطــق أخــرى، فــإن ذلــك كان 

بمثابــة صفعــة لمعظــم المشــاريع.23

الجنوبيــة  الكوريــة  السياســية  الخبــرات  فــإن  الســياق  هــذا  وفــي 
بيــن  المشــتركة  فالقمــم  الخليــج.24  لمنطقــة  عظيمــة  فائــدة  لهــا 
الكوريتيــن والــدور الكــوري فــي تيســير التقــارب بيــن الواليــات المتحــدة 
وكوريــا الشــمالية دروس دبلوماســية مفيــدة للغايــة لــدول الخليــج.

وفــي حيــن أن سياســة "شــروق الشــمس" ربمــا ال تكــون نموذجــً مثاليــً 
للتقــارب فــي معالجــة الوضــع بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
التــي ال يتــم بهــا  وإيــران، فإنهــا قطعــً درس عملــي فــي الطريقــة 
تصعيــد التوتــر ليخــرج عــن نطــاق الســيطرة.25 ومنــذ وضــع تصــور 
لهــا فــي 1998، شــجعت سياســة "شــروق الشــمس" - التــي تتخــذ 
مــن حكايــات إيســوب مصــدر إلهــام لهــا - علــى توســيع التواصــل 
تقــدم  إلــى  أدى  ممــا  والجنوبيــة،  الشــمالية  كوريــا  بيــن  السياســي 
اقتصــادي ومّهــد الطريــق للقــاءات بيــن أفــراد العائــالت الذيــن تشــتت 
احتمــال  جعــل  ذلــك  أن  أهميــة  واألكثــر  الكوريتيــن.  بيــن  شــملهم 

نشــوب الحــرب تحــت الســيطرة.

يشــعرون  الجنوبييــن  الكورييــن  المفكريــن  مــن  العديــد  يــزال  وال 
أن "شــروق الشــمس" هــي كلمــة الســر علــى المــدى البعيــد. ورغــم 
ــة مــن  ــدة، وجهــود التواصــل المكون فتــرات االنطــالق والتوقــف العدي
ســتة أطــراف، والكثيــر مــن األحــداث المثيــرة للقلــق - ومنهــا االختبــارات 
التــي فشــلت، فــإن هنــاك  النوويــة واختبــارات الصواريــخ - والقمــم 
اعتقــادًا بــأن سياســة "شــروق الشــمس" لــم تنتــِه، بــل إنهــم يحرصــون 
علــى أن يتــم النظــر إليهــا مــن منظــور جديــد. العــالج هــو االنتقــال مــن 

ــى "االنخــراط". "التواصــل" إل

ــه فــي حيــن أن القيــادة  ــذي يقــف وراء هــذا التفــاؤل هــو أن المنطــق ال
رســالة  وهــي  بــاٍق،  الوطــن  فــإن  األمــم،  حيــاة  فــي  عابــرة  مرحلــة 
ــرًا  ــه تقدي ــم. والحقيقــة أن ــرة فــي العال عميقــة لجميــع الصراعــات المري
الســتضافة الرئيــس مــون جــاي إن لعــدة قمــم بيــن الكوريتيــن فــي 
2018، ُأعيــدت تســمية سياســة "شــروق الشــمس" فــي بعــض الدوائــر 

لتصبــح "سياســة مــون شــاين أو بــزوغ القمــر".26

الشــمالية  وكوريــا  المتحــدة  الواليــات  بيــن  المرتقبــة  القمــم  وقبــل 
والقمــم بيــن الكوريتيــن، تســاءل بعــض المحلليــن عــن مــدى إمكانيــة 

محــاكاة الشــيء نفســه فــي منطقــة الخليــج.27

القوة الناعمة

كوريــا الجنوبيــة هــي إحــدى الــدول الرائــدة فــي الدبلوماســية، وتجســد 
ذلــك فــي نجاحهــا فــي اســتضافة كأس العالــم لكــرة القــدم 2002 
الشــتوية  األوليمبيــة  األلعــاب  واســتخدمت  اليابــان،  مــع  باالشــتراك 
ــات  ــة األجــواء لعقــد القمــم بيــن الكوريتيــن وبيــن الوالي 2018 لتهيئ
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المتحــدة وكوريــا الشــمالية. وكوريــا الجنوبيــة لهــا مســاهمات بــارزة 
أقلهــا  وليــس  المتحــدة،  كاألمــم  األطــراف  متعــددة  المحافــل  فــي 

خدمــات األميــن العــام الســابق لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون.

للقــوة  المفيــد  االســتخدام  فــن  نجــد  األهميــة  مــن  القــدر  وبنفــس 
الناعمــة الناتجــة عــن موســيقى البــوب الكوريــة واألطعمــة المشــابهة 
لـــ "كمتشــي" و"بيبيمبــاب" وهــي أطبــاق ذات شــهرة كبيــرة حــول 
هــذه  بيــن  المقارنــة  ُيمكــن  ربمــا  الخليــج.  ذلــك  فــي  بمــا  العالــم، 
المســاعي وبيــن المبــادرات الجديــدة للقــوة الناعمــة التــي نفذتهــا دول 
ــة إيرينــا، ودبــي أكســبو، واألوليمبيــاد  الخليــج ومنهــا اســتضافة وكال
الخــاص، ومتحــف اللوفــر، وكأس العالــم لكــرة القــدم 2022، إضافــة 

إلــى تســوية النزاعــات فــي القــرن األفريقــي.

وفــي أحــد المؤشــرات علــى تعزيــز دبلوماســية القــوة الناعمــة بيــن 
الجانبيــن، افُتتــح المركــز الثقافــي الكــوري في دولة اإلمــارات في 2016، 
وهــو المركــز األول مــن نوعــه فــي المنطقــة. وهنــاك أيضــً معهــد 
والثقافــة  الكوريــة  اللغــة  لتعليــم  مركــز  وهــو  العظيــم،  ســيجونغ 
الكوريــة، فــي جامعــة زايــد. ويعيــش نحــو 13,000 كــوري جنوبــي فــي 
دولــة اإلمــارات 28 وتشــير األدلــة غيــر الموثقــة إلــى أن األطفــال الكورييــن 
الجنوبييــن هــم النوابــغ الجــدد فــي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 

والرياضيــات فــي العديــد مــن المــدارس الدوليــة فــي المنطقــة.

وســاعد النمــو االقتصــادي الــذي لــم يســبق لــه مثيــل فــي منطقــة 
الخليــج فــي التصــدي لبعــض جوانــب النقــص االجتماعيــة، وخصوصــً 
تنميــة رأس المــال البشــري. وهــذا هــو الجانــب الــذي يمكــن االســتفادة 
ــا الجنوبيــة فــي توســيع اقتصادهــا عبــر تنميــة  فيــه مــن خبــرات كوري
مواردهــا البشــرية بنجــاح؛ لتســتطيع المنطقــة بنــاء اقتصــاد المعرفــة 

والــذي ال غنــى عنــه لمســتقبل مســتقر ومزدهــر.

التعاون في مجال الدفاع

نشــرت كوريــا الجنوبيــة، ضمــن هــذه الدبلوماســية للقــوة المتوســطة، 
العمــل  فرقــة  فــي  لتشــارك  مــرة؛  ألول  الخــارج  فــي  البحريــة  قواتهــا 
دولــة لمكافحــة  والتحالــف المؤلــف مــن 25   )CTF-151( المشــتركة
ذلــك  أن  حيــن  وفــي  األفريقــي.  والقــرن  عــدن  خليــج  فــي  القرصنــة 
حمايــة  إلــى  أيضــً  يهــدف  كان  فإنــه  األطــراف،  متعــدد  تحالفــً  كان 
ســفن الصيــد والســفن التجاريــة وناقــالت الطاقــة الكوريــة الجنوبيــة 
مــع  ذلــك  ويتقاطــع  عليهــا،  العامليــن  الكورييــن  والمواطنيــن 

الخليــج. لمنطقــة  األمنيــة  المشــاغل 

وتتمركــز وحــدة تشــيونجاي مــن القــوات البحريــة الكوريــة الجنوبيــة 
قبالــة ســواحل ُعمــان، وهنــاك وحــدة القــوات الخاصــة التابعــة للجيــش 
عنصــرًا  مــن 139  تتألــف  والتــي  اإلمــارات  دولــة  فــي  الموجــودة  "أخ" 
مــن العمليــات الخاصــة. وُتنّشــر هــذه القــوات علــى أســاس التنــاوب 
الســنوي منــذ ينايــر 2011 لتدريــب القــوات اإلماراتيــة علــى أشــكال 
ــم ترســل  ــن مشــتركة. وقبــل 2011، ل الحــرب الخاصــة ولتنفيــذ تماري
عمليــات  إطــار  خــارج  الخــارج  إلــى  قواتهــا  إطالقــً  الجنوبيــة  كوريــا 

متعــددة األطــراف أو لحفــظ الســالم.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  تواجههــا  التــي  القيــود  تزايــد  ومــع 
ــارات مــن الكونجــرس األمريكــي بشــأن مبيعــات المعــدات  ــة اإلم ودول
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  ســعت  األمريكيــة،  العســكرية 
ــة جــزء مــن هــذه  ــا الجنوبي ــع مصــادر شــراء األســلحة. وكوري ــى تنوي إل
الجنوبيــة مــن منتجــات  الكوريــة  الصــادرات  ارتفعــت  المصــادر. فقــد 
ــة اإلمــارات  الصناعــات الدفاعيــة، ومعظمهــا أســلحة صغيــرة، إلــى دول
مــن 25 مليــار دوالر بيــن 2006 و2010 إلــى 31 مليــار دوالر فــي الفتــرة 

مــن 2011 إلــى 2016. 29

وفــي ســياق المضــي قدمــً فــي هــذا االتجــاه، جــددت كوريــا الجنوبيــة 
ودولــة اإلمــارات التأكيــد علــى عالقاتهمــا اإلســتراتيجية الخاصــة فــي 
2019 ووافقتــا علــى تعزيــز العالقــات العســكرية ودعــم التعــاون فــي 
ــز  الصناعــات الدفاعيــة. واتفــق البلــدان أيضــً علــى العمــل معــً لتعزي

الســالم فــي المنطقــة.30

طيــار  بــدون  طائــرات  نقــل  علــى  كذلــك  الجنوبيــة  كوريــا  ووافقــت 
وغيرهــا مــن التقنيــات إلــى دولــة اإلمــارات عبــر شــراكة بيــن شــركة 
كاليــدوس، ومقرهــا أبوظبــي، وشــركة الطيــران الكوريــة.31 وأعلنــت 
كوريــا الجنوبيــة ضــخ المزيــد مــن االســتثمارات فــي الصناعــات الدفاعيــة 
لتطويــر طائــرات مســيرة آليــة وأجهــزة ليــزر فــي المســتقبل، وهــي 

تعتبــر األســواق الخليجيــة ســوقً طبيعيــً لهــا.

ووّقعــت الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية ومجموعــة هانــوا 
الكوريــة الجنوبيــة اتفاقــً إلنشــاء مشــروع مشــترك فــي 2019 لتصنيــع 
وبيــع أســلحة متنوعــة. وتضمــن االتفــاق بنــدًا لبحــث إمكانيــة التوســع 
ــة،  ــات القتالي ــة، واآللي فــي المنتجــات لتشــمل "المقذوفــات، والمدفعي
ــة، ونظــم القيــادة والســيطرة، عــالوة علــى المنتجــات  والنظــم البحري

الخاصــة باالســتخبارات والرصــد واالســتطالع."32

وقــد أرســلت كوريــا الجنوبيــة وحــدة بحريــة لمكافحــة القرصنــة إلــى 
نتيجــة   2019 فــي  التنــاوب  أســاس  علــى  مهمــة  فــي  عــدن  خليــج 
للهجمــات علــى الســفن البحريــة والتوتــر بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران 
فــي ميــاه الخليــج. وبعــد أيــام مــن الهجــوم الصاروخــي علــى المنشــآت 
خبراتهــا  تقديــم  ســول  مــن  الريــاض  طلبــت  الســعودية،  النفطيــة 

والمســاعدة فــي دعــم نظــام الدفــاع الجــوي فــي المملكــة.33

وأعلنــت وزارة الدفــاع  الكوريــة الجنوبيــة فــي أوائــل 2020 توســيع 
لمكافحــة  المخصصــة  العســكرية  لوحدتهــا  العمليــات  منطقــة 
ــة ســواحل الصومــال لتغطــي أيضــً منطقــة  ــة قبال ــة والعامل القرصن
واألكثــر  هرمــز.  بمضيــق  يرتبطــان  واللذيــن  ُعمــان،  وخليــج  الخليــج 
البحريــة  البعثــة  ينــدرج ضمــن  لــن  ذلــك  إن  قالــت  إن كوريــا  أهميــة 

المعلومــات.34 تبــادل  فــي  أنهــا ستشــارك  مــن  بالرغــم  األمريكيــة 
 

فضــاًل عــن ذلــك وقبــل نشــر قــوات األخ فــي دولــة اإلمــارات، أرســلت كوريا 
الجنوبيــة قــوات زيتــون العســكرية إلــى العــراق فــي الفتــرة مــن 2004 
إلــى 2008 لحفــظ الســالم وإعــادة اإلعمــار. وأصبــح العــراق خــالل العقــد 
ــة  ــر للصناعــات العســكرية الكوري الماضــي أحــد أكبــر أســواق التصدي
وهــي  الفضــاء،  لصناعــات  الكوريــة  المؤسســة  ووّقعــت  الجنوبيــة. 
شــركة الصناعــات العســكرية فــي كوريــا، اتفاقــً بقيمــة 1.1 مليــار دوالر 
 .T-50 Golden Eagle فــي 2013 لتصديــر 24 طائــرة تدريــب مــن نــوع

وتــم تســليم الدفعــة األخيــرة مــن هــذا االتفــاق فــي 2019. 35
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الخاتمة والتوصيات

أبــدت كوريــا الجنوبيــة ودول مجلــس  التعــاون الخليجــي علــى مــدار 
ــر فــي عالقاتهمــا فــي  ــًة لتحقيــق نمــو كبي ــن الماضييــن مرون العقدي
مجــاالت الطاقــة والتجــارة واألمــن مــن حيــث النطــاق والُعمــق. وحــاول 
الطرفــان فــي هــذه العالقــة المفيــدة للجانبيــن تنويــع مجــاالت التعــاون 
بمــا يتجــاوز الممارســات التجاريــة التقليديــة. وشــهد التعــاون فــي مجال 
الطاقــة تنويعــً مــن مجــرد التجــارة فيهــا إلــى التنقيــب عــن النفــط 
وخدمــات المصــب. ويعتبــر التعــاون فــي الرعايــة الصحيــة، مــن بيــن 
ــر التعــاون  أمــور أخــرى، تجســيدًا للنجــاح فــي قطــاع الخدمــات، وُيعتّب

فــي المجــال الدفاعــي نقطــة تحــول فارقــًة.  

علــى  الجنوبيــة  وكوريــا  اإلمــارات  دولــة  المســاعي  تلــك  وشــجعت 
الدخــول فــي "شــراكة إســتراتيجية خاصــة" فــي 2018. بجانــب ذلــك، 
فتــح التعــاون اإلســتراتيجي بيــن كوريــا الجنوبيــة والســعودية فــي 
رؤيــة 2030 آفاقــً جديــدًة "للشــراكة التنمويــة" والتــي يتــم فيها تبادل 
الخبــرات البشــرية، والتكنولوجيــا المتقدمــة، والخبــرات التنمويــة فــي 

مشــاريع تعــاون صناعــي متعــددة المســتويات.

تقودهــا  التــي  اإلســتراتيجية  الشــراكات  هــذه  معظــم  أن  غيــر 
للدولــة،  المملوكــة  الشــركات  فيهــا  تشــارك  والتــي  الحكومــات، 
تواجــه قيــودًا فــي نموهــا المطــرد. وينبغــي أن تجــد عالقــات الشــراكة 
اإلســتراتيجية آفاقــً للنمــو فيمــا يتجــاوز المشــروعات القائمــة علــى 

المتبادلــة. الرســمية  الدبلوماســية 

تشــمل التحديــات األخــرى: التصــدي للعجــز التجــاري الضخــم بيــن كوريــا 
الجنوبيــة ومنطقــة الخليــج عبــر تنويــع أكبــر فــي ســلة الســلع التجاريــة؛ 
التباطــؤ  فتــرات  فــي  والتعــاون  للتنســيق  جديــدة  ُســبل  وإيجــاد 
االقتصــادي الدولــي وانخفــاض أســعار النفــط، والــذي يقلــل مــن تجــارة 
واإلنشــاءات؛  والمشــتريات  الهندســية  األشــغال  وعقــود  الطاقــة 
ومواكبــة التنافــس الناتــج عــن التعــاون المتنامــي بيــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي وبيــن الصيــن، واليابــان، والهنــد وغيرهــا؛ والتعامل 
مــع فتــرات الغمــوض االقتصاديــة والدبلوماســية واألمنيــة النابعــة مــن 
ــات  ــران وفــرض العقوب ــات المتحــدة والســعودية وإي ــر بيــن الوالي التوت

وتعليقهــا.

عــدة  أدنــاه  نعــرض  فإننــا  المســتقبل،  عــن  الحديــث  وعنــد 
التعــاون  فــي  الضعــف  نقــاط  بعــض  لمواجهــة  توصيــات 
جديــدة. فــرص  واستكشــاف  الجانبيــن  بيــن   الحالــي 

وتشــجيع  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  علــى  التركيــز   .1
فــي  االنخــراط  علــى  الخــاص  القطــاع  فــي  الناشــئة  الشــركات 
التعــاون الــذي يقــوده البلــدان. القطــاع الخــاص لــه دور مؤثــر فــي 
تعزيــز المكتســبات االقتصاديــة الوطنيــة وخلــق فــرص العمــل. 
ويلعب القطاع الخاص أيضً دورًا هامً في تهيئة الســاحة للثورة 
الصناعيــة الرابعــة، والتــي مــن مالمحهــا التقنيــات الصاعــدة مثــل 
الــذكاء االصطناعــي، وأجهــزة الروبوت، وإنترنت األشــياء، وتقنيات 
 الجيــل الخامــس الالســلكية، والمركبــات ذاتيــة القيــادة وغيرهــا.

فــي  التعــاون  هــو  الجديــدة  التركيــز  محــاور  أحــد  يكــون  ربمــا   .2
وقــودًا منخفــض  يوفــر  الــذي  الهيدروجيــن"  "القتصــاد  الطاقــة 
مــن  وبالرغــم  الهيدروكربونيــة.  المــواد  مــن  بــدالً  الكربــون 
ــة مــن  ــة لالســتفادة الفعال ــرة المقبل ــرة فــي الفت ــات المؤث التحدي

تعزيــز  دراســة  المفيــد  فمــن  الهيدروجيــن،  اقتصــاد  إمكانــات 
ــة  التعــاون المبتكــر فــي هــذا الميــدان وتحقيــق فوائــد اقتصادي
أنشــطة  فــي  التعــاون  مشــاريع  تــزال  وال  وبيئيــة.   واجتماعيــة 
بالهيدروجيــن  المتعلقــة  التكنولوجيــة  والتطويــر  األبحــاث 
ــر المركبــات التــي تعمــل بالهيدروجيــن، وتوليــد الطاقــة  وتطوي
الكهربائيــة مــن الهيدروجيــن وغيرهــا بانتظــار بحــث القــدرات 
الكامنــة فيهــا. وهنــا أيضــً، الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

لهــا دور حيــوي.

الوارديــن  االقتراحيــن  مــن  ملموســة  فائــدة  تحقيــق  يقتضــي   .3
آنفــً تعزيــز اآلليــات التــي تشــجع علــى التعــاون المالــي. وحيــث 
الناشــئة  والشــركات  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  إن 
قدراتهــا ضعيفــة فــي تجميــع المــوارد الماليــة، فينبغــي صياغــة 
خطــط تمويــل مصممــة خصيصــً للمســاعدة فــي توفيــر رأس 
المــال لهــذه المشــاريع. ويمكــن أن تضــع الحكومتــان ترتيبــات 
مؤسســية لدعــم المشــاريع المشــتركة التــي تضمــن الوصــول 
حــد  علــى  والمخاطــر  التكاليــف  وتبــادل  الماليــة  المــوارد  إلــى 

الســواء.

دراســة الفــرص المتاحــة فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي فــي الخليــج،   .4
ومنهــا فــي التجــارة اإللكترونيــة، والتقنيــات الماليــة، وخدمــات 
ــا االتصــاالت والمعلومــات. وهــذه النقطــة لهــا أهميــة  تكنولوجي

ــا بعــد الكوفيــد-19. خاصــة فــي اقتصــاد م

ثالثــة  استكشــاف عالقــات شــراكة متعــددة األطــراف فــي دول   .5
بــدالً مــن الســعي للتعــاون الثنائــي وحســب. ويتناســب ذلــك 
ــال، فــي ســعيهما  ــات كال الطرفيــن، علــى ســبيل المث مــع أولوي
للنفــاذ إلــى أســواق جديــدة فــي جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا 

الجنوبيــة. وأفريقيــا وأمريــكا 

تعلــم  مــن  اســتفادًة كبيــرًة  الخليــج  أن تســتفيد دول  يمكــن   .6
بيــن  ربــط  الكــوري، والــذي  النمــوذج  الــدروس مــن  المزيــد مــن 
نقطــة  وهــي  للمعرفــة،  اقتصــاد  وتطويــر  االقتصــادي  التنويــع 
تــدرك دول مجلــس التعــاون الخليجــي أنهــا إســتراتيجية هامــة 

النفطــي. غيــر  االقتصــاد  فــي  جهودهــم  لتعزيــز 

دعــم فــرص التصنيــع فــي قطــاع الصناعــات العســكرية - علــى   .7
ســبيل المثــال دمجــت دولــة اإلمــارات بعــض الشــركات العامــة 
 ،EDGE شــركة  فــي  العســكرية  الصناعــات  فــي  المتخصصــة 
وهــي مجموعــة قيمتهــا 5 مليــار دوالر، فــي 2019 لقيــادة جهــود 
تطويــر وإنتــاج أســلحة متقدمــة للقــوات المســلحة للدولــة. وقــد 
تلــك  فــي  الجيديــن  الشــركاء  مــن  الكوريــة  الشــركات  تكــون 

وغيرهــا.    المشــروعات 

وكوريــا  الخليــج  دول  بيــن  التعــاون  لتعزيــز  حــوار  فــي  البــدء   .8
الجنوبيــة فــي المجــال األمنــي لضمــان ســالمة سلســلة إمــدادات 

للجانبيــن. الطاقــة 

تيســير التعــاون فــي معظــم المقترحــات الــواردة آنفــً يســتدعي   .9
مــن الجانبيــن أن يبحثــا توســيع نطــاق الحــوار المقتــرح 2 + 2 
)الــذي يشــمل وزارتــي الخارجيــة والدفــاع مــن كال البلديــن( إلــى 
حــوار 3 + 3 )بمشــاركة وزارة االقتصــاد(. ويحقــق ذلــك درجــًة أكبــر 
مــن الموائمــة بيــن الشــؤون االقتصاديــة والدبلوماســية واألمنيــة، 
ويســاعد فــي تحســين التنســيق وتســريع وتيــرة تنفيــذ مشــاريع 

ــدة ومتعــددة األبعــاد. جدي
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