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  :21الشرق أوسطية مع مطلع القرن -العالقات اليابانية

  2003دراسة تطورات املوقف الياباين من احلرب على العراق 

  3رجامعة اجلزائ .كلية علوم اإلعالم واإلتصال لزهر مروك. أ

  ملخص
لعبت العديد من التحوالت اليت شهدا اليابان مع مطلع القرن احلادي والعشرين على املستويني 

 –اخلي واخلارجي دورا يف إحداث تأثريات كبرية على تطورات واجتاهات العالقات اليابانية الد
  .الشرق أوسطية

فقد انتهجت اليابان رؤية جديدة  يف عالقاا مع الدول الشرق أوسطية، أعطت فيها األمهية 
مع الواليات الستخدام األداة العسكرية يف حل أزمات املنطقة، واعتمدت سياسة التنسيق احملكم 

كما ركزت كل جهودها السياسية والدبلوماسية على محاية وضمان . املتحدة يف هذا اال
أوسطية  - وانعكس ذلك على مضمون العالقات اليابانية الشرق. مصاحلها احليوية يف هذه املنطقة

  .2003كما اتضح خالل احلرب على العراق عام 

  .، العالقات، العراق، احلرباليابان، الشرق األوسط: الكلمات الدالة
ABSTRACT 
Since the end of the 20 the century, various changes or rather transformations both 
at domestic and regional levels ,played a great role in shaping Japanese-Middle 
East relations ending in a new vision of Japanese policy towards the area. The 
new Japanese approach appeared especially in adopting military means in the 
process of settling the Middle East crisis and in advancing forward stronger 
coordination with US policy in the region as well as devoting greater political and 
diplomatic efforts to maintain Japan’s vital interests in the Middle East zone. The 
new developments in Japan’s policy towards the Middle East appeared in a clear 
manner in the occupation of Iraq (2003). 

  مقدمة

شهدت العالقات اليابانية الشرق أوسطية مع مطلع القرن احلادي والعشرين تطورات معتربة 
  .ونقلة نوعية حتت تأثري عدة حمددات اقتصادية وسياسية وأمنية

كما كان للتحوالت اليت شهد منو اليابان على املستويني الداخلي واإلقليمي دورا يف التأثري على 
العالقات مع دول منطقة الشرق األوسط، حيث ختلت عن سياستها التقليدية رؤية اليابان ألمهية 

القائمة على إعطاء األولوية للمصاحل االقتصادية على حساب القضايا األمنية و السياسية وعلى 
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وبدأت اليابان . استخدام األدوات السلمية ورفض استخدام القوة العسكرية حلل الرتاعات الدولية
الشرق  –ديدة كان هلا بالغ التأثري على تطورات واجتاهات العالقات اليابانية يف انتهج رؤية ج

  .أوسطية كاستخدام األداة العسكرية والتنسيق التام مع الواليات املتحدة يف املنطقة
وشكلت احلرب على العراق الفرصة املناسبة لليابان لوضع هذه الرؤية اجلديدة موضع التنفيذ، 

  . ملقالكما سنبينه يف هذا ا

  الشرق أوسطية -حمددات ومرتكزات العالقات اليابانية: أوال

الشرق أوسطية، على أساس اخللفية العلمية اليت ترى أن - لعالقات اليابانيةاحتلل دراستنا حمددات 
ال ختضع يف جممل تفاعالا لتأثري عامل واحد من العوامل الفاعلة فيها، وأنه "العالقات الدولية 

حد هذه العوامل أن ينفرد بنفسه ليشكل لوحده أداة فاعلة تتحدد من خالله هذه ليس مبقدور أ
- فالعالقات اليابانية. ، وإمنا هناك فواعل تلعب دورا ولو بشكل نسيب من عامل آلخر1"العالقات

الشرق أوسطية ختضع يف تفاعالا وتطوراا إىل مجلة من احملددات املؤثرة فيها واملتحكمة يف 
  .ا وتطوراااستمراره

الشرق أوسطية تستلزم بداية دراسة وفهم مكانة وأمهية منطقة - إن دراسة العالقات اليابانية
ذلك أن .  الشرق األوسط يف املدركات االستراتيجية لصانع القرار يف اليابان ومدى اهتمامه ا

ية والسياسية واالقتصادية املنظور الياباين ألمهية املنطقة يتحدد وفق مجلة من احملددات اجليوبوليتيك

  احملدد اجليوبوليتيكي ـ 1. واحلضارية وغريها

الشرق أوسطية، احملدد اجليوبوليتيكي الذي يعكس -يأيت يف مقدمة حمددات العالقات اليابانية
مما . 2األمهية اجلغرافية ملوقع الدول بأبعاده اإلستراتيجية والتأثري املتبادل بني األرض والسكان

  .خاصة على مكانة الدولة على الساحة العاملية يضفي أمهية
فاألمهية اجليو بوليتيكية ملنطقة الشرق األوسط تنبع من موقعها اجلغرايف املميز واملؤثر، إىل جانب 

فاملوقع اجلغرايف أعطى للمنطقة شخصية مميزة ومكانة ودورا . الثروات واملوارد اليت تتوفر عليها
رات الدولية ملرحلة ما بعد احلرب الباردة عززت من القيمة السياسية على الساحة العاملية، فالتطو

واإلستراتيجية ملنطقة الشرق األوسط، وأصبحت من جديد يف قلب التجاذبات العاملية وتنافس 
  .القوى الدولية الكربى
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وتعد من  فاجلغرافيا بصفة عامة تعد من العوامل املادية الدائمة واملؤثرة يف وزن منطقة الشرق األوسط
أكثر مقومات ثباتا خاصة وأا شكلت عامل جذب للقوى الكربى للبحث على مناطق نفوذ هلا يف 

  . 3املنطقة
منطقة تتميز مبوقع جيو بوليتيكي بالغ األمهية، حيث يتحكم يف مضايق  يعد الشرق األوسطو

ب للتنافس العاملي وممرات مائية دولية تشكل شريانا للتجارة العاملية، وشكل موقعها نقطة جذ
عليها، فهي مبثابة مهزة وصل بني قارات آسيا وأوربا وإفريقيا ومعربا مهم، يطل على حبرين 
هامني ومها البحر العريب وخليج عدن من اجلنوب والبحر األمحر من الغرب، وشكل هذان 

  .4البحران طريقا حيويا للمالحة الدولية مما استقطب أنظار القوى الكربى
قا من تأثري النظام اجلغرايف يف استقطاب االستراتيجية الدولية إزاء منطقة الشرق األوسط تتبني انطالو

األمهية االستراتيجية ملا فوق العادة هلذه املنطقة اليت تقع يف قلب العامل وازدادت أمهيتها مع تنامي 
الشرق بالغرب إىل منطقة املصاحل الدولية ا، فانتقلت منطقة الشرق األوسط من مكانة موقعية تربط 

اقتصادية بالغة األمهية لكل النظام الدويل، فهي فعالً حلقة اتصال بني الشرق والغرب عرب مسالك 
  .5برية ورية وحتولت إىل جمال حيوي للنظام الدويل املعاصر

لقد جعلت األمهية اجليوبوليتيكية ملنطقة الشرق األوسط الرئيس األمريكي األسبق ريتشارد 
 .6"أن مراقبة الشرق األوسط تشكل مفتاح مراقبة العامل " سون يقول نيك

وتربز هذه األمهية أيضا أنه عند اندالع األزمات واحلروب يف املنطقة فإا تكون يف صلب 
اهتمامات كل دول العامل، وأن عدم استقرار املنطقة يكون يف مقدمة خماوف القوى العاملية 

أبرز مثال على األمهية املنفردة ملنطقة الشرق األوسط يف  90ام الكربى، وكانت أزمة اخلليج ع
السياسات العاملية ومصاحل القوى الكربى فكانت تأثرياا االقتصادية والعسكرية والسياسية خمتربا 

 .7لنفوذ القوى الكربى وخاصة الواليات املتحدة األمريكية
  :العناصر التاليةفاألمهية اإلستراتيجية ملنطقة الشرق األوسط تربزها 

 االتساع املكاين �

 الكتلة البشرية اهلائلة �

 .صالحية األجواء للمالحة والطريان �
 .امتداد طول السواحل على البحار واحمليطات مع وجود املوانئ �
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 .8التحكم يف العديد من املمرات البحرية ذات األمهية اإلستراتيجية �
 15احمليط اهلندي، مير عربه يوميا ما بني  فمضيق هرمز الذي يربط اخلليج العريب ببحر عمان يف

مليون برميل يوميا ويعد النقطة اإلستراتيجية  األكثر أمهية يف العامل من حيث حجم  16إىل 
وتذهب إىل أوروبا وآسيا وخاصة اليابان والصني وكوريا . وعدد الناقالت العمالقة اليت تعربه

 .9تصاد العاملياجلنوبية، فمضيق هرمز يعد ممرا حيويا لالق
فاألمهية االقتصادية ملضيق هرمز حتتل مكانة عاملية ودرجة متقدمة على الصعيد الدويل مع ازدياد 
 أمهية منطقة الشرق األوسط وازدياد احلاجة الدولية هلا، فاإلمدادات النفطية عرب املضيق تصل إىل 

 98 % والعراق  80 % ربه من إمجايل اإلمدادات النفطية العاملية، فالسعودية تصدر ع 40 %
90 % مع البحرين، وإيران  100 % والكويت  99 % واإلمارات 

فاملضيق يشكل ممرا بالغ . 10
  .11احليوية للصادرات النفطية هلذه الدول

فاملوقع اجليوبوليتيكي للشرق األوسط أعطى هلا أمهية وثقالً كبريين على الساحة العاملية خاصة 
الث قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا وأرضا لثالث حضارات املسيحية أا مهزة وصل بني ث

  .12واإلسالم واألرثوذوكسية
وظلت املنطقة مركزا للتنافس اجليو إستراتيجي بني القوى الكربى ألمهية ثرواا اإلستراتيجية، 
كالنفط الذي يعترب عصب االقتصاد العاملي وحاجة ماسة للدول الصناعية الكربى وخاصة 

كما أن املنطقة تعد نقطة حساسة يف ميزان القوى يف البحر املتوسط واخلليج العريب . ليابانا
  .13واحمليط اهلادي باعتبارها حلقة ربط بني القارات الثالث آسيا وإفريقيا وأوروبا

يف خطاب له مبناسبة افتتاح جسر قناة  ريوتارو هاشيموتووقد أبرز الوزير األول الياباين السابق 
، الرؤية اليابانية ألمهية املوقع اجليو 2001أكتوبر  9ويس الذي سامهت اليابان يف بناءه يف الس

استراتيجي ملنطقة الشرق األوسط باعتباره نقطة ربط بني القارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وكذلك 
لعاملية ، وأا منطقة تتحكم يف ممرات مائية بالغة األمهية واحليوية للتجارة ا14بني احلضارات

  .ولالقتصاد العاملي

أن قناة السويس لديها مكانة خاصة يف الذاكرة التارخيية لليابان، فالربط بني  هاشيموتوفقد اعترب 
آالف سنة، فإن إفتتاح القناة سنة  4البحر املتوسط والبحر األمحر تعود إىل عهد الفراعنة منذ 

ن العالقات اليابان بقناة السويس أ هاشيموتوشكل زواجا بني الشرق والغرب، وكشف  1869
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 1862زار السويس والقاهرة واإلسكندرية سنة  يوكيشي فوكوزاعالقات قدمية، وأن املفكر 
يف طريقه إىل أوربا كعضو يف بعثة إىل أوروبا، وتعد هذه زيارة أول ياباين إىل مصر يف التاريخ، 

سويس كانت بعثة أيواكوزا اليت أن أول اليابانيني الذين عربوا قناة ال 15هاشيموتووأوضح 
فاليابان عاشت تارخييا أحداثًا مهمة يف ظل . 1873أرسلتها حكومة املاجيي إىل أوروبا سنة 

حتوهلا حنو التطور والتقدم وتزامن ذلك مع فتح قناة السويس اليت أخذت حيزا معتربا من االهتمام 
عاد ملنطقة الشرق األوسط احلضارية منها الياباين، حيث أدركت اليابان األمهية املتعددة األب

وخاصة اجليو إستراتيجية وباعتبارها مهزة وصل وعبور بني القارات والشعوب والثقافات 
  .واحلضارات

الشرق األوسطية يربز لنا مدى أمهية وحتكم املوقع اجلغرايف - فاحملدد اجليوبوليتيكي للعالقات اليابانية
العاملية لليابان، حيث تعترب ممرا حيويا للصادرات والواردات اليابانية ملنطقة الشرق األوسط يف املصاحل 

  .وتؤثر يف تأمني اإلمدادات النفطية واألمن القومي الياباين
وهلذا ركزت الرؤية اليابانية ألمهية املنطقة الشرق األوسط على احملدد اجليوبوليتيكي كأحد 

  .الشرق األوسطية-العالقات اليابانيةاحملددات األساسية احملركة لتفاعالت وتطورات 

  احملدد االقتصادي2

يلعب احملدد االقتصادي دورا بارزا وعلى درجة عالية من األمهية والتأثري يف العالقات اليابانية   
  :الشرق أوسطية،وذلك للمتغريات التالية

  .أن اليابان قوة اقتصادية عظمى بالدرجة األوىل -1
  .حل اقتصادية حيوية يف الشرق األوسطإن اليابان لديها مصا -2
أن منطقة الشرق األوسط ذات ثروات ضخمة ومزايا اقتصادية تستقطب االهتمام  -3

  .االقتصادي لليابان
  .الشرق أوسطية تتحكم يف تطوراا األبعاد االقتصادية-أن العالقات اليابانية -4
  .ة املنطقةإن احملدد االقتصادي يؤثر على الرؤية اليابانية ألمهي -5

إن االعتماد على احملدد االقتصادي للعالقات اليابانية الشرق أوسطية، يربز لنا على وجه األمهية 
طبيعة املصاحل اليابانية يف املنطقة وحجمها ووزا وامتدادها من حيث عامل الزمن، واليت تشكل 

  .النواة الصلبة هلذه العالقات والقاعدة اليت تقوم عليها
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د من القول أن العامل االقتصادي يعد من أهم العوامل املؤثرة يف قوة الدولة ومن مث يف وبداية الب
تطور العالقات الدولية، فالقوة االقتصادية تعىن النسبة العالية من االكتفاء الذايت وتقدمي 
املساعدات واالستثمارات وغريها، ومع التطور الكبري يف العالقات الدولية ازدادت املنافسة 

ومن هنا يأخذ العامل االقتصادي قوته كمحرك للتفاعالت . 16القتصادية بني القوى الكربىا
الدولية وميثل النفط أحد أبرز مظاهر تأثري العامل االقتصادي وعلى هذا األساساعترب املؤرخ 

وتعكس . 17من السياسة 90 %من االقتصاد و 10 %أن النفط ميثل  دانيال يارجنياألمريكي 
لة مدى أمهية الطاقة باعتبارها عصب االقتصاد العاملي، فمن يسيطر على مصادرها هذه املقو

يتحكم يف نفوذ كبري على بقية الدول احملتاجة هلا، وتتجاوز قوة التأثري إىل حد التحكم يف 
  . 18أسعارها مما يؤثر حتما على القوى العاملية الكربى
مث .تقوم بتصنيعها على أعلى مستوى من اجلودة،إن اليابان تستورد املواد اخلام من اخلارج مث 

وتعد الصادرات السلعية من أهداف السياسة االقتصادية . تقوم بتصديرها إىل الدول األخرى
اخلارجية لليابان لتحقيق القوة والنمو االقتصادي واملسامهة يف منو االقتصاد العاملي، مما أدى إىل 

  .رير السلع واخلدمات ورؤوس األموالبفضل حت 19التوسع الكمي يف جمال التجارة
العتماد الصناعة اليابانية عليها  20فاليابان تعد واحدة من أكرب دول العامل استريادا للمواد الولية

يف ظل ندرة املواد الطبيعية يف اليابان، وتشكل الواردات أمهية كربى يف التنمية االقتصادية ويف 
  .التصنيع من أجل التصدير

الشرق أوسطية يربز من خالل حجم االعتماد الكبري  - االقتصادي للعالقات اليابانيةإن احملدد 
من احتياجاا النفطية من  80 %لليابان على املنطقة لضمان احتياجاا النفطية، فاليابان تستورد 

 منطقة الشرق األوسط حيث تعترب هذه املوارد النفطية بالغة األمهية واحليوية لالقتصاد الياباين
وعلى هذا األساس انتهجت اليابان دبلوماسية نشطة إلقامة عالقات قوية مع دول منطقة . 21ومنوه

الشرق األوسط وأصبحت طرفًا فاعالً لتعزيز السلم واالستقرار يف املنطقة، باعتبارها أكرب ممون 
  .تمع الدويل ككلومن هنا يأيت تأثري املنطقة على رفاهية ا 22للنفط يف العامل ومن بينها اليابان

  :الشرق أوسطية يتضح من خالل املرتكزات التالية -فاحملدد االقتصادي للعالقات اليابانية
 .اعتماد اليابان شبه الكامل على نفط الشرق األوسط �
 .على املنطقة لسد احتياجاته النفطية 80 %اعتماد اليابان بنسبة  �



  2018 جانفي                11العدد                      06: المجلد                       3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

74 
 

 .23لضمان مصادر الطاقةإن املنطقة ذات ارتباطات عضوية باالقتصاد العاملي  �
تؤكد على أن منطقة  20وأصبحت الكتابات الرمسية اليابانية ومنذ سنوات السبعينات من القرن 

الشرق األوسط منطقة ذات أمهية معتربة اليابان كمصدر للطاقة وأن حتقيق التنمية واالستقرار 
  .24السياسي هلا تعد مسألة مهمة لرفاهية اليابان

مدير مركز دراسات الشرق األوسط يف وزارة اخلارجية اليابانية  توشيو تاوااين وعرب الباحث الياب
أن اهتمام اليابان بالشرق األوسط اهتمام أساسه اقتصادي بالدرجة األوىل وخاصة الدول النفطية 

  .وهي دول اخلليج 25من احتياجاا النفطية 80 % اليت تستورد منها اليابان 

من احتياجاا  18 %ملتحدة تعتمد على الشرق األوسط لضمان الواليات اوإذا علمنا أن 

فإن النسبة العالية لتبعية اليابان تدل على األمهية  % 33النفطية ودول االحتاد األوريب بنسبة
  .بالنسبة لالقتصاد الياباين ورفاهيته 26الكبرية للمنطقة

أن اليابان تعيش تبعية طاقوية  هريوشي شيموزووعلى أساس هذه املعطيات اعترب الباحث الياباين 
، مع ازدياد معدل الواردات النفطية وارتفاع حجم النفط كمصدر 27ملنطقة الشرق األوسط

 .للطاقة يف االقتصاد الياباين
ومن ناحية أخرى جند أندول منطقة الشرق األوسط، حققت معدالت مهمة يف النمو  

ق كبرية لالستهالك ووجهة لالستثمارات االقتصادي مع ازدياد عدد السكان وحتولت إىل أسوا
، FPAمما دفع اليابان إىل تعزيز العالقات االقتصادية معها من خالل اتفاقات الشراكة االقتصادية 

، واتفاقات االستثمارات اليت تشكل يف جمملها أسسا هلذه FTAواتفاقات التجارة احلرة 
ألول الياباين عدد كبري من مدراء الشركات وأثناء زياراته إىل املنطقة رافق الوزير ا. العالقات

  .28اليابانية من خمتلف القطاعات االقتصادية
الشرق أوسطية حيث أن تبادل  -فاجلانب االقتصادي ميثل جوهر وأساس العالقات اليابانية

املصاحل االقتصادية شكلت أساس االعتمادية املتبادلة بني اجلانبني والسيما النفط الذي يعد عصب 
  .29اة االقتصادية للياباناحلي
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 :احملدد األمين -3

أبرزت  التحوالت العاملية لفترة ما بعد احلرب الباردة تأثري احملدد األمين على تطورات العالقات 
الشرق أوسطية وعلى رؤية اليابان ألمهية الشرق األوسط يف سلم مصاحلها العاملية،  - اليابانية

  :وذلك من خالل التطورات التالية
الشرقية وعلى األمن القومي  - األزمة النووية لكوريا الشمالية وتطوراا وآثارها على آسيا �

 .لليابان
سبتمرب وبروز خماطر اإلرهاب العاملي وقيادة الواليات املتحدة للحملة العاملية  11هجمات  �

 .على اإلرهاب
 .الصاروخية وغريهامواجهة اتمع الدويل ملخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والربامج  �
 .الصراعات والتوترات املستمرة يف منطقة الشرق األوسط �

ويعد األمن اهلاجس األكرب يف منطقة الشرق األوسط وارتبطت كل التحديات اليت واجهتها 
  .30املنطقة مبعضلة األمن وتداعياا على استقرار املنطقة بصفة عامة

األوسط لضمان احتياجاا النفطية، جعل من فاالعتماد  الياباين الكلي على منطقة الشرق 
االهتمام الياباين مبنطقة الشرق األوسط يف صميم اعتبارات األمن القومي الياباين وبناء االقتصاد 

فتأمني اإلمدادات النفطية والغازية من منطقة الشرق األوسط مسألة أخذت أبعادا أمنية  31الياباين،
 .حساسة بالنسبة لليابان

ويتمثل . 32يابان أمهية للجانب األمين يف رؤيتها العاملية ملرحلة ما بعد احلرب الباردةأولت ال 
املرتكز األساسي للمحدد األمين للعالقات اليابانية الشرق أوسطية يف املخاوف اليابانية املستمرة 
من احتمال توقف اإلمدادات النفطية القادمة من الشرق األوسط مما سيلحق ضررا كبريا 

  .االقتصاد الياباينب
 33و من جهة أخرى تزداد خطورة تكديس السالح يف ظل تفاقم الصراعات القائمة يف املنطقة

  .تأثريا على هذه احلالة
إن معامل احملدد األمين يف الرؤية اليابانية ألمهية ومكانة الشرق األوسط تتركز على جمموعة من 

  :األسس لعل أمهها
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خطرية من شأا زعزعة أمنها واستقرارها كانتشار التنظيمات إن املنطقة تواجه حتديات -1
  .اإلرهابية

  .ارتفاع أعداد الالجئني جراء احلروب-2
  .األوضاع اخلطرية يف سوريا والعراق-3
  ارتفاع التوتر بني السعودية وإيران-4
  .معضلة السالم يف املنطقة-5
  34 .األوضاع املعقدة يف اليمن وأفغانستان-6

 :لسياسياحملدد ا -4

تلعب العوامل السياسية دورا يف التأثري على العالقات الدولية كاملصاحل القومية واملصاحل  
  .35الدبلوماسية واالستقرار والنفوذ وغريها

و يعد االستقرار السياسي مرادفا لغياب العنف السياسي مبعىن أن النظام السياسي الذي تسوده 
ه املؤسسات دورا يف اختاذ القرار بعيدا عن العنف ويشهد قيم السلم واحترام القانون وتلعب في

كما أن االستقرار السياسي يعين أيضا مدى قدرة . 36تطورات وحتوالت، يكون نظاما مستقرا
  .املؤسسات السياسية على التكيف مع التحديات القائمة

ن الدور السياسي هلا يف وبالرغم من أن املصاحل االقتصادية لليابان يف املنطقة ذات أولوية إال أ
املنطقة كان تارخييا حمدودا، وظلت هناك هوة شاسعة بني اعتماد اليابان الكبري على املوارد 

  37األولية من منطقة الشرق األوسط وبني حضورها السياسي والدبلوماسي ا
الل عدة شراكة متوازنة من أجل االستقرار والرفاهية، بذلت اليابان جهودا من خ" وحتت شعار 

 .38الشرق أوسطية- مبادرات دبلوماسية لتعزيز أسس العالقات اليابانية
أعلن الوزير األول الياباين شيرتو آيب عن تقدمي  2015وأثناء زيارته إىل املنطقة يف جانفي 

  .39مليون لتغطية اخلدمات اإلنسانية لالجئني 200مساعدات بقيمة 
اإلسرائيلي حيث دعت - خاصة منها الصراع العريبوأولت اليابان اهتماما بقضايا املنطقة و

وأكدت يف العديد من املناسبات وخاصة أثناء زيارة الوزير . اجلانبني إىل استئناف املفاوضات
وزيارة آيب إلسرائيل يف جانفي  2014األول اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لطوكيو يف ماي 

  .40على أمهية املفاوضات 2015
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ومؤمتر التعاون " حزام السالم والرفاهية"لشعب الفلسطيين من خالل مبادرا كما دعمت اليابان ا
  .بني دول آسيا الشرقية للتنمية الفلسطينية

وخبصوص الربنامج النووي اإليراين، ومن خالل لقاءات القمة بني املسؤولني اليابانيني واإليرانيني 
  .41حثت اليابان إيران النتهاج مقاربة مرنة يف املفاوضات

كما أن اليابان تسعى لتحقيق مكاسب سياسية وممارسة دور سياسي ودبلوماسي يف منطقة 
  .الشرق األوسط، حيث تم بقضايا املنطقة، وتلعب دورا يف حلها وفق الرؤية اليابانية

الشرق األوسطية مبادة  –وزير اخلارجية الياباين األسبق العالقات اليابانية  تارور آسوووصور 
حيث تقيم قوة  42على الصعيد الدبلوماسي، وأا تشكل لب الدبلوماسية اليابانيةإجبارية 

  .الدبلوماسية اليابانية بصفة عامة

رئيس مركز الدراسات اإلسالمية املعاصرة يف اليابان، أن  مياتا أوساموواعترب الباحث الياباين 
وهذا احملدد . 43حتياجاتهمن ا 90 %الشرق األوسط منطقة بالغة األمهية لليابان حيث تغطي 

األساسي يدفع اليابان إىل بناء عالقات مميزة مع دول الشرق األوسط ألن األمر بالغ احليوية 
  .بالنسبة لألمن القومي الياباين

فبناء اليابان لعالقات سياسية مستقرة مع دول الشرق األوسط يعد من أهم مرتكزات احملدد 
  .ق أوسطية، مبعىن إعطاء بعد سياسي هلذه العالقاتالشر - السياسي للعالقات اليابانية

إن النهوض الياباين من خالل إعادة تعريف الدور اخلارجي لليابان ومسؤوليتها يف حفظ األمن 
والسلم العامليني، وسعيها لالنضمام إىل جملس األمن الدويل وتعزيز حتالفها مع الواليات املتحدة 

، مهد 44نية يف خمتلف أحناء العامل مبا فيها الشرق األوسطوحتمل مسؤولية إدارة التحديات األم
للبحث عن دور عاملي جديد هلذا البلد يتناسب مع وزنه ومكانته االقتصادية، فاليابان سعت منذ 
اية احلرب الباردة لتعزيز حضورها الدويل وعربت عن ذلك العديد من التصرحيات الرمسية، 

عن  2004يف خطاب له يف األمم املتحدة عام  ويزوميكحيث أكد رئيس الوزراء الياباين 
استعداد اليابان لتحمل تبعات دور عاملي مهم مطالبا يف نفس الوقت حبق بالده يف مقعد دائم يف 

 .45جملس األمن الدويل
فاليابان ضمن هذا املنظور اجتهت إىل تعزيز دورها ونفوذها يف منطقة الشرق األوسط حلماية 

  .46فيها مصاحلها احليوية
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مسألة مهمة جدا الستقرارها "واعتربتْ االستقرار السياسي واالقتصادي ملنطقة الشرق األوسط 
وهلذا لعبت اليابان دورا مهما من أجل حتقيق االستقرار الداخلي واإلقليمي  47"وبقية دول العامل

  .لدول املنطقة عن طريق استقرار اقتصادها
  :اسية ملنطقة الشرق األوسط تكمن يف العناصر التاليةفالرؤية اليابانية لألمهية السي

 .أن للمنطقة أمهية سياسية تقتضي إرساء عالقات سياسية مستقرة معها -1
 .أن مكانة اليابان الدولية تستلزم توظيف هذه األمهية -2
 .أن قضايا املنطقة تعد بالنسبة لليابان جماالت لتكريس نفوذها ودورها السياسي -3
 .طقة لدعم اليابان يف احلصول على مقعد دائم يف جملس األمنحشد تأييد دول املن -4
 .حل أزمات املنطقة بالطرق السلمية -5
 .استخدام احلوار كقناة أساسية يف العالقات السياسية -6

  احملدد اإلقليمي-4

فكوريا . شعرت اليابان مع التحوالت العاملية ملرحلة ما بعد احلرب الباردة، بقدر كبري من القلق
قسمة ومتصارعة بني الشمال واجلنوب، والشيوعية ما زالت قائمة يف الصني الشعبية مازالت من

فنهاية . واألوضاع األمنية استمرت يف التوتر واالحتقان بسبب الصراعات على احلدود واملوارد
احلرب الباردة مل تغري شيئا من األوضاع اإلقليمية لليابان، وهذا كان مصدرا كبريا الستمرار 

  .48ا من اندالع األزمات أو احلروب املهددة ملصاحلها احليوية يف املنطقةخماوفه
فالصراع يف شبه اجلزيرة الكورية الذي يعد من أطول وأعقد الصراعات يف آسيا، أصبحت له 
انعكاسات إقليمية ودولية، وتعد اليابان من بني الدول األكثر إحساسا بالتهديد النووي لكوريا 

، مما جعل حل الصراع 49ور قدراا الصاروخية وامتالكها السالح النوويالشمالية يف ظل تط
  .مسألة حباجة إىل توافق إقليمي ودويل

وهلذا تعترباليابان أن مستقبل شبه اجلزيرة الكورية يهمها بالدرجة األوىل لعدة روابط جغرافية 
لكورية يعد جزًءا مهما وتارخيية وأمنية، وأن احلفاظ على االستقرار واألمن يف شبه اجلزيرة ا

إال أن وجود الربنامج النووي لكوريا  . وأساسيا ألمن واستقرار اليابان وكل منطقة آسيا
الشمالية يثري الكثري من املخاوف والتوتر لدى اليابان، وتعتربه ديدا لألمن واالستقرار ليس على 

  .50هاهلادئ فقط وإمنا أيضا على مستوى العامل بأسر - منطقة آسيا
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  األمريكية –حمدد العالقات اليابانية -5
 - أخذت منطقة الشرق األوسط مكانة مميزة وحساسة يف جدول أعمال العالقات اليابانية

األمريكية إىل درجة أن سياسة اليابان الشرق أوسطية تأثرت بشكل واضح بتطورات هذه 
فترات االنفراج أو األزمات مع  العالقات وانعكست على طبيعة عالقاا مع دول املنطقة سواًء يف

  .واشنطن
األمريكية تعد العالقات الثنائية األكثر أمهية يف العامل على أساس أن -إن العالقات اليابانية

الواليات املتحدة كانت وستبقى مركز الدبلوماسية اليابانية، ومن دالئل عمق هذه العالقات 
فاليابان . ية لوظيفة سفري اليابان يف الواليات املتحدةاألولوية املمنوحة يف الدوائر السياسية اليابان

 .51تعمل كل جهودها للحفاظ على عالقاا القوية مع الواليات املتحدة
إن االقتران الغريب بني الواليات املتحدة واليابان يعد أول سابقة يف التاريخ، ومل حيدث من قبل  

ام العاملي متداخلة يف الشؤون االقتصادية أن كانت إحدى هاتني الدولتني احملوريتني يف النظ
، لدرجة أن اصطالح االعتماد املتبادل يبدو 52الداخلية للدول األخرى ذه الدرجة من التعقيد

األمريكية وإذا ما تعرضت إحدى الدولتني  - قاصرا متاما للتعبري عن قوة وعمق العالقات اليابانية
  .للسقوط فحتما ستجر معها األخرى

ضخامة املصاحل اليابانية يف الواليات املتحدة وعمق العالقات اليابانية األمريكية، ظهر لويب  وأمام
ياباين قوي خلدمة املصاحل اليابانية يف واشنطن مع ارتفاع العجز التجاري األمريكي وفرض 

خل مليون دوالر على هذا اللويب دا 400عقوبات على اليابان، فالشركات اليابانية تنفق سنويا 
  .53دوائر صنع القرار األمريكية للحؤول دون سن قوانني تضر باملصاحل التجارية اليابانية

فالتهديدات اليت تواجهها اليابان من تنامي القوة العسكرية للصني وديدات كوريا الشمالية 
ة آسيا عززت من أمهية املظلة النووية األمريكي - وعدم استقرار األوضاع األمنية يف جنوب شرق

كضمان ألمن الياباين وانطالقا من هذه االعتبارات اإلستراتيجية واألمنية والسياسية 
  . 54واالقتصادية

إن من أهم عوامل قوة اهليمنة األمريكية أن الكثري من الدول لديها مصاحل يف رؤية هذه اهليمنة 
ذلك على خيار غري تستمر وبشكل فعال، واليابان ليست بالوحيدة اليت تفضل اهليمنة األمريكية و

Un Known Alternativeمعروف 
55.  
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 كقائدة املتحدة للواليات التبعية بانتهاج حتققت اليت املعتربة املكاسب أمهية تدرك اليابانية فالنخبة

 بالنسبة أصبحت ولكنها حمددة تارخيية ظروف يف نشأت التبعية فإستراتيجية .الغريب للمعسكر

 وذلك مبادرات اختاذ على القدرة اليابان فقدت املتحدة للواليات التبعية وحبكم .ثابتا خيارا لليابان

 انتهاج لتربير اخلارجية للضغوط اخلضوع مبعىن « GAIATSU » " آتسو قاي " ثقافة تأثري حتت

 الشديدة التبعية هذه أن جند عامة فبصفة .شعبية غري كانت وإن حىت حمددة سياسات

« OVERDEPENDENCE » ا يف للياباندبلوماسية إرساء من حرمتها قد املتحدة الواليات مع عالقا 

  .56مبدعة
 أساسي دور لعب يف ويستمر اليابان أمن حلماية ضروريا أمرا يعد األمريكي- الياباين فالتحالف

 التواجد تسهيل يف يساهم التحالف هذا أن كما اهلادئ،-آسيا منطقة يف واالستقرار األمن لضمان

 والدميقراطية احلرية كاحترام مشتركة قيما يعكس أيضا فهو املنطقة، يف املتحدة الياتللو اإلجيايب

  .57نطاق أوسع على الثنائي للتعاون سياسية قاعدة أيضا وميثل اإلنسان، وحقوق
، IIالشرق أوسطية تتأثر بطبيعة الوضع السياسي لليابان ما بعد احلرب العاملية -فالعالقات اليابانية

  .58ياسة اخلارجية اليابانية حمكومة باعتبارات وتوجهات السياسة اخلارجية األمريكيةحيث أن الس
فاملصاحل األمريكية يف منطقة الشرق األوسط ال تنحصر يف ضمان وتأمني اإلمدادات النفطية بل 
وأيضا احملافظة على أمن إسرائيل وتفوقها العسكري، ومنع قيام مشروعات بني دول املنطقة دون 

يل، كما تعمل الواليات املتحدة على إبعاد القوى الكربى عن بناء  أي نفوذ هلا يف املنطقة إسرائ
، ومن بينها اليابان اليت تنتهج سياسة شرق أوسطية قلما تتجاوز اخلطوط احلمراء 59قد ينافسها

  .اليت تضعها واشنطن هلا يف املنطقة
ألف جندي على  53أن هذه األخرية لديها ومن أبرز مظاهر التبعية اليابانية للواليات املتحدة 

من نفقات هذه  60 %منشأة عسكرية، وتتحمل اليابان  91أراضي اليابان يتوزعون على 
 .60مليار دوالر 7القوات اليت تكلف سنويا 

فسياسة اليابان الشرق أوسطية ارتبطت حبرص اليابان على االبتعاد عن مناطق االضطراب 
فاليابان . التحالفات الدولية لليابان منذ اية احلرب العاملية الثانيةوالصراعات وكذلك خبريطة 

ظلت ومازالت مكونا أساسيا وهاما من التحالف الغريب وطوال عقود احلرب الباردة وإحدى 
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احللقات األساسية للتحالف العسكري الغريب يف منطقة شرق آسيا ومرتكزا أساسيا لإلستراتيجية 
  .61ة الغربية يف آسيا بصفة عامةالعسكرية واألمني
الشرق أوسطية تتأثر بشكل كبري بالعامل األمريكي كأحد احملددات األساسية - فالعالقات اليابانية

األمريكية تعد  -أن العالقات اليابانيةأتوشي توكيناي ، وعلى خلفية ما قاله الباحث الياباين 62هلا
  II.63اين اخلـارجي منذ اية احلرب العاملية العامل األكثر أمهية يف حتديد األداء اليـابـ

  2003تطورات املوقف الياباين من احلرب على العراق : ثانيا

  :مر املوقف الياباين من احلرب على العراق مبرحلتني أساسيتني ومها
مرحلة ما قبل احلرب حيث أيدت اليابان وبررت كل املواقف األمريكية املتشددة من العراق -1

  .لحرب واليت امسيها مبرحلة الدعم الدبلوماسي الياباينوالساعية ل
مرحلة ما بعد احلرب حيث أعلنت اليابان تأييدها للحرب ضد العراق واحتالله وقررت -2

  .إرسال قوات هلا لدعم التحالف الدويل وقدمت كافة املساعدات لتجاوز آثار احلرب

  :تطورات املوقف الياباين قبل احلرب/ 1

باين من االحتالل األمريكي للعراق شكل نقلة نوعية للعالقات اليابانية الشرق إن املوقف اليا
أوسطية، حيث قامت اليابان وألول مرة يف تارخيها بعد احلرب العاملية الثانية ويف تاريخ العالقات 

الشرق أوسطية بإرسال قوات عسكرية إىل العراق بدعوى إعادة البناء واإلعمار، كما - اليابانية
فاحلرب على . مت اليابان املساعدات االقتصادية لدعم العملية السياسية يف هذا البلداستخد

العراق كشفت بوضوح عن مدى التطابق واالنسجام بني السياستني اليابانية واألمريكية يف منطقة 
وأبرزت مدى تأثري احملددات االقتصادية واجليو بوليتيكية واإلقليمية والدولية . الشرق األوسط

الشرق أوسطية وخاصة مع تفكك الطرف العريب يف املعادلة الشرق - ى العالقات اليابانيةعل
  .أوسطية

وذهبت معظم األدبيات السياسية والعسكرية إلدارة بوش إىل التركيز على حماربة اإلرهاب 
واستخدام القوة العسكرية يف مواجهته وذلك ما شكل التوجهات اإلستراتيجية اليت تضمنتها 

الصادرة عن البيت األبيض يف " اإلستراتيجية اجلديدة لألمن القومي للواليات املتحدة " وثيقة 
فاحلرب على العراق كانت هلا أهداف عاملية بعيدة املدى تصبح معها منطقة . 200264سبتمرب 
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الشرق األوسط نقطة ارتكاز إستراتيجية يف مشروع اهليمنة األمريكية ملرحلة ما بعد احلرب 
  .65الباردة

شكل خطوة مهمة يف  2002يف سبتمرب  1441إن حترك جملس األمن الستصدار القرار 
 14وتضمن القرار . تطورات األزمة العراقية وفسح اال أمام عودة عمليات التفتيش للعراق

بندا وأشار إىل أن العراق ما زال يف حالة عدم امتثال اللتزاماته، ومنحه مهلة لاللتزام ا ونزع 
  .66ته حمذرا من عواقب وخيمة يف حالة عدم االمتثال هلذا القرارأسلح

  :األخطر يف تطورات األزمة العراقية لتضمنه ما يلي 1441ويعد القرار 
 .إعطاء احلق لبعثة التفتيش للدخول إىل أي مكان مبا فيها القصور الرئاسية -1
 .إعطاء احلق هلا الستجواب أي شخص داخل وخارج العراق -2
 .67راق مسؤولية حفظ أمن أفراد البعثة وكامل مطالبهاحتميل الع -3

  .فالقرار تضمن بنودا تشكل انتقاصا واضحا لسيادة العراق وانتهاكا هلا
واعتربته مظهرا من مظاهر وحدة وقوة اتمع الدويل حول املسألة  1441ورحبت اليابان بالقرار 

اليابان جمددا وبشدة العراق إىل األخذ بعني  ودعت. 68وأشادت جبهود جملس األمن الدويل. العراقية
األمهية واالعتبار هذا القرار وتنفيذه بسرعة والسماح لفرق التفتيش بالقيام مبهامها دون قيد أو شرط 

  .69وأن اليابان ستعمل بكل جهود إلجناح تطبيق هذا القرار
ها أو نشرها يعد مسألة يف غاية واعتربت اليابان أن امتالك العراق األسلحة الدمار الشامل أو تطوير

اخلطورة وتشكل حتديا جسيما لكل اتمع الدويل مبا فيها اليابان وهلذا ركزت اليابان كامل جهودها 
الدبلوماسية على ضرورة التزام العراق بكل القرارات الدولية والقبول بعمليات التفتيش والتخلي 

 .70الكامل عن هذه األسلحة
لدبلوماسية حلل األزمة سلميا وحث العراق على االلتزام بالقرار الدويل ويف إطار جهودها ا

إىل عدة  كويزوميقامت اليابان بإرسال عدة مبعوثني خاصني لرئيس الوزراء الياباين  1441
 1نوفمرب إىل  26دول وهي إيران ومصر والسعودية واألردن وسوريا وتركيا وذلك ما بني 

  :األهداف التاليةحيث سعت لتحقيق  2002ديسمرب 
 .تعزيز وحدة اتمع الدويل مبا فيها دول الشرق األوسط حول مسألة العراق -1
 .البحث عن مقاربة لكيفية حل هذه األزمة -2
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 .العمل على ضمان االستقرار يف املنطقة -3
 .71تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية واإلقليمية -4

مة العراقية عملية الربط بني خماطر كوريا الشمالية إن من أبرز تطورات املوقف الياباين من األز
وقد أشار إىل هذا الربط وبوضوح كبري نائب . مبخاطر العراق على األمن واالستقرار يف العامل

 8يف خطابه أمام مؤمتر ميونخ حول األمن يف  طوشيمو تسو موتقايوزير اخلارجية الياباين 
  :وذلك على الشكل اآليت 2003فيفري 

ظام األمين املعومل دخل مرحلة خطرية وحساسة بسبب أزمات العراق وكوريا أن الن -1
 .الشمالية

 .72أن األزمتني تزداد خطورما مع الرغبة يف امتالك أسلحة الدمار الشامل -2

أن العراق ما زال يشكل خطرا على اتمع الدويل وأن حل األزمة يبقى بيد  موتقايواعترب 
ة تكمن يف عدم تعاون العراق وعدم امتثاله لقرارات جملس األمن اتمع الدويل وأن املشكل

  .الدويل
- إن ربط اليابان بني أزميت العراق وكوريا يبني مدى تأثري املتغري اإلقليمي على العالقات اليابانية

 . الشرق أوسطية

منذ لقد ذهبت اليابان إىل أبعد احلدود يف دعمها لسياسة األمريكية ضد العراق واليت كانت 
البداية تلوح باستخدام القوة وتعرقل عمليات التفتيش وحتبط كل احملاوالت الدبلوماسية حلل 

ومبقارنة بسيطة باملواقف الدولية األخرى جند أن اليابان انتهجت سياسة . األزمة بالطرق السلمية
على فالصني على سبيل املثال سعت إىل جتنب احلرب . دعم وتأييد لواشنطن بشكل غري مسبوق

تانع ودعا وزير خارجية الصني  73العراق وفضلت إعطاء املزيد من الوقت لعمليات التفتيش

قادة العامل لبذل كافة اجلهود ملنع احلرب على العراق مؤكدا أمهية مواصلة فريق  جياكسون
  .التفتيش مهامها لتوضيح املسائل العالقة

ا أو أنه ميتلك أسلحة الدمار الشاملوأملانيا مل تكن مقتنعة أن العراق يشكل فعالً خطر74ا فوري ،
وأن احتالل العراق يقلل من خطر اإلرهاب ويساعد على حتقيق السلم واالستقرار يف منطقة 

وحاولت جاهدة بتواجدها يف جملس األمن إجياد حل سلمي لألزمة بعيدا عن . الشرق األوسط
  .75احلرب والقوة
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اختالفًا مع الواليات املتحدة حول أسلوب إدارة الرتاع وكانت فرنسا من أكرب القوى الكربى 
يف حني أن روسيا رفضت وبقوة أن خيرج القرار الدويل من بني . 76ورفضها للهيمنة األمريكية

يديها بعدما ظلت شريكة يف اختاذ القرار الدويل مع الواليات املتحدة، وطالبت أن يكون النظام 
أوربية - بتطوراا أدت إىل حدوث انقسامات أوروبيةفاألزمة . 77الدويل متعدد األقطاب

أمريكية وأمام سعي الواليات املتحدة للهيمنة العاملية والسيطرة اإلقليمية على منطقة  -وأوربية
  .78الشرق األوسط

إن إصرار فرنسا على عدم االجنرار وراء السياسة األمريكية يف حرا ضد العراق وديدها 
 مواجهة خمططات احلرب، شكل انقالبا على مستوى العالقات الستخدام حق الفيتو يف

األمريكية، ويأيت املوقف الفرنسي جتاه األزمة امتدادا للسياسة الفرنسية يف الشرق  -الفرنسية
  .79األوسط والقائمة على التوازن واالعتدال مقارنة بالسياسة األمريكية

راق يف وضع العدوان األمريكي خارج إطار وقد جنحت القوى األوربية الرافضة للحرب على الع
الشرعية الدولية مما أعطى لالحتاد األوريب وجها جديدا لسياسته اخلارجية املناوئة للتوجهات 

  .80العسكرية، إال بعد استنفاذ األدوات السياسية
وتسببت احلرب على العراق يف انشقاق غري مسبوق داخل االحتاد األوريب بني الدول املؤيدة 
للواليات املتحدة كربيطانيا وإسبانيا أي مع خيار احلرب، والدول الرافضة للحرب كفرنسا 

  .81وأملانيا
األوربية وهيمنت على احملادثات - وأخذت منطقة الشرق األوسط أمهية بالغة يف العالقات األمريكية

  . 82حلرب ضد العراقبني اجلانبني، وانتقدت الواليات املتحدة بشدة أملانيا وفرنسا لرفضهما خيار ا
كما اعتربت اهلند من جانبها بإمكانية حل األمم املتحدة لألزمة، وأن احلرب خيار سيء، وأن 

فيما دعت الصني إىل إعطاء املزيد من . انفراد الواليات املتحدة باألزمة يضعف األمم املتحدة
. طار األمثل حلل األزمةالوقت للتفتيش وعدم استعمال القوة العسكرية، وأن جملس األمن يعد اإل

يف حني متسكت روسيا حبقها يف استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار دويل يفسح اال أمام 
  .83استخدام القوة ضد العراق

مدير  وحممد الربادعيUMOVICرئيس جلنة يونيموفيك  هانس بليكسوبعد عرض كل من 
 2003جانفي  27تيش يف العراق يف وكالة الدولية للطاقة النووية تقريرمها حول مهمات التف
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حيث أما العراق بعدم التعاون الكايف مع األمم املتحدة، وإخفائه لبعض احلقائق املرتبطة بأسلحة 
الدمار الشامل، سارعت اليابان جمددا إىل التأكيد على أن هذه التقارير تشري بوضوح لعدم تعاون 

التفتيش والعمل على حل املسائل العالقة  العراق بالشكل املطلوب ودعته للتوقف عن عرقلة
واالمتثال لكافة القرارات الدولية والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل كشرط حلل سلمي 

  .84لألزمة
فاليابان ظلت دوما حتمل العراق كامل املسؤولية يف تعثر احلل السلمي لألزمة بسبب عدم امتثاله 

فتيش، وغض الطرف عن اجلهود األمريكية إلفشال للقرارات الدولية وعدم تعاونه مع فرق الت
 .اخليار السلمي حلل األزمة

وأمام فشل الواليات املتحدة يف استصدار قرار من جملس األمن الدويل لشن احلرب على العراق، 

 5إىل إلقاء خطاب أمام جلسة تارخيية لس األمن الدويل يف  كولني بولسارع وزير خارجيتها 
  :فيه العديد من التهم اخلطرية للعراق، وقال ما يلي وجه 2003فرباير 

 .أن العراق مصمم على امتالك القنبلة النووية -1
 .أن العراق خيفي عناصر أساسية يف برناجمه احملظور إلنتاج أسلحة كيماوية -2
 .أنه يعتمد أسلوب اخلداع مع املفتشني -3
 .أن العراق لديه عالقات مع منظمات إرهابية -4
دة لن تسمح بامتالك العراق أسلحة الدمار الشامل وأن العراق اختار عدم أن الواليات املتح -5

 .85التعاون وعليه دفع الثمن

أمام جملس  كولني باولويف تطور آخر األكثر دعما للموقف األمريكي، رحبت اليابان خبطاب 
لدمار األمن الدويل وتقدميه معلومات حول عدم تعاون العراق وإخفائه لربنامج تطوير أسلحة ا

  .86الشامل وعدم االستعداد للتخلي عنها

الذين أشارا لعدم  بليكس والربادعيتشكل دعما لتقريري  باول واعتربت اليابان أن معلومات

لعراق وعرقلته لعمليات التفتيش تظهر مدى عدم تعاون ا باول تعاون العراق، وأن معلومات
ويسعى المتالك أسلحة الدمار الشامل، وأن اليابان باتت مقتنعة بالشكوك اليت حتوم حول أسلحة 
الدمار الشامل للعراق وأن فرق التفتيش لن حتقق نتائج طاملا مل يغري العراق سلوكه غري متعاون 
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 1441ستجابة للفرصة األخرية للقرار وجددت دعوا للعراق لالمتثال للقرارات الدولية واال
  .87وحل املشكالت العالقة والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل

وشددت تصرحيات اليابان على ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من النظام العراقي حىت لو 

 17بتاريخ  كوازومي استلزم األمر استخدام القوة لتحقيق ذلك، وأصدر الوزير األول الياباين
  :بيانا حدد فيه موقف اليابان بوضوح على النحو التايل 2003ارس م
ضرورة وحدة اتمع الدويل ملواجهة األنظمة الساعية المتالك أسلحة الدمار الشامل  -1

 .والعمل على نزعها بكل الوسائل املمكنة ولو باستخدام القوة
الدويل عرب جملس األمن  أن مواقف القوى الكربى املعارضة للواليات املتحدة تضعف اإلمجاع - 2

 .الدويل لرتع أسلحة العراق بالقوة
أن من األمهية احلفاظ على التحالف االستراتيجي الدائم والثابت بني الواليات املتحدة  -3

واليابان والذي يعد القاعدة للعالقات بني اجلانبني والضامن للمصاحل االقتصادية املشتركة بني 
  .88البلدين على الساحة الدولية

وقبل إعالن الواليات املتحدة وبريطانيا احلرب على العراق، بذلت اليابان مساع كبرية إلقناع 
روسيا وأملانيا وفرنسا وهم أعضاء يف جملس األمن للموافقة على إصدار قرار دويل يتضمن مطالبة 

ل، إال أا العراق باإلذعان الكامل وغري املشروط ملطالب اتمع الدويل لرتع أسلحة الدمار الشام
  .89فشلت يف حتقيق ذلك

العراق " تعنت"ويف حماولة دبلوماسية أخرية قبل اندالع احلرب وإلظهار فشل احلل الدبلوماسي و

إىل العراق  تشوميتو موتبجيوبالتايل تربير قرار احلرب، أرسلت اليابان نائب وزير خارجيتها 
لكن اجلهود . لرتع أسلحة الدمار الشاملقصد إقناع القيادة العراقية بالتوصل إىل إتفاق شامل 

اليابانية باءت بالفشل ومحلت العراق املسؤولية الكاملة لعدم التعاون اجلدي مع اتمع الدويل مما 
  .90أغلق الباب أمام فرص التوصل إىل حل سلمي لألزمة

حلرب، أن يتبني لنا من خالل رصد تطورات املوقف الياباين من األزمة العراقية قبل اندالع ا
اليابان استخدمت األدوات الدبلوماسية والسياسية لدعم املواقف األمريكية وممارسة الضغط على 
العراق لالمتثال للقرارات الدولية، ومع اندالع احلرب ختلت اليابان عن احللول الدبلوماسية 

  .وأيدت استخدام القوة ضد العراق
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  :على العراقتطورات املوقف الياباين بعد اندالع احلرب / 2

أعلن الوزير األول الياباين  2003مارس  20مع اندالع العدوان األمريكي على العراق يف 

مساندة بالده حلليفتها الواليات املتحدة يف استخدام القوة ضد العراق، ودعا إىل إاء  كويزومي

قراره  ويزوميكوبرر . 91العملية العسكرية مبجرد القضاء على خطر العراق على اتمع الدويل
  :بدعم احلرب على العراق مبا يلي

أن أسلحة الدمار الشامل تشكل خطورة بالغة على األمن واالستقرار يف العامل وهي من  -1
 .املسائل املطروحة يف املنطقة باليابان، والبد على اتمع الدويل من التصدي هلا

 .سلمياأن اليابان بذلت جهودا معتربة من أجل حل األزمة العراقية  -2
الدولية ومل يستغل الفرص املتاحة له  17سنة اخترق القرارات  11أن العراق وطوال  -3

 .ورفض االمتثال جلهود اتمع الدويل

اتمع الدويل لدعم إعادة إعمار العراق وأن اليابان ستساهم يف هذه العملية حتقيق  كويزوميودعا 
  .السلم واالستقرار يف املنطقة

لعدوان األمريكي على العراق جددت اليابان دعمها الكامل للحرب باعتبارها عضوا وبعد أسبوع من ا
 .92يف اتمع الدويل وتتحمل كامل مسؤولياا، ومحلت العراق كامل املسؤولية يف اندالع هذه احلرب

قف الشرق أوسطية وإبراز مضموا حتديد املو-إن من األمهية يف دراستنا وحبثنا للعالقات اليابانية
الياباين من احلرب األمريكية على العراق والوقوف على املتغريات احملددة هلذا املوقف واليت 

  .الشرق أوسطية–تتحكم أيضا يف التفاعالت العالقات اليابانية 
لقد وقفت العديد من املتغريات وراء الدعم الكامل لليابان وغري املشروط للحرب على العراق 

  :وهي
 .فا للواليات املتحدة اليت تضمن هلا أمنهاأن اليابان تعد حلي �
رغبة اليابان يف معاملة كوريا الشمالية بنفس معاملة العراق يف تكرار الضغط والعقوبات  �

 .عليها وحىت استخدام القوة
 .رغبة اليابان يف التخلص من أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية اليت حتظى بدعم الصني �
 .يف منطقة الشرق األوسط املصاحل احليوية لليابان �
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إن التجربة املريرة لليابان يف حرب اخلليج الثانية ونتائجها السلبية على صورة اليابان ودورها، 
كانت حاضرة وبقوة لدى دوائر صنع القرار اليابانية وخاصة االنتقادات اليت طالت اليابان لعدم 

ذه التجربة أثرت بشكل معترب على فه. 93إرساهلا قوات إىل اخلليج واالكتفاء بالدعم املايل
اليابان، ولعبت دورا حمفزا لدى دوائر صنع القرار اليابانية الستخدام األداة العسكرية كأحد 

  .94الشرق أوسطية - األدوات يف العالقات اليابانية
فاليابان شعرت باإلهانة من جتاهل وسخرية اتمع الدويل من مسامهتها يف حرب اخلليج الثانية 

وهلذا 95يث قدمت مساعدات مالية كبرية جتاوزت التريليون ين مما أحدث هلا صدمة كربىح
  .فشاركت يف احلرب على العراق 11/9كانت ردة فعل اليابان سريعة بعد هجمات 

  تطورات تشريعات األمن القومي الياباين: 2-3اجلدول 

  

  

2001  

على الواليات  11/9/2001اهلجمات اإلرهابية   سبتمرب
  حدة األمريكيةاملت

احلرب على أفغانستان وتأسيس قانون التدابري اخلاصة   أكتوبر
  .ملكافحة اإلرهاب

إرسال سفن اإلمدادات والفرقاطات التابعة لقوات   نوفمرب
  الدفاع الذايت البحرية إىل احمليط اهلندي

  

2003  

  احلرب على العراق  مارس

  تأسيس قانون لتأمني واستقاللية الوطن  يونيو

تأسيس قانون التدابري اخلاصة للمساعدة يف إعادة إعمار   يوليو
  العراق

  إرسال قوات الدفاع الذايت اليابانية إىل العراق  يناير  2004

  .ربع القرن من التطورات يف تشريعات األمن القومي الياباين :املصدر
. 29/7/2015.www.mippon.com 

برز تأثري العامل اإلقليمي لليابان على سياستها جتاه األزمة العراقية بشكل واضح، حيث  وقد
وطوال تطورات األزمة . ساندت الواليات املتحدة بقوة قصد كسب تأييدها ضد كوريا الشمالية
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العراقية، قامت اليابان بربط موقفها من األزمة بالتهديدات اليت تواجهها بشكل مباشر من كوريا 
 .لشماليةا

فقد لعبت األزمة يف شبه اجلزيرة الكورية دورا كبريا يف التأثري على املوقف الياباين من احلرب على 
العراق، فربنامج كوريا الشمالية المتالك األسلحة النووية كان الدافع القوي لدوائر صنع القرار 

  .96اليابانية لدعم احلرب األمريكية على العراق
دبلوماسية نشطة خبصوص املسألة الكورية الشمالية وتطوراا لتأثريها املباشر وانتهجت اليابان 

  .97على رفاهية اليابان وشعبها، وأعطت هلا كل األولوية
فاليابان كانت تسعى من دعمها للحرب األمريكية على العراق إرسال رسالة قوية إىل كوريا 

لمفاوضات والقرارات الدولية وإال واجهت الشمالية لوقف برناجمها النووي والصاروخي واخلضوع ل
  .نفس املصري الذي واجهه العراق بسبب عدم انصياعه للقرارات الدولية

حيث أعلنت  2002واندلعت أزمة كوريا الشمالية تزامنا مع األزمة العراقية يف منتصف أكتوبر 
بتجميد  2002نوفمرب  14الواليات املتحدة أن كوريا الشمالية لديها برناجما نوويا وقامت يف 

، لكن كوريا الشمالية نفت أن يكون 98، من جانب واحد1994االتفاقية املوقعة بني البلد عام 
لديها برناجما نوويا، وذهبت إىل حد االنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي وزادت من 

مع املوقف يف تصعيدها العسكري مما جعل الواليات املتحدة تغري هلجتها ورضخت للتهدئة 
وبررت كوريا الشمالية تصعيد . كوريا الشمالية وحل املشكلة يف إطار حمادثات متعددة األطراف

مواقفها بسبب التوجهات العدوانية إلدارة بوش اليت جعلتها إحدى دول حمور الشر وأضحى 
ع الواليات امتالكها للسالح النووي الورقة األكثر فعالية للحفاظ على نظامها وإدارة صراعها م

  .99املتحدة
ومن العوامل املؤثرة على قرار اليابان املشاركة يف احلرب على العراق،غياب موقف موحد للدول 
العربية وانقسامها بني الصمت والتأييد مما حرر اليابان من ضغوطات ومطالب كتلك اليت 

  .، وأثرت كثريا على عالقاا الشرق أوسطية1973تعرضت هلا عام 
على استقالل العراق وسيادته وسالمة  2002غم من تأكيد قمة عمان يف شهر مارس فعلى الر

ووحدة أراضيه وأمنه اإلقليمي وعدم التدخل يف شؤونه ووضع حد جلميع اإلجراءات املهددة 
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ألمنه خارج الشرعية الدولية، إال أن الدول العربية انتهجت سياسة التكيف مع الضغوط 
  :وذلك على النحو التايلاألمريكية وحبسب مصاحلها 

الكويت قدمت معونة ضخمة للحملة العسكرية األمريكية، فوضعت اال اجلوي واملياه  -1
 .اإلقليمية ونصف مساحتها حتت سيطرة القوات األمريكية

 .السعودية وافقت على استخدام قواعدها اجلوية الضخمة لضرب العراق - 2
 .من أكرب القواعد اجلوية يف املنطقةقطر سلمت قاعدة العديد للواليات املتحدة وهي  -3
 .البحرين وعمان استضافت قوات أمريكية وبريطانية -4
 .100مصر حرصت على ضمان مصاحلها مع الواليات املتحدة -5

الشرق أوسطية  -شكلت نقطة حتول يف تاريخ العالقات اليابانية 2003إن حرب العراق عام 
للواليات املتحدة لغزو العراق رغم عدم  حيث قدمت اليابان كل الدعم الدبلوماسي والعسكري
كما كانت احلرب على العراق فرصة . 101وجود قرار دويل يسمح باستخدام القوة ضد العراق

مهمة لليابان لتنفيذ تصور خنبتها حول اهلوية اجلديدة لليابان كقوة عسكرية وشريك أساسي 
  . 102ةللواليات املتحدة األمريكية يف مرحلة ما بعد احلرب البارد

حىت سارعت اليابان إىل  2003أبريل  9وما أن مت اإلعالن عن سقوط النظام العراقي يف 
مليون دوالر كمساعدة فورية للتخفيف من معاناة الشعب العراقي، 100اإلعالن عن ختصيص 

  . 103وهذا كوجه آخر من املساندة للواليات املتحدة األمريكية
  :سية جتاه العراق حتت اإلحتالل األمريكي وهيوأعلنت اليابان عن ثالثة خطوات أسا

تشكيل غرفة عمليات طوارئ ملتابعة تطورات املوقف يف العراق وترأسها النائب األول  -1

 .تشوميتو موتيجيلوزيرة اخلارجية 
 .تعيني مبعوث خاص لليابان لشؤون العراق -2
لالجئني تقدمي املساعدات للعراق واليت أخذت ثالثة أشكال وهي مساعدات إنسانية  -3

العراقيني ومساعدة الدول ااورة واملتضررة من احلرب واملساعدة إلعمار العراق وبلغت يف 
 .104مليون دوالر 112جمملها 
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 22مليون دوالر باإلضافة إىل  50وأعلنت اليابان عن تقدمي مساعدات إضافية للعراق بقيمة 
يت من شأا حتسني معيشة العراقيني مليون دوالر كمساعدات إنسانية، وأا ستحدد ااالت ال

  . 105وذلك بالتنسيق مع الدول العربية
عزز من  11/9األمريكية فقدى  حدث بعد هجمات  –أما التطور الكبري للعالقات اليابانية 

انسجام املواقف اليابانية مع توجهات السياسة األمريكية يف منطقة الشرق األوسط، وحظيت 
  .ياسي ودبلوماسي وعسكري من اليابان خبصوص العراقالواليات املتحدة بدعم س

األمريكية واليت تعد حمور الدبلوماسية اليابانية شهدت تطورات مميزة مع كثافة - فالعالقات اليابانية
االتصاالت بني وزراء خارجية البلدين لتبادل وجهات النظر حول كافة القضايا الدولية، فكانت 

للواليات  كويزوميوزيارة الوزير األول الياباين  2002يف فرباير زيارة الرئيس بوش إىل اليابان 
" إىل إرساء عالقات ثقة وتعاون وثيق حلل القضايا الدولية"ما أدى  2002املتحدة يف سبتمرب 

  .106وخاصة منها العراق وكوريا الشمالية
الياباين من  وإىل جانب دعمها للحرب وتقدمي املساعدات العاجلة، حدث تطورا نوعيا للموقف

احلرب األمريكية على العراق، حيث جرت يف طوكيو مشاورات خبصوص إرسال اليابان لقوات 
الدفاع الذايت للمساعدة يف إعادة إعمار العراق ما بعد احلرب، واشترطت اليابان صدور قرار 

رح وص. 107دويل يطلب منها هذه املهمة على ضوء حساسية املوقف بالنسبة للدستور الياباين

أنه سيتم التفكري فيما سيتم فعله يف ظل القانون احلايل بدالً من  كويزوميالوزير األول الياباين 
  .108االنشغال مبا ال ميكن عمله إال بسن قانون جديد

وذهبت من جهتها وزارة اخلارجية اليابانية إىل التركيز على أمهية دور األمم املتحدة يف إعادة 
  . 109وأمهية صدور قرار دويل جديد حيدد هذا الدورإعمار العراق بعد احلرب 

وكعادة اليابانيني يف مثل هذه املواقف جرت مناقشات حادة ومواجهات ساخنة بني االئتالف 
احلاكم وأحزاب املعارضة يف الربملان الياباين، وأثريت الكثري من خماطر إرسال قوات عسكرية 

  .110الدستوريابانية إىل منطقة حرب خطرية وهو ما يناقض 
ومع سعي احلكومة اليابانية للتصديق على إطار قانوين يسمح بإرسال قوات يابانية إىل العراق، 
اعترضت أحزاب املعارضة وبشدة على ذلك وعرقلت مرور مشروع القانون مما أخر التصديق 

 .111عليه
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كل العسكري قد صادقت على ثالثة قوانني دف حتديد اهلي 2003وكانت اليابان يف يونيو 
واألسس السياسية اليت تسمح لقوات الدفاع الذايت اليابانية ودورها يف محاية أمن اليابان وخاصة 

وقد وافق على هذه القوانني االئتالف احلاكم ورفضها . مع تزايد حدة أزمة كوريا الشمالية
  .112احلزبان االشتراكي والشيوعي

مشروع قانون إىل الربملان يسمح بإرسال ألف  قدمت احلكومة اليابانية 2003ويف شهر يوليو 
فرد من عناصر قوات الدفاع الذايت اليابانية إىل العراق، وأبدت املعارضة رفضها بشدة هلذا 
القانون، وتوصل اجلانبان احلكومة واملعارضة إىل موقف وسط حيث تعهدت احلكومة نزوالً عند 

سالم ومساعدات الواليات املتحدة على مطالب املعارضة أن تكون مهمة هذه القوات حفظ ال
  .113تدمري ما يتم العثور عليه من أسلحة الدمار الشامل

 2003والتزاما منها ذا التعهد، قامت احلكومة اليابانية بإرسال جلنة تقصي احلقائق يف سبتمرب 
وتقدمي تقرير  ملعاينة األوضاع يف العراق، واختيار األماكن اليت سيتم فيها نشر القوات اليابانية

  .114مفصل للربملان خبصوص ذلك
الشرق أوسطية، وافق جملس النواب  - ويف خطوة تعد سابقة يف تاريخ اليابان والعالقات اليابانية

على إرسال قوات عسكرية يابانية إىل العراق رغم حماولة نواب  2003جويلية  31الياباين يف 
لبية اليت يتمتع ا االئتالف احلاكم رجح كفة مترير املعارضة تأخري املوافقة، إال أن إصرار األغ

جندي ياباين إىل مدينة السماوة  1000القانون، وحددت خطة وزارة الدفاع اليابانية إرسال 
  .يف إطار عملية إعادة إعمار العراق 115العراقية

ت اليابانية يف وحدد القانون الذي صادق عليه الربملان الياباين بشكل واضح املهام املنوطة بالقوا
العراق حيث أكد أا تقوم بإعادة إعمار العراق وتقدمي اخلدمات يف جمال البنية األساسية واملرافق 

 .مبعىن أن القوات اليابانية ال ختوض عمليات قتالية. 116العامة واالبتعاد عن املناطق القتالية
صبحت حمل خالف لدى النخبة فالرؤية للمخاطر اخلارجية ولكيفية حتقيق املصاحل اليابانية أ

اليت سعت إلعادة عسكرية اليابان وبني النخبة  كويزومي األكثر واقعية حول رئيس الوزراء

حتت الضغوط من عدة جهات كالبريوقراطية  كويزومي األخرى الرافضة هلذه السياسة، مما جعل
خدام أزمة العراق واألحزاب وأحزاب املعارضة والرأي العام لذلك انتهج سياسة التوافق واست

 ". Normal Great Power" 11كأداة إلظهار اليابان كقوة كربى عادية
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وبررت النخبة اليابانية إرسال قوات يابانية للعراق يأيت ضمن سياستها ملا بعد احلرب الباردة 
لتعزيز وتقوية مسامهتها الدولية والسماح لقوات الدفاع اليابانية باملشاركة يف عمليات حفظ 

الم الدولية وإعادة اإلعمار وأن هذه السياسة كانت استجابة لدعوات اتمع الدويل املتكررة الس
، خاصة أن اليابان ظلت طوال 118لليابان للقيام مبسؤولياا الدولية واليت لقيت ترحيبا دوليا ا

سب احلرب الباردة ترفض إرسال قوات هلا خارج حدودها بدعوى عدم شرعية هذه اخلطوة حب
 .وتفصل بشكل واضح بني القضايا األمنية والقضايا االقتصادية. 119من الدستور الياباين 9املادة 

ختلت عن هذه السياسة التقليدية استجابة ملطالب األمم املتحدة وقراراا  21فاليابان مع مطلع القرن 
وهو احلفاظ على التحالف  وأن إرسال قوات هلا إىل العراق يأيت يف إطار أن أهم اعتبار ودافع سياسي

وكان فوكوشريو نوكاجا مسؤول السياسة يف احلزب الدميقراطي الليربايل قد . 120األمريكي- الياباين
  : حدد مربرات إرسال اليابان لقوات هلا إىل العراق يف اآليت

 .من احتياجاا النفطية 90 %أن اليابان تعتمد على منطقة الشرق األوسط لضمان  -1
 .األمريكي يضمن أمن املمرات البحرية من الشرق األوسط إىل اليابان-الياباينأن التحالف  -2
 .أن االستقرار يف منطقة الشرق األوسط يضمن لليابان اإلمدادات النفطية الثابتة -3

  .يف حتديد موقف اليابان 121ومن هنا تبني لنا تأثري احملددات اجليوبولينيكية والسياسية واألمنية

باملصادقة على القانون اخلاص  26/7/2003يف  كويزوميألول الياباين وقد أشاد الوزير ا
باإلجراءات اخلاصة حول املساعدات اإلنسانية واإلعمار يف العراق والذي يعطي لليابان فرصة 

أن استقرار العراق مسألة حيوية ليس  كويزوميلتأكيد مسامهتها يف عملية إعادة اإلعمار، وأشار 
للمجتمع الدويل والستقرار منطقة الشرق األوسط معتربا أن تنفيذ القانون لليابان وحدها وإمنا 

سيكون بكامل التحضري واحلذر خاصة عند إرسال القوات اليابانية إىل العراق وأن اليابان 

يف اجتماع مع الرئيس  كويزوميوكان . 122ستستمر يف التعاون مع األمم املتحدة ودول أخرى
، مبعىن إرسال اليابان 123بدور فعال وملموس لبالده يف العراق قد تعهد 2003بوش يف ماي 

 .لقوات هلا إىل العراق
فالقرار الياباين بإرسال قوات يابانية للعراق كان حتت الضغوط األمريكية املكثفة، حيث جنحت 
إدارة بوش يف إقناع اليابان للتخلص من قيودها الدستورية السلمية لتصبح دولة طبيعية ومتتلك 
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، وهو ما افتقرت له اليابان وشكل نقطة ضعف هلا منذ 124وات قادرة على االنتشار يف اخلارجق
  .اية احلرب العاملية الثانية

فالضغوط األمريكية املستمرة على اليابان للمشاركة يف احلرب، دفعت اليابان إىل إرسال قوات 
ها السليب يف حرب حترير الكويت هلا إىل العراق، وظلت اإلدارة األمريكية تذكر اليابان بدور

وهلذا سارعت اليابان إىل إرسال قوات هلا إىل العراق واليت تعد . 125وبقائها يف موقع املتفرج
األوىل من نوعها يف تاريخ العالقات اليابانية الشرق أوسطية، حيث أن هذه العالقات ظلت خالية 

ن من بني الدول احملتلة للعراق، مما جيعلها من عنصر االستعمار الذي مل يعد قائما وأصبحت اليابا
  .سابقة تارخيية

 ومن أبرز مظاهر الضغوط األمريكية املستمرة على اليابان، دعوة نائب وزير اخلارجية األمريكي

اليابان لعدم تأجيل إرسال قواا للعراق، وخالل لقائه للمبعوث الياباين يف  ريتشارد أرميتاج

أن دعم إعمار العراق ليس حفلة  ارميتاج اعترب 22/8/2003 يف تاسوارمياالشرق األوسط 
شاي ألن هناك خماطر حقيقية يف العمليات اجلارية، كما حذر من أن التصرحيات اليابانية بتأجيل 

 . 126إرسال القوات يعد زعزعة وحدة وتعاون اتمع الدويل يف مكافحة اإلرهاب

  :اخلامتة

وقف الياباين من احلرب على العراق واحتالله، وإبراز املتغريات يتبني لنا من خالل حبث وحتليل امل
املتحكمة فيه وكذا تطوراته طوال فترة األزمة سواء قبل وأثناء وبعد اندالع احلرب أن هذه 
احلرب شكلت بأسباا وتطوراا ونتائجها حمطة تارخيية بارزة يف مسارات العالقات اليابانية 

ارا بعيدة املدى عليها وستستمر يف رسم مالمح واجتاهات البعد الشرق أوسطية حيث تركت آث
، ومن األمهية هنا إبراز تأثريات هذه 20السياسي هلذه العالقات خالل العقود القادمة من القرن 

  :الشرق األوسطية وهي - احلرب على العالقات السياسية اليابانية
حليوية يف منطقة الشرق األوسط مع أن اليابان أدركت املخاطر والتهديدات على مصاحلها ا �

مما استلزم منها انتهاج  2001- 9-11ازدياد معدالت عدم استقرارها وخاصة منذ هجمات 
سياسة برغماتية حمضة للحفاظ على هذه املصاحل، مما جعل متغري املصاحل اليابانية يف الشرق 

ات، وحاولت اليابان حصر األوسط مبثابة املتغري املستقل يف رسم تفاعالت ومالمح هذه العالق
 .عالقاا مع دول املنطقة بقدر ما تضمن به هذه املصاحل
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أن اليابان أدركت أيضا أن الدول العربية بصفة عامة والنفطية بصفة خاصة فقدت نفوذها  �
وممارستها  1973ووزا وتأثريها على مستوى املنطقة مقارنة بتماسكها ووحدا إبان حرب 

 تتمكن هذه الدول من وقف احلرب على العراق الذي يعد أحد الدول لضغوط عليها، حيث مل
الفاعلة واملؤثرة يف املنطقة بل إن معظم هذه الدول سامهت بشكل مباشر أو غري مباشر يف 
احتالل العراق، وبالتايل مل تعد لدى هذه الدول مطالب من اليابان أو قادرة على ممارسة ضغوط 

مع مصاحلها فتراجع اهتمام اليابان باملوقف العريب وحتررت من عليها الختاذ مواقف تتماشى 
 .كامل الضغوطات

أن اليابان اتضح لديها من خالل احلرب على اإلرهاب، وانتهاج الواليات املتحدة  �
لسياسات التدخل والقوة واالحتالل يف منطقة الشرق األوسط، أن هذه املنطقة أصبحت حتت 

هامش املناورة أو انتهاج اليابان لسياسة مستقلة عن التوجهات القبضة األمريكية، مما قلل من 
األمريكية، فانتهجت اليابان حتت تأثري ذلك سياسة الدعم الكامل للواليات املتحدة يف حرا 
على اإلرهاب بداية إىل احتالل العراق اية، واستخدمت كل األدوات إلبراز هذا الدعم بشكل 

 .صريح وعلين
ها املطلق خليار القوة ضد العراق واحتالله كانت تريد كسب تأييد أن اليابان بدعم �

الواليات املتحدة ضد كوريا الشمالية ونزع أسلحتها النووية ووفق برناجمها الصاروخي، وأن 
دعم اليابان للحرب على العراق كان يهدف أيضا إىل ترويع كوريا الشمالية وجرها إىل مائدة 

ي لعب هو اآلخر دورا كبريا يف التأثري على مواقف اليابان من أزمات فاملتغري اإلقليم. املفاوضات
منطقة الشرق األوسط خاصة مع ربط اليابان بني هذه األزمات واألزمات القائمة يف منطقة آسيا 

 .الشرق أوسطية باتت حتت تأثري هذا املتغري اإلقليمي - فالعالقات اليابانية. الشرقية
حوالت الدولية وبروز التنافس الدويل على منطقة الشرق األوسط ملواردها أن اليابان حتت تأثري الت �

احليوية، سعت إىل تعزيز دورها السياسي والدبلوماسي يف املنطقة لضمان مصاحلها وخاصة مع الدول 
النفطية يف املنطقة كدول جملس التعاون اخلليجي، كما أعطت اليابان يف عالقاا الشرق أوسطية أمهية 

 .لعالقاا مع إسرائيل وتركيا وإيران باعتبارها دول فاعلة ومؤثرة يف سياسات املنطقةكبرية 
أن اليابان استخدمت وألول مرة يف تارخيها وتاريخ العالقات مع منطقة الشرق األوسط،  �

األداة العسكرية وأرسلت قواا هلا إىل العراق لدعم قوات االحتالل، وقامت مبهمات عسكرية 
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فاستخدام اليابان لألداة العسكرية يعترب حتوالً جذريا يف عالقاا الشرق . ا غري قتاليةكبرية ولو أ
 .الشرق أوسطية - أوسطية وأن األداة العسكرية باتت من ضمن األدوات اليابانية

أن احلرب على العراق فسحت اال أمام اليابان الستخدام املساعدات االقتصادية بشكل  �
ة وأمنية فكانت اليابان من أبرز القوى الدولية استخداما هلذه املساعدات مكثف ألهداف سياسي

 .اليت حتولت إىل أحد األدوات األساسية لصياغة اليابان لعالقاا مع دول الشرق األوسط
فبصفة عامة جند أن احلرب على العراق تركت تأثريا واضحا على طبيعة ومضمون العالقات 

، ومن غري املستبعد أن تبقى هذه التأثريات مستمرة 20مع مطلع القرن  الشرق أوسطية - اليابانية
خالل العقود القادمة يف ظل التحوالت الداخلية واإلقليمية والدولية لليابان وكذلك تدهور 
األوضاع األمنية والسياسية يف منطقة الشرق األوسط مع ظهور خمططات معلنة للقوى الكربى 

مما جيعل املتغريات األمنية والسياسية واالقتصادية األكثر حتكما يف  إلعادة تشكيلها حدود دوهلا
 .الشرق أوسطية حاضرا ومستقبالً - العالقات اليابانية
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