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 2:89-2:83انصيني  –انتقارب انياباني                       
 "دراسة تأريخية "

 .م.د. وسام ىادي عكارأ
 ة العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثانية.يوزارة التربية/ الُسدير 

   :سمخصال
حمة ما بعد الحرب العالسية الثانية مؽ اهؼ السراحل التأريخية في  مديةرة العاتيات مر  ُتسثل

ييال والعاتييات اليابانييية  مييؽ كييا،  الرييةشية ومييه ولييد التحدمييدو فعسييا هييؾ معمييؾم أن   –الدولييية وسؾم،
الحييدم  اليابييان والرييةؽ تييد واكدتييا بعييد الحييرب العالسييية الثانييية مرحميية لدمييدة مييؽ مراحييل تأريخ ييا 

ُمباشير إليه  فف  الؾتت اليذن ضزيعت هييد اليابيان بذي ل ا وؽ السراحل الت  سبقت ا؛ف لذري، تختم
 لس ؾرييية ؛ ع ييرت2:56وييام الحييدم  والسعا يير ألول مييرة فيي  تأريخ ييا االحييتال ايمةر يي  وليي

ل تيؾة شيةؾةية دوليية  ديرم بنم ان يا ت دميد السريال  :2:5الرةؽ بعد ن ايية الحيرب ايهميية ويام 
 وايترهالذرق ية والغربية واليابانية ف  ايمةر 

يي –ت اليابانييية اويغ يير لمُستتبييأ لتييأريق العاتيي  تخممتييد أحييداث طييؾيا،  االرييةشيةل أنييد تاريخ،
 وميه السديتؾيات االتتريادية والدياسيية وايمشييةل إذ غيدْت وغةر ُمباشير  كثةرة أثرت بذ ل ُمباشر
ية لسؾال ة السّد مةر اي ( Policy of Containmentسياسة االحتؾاء )اليابان حجر الزاوية ف  

الزيؾء وميه التقيارب اليابيان  الريةش   في  ويؾء ذليػ لياء هيذا البحي  ليديم  والذةؾو  الرةش 
(ل إذ مثييل التييأريق ايول بداييية ذلييػ التقييارب وييؽ طرييي  زيييارة ر يييس 2:89-2:83بييةؽ وييام  )
تؾقييأ الظيرفةؽ ل بةشسا مثل التأريق الثيان  2:83إله ب ةؽ ف  أممؾل  (كاكؾن تاناكا)وزراء اليابان 

 و 2:89ومه معاهدة الدام والرداتة ف  آب 
–مديييارات العاتيييات اليابانيييية  ُتديييؼ البحييي  إليييه ثاثييية محييياور ر يدييية تظيييرق ايول إليييه

بعد  واالتتراديةتعزيز  ات ا التجارية الدولتةؽ ف   ل ؾدل وتشاولشا هيد 2:83-2:71الرةشية 
دوافييأ  السحييؾر الثييان  أووي فيي  حييةؽ  ل ايمةر يي  السعييارض ليذلػ التقيياربوالييدور  ل 2:71ويام 

أثير العؾاميل الدوليية وايتميسيية في   وناتذشا هييد، 2:89 -2:83الرةش  وام  –التقارب اليابان  
ه تؾقيييأ الظييرفةؽ ومييه وميي ال والييذن انع ييس أيجاب،يي2:83الرييةش  وييام  –تعزيييز التقييارب اليابييان  
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بشيييؾد معاهيييدة الديييام والريييداتة  تحيييت وشيييؾان السحيييؾر الثالييي شييياي فييي  تشاولواليييذن  2:89معاهيييدة 
  ل واثرها ومه العاتات بةؽ الدولتةؽو2:89الرةشية وام  –اليابانية 

 كية، االتحاد الدؾفيتي.ير الكمسات السفتاحية: اليابان، الريؽ، الؾاليات الستحدة األم
 

 

 

The Japanese - China Convergence 1972-1978 

"Historical study" 
Wisam Hadi Akar        Assistant Professor Dr. 

The Ministry of Education / Education in Baghdad / Al-Karkh Second 

(Abstract) 

      The post-World War II phase represents one of the most important historical 

stages in the march of international relations in general, and Japanese-Chinese 

relations in particular. As it is known that both Japan and China accompanied after 

World War II a new phase of their modern history that differed radically from the 

previous ones At the time when Japan was subjected directly to the American 

occupation for the first time in its modern and contemporary history in 1945; After the 

end of the civil war in 1949, the Republic of China emerged as a major international 

communist power that could threaten American, Western and Japanese interests in the 

Far East.                                                                                                                             

     It appears to those who follow the history of Japanese-Chinese relations that it is a 

long history that includes many events that affected directly and indirectly the 

economic, political and security levels, as Japan became the cornerstone of the US 

(Policy of Containment) to confront the Chinese Communist tide. In light of this, this 

research came to shed light on the Japanese-Chinese rapprochement between (1972-

1978), as the first date represented the beginning of that rapprochement through the 

visit of the Japanese Prime Minister (Kakoy Tanaka) to Beijing in September 1972, 

while the second date represented the signing of the two parties on Treaty of Peace 

and Friendship in August 1978.                                                                                        

       The research was divided into three main axes. The first dealt with the trajectories 

of Japanese-Chinese relations from 1960-1972, in which we dealt with the efforts of 

the two countries to enhance their commercial and economic ties after 1960, and the 

US role opposing that rapprochement, while the second axis explained the motives for 

the Japanese-Chinese rapprochement in 1972. 1978, in which we discussed the impact 

of international and regional factors in strengthening the Japanese-Chinese 

rapprochement in 1972, which was positively reflected in the signing of the 1978 

Treaty, which we discussed in the third axis under the title of the provisions of the 

Japan-China Peace and Friendship Treaty in 1978, and its impact on relations between 

the two countries.                                                                                                              
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Key words: Japan, China, the United States of America, the Soviet 

Union.                                                                                                             
: مدارات العالقات الياباني  :0861-0851الريشية  – ةأوالا

االنتقيييال ميييؽ وويييأ الدولييية  ميييؽ القييرن العذيييريؽ اتيالديييتةش مظميييأ مشيييذاليابيييان اسييتظاوْت 
ويييأ الدولييية السذيييار ة فييي  الشغيييام إليييه و  ايمةر يييية ت الستحيييدةايييياللمؾ  اواتتريييادي،  االتابعييية سياسيييي، 

 االتتراديةالسعؾنات وتقديؼ لمتعشؾلؾليا الستقدمة مردر أهؼ مؽ  إذ غدْت ل (2)العالس  االتترادن
اليذات  في  اليدفا   االكتفياءا ميؽ  اهي،  اتحق  تدر،  إنْ  اأيز،  استظاوتل  سا (3)العالؼ دول أغمبإله 

 فييي  حزييييران ويييامويييؽ نفدييي ال أثييير إبيييرام معاهيييدة ايميييؽ والتعييياون الستبيييادل ذات الرييييغة الجدميييدة 
 @مأ الؾاليات الستحدة ايمةر يةل والت  تزسشت أهؼ الشقاط اآلتية ل2:71

مييأ ولييؾد ترتةبييات أمشييية بالييدفا  وييؽ أمييؽ اليابييانل  ايمةر ييية الؾاليييات الستحييدة التييزام و2
 ودوان مدم  ومه ايتاليؼ التابعة لمديادة اليابانيةو حالة وتؾ  أن   مذتر ة ف 

التزامات يا الدفاةييةل أبعيد ميؽ الحيد اليذن التأكةد ومه تع د اليابان بعدم تؾسييأ نظياق  و3
 د حساية أمش ا القؾم  والدفا  وؽ ايراو  اليابانيةوبِ َيدُتؾل

لمييب أسييمحة نؾوييية إلييه اليابييان مييا لييؼ تأضييذ مؾافقيية رسييسية الؾاليييات الستحييدة  أمتشييا  و4
 مدبقة مؽ اليابانو

ولتةؽ حيييؾل تحر يييات القيييؾات ايمةر يييية ميييؽ و ليييه اليابيييان التذييياور السديييد  بيييةؽ اليييد و5
 وداضم او

ء مديد أحيد الظيرفةؽ ر بية في  إن ا  يا وبشيا، ليؼ تابمة لمتجدميد ميا  أوؾام 21مدة السعاهدة  و6
 السعاهدةو انت اءبسدة وام مؽ تأريق  باالندحابومه إضظار مدد  

 و (4)بةؽ الدمدمؽتعزيز شته أنؾا  العاتات الدياسية واالتترادية وايمشية  و7

ْت الريييةؽ تفعييير بأهسيييية وليييدوم ايمةر ييييةل بيييد –تجدميييد معاهيييدة ايميييؽ اليابانيييية  وقيييبو 
إله إبرام اتفاقييات ف  وؾء أوواو ا االتترادية الستردية آنذاكل لذا ساروْت التقارب مأ اليابان 

السذيياريأ تشسييية بعييض وييؽ  ل فزييا، السشغسييات االتترييادية فيي  اليابييانبييةؽ  ةغةيير رسييسيتجارييية 
مقابييل حرييؾل ا ومييه التعشؾلؾليييا  ؛اليابانييية الرييغةرة التيي  تعتسييد ومييه السييؾارد الظدي ييية الرييةشية

 و (5)ما يستاز بد أتتراد  ل مش سا مؽ طديعة تعاممية مأ اآلضرمأ الحدمثةل وبسا مشدجؼ 
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ل أزداد حجييييؼ التبييييادل التجييييارن بييييةؽ الدمييييدمؽ بذيييي ل  دةيييير ليرييييل إلييييه فيييي  غزييييؾن ذلييييػ
( ممةيؾن دوالر فقي  ويام :6متجياوز ) ل بعد أن  ان ال2:75وام مظمأ ( ممةؾن دوالر 735ترابة)

الدرلسيييان بزييييارة إليييه مديييلول  مشغسييية الريييداتة  ميييؽ أوزييياء ويييؼل  سيييا وتيييام وفيييد يابيييان  2:72
ليريدر ل اليدولتةؽبيةؽ  لتجيارن ا التعياون  الرةشية ف  ب ةؽل لمتباح  حؾل تؾسييأ ُسيدل –اليابانية 

ل وسيالتبيادل إيفياد السسثميةؽ التجياريةؽ والريحفةةؽ ورليال ايأكيد وميه  بيةؽ الظيرفةؽ بيان مذترك
إنذيياء ضظييؾط وييؽ  فزييا،  وييؽ طرييي  وقييؾد طؾيميية ايلييلول ومييه تشسييية التبييادل التجييارن العسييو 

ا الجغراهيييية سبح ييؼ  ييات تةؽ ريييب ول يييات الشغيير بييةؽ الح يييؾمل والعسيييل ومييه تقطةييران مشتغسيية
 و(6)ومشذ أمٍد بعةد الدولتةؽرادية الت  ترب  وطديعة السرال  االتت

ل 2:75ح ؾمية الريةؽ الذيعدية في  ب يةؽ ويام بذرةية  ةالفرندي الح ؾمة اوترافبةد أن  
ونجاح يا في  امتاك الرةؽ لسفاتي  الدياح الشيؾون دفأ ؛ (7)ب ا االوترافرفض اليابان  واستسرار

القيؾم   ل حسايية يمش يا2:75تذيريؽ ايول دس وذير ميؽ تجربة تفجةر أول تشدمة نؾوية في  الديا
يسا فيي  مةييدان الرييؾاريق ل الّسيي يييةر ايمة الدييؾفةت  والؾاليييات الستحييدة االتحييادمييؽ  مييؽ ت دمييد  ييا، 

لعييل ميييؽ الرييةؽ الذيييعدية ثييان  أكدييير ت دمييد إتميسييي  وديي رن لميابيييان بعيييد  ؛(8) بأبعادهييا الستعيييددة
وان االوليييه ادر ييت حجيييؼ اليييدمار اليييذن تدييدبد القشابيييل الذريييية والتييي   الّسييييسا ل(9)الديييؾفةت  االتحيياد

 و افة الظرق بومة ا ان تتجشد ا  اكانت مؽ اول الدول الت  ُدششت ومة ا تمػ القشابلل فعان لزام، 
الذييييعب  ل(?)(MaoTse-Tung)ميييياو تديييي  تؾنيييي   الييييزةيؼ الرييييةش  دوييييال وب ييييذا الذييييأن

اليدول التي  ول يْت إلة يا  هأولي بيذلػاليابان  إله ورورة التخمص مؽ الؾ ياية ايمةر ييةل لتعيؾن 
إن اليابييان  الخارلييية الرييةشية أومشييت الرييةشية ت دمييدات ا بعييد ذلييػل حةشسييا العديي رية االسييتراتيجية

سييتعؾن لييزء مييؽ العسميييات العديي رية التيي  تقييؾم ب ييا الرييةؽ وييد الؾاليييات الستحييدةل آضييذة بشغيير 
 و(21)ايمةر   –االوتبار أبعاد وأهداف التحالف اليابان  

ر اسية  ل(11) (Satō   Eisaku 2:75-2:83ساتؾ ايداكؾ)مأ تؾل  ايوان ذلػتزامؽ 
 –تظديييأ العاتييات اليابانييية  بأنييد الدييدب اليير يس فيي  ورتمييةالييذن و ييفتد الرييةؽ و اليابييانل وزراء 

ليدييتسر  و فسشييذ تؾليييد الدييمظة وييد  الرييةؽ الذييعدية الخظيير اليير يس ومييه ايمييؽ اليابييان لالرييةشية
)سياتؾ(  يسا بعيد تؾليدوتظؾيق يا في  آسييال الّسي الريةشية الذيةؾةية احتيؾاءحجر الزاويية في   هابقاء

ايمةر ييية لحساييية  –لمتباحيي  مع ييا حييؾل شييسؾل معاهييدة ايمييؽ اليابانييية  ل2:75 فيي  ن اييية وييام
بحسايية ايدارة ايمةر يية   التيزامشةؾو  محتسلل ليردر بيان مذيتركل أكيد  اوتداءاليابان مؽ أن 
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لرةؽ مؽ ِتدل ا انؾوي،  ابتزازهاود أن ت دمد إتميس  تد تتعرض لد ف  حالة  واستقرارهاأمؽ اليابان 
و ؾريييا  (تييامؾانالرييةؽ الؾطشييية )حساييية السرييال  اليابانييية فيي   ييل مييؽ ا أكييد الديييان الذييعديةل  سيي

 و(23)الجشؾبية
ل مؽ زيارة إله  ؾرييا الجشؾبيية ل 2:78ر يس الؾزراء اليابان )ساتؾ( وام بد ولعل ما تام 

تيذييان   ييان شيييػ )لس ؾرييية الرييةؽ الؾطشييية ر يييس  ثييؼ زيارتييد إلييه تييامؾانل والتيي  أوقدت ييا زيييارة 
Haing Kai Skek 7>>=-7?=;)  إليه اليابيان لبحي  تظيؾير العاتيات بيةؽ الظيرفةؽ الّسييسا

ا لمؾاليات الستحدة ف  احتيؾاء العاتات االتتراديةل لعمت مشد  ودو الرةؽ ايول يند  ان شري ،
و لذال أنخفض التبادل التجارن بةؽ الدمدمؽ بذ ل ممحيؾ  أثشياء (24)الرةؽ ووزل ا سياسي،ا ف  آسيا

ح ؼ )ساتؾ( أثر تذابػ القزايا االتترادية مأ القزايا الدياسيةل رغؼ إن الرةؽ  انْت تأمل أن 
تذ ل القزايا االتترادية وؾامل وغ  ومه اليابان تحّسم ا ومه التخفيي  ميؽ مديارها السعيادن 

(ل 2:79-2:77فيي  تمييػ السييدة نحييؾ الييداضل فيي  ثؾرت ييا الثقاهييية) لمرييةؽ الذييعديةل التيي  انعفييأت
ا وسيمدي،ا لمغاييةل ين يا ليؼ  والت   ان تأثةرها ومه الدياسة الخارلية و ذلػ الداضمية لمريةؽ محيدود،

و يجييياب  حييييال السجتسيييأ اليييدول ل أكثييير ميييؽ أسيييتشادها إليييه  واوييي تعيييؽ تديييتشد إليييه برنيييام  وسيييل 
ميياو ) دياسيية غةيير مدييتقرةل بح ييؼ تر ةزهييا ومييه ترييفية ضرييؾمالذييعارات فحدييبل لتغ يير تمييػ ال

و فعانت تمػ الثؾرة وباال، ومه الذعب الرةش  فذاق السرارة ومه (25)( ف  الحزب والدولةتد  تؾن 
 أثرهاو

الديؾفةت   االتحيادإن الثيؾرة الثقاهيية في  الريةؽ تعرسيْت في  ذليػ الؾتيت لس السية ال شػ 
 العييييالؼ مييييأ الؾاليييييات الستحييييدة اتتدييييامإنييييد يدييييعه إلييييه أكثيييير مييييؽ أن وتييييت مزييييهل ومييييه أسيييياس 

مؽ   انْت آثار الثؾرة الثقاهية ومه واتات الرةؽ باليابان محدودة لمغايةو مأ ذلػل (26)ايمةر ية
ممةيييؾن دوالر وييييام  (732152معييييدل التبيييادل التجييييارن بةش سيييا مييييؽ) انخفيييض إذل الشاحيييية التجارييييية

2:79ممةييؾن دوالر وييام  (65:18ل ثييؼ إلييه)2:78( ممةييؾن دوالر وييام 66819ل إلييه)2:77
ل (27)

ثيير وميه  ييل مفا ييل ويؽ سييؾء التخظييي  اليداضم  الييذن ا فزييا،  الدياسيية آنييذاكلالستغةييرات  بفعيل
يي االنتيياج الييداضم ؛ ومييه  ييحة وسييامة الفييرد الرييةش  فدييددت تييردن واويي   ابييل وانع دييت ايز،

 وبالزراوة والرشاوة وغةرها مؽ وسا ل االنتاج
ميييؽ القيييرن  اتيإن ميييا واشيييتد الريييةؽ فييي  الشريييف الثيييان  ميييؽ وقيييد الديييتةشميييؽ الؾاوييي  

وسياسيييية ضارليييية لمحيييد ميييؽ ليسشييية ونفيييؾذ  اتتريييادية ومذييي اتل ميييؽ  يييراوات داضميييية العذيييريؽ
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و ولييؼ (28)اودولي،ي االخارليية إتميسي،ي اسيتراتيجةت اوبذي ل  دةيير وميه  اأنع يس سيمدي،  ؛القظديةؽ اآلضيريؽ
الييير يس ايمةر ييي  بالشديييبة لمريييةؽ وشيييدما أوميييؽ  ءسيييؾ،  ازدادتبيييل  ؛هيييذا الحيييدتقيييف ايميييؾر وشيييد 

تسيؾز ميؽ  الخيامس والعذيريؽ ميؽف  ل  (18)(Richard Nixon 1969-1974ني دؾن  ريتذارد)
 اودولي،ي اةؽ إتميسي،يحر ية الري احتيؾاءفي   الدميد،  اليظرح ضظ، ل (?7) (مددأ ني دؾن )وؽ  ل:2:7وام 

 الحتييؾاءاليابانييية وبذيي ل محييدود  العديي رةالعسييل ومييه إوييادة إحييياء  وييؽ طرييي اليابييانل وبؾاسييظة 
 وقيب الغربيية مش يالايمةر يية و  حسايية السريال الذرق ايتريهل بحجية ف  مشظقة الذةؾو   السدّ 

ييي أمديييْت وبيييذلػ  و(31)عثييير الدياسييية ايمةر يييية فييي  فةتشيييامت ميييأ  لؾليييد االيابيييان بخييي  السؾال ييية ول ،
 محاولة لمتقارب بةؽ الدمدمؽو ةر ية تمػ ان  ولتج ض الحر ات االم الرةؽل

الش ييؾض مييؽ إذ تس شييت مييؽ ل تزامشييت تمييػ الستغةييرات مييأ تظييؾر تييدرة اليابييان ايتترييادية
ل وهيذا الرأسيسال  لدمد لترب  ثان  أكدر تؾة إتتريادية بعيد الؾالييات الُستحيدة ايمةر يية في  العيالؼ

بيةؽ البياحثةؽ والُعتياب في  الذيأن اليابيان ل  اايتترادية اليابانيية( شيا عما لعل ُمرظم )الُسعجزة 
لسيييا أع رْتيييد ميييؽ تفيييؾق ميييؽ حةييي  حجيييؼ ناتج يييا القيييؾم  ايلسيييال  أو حجيييؼ تجارت يييا الخارليييية أو 

 و(87)ُمشافدت ا العمسية والتعشؾلؾلية لمدول الرا دة ف  هذا السجال
تذييجيأ اليابييان نحييؾ ايهتسييام بييي)االستثسارات ايلشدييية  فيي الغييروف الدولييية كسييا أسيي ست 

السباشييرة( فيي  لشييؾب شييرق آسيييال التيي  ُتعييّد واحييدة مييؽ العؾامييل التيي  سيياودت ومييه نسؾهييا الدييريأ 
 وميييييهاالسيييييتثسارات تميييييػ  تر يييييزْت  إذ أبيييييان الديييييتةشيات ومظميييييأ الديييييبعةشيات ميييييؽ القيييييرن العذيييييريؽل

ط  الت  تتسةز برضص ايمدن العاممة وتؾافر السؾارد فزمت إتامت ا ف  السشاو ل الثقةمةرشاوات ال
ارتفعيييْت رؤوس ايميييؾال وب يييذا الريييددل  و(22)الدياسييي  االسيييتقرارالظدي يييية والستستعييية بدرلييية ميييؽ 

( ممييار دوالر ويام :213ل إليه)2:71( ممةيؾن دوالر ويام 375اليابانية السدتثسرة في  الخيارج ميؽ)
2:79
نرييةب الرييةؽ  ييان ويي ةل  وتتييذاك؛ ِإال  ِإن  وبييرغؼ  ديير حجييؼ اسييتثسارات ا العدةييرة فيي   و(34)

 بح ؼ تؾتر العاتات الدبمؾماسية بةؽ الدولتةؽو
 امؽْ أضذْت تدتذعر الخظر اليابان  العّ  ايدارة ايمةر يةإن وثسة حكيقة ال يس ؽ أغفال ال 

فيادة ميؽ الحسايية العدي رية التي  تؾفرهيا اسيتظاوْت اال  ايسا إنل السّ الستشاميةف  تؾت ا االتترادية 
 ية لتؾلييد تيدرات ا ومؾاردهيا نحيؾ تحقةي  الش يؾض واالزدهيار االتتريادن لتعيؾن ةر ل ا السغمة ايم

 ثسيةال يشبغيي أن يكيؾن "  دبقؾلي )Paul Kennedy بيؾل  ةشيدن) السيلرخ الدريظيان و يف ا كسيا 
يسثي  أعغيؼ السثي  الُعمييا لعسمييات ، 0834اليابيان بعيد عيام شػ في إن التحؾل االقترادي فيي 
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قدميية العقييؾد الساةييية، حتيي  إنيييا تفؾقييْ  تقريبيياا عميي  كيي  ال مييدان الست فيييالتحييديا السدييتسرة 
دبمؾماسيةت ا االتتريادية بشجياح  اسيتخدامايمر اليذن مّ ش يا ميؽ  و(35)كسشافس تجاري وتكشؾلؾجي"

تحقةييي  مريييالح ا فييي  اغميييب أرلييياء العيييالؼ التييي   انيييت تربظ يييا واياهيييا واتيييات  اسيييتسرارفييي  دوام 
  وتجارية لةدة

في  الؾتيت اليذن أضيذْت  دولتيدل ترالأ م انةأدرك الر يس ايمةر  )ني دؾن( نتيجة ذلػل 
 لاو تتريادي،  اهيد القؾم الدولية اُيضرم تسز  ف  طريق ا لمؾ ؾل إله مرتبة القؾة العالسية سياسي، 

الدييؾفةت ل الرييةؽ الذييعديةل اليابييان ودول أوربييا الغربيييةل   االتحييادتتعييدد هيييد ايتظيياب  وييالؼ فيي  
 رأمو  سييا فيي  فةتشييام اسييتشزافبةشسييا الؾاليييات الستحييدة مشذييغمة فيي  وسيي  القييارة اآلسييةؾية فيي  حييرب 

ل والتعشؾلؾلييةتؾت يا االتتريادية دوؼ فياق العدي رن اليابيان  البيّد وأن مي)ني دؾن( إن محدودية اين
في  الؾتيت اليذن  انيْت القيؾم ل  السال  الشات مؽ % 2اينفاق العد رن اليابان  ومه  أتتررإذ 

وييييام  % يغييييراض اينفيييياق وايبحيييياث العديييي رية7تشفيييي  هيييييد الؾاليييييات الستحييييدة مييييا يرييييل إلييييه 
2:7:
خظيييؾ ايمييير اليييذن أويييفه وميييه الدشييياء االتتريييادن اليابيييان  مةيييزة اسيييتثشا ية تجعم يييا تو (36)

 الحرب الباردةو وتؾتراتمدتثسرة عروف ل بسذؾارها االتترادن ضظؾات واسعة إله ايمام
القيييؾة الساليييية والتعشؾلؾليييية  المترييياصل :2:7ويييام ني ديييؾن( فييي   مديييدأ) لييياء وومييييدل 

   ويتؼ تؾلة يد نحيؾ القظيا  اينتيال  وبسيا ةر اليابانية الستعاعسةل لةشخفض اينفاق الدفاو  ايم
بفعيل آنيذاكل  اليدولتةؽُيحق  التؾازن بةؽ الؾاليات الستحدة واليابانل بعد تزاميد بيؾادر الخافيات بيةؽ 

 تزامييد يي  مييؽ ةر ايم االسييتياء فزييا، وييؽايترييهل التشييافس حييؾل ايسييؾاق اآلسييةؾية فيي  الذييرق 
حةؾييية يسا الييدول التيي  تييرتب  بسرييال  عييالؼ الثاليي ل الّسييالسديياودات الخارلييية اليابانييية إلييه دول ال

 يية في  ةر وؽ الزيغ  الذيعد  اليابيان  ميؽ بقياء القيؾات والقؾاويد ايم مأ الؾاليات الستحدةل فزا، 
 يية ةر ل نالييػ ويؽ اسيتسرار الزيغؾط ايم-اتريه لشيؾب اليابيان -  Okinawa))أو ةشياوالزيرة 

فييي  الديييياق نفديييدل و  و(37)اليابانيييية لمؾالييييات الستحيييدةلزيييسان مؾا يييمة ضزيييؾ  الدياسييية الخارليييية 
 @ايمؾر اآلتية لاء لةل د( ني دؾن مددأ )طرح وشدما 

اليدول اآلسييةؾية الحميفية ل ييال بح ييؼ الؾاليييات الستحيدة ب ييل تع يدات ا السدرميية مييأ  التيزام و2
مجاب ية القؾة الؾحةدة الت  لدم ا مقؾمات القؾة السادية والتقشيية التي  تس ش يا ميؽ كؾن ا 

 الذةؾةية العالسيةو
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إلييه أترييه درليية مس شيية مييؽ فييرص تعييدد مراكييز القييؾم فيي  العييالؼ الذييةؾو ل  االفييادة و3
ستريييب  تيييؾة  الديييؾفةت  لاتحييياديسا إن الريييةؽ الذيييعدية وبيييدون اليييدوؼ الديييؾت  الّسييي

 وغةر ملثرةود رية 

فديي ا تحسييل الييدول اآلسييةؾية الحميفيية لمؾاليييات الستحييدة مدييلوليات أكديير لمييدفا  وييؽ ن و4
 و(38)ؽ السرال  ايمةر ية ف  السشظقة وو

ومييؽ ألييل تظدةيي  )مدييدأ ني دييؾن( ومييه ارض الؾاتييأ فيي  اليابييان ر شييْت ايدارة ايمةر ييية 
 إله تظدة  ايلراءات اآلتية@ 

دوييييؼ السلسديييية العديييي رية اليابانييييية وييييؽ طرييييي  زيييييادة اينفيييياق مييييؽ السييييال  الشييييات    -2
 القؾم و

العسييل ومييه لعييل اليابييان محييؾر الشغييام االتترييادن والدياسيي  ايتميسيي  الييذن تشذييد   -3
الؾاليييات الستحييدة إتامتييد فيي  مشظقيية الذييرق ايترييهل لزييسان تب ييية وانجييرار الييدول 

 الستخمفة ف  السشظقة إله اتتراد العالؼ الرأسسال  بؾاسظة اليابانو

دول العتميية الذييةؾةيةل الّسيييسا  ثشيي  اليابييان وييؽ إتاميية واتييات اتترييادية متظييؾرة مييأ -4
الرييييةؽ الذييييعديةل مسييييا تييييد ي ييييؾن لييييد ايثيييير الفاوييييل فيييي  تشسييييية القييييدرات االتترييييادية 
الرةشيةل مقابل تشسية القدرات االتترادية اليابانية أيزا، مؽ ايسؾاق الرةشية ال ا مة 

 و(39)وما تزسشد مؽ مؾارد أولية ومرادر طاتة
 ر ييية ان الرييةؽ باتييت تسثييل ضظيير،ا إسييتراتيجي،ا وسياسييي،امييؽ لانييب آضييرل رأت ايدارة ايمة

وقييب تشييام  تؾت ييا الشؾويييةل لييذا سيياروْت إلييه الزييغ  ومييه اليابييان لزيييادة إنفات ييا العديي رنل  دولي،ييا
لتدتسر بؾ ف ا حجر الزاوية ف  سياسة احتيؾاء الريةؽ الذيعدية ويؽ طريي  طيرح ميا ويرف باسيؼ 

يي ا ومييه التشؾيييأ فيي  وسييا ل الييرد  والقتييال )إسييتراتيجية االسييتجابة السرنيية(ل والتيي   انييْت تقييؾم أساس،
ء  انيْت تقمةديية أو نؾوييةل إسيتراتيجية أو تعتي ييةل فزيا، ويؽ سمديمة ميؽ التحالفيات العدي رية سؾا

 و(:3)مأ الدول الحميفة لمؾاليات الستحدة لمؾتؾف بؾلد السّد الذةؾو  ف  مشظقة الذرق ايتره
لشيييؾب  اليابيييان ودول حييييال يييية ةر ايم ايدارة اتخذتيييدفييينن الذييي ل اليييذن وبظديعييية الحيييالل 

 واسييتسرتل  يي  بارتييياد الدييؾاحل اآلسييةؾيةةر ماي الدييابأ إذ اسييتسر ايسييظؾلمتغةييرل لييؼ  سييياشييرق آ
 وذييييرات وبقيييياءظييييا رات الالييييدول الحميفيييية لمؾاليييييات الستحييييدة فيييي  تييييأمةؽ السييييدارج يتييييا  وهدييييؾط 

 أضيذْت لذال  وو ذلػ االتحاد الدؾفةت  عابر لمقارات مدتعد لسؾال ة الذةؾةية الرةشيةالق يرارو ال
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ل إذ ايمةر يية الجدميدة االسيتراتيجية تميػاليابان ومه واتق ا الش ؾض بستظمبات الدور الير يس في  
 ي  وسياح الجيؾ ةر وأسيتسر ايسيظؾل ايم اليابيان( مشذأة ودي رية أمةر يية في  236بقةْت حؾال )

مشييذ السشذيي،تل مييأ الدييساح لمقييؾات اليابانييية فيي  قيييادة هييذي السشذيي،ت و يييانت ا  تمييػ اسييتعسالفيي  
الشؾوييية السؾل يية  مرييؾاريقلأحييد أهييؼ السؾاتييأ الستقدميية  ))أو ةشيياوا لزيييرة اتل وبقةييْت يمظمييأ الدييبعةش

  ووالت  مازالت تا سة لمةؾم ل(41)ود الرةؽ الذعدية
 ل2:81وام أكدْت لسيأ التقارير الرادرة وؽ وزارة الخارلية الرةشية  ف  غزؾن ذلػل

يسا إن الديؾفيتي، الّسي االتحيادإن اليابان أصبحْ  الخظر األول الذي ييدد أمشيا القيؾمي بعيد " 
، وعمي  صيعيد فيي ذليػ العيام ممييار دوالر (005ميزانية تر  إل )وةعْ  خظة الدفاع الياباني 

البيّد وأن يحسي  فيي طياتيو بيذور عييؾر الشزعية واالزدىيار االقتريادي اليابياني  آخر فإن الشسؾ 
يسا أثير تشيامي ا البيّد مشيو، الّسياإلم ريالية اليابانية ليجع  مؽ التؾسع العديكري فيي الخيارم أميرا 

ييتمييػ  ال نجانييب الرييؾاب اذا مييا  و(42" )األميركييية ا مييؽ الؾاليييات الستحييدةالشزعيية والسدعؾميية أساسا
يابانييية فيي  تمشييا ان الؾاليييات الستحييدة سييعت الييه تشسييية تمييػ الشزويية ر بيية مش ييا لسذييار ة القييؾات ال

فييرض االمييؽ داضييل اراويي  اليابييان بعييد انغسيياس الؾاليييات الستحييدة فيي  حرب ييا فيي  فةتشييام وحالت ييا 
فجيياءت تمييػ الخظييؾة لرييال  اليابييان وتقؾييية ملسدييت ا  للعييل وشريير مييؽ وشا ييرها لتمييػ الحييرب

الذن  ان ي تد  العدمد مؽ دول العالؼ ومش ا السجاورة ل ا  لالذةؾو  العد رية لمؾتؾف بؾلد السدّ 
 ومه اليابانو ا بارز،امسا ش ل ضظر، 
الترسيانة الشؾويية الريةشيةل طالديْت ايضةيرة ابعياد  –الذرخ ف  العاتيات اليابانيية  ذلػإزاء 

 ن نييؾو اليابييان بذي ل تيياطأ ينييد سييجعم ا ورويية ل جييؾم ل وهيؾ مييا رفزييتد وييؽ السشظقيية  ييةةر ايم
 بعييض الذخرييياتوييؽ إن  الدييؾفةت ل فزييا،  االتحييادشييةؾو  سييؾاء  ييان مييؽ الرييةؽ الذييعدية أو 

مييؽ القييرن  اتيالقشدميية الشؾوييية مشييذ بداييية وقييد الدييبعةشامييتاك اليابانييية أضييذْت تتحييدث وييؽ وييرورة 
يسا إن  ؾرة الدولة ل ايمر الذن زاد مؽ تم  الرةؽ حؾل الخظر العد رن اليابان ل السّ العذريؽ

والقية في    انيت مازاليْت ل (2:56-29:6) العد رية التؾس ية الت  دامْت نرف ترن مؽ الزمان
  و(43)الرةؽ الذعدية وف  مقدمت ال  اف  تعامم ا مع االذعؾب السجاورة لميابان وتلثر سمدي،  أذهان

االوسياط الدياسيية واالتتريادية اليابانييةل بزييرورة  فيي  مقابيل ذليػل طالديت بعيض الشخيب
بدييييدب الحاليييية اليابانييييية الستزامييييدة إلييييه ايسييييؾاق الرييييةشية  لالتقييييارب مييييأ الرييييةؽ الذييييعديةتعزيييييز 

اليابييان فيي   اسييتسرارمييؽ الرييعؾبة بس ييان رأت  فقييد ييال الزييخسة و لييه مرييادر الظاتيية الستشؾويية فة
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أضيييذْت ُتمقييي  بغم يييا ال ا يييل وميييه القيييارة  أن يييا يساالّسيييبجس ؾريييية الريييةؽ الذيييعديةل  االوتيييرافويييدم 
بالريةؽ الذيعدية  الوتراف اودة شروط  سةؾية وومه تؾازنات القؾم فة او ِإال  ِإن  اليابان ووعْت اآل

 @ف  مقدمت ا
ل والُسعدليية 2:62وييام ايمةر ييية –الرييةؽ بالسعاهييدة ايمشييية اليابانييية  اوتييرافولييؾب  و2

  و2:71وام 

ل ين يييا 2:63التامؾانيييية ويييام  –الريييةؽ الذيييعدية بالسعاهيييدة اليابانيييية  اوتيييرافوليييؾب  و3
(ل الذن أومؽ وشد استدام اليابان ف  تيذان   ان شيػ)لمزةيؼ لاءْت بدافأ العرفان 

دفيأ "ميؽ مشظمي  ايسيرم اليابيانةةؽ بيدون مقابيلل  الحرب العالسيية الثانيية ويؽ إطياق
To Repay Enmity by Virtue"  العداوة بالفزةمة

 و(44)

ولؾب تخم  الرةؽ وؽ السظالبة بتعؾيزات الحرب الت  تد تلثر بذ ل  دةر وميه  و4
إن " ة بذ ل تاطأ وشدما  رحْت الرةشالخارلية ايتتراد اليابان  وهذا ما رفزتد 

عميي  أيييدي العدييكرييؽ  يسكييؽ أن يشديي  ااالم التييي لحقييْ  بييو الذييعا الريييشي ال
وان   ييي ةر ( ممييييار دوالر أم61التقيييارير الريييةشية بحيييؾال )تدرتيييد ل واليييذن اليابيييانييؽ"

 اليابان  بالذملو االتترادنأن ُترةب  تددمد ذلػ السدم  مؽ شأند

ولييؾب تخميي  الرييةؽ وييؽ السذييار ة بالدواييية الذييةؾةية وييد اليابييانل أو التييدضل فيي   و5
 و(45)شلون ا الداضمية

لتحديةؽ واتات يا باليابيانل  السدياراتالريةؽ الذيعدية باسيتخدام شيته  رحديْت ل مؽ لاند يا
اليابيان  اليؾاتع   االوتيراففي  الحريؾل وميه  ل أميا، ارغؼ إن واتت سا الدبمؾماسية مقظؾوة تسام، 

السدييييياودات  انقظيييييا بالرييييةؽ الذيييييعدية والحريييييؾل ومييييه التقشيييييية ورؤوس ايميييييؾال اليابانييييية بعيييييد 
  ْت ومه استخدام الؾسا ل اآلتية@الدؾفةتية وش ا لذلػ حر 

الدبمؾماسييية الذييعدية التيي  تقييؾم ومييه أسيياس تييدةيؼ تبييادل زيييارة الؾفييؾد بييةؽ الدمييدمؽل  و أ
 والدولتةؽالجؾار بةؽ يسا وفؾد الرداتة وُحدؽ السّ 

 واتبييا إغييراء اليابييان بايسييؾاق الرييةشية الؾاسييعةل  وييؽ طرييي  االتتريياديةالدبمؾماسيية  و ب
 وةؽالدولتحرية التبادل التجارن بةؽ  تد لالراءات اتترادية 

 يي  ةر التر ةييز ومييه التشدميد بييالؾلؾد العديي رن ايم وييؽ طريي الدبمؾماسيية ايوامييية@  و ت
ف  اليابانل و ثارة الرأن العام حؾل تؾالد الترسانة الشؾوية ف  لزيرة أو ةشاوا اليابانيةل 
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التي  سيددت ا القشدمتيةؽ الشييؾويتةؽ المتيةؽ ألقةتيا وميه ميدمشت  هةروشيييسا  بياآلالموالتيذ ةر 
 إبعاد اليابان وؽ الؾاليات الستحدةو ب دفوناكازاك  اليابانةتةؽل 

)الحييزب  يساتؾثةيي  العاتييات بييةؽ ايحييزاب اليابانييية والحييزب الذييةؾو  الرييةش ل الّسيي و ث
الييذن  ييان مل ييد ومييه  لJSP- Japan Socialist Party)(46)ايشييتراك  اليابييان 

بالرييةؽ الذييعدية  واالوتييرافأهسييية ووييرورة تظديييأ العاتييات بييةؽ اليابييان والرييةؽل 
 و(47)السشظقة واستقرارلمحفا  ومه أمؽ 

ميا سيس  بالسبيادل الثاثية التي   2:83الخارلية الريةشية في  مشتريف  يانؾن الثيان   تأ در    
 العاتات الدبمؾماسية مأ الرةؽ الذعدية وه @ يوادةستمتزم ب ا اليابان 

 ح ؾمة ب ةؽ وحدها الح ؾمة الذرةية الرةشيةو ودّ  -2

 ان تامؾان لزء مؽ الرةؽ الذعديةو -3

ل وييييييؽ طرييييييي  2:63التامؾانييييييية لعييييييام  –مؾوييييييؾ  السعاهييييييدة اليابانييييييية وييييييرورة تدييييييؾية  -4
 و(48) الت  ستجرن بةؽ طؾ ةؾ وب ةؽ فق  السفاووات

ةؽ مس يييييؽ مشاتذيييييت سال إال  ِإن  الشقظييييية الثالثييييية تيييييالخارليييييية اليابانيييييية أن الشقظتيييييةؽ االولة  يييييرحْت  
ظرح مؾويؾ  لظرفةؽ ثؼ يُ مرفؾوة بذ ل تاطأل ين ا رأت ورورة االنت اء مؽ السفاووات بةؽ ا

ورتيية لتعييؾن تمييػ  ؛وومييه مييا مدييدو ان اتخيياذ اليابييان مؾتييف متذييدد ازاء الشقظيية االضةييرةالسعاهييدةو 
 و ف  الُسدتقدلغ  ومه الرةؽ ف  ان  مفاووة تجرن و

 دييب الرييةؽ إلييه  ييف ا  إلييه رمييْت إن اليابييان  يس ييؽ االسييتشتاج إلييه لفيي  وييؾء مييا تقييدم
 يسا و نّسيي ال ل ييامييؽ تر  ييا بسفردهييا تعسييل ومييه ترتةييب أوويياو ا فيي  السشظقيية وبسييا تييد يُظؾت بييدال، 

 اسيييتسراررغيييؼ وويييالس ل  إتميسيي دور  مسارسيييةأتترييادية تظسييي  إليييه نؾويييية و أ يييبحْت تيييؾة  الرييةؽ
ان ويديييدو إن ع يييؾر بيييؾادر الخافيييات التجاريييية بيييةؽ اليابييي  ييي وةر ايم –التحيييالف ايمشييي  اليابيييان  

غةير السباشيرة  االتترياديةاليابيان نحيؾ تستيةؽ واتات يا  دفيأ  فياوا، والؾاليات الستحدة  انيْت وياما، 
 اسييييتخداميسا إن الرييييةؽ حر ييييْت ومييييه بحتييييةل الّسيييي اتترييييادية الوتبيييياراتمييييأ الرييييةؽ الذييييعدية 

 مأ اليابانو الدبمؾماسيةتات ا بؾ فد أهؼ وسةمة لتعزيز وا االتتراد
أن لقيييياءات القسيييية بييييةؽ اليييير يس االمةر يييي  أدر ييييْت الح ؾميييية اليابانيييييةل  فزييييا، وييييؽ ذلييييػل 
ل في  ب يةؽ 2:83وزوساء الرةؽ الذعديةل والت  حدد ل ا مؾم الحادن والعذريؽ شيباط  (ني دؾن )

ل والّسييسا ان التقيارب يحيدث في  عيروف االسيتشزاف الذرق االتريه ف  مشظقة تحؾلستلدن إله 
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بفعيل تعثرهيا في  حيرب فةتشيامل وادراك يا ويدم  الؾاليات الستحدةل وانْت مشدالعد رن والشفد  الذن 
 سييا سييي ؾن مييؽ بييةؽ الشتييا   الستؾتعيية  و القا سيية ومييه معيياداة الرييةؽ باسييتراتيجةت ازام لييدوم االلتيي

@ ضفيض التيؾترات الدولييية في  تميػ السشظقية والتعجةييل الرييةش  هي  –ايمةر ي  لسحياوالت التقيارب 
ييي ميييؽ حرب يييا فييي  فةتشيييام اؾالييييات الستحيييدة ن ا ي،يييانديييحاب الفييي   ل وتشذيييي  (ني ديييؾن  ي)مددأا ليييتظديق،

 كسيياو فيي  مشظقيية الذييرق ايترييه سييةترك الرييةؽ فيي  مر ييز القييؾةمسييا ال سيي السبييادالت التجارييية بةش
 ويرورة ريةش  وميه اليابيانو وميؽ هشيال فيأن طؾ ةيؾ رأتإليه زييادة الزيغ  ال ذلػ التقيارب ملدن
فعيان ميا سيد   لميؽ الشاحيية االمشيية والدياسيية واالتتريادية حييال ب يةؽ اسيتراتيجةت ا مديار تغةةر

 (و2:89-2:83) يجة حتسية لمتقارب اليابان  الرةش  بةؽ وام نت
  :0867 -0861الريشي عام  –التقارب الياباني دوافع ثانياا: 

ل  ييان بسثابيية الرييةشية – ييية ةر إن التحدييؽ السفييالذ الييذن طييرأ ومييه العاتييات ايم الشييػ
لفؾر بالتقارب مأ الرةؽ الذيعديةل إذ أدر يت ايدارة اإوظاء الزؾء ايضزر لميابان لُتدار  ومه 

ليؼ ال ّسييسا أن يا ل اف  وزل ا دولي،  االستسراريس ؽ  ال  درم حكيقة تحؾل الرةؽ إله تؾة ايمةر ية 
بالريييةؽ  اوتراف يييا فييينن ذليييػل  ويييؽ ظييير وميييه مريييالح ا فييي  السشظقيييةل فزيييا، تعيييّد تسثيييل ذليييػ الخ

الديؾفةت  ميؽ ويغؾطد  االتحيادؽ اليداضلل بعيد أن زاد لزرب السعد ر االشتراك  مي لاءالذعدية 
ذييييارد   )ريتةر أومييييؽ اليييير يس ايم للييييذا ء الغييييربةةؽ لمؾاليييييات الستحييييدةوايمشييييية ومييييه أوربييييا والحمفييييا

السفرووة ومه التبادل التجارن مأ  القةؾدبعد إواند رفأ بعض ني دؾن( وؽ وزمد زيارة ب ةؽل 
ومييه التبييادل  ايدارة االمةر ييية حغيير العييام الييذن فروييتدو لغيياء ال ل2:82مشييذ ن اييية وييام  الرييةؽ

 الديابأ دوريات الحراسية التي   يان يقيؾم ب يا ايسيظؾل وتقميص وددالتجارن مأ الرةؽ الذعديةل 
 و (49)   ف  مزة  تامؾانةر ايم

اتتريادية حيادة أزمية  بؾليؾد ي  ةر ايدراك ايمت ميأ انديجسيغ ر أن تمػ ايلراءات تيد 
السدييم  فيي  فةتشييامل ايميير الييذن زاد مييؽ أهسييية ايسييؾاق الرييةشية  تييدضم ا نتيجييةعييان  مش ييال ت ْت بييد

لب يةؽ بعيد زييارة ني ديؾن  الرةؽ الذيعديةالتقارب  مأ ف   ا، بالشدبة لمؾاليات الستحدةل لتسز  ُتدم
 Kakueiكياكؾن تاناكيا ) ودون ان ُتدم  اليابان ل ليدار  ر يس الؾزراء اليابان  2:83ف  شباط 

Tanaka  لمسييدة إلييه الكيييام بزيييارة تأريخييية إلييه الرييةؽ  ل(:4)(2:85 ييانؾن ايول  -2:83تسييؾز
وميييه  يييعةد الدياسييية -ل ويييّدْت هيسيييا بعيييد ميييؽ أهيييؼ نجاحاتيييد الدياسيييية (2:83أمميييؾل  36-41)

 وومه ايطاق-الخارلية 
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ب ةؽ ف  الخامس والعذريؽ مؽ أممؾل  أثشاء زيارتد إله (تاناكا)ر يس وزراء اليابان   رحَ 
ا فحدا  ب  ليسا تأريخ يعؾد إل  الف عام. ولكؽ مع قري يؽ جغرافيا  اديؽ ليدمان ال ل " 2:83

 انشا االسف ان العالقات بيؽ اليابان والريؽ قد مرت بتجربة مذؤومة في االعؾام الساةية. إالَ 
ال يسكييؽ ان نغييرى إليي  االبييد فييي زقيياى الساةييي السدييدود السغمييؼ، وفييي رأيييي ان اجييرا  قييادة 

 اجييرا  محادثييات صييريحة  ويعشييي ذلييػ .ميييؼ ألمييراليابييان والريييؽ محادثييات مييؽ اجيي  الغييد 
اج  حت  في العالؼ بأسره. ومؽ و سيا آوخالرة مؽ اج  اليدف السذترك لمدالم واالزدىار في 

ورجاؤنا اقامة عالقات الرداقة وحدؽ الجؾار ميع الرييؽ ومؾاطشيييا...  .جئ  ىشاىذا اليدف 
 اعيان السختمفان، ولكششيي ار،،والشغامان االجتس الدياسيتانأن اليابان والريؽ ليسا العقيدتان 

الجييؾار والرييداقة عميي  اسيياس تقيسييا عالقييات حدييؽ رغؼ مييؽ كيي  ذلييػ انييو مييؽ السسكييؽ ان البيي
الستبادل بيؽ الظرفيؽ... انشي عم  يقيؽ مؽ انو  واالحترامتقؾية االتراالت و السداواة والسشفعة 

لميابييان والريييؽ ان  يسكييؽرغييؼ وجييؾد بعييض االختالفييات الرييغيرة فييي السؾطييي واارا  لمظييرفيؽ 
والتشيازل والتفياىؼ  الر يدية تتغمبا عم  اختالف اارا  والتؾص  إلي  اتفياى مذيترك فيي السديا  

 و(31)"الريشية –داقة اليابانية بعض في طريق الرمع 
بيييةؽ ح ؾمييية الريييةؽ الذيييعدية وح ؾمييية  مؾتيييأ وفييي  ضتيييام تميييػ الزييييارة اوميييؽ بييييان مذيييترك

 تزسؽ الشقاط الر يدة اآلتية@ 2:83 ف  التاسأ والعذريؽ مؽ أممؾل اليابان
ابيان تيد أن الحالة غةر الظدي ية التي   انيت تا سية بيةؽ لس ؾريية الريةؽ الذيعدية والي -2

 مؽ مؾم نذر هذا الديانو ا، وؽ انت ا  ا اوتبار أومؽ 

هيييي  الح ؾميييية الذييييرةية أن ح ؾميييية اليابييييان تعتييييرف بييييأن لس ؾرييييية الرييييةؽ الذييييعدية  -3
 الؾحةدة لمرةؽو

تل د لس ؾرية الرةؽ الذعدية أن تامؾان ليزء ال متجيزأ ميؽ أراوي  لس ؾريية الريةؽ  -4
 مة الرةشيةوالذعديةل وأن ح ؾمة اليابان تتف ؼ وتحترم هذا السؾتف لمح ؾ 

ا الرييةؽ وح ؾميية اليابييان تررتييا أتاميية واتييات دبمؾماسييية اوتبييار، أن ح ؾميية لس ؾرييية  -5
تررت الح ؾمتيان اتخياذ  افية ايليراءات  سا  ل2:83مؽ التاسأ والعذريؽ مؽ أممؾل 

 وتبادل الدفراء ف  أسر  وتت مس ؽوف  وا سة  ل مش سا  سفارةنذاء الازمة ي

الذيعدية أن يا ميؽ أليل مريمحة الريداتة بيةؽ الذيعدةؽ الرييةش  تعميؽ ح ؾمية الريةؽ  -6
 واليابان ل تتخمه وؽ طمد ا بالتعؾيض الحرب  مؽ اليابانو
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تؾافيي  ح ؾميية الرييةؽ وح ؾميية اليابييان ومييه اتاميية واتييات الدييام والرييداتة الستةشيية  -7
ل التيدضو اء دومه اساس مبادل االحترام الستبادل لمديادة ووحدة ايراو  وودم االوتي

فيييي  الذييييلون الداضمييييية والسديييياواة والسشفعيييية الُستبادليييية والتعييييايش الدييييمس و وأن لسيييييأ 
 الؾسا ل الدمسية دون المجؾء إله القؾة أو الت دمد ب اوالشزاوات ستحل وؽ طري  

ل  سيا أن اوادة العاتات الظدي ية بةؽ الرةؽ واليابيان ليديت مؾل ية ويد دولية ثالثية -8
ل وومييه  ييل الذييرق ايترييهإلييه ال يسشيية فيي  مشظقيية  يجييب ومييه الظييرفةؽ أال يديي يا

هيذي  يتاميةمش سا معاروة الج ؾد الت  تدذل ا أن  دولية آضير أو مجسؾوية ميؽ اليدول 
 ال يسشةو

ميييؽ اليييل تؾطةيييد وتظيييؾير واتيييات الديييام والريييداتة بيييةؽ اليييدولتةؽل تؾافييي  ح ؾمييية  -9
معاهيييدة سيييام الريييةؽ الذيييعدية وح ؾمييية اليابيييان وميييه اليييراء مفاوويييات ب يييدف وقيييد 

 و داتةو

تعزيز وتظؾير العاتات بةؽ الدولتةؽ وتؾسيأ تبادل الزيارات؛ تؾاف  ح ؾمة  وب دف  -:
احيييية الرييييةؽ الذييييعدية وح ؾميييية اليابييييان ومييييه الييييراء مفاووييييات حييييؾل التجييييارة والس

 و(52)ا لحاليات ساوالظةران و ةد االسساكل وفق، 

رييييييم  بيييييييةؽ اليابييييييان والريييييييةؽ ل ان يييييياء معاهيييييييدة الامدييييييدو ان هييييييذا الدييييييييان يعشيييييي  ويييييييسش، 
الؾطشييية)تامؾان(ل فقييد ابمغييت الخارلييية اليابانييية سييفةر تييامؾان فيي  طؾ ةييؾ بييان اتاميية العاتييات مييأ 

أن ييت االحتفييا  بالعاتييات الدبمؾماسييية مييأ تييامؾانل وبالفعييل  يييةالرييةؽ الذييعدية تعشيي  وييدم ام ان
ويامل ليؼ تيلد اتامية العاتيات  ؾِ ووميه نحي ايضةرة بعيد هيذا الدييان واتت يا الدبمؾماسيية ميأ اليابيانو

بيل أدت بةؽ الرةؽ واليابان لفت   فحة لدمدة ف  التياريق الظؾييل بيةؽ هياتةؽ اليدولتةؽ فحديب؛ 
لييذال تامييت الخارلييية اليابانييية بنرسييال  بييار  إلييه بييروز نغييام دوليي  لدمييد فيي  لشييؾب شييرق آسييياو

ويييي  سياسييية اليابيييان الجدميييدةل ليال لتؾ  يييية واسيييتراةر الذخرييييات  سبعيييؾثةؽ لمؾالييييات الستحيييدة ايم
في  ويؾء ميا سيد   و(53)الريةش –التقارب اليابيان   إزاءابعاد الذ ؾك الت  ساورت البعض ب دف 

تعؾيزيات الحيرب العالسيية ن   ؾن يا ألغيت ويززت ميؽ االتترياد اليابياُيس ؽ القؾل ان هذي الزيارة 
 الثانية السفرووة ومه اليابانو

ل 2:83الريةش  مشيذ ويام  -التقيارب اليابيان  ت اليهويدة وؾاميل أدثسية وامل  ؾوومه نح، 
 @هسايس ؽ تقديس ا إله مجسؾوتةؽ ر يدةتةؽ 
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 يابان لمتقارب مع الريؽ الذع ية.: العؾام  الخاصة بالأ
لياءْت  ميؽ القيرن العذيريؽ اتيات وبداية الديبعةشين اية الدتةش التغةةر ف  إن رياح يغ ر

وهييي  الريييةؽ  فة يييا دولييية ملاتيييية لتعزييييز اليابيييان لعاتات يييا ميييأ القيييارة اآلسيييةؾية وباليييذات ميييأ أكدييير
 يية في  مشظقية شيرت  ةر سية ايمل و ن لاء هيذا التريرف بدايية ايمير بسثابية رد فعيل لمدياالذعدية
  بزييرورة إذ إن الييرأن العييام اليابييان  تييد نزيي  بسييا ي فيي  ليزييغ  ومييه الح ؾميية هيسييا متعمييآسييال 

بجس ؾريية  تظدييأ واتات يا وميه ايدارة ايمةر ييةبعيد إتيدام  لتظديأ العاتات ميأ الريةؽ الذيعدية
فيي  اسييتخدام الرييةؽ فيي   اليابييان ل أمييا،  االسييتراتيج الرييةؽ الذييعدية وبييدون التذيياور مييأ حميف ييا 

الرييةؽ  القاويي  بؾلييؾب لييرّ  وييؽ إدراك ييا فزييا، الدييؾفةت ل  االتحيياد وييدلدمييدة  احتييؾاءسياسيية 
ل بسييا تسمعييد مييؽ تييؾة إلييه ايبييد ضارل ييا ُت ييدد لةران ييا الدولييية لعيي  ال تبقييه الديياحةو دضال ييا إلييه 
 يي  ةر ايم االتتريادميا تحتؾييد ميؽ ميؾارد طدي يية ها مية يس يؽ ب يا إفيادة  ة إليهوياو، ل بذيرية ها مية

لعالسييية والسييؾارد الييذن بييات ُيعييان  ايمييّريؽ مييؽ العجييز الستؾا ييل لرييال  اليابييان حييؾل ايسييؾاق ا
الريةؽ الذيعدية فتتر يز بسيا  أما العؾاميل الفاومية التي   انيْت وراء تقيارب اليابيان ميؽ و(54)الظدي ية

 يأت @
 حيييال ييان العامييل الحاسييؼ فيي  تؾليييد الدياسيية اليابانييية  ذلييػ السؾتييف@ لعييل كيييير لسؾطييي األما-2

فيي  شييباط  )ني دييؾن( إلييه الرييةؽبعييد تحدمييد مؾوييد زيييارة ل هالرييةؽ بذيي ل مباشيير أو غةيير مباشيير
فييي  و ل اليابييان مييؽ حجييؼ تبادل ييا التجييارن غةيير الرسييس  مييأ الرييةؽ الذييعدية ل رفعييت2:83وييام 

 مخيييروج ميييؽ وزلت يييا الدوليييية و تامييييةل زادْت فاوميييية الدبمؾماسيييية الخارليييية الرييييةشية الؾتيييت نفديييدل
أدر ييْت اليابييان إن إوان)ني دييؾن( السفييالذ لزيييارة  ووميييدل ييية مييأ  ييل دول العييالؼو واتييات طدي

الرةؽ وبدون إباغ اليابانل لييس إال نيؾ  ميؽ أنيؾا  الدياسيات العقابيية أو الريدمات االتتريادية 
الحييد بييةؽ الحميفييةؽ  ذلييػ د ييية وييد اليابييانل ولييؼ متؾتييف التشييافس وشييةر ايدارة ايم انت جت يياالتيي  

ومه فرض ورا ب إواهية ومه الؾاردات مؽ ايسؾاق اليابانية ل إذ أتدم )ني دؾن( االستراتيجةةؽ
حييرب  بانييدال ْت ُت ييدد الظييرفةؽ بييدبييةؽ  اتتريياديةمييات أز  دّ ل مسييا وليي%21ترييل إلييه مييا يقييارب الييي

 و(55)تجارية بةش سا
إن اليابييان مدييلولة إلييه حييد  دةيير  إلييه وييدد مييؽ الؾثييا   ايمةر ييية وب ييذا الرييددل أشييارت

يؾغةؽل مشذ مظمأ الديبعةشيات وؽ ايزمة االتترادية ايمةر ية سياسية)ايغراق  بانت ال ياذليػ  مد 
Dumpingلريشاةية في  تخفييض الظميب وميه السشتجيات ا أسي ؼسيا مايسؾاق العالسيةل  (ل بغزو
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زادْت  لو وفيي  هييذا الدييياقضيياص ومييه نحييؾٍ  يييةمةر الؾاليييات الستحييدة االلمييدول الرأسييسالية واميية و 
 الّسيييسا وأن ل1971وييام  %58إلييه  1952وييام  %2مييؽ  ييادرات اليابييان إلييه الؾاليييات الستحييدة  

يي التييت إقبيياال، السشتجييات اليابانييية   ولؾدت ييا وتعشؾلؾلةت يياانخفيياض أسييعارها  ا  دةييريؽل بدييدبوروال،
 و(45)ل لدرلة بدأ فة ا تزامد طمب ايمةر ان ومة االستظؾرة

ويؾدة الؾالييات  احتسيالميؽ  ييةاليابان الح ؾمية حفيغية أثيارت الدياسة ايمةر ييةأن  يغ ر
أسييؾات ال  الحتعييارإلييه تشفةييذ سياسيية البيياب السفتييؾح  الرييةؽ الذييعديةتقارب ييا مييأ الستحيدةل مييؽ وراء 

 االحتييؾاءاسييتراتيجية فيينن  لومييؽ ل يية ُأضييرم  ذييعديةوإلييه التقييارب مييأ الرييةؽ ال  يياايميير الييذن دفع
أ ايتميس  السعقد لمسشظقةل لمؾاتنتيجة تجاهم ا  تتاشهلبدت  فة ا لت   انْت اليابان حجر الزاويةا

مسييا أكييد ل االسييتراتيجية تمييػولّدتييد القييؾة الشؾويية الرييةشية مييؽ وييغؾط مزييافة وميه وييؽ مييا  فزيا، 
تييرك  ين ييا تعشيي  لبذيي ل ضيياص بذيي ل وييامل ووييدم لييدوم الييدور اليابييان  فة ييا هاا ومييه وييدم لييدو 

 امسا شّ ل حيافز،  لاليابان تؾالد الرةؽ الذعدية لؾحدها بعد تظديأ الؾاليات الستحدة لعاتات ا مع ا
 الرةشيةو-دةيؼ العاتات اليابانيةلت اأساسي، 

ثيييل انيييدفا  اليابيييان نحيييؾ الريييةؽ متسوراء  السرامييي أهيييؼ أحيييد @ الشيييػ إن االقتريييادية العامييي  -3 
وراء دضييؾل اليابييان فيي  حييربةؽ  ةالر يديي احييد االسييباب الييذن  ييانذلييػ العامييل  بالعسييل االتترييادنل

ويييالستةؽل و انيييْت وراء تعزييييز اليابيييان لريييات ا التجاريييية غةييير الرسيييسية ميييأ الريييةؽ رغيييؼ التزام يييا 
ولسييا  و(57)بعييد الحييرب العالسييية الثانييية اووديي ري،  ابيياحتؾاء الشغييام الذييةؾو  الرييةش  ب،سيييا اتترييادي، 

ويدا  آسييا شيرق  لشيؾبتسمػ تاويدة اتتريادية تعامميية ميأ اليدول القريبية مش يا في   كانْت اليابان ال
بالعؾاميل الخارليية  ااالتتراد اليابيان  بؾ يفد أكثير اتترياديات اليدول تيأثر،  ع رالرةؽ الذعديةل 
 و(58)وايزمات الدولية

ام الدياسة االتتريادية ايمر الذن لعل مؽ تقارب ا مأ الرةؽ الذعدية ورورة ممحة أم 
ات أرتعيييزْت وميييه نقظتيييةؽ أساسيييةتةؽ هسيييا يالخارليييية أبيييان الديييبعةش سياسيييت ايسا أن الّسييياليابانييييةل 

ل والحييييياد وتييييرلي  اوتبييييارات السرييييال  االتترييييادية بالشدييييبة لتحييييالف مييييأ الؾاليييييات الستحييييدة أوال، ا
يابيييان ميييرتب  إليييه حيييد بعةيييد ل طالسيييا عيييل الشسيييؾ اليييداضم  فييي  الالمسشييياط  ايضيييرم فييي  العيييالؼ ثاني،ييي

الريةؽ  ية وايمرادات مؽ العسمة الر بة؛ لتغ يربالؾاردات الحةؾية ومرادر الظاتةل والسؾاد ايول
بسداحت ا ال ا مة ومؾاردها الظدي ية الت  لعمت ا تحتل السراتب ايوله ف  هذا السةدانل وبؾ يف ا 
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أثيرت ل والتي  2:84 بعيد أزمية الظاتية ويام يسامؽ أهؼ الدول ف  الُسدرك االتترادن اليابان ل السّ 
 و(59)م ضر اليابان أكثر مؽ أن دولة  شاةية أ ف 
واليابيييان حيييؾل األسيييؾاى  األميركيييية تشيييافس اليييدول الرأسيييسالية األوربيييية والؾالييييات الستحيييدة-2

اليابيييان ايفيييادة ميييؽ تيييؾترات الحيييرب البييياردة بيييةؽ العتمتيييةؽ اسيييتظاوت  العالسيييية ومريييادر الظاقييية:
ميؽ  اغيدت ميؽ أكثير اليدول تظيؾر، حتيه  لالذيرق ايتريهيسا ف  مشظقية الذةؾةية والرأسساليةل السّ 

الشيييات  القيييؾم  ايلسيييال   الشاحيييية االتتريييادية مظميييأ الديييبعةشيات ميييؽ القيييرن العذيييريؽل فقيييد تفيييؾق 
 لعدد مؽ الدول الغربية  سا مؾو  ف  الجدول اآلت @ اليابان  ومه الشؾات  القؾمية

 (1جدول )
 (91)(1191-1191الشاتج القؾمي االجسالي لميابان بالسقارنة مع عدد مؽ الدول الغربية لألعؾام )

 

ل الرأسسالية متز  مؽ الجدول الداب  تفؾق الشات  القؾم  اليابان  ومه  ل الدول الغربية     
ل بديييدب الدياسييية اليييدول تميييػفييي  السةيييزان التجيييارن بةش يييا وبيييةؽ   دةيييرٍ  وجيييزٍ  أدم إليييهايميير اليييذن 

الؾالييات الستحيدة وحمفا  يا الغيربةةؽ والتي  تؾام يا التؾسيأ في   حيالاليابان  أتبعت االتردمرية الت  
إليه مشافدية مسا دفأ تميػ اليدول  ل ية إلة اةر التردمر وبذ ل يفؾق تدف  الرادرات ايوربية وايم

قترير وميه التبيادل يسا إن مريادر الخياف بيةؽ الجياندةؽ ليؼ تاليابان ومه ايسؾاق العالسيةل السّ 
اليابييان  اسييتظاوتعدتييد لتذييسل مةييدان االسييتثسارات الخارلييية السباشييرة التيي  بييل ت التجييارن بةش سييا؛

يييا التفيييؾق فة يييا سياسييية الحسايييية التجاريييية بفيييرض السزييييد ميييؽ الرسيييؾم  ليييذا أتبعيييت تميييػ اليييدولو أيز،
ومييييييه الكيييييييام بتحدمييييييد طييييييؾو   هييييييايلبار ل ومييييييه البزييييييا أ اليابانييييييية العسر ييييييية والقةييييييؾد ايدارييييييية

متؾسط نسؾ الشاتج  األعؾام الدولة
   القؾمي اإلجسالي

 912 2:84-:2:7 اليابان
 712 2:84-:2:7 فرندا
 :41 2:84-:2:7 ايظاليا

 :51 2:84-:2:7 ألسانيا الغربية
 الؾاليات الستحدة

 بريظانيا
2:7:-2:84 
2:7:-2:84 

411 
21: 
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اسيييتثسار لميابيييان  صايسيييؾاق الرييةشية الؾاسيييعة أفزيييل فيير  فييي  ويييؾء ذلييػل مثميييْت  و(61)لرييادرات ا
يسا بعد تظديأ الؾاليات الستحدة ل السّ اليات الستحدة وحمفاءها الغربةةؽلتشافس الؾ  تجعل مش ا محا، ل

 لعاتات ا مأ الرةؽو
إلييه  م ييدفاليابييان التقييارب مييأ الرييةؽ محاوليية مييؽ مييرم إن  ثسيية@ الخظيير الدييؾفيتي تحجيييؼ-5

في   الخظر الدؾفةت  اليذن أ يب  متستيأ بقيدرات ودي رية وياربة تيد ُت يدد أميؽ اليابيانلتحجيؼ 
ؽ وؽ دا يرة الريراوات الدولييةل وتسةيل إليه االتتيراب مي االبتعادبالرةؽ هيد  الؾتت الذن أضذت

لريةؽ اليابيان تيرم إنيد بتقارب يا ميأ ا كانيت لوميؽ لانيب آضيرالدول الرشاةيةل وأول ا اليابيانو 
 ل(7;)(Kuril العؾرييييل)وأهس يييا تزييية ليييزر  ديييتظيأ تحريييػ بعيييض تزييياياها العالقييةالذييعدية ت

 الجزر أما،  تمػإله إغراء اليابان بنوادة  ايضةرل فقد متجد لت  سيظر ومة ا االتحاد الدؾفةت ا
 ميشع سوؽ الرةؽ الذعدية الت  ستدتفةد مؽ القؾة التقشية والساليية اليابانيية مسيا تيد  هاف  إبعاد

 و(63)الدؾفةت  االتحادومه تحدةؽ م انة ووو ية الرةؽ ف  مشافدت ا و راو ا مأ 
أهيييؼ أسيييباب و يييؾل ميييؽ  الريييةش  – اليابيييان  التقييياربتزيييية  ُتعيييد@ ليييدوافع الداخميييية لميابيييانا-4

فيي  اضتييييار  تمييػ القزييية السحيييؾر ايسيياسشييي مْت ( إلييه ر اسيية اليييؾزراء فيي  اليابييانل إذ تاناكييا)
ةو ولياء ذليػ ؽ التؾافي  بيةؽ ايحيزاب اليابانيير وعديُ  ل الّسيسا أند مشربر يس الؾزراء اليابان 

التخمييي  ويييؽ تعؾيزيييات الحيييرب ا ويييؽ اسيييتعدادههييييد الريييةؽ الذيييعدية  فييي  الؾتيييت اليييذن أومشيييْت 
د السعاهيدة اليابانيية معاهدة  داتة وسام مأ اليابان لتحةةّ  ومؾافقت ا ومه أبرامةل العالسية الثاني

 تييؾم  مييؽ رلييال ايوسييال اليابييانةةؽ شيي مؾا لساوييات وييغ  ثسيية لوييؽ ذلييػفزييا،  التامؾانيييةو –
 ويياو،ةل الييدولتةؽتعزيييز العاتييات بييةؽ  ب ييدف(ل لييؾبي صيييشيويياغظة داضييل الح ؾميية اليابانييية)

وييؽ دور شيير ات وملسدييات السييال اليابانييية العدييرم التيي  أوربييْت بذيي ل واويي  وييؽ تفزييةم ا 
 و(64)ايتظاب تعؾن الرةؽ مؽ بةش ا هيد تعددلر يس وزراء يدتظيأ أن يقؾد اليابان إله والؼ 

الرييييةشية  ييييان محرييييمة تفاوييييل -إن تييييرار تظديييييأ العاتييييات اليابانييييية لمسييييا سييييد  متزيييي 
 ي  ةر الغروف والستغةرات االتترادية والدياسية الخارلية والداضمية لعل مش ا وأهس ا السؾتيف ايم

لاءْت المحغة السشاسبة بزيارة)ني دؾن( السفال ية لمريةؽ الذيعدية ودون  إذالرةؽ الذعديةل  حيال
 الريةؽ حيياليابيانل لتبحي  ايضةيرة ويؽ نيؾ  ميؽ االسيتقالية في  تؾل ات يا التذاور السدد  مأ ال

 الذعدية و ن لاءْت متأضرةو
 ريؽ الذع ية لمتقارب مع اليابان: : العؾام  الخاصة بالب
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حالية الريةؽ ليرؤوس ايميؾال والتعشؾلؾلييا الحدمثية  ُتسثيلالعؾام  االقترادية والتكشؾلؾجيية:  -0
 العاتيييات شيييرخ  ال ّسييييسا بعيييداليابيييانل  حييييالالريييةؽ  ميييؽ اهيييؼ مرامييي واحيييد  ؛اتتريييادهالتظيييؾير 
 وييؽ  ؾن ييا أتييرب فزييا، ل الدييؾفةتيةالتعشمؾليييا ل مسييا أدم إلييه حرمان ييا مييؽ ةالدييؾفةتي – ةالرييةشي

 وتاريخيييييييييةلغراهييييييييية  الوتبيييييييياراتمرييييييييدر لمحرييييييييؾل ومييييييييه رؤوس ايمييييييييؾال والتقشييييييييية الحدمثيييييييية 
 و(65)واتترادية

 مييؽ تعامييل مييأ بعزيي سا الييبعضواليابييان  ييل مييؽ الرييةؽ  اتترييادمدييدو إن مييا متدييؼ بييد 
يييي اتتريييياد ايضةييييرةلعييييل  يييي ايحتييييل مؾتع، الرييييةش ل سييييؾاء ومييييه  ييييعةد  تشسييييية االتتريييياد فيييي ا م س،

التعشؾلؾلييا أو التبيادل التجيارن أو االسيتثسارات السباشيرةل في  ويؾء سيع  الريةؽ ين تريب  تيؾة 
السريدر والسشيت  ايول لعيدة تظاويات  يشاةية  ل:2:7مشذ وام  اليابان أوحْت والسيةل بعد أن 

أكدييير ماليييػ لألميييؾال السديييتثسرة فييي  الخيييارجل و كالُريييمب والفيييؾالذ والدييييارات وايل يييزة ايلعترونييييةل 
% مييؽ أسييؾاق 26ؾاق ايوربيييةل و% مييؽ ايسيي26 يييةل وةر % مييؽ ايسييؾاق االم41لتحتييل حييؾال  
سياسيية فيي  الؾتييت الييذن أضفقييت هيييد  لالسييية اُيضييرم % مييؽ ايسييؾاق الع51آسيييال و لشييؾب شييرق 

التيي   االتتريياديةالقزيياء ومييه السريياوب  مييؽ الييلالرييةؽ  أتبعت ييااالوتسيياد ومييه الييشفس التيي  
 و(66)مؽ القرن العذريؽ اتيوانْت مش ا ف  ن اية وقد الدتةش

الريةؽ إن تقارب يا ميأ اليابيان البيّد أن ُمبعيد ايضةيرة ويؽ  أدر يْت  الدؾفيتي: –الِعدا  الريشي -1
 رأتوب ييذا الرييددل محاوالتييد الرامييية لعييزل الرييةؽ الذييعدية فيي  آسييياو وافذييال ل الدييؾفةت  االتحيياد
ايولل لسيا يذيّ مد نغاميد  االسيتراتيج الديؾفةت  ويدوها  االتحياد أن   مشذ مظمأ الديبعةشياتالرةؽ 

اشييير يمش يييا القييؾم ل ولسيييا يذيييّ مد نسؾذلييد االشيييتراك  ميييؽ ت دميييد مييؽ ت دميييد ودييي رن مدييتسر ومب
ايمةر يييةل لييذال سييعت ومة ييا مييؽ الؾاليييات الستحييدة  انسييؾذج ايشييتراكية الرييةشيةل لي ييؾن أشييد ضظيير، 

 و(67)واتات ا مع ا واستسالت ا إله لاند ا إله تعزيز
د هيدفةؽ أساسيةةؽ متسيثان بتحةّةي في  مظميأ الديبعةشيات الريةؽ ف  هيذا الديياقل وويعت

والعسل وميه تحريير ل أوال،  -ايمةر ان والدؾفةت –(ل والسقرؾد ن ا  Bipolarity)القظدية الثشا ية
مع يا وميه أسياس مبيادل التعيايش  واتياتو تامة  دول لشؾب شرق آسيا مؽ قبزة تمػ القظديةل

يسا إن لدم ا اليابان بؾ ف ا أهؼ الدول بالشدبة لمرةؽ السّ  ل ع رتف  غزؾن ذلػاو ثاني، الدمس  
في  متشسيية لالسذيترك بةش سيا  االتتريادنالدؾفةت ل بالرغؼ مؽ التعاون  االتحادضافات إتميسية مأ 

ذلييػ التعيياون الييذن تييد  - ةت فشييرت  االتحيياد الدييؾ شييرت  وشييسال   تقييأ فيي –( Siberiaريا ةسييةد)
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تيد م يدد أمش يا القيؾم  بذي ل ملدن إله تعزيز القدرات العد رية الدؾفةتية ف  شرت  الرةؽل مسا 
 و(68)وتحالف ا ايمش  مأ اليابان ايمةر ية مباشرل لذا ضففْت الرةؽ مؽ ِودا  ا لمؾاليات الستحدة

وليدْت الريةؽ في  تقارب يا ميأ اليابيان ضةير وسيةمة يبعياد ايضةيرة  تايؾان: حيالتعزيز مؾقفيا -4
ومه الؾالييات الستحيدة ب يذا  االؾطؽ اُيمل ويذ ل وغظ، حزؽ وؽ تامؾان مسا يد ل وؾدت ا إله 

يسا الخرؾصل إذ ستزظر اليابان بددب حالت ا إله ايسيؾاق الريةشية ومؾاردهيا الظدي ييةل الّسي
إليييه التخمييي  ويييؽ واتات يييا الدياسيييية  ؛2:78ثييير حيييرب حزييييران وميييه اإغييياق تشييياة الديييؾيس  بعيييد

م بةش سييا وييام أو ومييه ايتييل التخفييي  مش ييا و لغيياء معاهييدة الدييا تييامؾانمييأ ح ؾميية  واالتترييادية
تيامؾانل وميؽ ثيؼ السديتقل ب واالتتريادناليدول  الدياسي   إن ياء االوتيرافإليه ل مسا سُيس د 2:63

 و(69)الرةشية الُعميا لاستراتيجيةوؾدت ا إله الؾطؽ اُيم وهؾ ما شّ ل ال دف ايول 
ولْت الرةؽ مؽ تقارب ا ميأ اليابيان التخفيي  ميؽ ت دميد هيذا اح @الياباني –التحالف األميركي -3

الذييييرق مؾال يييية ال يسشيييية الدييييؾفةتية فيييي  نحييييؾ ولتؾل ييييد  ليمييييؽ القييييؾم  الرييييةش اومييييه التحييييالف 
يسا إن الريييةؽ أدر يييْت إنيييد ليييؾ تخميييْت الؾالييييات الستحيييدة ويييؽ التزام يييا باليييدفا  ويييؽ ايتريييهل الّسييي
 تعيؾن ضيارل ل فنن يا أميا أن تتجيد إليه بشياء تيؾة ودي رية ضا ية ب يال وتيد  اوتداء اليابان ود أن  

فتعيؾن وي يفة  وأما أن تبقه دولة الدول السجاورة ل ا ه  دول نؾوية؛يسا إن القؾة نؾويةل السّ  تمػ
 ي  في  ةر إن الؾلؾد العدي رن ايمل  انت ول ة الشغر الرةشيةل  ووميدوروة لمتدضل ايلشد و 

دولية مشخفزية التديم  ودولية غةير نؾويية وتيادرة  ايضةرةالسشظقة وتحالف ا مأ اليابان يدس  بنبقاء 
عارويية معاهييدة أضيذْت الرييةؽ تر يز ومييه ويدم متعزيييز واتات يا مييأ اليدول الذييةؾةيةو لييذال وميه 

معاروييية ع يييؾر اليابيييان  قيييؾة ودييي رية  فزيييا، ويييؽ ويييدمالؾالييييات الستحيييدةل و  بيييةؽ اليابيييانايميييؽ 
 و(:6)ف  السشظقة نؾويةلعؽ دون أن تعؾن تؾة ود رية  ود أن اوتداءل الدفا  وؽ نفد اأ تدتظي

 –متقيارب الريةش  ل كان: اتيمؾطي الريؽ مؽ تظؾر سياسة الدفاع اليابانية مظمع الدبعيش-4
واوييحة ومييه السؾتييف الرييةش  مييؽ القييؾة العديي رية  االيابييان  آثييار،  – يي  ومييؽ ثييؼ الرييةش  ةر ايم

 يي  فيي  ةر الرييةؽ إن القييؾة العديي رية اليابانييية والؾلييؾد ايم رأْت اليابانييية وتؾات ييا لمييدفا  الييذات ل إذ 
 ل مش سا بسذروةية الشغام الدياس  الرةش ل  اوترافبعد  مرالح ال انم دد الذرق ايتره ال

ر يييس ل (6>)(>=?7 ييانؾن الثييان   <-<?<7آذار  ; -Chou En-lai ان الن  ذييؾت) كسييا إن
تةبيات أمشيية تديتظيأ أن تسثيل إال تر   يية الةر ايم-إن معاهيدة ايميؽ اليابانيية  يرح مجمس الدولية

أضيذْت الريةؽ تل يد وميه أهسيية  لل ليذاايتريهالذيرق تؾازن الشفؾذ وال يسشة الدؾفةتية في  مشظقية 



 

 

 

 

 

383 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كانون االول  16-17

 

اسيتراتيجية ودي رية لؼ تعؽ تستمػ  وأن االضةرةيسا بشاء اليابان تؾة ود رية لمدفا  وؽ نفد ال السّ 
 ؛الشؾوييية وغةرهييابييالرغؼ مييؽ تقييدم ا التقشيي  الييذن ملهم ييا ينتيياج مختمييف ايسييمحة واوييحة السعييالؼل 

تيؾفر ل يا القيرار الدياسي  السا يؼ و هيسا لؾ تخمْت الؾاليات الستحدة وؽ تؾفةر ايمؽ والحساية ل يال 
 ي  في  اليابيان يدياهؼ ةر إن الؾليؾد ايم  انيت تيدركفينن الكييادة الريةشية  لومؽ ل ة ُأضرم  لذلػو
 و(72) إبقاء ايضةرة دولة محدودة التدمي ف  
اليابييان   االوتسيياد اسييتسرارالرييةؽ ذلييػ القييدر مييؽ الخييؾف مييؽ لييؼ تعييّد ُتدييدن  فيي  وييؾء ذلييػل    

عدم أنتام، وعدم " ية الشؾويةل طالسا بقةت اليابان ممتزمة بسباد  ا الانؾوية ةر ومه تؾة الدر  ايم
ل (73)ل مرورىيا عمي  األراةيي اليابانيية"أو حيازة األسمحة الشؾوية أو ق ؾليا أو حتي  ق يؾ اقتشا 

2:81فا  اليابانية الرابعة لعام رغؼ ع ؾر ضظة الد
والت  لعميْت مش يا رابيأ تيؾة ودي رية في  ل (74)

الرييةش  تييد أوظييْت الزييؾء ايضزيير أمييام دوييؼ - يي ةر وييؽ أحييداث التقييارب ايم فزييا،  و(75)العييالؼ
سييؾاء ومييه مدييتؾم أمش ييا القييؾم  أو ومييه الخظيير الدييؾفةت ل  الحتييؾاءالقييؾات الدفاةييية اليابانيييةل 

 و(76)شرت  آسيالشؾب قة القؾم ايتميسية لسشظمدتؾم تؾازنات 
بشاء القيدرات الدفاةيية اليابانييةل ودويْت إله  شجعْت  الرةؽ يس ؽ القؾلل أن وف  ما تقدم

الذييرق ايترييه ل لعييؽ دون أن تغ يير اليابييان  مشظقيية  يي  فيي ةر إلييه تقؾييية الؾلييؾد العديي رن ايم
 االتحيياد حيييالذ سياسيية مدييتقمة امسييا تييد مييدفع ا إلييه أتخيي لكقييؾة وديي رية ويياربة فيي  الرييف ايول

الريةؽ الذيعدية حييال الريراوات ايتميسيية  اسيتراتيجية الدؾفةت  تد تعيؾن مغيامرة أو متشاترية ميأ
تمييػ بييدمل لمرييةؽ فيي   وديي رن -ر ييز اسييتقظاب سياسيي والسحميييةل أو تييد تييدفع ا نحييؾ الغ ييؾر  س

يدتظيأ الدفا  يابان  دمد مدتقل ومدالؼ ومحامد الع ؾر ف  الؾتت نفددل أمدت الرةؽ  سشظقةوال
اليابيان لقييدرات ا التقمةدييةل لعيي  تحريل ومييه التقشييات العديي رية  تعزيييز دوييت إليه لليذا دييدوويؽ نف

 اسيييتسراررغيييؼ  و ضيييرم ل ييية أويييؽ االتحييياد الديييؾفةت  ميييؽ وابعادهيييا ل ميييؽ ل ييية اليابانييييةالتقمةديييية 
تسمييػ تاوييدة  أن ييا  انييتيسا الّسييل اليابانييية العديي رية نسييؾ السلسدييةمييؽ احتفاع ييا بحييذرها التقمةييدن 

 ومؽ القؾات والقدرات العد رية الستقدمة لدمد لاليا بشاءُتسّ ش ا مؽ تد أتترادية وتقشية ها مة 
فسييؽ ايهسييية بس ييان التظييرق إلييه مؾتييف االتحيياد الدييؾفةت  مييؽ التقييارب  ميؽ لانييب آضييرل

الجدمييييد فيييي  العاتييييات وتؾثةيييي  ُوييييرم  ييييات سا  إن التظييييؾرالرييييةش ل وب ييييذا الرييييددل  -اليابييييان 
الدييؾفةت   االتحييادلييؼ ُمرويي   مييؽ القييرن العذييريؽ اتيايتترييادية بذيي ل  دةيير مشييذ مظمييأ الدييبعةش

ؾر نسي  ميؽ تعياون ل إذ إند  ان يخذيه ميؽ ع يمشظقة الذرق ايترهالداو  إله مد نفؾذي إله 



 

 

 

 

 

384 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كانون االول  16-17

 

والرييةؽ واليابييان تييد ُيفزيي  إلييه الؾتييؾف بؾلييد  ايمةر ييية مييؽ الؾاليييات الستحييدة ثاثيي  يجسييأ ُ ييا، 
 حييييالالكييييام بديييمؾك وشيييي    يييعؾبةيسا بعيييد إدراكيييد ل الّسييي السشظقييية تميييػ الديييؾفةتية فييي  السريييال 

إليه بشياء  اليابيان ل ين ذليػ سيةدفأابعيد تقارب يا ميأ الريةؽ السديمحة نؾوي،ي االيابان القؾيية أتتريادي، 
تيييؾة ودييي رية نؾويييية مديييتقمة ب يييا أو ميييدفع ا إليييه تؾثةييي  واتات يييا ميييأ الؾالييييات الستحيييدة وبذييي ل 

 و(77)المحدود
ويدة إغيراءات أتتريادية لميابيان أهس يا مذيرو  سيةدةريا  نتيجة ذليػ تيدم االتحياد الديؾفةت  

والفشييية اليابانيييةل مقابييل وتشسييية ايلييزاء الذييرقية لاتحيياد الدييؾفةت  بييالقروض السالييية والتعشؾلؾلييية 
الدييؾفةت   االتحييادحرييؾل اليابييان ومييه السييؾاد الخييام والدتييرول السدييتخرج مييؽ سييةدةريال  سييا وقييد 

شيييرق -(Wrangel رانجيييل)لزيييرة  فيي  مةيييدان  يييشاوة ايضذيياب ولتظيييؾير مةشييياء اتفاقيييياتثاثيية 
تةيييؾمةؽ )بتيييرول  مذيييرو فزييا، ويييؽ ذليييػ ُيعييد ل مش ييياالغيياز الظديعييي  و السيييتخراج الفحيييؼ  -سييةدةريا

(Tyumen- مييييييؽ أهييييييؼ السذييييييرووات مييييييؽ الشيييييياحةتةؽ ل ?>?7فيييييي  حزيييييييران   -رياةغييييييرب سييييييةد
اليابييان ضيي  أنابةييب و نذيياء طرييي   بسييد يقزيي  ل إذالسؾتعيية بييةؽ الييدولتةؽ ايتترييادية واالسييتراتجية

مؾليد  إذ لالديؾفةتية-ميؽ الحيدود الريةشية اليد،  اتحرل مشد وميه الدتيرول ويسير تريب،يبرن مؾاِز لد 
 و (78)مجسأ ود رن سؾفةت  وخؼ لدا، ُهشاك 

دون  ايضةيرة انيدفا اليابانيية ليؼ تعيؽ تعشي  -السذتر ة الديؾفةتية السذرووات تمػومه إن 
 مجسؾوة تةؾد أهس ا@ ثسةبل  انْت  االتحاد الدؾفةت ؛تةؾد ف  واتات ا مأ 

تشيازالت  تقديسيد ين  عؾرييل اليابانيية وويدم الديؾفةت  لجيزر ال االتحياد احيتال استسرار و2
ايمييير اليييذن أكيييد حكيقييية ن إبيييرام معاهيييدة سيييام بيييةؽ الظيييرفةؽل حؾل يييال مسيييا حيييال دو 

 وأستسرار الت دمد الدؾفةت  لألمؽ اليابان  

االتحييياد وميييه إبعييياد اليابيييان تيييدر ايم يييان ويييؽ  ايمةر يييية حيييرص الؾالييييات الستحيييدة و3
 و(79)ايضةر مؽ التعشؾلؾليا اليابانية لمحةمؾلة دون أفادي الدؾفةت 

وييؽ ايتحيياد الدييؾفةت  بتقييديؼ شييته  حييرص الرييةؽ الذييدمد ومييه إبعيياد اليابييان أيزييا،  و4
 الذرا أ وايغراءات االتترادية لميابانو

الديؾفةت ل  االتحيادتعزيز الؾلؾد العد رن الدؾفةت  ف  ايلزاء الذرقية مؽ  استسرار و5
ومييه  ا، مدييتقدمي ا، مذيياريأ التعيياون ايتترييادن مييأ اليابييان مسييا يذيي ل ضظيير  وييؽ طرييي 

 و(:7)ايمؽ اليابان  وليس الرةش  وحدي
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تيييد يجييير اليابيييان إليييه  بأنيييد  لالديييؾفةت -ضظيييؾرة التعييياون ايتتريييادن اليابيييان تّعسيييؽ  و6
الديؾفةت  ميأ اليابيان  ف  حالة ودم التزام االتحادل مؾال ات ليدْت تادرة ومة ا أ ا، 
مسييييا تييييد يزييييظر اليابييييان أمييييا إلييييه التييييدضل لحساييييية  لفيييي  السذيييياريأ السذييييتر ة بةش سييييا

حيدة الؾالييات الستلظميب السدياودة ميؽ السذياريأل أو تيد ميدفأ ب يا  تميػف   استثسارات ا
أو تيد يزيظرها  واسيتقرارهالل مسا تد ُم دد أميؽ السشظقية أو الرةؽ لحساية استثسارات ا

ميؽ مخياطرة في  يخميؾ  مرة ايتحاد الدؾفةت  لحساية مرالح ال وهيؾ ضييار الإله مدا
حسايية السريال   ا،    الذن ُأريد ليُد أساسيةر ايم-وؾء مةثاق التحالف ايمش  اليابان 

 و(81)وأضةرا،   ية بؾلد السد الذةؾو  أوال، ةر ايم
اليابيييان وميييه أن تخظيييؾ ضظيييؾات متؾازنييية نحيييؾ  يييل ميييؽ الريييةؽ  وب يييذا الريييددل حر يييْت 

 ان يسثل أحد أهؼ لةران ا ايتؾياء  ايضةرإن يسا ل السّ نفدد ف  الؾتتالدؾفةت   واالتحادالذعدية 
 الدييؾفةتية مدييتؾرد لمسييؾارد الظدي ييية اليابييان ثييان  أكدير  أوييحتحتيه  الظاتييةل ن مرييدر  وأحيد اهييؼ

وميه تؾثةي  واتات يا ميأ لس ؾريية الريةؽ  ذليػ ميأ حيرص اليابياناتو تيزامؽ يمظمأ الديبعةش مشذ
 يية وميه إن يا ترتةبيات ةر ايم-الذعديةل بعد أن أضذْت ايضةرة تشغر إله السعاهيدة ايمشيية اليابانيية

ومه بشاء اليابان لقؾة ود رية  والسؾافقةأمشية لسؾازنة الشفؾذ الدؾفةت  ف  مشظقة الذرق ايترهل 
تزييسةؽ معاهييدة  الرييةؽ حاولييت للييذا وفيي  حييال حييدوث هجييؾم سييؾفةت  ومة ييا لمييدفا  وييؽ نفديي ال

 بييالتزامفقييرة تقزيي  ومييه اليابييان  مييأل 2:85الدييام والرييداتة التيي   ييان مييؽ السزمييأ إبرام ييا وييام 
الدؾفةت   االتحادال يسشة ف  أن م ان ف  العالؼل و ان  ؽ اليابان  والرةش  بالؾتؾف بؾلدالجاندة

2:89ته وام السعاهدة ح إبرام أللل ايمر الذن لفقرة أ ا، هؾ السقرؾد ب ذي ا
 و(82)

 االتحيييادميييأ  االتترييياديةميييؽ وراء تعزييييز واتات يييا سيييعت مديييدو أن اليابيييان ميييؽ لاند يييال 
الدؾفةت  إله تحقة  لسمية فؾا يد سياسيية وأتترياديةل أهس يا حفيا التيؾازن السظميؾب في  سياسيات ا 

الدؾفةت  مؽ ل ةل وبةؽ الؾاليات  واالتحادف  مشظقة الذرق ايتره ف  مؾال ة  ل مؽ الرةؽ 
 الديؾفةت  في  سيةدةريا تيد يدياهؼ-إن التعياون اليابيان  ويؽ فزيا، الستحد والرةؽ مؽ ل ة ُأضرمل 

 يية ةر الثقية بالزيسانات ايم اهتيزازوميه الؾالييات الستحيدة بعيد  ا، اليابان  نددي االوتسادف  تخفي  
ْت هيد اليابان ُتعان  مؽ يةل ف  وتت بدالرةش- يةةر السظمقةل والتحُدؽ السفالذ ف  العاتات ايم

 التظيؾرويد  التجيارة() حسايية سياسية واسيتخدام ؼمشافدة الؾاليات الستحدة وحمفا  ا الغيربةةؽ ل يال 
 االتترادن اليابان  وسياست ا التردمريةو
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 :0867الريشية عام  –: معاىدة الدالم والرداقة اليابانية اثالثا 
 بييالتؾترات انذييغال االشيػ إن إدراك الرييةؽ الذيعدية لحكيقيية ترالييأ م انت يا الدولييية بديدب 

ب ا نحؾ تظديأ واتت ا مأ اليابيان بعيد أحيداث تقارب يا  دفأ فاوا،  الداضمية والخارليةل  ان واما، 
تجارييية  اتفاقييياتتييؼ إبييرام ثيياث  إذبالدرليية ايولييهل  اتترييادية والوتبيياراتل 2:83مع ييا مشييذ وييام 
  و(83)ظةران الجؾن بةش سا ف  بحر الرةؽل حؾل ال2:85بةؽ الدمدمؽ وام 

 ا، تجاريييية ُأضيييرم بيييةؽ الدميييدمؽ تشاوليييْت شيييلون اتفاقيييياتتيييؼ إبيييرام مجسؾوييية  فزيييا، ويييؽ ذليييػ
 أهس ا@ 2:86وام  السدتؾياتتقشية ومه مختمف  شاةية و 
 وذ والفحؼ والشف  تحدم   شاوة الفؾال و2

 تردمر اآلالت التقشية الستظؾرة والدياراتو و3

 ومد س ػ الحدمد و4

 إنذاء مرانأ تمفزيؾنات وآالت  ؾمدةؾترو و5

 إله الرةؽومؽ الدمأ  ا، نؾو 61رفأ الحغر وؽ بيأ  و6

 و شاوات الشدي  وايغذيةتظؾير  و7

  و(84)اكتؾقيأ اتفاقية ثشا ية لسرامد االسس و8

 افتتاح تشرميات وامةل إذ تؼ فت  ومؽ ألل تعزيز العاتات الدبمؾماسية بةؽ الدولتةؽل تؼ
ل وتشريمية  يةشية في  مدمشية أوسياكا في  2:86تشرمية يابانيية بسدمشية شيشغ ان في   يانؾن ايول 

2:87آذار 
بيييييةؽ  الدبمؾماسيييييية واالتترييييياديةوهييييي  اشيييييارة واويييييحة وميييييه تظيييييؾر العاتيييييات   و(85)

 الدولتةؽو
ولسيا  انييْت اليابييان تحتيل أهسييية ترييؾم في  الُسييدرك ايتترييادن الريةش  سيياروْت الرييةؽ 

حتيه  2:83إله تشغيؼ واتات ا مع ا وف  معاهيدة الديام والريداتة التي  تعثير إبرام يا مشيذ ويام 
 اليييير يس تدييييدأ  ييييفحة لدمييييدة مييييؽ العاتييييات بةش سييييا تؾام ييييا الدييييامل بعييييد أن لعييييلل ل2:89وييييام 

 االسييتراتيجيةمييؽ الِدييمؼ  (;=)(Deng Xiaoping  7?=>-7??8 )دن  شييياو بةشيي الرييةش 
 خظيؾة أوليه لمتحيدم  االتتريادن اليذن أضيذْت تر يز ومييد الريةؽ وطبقيا، لسيا أشيار السر زية ليُدل 

ة لظريقشييا فييي الدييالم يديياعدنا عميي  خمييق بيئيية خارجييية مال سييإن إصييرارنا عميي  " @إليييد بقؾلييد
لتددأ الرةؽ مرحمة لدمدة مؽ التحدم  بسدتؾياتد ايربيأ الزراوية والريشاوة  والتحديا األشتراكي"

ل دفعت يا إليه تر يةؽ واتات يا ميأ اليابيان طالسيا إن يا تر يز وميه 2:89والدفا  والتعميؼ مشذ وام 
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الثاثييييية الزراوييييية والرييييييشاوة لمتحييييييدمثات  ؾ ييييييفد السفتييييياح ايسييييياسلتعشؾلؾلييييييا بتحيييييدم  العميييييؼ وا
 و (87)والدفا 

واسييعة لمدييمأ  اسييت اكية اسييؾت،  ب ؾن ييا يابييان اهتسييام محيي  تسثييل  انييت الرييةؽ وبسييا أن 
سييياروْت هييي   و يييذلػ البذيييرية والبزيييا أ اليابانييييةل وتستميييػ تاويييدة وريزييية ميييؽ السيييؾارد الظدي يييية

لسمية  السيدةفي  تميػ  تتزامشيوالريداتةل إذ  اُيضرم إله الديع  ينجياح مفاوويات معاهيدة الديام
 مش ا@سعاهدة تمػ الالرةشية حؾل -متغةرات أس سْت ف  تفعةل السفاووات اليابانية

لعاتيييات  واالتترييياديةع يييؾر قييييادة  يييةشية لدميييدة تل يييد وميييه ايبعييياد التعشؾلؾليييية  و2
 و االمدلؾليةة أكثر مؽ ايبعاد الرةؽ الخارلي

 االتحييييادييييأس الح ؾميييية اليابانييييية مييييؽ حرييييؾل ا وميييه الُجييييزر الذييييسالية التيييي  يحتم ييييا  و3
 الدؾفةت و

-الزغؾط السدتسرة لرلال ايوسيال اليابيانةةؽ والداةيية إليه تظدييأ العاتيات اليابانيية و4
 الرةشيةو

ل فيي  (88)(udaTakeo Fukو ييؾل ح ؾميية يابانييية لدمييدة بر اسيية) تيياكةؾ فؾ ييؾدا  و5
تظديأ العاتة مأ  اهتسامات ال  ان مؽ أوله 2:87الرابأ والعذريؽ مؽ  انؾن ايول 

أن اليابييان تدييع  إليي  تحديييؽ عالقييات @ " (فؾ ييؾدا)الرييةؽل وب ييذا الرييدد  ييرح 
 و(89)"التفاىؼ الستبادل وحدؽ الجؾار مع الريؽ

الثيان  وذير الرةشية في  -معاهدة الدام والرداتة اليابانية إبرام تؼ ايلؾاء عل تمػف  
-Sunao Sonoda 2:22 اليابان )سييييؾناو سيييؾنادا بييييةؽ وزيييير الدوليييةل 2:89آب ويييام  ميييؽ 

ف  تاوة الذعب ل (Huang Hua 2:87- 2:93 وزير الخارلية الرةش  )هؾان  هؾا  (ل2:95
 و (:8)ف  ب ةؽ بعد ستة أوؾام مؽ التقّدم والترالأ ف  العاتات بةؽ الدولتةؽ

السعاهيييدة ضسيييس ميييؾاد تريييةرة شيييسمْت تشغييييؼ ايطيييار العيييام لمعاتيييات الدياسيييية  تزيييسشت
الرييداتة والتقشييية بييةؽ الدمييدمؽ لمدييشؾات الاحقييةل إذ إن ييا أكييدْت ومييه تظييؾير واتييات  واالتترييادية

وويدم الدييظرة  ب يالالقيؾة أو الت دميد  استخدام واالمتشا  وؽوالعاتات الؾدية والدمسية بةؽ الدمدمؽ 
مييؾاد نيص وميه أن م يان في  العييالؼل وتظيؾير واتيات التبييادل التجيارن والتقشي  بيةؽ الدمييدمؽل أميا 

 @ ف  السعاهدة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunao_Sonoda
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سييييظؾران واتييية الديييام والريييداتة بةش سيييا وميييه أسييياس  الستعاتيييدمؽ إن الظيييرفةؽ@ السيييادة األولييي 
لديادة وسامة ايراو  لعل مش سا وودم التدضل ف  الذلون الداضمية لعيل مش سيا  االحتراممبادل 

 والدمسيةوتدؾية ضافات سا بالؾسا ل 

لؽ تدعه أن مؽ اليابان او الرةؽ إله الديظرة ومه أن لزء مؽ مشظقة السحيي  @ السادة الثانية
اآلسةؾن أو أن م ان آضر ف  العالؼل  سا إن سا سيعاروان مدياو  أن بميد أو مجسؾوية -ال ادن

 بمدان ف  بد  أن سيظرة أو ليسشة مؽ هذا القدةلو

الدمييدمؽل والثقاهييية بييةؽ  االتتريياديةالعاتييات  @ متع ييد الظرفييان بالعسييل ومييه تشسيييةالسييادة الثالثيية
  الدولتةؽ بروح حدؽ الجؾار والرداتةووومه تظؾير التبادالت بةؽ شعد  

 تلثر ومه مؾتف أن طرف متعاتد إزاء واتتد بدولة أضرمو لؽأن هذي السعاهدة  @السادة الرابعة
يددو أن السقرؾد ب ذي السادة ايتحاد الدؾفةت  الذن رأم إن تمػ السعاهدة تتعارض ميأ مريال  و 

الديام وت ييدد ايسييتقرار في  آسيييال ين ييا مييؽ ول ية نغييري  انييْت تييدوؾ إليه الديييظرة ومييه السشظقيية 
وتؾسييييأ نفيييؾذ الشزوييية الريييةشيةو ليييذال حاوليييْت  يييل ميييؽ  الذيييرق ايتريييهو ويييادة رسيييؼ الخريظييية فييي  

  مخاوف ايتحاد الدؾفةت  مؽ هذي السعاهدةو تددمدةؽ واليابان الر

 السادة الخامدة:
تبيييادل وثيييا   أن هيييذي السعاهيييدة سيييةتؼ التريييدم  ومة يييا وتريييب  سيييارية السفعيييؾل ميييؽ تييياريق  -2

أويؾامل  ةوذير الذن سيجرن ف  طؾ ةؾو وتبقه هذي السعاهدة سيارية االح يام لسيدة  التردم 
عميؽ ويؽ الغا  يا وفقيا لسيا نريت ومييد الفقيرة الثانيية ميؽ ليؼ يُ كسا ستغل سارية بعيد ذليػ ميا 

 هذي السادةو

نت يياء مرحميية العذييرة اوييؾام وشييد ا الستعاتييدمؽل الغيياء هييذي السعاهييدة مييؽ الظييرفةؽ ينيحيي   -3
ل هييذا وتييد أُوييّدْت السعاهييدة بييالمغتةؽ الرييةشية واليابانييية لعيي  أو بعييدها فيي  أن وتييتل ايولييه

 و(91)الحجيةي ؾن ِلعا الشرةؽ نفس 

( إلييه طؾ ةييؾ فيي  )دن  شييياو بةشيي اليير يس الرييةش  سييافر الُسعاهييدةوقييب التؾقيييأ ومييه بشييؾد 
تييات ب وييؽ سييعادتد بييذلػ التظييؾر الس ييؼ فيي  العال وأويير 2:89ن  وذيير مييؽ تذييريؽ االول الثييا

مخيييص وبريييدى ماةيييي معاىيييدة الديييالم والرييداقة تُ  تؾطييييعإن "@ بييةؽ الييدولتةؽ وشيييدما  ييرح
عميي  السدييتؾييؽ القييانؾني  اا يس فقييط عميي  مدييتؾ، الؾاقييع  بيي  أيزييال مييديؽ لييالعالقييات بيييؽ 

لمذيػ أن عالقيات الريداقة سيتشسؾ  ا تؤكيد بسيا ال ييدع مجياالا والدياسي، واألىؼ مؽ ذليػ انيي
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وتتظؾر عم  الدوام... أن تظؾر العالقات بيؽ ال مديؽ ال يسكؽ ان يتؼ عمي  اسيتحيا ، بي  ال 
ول تبيادل ر ييس اليؾزراء لي  والعذيريؽ ميؽ تذيريؽ ايوفي  ميؾم الثا"و بد ان يتؼ بخظيؾات جريئية

اليابان )فؾ ؾدا(ل والير يس الريةش  مراسييؼ تبيادل السيذ رات الخا ية بسعاهيدة الديام والريداتة 
    و   (92)بةؽ الدمدمؽ

سروان ميا زاد  ؽ العاتات بةؽ الدمدمؽل إذةف  وؾء ذلػل أس ست تمػ الُسعاهدة ف  تحد
مدتثسريؽ حكيقة  يؾن الدميدمؽ ل سعاهدة الحجؼ التجارة الخارلية بةؽ الدمدمؽ بذ ل  دةر بعد إبرام 

فالريييةؽ تتيييؾافر فة يييا السيييؾارد الظدي يييية ال ا مييية ميييؽ معيييادن  اي سيييان بعزييي سا اليييبعض أتتريييادي، 
وييدد  دةيير مييؽ  ذلييػ الؾتييت يقييؾدون العييالؼ فيي  فيي وتييدرات بذييرية وييخسةل بةشسييا  ييان اليابييانةؾن 

 فزيا، دق ايل زة ايلعترونية الدقيقيةل أالرشاوات الت  تتراوح بةؽ ناتات الشف  العساتة و شأ 
االنزباط الذن مترف بيد ِ يا السجتسعيةؽ اليابيان  والريةش  لتغ ير تيؾة والسيية لدميدة ذات  وؽ

 و(93)أهسية بالغة
 الخاتسة

ان  (ل2:89-2:83الريييةش  –السيييؾلز ويييؽ )التقيييارب اليابيييان   هيييذا البحييي نديييتشت  ميييؽ  
؛ ِإال  ا، تانؾنييي ا، ببعزيي ا اوترافيي فيي  التعامييل بييةؽ الييدول التيي  ال تعتييرف اليابييان ابتعييرْت اسييمؾبا، لدمييدا، 

وهيييؾ أسييييمؾب التعامييييل غةييير الرسييييس  وييييؽ طريييي  العاتييييات االتترييييادية والثقاهيييية التيييي  تييييتؼ بييييةؽ 
الرييةشية  –العاتييات اليابانييية  طييابأو وعييل هييذا االسييمؾب هييؾ مشغسييات ضا يية أو شييبد ح ؾمييية

(و بةد أند أضذ الظابأ الدبمؾماس  بعد ذلػ التأريقل الّسييسا بعيد زييارة ر ييس 2:83-:2:5لمسدة )
ودة اتفاقيات تجارية ل والت  تسخض وش ا أبرام 2:83العا سة ب ةؽ ف  اممؾل إله وزراء اليابان 

دول  لؼ ي ؽ أسمؾب التعامل ال مأ ذلػلت  الُقشرميات بةؽ الدولتةؽو وؽ تبادل ف و شاةية فزا، 
يي اييية بحتيية؛ بييل أنييد  ييان مدييتجةب، ومرييال  يابان اوتبيياراتمييؽ  ابييةؽ اليابييان والرييةؽ مدييتسد،  ا أيز،

وييييؽ  ؾنييييد اسييييتجابة  فزييييا، و واسييييتراتيجةت ا وفمدييييفت ا الدياسييييية وبييييشفس القييييدر لسرييييال  الرييييةؽ
لمتقارب مأ بعز سا اليبعض في  ويؾء تباويد االتحياد  الدولتةؽلستظمبات السرحمة الت  دفعت  ا 

 و ية ه  االضرم وؽ اليابانةر الدؾفةت  وؽ الردم  وتباود الؾاليات الستحدة االم
ارة نقظة تحؾل م سة بعد ن اية الحرب العالسية الثانية ف  الق 2:83نتيجة ذلػل ُيعد وام 

ما ل بعد 2:83اآلسةؾيةو فقد تام الر يس ايمةر   )ني دؾن( بزيارة الرةؽ الذعدية ف  شباط 
ْت الؾاليات ا مؽ رفض االوتراف بح ؾمة ب ةؽو ومؽ لانب آضرل ان وذريؽ وام،  مزيد ومه
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ليابانية ف  لزيرة أو ةشاوا لمديادة ا اهر االحتال لميابان وشدما أوادتمغ الستحدة ايمةر ية أحد
وؽ ذلػ قيام )تاناكا( بزيارة الرةؽ ف  اممؾل مؽ العام نفددل وه   ل فزا، 2:83آيار وام 

ايوله مؽ نؾو ا لر يس وزراء يابان  مشذ ن اية الحرب العالسية الثانيةل وتؼ أثشاء الزيارة التؾقيأ 
ة مؽ التؾتر والحروبو وادة العاتات الظدي ية بةؽ الدولتةؽ بعد حكبة طؾيميومه بيان مذترك 

الرةشية تؾامد الدام وتظديأ العاتات بةش سا بعد أن  –لةددأ فرل لدمد ف  العاتات اليابانية 
كان يدؾدها التؾتر والت دمد غةر السباشر مؽ اليابان لتظؾي  وأحتؾاء الشغام الذةؾو  الرةش  

 ية الت   انْت حجر ةر ايم-اليابانيةبعد الحرب العالسية الثانيةل بؾاسظة معاهدة التحالف ايمشية 
 ومشظقة الذرق ايتره ية ود السّد الذةؾو  ف  ةر الزاوية ف  استراتيجية االحتؾاء ايم

 لالديؾفةتية – ف  وؾء ذلػل حاولت اليابان ايفيادة بيذ اء ميؽ تيؾترات العاتيات الريةشية
لتحقةييي  م اسيييب سياسيييية واتتريييادية ويييؽ طريييي  تر يييةؽ واتت يييا االتتريييادية ميييأ الظيييرفةؽ دون 
االبتعاد ويؽ الؾالييات الستحيدة وواتات يا الدياسيية وايمشيية الستظيؾرة مع يال مسيا ويسؽ ل يا م انية 

 تذيياهدإتميسييية سياسييية واتترييادية وحتييه أمشييية متسةييزة فيي  السشظقيية دفعييْت الرييةؽ؛ التيي  أضييذْت 
م  القيييؾم ايوربيييية واليابانيييية والديييؾفةتية  أتظييياب والسييييةل لتديييار  إليييه تظدييييأ واتت يييا ميييأ  تشيييا

 و2:89اليابانل وتشغؼ واتات ا مع ا ومه وف  معاهدة الدام والرداتة لعام 
يي اتأريخي،يي االسعاهييدة ضاف،يي تمييػأن ييْت ل وييام ؾٍ وومييه نحيي ن اييية  بييةؽ الييدولتةؽ مشييذ ا ييان تا س،
ي إذل ثانيةالحرب العالسية ال لتعاميل اليدولتةؽ في  السديتقدلل واسيتظاوْت أيزيا،  ا واميةوويعْت ُأسد،

مسييا رليي  ع ييؾر مثميي  تييؾن  ايمةر ييية مديياودة الرييةؽ فيي  تحدييةؽ واتات ييا بالؾاليييات الستحييدة
ميؽ  االفيادةلاءْت ف  إطار محاولة و ال ّسيسا أن تمػ الُسعاهدة لدمد يقف بؾلد االتحاد الدؾفةت 

لييؾ دوليي  معييةؽ حاولييْت فة ييا الييدولتان الظرفييان لعييل محتؾيات ييا متظابقيية مييأ حالييات  ييل مش سييا 
وتدرات سال بعد أن شروْت الرةؽ ف  برنامج ا لمتحدم  االتتريادنل في  الؾتيت اليذن أومشيْت هييد 

ةؽ لتس ي ال وويدم تسدي  ا بالتديدمد نقيد، ايليليل الرةؽ بقروض طؾيمية ؾ اليابان وؽ استعدادها لتس
ة اليابييان الذييريػ ايكثيير أهسييي أوييحتالرييةؽ مييؽ تشفةييذ مذيياريع ا التحدمثييية والترييشي يةل حتييه 

يي اآفات،ييهييذي الُسعاهييدة  فتحييْت بالشدييبة لتجييارة الرييةؽ الخارليييةو لييذال  لاسييتثسار السييال   كدةييرة اوفر ،
لديعة مدياحت ا  اوالتعشؾلؾل  اليابان  ف  الرةؽ الت  تسثل بالشدبة لميابان أهيؼ سيؾق والسيية نغير، 

 س ان اوو ثرة ودد 
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نمحا ف  هذا البح  ان العاتات بةؽ أن دولتةؽ ال يس ؽ ان تبقيه ثابتية وبيدون أن  كسا
السييدة طييؾال  اليابييان  تغةييرل إذ أن العييداء الييذن اسييتح ؼ واتييات الرييةؽ الذييعدية بعييدوها التقمةييدن

ل وان  ييان بذيي ل غةيير مباشييرل تييد ضزييأ لغييروف ومتغةييرات 2:83حتييه وييام  2:56وييام  مييؽ
 ومييه أسيياس مش سييا يدييعه إلييه بشيياء واتتييد مييأ اآلضيير ومتشؾويية إتميسييية ودولييية لعمييت  ييا،  كثةييرة

تؾاميييد سييييادة مفييياليؼ وتريييؾرات ومريييال  لدميييدة ُتعيييي  واتت سيييا الخارلييييةل ففييي  الؾتيييت اليييذن 
لبقييياء بؾ يييف ا مفتييياح مشظقييية لشيييؾب شيييرق آسييييا فييي  مرحمييية الحيييرب حر يييت هييييد اليابيييان وميييه ا

ة السجياورة ل يا الباردةل والدع  إله ديسؾمة استسرار تدف  السؾارد الظدي ية إلة ا مؽ أسؾاق السشظقي
 اسيتسرارا؛ فأن الرةؽ حر ت هي  ايضيرم وميه ويسان ومؽ ايسؾاق الرةشية ضرؾ ،  اوسؾم، 

اروت إلييه بشيياء واتيية مييأ اليابييان لمحرييؾل ومييه التقشييية سيي تحقةيي  مرييالح ا فيي  السشظقييةو لييذال
ورؤوس االميييؾال اليابانيييية بعيييد حرمان يييا مش يييا أثييير تفييياتؼ نزاو يييا ميييأ االتحييياد الديييؾفةت  وواتت يييا 
الستيييؾترة ميييأ الؾالييييات الستحيييدة االمةر يييية التييي   انيييت تديييعه لسؾال ييية الشغيييام الذيييةؾو  الريييةش  

)دني  بيدء الريةؽ لسديةرت ا اال ياحية ويؽ طريي  و دولتةؽ بؾاسظة اليابانو ووقب التقارب بةؽ الي
مييؽ مزودهيييا  ل ضةييرتستعييت بقييؾة اتترييادية والسيييةفيي  اليابييان التييي   لييدت الرييةؽو  (لشييياو بةشيي 

ل هيسييا لييؾ أحجسييْت الؾاليييات بالتقشييية الستظييؾرة ورؤوس ايمييؾال الازميية لرفييد مدييةرت ا اي يياحية
 وؽ تزويدها ب ا الوتبارات سياسة او امدمؾلؾليةوالستحدة االمةر ية وحمفاؤها الغربةؾن 

 ىؾامش البحا: 
ل تسؾز 19العدد القاهرةل ل"مجمة الدياسة الدولية  "نازل  معؾض أحسدل ايدراك اليابان  لمشغام الدول ل  (1)

 و66ل ص 1993

وسييام هييادن و ييار وغيييؼل تظييؾر و ُمشغيير@ 1952لمتفا ييةل وييؽ اووييا  اليابييان ايتترييادية بعييد وييام  (2)
" دراسة تأريخية"ل إطروحة د تؾراي غةر مشذؾرةل ُ ميية التربيية  9=?7-8;?7سياسة اليابان ايتترادية 

 و;>8-6;7ل ص :867ابؽ رشد لمعمؾم ايندانيةل لامعة بغدادل 

(3) David J. Lu (ed.), Japan A Documentary History, (New York, M.E Sharpe, 

Inc.,  1997),pp.512-516. 

ل رسالة مالدتةر غةر 3113-:2:5الرةشية لمفترة مؽ  –مظمػ الجدؾرنل العاتات اليابانية دمشا لؾاد  (5)
 و47ل ص 3113مشذؾرةل  مية العمؾم الدياسيةل لامعة بغدادل 

الجدييؾرن ل التجربيية الرييشاةية والتعشؾلؾلييية اليابانييية وآفات ييا السدييتقدميةل رسييالة مالدييتةر  ةإقبييال وظييي  (6)
 و86-85ل ص 5::2ة وايتترادل لامعة بغدادل غةر مشذؾرةل  مية ايدار 
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ل ويييؽ انتريييار الحيييزب الذيييةؾو  وتأسييييس لس ؾريييية ?:?7-;:?7أسيييفرت الحيييرب ايهميييية الريييةشية  (7)
ميأ ان يا  بدوؼ مؽ االتحاد الدؾفةت  ?:?7ف   تذريؽ ايول ( )ماو تد  تؾن  بزوامة الرةؽ الذعدية 

فييي    )تامؾان(تأسييييس لس ؾريييية الريييةؽ الؾطشييييةبسقابيييل تيييؼ ل كانيييت غةييير معتيييرف ب يييا فييي  االميييؼ الستحيييدة
وذليػ بنسييشاد (ل ;=?Haing Kai Skek 7>>=-7)تيذيان   يان شييػ  بر اسية ?:?7كيانؾن ايول 

 ُمشغر@ ووه  الُسعترف ب ا مؽ االمؼ الستحدة مؽ الؾاليات الستحدة ايمةر ية

(ل) وسانل دار السعتز لمشذير 2:87-:2:5وسام هادن و ارل الدياسة الرةشية حيال السذرق العرب )
 و:2-29(ل ص 3131والتؾزيأل 

ل تذييريؽ 49ايمةر يي ل "مجميية الدياسيية الدولييية"ل العييدد –محيي  الييدمؽ ضظييابل الرييةؽ والسحييؾر اليابييان   (8)
 و215ل ص2:85ايول 

ل 2:81ل نيدانل 31ندية اي ف ان ل التحرك الدبمؾماس  ف  الدبعةشاتل "مجمة الدياسة الدولية"ل العدد (9)
 و:22ص

ل تأثر ُهشياك بايفعيار الذيةؾةيةل أسي ؼ <7?7ل دضل لامعة ب ةؽ وام 9?<7 وامولد @ ماو تدي تؾنغ (9)
و تياد مياو السديةرة الظؾيمية لمحيزب 87?7ف  إنعقياد السيلتسر ايول لمحيزب الذيةؾو  الريةش  في  تسيؾز 

(ل أثشياء Kuomintangزةييؼ الحيزب اليؾطش  الريةش )العؾمةشتان   وميه الذةؾو  ونج  ف  االنترار 
(ل فيأومؽ ويؽ قييام لس ؾرييية الريةؽ الذيعديةل وأثشياء وليؾدُي في  الدييمظة ?:?7-;:?7الحيرب ايهميية)

ل <;?7كان لُد العثةر مؽ ايوسال ومه الرعةد الدياس  وايتترادن مش ا مذرو  القفزة الُعدرم وام  
سمب،ا وميه الذيعب الريةش  ميؽ الشاحيية  وان  انت تمػ االوسال تد انع دت ل>>?7والثؾرة الثقاهية وام 

او ُمشغر@  االتترادية والشفدية ايز،

The New Encyclopaedia Britannica Vol.4,15th.ed,(Chicago, Encyclopaedia 

Britannica. Inc.,1988), p. 589.                                                                             

ل نيديان 52ايفشدن ل اليابانوو العساق الجدمد ف  والؼ متغةيرل "مجمية الدياسية الدوليية"ل العيدد  نزيرة  (21)
 و122ل ص1978

لزييرة هؾنذيؾل تخيرج في  غيرب ( Yamaguchiل ف  مدمشة)يسالؾتذ  2:12ولد وام  @ؾسات ايداكؾ (22)
 اراتوز  ةل السييساويدو تقّميد مشا يب وزاريية 2:35لامعة طؾ ةؾ ايمدراطؾرية ويام ف  مؽ  مية القانؾن 

طؾ ةيييؾ  ةويييؽ دور  دولييية مديييلولوالساليييية والتجيييارة والريييشاوة الدوليييية ووزيييير  الدشييياءالدرييييد والسؾا يييات و 
 ر يييسشييغل مشرييب و ل 2:68نتخييب زةيسييا، لمحييزب المةدراليي  الييديسقراط  وييام أُ  لأللعيياب ايولسديييةل  سييا

يعيييؾد ليييُد الفزيييل فييي   ل(2:83سيييؾز ت8 -2:75 الثيييان تذيييريؽ :لمسيييدة ) اليييؾزراء ثييياث ميييرات متتالييييةل
تتريييادية ميييأ اُيسيييرة الدولييييةو نيييال ليييا زة نؾبيييل العاتيييات الدياسيييية واي دييييأسيييترداد لزييييرة أو ةشييياوا وتظإ

 و2:86وام  هتؾف لنتذار ايسمحة الشؾويةإتقدمرا، لألوسال الت  تام ب ا لمحد مؽ  2:85لمدام وام 

Kodansha Encyclopedia of Japan, 7, 1st .ed., (Tokyo, Kodansha, Ltd., 

1983),p.26; 
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 26ل 33ل العيدد 32مي   الديفارة اليابانيية في  العيراق ل مؽ هؾ أيداكؾ ساتؾل " نذرة أضبار اليابان "ل
 و23-21ل ص2:85تذريؽ الثان  

(12) Chad J. Mitcham , China's Economic Relations with the west and Japan 1949- 

79, Grain,  Trade and  diplomacy, (London, Routledge, 2005),p.146-147.  

 و356دمحم حدشةؽ لي لل أحادم  ف  آسيال )بةروتل دار السعارفل دوت(ل ص (24)

آسييييال ترلسيييية نغةييير لاهييييلل )بشغيييازنل الييييدار فرانديييؾا غؾدوميييانل سمدييييمة تجيييارب الذييييعؾبو ن زييية  (25)
 و225( ص5::2الجساهةرية لمشذر والتؾزيأل 

ل )بةييروتل 8إسييساوةل  ييدرن مقّمييدل ايسييتراتيجية والدياسيية الدولييية السفيياليؼ والحقييا   ايساسيييةل ط (26)
 و87>ل ص (;<?7ملسدة ايبحاث العربيةل 

 و343(ل ص :2:9ل م تبة مدبؾل ل دمحم نعسان لالل الررا  بةؽ اليابان والرةؽل) القاهرة (27)

(17) W.W. Rostow, The Diffusion of Power: An Essay in Recent History,( New 

York, The MacMillan Co., 1972), pp. 432–434. 

الييير يس الديييابأ والثاثيييؾن لمؾالييييات الستحيييدة ايمةر يييية وليييد فييي   اليفؾرنييييا ويييام  :نيكديييؾن  ريتذيييارد (29)
ل ُويّةؽ 2:58(ل ُأنتخيب وزيؾا، في  مجميس الشيؾاب ويام 2:53-2:48)لألويؾامل مارس السحامياة 2:24

تديل أن ُيعسيل  2:85في  التاسيأ ميؽ آب  دسيتقال ميؽ مشريبإل 2:67و 2:63نا ب لمير يس في  ويام  
فيي   الحييزب الييديسقراط  مجسييأ م اتييب برييمتد بالتجدييس ومييهإت امييات  وذلييػ بدييدب مييدة والمتييد الثانيييةل

 ُمشغر@ والذن ورفت الفزيحة الدياسية بنسسد (Watergate)ووترغةت مدشه

New Age Encyclopedia,Vol. 13, 18th. ed., ( Lexington, Lexicon 

Publications, Inc, 1980),pp.187-188; 

حتيييه الةيييؾمل) لشيييدنل دار الح سيييةل  :289أودو زاوتيييرل رؤسييياء الؾالييييات الستحيييدة ايمةر يييية مشيييذ ويييام 
 و:37-372(ل ص3117

يية مةر الذن أريد لد أن ي ؾن أحد السراحل البارزة ف  تظؾر دبمؾماسية الؾاليات الستحيدة االهؾ السددأ  (:2)
الدوليييةو وهييذا السديييدأ فيي  الؾاتييأ ليييؼ ي ييؽ ِإال  نتيياج التيييؾرط ايمةر يي  الستزامييد فييي  وسيي  القييارة اآلسيييةؾيةل 

الحييرب الفةتشاميييةل أن  والّسيييسا بعييد معانات ييا مييؽ حييرب االسييتشزاف فيي  فةتشييامل  وهييؾ مييتمخص بييي) فتشسيية(
تردمر الحرب لمفةتشيامةةؽ أنفدي ؼل  فتتيؾله فةتشيام الجشؾبيية السحسيية ميؽ الؾالييات الستحيد مديلولةت ا في  

ل السريدر الدياب ل ص مقّميدمؾال ة فةتشام الذسالية السرةية مؽ تدل االتحاد الديؾفةت  والريةؽو ُمشغير@ 
 و539-541

(20) B.M. Frolic, The Trudeau Initiative, in Evans and Frolic (eds), Reluctant 

Adversaries: Canada and the People’s Republic of China, 1949–1970, 

(Toronto, Ont. University of Toronto Press, 1991), pp. 192–193. 

 و2وغيؼل السردر الداب ل ص  (32)

(22) B.M. Frolic, The Trudeau Initiative, in Evans and Frolic (eds), Reluctant 

Adversaries: Canada and the People’s Republic of China, 1949–1970, 

(Toronto, Ont. University of Toronto Press, 1991), pp. 192–193. 
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(23) Hiroshi Okumura, Corporate capitalism in Japan, (London, Macmillan Press 

Ltd, 2000). p.40.  

وسييقؾط القييؾم العغسييهل ترلسيية مالييػ الدييدمرنل) وسييانل االهمييية لمتؾزيييأ والشذييرل بييؾل  ةشييدنل نذييؾء  (35)
 و527(ل ص 5::2

د تيييؾراي غةييير مشذيييؾرةل  ميييية العميييؾم  إطروحيييةسيييعةد رشيييةد وديييد الشدييي ل التجربييية اليابانيييية فييي  التشسييييةل  (36)
 و6:ل ص 3::2الدياسيةل لامعة بغدادل 

(26) Gregory Clark, An analysis of Japanese Direct Investment Overseas in 

postwar years, " The Developing Economies" , Vol.9, No.1, (March 1971), 

pp.59-60.  

(27) V. Kaufman, Confronting Communism: US and British Policies Toward 

China, (Columbia, MO: University of Missouri Press, 2001), p. 208. 

(28) B., Naughton, Growing Out of the Plan: Chinese Economic Reform 1978–

1993, (New York, Cambridge University Press, 1995), p. 384. 

 و361-:35ل السردر الداب ل ص مقّمد (:3)

 و53-52الجدؾرنل السردر الداب ل ص  (41)

 و54السردر نفددل ص  (42)

 و77لداب ل ص أحسدل السردر ا (43)

 و246-245لالل السردر الداب ل ص  (44)

ل  ييانؾن الثييان  =:مرييظفه ومييؾنل الرييةؽ الساوييية والؾفيياق الييدول ل "مجميية الدياسيية الدولييية"ل العييدد (45)
 و?9-<9ل ص ؛ و ارل السردر الداب =:8ل ص ==?7

ايول  أسس بعد إنيدماج ايتجياهةؽ اليديارن واليسةشي  لمحيزب ايشيتراك  في  الثالي  وذير ميؽ تذيريؽ (46)
 ُمشغر@ ل وهؾ مؽ أتؾم أحزاب السعاروة اليابانيةو2:66

Robert Edward Ward, Japanese Political System, (New Jersey, Englewood 

Cliffs Prentice-Hall, Inc., 1967), pp.69-70;                                                        

 و5:وغيؼل السردر الداب ل ص 
ل ::4اسساوةل  درن مقمّدل العاتات اليابانية الرةشيةل " مجمية االهيرام االتتريادن"ل القياهرةل العيدد (47)

؛ الجديؾرنل السريدر 343-342؛ لالل السردر الدياب ل ص 58-57ل ص 2:83ايول مؽ نيدان 
 و57-56الداب ل ص 

ل ص 2:83ل نيديان  39عيدد روبةر لةدانل العاتيات اليابانيية الريةشيةل" مجمية الدياسية الدوليية"ل ال (48)
 و2:7

 و?9-<9ل ص ؛ و ارل السردر الداب <:8 السردر الداب ومؾنل  (49)

وهيؾ أول ر ييس وزراء لميابيان بعيد الحيرب العالسيية  مؽ وا مية فاحيية ل2:29ولد وام @ كاكؾي تاناكا (:4)
ل تديشؼ ويدة 2:67ومه تعميؼ لامع ل أنغؼ إله الحزب المةدرالي  اليديسقراط  ويام  حا ل غةرايولهل 
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فيي  إوييادة  أسيي ؼ والدريييد والسؾا ييات والسالييية والتجييارة والرييشاوة الدولييية وزاريييةل مش ييا وزاراتمشا ييب 
ل أويظر 2:83 يانؾن ايول  :2تعياون في  لممعاهيدة  وميه العاتة مأ الريةؽ بعيد زيارتيد ل يا وتؾقيعيد

  إداراتدواستقالة تحت وغ  حسات إوامية ر زْت ومه الفداد ف  ل

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol., 7, p.337. 

 يييفحات لدميييدة فييي  تييياريق العاتيييات بيييةؽ الريييةؽ واليابيييانل ) ب يييةؽل دار الشذييير بالمغيييات االلشديييية  (6:)
 و<->(ل ص 8=?7

ل تييياريق الذييييرق ايتريييه الحييييدم  دمحم وميييي  القيييؾزن وحدييييان حييياق؛ <7->7السريييدر نفديييدل ص  (7:)
 و272-271(ل ص 3112والسعا رل )بةروتل دار الش زة العربية ل 

 و8>7-7>7القؾزن وحاقل السردر الداب ل ص  (8:)
(43) Glanni Fodella, (ed.), Social structures and Economics in Japan Up to 1980, 

Vol.1, (Milano, University Bocconi, 1975), pp. 296-299. 

 و7>8لالل السردر الداب ل ص  (::)
(45) F.R.U.S., 1969-1976, Vol. V,  United Nations, 1969-1972, Telegram from the 

Department of State to the Embassy in Japan, Washington, August 30, 1971, 

No. 400, pp.793-794;1969-1976, Vol. lll, Foreign Economic Policy; 

International Monetary Policy, 1969-1972, Memorandum of Conversation, 

Washington, September 16, 1971, No. 77, pp. 188-193.  

 و6;الجدؾرنل السردر الداب ل ص  (>:)
ص  ) بغييدادل مشذييؾرات مجميية ايتتريياد(لفييلاد مرسيي ل محاوييرات فيي  االتتريياد الييدول  السعا ييرل (=:)

فيي  الغييربل ترلسيية غدييان رسييانل) دمذيي ل مظبعيية وزارة الثقافييةل  امشعييةؽل او فول ايزميية الشقدييية؛ 52
 و;86-868(ل ص >=?7

ل ;=?7تسؾز  7ل ==:اليابانو السعجزة اآلسةؾية ف  م ب الري ل "مجمة ايهرام االتترادن"ل العدد  (<:)
 و786؛ االفشدنل السردر الداب ل ص >8ص

ل في  الذيرق 2:84وام لاءت أزمة الظاتة وقب نذؾب حرب تذريؽ ايول وب ذا الرددل 
 "و الشفط سالح في السعركةايوس ل ورفأ الدول العربية السردر لمشف  شعار" 

ل ومه االتترياد اليابيان و ُمشغير@ وغييؼل السريدر الدياب ل 9=?7لمتفا ةل وؽ أثر أزمة الظاتة وام  
 و;>8-6>8ص 

(49) White Paper on International Trade Japan 1972, (Japan External Trade 

Organization 1973), p.11; Kodansha Encyclopedia of Japan, vol.2 , 

p.160. 

(50) White Paper of Japan 1973-1974, " Annual Abstract of Official Reports 

and Statistics of the Japanese Government", ( Japan, Cepres Inc., 1975), 

p.18; White Paper on International Trade Japan 1973, (Japanese 

External Trade Organization, 1974), pp.11-12. 
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(ل و ؾناشييييييةرم Etorofuايربييييييأ  فيييييي  شييييييسال اليابييييييان وهيييييي  لييييييزر إمتؾرفييييييؾ) لييييييزر العؾريييييييلتقييييييأ  (7;)
(Kunashri(ل وشي ؾتان)Shiiotan(ل وهابؾمام)Habomai)  ل أستحؾذ ومة يا االتحياد الديؾفةت  بعيد

دوييد بؾم ميييب وظييا ا ل اليابييان ميييؽ الذييروق إليييه ُمشغييير@  و;:?7الثانييية وييام  ن اييية الحييرب العالسيييية
 و :79-:78(ل ص :??7الدظؾ و )الجةؾسياسية اليابانية السعا رة(ل )بةروتل م تبة لدشانل 

 و8>8-?;8لالل السردر الداب ل ص  (8;)
 و9;-8;الجدؾرنل السردر الداب ل ص   (9;)
ل 1969ل نيديان 16آسيال  " مجمة الدياسة الدولية "ل العدد دمحم ةيدهل دور اليابان االتترادن ف   (:;)

 و128-122ص 
الباسفيػل رسيالة مالديتةر غةير -اليابان  ف  إتميؼ آسيا -حةدر زهةر لاسؼ الؾا م ل التشافس الرةش  (;;)

 و45-26ل ص2338مشذؾرةل  مية العمؾم الدياسيةل لامعة الش ريؽل 
 و>7-;7و ارل السردر الداب ل ص  (>;)

( ?;?7-?:?7إلييه أربعيية مراحييلل ايولييه) ةتية فالدييؾ  -ُتدييست طديعيية العاتييات الرييةشية ب ييذا الرييدد
-9>?7( مرحميييية الحييييؾار ايمييييدمؾلؾل و والثالثيييية)9>?7-6>?7مرحميييية الرييييداتة والتحييييالفو والثانييييية)

 لمتفا ةل وُمشغر@ ( مرحمة االستفزاز واالحتعاكو?>?7->>?7( مرحمة الحرب الباردةو والرابعة)>>?7
ل ص ?>?7ل تسيييؾز =7لمشيييزا  الريييةش  الديييؾفةت ل" مجمييية الدياسييية الدوليييية"ل العيييدد  التييياريخ ؾر التظييي
 و8>7-?:7

(57) O. B. Borisov and B. T. Koloskov, Sino- Soviet Relations,(Moscow,     

Progress Publishers, 1975), p. 97-103. 

 و<:8ل ص السردر الداب ومؾنل  (<;)
 و79صايفشدنل السردر الدد  ل  (:6)

ا مييؽ وييام  هييؾ : ان الي ذييؾت (6>) أول ر يييس وزراء لجس ؾرييية الرييةؽ الذييعديةل تقمييد م ييام مشرييبد بييدء،
كسيا تيام بيدور  لو وسيل تذيؾ في  عيل ح يؼ مياو تديه تؾني >=?7حتيه وفاتيد في   يانؾن الثيان   ?:?7

فعيييال فييي  تعزييييز سييييظرة الحيييزب الذيييةؾو  وميييه الديييمظة وتذييي ةل الدياسييية الخارليييية وتشسيييية االتترييياد 
 لمتفرةل وؽ دوري ف  الدياسة اليابانية و ُمشغر@  .الرةش 

D. Wilson, The Story of Zhou Enlai 1898–1976,( London, Hutchinson, 1984).   

(61) J. Wong, The Political Economy of China’s Changing Relations With 

Southeast Asia, (New York, St. Martin Press, 1984), pp.56-59. 

 و221-223ل السردر الداب ل ص غؾدومان (8>)
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يييا دفاةي،يييا يويييادة تديييميح او ايوليييه ميييؽ ويييام  (9>) ل والثانيييية ميييؽ ويييام 1961-1958أتبعيييت اليابيييان ضظظ،
ل 1973و واثارت الخظة الرابعة التي  تيؼ مشاتذيت ا ويام 1972-1967ل والثالثة مؽ وام 1962-1966

طمدت أن تزاوف الشفقات العد رية اليابانية وؽ الخظية العدمد مؽ التداؤالت لزخامت ال الّسيسا أن ا  
 و331الثالثةو ُمشغر@ لالل السردر الداب ل ص 

ل ترلسييييييية نيييييييال  1973-1972ل السةيييييييزان العدييييييي رن فييييييي  العيييييييالؼ ةمع يييييييد الدراسيييييييات االسيييييييتراتيجي (:>)
 و 276-274(ل ص 1973غمؾشل)بةروتل السلسدة العربية لمدراسات والشذرل 

ل  2:98ل حزييييييران 99اآلسيييييةؾن لميابيييييانل "مجمييييية الدياسييييية الدوليييييية"ل العيييييدد نزييييييرة ايفشيييييدنل اليييييدور  (76)
 و59؛ الجدؾرنل السردر الداب ل ص255ص

ل 67مريييظفه وميييؾنل التحيييرك اليابيييان  والتيييؾازن الجدميييد فييي  آسييييال" مجمييية الدياسييية الدوليييية"ل العيييدد  (77)
 و93ل ص:2:8حزيران 

 و:41-419لالل السردر الداب ل ص  (78)

 ؛و51ل ص (1993اليابان  ف  التدعةشاتل )القاهرةل م تبة مدبؾل ل حدةؽ شري  ل التحدن  (79)

 و133وظا ال السردر الداب ل ص  (:7)

 و 84ومؾنل التحدن اليابان ل ص  (81)

ل 65ندييية اي ييف ان ل معاهييدة الدييام والرييداتة الرييةشية اليابانيييةل "مجميية الدياسيية الدولييية"ل العييدد  (82)
 و215ل ص2:89تذريؽ ايول 

 و64لداب ل ص الجدؾرنل السردر ا (83)

 السردر نفددو (84)

 و22ص  ل2:88ايول مؽ شباط  4ل العدد 5م    " نذرة أضبار اليابان "ل (85)

ل :6?7آب  88ل في   Sichuan)سةتذيؾان )نتميؼ بيوليد ميؽ وا مية الفاحيةؽ في  @ غدنيغ شيياو بيشي (86)
الحييزب  انزييؼ إلييهفإلييه الرييةؽل  دتييدالذييةؾةية وشييد وؾ  بايفعييارتييأثر و ل 86?7درس فيي  فرندييا وييام 
 في  (دني )ل وسيل ?:?7وبعد تأسيس لس ؾرية الرةؽ الذعدية  ويام   ل 89?7الذةؾو  الرةش  وام 

تد   لساو) ان أحد الداوسةؽ و  لةوالسشاط  الجشؾبية الغربية ايضرم لتعزيز الديظرة الذةؾةي التدت إتميؼ
محفؾفييية  دولييية )دنييي ( ورث و ذليييػل  يييان وميييه ضييياف ميييأ ايميييدمؾلؾليات الدياسيييية لسييياو وبيييرغؼل تؾنيي (

ل أ ييب  (ميياو)السذيياكل االلتساةييية الشالسيية وييؽ الثييؾرة الثقاهييية والحر ييات الدياسييية ايضييرم مييؽ و ييد ب
ويؽ ل الجدميد " التفعةير االشيتراك ميشيدسوويد " لمكييادة الريةشيةل مؽ الجةل الثان  البارز  الذخصدن  

أ اوتساد وسم  لمسسارسات اتتراد الديؾقل بةؽ ايمدمؾلؾلية االشتراكية لمحزب الذةؾو  مطري  الجسأ 
تظيؾير  ليد ويشدب فت  دن  الرةؽ ومه االستثسار ايلشد ل والدؾق العالس  والسشافدة ضا ة محدودةل

م ييات السامييةؽ مييؽ  أ مدييتؾم م يذييةفيي  العييالؼل ورفيي  الرييةؽ لترييب  واحييدة مييؽ أسيير  السشيياط  نسييؾا
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ميييا إذا كييان القييط اسيييؾد أو ابيييض طالسيييا أنييو يرييييد : ال ييييؼ مييؽ أبيييرز أتؾالييد السييؾاطشةؽ الرييةشةةؽل
"ل  لمداللييية وميييه انفتاحيييد االتتريييادن وميييه العيييالؼ الخيييارل  بغيييض الشغييير ويييؽ ايميييدمؾلؾليات الفئيييران

 ُمشغر@ و=??7شباط  ?7تؾفه ف  الدياسيةو 

 (و دراسية تاريخييةل" مجمية  ميية3::2-2:89وسام هادن و يار وغييؼل الدياسية االتتريادية الريةشية )
 ؛336ل ص 3126ل 3ل م  7التربية"ل الجامعة السدتشرريةل العدد 

Jean-François Huchet and Ezra Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation 

of China, ( London, Cambridge, MA, and The Belknap Press, 2011),pp.4-8. 

ل ترلسة رشا  سال واحسد (=??7-:6?7دمش  شياو بةش و م شدس بشاء الرةؽ الحدمثة) (>=)
 و><8(ل ص 8679الدعةدل)القاهرةل الس تب السررن لمسظدؾواتل 

ل تخرج ف  لامعة طؾ ةؾ والتح  بؾزارة السالية تدشؼ مشا ب وزارية ;6?7ولد وام @ تاكيؾ فؾكؾدا (==)
ل ثؼ 7=?7ل وزارة الخارلية وام ;>?7ل وزارة السالية وام ?;?7ودة مش ا وزير الزراوة والغابات وام 

 و ُمشغر@ >=?7-:=?7نا ب ر يس الؾزراء لمسدة 
Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol. 2, p. 362.                                               

 و22ص  ل2:88ايول مؽ شباط  4ل العدد 5م    " نذرة أضبار اليابان "ل (89)

 و77الجدؾرنل السردر الداب ل ص  (:8)

؛ ليالل السريدر 5-4ل ص 2:89تذيريؽ االول  26ل 31ل العيدد 36مي    " نذرة أضبار اليابان "ل (91)
 و254-253؛ اال ف ان ل السردر الداب ل ص 526-524الداب ل ص 

 و395-393ل السردر الداب ل ص بةش  (92)

 و235االفشدنل السردر الداب ل ص  (93)

 
 
 
 

 

  
 

 


