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سفير العراق: قرار تجديد اتفاق الفيول 
مع لبنان تتخذه الحكومة العراقّية

79 عاما مرت عىل بداية التبادل الديبلومايس بني لبنان والعراق، اال ان مستويات التعاون االقتصادي والتجاري والصناعي 
التبادل التجاري بني لبنان والعراق 140 مليون دوالر سنويا يف الوقت  ال تزال دون املستوى املطلوب. ال يتعدى حجم 

الراهن، مع توقعات لسفري العراق يف لبنان حيدر شياع الرباك بأن تصل اىل املليار دوالر مستقبال

الرباك  شياع  حيدر  للسفري  متفائل  توقع 
حول  يقدمها  التي  املعلومات  اىل  قياسا 
القامة  موقعة  اتفاقية  امام  تقف  معوقات 
البلدين معقودة  بني  الحرة  للتجارة  منطقة 
اجتامع  عدم  عن  فضال   ،2002 العام  منذ 
منذ  البلدين  بني  املشرتكة  الوزارية  اللجنة 
الشائكة  املواضيع  من  وسواها   2015 العام 
التي يفصلها يف مقابلة مع "االمن العام". اال 
ان ورشة تطوير العالقات الثنائية ال تتوقف، 
السفارة  بني  الوثيق  التعاون  من  بدءا 
العراقية يف بريوت واملدير العام لالمن العام 
شؤون  الدارة  ابراهيم  عباس  اللواء  اللبناين 
وزائرين  مقيمني  بني  عراقي  الف   50 قرابة 
يف لبنان، وصوال اىل زيارات متبادلة لدراسة 
بني  والربط  والجوي  الربي  النقل  اتفاقيات 
من  ومبادرات  سوريا،  عرب  والعراق  لبنان 
لبنان مبليون طن  العراقية المداد  الحكومة 
الرئيس  عهد  يف  وقيامها  سنويا،  الفيول  من 
متعددة  تأشريات  مبنح  الكاظمي  مصطفى 

لرجال اعامل ومستثمرين لبنانيني. 
 

■ كيف تعمل سفارة العراق يف لبنان عىل 
تطوير العالقات العراقية ـ اللبنانية؟ 

والتعاون  التنسيق  عىل  سفارتنا  تعمل   □
بني البلدين ويف املجاالت كافة، وتسعى اىل 
املشرتكة  الوزارية  اللجنة  اجتامع  تحقيق 
بني البلدين التي توقفت منذ العام 2015 
والسياسية  االقتصادية  لالزمات  نتيجة 
عقد  عىل  وتعمل  لبنان،  فيها  مير  التي 
يف  خصوصا  وسياحية  ثقافية  اتفاقيات 
مجال املتاحف واملعارض واالثار، وتشجيع 
بني  توأمة  النشاء  الرسمية  املؤسسات 
والحض  العراقية،  واملدن  لبنان  مدن 

بني  واكادميية  علمية  اتفاقيات  عقد  عىل 
التعاون  البلدين، واقامة وتطوير  جامعات 
مؤسسات  خالل  من  والتجاري  االقتصادي 

القطاعني العام والخاص.

بني  الديبلومايس  التبادل  نشأ  كيف   ■
العراق ولبنان؟

الديبلوماسية  العالقات  تاريخ  يعود   □
اعالن  منذ  اي   1943 العام  اىل  البلدين  بني 
هذه  استمرت  اللبنانية.  الدولة  استقالل 
ومتيزت  كبري  بشكل  وتطورت  العالقات 
عىل  القائم  املشرتك  بالتعاون  الدوام  عىل 
للدولتني، ونظرتهام  املتبادلة  املصالح  اساس 
القضايا  تجاه  املوحد  وموقفهام  املشرتكة 

واملشاكل التي واجهت املنطقة.

من  جزء  لتبديد  لبنان  العراق  ساعد   ■
توقيع  عرب  الكهرباء  ازمة  بسبب  العتمة 
اتفاق يف متوز 2021 السترياد مليون طن من 
وقود الفيول يف مقابل خدمات وسلع تنتهي 

يف ايلول؟ هل سيتم تجديده؟
تاريخ  يف  اللبناين  النواب  مجلس  صادق   □
25 آب 2021 عىل طلب املوافقة عىل ابرام 
العراق  بني  الوقود  زيت  مادة  بيع  اتفاق 
عراقي  رسمي  وفد  زار  اثره  وعىل  ولبنان، 
املايض وعقد اجتامعات عدة  اذار  لبنان يف 
بني  املشرتك  التعاون  اتفاقية  يف  للبحث 
كيفية  حول  للتباحث  استكامال  البلدين 
استفادة العراق من الخدمات والسلع التي 
ويف  النفط.  مقابل  يف  لبنان  من  يحتاجها 
هذا  فان  الفيول،  اتفاق  بتجديد  يتعلق  ما 
املوافقة عليه  القرار يعد قرارا حكوميا يتم 

من الحكومة العراقية.

العراقي  واملعادن  الصناعة  وزير  زار   ■
لبنان اخريا وتم الحديث عن تعاون مشرتك 
افق  هي  ما  لبغداد،  لبناين  لوفد  وزيارة 
التعاون الصناعي مع العراق، وماذا عن فتح 

االسواق بني البلدين؟
العراقي  واملعادن  الصناعة  وزير  زار   □
زيارة  يف  لبنان  الخباز  عزيز  منهل  السيد 
رسمية استمرت ثالثة ايام  تلبية لدعوة من 
وزير الصناعة اللبناين جورج بوشكيان. واكد 
ميقايت  نجيب  الرئيس  لقائه  خالل  الوزير 
املشرتك  التعاون  افاق  فتح  اهمية  عىل 
التكامل  امكان  ودرس  التجاري،  والتبادل 
البلدين،  بني  الصناعي  املجال  يف  والتعاون 
اللجان  تفعيل  عىل  االتفاق  رضورة  مع 
الوزارات  بني  والتنسيق  السابقة  املشرتكة 
العمل  العادة  البلدين  وسفاريت  املعنية 
بكل ما كان متوقفا يف هذا السياق. بادرت 
الحكومة العراقية اىل منح تأشريات متعددة 
اللبنانيني. وقد  لرجال االعامل واملستثمرين 
التبادل  ان حجم  بوشكيان عىل  الوزير  اكد 
الصناعي والتجاري بني العراق ولبنان حاليا 
املتوقع  يبلغ 140 مليون دوالر سنويا ومن 

ان يصل اىل مليار دوالر مستقبال. 

ان  التي ميكن  الصناعات واملواد  ما هي   ■
يستوردها العراق من لبنان؟

الصناعات  لبنان  من  العراق  يحتاج   □
واملحطات  واملولدات  والغذائية  الدوائية 
اساليب  من  واالستفادة  الثانوية  الكهربائية 
التسويق. باالضافة اىل الفواكه والخرضوات، 
العطور  ومستحرضات  الزيوت  املرشوبات، 
النرش  دور  ومنتجات  التجميل  ومواد 

والصحافة.

سلطة  بني  الجوي  النقل  خدمات  اتفاقية 
اللبنانية  ونظريتها  العراقية  املدين  الطريان 
والبضائع  للركاب  الربي  النقل  واتفاقية 
اضافة ملحق معها يخص  امكان  والنظر يف 
االجتامع  تحقيق  ورضورة  البحري  النقل 
املشرتكة  اللبنانية  العراقية  للجنة  الثاين 
والتنسيق والتعاون لغرض عقد اجتامع ثاليث 
بني العراق ولبنان وسوريا لتسهيل موضوع 

النقل الربي بني العراق ولبنان عرب سوريا.

■ زارت لجنة عراقية لبنان يف اذار الفائت 
الفيول  توريد  للتباحث حول مستحقاته يف 
وهو ما يعرف بآلية انتفاع الطرف العراقي 
الفيول  بتوريد  املرتبطة  مستحقاته  من 
العراقي اىل لبنان، هل من تفاصيل يف هذا 

الشأن؟ 
□ نعم زارت اللجنة العراقية لبنان، وملسنا 

حرصا كبريا من القيادة اللبنانية برضورة 

سفري العراق 
حيدر شياع 

الرباك.

■ ما هي املعوقات التي تحول دون التجارة 
البينية السهلة بني العراق ولبنان؟

بني  ثنائية  اتفاقية  وجود  من  الرغم  عىل   □
منطقة  القامة   2002 منذ  وقعت  البلدين 
التجارة الحرة، اال ان عملية التبادل التجاري 
بني البلدين شابها الكثري من املعوقات بسبب 
الظروف السياسية واالقتصادية لكال البلدين، 
مقابل  يف  اللبنانية  اللرية  انهيار  اىل  باالضافة 
الدوالر الذي اثر بشكل كبري عىل توفر املواد 

االولية الداخلة يف الصناعات اللبنانية. 

النقل؟ كانت  التعاون يف مجال  ■ ماذا عن 
لوزير النقل عيل حمية زيارة ناجحة للعراق؟ 

ماذا يف جدول االعامل يف هذا الشأن؟
اللبناين  والنقل  العامة  االشغال  زار وزير   □
شباط   12 يف  بغداد  العاصمة  حمية  عيل 
بتعزيز  املتعلقة  القضايا  وبحث   2022
وصفها  والتي  النقل  مجاالت  يف  التعاون 

الوزير حمية باملتميزة واملثمرة عىل مختلف 
يتعلق  ما  يف  وتحديدا  والصعد،  املستويات 
لبنان  ادراج  واهمية  الربي  النقل  مبواضيع 
ابدى  العراق.  عرب  النقل  خطوط  ضمن 
الطيارين  لتدريب  لبنان  استعداد  الوزير 
واملضيفني العراقيني من خالل مركز تدريب 
رفيق  مطار  يف  االوسط  الرشق  طريان 
الحريري الدويل. يؤكد العراق اهمية توقيع 

هناك دعاوى استرداد 
متعددة الشخاص واموال 

يطالب بها العراق عبر 
الجهات القضائية اللبنانية
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املرسل  الوقود  امثان  لتسديد  الية  ايجاد 
اجل  من  وخدمات  سلع  برشاء  العراق  من 
مع  االتفاق  وتم  ثانية،  مرة  العقد  تجديد 
جهة  من  لبنان  ومرصف  اللبنانية  الوزارات 
وبني الحكومة العراقية من جهة اخرى عىل 

الية منصفة وعادلة لكال الطرفني.

العراقي  واملعادن  الصناعة  وزير  زار   ■
العراقي اخريا لبنان وتم الحديث عن تعاون 
هي  ما  لبغداد،  لبناين  لوفد  وزيارة  مشرتك 
وماذا  العراق؟  مع  الصناعي  التعاون  افق 

عن فتح االسواق بني البلدين؟
□ ال يوجد سقف او حدود للتعاون الصناعي 
زيارة  البلدين.  بني  واالقتصادي  والتجاري 
وزير الصناعة العراقي االخرية اىل لبنان كانت 
لرد الزيارة التي قام بها معايل وزير الصناعة 
وايضا  العراق،  اىل  بوشكيان  جورج  السيد 
لغرض التعرف اىل فرص التعاون الصناعي بني 
الصناعي  والتكامل  االستثامر  البلدين وفرص 
بني العراق ولبنان، وخصوصا يف مجال االدوية 
وتدريب  التحويلية  الكهربائية  والصناعات 
التقني  التدريب  مراكز  يف  العراقية  الكوادر 
وزارة  اىل  العائد  التدريب  معهد  يف  والفني 
يف  اشري  ان  من  يل  بد  ال  اللبنانية.  الصناعة 
هذا السياق، اىل ان مستوى التبادل التجاري 
ال يزال دون مستوى الطموح بني البلدين وما 
البلدين  بني  املتبادلة  الكثرية  الزيارات  هذه 
العراق ولبنان يسريان  لتثبيت حقيقة ان  اال 
التبادل  مستوى  رفع  نحو  ثابتة  بخطى 
التجاري اىل ارقام قياسية السيام وان االرادة 
االرتقاء  يف  الطرفني  لدى  موجودة  السياسية 
مستوى  اىل  االقتصادية  العالقات  مبستوى 
كام  ولبنان.  العراق  بني  االقتصادي  التكامل 
بني  والتجاري  الصناعي  التبادل  حجم  ان 
ومن  دوالر،  مليون   140 يبلغ  حاليا  البلدين 

املتوقع ان يصل اىل مليار دوالر مستقبال.

■ ماذا عن التعاون العراقي مع االمن  العام 
تجمع  صداقة  ظل  يف  وخصوصا  اللبناين؟ 
ورئيس  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  املدير 

الحكومة السيد مصطفى الكاظمي؟

لدينا جالية كبرية تقدر بحدود   بأن  علام 
الخمسني الف مواطن عراقي ما بني مقيم 
قدر  اكرب  اىل  يحتاج  العدد  وهذا  وزائر، 

من املساعدة من االمن العام اللبناين.

القانونية  املجاالت  يف  التعاون  عن  ماذا   ■
والقضائية واملالية بني البلدين؟

االسرتداد  دعاوى  من  الكثري  هنالك   □
العراق  بها  يطالب  واالموال  لالشخاص 
يف  لكن  القضائية،  اللبنانية  الجهات  عرب 
هي  اللبناين  الجانب  استجابة  ان  الحقيقة 
التأخر  عن  فضال  الطموح،  مستوى  دون 
لفرتات  السفارة  مذكرات  عىل  االجابة  يف 
زيارة  خالل  شهر.  من  اكرث  اىل  تصل  زمنية 
قبل  لبنان  اىل  االخرية  العراقي  العدل  وزير 
تبادل  عىل  مبدئيا  االتفاق  تم  تقريبا،  شهر 
املذكرات الديبلوماسية بني البلدين للتحضري 
تخص  شاملة  قانونية  قضائية  التفاقيات 
االحكام  تنفيذ  وتسهيل  املحكومني  تبادل 
القوانني  مراعاة  مع  البلدين،  بني  القضائية 

الوطنية لكال البلدين.

ال يزال التبادل التجاري 
بني لبنان والعراق دون 

املستوى املطلوب

وزيارات  وثيق  وتنسيق  تعاون  يوجد   □
عباس  واللواء  السفري  بني  متبادلة 
الصعوبات  كل  تذليل  اجل  من  ابراهيم 
الكبرية  العراقية  الجالية  امام  واملعوقات 
والجوازات  االقامة  مواضيع  يخص  ما  يف 
ومراكز الرشطة وتقديم االحرتام الواجب 
الدوائر وعدم  العراقي يف هذه  للمواطن 
اال  حق.  وجه  دون  من  معهم  التعاطي 
شكاوى  نتلقى  زلنا  ما  لالسف،  ويا  اننا 
التعامل  شأن  يف  وخصوصا  املواطنني  من 
الخشن من بعض موظفي هذه االدارات 
واملطار،  الرشطة  دوائر  يف  وخصوصا 

التعاون وثيق بني السفارة العراقية واملدير العام لالمن العام لتذليل العقبات امام الجالية العراقية.
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