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مع ازدياد حدة أالزمة  االقتصادية في العشريظات، تعاعؼ دور الطظغطات الؾطظيةة الطتظرفةة، م ة         عيط يةة     
األساس الةؾطظي  التةي امضةؼ الةو تضةؾيتثا أل ةر الشاصةيات الاياسةية الوةارزة وقةؾات اليةيش والورريةة و وةار ريةا  

وعيط يات الشوان والشابات  التي امتشرت في القرى، والتةي  امةأ أداة  االتطا ، وعاليط ية الؾطظية لليابان العغطو 
وتلو الرغؼ مؽ   رة أويه االختالف بيؽ هذه اليط يةات، لنظثةا ارةتر أ فةي بعةض الاةطات  .  لبث الطوادئ الؾطظية

غةا  الركؾمةة الظيابيةة اآلسياسية، وهي مظاهضتثا للركؾمات الرزبيةة والرأسةطالية وتيديةدها الرةترالية الدولةة الطظغطةة و ل
لطا آمظأ بفنرة ان االمبراطؾر ييب ان دوقو  علائظا سةطاويا رمزيةا ميةرد مةؽ الةذات والشةاص ، . واستادامثا العظف

، بةيؽ بةواا اليةيش فةي طؾ يةؾ، تةدبير 0321فعلو سبي  الط ا  حاولأ عيط ية النرز  التي عثرت في ادلؾ  تةا  
اتؾريةةة تاةةكرية، غيةةر ان الطةةمامرة لةةؼ تظفةةذ،  طةةا دبةةر فريةة  أخةةر مةةؽ الضةةواا ، إلقامةةة د ت0320مةةمامرة فةةي  عار تةةا  

والطةدمييؽ مةةمامرة الغتيةا  يطيةةع أتضةا  الةةؾزارة، وتتةؾلو الاةةيظرة تلةو الركؾمةةة، غيةر ان الطةةمامرة  شةفأ قبةة   طاميةةة 
 .  0320تشريؽ االو  تا  01أيا  مؽ تظفيذها اي في 

مؾاصةةلة اليط يةةات االخةةرى م ةة  عاخةةؾان الةةد   وعالتظةةيؽ االسةةؾد ، تروييثةةا  ان احوةاا تلةةػ الطةةمامرة لةةؼ يرةة  دون      
والسةةيطا ان االعاةةكرييؽ اليابةةامييؽ، الةةذدؽ دظتطةةي اغلةةبثؼ للظوقةةة  . ألهطيةةة الةةدور العاةةكري فةةي حةة  أالزمةةه االقتصةةادية

طيةة  مشةةا  قةؾة ياباميةةة و ةامؾا يرلطةةؾن بيه . الؾسةظو فةي الريةةا،  ةامؾا دممظةةؾن بقدسةية  مبراطةةؾرهؼ وسةطؾهؼ العظصةةري 
لبةةةرى تفةةةرت ايطظتثةةةا وسياسةةةتثا تلةةةو ماةةةاحات هائلةةةة مةةةؽ االرابةةةي االسةةةيؾية فاخةةةذوا توعةةةا لةةةذلػ دتريظةةةؾن الفرصةةةة 
للشةةروب بالتؾسةةع، وامتثةةزوا فرصةةة فشةة  الطفاوبةةات التةةي ايرتثةةا الركؾمةةة الياباميةةة، حةةؾ  تثددةةد الصةةيظييؽ للطصةةال  

، مةؽ دون 0321ادلةؾ  تةا   01، وتررج مؾقف اليابةامييؽ فيثةا، فقةامؾا فةي 0320اليابامية في مظشؾريا في تطؾز تا  
التشاور مع الركؾمة اليابامية، بشؽ هيؾ  تلو القؾات الصيظية في مظشةؾريا، ولةؼ يكةؽ بؾسةع الصةيؽ فةي علةػ الرةيؽ، 

ة لطقاطعةة الوضةائع اال القيةا  بتؾييةه مةدا  الةو تصةوة االمةؼ للتةدخ  فةي حة  االزمةة.  طةا قةا  الصةيظيؾن برطلةة واسةع
وقةد اتاةذ اليابةاميؾن علةػ عريعةة لطثايطةة رةظغثاي  . اليابامية، وليةي قاةؼ مةظثؼ الةو مثايطةة النثظةة البةؾعديؽ اليابةامييؽ

، وعلػ بإمشةا  دولةة مؾمشةؾ ؾ عالطاةتقلة  فةي 0321تا   ، وقد امتثو هذا اليامب مؽ الررب في ايار0321في تا  
 مظشؾريا.

تلو رأس الالظة في دولة مؾمشؾ ؾ الشاب بؾ ة دي، وهؾ اخر امبراطؾر مؽ أسةرة الطامشةؾ،  طةا  تيؽ الياباميؾن      
مج وسفيرا لليابان لدى دولة مظشةؾ ؾ. وفةي رةواا تةا  ؾ تيؽ الياباميؾن قائد ييش  ؾامتؾمج، حالطا تاما لطقاطعة  ؾامت

س ليظةة للترقية  فةي هةذه الطشةكلة، أتلظةأ ، وتطال بتقرير ليتةؾن، البريظةامي الةذي تيظتةه تصةوة األمةؼ تلةو رأ0322
تصوة األمؼ باإليطاب تد  االتتراف بدولة مظشؾ ؾ، وأوصأ بةين توقةو ترةأ الاةيادة الصةيظية تلةو ان تطةظ  الركةؼ 
الةةذاتي الةةذي يرفةةب لليابةةان حقؾقثةةا الااصةةة بثةةا، غيةةر ان هةةذا الرةة  لةةؼ يكةةؽ مربةةيا للظةةرفيؽ. وتظدئةةذ أتلظةةأ اليابةةان 
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وتلةةةو الصةةةعيد الةةةداخلي، قةةةا  العاةةةكريؾن بارتنةةةاب تطليةةةات اغتيةةةا  متعةةةددة راح بةةةريتثا وزيةةةر الطاليةةةة الاةةةاب       
ومغةةةرا  .والاتاةةةؾ ي والوةةةارون دان مةةةددر رةةةر ة ميتاةةةؾى، وعلةةةػ فةةةي تثةةةد وزارة اميةةةؾ  ةةةاي، الةةةذي دظتطةةةي للطرةةةافغيؽ

، 0321ي، بعد ان تؼ ابرا  االتفاق، فامه اغتي  فةي ايةار تةا  باماراب القؾات اليابامية مؽ رظغثا قضوإلصداره أمرًا 
 تلو دد يطاتة مؽ العاكرييؽ، وتشكلأ تلو ا ر علػ حكؾمة ائتالفية مؽ االحرار والطرافغيؽ.

تةةا  سةةاد اليةةيش اليابةةامي فةةي الاةةظؾات العشةةرة التةةي سةةوقأ دخؾلةةه الرةةرب العالطيةةة ال اميةةة اتياهةةان  وتلةةو مرةةؾ      
م له يطاتة النؾدو عيطاتة الظري  االمبراطؾري  وهةي ايةية مملفةة مةؽ صةغار بةواا اليةيش، الةذدؽ   فنريان، االو 

يطاتةة الاةةيظرة  عاي  امةا االتيةاه ال ةامي فط لةه التةؾس . ارادوا ان دتةؾلو اليةيش الاةلظة، وان دملةف حكؾمةة ارةترالية
ة سةيظرة اليةةيش فةي الةةداخ  وسياسةة التؾسةةع وهةي تتةيلف مةةؽ  وةار بةةواا اليةيش، الةةذدؽ وان  ةامؾا دميةةدون فنةرة زيةةاد

وقامةةأ هةةذه الثيةةية بقطةةع مشةةاا يطاتةةة .  فةةي الاةةارج، ولنةةؽ مةةؽ دون تغييةةر الةةظغؼ االيتطاييةةة واالقتصةةادية القائطةةة
، وتظريةةة  وةةار الضةةواا الطميةةددؽ لثةةا، مةةؽ الطظاصةةب العليةةا، ومقةة  آخةةريؽ الةةو مظةةاط  بعيةةدة تةةؽ 0321النةةؾدو تةةا  

ا ها درفعةؾن مةؽ ماةتؾى مشةاطثؼ، ويقؾمةؾن بعةدة اغتيةاالت ألتضةا  الركؾمةة التةي  ةان قةد مطا يع  أتضة.  طؾ ي
، ويبةةدو ان القضةةا  تلةةو يطاتةةة النةةؾدو مةةؽ قبةة   وةةار قةةادة 0321سةةيظر تليثةةا االحةةرار فةةي  متاابةةات رةةواا تةةا  

 الييش، يع  الطدمييؽ في الركؾمة ياشؾن معاربة مظالب الييش خؾفا مؽ حدوث تطرد اخر.
، مقدما اسةتعداده لتلبيةة اوامةر قةادة 0321 عار تا   3وتوع علػ قيا  هيروتا  ؾ ي بتؾلي رئاسة الؾزارة وعلػ في      

وفةةي اب مةةؽ العةةا  عاتةةه أيطعةةأ الةةؾزارة سةةرا تلةةو طائفةةة مةةؽ الطوةةادئ األساسةةية للاياسةةة  . اليةةيش وتيديةةد خظظثةةؼ
الةو مؾاصةةلة التؾسةع الاةاريي، وزيةادة التاةل  عإلسةةتقرار   ع دتةأ.  القؾميةة، والتةي  امةأ اغلبثةا تلبةةي رلوةات اليةيش

ررق آسيا ، والقضا  تلو االتراد الاؾفيتي المه يشةك  مصةدر خظةر تلةو التعةاون االقتصةادي بةيؽ اليابةان والصةيؽ 
ومظشؾ ؾ، ومشر الظفةؾع اليابةامي فةي يظةؾب رةرق آسةيا. وتلةو الةرغؼ مةؽ امصةياب رئةيس الةؾزرا  هيروتةا لطظالةب قةادة 

يش اال امةةه أرغةةؼ تلةةو التالةةي تةةؽ مظصةةوه، مةةزوال تظةةد رغبةةتثؼ،  ع أمثةةؼ فضةةلؾا ان دتةةؾلو رئاسةةة الةةؾزرا  احةةد قةةادة اليةة
فنلةةف هايارةةو سةةظيؾرو بطثطةةة تةةيليا الةةؾزارة، و التةةي تيلفةةأ مةةؽ العاةةكرييؽ والبيروقةةراطييؽ، غيةةر ان تةةد   . اليةةيش

، والةذي رةثد بدايةة تثةده امةدالب 0321تطةؾز تةا   3لفا ته دتةأ العاةكرييؽ ألن يرلةؾا مرلةه  ؾمةؾى فؾييطةارو فةي 
 الررب الصيظية اليابامية.

 امةةأ اولةةو مثطةةات الركؾمةةة اليددةةدة، أتةةداد الشةةعب اليابةةامي لاةةؾت الرةةرب، فيدخلةةأ مغةةا  التةةدريب العاةةكري    
وةةة اليةةيش، لطراتةةاة االيوةةاري فةةي يطيةةع الطةةدارس، وأطالةةأ مةةدة التيظيةةد، وتةةؼ أمشةةا  وزارة للشةةمون االيتطاييةةة تلبيةةة لرل

ولناةةةب التيديةةد إليرا اتثةةا، رةةةكلأ . رةةمون القةةؾى العاملةةة، وقةةةدمأ للبرلطةةان مشةةروب قةةةامؾن التةةيميؽ الصةةري القةةؾمي 
، وتةةيؽ فيةةه مط لةةؾن تةةؽ يطيةةع فعةةات الطيتطةةع.  طةةا 0321الركؾمةةة ميلاةةا استشةةاريا للةةؾزارة فةةي تشةةريؽ االو  تةةا  

ظدت وزارة الطعارف ألحد القادة للعاةكرييؽ ويةدتو اليظةرا  ارالةي، الةذي اسةتغ  أمشيت اترادًا لتعبعة الروح القؾمية، وأس
امشةةةي  0321وأمشةةةيت ميلاةةةًا للتاظةةةيا لتظاةةةي  اتطةةةا  الركؾمةةةة، وفةةةي تةةةا   . يطيةةةع مرافقثةةةا لبةةةث الدتايةةةة للعاةةةكرييؽ

لةةػ لتاةةثي  اتاةةإع لؾمةةؾمي ميلةةس وزرا  داخلةةي تةةيلف مظةةه راصةةيا ومةةؽ وزرا  الاارييةةة والطاليةةة واليةةيش والورريةةة وع
، والةذي خةؾ  0321ولنةؽ اخظةر أيةرا  اتاذتةه الركؾمةة هةؾ  صةدار قةامؾن التعبعةة فةي  عار تةا   . القرارات الركؾميةة



الركؾمةةة حةة  التصةةرف فةةي يطيةةع مةةؾارد اليابةةان بطقتضةةو الطراسةةيؼ بةةدال مةةؽ القةةؾاميؽ، وبعةةد اسةةتقالة وزارة  ؾمةةؾمي فةةي 
ع  يةةرا ات حاسةةطة، حتةةو تةةاد  ؾمةةؾمي ورةةك  اات لةةؼ تنةةؽ قةةادرة تلةةو اتاةةيةةا ت تةةدة وزار  0323لةةامؾن ال ةةامي تةةا  

 ، وأتلؽ برماميا  بيرا علتيددد  األمة والذي  ان مؽ أهؼ بظؾده:0331وزارته ال امية في تطؾز تا  
مةةةؽ الظاحيةةةة الاياسةةةية تاةةةعو اليابةةةان إلقامةةةة مغةةةا  يددةةةد فةةةي رةةةرقي آسةةةيا يكةةةؾن اساسةةةه وحةةةدة اليابةةةان ومظشةةةؾ ؾ  -0

 والصيؽ.
استنطا  التال  الالز  لتظفيذ الاياسة القؾمية مع االخذ بظغر االتتوةار االوبةاب الداخليةة والتظةؾرات فةي الؾبةع  -1

 الدولي، وان تاعو اليابان مرؾ تاؾية  املة لطايلة الصيؽ.

 تيددد رام  لالدارة الداخلية في يطيع الظؾاحي الاياسية واالقتصادية وااليتطايية. -2

رةثدت وزارة  ؾمةؾمي ال اميةة حة  يطيةع االحةزاب، وامضةطا  أتضةائثا الةو يط يةة يددةدة ترفةةأ فضةال تطةا تقةد       
 01بةةة عيط يةةة ماةةاتدة الركةةؼ االمبراطةةؾري  التةةي  ةةان قةةد أمشةةيها  ؾمةةؾمي، قبةة  تؾليةةه الةةؾزارة، وافتترةةأ رسةةطيا فةةي 

وةات الركؾمةة للشةعب والطرافغةة . و ان لثذه الثيية مغا  هرمي واسع،  امأ غادته ابالغ رل0331تشريؽ االو  تا  
 تلو الصلة بالرأي العا .

 
 


