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  مجلة الشرق األوسط
  تصدر عن جامعة عین شمس

  1975ینایر  –العدد الثانى 

  األوسط الشرق فى الیابانیة المصالح
  مدرس بكلیة اآلداب، جامعة القاھرةال ،حامد عباس رؤوف الدكتور

 إذ. األموال وسرؤ ستثمارإل خصبا وحقال الطبیعة للموراد مصدرا عتبارهإب األوسط بالشرق ھتمامإلبا العھد حدیثة الیابان
 بسرعة تنمو الیابانیة البترولیة المصالح بدأت حین القرن؛ ھذا من الخمسینات أوخر إلى بالمنطقة الیابان اھتمام یعود
 الشاسع لبعده للیابان بالنسبة ستراتیجیةإ أھمیة ذات منطقة یمثل یكن لم األوسط الشرق أن ذلك فى ببسال كان وربما. بالغة
 أھمیة بروز عدم أن كما الثانیة؛ العالمیة الحرب قبل الیابانیة ةیمبریالإلل الطبیعى التوسع مجال آسیا شرقى جنوب عن

 التى الیابانیة الرأسمالیة حتكاراتإلا عن بمبأى بالده جعل الثالثینات أوخر قبل الطبیعة للموارد كمصدر األوسط الشرق
  .آسیا شرق وجنوب شرق فى ھاتستثماراإ ركزت

 واالجتماعى ىقتصاداإل التطور مراحل من متباینتین مرحلتین بین فاصال حدا الثانیة العالمیة لحربا كانت وكما 
 عنھ الثانیة العالمیة الحرب قبل  تماما یختلف طابع ذات كانت األوسط الشرق فى الیابانیة المصالح فإن للیابان؛ والسیاسى

 توجیھ فى بارزا دورا 1973 أكتوبر حرب نتیجة والعالم قةالمنط شھدتھا التى المفاجئة التطورات لعبت كما بعدھا؛
  .وترشیدھا بل الیابانیة المصالح

***  

 للبضائع  ھاما سوقا تعد المنطقة تكن فلم للغایة؛ محدودا الثانیة العالمیة الحرب قبل األوسط بالشرق الیابان ھتمامإ كان فقد
 قد تكن لم للبترول ئیسىر كمورد المنطقة أھمیة أن كما ربا؛أو وسوق آسیا شرقى وجنوب شرق بسوق بالقیاس الیابانیة
 للغایة محدودا األوسط الشرق بلدان فى الیابانیة ستثماراتاإل حجم كان لذلك. الحرب بعد علیھ أصبحت الذى بالقدر برزت
  .ومصر وتركیا یرانإب التجاریة الوكاالت بعض وجود على یقتصر

 بالنسبة –عندئذ– شریانا كانت التى السویس قناة وجود نتیجة للیابان بالنسبة أھمیة المنطقة بالد أكثر تعتبر مصر وكانت
 ؛1920 عام سعید ببور األوسط الشرق فى لھا قنصلیة أول الیابان فتتحتإ ولذلك أوربا؛ إلى عبره تصل الیابانیة للتجارة

 التى مصر مع –نسبیا– تجارتھا تساعإ تیجةن اإلسكندریة بمیناء سنوات بست التاریخ ذلك بعد أخرى قنصلیة افتتحت ثم
 النسیج لصناعة الالزم القطن واردات من ضئیال جانبا یمثل –عندئذ– المصرى القطن كان وإن القطن؛ منھا تستورد كانت

 القطنیة المنسوجات صناعة فى خاصة أھمیة حتلإ الذى الجاوى والقطن الھندى القطن بعد المرتبة فى یأتى فھو الیابانیة
 المنسوجات تسویق على تعمل الثانیة العالمیة الحرب قبل فیما باإلسكندریة التجاریة الوكاالت بعض نشئتأ وقد 1.لیابانیةا

  .المصرى القطن ستیرادإو الیابانیة والبضائع

 اریةالتج الوكاالت من عدد فتأسس العربى؛ بالخلیج البحرین فى یابانى تجارى مركز إلقامة محاولة الثالثینات وشھدت
 التى– البریطانیة الحكومة ووافقت البحرین فى العاملة الشركات اھم تعد" اإلیرانیة–الیابانیة الشركة" وكانت الیابانیة؛

 لشركة وكالة تأسیس على عترضتإ ولكنھا الشركة؛ تلك نشاط على –عندئذ العربى الخلیج أمور زمام تملك كانت
 موضع الیابانى التجارى النشاط كان لذلك. بالمنطقة الیابانى النفوذ ثم ومن بانینالیا عدد یتزاید ال حتى الیابانیة البواخر

  2.بالخلیج البریطانیة السلطات جانب من صارمة رقابة

 للحصول واألمریكیة البریطانیة البترول شركات وتسابقت الخام؛ للبترول كمصدر العربى الخلیج أھمیة برزت وعندما
 فى فتأسست متیازاتإلا تلك من نصیبا تنال أن الیابان أرادت المنطقة؛ شیوخ من تغاللسواإل التنقیب متیازاتإ على

 للتقیب ین ملیون ألف 25 قدره مال برأس" " Arabian Oil العربیة الزیت شركة" اسم تحمل شركة 1938 عام طوكیو
 مفوضیھا طریق عن سعود بنا إلى عرضا الیابانیة الحكومة قدمت الوقت نفس وفى. العربى الخلیج فى البترول عن

 متیازاإل منح على الموافقة رفض سعود بنإ ولكن حساء؛إلا منطقة فى البترول عن للتنقیب متیازإ على للحصول بالقاھرة
 حساءإلا فى البترول عن التقیب متیازاتإ منح ثم ومن، غیرھا على األمریكیة المصالح یفضل كان فقد، الیابانیة للشركة

 المصالح تسلل عاقبة من وخشیتھ بالمنطقة؛ سیاسة مطامع لھا لیست مریكاأ أن عتقادهإ إلى ذلك مرد علول3.الألمریكیین

                                                             
1 K. Seki : The cotton Industry of Japan , Tokyo 1956 ,pp. 15-16. 
 242-241 ص 1973 القاھره، 1945-1914 العربیة راتااإلم خیلتار دراسة،  العربى الخلیج،  قاسم زكریا جمال 2
3 Foreign Affairs Association of Japan : Japan and the World Resources , Tokyo 1938 ,p.10. 
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 منذ للعیان واضحة بدت التوسعیة الیابان أطماع أن وخاصة، سیاسیة متاعب من ذلك على یترتب قد لما بالده إلى الیابانیة
   .آسیا شرقى جنوب بالد إلى ھاسیطرت مد إلى الیابان تطلع من عقبھاأ وما منشوریا أزمة

***  

 التفكیر عن نصرفتإو، آسیا شرقى جنوب بالد بعض لتحتإو، الثانیة العالمیة الحرب غمار خاصت أن الیابان تومالبث
 ووقوع یةقتصاداإل المؤسسات تدمیر من ذلك عن نتج وما الیابان ھزیمة عن الحرب وأسفرت. العربى الخلیج منطقة فى

 ویالت من قاست التى آسیا شرق جنوب لبالد كبیرة مالیة تعویضات بدفع لھا الحلفاء وإلزام، اللحتإلا تحت البالد
  .الیابانى للتوسع ھدفا وكانت، الحرب

 الحلفاء فرضھا التى والقیود الحدود إطار فى الحرب بعد ما سنوات خالل القومى ھاإقتصاد بناء بإعادة الیابان وشغلت
 فى القومى قتصاداإل بناء إلعادة بذلت التى الجھود تعثرت ولذلك، ستراتیجىإلا الطابع ذات الصناعة فروع بعض على

 تدھور نتیجة األقصى بالشرق الخاصة األمریكیة السیاسة فى فجائى تغیر حدث حتى، األربعینات من الثانى النصف
 خلق ضرورة من األمریكیة متحدةال الوالیات تحققت فقد. الصین فى الشیوعیة ونجاح ىالسوفیت تحاداإل مع العالقات
 خدمة على قادرة الیابانحتى تصبح  صالحة إلعادة النشاط اإلقتصادى الیابانى إلى ما كان علیھ قبل الحرب ظروف

 تقدمھا كبیرة یةإقتصاد معونات األمریكیة المتحدة الوالیات تتكلف أن دون المنطقة فى األمریكیة ستراتیجیةإلا المصالح
  .األمریكى الضرائب دافع على عبئا وتشكل للیابان

 منذ ملحوظة بصورة یتزاید الصناعى اإلنتاج وبدأ الیابانى قتصاداإل بناء إعادة على جھودھا اإلحتالل سلطات ركزت لذلك
 فى أوراھا شب التى الكوریة الحرب وكانت. الثانیة العالمیة الحرب قبل ما مستوى الزراعى اإلنتاج بلغ بینما، 1949 عام
 أصبح حتى، المتحدة األمم قوات حاجة تلبیةل إنتاجھا وقیمة حجم تسعإ التى الیابانیة صناعةال على خیر فاتحة 1950 یویون

 على دلیال فقدمت، بالغرب الیابان عالقة على الكوریة الحرب أثرت كما. الحرب قبل علیھ كان ما یفوق الصناعى اإلنتاج
 تفاقیةإ على ذلك وانعكس، الھادى المحیط فى األمریكیة للقوات ھامة كقاعدة الیابان تلعبھ أن یمكن الذى الدور أھمیة
 وسمحت أراضیھا على السیادة بمقتضاھا الیابان واستعادات 1952 ربیع فى الیابان مع الحلفاء وقعھا التى واألمن السالم
 السیاسیة الظروف ھذه على ترتب وقد .الیابانیة الدفاع قوة حجم وتحدد أراضیھا على عسكریة بقواعد باالحتفاظ للحلفاء

 كاد وما، القومى ىقتصاداإل البناء تدعیم فى العسكرى فاقاإلن حجم ضآلة من ستفادتإ إذ، بال ذات یةإقتصاد تطورات
 وانطلق. الثانیة العالمیة الحرب قبل علیھ كان عما% 50 مقدار یزید الیابانى الصناعى اإلنتاج كان حتى 1953 عام یحل
  1957.4 عام بحلول كاملة یةقتصاداإل قوتھا الیابان استعادات حتى ھائلة بمعدالت ىقتصادإلا النمو

 أوخر فى الیابانیة ةالصناع نطاق اتساع مدى على واضحة داللة الطاقة ستھالكإب الخاصة اإلحصائیات وتعطى
 على تعتمد أن علیھا وكان، الثالثینات فى إنتاجھا من بكثیر أقل الحرب یعد الیابان فى الفحم إنتاج كان فقد، الخمسینات

 ففى، الیابان فى للطاقة ھاما مصدرا البترول أصبح األخرى الصناعیة األقطار فى حدث وكما. رئیسة بصورة ستیرادإلا
 منتصف عند علیھ ماكانت أضعاف أربعة البترولیة والمواد الخام البترول من وارداتھا بلغت 1959 -1958 عامى
 73 إلى 1937 فى ساعة كیلووات ملیون 30 من الكھرباء تولید محطات من الناتجة الكھربیة الطاقة دتوزا ثیناتالثال

 ومساقط%، 38 العام ذلك فى الطاقة تولید فى حمالف ستھالكإ نسبة وبلغت 1959 فى ملیونا 99 إلى 1956 فى ملیونا
 لحساب وذلك 1971 عام فى% 15 بلغت حتى تدریجا تقل الفحم ستھالكإ نسبة وأخدت%. 30 والبترول%، 28 المیاه

 واأللیاف البتروكیماویات صناعة فى تدخل خام كمادة ثم للطاقة كمصدر –تدریجا– إلیھ الحاجة زدادتإ الذى البترول
 عام فى الطاقة إلى الیابان حتیاجاتإ من% 73 یشكل البترول أصبح تىحو، الستینات فى زدھرتإ التى الصناعیة

 بدال البترولیة المصالح من نصیب على والحصول رولبالبت اإلمداد مصدر تأمین فى التفكیر إلى یابانال ذلك وجر 19715
 عن التنقیب متیازاتإ على تحصل فبدأت، البترول إلى البالد حاجة سد فى الغربیة الشركات على الكامل عتماداإل من

 استثماراتھا قاعدة ھى األوسط الشرق بترول فى بانیةالیا المصالح وكانت، األوسط والشرق آسیا شرقى جنوب فى البترول
  .المنطقة فى

 البترول عن التنقیب متیازاتإ من نصیب لنیل سعت التى الیابانیة ستثماراتإلل جذب مركز العربى الخلیج منطقة وكانت
 على للحصول 1957 عام فى السعودیة الحكومة إلى"  Arabian Oilالعربیة الزیت شركة" فتقدمت، المحایدة منطقةال فى

 الشركة تمنح أن على السعودیة فوافقت، المحایدة بالمنطقة  off- shore المغمورة المناطق فى البترول عن البحث امتیازإ
 التالى العام فى دخلت أن الشركة ھذه مالبث ثم. المنطقة من بھا الخاص المحدد غیر القسم فى عاما أربعین لمدة متیازاإ

                                                             
4 J.B.Cohen : Japan's Post-war Economy , U.S.A. 1958, pp.25-28.  

  : راجع الثانیة العالمیة الحرب بعد الیابن فى القومى قتصاداإل بناء إعادة حول التفاصیل من والمزید
G.C. Allen : Japan's Economic Recovery ,London 1958. 

5 R.B. Hall : Japan , Industrial Power of Asia , U.S.A. 1963,pp.54-70. 
  .راجع 1971 فى عام بالیابان الطاقة استھالك أرقام حول

Japan External Trade Organization (JETRO) : white Paper on Intena onal Trade , Japan 1972,pp.100-
112. 
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 على الحصول طریق عن المحایدة منطقةال فى متیازھاإ ستكمالإ أجل من أخرى بترولیة شركات عم حادة منافسات فى
 حین 1958 یولیو فى ذلك تحقق وقد، الكویت من البحر بمیاه المغمورة المناطق فى ستغاللھإو البترول عن للتنقیب متیازإ

 بالتساوى منتجا یعد متیازإلا منطقة من المنتج نفطال أن على تفاقإلا ونص، للشركة متیازإلا منح على الكویت شیخ وافق
 الشركة وتمارس، المحایدة المنطقة فى والنفطیة الطبیعة الموارد فى ةصفمنا یشتركان عتبارھماإب والكویت السعودیة بین

 أمیال ستھ عن تزید مسافة على تقع والتى المحایدة المنطقة لشاطئ الملالصقة البحریة المناطق فى ستغاللیةإلا عملیاتھا
 فى النقط بوجود عتقادإلا ولعل. ونصف عاما وأربعین أربعة متیازاإل ومدة، المرادم أمو قارو جزیرتى سواحل من

 لشواطئ المجاورة البحریة المناطق فى البترول على العثور فى أرامكو شركة بنجاح تأكد الذىو المغمورة المناطق
  .البترول عن التنقیب لعملیات نطالقإ نقطة المحایدة المنطقة ختیارإ على للیابان مشجعا كان الشرقیة السعودیة

 الشركة بین األرباح ولتقسیم الشركة مال رأس المضیفتین الدولتین لمشاركة جدیدا نظاما العربیة الزیت شركة بتدعتإو
 حق للدولتین وأعطت، منھا لكل% 10 بنسبة الشركة مال رأس فى والكویت السعودیة فأشركت، المضیفتین والدولتین

 للدولتین ممثلین من مؤلفة لجنة طریق عن الشركة حسابات مراقبة تكون وأن، اإلدارة مجلس أعضاء ثلث نیتعی
 من% 56 السعودیة نصیب یكون أن لتوقب، السیاسة شئونال فى التدخل بعدم الشركة وتعھدت، والشركة المضیفتین

 للدول إنتاجھا بیع بعدم وتعھدت، للدولتین الدخل ضریبة دفع من ةالشرك تستثى وال ،%57 الكویت ونصیب األرباح
 ملیون قدره سنویا ربعا الكویت لشیخ الشركة تدفع وأن، معا والتسویق اإلنتاح أساس على األرباح تقدیر یتم وأن، المعادیة
 ألف 50 إلى إلنتاجا یصل عندما مالیین وخمسة البترول كشتافإ عند آخر ملیونا إلیھا یضاف دوالر ملیون ونصف
 عیوالر العائدات تقسیم فى طفیف اختالف مع الصدد بھذا الكویت متیازإ السعودیة مع الشركة متیازإ ویشبھ. یومیا برمیل

 على األوسط الشرق منطقة دول إحدى حصلت إذا متیازإلا نصوص فى النظر إلعادة ستعدادھاإ الشركة وأبدت. السنوى
  6.بھا الخاص اإلمتیاز فى علیھا صالمنصو نسبةال من أعلى نسبة

 نفقھا على بالكویت معھد بإقامة نفسھا على الشركة ھاتقطع تعھدات الكویت مع المبرم العربیة الزیت شركة عقد وتضمن
 بمیاه الكویت إمداد لمشكلة حل یجادإ على والعمل، الطبیعة بالموارد الخاصة والدراسات البحوث إجراء یتولى الخاصة
 فرصة للحكومة حتتی وان، ىقتصاداإل بالنشاط خاصة دراسات من تیالكو حكومة بھ تكلفھا ما بإنجاز تقوم وأن ،الشرب

   7.األخرى الشركات تقدمھا التى تلك من أحسن بشروط ناقالتھا ستخدامإ

 متیازإ نفإ دیداج تطورا یعد العالمیة ةالبترولی المصالح ھاتومشارك المنطقة إلى الیابانیة ستثماراتإلا دخول كان وإذا
رفع حصة  -ألول مرة–فى عالقة الشركات المستغلة بالدول المضیفة إذ تم  ھاما تطورا یمثل كان العربیة الزیت شركة
 حصلت كما، بالمنطقة العاملة الغربیة الشركات تتحاشاه كانت ما وھو، األرباح من% 50 من أكثر إلى المضیقة الدول
 ھذا، الغربیة الشركات مع المبرمة متیازاإل عقود لھا توفرھا لم الشركة أمور على افاإلشر من نوع على المضیقة الدول

 بمنظمة أدت النظام ذلك حققھا التى الفائدة ولعل. ةالمضیف نالبلدا جانب من المالیة المشاركة مبدأ بتداعھاإ إلى باإلضافة
 ھذه أن لوحظ بعدما الكبرى حتكاریةإلا الشركات على المشاركة نظام بتطبیق التوصیة إلى OPEC للبترول المصدر الدول

 الخلیج دول بین سائدا المبدأ ھذا أصبح وقد 8،مصالحھا حسب أخرى منطقة فى وتزیده منطقة فى اإلنتاج تخفض الشركات
 أرامكو لشركة بالنسبة الحال ھو كما% 60 الشركات مال رأس فى المشاركة نسبة وصلت حتى للبترول المنتجة

   .1973 أكتوبر حرب بعد والسعودیة

 الیابانیة ولیةترالب للمصالح ستھاللإ عةابر مجرد كانت العربیة الزیت شركة متیازإ تضمنھا التى السخیة الشروط ولكن
 بالد مع تعاملھا عند المبادئ بتلك زمتتل لم الیابانیة الشركات ألن، العالمیة حتكاراتإلا بین لقدمھا موضعا ورائھ من تنشد

 فى قطر حاكم من متیازإ على" قطر بترول شركة" حصلت فقد، األوسط الشرق نابلد من وغیرھا األخرى لعربىا الخلیج
، المال رأس من% 14,9 الیابانیة الحكومیة البترول ھیئة دفعت فقد. المشاركة بمبدأ األخذ فیھ یراع لم 1969 مارس 20

 عشر لمدة للمد قابلة عاما 35 الشركة متیازإ ومدة) المال رأس بقیة% (85,1 الیابانیة البترولیة حتكاراتإلا غطت بینما
  .تجاریة بكمیات بترولال على العثور عند األرباح من% 50 قطر حكومة صیبن یكون أن على، أخرى سنوات

 ھیئة وساھمت عاما 45 لمدة 1967 دیسمبر فى ظبى أبو حاكم من متیازإ على" ظبى أبو بترول شركة" حصات كذلك
 بنسبة المال رأس فى الیابانیة البترول شركات من ثالثة ساھمت بینما، مالال رأس من% 20 بـ الیابانیة الحكومیة البترول

 بعض وقامت، Nikko نیكو وشركة  Maruzen ماروزن وشركة  Daikoy دایكیو شركة: ھى الشركات وھذه% 73,3
  .ظبى أبو لحكومة العائدات من% 50 بتخصیص كةالشر وتعھدت. المال رأس بقیة بتغطیة الصغرى الیابانیة الشركات

 بترول شركة" باسم عرفت 1968 مایو فى متیازھاإ على حصلت ظبى أبى فى البترول عن للتقیب أخرى شركة وتكونت
     Mitsubishi  %، وقامت شركة میتسو بیشى46الحكومیة الیابانیة بنسبة  البترول ھیئة تمولھا" األوسط الشرق

                                                             
- 425 ص  ،1974 العربیة والدراسات البحوث معھد،  1971- 1945 صرالمعا لتاریخھ دراسة ،العربى الخلیج ،قاسم زكریا جمال 6

427. 
7 Asian Recorder, New Delhi, May 17-28, 1958, Vol Iv ; No.21 
 .428 ،417 ص ،السابق المصدر – قاسم زكریا جمال 8
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 عند البترول عائدات نصف ظبى أبو حكومة نصیب یكون أن على، عاما 35 متیازإلا ومدة، المال أسر بقیة بتغطیة
  .تجاریة بكمیات إنتاجھ

 مشتركة شركات تاسیس فى الغربیة البترولیة المصالح مع تتضامن الیابانیة البترولیة المصالح أخدت 1970 عام حلولبو
 یابانى – فرنسى – بریطانى مال برأس 1970 سبتمبر فى" Bunduq oil للزیت ندقب شركة" فتأسست، بالمنطقة تعمل

" BPومثلت المصالح البریطانیة فى تلك الشركة "شركة البترول البریطانیة  ،ظبى أبى فى البترول عن للتنقیب مشترك
 تلك من واحدة كل وقامت". Godo جودو شركة" الیابانیة والمصالح" CFP الفرنسیة البترول شركة" الفرنسیة والمصالح
 الشركة" تأست كذلك. عاما 65 لمدة الشركة علیھ حصلت الذى متیازإلا ویسرى، المال رأس ثلت بتغطیة الشركات
وال تختلف شروط  ،مشترك یابانى – أمریكى مال برأس Iran- Nippon peteoleum للبترول الیابانیة – اإلیرانیة

 فى الیابانیة للشركات منحت التى متیازاتإلا شروط من غن غیرھا1971اإلمتیاز الذى حصلت علیھ الشركة فى مایو 
  .األوسط الشرق المنطقة

 فقد، األھمیة حیث من البترول إنتاج حقل فى العاملة الیابانیة الشركات أقل" Egypt oil المصریة الزیت شركة" وتعد
وغطت الباقى  ،الیابانیة البترولیة اراتحتكإلا) %60,2( معظمھ دفعت مال برأس 1970 عام مایو فى الشركة ھذه تكونت

 التنقیب خاللھا یتم سنوات ثالث لمدة المصریة الحكومةوحصلت الشركة على إمتیاز من  ھیئة البترول الحكومیة الیابانیة،
 الحكومة تحصل أن على، أخرى سنوات خمس للمدة قابلة سنھ 15 لمدة البترول استغالل حق یعقبھا، البترول عن

 مرحلة الشركة ھذه أعمال بعد تتجاوز ولم ،تجاریة بكمیات البترول كتشافإ عند األرباح من% 50 لىع المصریة
  9.التنقیب

 عن تزید ال وجیزة زمنیة فترة وفى، شركات سبع فى ممثلة األوسط الشرق فى الیابانیة البترولیة المصالح أصبحت وبذلك
 للصناعة الالزم للبترول الرئیسى المصدر األوسط الشرق منطقة خاللھا أصبحت) 1971 -1957( عامأ عشر أربعة

، العام فى طن ملیون نصف من أقل تتنج للبترول بئر 3800 ھاب یوجد إذ، كافیة بترولیة موارد تملك ال فالیابان، الیابانیة
 أن الوضع كذل على ترتب وقد، لتر كلیو ملیون 222,5 الخام البترول من 1971 عام فى الیابان واردات بلغت بینما

 من منھا% 82,7 یأتى، الخارج من اإلستراد على البترول إلى تھاجحا من% 99,2 فى تعتمد الیابانیة الصناعة أصبحت
 الباقى تقدم بینما بالمنطقة تعمل التى الیابانیة جھاالشركاتتتن الكمیة ھذه من فقط% 40( األوسط الشرق منطقة

 ھذا نویبی10).ولیبا والجزائر مصر( أفرقیا من% 1,9، آسیا شرقى جنوب من% 14,4) العالمیة البترولیة حتكاراتإلا
 الفوز على الیابانیة حتكاراتاإل حرص یفسر كما، الیابانى قتصادللإل بالنسبة األوسط الشرق منطقة أھمیة مدى بجالء

  .الوجیزة الزمنیة الفترة تلك فى المنطقة فى البترولیة المصالح من بھ بأس ال بنصیب

 التجارة ونوعیة حجم على ترولببال ھتمامإلا ھذا كسوانع
 قتصرتإ حین فعلى، األوسط الشرق بالد مع الیابانیة
، عامة بصفة الخام والمواد البترول على الیابان واردات

 الغذائیة المواد فى تتمثل المنطقة دول إلى صادرتھا كانت
 الصناعیة كاأللیاف الخفیفة الصناعیة والمنتجات
 صناعنھا فى األلیاف تلك تدخل التى توالمنسوجا

والمنسوجات القطنیة، والكیماویات، والمعادن 
 یذھب الذى( والصلب والمصنوعات المعدنیة، والحدید

 كاآلالت الھندسیة والسلع)، ئیلاإسر إلى منھ الصادر معظم
  11.النقل ووسائل، وااللكترونیة والكھربیة المیكانیكیة

 الشرق وبالد الیابان بین التجارة حجم أن المالحظ ومن
 من كل حجم بین شاسع فرق وجود على ینطوى األوسط

 مایوضحھ نحو على القیمة حیث من والصادرات الواردات
 الصادرات إجمالى یوضح الذى) 1 رقم( البیانى الرسم

 التجارة فیھا بلغت التى العشر السنوات خالل والواردات
 قیمة أن منھ ویستنتج) 1971 -1962( ذروتھا الیابانیة

 ثالثة بین یتراوح ما غلتب منطقةال من الیابانیة الواردات
 ذلك ویتضح، المنطقة إلى الصادرات قیمة أضعاف وأربعة

                                                             
 سنویا یصدره الذى" قیایأفر وشمال آلوسطا للشرق السنوى الكتاب" إلى رجعنا،  بالمنطقة الیابانیة البترولیة بالمصالح یتعلق فیما 9

ً  1973 عدد تضمن وقد،  الیابانیة باللغھ بطوكیو اآلوسط الشرق دراسات معھد ً  حصرا  قطاع فى الیابانیة ثماراتتسلإل كامالً  تفصیلیا
  : نظرإ. جنبیةاأل للدراسات طوكیو معةابج المحاضر نوتاھارا ستاذاأل إلیھ الرجوع فى وساعدنى، البترول

Ins tute for Middel Eastern Studies : Chuto Kita Afurika Nenkan ,Tokyo 1973 nenban , pp.98-119. 
10 JETRO : White Paper on Interna onal Trade ,Japan 1972,p.112. 
11 Ibid,p.144. 
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 من بالواردات الخاص) 3 رقم( الیابانى والرسم، المنطقة نابلد لىإ بالصادرات الخاص) 2 رقم( نىبیاال الرسم من بجالء
 األوسط الشرق أصبح حیث، بالمنطقة الیابانیة المصالح ذروة تمثل وھى، ذاتھا لزمنیةا فترةال ىف األوسط الشرق منطقة
 شرق وجنوب األمریكیة المتحدة الوالیات بعد الیابانیة للصناعة الالزمة الخام للمواد كمصدر الثالثة المرتبة فى یأتى
 .بالخطر الیابانى قتصاداإل یھدد المنطقة من البترول واردات على یطرأ خلل أى وأصبح 12،آسیا

               

 فى البترولیة ھاتستثماراإ ةزیاد طریق عن للبترول رئیسى كمصدر منطقةال على عتمادھاإ من تقلل أن الیابان حاولت لذلك
 ولكن، الكبریت من عالیة نسبة على یحتوى الذى األوسط الشرق بترول من أجود البترول من نوعیة تتوفر حیث أندونیسیا

 الیابان ستظل ولذلك، األوسط الشرق بترول عن الجزئى ستغناءاإل لتحقیق یكفى ال أندونیسیا فى البترولى نتاجاإل حجم
 رؤوس ستثمارإ فى سعالتو إلى أیضا الیابان وتتجھ .ترولببال صناعتھا إمداد فى المنطقة ھذه على تعتمد طویلة لسنوات
 فى وكذلك، البلدین بین الطبیعیة العالقات عادت ما بعد وخاصة الصین فى البترول عن التنقیب مشروعات فى األموال
 المجال ھذا فى التوسع ولكن. األوسط الشرق ولربت على عتمادإلا لتقلیل محاولة فى، الشرقیة أوربا لدانوب سییبریا

 فى السھل مرباأل لیست وأخرى منطقة بین ختیارإلا إمكانیة أن كما. وفنیة یةإقتصادو سیاسیة: جمة صعوبات تعترضھ
  .السبعینات مسھل مع الطاقة أزمة تھدده بدأت الذى العالم یواجھھا التى الراھنة الظروف

 مع المدى بعیدة ثابتھ سیاسة تضع أن على الحكومة حث إلى نیالیابانی نییقتصاداإل دفعت التى ھى الظروف ھذه ولعل
 سبل تطویر على البالد ھذه معاونة على تعمل" بأن ومةالحك صحوانف، للیابان الالزمة الطبیعة الموارد صاحبة الدول

 القومى الشعور الیابانمواردھا الطبیعیة عن طریق مدھا برؤس األموال والخبرات الفنیة، ویجب أن تراعى  من ستفادةإلا
 إلى طلعتت الدول تلك كانت فإذا، جدیة بصورة الوطنى ھاإقتصاد تطویر فى مساعدتھا على جاھدة فتعمل، البالد لتلك

مصالح الدولة  تقدیر فى النظر بعیدة تكون وأن، الرغبة لتلك تستجیب أن الیابان على فإن الطبیعة مواردھا تصنیع
  13....".دولیة یةإقتصاد سیاسة إطار فى اإلنتاجیة وقدراتھا الیابانیة الصناعة مصالحو المضیفة

 الیابانیة ستثماراتإلا مجرى" بعوان 1971 یونیو فى عدتھأ تقریر فى تجاهإلا نفس عن الیابانیة الخارجیة وزارة وعبرت
 نحو على یحتوى للبترول كمخزن اآلوسط الشرق أھمیة على ركزت بمقدمة بدأ"، 1970 عام فى األوسط الشرق فى
 أن إلى وأشار، األوسط الشرق على للبترول حاجھا من% 90 فى تعتمد الیابان أن بینو، العالمى االحتیاطى من% 70
 والحصول األوسط الشرق فى البترول ستخراجإ إلى جھودھا تصرف ال أن الیابان على لذلك، طاقة أزمة على مقبل المالع

 بالد مع ىقتصادواإل الفنى التعاون على جھودھا تركز أن یجب بل، فحسب ستغاللواإل التقیب متیازاتإ من المزید على
  .ویةالحی مصالحھا على ظافاح البعید المدى على المنطقة

                                                             
12 JERTO: Foreign Trade of Japan , Tokyo 1971, p.33. 
13 Ibid ,p. 32. 
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  :  التالى نحو على حددت األوسط الشرق فى الیابانیة ستثماراتإلا مجاالت عن تفصیلیا بیانا التقریر وتضمن

 دول بینھا ومن النامیة للدول الیابانیة الحكومة تقدمھا التى المعونات قیمة فى تتمثل وھى:  ةیالحكوم المعونات  - أوال
  .ذلك ابھش ما فنى أو أو ثقافى تعاون شكل على نووتك، األوسط الشرق

  .بالمنطقة تعمل التى الشركات أموال سورؤ فى تتمثل وھى:  مباشرة استثمارات  -  ثانیا
 خالل من المنطقة لدول الیابان تقدمھا التى والقروض االئتمانیة التسھیالت بھا ویقصد:  مباشرة غیر ستثماراتإ  - ثالثا

  .الغرض لھذا تعقد خاصة اتیتفاقإ

، 1969 عام فى عنھا% 44,4 بقدار زادت قد أنھا 1970 عام النامیة دولال فى الیابانیة ستثماراتإلا سةدرا من وتبین
 أنھ التقریر ذكر العجز ھذا لدوافع تحلیلیة وفى. ذاتھا الفترة فى% 40,2 بقدار األوسط الشرق منطقة فى نقصت بینما
 إلى أمیل المباشرة ستثماراتإلا كانت%، 297,7 بقدار األوسط الشرق لدول المقدمة الحكومیة المعونات زادت بینما

 االئتمانیة التسھیالت ونقصت. 1969 عام فى الحال علیھ كان عما% 3,3 ھنسبت طفیف نقص ثمة كان نإو بىسالن الثبات
 أن إلى یرجع ذلك فى السبب أن إلى التقریر وأشار السابق العام عن% 70,9 بنسبة المنطقة لدول المقدمة والقروض

 تسدید وتم قصیرة زمنیة لمدة القیمة محدودة قروضا كانت األوسط الشرق بلدن إلى قدمت التى االئتمانیة التسھیالت معظم
 التسھیالت زادت التى عموما النامیة بالدول الخاص للرقم بالنسبة متواضعا الرقم بدا لذلك بالفعل أقساطھا من كبیر جانب

  ).4 رقم البیانى الرسم انظر( السابق العام عن% 20,8 بنسبة لھا المقدمة االئتمانیة

  

  )4(شكل 

ام  ٔوسط  نیة ىف الرشق ا رات الیا نیة)، یونیو 1970املصدر: تقرر عن جمرى االٕس لغة الیا لتداول اخلاص  نیة ( ة الیا داد وزارة اخلارج ٕ   .11: ص 1971، ا

  

 عن فیھ المباشرة غیر ستثماراتإلا حجم زیادةو األوسط الشرق منطقة على ھتمامإلا تركیز ضرورة إلى التقریر ھىتنوإ
 فى القومى اإلنتاج إجمالى مع یتناسب بما الحكومیة والمعونات االئتمانیة ھیالتسوالت القروض تقدیم فى التوسع طریق
  .ملحة استراتیجیة ضرورة الخطوة ھذه مثل التقریر واعتبر، الیابان

 بالكتاب فورد بترولیة مصالح من بالمنطقة یرتبطا م أساس على األوسط الشرق قضیة من السیاسى موقفھا الیابان وبنت 
 المنطقة فى ودائم عادل سالم یتحقق أن فى تأمل"..   الیابان أن) 1972 - 1971( الخارجیة بالعالقات الخاص األزرق

 بكل المتحدة األمم خالل من التعاون فى وسعا التدخر وھى، 1967 نوفمبر فى الصادرة األمن مجلس قرارت أساس على
، للبترول مصدرا عتبارھاإب للیابان قصوى أھمیة ذات األوسط الشرق منطقة ألن، الغایة ھذه تحقیق أجل من الوسائل

 بعالقات حتفاظإلا على الیابانیة الحكومة تحرص لذلكو، األولى بالدرجة الیابان یھم یاإقتصاد وتطورھا سیاسیا واستقرارھا
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 البترول لضمان وذلك التكنولوجى والتعاون ىقتصاداإل النشاط خالل من العالقات تلك تنمیة وعلى البالد تلك مع وطیدة
  .14"..بھا االستقرار وتحقیق المنطقة تطویر فى –الوقت نفس فى – والمساھمة

  :ذلك من ونستنتج

 البترول من الالزمة كمیاتال على الحصول تضمن دامت وما، نطقةالم فى الیابان مایعنى كل ھو البترول أن -1
 إالبالقدر البترول دائرة حدود خارج بالمنطقة –مصالحھا ثم ومن– ستثماراتھاإ نطاق توسع أن یعنھا فال باتنظام
 المقدمة انیةاالئتم والتسھیالت الحكومیة المعونات حجم كان ولذلك. الیابانیة البترولیة المصالح یسند الذى الیسیر
 لتلك الیابان قدمت فقد، آسیا شرقى جنوب لدول الیابان تقدمھ بما مقارنتھا الیمكن بصورة أقل المنطقة لدول
 دوالر 24,577,000 مقابل فى 1970 عام فى دوالر 488,960,000 قیمتھا بلغت ائتمانیة تسھیالت الدول
بالنسبة للشرق األوسط،  13,477,000یة فلم تتجاوز المعونات الحكوم أما. نفسھ العام فى األوسط الشرق لدول

 األمبریالى الطابع بجالء یتضح وبذلك 15.العام نفس فى آسیا شرقى لجنوب دوالر 364,801,000 مقابل فى
 حتكاراتإلا وتسعى الیابانى للنفوذ خاضعة كانت آسیا شراقى جنوب فمنطقة ستثماراتإلا من النوع لھذا

  .یاإقتصاد علیھا یطرةالس إلى الیوم الیابانیة
 عن مصالحھا تدعیم فى رتفك الیابان بدأت، 1970 عام ھلتمس مع األفق فى تلوح الطاقة أزمة بدأت حین -2

 یتجاوز لم ذلك ولكن، لھا المقدمة والفنیة یةقتصاداإل المعونات حجم وزیادة المنطقة بدول عالقتھا توثیق طریق
  .ىلمالع التطبیق واقع إلى النظرى التفكیر حدود

 إلیھا البترول وصول تأمین ضرورة أساس على األوسط الشرق لقضیة بالنسبة السیاسى موقفھا الیابان دتحد -3
 ال أن یعنھا ما كل وإنما، بعید أو قریب من ھایتعن ال ذاتھا حد فى فالقضیة، ىقتصاداإل نموھا ستمرارإ لضمان

 شجب دون المنطقة فى السالم تحقیق على حرصھا جاء ثم ومن، عوائق أى رولبالبت إمداھا عملیة رضتتع
 حقوق إلى اإلشارة أو 1967 فى حتلتھاإ التى األرضى من إسرائیل بالنسحاب المطالبة أو اإلسرائیلى العدوان

  .فلسطین شعب

 بما السیاسى موقفھا فى النظر بإعادة الیابان أسرعت 1973 أكتوبر حرب خالل البترول سالح العرب استخدم حین ولذلك
 واردات فتأثرت، الیابانى قتصاداإل أصابت" صدمة" العربى البترول إنتاج خفض كان فقد الراھنة الظروف مع ناسبیت

 فى الصناعى نتاجإلوا التعدین نخفاضإ ذلك على وترتب، اإلجراءات ھذه نتیجة كبیرا تأثیرا الخام البترول من الیابان
، علیھا السابقة األربعة الشھور مع بالمقارنة وذلك% 20 سبةبن 1974 مارس إلى 1973 دیسمبر من األربعة الشھور

 التى الحكومة توقعات عن كثیرا تقل نسبة وھى% 7 عن تزد لم الصناعیة والمنتجات التعدین فى الزیادة نسبة أن حتى
 البترول رأسعا رتفاعإ نتیجة الیابانى قتصاداإل تحملھ ما إلى باألضافة ھذا%، 12 إلى الزیادة تصل أن تنظر كانت

 التضخم لمشكلة حل إیجاد على عمللل الیابایة الحكومة شرعت وقد 16.یانجنو رتفاعاإ المعیشة تكالیف رتفاعإو والتضخم
 أن بعد وذلك، 1974 عام فى% 2,5 نسبة إلى ىقتصاداإل بالنمو للوصول الصناعى اإلنتاج معدالت تخفیض طریق عن

  1972.17 عام فى% 7 بلغت قد ىقتصاداإل النمو نسبة كانت

 الشرق قضیة من موقفھا أساس على للبترول ةلكالمستھ الدول بین البترولیة تھادامداإ خفض عند العربیة الدول میزت وقد
 الیابانیة الحكومة ولكن. ھایعل الخفض تطبیق تقرر التى الدول مجموعة ضمن الیابان تكون أن طبیعا وكان، األوسط
، بالقوة إحتاللھا أو أرضى أیة على اإلستیالء جواز عدم على نصت األوسط رقالش مةأز تجاه جدیدة سیاسة أعلنت

 لشعبل المشروعة بالحقوق عترفتإو، 1967 یونیو حرب فى المحتلة األرضى من باالنسحاب إسرائیل وطالبت
لألراضى  یلإسرائ إحتالل شجبت كما، مصیره تقریر فى الفلسطینى الشعب وحق، المتحدة األمم قرارات وفق الفلسطینى

 إسرائیل وحثت، المستقبل فى التطورات حسب العربیة وأعلنت أنھا قد تضطرإلى إعادة النظر فى سیاستھا تجاه إسرائیل
فى موقف الیابان التطور الجذرى  لھذا ةیالطبیع النتیجة وكانت، ودائم عادل حل لتحقیق األساسیة بالمبادئ لتزامإلا على

  .صدیقة كدولة الیابان معاملةالدول العربیة  من قضیة الشرق األوسط أن قررت

 فى المباشرة ستثماراتإلا على شدیدا التركیز كان أن فبعد، بالمنطقة الیابانیة ستثماراتإلا تجاهإ على التطور ھذا وانعكس
، للمنطقة ھتمامھاإ من المزید تعطى الیابان بدأت، نسبیا الحجم محدودة وھى التجارة إلى باألضافة وحده البترول قطاع

 الرأسمالیة حتكاراتإلا من إقبال ھناك وأصبح، بسخاء وسوریة والعراق لمصر االئتمانیة والتسھیالت القروض فقدمت
 الخاصة التنمیة مشروعات فى االموال رؤوس ستثمارإل جدیدة مجاالت رتیادإ على – الحكومة من بتشجیع – الیابانیة

 بنتا شركة فقدمت، مباشرة بصورة الیابانیة المصالح على بالنفع تعود التى المشروعات على التركیز مع المنطقة ببالد
 تزید التى الكبیرة السفن تستقبل بحث تعمیقھا ثم السویس قناة تطھیر فى للمساھمة عرضا الیابانیة  Penta ocean أوشن

 التطھیر لمرحلة دوالر ملیون 130 قدره العملیة ھذه طیةغلت قرضا الیابانیة الحكومة وقدمت، طن ألف 70 عن حمولھا
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 كثیرا ستستفید الیابانیة التجارة أن والریب. القرض تقدیم من سنوات سبع بعد تبدأ سنة 25 على تسدد% 2 بفائدة وحدھا
 زاد عبء وھو%، 8 بنسبة البحرى النقل أسعار زیادة إلى 1967 حرب بعد إغالقتھا أدى فقد، السویس قناة فتح إعادة من
 فى بالمساھمة خاصة أخرى قروض قدمت القرض ھذا إلى وباإلضافة .أوربا إلى المصدرة الیابانیة ضائعالب تكلفة من

 وتجاریة صناعیة مشروعات إلقامة وأخرى، األسماك لصید شركات لتأسیس وعروض، والموصالت النقل مشروعات
   .بورسعیدب إنشاؤھا المزمع الحرة بالمنطقة

 البترول مجال فى ستثمارإلا یعد فلم، أكتوبر لحرب نتیجة المنطقة فى ھاتستثماراإ ابعط من غیرت قد الیابان كانت وإذا
 ھتماماإ تبدى الیابان وأصبحت، ستثماراإل مجاالت تنوعت وإنما، األوسط بالشرق الیابانیة المصالح فى الزاویة حجر ھو

 الیابان حرص وراءھا یكمن كلھا طوراتالت ھذه فإن، التنمیة مشروعات بعض نجازإ على المنطقة دول بمساعدة خاصا
 تمثل بأنھا الیابان مالیة وزیر Takeo Fukuda افوكود تاكیو وصفھا التى العربى البترول إمدادادت ستمرارإ ضمان على

  ".موت أو حیاة مسألة" لبالده بالنسبة

 مغبة من دائما یحذرون كانوا نالذی الخبراء لنصائح ستجابةإلا إلى مضطرة نفسھا الیابانیة حتكاراتإلا وجدت وھكذا
 التنمیة مشروعات فى المشاركة أو وفنیا یاإقتصاد تطویرھا فى المساھمة مراعاة مدوع المضیفة البلدان مصالح إغفال
 للتجارة ویعیش المضیقة الشعوب وتقالید مصالح یرعى ال ىإقتصاد حیوان" مجرد الیابانى المستثمر یكون ال حتى

 للمصالح العنیف الرفض تجربة من استفادت قد تكون األوسط الشرق فى الیابانیة المصالح لعلو 18.."وحدھا والتجارة
 متاعب مواجھة ىقوتت أن تحاول ثم ومن، وأندونیسیا تایالند خاصة وبصفة آسیا شرقى جنوب شعوب جانب من الیابانیة
  .الیابانیة حتكاراتإلل ستراتیجیةإلا المصالح إطار فى أسلوبھا بتعدیل األوسط الشرق فى مماثلة
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