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 اغتيال )شينزو آيب(: اختبار التحدي واالستجابة يف الياابن

شكَّل يوم الثامن من متوز/ يوليو 2022 صدمًة كبريًة يف الياابن، إذ شهد اغتيال رئيس 
السياسيي  الوزراء حكماً، وأشهر  من أطول رؤساء  يُعدُّ واحداً  الذي  السابق )شينزوآيب(  الوزراء 
الذين عرفتهم الياابن بعد احلرب العاملية الثانية ونشأة النظام السياسي احلايل عام 1945. جاء 
هذا احلدث املفاجئ يف وقت مترُّ فيه البالد مبنعطفات مفصلية، إذ إنَّ انتخاابت جملس الشيوخ 
على األبواب، ويشهد العامل أزمات متعددة، ومنها احلرب الروسية األوكرانية، وأزمة الغذاء والصحة، 
وغريها، ومل يقتصر صدى احلدث على الداخل الياابين، بل امتدَّ إىل خمتلف أحناء العامل، إذ نُِعَي 
الراحل من قبل زعماء الدول؛ ممَّا يؤكِّد مكانته الدولية، واليت دفعت الرئيس األمريكي )جو ابيدن( 
الوالايت  يف  احلكومية  املؤسسات  قامت  كما  املتحدة،  للوالايت  املخلص  ابلصديق  وصفه  إىل 
به احلدث  َحِظَي  الذي  الكبري  االهتمام  يثري هذا  عليه.  ليومي حداداً  بتنكيس األعالم  املتحدة 
داخلياً وخارجياً التساؤَل حول مدى ثقلها، خصوصاً إذا ما علمنا أنَّ )شينزو آيب( أعلن استقالته 
من منصبة؛ ألسباب صحية يف حزيران/يونيو 2020، ومل يكمل دورة واليته األخرية، فمن أين 
لرئيس وزراء سابق ومستقيل كل هذا التأثري يف النظام السياسي؟ وكيف لسياسي فرد أن حيوز على 
بروز  الفرد، ومل يشهد  اجلماعية على حساب  الثقافة  يقدِّس  املرموقة يف جمتمع  املكانة  تلك  كل 
شخصيات كارزمية إال يف حاالت اندرة؟ واألهم من هذا وذاك، ما تداعيات هذا احلدث اجللل 
على النظام السياسي الياابين؟ وما االستجاابت احلكومية الطارئة يف األسابيع املنصرمة اليت تلت 

وقوعه؟
لقد وجدت احلكومة وال أحزاب السياسية يف الياابن نفسها أمام حدث مفصلي، وغري 
متوقَّع فـََرَض عليها إعادة التقييم، واالستجابة السريعة؛ لتداعيات فقدان شخصية تُعدُّ ركناً أساسياً 
فإنَّ  احلدث ساخناً،  يزال  ما  إذ  اإلسرتاتيجيات.  لكثرٍي من  َعرَّاابً  يُعدُّ  بل  السياسية،  العملية  يف 
اإلحاطة بطبيعة التداعيات واالستجاابت احلكومية هلا يستدعي أواًل بيان طبيعة مكانة )شينزو آيب( 

يف النظام السياسي، واثنياً بيان طبيعة االستجابة احلكومية للحدث.

 اغتيال )شينزو آبي(: اختبار التحدي واالستجابة في اليابان

د. عماد رزيك *

* كلية القانون والسياسة جبامعة األنبار.
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أواًل: مكانة شينزو آيب 

 ال ميكن فهم أمهية )شينزو آيب( من دون فهم ديناميكيات السياسة يف الياابن، اليت كانت 
تعاين من ضعف قيادة مزمن يف السلطة التنفيذية، فالنظام السياسي من حيث الشكل، هو نظام 
التقليدي للمملكة املتحدة  للنموذج  ُوِلَد من رحم دستور 1946، وجاء مطابقاً  برملاين ملكي، 
من حيث هيكلية املؤسسات الرمسية وأدوارها، فاإلمباطور له مكانة رمزية كممثل للسيادة العليا؛ 
ميارس بعض املهام الشرفية )يسود وال حيكم(، ويشغل العرش حالياً اإلمباطور )انرهيتو( منذ األول 
من مايو 2019 بعد تنازل والده اإلمباطور )أكيهيتو( عن العرش، وهو أول تنازل للعرش منذ 
200 عام)1(، أمَّا البملان )السلطة التشريعية(، والذي يسمَّى بـ)الدايت( فيتكوَّن من جملسي، مها: 
)جملس النواب، وجملس املستشارين(، ويُنَتَخُب أعضاؤمها عن طريق الشعب، ويبلغ عدد أعضاء 
جملس النواب )465( َوْفق انتخاابت 2021، وقد حصل احلزب الدميقراطي الليبايل على أغلبية 
املقاعد)2(، يف حي يبلغ عدد جملس املستشارين )248( انئب، َوْفق االنتخاابت اليت جرت يف 
10 متوز/يوليو 2022)3(، وابالنتقال إىل الفرع التنفيذي، فقد أانط الدستور مبجلس الوزراء هذه 
املسؤولية، ويكون رئيس الوزراء منتخباً من قبل احلزب احلاصل على أغلبية األصوات، ويقوم رئيس 
الوزراء يف الياابن ابختيار الوزراء من داخل حزبه، إذ إنَّ من املفرتض أنَّ رئيس الوزراء يف النموذج 
التقليدي ميتلك صالحيات واسعة يف وضع السياسات وتنفيذها، إال أنَّ منصب رئيس  البملاين 
الوزراء يف الياابن يُعدُّ من أكثر النماذج البملانية ضعفاً؛ بسبب عديد من القيود، ومع هيمنة احلزب 

1.  Harris,Tobias .S : The Iconoclast Shinzo Abe and the New Japan،p1
2. Pekkanen, Robert J.; Reed, Steven R.; Smith, Daniel M. eds.. 2022. Japan 
Decides 2021: The Japanese General Election. Springer.
3. Japan’s Upper House Election: Kishida Clears Another Hurdle, The Center for 
Strategic and International Studies CSIS, 11/7/2022
https://www.csis.org/analysis/japans-upper-house-election-kishida-clears-
another-hurdle
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الليبايل الدميقراطي على احلياة السياسية منذ عام 1955 ما عدا فرتات متقطعة خسر فيها منصب 
رائسة احلكومة لصاحل املعارضة؛ فقد بقي رئيس الوزراء ضعيفاً ملدة طويلة مع هذه االستمرارية )4(، 
ترأس )شينزو آيب( الوزارة ألول مرة عام 2006، ومل يكن هذا املنصب غريباً على عائلته، فجده 
)إيساكو سايت( يف  1960، وكذلك عمه  عام  إىل   1957 عام  )نوبوسوكه كيشي( شغله من 
فرتتي )1964، و 1972(، يف حي شغل والده )شينتارو آيب( مناصب مهمة عديدة، ومنها 
وزير اخلارجية، ومع ذلك فإنَّ والية )آيب( األوىل سرعان ما انتهت؛ بسبب انتكاسٍة يف صحته؛ ممَّا 
دفعه لالستقالة بعد عام واحد يف 2007، ومن َثَّ توالت على احلكومة سلسلة من عدم االستقرار 
الوزاري حىت أُْطِلَق على املنصب التنفيذي وصف« الكرسي الدوار«؛ لتعاقب أربعة رؤساء وزراء، 
إىل أن عاد )آيب( لواليته الثانية عام 2012، واليت استمرت لثالث دورات متتالية، وهي حالة 
اندرة يف النظام السياسي الياابين، والذي ساعده على هذه االستمرارية؛ هو طبيعة السياسات اليت 

اعتمدها، واليت تقوم على: 
خطة اإلنعاش االقتصادي: السهام الثالث )أبينومكس( .  

من  تعاين  الياابن  فقد كانت  األوضاع،  إلصالح  طموحًة  اقتصاديًة  خطًة  )آيب(  اعتمد 
كساد اقتصادي منذ التسعينيات، وكان واضحاً آنذاك أنَّ ما يسمَّى بـ«املعجزة الياابنية« تعاين من 
اعتالل واضح، رافق ذلك سلسلة من قضااي الفساد اليت تورَّط با أعضاء من احلزب الليبايل مع 
موظفي من اإلدارة العامة، وكانت اخلطة عبارة عن تطبيق هنج شامل إلنعاش االقتصاد الياابين، 
حتت مسمى )ابينومكس(، وتتكوَّن من ثالثة أسهم: السهم األول: التيسري النقدي القوي، والسهم 
الثاين: السياسة املالية املرنة، والسهم الثالث: اإلصالحات اهليكلية لزايدة إمكانيات النمو، وتتلخص 
اخلطة مبزيج من االنكماش واإلنفاق احلكومي وإسرتاتيجية النمو املصممة إلخراج االقتصاد من 
قبضة االنكماش الذي هيمن عليه ألكثر من عقدين)5(، ومع البدء يف هذه اخلطة متكَّن )آيب( يف 
4. عماد رزيك عمر: البريوقراطية اإلدارية وآليات التدبري السياسي يف الياابن، مركز اجلزيرة للسياسات، الدوحة، 2021، ص131.
5.  Dennis Botman،Stephen Danninger،Jerald Schiff : Can Abenomics Succeed? 
Overcoming the Legacy of Japan’s Lost Decades ,International Monetary Fund, 
, Washington, DC, 2015,p3. 
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السنوات اخلمس األوىل من حتقيق نو اقتصادي، وذلك للمرة األوىل منذ 28 عاماً، وكمحصلة 
ألربع سنوات متتالية من الزايدة املضطردة يف األجور انتعش االقتصاد الياابين مع تزايد الطلب قوي 
من القطاع اخلاص)6(، وكانت أهم مسامهة للخطة هو خلق فرص عمل مبقدار )4.3( مليون فرصة، 
والذي أدَّى إىل خفض معدَّل البطالة إىل نسٍب متدنية، ومع جناحاهتا إال أنَّ اخلطة مل حتقق مجيع 
أهدافها يف خفض الفقر؛ بسبب ظروف خارجة عن إرادة )آيب(، تتعلَّق بطريقة تعامل الشركات 
مع الفائض، وعقب استقالة )شينزو آيب( عام 2020 خلفه يف املنصب )يوشيهدي سوجا( الذي 
تعهَّد ابالستمرار يف دعم خطة )أبينومكس( بوحي من )آيب( الذي ميلك شعبية كبرية، هلذا يواجه 

اليوم )فوميو كشيدا( رئيس الوزراء احلايل امتحاانً عسرياً يتمثَّل يف احلفاظ على النمو املستدام.
متاسك احلزب الليربايل الدميقراطي.  

عمل  لذا  خطته،  لتطبيق  املنصب؛  يف  االستمرارية  إىل  ماسة  حباجة  آيب(  )شينزو  كان 
على  ضبط إيقاع الفصائل داخل احلزب الليبايل الدميقراطي، مستفيداً من خبته السابقة ابلعمل 
كسكرتري مع والده الذي كان حينذاك عضواً يف احلزب، واملتتبع لظاهرة الفصائل سيجد أنَّ احلزب 
الليبايل هو األقرب يف بنيته إىل أنَّه جمموعة  أحزاب تسمى الفصائل، ويتشكل الفصيل الواحد من 
جمموعة من النواب والسياسيي يقودهم عادة شخصية تتمتع بنفوذ سياسي واسع وأتييد شعيب، 
وهلا شبكة اتصاالت مع جمتمع األعمال، وكذلك البريوقراطية داخل الوزارات، كما ميتلك القدرة 
على توفري التمويل يف االنتخاابت خصوصاً لألعضاء اجلدد الذين يدخلون االنتخاابت ألول مرة، 
هلذا االنتساب إىل أي فصيل يُعدُّ أمراً مهماً، فضاًل عن التمويل، فإنَّه يوفِّر قناة لالرتقاء السياسي، 
هلذا تُعدُّ الفصائل من آليات التجنيد احلزيب والبملاين، كما تنهض الفصائل بدور حاسم يف عملية 
اختيار قيادة احلزب، وال سيَّما رئيس احلزب الذي سيصبح رئيس الوزراء، وعادة ما تـَُتقاَسم املناصب 

احلزبية العليا بي الفصائل مبا يتناسب مع قوهتا، وينسحب ذلك على املناصب الوزارية)7(.
يرأس )شينزو آيب( أكب فصيل داخل احلزب ويتكون من )94( عضواً يف البملان، فضاًل 
عن شعبيته اليت جعلته ذا أتثري كبري يف النظام السياسي، فعن طريق مناوراته استطاع أن يتحكَّم 
ابلقرارات، بل أصبح )صانع امللوك( بعد استقالته األخرية عام 2020، لذا يشكِّل قادة الفصائل 
6. Karol Zakowski, Gradual Institutional Change in Japan –Kantei Leadership 
under the Abe Administration،Rutledg,2021 ,,p225. 
7. Tomohito   Shinoda :contemporary Japanese politics،Columbia  University 
Press,2013, p65.
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قنوات ضرورية للتفاهم عن طريق التوافقية، لذا فعلى أي رئيس الوزراء أن يستجيب جملموعة واسعة 
من التقاطعات لقادة الفصائل، أو للمصاحل املرتبطة بم، فهم يستطيعون تغيري رئيس الوزراء إذا ما 

اختلف معهم.
كسب الرأي العام.  

حرص )آيب( على كسب أتييد الرأي العام ابستمرار، واحلفاظ عليه يف أعلى املستوايت، 
واستطاع عن طريقه التغلُّب على كثرٍي من املعوقات، وذلك بتطبيق ثالث إسرتاتيجيات انجحة)8(، 

هي:
خطته  يف  اإلصالحية  امليول  واستغالل  االقتصادي،  النمو  موضوع  على  الرتكيز  األوىل: 
)أبينومكس( جلذب الرأي العام، وجتنُّب مترير املشاريع املثرية للجدل مع اقرتاب االنتخاابت، كلَّما 

شعر برتاجع شعبيته.
السلبية عن  السياسية لألحداث  التداعيات  لتقليل  الثانية: استخدام إسرتاتيجية إعالمية؛ 
طريق تشكيل الرواايت الشعبية، وتقييد الوصول إىل معلومات جملس الوزراء، والضغط على املنافذ 

اإلخبارية الناقدة. 
الثالثة: التهديد ابلدعوة إىل االنتخاابت املبكِّرة كلَّما واجه معارضة من أعضاء داخل احلزب 

الليبايل الدميقراطي، وبذلك استطاع فرض االنضباط احلزيب داخل حزبه.
أظهر )آيب( بذه اإلسرتاتيجيات سلطًة تنفيذيًة فاعلًة وغري مسبوقة، ومل تُعد الياابن تعاين 
من فراغ يف القيادة، ومكنَّه ذلك من أن يكون حامساً يف تنفيذ مشروع اإلصالح الذي مشل اإلدارة، 
والسياسة األمنية، والزراعة، وإعادة ختطيط السياسة اخلارجية، وأخذت شخصيته تشغل مساحة 
اغتياله  التنفيذي، وحادثة  املنصب  اليت وضعها يف شغله  املشاريع  من  كبرية تشرف على عديد 

املفاجئ تشكِّل حتدايً يتطلَّب االستجابة السريعة؛ لتاليف الفراغ السياسي.

8.  Takeo Hosh& Phillip Y.  Lipscy: The Political Economy of the Abe Government 
and Abenomics Reforms , Cambridge University Press ,2021 ,p14-18.
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اثنياً: االستجابة للحدث الطارئ 
الفصلية      جاءت حادثة االغتيال يف وقٍت حرٍج للحكومة، وهي تستعد لالنتخاابت 
جبميع  والدته  تبُّع  هو  االغتيال  دوافع  أنَّ  واعرتف  القاتل،  على  القبض  وأُْلِقَي  الشيوخ،  جمللس 
األموال لصاحل )االحتاد من أجل السالم العاملي والتوحيد( املعروفة ابسم كنيسة التوحيد، وهي حركة 
َست يف كوراي عام 1954، وتستند تعاليمها إىل الكتاب املقدَّس، ولكن لديها تفسريات  دينية ُأسِّ
جديدة يتضمنها كتاب مؤسسها )صن ميونغ مون(: »املبدأ اإلهلي« والذي خيتلف عن التعاليم 
بعد مشاهدته يف إحدى  االنتقام من )آيب(  قرَّر  أنَّه  القاتل  للمسيح، وأكَّد  املسيحية يف رؤيتها 
الفعاليات اليت قامت با الكنيسة، وعلى إثرها احتدم اجلدل يف أوساط الرأي العام حول طبيعة 
العالقة بي الكنيسة وأعضاء البملان، وكان من الواضح أنَّ غياب )شينزو آيب( سيرتك أثره العاجل، 
وخيلِّف فراغاً كبرياً، وذلك بوصفه رئيس أكب فصيل داخل احلزب الليبايل الدميقراطي، وألنَّه انئب 
يف البملان، وفوق هذا وذاك فهو َعرَّاب السياسات الطموحة اليت ملَّا تكتمل بعد، ممَّا يعّزِز من فرص 
عدم االستقرار، لذا اجتهت ال أحزاب والقيادات السياسية إىل اختاذ حزمة من اإلجراءات والتدابري 

على املستويي احلكومي واحلزيب، ومن أمهها:
التشديد على االنتخاابت واملنجز الدميقراطي.  

مع أنَّ حادث االغتيال كان حداثً جلاًل، وغري مسبوق؛ إال أنَّ األحزاب السياسية سواًء 
املعارضة عازمة على مواصلة احلمالت االنتخابية، وعدم  أم  أحزاب  الدميقراطي  الليبايل  احلزب 
االستسالم للعنف، إذ عدُّوا أنَّ هذا االغتيال طعنة غدر للدميقراطية يف بلدهم؛ بسبب طريقتهم 
الفريدة يف إدارة احلمالت االنتخابية، إذ ينزل املرشحون للشوارع والزوااي؛ إللقاء خطبهم، ومصافحة 
الزخم  من  االستفادة  احلاكم  احلزب  أراد  أخرى  انحية  ومن  عسكرة،  مظاهر  دون  من  الناخبي 
حلادثة  العاطفي  الشحن  استغالل  وكذلك  )آيب(،  وراَءه  يقف  والذي  االنتخاابت  قبل  احلاصل 
اغتياله، أمَّا أحزاب املعارضة من جانبها فقد كانت ترى أنَّ الناخبي لديهم توجُّه للتغيري يف ظل 
األزمات اليت متر با الياابن، وأنَّ جناح االنتخاابت ضمانة حلماية الدميقراطية. لقد كان أثر احلادثة 
إىل  ابتسامة؛ نظراً  الذي احتفى ابلفوز من دون  الوزراء اجلديد )كيشيدا(  على وجه رئيس  ابئناً 

فجيعة الياابن يف )آيب(، واملهمة الصعبة اليت تنتظره واملتمثلة بتوحيد احلزب)9(.

9.  CBC Newa : Japan ruling party wins big in polls in wake of Shinzo Abe’s 
assassination, access 11 Jul 2022
https://www.cbc.ca/news/world/japan-election-kishida-1.6516544
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التعديالت الوزارية.  
  مع الفوز املريح للحزب احلاكم والذي جاء يف ظل أجواء من احلزن املخيِّم على االنتخاابت 
واضحاً، وذلك  تراجعاً  الوزراء  احلادثة شهدت شعبية رئيس  أسابيع فقط من  أنَّه وبعد )3(  إال 
َوْفق استطالع أجرته وكالة )كيدو( اإلخبارية، إذ وصلت إىل )%51( بعد أن كانت عند أفضل 
مستوى دعم يف االنتخاابت )%63.2( بنسبة خسارة )12( نقطة مئوية، وجاء ذلك على خلفية 
لذا سعى  البملان والكنيسة)10(،  نواب  الصلة بي  املطالبة ابلكشف عن طبيعة  ارتفاع األصوات 
)كيشيدا( إىل التحقيق يف عالقة الوزراء مع الكنيسة، وتعيي أفراد وافقوا على كشف طبيعة صالهتم 
الدفاع )نوبو كيشي( األخ األصغر )لشينزو آيب(  التوحيد، ويف ضوء ذلك كان وزير  مع كنيسة 
أول َمن أُِطَيَح به بعد اعرتافه أنَّ أعضاء من الطائفة قاموا حبمالت انتخابية لصاحله، وتكرَّر األمر 
نفسه مع وزير االقتصاد )مويشي هوجيدا( من فصيل )آيب(، وإقالة رئيس جلنة األمن العام الوطنية 
التقصري  )ساتوشي نينويو( الذي حضر فعاليات للكنيسة، وهو املالم األول يف احلادثة؛ بسبب 
يف أتمي احلماية املطلوبة يف واقعة االغتيال، وعن طريق هذه التغيريات أراد رئيس الوزراء التعامل 
التعامل مع  السعي إىل ضم فريق من ذوي اخلبة يف  العام، وكذلك  الرأي  السريع والشفاف مع 
األزمات ممَّن لديهم القدرة على حتقيق نتائج سريعة ومرضية سواًء يف الداخل أم اخلارج، لذا أعاد 
)ايسوكازو مهاده( وزيراً للدفاع، وهو املنصب الذي كان يشغله يف عام 2008 ما يعكس سعي 
الياابن إىل مراجعة اإلسرتاتيجية األمنية، وكذلك اختار لوزارة االقتصاد )ايسوتشي نيشيمورا( الذي 
هنض بدوٍر رئيٍس يف مكافحة )COVID19()11(، مبا يعنيه ذلك من إعادة لرتتيب األولوايت 

يف ظل املتغريات اجلديدة. 

10.  Koydo News : Japan Cabinet support sags to record low 51% after Abe 
funeral plan,Jul 31.2022
https://english.kyodonews.net/news/2022/07/dd85cb2ad7a4-breaking-news-
kishida-cabinets-approval-rate-falls-to-510-from-632-in-early-july.html?phrase
=Kishida&words=Kishida,Kishida%27s
11.  Koydo News : Japan PM revamps Cabinet to reverse flagging public 
support,Aug 11 .2022
https://english.kyodonews.net/news/2022/08/ee92908726d4-japan-pm-to-
reshuffle-cabinet-ldp-leadership-as-public-support-slips.html?phrase=Kishida&
words=Kishida,Kishida%27s
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إعادة ضبط التوازن داخل الفصائل.  
الليبايل  احلزب  وحدة  على  احلفاظ  إىل  الوزاري  التعديل  طريق  عن  الوزراء  رئيس  سعى   
املناصب  بي  ومن  السياسي،  النظام  استقرار  حتقيق  يف  مهماً  يُعدُّ  والذي  ومتاسكه؛  الدميقراطي 
الوزارية التسعة عشر، شغل أكب فصيلي ومها )آيب( و)آسو( أربعة مناصب وزارية، يف حي حصل 
الفصيالن األصغرين )موتيجي( و)كيشيدا( على ثالثة مناصب، وفصيل )نيكاي( على اثني، يف 
حي ذهبت سائر املناصب إىل الفصائل الصغرية، وحزب )كوميتو( املؤتلف مع احلزب احلاكم، 
وتتجلى رغبة )كشيدا( يف احلفاظ على الوحدة احلزبية أيضاً يف قراره منح )سناء اتكايشي( حقيبة 
واملعروفة  )آليب(  السابقة  واحلليفة  الليبايل،  احلزب  يف  السياسة  رئيسة  وهي  االقتصادي،  األمن 
آبرائها األمنية املتشددة، وينطبق األمر نفسه على توزيع املناصب داخل احلزب، إذ ُمِنَح )كويشي 
هاجيودا( منصب رئيس جمللس أحباث السياسة يف احلزب الدميقراطي الليبايل، وهو منصب ثقيل، 

كمحاولة السرتضاء فصيل )آيب()12(.
مراجعة العالقة بني الدين والسياسة: .  

بعد حادثة االغتيال أُِثريت طبيعة عالقة الدين ابلسياسة اليت تُعدُّ من أكثر القضااي غموضاً 
عن  عنها  تعب  ال  سياسية  مواقف  لديها  الدينية  فاجلماعات  الياابين،  السياسي  النظام  بنية  يف 
املصاحل  عن  الدفاع  طريق  عن  مصاحل  أو  تعمل كجماعات ضغط،  ا  وإنَّ مباشرة،  قنوات  طريق 
التنظيمية للمجموعة، ويف املقابل ُيستفاد منها كقواعد انتخابية لألحزاب السياسية، وقد أظهرت 
االستطالعات أنَّ )106( من نواب البملان البالغ عددهم )712( على صلة ما جبماعة )كنيسة 
التوحيد(، ويشكِّل عدد هؤالء من احلزب الليبايل الدميقراطي )82( انئباً، وكانت أسئلة االستبيان 
ترتكَّز فيما إذا كان النواب تلقوا مساعدة مالية من منظمات مرتبطة ابلكنيسة مثل احلصول على 
تبعات، أو بيع تذاكر حفالت جلمع التبعات، أو أي تعاون آخر مثل حضور مناسبات، ويف 
ضوء ردود األفعال اجلماهريية الغاضبة قام احلزب الليبايل الدميقراطي إبطالق )مدونة سلوك( تلزم 
التوحيد(، وذلك إلعادة االنضباط داخل  إقامة عالقات من أي نوع مع )كنيسة  قواعده بعدم 
احلزب، وكذلك طلب )كيشيدا( من الوزراء التحقيق املستمر، واملراجعة الصارمة ألي روابط مع 

12.REUTERS : Japan PM shuffles cabinet as anger deepens over ties to Unification 
Church By Yoshifumi Takemoto and Kiyoshi Takenaka,10 AUG 2022
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japans-pm-reshuffle-cabinet-
damage-control-amid-unification-church-furore-2022-08-10/
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اجملموعة لتجنُّب شكوك الرأي العام، واعتماد تعيي أولئك الذين وافقوا على عمل هذه املراجعة 
حصرًا)13(. 

عرض مشروع »الرأمسالية اجلديدة«:.  
عقب االنتخاابت مباشرة وعد )كيشيدا( ابملضي قدماً بنهج اقتصادي جديد حتت مسمى 
»الرأمسالية اجلديدة«، واليت سبق أن اعتمدها يف السياسة األساسية جمللس الوزراء يف شهر حزيران/

القتصاد  التوازن  وإعادة  النمو،  من  متواصلة  حلقة  خلق  إىل  طريقها  عن  وسعى   2022 يونيو 
مستدام وشامل)14(، خصوصاً أنَّ احلكومة أمامها »ثالثة سنوات ذهبية«، وهو املصطلح اإلعالمي 
الذي ُيشري إىل عدم وجود انتخاابت مقرَّرة يف تلك السنوات ممَّا يعين استمراره إىل 2025، وهذا 
يُعِطي استمرارية مرحية ملعاجلة حتدايت التضخُّم، والرعاية االجتماعية، والدفاع واألمن، وكذلك يرسم 

مساراً جديداً بعد رحيل )آيب( العرَّاب الرمسي لـ)أبينومكس(.

13. Koydo News : LDP code of conduct to demand no ties with Unification 
Church,Aug 22.2022
https://english.kyodonews.net/news/2022/08/c2d5a1a67ebc-ldp-code-of-
conduct-to-demand-no-ties-with-unification-church.html?phrase=Kishida&wor
ds=Kishida,Kishida%27s

14.   السياسة األساسية جمللس الوزراء كيشيد منشورة يف موقع جملس وزراء الياابن
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/kishida_basic_policy.html
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االستنتاجات: 
   متر كل األنظمة السياسية -وحىت املستقرة منها- أبزمات طارئة، وقد تكون بصور عديدة 
منها اغتياالت ومظاهرات ومنها كوارث طبيعية، ما يشكِّل حالًة طارئًة تستدعي اعتماد إجراءات 
العصيبة أن ينهضوا  ينتظرون من قادهتم يف األوقات  طوارئ سريعة وعاجلة، فاملواطنون عادة ما 
أركان  أحد  مع هتاوي  احلال  فكيف  البالد من حمنتها،  ينتشل  الذي  واملخلِّص  املستشرف  بدور 
العملية السياسية يف البالد كما حصل يف حادثة اغتيال )شينزو آيب(؛ لذا جاءت استجابة احلكومة 
واألحزاب السياسية يف الياابن متوازية مع حجم هذا احلدث اجللل؛ لتدارك تداعياته واستثمار ما 
خلَّفه من شحن عاطفي وطين، وقد جتسَّد ذلك خبطوات عديدة تُعدُّ دروساً يف جمال االستجابة 

احلكومية للطوارئ، واليت تتلَّخص ابآليت:
جعل . 1 وعدم  االنتخابية،  احلمالت  يف  املضي  طريق  عن  الداخلي:  التماسك  على  احلفاظ 

حدث كبري يعوق مسرية الدميقراطية والعملية االنتخابية، لذا عملت األحزاب على خلق شعور 
عام أبنَّ احلادث يشكِّل اختباراً للدميقراطية يف البالد، وترجم ذلك إىل زايدة يف اإلقبال على 

االنتخاابت.
إعادة بناء الثقة: تولِّد األحداث املفاجئة إحلاحاً شديداً من املواطني؛ ملعرفة ما جيري فعاًل، . 2

لذا تكون الشفافية واحدة من أهم أدوات إعادة بناء الثقة مع اجلمهور؛ لذا قدَّمت احلكومة 
تفسرياً واضحاً للحادث كحدث إجرامي فردي، وألسباب اجتماعية، وليس انبعاً من عمل 
إرهايب ميكن أن يشكِّل ظاهرًة، خصوصاً يف جمتمع ميلك ذاكرة مليئة ابلكوارث، كما سعى 
مجيع نواب البملان إىل ملء استمارات االستبانة اخلاصة بطبيعة عالقتهم مع الكنيسة وإعالهنا 

على اجلمهور ابألمساء.
التغيريات . 	 وإجراء  السريعة  االستجابة  إنَّ  احلكومي:  التغيري  من خالل  السريعة  االستجابة 

احلساابت،  وإعادة  للمراجعة،  فرصة  تعطيها  أبن  احلكومة  تفيد  إسرتاتيجية  هي  احلكومية 
وتغيري قواعد العمل السياسي خصوصاً عند الشعور ابالنسداد السياسي، كما يعطي انطباعاً 

للمواطني أنَّه ُحوِسَب املقصر وأُْبِعَد، وأنَّ احلكومة عملت على ردم الثغرات.
عرض مشروع جديد: تولِّد األزمات عادة صورة ضبابية للمستقبل، لذا متيل احلكومات يف . 4

الغالب إىل احملافظة على الوضع القائم، وعدم عرض رًؤى ومشاريع جديدة، مع أنَّ األزمة حبد 
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نفسها كثرياً ما تكون نتيجة هلذا الوضع، ولكن يف حدث اغتيال )آيب( ُعوِمَل من منظور آخر، 
قد تكون األحداث املفصلية فرصة ُتْستـَْثَمر لعرض رًؤى ومشاريع إصالحية جديدة، وهذا ما 
فعله رئيس الوزراء )كيشيد( بعرض مشروعه »الليبالية اجلديدة«، وأتكيده أنَّ وقت التغيري 

على خطى )آيب( قد أَِزَف من جديد.


