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جاء اغتيال )شينزو آيب( كحدث مأساوي تعرَّضت له الياابن قـَُبيل االنتخاابت التشريعية، 
وبه فقدت واحداً من أهم رؤساء الوزراء يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية، إذ تُعدُّ إداراته للفرتة 
)2020-2012( قطيعًة هيكليًة للسياسة اخلارجية الياابنية بعد احلرب، واليت كانت من مساهتا 
الضعف والتشتُّت واالعتماد اعتماداً كبرياً على الوالايت املتحدة األمريكية، إال أنَّ )شينزو آيب( 
الياابن  للتغيري، وجيب أن ختط  القوى متجه  توازن  أنَّ نظام  أدرك  يقظته اإلسرتاتيجية  عن طريق 
إسرتاتيجيتها، وإال ستجد نفسها رهينة التهديد اإلقليمي؛ بسبب سرعة صعود الصي اقتصادايً، 
والذي بلغ حالياً ثالث أضعاف االقتصاد الياابين، وما حيمل هذا الصعود من انعكاسات على 
تطور اجليش الصيين، والذي يـُْغِديه واحداً من أكثر االقتصادات نواً، وما ميكن أن جيرَّ من خلل يف 
التوازن اإلقليمي والعاملي، حوَّل هذا القلق من طبيعة البيئة اإلسرتاتيجية يف الياابن؛ ممَّا دفع )آيب( إىل 
خ القناعة، سواًء يف الداخل أم اخلارج، وأن  ضرورة التحضري ملنافسة طويلة مع جارهتا، وجيب أن يرسِّ
تقوَم الياابن أبدوار عاملية، إال أنَّ هذا الطموح اصطدم بصعوبة حتقيق هذا التنافس، خصوصاً على 
املستوى العسكري؛ بسبب قيود فرضها الدستور الذي وضع من قبل الوالايت املتحدة األمريكية 
عام 1947 عن طريق ما جاء يف املادة )9( اليت متنع استخدام احلرب كوسيلة لتسوية النزاعات 
الدولية، وما تبع ذلك من حظر على امتالك قوات عسكرية وتسلح فعال، ومتتلك الياابن -حاليًا- 
قوات الدفاع الذايت، واليت تقوم حبكم الواقع بدور اجليش، ولكن قاصرة عن أداء دور كبري خارج 
احلدود، ممَّا جيعل مصداقية الياابن أن تكون مركز استقطاب حمل شك، وهذا االستقطاب ضروري؛ 
ملمارسة دور كبري يف السياسة الدولية، وهنا وجد )شينزو آيب( نفسه أعزاًل حيال هذا الطموح، 
وهو يرى أنَّ الصي تريد إحكام الطوق على الياابن، فكان لزاماً عليه السعي إىل تطوير إسرتاتيجية 
تنافسية يتمكَّن عن طريقها اإلمساك بقواعد اللعبة، وإعادة ترتيب األوراق على املستوى الداخلي 

واخلارجي، وتعديل املسارات األمنية واإلسرتاتيجية يف اجتاهات عديدة. 

إرث شينزو آبي: »مجمع البحرين«
 إستراتيجية الساموراي األعزل

د. عماد رزيك عمر *

*  كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة األنبار.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أواًل: »جممع البحرين« بناء إسرتاتيجية كربى للياابن
ترتبط اإلسرتاتيجيات الكبى -عادًة- ابلقادة ذوي اإلرادة الصلبة، واإلدراك العايل ابلتغيريات 
اليت ممكن أن تطرأ على ميزان القوى، وكان )شينزو آيب( متمتعاً بكل ذلك، إذ كان يراقب حبذر 
خطوط الصراع اليت بدأت يف التشكل يف آسيا، إذ بدأِت الصي إبطالق مشاريعها العاملية، وأمهها 
اخلطة الطموحة لتطوير طريق احلرير اليت قدمها )شي جي بينغ( عام 2013، وميرُّ هذا الطريق عب 
احمليط اهلندي، وأورآسيا، ومن َثَّ توسُّع نفوذ الصي عاملياً، ومتارس الصي -أيضًا- هنَج اهليمنة يف 
آسيا، فهي تضغط ابستمرار على )هونغ كونغ، واتيوان(، وبدأت ابلشروع فعاًل بعسكرة جزرها 
يف حبر الصي اجلنويب اليت أُْنِشَئت مؤخراً، وتسعى أيضاً إىل تقويض التقارب بي الوالايت املتحدة 
والياابن وكوراي اجلنوبية، ال تتمتَّع الياابن -يف ظل هذه البيئة- بعالقات مثالية مع كوراي الشمالية 
وروسيا، كما أنَّ اهتمام الوالايت املتحدة األمريكية مبنطقة شرق آسيا قِد اخنفض إىل حدٍّ كبري، 

والذي ينبِّئ ابحلذر للياابن؛ ألنَّ املنطقة مترُّ مبنعطف إسرتاتيجي، رمبا تتغريَّ فيها قواعد اللعبة.
أدرك )شينزو( -يف ظل هذه املتغريات- أنَّ على الياابن أن تسهم يف تشكيل البيئة اخلارجية 
الطول  توازي خطوط  إسرتاتيجية كبى  تعرض  وأن  مساراهتا،  اآلخرين حتديد  من  االنتظار  بدل 
والعرض يف عالقاهتا اخلارجية، وهو على وعي اتم ابلصعوابت اليت تعرتي هكذا مشروع خصوصاً 

مبا يتعلق يف موضوع اجلدوى واجلدية من هكذا إسرتاتيجية.
 من انحية اجلدوى جيب أن يـُْعَرض تصوراً منطقياً يقنع الدول األخرى جبدوى التعاون مع 
الياابن وان املشروع ميكن أن حيقق األهداف املرجوة، أما من انحية اجلدية فيتعلق بضرورة نقل 
الياابن من اهلامش إىل املركز؛ لكسب ثقة األطراف با، كما هو معروف كانت الياابن -ومنذ 
الوالايت  فلك  تدور يف  متبنيٍة إسرتاتيجية واضحة، بل كانت  الثانية- غري  العاملية  انتهاء احلرب 
املتحدة األمريكية، والذي شعرت مؤخراً أبنَّ هذا النهج يف طريقه إىل التآكل، وأنَّ آسيا يف طريقها 

إىل أن تصبَح حبرية صينية.
نظر )شينزو آيب( بعينه الثاقبة إىل اجلغرافيا، ومتكَّنت بصريته من التالعب حبدودها، وعرض 
يف عام 2007 يف خطابه أمام البملان اهلندي مفهوم »جممع البحرين« الذي اقتبسه من كتاب أمري 
مغويل شاهزاده حممد دارا شكوه، وكان يقصد )آيب( منه اإلشارة إىل املنطقة املمتدة بي احمليطي 
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اهلندي واهلادي)1(، مع إعادة تغيري حدود لعبة الشطرنج عن طريق نظرة ابنورامية أوسع آلسيا، 
ومل يكن اختيار اهلند بوصفها نقطة انطالق املشروع عشوائياً، ولكن كان يراها القطعة النفيسة يف 
إسرتاتيجيته كموازن مستقبلي للصي؛ مبا متتلكه من طاقات بشرية واقتصادية، ومن َثَّ بعد ذلك 
تبلور املصطلح إىل »احمليطي اهلندي واهلادي احلرة املفتوحة«، والذي تضمنته خطبته اليت ألقاها 
يف كيين عام 2016، وأكَّد فيها أنَّ منطقة احمليطي اهلندي واهلادئ تواجه حتدايت خمتلفة، مثل: 
القرصنة، واإلرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والكوارث الطبيعية، وحماوالت تغيري األوضاع 
السالم واالستقرار واالزدهار يف مجيع  تعزيز  إىل  الياابن  الظروف تسعى  الراهنة، و يف ظل هذه 
أحناء املنطقة، وجعل هذه املنطقة حرة ومنفتحة بوصفها منطقة »منافع عامة دولية« وعلى اجلميع 
تقامسها، واحملافظة عليها عن طريق ترسيخ نظام دويل قائم على القواعد مبا يف ذلك سيادة القانون، 
احلرة)2(، كل هذا سيعزز  التجارة  وتعزيز  للنزاعات،  السلمية  والتسوية  والتحليق،  املالحة،  وحرية 
االزدهار الدويل؛ نظراً إىل ما متتلكه آسيا وإفريقيا من إمكانيات هائلة، استطاع )شينزو( -بذا 
العرض- أن حيقِّق أمرين: األول توسيع آفاق السياسة اخلارجية للياابن، وعمل على بناء تصور 
عام وشامل عن طريق مصطلح فضفاض ومرن، وهو »احمليطي اهلندي واهلادي احلرة املفتوحة«، 
والذي يندرج حتته إسرتاتيجيات أمنية واقتصادية ودبلوماسية عديدة، واألمر الثاين جنح يف جعل 
هذه املنطقة نقطة ارتكاز، وحمور إسرتاتيجي يف ميزان القوى، أمَّا من الناحية اجلغرافية هذه املنطقة 
فيمكن حتديدها من غرب آسيا والساحل الشرقي ألفريقيا عب احمليط اهلندي وجنوب شرق آسيا إىل 
غرب احمليط اهلادئ الذي يشمل مشال شرق آسيا وأسرتاليا ونيوزلندا، وتتخلَّل املنطقة البحرية نقط 
االختناق احليوية يف ابب املندب، وملقا، ومضيق هرمز، وماالكا، وسوندا، ولومبوك، وأومباي-

ويتار، ومن الناحية األخرى تضم هذه املنطقة حوايل )%60( من سكان العامل، وثالثة من أكب 
العشرة األكثر اكتظاظاً ابلسكان، وثالثة من أكب عشرة  البلدان  اقتصادات، ومخسة من  عشرة 
بلدان، فهي موطن ملزيج ضخم ومتنوع من األعراق والثقافات واألنظمة السياسية واألداين والنماذج 

1.Ministry of foreign affairs of Japan :  “Confluence of the Two Seas« Speech by 
H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of 
India Aug 22 2007, access at 17/9/2022 https://tinyurl.com/2zvyx3tk
2.  Ministry of foreign affairs of Japan :  Address by Prime Minister Shinzo Abe 
at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African 
Development TICAD VI Saturday, August 27, 2016, Kenyatta International 
Convention Centre KICC، Nairobi, Kenya, access at 17/9/2022
https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html

https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html
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االقتصادية)3(، حتَّم اتساع رقعة الشطرنج على الياابن أن متضي يف عديد من املبادرات واخلطوات؛ 
لبثِّ الروح بذه اإلسرتاتيجية، والقيام أبعبائها، وإرسال رسائل مقنعة لألطراف األخرى.

اثنياً: تعزيزات داخلية لتوازن خارجي  
  انشغلت الياابن طيلة املنتصف الثاين من القرن العشرين يف إعادة هيكلة اقتصاد احلرب 
والتوجُّه إىل عملية التطوير والتحديث والرتكيز على األداء االقتصادي؛ ابالعتماد على البريوقراطية 
الياابنية  القيادة  تتسم ابجلماعية، هلذا عرفت  والسياسيي احملافظي مع سلطة رئيس جملس وزراء 
ابلضعف والتشتت  فيما خيص السياسية اخلارجية، لذا لكي يكون )شينزو آيب( قادراً على حتقيق 
إسرتاتيجيته ال بدَّ من تعزيز القدرة اخلارجية لرئيس الوزراء، لذا اختذ خطوات عديدة؛ لتحقيق التغيري 
املؤسسي التدرجيي هلدف رئيس هو إطالق يده يف رسم اإلسرتاتيجيات، وتنفيذها فيما خيص البيئة 
بيد بريوقراطية وزارة اخلارجية، والثاين  القرار  لذا وجد معوقي جوهريي، األول تشتت  اخلارجية، 
مثالية،  امتالك جيش مسلح بصورة  قادرة على  الياابن غري  اليت جتعل  للدستور  السلمية  الطبيعة 
الناتج  يتجاوز )%1( من  الذي ال  الدفاع  اإلنفاق على  تبع ذلك من تدين نسبة  ما  خصوصاً 

اإلمجايل، وللتغلُّب على هذه املعوقات جنح )آيب( بتحقيق هدفي:
  اهلدف األول: متكَّن يف عام 2014 من إنشاء جملس األمن القومي الياابين على غرار 
جملس األمن القومي األمريكي، وكان اهلدف منه إجياد مقر إسرتاتيجي اتبع ألمانة جملس الوزراء؛ 
لتنسيق اإلسرتاتيجيات، والتخلُّص من االنقسام السياسي، والتشتُّت البريوقراطي الذي شتَّت جهود 
الذين سبقوه من رؤساء الوزراء، ويتكون هذا اجمللس من ستة أقسام تتوىلَّ ثالث منها التنسيق العام 
والتخطيط اإلسرتاتيجي، يف حي تواجه األقسام األخرى سياسات أمريكا، وأورواب، وشرق آسيا، 
ُح هذه التقسيمات كيف كان )شينزو( مدركاً أنَّ التغيريات يف البيئة اإلقليمية والدولية  وروسيا. توضِّ
ستكون حادة ومتسارعة وتتطلب استجابة سريعة، من جهة اثنية أنَّ وضع إسرتاتيجية كبى للياابن 

يتطلَّب معها استمرارية العمل عليها، ومتابعة املتغريات اليت من املمكن أن تطرأ وتالفيها)4(.

3.  Subhasish Sarangi: Evolving Geopolitics of the Indo-Pacific Region: Challenges 
and Prospects, Research Scholar at the United Service Institution of India, New 
Delhi,2019.
4.   Mayumi Fukushima& ، Richard J. Samuels: »Japan›s National Security Council: 
filling the whole of government?« International Affairs. 94 4: 773–790

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/119205/Japan%27s%20National%20Security%20Council%20REVISED%20%236%20for%20Jen%20Greenleaf%20DSPACE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/119205/Japan%27s%20National%20Security%20Council%20REVISED%20%236%20for%20Jen%20Greenleaf%20DSPACE.pdf?sequence=1&isAllowed=y


7

إرث شينزو آيب: »جممع البحرين« إسرتاتيجية الساموراي األعزل

اهلدف الثاين: العمل على تعزيز قدرات قوات الدفاع الياابنية عن طريق إعادة تفسري املادة 
للمنازعات،  الياابن حظر استخدام احلرب كوسيلة  فُِرَض على  الدستور، واليت مبوجبها  )9( من 
واستغلَّ )آيب( وجود املادة )96( اليت نصَّت على املراجعة الدستورية، وعن طريقها أصدر قراراً 
الدفاع عن  اتفاقيات  املشاركة يف  للياابن  وذلك ابلسماح  الدستور؛  تفسري  تغيري  إىل  أدَّى  وزارايً 
النفس اجلماعية، ومن َثَّ تلى ذلك إصدار سلسلة من القواني اليت مسَُِح عن طريقها لقوات الدفاع 
الياابين بتقدمي املساعدة للحلفاء، وهنا عملياً أصبحت قوات الدفاع الذايت قادرة على القتال خارج 
البالد، ولكن ضمن حتالفات، ومن َثَّ ميكن شراء الطائرات املتطورة، وبناء حامالت الطائرات، ورفع 
مستوى إنفاق بصورة أعلى من السابق، لذا شهد معدل اإلنفاق على الدفاع تصاعداً يف فرتة رائسة 
)آيب(؛ ملطالبه املستمرة أبنَّ الياابن جيب أن أتخذ مكاهنا بي الدول العاملية، ودعا قـَُبيل اغتياله 
البالد هتديداهتا)5(، وحىت  لتواجه  القومي اإلمجايل؛  الناتج  )%2( من  إىل  اإلنفاق  لرفع مستوى 
بعد رحيله واصل من بعده رئيس الوزراء احلايل )كيشيدا( على املنوال نفسه، فقد بلغت طلبات 
اإلنفاق لعام 2023 ملستوى قياسي، والذي وصل إىل )40,4( مليار دوالر)6(، ومع جناح )آيب( 
يف إعادة تفسري الدستور؛ بقي هذا التفسري مقيداً ابلتزامات الياابن اجلماعية ابلدفاع عن النفس؛ 
زال  ما  احلرب،  الياابين من ويالت  الشعب  قاساه  ما  نتيجة  الشديدة؛  الشعبية  املعارضة  بسبب 
هذا التقييد حيدُّ من حرية القوات الياابنية ابلقيام بنشاطاهتا منفردة، وهو ليس كافياً لتنفيذ خطواته 
اإلسرتاتيجية، لذا كان التعديل الدستوري الكامل واحد من أهم شعارات )آيب( يف محلته االنتخابية 
األخرية اليت راح ضحيتها، وبعد فوز احلزب أبغلبية مرحية يف االنتخاابت األخرية أصبحت القوى 
الداعمة للتعديل حتتفظ أبغلبية ثلثي أعضاء اجمللس، وميكنهم املضي يف حتقيق هذا اهلدف، مع 
5.   Kyodo News: Japan seeks record defense budget to boost capabilities in new 
areas, access at 15/9/2022
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/3c78cbfd69f4-japan-seeks-record-
defense-budget-to-boostcapabilitiesinnewareas.html?phrase=%20Shinzo%20
Abe%20defense%20spending%20%20&words=spending,defense,Shinzo,Abe,Def
ense,Abe%27s
6.  Kyodo News: Japan FY 2023 budget requests hit 2nd highest 110.05 tril. Yen , 
sep 5 2022, access at 17/9/2022
https://english.kyodonews.net/news/2022/09/7b3c7d284e20-japan-fy-2023-
budget-requests-hit-2nd-highest11005-tril yen.html?phrase=japan%20
defense%20ministry%20&words=Defense,Japan,Japan%27s,defense,Ministry,mini
stry,ministries

https://english.kyodonews.net/news/2020/09/3c78cbfd69f4-japan-seeks-record-defense-budget-to-boost%20capabilitiesinnewareas.html?phrase=%20Shinzo%20Abe%20defense%20spending%20%20&words=spending,defense,Shinzo,Abe,Defense,Abe%27s
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/3c78cbfd69f4-japan-seeks-record-defense-budget-to-boost%20capabilitiesinnewareas.html?phrase=%20Shinzo%20Abe%20defense%20spending%20%20&words=spending,defense,Shinzo,Abe,Defense,Abe%27s
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/3c78cbfd69f4-japan-seeks-record-defense-budget-to-boost%20capabilitiesinnewareas.html?phrase=%20Shinzo%20Abe%20defense%20spending%20%20&words=spending,defense,Shinzo,Abe,Defense,Abe%27s
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/3c78cbfd69f4-japan-seeks-record-defense-budget-to-boost%20capabilitiesinnewareas.html?phrase=%20Shinzo%20Abe%20defense%20spending%20%20&words=spending,defense,Shinzo,Abe,Defense,Abe%27s
https://english.kyodonews.net/news/2022/09/7b3c7d284e20-japan-fy-2023-budget-requests-hit-2nd-highest11005-tril%20yen.html?phrase=japan%20defense%20ministry%20&words=Defense,Japan,Japan%27s,defense,Ministry,ministry,ministries
https://english.kyodonews.net/news/2022/09/7b3c7d284e20-japan-fy-2023-budget-requests-hit-2nd-highest11005-tril%20yen.html?phrase=japan%20defense%20ministry%20&words=Defense,Japan,Japan%27s,defense,Ministry,ministry,ministries
https://english.kyodonews.net/news/2022/09/7b3c7d284e20-japan-fy-2023-budget-requests-hit-2nd-highest11005-tril%20yen.html?phrase=japan%20defense%20ministry%20&words=Defense,Japan,Japan%27s,defense,Ministry,ministry,ministries
https://english.kyodonews.net/news/2022/09/7b3c7d284e20-japan-fy-2023-budget-requests-hit-2nd-highest11005-tril%20yen.html?phrase=japan%20defense%20ministry%20&words=Defense,Japan,Japan%27s,defense,Ministry,ministry,ministries
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ذلك تبقى مرا جعة الدستور معقَّدة، إذ حتتاج إىل استفتاء وطين، وهو ما يشكِّل حتدايً ألي رئيس 
وزراء قادم)7(.

اثلثاً: الياابن من اهلامش إىل املركز 
  ال يقتصر تبينِّ إسرتاتيجية كبى على اجلانب العسكري، بل متتد إىل الوسائل الدبلوماسية 
يستطيع عن طريقه نسج  الذي  اخليط  االقتصادية  الدبلوماسية  )آيب( يف  لذا وجد  واالقتصادية، 
شبكة االتصاالت، واعتمد أيضاً على دبلوماسية القيم يف أتكيد الدميقراطية، وحقوق اإلنسان مبا 
خيص املساعدات، وطبيعة التحالفات، ومتكَّن من جعل الياابن مركز استقطاب للدول الدميقراطية 
اآلسيوية القريبة والبعيدة اليت ختشى على مصاحلها أيضاً، كما أظهر تصميماً قوايً يف دعم نظام قائم 
على القواعد اإلقليمية تكون الياابن املساهم األبرز، واستثمر يف االتفاقيات الدبلوماسية والتجارية 
ذات األطراف املتعددة؛ إلعادة فرض القواعد، وجتلَّت جناعة حتركات )شينزو آيب( يف جناحه إبحياء 

مشروعي: 
األول: كان دوره حموري يف احلفاظ على اتفاقية التجارة عب احمليط اهلادئ )TPP(، بعد 
أن سحب الرئيس دوانلد ترامب الوالايت املتحدة من الشراكة املقرتحة يف عام 2017، واستطاع 
-بعد حتركات متعددة مع األعضاء )11( الباقي- تطويرها وأحياها من جديد يف عام 2018 
مميزاً  ابسم اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عب احمليط اهلادئ )CPTPP(، ويُعدُّ هذا إجنازاً 
إلدارته فهي تتضمن تعاوانً يف خمتلف اجملاالت فيما بي الدول املطلَّة على احمليط اهلادئ، وتشتهر 
هذه اجملموعة مبعايريها العالية وتغطيتها للتجارة اإللكرتونية، وتُعدُّ هذه االتفاقية أداة رئيسة للحفاظ 
اإلقليمية  االقتصادية  الشراكة  منافسها  إطالق  بعد  خصوصاً  القواعد،  على  القائم  النظام  على 

الشاملة )RCEP( األقل مستوى، والذي هتيمن عليه الصي يف عام 2022)8(.

7.  Amy Gunia :Japan’s Ruling Party Wins Big I Election After Ex-Prime Minister 
Shenzo Abe’s Killing ، access at 10/9/2022
https://time.com/6195449/japan-election-shinzo-abe-death/
8. Terry Wu and Doren Chadee : Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific PartnershipCPTPP: Implications for the Asia-Pacific Region, 
in Terry Wu • Nailin Bu ed. ،International Business in the New Asia-Pacific 
Strategies, Opportunities and Threats ،Springer ,2022,p53.

https://time.com/6195449/japan-election-shinzo-abe-death/
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بي  الدميقراطية(  األمنية  بـ)املاسة  )آيب(  ومسه  الذي  الرابعي  التحالف  نشأت  الثاين: 
الدميقراطيات الرئيسة يف احمليطي اهلندي واهلادي، وهي الوالايت املتحدة األمريكية والياابن واهلند 
وأسرتاليا، وترجع بداية الرابعية كمجموعة جاءت نتيجة تكاتف اجلهود حينها؛ لتاليف تبعات كارثة 
تسوانمي يف عام 2004، إال أنَّه عملياً انتهت فاعليتها عام 2007، ووجَد )آيب( -عن طريق 
هذه التجربة- أنَّ هناك إمكانية إقامة حلف متي؛ لذا سعى يف عام 2017 إىل إحيائه، وجنح بعد 
سلسلة تشاورات من استئناف أعماهلا، وقد انقشت الدول يف مشاوراهتا قضااي عديدة، منها نزع 
السالح الكوري، واألمن البحري، ودعم مفهوم »احمليطي اهلندي واهلادئ احلرة املفتوحة«، وعلى 
إثر ذلك صدر هلم بيان مشرتك يف مارس 2021 بعنوان »روح الرابعية«؛ لوضع رؤية مشرتكة)9(. 
مع أنَّ هذين املشروعي مل يصال ملرحلة النضج؛ اال أنَّ الياابن استطاعت أن تنسج شبكة 
عنكبوتية من االتصاالت الرمسية وغري الرمسية، وتكون يف مركز هذا التواصل، وكسبت ثقة اجلميع، 
ومل تتوقف جهود )آيب( عند هذا، بل عمل ابلتوازي مع املشاريع اجلماعية، تفعيل نشاط الدبلوماسية 
الثنائية، ونشرها تقويتها بي بالده ومجيع األطراف األخرى، وينطبق هذا احلال على احللف الرابعي، 
إذ إنَّ استمرار هذه العالقات الثنائية اهلدف منه استمرار تدفُّق احليوية هلذا التشكيل، ومن َثَّ تطويره 
يف مجيع اجملاالت، بذه اجلهود استطاع )آيب( إعادة االهتمام دول العامل آبسيا خصوصاً، وإقناع 
الوالايت املتحدة إبعادة حساابهتا، وإعادة تقييم ما قامت به إدارة ترامب من خفض االهتمام بذه 
املنطقة احليوية، وتكلَّلَن يف النهاية ابعتماد مفهوم )آيب( حول املنطقة كإسرتاتيجية تتبناها للوالايت 
املتحدة ونشرهتا رمسياً عام 2019 ابسم »احمليطي اهلندي واهلادئ احلرة مفتوحة النهوض برؤية 
، والتحلِّي بدبلوماسية صبورة للتعامل مع الفوضى  مشرتكة«)10(، ويتطلَّب هذا األمر من )آيب( التأيّنِ

اليت أحدثتها إدارة دوانلد ترامب حينها.

9. Patrick Gerard Buchan and Benjamin Rimland:  “Defining the Diamond: The 
Past, Present, and Future of the Quadrilateral Security Dialogue ، CSIS, March 16, 
2020,p4 
10. “A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision”, www.state.gov. 
U.S. State Department. 4 November 2019, access at 22/9/2022.
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-
Pacific-4Nov2019.pdf

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf
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رابعاً: إرث شينزو آيب
يشكِّل إرث )آيب( نقلة نوعية يف السياسة اخلارجية الياابنية، إذ متكَّن من تطوير إسرتاتيجية 
العنصر  الدميقراطية  أبعاد دبلوماسية واقتصادية أكثر منها عسكرية، وجعل من قيم  آمنة، وذات 
احلرة  واهلادئ  اهلندي  احمليطي  »ملنطقة  مفهومه  وأصبح  الياابن،  مع  الشراكة  لتقاسم  اجلوهري 
واملفتوحة« مرجعاً لعديد من الدول اليت تبنتها يف إسرتاتيجيات وسياسات قريبة من هذا التوجُّه، 
ومنها فرنسا، وأملانيا، واملفوضية األوروبية واآلسيوية، إذ صدر لكلٍّ منهم إسرتاتيجيات، ومبادئ 
جديدة، وتوقعات حول احمليطي اهلندي واهلادي)11(، ويُعدُّ النجاح األبرز هو التمكُّن من استمالة 
اهلند بصورة منهجية، وأن تكون ضمن اإلطار ليس السياسي فحسب، بل االقتصادي، واجلغرايف، 
وساعد على ذلك النظرة الدميقراطية يف مستقبل آسيا، وامتد أتثريه إىل دول آسيوية أخرى اليت 
ت عن  جذبا هذا املشروع)12(، خصوصاً جزر املالديف، وماليزاي، وابكستان، وسريالنكا اليت عبَّ
قلقها املتزايد إزاء مشروع الصي العاملي املعروف بطريق احلرير، وخشيتها أن تصبح رهينة املديونية 
املشروع، وال  بتوقف هذا  يهدد  ما  الضخمة، وهو  التحتية  البنية  للصي؛ بسبب تكلفة مشاريع 
الذي  الياابنية  الرؤية  اتفاقها مع  األوروبية  الدول  أعربت عديد من  بل  األمر على آسيا،  يقتصر 
جاء كتعبري عن قلقها من التوسُّع الصيين)13(، كل هذا قد صبَّ يف صاحل مشروع )شينزو آيب(، 
وكانت النقطة املهمة اليت عمل عليها هي استثمار العالقة مع الوالايت املتحدة عن طريق إعادة 
مكانة آسيا بعد تدهورها يف اإلسرتاتيجية األمريكية، ولكن الرؤية األمريكية احلالية بنكهة ايابنية 
حالياً، ومع أنَّ إسرتاتيجية )آيب( مل تنضج ابلصورة املثلى إىل اآلن، ولكن إذا ما كتب هلا االستمرار 
ن خلفه 

َ
فسيكون قد جنح يف إفالت بالده من الطوق الصيين وتطويقها، لذا يشكِّل ما تركه )آيب( مل

11.  Sanjay Pulipaka and Mohit Musaddi: In Defence of the ‘Indo-Pacific’ Concept, 
in Brass Tacks: Unpacking
the Indo-Pacific Template, ed by Prantashree Basu, Observer Research Foundation 
and Global Policy, India ,2021 ,p27-28
12. Dr. John Hemmings: Measuring Shinzo Abe’s Impact on the Indo‐Pacific, 
Asia‐Pacific Center for Security Studies, access at 22/9/2022.
h t t p s : / / w w w . e a s t w e s t c e n t e r . o r g / s y s t e m / t d f / p r i v a t e / a p b 5 3 6 _ 0 .
pdf?file=1&type=node&id=38786
13. Subhasish Sarangi: Evolving Geopolitics of the Indo-Pacific Region: Challenges 
and Prospects, Research Scholar at the United Service Institution of India, New 
Delhi,2019.p44  

https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb536_0.pdf?file=1&type=node&id=38786
https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb536_0.pdf?file=1&type=node&id=38786
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من رؤساء الوزراء إراثً ثقياًل يتطلب منهم االستمرارية، خصوصاً بعدما مهَّد هلم األرض مبا عمله من 
إصالحات داخلية كان أمهُّها استحداث جملس األمن القومي الذي يقوم مبهمة التخطيط، والعمل 
الكبري  مشروعها  يف  للمضي  الياابن  حتتاج  ذلك  مع  املعتمدة،  لإلسرتاتيجيات  االستمرارية  على 
بتعديل الدستور بصورة كاملة؛ ملنحها احلرية املطلقة يف السياسة اخلارجية؛ للقيام مبهامها العاملية، 

واخلروج بصورة حرة، وغري مقيدة من حالة إسرتاتيجية »الساموراي األعزل«.


