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سياق محفز
ــة  ميكــن تفســر هــذا التحــّول الجــذري يف السياســة الدفاعي
اليابانيــة مــن خــال عــدة عوامــل، وذلــك عــى النحــو التــايل:

ــن  ــن الص ــركات كل م ــكلت تح ــة: ش ــة األمني ــر البيئ 1- تغ
وكوريــا الشــالية مصــدر تهديــد مبــارش لألمــن اليابــاين. فقــد 
قامــت الصــن بتنفيــذ برنامــج تحديــث عســكري شــامل، كــا 
أنهــا تعــزز وجودهــا البحــري يف بحــر الصــن الرشقــي بالقــرب 
مــن اليابــان، مــع وجــود شــبه دائــم لســفن خفــر الســواحل 
ــزر  ــي الج ــينكاكو، وه ــزر س ــة بج ــاه املحيط ــة يف املي الصيني

املتنــازع عليهــا بــن الصــن واليابــان. 

ــة  ــاورات العســكرية الصيني ــإن املن ــب آخــر، ف ومــن جان
مــن فــرة ألخــرى حــول تايــوان، بعــد زيــارة نانــي بيلــويس، 
رئيســة مجلــس النــواب األمريــي لهــا مطلــع أغســطس 
املــايض، والتــي شــملت إطــاق صواريــخ باليســتية ســقطت يف 

املنطقــة االقتصاديــة الخالصــة لليابــان، أثــار مخــاوف األخــرة 
ــوان عســكرياً.  ــة إىل ضــم تاي ــد تلجــأ يف النهاي ــأن الصــن ق ب
أضــف إىل ذلــك، عبــور الصواريــخ الكوريــة الشــالية املنطقــة 
االقتصاديــة الخالصــة لليابــان، فضــاً عــن إطاقها فــوق أرايض 
ــا  ــو م ــذار، وه ــابق إن ــن دون س ــرر وم ــكل متك ــان بش الياب

أثــار املخــاوف اليابانيــة.

ــات  ــو إىل الوالي ــا: انضمــت طوكي ــرويس ألوكراني 2- الغــزو ال
املتحــدة يف فــرض عقوبــات عــى موســكو يف أعقــاب حربهــا 
ــر  ــة “غ ــا دول ــان بأنه ــيا الياب ــت روس ــا. ووصف ــد أوكراني ض
وديــة” وزادت مــن نشــاطها العســكري بالقــرب مــن اليابــان، 
ــركة  ــة مش ــاورات بحري ــة ومن ــات جوي ــذت طلع ــث نف حي

مــع الصــن. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن االهتــام األمريــي الكبــر 
بتقديــم الدعــم العســكري ألوكرانيــا، ومــا ترتــب عليــه مــن 
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صادقــت الحكومــة اليابانيــة، فــي 16 ديســمبر 2022، علــى ثــاث وثائــق دفاعيــة مهمــة، األولــى هــي 
اســتراتيجية األمــن القومــي والتــي تحــدد الخطــوط العامــة للسياســة الدفاعيــة لطوكيــو علــى مــدار العقــد 
المقبــل، والثانيــة: اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي التــي تحــدد األهــداف الدفاعيــة وتضــع وســائل تحقيقهــا. 
أمــا الثالثــة، فهــي برنامــج البنــاء الدفاعــي الــذي يحــدد إجمالــي نفقــات الدفــاع وحجــم المشــتريات للمعدات 
الرئيســية خــال الســنوات الخمــس إلــى العشــر القادمــة. وتشــكل تلــك الوثائــق الثــاث معــًا اســتراتيجية 
اليابــان الشــاملة وسياســتها وأهدافهــا الدفاعيــة، التــي حملــت لهجــة أكثــر صرامــة مقارنــة باســتراتيجيتها 

الســابقة لألمــن القومــي، والتــي صــدرت للمــرة األولــى فــي 2013.

تحــّول تاريخــي:  ســعي اســتراتيجية األمــن القومــي اليابانيــة لمواجهــة تهديــدات الصيــن, العــدد 1720، 28 ديســمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــلحة،  ــن األس ــة م ــدول الغربي ــات ال ــض مخزون ــتنفاذ بع اس
ــلحة  ــض األس ــاج بع ــنوات إلنت ــم إىل س ــة إىل حاجته باإلضاف
ــة اســتغال  ــو مــن إمكاني ــار هواجــس طوكي ــد، أث مــن جدي
الصــن لذلــك وضــم تايــوان عســكرياً، وهــو مــا يعــزز النفــوذ 

ــيا.  ــوب رشق آس ــي يف جن الصين

ــاين: جــاء اإلعــداد لاســراتيجية  ــرأي العــام الياب ــد ال 3- تأيي
ــدة بالتزامــن مــع وجــود دعــم شــعبي قــوي لخطــط  الجدي
زيــادة ميزانيــة الدفــاع واكتســاب قــدرات هجوميــة، وهــو مــا 
شــكل خروجــاً عــن توجهــات الــرأي العــام الســابقة، والتــي 

كانــت تفضــل تجنــب تعزيــز اإلنفــاق العســكري للبــاد. 

ــس  ــرر رئي ــا م ــال، عندم ــبيل املث ــى س ــك ع ــح ذل ووض
الــوزراء الســابق، شــينزو آيب، عــام 2015 ترشيعــاً هــدف إىل 
ــة، مبــا يف  ــذايت الياباني توســيع أدوار ومهــام قــوات الدفــاع ال
ذلــك الســاح لهــا ألول مــرة مبســاعدة حليــف وثيــق يتعــرض 
للهجــوم، إذ كان هنــاك توجــس شــعبي مــن القانــون الجديــد 
عــى أســاس أنــه يتعــارض مــع الدســتور ويضــع البــاد عــى 
طريــق الحــرب. ويبــدو أن هــذه الهواجــس قــد تبــددت اآلن 
يف ضــوء تصاعــد التهديــدات العســكرية يف جنوب رشق آســيا.

4- مواكبــة التطــور العســكري الصينــي: تتســارع وتــرة 
التطــور التكنولوجــي لبعــض جيــوش املنطقــة، بالتزامــن 
ــيا  ــاه روس ــع اتج ــة م ــك، خاص ــن ذل ــان ع ــف الياب ــع تخل م
والصــن إىل تطويــر صواريــخ فــرط صوتيــة، فضــاً عــن مزاعــم 
كوريــا الشــالية بالنجــاح يف تطويــر صواريــخ ماثلــة، وهــي 
ــاع  ــل نظــم الدف ــي يصعــب اكتشــافها مــن قب ــخ الت الصواري
الجــوي الحاليــة، وهــو مــا كان ســبباً يف تعميــق شــعور 
اليابــان باالنكشــاف. وعليــه، أرادت طوكيــو، مــن خــال تلــك 
االســراتيجية، تطويــر قدراتهــا العســكرية ملواكبــة الــدول 

ــا. ــا ومصالحه ــن أمنه ــابقة، وتأم الس

مالمح االستراتيجية:
ــن  ــة م ــاث عــن جمل ــة الث ــق األمني كشــفت نصــوص الوثائ
ــن  ــا ميك ــو م ــة، وه ــة الياباني ــدة الدفاعي التحــوالت يف العقي

ــايل: ــه عــى النحــو الت تفصيل

ــدة  ــات الجدي ــن التعدي ــادة: تتضم ــات مض ــذ رضب 1- تنفي
ــد دول  ــادة ض ــات مض ــن رضب ــة بش ــوات الياباني ــق الق ح
تعتربهــا معاديــة، غــر أن طوكيــو قيــدت تنفيــذ هــذه 
الرضبــات املضــادة بثاثــة رشوط: وجــود تهديــد حتمــي 
لليابــان أو لدولــة صديقــة يقــود لتهديــد حتمــي لليابــان، وأال 
توجــد وســيلة أخــرى لتفــادي الرضبــات التــي تعتــرب معاديــة، 

فضــاً عــن أن يكــون الــرد بالحــد األدىن املمكــن لتحييــد 
ــة  ــخ دقيق ــاك الصواري ــان المت ــتتجه الياب ــا س ــد. ك التهدي
التوجيــه لشــن هجــات مضــادة، مبــا يف ذلــك صواريــخ 

توماهــوك األمريكيــة. 

ــة،  ــون دفاعي ــوف تك ــات س ــذه الهج ــإن ه ــايل، ف وبالت
وليســت اســتباقية، كــا لــن يكون باإلمــكان توجيــه الهجات 
املضــادة إال ضــد أهــداف عســكرية. ولكــن يف املقابــل، فــإن 
تدخــل اليابــان للدفــاع عــن دولــة صديقــة هــي نقطــة 
إشــكالية، نظــراً ألنــه ليــس مــن الواضــح مــن املقصــود بهــذه 
الدولــة الصديقــة، وهــل املقصــود بهــا تايــوان، أم ال، وإذا كان 
األمــر كذلــك، فــإن ذلــك يعنــي تهديــد وحــدة أرايض الدولــة 
الصينيــة، وهــو أمــر لــن ينظــر إليــه مــن جانــب الصــن بأنــه 

أمــر دفاعــي بحــت. 

ومــن جهــة أخــرى، فإنــه إذا كان املقصــود بالدولــة 
ــة يف هــذه  ــة املعتدي ــإن الدول ــة، ف ــا الجنوبي ــة كوري الصديق
الحالــة ســوف تكــون كوريــا الشــالية. وال يتوقــع أن تقــدم 
ــج، يف  ــج يان ــة بيون ــيول يف مواجه ــاندة س ــى مس ــرة ع األخ

ــة.   ــخ نووي ــا صواري ــل امتاكه ظ

ــان إىل مضاعفــة  ــادة اإلنفــاق العســكري: تهــدف الياب 2- زي
املحــي  ناتجهــا  مــن   %2 حــوايل  إىل  الدفاعــي  إنفاقهــا 
اإلجــايل إىل مــا مجموعــه حــوايل 43 تريليــون يــن )320 
مليــار دوالر( خــال الفــرة املمتــدة مــن عــام 2023 وحتــى 
عــام 2027. ويتبــع مســتوى اإلنفــاق الجديــد معيــار اإلنفــاق 
الدفاعــي الــذي يضعــه الناتــو، ولرتفــع بذلــك امليزانيــة 
ــن  ــات ي ــة، إىل حــوايل 10 تريليون ــان، يف النهاي الســنوية للياب
ســنوياً )73 مليــار دوالر(، لتصبــح بذلــك صاحبــة ثالــث أكــرب 
إنفــاق عســكري عــى مســتوى العــامل بعــد الواليــات املتحــدة 

والصــن.

ويف اإلطــار الســابق، خصصــت امليزانيــة نحــو 5 تريليونات 
يــن لتطويــر الصواريــخ بعيــدة املــدى، عــى أن يتــم نرشهــا 
ــاق 3 تريليونــات يــن  ــن إنف ــاً ع ــام 2026، فض ــول ع بحل
ــز قــدرات الدفــاع الجــوي والصاروخــي.  ــاين أخــرى لتعزي ياب
ــات  ــز االحتياج ــن لتعزي ــون ي ــاق 15 تريلي ــة إىل إنف باإلضاف
ــات  ــك مخزون ــا يف ذل ــذايت، مب ــاع ال ــوات الدف ــية لق األساس

ــود.  ــات الوق الذخــرة وخزان

ــرك  ــج مش ــار دوالر لربنام ــص 5.6 ملي ــرى تخصي ــا ج ك
ــر  ــه 5 ســنوات مــن أجــل تطوي ــا مدت ــا وإيطالي مــع بريطاني
مقاتلــة مــن الجيــل الجديــد مــن طــراز “إف إكــس”، وهــي 
املــرة األوىل التــي تتعــاون فيهــا اليابــان مــع دول أخــرى غــر 
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ــة. ــات املتحــدة يف مــرشوع رئيــي للمعــدات الدفاعي الوالي

3- تأســيس قيــادة موحدة: نصــت االســراتيجية اليابانية ألول 
مــرة عــى إنشــاء “قيــادة مشــركة دامئة” تكــون مســؤولة عن 
ــة للجيشــن  ــة والجوي ــة والبحري ــن الفــروع الربي التنســيق ب
اليابــاين واألمريــي، كــا عــربت يف الوقــت ذاتــه عــن حاجــة 
اليابــان إىل تعزيــز قدراتهــا العســكرية بصــورة مســتقلة عــن 
ــن  ــو م ــاوف طوكي ــط مبخ ــا يرتب ــو م ــي، وه ــش األمري الجي
إمكانيــة تطويــر أو امتــاك الصــن وكوريــا الشــالية لقــدرات 
نوويــة تســاهم يف تحييــد واشــنطن عــن التدخــل يف أي رصاع 
ــج  ــاك بيون ــه، خاصــة يف ظــل امت ــاً في ــان طرف تكــون الدولت
يانــج صواريــخ باليســتية عابــرة للقــارات قــادرة عــى الوصول 

إىل أي نقطــة يف الواليــات املتحــدة. 

ــئ  ــنطن املفاج ــحاب واش ــإن انس ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
مــن أفغانســتان، فضــاً عــن حديــث فرنســا مــن فــرة ألخــرى 
ــة التوصــل التفــاق ســام مــع روســيا يســتوعب  عــن إمكاني
هواجســها األمنيــة، أو إعــان كيفــن مــكاريث، زعيــم األغلبيــة 
الجمهــوري يف مجلــس النــواب األمريــي، أن الدعــم األمريــي 
ــا لــن يكــون شــيكاً عــى بيــاض، كل هــذه تطــورات  ألوكراني
ــة  ــاد بشــكل كامــل عــى املظل تكشــف عــن مخاطــر االعت
ــة  ــى مواصل ــف ع ــدرة كيي ــة أن ق ــة، خاص ــة األمريكي األمني
ــف  ــرويس ســوف تتوق ــش ال ــا العســكرية ضــد الجي عملياته
ــا، خاصــة  عــى حجــم ومــدى اســتمرارية الدعــم الغــريب له

ــي، باألســلحة.  األمري

4- املشــاركة يف تأمــن اإلنــدو – باســفيك: أشــارت طوكيــو إىل 
أن منطقــة املحيطــن الهنــدي والهــادئ تواجــه مجموعــة مــن 
التحديــات األمنيــة، وعليــه ستســاهم اســراتيجيتها الجديــدة 
يف تطبيــق سياســة “منطقــة املحيطــن الهنــدي والهــادئ 
الحــرة واملفتوحــة”، ويعــد ذلــك إشــارة ضمنيــة مــن جانــب 
ــة  ــود الصيني ــة الجه ــا ســوف تســعى إىل مواجه ــان بأنه الياب
ــن  ــا م ــل اتهامه ــة يف ظ ــن، خاص ــا يف املحيط ــرش نفوذه لن
جانــب واشــنطن بالســعي لتحقيــق الهيمنــة يف جوارهــا 
ــه إىل  ــرب تحويل ــويب ع ــن الجن ــر الص ــداً بح ــارش، وتحدي املب

ــه.  ــة املاحــة في ــة حري ــة وعرقل ــة مغلق بحــرة صيني

ــة  ــى أن االســراتيجية الياباني ــد هــذا املعن ــا يؤك ولعــل م
ــم  ــدة باعتباره ــات املتح ــد والوالي ــراليا والهن ــارت إىل أس أش
ميثلــون أهــم الــرشكاء األمنيــن يف مواجهــة العــدوان الصينــي 

ــدي والهــادئ. ــد يف منطقــة املحيطــن الهن املتزاي

5- تحديــد خصــوم طوكيــو: انصــب الركيــز األكــرب يف الوثائــق 

األمنيــة الثــاث عــى كيفيــة التعامــل مــع الصــن كقــوة 
ــن  ــان ع ــاع الياب ــة دف ــى كيفي ــق ع ــزت الوثائ ــدة. ورك صاع
نفســها يف مواجهــة الصعــود العســكري الرسيــع للصــن، 
فضــاً عــن تحديــد مقــدار القــدرة الدفاعيــة وميزانيــة الدفــاع 
التــي ســتحتاجها اليابــان ملواجهــة الصــن التــي وصفتهــا بأنهــا 
أكــرب “تحــد اســراتيجي” لهــا يف املنطقــة، مقارنــة بوصفهــا يف 
االســراتيجية القدميــة عــام 2013 بأنهــا “قضيــة تهــم املجتمــع 
الــدويل”، وهــو مــا يتطلــب وفقــاً للوثائــق اليابانيــة مراجعــة 
القــوة  تنامــي  ظــل  يف  خاصــة  الدفاعيــة،  اســراتيجيتها 
ــدم اســتبعاد لجــوء بكــن  العســكرية للصــن، فضــاً عــن ع

ــوان. ــرة تاي للقــوة العســكرية إلحــكام الســيطرة عــى جزي

وباإلضافــة إىل الصــن، وصفــت الوثيقــة روســيا باعتبارهــا 
تعاونهــا  بســبب  اليابــاين  القومــي  لألمــن  قلــق  مصــدر 
الــرويس  الغــزو  الصــن، مشــرة إىل أن  االســراتيجي مــع 
ألوكرانيــا يشــكل انتهــاكاً جســياً للقانــون الــدويل الــذي 
يحــرم اســتخدام القــوة العســكرية يف العاقــات بــن الــدول.

ــراتيجية  ــن اس ــابقة م ــخة الس ــر أن النس ــر بالذك والجدي
ــام 2013 يف  ــا يف ع ــم تبنيه ــي ت ــاين، الت ــي الياب ــن القوم األم
ــز التعــاون  ــوزراء شــينزو آيب، دعــت إىل تعزي عهــد رئيــس ال
مــع روســيا يف جميــع املجــاالت، مبــا يف ذلــك األمــن والطاقــة، 
ــزء  ــع يف الج ــزر األرب ــول الج ــات ح ــراء مفاوض ــك إج وكذل
ــل، بهــدف حــل مســألة ملكيتهــا  الجنــويب مــن جــزر الكوري

ــرام معاهــدة ســام. وإب

وبالنســبة لكوريــا الشــالية، أشــارت الوثائــق اليابانيــة إىل 
أن األعــال العســكرية لبيونــج يانــج تشــكل “تهديــداً خطــراً 
ووشــيكاً لليابــان اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى، يف إشــارة 

إىل التجــارب الصاروخيــة املتكــررة لكوريــا الشــالية.

بتعزيــز  ســتقوم طوكيــو  النوعيــة:  القــدرات  تعزيــز   -6
ــش يف  ــة بالجي ــة املرتبط ــة التحتي ــة والبني ــدرات البحري الق
ــرب  ــا يق ــص م ــيتم تخصي ــا س ــيا. ك ــوب رشق آس دول جن
مــن تريليــوين يــن لتعزيــز قــدرات اليابــان يف مجــال الفضــاء 
ــاع  ــوة الدف ــم ق ــادة تنظي ــاع الســيرباين، فضــاً عــن إع والدف
ــب  ــاء، بجان ــوي والفض ــاع الج ــوات الدف ــح ق ــوي لتصب الج
إنشــاء فريــق ســيرباين قوامــه 20 ألــف شــخص ضمــن قــوات 

ــا. ــل وقوعه ــيربانية قب ــات الس ــع الهج ــذايت، ملن ــاع ال الدف

ــى  ــة ع ــا الجنوبي ــت كوري ــيول: احتج ــاوف س ــارة مخ 7- إث
وصــف الوثائــق اليابانيــة جــزر دوكــدو التــي تســيطر عليهــا 
ســيول املتنــازع عليهــا بــن البلديــن منــذ 11 عامــاً بـــ” أراضينا 
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املوروثــة”. وقــال املتحــدث باســم وزارة خارجيــة كوريــا 
الجنوبيــة، ليــم ســو ســيوك، إن حكومــة بــاده “تعــرض 
بشــدة عــى ورود العبــارة يف اســراتيجية األمــن القومــي 
ــو إىل  ــدو، وتدع ــى دوك ــيادة ع ــي الس ــي تدع ــة الت الياباني
حذفهــا عــى الفــور”، مشــدداً عــى أن ســيول ســرد برصامــة 
عــى أي أعــال اســتفزازية يف الجــزر، وهــو مــا يكشــف عــن 
اســتمرار التوتــر يف العاقــات اليابانيــة – الكوريــة الجنوبيــة، 
ــك  ــن كذل ــزر، ولك ــول الج ــاف ح ــبب الخ ــط بس ــس فق لي

ــة. ــا الجنوبي ــاين لكوري ــتعاري الياب ــخ االس ــبب التاري بس

ويف الختــام، شــكل تصديــق الحكومــة اليابانيــة عــى 

ــاث نقطــة تحــول رئيســية يف السياســة  ــة الث ــق األمني الوثائ
التــي حكمــت توجهــات اليابــان منــذ الحــرب العامليــة 
الثانيــة، والتــي دامئــاً مــا كان الدفــاع هــو محورهــا الرئيــي، 
وهــو مــا يعكــس نجــاح الواليــات املتحــدة يف تحويــل اليابــان 
إىل أحــد أبــرز حلفائهــا يف مواجهــة الصــن. ولعــل مــا يؤكــد 
ــة  ــراتيجيات الياباني ــدة باالس ــات املتح ــب الوالي ــك، ترحي ذل
الجديــدة، حيــث اعتــرب مستشــار األمــن القومــي للبيــت 
ــتثاراتها  ــان الس ــادة الياب ــوليفان، أن “زي ــك س ــض، جي األبي
األمريــي –  التحالــف  كبــرة، ســيعزز  الدفاعيــة بصــورة 

ــاين”. الياب
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