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نهج السياسة الخارجية اليابانية إزاء العراق
فرزاد رمزاني بونيش *

اتريخ العالقة
حو ِ
لت الياابن تركيزها على الشرق األوسطَّ .ربا زار أول مسؤول ايابين العراق
سرعان ما َّ
يف عام  .18801لكن كانت بداية العالقات الدبلوماسية بني البلدين يف عام  ،19392اليت فيه
افتتحت الياابن سفارهتا يف بغداد .كان تبادل السفراء بني البلدين يف كانون الثاين (يناير) ،1960
وازدهار العالقات االقتصادية بني البلدين يف عقد السبعينيات من القرن املاضي ،ومكانة الياابن
كثاين أكرب ُمص ِّدر للعراق جزءاً من العالقات السابقة.
ِ
ِج عن
تدهورت العالقات السياسية بني طوكيو وبغداد َّإبن حرب 3 1991تدهوراً كبرياً .أُفْر َ
الكويت
اق
( )213رهينة ايابنية عرب قنوات خمتلفة عقب جهود الياابن من أجل حريتهم  .غزا العر ُ
َ
يف أغسطس  ،1990وقدَّمت احلكومة الياابنية ( )13مليار دوالر 4كمساعدات ملواجهة بغداد.
بعد ذلك ،وصفت الياابن «صدَّام» أبنَّه «منتهك للنظام الدويل» ،و َّادعى العراق َّ
أن الياابن
ِ
أصبحت الياابن 5يف آذار (مارس)  1998أول دولة تدعم عملية ثعلب الصحراء.
«معادية له».
يف الواقع ،تراجع مستوى العالقات السياسية واالقتصادية بني طوكيو وبغداد من هناية حرب
 1991إىل حرب العراق يف  .2003ومع متغريات مثل تعاون الياابن مع خطة وضع العراق
حتت العقوابت ومشاركتها يف حرب  2003ضد العراق ،ساءت العالقات بني اجلانبني .أعلنت
الوالايت املتحدة -اليت شنَّت حرابً على العراق يف  20آذار (مارس)  -2003دعمها للياابن.
1.https://www.newsweekjapan.jp/hosaka/2019/09/post-31.php
2.https://tinyurl.com/yy28uhkg
3. https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/74285.html
4 .https://www.nippon.com/ja/features/c00202/
5.https://www.worldsecuritynetwork.com/Iraq-Japan-United-States-Other/
Azad-Shirzad-2/Japans-Gulf-Policy-and-Response-to-the-Iraq-War

*كاتب وابحث أقدم ،وحملِّل مهتم بشؤون الشرق األوسط ،وجنوب آسيا .كتب مقاالت حبثية ،وحتليالت قصرية،
ومقاالت صحفية ابللغتني الفارسية واإلجنليزية ملراكز خمتلفة.
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األبعاد السياسية واجليوسياسية لرتكيز السياسة اخلارجية الياابنية على العراق
بعد هناية احلرب العاملية الثانية وحينما كان النظام الدويل حيكم هبيكل ثنائي القطب ،كانت
جمرد اتبع للسياسة اخلارجية للوالايت املتحدة .اتبعت احلكومة
السياسة اخلارجية للياابن عملياً َّ
6
الياابنية فكرة التدويل كمبدأ أساسي يف سياستها اخلارجية يف الثمانينيات .
َّ
إن أهداف هذه السياسة اخلارجية يف الدستور الياابين وأولوايهتا  7مذكورة بصورة عامة يف
أحكام املواد ( ،7و ،9و ،41و ،72و ،73وِ .)98
أنت السياسة اخلارجية الياابنية بنفسها
إىل ح ٍّد ما عن االمتثال الكامل لسياسة الوالايت املتحدة اخلارجية ،8يف السنوات اليت أعقبت
الغزو العسكري األمريكي للعراق .كما َّ
أن القضااي السياسية واألمنية وجدت مكاانً جديداً بعد
التسعينيات.
ومع ذلكَّ ،
فإن السياسة األمنية للياابن يف الشرق األوسط تتأثَّر إىل ح ٍّد كبري مبتغريات مثل
حتالفها اإلسرتاتيجي مع الوالايت املتحدة ،وتوريد الوقود األحفوري ،وسياستها اخلارجية الساعية
لتحقيق السالم وسياسة مكافحة اإلرهاب.
َّروجت طوكيو «للدبلوماسية مع احلزم» ،9يف الواثئق السياسة اخلارجية الياابنية األخرية ،من
أجل خلق بيئة دولية مؤاتية ،ومنع ظهور التهديدات يف املستقبل.
يف هذا الصددَّ ،
إن للمجاالت السبعة التالية يف السياسة اخلارجية الياابنية األولوية يف احلفاظ
على املصاحل الوطنية للياابن وتعزيزها (مبا يف ذلك الشرق األوسط والعراق):
1.تعزيز التحالف الياابين األمريكي ،وهو حجر الزاوية يف السياسة اخلارجية الياابنية وأمنها.
 .6كاواشيما ،يواتكا( ،)2005السياسة اخلارجية الياابنية عند مفرتق الطرق ،التحدايت ،وخيارات القرن
احلادي والعشرين ،مطبعة معهد بروكينغز .ص15
7.https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/
constitution_e.html

 .8دريفت ،راينهارد ( ،)1996السياسة اخلارجية للياابن يف التسعينيات ،من القوة االقتصادية العظمى إىل أية
قوة؟ ،اململكة املتحدة :ابجلريف ماكميالن .ص 87
9. https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000550186.pdf
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2.تعزيز «حرية منطقة احمليطني اهلندي واهلادئ ( )FOIPوانفتاحها».
3.الدبلوماسية مع الدول اجملاورة مثل الصني ومجهورية كوراي وروسيا.
4.معاجلة القضااي العالقة ذات االهتمام فيما يتعلق بكوراي الشمالية.
5.معاجلة الوضع يف الشرق األوسط.
6.قيادة اجلهود الدولية لوضع قواعد جديدة.
7.مواجهة التحدايت العاملية.10
ستواصل الياابن -أيضاً -جهودها؛ لتعزيز املصاحل الوطنية واملسامهة يف سالم البالد وازدهارها،
مع تعزيز جهاز تنفيذ السياسة اخلارجية ،وتعزيز مهامها يف اخلارج ،من الناحيتني الكمية والنوعية.
حتدَّث رئيس الوزراء الياابين احلايل (فوميو كيشيدا) عن حماربة «كوروان» ،وإصالح االقتصاد
املتضرر وتقويته ،وحماولة مراجعة الدستور( 11خصوصاً قوات الدفاع الذايت الياابنية ،والرغبة يف تقوية
اجليش) كأهم أولوايت حكومته ،إذ ينظر إىل ما وراء احلدود .يف حني حتمي الياابن مصاحلها ،إال
َّأنا تسعى إىل زايدة حضورها العاملي.
مع َّ
أن التحالف بني الياابن والوالايت املتحدة هو حجر الزاوية للدبلوماسية الياابنية واألمن
يف الشرق األوسط ،إال َّ
أن الياابن تواصل جهودها الوطنية والنشطة يف املنطقة .ستجري سفن
قوات الدفاع الذايت وطائراته أنشطةَ مجع البياانت يف مياه الشرق األوسط؛ لضمان سالمة السفن
املرتبطة ابلياابن ابتداءً من عام  .2020وبعبارة أخرى ،الشرق األوسط أقرب جغرافياً من الغرب.12
حىت مع تضاؤل دور الوالايت املتحدة يف املنطقة ،أصبح الشرق األوسط اآلن منطقة ابلغة األمهية
للياابن.
10.https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021/en_html/chapter1/
c010002.html
11 .http://japanstudies.ir/post/5214/
12.https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021/en_html/chapter1/
c010002.html
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ِ
ليست الياابن عضواً يف الناتو ،وال عضواً دائماً يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة .ولكن
مع إنشاء جملس األمن القومي ( ،)NSCواعتماد إسرتاتيجية األمن القومي ( ،)NSSواملبادئ
التوجيهية لربانمج الدفاع الوطين ( ،13)NDPGوارتفاع مؤيدي القدرات الدفاعية للياابن يف
أن الياابن تعمل َّ
استطالعات الرأي ،وأنصار احلزب احلاكم يف الياابن .14يبدو َّ
وتتول مزيداً من
املسؤوليات واألدوار يف الشرق األوسط.
كان االعرتاف ابحلكومة العراقية املؤقتة يف عام  ،2004وافتتاح السفارة يف عام ،2004
والبياانت املشرتكة يف يناير  ،2009و(الشراكة الشاملة) يف نوفمرب  ،2011و»بيان مشرتك
لرئيس الوزراء (شراكة شاملة) يناير  ،2017و(تعزيز العالقات الثنائية) وافتتاح قنصلية يف أربيل
عام - 201715يف جمال العالقات الدبلوماسية -جزءاً مهماً من تركيز الياابن على العراق على
مدى العقدين املاضيني .وأييت تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين فللعراق سفارة يف طوكيو ولدى
الياابن سفارة يف بغداد وقنصلية يف أربيل.
وبعد عملية تسهيل التأشرية الياابنية للعراقيني من دون احلاجة إىل دول اجلوار ،16تواجه
طلب بغداد بشأن اللجنة العراقية الياابنية املشرتكة لالجتماع وتسهيل إصدار التأشريات لزايرة
الياابن .تعتزم طوكيو زايدة زايرات كبار املمثلني الياابنيني إىل العراق بعد  15عاماً ،17واالحتفال
ابلذكرى الثمانني لتأسيس العالقات الدبلوماسية بني الياابن والعراق يف عام .201918
َّ
أكد مسؤولو َن ايابنيُّو َن -يف السنوات األخرية يف جمال األمن ومكافحة اإلرهاب يف بيان
خماوف بشأن اجلماعات اإلرهابية وخالاي (داعش) ،وجهود
صحفي مشرتك وزايرات رمسية-
َ
19
احملررة من العراق .كما تدعم طوكيو تعظيم
مكافحة اإلرهاب ،وحتقيق االستقرار يف املناطق َّ
املشاركة املدنية يف التنسيق مع العراق ،واستعادة السالم واالستقرار يف العراق ،ودعم جهود العراق
13. https://www.mofa.go.jp/policy/security/index.html
14.https://www.yomiuri.co.jp/column/opinionpoll/20220408-OYT8T50010/
15 .https://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iraq/data.html
16. https://tinyurl.com/y57vhsnf
17.https://www.japantimes.co.jp/news/2021/08/21/national/politics-diplomacy/
motegi-iraq-visit/
18 .https://www.iraq.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000179.html
19 .https://www.iraq.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html
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فضال
للحد من األسلحة ،واإلصالحات األمنية والتدريب املهين ،ومنع جتدُّد العنف يف العراقً .20
عما سبق ،ومع ترحيب 21طوكيو السابق بتشكيل حكومة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
َّ
22
لزايدة تعزيز العالقات الثنائية ،إال َّأنا أتمل يف تشكيل حكومة عراقية جديدة .
حاولت الياابن معاملة اجلهات الفاعلة يف الشرق األوسط بطريقة ال يعدُّها أايً منهم َّ
أبن
الياابن عدو هلا .لذاَّ ،
فإن احلفاظ على التوازن بني إيران والسعودية ،وإيران والوالايت املتحدة ،نُ ِظَر
فيه أيضاً يف مسائل العالقات مع العراق.
األبعاد االقتصادية والثقافية الهتمام الياابن ابلعراق
لعبت السياسة اخلارجية للياابن دوراً ال غىن عنه يف التنمية االقتصادية للبالد عن طريق
إعطاء األولوية للمصاحل االقتصادية ،واملساعدة يف جذب االستثمار األجنيب ،والتوقعات املوجهة
ِ
مكمل لالقتصاد الياابين) .تستورد الياابن ما يقرب من
للتصدير ،والعالقات مع البلدان (كاقتصاد ّ
( )90%من نفطها اخلام من الشرق األوسط ،ويُ ُّ
عد تعزيز السالم واالستقرار يف الشرق األوسط
أمراً ابلغ األمهية لسالم الياابن وازدهارها ،وللحفاظ على عالقات جيدة مع دول املنطقة وتطويرها.
ِ
سعت الياابن يف السنوات األخرية إىل تعزيز عالقاهتا مع دول الشرق األوسط يف جمموعة
واسعة من اجملاالت ،مثل االقتصاد .23كما تتبع الياابن اجلوانب الثالثة التالية يف تعزيز الدبلوماسية
االقتصادية مع العراق:
1.وضع القواعد لدعم األنظمة االقتصادية العاملية احلرة واملفتوحة عن طريق الرتويج لالتفاقيات
االقتصادية املختلفة.
2.دعم توسع األعمال اخلارجية للشركات الياابنية عن طريق تعزيز الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص.
20. https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001991.html
21. https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002805.html
22. https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_003048.html

 .23الكتاب األزرق الدبلوماسي ،وزارة اخلارجية الياابنية ،الرابط:

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021/en_html/chapter2/c020701.
html
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3.تعزيز دبلوماسية املوارد إىل جانب السياحة الوافدة إىل الياابن.24
مع أنَّه يف ديسمرب  ،2003أرسلت الياابن )600( 25فقط من قوات الدفاع الذايت الربية
26
( )GSDFإىل مدينة السماوة جنوب العراق؛ َّإل َّأنا يف اجملال االقتصادي ،كانت اثين أكرب
مانح بعد الوالايت املتحدة يف مؤمتر مدريد يف أكتوبر .2003
بلغ إمجايل املساعدات الياابنية للعراق من  2003إىل  2018أكثر من ( )15مليار
منح ٍ
خمتلفة أخرى .27كان ( )1.5مليار دوالر من املنح لدعم البنية التحتية،28
دوالر ،فضالً عن ٍ
واملساعدة يف استقرار االقتصاد العراقي ،واتفاق خلفض حوايل ( )6.7مليار دوالر من الديون
العراقية ،29وإقراض مليارات الدوالرات لعشرات املشاريع يف قطاعات مثل :أتسيس االقتصاد
30
احملررة من (داعش) ،وعودة الالجئني ...31إخل .كانت
العراقي  ،واملساعدة يف إعادة بناء املناطق َّ
هذه املنح جزءاً من هنج الياابن االقتصادي للعراق منذ ما يقرب من عقدين .فضالً عن األمنُّ ،
تعد
الياابن أنَّه من املهم مساعدة العراق على حتقيق اإلصالح االقتصادي ،والقضاء على الفساد،32
وجذب االستثمار اخلاص؛ إذ َّ
إن استقرار سوق الطاقة ،مبا يف ذلك سوق النفط اخلام ،مهم جداً
للياابن؛ إذ أولت القروض احلكومة الياابنية اهتماماً خاصاً لصناعة النفط العراقية ،33والبنية التحتية
للمواصالت .ضاعفت أزمة الطاقة الناجتة عن حرب أوكرانيا أيضاً من أمهية تنويع موارد الطاقة34؛
لضمان أمن الطاقة يف الياابن .لذا ،ستواصل الياابن تشجيع إنتاج النفط اخلام ،35واملساعدة يف
توفري مصادر الطاقة املستدامة عن طريق تشجيع الدول املنتجة للنفط مثل العراق.
24. https://www.mofa.go.jp/policy/economy/index.html
25 .https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/iraq/g_forum_0501.html
26 .https://www.iasj.net/iasj/download/0223f97f96133130
27. https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/chiiki/iraq/pdfs/tenbo.pdf
28. https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/iraq/saiken.html
29 .https://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iraq/data.html
30. https://tinyurl.com/y6dxwyph
31.https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021/en_html/chapter2/
c020702.html
32 .https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000334102.pdf
33. https://apjjf.org/-Michael-Penn/2570/article.html
34 .https://www.mofa.go.jp/ecm/rs/page22e_000979.html
35 .https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e_000268.html
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يف بُعد آخر ،وعلى مدى السنوات العشر املاضية ،اخنفض نصيب الفرد من الدخل القومي،
فضالً عن اخنفاض عدد الياابنينيَّ ،إل أنَّه يف املقابل َّ
أن جارهتا الصني متجهة بثبات حنو «بناء
العامل الصيين» .36لذا ،يبدو َّ
أن طوكيو آخذة بنظر االعتبار اإلسرتاتيجيات ذات الطبقات املتع ِّددة؛
عن طريق حتديد املصاحل الوطنية للياابن للتنافس مع جهات فاعلة مثل الصني يف الشرق األوسط
والعراق .ويف هذا الصدد ،ضاعف مشروع الصني الذي تبلغ تكلفته مليار دوالر يف إقليم كردستان
37
حافز الياابن؛ لتكون أكثر وجوداً يف العراق.
العراق واتفاق بغداد مع بكني َ
يف الواقع ،تلعب االتفاقيات التجارة الثنائية السابقة ،واتفاقيات التشجيع ،ودعم االستثمار
والقروض ،وتبادل األوراق النقدية يف خمتلف اجملاالت ،فضالً عن الزايرات الثنائية اليت قام هبا
مسؤولون ووزراء (اخلارجية ،واالقتصاد ،والتجارة ،ووزير البرتول ،واملستشار اخلاص ،ورئيس الوزراء،
وانئب رئيس الوزراء) من دول أخرى دوراً يف تطوير العالقات االقتصادية.
ومع ذلكَّ ،
فإن حجم العالقات االقتصادية الثنائية أصغر بكثري من السياقات والفرص
القائمة .صدَّر العراق ( )159مليون دوالر إىل الياابن يف عام  ،2020ومن املنتجات الرئيسة اليت
املكرر .من انحية أخرى ،صدَّرت الياابن يف عام
صدَّرها العراق إىل الياابن هي النفط اخلام والنفط َّ
 2020بضائع بقيمة ( )363مليون دوالر إىل العراق .وكانت أهم املنتجات اليت َّ
صدرهتا الياابن
إىل العراق هي السيارات ،وأانبيب احلديد ،والدراجات النارية .على مدى السنوات ( )23املاضية،
زادت الصادرات الياابنية إىل العراق؛ إذ بلغت ( )424مليون دوالر 38عام .202139
من انحية أخرى ،تُ ِول وزارة اخلارجية الياابنية أمهيةً ألنشطة التعريف ابلثقافة الياابنية ،وتبادل
تعليم اللغة الياابنية وتروجيها ،والتفاعل مع صانعي السياسات ،وقادة الفكر ،40واخلرباء ذوي الصلة
والسكان احملليني ،وتقوية دبلوماسيتها العامة يف العراق.

36 .https://webronza.asahi.com/politics/articles/2021092900003.html
37.https://www.newsweekjapan.jp/worldvoice/makino/2021/06/post-10.php
38.https://oec.world/en/profile/bilateral-country/irq/partner/jpn?redirect=true
39 .https://tradingeconomics.com/japan/exports/iraq
40. https://www.mofa.go.jp/policy/culture/public_diplomacy.html
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التحدايت والفرص لتوسيع العالقات
مع َّ
أن العراق بلد معروف ،وسوق للشركات الياابنية؛ إال أنَّه مل يكن الشريك الرئيس للياابن
يف العقود القليلة املاضية .مل يُنفَّذ مشروع الشراكة اإلسرتاتيجية بني العراق والياابن منذ كانون الثاين
(يناير) ( 200941يف اجتماع بني رئيسي الوزراء الياابين والعراقي).
سبق أ ْن َّ
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي َّ
منفتح على االستثمار
أن العراق
ٌ
لكن الوضع الداخلي العراقي والتوترات السياسية الشديدة ،وتعقيد الوضع األمين،
الياابينَّ .42
وافتقار طوكيو إىل اجلدية يف توسيع العالقات اإلسرتاتيجية ،وافتقار العراق إىل رؤية سياسية خارجية
قوية للياابن ،سامهت هذه العوامل مسامهةً كبرية يف إضعاف العالقات السياسية واإلسرتاتيجية
الثنائية.
عما سبقَّ ،
فإن البريوقراطية العراقية ،وسوء التنسيق بني الوزارات العراقية ،وانعدام
فضالً َّ
الشفافية يف خمتلف أحناء العراق ،وعدم وجود قطاع خاص عراقي مناسب ،ونقص البنية التحتية
توسع العالقات االقتصادية والسياسية بني البلدين.
جلذب املستثمرين ...إخل ،هي عقبات كلَّها أمام ُّ
كما َّ
أن تقييد الياابن لسفر املواطنني الياابنيني إىل العراق ،واحتمال شن هجوم على املصاحل الياابنية
يف العراق ،مثل« :اغتيال دبلوماسيني ايابنيني يف العراق عام  ،»2004وانعدام الشفافية يف قوانني
النفط واالستثمار األجنيب يف العراق ،والتهديد من قبل بعض القبائل ،هي من بني العراقيل أمام
تنمية العالقات االقتصادية والسياسية بني البلدين.
ومع ذلك ،تظهر فرص جديدة ،ومهمة على ما يبدو للتعاون يف جمال الطاقة بني الياابن
والعراق ،وضمان إمدادات مستمرة ،وغري منقطعة من النفط يف ظل األزمة األوكرانية .فمن انحية،
قامت الياابن بتعليم القدرات املالية والبشرية والتكنولوجيا املتقدمة وتطويرها -اليت متكنها من إقامة
شراكة إسرتاتيجية طويلة األمد مع العراق .-كما ميكن للعراق االستفادة من دعم الياابن؛ ملصاحله
احليوية يف اهلياكل الدولية واإلقليمية ،وتعزيز توازنه اإلقليمي والدويل ،وإقامة عالقات إسرتاتيجية
مع الدول الكربى يف العامل.
41. https://apjjf.org/-Michael-Penn/2570/article.html
42.https://tinyurl.com/y4orc8g3
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فضالً عن املتغريات ،مثل :غياب االختالفات التارخيية ،أو العداء ،وغياب املاضي
االستعماري ،وغياب احلواجز النفسية والعقدة السياسية ،ووجود سوق مستهلِكة ،واحتياطيات
طاقة عراقية كبرية ،وبرانمج العراق املتزايد إلنتاج النفط ،وعديد من آابر النفط غري املكتشفة،
وتفعيل االتفاقيات ،إذ ميكن أن تكون سياقات مهمة للمساعدة يف توسيع العالقات يف املستقبل.
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