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املقدمــة:

يرتبط العراق والياابن بعالقات صداقة وتعاون ثنائي منذ شهر تشرين الثاين من العام 1939، الذي 
عراقية يف طوكيو يف  مفوضية  افتتاح  مت  بسنوات  وبعدها  بغداد،  مفوضية ايابنية يف  أول  افتتاح  شهد 
بي  السفراء  تبادل  مرحلة  إىل  وص��واًل  ابلتطور  العالقات  بعدها  لتستمر   ،1955 ع��ام  األول  كانون 
ازده���اراً كبرياً  البلدين  بي  االقتصادية  العالقات  وق��د شهدت  ع��ام 1960.  الثاين  البلدين يف كانون 
أملانيا  بعد  للعراق  الياابن متّثل اثين أكرب مصدر  إذ كانت  املاضي،  القرن  السبعينيات من  خالل فرتة 
الغربية يف حينها، وكانت املشاريع الياابنية يف جماالت الطاقة، واالتصاالت، والبىن التحتية، واإلسكان 

هلا بصمة واضحة يف العراق منذ ذلك الوقت ولغاية اآلن.

الثنائي  التعاون  عجلة  واستمرت  الثمانينيات،  يف  ابلتطور  والتجارية  االقتصادية  العالقات  استمرت 
ابلدوران حىت يف سنوات احل��رب العراقية-اإليرانية الثمان، ومن مث جاءت لتأيت حقبة التسعينيات اليت 
مثّلت سنوات من القطيعة يف عالقات البلدين، بعد غزو نظام البعث للكويت يف آب 1990؛ فقد 
أبدت الياابن جدية عالية يف تنفيذ قرارات األمم املتحدة املتعلقة ابلعقوابت االقتصادية على العراق، 
إذ تراجعت خالل تلك املدة التعامالت االقتصادية والتجارية بي البلدين -انعدمت تقريبًا- لصرامة 

املوقف الياابين جتاه العمل الذي أقدم عليه نظام صدام حسي آنذاك.

وإدراكًا ألمهية املرحلة اليت مير هبا بلدان يف الوقت احلاضر، واحتياجاته األساسية خالل مرحلة إعادة 
ال��ي��اابن، وسبل تطويرها، وص��واًل إىل  اإلع��م��ار، فقد ارأتي��ت إع��داد دراس��ة موجزة لواقع العالقات مع 
عالقات شراكة اسرتاتيجية طويلة األمد،  فالعراق اجلديد يواجه حتدايت حقيقية تتمثل بتأمي املصادر 
والنهوض  جهة،  من  األساسية  اخل��دم��ات  وتوفري  التحتية،  البىن  إعمار  مشاريع  لتنفيذ  ال��الزم��ة  املالية 

ابلواقع الصناعي والعمراين، وبناء اقتصاد رصي من جهة أخرى.

اليت من  املنافع  امللحة من جانب  الوطنية  احتياجاتنا  بي  املوازنة  تقوم على  واقعية  رؤي��ة  أع��ددت  لذا 

لدى  العراق  وقبلها شغل منصب سفري  األع��وام )2016-2013(،  بي  املتحدة  ال��والايت  لدى  السابق  العراقي  السفري   *
العراق، منها: مدير برامج يف  الياابن بي األعوام )2010-2013(، وقبل تنسمه هذين املنصبي، شغل مناصب عليا يف 
من  أكثر  ولديه خربة  املتحدة،  اململكة  اجلنسية يف  متعددة  الشركات  العديد من كربايت  املعلومات يف  تكنولوجيا  قطاعات 

ثالثة عقود يف العمل اجملتمعي والنشاط السياسي يف املهجر العراقي يف اململكة املتحدة.

العالقات االقتصادية االستراتيجية للعراق مع اليابان
لقمان عبد الرحيم الفيلي *
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لقيام مشروع  األس��اس  ال��يت كانت  املتبادلة،  املصاحل  وف��ق سياسة  على  ال��ي��اابن  من  جننيها  أن  املمكن 
الشراكة االسرتاتيجية بي العراق والياابن، الذي مت التوقيع على بيانه ببغداد، يف شهر كانون الثاين عام 
البلدين، إال أن هذا االتفاق مل جيد طريقه إىل  القاعدة األساسية لتعاون شامل بي  2009، ليكون 
التطبيق العملي؛ بسبب التعقيدات احمليطة ابمللف األمين والتشريعي والسياسي واالقتصادي يف العراق، 

وعدم وجود رؤية عراقية حمددة يف رسم حدود سياسته االقتصادية جتاه الياابن.

العراق من خ��الل تبين سياسة مدروسة جتاه  ال��يت من املمكن أن حيققها  الفوائد  بيان  ال��ض��روري  وم��ن 
فنية وم���وارد بشرية  تقنية وخ���ربات  ب��ق��درات  م��دع��وم��اً  ال��ع��امل��ي،  على املستوى  ق��وايً  اق��ت��ص��اداً  بلد ميتلك 
ومالية كبرية، ميكن توظيفها جمتمعة يف املهمة الوطنية النبيلة؛ إلعادة بناء العراق، والسيما يف اجملالي 

االقتصادي وتنمية املوارد البشرية.

والسبل  املستقبلية،  وآف��اق��ه��ا  الكامنة،  وعناصرها  ال��ي��اابن،  م��ع  ال��ع��الق��ات  واق��ع  على  ال��ض��وء  ولتسليط 
الكفيلة بتحقيق أكرب قدر ممكن من املنفعة للعراق، أقدم هذه الورقة اليت تتكون من حماور خمتلفة:

أواًل:  نظرة على واقع العالقات الثنائية بني البلدين:

كانت الياابن من الدول السباقة يف تقدمي الدعم للعراق اجلديد وعلى مجيع األصعدة متمثلة مبا أييت:

اجلارية 	  الدميقراطي  التحول  لعملية  الداعمة  الدول  تزال من  الياابن وال  كانت  السياسي:  الدعم 
يف العراق، وهي تدعم ابستمرار مواقف البالد يف احملافل الدولية، وقد قامت إبرسال قوات الدفاع 
األمن  تعزيز  للمشاركة يف  األع��وام )2006-200٤(  خ��الل  السماوة  مدينة  إىل  الياابنية  ال��ذايت 
انتهاء  الياابن منذ  بتأريخ  فيها، يف خطوة غري مسبوقة  إع��ادة اإلعمار  املدينة، ودعم مشاريع  يف 
اليت سارعت إىل فتح سفاراهتا يف  ال��دول  الياابن كذلك يف طالئع  الثانية. كانت  العاملية  احل��رب 
بغداد، بعد عام 2003، فضاًل عما تقوم به اخلارجية الياابنية من إصدار بياانت دورية تعكس 
وجهة نظر إجيابية جتاه التطورات اليت تشهدها العملية السياسية يف العراق؛ فقد قامت الوزارة بعد 
2003 ولعدة سنوات ابستحداث منصب سفري ملف إعمار العراق، يف تلك الوزارة لتفعيل دور 
الياابن يف املشاركة إبعادة إعمار العراق، وقد تبادل املسؤولون يف البلدين زايرات رمسية على أعلى 

املستوايت، ويف كانون الثاين 2017 مت افتتاح مكتب قنصلية الياابن يف أربيل.

الدعم املايل والتقين:	 

أ: إطفاء الديون املرتتبة على العراق: لقد كانت الياابن يف طليعة الدول اليت وافقت على إطفاء %80 
من ديون العراق كعضو يف اندي ابريس؛ وبذلك أسقطت ما يقارب )6,7 مليار دوالر( من ديوهنا 
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املستحقة على العراق، وجدولة املتبقي من تلك الديون على مدى 23 عاماً كفرتة تسديد، على أن 
تسبقها فرتة مساح أمدها ستة أعوام.

م��دري��د للماحني ع��ام 2003  م��ؤمت��ر  ال��ي��اابن -ك��ج��زء م��ن تعهداهتا خ��الل  ق��دم��ت  ب: منحة مالية: 
وبعدها- مبلغ 2 مليار دوالر كمنحة مالية خصصت لتأهيل مشاريع يف قطاعات الكهرابء، والصحة، 
النازحي بقيمة 361 مليون دوالر وذلك من  الياابن مساعدات إىل  واألم��ن، واالتصاالت، وقدمت 
مليزانية  دوالر  مليون   217 مبلغ  عن  فضاًل  احلكومية  وغ��ري  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األم��م  خ��الل 
2016، وكذلك الدورات التدريبية اليت أقُيمت يف الياابن ومصر واألردن ملتدربي من الوزارات العراقية 
الذي بلغ عددهم أكثر من 7990 شخص لغاية شباط/2017، يف إطار التعاون التقين بي البلدين.

بقيمة  ميسراً  ق��رض��اً  ال��ع��راق  مبنح  م��دري��د،  مؤمتر  ال��ي��اابن خ��الل  تعهدت  امليّسر:  الياابين  القرض  ج- 
5.9 مليار دوالر، وبفائدة هامشية، ُخصص لتنفيذ 25 مشروعاً يف قطاعات البىن التحتية لالقتصاد 
العراقي، والقطاعات اليت هلا متاس مباشر مع احلياة اليومية للمواطن العراقي، ومنها: الكهرابء والنفط 
والنقل والزراعة واالتصاالت والصحة وأخرياً الصرف الصحي. وسعت الياابن كذلك إىل توسيع الرقعة 
اجلغرافية هلذه املشاريع لتغطي أغلب مناطق العراق ومنها إقليم كردستان، والعاصمة بغداد واحملافظات 

الغربية، فضاًل عن حمافظات اببل والبصرة واملثىن.

الياابين حم��دودة ج��داً، ومعظم 	  العراقي ونظريه  اخل��اص  القطاع  العالقات بي  القطاع اخلــاص: إن 
الصفقات تتم عرب شركات وسيطة بي اجلانبي، وهذا املوقف له أسباب سيتم ذكرها الحقاً يف 
الدور الفعال ملشاركة الياابن السنوية يف معرض  هذه الدراسة، ومن الضروري أن ال ننسى أيضاً 

بغداد الدويل.

اثنيًا: احتياجات العراق اليت ميكن للياابن أتمينها كليًا أو جزئيًا:

بعد الدمار الذي حلق جبميع قطاعات احلياة يف العراق نتيجة احلروب املتعددة والسياسات اهلوجاء اليت 
انتهجها النظام الصدامي والعقوابت االقتصادية األممية اليت دامت ما يقارب ال� 13 عاماً، أصبح العراق 
التحتية؛ مما خيلق  الرتبوية والصحية، واخلدمية، وبناه  يف حاجة ماسة إىل إعادة أتهيل مجيع اجملاالت 
القدرات  وتراجع  البالد،  اإلنتاجية يف  القطاعات  تراجع  احلكومية يف ظل  املوازنة  هائلة على  ضغوطًا 
التصديرية ابستثناء القطاع النفطي الذي يعاين أصاًل من تذبذب يف أسعار النفط العاملية، واستنزاف 
للموارد املالية احلكومية من أجل مواجهة التهديدات اإلرهابية، وختصيص موازنة حرب ملواجهة تنظيم 
داعش اإلرهايب وطرده من األراضي العراقية وحتريرها، وميكن وضع توصيف موجز لتلك االحتياجات 

اليت من املمكن أن نعتمد على الياابن يف تغطيتها أو تغطية أجزاء كبرية منها، وهي كاآليت:
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اخلام والغاز، 	  للنفط  الناقلة  الذي يشمل االستخراج واملصايف وبناء األانبيب  النفط والغاز  قطاع 
ونشري هنا إىل تصرحيات املسؤولي يف وزارة النفط العراقية الذين أعلنوا حاجة هذا القطاع إلعادة 
مالية ضخمة  احلاجة الستثمارات  هو  امل��وض��وع  ه��ذا  األه��م يف  واحمل��ور  فيه،  التحتية  البىن  إعمار 
ع��بءاً كبرياً  يضيف  مما  طائلة؛  مالية  مبالغ  تكلف  اليت  واإلعمار  البناء  عمليات  نفقات  لتغطية 
على املوازنة احلكومية للعراق وعلى االقتصاد العراقي ككل، ومن اجلديد ابلذكر أن الياابن لديها 
الباع  الياابنية ذات  ال��ش��رك��ات  م��ن  اجمل��ال وه��ن��اك كثرٌي  ه��ذا  والتقنية واخل���ربة يف  املالية  اإلم��ك��اانت 
النفطية يف  للمنشأة  التحتية  البىن  إعمار  إع��ادة  جمال  عليها يف  االعتماد  اليت ابإلمكان  الطويل، 
العراق وأبحدث التكنولوجيات، حيث متتلك تلك الشركات تصورات واضحة عن حاجة العراق 
 ))ODA يف هذا اجملال. ومن اجلدير ابلذكر أيضاً، أن مشاريع القرض الياابين امليّسر للعراق ال�
البصرة -خدمات  تطوير مصفى  )مشروع  فقط هي:  مشاريع  أبربعة  النفطي  القطاع  هذا  مشلت 
هندسية فقط-(، و)مشروع إعادة إعمار املنشأة التصديرية للنفط اخلام يف الفاو(، و)مشروع بناء 
حمطة توليد الكهرابء الغازية يف حقل عكاز يف حمافظة األنبار(، ومشروع تطوير مصفى البصرة. 
التحتية  بناها  إلعمار  الياابين  التمويل  من  إمكانيات كبرية،  ذات  نفطية  بلداٌن  استفادت  ولقد 

النفطية.

املواصالت: قطارات سفر حديثة فائقة السرعة، وقطارات إنفاق، وقطارات نقل بضائع، وطرق 	 
وجسور، وموانئ، ومطارات.

نقل اخلربات يف جماالت التعليم االبتدائي والعايل والتعليم التقين.	 

إعادة أتهيل شبكة الكهرابء الوطنية.	 

نقل اخلربات والتقنيات وتدريب الكوادر البشرية يف جمال البيئة.	 

تقدمي خربات ومساعدات تقنية يف جمال الصحة.	 

التقنيات احلديثة يف مشاريع املاء واجملاري.	 

نقل التقنيات احلديثة اخلاصة أبنظمة الزراعة والري.	 

التدريب املهين والتقين.	 

املوارد البشرية والتنمية البشرية.	 
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الدراسات والبحوث االقتصادية واملالية.	 

االتصاالت السلكية والالسلكية وأبحدث التقنيات والتكنولوجيا املتقدمة.	 

تطوير مصادر الطاقة البديلة، كالطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية.	 

اثلثًا: املنافع اليت ميكن أن تتحقق للعراق من خالل الشراكة االسرتاتيجية مع الياابن:

كما أشران آنفا إىل أن الياابن متتلك إمكاانت مالية وبشرية متعلمة وتقنية متقدمة واسعة جتعلها 
إطار  األم��د، يف  اسرتاتيجية طويلة  يقيم معها شراكات  أن  للعراق  املمكن  ال��يت من  ال��دول  يف مقدمة 
التواصل مع األطراف  استمرار  فيه، ومن خالل  بعدها، وتوطيد االستقرار  إعادة اإلعمار وما  عملية 
مدروسة  سياسة  اعتماد  خ��الل  م��ن  ل��ب��الدان  توفريها  ميكن  ف��رص كبرية  وج��ود  املختلفة ملست  الياابنية 
وبعيدة املدى جتاه الياابن، فمن خالل التبصر ابحمليط اإلقليمي للياابن نرى أن هلا دوراً رئيساً يف حالة 
التطور اليت تشهدها االقتصادات اآلسيوية، كالصي وكوراي اجلنوبية، وسنغافورة، وماليزاي، وإندونيسيا، 
والفلبي، فقد سامهت املساعدات املالية والتقنية اليت قدمتها الياابن لتلك الدول، فضاًل عن األموال 
اليت استثمرها القطاع اخلاص الياابين، يف انطالق ثورة صناعية وعمرانية يف دول جنوب شرق آسيا، 
بنسب ختتلف من دولة إىل أخرى، إذ استثمرت الياابن الكلفة الواطئة لأليدي العاملة يف تلك الدول 

لبناء مصانع، وأنظمة خدمية ومشاريع إنتاجية حققت عائدات مالية ضخمة لكال الطرفي.

لقد أردان من خالل األمثلة اليت ذكرانها آنفاً التذكري ابملكاسب اليت ميكن للعراق إن حيققها من خالل 
بناء اسرتاتيجية شراكة شاملة مع الياابن، ويف أدانه أهم املكاسب املتوقعة من هذه الشراكة:

اجملال السياسي: نظراً للمكانة الدولية اليت تتمتع هبا الياابن كوهنا واحدًة من أهم القوى االقتصادية 	 
واملالية والتقنية يف العامل، فبإمكان العراق االستفادة من الدعم الياابين لقضاايه املصريية يف احملافل 
وفق  على  والدولية  اإلقليمية  مكانته  من  تعزز  إضافية  ق��وة  نقاط  له  حيقق  مبا  واإلقليمية،  الدولية 
الدول  مع  اسرتاتيجية  والتجمعات، من خالل عالقات  األح��الف  إبقامة  احلاصلة  التوازن  نظرية 
املهمة يف العامل؛ ومن املتوقع أن تنجح الياابن يف احلصول على مقعد دائم يف جملس األمن الدويل، 
إذا ما حتقق مشروع زايدة عدد املقاعد الدائمة يف هذا اجمللس؛ مما يعزز من مكانة الياابن الدولية 

ويضاعف من مكاسب بناء عالقات اسرتاتيجية عالية املستوى معها.

اجملال املايل:	 

غرار  -على  قليلة  وبفوائد  ميسرة  قروضاً  العراق  ملن�������ح  ايابين  استعداد  هناك  امليسرة:  القروض  أواًل: 
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اإلعمار وإمكاني���ة احلصول  إعادة  تكاليف بعض مشاريع  تغطية  استثمارها يف  القرض احلايل- ميكن 
على حزمة مالي���ة )Financial Package( مببالغ عالية جداً مقدمة من جهات ايابنية، لتمويل 

مشاريع واستثمارات يف العراق.

اثنيًا: الفرص االستثمارية: متتلك املؤسسات املالية ورجال األعمال والشركات الياابنية، أموااًل ضخمة 
ميكن جذهبا إىل ال��ع��راق إذا م��ا ت��واف��ر امل��ن��اخ األم��ين وال��ق��ان��وين واالستثماري ل��دخ��ول تلك األم���وال إىل 

العراق.

جمال البناء: للشركات الياابنية املختصة ابلبناء واإلنشاءات مسعة طيبة يف العراق مثل املستشفيات 	 
العامة والعمارات السكنية وبعض الوزارات العراقية كوزارة اخلارجية.

اجملال التقين: من املعروف أن الياابن متتلك قدرات واسعة يف إنتاج التكنولوجيا احلديثة وتسويقها يف 	 
جماالت احلياة كافة؛ إذ إن الشركات الياابنية بتقنياهتا العالية قادرة على تزويد العراق بتكنولوجيات 
حديثة تضّيق الفجوة العلمية والتقنية اليت تولدت نتيجة الظروف القاسية اليت مر هبا العراق خالل 
التقدم والبناء  ال��رايدي يف  ال��دور  الياابن كان هلا  املاضية، مع األخ��ذ ابحلسبان أن  الثالثة  العقود 

الذي حصل مع دول آسيوية أخرى كالصي وماليزاي والفلبي.

رابعًا: االسباب اليت تقف وراء االهتمام الياابين ابلعراق ومطالبها منه:

أساسيتي مها:  قاعدتي  إىل  يرتكز  ثقل عاملي،  له  تتمتع ابقتصاد قوي  الياابن  فإن  آنفاً،  كما ذك��ران 
القاعدة الصناعية املتطورة اليت تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة ورأس املال البشري الكفوء، والقدرات 
املالية الضخمة. وال خيفى أن اإلنتاج الصناعي والنشاط اخلدمي والعمراين يف الياابن حباجة إىل الطاقة 
إذ  الياابنية،  الطبيعية أو ندرهتا يف أرخبيل اجل��زر  امل��وارد  انعدام  يتم استريادها من اخل��ارج؛ بسبب  اليت 
تستهلك الياابن أكثر من ٤.25 مليون برميل من النفط يومياً، فضاًل عن الغاز الطبيعي، وبقية املواد 
األس��اس��ي��ة إلن��ت��اج ال��ط��اق��ة. وق��د وج��دت ال��ي��اابن نفسها يف ح��رج ش��دي��د إابن أزم��ة النفط العاملية عام 
دول��ة مصر  ال��ع��دوان على  على  احتجاجاً  اخل��ام  النفط  العربية تصدير  ال��دول  أوقفت  1973، حينما 

آنذاك.

اخلدمات  ومستوى  والتقنية،  الصناعية  ال��ق��درات  أن  وج��دوا  حينما  قاسياً  درس��اً  الياابنيون  تّعلم  لقد 
الرفيعة اليت ميتلكوهنا قد ابتت بال فائدة النقطاع مصادر الطاقة؛ ومنذ ذلك احلي تويل الياابن موضوع 
اإلمدادات النفطية أولوية قصوى؛ ونتيجة حلضور الُبعد االسرتاتيجي يف سايكولوجية الفكر والتخطيط 
هنا، فإن الياابن تسعى لتأمي إمدادات نفطية مستدامة يف املستقبل ولرمبا حىت عام 2050، ملعرفتها 
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العلمية  البحوث  تقدم  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  ال��ع��امل،  يف  الرئيس  الطاقة  سيبقى عصب  النفط  أبن  اجل��ازم��ة 
النفط  عن  الكامل  االكتفاء  حتقيق  عن  بعيدة  تبقى  أهن��ا  إال  الطاقة،  إلنتاج  بدائل جديدة  الستنباط 
بسبب كلفتها الباهظة مقارنًة ابلنفط. لقد تضمنت اسرتاتيجية الياابن للطاقة اليت وضعتها عام 2016 
اليت  والكوارث  النقطاعها؛ بسبب احلروب  والغاز جتنباً  النفط  بتنويع مصادر احلصول على  توصيات 
قد تصيب هذه املنطقة أو تلك من العامل، وتبحث عن مصادر طويلة األمد إلمدادات الطاقة؛ ومن 
ومما  العاملي.  املستوى  على  متقدماً  نفطياً  احتياطياً  ميتلك  ال��ذي  ابلعراق  الياابين  االهتمام  يُفسر  هنا 
يعزز اهتمام الياابن ابلعراق هو التحول الدميقراطي الذي أطل عليه بعد عام 2003؛ مما جيعله دولة 
أخرى  أسباب  على  احلالة  وتنطوي  معه،  التعامل  النظري  املستوى  على  يسهل  مؤسسي  منهج  ذات 
منها التبادل التجاري واملنافع االقتصادية األخرى، وقد متثل عالقة العراق املتميزة مع الوالايت املتحدة 

عنصر تطمي إضافياً للياابن لبناء قاعدة عريضة من املصاحل االقتصادية مع العراق.

إن استقرار العراق بوصفه دولة حمورية يف الشرق األوسط، وهي املنبع الرئيس للطاقة يف العامل، يشكل 
رغبة ملحة جلميع الدول الصناعية، فاستقرار العراق والشرق األوسط أمر أساس الستقرار سوق النفط 

العاملية اليت متس مجيع مفاصل احلياة يف العامل.

بقرار سياسي،  ينقطع  ال  مستمر  نفطي  إبم��داد  بضماانت  فيتلخص  العراق  من  الياابن  تطلبه  ما  أما 
وعلى وفق األسعار السائدة يف السوق العاملية، وترغب الشركات النفطية الياابنية أن تؤدي دوراً أساساً 
أن  مقابل  الطرفي،  لكال  املناسبة  ال��ش��روط  وف��ق  على  العراقي  النفط  وتصدير  استخراج  عمليات  يف 
تساهم تلك الشركات يف النهوض ابلقطاع النفطي العراقي إىل أعلى مستوى، وتشّكل املنافسة الدولية 
على املشاريع النفطية العراقية، والسيما املنافسة الصينية والكورية اجلنوبية، عوامل حتفيز مهمة للياابن 

جتاه العراق.

ومن الفوائد اليت ميكن للياابن حتقيقها من خالل عالقات اسرتاتيجية مع العراق، هو مساعدة شركاهتا 
من اخلروج من حاالت اجلمود االقتصادي املتكررة اليت تواجهها الياابن منذ سنوات، فحصول تلك 
ابلنفع على  ي��ع��ود  ومب��ا  مهمة،  مالية  هل��ا مكاسب  ال��ع��راق سيحقق  مهمة يف  م��ش��اري��ع  ال��ش��رك��ات على 

االقتصاد الياابين.

خامسًا: أسباب أتخر دخول الشركات العاملية ومنها الياابنية يف الدخول إىل السوق العراقية:

وتعرقل  الياابنية  الشركات  تنتاب  اليت  والتخوف  ال��رتدد  حالة  أنتجت  اليت  العوامل  من  العديد  هنالك 
دخوهلا إىل السوق العراقية بعضها يتعلق ابلوضع العراقي الداخلي، وبعضها اآلخر يتعلق آبليات عمل 
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تلك الشركات والقواعد اليت حتدد نشاطاهتا، وفيما أييت نبذة عن تلك املعوقات:

ال��ع��ام��ل األم���ين: ل��ق��د ش��ّك��ل مقتل اث��ن��ي م��ن ال��دب��ل��وم��اس��ي��ي ال��ي��اابن��ي��ي ف�����ي ال��ع��راق ع��ام 200٤، 	 
ومواطني ايابنيي آخرين، صدمة كبرية للرأي العام يف الياابن وعلى املستويي احلكومي والشعيب، 
ذلك  واستعاضت عن  ال��ع��راق،  للعمل يف  موظفيها  إرس��ال  ت��رتدد يف  الياابنية  الشركات  مما جعل 
إاّل يف حاالت  امليّسر،  الياابين  ابلقرض  مُشلت  اليت  املشاريع  ملتابعة  تنفيذية  هيئات  أو  بشركات 
 ،JICA حمدودة تقوم الياابن فيها إبرسال موظفي رمسيي -كما يف وكالة الياابن للتعاون الدويل
ق��ادرة  غري  احلكومة  جيعل  الياابن  يف  السائد  السياسي  النظام  فطبيعة  الياابنية-  االقتصاد  ووزارة 
على مواجهة تداعيات فقدان أي مواطن ايابين أمام الرأي العام يف البالد، وهذا يربر انسحاهبا 
املبكر من العراق عام 2006 من وجهة نظر احملللي، ومن اجلدير ابلذكر وجود صفات اعتقادية 
لدى اجملتمع الياابين انعكست حىت على السلوك السياسي للحكومات الياابنية املتعاقبة اليت تعّد 

اإلنسان الياابين كائناً مقدساً وال جيوز تعريضه للخطر.

الياابنية، 	  النظر  العراق، من وجهة  النفط واالستثمار األجنيب يف  الرؤية حول قواني  عدم إيضاح 
وكثرة التجاذابت السياسية يف املشهد العراقي، جيعل املهتمي هبذين القطاعي احليويي يرتددون يف 
الدخول إىل السوق العراقية يف الوقت الراهن والسيما من قبل الشركات الصناعية واملالية الكربى 

اليت تبحث عن أجواء مستقرة مالئمة لالستثمار.

افتقار الساحة العراقية إىل املؤسسات املالية املتخصصة اليت تعُد القاعدة األساسية ألي استثمار 	 
أو مشروع، كالبنوك واملصارف الكبرية وشركات التأمي وغريها.

نشاطاته وخرباته يف  العاملية وحمدودية  االقتصادية  التطورات  مواكبة  العراقي عن  اخلاص  القطاع  أتخر 
التعامل مع السوق العاملية، واحنسار دوره يف االقتصاد العراقي أبن يكون اتبعاً للقطاع احلكومي ال غري.

أتثر الشركات العاملية ابلتقارير االقتصادية املتخصصة اليت تشري إىل انتشار ظاهرة الفساد اإلداري 	 
واملايل يف املؤسسات العراقية ذات الصلة ابجملال االقتصادي.

ختوف العديد من الشركات الياابنية من إمحال انتقال األجهزة واملعدات املتطورة أو احلساسة اليت 	 
العراقي بطرق غري مشروعة، مما يضع تلك  العراق دون علمها، إىل دول اجل��وار  بيعها إىل  تنوي 
الشركات يف مواقف حمرجة تسيء إىل مسعتها يف األوساط الياابنية والدولية وتعرضها إىل املساءلة 

القانونية.

تشّكل القيود اليت تفرضها وزارة اخلارجية الياابنية على سفر املواطني الياابنيي إىل العراق حاجزاً 	 
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نفسياً حيول دون توجه الشركات الياابنية إىل العراق بغية العمل فيه.

الياابين يف فهم املعطيات 	  العراقي؛ وابلتايل عدم مقدرة اجلانب  القرار  ضعف الشفافية يف آليات 
لقراراته. العراقية 

ضعف التوقع والتنبؤ يف آليات القرارات العراقية؛ وابلتايل لتفاجأ بتعليمات وزارية وإرشادات تؤثر 	 
سلباً على مشاريعهم يف العراق.

سادسًا: دالئل االهتمام الياابين ابلعراق:

بعضها  حنو  ال��دول  توجهات  طبيعة  على  واضحة  دالئ��ل  واالقتصادي  السياسي  السلوك  مظاهر  متّثل 
بعضًا، فهناك كثري من املؤشرات العملية واإلجراءات السياسية واالقتصادية اليت قامت هبا الياابن جتاه 

العراق تؤكد على اهتمامها ببناء عالقات وثيقة مع بلدان، وميكن إيضاح ذلك من خالل اآليت:

اختذت احلكومة الياابنية قرار إرسال قوات الدفاع الذايت إىل السماوة، يف سابقة مل تعشها الياابن 	 
واالقتصادي  السياسي  ال��واق��ع  يف  الكبري  االنعطاف  وح��دوث  الثانية،  العاملية  احل��رب  انتهاء  منذ 
الذي عاشته بعد احلرب. فعلى الرغم من العوائق الكثرية اليت واجهتها تلك احلكومة، واليت منها 
ما هو دستوري )املادة التاسعة من الدستور الياابين اليت حّترم إرسال قوات الدفاع الذايت الياابنية 
لقرار  املعارضة  أح��زاب  نظمتها  ال��يت  )كاملظاهرات  سياسي  هو  ما  ومنها  خارجية(،  مهمات  يف 
ال���وزراء األسبق  ال��ع��راق(، وح��ىت الشعيب منها، إال أن حكومة رئيس  الياابنية إىل  ال��ق��وات  إرس��ال 
السيد كويزومي عمدت إىل استصدار قانون خاص ّصوت عليه الربملان الياابين ليجيز إرسال تلك 
القوات إىل العراق، ومع أن املراقبي يعزون ذلك إىل ضغوط مارستها الوالايت املتحدة يف ذلك 

الوقت، إال أن املبادرة الياابنية جتاه العراق كانت جديرة ابالحرتام والثناء.

مستوى الدعم املايل الكبري الذي قدمته الياابن إىل العراق واملتمثل إبطفاء الديون والقروض امليسرة 	 
واملنح املستمرة لغاية الوقت احلايل.

الياابن يف شهر 	  أوف��دت  إذ  ال��ع��راق؛  مع  االسرتاتيجية  الشراكة  اتفاق  توقيع  الياابين على  احل��رص 
إىل  السيد شينزو آيب  ل��ل��وزراء-  رئيس  األسبق -وه��و حالياً  الثاين 2009 رئيس وزرائ��ه��ا  كانون 
بيان  لتوقيع  آس��و يف حينها،  السيد اترو  ال��ي��اابين  ال����وزراء  رئ��ي��س  م��ن  ب��غ��داد، كمبعوث شخصي 
توقيع  ال��ع��راق، وق��د سبق  الياابنية جت��اه  ال��ش��رك��ات  لعمل  ال��ق��ان��وين  اإلط���ار  ليكون مبنزلة  ال��ش��راك��ة؛ 
مع  العالقات  لتقييم  الياابين  االقتصاد  وزي��ر  برائسة  املستوى  عالية  جلنة ختصصية  إنشاء  االتفاق 

العراق، ورسم اخلطوط العريضة لسياسة بالده االقتصادية جتاهه.
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الكتل يف جملس 	  دع��وة رؤس��اء  ال��ع��راق، من خ��الل  الوطنية يف  املصاحلة  مبادئ  اهتمامها برتسيخ 
النواب العراقي لزايرة الياابن وعقد حوارات متعددة برعاية ايابنية.

اهتمامها بعقد منتدايت اقتصادية لتشجيع الشركات الياابنية يف االستثمار أو العمل يف العراق.	 

اليت 	  اإلرهابية  ابهلجمات  والتنديد  للشجب  دوري��ة  بياانت  إبص��دار  الياابنية  اخلارجية  وزارة  قيام 
يتعرض هلا العراق، ومناداهتا بضرورة احلفاظ على وحدة الصف العراقي.

ما تلمسته حينما كنت سفرياً جلمهورية العراق لدى طوكيو )2010-2013( من استعداد ايابين 	 
عايل للتعامل إبجيابية مع أي طلب مايل أو تقين عراقي.

وضع العراق ضمن األولوايت الُعليا يف السياسة اخلارجية للياابن ودعمه يف احملافل الدولية.	 

سابعًا: ما مييز عالقة العراق االسرتاتيجية مع الياابن عن بقية الدول املتقدمة:

عدم وجود حواجز نفسية يف العالقات العراقية-الياابنية، كاملاضي االستعماري أو غري ذلك من 	 
الُعقد السياسية، وأن للياابن موقفاً واضحاً من القضااي العربية والشرق أوسطية كما هو احلال يف 
موقفها املساند لقضية الشعب الفلسطيين، ووضوح السياسة اخلارجية الياابنية يف التعامل مع دول 

العامل على أساس االحرتام املتبادل.

التكنولوجيا 	  ف��إن  ل��ذا  ال��ع��راق،  إىل  املتطورة  التكنولوجيا  تصدير  على  ح���دوداً  تضع  ال��ي��اابن ال  إن 
املستوردة منها ستكون على وفق أحدث املستوايت.

على 	  تساعده  ميّسرة،  ق��روض  هبيئ����������������ة  جيدة  مالية  مصادر  للعراق  الياابن  توفر  أن  املمكن  من 
االستجابة لتكاليف مشاريع إعادة اإلعمار.

تعّد سوق الطاقة الياابنية من األسواق املهمة، كوهنا تستهلك ٤.25 مليون برميل يومياً مما تشّكل 	 
للعراق فرصة اقتصادية جديرة ابالهتمام.

املاضي، 	  القرن  ومثانينيات  سبعينيات  منذ  العراقية،  املشاريع  تنفيذ  يف  الياابن  متتلكها  ال��يت  اخل��ربة 
جيعلها تنخرط بسالسة يف املشاريع العراقية دون حواجز تذكر.

هامش الثقة الكبري الذي تتمتع به الشركات الياابنية على مستوى تنفيذ املشاريع يف العامل، فهي 	 
متتاز ابلدقة واملتانة يف التنفيذ.
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االحرتام الشديد الذي يكنه الياابنيون للعراق وأترخيه.	 

اثمنًا – حتليل سوات )SWOT( للعالقة:

أ – الضعف:

بطء إجابة اجلهات العراقية على مراسالت السفارة الياابنية بسبب البريوقراطية اإلدارية يف داخل 	 
العراق.

ضعف التنسيق بي الوزارات العراقية كما هو احلال بي وزاريت التجارة والصناعة وهيئة االستثمار 	 
ووزاريت النفط والكهرابء.

عدم وجود خمتص ابللغة الياابنية يف القسم لرتمجة املقاالت والدراسات االقتصادية الياابنية.	 

لالستثمار يف 	  الرتويج  الياابنيي  العراقية يصّعب على  امل��دن  بعض  املستقر يف  األم��ين غري  الوضع 
كل العراق.

عدم تلمس اجلانب الياابين جدية من اجلانب العراقي لتنفيذ بنود االتفاق االسرتاتيجي.	 

عدم وجود اسرتاتيجية عراقية واضحة عن كل قطاع مشمول ابالتفاق.	 

غالباً ما جيري تبديل املسؤولي احلكوميي القائمي على موضوع معي يف امللف الياابين مبوظفي 	 
ومسؤولي جدد وخالل فرتات قصرية؛ مما ال يساعد على تراكم املعرفة وانعكاس ذلك على األداء.

الفساد املايل واإلداري املتفشي يف العراق.	 

عدم وضوح مبدأ الدفع ابآلجل ابلنسبة للجهات العراقية؛ وابلتايل يصعب عرضها على الياابنيي.	 

عدم وضوح القطاعات االقتصادية اليت يركز عليها اجلانب العراقي جلذب الياابنيي.	 

الياابن 	  األعمال يف  للشركات وقطاع  عراقية  تفضيلية  معاملة  أي  منح  الياابين من عدم  اإلحباط 
على الرغم من دعمهم املقدم للعراق وشعبه منذ العام 2003.

عدم وجود قطاع خاص عراقي يكون شريكاً مناسباً يُعتمد عليه من قبل رجال األعمال الياابنيي.	 

وتسهيله 	  االستثمار  تنشيط  جم��ال  يف  ومسؤولياهتا  احلكومية  العراقية  اجلهات  أدوار  وض��وح  ع��دم 
الكبري يف  والتداخل  والتخطيط  والتجارة  املالية  الوطنية لالستثمار ووزارة  اهليئة  العراق كما يف  يف 
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الواجب حضورها  اجلهة  على  برتكيزهم  الياابنيي  على  احلالة  يصّعب  مما  اجمل��ال؛  هذا  عملهن يف 
للياابن.

عدم وضوح طبيعة الصالحيات هليئات االستثمار يف احملافظات العراقية؛ مما يضعها يف تداخل مع 	 
عمل اهليئة الوطنية لالستثمار ومن هو املسؤول األخري الذي جيب أن يعقد الصفقة مع املستثمر.

عدم وجود كوادر متخصصة تقوم ابلرتويج والتسويق لالستثمار يف السوق العراقية.	 

الوضع األمين غري املستقر يف املدن العراقية، يبعد املستثمر األجنيب عن االستثمار يف هذه املدن.	 

مع 	  تنشئ  أن  املمكن  من  اليت  واخلالفات  املنازعات  قانوين حلل  العراقي كمرجع  القانون  اعتماد 
املستثمرين األجانب، واليت ال تعطي احلق هلؤالء املستثمرين ابالستعانة ابلقواني الدولية املعتمدة 

يف حل النزاعات التجارية.

قلة املعلومات املتوافرة عن البيئة االستثمارية يف العراق مثل القواني النافذة واإلحصائيات املتعلقة 	 
ابالقتصاد.

السوق 	  إجي��اد شريك حملي يف  األجنيب  املستثمر  على  يصّعب  مما  العراقي  اخل��اص  القطاع  ضعف 
العراقية.

املواصالت وضعف 	  املستثمرين كالفنادق وطرق  الكافية جلذب  الالزمة  التحتية  البىن  عدم وجود 
االتصاالت السلكية وشبكات احملمول.

القرارات والقواني اخلاصة ابالستثمار؛ بسبب ضعف األداء اإلداري للمؤسسات 	  صعوبة تطبيق 
العراقية يف هذا الشأن؛ نظراً ألن جتربة جذب االستثمارات والتعامل معها هي جتربة جديدة يف 
لتنفيذ مشروعه يف  اللوجستية  األم��ور  ملتابعة  وامل��ال  الوقت  من  املستثمر كثرياً  يكلف  مما  العراق؛ 

العراق، واحلصول على املوافقات الالزمة ومن عدة جهات حكومية عراقية.

للبيئة 	  ملواثً  م��ص��دراً  ع��دا كوهنا  ال��يت  ال��ع��راق،  املستخدمة يف  وال��غ��از  النفط  الزمين ألانبيب  التقادم 
جديدة  أانبيب  ببناء  املتمثلة  جديدة  لنفقات  حتملهم  من  للمستثمرين  قلق  مصدر  تّشكل  فإهنا 
لنقل النفط والغاز إىل املصايف النفطية ومن هذه النقطة لنقل مشتقات النفط إىل األسواق احمللية 

التصدير. وموانئ 
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ب – التهديدات:

إمكانية تعرض ايابنيي عاملي يف العراق لالعتداء.	 

تغرّي أولوايت احلكومة الياابنية وتراجع ملف العراق.	 

اقتصار الزايرة على اجلانب الربوتوكويل فقط، وعدم وجود نتائج عملية مثمرة للجانبي مثل توقيع 	 
اتفاقيات أو االتفاق على إقامة مشاريع يف العراق.

اقتصار الوفد العراقي على اجلانب احلكومي فقط وال وجود ملمثلي عن القطاع اخلاص.	 

هتديد بعض العشائر يف املدن العراقية لالستثمارات األجنبية.	 

عدم املصادقة على القواني املهمة فيما خيّص االستثمار، مثل قانون النفط والغاز.	 

بطء إجراءات اجلهات احلكومية العراقية بشأن تسديد مستحقات املستثمرين األجانب يف العراق 	 
مما يؤدي إىل أتخري عمليات التسديد هذه، ويضع املستثمرين يف صعوابت مالية.

من جهود 	  الرغم  ال��يت -على  ال��ع��راق  يف  لالستثمار  حقيقياً  هت��دي��داً  متّثل  اإلداري  الفساد  ملفات 
احلكومة العراقية وهيئة النزاهة- ال تزال تشّكل أرقاماً ال ميكن االستهانة هبا أو بعواقبها.

تدهور الوضع األمين لبعض املدن العراقية املستقرة نسبياً مثل التفجريات اإلرهابية.	 

هتديد بعض العشائر يف املدن العراقية لالستثمارات األجنبية.	 

التغيري املستمر للسياسيي العراقيي املعنيي مبلفات الياابن.	 

ج – القوة:

عالقات ممتازة مع ))JICA، اجلهة املسؤولة عن القرض الياابين امليسر للعراق.	 

املوقف الرمسي الياابين إجيايب وداعم للعراق.	 

عدم وجود أي خالف أو عداوات أترخيية بي البلدين.	 

السوق العراقية متثل عنصر جذب االستثمارات الياابنية.	 

الياابنية 	  للشركات  إغراء  العامل؛ وبذلك يشكل عامل  احتياطي نفطي يف  العراق اثلث أكرب  ميثل 
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على إقامة عالقة طويلة األمد معه.

العمالقة يشكالن 	  الطبيعية  بثرواته  اقتصادية وتكنولوجية كبرية، والعراق  بلد ذو إمكاانت  الياابن 
ثنائياً اقتصادايً انجحاً وكالمها حيتاج إىل اآلخر.

ال��ع��راق يسعى 	  ف��إن  ال��ع��راق��ي  ال��س��وق واملستهلك  ل��دى  ال��ي��اابن��ي��ة  للشركات  اجل��ي��دة  للسمعة  أتك��ي��د 
التفاقات مع الياابنيي.

توجه قوي للحكومة الياابنية لتصدير تكنولوجيا البىن التحتية للدول النامية.	 

موارد بشرية كبرية حبدود 37 مليون شخص، أغلبها شبابية وطبقة واسعة متعلمة.	 

أرض خصبة مستوية مبساحات واسعة.	 

ملستثمر 	  االمتيازات  املستثمر  منح  ال��ذي  وتعديالته،   2006 لسنة   )13( رق��م  االستثمار  قانون 
األجنيب مثل احلق يف البيع والشراء يف سوق العراق لألوراق املالية.

د – الفرص:

إن تطبيق االتفاق سيفتح الباب أمام استثمارات ايابنية إضافية.	 

الياابنية املتطورة.	  نقل التكنولوجيا 

اكتساب املهارة واخلربات الياابنية.	 

حتريك االقتصاد العراقي.	 

القضاء على البطالة وحتسن الوضع األمين.	 

للعالقة االقتصادية املتقدمة بي البلدين 	  االتفاق مع اجلانب الياابين على تنفيذ مشروع ميّثل رمزاً 
مثل حقل الناصرية النفطي أو شرق بغداد أو أي مشروع آخر مقبول من الطرفي.

توفر مشاريع متعددة معد لالستثمار يف قطاعات الزراعة والكهرابء والصحة واإلسكان والصناعة 	 
واالتصاالت والسياحة والسفر.

إنتاج النفط يف العراق سيستمر ابلزايدة للسني القادمة.	 



العالقات االقتصادية االسرتاتيجية للعراق مع الياابن

17

زايدة صالحيات اهليئة الوطنية لالستثمار لتشمل مجيع اإلجراءات واملوافقات اإلدارية والفنية لبدء 	 
املشروع وتنفيذه من قبل املستثمرين.

األول��وايت ابلنسبة 	  برانمج مربمج حسب  العراق من طريق  تروجيية لالستثمار يف  القيام حبمالت 
للسوق العراقية والسيما يف البلدان املتقدمة كالوالايت املتحدة األمريكية والياابن والدول األوروبية.

وجود أعداد كبرية من اآلابر النفطية غري املستغلة حىت اآلن، فضاًل عن مواقع مل يتم التنقيب فيها 	 
عن النفط من قبل.

اتسعًا – التوصيات:

إن التحدايت الكبرية اليت تواجه احلكومة العراقية يف جمال بسط األمن والنظام، وإعادة إعمار البالد 
تستوجب اعتماد سياسات اقتصادية راسخة، قادرة على االستجابة للضرورات اليت تفرضها تداعيات 
املرحلة الراهنة. فمن الضروري أن تعمد املؤسسات العراقية املعنية إىل إعداد خطط اسرتاتيجية شاملة 
إىل دعم  ال��ع��راق، وحتويله  اجل��اري��ة يف  الدميوقراطي  التحول  لعملية  امل��ؤي��د  ال��دويل  امل��ن��اخ  م��ن  لالستفادة 
سياسية  ت��داب��ري  إىل  حتتاج  وإن طموحات كهذه  املشرتكة؛  امل��ص��احل  أس��س  على  مبين  وتقين  اقتصادي 

وأخرى فنية )اقتصادية وتشريعية(.

وفيما خيص تطور العالقات مع الياابن واستثمارها ابلنحو األمثل، فإين أدعو إىل دعم جهود حكومتنا 
يف صياغة منهج سياسي واقتصادي واضح املعامل، يشّكل األساس يف التعامل مع الطرف الياابين على 
وفق إطار املصاحل املتبادلة؛ ألن عالقات العراق والياابن هي من نوع العالقات املرحبة )ربح – ربح( 
لكال اجلانبي بسبب حاجة كليهما إىل اآلخر، وميكن إمجال التدابري السياسية والفنية اليت ينبغي على 
التصورات  احل��دود، على وفق  أبعد  إىل  الياابن إىل عالقة مرحبة  العالقة مع  لتحويل  القيام هبا  العراق 

اآلتية:

الفنية. التدابري 

حيوايً 	  الياابن كوهنا جزءاً  املهمة مع  الثنائية  امللفات  قيادة  العراقية يف  اخلارجية  تفعيل عمل وزارة 
من عالقات العراق اخلارجية.

اإليعاز إىل وزارة التخطيط العراقية ابلتعاون مع الوزارات املختصة إلعداد قائمة تفصيلية ابملشاريع 	 
اليت يفضل تنفيذها من قبل الشركات الياابنية، لتكون قاعدة انطالق وخطة عمل مربجمة للخارجية 
واهليئات  املؤسسات  لتشجيع  أساسها  على  لتتحرك  ع��ام؛  بنحٍو  واحلكومة  خاص  بنحٍو  العراقية 
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احلكومية واخلاصة الياابنية، للمشاركة يف محلة إعادة اإلعمار يف العراق.

تفعيل االتفاق االسرتاتيجي بي البلدين كونه خطوة مهمة ابجتاه تطوير عالقات البلدين، وأرى أن 	 
يبادر اجلانب العراقي ابلدعوة إىل عقد اجتماع وزاري للوزراء املعنيي، والسيما النفط والكهرابء 
تطوير  يستهدف  مباشر  األساسية حلوار  القواعد  لوضع  اجلانبي  واالستثمار، يف كال  والتخطيط 
عالقات البلدين يف مجيع اجملاالت، ويُفّضل إجراء هذه االجتماعات يف طوكيو أواًل، مث يف بغداد.

فمن 	  والفنية،  االقتصادية  اجلوانب  مع  التعاطي  يف  الياابين  السلوك  طبيعة  احلسبان  بنظر  األخ��ذ 
األفضل أن تكون املطالب العراقية واضحة وحمددة.

من 	  احلالية ابالس��ت��ف��ادة  امل��ؤس��س��ات  وتطوير  املتخصصة،  االق��ت��ص��ادي��ة  امل��ؤس��س��ات  ب��ن��اء  استكمال 
اخلربات الدولية وإعطاء دور أوسع للقطاع اخلاص العراقي يف املشاركة ابلتنمية الشاملة من خالل 

خصخصة بعض القطاعات االقتصادية يف البالد.

ات��ب��اع أس��ال��ي��ب الشفافية يف إدارة امل��ؤس��س��ات 	  ال��ف��س��اد اإلداري وامل���ايل م��ن خ��الل  حم��ارب��ة ظ��اه��رة 
االقتصادية.

العاملي���ة 	  والشركات  جهة  من  العراقي  واخل��اص  العام  القطاعي  بي  جتارية  شراكات  قيام  تشجيع 
من جهة أخرى كوسيل��ة لنق����ل اخلربات ومعاجلة املشكالت اليت تعرتض سبيل التنمية الشاملة يف 

العراق يف اجملاالت األمنية، والتقنية، والصناعية، والتعليمية، والتجارية، واملالية.

الكربى 	  ال��دول  على  واقتصادية  سياسية  متوازية  ومبحاور  للعراق  امل��دى  بعيدة  اسرتاتيجية  صياغة 
املفيدة للبلد يف الوقت احلاضر ويف مقدمة هذه الدول، الياابن، حيث إن معظم التحركات جلذب 
االستثمارات تكون غري منسقة بي اجلهات العراقية مثل هيئة االستثمار ووزارات النفط والتجارة 
والصناعة وغريها، ومن املمكن االستفادة من جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال، كما هو احلال 
يف قيام الياابن بتزويد فيتنام بتقنية مشاريع القطارات السريعة، ضمن قروض ميّسرة طويلة األمد.

إن التزام العراق أبن يكون شريكاً اسرتاتيجياً للياابن يف جمال الطاقة ال يعين إعطاء أفضلية للياابن 	 
يف جمال األسعار أو التسهيالت القانونية اليت قد تعكس أتثرياً سلبياً على مسعة العراق الذي ينادي 
ابلنزاهة والشفافية ابلتعامل مع مجيع الطراف التجارية حبيادية وبتوازن كامل، بل املقصود أن يكون 
العراق على  الياابنية، وميكن فرض ش��روط  التوقيع عليه مع اجلهات  قبل  له  يُ��روج  سياسياً  التزاماً 
بعيد  أخالقي وسياسي  التزام  بل  اآلخرين  على حساب  مفاضلة  أي  يريدون  ال  الذين  الياابنيي 

األمد من العراق بتأمي إمدادات الطاقة وأبسعار السوق السائدة.
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نود اإلشارة هنا إىل أن إحدى املشكالت اليت تتصف هبا الوفود التفاوضية العراقية مع الشركات 	 
واجلهات األجنبية بنحٍو عام والياابنية بنحٍو خاص أبهنا تركز على اجلانب االقتصادي فقط من 
التفاوض مع  العراق مع الدول اليت يتم  البعد االسرتاتيجي بعيد األمد لعالقة  دون أي نظرة إىل 
شركاهتا، واملقصود جمدداً ليس التنازل عن فقرات معينة لصاحل هذه الدول اليت تعّد صديقة للعراق، 
بل املقصود استثمار هذه العالقات االقتصادية والعقود واملفاوضات وغريها لتقريب األصدقاء إلينا 
وتشجيعهم ملد يد الشراكة االسرتاتيجية معنا وليس العكس؛ أي أن التفاعل جيب أن يكون بشأن 

إجياد شريك اسرتاتيجي بعيد األمد وليس عرضاً أو طلباً جتارايً على املدى القصري.

حياول العراق بناء اقتصاده وبنيته التحتية على وفق أحدث املواصفات العاملية، إال أننا جيب أن ال 	 
ننسى العامل الزمين يف هذا التوجه، حيث إن عدم استثمار الفرص املقدمة من بعض األصدقاء 
دراس��ة  املفّضل  من  لذلك  وقتها؛  استثمارها يف  ع��دم  نتيجة  البعيد؛  امل��دى  على  يعّد خسارة  قد 
الفرص املقدمة بتأٍن، ووضع العامل الزمين والبعد االسرتاتيجي وكلفة الفرصة الضائعة قبل إصدار 

أي قرار هنائي هبذا الشأن.

ما ك��ان موجود يف 	  غ��رار  يرأسها سفري على  العراقية  اخلارجية  دائ��رة متخصصة يف  إنشاء  إمكانية 
العاملة يف  العراقية  العراقية والسفارات  الياابنية تتوىل تنسيق ملف اإلعمار بي اخلارجية  اخلارجية 

اخلارج ومع الوزارات واملؤسسات العراقية داخل العراق.

امليّسر 	  ال��ي��اابين  ال��ق��رض  مشاريع  بعض  إبح��ال��ة  العراقية  احلكومة  تقوم  أن  املناسب  م��ن  يكون  ق��د 
ODA إىل الشركات الياابنية املختصة وذات السمعة الطيبة؛ مما حيقق للعراق الفوائد اآلتية:

قروض  منح  على  الياابنية  احلكومة  سيشجع  القرض  مشاريع  بتنفيذ  الياابنية  الشركات  مش��ول  إن   .1
األع��م��ال يف  قطاع  على  ابلنفع  نفسها؛ ألهن��ا ستعود  امليسرة  وابل��ش��روط  املستقبل،  للعراق يف  جديدة 
الياابن وعلى االقتصاد الياابين بنحٍو عام الذي يعاين -كما ذكران سابقًا- من ركود؛ بسبب ضعف 
ليس من أجل احلصول  لتصريف منتجاته؛ وه��ذا اإلج��راء  أس��واق جديدة  الداخلي وحبثه عن  الطلب 
على هذه األموال لدعم املوازنة احلكومية فحسب، بل من أجل أن يكون هنالك تواجد ايابين على 

األرض العراقية يف قطاع اإلعمار.

العراقية، من  الياابنية اليت ختشى من عدم متكن اجلهات احلكومية  2. تبديد خماوف بعض الشركات 
الوفاء ابجلدول الزمين املناسب لتعهداهتا املالية جتاه تلك الشركات، يف أثناء تنفيذ املشاريع العراقية أو 
تطمي  الياابنية عامل  احلكومة  العراق من  عليها  اليت سيحصل  الياابنية  القروض  تتيح  إذ  بعد ذلك؛ 
كبري لتلك الشركات ألن حكومة بالدهم ستكون جزءاً أساساً من آلية التسديد املايل للمشاريع اليت 
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ستنفذها.

البشرية من مهندسي  العراق  الياابنية على األرض يف تنمية قدرات موارد  3. االستفادة من اخلربات 
وفنيي، فضاًل عن التعلم من أسلوب اإلدارة الياابنية املتقدم يف قيادة املشاريع االسرتاتيجية الكربى.

عاشرًا: اخلامتة:

إن ما نالحظه من خالل مراقبة احلركة االقتصادية للساحة الياابنية هو هتافت الدول إلقامة العالقات 
الرؤية  يف  غياابً  هناك  أن  نعتقد  املتاحة، يف حي  امليادين  واالستثمار يف كافة  فروعها  معها يف شىت 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ع��الق��ات ال��ع��راق م��ع ال��ي��اابن أدت إىل احن��س��ار ال��ع��الق��ات ح��ىت م��ن اجل��ان��ب ال��ي��اابين يف 
إذا كنا راغبي  ال��ع��راق إىل مراجعة شاملة وسريعة  ال��ق��رار يف  أهن��ا حتتاج من صناع  ن��رى  م��دايت معينة 
وإمكانية  متقدمة  درج��ات  إىل  هبا  واالرت��ق��اء  اجمل��االت،  وتعزيزها يف خمتلف  الثنائية  تطوير عالقاتنا  يف 
تقدمي تطمينات للياابن بتأمي مصاحلها يف جمال الطاقة من دون أن خيل ذلك مبصاحلنا االسرتاتيجية 
القصرية والطويلة األمد، ونرى أن هذا املوضوع هو غاية يف األمهية، أي أن تكون هناك مبادرة عراقية 
لتوطي االهتمام الياابين ابلعراق ملا له من دور يف انعاش االقتصاد العراقي، وال نستبعد أن أييت يوم 
الفضل  للياابن  اليت كان  آسيا  العراقي كما حدث يف بعض دول  االقتصاد  انطالقة  الياابن يف  تسهم 
أبدايً، وقد تستجد  يف انطالقتها الصناعية؛ وخبالفه فإننا نتصور أن الدعم الياابين للعراق ليس التزاماً 
موضوعات حتول االهتمام الياابين عن العراق والسيما مع وجود بوادر يف األفق يف زايدة اهتمام الياابن 
يف بلدان أخرى؛ وهذا سيكون على حساب اهتمام الساسة الياابنيي ابلعراق، وميكن القول إن الياابن 
رائدة يف جمال حبوث الطاقة البديلة، ويف حال انصرافها عن مواصلة االهتمام ابلعراق وإذا مل يكن لدينا 
ما نقدمه من حمفزات للطرف اآلخر فإن ذلك سيقود إىل اختالل يف ميزان املصاحل املتبادلة الذي لن 

يصب يف مصلحتنا بكل أتكيد.


