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احملور األول: بواعث الشراكة اإلسرتاتيجية بني دول اخلليج والياابن
التجارية  ابلصبغة  العشرين  القرن  مطلع  بدئها  منذ  اخلليجية - الياابنية  العالقات  اصطبغت 
الصرفة ، من دون االهتمام ابجملاالت األخرى اليت من املمكن أن تؤسس لتعزيز الشراكة، واملصاحل 
احليوية بي اجلانبي، غري أنَّه منذ مطلع التسعينيات على إثر ما شهدته املنطقة من تغريات، وال 
سيَّما ظروف احتالل العراق للكويت، واحلرب ضد العراق1991، اليت نتج عنها اهنيار التوازن 
اإلسرتاتيجي الذي كان سائداً يف اخلليج يف السبعينيات والثمانينات. بدأت هذه العالقات أتخذ 
وأضحت  سواء،  حدٍّ  على  واملنطقة،  الياابن  يف  واإلسرتاتيجي  السياسي  النقاش  من  مهماً  حيزاً 
هذه العالقات موضع اهتمام كثري من اخلباء والباحثي، ويقف وراء كل ذلك عديد من البواعث 

واملبرات، واليت ميكن تناوهلا بشيء من اإلجياز، على النحو اآليت: 
أواًل: بواعث ومربرات الدول اخلليجية

إذ استعمرهتا  القوى االستعمارية،  أنظار  القدم حمط  العريب منذ  لقد كانت منطقة اخلليج 
بريطانيا ملدة تزيد عن )150( عاماً، وبعد انسحابا منها فسح اجملال لتشكل أطماع قوة عاملية 
أخرى حلت حملها، وهي اليت حرصت على االنفراد إبدارة شؤون النظام اإلقليمي اخلليجي لعقود 
عديدة، ونعين با الوالايت املتحدة األمريكية، عب عدٍد من االتفاقيات االقتصادية واألمنية مع 
دول املنطقة1. إال أنَّ االحتالل األمريكي للعراق عام 2003، وما ترتَّب عليه من تداعيات، أمهها 
فشل الوالايت املتحدة األمريكية يف حتقيق أهدافها ومشروعها الشامل الذي مبقتضاه ُغزَِي العراق، 
قد أوجد نوازع الشك لدى دول اخلليج يف قدرة الوالايت املتحدة على البقاء بوصفها القوة الوحيدة 

1- حممود علي الداود، »عام 2014 منطقة اخلليج العريب والتحدايت اإلقليمية والدولية«، جملة دراسات سياسية ، بيت احلكمة 
– بغداد، العدد)28(، 2014، ص 4.

األبعاد اإلستراتيجية للعالقات الخليجية اليابانية
 نحو عالقة فاعلة بين بغداد وطوكيو

أ.د. هادي مشعان ربيع *

* كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة األنبار يف العراق.
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ذات القدرة على محاية أمن اخلليج، ومن َثَّ كان ال بدَّ من البحث عن قوى جديدة، مبا يسهم يف 
إجياد هيكل أمين إقليمي للمنطقة2.

من جهة أخرى، فإنَّ تطورات األوضاع يف املنطقة ال سيَّما بعد انتهاء احلرب العراقية اإليرانية 
يف هناية الثمانينيات، جاءت بكثري من املستجدات والتحدايت، لدول اخلليج يف سبيل احلفاظ 
على أمنها واستقرارها، دفعت با للبحث عن صيغ وتوازانت أمنية جديدة، مثل ظروف غزو العراق 
للكويت يف آب1990، وما تاله من تطورات زادت من حدة التوتر يف املنطقة من جهة، وتنامي 
التدخل الغريب فيها من جهة أخرى، وال سيَّما بعد أحداث احلادي عشر من سبتمب 2001، 
واحلرب على اإلرهاب، واالحتالل األمريكي للعراق 2003، والبانمج النووي اإليراين وتداعياته 
على التوازن األمين يف املنطقة، فضاًل عن تطورات األوضاع الداخلية يف العديد من الدول العربية 
منذ هناية عام 2010، واستمرارها إىل اآلن، ال سيَّما يف تونس، وليبيا، وسوراي، واليمن، وما عرضته 

من حتدايت أمنية لدول اخلليج العربية3. 
كما أنَّ احلضور احلايل واملتزايد للصي والياابن وروسيا واهلند ودول أخرى، والتنافس فيما 
بينها على املنطقة؛ حلصول على املواد األولية، وال سيَّما النفط، واألسواق التجارية4 أعطى لدول 
لتوسُّع خياراهتا يف صياغة عالقاهتا األمنية والسياسية، بداًل من االتِّكاء على  اخلليج جمااًل أكب 
الغرب لوحده. من هنا أدركت دول اخلليج أمهية بناء عالقات قوية ومتينة مع هذه الدول اآلسيوية، 
ال سيَّما مع الياابن والصي؛ ألنَّ ذلك من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع لالستثمار، ويكسر نظام 
القطب الواحد مع الوالايت املتحدة األمريكية خصوصاً والغرب عموماً، ويدفع حنو جماالت جديدة 

لتنويع العالقات اخلليجية خصوصاً مع دول العامل5. 
كذلك، فإنَّ االهتمام اإلسرائيلي املتنامي آبسيا عموماً، والصي والياابن واهلند خصوصاً؛ 

2- أشرف حممد عبداحلميد كشك، »تطور األمن اإلقليمي اخلليجي منذ عام 2003 دراسة يف أتثري إسرتاتيجية حلف الناتو«، 
جملة املستقبل العريب، بريوت، العدد )396(، شباط2012، ص 51.

3- مرمي سلطان لواته، أمن اخلليج التحدايت الراهنة والسيناريوهات املستقبلية، )أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
اإلسرتاتيجية، 2013(، ص 8.

4- ملزيد من املعلومات حول حجم احتياجات هذه الدول من النفط يف السنوات املقبلة، ينظر:
Oil market Report-January 2023: https://www.iea.org/reports/oil-market

5- فوزي حسن حسي، الصي والياابن ومقومات القطبية العاملية، )بريوت: دار املنهل اللبناين لطباعة والنشر ، 2009(، ص 
.162
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لتعظيم مكاسبها هو أحد العوامل امللحَّة اليت تفرض على الدول العربية، ودول اخلليج يف مقدمتها، 
فضاًل عن ضرورة املنافسة، وعدم ترك الساحة خاوية أمام املد اإلسرائيلي6.

ولعل العامل األبرز يف الرغبة اخلليجية لبناء عالقات إسرتاتيجية مع الياابن يرجع إىل إدراك 
الدراسات  الدويل، إذ تؤكِّد عديد من  الصعيد  للياابن على  الدور اجلديد  الدول اخلليجية ألمهية 
على وجود مؤشرات لتنامي رغبة الياابن إىل زايدة تعظيم دورها العاملي، والتخلِّي عن سياسة التبعية 
واالنكفاء اليت انتهجتها يف العقود املاضية، وممارسة دور عاملي أكثر فعالية، ومبا يتناسب مع عناصر 
قوهتا، وذلك عن طريق حماوالهتا االنضمام إىل جملس األمن، بتقدميها طلب احلصول على العضوية 
الدائمة منذ عام19947، واملشاركة يف قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، كمحاولة منها 
البالد8،  لعام1947، وإرسال قوات ايابنية خارج  الياابين  الدستور  املادة )9( من  لكسر حظر 
وقرارها أخرياً يف ديسمب 2022 السعي ألن تكون قوة دولية )طبيعية( بعد املصادقة على تغريات 
جذرية يف سياسات التقييد العسكري املتبعة منذ عقود9، وتوليها مناصب دولية مهمة، ال سيَّما 
يف صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة اإلغاثة الدولية، وكذلك 
مشاركتها يف القضااي ذات االهتمام العاملي، مثل: حظر االنتشار النووي، ومكافحة اإلرهاب10. 

الياابنية يف تبوء مكانٍة متقدمٍة على املستوى الدويل؛ لتحقيق  تؤكِّد هذه املؤشرات الرغبة 
منافسٍة دوليٍة مع القوى الكبى، ولبناء عالقات سياسية آمنٍة ومستقرٍة مع اجملتمع الدويل، ولتحقيق 
حلل  ضغط  ورقة  استخدامها  وأخرياً  الداخلي،  الصعيد  على  اجتماعي  واستقرار  اقتصادي  نو 

النزاعات الدولية.

6- نصرة عبدهللا البستكي، الياابن واخلليج: إسرتاتيجية العالقات واملشروع النهضوي، )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
2004(، ص 19.

7-غسان العزي، سياسة القوة: مستقبل النظام الدويل والقوى العظمى، )بريوت: مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، 
2000(، ص 218.

8-سعد حقي توفيق، النظام الدويل اجلديد: دراسة يف مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء احلرب الباردة، )عمان: األهلية للنشر 
والتوزيع، 1999(، ص181.

9- Jennifer  Lind، How Asia’s Rising Threats Convinced Tokyo to Abandon Its 
Defense Taboos، Foreign Affairs  December 232022 ،: https://www.foreignaffairs.

10- بدر عبدالعاطي، »الياابن والبحث عن دور عاملي جديد )الفرص والقيود(«، جملة السياسة الدولية، القاهرة، العدد)141( 
يوليو2000، ص 33.

https://www.foreignaffairs.com/japan/japan-steps
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هذه  من  االستفادة  العراق-  مقدمتها  -ويف  اخلليجية  للدول  املهم  من  هنا كان  من    
التوجهات اجلديدة للياابن والسعي لبناء عالقات وثيقة معها، وال سيَّما أنَّ الياابن قدَّمت بعض 
يف  الياابين  الدبلوماسي  النشاط  زايدة  منها:  اخلليج  مبنطقة  اهتمامها  على  تدلِّل  اليت  املؤشرات 
املنطقة، وزايدة حجم املعوانت واملساعدات اإلنسانية، ورفع حجم التبادل الثقايف ونوعه، والتزام 
سياسة احلياد يف القضااي اخلالفية، واملسامهة بقوات حفظ الســالم الدولية إبرساهلا قوات غري قتالية 

إىل منطقة اخلليج العريب11.
اثنياً: بواعث الياابن ومربراهتا 

 اجتهت الياابن بعد احلرب العاملية الثانية إىل إعادة بناء اقتصادها الذي دمرته احلرب، وحتقيق 
معدالت نو اقتصادي عالية تقارب املعدالت اليت حتققها الدول الصناعية املتقدمة يف العامل، وترتب 
على التطور الصناعي يف الياابن احلاجة املطردة إىل املواد اخلام الالزمة للصناعات، ويف ظل النقص 
احلاد الذي تعانيه من املواد اخلام املنتجة داخلياً فقد كان من الضروري اللجوء إىل استريادها من 
البرتول من الوالايت املتحدة األمريكية  اخلارج. وبعد أن كانت حتصل على معظم إمداداهتا من 
حتولت مع بداية عقد الستينيات إىل االعتماد على البرتول العريب واخلليجي12. وفيما بعد أصبحت 
شركاهتا الرئيسة منتجة للنفط يف دول اخلليج العريب، إذ أصبح للياابنيي نفط » اخلفجي« وهي 
)شركة الزيت العربية احملدودة( سنة 1963، وكذلك امتيازات نفطية يف أبو ظيب اإلمارتية، وعليه 
توسعت املصاحل النفطية الياابنية، يف منطقة اخلليج العريب يف عشر سنوات بي 1965 و1975 
وبدأت ابحلصول على النفط لصاحلها بعيداً عن نفوذ الشركات النفطية العاملية األخرى اليت كانت 
تتعامل معها يف السابق13. ومع أنَّ الياابن استهدفت دائماً التقليل من املواد اخلام املستخدمة يف 

الصناعة، إال أنَّ احلاجة إىل املواد اخلام املستوردة ظلت يف زايدة مطردة14.

11 -  رضا حممد هالل، »السياسة الياابنية جتاه الشرق األوسط عقب أحداث 11 سبتمب، وحرب اخلليج الثالثة«، جملة السياسة 
الدولية، العدد )154(،  أكتوبر 2004، ص 338-241.

12-صالح حسن حممد، السياسة اخلارجية الياابنية جتاه الوطن العريب، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد- كلية العلوم 
السياسية، 1982، ص43.

13- عبد احلكم سلمان وادي، »دراسة العالقات الياابنية العربية »،أمد لإلعالم، 30/4/2014، على املوقع:
http://www.amad.ps/ar 

14-Yutaka Kosai، The Era of High-speed Growth in Japan،)Tokyo:University of 
Tokyo press،1977(،p.82.
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 عالوة على ما تقدَّم، زايدة احلاجة إىل استرياد املواد اخلام من اخلارج، فقد ترتَّب على النمو 
الصناعي زايدة احلاجة إىل أسواق خارجية لتصريف السلع، واملنتجات الياابنية املصنعة؛ حملدودية 
سوق الياابن15، لذا فقد مثلت دول اخلليج العريب للياابن أسواقاً مهمة؛ لتصريف السلع واملنتجات 

الياابنية املصنَّعة.
وقد كان لتعرض الياابن لكبوهتا االقتصادية يف منتصف عقد السبعينيات، ونشوب احلرب 
العربية اإلسرائيلية يف أكتوبر 1973 اليت رافقتها زايدة يف أسعار النفط، وزايدة الضغوط العربية 
على الدول املؤيدة إلسرائيل عب سياسة حظر النفط، بعد أن شعرت مبدى خطورة انقطاع إمدادات 
النفط على اقتصادها؛ بسبب سياستها اليت كانت دائرة يف الفلك األمريكي املؤيد إلسرائيل، لذا 
لألراضي  اإلسرائيلي  واالحتالل  فلسطي  قضية  جتاه  ايابنية جديدة  سياسة  صياغة  إىل  سارعت 
العربية اجملاورة، وأصبحت السياسة الياابنية -اليت كانت تتسم بعدم االكرتاث- جتاه القضااي العربية 
أن تقطع عالقاهتا مع إسرائيل، وكان ذلك  العربية، من دون  البلدان  تنحو حنو حماولة اسرتضاء 
أبن أظهرت مياًل حنو ترجيح مصاحلها مع العرب على عالقاهتا مع إسرائيل، إذ شجَّعت شركاهتا 
الكبى على االمتثال لقرارات املقاطعة العربية، وحصرت عالقاهتا التجارية واالقتصادية مع إسرائيل 

يف أضيق احلدود16. 
من هنا بدأت الياابن تويل اهتماماً كبرياً ملنطقة اخلليج العريب؛ لتحسي ميزان مدفوعاهتا مع 
دوله كجزء من برانمج اقتصادي حياول النهوض ابالقتصاد الياابين، عن طريق سياسة رفع حجم 
واالهتمام  اخلليجية،  الدول  يف  احلديثة  والتقنيات  التجارية،  السلع  وحجم  املالية،  االستثمارات 
ابلشأن السياسي، وأمن منطقة اخلليج، الذي يضمن تدفق الواردات البرتولية الالزمة للصناعات 

الياابنية17.

15-علي سيد فؤاد النقر، السياسة اخلارجية الياابنية دراسة تطبيقية على شرق آسيا، )أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
اإلسرتاتيجية، 2001(، ص 17.

16 - حكمات العبد الرمحن، موقف الياابن من الصراع العريب اإلسرائيلي من عقيدة يوشيدو إىل مبدأ شينزو آيب، جملة جامعة 
دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية، اجمللد 37، العدد 2، 2021، ص 233-237.

العدد  األهرام،  صحيفة  اإلسرتاتيجية«،  الشراكة  إىل  التجاري  التبادل  من  والياابن..  اخلليج  دول  الدين،«  17-حسام كمال 
http://www.ahram.org.eg :2014 14150(،14أبريل(
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كما أنَّ اجتاه الياابن حنو الدول اخلليجية جاء بسبب املوقع اجلغرايف واإلسرتاتيجي للخليج، 
الذي جعل كل دولة تبحث عن سيادة عاملية هتتم بذه املنطقة18، وملواجهة املنافسة الشرسة من 
نور جنوب شرق آسيا اليت أصبحت منافساً كبرياً للشركات الياابنية على مناطق النفوذ، بعد أن 
كانت متثِّل سوقاً مهمة للصناعات والصادرات الياابنية، فضاًل عن التنافس الشديد مع العمالق 
االقتصادي الكبري )الصي(، واليت جتاوزت الياابن كثاين أكب اقتصاد يف العامل، واليت يتنامى جحم 
جتارهتا ابطراد مع العامل العريب، وهلا شراكات اقتصادية هائلة مع الدول اخلليجية، إذ أصبحت أكب 
شريك جتاري هلذه الدول، وحلت مكان االحتاد األوريب يف عام 2020، ليصبح معها من الصعوبة 

على الياابن أن تنزعها بسهولة، إال عن طريق حضور مباشر ونشط يف الدول اخلليجية.19
كما أنَّ األوضاع غري املستقرة اليت أخذت تشهدها منطقة اخلليج ال سيَّما يف السنوات 
العشرة األخرية، ممَّا قد يهدِّد إمدادات البرتول إىل الياابن، فرض عليها ضرورة الوجود العسكري 
البحرية؛ حلماية هذه اإلمدادات، ومنع تعرضها ألي هتديد  املياه  املنطقة، وال سيَّما يف  يف هذه 

خارجي20. 
وعالوة على كل ما تقدَّم فقد شهدت الياابن بروز التيار القومي املتشدد الذي يهدف إىل 
التيار ضرورة اضطالع  يرى مؤيدو هذا  العامل، إذ  والعسكري يف  االقتصادي  الياابن  توسيع دور 
وأن  واالقتصادية،  واألمنية  السياسية  الشؤون  ذلك  مبا يف  العاملية،  الشؤون  ابرز يف  بدور  الياابن 
الدول  العاملية، وأن تتعاون مع  الياابن )دولة طبيعية كبى(، قادرة على حتمل مسؤولياهتا  تصبح 
األخرى لتحقيق حياة مستقرة، وأن تتخلص من تداعيات احلرب العاملية الثانية كلها، ومن القيود 
جبميع  ومشاركتها  تسليحها  إبعادة  والسماح  الدستور،  تعديل  ذلك  يف  مبا  عليها،  فرضت  اليت 
عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة، سواًء العسكرية منها أم غري العسكرية، وتسليح هذه القوات 
ليتسنَّ هلا الدفاع عن النفس. كما يؤكِّد مؤيدو هذا التيار يف الوقت نفسه ضرورة متتي عالقات 
التحالف مع الوالايت املتحدة األمريكية بوصفها حجر األساس يف الدفاع عن الياابن، ومساعدهتا 

18-ظافر حممد العجمي، أمن اخلليج العريب تطوره وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية الدولية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، 
العدد)56(،)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006(، ص 48-49.

الرابط:  على  نت،  العربية   ،2020 عام  منذ  األورويب  االحتاد  مكان  اخلليجية. حلت  للدول  أكب شريك جتاري  19 -الصي 
/https://www.alarabiya.net

20- Ministry of Foreign Affairs of Japan، ، International Situation in 2020 and Out-
look for Japan’s Diplomacy: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021
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على القيام بدور ابرز يف الشؤون الدولية21. ويعين هذا أنَّ منطقة اخلليج، مصدر البرتول والطاقة 
واألسواق، ومن املرجَّح أن تكون من أهم املناطق اليت ستحظى ابهتمام هذا التيار.

عن طريق ما تقدَّم ميكننا القول إنَّ هناك عديداً من الدوافع اليت تقف وراء الرغبة الياابنية 
يف بناء عالقات متينة مع دول منطقة اخلليج العريب، وال سيَّما ما يتعلق منها ابجلانب االقتصادي، 
ا مصدر إلمدادات  إذ ترى يف دول هذه املنطقة أسواقاً واعدة للصناعات الياابنية، فضاًل عن أهنَّ
البرتول الذي حتتاجه هذه الصناعات، ومبا أنَّ هذه املنطقة متر اليوم يف حالة من عدم االستقرار مع 
وجود حالة من التنافس الدويل فيها، وما قد يشكله ذلك من هتديد هلذه اإلمدادات، فرض كل 
ذلك عليها ضرورة الوجود الفعال يف هذه املنطقة؛ حلماية هذه اإلمدادات، وضمان عدم تعرضها 

ألي هتديد خارجي.  
من  ملزيد  قدماً؛  املضي  أمهية  أخرياً  والياابين  اخلليجي  الطرفان  أدرك  تقدَّم  ما  لكل  نتيجة 
مدايت جديدة  وإعطائها  واألمين-العسكري  االقتصادي  بعديها  سيَّما يف  بعالقاهتم ال  االرتقاء 

متجاوزة عمَّا كانت عليه يف املرحلة السابقة.
احملور الثاين: األبعاد اإلسرتاتيجية للعالقات اخلليجية الياابنية

مع أتكيد أمهية األبعاد األخرى اجلغرافية، والدبلوماسية، والثقافية، تتمثَّل األبعاد اإلسرتاتيجية 
للعالقات اخلليجية الياابنية يف بعدين أساسيي، مها البعد االقتصادي، والبعد األمين-العسكري، 

وفيما يلي بيان موجز عن أهم ما يشتمل عليه هذين البعدين.
أواًل: األبعاد االقتصادية

تُعدُّ الياابن من الناحية االقتصادية اثلث أكب اقتصاد يف العامل، واثلث أكب اقتصاد صناعي، 
بعد الوالايت املتحدة األمريكية والصي22. ويسجل ميزاهنا التجاري رحباً سنواًي، وذلك بتصدير 
من  بـ)7%(  تساهم  وبذلك  األجنبية23،  املصنعة  املواد  على  قيود مجركية  ووضع  املصنعة،  املواد 
ا تفتقر إىل املوارد الطبيعية الالزمة، وال سيَّما النفط والغاز الستمرار إنتاجها  التجارة العاملية. إال أهنَّ
21- عبدالرحيم خليل، السياسة اخلارجية الياابنية اجتاه دول جملس التعاون اخلليجي، جملة االقتصاد واإلدارة العامة، جامعة أسيوط، 

مصر، اجمللد التاسع عشر، العدد 2، أبريل 2018، ص 135-136.
 :2022 شباط  الين،  أون  اخلليج  خيمتها،  عمود  واالقتصاد  اترخيية  عالقات   .. اخلليج  ودول  الياابن  حداد،   سلمى   -22

https://alkhaleejonline.ne
23- William Nester ،The Foundations of Japan،)London: Macmillan press،1986(،p78
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الصناعي والتكنولوجي24.
منظومة  ركائز  أهم  من  يُعدُّ  الذي  اخلليج،  دول  مع  االقتصادي  التعاون  صعيد  وعلى   
العالقات بي اجلانبي، فإنَّ التبادل التجاري يُعدُّ أهم حماور هذا التعاون، إذ يالحظ وجود زايدة 
مستمرة يف حجم املبادالت التجارية بي دول اخلليج والياابن، وإن كانت متذبذبة أحياانً؛ نتيجة 
للتقلبات اليت شهدهتا أسعار النفط بعدِّه املكون الرئيس للصادرات اخلليجية، وتداعيات جائحة 
كوروان، فقد ظلت الياابن حمتفظة -يف معظم املراحل- مبوقعها كأكب شريك جتاري لدول اخلليج 

العريب؛ عب جناحها يف أزاحت أورواب لسنوات عن هذا املوقع25.
لقد وصل حجم التبادل التجاري بي اجلانبي اخلليجي والياابين أرقام قياسية يف السنوات 
العام  دوالر يف  مليار   )55،8( قرابة  من  الياابن  إىل  اخلليجية  الصادرات  ارتفعت  فقد  األخرية، 
2016 إىل )91،7( مليار دوالر يف عام 2018 قبل أن يعود إىل االخنفاض يف العام 2020 إىل 
حنو )54( مليار دوالر؛ لتداعيات جائحة كوروان. أمَّا واردات دول اخلليج من الياابن فقد بلغت 

يف العام 2020 حنو )17،3( مليار دوالر بعد أن كانت )24،3( دوالر يف العام 201826.
مع  التجاري  التبادل  من حيث حجم  اخلليجية  الدول  السعودية  العربية  اململكة  وتتصدَّر 
قيمة  مليار دوالر، وكانت  يقارب )38،4(  ما   2020 العام  التبادل يف  بلغ حجم  إذ  الياابن، 
الصادرات السعودية إىل الياابن )32،4( مليار دوالر، أمَّا قيمة الواردات من الياابن فقد كانت ما 

يقارب )5،5( مليار دوالر27.
أمَّا اإلمارات العربية فقد بلغ حجم تبادهلا التجاري مع الياابن يف عام 2020 حنو )30،5( 
مليار دوالر، وقد بلغت الصادرات اإلماراتية إىل الياابن )26( مليار دوالر، أمَّا وارداهتا من الياابن 

فقد كانت بقيمة )6،5( مليار دوالر28.
24-Makio Yamada، Japan-Gulf Relations in the Wider Asian Context، Gulf Re-
search Center، Issue No. 6، April-2013،p.7.
25-Yoshio Minagi، Japan and the Gulf: Balanced Business Relationship، and 
Thereafter، Gulf Research Center، Issue No. 6، April-2013.pp.10-12.

26- سلمى حداد، مصدر ذُِكَر سابقاً.
27- املصدر نفسه.

28- سلمى حداد، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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 أمَّا قطر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبي الياابن عام 2020، ما يقرب من 
فيما  مليار دوالر،  الياابن حنو )51.5(  إىل  قطر  بلغت صادرات  فيما  مليار دوالر،   )77،3(
وصلت قيمة الواردات القطرية من الياابن إىل ما قيمته )25.8( مليار دوالر. وقد حظيت الطاقة 
ابلنصيب األكب من التجارة بي قطر والياابن، إذ تظل قطر هي املصدر األساس الذي يزود الياابن 

بنسبة )%19( من احتياجاهتا من منتجات الغاز الطبيعي السائل.29
 أمَّا سلطنة عمان فقد وصل حجم التبادل التجاري بينها وبي الياابن إىل )3،6( مليار 
دوالر. أمَّا الكويت فقد وصل إمجايل حجم التبادل التجاري مع الياابن يف عام 2020 إىل ما 

يقرب من )3( مليار دوالر30.
أمَّا البحرين فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبي الياابن حوايل مليار دوالر يف 31عام 

2020، ما عدا التجارة غري النفطية اليت بلغت )610( ماليي دوالر32.
أمَّا العراق فقد جاء ابملرتبة األخرية بي الدول اخلليجية من حيث حجم التبادل التجاري 
مع الياابن، إذ بلغ حجم هذا التبادل يف عام 2020 ما يقارب )522( مليون دوالر فقط، إذ 
بلغت صادرات العراق إىل الياابن )159( مليون دوالر، أمَّا وارداهتا من الياابن فقد بلغت )363( 
ر على الرتاجع الكبري يف حجم العالقات االقتصادية بي البلدين، بعد  مليون دوالر، وهو ما يؤشِّ
أن شهدت هذه العالقات »ازدهاراً كبرياً يف فرتة السبعينيات من القرن املاضي إذ كانت الياابن 
اثين أكب مصدر للعراق بعد أملانيا الغربية يف حينها، وكانت املشاريع الياابنية يف جماالت الطاقة، 

واالتصاالت، والبن التحتية، واإلسكان، والصحة واضحة يف العراق يف ذلك الوقت«33.
وتتمثَّل أهم الصادرات اخلليجية إىل الياابن يف النفط اخلام، والغازات )الغاز املسال، والبوابن 
املسال، والبواتن املسال(، والنفط اخلفيف، واأللومنيوم، والكيماوايت العضوية، وخردة النحاس، 
واملواد البالستيكية، واألحجار الثمينة. أمَّا واردات الياابن إىل دول اخلليج فتتمثَّل يف السيارات، 

29- »وزير االقتصاد والتجارة يؤكد عمق ومتانة العالقات التجارية القطرية الياابنية«، بوابة الشرق:
./http://www.al-sharq.com 

30 - سلمى حداد، مصدر ذُِكَر سابقًا
31 - فرزاد رمزاين بونيش، هنج السياسة اخلارجية الياابنية إزاء العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد ، 2022، ص 9.

32 - املصدر نفسه.
33 - لقمان عبدالرمحن الفيلّي، العالقات االقتصادية اإلسرتاتيجية للعراق مع الياابن، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد ، 

2017، ص 3.
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واآلالت، واحلديد والصلب، واآلالت الكهرابئية، واملطاط )اإلطارات يف الغالب(، واملنسوجات، 
والسلع البصرية، فضاًل عن املواد الغذائية34.

ويتمثَّل املسار اجلديد خليارات الياابن االقتصادية يف املنطقة، يف تغليب الطابع االستثماري، 
وأتسيس املشاريع املشرتكة، إذ متكنت من تنفيذ مئات املشاريع املهمة يف هذا اجملال35. كما بدأت 
اجلزر  للنفط يف  إبنشاء جممعات ختزين مشرتكة  تقضي  اخلليج،  دول  مع  الياابن سياسة جديدة 
الياابنية، ميكن للياابنيي استخدامها يف حاالت الطوارئ، كما ميكن لدول اخلليج االستفادة منها 

يف تسويق النفط يف الدول اجملاورة، يف شرق آسيا وجنوب شرقها36.
 وإببرام جمموعة من اتفاقيات للتعاون النووي، زادت قوة العالقات الياابنية مع دول اخلليج، 
ففي أيلول 2013، وقَّعت الكويت اتفاقية ثنائية مع الياابن للتعاون يف جمال االستخدام السلمي 
للطاقة النووية، وكان من املفرتض أن يشمل نطاق عمل هذه الصفقة، -اليت أُْلِغت فيما بعد- واليت 
ُحدِّد هلا مدة زمنية متتد إىل مخس سنوات، والتدريب، واملوارد البشرية، وتطوير البن التحتية، وكذلك 
استخدام الطاقة النووية يف توليد الكهرابء والتقنيات ذات العالقة، وذلك َوْفق إرشادات املنظمة 
الدولية للطاقة الذرية )IAEA(. يف شهر كانون الثاين من العام 2012، وقَّعت دولة اإلمارات 
النووية  الطاقة  جمال  يف  التطوير  إمكانيات  الستكشاف  الياابن؛  مع  تعاون  مذكرة  على  العربية 
لألغراض السلمية37. ويف إطــار مبــادرة الشــراكة اإلسرتاتيجية الشــاملة، اتفقــت احلكومتــان الياابنية 
واإلماراتية يف عام 2018 علــى توســيع التعــاون بينهمــا فــي القطاعــات غيــر النفطيـة ومنهـا الطاقـة 

املتجـددة، وعلـوم الروبـوت املتقدمـة، والـذكاء االصطناعـي، والدفـاع، والطيـران واألمن وغيـرها38. 

34 - املصدر نفسه.
35- » حتدايت جديدة تواجه العالقات التجارية بي الياابن ودول اخلليج«، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 

/http://www.ecssr.ac.ae :2010 ديسمب
36-حسام كمال الدين، مصدر ذُِكَر سابقًا

37- » حتدايت جديدة تواجه العالقات التجارية بي الياابن ودول اخلليج«، مصدر ذُِكَر سابقاً.
38 - تشون سايتو، إن جاانردان، العالقات بي دول اخلليج والياابن فيما وراء قطاع الطاقة، أكادميية اإلمارات الدبلوماسية ، 

يوليو 2019، ص 6.
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  أمَّا العراق فقد وقَّع مع الياابن يف بغداد يف عام 2009 )مشروع الشراكة اإلسرتاتيجية(39؛ 
ليكون قاعدة أساسية للتعاون املشرتك بي البلدين، كما قامت الياابن بتقدمي منح مالية، وقروض 
ميسرة إىل العراق، فضاًل عن إطفاء الديون الياابنية على العراق، وتنفيذ عديد من الدورات التدريبية 

للموظفي العراقيي ضمن برانمج التعاون التقين بي البلدين40. 
الدول  بي  الكبري  االقتصادي  التعاون  حجم  على  -بوضوح-  السابقة  املؤشرات  تدلُّ   
اخلليجية والياابن، كما تدل على أنَّ مساراً جديداً قد بدأ للسياسة الياابنية يف اخلليج، مساراً قائماً 
على إدراك األمهية اإلسرتاتيجية واحليوية هلذه املنطقة وضرورة جعلها يف صلب اهتمامات السياسية 
اخلارجية الياابنية، من هنا سعت إىل االنتقال يف عالقاهتا االقتصادية مع دول اخلليج من موقع 

املصدر واملستورد التقليدي، إىل موقع الشراكة االقتصادية، ابملعن النظامي.
اثنياً: البعد األمين-العسكري

األمن يف  الياابن على خط  املنطقة، دخلت  املثري يف  االقتصادي  تطوُّر حضورها  مبوازاة   
اخلليج من ثالثة مداخل، هي41: 

إرسال بوارج حربية إىل غرب احمليط اهلندي، مع بدء احلرب يف أفغانستان عام 2001..  
إرسال قوات عسكرية إىل العراق يف مهام غري قتالية يف عام 1991 وعام 2003..  
إرسال سفن حراسة إىل خليج عدن وحبر العرب ملواجهة القرصنة، وذلك منذ العام 2009..  

وكانت الياابن قد استطاعت ابلفعل تطوير قوهتا العسكرية التقليدية تدرجيياً منذ بداية القرن 
الذايت، واليت وصل عدد  الدفاع  الدستوري، وحتت اسم قوات  احلادي والعشرين متجاوزة احلظر 

أفرادها إىل )252،600( فرد بضمنهم االحتياط42، واليت ميكن تصنيفاها على النحو اآليت:

39 - هذا االتفاق مل جيد طريقه إىل التطبيق العملي بسبب التعقيدات احمليطة ابمللف األمين والتشريعي والسياسي واالقتصادي 
يف العراق وعدم وجود رؤية عراقية حمددة يف رسم حدود سياسته االقتصادية جتاه الياابن. ينظر: لقمان عبد الرمحن الفيلي، مصدر 

ذُِكَر سابقاً، ص 4.
40 - املصدر نفسه، ص 4-5.

./http://www.aljazeera.net :»41- عبد اجلليل زيد املرهون،« اخلليج والدور الياابين اجلديد
42- برجينسكي، رقعة الشطرنج الكبى، )القاهرة: مرييث للنشر واملعلومات، 2003(، ص229.
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القوات الدفاع الذايت الربية .أ
اخلدمة،  ضمن  فرد  ألف   )160،000( من  الياابنية  البية  الذايت  الدفاع  قوات  تتألَّف 
تبلغ نسبة الضباط واملراتب )%65( من اجملموع الكلي، ممَّا يسهِّل إمكانية زايدة عدد القوات 
الياابنية إىل مليون جندي يف أشهر43، تقسم إىل )8( فرق عسكرية متتلك )900( مدفع ميداين 

و)11000( داببة، منها )929( داببة متطورة َوْفق إحصائيات عام 200544.
وتسعى الياابن -وابلتعاون مع الوالايت املتحدة- إىل تطوير نظام دفاعي يعمل ابلصواريخ 
املوجهة عن طريق تطوير صاروخ أرض جو )xssm-1(، والصواريخ البالستية العابرة للقارات نوع 
 )RF-1E( وطائرات التجسُّس اإللكرتوين ،)f15( وطائرات مضادة للغواصات نوع ،)m-5(

من دون طيار، وطائرات )FS –X( متعددة املهام برتخيص من الوالايت املتحدة45.
قوات الدفاع الذايت البحرية  .أ

تضمُّ القوة البحرية الياابنية يف صفوفها )44،000( ألف فرد مقسمي إىل تشكيالهتا، اليت 
تتكون من )5( أساطيل متعددة األغراض، متتلك )50( سفينة مدمرة، و)16( غواصة46، فضاًل 
عن )200( سفينة سطح، و)40( فرقاطة، واآلالف الزوارق السريعة املزودة ابلطوربيد، وكاسحات 
األلغام47، وبذلك تسعى الياابن ابمتالكها هذه القوة البحرية؛ حلماية أراضيها ومياهها اإلقليمية، 

وخط املالحة الدولية وجتارهتا اخلارجية48.
قوات الدفاع الذايت اجلوية .أ

اعتداء خارجي،  للتصدي ألي  امتالك منظومة دفاع جوي متقدمة  الياابن على   حترص 
وبذلك وصل عدد قواهتا اجلوية إىل )44،600( جندي مقسمة على )37( سرابً متعدد األغراض، 

43- بيري بيارنس، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 190.
44- تقرير االجتاهات االقتصادية اإلسرتاتيجية 2006، )القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ابألهرام، 2006(، 

ص 115.
45- برجينسكي، االختيار- السيطرة أم قيادة العامل، ترمجة عمر األيويب،) بريوت: دار الكتاب العريب، 2004( ص 130.

46- فوزي حسن حسي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 175.
47- برجينسكي، االختيار- السيطرة ام قيادة العامل، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص131.

48- فوزي حسن حسي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 176.
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زوا وُدرِّبوا أبحدث األسلحة املتطورة49، فقد بلغ عدد الطائرات اليت ميتلكها سالح اجلو الياابين  ُجهِّ
إىل )1480( طائرة، منها )40( طائرة إنذار متطورة، فضاًل عن نشر شبكة إنذار مبكرة ملراقبة 

األجواء الياابنية، وثالثة تشكيالت من صواريخ أرض–جو متقدمة50.
عالوة على ما تقدَّم عقدت الياابن جمموعة من الصفقات املشرتكة مع عدٍد من دول العامل، 
وهي العملية اليت كانت ممنوعة مبوجب حظر تصدير السالح. إذ ختطِّط اململكة املتحدة والياابن 
لتطوير التعاون بينهما يف جمال صناعة املالبس الواقية من احلرب الكيميائية، وأسرتاليا حتتاج إىل 

التكنولوجيا الياابنية؛ لتطوير اجليل القادم من غواصاهتا اهلجومية51 .
 وبذلك احتلت الياابن املركز األول على القارة اآلسيوية واملستوى الرابع على مستوى العامل 
بعد الوالايت املتحدة، واململكة املتحدة، وفرنسا، من حيث التجهيز والتدريب52، كما أنَّ لديها 
القدرة التكنلوجية اليت توفر هلا القدرة على إمكانية التطوير األسلحة النووية ابلوقت الذي تشاء، 
ال سيَّما بعد أن وضعت خطة لزايدة نسبة اإلنفاق العسكري )%2( من انجتها احمللي اإلمجايل، 
أي: ما جمموعه )43( ترليون ين )320 مليار دوالر( يف الفرتة املمتدة من عام 2023 وحىت عام 
2027 لتصبح بذلك صاحبة اثلث أكب إنفاق عسكري على مستوى العامل بعد الوالايت املتحدة 
والصي53، ولكن التطور الالفت للنظر أنَّ الياابن رفعت )وكالة الدفاع( إىل مستوى وزارة الدفاع 
منذ يناير 2007 بعد )60( عاماً من حلِّها، واآلن تتمتَّع الوزارة اجلديدة مبيزانية مستقلة بثورة 
أكب من السابق عن جملس الوزراء، ويُعدُّ هذا التطور اجلديد يف الرؤية الياابنية ملفاهيم األمن القومي 

حماولة جديدة للنهوض بدور عسكري وأمين على الصعيد العاملي يف القرن احلادي والعشرين54.
الذايت  الدفاع  حرس   ،2001 العام  يف  دستوري  تعديل  فوَّض  اإلجرائي  املستوى  وعلى 
إرسال سفن حربية ملؤازرة الوالايت املتحدة يف عملياهتا يف أفغانستان، وتبع ذلك إرسال ثالث قطع 
من بوارج احلراسة املدرعة، وقطعتي من سفن اإلمداد، إىل احمليط اهلندي؛ لتنفيذ عمليات دعم 

49- برجينسكي، رقعة الشطرنج الكبى، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 229.
.https://www.aa.com.tr/a .2021 50- اجليش الياابين يعود بقوة: أقوى 5 جيش يف عام

./http://altagreer.com :51-»عودة اجليش الياابين ومزيد من الصفقات العسكرية«، مايو 2014، على املوقع
52-غسان العزي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 214.

53- تقديرات املستقبل، حتول اترخيي: سعي إسرتاتيجية األمن القومي الياابنية ملواجهة هتديدات الصي، مركز املستقبل، العدد 
 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage :1720، 28 ديسمب 2022. على الرابط

54- املصدر نفسه.

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage
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لوجسيت للقوات األمريكية. ويف العام 2003، نشرت الياابن حوايل )600( جندي يف مهمة غري 
قتالية يف جنوب العراق، دامت بضع سنوات، وكانت تلك املرة األوىل منذ احلرب العاملية الثانية اليت 

ترسل فيها الياابن جنوداً إىل منطقة ما تزال يف حالة حرب55.
 على صعيد اثلث، قرَّرِت الياابن، يف نيسان من العام 2009، املسامهة بطائرات مراقبة يف 
احلملة الدولية ضد القرصنة يف خليج عدن وحبر العرب، وأعلن حينها أنَّ طائريت استطالع ايابنيتي 
ستمكثان يف قاعدة يف جيبويت، إىل جانب )150( من أفراد الطاقم والفرق املعاونة. وتوفِّر طائرات 

املراقبة الياابنية املعلومات ملدمرتي ايابنيتي، ترافقان السفن التجارية الياابنية يف املنطقة56.
ويف التأصيل اإلسرتاتيجي للتطورات، ميكن مالحظة أنَّ أمن الطاقة الياابين يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
أبمن اخلليج، وذلك على مستوى الواردات واملمرات احليوية. وتستورد الياابن من اخلليج )75%( 
من احتياجاهتا النفطية، البالغة أربعة ماليي برميل يوميًا57. ويشكِّل هذا اخلام )%35( من إمجايل 
النفط املار عب مضيق هرمز، وبذا املعن، تُعدُّ الياابن أكثر دول العامل ارتباطاً أبمن املضيق، بعد 
يف  عسكرية  مهمة  يف  اخلليج  منطقة  زار  ايابين  عسكري  مسؤول  أكَّد  إذ  نفسها.  اخلليج  دول 
أكتوبر2012 أنَّ بالده تضع أمن املمرات املائية يف أعلى سلَّم أولوايهتا .وقال العقيد »ايسو هريو 
كواكامي« قائد الفرقة )51( يف البحرية الياابنية، وقائد كاسحيت األلغام »أوراغا« و«هاتشيجو«، 
إنَّ لبالده حضوراً مهماً يف أتمي املمرات املائية اليت تُعدُّ شراين الطاقة يف العامل، ولفت »كواكامي« 
إىل حضور القوات البحرية الياابنية يف حبر العرب وخليج عدن عب سفينتي وطائرتي؛ لتأمي السفن 
التجارية وانقالت النفط من القراصنة الصوماليي .وأكَّد »كواكامي« أنَّ بالده تقوم بعمل مباشر؛ 
لتأمي السفن من القراصنة، وال تكتفي ابلدور اللوجيسيت يف هذا الشأن58. كما أكَّد أنَّ بالده تقوم 
بدور عسكري غري مباشر يف منطقة اخلليج، عب املناورات املشرتكة الدولية ملسح األلغام وتطهري 
البحرية اخلليجية، وعلى  مياه اخلليج منها، كما تقيم تدريبات عسكرية مع نظرياهتا من القوات 
رأسها البحرية امللكية السعودية، إذ يُدرَّب فيها العسكريون يف اخلليج على تطهري املياه من األلغام 

55-عبداجلليل زيد املرهون، مصدر ذُِكَر سابقاً.
http://  :2010 56- عبداجلليل زيد املرهون، »الياابن وخياراهتا اإلقليمية«، صحيفة الرايض، العدد)15397(، 20اغسطس

/www.alriyadh.com
57 - سلمى حداد ، مصدر ذُِكَر سابقاً.

58- عبيد السهيمي، »قائد عسكري ايابين: تدريب البحرية السعودية جزء من التزامنا أبمن اخلليج«، الشرق األوسط، العدد 
/http://archive.aawsat.com :2012 12365(، 5 أكتوبر(
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الياابن  تقوم  البحرية مستمرة ودورية، حبيث  والتدريبات  املناورات  أنَّ هذه  على  البحرية، مضيفاً 
بدورها يف أمن اخلليج عب نقل خباهتا إىل القوات اخلليجية، من دون تقدمي التقنيات العسكرية يف 
هذا اجلانب، إذ حتظرها القواني الياابنية59 .وقال »كواكامي«: »إنَّ العالقات السعودية -الياابنية 
جيب أن تتوسع يف جمال الصناعي، وخصوصاً الصناعة العسكرية«60، إال أنَّه قال إنَّ هذه اخلطوة 

حتتاج إىل قرار سياسي61.
ويوجد حنو أربع سفن ايابنية عمالقة تعب مضيق هرمز يومياً، متجهة إىل السواحل الياابنية، 
يف خط مالحي يصل طوله إىل )7000( ميل حبري. وتشكل هذه الناقالت -َوْفقاً لتقدير ابحثي 
ايابنيي- صفاً دائماً من )%90( انقلة، يبدأ أوهلا يف هرمز، وآخرها يف موانئ الياابن. وقد أرسلت 
متنها مئيت حبار فضاًل عن طائرتي  اليت حتمل على  املدمرة )اتكاانمي(   2020 الياابن يف عام 

مروحيتي إىل خليج عمان؛ حلرسة هذه الناقالت62.
خالصة القول، إنَّ اخلليج العريب قد ابت موضع تركيز ايابين غري مسبوق يف حجمه ونوعيته، 
ال سيَّما يف البعدين االقتصادي، واألمين-العسكري. وإنَّ الدور الياابين اجلديد له دالالته البالغة 

ذات الصلة مبستقبل هذه املنطقة وموقعها يف اجليوبوليتيك الدويل.

59- عبيد السهيمي، مصدر ذُِكَر سابقاً.
60- املصدر نفسه.
61- املصدر نفسه.

62- سفينة حربية ايابنية تبحر إىل حبر عمان حلراسة انقالت النفط، اجلزيرة، 2020:
https://www.aljazeera.net/politics 
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احملور الثالث: اآلفاق املستقبلية للعالقات اخلليجية الياابنية 
إنَّ استشراف مستقبل العالقات اخلليجية-الياابنية، ال سيَّما ما يتعلق منها ابلبعد االقتصادي، 
واألمين–العسكري، يتطلَّب منَّا التعرُّف أواًل على التحدايت اليت تواجه هذه العالقات، واثنياً على 
الفرص املتاحة أمام كل من دول اخلليج والياابن؛ لتطوير عالقتهما اإلسرتاتيجية حاضراً ومستقباًل.

أواًل: التحدايت
تتعدَّد املعوقات والتحدايت اليت تواجه العالقات اخلليجية الياابنية، وحتد من إمكانية إقامة 
شراكة إسرتاتيجية بينهما، إذ توجد حتدايت أتيت من البيئة الداخلية لكل من دول اخلليج والياابن، 

وأخرى من البيئة اإلقليمية والدولية، وميكن اإلشارة املوجزة إىل أهم هذه التحدايت، فيما يلي:
التحدايت الداخلية.  

إنَّ عالقات الياابن ابملنطقة العربية عموماً، ومنها منطقة اخلليج ظلت حمكومة يف حدود 
ضيقة وصفها بعض الباحثي مبقولة )النفط العريب مقابل السلع الياابنية(، ومل يشارك صناع القرار 
الواقع إال بصورة طفيفة،  تغيري هذا  املاضية يف  العقود األربعة  الياابنيي طوال  أم  سواًء اخلليجي 
س إلقامة شراكة إسرتاتيجية متطورة يف عصر العوملة، وقد  ومرد ذلك أنَّ شعاراً جتارايً حبتاً ال يؤسِّ
أثَّر ذلك سلباً يف صناعة القرار السياسي الياابين السليم جتاه شعوب املنطقة، فبقي قادة الياابن 
التبادل التجاري والتوظيفات املالية فقط، من  الياابن مع الشعوب العربية حبجم  يقيسون مصاحل 
دون االهتمام ابجلوانب األخرى من العالقات63. ويبدو أنَّ عدم امتالك الياابن اخلبة الكافية يف 
شؤون هذه املنطقة يُعدُّ من أهم العوامل اليت تقف حائاًل من دون تطوير عالقاهتا مع دوهلا وشعوبا.  
كما أنَّ تبعية الياابن للسياسة األمريكية منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية، جيعل من الصعب 
عليها تبينِّ سياسة خارجية من شأهنا اإلضرار ابملصاحل األمريكية أو هتديدها، ال سيَّما يف منطقة 
اخلليج، اليت تُعدُّ من أهم مصاحل الوالايت املتحدة األمريكية، لذا فإنَّ اخليارات الياابنية يف هذه 
املنطقة ستظل حمكومة ابلرؤية األمريكية هلذه املنطقة، والرؤية األمريكية ال ترغب أبي قوى تنافسها 

63- عوض عثمان،” آليات تطوير العالقات االقتصادية اخلليجية-الياابنية«، مركز آراء حول اخلليج، كانون األول 2007: 
./http://www.araa.ae

http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=2276:2014-07-21-15-43-09&Itemid=172&option=com_content
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فيها حىت ولو كانت الياابن64.
 عالوة على ما تقدَّم تواجه الياابن مشكالت داخلية لعل أبرزها: افتقادها لإلرادة املستقلة 
الذين  يبلغ عدد األشخاص  الياابين جمتمع سائر حنو الشيخوخة، إذ  إلدارة شؤوهنا، وأنَّ اجملتمع 
ما نسبته)  أو  مليون شخص،  يقارب )63،28(  ما  أكثر  أو  أعمارهم على )65( عاماً،  تزيد 
%25( من إمجايل السكان، وأنَّ املواليد يف حالة اخنفاض منذ عام 1973 حىت وصلت يف عام 
2021 إىل )811( ألف طفل ومن املتوقَّع أنَّ ينخفض هذا العدد إىل )740( ألف طفل يف 
عام 2040، كذلك فإنَّ عدد سكان الياابن الذي يزيد عن )125( مليون نسمة يتناقص منذ 
)14( عاماً ومن املتوقَّع أن ينخفض إىل )86،7( مليون حبلول عام 2060. وإنَّ تقليص عدد 
السكان وتزايد الشيخوخة هلا، كما هو معروف آاثر هائلة على االقتصاد واألمن القومي65. هذا 
عالوة على وجود رأي عام يف الياابن ال حيبِّذ االنغماس يف املشكالت الدولية، وال يرغب يف أن 
ا جيب أن يقتصر دورها على حتقيق التنمية على مستوى العامل  تصبح الياابن دولة عسكرية66، وإنَّ

يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية67.
لكن املسؤولية يف عدم تطوير هذه العالقات ال تقع على عاتق الياابنيي مبفردهم، بل على 
يف عالقاهتم  الياابنيون كثرياً  استفاد  فقِد  أيضاً،  العريب  اخلليج  بلدان  السياسي يف  القرار  صانعي 
االقتصادية، وحىت العسكرية، مع دول الشرق األوسط مثل تركيا وإيران، وأقاموا عالقات اقتصادية 

العراق حمدداته ومظاهره، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة  الياابين يف  الوجود  العبد الرمحن، مسألة  64- حكمات 
دمشق، اجمللد 35، العدد 2، 2019، ص 94.

https://www.alaraby. :65- ايماغوتشي هارويوشي، الياابن: تراجع قياسي يف املواليد وزايدة يف الشيخوخة، على املوقع
co.uk/society

66- فعلى سبيل املثال سبب قرار إرسال جزء من قوات الدفاع الذايت الياابنية إىل العراق )2004 - 2006( إشكالية كبرية لدى 
ا خطوة تتعارض مع ما تضمنه دستور البالد السلمي، وقد ُسِحَبت هذه القوات بتاريخ  الرأي العام بعد أن استغلتها املعارضة يف أهنَّ
17/7/2006. ينظر: وليم اشعيا، النظام السياسي والسياسة اخلارجية الياابنية املعاصرة، رسالة ماجستري غري منشورة، األكادميية 
العربية املفتوحة يف الدنارك، 2008، ص 104. ويف استطالع رأي أجرته وكالة أنباء« كيودو« الياابنية يف حزيران 2015 ، أظهر 
أنَّ )%60( من نسبة املشاركي فيه ال يريدون تغيري »الدستور الياابين«؛ لتخفيف القيود املفروضة على حتركات القوات املسلحة 
واستخدامها لألسلحة، إذ متنع املادة التاسعة من الدستور الياابن من إرسال جيشها إىل اخلارج للمشاركة يف أي عمل عسكري، 

./http://www.egynews.net :ينظر: »استطالع رأي: )%60( ال يرغبون يف تغيري الدستور الياابين«، على املوقع
67- رايض الصمد، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 79-83.
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األمريكية  الدول  مع  الثابتة  اإلسرتاتيجية  عالقاهتا  عن  فضاًل  إسرائيل68،  مع  متطورة  وعسكرية 
واألوربية. يف حي أنَّه مع وفرة املصاحل الياابنية يف بلدان اخلليج، إال أنَّه مل ُيْستفد من التكنولوجيا 
صناعة  أو  الطبية،  املواد  أو  الكهرابئية،  األدوات  أو  للسيارات،  مصانع  إلقامة  املتطورة  الياابنية 
التكنولوجيا  لتوطي  عقالنية  تصنيع  سياسة  اخلليجية  البلدان  تعتمد  ومل  غريها،  أو  الكمبيوتر، 
الياابنية، واستخدامها يف بناء هنضة صناعية هي أبمس احلاجة هلا69. ومن الناحية العسكرية يبدو 
أنَّ بعض األنظمة السياسة اخلليجية ال هتتم كثرياً يف تطوير الدور الياابين يف منطقة اخلليج؛ وذلك 
الوالايت  ِقيَس بقدرات دول أخرى مثل  إذا ما  الياابنية،  العسكرية  القدرات  إلدراكها مبحدودية 

املتحدة األمريكية، أو روسيا، أو الصي70.
رغبة  من  تقلِّل كثرياً  قد  داخلية،  حتدايت  من  اخلليج  دول  تعاين  تقدَّم  ما  على  عالوة 
وحقوق  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية،  مسألة  مثل:  معها،  إسرتاتيجية  شراكة  إقامة  يف  الياابن 
الضرورية  االقتصادية  احلوافز  االقتصادية، وغياب  البنية  العمال األجانب، والضعف والقصور يف 
للنمو والتوظيف، وعدم وجود تشريعات استثمارية متطورة، وعدم االستقرار السياسي، واإلرهاب 

والعمليات التخريبية71. 

68-هاين إلياس خضر وصفاء خليل كاظم، »العالقة بي الياابن وإسرائيل من النواحي االقتصادية والتقنية والدبلوماسية »، جملة 
مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد، العدد)16(، كانون األول 2012، ص 9-10.
69-«مراجعات تكتيكية: أبعاد السياسة األمريكية جتاه أمن اخلليج«، األهرام، يناير2014: 

/http://digital.ahram.org.eg
70 - حممد إبراهيم دسوقي، »الياابن تبحث عن مستقبلها«، كراسات إسرتاتيجية، العدد)103(،) القاهرة، مركز الدراسات 

السياسية واإلسرتاتيجية ابألهرام، 2001(، ص22.
71- عزوز مقدم، » املخاطر والتحدايت اليت تواجهها دول جملس التعاون«، صحيفة الوسط، العدد)836(، االثني 20 ديسمب، 

./http://www.alwasatnews.com :2004
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التحدايت اخلارجية.  
 تواجه العالقات اخلليجية الياابنية حتدايت عديدة على الصعيد اخلارجي، يف ظل وجود 
قوى دولية تتنافس وتتصارع فيما بينها؛ لكسب النفوذ يف منطقة اخلليج ذات األمهية اإلسرتاتيجية 

الدولية، ميكن اإلشارة إىل أبرزها مبا يلي:
الوالايت املتحدة األمريكية .أ

 حتتفظ الوالايت املتحدة األمريكية، كما هو معروف بعالقات جيدة مع منطقة اخلليج 
العريب، وقد سعت عن طريق إسرتاتيجياهتا احلفاظ على أمن هذه املنطقة ألمهيتها البالغة لألمن 
قوة  احليلولة دون ظهور  لذا كانت تسعى دوماً  عامة،  الغربية  والدول  األمريكي خاصة،  القومي 
إقليمية، أو دولية من شأهنا هتديد املصاحل الغربية يف هذه املنطقة. ولتحقيق هدفها هذا فقد تنوعت 
السياسات األمريكية جتاه األطراف اإلقليمية، سواًء ابالحتواء املزدوج، أم ابلغزو املباشر واإلطاحة 

بنظم رأهتا متثِّل هتديداً مباشراً ملصاحلها اجلوهرية يف هذه املنطقة كما حصل مع العراق72.
 ومع ما يرتدَّد من حديث عن ظهور النفط الصخري يف الوالايت املتحدة، وما قد ميثله ذلك 
من إمكانية أن يكون بدياًل عن نفط املنطقة73، فإنَّ املهم هو مدى انعكاس ذلك على سياسة 
الوالايت املتحدة جتاه أمن اخلليج العريب. ويف هذا السياق، يرى« أنتوين كوردمسان« )أحد اخلباء 
يف مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية ابلوالايت املتحدة( أنَّ استقالل األخرية يف جمال الطاقة ال 
يعين تراجع األمهية اإلسرتاتيجية ملنطقة اخلليج، بل إنَّ الوالايت املتحدة سوف تسعى ألن يكون 
هلا حضور أمين يف منطقة اخلليج العريب، عن طريق تعزيز عالقاهتا مع دول جملس التعاون، واحللفاء 
اآلخرين، وسوف تسعى على املدى البعيد خللق إطار أمين متعدد األطراف يؤسس على التعاون، 

72-Ashraf Keshk، Developing an Agenda for security studies in the Gulf Regional 
security models proposed for the Gulf region )Analysis of GCC Iran interactions(، 
paper presented for Cambridge university ،2010،p.3.

73- رجحت شركة» يب يب« األمريكية أن يرتفع إنتاج النفط الصخري األمريكي حبلول عام 2030 إىل حنو مخسة ماليي برميل 
يومياً، َوْفق )كريستوف روهي(، كبري االقتصاديي يف الشركة النفطية العمالقة، الذي توقع أن تشكل زايدة اإلنتاج األمريكي طاقة 
الطاقوي  فائضة تقدر بنحو ستة ماليي برميل يومياً. ينظر: وليد خدوري، »البرتول الصخري وفرص االستقالل  إنتاجية عاملية 

للوالايت املتحدة األمريكية«، جملة املستقبل العريب، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، فباير2013، ص 85.
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وليس التنافس الدويل74. ويعين هذا أنَّ الوالايت املتحدة األمريكية ما تزال َتعدُّ منطقة اخلليج منطقة 
مصاحل هلا على درجة كبرية من األمهية، لذا سوف ال تسمح ألي طرف منافستها فيها، حىت لو 

كانت الياابن احلليف املهم اليت ترتبط معه بعالقات متميزة. 
الصني  .أ

مع سعي الصي -يف اآلونة األخرية- إىل توسيع مصاحلها العاملية، جرى االهتمام مبنطقة 
اخلليج عموماً ودوهلا النفطية خصوصاً، ولعل زايرة الرئيس الصيين )شي جي بينغ( للملكة العربية 
السعودية يف يناير2016 متثِّل بداية النطالق اإلسرتاتيجية الصينية »الطريق الواحد واحلزام الواحد 
OBOR« يف الشرق األوسط75، أمَّا الزايرة األخرية للرئيس الصيين يف كانون األول من هذا 
يـُْعَقد فيها جمموعة من  للعالقات االقتصادية مع دول اخلليج، إذ  فعلياً  العام فقد مثَّلت جتسيداً 
االتفاقيات االقتصادية بي الطرفي76، إذ إنَّ الصي ساعيٌة لتوسيع مبادرهتا »الطريق الواحد واحلزام 
الواحد«؛ لتضمن شراينيي، ومها احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري للقرن احلادي 
والعشرين، لذا تُعدُّ الصي العالقات مع دول اخلليج العريب حموراً أساسياً يف خطتها اإلسرتاتيجية 

املتعلقة ابحلصول على الطاقة77. 
العالقات اخلليجية-الصينية إىل ضخامة االقتصاد الصيين، واستهالك الصي  وتعود أمهية 
الطرف  منتجات  الستيعاب  وقابلة  واسعة  اجلانبي  أسواق  وأنَّ  اخلليجي،  والغاز  للنفط  املتنامي 
اآلخر، فضاًل عن أمهية االستثمارات اخلليجية الصينية املشرتكة، وما ميكن أن حتقِّقه من فوائد كبرية 
للجانبي يف ظل الوفرة املالية لدول اخلليج العربية، وزايدة معدالت التنمية، وحتقيق الصي جناحات 
وقفزات اقتصادية غري مسبوقة بي االقتصادات الصاعدة، إذ وصلت قيمة االستثمارات الصينية يف 
املنطقة العربية عام 2021 ما يقارب )213( مليار دوالر، كان نصيب السعودية منها )21%( 

74-A ntony H، Cordesman، The Myth or Reality of Us Energy Independence، 
CSIS، January 2013.

املوقع:  على  املتقدمة،  والدراسات  لألحباث  املستقبل  مركز  الصي،  مع  اخلليجية  للعالقات  أمريكية  رؤية  مروة صبحي،   -  75
.https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/298

76- الرئيس الصيين يبدأ زايرة للسعودية والبت األبيض حيذر من حماوالت بكي للهيمنة على العامل،
.https://www.aljazeera.net/news/2022/12/7

77- مروة صبحي، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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من هذه االستثمارات، ث اإلمارات بنحو )%17(، وجاء العراق اثلثاً حبوايل )14%(78.
ومن اجلدير ابلذكر، تُعدُّ الصي اثين أكب دولة جتارية يف العامل، ويقف اقتصادها يف املرتبة 
الثانية عاملياً، وهي الدولة األوىل من حيث امتالك االحتياطيات النقدية، فقد وصل ما متتلكه من 

احتياطي النقدي األجنيب إىل أكثر من )3،1( ترليون دوالر يف عام 202279.
حقَّقت حركة التجارة بي اجلانبي اخلليجي والصيين ارتفاعاً منذ عام 1991، إذ بلغ حجم 
التبادل التجاري بي اجلانبي يف العام نفسه )1،5( مليار دوالر، سرعان ما ارتفع إىل )70( مليار 
دوالر يف عام 2008، منها )42( مليار دوالر للصادرات اخلليجية، و)28( مليار دوالر للواردات 
الصينية80، أمَّا يف عام 2021 فقد جتاوز حجم التبادل التجاري بي الصي ودول اخلليج إىل ما 
يقرب من )2010( مليار دوالر، كان نصيب السعودية منها ما يقارب )80( مليار دوالر، ومع 
اإلمارات العربية )64( مليار دوالر، ومع سلطنة ُعَمان )8،3( مليار دوالر، ومع قطر )18( مليار 

دوالر، أمَّا مع البحرين فقد وصل إىل أكثر من ملياري دوالر. 
التجاري  التبادل  الدول اخلليجية من حيث حجم  الثالثة بي  العراق فقد حلَّ ابملرتبة  أمَّا 
مع الصي، إذ وصل حجم هذا التبادل يف عام 2021 ما يقارب )40( مليار دوالر، إذ بلغت 
صادرات العراق إىل الصي ما قيمته )28،62( مليار دوالر، أمَّا واردات العراق من الصي فقد 
بلغت ما جمموعه )11،20( مليار دوالر، وعلى هذا يكون امليزان التجاري بي العراق والصي 
هو األعلى مقارنة بعالقات العراق التجارية مع دول العامل املختلفة اليت تقدَّر بـ)45( مليار دوالر 

سنواًي81.
ويُعدُّ التعاون يف جمال الطاقة هو األكثر حضوراً يف العالقات اخلليجية-الصينية، فالصي 
اثين أكب مستهلك للطاقة يف العامل، إذ يصل حجم ما تستورده من النفط إىل )355( مليون برميل 
يومياً نصفها تقريباً من منطقة اخلليج، ومن املتوقَّع أن تكون الصي حبلول عام 2030، أكب سوق 

.https://www.aa.com ،78- العالقات الصينية العربية –من الدعم السياسي إىل الشراكة االقتصادية
79- احتياطي النقد األجنيب يف الصي يرتفع إىل 3،1 تريليون دوالر، العربية نيوز: الرابط:

.https://www.skynewsarabia.com/business 
www.hcr- :80- بسمة عبداحملسن، قراءة يف العالقات اخلليجية-الصينية، مركز محورايب للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية

/siraq.org
 .https://www.independentarabia ،81- مؤيد الطريف، تنامي العالقات العراقية الصينية يثري املخاوف األمريكية

https://www.independentarabia
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للصادرات النفطية اخلليجية، متجاوزة الوالايت املتحدة األمريكية والياابن. واحلقيقة أنَّ دول اخلليج 
ا أيضاً ملنتجاهتا من  ابتت تنظر إىل الصي كسوق ضخمة ليس فقط لصادراهتا من النفط اخلام، وإنَّ
البرتوكيماوية والصناعات املعدنية، ومها القطاعان اللذان تتوسَّع دول اخلليج فيهما توسُّعاً كبرياً يف 

ظل إسرتاتيجية طويلة املدى لتنويع اقتصاداهتا82.
العريب  اخلليج  فمنطقة  وثيقة،  تبادلية  اخلليجية-الصينية عالقات  االقتصادية  العالقات  إنَّ 
الطاقة )النفط-الغاز(، والصي اثين أكب مستهلك  العامل لتصدير  الرئيسة يف  البقاع  إحدى أهم 
للنفط يف العامل بعد الوالايت املتحدة األمريكية، لذا فمن املنطقي أن تكون مثل هذه العالقة تشكِّل 
حتدايً أمام تطوير العالقات اخلليجية الياابنية؛ ألنَّ جتاوز الصي للياابن كثاين أكب اقتصاد يف العامل، 
فإنَّ منطقة اخلليج يف الطريق لتكون ساحة التنافس للعمالقي اآلسيويي. ويصبح من الصعب على 
الياابن أن تزدهر على أرض ازدهرت فيها الشركات الصينية العمالقة، اليت نت بقوة يف السنوات 

األخرية يف منطقة اخلليج، ممَّا أكسب الصي مزية احلضور األول83.
الياابن على بناء  أمام قدرة   وعليه، فسيشكِّل هذا احلضور الصيين الفاعل حتدايً حقيقياً 
عالقات إسرتاتيجية -وال سيَّما يف بعدها االقتصادي- مع دول اخلليج، خصوصاً يف ظل التقارب 
بينغ(  جي  )شي  الصيين  الرئيس  أشار  فقد  والعرب،  الصي  بي  والديين  والقيمي،  املفاهيمي، 
يف خطابه يف 9 كانون األول 2023 يف قمة جملس التعاون اخلليجي الصيين، إىل القيم الغنية 
اإلنسانية،  احلضارات  تنمية  يف  تساهم  أن  اخلليج  ودول  للصي  ميكن  إذ  الشرقية،  للحضارات 
وأصبح اختيار الروابط الثقافية لتعزيز التنمية احلضارية أمراً إسرتاتيجياً يف السياسة اخلارجية الصينية، 
وستتعاون الصي مع ثالمثئة جامعة ومدرسة إعدادية وابتدائية يف دول اخلليج؛ لتعزيز تعليم اللغة 
الصينية، وسوف تكون هناك منتدايت ثقافية ولغوية بي اجلانبي لتعميق العالقات الثقافية والتعلم 

املتبادل84. 

82- بسمة عبداحملسن، مصدر ذُِكَر سابقاً.
83- حسي عبدهللا، »املخاطر احمليطة بنفط اخلليج«، جملة السياسة الدولية، العدد )171(، 2008، ص 35.

84-  Sonny Lo Shiu Hing، OPINION – China’s New Foreign Policy Toward 
the Gulf States، December 10، 2022: https://www.macaubusiness.com/opinion-
chinas-new-foreign-policy-toward.

https://www.macaubusiness.com/author/sonnyloshiuhing/
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عالوة على ما تقدَّم فإنَّ عديداً من املشاريع اليت تنفذها الصي يف دول اخلليج ويف العراق 
على وجه التحديد لعل من أمهها إنشاء شراكات مصرفية، ومشاريع مستقبلية اإلنشاء السكك 
احلديدية، ومشاريع إلعادة البن التحتية املدمرة، فضاًل عن تطوير القطاع النفطي، وبناء )16( ألف 
مدرسة ضمن االتفاق العراقي الصيين يف سنة 2019 واملعروف ابتفاق )البناء مقابل النفط(85. 

إيران:  .أ
كانت إيران وما زالت حريصة على فرض هيمنتها يف منطقة اخلليج، والتأكيد من أنَّ هلا 
دوراً أساسياً يف توجهات املنطقة وسياساهتا86. ومن هنا فإنَّ امتالك إيران للسالح النووي سيكون 
الغرض األساسي منه هو فرض اهليبة والتأثري والنفوذ يف املنطقة. كما ستستثمر هذه القدرة )مع 
التكتالت  للتأثري بقرارات منظمة األوبك، ويف احلرص على الوجود يف  احلصار املفروض عليها( 
اإلقليمية أبنواعها، كما ستستخدمها إلعاقة أي تواصل فعلي بي دول اخلليج العريب وسائر دول 

العامل اليت تعاديها، إذا سوف ترى أنَّ مثل هذا التواصل موجهاً ضدها ومستهدفاً ألمنها87. 
  كما أنَّ اإلسرتاتيجيات األمريكية العسكرية والسياسية اجلديدة، كما يرى بعض احملللي، 
ومتيل إىل االنسحاب من الشرق األوسط، واالجتاه شرقاً حنو الصي وما حوهلا، وإحياء وكاالت 
لدول كبرية يف املنطقة؛ للحفاظ على التوازانت السياسية والعسكرية88، وهو ما أكَّدته يف اتفاقها 
مع حركة طالبان بعد انسحابا من أفغانستان عام 2021. وهو ما سوف يفسح اجملال أمام إيران 
-حبكم ما متتلكه من قوة عسكرية وإمكانيات اقتصادية-؛ مللء الفراغ األمين يف منطقة اخلليج 
العريب، ومبا أنَّ املصاحل اإليرانية واخلليجية متضاربة يف أكثر من جمال عليه ستكون قدرة الياابن على 

حتقيق نوع من التوازن يف عالقاهتا مع جانيب اخلليج أمراً تعرتضه بعض الصعوابت. 

https://www.independen- ،85- مؤيد الطريف، االتفاق العراقي الصيين يدخل حيز التنفيذ ببناء 1000 مدرسة
./tarabia.com

86- يوسف خليفة اليوسف، جملس التعاون اخلليجي يف مثلث الوراثة والنفط والقوة األجنبية، )بريوت: مركز دراسات الوحدة 
العربية، 2011(، ص 308-309.

87-Takeyh ،Hidden Iran: paradox and power in the Islamic Rapublic.p.143. 
88- عبدالعزيز بن عثيمان بن صقر، اخلليج يف عام 2014 – 2015 االحتاد اخلليجي العريب هو املستقبل، )جدة: مركز اخلليج 

لألحباث، 2015(، ص 9. 
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الفرص.  
العاملي اجلديد، وتوجد دراسات تؤكِّد أنَّ  النظام  فاعلية يف  أكثر  اليوم دوراً  الياابن  تؤدِّي 
إىل  مهماً  اقتصادايً  الياابن دوراً  فيه  ابمتياز، وتؤدِّي  آسيوايً  القرن احلادي والعشرين سيكون قرانً 
جانب الصي واهلند وكوراي وسائر دول النمور اآلسيوية. ومنذ مطلع هذا القرن ظهر تطور ملحوظ 
يف عالقات الياابن مع دول الشرق األوسط، وال سيَّما الدول اخلليجية، إذ يشري إىل عمل منظم 
البلدان،  هذه  والعلمية يف  االقتصادية  البن  لتطوير  العالية؛  وتقنياهتا  الياابن  علوم  من  لالستفادة 
ر إىل أنَّ املصاحل اليت جتمع الياابنيي  وجتاوز مقولة )النفط العريب مقابل السلع الياابنية(، وهي تؤشِّ
مع الشعوب العربية ابتت تتجاوز األطر االقتصادية الضيقة لتطور خمتلف اجلوانب العلمية والثقافية 
والفنية واإلعالمية واإلنسانية واألمنية، وهي مصاحل كبرية ومتنوعة تساعد صناع القرار يف الياابن 
املتبادل بي  الشرق األوسط، تقوم على االحرتام  بلدان  مع  توازانً  بناء سياسة ايابنية أكثر  على 

الشعوب، وضمان املصلحة املشرتكة لكال اجلانبي.
ر إىل  أييت هذا يف الوقت الذي تتضارب فيه املصاحل األمريكية واخلليجية يف املنطقة، ما يؤشِّ
بداية مرحلة من التصعيد، والتوتر احملتمل قد يؤدِّي إىل اختاذ قرارات إسرتاتيجية وعسكرية أحادية 
القرار واإلدارة والقيادة األمريكية، وذلك يف ظل استمرار سعيها  فيها  اجلانب، بعد عقود تفوق 

لتحقيق سياساهتا وأهدافها ابملنطقة، على حساب مصاحل دوهلا وشعوبا89. 
 وعليه فإنَّ إبمكان دول اخلليج والياابن استغالل الفرصة لبناء عالقات إسرتاتيجية بينهما، يف 
اجلانب االقتصادي واألمين-العسكري، ال سيَّما أنَّ دور الوالايت املتحدة األمريكية العامل الرئيس 
-حىت اآلن- يف أمن اخلليج، يواجه حتدايت ومعضالت مجَّة بعد انسحاب القوات األمريكية من 
العراق عام 2011، ومن أفغانستان عام 2021، واندالع احلرب الروسية األوكرانية عام 2022. 
ويف دراسة سابقة صادرة عن »مركز نيكسون لألحباث« األمريكي يف نوفمب 2009، جاء فيها 
أنَّ الوالايت املتحدة األمريكية قد تكون غري مستعدة، وغري قادرة على االستمرار يف توفري األمن 

يف الشرق األوسط، يف إشارة إىل أنَّ الصي أو الياابن قد تقوم بذا الدور90.

./http://alkhaleejaffairs.org :89- »مستقبل العالقات اخلليجية األمريكية«، صحيفة شؤون خليجية
./http://alwafd.org :2012 90- »واقع ومستقبل العالقات اخلليجية-الصينية«، صحيفة الوفد، يناير
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 أمَّا القوى األخرى املنافسة فإنَّ لدى كل من دول اخلليج والياابن من اإلمكانيات ما يؤهلها 
لبناء شراكة إسرتاتيجية، ال سيَّما أنَّ التكنولوجيا ستنهض يف املستقبل بدور أساسي يف حتديد طبيعة 
العالقات الدولية ومستقبلها، ومبا أنَّ الياابن دولة متألقة يف إنتاج التكنولوجيا املتقدمة، لذا سيكون 
مبقدورها أن تنهض بدور فعال يف هذا الشأن؛ ألنَّ هذه التكنولوجيا املتطورة اليت متلكها الياابن 
ستمكنها من استخدام املكائن واآلالت املتطورة تكنولوجيا ذات الدقة العالية يف العمل، ممَّا يعطي 
للسلعة الياابنية صفة اجلودة واملواصفات العالية، فضاًل عن أنَّ التطور التكنولوجي ميكن من إنتاج 
سلعة متطورة أكثر، وبكلفة أقل؛ بسبب عامل االبتكارات املتسلسلة والبحث والتطور العلمي، ممَّا 

يعطي للسلعة الياابنية صفة املنافسة العاملية بوصفها متميزة تكنولوجيا وأبسعار تنافسية91. 
عالوة على ما تقدَّم فإنَّ التكنولوجيا الياابنية هلا القدرة يف حتويل إمكانياهتا املدنية إىل القطاع 
العسكري، ال سيَّما يف الطاقة النووية، والقدرة على استخدام تكنولوجيا الفضاء يف الصراعات به 

على غريها من الدول ال سيَّما الصي92. 
وميكن احملتملة مستقباًل ابالعتماد على األقمار الصناعية واألسلحة الذكية، وهو ما نشري 
إىل أنَّ نقاشاً وطنياً قد أُِثري، منذ مطلع األلفية الثالثة، حول إعادة تعريف دور الياابن يف الساحة 
الدولية، وهو ما ترجم يف التحليل األخري إبعادة تعريف للقوة األمنية الياابنية، حجماً ودوراً، وتـُّوَِج 

النقاش املتواصل بتعديالت دستورية أُِقرَّت ابملعطى اجلديد وشرعته93.
 وقد بدأت احملظورات اليت تنص عليها املادة التاسعة من الدستور الياابين يف االضمحالل 
امليزانية  حينما جتاوزت   ،1987 العام  رمزيًة يف  بدايًة  بدأت  قد  العملية  هذه  التدرجيي، وكانت 
الياابنية للدفاع الذايت، للمرة األوىل منذ احلرب العاملية الثانية، نسبة واحد يف املئة من الناتج احمللي 
العسكري. ومنذ  مقارنًة ابإلنفاق  للبالد  الرمسي  احلد غري  تُعدُّ  اليت كانت  النسبة  اإلمجايل، وهي 
ذلك احلي، سنَّ اجمللس التشريعي الياابين عدداً من املراسيم املصممة خصيصاً لتجاوز معضلة املادة 
التاسعة من  التاسعة. كان آخرها وأمهها يف نيسان 2014، إذ ُووِفَق ابالتساع يف تفسري املادة 
الدستور الياابين، يف خطوة تتيح للبالد ممارسة حق »الدفاع الذايت اجلماعي للياابن«، وهو ما يُعدُّ 

91-إيالف راجح هادي، مستقبل الدور العاملي للياابن، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم السياسية–جامعة النهرين ، 
2006، ص 164.

92- إيالف راجح هادي، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 164-165.
93 -عبداجلليل زيد املرهون، »الياابن تتجه للدفاع الذايت اجلماعي«، صحيفة الرايض، العدد )16839(، اجلمعة 1 أغسطس 

2014، ص12. 
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حتوُّاًل كبرياً يف السياسة الدولية للياابن، وتغيرياً جذرايً يف سياستها األساسية أي: »سياسة الدفاع 
فقط«، واليت متسكت با حىت اآلن، ممَّا سيسمح جليشها ابلقتال يف اخلارج للمرة األوىل منذ احلرب 

العاملية الثانية94.
من هنا يبدو أنَّ الفرصة ساحنة أمام دول اخلليج والياابن ويف مقدمتها العراق لبناء عالقات 
الراهنة،  الدولية  املتغريات  ضوء  يف  سيَّما  ال  وأمنية-عسكرية،  اقتصادية  إسرتاتيجية،  أبعاد  ذات 
احلرية يف حركتها  هلا  أعطي  إذ  ويتسع،  ينمو  أخذ  الذي  املتغريات،  هذه  الياابن يف ظل  ووضع 
اخلارجية وازدايد فاعليتها، وهو ما قد جيعل منها مركز استقطاب دويل إىل جانب الوالايت املتحدة 
واالحتاد األورويب والصي. لذا فإنَّه من غري املستبعد أن تنافس الياابن هذه القوى يف التعامل مع 
دول اخلليج، وتقيم عالقات أكثر تطوراً تفيد هذه الدول يف جمال نقل التقنية، والتعاون التجاري، 
التارخيي يف  املتغري  أنَّ  ما عرفنا  إذا  النفطية، خصوصاً  والعمليات  واملساعدات واملنح واالستثمار 
العالقة بي الياابن ودول اخلليج العريب هو لصاحل الطرفي، إذ خيلو اتريخ هذه العالقة من النزوع 
حنو السيطرة االستعمارية، بعكس القوى الدولية األخرى مثل أورواب والوالايت املتحدة األمريكية، 
اليت متلك اترخياً استعمارايً مع هذه الدول، فضاًل عمَّا يكنَّه اإلنسان اخلليجي من إعجاب واحرتام 
ال حدوَد هلما ابلتجربة الياابنية95، ويف هذا الشأن يقول البفسور )كابينهارا نوبوكاتسو( من جامعة 
تبادل  الياابنية قوية، وتربط اجلانبي صداقة طويلة يف  العالقات اخلليجية  الياابنية: »إنَّ  دوشيشا 
وجهات النظر«، وأضاف نوبوكاتسو »أنَّ منطقة اخلليج واستقراها أمر مهم للياابن« مشرياً إىل أنَّه 
ليتحقق ذلك فتوجد عديد من التحدايت اليت جيب دراستها ومعاجلتها على أساس مبدأ الصداقة 

واالحرتام96.
 لذا فالظروف احمليطة ابلياابنيي واخلليجيي إجيابية إذ تتوافر الفرص الكبرية للتعاون املشرتك 
يف خمتلف اجملاالت، وهو ما يليبِّ حاجة الطرفي، وحيقِّق املصاحل الوطنية لكلٍّ من الياابن ودول 

اخلليج.

94- »تعديل دستوري يسمح للياابن بتدخل عسكري خارجي«، صحيفة اليوم، العدد )14898(، األحد، 30 مارس 2014.

95-هادي مشعان ربيع، التحديث يف الياابن وأثره يف تطور الفكر السياسي، )بريوت: دار العارف، 2009(، ص 147-148.
96- سلمى حداد، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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اخلامتة
ا ذات طابع إسرتاتيجي، وابلرتابط  تتسم العالقات بي دول اخلليج العريب عموماً والياابن أبهنَّ
احلتمي الثنائي، وهي اترخيية وراسخة، وتقوم على املصاحل املشرتكة واالحرتام املتبادل، إذ تُعدُّ منطقة 
اخلليج العريب للياابن شرايانً حيوايً ال يعوض، سواًء كمصدر للطاقة، أم سوق لتصريف املنتجات. 
ويف الوقت الذي استطاعت فيه معظم الدول اخلليجية من بناء عالقات إسرتاتيجية ذات أبعاد 
اقتصادية وأمنية جيدة مع الياابن، وهذه العالقات يف حالة تطور مستمر، جند أنَّ العراق -وهو من 
راً يف هذا اجلانب؛ لوجود  أكثر الدول اخلليجية حاجة ملثل هذه العالقات مع الياابن- ما يزال متأخِّ
عديٍد من العقبات اليت متنع هذه العالقات من أن تتطوَّر ابلصورة اليت ختدم العراق وحتقِّق مصاحله.

لذا، ولبناء عالقات متطورة مع الياابن يف كلِّ اجملاالت، وال سيَّما االقتصادية واألمنية منها، 
وأنَّ ذلك ليس ابألمر الصعب؛ ألنَّ الياابن تُعدُّ حليفًة للوالايت املتحدة األمريكية املتحكمة حالياً 
يف الشأن العراقي، وأنَّ موقفها منها سوف يكون خمتلفاً عمَّا حدث مع دول أخرى مثل الصي، 

على صانع القرار السياسي العراقي العمل على:
تفعيل مشروع الشراكة اإلسرتاتيجية بي العراق والياابن الذي ُعِقَد يف بغداد عام 2009؛ .  

ليكون القاعدة األساسية للتعاون الشامل بي البلدين، ملا هلذا املشروع من مردود إجيايب كبري على 
العراق يف حال تنفيذه. ونقرتح أن يذهب وفد عراقي رفيع املستوى إىل طوكيو؛ ألجل هذا األمر، 
ولتكون هذه الزايرة رسالة اطمئنان، وأتكيد صدق نيات العراق يف بناء شراكة حقيقية مع الياابن. 

ا جزء مهم .   تفعيل دور الوزارة اخلارجية العراقية يف قيادة امللفات الثنائية املهمة مع الياابن؛ ألهنَّ
من عالقات العراق اخلارجية. والعمل على االستفادة من هذه العالقات يف دعم العراق يف احملافل 
الدولية مبا يعزز من مكانته اإلقليمية والدولية، بفعل ما متتلكه الياابن من قدرات اقتصادية، ومالية، 

وتقنية قادرة على التأثري على األطراف الدولية.
استغالل حالة الصراع القائم حالياً بي القوى الكبى على املنطقة، وال سيَّما بي الصي .  

وروسيا من جهة، وبي والوالايت املتحدة والياابن والدول األوربية من جهة اثنية؛ للحصول على 
مكاسب وامتيازات لصاحل العراق عب عقد االتفاقيات االقتصادية واألمنية بعيدة املدى، وال سيَّما 

مع الياابن.
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اجملاالت .   مجيع  يف  والتأهيل  البناء  إعادة  يف  الياابنية  الشركات  من  االستفادة  على  العمل 
نتيجة  الضرر؛  أصابا  اليت  واجلسور(،  والطرق،  والكهرابء،  التحتية،  والبن  والصحية،  )الرتبوية، 
للسياسات احلكومات السابقة، فضاًل عن االستفادة من هذه الشركات يف تدريب الكوادر البشرية 

العراقية، وتزويد العراق ابلتقنيات والتكنلوجيا املتطورة.
والقانوين .   األمين  املناخ  توفري  بعد  العراق  إىل  الياابنية  االستثمارات  جذب  على  العمل 

واالستثماري هلا. إذ ميكن هلذه االستثمارات أن تنهض بدور كبري يف النهوض ابالقتصاد العراقي، 
وسنغافورة،  اجلنوبية،  وكوراي  اآلسيوية كالصي،  الدول  يف  الياابنية  االستثمارات  مع  كما حدث 
وماليزاي، والفلبي، فقد سامهت املعوانت التقنية واملالية اليت قدمتها الياابن، فضاًل عن أموال القطاع 

اخلاص الياابين اليت هلا الدور الكبري يف إحداث هنضة يف هذه الدول.
العمل على طمأنة اجلانب الياابين فيما يتعلق مبستقبل العالقات االقتصادية معه، وذلك .  

لتأمي  الياابن  تسعى  إذ  النفط،  على  حصوله  استمرار  تضمن  األجل؛  طويلة  اتفاقيات  بعقد 
إمدادات نفطية مستدامة يف املستقبل، ولرمبا إىل عام 2050؛ إلدراكها على أنَّ النفط سيبقى 
عصب الطاقة الرئيسة يف العامل، وكل ما تتطلبه من العراق يتلخَّص بضماانت إمداد نفطي مستمر 

ال ينقطع بقرار سياسي، وابألسعار السائدة يف األسواق العاملية.
وضع إسرتاتيجية بعيدة املدى للعراق، ومبحاور سياسية واقتصادية وأمنية مع الدول املفيدة .  

للبلد، ويف مقدمة هذه الدول الياابن، وميكن االستفادة من جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال 
مثل ماليزاي اليت استطاعت االستفادة من خمتلف الدول يف حتقيق هنضتها.

تفعيل اجلانب الثقايف يف العالقة مع الياابن؛ ملا له من أمهية كبرية يف تقريب وجهات النظر .  
العراقيي على  الباحثي والكتَّاب  العقبات، وذلك عن طريق حثِّ  من  البلدين وأزالت كثرياً  بي 
دراسة الياابن وحماولة التعرُّف عليها، وابملقابل تعريف الياابن ابلعراق ابلرتكيز على القيم الشرقية 
املشرتكة، وأن تكون زايرات متبادلة للوفود الثقافية، وتفعيل الزماالت، والبعثات الدراسية، وغريها.
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