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الدكتور ماكيو يامادا

باحث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
يبحــث الدكتــور يامــادا فــي التنويــع االقتصــادي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعالقــات بيــن دول الخليــج والــدول
اآلســيويةَّ .
ونشــر مقــال «دبلوماســية التوجــه شــرقاً للمملكــة العربيــة الســعودية» فــي  Middle East Policyفــي 2015
ومقــال «العالقــات بيــن دول الخليــج والــدول اآلســيوية فــي التنويــع االقتصــادي «فيمــا بعــد مرحلــة االقتصــاد الريعــي»؟
فــي  Journal of Arabian Studiesفــي  .2011ويعمــل الدكتــور يامــادا حاليــاً كباحــث فــي مركــز الملــك فيصــل للبحــوث
والدراســات اإلســامية وهــو أيضــاً زميــل فــي بــرنــامـ ــج ال ـتــوأمـ ــة ال ـع ـل ـم ـيـ ــة ال ـعــال ـم ـيـ ــة بجامعــة الملــك ســعود ،وهــو
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي العالقــات الدوليــة ودرجــة الماجســتير فــي دراســات الشــرق األوســط الحديــث مــن كليــة
 ،St Antony’s Collegeجامعــة أكســفورد ،وبكالوريــوس القانــون مــن جامعــة طوكيــو.

ملخص تنفيذي
• تــزداد العالقــات فــي مجــال الطاقــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية مــن جانــب والــدول اآلســيوية مــن
ـيرة .وتتأثــر
الجانــب اآلخــر مرونـ ًـة وتنوعــاً  .ولهــذا ،فــإن تحديــد االتجــاه العــام الــذي يحكــم هــذه العالقــات لــم يعــد ُمهمـ ًـة يسـ ً
هــذه العالقــات باتجاهيــن دولييــن فــي مجــال الطاقــة وهمــا :تُ خمــة المعــروض النفطــي والتَ َحـ ُّـول نحــو مصــادر الطاقــة غيــر
الهيدروكبرونيــة.
ـدة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربية الســعودية
• تتيــح االقتصــادات المتناميــة لــدول شــرق آســيا أســواقاً جديـ ً
لتصديــر النفــط وهــي كذلــك بمثابــة مصــادر لالســتثمار فــي الصناعــة النفطيــة فــي كلتــا الدولتيــن.
• بالرغــم مــن ذلــك ونظــراً إلــى أنــه مــن مصلحــة اقتصــادات دول شــرق آســيا تنويــع مصــادر وارداتهــا النفطيــة ،وهــذا التنويــع أكثــر
ً
ـهولة مقارنــة بــذي قبــل فــي ضــوء تخمــة المعــروض النفطــي فــي الوقــت الحالــي ،فإنــه مــن المنطقــي أال تعتمــد دولــة
سـ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية علــى الســوق الصينــي وحســب وأن تواصــان الســعي إلــى تنويــع
أســواق صادراتهمــا النفطيــة إلــى دول جنــوب وجنــوب شــرق آســيا ومنهــا الهنــد وإندونيســيا.
الم َصـ ّـدرة للمفاعــات النوويــة مــن بيــن دول شــرق آســيا يعطــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة
• إن صعــود الــدول ُ
العربيــة الســعودية خيــارات أكثــر فــي اختيــار الشــركاء فــي المضــي قدمــاً فــي برامــج تطويــر الطاقــة النوويــة فــي الدولتيــن.
وتُ قـ َّـدم كل مــن الحكومتيــن الكوريــة والصينيــة الدعــم السياســي لشــركاتها فــي تصديــر مفاعــات الطاقــة النوويــة وذلــك فــي
إطــار إســتراتيجيات النمــو الجديــدة لــكل منهمــا.
فضــل أن تُ جــري دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية دراســات جــدوى صارمـ ًـة
• مــع هــذا ،فإنــه ُي َّ
قبــل إبــرام أي اتفــاق فــي هــذا الصــدد؛ ليــس مــع الــدول حديثــة العهــد بتصديــر مفاعــات الطاقــة النوويــة وحســب ولكــن
الم َص ّدريــن الحالييــن أيضــاً إذا كانــت الدولتــان لديهمــا الرغبــة إلدخــال أو التوســع فــي الطاقــة النوويــة ضمــن الخطــط
مــع ُ
المســتقبلية لتوليــد الكهربــاء.
• يتيــح االهتمــام المتنامــي للشــركات التابعــة لــدول شــرق آســيا بأســواق الطاقــة الشمســية فــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة
والمملكــة العربيــة الســعودية الفرصــة لهاتيــن الدولتيــن فــي االختيــار مــن بيــن بدائــل أكثــر كشــركاء فــي هــذا المجــال .ويتمثــل
التحــدي فــي الميــزة التنافســية العاليــة لصــادرات الطاقــة الشمســية الصينيــة التــي ال بــد أن ينافســها المنتجــون المحليــون وال
ســيما فــي حالــة المملكــة العربيــة الســعودية.
• ال يــزال احتمــال “امتــداد” تعزيــز العالقــات فــي مجــال الطاقــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة/المملكة العربية الســعودية
ودول شــرق آســيا إلــى عالقــات سياســية أقــوى محــل شــك ،فــي ضــوء ميــل حكومــات دول شــرق آســيا إلــى تمييــز أكثــر صرامـ ًـة
بيــن الشــؤون السياســية والشــؤون االقتصاديــة مقارنــة بنظيراتهــا الغربيــة .فــي الوقــت الحالــي ،الدافــع الوحيــد الــذي ربمــا
يدفــع دول شــرق آســيا باتجــاه االنخــراط السياســي فــي شــؤون منطقــة الخليــج بشــكل كبيــر هــو حــدوث انخفــاض ملحــوظ فــي
النفــوذ األمريكــي فــي المنطقــة.

تفاصيل الموضوع
تُ ســلِ ط هــذه النظــرة التحليليــة الضــوء علــى التغيــر فــي نمــط العالقــات
فــي مجــال الطاقــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة
العربيــة الســعودية مــن جانــب ودول شــرق آســيا مــن الجانــب اآلخــر .فدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية همــا أكبــر دولتيــن
منتجتيــن للنفــط بيــن الــدول الســت التــي يتألــف منهــا مجلــس التعــاون
الخليجــي ،حيــث تنتــج المملكــة العربيــة الســعودية مــا يقــرب مــن  10مليــون
برميــل فــي اليــوم فــي حيــن تنتــج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــا يقــرب
مــن ثالثــة مالييــن برميــل فــي اليــوم .كمــا أن الدولتيــن همــا أكبــر دولتيــن
مصدرتيــن للنفــط الخــام إلــى اليابــان ،وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية
أكبــر دولــة ُم َصـ ّـدرة للنفــط الخــام إلــى الصيــن حتــى حلــت محلهــا روســيا فــي
 .2016وكذلــك فإنهمــا الدولتــان الوحيدتــان فــي مجلــس التعــاون الخليجــي
اللتــان تنفــذان حاليــاً برامــج للطاقــة النوويــة ،وهمــا أيضــاً الدولتــان الرائدتــان
فــي المجلــس فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة.
بمــا أن العالقــات فــي مجــال الطاقــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والمملكــة العربيــة الســعودية مــن جانــب ودول شــرق آســيا مــن الجانــب
اآلخــر تتجــه نحــو مزيــد مــن المرونــة والتنــوع ،فــإن تحديــد االتجــاه العــام فــي
ـيرة .ومــع هــذا هنــاك اتجاهــان
تطــور هــذه العالقــات لــم يعــد مهمـ ًـة يسـ ً
يحـ َّـركَ ان هــذا التطــور فــي
رئيســان فــي صناعــة الطاقــة الدوليــة يبــدو أنهمــا َ
العالقــات بيــن الجانبيــن .مــن ناحيــة ،فــإن تُ خمــة المعــروض النفطــي علــى
المســتوى الدولــي ،والتــي بــدأت فــي النصــف األخيــر مــن عــام ،2014
علــى أعتــاب عامهــا الرابــع اآلن .حيــث سـ َّـجل ســعر خــام ويســت تكســاس
إنترميديــت ،وهــو نــوع مــن النفــط الخــام ُيســتخدم لقيــاس أســعار النفــط
الدوليــة ،أكثــر مــن  50دوالر أمريكــي فــي معظــم هــذا العــام حتــى اآلن؛
وبالرغــم مــن أنــه ارتفــع ارتفاعــاً طفيفــاً مــن متوســط ســعره فــي 2016
والــذي كان  43دوالر أمريكــي إال أنــه ال يــزال نصــف متوســط الســعر تقريبــاً
لعــام  98( 2013دوالر أمريكــي) .وتؤثــر وفــرة النفــط فــي الســوق علــى
إســتراتيجيات الطاقــة لــكل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة
العربيــة الســعودية مــن ناحيــة ودول شــرق آســيا مــن الناحيــة األخــرى ،حيــث
ـدة علــى هــذا المصــدر مــن الطاقــة فــي أمــن
يعتمــد كال الجانبيــن بشـ ٍ
اقتصاداتهــم الوطنيــة.
وقــف مســيرة
مــن الناحيــة األخــرى ،يبــدو أن انخفــاض أســعار النفــط لــم ُي ِ
تحـ َّـول العالــم نحــو مصــادر الطاقــة غيــر الهيدروكربونيــة .وال تــزال الظاهــرة
التــي ُيطلَّ ــق عليهــا فــي بعــض األحيــان “النهضــة النوويــة” متواصلــة بيــن
االقتصــادات الناشــئة ،وتُ حقــق الطاقــة المتجــددة طفــرات ســريعة فــي
صناعــة الطاقــة الدوليــة .وتشــير تقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة إلــى
أن ُخمــس الكهربــاء تقريبــاً التــي يتــم اســتخدامها فــي جميــع أنحــاء العالــم
ســيتم توليدهــا مــن هــذه المصــادر للطاقــة بحلــول عــام  1 .2020وال جــدال
فــي أن العالقــات بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
ـدة عــن
الســعودية وبيــن دول شــرق آســيا فــي مجــال الطاقــة ليســت بعيـ ً
هــذا التحــول العالمــي.

أهميــة الموضــوع لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية
• فــي قطــاع النفــط ،تُ مثَّ ــل االقتصــادات الكبيــرة والمتناميــة لــدول شــرق
ـدة ومصــادر لالســتثمار لــكل مــن دولــة اإلمــارات
آســيا أســواقاً جديـ ً
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
• َّأمــا الغــاز الطبيعــي ،فهــو َضئِ يــل األهميــة نســبياً فــي عالقــات الطاقــة
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وبيــن
دول شرق آسيا.

• بالنســبة للطاقــة النوويــة ،فــإن التوقعــات علــى المــدى البعيــد ال تــزال
غامضـ ًـة فيمــا يخــص التوســعات التــي تتجــاوز المشــاريع الحاليــة ،ويتحــدد
ِ
ذلك بناء على قدرة التصدير المستقبلية لدول شرق آسيا.
• يتيــح االهتمــام المتنامــي للشــركات التابعــة لــدول شــرق آســيا بأســواق
الطاقــة الشمســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة
العربيــة الســعودية الفرصــة لهاتيــن الدولتيــن فــي االختيــار مــن بيــن بدائــل
أكثر لتحديد شركائهم في هذا المجال.

الهيدروكربونات :تنويع اقتصادي قيد التنفيذ
النفــط هــو مصــدر الدخــل الرئيــس لالقتصــاد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ،وهــو كذلــك الركيــزة األساســية
لعالقــات الطاقــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
الســعودية وبيــن دول شــرق آســيا .ويوطــد الصعــود المتواصــل للصيــن
كمركــز صناعــي دولــي مــن االعتمــاد المتنامــي لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية علــى هــذه الدولــة التــي تقــع فــي
شــرق آســيا كأحــد األســواق لبيــع النفــط فيــه .ومــع هــذا ،مــن الصعــب فعـ ًـا
التوصــل إلــى مجــرد اتجــاه واحــد يتصــف بــه التطــور الــذي حــدث مؤخــراً فــي
العالقــات النفطيــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
الســعودية وبيــن الصيــن ،وتبــدو التطــورات التــي حدثــت مؤخــراً علــى عكــس
التوقعــات تمامــاً .
فنظــراً للنمــو االقتصــادي فــي الصيــن ،ربمــا يتوقــع البعــض أن حصــة الصيــن
مــن إجمالــي الصــادرات النفطيــة القادمــة مــن هاتيــن الدولتيــن الخليجيتيــن
ـادة سـ ً
أكيــد ،ينطبــق هــذا القــول تمامــاً علــى صــادرات دولــة
ـريعةِ .بالتّ ِ
تزيــد زيـ ً
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ففــي الفتــرة مــن  2013إلــى  ،2015زادت
حصــة الصيــن مــن إجمالــي صــادرات الخــام اإلماراتيــة بنســبة  5.6بالمائــة
(مــن  9.5%إلــى  )15.1%طبقــاً لقاعــدة بيانــات تجــارة الســلع األساســية
 Comtrade Databaseالتابعــة لألمــم المتحــدة 2 .ومــع هــذا ،ال ينطبــق
هــذا القــول علــى صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية .حيــث لــم ترتفــع
حصــة الصيــن مــن إجمالــي صــادرات الخــام الســعودية إال بنســبة  1.6بالمائــة
علــى مــدار فتــرة العاميــن نفســها (مــن  14.4%إلــى  .)16.0%إضافــة إلــى
مــا ســبق ،فــإن هــذه القفــزة فــي حالــة صــادرات الخــام اإلماراتيــة ترجــع
جزئيــاً إلــى انخفــاض النســبة المبدئيــة للصــادرات ،وكانــت حصــة الصيــن مــن
إجمالــي صــادرات الخــام اإلماراتيــة فــي  2015ال تــزال أقــل بكثيــر مــن حصــة
جارتهــا اآلســيوية الرئيســية األخــرى وهــي اليابــان والتــي وصلــت حصتهــا مــن
الصــادرات اإلماراتيــة إلــى  51.8%فــي .2015
وعلــى نحــو مماثــل ،فــإن مســتوى اعتمــاد الصيــن علــى النفــط القــادم مــن
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية لــم يشــهد
ـادة سـ ً
ـريعة بخــاف التوقعــات .فلــم يطــرأ أي تغيــر علــى ُم َعـ ّـدل مســاهمة
زيـ ً
الخــام الــوارد مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إجمالــي الــواردات
الخــام للصيــن ،حيــث اســتقر عنــد  3.8%بيــن  2013و .2015بــل أن النســبة
تتناقــص فــي حالــة صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية :حيــث انخفــض
ُم َعـ ّـدل مســاهمة الخــام الــوارد مــن المملكة العربية الســعودية في إجمالي
واردات الصيــن بنســبة  3.8بالمائــة مــن  19.2%فــي  2013إلــى 15.4%
فــي  .2015ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى تخمــة المعــروض النفطــي علــى
المســتوى الدولــي ،والــذي أتــاح فرصــاً أكبــر للصيــن لتنويــع مصــادر وارداتهــا
النفطيــة .وفــي الحقيقــة ،فــإن الــواردات الصينيــة مــن النفــط الروســي تتزايــد
بمعــدل ثابــت .فقــد زادت نســبة مســاهمة النفــط الروســي فــي إجمالــي
الــواردات الصينيــة مــن النفــط الخــام بنســبة  3.9بالمائــة فــي الفتــرة بيــن
 2013و( 2015مــن  8.9%إلــى  .)12.8%فــي  ،2016ذكــرت التقاريــر أن
روســيا تخطــت ألول مــرة المملكــة العربيــة الســعودية كأكبــر ُم َصـ ّـدر للنفــط
الخــام إلــى الصيــن  -حتــى ولــو كان الفــارق بســيطاً وقــدره  30,000برميــل
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فــي اليــوم.
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ِإ َض َافـ ًـة إلــى َذلِ ــك وبخــاف التصــورات أيضــاً  ،فــإن الصيــن لــم تبــدأ فــي
االســتحواذ علــى امتيــازات نفطيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي
ال تــزال شــركة أرامكــو الســعودية تحتكــر فيهــا صناعــات المصــب وليســت
مفتوحـ ًـة لالســتثمار األجنبــي ،ولكــن المملكــة العربيــة الســعودية تضــع
التحضيــرات اآلن لطــرح بعــض أســهم الشــركة لالكتتــاب العــام ،والصيــن
واليابــان فــي منتصــف الطريــق لصياغــة إســتراتيجيات للحصــول علــى حصــص
فيهــا.
ومــع هــذا ينطبــق القــول الســابق علــى حالــة دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة؛ وتحديــداً إعــادة طــرح المناقصــة مؤخــراً فــي شــركة أبــو ظبــي
للعمليــات البتروليــة البريــة “أدكــو” وهــي شــركة عمليــات بتروليــة بريــة
تابعــة لشــركة بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة (أدنــوك) والمســؤولة عــن نصــف
اإلنتــاج النفطــي تقريبــاً فــي إمــارة أبــو ظبــي .ويشــير هــذا الحــدث بوضــوح
إلــى نيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي تحقيــق التــوازن بيــن الغــرب
والشــرق فــي عالقاتهــا مــع األطــراف الخارجيــة فــي مجــال النفــط .ففــي
فبرايــر ُ ،2017منِ حــت حصــة قدرهــا  12%فــي شــركة أدكــو إلــى شــركتين
صينيتيــن بالتفصيــل التالــي 8% :للشــركة الوطنيــة الصينيــة للبتــرول «ســي.
ان.بي.ســي» المملوكــة للدولــة و 4%لشــركة »China Energy «CEFC
وهــي شــركة خاصــة مقرهــا شــنغهاي 4 .وقبــل ذلــكُ ،منِ حــت حصــة قدرهــا
 5%إلــى شــركة  INPEXاليابانيــة وحصــة قدرهــا  3%فــي أدكــو إلــى شــركة
 GS Energyالكوريــة الجنوبيــة فــي  .2015وبذلــك يصــل إجمالــي أســهم
الشــركات مــن الــدول الشــرق آســيوية الثــاث إلــى  20%وهــي نصــف
إجمالــي األســهم المطروحــة ،فــي حيــن أن  40%مــن األســهم كانــت
مملوكــة فــي الســابق لشــركات مــن دول غربيــة (قبــل .)2014
ـلعة رئيسـ ً
الغــاز الطبيعــي  -مقارنــة بالنفــط  -ليــس سـ ً
ـية فــي تجــارة الطاقــة
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وبيــن
دول شــرق آســيا ،وذلــك بخــاف قطــر وهــي ُم َصـ ّـدر رئيــس للغــاز الطبيعــي
المســال إلــى اليابــان وكوريــا الجنوبيــة .ومــن غيــر المحتمــل ،علــى األقــل فــي
ُ
القريــب العاجــل ،أن تصبــح دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو المملكــة
المســال إلــى دول شــرق
العربيــة الســعودية ُم َصـ ّـدراً كبيــراً للغــاز الطبيعــي ُ
ـدال مــن
آســيا نظــراً لضــرورة توجيــه الغــاز الطبيعــي لالســتهالك المحلــي بـ ً
التصديــر وذلــك فــي ضــوء االرتفــاع المتواصــل فــي الطلــب المحلــي علــى
الكهربــاء.
تمتلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســابع أكبــر احتياطــي مؤكــد للغــاز
الطبيعــي فــي العالــم ( 6,091مليــار متــر مكعــب فــي  .)2014ومــع هــذا
ـاف للغــاز بســبب ارتفــاع االســتهالك المحلــي والــذي
فإنهــا مســتورد صـ ٍ
يتوجــه معظمــه إلــى توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه .عــاوة علــى ذلــك،
فــإن معظــم الغــاز الطبيعــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يحتــوي
علــى مســتويات عاليــة مــن الكبريــت ،ومــن ثــم فإنــه مرتفــع التكلفــة فــي
معالجتــه 5.وتُ َصـ ّـدر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كميــة قليلــة مــن
المســال ،وغالبيتــه الســاحقة تتجــه إلــى اليابــان .ومــع هــذا
الغــاز الطبيعــي ُ
ال تســتحوذ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إال علــى نســبة صغيــرة فــي
المســال ،حيــث كانــت هــذه
إجمالــي الــواردات اليابانيــة مــن الغــاز الطبيعــي ُ
النســبة  6%فــي  2016والتــي تبــدو ضئيلــة مقارنــة بالنســب األســترالية
( )27%والماليزيــة ( )18%والقطريــة ( 6 .)15%وعلــى الجانــب اآلخــر ،تمتلــك
المملكــة العربيــة الســعودية ســادس أكبــر احتياطــي مؤكــد فــي العالــم مــن
الغــاز الطبيعــي ( 8,488مليــار متــر مكعــب فــي  )2014ولكنهــا ال تُ َصـ ّـدر
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أيضــاً الغــاز الطبيعــي بســبب الطلــب المحلــي عليــه.
الفــرص المتاحــة والتحديــات التــي تواجــه العالقــات بيــن دولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وبيــن دول شــرق
آســيا :ال جــدال فــي أن االقتصــادات الكبيــرة والمتناميــة لــدول شــرق آســيا
ـدة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
تتيــح أســواقاً جديـ ً
الســعودية لتصديــر النفــط وهــي كذلــك بمثابــة مصــادر أخــرى لالســتثمار
فــي الصناعــة النفطيــة فــي كلتــا الدولتيــن .بالرغــم مــن ذلــك وبحســب
مــا تشــير إليــه السياســات الصينيــة مؤخــراً  ،فمــن مصلحــة دول شــرق آســيا

ً
ـهولة مقارنــة بــذي
تنويــع مصــادر الــواردات النفطيــة ،وهــذا التنويــع أكثــر سـ
قبــل فــي ضــوء تخمــة المعــروض النفطــي فــي الوقــت الحالــي .ولهــذا،
فإنــه مــن المنطقــي أال تعتمــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة
العربيــة الســعودية علــى الســوق الصينــي وحســب وأن تســعيان أيضــاً إلــى
تنويــع أســواق صادراتهمــا النفطيــة وكذلــك مصــادر االســتثمار .ومــن هــذا
المنطلــق ،فــإن القيمــة اإلســتراتيجية لــدول جنــوب آســيا وجنــوب شــرق
آســيا ومنهــا الهنــد وإندونيســيا تبــدو أنهــا تتجــه نحــو الزيــادة فــي الســنوات
المقبلــة.
الطاقة النوويةُ :غ ُموض في التصورات المستقبلية
بينمــا يشــهد العالــم نهضـ ًـة نوويـ ًـة  -وهــي فتــرة ازدهــار جديــدة فــي إنشــاء
المفاعــات النوويــة تقودهــا االقتصــادات الناشــئة  -فــإن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية همــا الدولتــان الرائدتــان بيــن
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي هــذا المجــال .ففــي حيــن أن المملكــة
العربيــة الســعودية تُ جــري فــي الوقــت الحاضــر دراســات جــدوى لبنــاء
مفاعــات نوويــة فــي وقــت مــا بعــد  ،2020فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة
نفــذ مشــاريع نوويــة فعـ ًـا بغيــة تشــغيل أربعــة مفاعــات نوويــة
المتحــدة تُ ِ
بحلــول .2020
وتعكــف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى إعــداد برنامجهــا للطاقــة
النوويــة منــذ  2008وذلــك فــي ضــوء التنامــي المتواصــل فــي الطلــب
المحلــي علــى الكهربــاء .فــي ديســمبر َ ،2009و َّق َعــت دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة اتفاقيــة مــع كوريــا الجنوبيــة إلنشــاء أول أربعــة مفاعــات
نوويــة .وبحســب بنــود االتفاقيــة فإنــه ســيتم بنــاء هــذه المفاعــات األربعــة،
وجميعهــا مصممــة بحســب تصميــم الجيــل الثالــث مــن  ،APR-1400مــن
خــال الشــركة الكوريــة للطاقــة الكهربائيــة ( )KEPCOوهــي شــركة شــبه
حكوميــة فــي كوريــا الجنوبيــة وذلــك فــي منطقــة براكــة فــي أبــو ظبــي
بحلــول عــام  .2020وتصــل طاقــة التوليــد الكهربائــي لــكل مفاعــل إلــى
 1.4جيجــا وات ،فــي حيــن يصــل إجمالــي طاقــة التوليــد الكهربائــي لمحطــة
المفاعــات كاملــة إلــى  5.6جيجــا وات بمــا يعــادل تقريبــاً ُخمــس مقــدار
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العــرض الحالــي مــن الكهربــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ويبــدو أن الســبب الرئيــس وراء اختيــار الشــركة الكوريــة للطاقــة الكهربائيــة
كشــريك هــو الشــروط الســخية التــي عرضتهــا الشــركة ومنهــا الســعر الــذي
تشــير التقديــرات إلــى أنــه يقــل بنســبة  40%عــن ســعر الشــركات المنافســة
وضمانهــا للحالــة التشــغيلية للمفاعــات لمــدة  60عامــاً  9 .واســتطاعت
الشــركة الكوريــة للطاقــة الكهربائيــة تقديــم هــذا العــرض والــذي يلقــي
بظــال مــن الشــك علــى ربحيــة المشــروع للشــركة نتيجــة للدعــم السياســي
القــوي مــن حكومــة كوريــا الجنوبيــة.
المفاعــل األول
ولتحقيــق أهــداف هــذه الخطــة ،كان مــن المقــرر افتتــاح ُ
براكــة  1فــي مايــو  .2017وتأسســت شــركة نــواة للطاقــة ،وهــي شــركة
تابعــة لمؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة المملوكــة للدولــة وتمتلــك
فيهــا الشــركة الكوريــة للطاقــة الكهربائيــة (كيبكــو) نســبة  18%لتتولــى
مســؤولية تشــغيل المفاعــات 10 .وحتــى كتابــة هــذا التقريــر ،فــإن الموعــد
المحــدد لالفتتــاح هــو  2018ألن شــركة نــواة لــم تســتطع الحصــول علــى
رخصــة تشــغيل مــن الهيئــة التنظيميــة المختصــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بحلــول مايــو  11.2017وبالرغــم مــن أن األعمــال اإلنشــائية
المبدئيــة لمفاعــل براكــة  1قــد اكتملــت فعـ ًـا ،فــإن المفاعــل ال يــزال يحتــاج
إلــى اجتيــاز اختبــارات صارمــة مــن خبــراء فــي جهــات محليــة ودوليــة عــاوة
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علــى تعزيــز المهــارات التشــغيلية للعامليــن فــي محطــة المفاعــات.
وتشــير مصــادر صحفيــة إلــى أن الجــدول الزمنــي للمشــروع تأثَّ ـ َـر بالتأخيــر الــذي
حــدث فــي التدشــين التجــاري لنمــوذج المفاعــل النــووي مــن شــركة كيبكــو
والــذي تأخــر تدشــينه مــن  2013إلــى ( 13 .2016الدولــة التــي تبــدأ حديثــاً في
تصديــر مفاعــات الجيــل الثالــث بنــاء علــى التصميــم الــذي تقــوم بتطويــره
محليــاً ال بــد أن تقــوم بالتدشــين التجــاري لمفاعــل بنفــس التصميــم فــي
بلدهــا وهــو مــا يســمى ب ـ “المفاعــل النموذجــي” قبــل افتتــاح مفاعــات تــم
تصديرهــا وذلــك إلثبــات أن المفاعــل يفــي باشــتراطات الســامة).
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إن المســألة المتعلقــة بمــدى ُقــرب التدشــين الرســمي لمفاعــل براكــة  1قــد
تحــدد المســار المســتقبلي لعالقــات الطاقــة النوويــة بيــن منطقــة الخليــج
ودول شــرق آســيا؛ ألن أي تأخيــر إضافــي محتمــل ُيمكِ ــن أن يؤثــر علــى
التصــورات بشــأن مصداقيــة كوريــا الجنوبيــة كدولــة ُم َصـ ّـدرة للمفاعــات
النوويــة (بالرغــم مــن أنــه قــد يحــدث تأخيــر أيضــاً مــن جانــب الــدول
الم َصـ ّـدرة للمفاعــات النوويــة مثلمــا هــو الحــال فــي المفاعــل
الحاليــة ُ
 Olkiluoto-3الــذي تنفــذه الشــركات الفرنســية فــي فنلنــدا) .كمــا ُيمكــن
أن يؤثــر ذلــك أيضــاً علــى التصــورات بشــأن الــدول األخــرى حديثــة العهــد
بتصديــر المفاعــات النوويــة ومنهــا الصيــن والتــي وضعــت خطــة طموحــة
لتصديــر  30مفاعـ ًـا نوويــاً بحلــول  2030وذلــك فــي إطــار مبــادرة طريــق
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الحريــر التــي تتبناهــا.
المملكــة العربيــة الســعودية أيضــاً محــل اهتمــام كوريــا الجنوبيــة كســوق
محتمــل لتصديــر المفاعــات النوويــة .فبعــد أن أعلنــت الحكومــة الســعودية
فــي يونيــو  2011أنهــا تعتــزم إنشــاء  16مفاعـ ًـا نوويــاً بحلــول عــام
َ 15 ،2030و َّق َعــت كوريــا الجنوبيــة مذكــرة تفاهــم مــع الجانــب الســعودي
بشــأن التعــاون فــي مجــال الطاقــة النوويــة وذلــك فــي نوفمبــر
 16 .2011وفــي وقــت الحــق وتحديــداً فــي مــارس  ،2015تــم التوقيــع
علــى اتفاقيــة لتنفيــذ دراســة جــدوى لبنــاء مفاعــات نوويــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية بيــن مدينــة الملــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة
ومعهــد أبحــاث الطاقــة النوويــة الكــوري (.)KAERI
وســتتعاون مدينــة الملــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة ،والتــي
تُ ركَّ ــز اآلن علــى األبحــاث والتطويــر ممــا يتــرك صياغــة السياســات فــي أيــدي
وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة التــي تــم إنشــاؤها فــي مايــو
 ،2016ومعهــد أبحــاث الطاقــة النوويــة الكــوري فــي إنشــاء مفاعــل نــووي
صغيــر الحجــم مــن الجيــل الرابــع بطاقــة  330ميجــا وات ُيســمى “ســمارت”
(مفاعــل الوحــدات الصغيــرة المتقــدم ذي األنظمــة المندمجــة) والــذي تــم
تطويــره مــن جانــب معهــد أبحــاث الطاقــة النوويــة .واتفــق الجانبــان علــى
نقــل التكنولوجيــا بغيــة تطويــع المفاعــل النــووي بمــا يتالئــم مــع الظــروف
المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والترويــج المشــترك لــه علــى
مســتوى العالــم 17.ومــع هــذا فــإن الجــدول الزمنــي لهــذا المشــروع ال يــزال
غامضــاً  ،حيــث أن معهــد أبحــاث الطاقــة النوويــة الكــوري لــم ينشــئ حتــى
فاعــل فــي كوريــا الجنوبيــة .واقتصــر برنامــج
الم ِ
اآلن وحــدة تجريبيــة مــن ُ
التحــول الوطنــي الســعودي  ،2020وهــو برنامــج انتقالــي لتحقيــق رؤيــة
الســعودية  ،2030فــي تحديــده لمهمــة مدينــة الملــك عبــد اللــه للطاقــة
الذريــة والمتجــددة علــى مــا يلــي “تحديــد ووضــع التحضيــرات لمواقــع إنشــاء
مفاعــات محطــة الطاقــة النوويــة األولــى وتوفيــر منشــآت البنيــة التحتيــة
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الالزمــة لذلــك”.
وتحــاول الصيــن أيضــاً ضمــن جهودهــا للدخــول فــي صناعــة تصديــر
المفاعــات النوويــة التقـ َّـرب مــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذا
المجــال .ففــي مــارس  2017وعنــد زيــارة الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
آل ســعود إلــى بكيــنَ ،و َّق َعــت مدينــة الملــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة
والمتجــددة اتفاقيــة مــع المجموعــة الهندســية الصينيــة للطاقــة النوويــة
( )CNECلدراســة جــدوى إنشــاء مفاعــات عاليــة الحــرارة يتــم تبريدهــا بالغــاز
( ،)HTGRوهــو نــوع آخــر مــن مفاعــات الجيــل الرابــع ،فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .وهنــاك وحــدة تجريبيــة مــن هــذا التصميــم قيــد اإلنشــاء فــي
شــيادووان بالصيــن منــذ  2012بهــدف التشــغيل التجــاري لهــا فــي أواخــر
وو َّق َعــت المملكــة العربيــة الســعودية وفرنســا أيضــاً اتفاقيــة
َ 19 .2017
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فاعليــن نووييــن.
إلجــراء دراســة جــدوى إلنشــاء ُم ِ

الفــرص المتاحــة والتحديــات التــي تواجــه العالقــات بيــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وبيــن دول
الم َصـ ّـدرة للمفاعــات النوويــة مــن بيــن دول
شــرق آســيا :إن صعــود الــدول ُ
شــرق آســيا يعطــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
الســعودية خيــارات أكثــر فــي اختيــار الشــركاء فــي المضــي قدمــاً فــي برامــج
تطويــر الطاقــة النوويــة فــي الدولتيــن .وتُ قـ َّـدم كل مــن الحكومتيــن الكوريــة
والصينيــة الدعــم السياســي لتصديــر مفاعــات الطاقــة النوويــة وذلــك
فضــل أن تُ جــري
وي َّ
فــي إطــار إســتراتيجيات النمــو الجديــدة لــكل منهمــاُ .
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية دراســات
جــدوى صارمــة قبــل إبــرام أي اتفــاق ليــس مــع الــدول حديثــة العهــد بتصديــر
الم َص ّدريــن الحالييــن أيضــاً
مفاعــات الطاقــة النوويــة وحســب ولكــن مــع ُ
وذلــك إذا كانــت الدولتــان لديهمــا الرغبــة إلدخــال أو التوســع فــي الطاقــة
النوويــة ضمــن خطــط توليــد الكهربــاء المســتقبلية.
متنام
الطاقة المتجددة :تعاون
ٍ
فــي الســنوات األخيــرة ،تتنامــى الطاقــة المتجــددة وال ســيما الطاقــة
ـاال ال ُيســتهان بــه فــي عالقــات الطاقــة بيــن
الشمســية بحيــث أصبحــت مجـ ً
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية مــن جانــب
ودول شــرق آســيا مــن الجانــب اآلخــر .ويتماشــى ذلــك مــع االتجــاه العــام
علــى المســتوى الدولــي وتحديــداً الطفــرات الســريعة التــي تحققهــا الطاقــة
الشمســية فــي صناعــة الطاقــة الدوليــة جــراء االنخفــاض المتواصــل فــي
تكاليــف التكنولوجيــا ،ويرجــع هــذا االنخفــاض فــي جــزء منــه إلــى النمــو فــي
اإلنتــاج منخفــض التكلفــة لوحــدات الطاقــة الشمســية فــي الصيــن .ومــن
الجديــر بالذكــر أن الصيــن تســتحوذ حاليــاً علــى حوالــي ثالثــة أربــاع طاقــة إنتــاج
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لوحــات الطاقــة الشمســية فــي العالــم.
نفــذ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فعـ ًـا مشــاريع طاقــة شمســية
وتُ ِ
واســعة النطــاق ،فــي حيــن أن المملكــة العربيــة الســعودية بــدأت للتــو بدايـ ًـة
ـدة فــي هــذا المجــال فــي إطــار مبــادرة الطاقــة المتجــددة الجديــدة
جديـ ً
فــي ِظــل القيــادة الســعودية الحاليــة .وبالرغــم مــن أن الشــركات الغربيــة،
وتحديــداً اإلســبانية ،كانــت أكثــر نشــاطاً مقارنـ ًـة بالشــركات التابعــة لــدول
شــرق آســيا فــي ســوق الطاقــة الشمســية بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة
ـادر فــي الوقــت الحاضــر
فــي الماضــي ،فــإن الشــركات الشــرق آســيوية تُ َبـ ِ
بالســعي إليجــاد فــرص فــي هــذا المجــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وفــي المملكــة العربيــة الســعودية .وتســعى الشــركات الصينيــة
إلــى تصديــر وحــدات الطاقــة الشمســية التــي تنتجهــا إلــى أســواق الطاقــة
الشمســية الناشــئة فــي الدولتيــن الخليجيتيــن ،فــي حيــن أن الشــركات
اليابانيــة تبحــث عــن فــرص اســتثمارية الســتغالل التكنولوجيــا التــي تنتجهــا.
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن الــدول الرائــدة بيــن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي فــي مشــاريع الطاقــة الشمســية .فبعــد محطــة الطاقــة
الشمســية المركــزة شــمس  1بطاقــة  100ميجــا وات فــي مدينــة مصــدر
والتــي تــم تشــغيلها فــي مــارس  22 ،2013فــإن مجمــع محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم للطاقــة الشمســية فــي دبــي ُينفــذ حاليــاً مشــروعاً للطاقــة
الشمســية بطاقــة  1جيجــا وات ،ويضــع هدفــاً للوصــول إلــى طاقــة إنتاجيــة
قدرهــا  5جيجــا وات بحلــول عــام  23 .2030وتعتمــد المشــاريع الحاليــة علــى
تكنولوجيــا تنتجهــا شــركات مــن دول غربيــة ومعظمهــا مــن إســبانيا .ويرجــع
الــدور الريــادي للشــركات اإلســبانية فــي هــذا المجــال إلــى أنهــا كان لهــا
السـ ْـبق فــي استكشــاف أســواق خــارج إســبانيا وال ســيما بعــد تباطــؤ النمــو
َ
فــي الســوق المحليــة اإلســبانية للطاقــة الشمســية بعــد األزمــة الماليــة
فــي  24 .2008ويلفــت حجــم مشــاريع الطاقــة الشمســية ،التــي تنفذهــا
حاليــاً الشــركات اإلســبانية فــي دبــي ،أنظــار الشــركات الشــرق آســيوية إلــى
ســوق الطاقــة الشمســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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بالرغــم ممــا ســبق فــإن الشــركات الشــرق آســيوية أقــل نشــاطاً حتــى اآلن
فــي هــذا الســوق ،وترجــع أحــد أســباب ذلــك إلــى األســواق المحليــة اآلخــذة
فــي االنتعــاش للطاقــة الشمســية ،والتــي يتواصــل النمــو فيهــا جــراء الدعــم
الحكومــي لهــذا القطــاع .ولكــن مــع احتــداد شــدة المنافســة فــي األســواق
المحليــة ،فــإن عــدداً أكبــر مــن الشــركات الشــرق آســيوية بــدأ توجيــه أنظــاره
نحــو األســواق الدوليــة .وتحقــق تقــدم كبيــر فــي مــارس  2017عندمــا
ُمنِ ــح مشــروع طاقــة شمســية بطاقــة  1.2جيجــا وات بإمــارة أبــو ظبــي
فــي منطقــة ســويحان إلــى ائتــاف شــركتي” ماروبينــي“ اليابانيــة و” جينكــو
ســوالر“ الصينيــة .وحقــق االئتــاف الشــرق آســيوي رقمــاً قياســياً دوليــاً
فــي مشــاريع الطاقــة الشمســية مــن خــال عقــده الــذي ينــص علــى توريــد
الكهربــاء بســعر  2.42ســنت أمريكــي لــكل كيلــو وات ســاعة 25 .وينبغــي
النظــر إلــى ذلــك باعتبــاره تطــوراً إيجابيــاً  ،حيــث أن العالقــات بيــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــدول الشــرق آســيوية فــي الســنوات الماضيــة
فــي هــذا المجــال لــم تحقــق نتائــج ملموســة.
المملكــة العربيــة الســعودية ،مــن خــال رؤيتهــا لعــام  2030وبرنامــج
التحــول الوطنــي  ،2020تســتهدف توليــد الطاقــة مــن مصــادر الطاقــة
المتجــددة بطاقــة إجماليــة قدرهــا  3.45جيجــا وات بحلــول 2020
و 9.5جيجــا وات بحلــول َ 26 .2023
وتأ َّخــر برنامــج الطاقــة الشمســية فــي
المملكــة لســنوات عديــدة نتيجـ ًـة للخالفــات التــي ذكرتهــا بعــض التقاريــر
بيــن األجهــزة الحكوميــة فــي المملكــة بشــأن الجهــة الحكوميــة التــي تتولــى
هــذا الملــف 27.وتمخضــت إعــادة الهيكلــة الحكوميــة فــي مايــو 2016
عــن توحيــد كافــة االختصاصــات اإلداريــة الالزمــة لتنفيــذ مشــاريع الطاقــة
المتجــددة تحــت مظلــة وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة التــي تــم
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إنشــاؤها حديثــاً وقتــذاك.
وفــي ِظــل وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ومكتــب تطويــر
مشــاريع الطاقــة المتجــددة المنبثــق عنهــا ،بــدأ برنامــج الطاقــة المتجــددة
ـدة .ففــي فبرايــر َّ ،2017
دشــن
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بدايـ ًـة جديـ ً
مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة البرنامــج الوطنــي للطاقــة
المتجــددة 29 .وســتبدأ “المرحلــة األولــى” مــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة
المتجــددة بتنفيــذ مشــروع طاقــة شــمية بقــدرة  300ميجــا وات فــي مدينــة
ســكاكا بمنطقــة الجــوف شــمال المملكــة .وفــي أبريــل ،تــم اإلعــان عــن
التأهيــل المســبق ألربــع شــركات لتنفيــذ هــذا المشــروع وهــي ”ماروبينــي“
و”ميتســو” اليابانيتيــن وشــركة الكهربــاء الفرنســية  EDFوشــركة أكــوا بــاور
الســعودية 30 .ووقــع االختيــار أيضــاً علــى ”ماروبينــي“ و”ميتســو” ضمــن
أفضــل الشــركات المرشــحة لتنفيــذ مشــروع بطاقــة الريــاح  400ميجــا
وات ،وذلــك ضمــن المرحلــة األولــى أيضــاً مــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة
المتجــددة.
ومــع هــذا فــإن مشــاركة اليابــان فــي قطــاع الطاقــة الشمســية بالمملكــة
العربيــة الســعودية تعــود إلــى فتــرات أقــدم .حيــث تعمــل شــركة Solar
 Frontierاليابانيــة فــي المملكــة علــى مشــاريع تجريبيــة صغيــرة الحجــم مــن
بعــد إنشــاء مدينــة الملــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة بفتــرة وجيزة
فــي  .2010وشــركة  Solar Frontierهــي شــركة تابعــة ل ـ Showa Shell
 ،شــركة تكريــر يابانيــة ،ومملوكــة بنســبة  15%لشــركة أرامكــو الســعودية
منــذ  31 .2004فــي  ،2011ســاعدت شــركة  Solar Frontierفــي إنشــاء
محطــة طاقــة شمســية صغيــرة الحجــم ( 500كيلــو وات) فــي جزيــرة فرســان
قدمــت وحــدات الطاقــة الشمســية لمشــروع
فــي البحــر األحمــر 32 .كمــا َّ
مواقــف انتظــار الســيارات المغطــاة بلوحــات طاقــة شمســية بقــدرة 10.5
33
ميجــا وات لشــركة أرامكــو الســعودية فــي الظهــران فــي .2012
فــي الحقيقــة ،تتجــاوز طموحــات المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذا
المجــال مجــرد توليــد الكهربــاء؛ حيــث تطمــح المملكــة إلــى أن تكــون

مركــزاً إلنتــاج لوحــات الطاقــة الشمســية .وفــي حيــن أن مدينــة مصــدر
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تراجعــت عــن خطتهــا الراميــة إلــى
التصنيــع المحلــي للوحــات الطاقــة الشمســية فــي  2011جــراء انخفــاض
العائــد المتوقــع لهــذه الخطــة نتيجــة الهيمنــة الصينيــة علــى إنتــاج لوحــات
الطاقــة الشمســية فــي العالــم 34 ،فــإن واضعــي السياســات فــي المملكــة
يعتقــدون أن ذلــك يمكــن أن ينجــح فــي المملكــة نظــراً للطلــب المحلــي
الكبيــر المتوقــع علــى الطاقــة الشمســية .كمــا أن الحكومــة تــرى أن صناعــة
الطاقــة الشمســية يمكنهــا االضطــاع بــدور لمســاعدة المملكــة فــي
توفيــر فــرص العمــل للقــوى البشــرية المحليــة واالنتقــال إلــى عصــر مــا بعــد
35
النفــط.
ولكــن ال تــزال منافســة الــواردات الصينيــة فــي هــذا المجــال تحديــاً رئيســياً
أمــام منتجــات الطاقــة الشمســية الســعودية .ورغبـ ًـة فــي دعــم اإلنتــاج
المحلــي ،يضــع البرنامــج الوطنــي للتحــول  2020هدفــاً وقــدره 35%
كنســبة مســاهمة محليــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة 36 .وبموجــب
هــذا التنظيــم ،قــد تدخــل الشــركات الســعودية المحليــة فــي تحالــف مــع
شــركات أجنبيــة لديهــا تكنولوجيــا معتمــدة فــي هــذا المجــال ومعتــادة أيضــاً
علــى المنافســة الشرســة مــع المنتجيــن الصينييــن فــي األســواق الدوليــة
ومــن بينهــا الشــركات اليابانيــة .ومــن المحتمــل أن تنهــض شــركة أرامكــو
الســعودية ،والتــي تنــص رؤيــة الســعودية  2030علــى تحويلهــا إلــى “تكتــل
صناعــي”  37بــدور رئيــس فــي هــذا الشــأن .ففــي ينايــر  ،2017طرحــت
الشــركة فكــرة اســتثمار  5مليــار دوالر فــي شــركات الطاقــة المتجــددة مــن
جميــع أنحــاء العالــم وذلــك بغيــة اكتســاب التكنولوجيــا والمعرفــة الفنيــة
38
فــي هــذا القطــاع.
الفــرص المتاحــة والتحديــات التــي تواجــه العالقــات بيــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وبيــن الــدول
اآلســيوية :يتيــح االهتمــام المتنامــي للشــركات التابعــة لــدول شــرق آســيا
بأســواق الطاقــة الشمســية فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة والمملكة
العربيــة الســعودية الفرصــة لهاتيــن الدولتيــن فــي االختيــار مــن بيــن بدائــل
أكثــر كشــركاء فــي هــذا المجــال .ويتمثــل التحــدي فــي الميــزة التنافســية
العاليــة لصــادرات الطاقــة الشمســية الصينيــة التــي ال بــد أن ينافســها
المنتجــون المحليــون وال ســيما فــي حالــة المملكــة العربيــة الســعودية.
التعليقات الختامية
تتزايــد المرونــة والتنــوع الــذي تتصــف بــه عالقــات الطاقــة بيــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية مــن جانــب ودول
شــرق آســيا مــن الجانــب اآلخــر .ففــي القطــاع النفطــي ،تُ مثَّ ــل االقتصــادات
ـدة ومصــادر لالســتثمار
الكبيــرة والمتناميــة لــدول شــرق آســيا أســواقاً جديـ ً
لــكل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.
بالرغــم مــن ذلــك ،فمــن مصلحــة اقتصــادات دول شــرق آســيا تنويــع مصــادر
ً
ـهولة مقارنــة بــذي قبــل فــي ضــوء
الــواردات النفطيــة ،وهــذا التنويــع أكثــر سـ
تخمــة المعــروض النفطــي فــي الوقــت الحالــي .مقارنـ ًـة بالنفــط ،نجــد أن
قطــاع الغــاز الطبيعــي َضئِ يــل األهميــة نســبياً فــي عالقــات الطاقــة بيــن
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وبيــن دول
شــرق آســيا.
الم َصـ ّـدرة للمفاعــات
َّأمــا قطــاع الطاقــة النوويــة ،فيبــدو أن صعــود الــدول ُ
النوويــة مــن بيــن دول شــرق آســيا يعطــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والمملكــة العربيــة الســعودية خيــارات أكثــر فــي تحديــد الشــركاء فــي
فضــل
وي َّ
برامجهمــا لتطويــر الطاقــة النوويــة والتــي ال تــزال فــي بداياتهــاُ .
أن تُ جــري دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية
دراســات جــدوى صارمــة قبــل إبــرام أي اتفــاق ليــس مــع الــدول حديثــة
الم َص ّدريــن
العهــد بتصديــر مفاعــات الطاقــة النوويــة وحســب ولكــن مــع ُ
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الحالييــن أيضــاً  .وفــي قطــاع الطاقــة الشمســية ،يتيــح االهتمــام المتنامــي
للشــركات التابعــة لــدول شــرق آســيا بأســواق الطاقــة الشمســية فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية الفرصــة
لهاتيــن الدولتيــن فــي االختيــار مــن بيــن بدائــل أكثــر كشــركاء فــي هــذا
المجــال .ويتمثــل التحــدي فــي الميــزة التنافســية العاليــة لصــادرات الطاقــة
الشمســية الصينيــة التــي ال بــد أن ينافســها المنتجــون المحليــون وال ســيما
فــي حالــة المملكــة العربيــة الســعودية.
ال يــزال هنــاك ســؤال ُمعلَّ ــق وهــو مــا إذا كان تعزيــز العالقــات فــي مجــال
الطاقــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية
وبيــن دول شــرق آســيا ُيمكــن أن “يمتــد تأثيــره” فــي صــورة عالقــات
سياســية أقــوى بيــن الجانبيــن .بالرغــم مــن ذلــك فــإن احتمــال هــذا االمتــداد
للعالقــات محــل شــك ،فــي ضــوء ميــل حكومــات دول شــرق آســيا إلــى
تمييــز أكثــر صرامـ ًـة بيــن الشــؤون السياســية والشــؤون االقتصاديــة مقارنــة
بنظيراتهــا الغربيــة .ومــع أن هــذه الحكومــات تميــل إلــى اســتخدام صفــة
“إســتراتيجي” لإلشــارة إلــى العالقــات الثنائيــة بينهــا وبيــن هاتيــن الدولتيــن
الخليجيتيــن ،فــإن ترجمــة هــذه الصفــة إلــى إجــراءات ملموســة هــو قضيــة
أخــرى .فــي الوقــت الحالــي ،الدافــع الوحيــد الــذي ســيدفع دول شــرق
آســيا باتجــاه االنخــراط السياســي فــي شــؤون منطقــة الخليــج بشــكل
كبيــر هــو حــدوث انخفــاض ملحــوظ فــي النفــوذ األمريكــي فــي المنطقــة،
وهــذا االتجــاه ال يــزال غيــر واضــح بالقــدر الكافــي الــذي يســمح باســتخالص
اســتنتاجات إضافيــة.
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