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The study touched on an important topic in Japan, which is
(Prime Minister of Japan Nobusuke Kishi from 1957-1960) and he
also had an "important political role because of his great
importance to Japan, where in this year (1957) he became the
Prime Minister of Japan and had a great role in his proximity It
was also characterized by a policy of establishing good relations
with European countries for joint cooperation in order to establish
friendly relations and establish security agreements, especially
with the United States of America.
Nobusuke Kishi was the great statesman, especially in the field of
economy, and he was loved by the United States of America
because of its strong and reassuring relations with him.
The study was divided into an introduction, a conclusion, and
three sections. The first topic dealt with Nobusuke Kishi, his life
and political role until 1957. While the second topic spoke to
Nobusuke Kishi's internal policy in Japan, as well as regarding
the third topic, it shed light on it, dealing with Nobusuke Kishi's
foreign policy.
Finally, it should be noted that Nobusuke Kishi's political role still
needs more studies and research, especially since this modest
effort touched on one aspect of the political aspect. We hope that
later studies will address the economic, social and cultural
aspects that had an important impact on Japan's policy and in In
conclusion.
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نوبوسوكه كيشي ودوره يف السياسة الياابنية

سها عادل عثمان

2

امللخص:
تطرقت الدراسة إىل موضوع مهم يف الياابن أال وهو (رئيس وزراء الياابن نوبوسوكه كيشي من )1960-1957
وكان له أيضا" دور سياسي مهم ملاله من أمهية كبرية ابلنسبة للياابن حيث أصبح يف هذا العام( )1957رئيس
وزراء الياابن وكان له دور كبري من قربه من الوالايت املتحدة األمريكية وكذلك اتسم بسياسة من إقامة عالقات
طيبة مع الدول األوربية من أجل التعاون املشرتك من أجل إقامة عالقات صداقة وإقامة اتفاقيات أمنية وخصوصا"
مع الوالايت املتحدة األمريكية.
وأخرياً البد من اإلشارة إىل دور نوبوسوكه كيشي السياسي ال زال حباجة إىل املزيد من الدراسات والبحوث ،سيما
وان هذا اجلهد املتواضع تطرق إىل جانب واحد من وهو اجلانب السياسي ،وأنمل أن تتناول دراسات الحقة
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت كان هلا أثرا مهماً على سياسة الياابن.
الكلمات املفتاحية :نوبوسوكه كيشي ،الياابن ،السياسة ،الوالايت املتحدة األمريكية.

املقدمة:
إ ن دراسة الشخصيات السياسية تفتح الباب للتعرف على اتريخ الدول السيما تلك الشخصيات اليت يكون أتثريها مهم
ع لى شعوهبا ودوهلا ،ولذلك حبثت الدراسة يف موضوع مهم يف الياابن أال وهو (رئيس وزراء الياابن نوبوسوكه كيشي من -1957
 )1960وكان له أيضا" دور سياسي مهم ملاله من أمهية كبرية ابلنسبة للياابن حيث أصبح يف هذا العام( )1957رئيس وزراء
الياابن وكان له دور كبري من قربه من الوالايت املتحدة األمريكية وكذلك اتسم بسياسة من إقامة عالقات طيبة مع الدول األوربية
من أجل التعاون املشرتك من أجل إقامة عالقات صداقة وإقامة اتفاقيات أمنية وخصوصا" مع الوالايت املتحدة األمريكية.
كان نوبوسوكه كيشي رجل الدولة الكبري وخصوصا" يف جمال االقتصاد إضافة كان حمبواب" من قبل الوالايت املتحدة
األمريكية ملا هلا معه من عالقات قوية ومطمئنه منه.
قسمت الدراسة إىل مقدمة وخامتة وثالث مباحث فقد تطرق املبحث األول إىل نوبوسوكي كيشي وحياته ودوره السياسي حىت عام
( )1957أما يف حني تكلم املبحث الثاين إىل سياسة نوبوسوكه كيشي الداخلية يف الياابن وكذلك يف خصوص املبحث الثالث
فقد سلط الضوء عليه فتناول سياسة نوبوسوكه كيشي اخلارجية.
اعتمدت الدراسة إىل العديد من املصادر كان من أمهها رساله املاجستري مهند سلمان صاحل الغالقات األمريكية الياابنية
( )1972-1952كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية جامعة البصرة  2013م وكذلك مصادر أخرى منها فوزي درويش وكذلك كاظم
هيالن وظاهر مسعود واخل من املصادر يف منت البحث.
 2الباحثة ،وزارة الرتبية
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وأخرياً البد من اإلشارة إىل دور نوبوسوكه كيشي السياسي ال زال حباجة إىل املزيد من الدراسات والبحوث ،سيما وأن هذا اجلهد
املتواضع تطرق إىل جانب واحد من وهو اجلانب السياسي ،وأنمل أن تتناول دراسات الحقة اجلوانب االقتصادية واالجتماعية
والثقافية اليت كان هلا أثرا مهماً على سياسة الياابن.
مشكلة الدراسةThe Problem of Study :
من خالل هذه الدراسة ميكن التعرف على إجاابت األسئلة اآلنية:
 .1ماهو الدور الذي اداه رئيس الوزراء الياابين نوبوسوكه كيشي يف السياسة الياابنية.
 .2هل اتثر نوبوسوكه كيشي ابلسياسة الياابنية.
فرضية الدراسةHypothesis of Study :
كان لنوبوسوكه كيشي دور مهم يف استقرار الوضع الداخلي يف الياابن وكذلك دوره املهم يف جتديد معاهدة األمن والتعاون املشرتك
مع الوالايت املتحدة األمريكية.
منهجية الدراسة:Approach of Study :
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي و التحليلي لالحداث من خالل إبراز دور نوبوسوكه كيشي يف اتريخ الياابن بعد احلرب
العاملية الثانية.
أمهية الدراسة:Importance of Study :
تربز أمهية الدراسة كون الياابن خرجت بعد احلرب العاملية الثانية خاسرة وقامت بتوقيع معاهدة استسالم مع الدول األوربية وكذلك
مع الوالايت املتحدة األمريكية ولكن بعد ظهور بوادر احلرب الباردة احتاجت واشنطن والدول األوربية إىل قاعدة وحليف هلا يف
منطقة الشرق األقصى لذلك وقعت على معاهدة أمن وسالم عام  1952وبدأت الياابن تؤدي دوراً مهماً يف السياسة الدولية.
هدف الدراسةObjective of the Study :
هدفت الدراسة إىل التعرف إىل الدور الذي ادته الياابن يف منطقة اسيا وكيف تعاملت مع حليفتها واشنطن وهل كان ملعاهدة
السالم مع الوالايت املتحدة األمريكية دور يف تنشيط الياابن سياسياً.
اإلطار الزمين للدراسة:
حددت مدة الدراسة ابالعوام  1960-1957وهي املدة اليت أصبح فيها نوبوسوكه كيشي رئيسا للوزراء يف الياابن.

43

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

ولد كيشي  Nobusukeساتو يف  Tabuseيف حمافظة ايماغوتشي وعند نشوءه ترك عائلته يف سن مبكر مث
انتقل للعيش مع عائلة كيشي أكثر ثراء واعتمد اسم عائلتهم له األخ األصغر منه الالعب  Eisakuساتو وهو جد رئيس
الوزراء احلايل يف الياابن (شينزو أيب) ،درس كيشي يف جامعة طوكيو االمرباطوري ويف شبابه كان كيشي من اتباع الياابنية
الفاشية (كيتا) الذي دعا إىل نوع من االشرتاكية امللكية ويف أواخر ( )1920سافر كيشي إىل مجيع احناء العامل لدراسة
السياسة الصناعية يف خمتلف الدول مثل الوالايت املتحدة األمريكية وأملانيا واالحتاد السوفييت (.)1
ويف عام ( )1929كان كيشي معجب يف الصناعات الغربية وكذلك اخلطط السياسية واالقتصادية وخصوصاً االحتاد
السوفييت وهذه اخلطط اليت جعلته مؤمنا" مقتنعا" يف التنمية الصناعية اليت تراها الدولة واحلقيقة ان من خالل هذه اخلطط
االقتصادية اقرتنت بذ لك معاانة هائلة وخسائر فادحة يف األرواح داخل االحتاد السوفييت مما قام االحتاد السوفييت من سياسة
التصنيع املتسارع مع جتاهل اتم حلياة االنسان كل هذا ليس مصدر قلق لكيشي وكان كيشي أيضا" اعجب ابلنظرايت الدارة
العمل من فردريك وينسلوااتيلور يف الوالايت املتحدة األمريكية والسياسة األملانية الصناعية إضافة إىل املكانة العالية لكيشي
الذي يعترب من املهندسني التكنلوجيني يف االعمال األملانية كذلك كان كيشي واحد من األعضاء األكثر بروز من جمموعه
البريوقراطيني إلصالح احلكومة الياابنية (.)2
فضل كيشي منوذج التنمية االقتصادية مع ارشاد الدولة وتوجية االقتصاد ويف عام ( )1933فصاعداً بداً كيشي يغري
ابنتظام الدميقراطية يف خطبه وأشاد أبملانيا النازية كنموذج للياابن مشابه جدا" يف تفكريه فيما يتعلق ابلبيوقراطيني
اإلصالحيني ويف خططها للتخلص من سياسة عدم التدخل الرأمسالية حيث كانت حرب شاملة داخل اجليش الياابين الذي
أراد الياابن لتصبح دولة الدفاع الوطين ومشولية اقتصادها وكان ذلك كله موجه حنو دعم اجليش ويف عام ( )1935مت تعيني
كيشي انئب وزير(مانشوكو)للتنمية الصناعية (.)3
بني كيشي التخطيط االقتصادي ملانشوكو عن طريق اختيار بعض الصناعات الغربية لبالده والذي من شأنه ان خيلق
أساس صناعي لدولة الدفاع الوطين بدال" من السياسة السابقة،اعتمد كيشي يف سياسته اجلديدة من أجل جعلها مرحبة يف
االستثمار حيث عمل إىل ختفيف أجور العمال إىل ادىن نقطة حىت حتت خط اإلنتاج االجتماعي على حد تعبريه ويف العام
نفسة أي يف (اب  )1935أصبح كيشي من كبار املسؤولني املشاركني يف التنمية الصناعية يف مانشوكو حيث اهتم من
استغالل السخرة للصينيني ويف نفس العام أيضا" قدم كيشي خطط اقتصادية للمانشوكو مع الرتكيز على الصناعات الثقيلة
اليت هتدف لسماح الياابن خلوض حرب شاملة مع االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة األمريكية عام ( )1940كذلك اهتم
كيشي ابلسيطرة على املال العام ابإلضافة إىل ذلك كان متورطا" بتجارة االفيون وشارك يف الفساد الثراء نفسه وكان معروفا"
ملهارته يف غسل األموال خالل الفرتة اليت قضاها يف مانشوكو(.)4
متيز كيشي يف السيطرة على رأس املال اخلاص يف االقتصاد وبقوة لتحقيق زايدة كبرية يف اإلنتاج الصناعي ،حيث
خدم النظام الذي كان رائده يف منشوراي وكان موجه من قبل الدولة ،وقامت الشركات استثمارات البناء ،بناءا" على أوامر
احلكومة ،ويف عام ( )1937دعى كيشي إىل استخدام السخرة يف كل من مانشوكو ،كما مت اعتقال الكثري من الفالحيني
الصينيني واختذهم كعبيد ملانشوكو وكان أسلوب كيشي هو االحتقار للصينيني كشعب الذي أشار به إىل وجود العصاابت
اخلارجة عن القانون (.)5
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ويف عام ( )1940أصبح كيشي وزيرا" يف حكومة (فوميماروكونويه) ويف عام ( )1941عني كيشي وزيرا" للذخائر
من قبل رئيس الوزراء الياابين (هيديكي توجو) من قدامى احملاربني يف محلة منشوراي ونتيجة لذلك اعتربه توجو ان كيشي هو
افضل رجل العداد الياابن اقتصاداي" وكان اهلدف من ذلك هو إعالن حرب شاملة ضد الوالايت املتحدة األمريكية ويف (1
كانون األول  )1941صوت كيشي يف جملس الوزراء حلرب مع الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا ،ووقع كذلك على
إعالن احلرب الصادر ( 7كانون األول ،)1941انتخب كيشي يف جملس النواب الياابين كعضو يف مجعية املساعدة يف
عام( )1942وكان كيشي يشارك الكثري من الكوريني والصينيني للعمل كعبيد يف مصانع الياابن وااللغام يف أثناء احلرب يف
ظل أشد الظروف املهينة يف الياابن ويف عام ( ) 1944قدم كيشي وتوجو االستقالة من جملس الوزراء من خالل إقامة
خالفات داخل جملس الوزراء بعد سقوط سايبان وعلى أثر ذلك سقطت حكومة توجو (.)6
مما غادر كيشي من مجعية املساعدة وأسس حزاب" سياسيا" جديدا" مع ( )32من أعضاء الربملان ومبرور الوقت
صدرت علية قرار إلقاء القبض عليه وتوديعه يف سجن سوجامو لعدة أسباب منها ،اجلرائم اليت كان يتبعها كيشي ،وكذلك
اهتامه دكتاتورايً مما صدر أمرا " من القائد األعلى لقوات التحالف ابلقيام أبمر السجن وابلفعل سجن يف سوجامو ،اال انه
قام جمموعة من األمريكيني املؤثرين الذين شكلوا انفسهم يف اجمللس األمريكي للياابن وضغطت على اإلدارة األمريكية لالفراج
عنه الهنا تعترب كيشي هو افضل رجل لقيادة مرحلة مابعد حرب الياابن وقبل ذلك سري إىل احملكمة العسكرية الدولية للشرق
األقصى من أجل التقصي معه وخصوصا" ابجلرائم اليت ارتكبها لكن واسطة اجمللس األمريكي للياابن املتكون من الصحفيني
(هاري كرين،وكومبتون،واحملامي جيمس كوفمان،والسفري الياابين السابق جوزيف جيم منا والدبلوماسي يوجني) للضغوط على
اإلدارة األمريكية (.)7
وابلفعل مت االفراج عنه واطالق سراحه من سجن سوجامو يف ( 24كانون األول  )1948بداً كيشي يفكر ابلفعل
التخطيط لعودته السياسية إ ذ انه فكر حبزب مجاهريي وتوحيد االشرتاكيني املعتدلني واحملافظني إىل حركة شعبية مسي
(اخلالص الوطين) وهو حزب شعبوي والذي من شأنه استخدام أساليب لتشجيع النمو االقتصادي وكذلك دعم سياسة
االمة يف سياستها القومية (.)8
أما عن سياسته بعد احلرب العاملية الثانية فقد كان كيشي يسعى إىل خلق احتاد أعادة أعمار الياابن ابإلضافة طمح
أ ن يصبح رئيسا" للوزراء وهذا طموح يريد الوصول اليه وهدفه الرئيسي يف السياسة هو تعديل الدستور الذي فرضته امريكا
وخصوصا" املادة التاسعه من الدستور ،ويف عام ( )1950كان دور كيشي هو توحيد املعسكر احملافظ ضد التهديدات
املصورة من احلزب االشرتاكي الياابين ويف عام ( )1952فشل كيشي يف مسعاه لينتخب عضوا" يف الربملان وبعد هذه اهلزمية
حل كيشي حزبه وحاول االنضمام إىل االشرتاكيني ،ويف عام ( )1953انتخب عضوا" يف الربملان الياابين ومت ذلك أبنه
ليربايل ،فيما بعد استلم قيادة احلزب الليربايل _شيجريوا يوشيدا_ لكن بعد ذلك اضطربت الشوارع الرئيسية يف الياابن
ابملظاهرات على ان يوشيدا كان قريبا" لالمريكيني وكذلك احلاجة من التخلص من املادة التاسعه (.)9
ويف عام ( )1954حدث نزاع بني شيجريوا يوشيدا ونوبوسوكي كيشي مما مت تنحية كيشي وذلك حملاوالته من أجل
الوصول إىل زعامة احلزب الليربايل ،كل هذا جعلت كيشي التوجه حنو حزب معارض ومت ذلك يف (تشرين الثاين)1954
التوجه حنو احلزب الدميقراطي الذي كان بقيادة (ايتشريوا هاتوايما) ،ويف (شباط )1955فاز الدميقراطيون يف االنتخاابت
العامة وأصبح هاتوايما رئيس الوزراء الياابن ويف اليوم التايل أدى اليمني الدستوري وبعده بدا" كيشي حماداثت مع الليرباليني
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حول دمج احلزبني بعدما تنحى يوشيدا عن زعامة احلزب بعد خسارته يف االنتخاابت ويف العام نفسه ( )1955اندمج
احلزب الدميقراطي مع احلزب الليربايل(.)10

وانتخب(ايتشريوهاتوايما) رئيسا" جديدا" للحزب الدميقراطي الليربايل وأصبح كيشي سكرتري احلزب مع السيطرة على
الشؤون املالية ،حينها طمأن كيشي السفري األمريكي (جون اليسون) انه سيكون ال()25سنه القادمة يف مصلحة الياابن
وابلتعاون بشكل وثيق مع الوالايت املتحدة األمريكية وأراد االمريكيني كيشي ليصبح رئيس وزراء الياابن واصيبوا خبيبة أمل
كبرية عندما (ايشيباشي) فاز ابالنتخاابت (.)11
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املبحث الثاين( -:سياسة نوبوسوكه كيشي الداخلية)
وعندما انتخب (ايشباشي اتنزان)رئيساً للوزراء خلفاً هلاتوايما الذي كان متحمساً لتعديل املعاهدة األمنية وإعادة العالقات
الدبلوماسية مع الصني الشعبية لكنه مل يستمر يف منصبه طويالً بسبب تدهور حالته الصحية ،إذ قّدم استقالته يف( 23شباط
 )1957األمر الذي مهد الطريق لوصول(نوبوسوكه كيشي)إىل رائسة الوزراء يف  25شباط من العام نفسه ويف اليوم التايل صرح
كيشي يف مؤمتر صحفي قائالً" :من وجهة نظر الشعور الوطين فإن الشعب الياابين يرغب إبلغاء املعاهدة األمنية واالتفاقية اإلدارية
بني الياابن والوالايت املتحدة(.)xii
شهدت الياابن خبصوص الوضع الداخلي انقساماً حاداً يف املواقف جتاه معاهدة األمن والتعاون املشرتك فكان كيشي
وعد هذه التصرحيات تدخالً مباشراً
وحكومته من أشد املدافعني عن املعاهدة ،ووجه انتقادات ملواقف السوفييت والصني الشعبيةّ ،
يف الشؤون الداخلية للياابن ،وأشار إىل أن السيادة على جزر هابومايس وشيكواتن هي إلتزامات دولية ال يستطيع اجلانب
السوفيييت جتاهلها ويف املقابل رفضت األحزاب االشرتاكية املعاهدة األمنية اجلديدة ،وعدهتا تكريساً للمعاهدة السابقة ،وأشارت
إىل أن وجود القوات األمريكية على أراضيها ميثل انتهاكاً للدستور وهتديداً لألمن ،ويشكل حافزاً للصراع بني الوالايت املتحدة من
جهة والسوفييت والصني الشعبية من جهة أخرى ،وان اخلاسر الوحيد يف ذلك الصراع هو الشعب الياابين ورداً على مواقف
األحزاب االشرتاكية طالب كيشي حبل الدايت وإجراء انتخاابت مبكرة ،ويف حماولة منه لكسب التأييد األمريكي عرض فكرة حل
الدايت على السفري ماك آرثر الثاين يف  8شباط  ،1960وطلب منه طرح املوضوع على الرئيس ايزهناور ووزير اخلارجية هريتر،
وشدد على ان حل الدايت وإجراء االنتخاابت ميثل استفتاءً شعبياً على مشروعية املعاهدة واحلفاظ على التحالف مع الوالايت

املتحدة والعامل الغريب ،وأكد كيشي أن املعارضة ستقاطع جلسة التصويت على املعاهدة ،األمر الذي يؤدي إىل اضعافها(.)xiii
رفضت االدارة األمريكية فكرة حل الدايت وإجراء انتخاابت جديدة ،وأكدت ان ذلك سيزيد املشهد السياسي الياابين تعقيداً،
وأمام الرفض األمريكي اضطر كيشي التخلي عن مطالبه ،وبدأ العمل على تدعيم موقفه داخل حزب األحرار الدميقراطي ،إذ كانت
هناك نية لدى بعض أعضاء احلزب تنحية كيشي من منصبه ،بسبب تفرده يف اختاذ القرارات دون التشاور معهم خاصة فيما يتعلق
مبعاهدة األمن وكان يف مقدمتهم يوشيدا ،ونتيجة لذلك التقى كيشي يف  6نيسان ابلسفري ماك آرثر الثاين وطلب منه التدخل
والضغط على يوشيدا واحلد من حالة االنقسام داخل احلزب ،األمر الذي يسهل التصديق على املعاهدة األمنية ،وأشار إىل الدور
املهم الذي ميكن ان ميارسه يوشيدا يف هذا االجتاه إذ قال" :ان أي دعم يقدمه يوشيدا للتصديق على املعاهدة ال ميكن أن يعادل
أبي مثن(.)xiv
عدت األحزاب االشرتاكية الطريقة اليت مت من خالهلا التصويت على املعاهدة بغري الدميقراطية ،وهددت ابالستقالة
اجلماعية ومقاطعة جلسات الدايت ،وطالبت بتنحي كيشي خالل ثالثني يوماً ،األمر الذي حيول دون نفاذ املعاهدة ،وإجراء

انتخاابت مبكرة بينما وجهت الصحف الياابنية الكربى محلة انتقادات شديدة طالت احلكومة وحزب األحرار الدميقراطي على
حد سواء ،إذ وصفت استخدام األجهزة األمنية ضد نواب األمة بـ"عنف األغلبية ،والعمل غري الدميقراطي" ،ووصفت كيشي
بـ"الشخص املتملق لسيده األجنيب" ،الذي كان حرايً به تعزيز مكانته بني أبناء شعبه بدل من االعتماد على األمريكيني ،وان حيلة
كيشي لن تنطلي على الشعب الياابين يف مترير املعاهدة ،ويف منتصف الليل ،ليتم املصادقة عليها يف اليوم الذي يصل فيه ايزهناور
يف  19حزيران ويف ظل احلملة العنيفة اليت تعرضت هلا حكومة كيشي من األحزاب املعارضة والصحافة الياابنية ،ومطالبتها بتنحي

كيشي وإجراء انتخاابت جديدة ،ازداد قلق ماك آرثر الثاين حيال مستقبل معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،ونتيجة لذلك أجرى
سلسلة من املباحثات مع القيادات الياابنية مبا فيها املعارضة ،فالتقى فوندا وهو أحد قيادات حزب األحرار الدميقراطي يف 21
حزيران  ، 1960وحتدث السفري ماك آرثر الثاين عن استدعاء احلكومة للشرطة إذ عدها القضية األكثر جدالً بني الياابنيني ،ومن
جانبه أكد فوندا أن استدعاء الشرطة كان السبيل الوحيد أمام احلكومة للتعامل مع املعارضني ،ووصف هتديد املعارضة ابالستقالة
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طلب ماك آرثر يف اليوم نفسه من حكومته االتصال بيوشيدا الذي كان موجوداً يف الوالايت املتحدة للمشاركة يف
احتفاالت الذكرى املئوي ة النطالق العالقات الدبلوماسية بني الياابن والوالايت املتحدة وحثه على دفع القيادات احملافظة ملساندة
ودعم كيشي ،مقابل تسليم أكيدا رائسة الوزراء خلفاً لكيشي ،سيما وان أكيدا كان من حلفاء يوشيدا املخلصني .ونتيجة لذلك
أجرى األخري مباحثات مع املسؤولني األمريكيني ،واستطاعوا اقناعه مبقرتحات ماك آرثر الثاين أصبح املشهد السياسي الياابين أكثر
تعقيداً بعد دعوة األحزاب االشرتاكية واحلزب الشيوعي إىل أتجيل زايرة الرئيس ايزهناور ،ففي اجتماع ملسؤولني أمريكيني يف 23
أاير أعرب هريتر عن خشيته من عدم قدرة كيشي على االستمرار يف منصبه ،األمر الذي يعيق التصديق على املعاهدة ،وخالل
االجتماع حتدث ايزهناور عن زايرته املرتقبة للياابن ،إذ شدد على ضرورة اخضاعها ملزيد من النقاش واملراجعة .ويف اليوم نفسه بعث
هريتر برسالة إىل السفري ماك آرثر الثاين طلب فيها من األخري تقدمي تصوراته جتاه زايرة الرئيس ،وأكد هريتر أبن الرئيس ال يريد أن
تشكل زايرته احراجاً للحكومة الياابنية ،ونبه إىل أن تكون اقرتاحاته بعيداً عن أي مناورات مع القيادات الياابنية(.)xvi
اجتمع جملس األمن القومي األمريكي يف  31أاير  ،1960إذ أكد اجملتمعون ان فرصة كيشي للبقاء يف السلطة أصبحت ضئيلة،
وانه يعول على زايرة الرئيس من أجل تعزيز موقفه واستعادة هيبته حىت يتمكن من حل الدايت والدعوة إلجراء انتخاابت جديدة
يف خريف ا لعام نفسه ،ويف حال استمرار املعارضة السياسية فان عليه أن يتنازل عن طموحاته السياسية ومع اصرار حكومة كيشي
على إجراء الزايرة يف موعدها احملدد يف  19حزيران وجتاهلها ألصوات املعارضة املطالبة بتأجيلها ،حددت وزارة اخلارجية األمريكية
العاشر من حزيران موعداً لوصول(جيمس هاجريت)السكرتري الصحفي للبيت األبيض إىل الياابن متهيداً لزايرة ايزهناور ،وملعرفة مدى
استعدادات احلكومة الياابنية الجناح الزايرة ،األمر الذي أدى إىل إعالن األمني العام جمللس نقاابت العمال الياابين يف  3حزيران
أبن اجمللس سينظم مظاهرة ضخمة ،عند وصول هاجريت إىل الياابن ،وحذر من وقوع أحداث تؤدي إىل "عنف جسدي" يف حال
استخدمت احلكومة القمع ضد املتظاهرين(.)xvii
ويف الوقت الذي كانت فيه األوضاع يف الياابن تتجه حنو التصعيد ،كان هريتر يدىل بشهادته أمام جلنة العالقات اخلارجية
يف الكونغرس األمريكي يف  7حزيران من العام نفسه ،وتساءلت اللجنة عن مدى استخدام كيشي لزايرة الرئيس من أجل تدعيم
موقفه يف الداخل ،وماهي اإلجراءات اليت سيتخذها هريتر ملنع ذلك ،فإجاب األخري أنه على علم بذلك ،وان استغالل كيشي
للزايرة ال ترتتب عليها آاثراً سلبية بقدر ما يرتتب على إلغاءها ،وان إلغاءها ميثل تراجعاً للسياسة األمريكية يف مواجهة الشيوعيني،
وسيكون هلا تداعيات مؤسفة للغاية يف الشرق األقصى أبسره ويف اليوم التايل التقى ماك آرثر الثاين بكيشي ،وقد شجب األخري
االعتداء الذي تعرض له هاجريت يف مطار هانيدا ،وأكد ان السبب الرئيس يف ذلك يعود إىل قانون الشرطة الياابين ،إذ انه مل مينح
األجهزة األمني ة سلطات واسعة ملواجهة مثريي العنف ،وفيما خيص زايرة الرئيس قال كيشي" :ان احلكومة عازمة على توفري احلماية
الالزمة لسالمة الرئيس إذ اهنا فوق كل االعتبارات" ،لكنه ويف الوقت نفسه أشار إىل عدم قدرته على منع وقوع بعض احلوادث
غري السارة وعلى الصعيد السياسي الداخلي أبلغ كيشي السفري ماك آرثر الثاين أنه أجرى اتصاالت مع زعماء األحزاب االشرتاكية
من أجل هتدئة األوضاع واجناح زايرة الرئيس للياابن ،وأوضح ان هناك تطوراً يف موقف نيشو زعيم احلزب االشرتاكي الدميقراطي
الذي رفض أعمال الع نف اليت شهدهتا الياابن وأكد ترحيبه بزايرة الرئيس األمريكي ،لكن املشكلة األساسية تكمن يف موقف
أنشريو ايسنامي زعيم احلزب االجتماعي الدميقراطي الذي أصر على استقالة احلكومة والغاء املعاهدة األمنية وارجاء زايرة الرئيس.
ويف ختام اللقاء طلب كيشي منحه مدة يومان إىل ثالثة أايم ليتسىن له اصدار حكمه النهائي حول أتجيل الزايرة من
عدمه(.)xviii
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قبل أن تتسلم وزارة اخلارجية األمريكية توصيات ماك آرثر الثاين شهدت الياابن توترات أمنية خطرية ،ففي يوم  15حزيران 1960
توجه آالف املتظاهرين الغاضبني إىل مبىن الدايت وكان معظمهم من حركة الزنكاكورين الطالبية وعند وصوهلم مقر الدايت ويف
حماولة منهم القتحامه تصدت هلم قوات الشرطة فاستخدمت ضدهم خراطيم املياه والغازات املسيلة للدموع ،لكن ذلك مل مينع من
دخوهلم الدايت وتدمري قاعاته واحراق السيارات التابعة للشرطة ،وقد أدت هذه األحداث إىل وفاة أحدى الطالبات وإصابة أكثر
من ستمائة شخص من بني الشرطة واملتظاهرين .ويف الوقت نفسه أضرب  650ألف عامل عن العمل وخرجوا مبظاهرات حاشدة
طالبو من خالهلا عدم مصادقة جملس املستشارين على املعاهدة األمنية ،وقد أدت املظاهرات إىل توقف حركة الشحن يف السكك
احلديد يف اثين عشر مركزاً يف الياابن ونتيجة ملا تقدم دعا كيشي جملس الوزراء إىل عقد جلسة طارئة يف منتصف ليلة  16حزيران
وبعد املناقشات أصدر اجمللس بياانً دان فيه أعمال العنف وممارسات الشيوعيون وان اإلجراءات اليت قام هبا الشيوعيون تتماشى مع
أهداف الشيوعية العاملية من أجل اهليمنة على العامل (.)xix
وهكذا دخلت معاهدة األمن والتعاون املشرتك حيز التنفيذ يف  20حزيران  1960دون عرضها على جملس املستشارين
للتصديق عليها ويف اليوم نفسه التقى ماك آرثر الثاين مع يوشيدا وأبلغه عن نية كيشي تقدمي استقالته قريباً ،واقرتح عليه ادارة البالد
مؤقتاً حىت إجراء االنتخاابت العامة يف تشرين الثاين من العام نفسه ،لكن يوشيدا رفض هذه املهمة ،وأشار إىل انه يفضل اختيار
أكيدا أو ساتو للقيام هبا وقبل أن ينتهي شهر حزيران ،وعلى الرغم من استقالة كيشي اليت من املفرتض أن تنهي أحداث العنف،
حذرت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية من خطر تعاظم نفوذ األحزاب اليسارية يف الياابن وبدعم من موسكو وبكني،
وأشارت الوكالة إىل اهنم سيعملون على تقويض املعاهدة يف املستقبل وجعلها غري ذات قيمة وغري قابلة للتنفيذ ،وأوصت الوكالة
بضرورة اتباع سياسة هتدف إىل عدم ااثرة اليساريني والشيوعيني من خالل دعم العناصر املعتدلة يف حزب األحرار الدميقراطي،
واألحزاب االشرتاكية على حد سواء ،وحماولة عزل املتشددين .فعلى سبيل املثال طالبت الوكالة بزايدة الدعم املايل لزعيم احلزب
االشرتاكي الدميقراطي نيشو ،وذلك لضمان مساندته ملرشح حزب األحرار الدميقراطي يف االنتخاابت القادمة(.)xx
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وصل كيشي إىل الوالايت املتحدة يف( 19حزيران  )1957وفور وصوله عقد اجتماعا مع ايزهناور ،تناول فيه عدد من
املسائل ذات االهتمام املشرتك ،إذ أكد كيشي إلتزامه ابلتحالف مع الوالايت املتحدة ،ووقوف الياابن على احلياد يف الصراع مع
الشيوعيني ،لكنه أشار إىل ضرورة تصحيح بعض السياسات اخلاطئة اليت تؤثر سلباً على العالقات بني البلدين ،مؤكداً على ان

ظروف الياابن شهدت تغرياً كبرياً منذ التوقيع على معاهدة السالم (عام  )1951فالياابن أصبحت عضواً يف األمم املتحدة وقواهتا
الدفاعية بدأت تنمو ابطراد ،األمر الذي أدى إىل تنامي رغبة الشعب الياابين إلعادة النظر يف املعاهدة األمنية ،ومن املشكالت
األخرى اليت أاثرها كيشي مسألة ختفيف القيود على التجارة الياابنية مع الصني الشعبية ،ومشكلة إعادة الياابنيني إىل مناطقهم
األصلية يف جزر بونني الذين أبعدوا عنها ابلقوة منذ عام  ،1945فقد بلغ عددهم أكثر من سبعة آالف شخص ،فضالً عن
توسي ع القوات األمريكية مساحة قواعدها العسكرية على حساب أراضي املواطنني الياابنيني ،وأكد كيشي على ان العالقات بني
البلدين ستتأثر حتماً ان مل توضع حلول سريعة هلذه املشكالت وبدوره أكد ايزهناور ان مجيع هذه املشكالت سيتم حبثها مع وزير
اخلارجية دلس(.)xxi
ويف اليوم التايل عقد كيشي اجتماعه األول مع دلس وكان حمور احلديث حول املعاهدة األمنية واستهل كيشي حديثه
ابلتأكيد على اإللتزام ابملعاهدة األمني ة ،لكنه ويف الوقت نفسه شدد على أمهية إجراء حتسينات على بعض بنودها بشكل يطمئن
الياابنيني وال يثري مشاعرهم ،إذ أن أغلبهم يرون فيها معاهدة غري متكافئة واهنا ال ختدم املصاحل الياابنية بقدر ما ختدم املصاحل
األمريكية ،وكرر كيشي حديثه عن تغري الظروف اليت شهدهتا الياابن منذ التوقيع على معاهدة السالم إذ أشار إىل أن الياابن عندما
وقّعت عليها مل يكن أمامها خيارات أخرى واهنا كانت تعاين من آاثر اهلزمية ومن أهم البنود اليت طالب كيشي إبجراء تغيري عليها
هو البند األول من املعاهدة األمنية الذي يعطي احلق للقوات األمريكية التدخل يف الشؤون الداخلية للياابن يف حال حدوث مترد أو
ثورة داخلية ،فضالً عن البند الثالث من املعاهدة اخلاص بتحرك القوات األمريكية على األراضي الياابنية يف حاالت الطوارئ دون
التشاور مع احلكومة الياابنية ،واقرتح كيشي حتديد مدة املعاهدة خبمس سنوات بدال من عشرة سنوات رفض دلس املطالب اليت
تقدم هبا كيشي ،إذ عد إلغاء املعاهدة أو إجراء تغيريات عليها حيتاج ملصادقة ثلثي أعضاء جملس الشيوخ األمريكي ،وهذا األمر ال
ميكن حتقيقه يف ظل الصراع مع الشيوعيني ،أما ما خيص انتقاد الياابنيني للفقرة األوىل من املعاهدة األمنية فأشار دلس إىل أن
تدخل القوات األمريكية لن يكون إال أبذن من احلكومة الياابنية ،وهذا الشيء يؤكد سيادهتا وال يتعارض معها .ورفض دلس
التشاور مع احلكومة الياابنية يف حاالت الطوارئ كحدوث عدوان مفاجئ على الياابن ووصفه بغري العملي ،وانه يفقد القوات
األمريكية عنصر السرعة واملفاجئة يف الرد على أي عدوان وانتقد دلس بشدة حتديد مدة املعاهدة خبمس سنوات إذ قال" :حنن لن
نعارض رغبات احلكومة الياابنية إذ طلبت إهناء التعاون معنا ولن نفرض أنفسنا على حليف مرتدد وحنن مستعدون لتطوير اسرتاليا
ابعتبارها قاعدة صناعية بدالً من الياابن" األمر الذي جعل كيشي يرتاجع عن مطالبه اخلاصة بتعديل املعاهدة ،لكنه اقرتح تشكيل
جلنة مشرتكة مهمتها دراسة املشكالت اليت تعيق تعديل املعاهدة كتدبري خيفف من حالة االحتقان الداخلي يف الياابن وقد وافق
دلس على تشكيل اللجنة دون إلتزام الوالايت املتحدة مبا تتوصل اليه من قرارات(.)xxii
أهنى كيشي زايرته إىل الوالايت املتحدة يف  21حزيران من العام نفسه وان أهم ما حققه يف مباحثاته مع املسؤولني
األمريكيني هو انتزاعه العرتاف علين من دلس جتاه املعاهدة األمنية إذ أكد دلس على انه ليس لديه الرغبة يف االستمرار يف املعاهدة
إىل أجل غري مسمى ،وانه مستعد لتغيريها يف حال تغريت الظروف اإلقليمية .فضالً عن إعالنه انسحاب  %60من القوات
العسكرية األمريكية يف الياابن بعد هناية عام واحد ،ومن جهة أخرى ،فشل كيشي يف حل املشكالت العالقة بني البلدين فلم حتل
مشكلة توسيع القوات العسكرية األمريكية لقواعدها على حساب أراضي املواطنني الياابنيني ،ومل يعاد املهجرين الياابنيني إىل
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مناطقهم األصلية يف جزر بونني ،فضالً عن رفض دلس ختفيف القيود املفروض على التجارة الياابنية مع الصني الشعبية وبناء على
اتفاق دلس-كيشي شكلت جلنة مشرتكة ايابنية -أمريكية يف  6آب  1957عرفت أبسم اللجنة الياابنية-األمريكية األمنية وقد
ترأس السفري ماك آرثر الثاين اجلانب األمريكي يف حني ترأسها عن اجلانب الياابين وزير اخلارجية اشريو فوجياما إال ان اللجنة مل
تعاجل املشكالت األساسية اخلاصة ابملعاهدة األمني ة فظلت عملية مصادرة األراضي الياابنية لصاحل اجليش األمريكي دون حل ومل
تسهم اللجنة بعودة املهجرين إىل موطنهم األصلي بل على العكس من ذلك أرادت الوالايت املتحدة أن جتعل من هذه اللجنة أداة
إلحكام سيطرهتا على الياابن بعد انسحاب القوات منها ،األمر الذي أدى إىل توجيه انتقادات هلا من األحزاب االشرتاكية وبعض
الشخصيات احملافظة وطالبوا إبلغائها(.)xxiii
أدت هذه األحداث والتطورات األنفة الذكر إىل تولد قناعة لدى السفري ماك آرثر الثاين بضرورة تعديل املعاهدة األمنية
ففي مطلع عام  1958كان السفري ماك آرثر الثاين هو أول من أاثر موضوع املعاهدة األمنية داخل مراكز صنع القرار السياسي
يف اإلدارة األمريكية ،إذ نبه يف  12شباط من العام نفسه على خطورة األوضاع الداخلية يف الياابن ،وان على الوالايت املتحدة أن
تبادر ملالقاة رغبة كيشي يف عقد معاهدة جديدة تضمن بقاء الياابن يف حتالفها مع الوالايت املتحدة وأن ال تتجه حنو اختاذ موقفاً
حمايداً يف الصراع مع الشيوعيني ،وأضاف قائالً" :ان هناك شعور قوي مبا يكفي يف ان تفكر الياابن ابلوقوف وحدها مثل
السويد"(.)xxiv
ويف السياق نفسه أرسل ماك آرثر الثاين مذكرة إىل وزارة اخلارجية تضمنت أفكاراً ومقرتحات يف كيفية التعامل مع الياابن،
إذ أكد على ضرورة االستعداد لوضع معاهدة أمن متبادل حقيقية ،ال تشعر الياابنيني أهنا غري متكافئة ،وشدد على أن تشمل
املعاهدة مجيع منطقة احمليط اهلادئ مبعىن ان تكون املعاهدة إقليمية وليس ثنائية ،وهذا يعين توسيع مسؤولية الياابن الدفاعية إىل
خارج نطاق جزرها األربع الرئيسة ،والتوصل إىل ترتيبات قضائية مرضية للجانب الياابين .واقرتح السفري ماك آرثر الثاين أن يكون
للمعاهدة املقرتحة عنواانً واسعاً ومرانً مثل "معاهدة التعاون املتبادل واألمن الدوليني" وأشار إىل ان االتفاق على هذه األسس
سيؤدي إىل خلق مناخ نفسي مالئم بني الياابنيني األمر الذي يسهل من عملية اقناعهم للمسامهة يف مشروع األمن اجلماعي يف
منطقة احمليط اهلادئ ومن املسائل املهمة اليت أاثرها ماك آرثر الثاين هي املنطقة اليت ستشملها املعاهدة ،إذ عدها املشكلة األساسية
اليت تعيق التوصل إىل معاهدة أمنية جديدة بني الياابن والوالايت املتحدة إذ كتب للخارجية األمريكية يف  18شباط من العام
نفسه" ،ان أغلبية الشعب األمريكي يريد أن يكون للياابن دوراً مهماً يف الدفاع عن أراضي الوالايت املتحدة القارية" يف حال
تعرضها ألي عدوان خارجي .إال انه شدد يف الوقت نفسه على ان الياابنيني لن يوافقوا على أي توسيع هلذه املنطقة ،ألنه يتعارض
مع دستورهم وطبيعة أوضاعهم السياسية ،وملعاجلة هذه النقطة اقرتح ماك آرثر الثاين أن تكون املنطقة حمدودة نسبياً .ونبه حكومته
إىل ضرورة االسراع ببدء املفاوضات من جديد قائالً" :علينا أن نستعد جدايً ألي مفاوضات قادمة ،وإال فأننا سنخاطر إبعالن

الياابن إهناء املعاهدة احلالية من جانب واحد(.)xxv

رفضت وزارة اخلارجية األمريكية األفكار واملقرتحات اليت تقدم هبا سفريها يف الياابن ،وجاء ذلك الرفض يف  22آذار
 ، 1958عندما بني روبرتسون مساعد وزير اخلارجية أن الوقت غري مالئم لعقد معاهدة أمنية جديدة ،بسبب ان الياابن مل تطبق
بنود املعاهدة األمني ة بشكل صحيح ،فقواهتا العسكرية ال تزال غري مكتملة وغري قادرة للدفاع عن أراضيها .وطرح روبرتسون
تساؤالت عدة أمهها ،يف حال وافقت احلكومة األمريكية على تعديل املعاهدة هل ان الياابن مستعدة للقيام بدور الشريك يف
معاهدة أمن متبادل؟ وهل ان احلكومة الياابنية تريد ان تواصل العالقات احلميمة معنا أم ال؟ وعلى الرغم من ذلك فان روبرتسون
طلب من ماك آرثر الثاين البدء مبشاورات مع احلكومة الياابنية ملعرفة األهداف املشرتكة بني الطرفني اليت على أساسها ميكن عقد
معاهدة أمنية جديدة ،وقدم له توصيات تكون األساس يف مشاوراته مع الزعماء الياابنيني أمهها.)xxvi(:
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 .4موافقة الياابن على دخول األسلحة النووية إىل أراضيها.
 .5أن تعمل الياابن على تقوية اقتصادها مبا يضمن قدرهتا على التسلح.
 .6أن توجه الياابن اقتصادها على أساس املنفعة املتبادلة مع دول (العامل احلر).

من الواضح ان توصيات روبرتسون كانت ذات سقف مرتفع وال تتناسب مع الواقع السياسي للياابن ،وكان اهلدف منها
منع احلكومة الياابنية من اي طلب يؤدي إىل احداث تغري جوهري على املعاهدة األمنية يف حال وافقت الوالايت املتحدة على
إجراء مفاوضات حوهلا وعلى الرغم من رفض وزارة اخلارجية األمريكية مقرتحات ماك آرثر الثاين لكنها كانت حريصة على معرفة
مدى استعداد احلكومة الياابنية لعقد معاهدة أمنية جديدة تضمن هلم مشاركة فعالة يف األمن اجلماعي .إذ التقى هاورد ابرسونز
مدير مكتب شؤون مشال شرق آسيا مع السفري الياابين يف واشنطن يف  9نيسان  1958وتساءل ابرسونز عن املشكلة الرئيسة يف
العالقات األمريكية-الياابنية فإجاب السفري أهنا االدارة املستمرة من جانب الوالايت املتحدة جلزر اوكيناوا وبونني ،وذلك ألن
الياابنيني يعدون هذه اجلزر جزءً من أراض يهم قبل اندالع احلرب العاملية الثانية ،وان الياابن تنازلت عن فرموزا وكوراي ومنشوراي ألهنا

مل تكن جزء من أراضيها بل مت السيطرة عليها ابلقوة مث تساءل ابرسونز عن الطريقة األمثل حلل مشكلة اجلزر ،فرد السفري هناك
طريقتني :األوىل ،إعادة اجلزر إىل السيادة الياابنية فوراً ،أما الطريقة الثانية ،هي أن تعاد اجلزر تدرجيياً من خالل اختاذ خطوات متهد
إلعادهتا للسيادة الياابنية ،كاعتماد املناهج الدراسية الياابنية يف املدارس ،ورفع العلم الياابين فوق أسطح املؤسسات بدالً من العلم
األمريكي األمر الذي رفضه ابرسونز بشدة إذ شدد على أمهية جزر بونني واوكيناوا ابلنسبة للوالايت املتحدة يف صراعها مع
الشيوعيني وان على الشعب الياابين أن يفهم ان عودة اجلزر لن يكون بدون مثن وان الثمن هو عدم تقييد حركة القوات األمريكية

على هذه اجلزر وبدوره أكد السفري أن احلكومة الياابنية ستطالب بعودة اجلزر بعد االنتهاء من االنتخاابت العامة واملقررة يف 18
آاير .)xxvii(1958
من جانبها عارضت وزارة الدفاع األمريكية أية مفاوضات لعقد معاهدة أمنية جديدة تنص على عودة جزر اوكيناوا وبونني
للسيادة الياابنية ،إذ عدهتا نقطة االرتكاز يف الصراع مع الشيوعيني على منطقة الشرق األقصى .غري ان ماك آرثر الثاين كان له
موقفاً خمتلفاً إذ انتقد الطريقة العسكرية اليت يدير فيها اجليش هذه اجلزر ودعا إىل اختاذ خطوات لتطوير واقعها السياسي

واالقتصادي كتقدمي مساعدات مالية للسكان ،وإعطائهم مزيداً من احلرية الدارة شؤوهنم احمللية ،وأكد ماك آرثر الثاين على امكانية
تسليم االدارة يف هذه اجلزر للياابنيني مع احلفاظ على املصاحل اإلسرتاتيجية للوالايت املتحدة فيها ،األمر الذي ينعكس اجياابً على
العالقات مع الياابن وقد وافق الرئيس ايزهناور على مقرتحات ماك آرثر الثاين األخرية قائالً" :أعتقد ان هذا هو النهج السليم جدد
ماك آرثر الثاين دعوته لوزارة اخلارجية األمريكية للشروع مبفاوضات مع احلكومة الياابنية لغرض تعديل املعاهدة ،فأرسل يف 18
نيسان  1958مذكرة لروبرتسون حثه فيها على االسراع وعدم املماطلة بعقد معاهدة أمنية جديدة ،وأشار إىل ان التأخري سيكون
له نتائج سلبية على الوضع الداخلي يف الياابن ،إذ ان الشيوعيني يعملون على ااثرة الرأي العام الياابين ضد السياسة األمريكية،
متهمني إايها برفض تعديل املعاهدة ،وأكد ماك آرثر الثاين على ان أي حكومة ايابنية ستفرزها االنتخاابت القادمة واملقرر اجرائها
يف  22أاير القادم ستكون من أهم أولوايهتا التفاوض مع األمريكيني على تعديل املعاهدة ،وتطرق ماك آرثر الثاين إىل املنطقة اليت
تشملها املعاهدة ،إذ شدد على أن تكون منطقية وواقعية تتناسب وقدرات الياابن الدفاعية ،مع مراعاة الفقرة التاسعة من الدستور،
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 .1أن تكون يف الياابن قوة عسكرية قادرة على الدفاع عن نفسها ،وتساهم يف الدفاع عن دول (العامل احلر) خارج أراضيها.
 .2أن يكون للياابن دوراً فاعالً يف األمن اجلماعي .والدخول ابتفاقيات ثنائية مع الدول غري الشيوعية يف منطقة الشرق
األقصى.
 .3استمرار وجود القوات األمريكية يف الياابن وفقاً ملا تقتضيه األوضاع الدولية.
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وأضاف قائالً" :امسحوا يل أن أقول مرة أخرى وبص راحة ان ليس لدينا خيار سوى التحرك بسرعة بعد االنتخاابت الياابنية والبدء
مبحاداثت هادئة مع كيشي على مشروع معاهدة جديدة وفقاً ملا قدمته من اقرتاحات(.)xxviii
ومع اقرتاب موعد االنتخاابت حاول كيشي احلصول على دعم مايل من الوالايت املتحدة لتمويل محلته االنتخابية
ومواج هة األحزاب االشرتاكية اليت اهتمها ابستالم أموال كبرية من الصني الشعبية واالحتاد السوفيييت ،وقد أوكل املهمة لشقيقه
ايسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي ساتو الذي التقى مع عدد من املسؤولني األمريكيني لغرض إقناعهم بتقدمي املساعدة لكيشي ،إال ان األمريكيني رفضوا
التدخل مباشرة يف الشؤون الداخلية للياابن .األمر الذي استدعى تدخل السفري ماك آرثر الثاين فأقنع بدوره الرئيس ايزهناور على
أمهية دعم محلة كيشي االنتخابية مالياً .ومنذ انتخاابت آاير  1958أدت وكالة االستخبارات املركزية  CIAاألمريكية دوراً هاماً
يف احلمالت االنتخابية الياابنية ،إذ أعدت الوكالة برانجماً سرايً لدعم الشخصيات البارزة يف حزب األحرار الدميقراطي ،وكان ضابط
املخابرات الفريد أوملر (.)xxix
املسؤول األول عن الربانمج ويف ظل رفض وزارة الدفاع األمريكية حبث املعاهدة األمنية ،شهدت الياابن نشاطاً سياسياً،
سيما بعد تشكيل احلكومة برائسة كيشي ،إذ التقى فوجياما مع ماك آرثر الثاين يف  31متوز  ،1958وأكد على ان االنتخاابت
األخرية أثبتت أن أغلبية الشعب الياابين تؤيد التحالف مع الوالايت املتحدة ،ونبه إىل أنه سيقوم بزايرة إىل واشنطن يف أقرب وقت
ممكن لبحث مسألة تعديل املعاهدة األمنية مع املسؤولني األمريكيني ،وعقد اتفاق أمين جديد يراعي الفقرة التاسعة من الدستور،
ورفض فوجياما ارسال قوات عسكرية خارج األراضي الياابنية ،وأشار إىل ان أي اتفاق مع الوالايت املتحد ينبغي أن ال يرتك
انطباعاً لدى الشع ب الياابين أنه اتفاق أحادي غري متكافئ ،وشدد على مشاورة احلكومة الياابنية يف أي حترك للقوات العسكرية
األمريكية انطالقاً من أراضيها وقال" :أعتقد ان ذلك سيكون مفيداً لواشنطن(.)xxx

غادر ماك آرثر الثاين إىل واشنطن يف  8أيلول  ،1958وذلك حتضرياً لزايرة فوجياما املقررة يف  11من الشهر نفسه،
وعند وصوله عقد اجتماعاً مع دلس قدم من خالله شرحاً وافياً لألوضاع الداخلية يف الياابن ،أشار فيه إىل ان األحزاب االشرتاكية
تعمل على اعداد مشروعي قرار وتقدميهما لدورة جملس النواب العادية املقبلة ،األول يتعلق برفض ادخال السالح النووي إىل
الياابن دون موافقة احلكومة الياابنية ،أما الثاين فيتعلق بعدم استخدام القواعد األمريكية يف الياابن دون اذن مسبق من احلكومة
الياابنية ،وقد أوضح السفري ماك آرثر الثاين أن كيشي أبلغه أبنه سيحول دون مرور املشروعني إذا قبلت االدارة األمريكية الشروع
مبفاوضات حول تعديل املعاهدة األمنية ،وقد نبه ماك آرثر الثاين إىل وجود وجهيت نظر داخل حزب األحرار الدميقراطي فيما خيص
تعديل املعاهدة األمنية ،األول يرى ضرورة إجراء تعديالت على املعاهدة دون إلغاءها ،يف حني يرى البعض اآلخر أبمهية الغاء
املعاهدة واحالل معاهدة جديدة بدالً عنها .وأشار ماك آرثر الثاين إىل أن األغلبية هي مع الرأي الثاين مبا فيهم رئيس الوزراء
كيشي ،وجدد ماك آرثر الثاين دعوته للشروع مبفاوضات مع الياابنيني إذ قال" :إذا مل نتصرف بسرعة سيزداد الوضع سوءاً،

وسنواجه طلباً رمسياً من الياابن ملنع دخول السالح النووي ،ولن يسمح لقواتنا ابلعمل انطالقاً من قواعدان يف الياابن إال مبوافقة
مسبقة من احلكومة الياابنيةونتيجة لذلك وافق دلس على البدء مبفاوضات مباشرة مع احلكومة الياابنية فيما خيص تعديل املعاهدة
األمنية ،لكنه شدد على ضرورة وجود توافق مع وزارة الدفاع واألخذ ابحلسبان ما يثري قلقهم(.)xxxi

ويف اليوم التايل عقد اجتماع ضم ممثلني عن وزاريت اخلارجية والدفاع من أجل التوصل إىل صيغة مشرتكة جتاه املفاوضات
مع اجلانب الياابين حول تعديل املعاهدة األمنية ،وقد ركز االجتماع على نقطتني أساسيتني ،متثلت األوىل ،بقضية حترك القوات
األمريكية والتشاور مع احلكومة الياابنية ،إذ أبدت وزارة الدفاع قلقها من ان ذلك سيقيد حركة القوات العسكرية األمريكية يف حال
وقوع عدوان مباشر .أما النقطة الثانية فقد متثلت بتأكيد وزارة الدفاع على ان أي معاهدة جديدة ينبغي أن تتضمن السماح
لدخول السالح النووي للقواعد األمريكية يف الياابن ،لكن ماك آرثر الثاين انتقد تشدد املسؤولني العسكريني ،ونبه إىل ان الظروف
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وصل فوجياما إىل واشنطن يف  11أيلول  1958إلجراء مفاوضات متهيدية حول القضااي األمنية( ،)xxxiiiويف اليوم
نفسه عقد اجتماعاً مع دلس ،وقد استهل حديثه عن نتائج االنتخاابت األخرية ،وأشار إىل اهنا أفرزت حكومة ستساهم يف
احملافظة على استقرار العالقات مع الوالايت املتحدة ملدة أربع سنوات قادمة ،مث حتدث عن التغريات اليت شهدهتا الياابن منذ
التوقيع على املعاهدة األمنية عام  ،1951فالياابن أصبحت عضواً يف األمم املتحدة ،ومتتلك قوات عسكرية وان مل تكن ابلشكل
املطلوب لكنها قادرة على اإلسهام يف الدفاع عن الياابن ،وأوضح أن هذه التغيريات جعلت من الشعب الياابين يشعر أن الوقت
حان لتعديل املعاهدة األمنية ،وأضاف فوجياما قائالً" :ان املعاهدة النافذة تفتقر إىل االستقالل واملبادرة ،ومبا ان هذا االنطباع ظل
سائداً فان بقاء املعاهدة احلالية سيلحق ضرراً ابلعالقات األمريكية-الياابنية " ،وطرح فوجياما ثالثة خيارات حلل املشكالت األمنية
وهي عقد معاهدة جديدة ،أو إجراء تعديالت على املعاهدة احلالية ،او توقيع اتفاق سري بني احلكومتني األمريكية والياابنية ،لكنه
أكد على ترجيح اخليار األول أاثر املسؤولني يف وزارة اخلارجية الياابنية تساؤالت عدة حول مسودة املشروع ،سيما فيما يتعلق
بنطاق املعاهدة اجلغرايف ،فاعرتضوا على توسيع املنطقة ،وتسألوا كيف يتم الدفاع عن مناطق مثل اوكيناوا وبونني ابعتبارها أراضي
ايابنية وهي خارج السيادة الياابنية وحتت السيطرة األمريكية ،ونبه املسؤولون إىل ان ذلك سيكون له آاثر سيئة على الوضع

الداخلي الياابين ،ومن جهة أخرى انتقدوا عدم تطرق املسودة وبوضوح إىل التشاور مع احلكومة الياابنية فيما خيص حركة القوات
األمريكية ،فضالً عن ذلك طالبوا إبجراء تعديالت على االتفاقية اإلدارية الهنا ال حتظى بتأييد شعيب(.)xxxiv
ويف ظل حالة االنقسام بني السياسيني الياابنيني ،التقى ماك آرثر الثاين مع فوجياما يف  28تشرين الثاين من العام نفسه،
وأشار األخري إىل ضرورة مواصلة املفاوضات من أجل التوصل إىل اتفاق هنائي حول املعاهدة األمنية ،وأاثر فوجياما مسألة منطقة
املعاهدة إذ عدها النقطة األهم يف تعديل املعاهدة ابلنسبة للياابن ،وأشار فوجياما إىل ان األحزاب االشرتاكية فضالً عن الكثري من

الشخصيات املؤثرة يف حزب األحرار الدميقراطي رفضوا توسيع املنطقة لتشمل جزر اوكيناوا وبونني إال يف حال إعادة هذه اجلزر
للسيادة الياابنية ،وان أدراج ممتلكات الوالايت املتحدة يف احمليط اهلادئ ستثري تساؤالت كربى حول تفسري الدستور الياابين ،وان
الرأي العام والدايت سريفضها ،ففي حالة نشوب صراع بني الصني الشعبية والوالايت املتحدة ،واستخدمت األخرية جزر أوكيناوا
ملهامجة أهداف صينية فان الياابن مضطرة للدخول يف الصراع بناء على املعاهدة اجلديدة ،األمر الذي يتعارض مع الدستور
اليااب ين .ويف اليوم نفسه نقل ماك آرثر الثاين حتفظات احلكومة الياابنية على منطقة املعاهدة إىل كل من وزاريت الدفاع واخلارجية
األمريكيتني(.)xxxv
استمرت املناقشات بني املسؤولني األمريكيني والياابنيني حىت شهر أيلول عام  ،1959إذ توصل الطرفان إىل اتفاق حول
املعاهدة األمنية ،واقرتح فوجياما أن توقع االتفاقية يف واشنطن يف  20كانون األول من العام نفسه وأن يكون كيشي هو من يوقعها
عن اجلانب الياابين ،وقد القى اقرتاح فوجياما ترحيباً من السفري ماك آرثر الثاين إذ قال" :ان كيشي صديق قوي وخملص للوالايت
املتحدة على الرغم مما يتعرض له م ن هجمات من موسكو وبكني واألحزاب االشرتاكية الياابنية والعناصر اليسارية هبدف الضغط
عليه من أجل إهناء العالقات الوثيقة بني الياابن والوالايت املتحدة ،إال انه وقف بثبات على سياسته الرامية لتعزيز العالقات بني
بلدينا" .ويف السياق نفسه ،طلب ماك آرثر الثاين من حك ومته دعم كيشي بوجه من أمساهم بـ"االنتهازيني" داخل حزب األحرار
الدميقراطي وقد وافقت وزارة اخلارجية األمريكية على املوعد املقرتح ،ورحبت بزايرة كيشي للوالايت املتحدة لغرض توقيع
املعاهدة(.)xxxvi
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اليت وقعت فيها معاهدة  1951ختتلف بشكل كبري عن الظروف احلالية ،وينبغي أن يكون هدف املعاهدة األساسي هو احملافظة
على التحالف مع الياابن يف ظل الصراع مع الشيوعيون ،ونبه إىل ان املعاهدة األمنية لعام 1951مل تعد قابلة للتطبيق ،وان هذه
فرصتنا البقاء الياابن إىل جانبنا ،وإال فأننا سنواجه طلباً أحاداي إبلغاء املعاهدة مما يشكل تراجعاً لسياسة الوالايت املتحدة يف
املنطقة(.)xxxii

Suha Adel OTHMAN

ويف مطلع عام  1960بدأت احلكومة الياابنية حتضر لزايرة كيشي إىل الوالايت املتحدة واملقرر إجراءها يف  19كانون
الثاين من العام نفسه ،لغرض التوقيع على املعاهدة األمنية ،وقد رافق هذه التحضريات خروج مظاهرات كبرية عمت املدن الياابنية،
سيما العاصمة طوكيو ،منددة ابملعاهدة اجلديدة ،فخرجت يف  18من الشهر نفسه مظاهرة صاخبة بلغ عدد املشاركني فيها أكثر
من  300ألف متظاهر ،وهم حيملون الراايت احلمراء ،ورفعوا شعارات مناهضة للسياسة األمريكية واملعاهدة األمنية ،وكان األخطر
يف هذه املظاهرات مشاركة  2000عنصر من حركة زنكاكورين الطالبية املتطرفة ،اليت طالبت إبهناء العالقات مع الوالايت
املتحدة حىت وان تطلب ذلك استخدام العنف ويف اليوم التايل توجهت املظاهرة حنو مطار هانيدا ملنع كيشي من السفر إىل
الوالايت املتحدة ،األمر الذي استدعى دخول قوات مكافحة الشغب فاعتقلت أكثر من ألف متظاهر ،وفسحت الطريق لكيشي
للسفر إىل الوالايت املتحدة(.)xxxvii
وصل كيشي إىل الوالايت املتحدة يف  19كانون الثاين  ،1960وفور وصوله عقد اجتماعاً مع الرئيس ايزهناور استعرضا
فيه األوضاع السياسية الداخلية يف الياابن ،وأكد كيشي أبن حزب األحرار الدميقراطي ال يزال ملتزماً بتحالفه مع الوالايت املتحدة،

أما األحزاب االشرتاكية والشيوعيون فأشار إىل اهنم يعملون على ضرب التحالف بني البلدين ،وحياولون تشويه املعاهدة األمنية
وأوضح كيشي أن االحتاد السوفيييت والصني الشعبية متورطني بدعم املعارضة من أجل تقويض التحالف األمريكي الياابين .وبدوره
تساءل ايزهناور عن حجم وقوة املعارضة يف الدايت الياابين ،وهل هي قادرة على افشال التصويت على املعاهدة ،فإجاب كيشي
أبن حزب األحرار الدميقراطي ميتلك ثلثي مقاعد الدايت ،وان تصويت املعارضني ضدها لن حيول دون املصادقة
عليها(.)xxxviii
وقّع كيشي يف اليوم نفسه مع وزير اخلارجية األمريكي هريتر على املعاهدة األمنية اليت أطلق عليها اسم معاهدة األمن
والتعاون املشرتك وتكونت املعاهدة من أحد عشر بنداً أمهها البند اخلامس الذي اكد على ان أي هجوم مسلح على أي من
الطرفني يف املنطقة التابعة للسيطرة الياابنية يعد هتديداً ألمن وسالمة كل منهما وجيب مواجهته وفقاً لإللتزامات الدستورية والعملية
لكل منهما أما البند السادس فقد مسحت الياابن مبوجبه للقوات األمريكية استخدام أراضيها واستخدام قواعدها الربية واجلوية
والبحرية يف الياابن ،ومبوجب هذه املعاهدة الغي البند الذي يسمح للوالايت املتحدة التدخل العسكري يف حال وقوع اضطراابت
وحددت املعاهدة
داخلية ،فضالً عن إلغاء البند الذي مينع الياابن منح قواعد لقوة اثلثة بدون موافقة مسبقة من الوالايت املتحدةّ ،
بعشرة سنوات تبدأ من اتريخ املصادقة عليها وتنتهي ابنتهاء املدة احملددة هلا وبناءً على طلب أحد األطراف املوقعة
عليها(.)xxxix
ويف الوقت نفسه مت التوقيع على اتفاقية(سوفا) وهي اختصار لالسم الكامل اتفاقية وضع القوات األمريكية وهي اتفاقية
إداريه تنظم وجود القوات العسكرية األمريكية يف الياابن ،وأهم ما تضمنته إلتزام الياابن ببقاء قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها،
وتكون هذه القوات هي املسؤولة عن ادارة القواعد ،وعدم مسؤولية األمريكيني عن أتهيل املنشآت يف هذه القواعد يف حال قررت
الوالايت املتحدة ارجاعها للياابن ،وتضمنت االتفاقية منح األمريكيني حق استخدام املطارات واملوانئ الياابنية دون دفع أية اجور
مقابل ذلك ،ومسحت بدخول األشخاص املدنيني والعسكريني األمريكيني وأسرهم إىل الياابن ،وأشارت االتفاقية إىل وجوب تشاور
الوالايت املتحدة مع احلكومة الياابنية عند استخدام القواعد املوجودة على األراضي الياابنية ،أو عند حترك القوات العسكرية
األمريكية عند حدوث أية عمليات قتالية ،واهنا غري ملزمة ابلتشاور مع الياابن يف حالة وقوع عدوان مباشر على الياابن(.)xl
من الواضح ان معاهدة األمن والتعاون املشرتك واتفاقية سوفا املشار اليهما انفاً اللتان وقع عليهما كيشي كرستا الوجود األمريكي

يف الياابن ،وان إلغاء البند الذي يسمح للوالايت املتحدة التدخل يف الشؤون الداخلية للياابن يف حال حدوث اضطراابت داخلية،
جاء ملنع إي ردة فعل شعبية واسعة تشمل احملافظني إىل جانب األحزاب االشرتاكية ،األمر الذي يؤدي إىل سقوط حكومة كيشي
دون املصادقة على املعاهدة يف الدايت ومن املفيد ذكره ان كيشي وخالل وجوده يف الوالايت املتحدة توصل إىل اتفاق سري مع
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تفاوتت ردود الفعل الداخلية واخلارجية جتاه التوقيع على معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،فعلى املستوى األمريكي ،رحبت
الوالايت املتحدة ابملعاهدة وعدهتا نصراً سياسياً وأمنياً لكال البلدين ،اذ وصفها ابرسونز أبهنا "تتويج لعملية اترخيية" .وعلى

الصعيد الدويل رفض كل من االحتاد السوفيييت والصني الشعبية معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،فبعد ثالثة أايم من التوقيع عليها
استدعى وزير اخلارجية السوفيييت أندريه غرومي ـ ـ ـ ـ ـ ــكو السفري الياابين يف موسكو وخاطبه بلغة ال ختلو من التهديد قائالً" :ان الياابن
لن تكون مبنأى عن صوارخينا احلديثة يف ظل وجود القواعد األمريكية على أراضيها ،وعليكم أن تتذكروا املصري املأساوي هلريوشيما
وانكازاكي ،وان توقيع الياابن على معاهدة األمن والتعاون املشرتك مع الوالايت املتحدة ميثل استفزازاً للشعوب السوفييتية والصينية،
وان هناك أعضاء يف الكرملني يطالبون ابالنسحاب من اإلعالن املشرتك وإعادة جزيريت هابومايس وشيكواتن .أما حكومة الصني
الشعبية فوجهت انتقادات الذعة إىل احلكومة الياابنية ووصفت اعضائها بـ(جمرمي احلروب)(.)xlii

اخلامتة
إن االنعطافة اليت متثلت طبيعة السياسة بني الوالايت املتحدة والياابن ،ورمست حدود هذه العالقة ومقتضياهتا األمنية
وإبعادها اإلسرتاتيجية ،وميكن وصفها بـ(الصفقة طويلة األمد) بني طرفني كان لكل منهما مصلحة خمتلفة ،التقت يف هدف واحد،
وأدركت الوالايت املتحدة ان عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية ،يقتضي تبين سياسات واسرتاتيجيات جديدة ،قائمة على واقع ان
اضعف دورهم يف ميزان القوى العاملي ،وان كل من االحتاد
األعداء التقليدين يف احلرب العاملية الثانية (أملانيا ،ايطاليا ،الياابن) ّ
السوفييت والوالايت املتحدة ،حلفاء احلرب العاملية الثانية ،واملنتصران القواين ،متجهان إىل حالة من التنافس والصراع بسبب
التناقض يف األيديولوجية اليت تبناها كل منهما على اجلانب اآلخر ،كان للياابن مصلحة خمتلفة وحساابت أخرى تتقاطع يف بعض
جوانبها وتلتقي يف جوانب أخرى مع احلساابت األمريكية ،فكان الياابنيون يريدون التخلص من الرتكة الثقيلة اليت تراكمت على
كاهل األمة الياابنية أثر احلرب العاملية الثانية واهلزمية وما تبعها من إجراءات االحتالل القاسية اهلادفة إىل تدمري البىن االرتكازية
للدولة الياابنية وصوال إىل تفكيكها وإضعافها عرب تركها تعاين من صراعات داخلية لشل قدرهتا على إعادة بناء نفسها ،ومن مث
كانت الياابن متحمسة بقوة ألية حتوالت يف سياسة االحتالل ترمي لرفع وختفيف هذه العقبات ،وذلك حىت أتخذ الياابن املسار
الذي اختارته وهو البناء االقتصادي والتخلي عن التوجهات العسكرية والنأي بنفسها عن الصراعات الدولية ،والن كل ذلك كان
ال ميكن ان يتحقق دون ان يكون هناك مثناً يتوجب على الياابنيني دفعه ،فقد وافقوا على معاهدة سان فرانسيسكو ومعاهدة
األمن عام  ،1951ليكونوا حتت ما ميكن ان نطلق عليه (املظلة األمريكية) ،وأفرزت طبيعة السياسة األمريكية الياابنية إنتاج نظام
يف عالقتهما ميكن ان نطلق عليه (نظام ما بعد االحتالل) قائم على تلبية مصاحل الطرفني يف إطار واسع من التحالف
االسرتاتيجي ،استبدل فيه اإلسهام العسكري الياابين ابلدعم اللوجيسيت واإلسهام االقتصادي الذي أجربت الوالايت املتحدة على
املوافقة عليه ،وان ظلت العالقة بني الياابن واالحتاد السوفييت يف حدودها الدنيا ليس بسبب األمريكيني وامنا بسبب تنازع البلدين
على جزر الكوريل وفشلهما يف إجياد تسوية مرضية للطرفني.
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