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سياقات مأزومة للقمة
ُعقــدت القمــة اليابانيــة – األمريكيــة بواشــنطن يف إطار ســياق 
مــأزوم، ســيطرت عليــه عــدة ســات وخصائص ميكــن تفصيلها 

عــى النحــو التايل:

ــط  ــيا – املحي ــة آس ــهد منطق ــة: تش ــة مضطرب ــة أمني 1- بيئ
الهــادئ تحديــات أمنيــة غــر مســبوقة، تتمثــل يف تنامــي حــدة 
التوتــرات العســكرية اليابانيــة – الصينيــة، عــى ضــوء انتقادات 
طوكيــو للمنــاورات العســكرية الصينيــة حــول تايــوان، فضــاً 
عــن احتــال نشــوب حــرب حولهــا عــى غــرار الحــرب 
الروســية – األوكرانيــة، باإلضافــة إىل تزايــد التهديــدات النوويــة 
والصاروخيــة لكوريــا الشــالية، إذ أعلنــت نيتهــا إجــراء تجربــة 

نوويــة ســابعة. 

2- تبنــي طوكيــو اســراتيجية دفاعيــة جديــدة: أعلنــت اليابان، 
يف 16 ديســمرب 2022، اســراتيجية دفاعيــة غــر مســبوقة منــذ 

نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة، إذ بدلــت عقيدتهــا العســكرية 
الدفاعيــة بعقيــدة أخــرى أكــر نشــاطاً وعدائيــة، إذ إنهــا نصت 
رصاحــة عــى أنهــا تهــدف إىل مواجهــة مــا تســميه “التحــدي 
االســراتيجي للصــن”، كــا أعلنت مضاعفــة ميزانيتهــا الدفاعية 
خــال الســنوات الخمــس املقبلــة، عــاوة عــى تعزيــز تطويــر 

األســلحة املتقدمــة.

لكونهــا  قــوي،  أمريــي  بتأييــد  االســراتيجية  وقولبــت 
ســتصب يف صالــح الخطــط األمريكيــة الراميــة إىل تطويــق 
الصــن، حيــث تــرى الواليــات املتحــدة أن الصــن وروســيا 
ــه  ــا كشــفت عن ــا، بحســب م ــاً اســراتيجياً” له ــان “تحدي متث
مؤخــراً اســراتيجية األمــن القومــي األمريــي. واتهمــت كوريــا 
الشــالية رئيــس الــوزراء اليابــاين بالســعي لتحويــل بــاده إىل 
“عمــاق عســكري هجومــي”، يف حــن رأت موســكو أن مثــل 
ــيا  ــة آس ــر يف منطق ــد التوت ــيؤدي إىل تصاع ــرك “س ــذا التح ه

ــادئ”. ــط اله واملحي
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عقــد رئيــس الــوزراء اليابانــي، فوميــو كيشــيدا، والرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، محادثات قمة في واشــنطن 
فــي 13 ينايــر 2023، حملــت عــدة رســائل أمنيــة وعســكرية للصيــن وكوريــا الشــمالية وروســيا، وذلــك فــي 
ضــوء البيــان المشــترك للواليــات المتحــدة واليابــان الصــادر بعــد القمــة، والــذي حدد سلســلة مــن المبادرات 
فــي مجــاالت الدفــاع والتعــاون الفضائــي واألمــن الســيبراني، بهــدف تحديــد مســار التحالــف األمريكــي – 

اليابانــي فــي ظــل ســعي الجانبيــن إلــى توســيع التعــاون العســكري واالقتصــادي والتكنولوجــي.

ــي: المســتقبل  ــر 2023، أبوظب ــدد 1738، 23 يناي ــة, الع ــة – األمريكي ــة الياباني ــة للقم ــن:  األهــداف العســكرية واألمني ــق الصي تطوي
ــة. ــاث والدراســات المتقدم لألبح
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3- تنامــي القــدرات العســكرية الصينيــة: حقــق الجيــش 
ــر  ــنوات الع ــال الس ــاً، خ ــاً وكيف ــرة، ك ــزة كب ــي قف الصين
املاضيــة، وهــو مــا أدى إىل قلــب التــوازن العســكري يف املنطقة 
ــا  ــع قدراته ــا لرف ــض دوله ــارعت بع ــي س ــن، والت ــح بك لصال
ــل  ــكرية، مث ــن العس ــدرات بك ــور ق ــاراة تط ــكرية ملج العس
اليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبيــة وأســراليا وتايــوان، وأعلنــت 
األخــرة مــد فــرة التجنيــد اإلجبــاري مــن أربعــة أشــهر إىل عام، 

ــي.  ــك لاســتعداد بصــورة أفضــل ألي هجــوم صين وذل

توثيق التحالف العسكري
انطــوت قمــة كيشــيدا – بايــدن عى عــدة دالالت تكشــف عن 
ــو وواشــنطن،  ــن طوكي ــي ب ــاون األمن ــد التنســيق والتع تصاع

وهــو مــا ميكــن توضيحــه يف التــايل:

1- التنســيق اليابــاين – األمريــي: عــى الرغــم مــن أن زيــارة 
ــوزراء  ــه رئيســاً لل ــه بصفت ــد األوىل ل كيشــيدا إىل واشــنطن تُع
منــذ توليــه منصبــه يف أكتوبــر 2021، فــإن القمــة التــي جمعته 
ــان  ــى الزعي ــث التق ــا، حي ــت األوىل بينه ــدن ليس ــع باي م
أثنــاء زيــارة بايــدن إىل طوكيــو يف مايــو 2022، وعــى هامــش 
اجتاعــات مجموعــة العريــن يف جزيــرة بــايل بإندونيســيا، يف 
نوفمــرب 2022، وكذلــك عــى هامــش قمــة إقليميــة يف كمبوديا 
يف الشــهر نفســه، وهــو مــا يعكــس حــرص زعيمــي البلديــن 
ــأن  ــرؤى بش ــيق ال ــه لتنس ــاً لوج ــارش وجه ــاء املب ــى االلتق ع
القضايــا اإلقليميــة والدوليــة التــي تحظــى باهتــام البلديــن. 

ــة  ــة رفيع ــات أمني ــة إجــراء محادث ــد القم ــا ســبق عق ك
املســتوى بــن وزيــري الخارجيــة والدفــاع يف البلديــن، وذلــك يف 
إطــار اللجنــة االستشــارية األمنيــة األمريكيــة – اليابانيــة لعــام 
2023. وركــزت املحادثــات عــى اســراتيجيات األمــن القومــي 
ــاوف  ــة املخ ــة معالج ــى كيفي ــاوة ع ــن، ع ــدة للبلدي الجدي

األمنيــة املتزايــدة بشــأن الصــن وكوريــا الشــالية وروســيا. 

2- الطابــع الدفاعــي لجولــة كيشــيدا: جــاءت القمــة اليابانيــة 
– األمريكيــة يف ختــام جولــة خارجيــة لكيشــيدا خــال الفــرة 
ــا  ــا وإيطالي ــن فرنس ــملت كاً م ــر 2023، ش ــن 9 – 13 يناي م
ــبع  ــة الس ــي إىل مجموع ــي دول تنتم ــدا، وه ــا وكن وبريطاني
للــدول الصناعيــة الكــربى التــي تضــم أيضــاً اليابــان، وهدفــت 

ــز العاقــات العســكرية مــع هــذه الــدول.  إىل تعزي

ــل  ــي يف ظ ــي والدفاع ــع األمن ــة الطاب ــى الجول ــب ع وغل
مــا متخضــت عنــه مــن اتفاقيــات بشــأن التعــاون العســكري 
بــن اليابــان وهــذه الــدول، إذ وقــع كيشــيدا ورئيــس الــوزراء 
الربيطــاين، ريــي ســوناك، اتفاقيــة دفــاع تســهل إجــراء 

التدريبــات املشــركة ونــر القــوات يف أرايض كل منهــا.

رسائل القمة اإلقليمية
بالســياقات املشــار إليهــا، ومــن خــال اســتقراء  ارتباطــاً 
أبعــاد البيــان املشــرك الصــادر يف ختــام قمــة كيشــيدا – 
بايــدن بواشــنطن، ومــا صــدر مــن ترصيحــات عــن الجانبــن 
اليابــاين واألمريــي، فقــد تضمنــت القمــة عــدة رســائل أمنيــة 

وعســكرية، ميكــن توضيحهــا يف اآليت:

1- قــوة التحالــف األمريــي – اليابــاين: أكــدت الواليــات 
املتحــدة التزامهــا الراســخ بالدفــاع عــن اليابــان، عــرب مــد 
املظلــة النوويــة األمريكيــة إليهــا، فضــاً عــن توقيــع اتفاقيــات 
يف مجــاالت الدفــاع والتعــاون العســكري واألمنــي واألمــن 
الســيرباين والفضــاء، باإلضافــة إىل نــر قــوات مــن املارينــز أكر 
قــدرة عــى التحــرك، واإلعــان عــن اتجــاه الواليــات املتحــدة 
لتشــكيل فوجــاً ســاحلياً بحريــاً يف اليابــان بحلــول عــام 2025. 
وتشــر تلــك الخطــوات واإلجــراءات إىل حــرص البلديــن عــى 

ــي بينهــا. ــف األمن ــز التحال تعزي

وأشــاد الرئيــس بايــدن بقيــادة اليابــان الجريئــة يف تعزيــز 
ــن  ــراتيجية األم ــح يف اس ــو موض ــا ه ــة، ك ــا الدفاعي قدراته
القومــي الجديدة واســراتيجية الدفــاع الوطنــي وبرنامج تعزيز 
ــن  ــرب املحيط ــن ع ــز األم ــيؤدي إىل تعزي ــا س ــو م ــاع، وه الدف
الهنــدي والهــادئ ومــا وراءهــا وتحديــث العاقة بــن الواليات 
املتحــدة واليابــان للقــرن الحــادي والعريــن. وأكــد الزعيــان 
أن التحالــف األمنــي بــن البلديــن يظــل حجــر الزاويــة للســام 
ــادئ،  ــدي واله ــن الهن ــة املحيط ــار يف منطق ــن واالزده واألم

وفقــاً لهــا.

ــدة يف  ــات املتح ــب الوالي ــن: ترغ ــق الص ــارصة وتطوي 2- مح
ــن  ــارصة م ــا مح ــا أنه ــن مفاده ــة للص ــالة مهم ــل رس توصي
ــيا،  ــين يف آس ــن الرئيس ــا اإلقليمي ــنطن وحلفائه ــب واش جان
ــوان،  ــة وتاي ــا الجنوبي ــراليا وكوري ــان وأس ــهم الياب ــى رأس وع
ــا  ــف خطواته ــى تكثي ــدة ع ــات املتح ــتعمل الوالي ــث س حي
ــا  ــل التكنولوجي ــكرية ونق ــات العس ــز التدريب ــة لتعزي الرامي

ــم. ــات مه ــف العاق وتكثي

ومــن جانبهــا، فــإن اليابــان، ومــن خــال قيامهــا بتوســيع 
ــربى،  ــة الك ــوى الدولي ــع الق ــكرية م ــا العس ــبكة تحالفاته ش
ــالة  ــال رس ــب يف إيص ــا ترغ ــدة، فإنه ــات املتح ــيا الوالي الس
واضحــة إىل الصــن مفادهــا تصميــم طوكيــو عــى وقــف 

التمــدد الصينــي يف جنــوب رشق آســيا. 
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ويرجــع هــذا املوقــف املتناغــم مــن جانــب واشــنطن 
وطوكيــو تجــاه الصــن، وفقــاً ملا جــاء يف البيــان املشــرك الصادر 
ــر مســبوق”  ــداً “غ ــل تهدي ــة، إىل أن بكــن متث ــام القم يف خت
ــة للصــن تســعى إىل  ــدويل، وأن “السياســة الخارجي للنظــام ال
ــوة  ــف الق ــا وتوظي ــدويل ملصلحته ــام ال ــكيل النظ ــادة تش إع
ــة  ــة املتنامي ــة والعســكرية والتكنولوجي السياســية واالقتصادي

ــة”. للصــن لتحقيــق هــذه الغاي

ومل تقتــرص رســائل القمــة بالنســبة للصــن عــى الجانــب 
ــمل  ــاً لتش ــدت أيض ــا امت ــب، وإمن ــكري فحس ــي والعس األمن
الجانــب املرتبــط باألمــن االقتصــادي، بهــدف محــارصة الصــن 
اقتصاديــاً، عــرب محاولــة واشــنطن إقنــاع طوكيــو بالحــد 
ــى  ــد ع ــي تعتم ــات الت ــن يف الصناع ــع الص ــاون م ــن التع م
ــبة  ــي والحوس ــذكاء االصطناع ــل ال ــدة مث ــا الجدي التكنولوجي
الكموميــة، وأشــباه املوصــات. كــا ســتعمل الواليــات املتحدة 
ــد بــن الــركاء  ــة يف ساســل التوري ــاء املرون ــان عــى بن والياب
املتشــابهن يف التفكــر ضــد تهديــدات مثــل اإلكــراه االقتصــادي 
والسياســات واملارســات غــر الســوقية والكــوارث الطبيعيــة.

وقــد اتجهــت الصــن للــرد عــى ذلــك مــن خــال التأكيــد 
عــى مبالغــة اليابــان يف وصــف التوتــرات اإلقليمية، ســعياً وراء 
تربيــر زيــادة إنفاقهــا العســكري وتغيــر سياســاتها الدفاعيــة. 
كــا رأت بكــن أن ذلــك ســيغر بشــكل جــذري الظــروف 
األمنيــة يف رشق آســيا، ولعــل ذلــك مــا يفــر دعوتهــا واشــنطن 
ــاردة، والتوقــف  ــة الحــرب الب ــو إىل التخــي عــن عقلي وطوكي
عــن خلــق أعــداء وهميــن، وإىل عــدم تكــرار مأســاة الحــرب 

العامليــة الثانيــة.

3- تشــديد الخنــاق عــى روســيا: أكــدت واشــنطن وطوكيــو يف 
البيــان األمريــي – اليابــاين الصــادر يف ختــام القمــة عــى وحدة 
ــا،  ــى أوكراني ــية ع ــرب الروس ــة الح ــأن معارض ــا بش موقفه
واســتمرار فــرض العقوبــات عــى روســيا وتقديــم الدعــم 
ألوكرانيــا. كــا أعلنتــا أن أي اســتخدام رويس لســاح نــووي يف 
أوكرانيــا ســيكون عمــاً عدائيــاً ضــد اإلنســانية وغــر مــربر بــأي 

شــكل مــن األشــكال. 

ــد  ــة تجدي ــدت القم ــالية: أك ــا الش ــال كوري ــدد حي 4- التش
التــزام الواليــات املتحــدة واليابــان بإخــاء شــبه الجزيــرة 
الكوريــة مــن األســلحة النوويــة بشــكل كامــل، وفقــاً لقــرارات 

مجلــس األمــن الــدويل. عــاوة عــى مواصلــة تعزيــز التعــاون 
ــة يف  ــا الجنوبي ــان وكوري ــات املتحــدة والياب ــن الوالي ــايث ب الث
ــذا  ــظ أن ه ــة. وياح ــذه الغاي ــق ه ــة لتحقي ــاالت األمني املج
املوقــف املشــرك لــن يكــون لــه أي تأثــر عــى كوريا الشــالية، 
والتــي أعلنــت، يف ســبتمرب 2022، أنهــا لــن تتخــى عــن الســاح 

النــووي.

5- الحفــاظ عــى الوضــع القائــم حــول تايــوان: أكــدت القمــة 
عــى عــدم حــدوث أي تغيــر يف املواقــف األساســية للبلديــن 
ــاظ  ــة الحف ــى أهمي ــن تأكيدهــا ع ــوان، فضــاً ع بشــأن تاي
ــى  ــاوة ع ــوان، ع ــق تاي ــرب مضي ــتقرار ع ــام واالس ــى الس ع
تشــجيع الحــل الســلمي لهــا بــن الصــن وتايــوان. ويف حــن أن 
الواليــات املتحــدة ســبق وأن تعهــدت بالتدخــل للدفــاع عــن 
ــان  ــام الصــن بغزوهــا عســكرياً، فــإن البي ــة قي ــوان يف حال تاي
املشــرك مل يتضمــن أي تعهــد مــن هــذا القبيــل، ســواء بشــكل 

ــي. ــح أو ضمن رصي

ــاك  ــدو أن هن ــى: يب ــوة عظم ــها ق ــان نفس ــس الياب 6- تكري
رغبــة قويــة مــن جانــب اليابــان لتكريــس نفســها قــوة عظمى 
ــن  ــث ع ــال البح ــن خ ــك م ــن، وذل ــدويل الراه ــام ال يف النظ
ــوى  ــع الق ــة م ــة ودفاعي ــات أمني ــراتيجية وعاق رشاكات اس

ــامل. ــربى يف الع الك

كــا تبعــث القمــة أيضــاً برســالة مهمــة للداخــل اليابــاين، 
ــع  ــي م ــاون األمن ــز التع ــيدا يف تعزي ــاح كيش ــا أن نج مفاده
ــاده،  ــل ب ــيايس داخ ــه الس ــوي موقف ــدة، يق ــات املتح الوالي
مبــا يخفــض مــن حــدة االنتقــادات املوجهــة لــه داخليــاً قبــل 
ــاين،  ــان الياب ــل الربمل ــدة داخ ــاع الجدي ــة الدف ــة ميزاني مناقش
حيــث يواجــه اعراضــات عــى رفــع الرضائــب لتوفــر التمويــل 

ــي. ــاق الدفاع ــادة اإلنف لزي

ويف الختــام، تكشــف الرســائل األمنيــة والعســكرية للقمــة 
اليابانيــة – األمريكيــة بواشــنطن عــن نجــاح واشــنطن يف 
ــذي  ــد ضــد الصــن، وال ــف عســكري جدي ــواة لحل تأســيس ن
أعضائــه  عــدد  زيــادة  عــى  واشــنطن  تعمــل  أن  يتوقــع 
مســتقباً، وهــو مــا ســوف يــؤدي إىل تفاقــم التوتــرات األمنيــة 
والعســكرية يف املنطقــة باتجاههــا نحــو مزيــد مــن العســكرة 
والحشــد العســكري، ملواجهــة مــا تــرى واشــنطن وطوكيــو أنــه 

ــب بكــن. تحــد اســراتيجي لهــا مــن جان
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