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العالقات بين دول الخليج واليابان فيما وراء قطاع الطاقة

الدكتــور تشــون ســايتو هــو باحــث مشــارك أول فــي معهــد االقتصــادات الناميــة بمنظمــة التجــارة الخارجيــة اليابانيــة فــي 
طوكيــو، وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة اقتصــادات الشــرق األوســط والتمويــل اإلســامي. عمــل الدكتــور ســايتو كمحاضــر 
فــي جامعــة طوكيــو للدراســات الخارجيــة فــي الفتــرة بيــن 2008 إلــى 2013، وكباحــث زائــر فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة بالعيــن حتــى 2015. نشــر الدكتــور ســايتو العديــد مــن المقــاالت فــي الدوريــات األكاديميــة باللغتيــن اإلنجليزيــة 

واليابانيــة.

◊  دول مجلس التعاون الخليجي واليابان بينهم عاقات شراكة اقتصادية 
أن  حين  وفي  الطاقة.  قطاع  في  وخصوصًا  عديدة،  عقود  منذ  هامة 
بعد  للغاية، وال سيما  يزاالن قطاعين هامين  والغاز ال  النفط  قطاعي 
كارثة فوكوشيما النووية في 2011، إال أن اليابان تقوم بتنويع عاقاتها 
الثنائية مع وضع اعتبارين في الحسبان وهما: األول هو إنعاش اقتصادها 

المحلي، والثاني هو برامج التنويع االقتصادي في دول الخليج.

◊  بالرغم من أن نسبة التجارة غير النفطية من إجمالي حجم التجارة صغير 
في الوقت الراهن، إال أنها ال تشغل مكانًا هامًا في ترتيب الوضع الحالي 

وحسب وإنما من المتوقع أن تزداد أيضًا في المستقبل.

واالستثمار،  التجارة،  النفطية  غير  التعاون  مجاالت  بعض  تشمل    ◊
والثقافة،  الصحية،  والرعاية  التحتية،  والبنية  المتجددة،  والطاقة 
والسياحة والتعليم، وغيرها. وُتبذل أيضًا مساٍع إلقامة عاقات شراكة 
في قطاعات أكثر طموحًا ومنها تكنولوجيا الفضاء، والذكاء االصطناعي، 
الثورة  البيانات، والتقنيات المالية، وغيرها من تطبيقات  وساسل كتل 

الصناعية الرابعة.

“الشراكة  إطار  للتعاون في  الجديدة  المجاالت  اليابان هذه  حددت    ◊
سبيل  على  ذلك،  ويشمل  والعشرين”.  الحادي  القرن  نحو  الشاملة 
والتي  واليابان”  السعودية  العربية  المملكة  بين  التعاون  “خطة  المثال، 

من المنتظر أن تنهض بدور رئيس في “رؤية 2030” للمملكة.

◊  عند الحديث من زاوية القيمة المضافة، فإن هذا التطور في العاقات 
في غير المجاالت النفطية، في كل من القطاعين العام والخاص، من 
الممكن أن يؤثر على األسواق فيما يتجاوز منطقة الخليج، وخاصًة في 

العراق ومصر والدول األفريقية.

سلسلة  سامة  ضمان  أهمية  ضوء  في  أنه  لاهتمام  المثير  من    ◊
في  التعاون  حتى  فإن  االقتصادية،  واإلمدادات  الطاقة  إمدادات 
الذي تشهده  التنوع  المجاالت األمنية والدفاعية يدخل اآلن في هذا 

العاقات.

التحليلية  النظرة  تبحث هذه  االقتصادية،  الدبلوماسية  تحت عنوان    ◊
التطورات  والفرص في القطاع غير النفطي، وخصوصًا بالنسبة للمملكة 

العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

◊  تحدد النظرة التحليلية أيضًا بعض التحديات المعينة - وهي المشكات 
االقتصادية المحلية؛ والتوترات واضطراب االستقرار في الشرق األوسط؛ 
والتنافس مع الدول اآلسيوية األخرى - والتي تتطلب النظر إليها بعين 
االعتبار لضمان حيوية العاقات المتبادلة بين دول الخليج واليابان في 

المستقبل.

◊  وأخيرًا، تنص إحدى توصيات الورقة البحثية على تشجيع دول مجلس 
التعاون الخليجي  على تطوير عاقات شراكة ثنائية ومتعددة األطراف 
مع اليابان من خال االنضمام إلى مشروع “ممر الحرية” )والذي تشارك 
فيه الهند أيضًا( ودعم استثمارات البنية التحتية في أفريقيا )وغيرها من 

مناطق العالم(.
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تفاصيل الموضوع
الــدول  فــإن  اليابــان،  إلــى  الطاقــة  إمــدادات  زاويــة  مــن  الحديــث  عنــد 
الســت لمجلــس التعــاون الخليجــي مــن الشــركاء االقتصادييــن الهاميــن 
الحــرب  منــذ  وازدهــاره  اليابانــي  االقتصــاد  مــن  البارزيــن  والمســتفيدين 
إمــدادات  اســتمرارية  ضمــان  فــي  اليابــان  مــن  ورغبــًة  الثانيــة.  العالميــة 
الطاقــة، فإنهــا ابتعــدت عــن االعتمــاد علــى النفــط وحســب فــي مصــادر 
الطاقــة، وأضافــت الغــاز الطبيعــي والطاقــة النوويــة. وكان العنصــر الثابــت 

الوحيــد فــي هــذا التطــور هــو مكانــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

فقــد اتســعت هــذه العاقــة االقتصاديــة الوديــة لتمتــد إلــى القطــاع غيــر 
ــة  ــوع مــن القطاعــات التقليدي النفطــي، وتشــمل التعــاون فــي عــدد متن
وغيــر التقليديــة، ومنهــا االســتثمارات، والعلــوم والتكنولوجيــا، والتعليــم، 
أيضــًا محــاوالت  األمنيــة وغيرهــا. وهنــاك  الجوانــب  والســياحة، وحتــى 
إلدخــال القطاعــات المســتجدة فــي هــذا العصــر ومنهــا الروبــوت والــذكاء 

االصطناعــي ضمــن هــذه المجــاالت.

بينمــا ُتبيــن النظــرة التحليليــة أن العاقــات فــي مجــال الطاقــة ال تــزال هــي 
العمــود الفقــري للعاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي واليابــان، 
فإنهــا تلقــي الضــوء علــى آخــر المســتجدات والفــرص الجديــدة فــي القطــاع 
ــان  ــز تحديــدًا علــى الشــراكة المتناميــة بيــن الياب ــر النفطــي. ولذلــك ُترّك غي

وبيــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

تتنــاول الورقــة البحثيــة أيضــًا الكيفيــة التــي تســهم بهــا محــاوالت تحســين 
التجــارة غيــر النفطيــة فــي مســاعي اليابــان إلنعــاش اقتصادهــا المحلــي 
برامجهــا  للمضــي قدمــًا فــي  الخليجــي  التعــاون  وســعي دول مجلــس 
التحديــات  بعــض  إلــى  تشــير  الوقــت،  ذات  فــي  االقتصــادي.  للتنويــع 
فــي  الزخــم  لمواصلــة  الحســبان  فــي  وضعهــا  تتطلــب  التــي  المعينــة 
العاقــات، وتقتــرح بعــض األفــكار لتعزيــز فعاليــة التبــادل االقتصــادي بيــن 

دول الخليــج واليابــان فــي القطاعــات غيــر النفطيــة فــي المســتقبل.

السمات الرئيسية
بعــد الزلــزال الكبيــر الــذي ضــرب شــرق اليابــان وكارثــة فوكوشــيما النوويــة 
فــي 2011، تغيــرت سياســات الطاقــة فــي اليابــان تغيــرًا ملحوظــًا، حيــث 
عــادت اليابــان إلــى الوقــود األحفــوري، ومــن ثــم زادت درجــة اعتمادهــا 

علــى الــدول المنتجــة للنفــط فــي مجلــس التعــاون الخليجــي.

النفــط  مــن  احتياجاتهــا  مــن  بالمائــة  اليابــان 34  اســتوردت   ،2015 فــي 
الخــام مــن المملكــة العربيــة الســعودية، و24 بالمائــة مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، و11 بالمائــة مــن قطــر، وســبعة بالمائــة مــن الكويــت. 
وتعتبــر منطقــة الخليــج، وتحديــدًا قطــر وُعمــان ودولــة اإلمــارات العربيــة 
ــان، ومعظمــه  المتحــدة، ُمصــّدرًا هامــًا للغــاز الطبيعــي الُمســال إلــى الياب

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.1  مــن قطــر وُعمــان ودول

ووضعــت العاقــات االقتصاديــة الثانئيــة الممتــدة فــي تجــارة  الطاقــة 
أسســًا متينــًة للتبــادل التجــاري فــي االقتصــاد غيــر النفطــي أيضــًا. فــي 
شــاملة  “شــراكة  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  اليابــان  تبنــت   ،1997
نحــو القــرن الحــادي والعشــرين” لتعزيــز التعــاون فــي المجاليــن السياســي 
علــى  التوقيــع  ذلــك  وأعقــب  المجــاالت.  مــن  وغيرهــا  واالقتصــادي 
“أجنــدة التعــاون الســعودي اليابانــي” فــي 1998. وزادت وتيــرة التبــادل 

االقتصــادي بيــن البلديــن زيــادًة ملموســًة منــذ ذلــك الحيــن.

وفــي آخــر التطــورات، فــي 2016، اتفــق ولــي ولــي العهــد آنــذاك محمــد 
بــن ســلمان آل ســعود مــع الحكومــة اليابانيــة علــى أن تســاعد اليابــان فــي 
ترجمــة رؤيــة المملكــة 2030 إلــى مشــاريع علــى أرض الواقــع. وبالمثــل، 
زار رئيــس الــوزراء شــنزوا آبــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 2013 
و2018، وشــهدت الزيــارة التوقيــع علــى العديــد مــن االتفاقــات لترســيخ 
دول  بيــن  التعــاون  تَوّســع  وإجمــااًل،  الجانبيــن.2  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 
الخليــج واليابــان اآلن ليمتــد إلــى المجــاالت غيــر النفطيــة ومنهــا التجــارة، 
واالســتثمار، والتعليــم، والعلــوم والتكنولوجيــا، والرعايــة الصحيــة، والبنيــة 

التحتيــة، والزراعــة، وتنقــل األشــخاص وغيرهــا مــن المجــاالت.

بالرغــم مــن التركيــز مؤخــرًا علــى التجــارة غيــر النفطيــة إال أن الجــدول )1( 
يبيــن أنــه فــي الفتــرة بيــن 1990 و2017 ظلــت التجــارة بيــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي واليابــان قائمــًة علــى النفــط والغــاز الطبيعــي. ومــع 
إلــى 4.2  أمريكــي  2.8 مليــار دوالر  زادت مــن  النفطيــة  التجــارة غيــر  أن 
مليــار دوالر أمريكــي فــي هــذه الفتــرة، إال أن النســبة المئويــة للتجــارة غيــر 
النفطيــة انخفضــت مــن %11.3 فــي 1990 إلــى %6.2 فــي 2017. ومــن 
المهــم التنويــه إلــى أن إجمالــي الفاتــورة غيــر النفطيــة فــي 2017 زاد بنحــو 
1.3 مليــار دوالر مقارنــًة بعــام 1990، ولكــن االنخفــاض فــي نســبة النمــو 

يرجــع إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي الفاتــورة النفطيــة أثنــاء الفتــرة ذاتهــا.

ويبيــن الجــدول أيضــًا أن التجــارة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وُعمــان 
مــن جانــب واليابــان مــن الجانــب اآلخــر تعتمــد اعتمــادًا شــديدًا علــى النفــط 
العربيــة  َصــّدرت دولــة اإلمــارات  الجانــب اآلخــر،  والغــاز الطبيعــي. علــى 
المتحــدة منتجــات غيــر نفطيــة إلــى اليابــان أكثــر مــن بقيــة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي.

نظام تدفق األموال
دول مجلــس التعــاون الخليجــي واليابــان شــركاء فــي نظــام تدويــر األمــوال 
التنويــع  برامــج  تعتمــد  جانــب،  فمــن  النفطيــة.  العائــدات  مــن  الناتجــة 
االقتصــادي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي معظمهــا علــى 
العائدات النفطية. يوضح الشكل )1( كيفية استخدام العائدات النفطية 
فــي التنميــة المحليــة وفــي تنويــع العاقــات االقتصاديــة مــع البلــدان 
المتقدمــة والناميــة. ومــن الجانــب اآلخــر، فــإن اليابــان ضمــن مجموعــة 
الــدول المتقدمــة التــي تنهــض بــدور هــام فــي جلــب االســتثمارات إلــى 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

إضافــة إلــى مــا ســبق، ُتدّعــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــوة العمــل 
المحليــة المحــدودة لديهــا بعمــال مــن الخــارج، وخصوصــًا مــن البلــدان 
الناميــة، ممــا يــؤدي إلــى تدفقــات خارجــة هائلــة مــن التحويــات. وبجانــب 
صــادرات النفــط والغــاز إلــى البلــدان المتقدمــة، فــإن دول الخليــج تحتفــظ  
بعاقــات تجاريــة قويــة عبــر اســتيراد المنتجــات الُمصّنعــة مــن العديــد مــن 

الــدول، ومنهــا اليابــان.

بينمــا دعــم االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن البلــدان المتقدمــة ومنهــا 
اليابــان مســيرة التنميــة فــي االقتصــادات المحليــة فــي المنطقــة  فــإن 
العربيــة  الجــوار  دول  فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  اســتثمارات 
ومنهــا مصــر، واألردن، والمغــرب زادت فــي الســنوات األخيــرة. وســاهم 
بمعناهــا  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  ذلــك 

الواســع.
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2017 2010 2000 1990
النفطية المنتجات 

غير النفط 
النفطية المنتجات 

غير النفط 
النفطية المنتجات 

غير النفط 
النفطية المنتجات 

غير النفط 
54 322 92 561 94 141 75 307 البحرين

528 5,346 954 9,310 451 4,544 233 1,549 الكويت
95 1,768 29 4,491 13 2,024 7 1,896 ُعمان

721 10,198 2,505 19,186 316 5,549 31 2,082 قطر
1349 26,230 2,030 33,848 2,416 11,793 1,495 8,727 المملكة العربية السعودية
1431 19,187 2,518 26,746 1,425 13,419 1,013 7,875 دولة اإلمارات العربية المتحدة

4,207 63,492 8,129 94,142 4,715 37,469 2,854 22,436 المجموع
%    %  %   %   %    %   %   %   

14.33 85.67 14.11 85.89 40.02 59.98 19.60 80.40 البحرين
8.99 91.01 9.30 90.70 9.02 90.98 13.08 86.92 الكويت
5.11 94.89 0.65 99.35 0.64 99.36 0.39 99.61 ُعمان
6.60 93.40 11.55 88.45 5.39 94.61 1.47 98.53 قطر
4.89 95.11 5.66 94.34 17.00 83.00 14.62 85.38 المملكة العربية السعودية
6.94 93.06 8.61 91.39 9.60 90.40 11.39 88.61 دولة اإلمارات العربية المتحدة
6.21 93.79 7.95 92.05 11.18 88.82 11.28 88.72 المجموع

الجدول 1. الواردات اليابانية النفطية وغير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي )2017-1990، مليون دوالر(

المصدر: إحصائيات التبادل التجاري، وزارة المالية، اليابان

دول الخليج
الُمصدرة للنفط

العائدات النفطيةالعائدات النفطية

الدول سداد قيمة البضائع المستوردة
المتقدمة

االستثمار األجنبي المباشر

سداد قيمة البضائع المستوردة

التحويات

االستثمار األجنبي المباشر

الشكل 1. نظام تدفق األموال في دول الخليج

الدو
النامية

المصدر: توضيحات المؤلفين

التجارة غير النفطية
ــن  ــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبي ــدأت العاقــات االقتصادي ب
فــي  وتوســعت  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  فــي  النفــط  باكتشــاف  اليابــان 
معظمها معتمدًة على التجارة النفطية.3  وترجع العاقات النفطية بين 
اليابــان ودول المنطقــة إلــى عــام 1957 مــع المملكــة العربيــة الســعودية، 
و1958 مــع الكويــت، و1968 مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. فــي 
البدايــة، باشــرت اليابــان مشــاريع التنقيــب المســتقل عــن النفــط فــي بعــض 
الــدول دون أي تعــاون رســمي مــع الحكومــات فــي هــذه الــدول. وزادت 
الصــادرات النفطيــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اليابــان زيــادًة 
ســريعًة فــي فتــرة الســتينات، حيــث دعــم النفــط الرخيــص والوفيــر النمــو 

االقتصــادي الســريع فــي اليابــان فــي الفتــرة بيــن 1957 و1973. 4

وســاهم االرتفــاع فــي أســعار النفــط بعــد األزمتيــن النفطيتيــن فــي 1973 
و1979 فــي زيــادة أهميــة النفــط فــي التجــارة بيــن دول الخليــج واليابــان. 
حيــث ارتفعــت الصــادرات النفطيــة مــن الشــرق األوســط إلــى اليابــان، علــى 
ســبيل المثــال، بمعــدل أربعــة أضعــاف ونصــف مــن مبلــغ وقــدره 3.34 
مليــار دوالر فــي 1972، قبــل أزمــة النفــط األولــى مباشــرًة، إلــى 15.37 
مليــار دوالر فــي 1974 بعــد األزمــة بفتــرة قصيــرة. وفــي هــذا الصــدد، 
زاد إجمالــي صــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اليابــان بمعــدل 
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الشكل 2. مساهمة اليابان في التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: صندوق النقد الدولي، إحصائيات اتجاه التجارة المصدر: صندوق النقد الدولي، إحصائيات اتجاه التجارة

عشــرة أضعــاف ونصــف مــن 790 مليــون دوالر فــي 1972 إلــى 8.29 
مليــار دوالر فــي 1974. وفــي ذات الوقــت وفــي ضــوء خطــة التنميــة 
الطموحــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ارتفعــت الصــادرات اليابانيــة 
إلــى الشــرق األوســط أيضــًا مــن 1.06 مليــار دوالر إلــى 3.45 مليــار دوالر 

فــي الفتــرة نفســها.
   

توســعت التجــارة النفطيــة وغيــر النفطيــة بيــن دول الخليــج واليابــان بعــد 
ــن. حيــث بلغــت قيمــة إجمالــي صــادرات دول مجلــس  ــن النفطيتي األزمتي
التعــاون الخليجــي إلــى اليابــان 33.4 مليــار دوالر فــي 1980، و39.8 مليــار 
دوالر فــي 2000 و53.8 مليــار دوالر فــي 2017. وزاد إجمالــي قيمــة 
الصــادرات لتجــارة دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 156.1 مليــار دوالر 
دوالر  مليــار  و525.8   2000 فــي  دوالر  مليــار   182.3 1980إلــى  فــي 
فــي 2017. وارتفــع إجمالــي قيمــة الــواردات أيضــًا مــن 51.9 مليــار دوالر 
ــار دوالر فــي  ــار دوالر فــي 2000 و517.1 ملي فــي 1980 إلــى 75.7 ملي

2017، بحســب مــا هــو موضــح فــي الشــكل.

بعــد األزمتيــن النفطيتيــن، كان االقتصــاد اليابانــي يشــهد تباطــؤًا كنتيجــة 
مباشــرة الرتفــاع أســعار النفــط. وانخفضــت نســبة مســاهمة اليابــان فــي 
إجمالــي قيمــة التجــارة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تلــك الفتــرة. 
ومــع ذلــك ونظــرًا لارتفــاع الحــاد لليــن مقابــل الــدوالر األمريكــي بعــد 
اتفــاق بــازا 6 فــي 1985، شــهدت اليابــان انتعاشــًا اقتصاديــًا حتــى أوائــل 
1992. وســاعد ذلــك فــي زيــادة إجمالــي صــادرات دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي إلــى اليابــان مــن 18.2 مليــار دوالر فــي 1985 إلــى 22.2 مليــار 
دوالر فــي 1992. وزاد إجمالــي الــواردات مــن اليابــان أيضــًا مــن 8.6 مليــار 
دوالر إلــى 9.9 مليــار خــال الفتــرة نفســها، بحســب مــا يتضــح مــن الشــكل. 

فــي 1980، اعتمــدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بصفــة أساســية 
علــى التجــارة مــع اليابــان وغيرهــا مــن الــدول المتقدمــة، ولكــن منــذ عــام 
2000 قامــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بتنويــع شــركائها التجارييــن، 
وخاصــًة بيــن الــدول العربيــة واآلســيوية األخــرى التــي شــهدت معــدالت 
التعــاون  مجلــس  دول  صــادرات  وانخفضــت  مرتفعــة.  اقتصــادي  نمــو 
الخليجــي إلــى اليابــان مــن نســبة متوســطة وقدرهــا %24 مــن إجمالــي 
خــال  نســبة متوســطة وقدرهــا 15%  إلــى  الثمنينــات  فــي  الصــادرات 
الفتــرة مــن 2010 إلــى 2017. وانخفضــت الــواردات مــن اليابــان أيضــًا مــن 
نســبة متوســطة وقدرهــا %17.9 مــن إجمالــي صادراتهــا فــي الثمنينــات 

إلــى نســبة متوســطة وقدرهــا %5.2 بيــن 2010 و2017.
يصدرهــا  التــي  التجــارة  اتجــاه  إحصائيــات  فــي  الــواردة  للبيانــات  وطبقــًا 

)المنتجــات  للتصديــر  الرئيســيين  الشــركاء  فــإن  الدولــي،  النقــد  صنــدوق 
النفطيــة وغيــر النفطيــة( فــي حالــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
اليابــان بمبلــغ وقــدره 7.7  المتقدمــة ومنهــا  الــدول  1980 كانــوا مــن 
مليــار دوالر )%35.7( وفرنســا بمبلــغ وقــدره 2.15 مليــار دوالر )10%( 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة بمبلــغ وقــدره 1.8 مليــار دوالر )8.3%(. 
بحلــول عــام 2017، حدثــت تغيــرات ملحوظــة فــي قائمــة شــركاء التصديــر 
الصاعــدة  البلــدان  نســبة  وزادت  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
والناميــة فــي الــدول التــي تســتقبل الصــادرات اإلماراتيــة، حيــب بلغــت 
المؤلفيــن. توضيحــات  المصــدر:   )10.1%( بنســبة  دوالر  مليــار   21.29
التجــارة غيــر النفطيــة ومبلــغ 19.85 مليــار دوالر بنســبة )%9.4( فــي حالــة 

إيــران ومبلــغ 19.56 مليــار دوالر بنســبة )%9.3( فــي حالــة اليابــان.

مــن منظــور الــدول الشــركاء فــي االســتيراد، بالرغــم مــن أن الــواردات مــن 
اليابــان إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي ارتفعــت مــن 1.49 مليــار دوالر 
ــان مــن  ــار دوالر فــي 2017 إال أن حصــة الياب فــي 1980 إلــى 10.39 ملي
جميــع الــواردات القادمــة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي انخفضــت 

مــن %17.9 إلــى %5.8 فــي الفتــرة ذاتهــا.

باســتثناء البحريــن وُعمــان، كانــت صــادرات البتــرول والغــاز الطبيعــي هــي 
غالبيــة الصــادرات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اليابــان فــي 
الماضــي. وبعــد ذلــك، حققــت الجهــود الراميــة لزيــادة تنويــع صــادرات دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اليابــان نجاحــًا جزئيــًا، بحســب مــا يتضــح فــي 
الشــكل )3(. وتشــمل بعــض الســلع غيــر النفطيــة الرئيســية التــي ُتصّدرهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، األلمنيــوم وســبائك 
األرضيــات،  وأغطيــة  الحديديــة،  غيــر  المعدنيــة  والخــردة  األلمنيــوم، 

واأللمــاس.

الشــكل 3. الــواردات اليابانيــة غيــر النفطيــة مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجي

المصدر: إحصائيات التبادل التجاري، وزارة المالية، اليابان
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المربع 1 - الرؤية السعودية اليابانية 2030

في 2017، شهدت أول زيارة لملك سعودي إلى اليابان منذ نحو 50 عامًا التوقيع على مذكرات تفاهم إلنشاء 20 مشروعًا خاصًا، وتم 	 
 كذلك االنتهاء من إحد عشر اتفاقًا آخر حول مبادرات حكومية متنوعة.7

تضمنت االتفاقات تقييم شركة تويوتا موتورز لجدوى التصنيع المحلي للسيارات في السعودية وإنشاء شركة JX Holdings لمصفاة. 	 
وكذلك، وافقت المؤسسات اليابانية المالية، ومنها بنك Mizuho ومجموعة Japan Exchange، على التعاون مع شركاء سعوديين 

 لتطوير منتجات مالية.

كانت هذه االتفاقات تهدف إلى التعاون الشامل في ثاثة مجاالت من مجاالت الخبرة اليابانية وهي: التنوع، واالبتكار، والقيم غير 	 
 المادية ومنها )انظر الشكل البياني(.

في تطور تصدر عناوين األخبار على مستوى العالم، وافقت مجموعة SoftBank Group اليابانية في 2016 على إطاق صندوق الرؤية 	 
السعودي الياباني بقيمة 100 مليار دوالر مع صندوق االستثمارات العامة السعودي. وسيشمل هذا الصندوق مستثمرين بارزين آخرين 

ومنهم Apple وOracle وQualcomm وHon Hai Precision Industry. وبينما سيكون صندوق االستثمارات العامة أكبر مستثمر في 
الصندوق بمبلغ وقدره 45 مليار دوالر، فإن مجموعة SoftBank اليابانية تعهدت باستثمار مبلغ وقدره 25 مليار دوالر على مدار خمس 
ر SoftBank أيضًا عن رغبته في دعم مشروع الطاقة الشمسية وقيمته 200 مليار دوالر الذي يعتزم صندوق االستثمارات  سنوات. وعبَّ

 العامة تنفيذه في المملكة.

من المنتظر أن يساعد القرار السعودي في 2017 بالسماح للسيدات بقيادة السيارات صناعة السيارات اليابانية. وفي ظل التوقعات التي 	 
تشير إلى أن نحو 150,000 سيدة من المتوقع أن يحصلن على رخص قيادة كل عام، فإن شركة تويوتا - والتي استحوذت على نسبة 32 
بالمائة من مبيعات جميع المركبات في المملكة في 2016 - من المرتقب أن تكون المستفيد الرئيس من بين شركات السيارات األخرى 

 من اليابان وغيرها.

في 2018، منحت الهيئة العامة لاستثمار في المملكة العربية السعودية تراخيص لثاث شركات يابانية، ووّقعت على ست مذكرات 	 
تفاهم مع جهات أخرى في مسعى لفتح القطاع الصناعي أمام المستثمرين األجانب وتنويع مصادر عائداتها. والشركات اليابانية الثاثة 

هي SMBC، شركة استثشارات مالية، وSB Energy، شركة استشارات للطاقة المتجددة، وTadano، شركة متخصصة في تقديم 
الخدمات الفنية إلى عماء سعوديين في القطاع الصناعي. وتم كذلك التوقيع على مذكرات تفاهم بين السوق المالية السعودية 

)تداول( وNomura International؛ وبين مجموعة اليمني وشركة Matsutan Chemical Industry اليابانية؛ وشركة الكهرباء 
 السعودية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية ونيسان.

في مجال التعاون في األمن والدفاع، أعلنت المملكة العربية السعودية في 2017 أنها ستوفد ملحقًا عسكريًا إلى سفارتها في طوكيو.	 

المصدر: وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة، اليابان
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المربع 2 - مبادرة الشراكة اإلستراتيجية الشاملة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة واليابان

عقــب زيــارة رئيــس الــوزراء شــنزوا آبــي إلــى أبــو ظبــي فــي أبريــل 2018، اتفقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واليابــان علــى تنويــع التعــاون 	 
ــر  ــان علــى توســيع التعــاون بينهمــا فــي القطاعــات غي ــادرة الشــراكة اإلســتراتيجية الشــاملة، اتفقــت الحكومت الثنائــي بينهمــا. ففــي إطــار مب

النفطيــة ومنهــا الطاقــة المتجــددة، وعلــوم الروبــوت المتقدمــة، والــذكاء االصطناعــي، والدفــاع، والطيــران واألمــن وغيــر ذلــك.

الســيارات، واآلالت العامــة والكهربائيــة، والحديــد والصلــب، واإللكترونيــات، والمطــاط والمنســوجات وغيرهــا هــي أبــرز الصــادرات اليابانيــة إلــى 	 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي حيــن أن الــواردات غيــر النفطيــة اليابانيــة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تشــمل األلومنيــوم شــبه 

المجهــز، والمعــادن، والكيماويــات، واألحجــار الكريمــة.

شــاركت العديــد مــن الشــركات اليابانيــة، ومنهــا هيتاتشــي، فــي إنشــاء مشــاريع بنيــة تحتيــة كبــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومنهــا 	 
متــرو دبــي وبــرج خليفــة.

اســتنادًا إلــى عــدد مــن البيانــات المشــتركة الصــادرة فــي تبــادل الزيــارات بيــن قــادة البلديــن فــي 2013 و2014، تابعــت الحكومتــان وعملتــا عــن 	 
كثــب لفتــح قنــوات جديــدة فــي التعــاون بينهمــا فــي المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك.

فــي إطــار محــاوالت التنويــع التجــاري، وّقــع البلــدان علــى اتفاقيــة اســتثمار ثنائــي فــي 2017. وســاعد ذلــك فــي توقيــع شــركة التجــارة اليابانيــة 	 
Marubeni علــى اتفــاق تمويــل مــع شــركة أبــو ظبــي للميــاه والكهربــاء لمشــروع الطاقــة الشمســية المســتقلة فــي ســويحان.

فــي المجــال المســتجد للتعــاون فــي الفضــاء، فقــد تــم إطــاق أول قمــر اصطناعــي محلــي الصنــع لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســم 	 
خليفــة ســات فــي أواخــر 2018 مــن مركــز تانجاشــيما للفضــاء فــي اليابــان. وكذلــك، فــإن مســبار المريــخ ضمــن مشــروع اإلمــارات الستكشــاف 

الفضــاء ســينطلق فــي 2020 علــى صــاروخ يابانــي مــن إنتــاج شــركة ميتسوبيشــي للصناعــات الثقيلــة.

ــع البلــدان علــى اتفــاق لإلعفــاء مــن تأشــيرة الدخــول لمواطنــي 	  وّق
البلديــن فــي 2017، ومــن المتوقــع أن يســهم هــذا اإلعفــاء فــي 

إنعــاش قطــاع الســياحة واالســتثمارات فــي قطاعــات أخــرى.

تعييــن 	  تــم  المنطقــة،  فــي  اليابانيــة  الثقافــة  دعــم  فــي  رغبــًة 
ســفير  كأول   Hideaki Takizawa اليابانــي  والمطــرب  الممثــل 
ــان ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي  ــا الحســنة بيــن الياب للنواي

.2017 أغســطس 

تشــدد الحكومتــان علــى أهميــة تنظيــم حــوار حــول القضايــا األمنيــة 	 
لتعزيــز التعــاون فــي المعــدات والتكنولوجيــا الدفاعية ذات االهتمام 
المشــترك. ويقــع فــي قلــب هــذه الجهــود االلتــزام المتبــادل بيــن 
البلديــن بالحــرب علــى اإلرهــاب والتطــرف المقتــرن بالعنــف. وكانــت 
إحــدى الخطــوات اإليجابيــة فــي هــذا االتجــاه تعييــن اليابــان، ألول 

مــرة، لملحــق عســكري فــي ســفارتها فــي أبــو ظبــي فــي 2017.

بينمــا ُينّظــر إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باعتبارهــا بوابــًة 	 
هامــًة ألفريقيــا والشــرق األوســط وأوروبــا، فــإن كا البلديــن يحرصــان 

علــى التعــاون فــي حقــوق الملكيــة الفكريــة، واإلدارة المســتدامة للنفايــات، واالســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ. 
ويبحــث البلــدان كذلــك تبــادل الوفــود التجاريــة بيــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. وتــم التوقيــع علــى معاهــدة ثنائيــة لحمايــة االســتثمارات 

لتعزيــز تدفــق االســتثمارات بيــن الجانبيــن.

والــذكاء 	  الربــوت،  علــوم  الفضائيــة،  الفضاء/الماحــة  هندســة  فــي  مختــارة  دورات  اإلماراتيــون  المواطنــون  يــدرس  التعليــم،  مجــال  فــي 
االصطناعــي، والهندســة النوويــة. وكذلــك فــإن التعــاون علــى صعيــد التعليــم فــي المــدارس حقــق تقدمــًا ملحوظــًا فــي الســنوات األخيــرة. 
فالعديــد مــن الطــاب اإلماراتييــن مســجلون فــي مدرســتين ُتدّرســان المنهــاج اليابانــي فــي أبــو ظبــي ودبــي. وشــهد عــام 2018 تخريــج أول 
دفعــة مــن الطــاب اإلماراتييــن مــن التعليــم الثانــوي فــي المدرســة اليابانيــة فــي أبــو ظبــي. ويــدرس بعــض هــؤالء الطــاب فــي الوقــت الراهــن 

المدرســة العليــا فــي اليابــان.8

المصدر: وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة، اليابان

رصيد االستثمار األجنبي المباشر لليابان في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة )مليار دوالر(
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اتجاهات االستثمار وتنقل الشركات 
واألشخاص

علــى النقيــض مــن النمــو البطــيء نســبيًا فــي العاقــات التجاريــة، توســعت 
ــرة أســرع  ــان بوتي االســتثمارات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والياب
منــذ 2000، وذلــك طبقــًا لمــا يــرد فــي إحصائيــات االســتثمار األجنبــي 
للتجــارة  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  مــن  الصــادرة  الطرفيــن  بيــن  المباشــر 
مجلــس  دول  إلــى  الــوارد  المباشــر  االســتثمار  رصيــد  وبلــغ  والتنميــة. 
التعــاون الخليجــي فــي 2012 مبلغــًا وقــدره 378 مليــار دوالر أمريكــي، 
ــة بعــام 2003 والــذي ســجل 38  ــًا مقارن ــادة عشــرة أضعــاف تقريب أي بزي
مليــار دوالر فــي االســتثمارات. وبالمثــل، فــإن أرصــدة االســتثمار المباشــر 
مــن اليابــان إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي زادت مــن 846 مليــون 
دوالر )المملكــة العربيــة الســعودية - 802 مليــون دوالر؛ دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة - 44 مليــون دوالر( فــي 2003 إلــى 4.1 مليــار دوالر 
)المملكــة العربيــة الســعودية - 3.8 مليــار دوالر؛ ودولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة - 328 مليــون دوالر( فــي 2012.

وبحســب البيانــات الصــادرة مــن وزارة االقتصــاد فــي دولــة اإلمــارات، فــإن 
رصيــد االســتثمار األجنبــي المباشــر الداخــل مــن اليابــان إلــى دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي 2016 كان 3.9 مليــار دوالر. ومــن بيــن قطاعــات 
أخــرى، كانــت هــذه االســتثمارات موجهــة إلــى صناعــات تجــارة الجملــة 
والتجزئــة ومنهــا إصــاح الســيارات )1.7 مليــار دوالر(، والتعديــن والمحاجــر 
)900 مليــون دوالر(، والكهربــاء، والغــاز، وإمــدادات البخــار وتكييــف الهــواء 

)600 مليــون دوالر(.

وفــي حيــن أن مبالــغ االســتثمار اليابانيــة ضمــن االســتثمار األجنبــي المباشــر 
الــوارد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ليســت بالضــرورة كبيــرًة، إال أن 
نســبة المبلــغ الموجــه لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة بإجمالــي 
المبالــغ التــي تســتثمرها اليابــان فــي جميــع أنحــاء العالــم زاد تدريجيــًا مــن 
%0.27 في 2001 إلى %0.49 في 2012 بحسب ما يتضح في الشكل 
4. وفــي هــذا المضمــار، اســتثمرت الشــركات اليابانيــة بصفــة أساســية فــي 

صناعــات البتــرول واإللكترونيــات المنزليــة وغيرهــا مــن اإللكترونيــات فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.

فــي ذات الوقــت، تزيــد مســاهمة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
االســتثمار المباشــر الداخــل إلــى اليابــان بثبــات أيضــًا، ولكــن مبلــغ االســتثمار 
صغيــر للغايــة. فــي 2003، كان رصيــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 
االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي اليابــان 3 مليــون دوالر )المملكــة العربيــة 
الســعودية، 2 مليــون دوالر؛ ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 1 مليــون 
)المملكــة  إلــى 42 مليــون دوالر  المبلــغ  زاد   2012 فــي  دوالر( ولكــن 
العربيــة الســعودية، 14 مليــون دوالر؛ ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

28 مليــون دوالر(.

وســاعد فــي التوســع اإليجابــي لاســتثمار المباشــر بيــن المملكــة العربيــة 
الســعودية واليابان في أوائل األلفينات التوقيع على “الشــراكة الشــاملة 
نحــو القــرن الحــادي والعشــرين” فــي 1997، و”أجنــدة التعــاون بيــن اليابــان 
األعمــال  مجلــس  وإنشــاء   1998 فــي  الســعودية”  العربيــة  والمملكــة 
دول  مســاهمة  زادت   ،2003 ومنــذ   .1999 فــي  الياباني-الســعودي 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مقــدار االســتثمارات المباشــرة الموجهــة 
إلــى اليابــان مــن نســبة أقــل مــن %0.01 فــي 2003 إلــى %0.06 فــي 

.2012

في الســنوات األخيرة، تتوســع الشــركات اليابانية أيضًا باســتمرار في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. ومعظــم المقــرات الخارجيــة للشــركات اليابانيــة 
الخليجــي ومنطقــة  التعــاون  أن دول مجلــس  مــن  بالرغــم  آســيا9،  فــي 
الشــرق األوســط ليســت بالضــرورة أســواقًا مركزيــًة لهــذه الشــركات. ومــع 
ذلــك، فــإن عــدد الشــركات اليابانيــة التــي تعمــل فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي زاد تدريجيــًا مــن 474 فــي 2013 إلــى 556 شــركة فــي 2017، 

وهــو مــا يتضــح فــي الشــكل 5.

ومــن بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، تعتبــر دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة وجهــًة رئيســيًة لمشــاريع الشــركات اليابانيــة. فمــن بيــن الشــركات 
اليابانيــة الـــ 556 فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 2017، 
كانــت 337 شــركة منهــا )%60.6( فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الشكل 4. االستثمار األجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان
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الشكل 5 - مقرات الشركات اليابانية في دول مجلس التعاون الخليجي
)المحور األيسر: مليون دوالر أمريكي؛ المحور األيمن: %(

المصدر: وزارة الخارجية، اليابان

بجانــب النمــو فــي العاقــات االقتصاديــة والدبلوماســية بيــن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي واليابــان، زادت وتيــرة تنقــل األفــراد بيــن الجانبيــن. ففــي 
البدايــة، كان تنقــل األشــخاص بيــن اليابــان ودول مجلــس التعــاون الخليجي 
منــذ  ولكــن  الدبلوماســي.  والمجــال  الطاقــة  فــي قطــاع  الغالــب  فــي 
2005، فــإن الزيــارات التــي قــام بهــا مســؤولون مــن وزارات االقتصــاد، 
والرياضــة  البيئيــة،  والشــؤون  والدفــاع،  والماليــة،  والصناعــة،  والتجــارة، 
واليابــان  الخليــج  منطقــة  بيــن  الدبلوماســية  العاقــات  أن  إلــى  تشــير 

شــهدت تنوعــًا يتجــاوز المجــاالت التقليديــة.

يبيــن الشــكل )6( عــدد المقيميــن اليابانييــن فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي مقارنــة بإجمالــي عــدد اليابانييــن الذيــن يعيشــون فــي الخارج. كان 
نحــو 3,000 مواطــن يابانــي يعيشــون فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
فــي 2005. وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة همــا البلــدان اللتــان يعيــش فيهمــا معظــم المواطنيــن اليابانييــن 

ــرة، وعــدد محــدود مــن اليابانييــن فــي بقيــة دول مجلــس  فــي تلــك الفت
التعــاون الخليجــي.

ولكــن مــع التوســع فــي العاقــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة، زاد عــدد 
المقيميــن اليابانييــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي زيــادًة حــادًة بعــد 
2005. بحلــول أكتوبــر 2017، كان هنــاك 7,069 مواطــن يابانــي يعيشــون 
فــي دول الخليــج، بزيــادة أكثــر مــن الِضعــف مقارنــة بعــام 2005. وبالرغــم 
مــن أن هــذا العــدد ليــس كبيــرًا مقارنــة بالجنســيات األخــرى فــي المنطقــة، 
إال أن نســبة المواطنيــن اليابانييــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــن إجمالــي المواطنيــن اليابانييــن الذيــن يعيشــون فــي الخــارج زادت زيــادة 
مطــردة مــن %0.39 إلــى %0.52 فــي عقديــن. ومعظــم الزيــادة فــي 
أعــداد اليابانييــن فــي منطقــة الخليــج اتجهــت إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة وقطــر.

الشكل 6 - عدد اليابانيين بالخارج
)المحور األيسر: العدد؛ المحور األيمن: %(

المصدر: وزارة الخارجية، اليابان
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ــي عــدد مواطنــي دول مجلــس التعــاون  ــى الجانــب اآلخــر، فــإن إجمال عل
الخليجــي فــي اليابــان صغيــر للغايــة. بنهايــة عــام 2017، كان هنــاك فقــط 
1,815 شــخص مــن منطقــة الخليــج، وهــو مــا ُيشــّكل نســبة أقــل مــن 
%0.06 مــن كافــة األجانــب فــي اليابــان. ولكــن مقارنــة بعــدد المواطنيــن 
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعددهــم 493 الذيــن كانــوا يعيشــون 
فــي اليابــان فــي ديســمبر 2006، فــإن العــدد المســجل لعــام 2017 يعتبــر 

زيــادًة كبيــرًة.

منــذ 2012، زاد أيضــًا عــدد الزائريــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الدولــة.  لمشــاهدة معالــم  لفتــرة قصيــرة  اليابــان  فــي  يمكثــون  الذيــن 
وســاعد ذلــك فــي ترســيخ التبــادل الثقافــي وإنعــاش صناعــة الســياحة.

المربع 3 - مبادرات أخرى

تبــادل 	  اليابــان  ُتشــجع  الغذائــي،  باألمــن  الخــاص  الجانــب  فــي 
المعرفــة، ويشــمل ذلــك الصــادرات الغذائيــة مــن اليابــان، حيــث 
تقــوم الشــركات المصنعــة بإنتــاج الطعــام الحــال. فــي 2016 
Miz-  أطلقــت مؤسســة الخليــج لاســتثمار، بالتعــاون مــع بنــك
uho اليابانــي وبنــك Norinchukin، صنــدوق الغــذاء الخليجــي 
اليابانــي، والــذي يهــدف إلــى دعــم صناعــات الغــذاء والصناعــات 
الزراعيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودعــم خططهــا 
لألمــن الغذائــي. ومــن بيــن المســاهمين فــي هــذه المبــادرة أكبــر 
صنــدوق ســيادي فــي ُعمــان وهــو  صنــدوق االحتياطــي العــام 
للدولــة، والــذي اتفــق مــع البنــوك اليابانيــة علــى تقديــم 400 

مليــون دوالر للمشــروع.

تشــارك الشــركات اليابانيــة أيضــًا فــي إنشــاء مشــاريع بنيــة تحتيــة 	 
فــي إطــار تحضيــر قطــر الســتضافة كأس العالــم لكــرة القــدم 

 .2022

الخاتمة
الخليــج واليابــان  بيــن منطقــة  ال جــدال فــي أن العاقــات االقتصاديــة 
تغيــرت فــي الســنوات األخيــرة وهنــاك ترابــط بينهــا. ورغــم أن حصــة التجــارة 
الوقــت  فــي  نســبيًا  التجــارة محــدود  إجمالــي حجــم  مــن  النفطيــة  غيــر 

الراهــن، إال أنهــا تتنامــى ومــن المتوقــع أن تتضاعــف فــي المســتقبل.

بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، كانــت اليابــان وســتظل مصــدرًا 
هامــًا للعائــدات النفطيــة. وبالمثــل، كانــت االســتثمارات اليابانيــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي - وســتظل - عنصــرًا هامــًا فــي تنميــة المنطقــة. 
وهــذا يعنــي أن كا الجانبيــن ال يمكنهمــا اإلفــراط فــي التشــديد علــى 

أهميــة أي مــن القطاعيــن أو التغاضــي عنــه.

ولكــن هنــاك عــددًا مــن العوامــل التــي البــد مــن وضعهــا فــي الحســبان 
مــع التنــوع الــذي يشــهده التعــاون بيــن الجانبيــن.

أواًل، مــن الطبيعــي أن تظــل المســائل المتعلقــة بالطاقــة تهيمــن علــى 
ومــن  المنظــور.  المســتقبل  فــي  واليابــان  الخليــج  دول  بيــن  العاقــات 
مــن  ولكــن  النفطيــة،  غيــر  التجــارة  لتعزيــز  الحمــاس  يزيــد  أن  المنتظــر 

فاتــرًا. يظــل  أن  المحتمــل 

ثانيــًا، مــن المحتمــل أن يشــتد مســتوى التنافــس االقتصــادي فــي كل مــن 
التنويــع فــي ُمصــّدري النفــط لليابــان وتنويــع شــركاء التجــارة غيــر النفطيــة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. فــي الحالــة األولــى، علــى ســبيل المثــال، 
تســعى إيــران والعــراق باســتمرار لزيــادة صادراتهــا النفطيــة إلــى اليابــان، 
ومــن ثــم فإنهــا ُتمثــل تحديــًا للنشــاط الرئيــس فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي )بالرغــم مــن أن صــادرات النفــط اإليرانيــة إلــى اليابــان تخضــع 

لقيــود حاليــًا بســبب العقوبــات األمريكيــة(.

مــن  العديــد  تشــغيل  اليابــان إلعــادة  تخطــط  مــا ســبق  إلــى  باإلضافــة 
مفاعاتهــا النوويــة، ممــا يترتــب عليــه اإلضــرار بتجــارة الغــاز. علــى الجانــب 
اآلخــر، تعنــي الزيــادة المتواصلــة فــي الحضــور الصينــي والكــوري الجنوبــي 

والهنــدي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تنافســًا متزايــدًا لليابــان.

اآلســيوية  الــدول  بيــن  والسياســي  االقتصــادي  التنافــس  ضــوء  فــي 
العماقــة، فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي يمكنهــا تحويــل ذلــك إلــى 
ميــزة لصالحهــا للتفــاوض علــى أكثــر االتفاقــات تنافســيًة مــع اليابــان فــي 
المســتقبل. إجمــااًل، يجعــل هــذا الســيناريو التعــاون المحــدد والمبتكــر فــي 

ــًا. ــر النفطــي عنصــرًا حيوي القطاعيــن النفطــي وغي

ثالثــًا، تجــري عمليــة إنعــاش االقتصــاد اليابانــي منــذ عــدة ســنوات. فــإذا 
غيــر  التجــارة  فــإن  القادمــة،  الســنوات  فــي  النمــو  معــدالت  تحســنت 
النفطيــة مــن المرتقــب أن تنمــو أيضــًا. ولكــن إذا اســتمرت معــدالت النمــو 
الحاليــة، فــإن ذلــك ســيمثل أخبــارًا ســارًة قليلــة للغايــة بالنســبة لفــرص 

التنويــع االقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع اليابــان.

رابعــًا، ُيمّثــل اضطــراب االســتقرار المتواصــل فيمــا يتجــاوز منطقــة الخليــج، 
وتحديــدًا فــي اليمــن، وســوريا، والعــراق، وليبيــا مــن بيــن دول أخــرى، مصــدر 
ــرات بيــن  ــر التوت ــة بعيــدة المــدى. وتثي ــة الياباني قلــق للمصالــح االقتصادي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران القلــق أيضــًا. وبمــا أن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي لهــا مصالــح متداخلــة فــي هــذه الصراعــات، فينبغــي 
علــى كا الطرفيــن التعــاون إليجــاد حلــول للتهديــدات األمنيــة العابــرة 

للحــدود.
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وفــي خضــم كل هــذه المحــددات وأســباب القلــق، فــإن دول مجلــس 
حقيقــة  إلــى  النظــر  عنــد  بالتفــاؤل  الشــعور  يمكنهــا  الخليجــي  التعــاون 
أن اإلمــدادات النفطيــة اليابانيــة ليســت متنوعــة خــارج منطقــة الخليــج 
بنفــس قــدر التنــوع فــي اإلمــدادات النفطيــة الصينيــة، علــى ســبيل المثــال. 
باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فــا تــزال اليابــان فــي القطــاع غيــر النفطي شــريكًا 
جذابــًا جــراء الخبــرات الفنيــة المعتبــرة لهــا، والكفــاءة، والمــوارد البشــرية 

المتميــزة، والقــدرات الماليــة.

وإحــدى الطــرق األكيــدة لتعزيــز الروابــط غيــر النفطيــة هــي إقامــة دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي  لعاقــات شــراكة ثنائيــة ومتعــددة األطــراف 
مــع اليابــان مــن خــال االنضمــام إلــى مشــروع “ممــر الحريــة” )والــذي 
ــا  تشــارك فيــه الهنــد أيضــًا( ودعــم اســتثمارات البنيــة التحتيــة فــي أفريقي

)وغيرهــا مــن مناطــق العالــم(.

ــرة  ــر مثي ــان تتبنــى سياســة خارجيــة غي ويســاعد فــي ذلــك حقيقــة أن الياب
تقديــم  فــي  وتشــارك  المنطقــة،  فــي  الدائــرة  الصراعــات  فــي  للجــدل 
التعــاون  لــدول مجلــس  بالنســبة  الحــال  هــو  اإلنســانية، مثلمــا  اإلغاثــة 
الخليجــي، ممــا يجعــل اليابــان ودول الخليــج شــركاء سياســيين مناســبين 
لبعضهــم البعــض، ومــن ثــم يســاعد فــي جهــود التعــاون االقتصــادي.

هــذه النقطــة واالنســجام بيــن “الشــراكة الشــاملة نحــو القــرن الحــادي 
والعشــرين” اليابانيــة و“رؤيــة المملكــة 2030” وأجنــدة “مبــادرة الشــراكة 
اإلســتراتيجية الشــاملة” لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل 

المثــال، تعنــي أن العاقــات بيــن دول الخليــج لــن تتأثــر بمــرور الوقــت.
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