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التحديث الدفاعي: 
ما الذي يكشفه الكتاب األبيض لوزارة الدفاع اليابانية؟ 

وزارة  عــن  الصــادر  األبيــض  الكتــاب  يعكــس 
الدفــاع اليابانيــة، يــوم 22 يوليــو الجــاري، رغبــة 
اســتراتيجيتها  تحديــث  فــي  الملحــة  طوكيــو 
اإلقليميــة  التهديــدات  ظــل  فــي  الدفاعيــة 
والدوليــة المتصاعــدة؛ فقــد تضمنــت الوثيقــة 
تأكيــد أهميــة زيــادة اإلنفــاق الدفاعــي الياباني، 
التكنولوجــي  بالتطويــر  االهتمــام  وتعزيــز 
الحلفــاء،  مــع  الشــراكات  ودعــم  الدفاعــي، 
وفــي مقدمتهــم الواليــات المتحــدة، بوصفهــا 
أداة لمواجهــة كل مــن الصيــن وروســيا وكذلك 

الشــمالية.  كوريــا 

ــة،  ــاع الياباني ــض الصــادر عــن وزارة الدف ــاب األبي يكتســب الكت
يــوم 22 يوليــو الجــاري، أهميــة كبيــرة فــي ضــوء الســياقين 
الدولــي واإلقليمــي المتزامنيــن مــع توقيــت صــدوره؛ فخــال 
الفتــرة األخيــرة، تزايــد الحديــث عــن مســاعي اليابــان إلــى تعزيــز 
التــي خلقتهــا  الدوليــة  الدفاعيــة فــي ظــل الهواجــس  قدراتهــا 
ــاً  ــاً هام ــان طرف ــور الياب ــن حض ــك ع ــة، ناهي ــرب األوكراني الح
فــي المنافســة المشــتعلة حاليــاً بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن فــي 
منطقــة مــا وراء المحيطيــن الهنــدي والهــادي؛ وذلــك عقــب اغتيــال 
رئيــس وزرائهــا الســابق “شــينزو آبــي” أحــد أهــم رواد ومخططــي 
ــدي والهــادي، التــي  ــن الهن ــة مــا وراء المحيطي اســتراتيجية منطق

ــا مؤخــراً. ــة له ــدول الموالي ــات المتحــدة وال ــا الوالي تبنته

وهكــذا يبــدو أن الكتــاب األبيــض يؤكــد، بشــكل أو بآخــر، أن 
حيــاد اليابــان السياســي قــد أصبــح جــزءاً مــن الماضــي، كمــا أنــه 
يعــزز مــرة أخــرى المخــاوف العالميــة القاضيــة بإمكانيــة اشــتعال 
ــتقرار  ــدم االس ــة ع ــا يضاعــف حال ــيا، بم ــي آس ــرى ف ــرب أخ ح

ــاً.  السياســي سياســياً واقتصادي

بنود رئيسية

يصــدر الكتــاب األبيــض ســنوياً عــن وزارة الدفــاع اليابانيــة، 
التــي تســاهم بدورهــا فــي تقديــم رؤيــة واضحــة ومحــددة لوضــع 
إلــى  طوكيــو  تنظــر  وكيــف  اليابانيــة،  العســكرية  المؤسســة 
التطــورات األمنيــة والعســكرية بمختلــف بقــاع ودول العالــم.
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 ،1970 فــي عــام  للتقريــر  األولــى  الطبعــة  نشــرت  وقــد 
وســرعان مــا تضاعــف حجــم التقريــر عبــر الســنوات، بفعــل 
توســع مفهــوم األمــن التقليــدي وغيــر التقليــدي، بمــا يشــمل 
الحشــد  ناهيــك عــن  الســيبراني،  الفضــاء واألمــن  مجــال 
دفاعاتهــا  الشــمالية  كوريــا  وتطويــر  للصيــن  العســكري 

والصاروخيــة. النوويــة 

وفــي هــذا اإلطــار، تضمــن الكتــاب األبيــض الصــادر فــي 
22 يوليــو 2022، عــدداً مــن البنــود الرئيســية المتمثلــة فيمــا 

يأتــي:

1- تأكيــد ضــرورة زيــادة اإلنفــاق العســكري: قارنــت الوثيقــة 
ــة  ــدى دول مجموع ــي ل ــاع الوطن ــات الدف ــن نفق ــام بي ــذا الع ه
ــتراليا،  ــة وأس ــا الجنوبي ــرى وكوري ــبعة الكب ــادات الس االقتص
وأشــارت إلــى أن النفقــات الدفاعيــة فــي الواليــات المتحــدة 
تمثــل نحــو 3.12 % مــن الناتــج المحلــي للبــاد، بينمــا تمثــل 
% مــن ناتجهــا  النفقــات الدفاعيــة لكوريــا الجنوبيــة 2.57 
ــة  ــات الدفاعي ــف النفق ــه تق ــت ذات ــي الوق ــي، ف ــي المحل اإلجمال

ــن 1 %.  ــل م ــد أق ــان عن ــي الياب ف

ــة،  ــا الجنوبي ــق أســتراليا، وكوري ــك، تنف ــى ذل ــة إل باإلضاف
والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، وألمانيــا مــا يقــرب مــن ضعفيــن 
إلــى ثاثــة أضعــاف مــا تنفقــه اليابــان علــى الدفــاع لــكل فــرد. 
ــك  ــات، وكذل ــذه المعطي ــض أن ه ــاب األبي ــر الكت ــه، ذك وعلي
الوضــع الــذي تتزايــد فيــه حــدة تهديــدات البيئــة األمنيــة حــول 
ــز  ــو تعزي ــى طوكي ــم عل ــبوقة، تحت ــر مس ــرة غي ــان بوتي الياب

ــرة.  ــة بدرجــة كبي ــا الدفاعي قدراته

ويرتبــط هــذا التوجــه أيضــاً بدعــوة “الحــزب الليبرالــي 
ــاع  ــة الدف ــادة ميزاني ــى زي ــة إل ــم الحكوم ــي” الحاك الديمقراط
ــك،  ــع ذل ــي. وم ــي المحل ــج اإلجمال ــن النات ــن 2 % م ــر م ألكث
فــإن وفــاة رئيــس الــوزراء الســابق “شــينزو آبــي”، الــذي كان 
ــى  ــر عل ــا تأثي ــون له ــد يك ــة، ق ــادة الميزاني ــياً لزي ــاً رئيس دافع

ــاع.  ــات الدف ــول نفق ــاش ح النق

2- الترويــج ألهميــة التطــورات التكنولوجيــة فــي المجــال 
الدفاعــي: تضمــن الكتاب اإلشــارة إلــى تأثير العلــم والتطورات 
ــوم الفضــاء  ــدة لعل ــة المتزاي ــى األمــن واألهمي ــة عل التكنولوجي

والمجــاالت الكهرومغناطيســية.
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وذكــر الكتــاب أن ضمــان التفــوق التكنولوجــي لليابــان يتطلــب 
ــادة االســتثمار فــي التقنيــات التــي مــن المحتمــل أن تغيــر  “زي
قواعــد اللعبــة، وزيــادة نفقــات البحــث والتطويــر إلــى مســتوى 
ــة  ــة القاعــدة التكنولوجي ــاب ضــرورة تقوي قياســي”. وأكــد الكت
البحــث  وتعزيــز  االســتراتيجية،  المبــادرات  خــال  مــن 
ــل  ــن أج ــة؛ م ــات المدني ــال للتقني ــتخدام الفع ــر، واالس والتطوي
ضمــان التفــوق التكنولوجــي لليابــان، وزيــادة مرونــة القاعــدة 
الصناعيــة لضمــان إنتــاج معــدات عاليــة األداء وتوافر تشــغيلي 
عــاٍل، والدخــول فــي شــراكات خاصــة بالتعــاون التكنولوجــي 

الدفاعــي.

ــض  ــاب األبي ــد الكت ــاد: أك ــددة األبع ــاع متع ــوة دف ــاء ق 3- بن
المجــاالت              متعــددة  دفــاع  قــوة  لبنــاء  اليابــان  اســتراتيجية 
دفاعيــة  كقــدرة   a Multi-Domain Defense Force
ــاع  ــة ســتضمن هــذه االســتراتيجية الدف ــة. وبحســب الوثيق فعال
عــن األمــن اليابانــي مــن خــال العمليــات المتداخلــة المجــاالت 
ــع المجــاالت،  ــدرات بشــكل عضــوي فــي جمي ــي تدمــج الق الت
اإللكترونــي  والفضــاء  الخارجــي  الفضــاء  ذلــك  فــي  بمــا 
والطيــف الكهرومغناطيســي؛ مــا يــؤدي إلــى تضخيــم القــدرات 
ــة والســريعة  ــان، واالســتجابة المرن ــة للياب العســكرية اإلجمالي

ــدة.  ــة المعق ــة األمني ــرات البيئ لمتغي

الروســي-الصيني:  التعــاون  انعكاســات  مــن  التخــوف   -4
حــذرت وزارة الدفــاع اليابانيــة، فــي كتابهــا األبيــض، مــن 
تصاعــد التهديــدات ألمنهــا القومــي؛ وذلــك بفعــل التعــاون 
ــد بيــن الصيــن وروســيا. فمــن ناحيــة شــنت  والتنســيق المتزاي
روســيا حربــاً ضــد أوكرانيــا، بالتزامــن مــع التهديــد الصينــي 
بإمكانيــة غزوهــا عســكرياً  والتلويــح  لتايــوان،  المتصاعــد 
لضمهــا إلــى الصيــن بالقــوة، ناهيــك عــن التدريبــات العســكرية 
الصينيــة  والطائــرات  الســفن  بهــا  تقــوم  التــي  المشــتركة 

ــان. ــة بالياب ــق المحيط ــي المناط ــاً ف ــية مع والروس

وقــد وصفــت الورقــة مثــل هــذا التعــاون بالخطــر المحــدق 
الــذي يهــدد األمــن واالســتقرار العالمــي بصفــة عامــة، واألمــن 
بمنطقــة مــا وراء المحيطيــن الهنــدي والهــادي وأوروبــا علــى 

وجــه الخصــوص.

ــه:  ــتعداد ل ــوان واالس ــي لتاي ــزو الصين ــن الغ ــر م 5- التحذي
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عاقــات دبلوماســية رســمية بيــن 
تايــوان واليابــان، فــإن الجانبيــن قــد أقامــا روابــط قويــة منــذ فتــرة 
فــي عــدد مــن المجــاالت. وقــد وصــف الكتــاب األبيــض تايــوان 
بأنهــا “شــريك اســتراتيجي وصديــق هــام لليابــان، نتشــارك معــه 
ــة  ــة والديمقراطي ــل الحري ــية مث ــم األساس ــن القي ــد م ــي العدي ف

وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون”.



4

ما الذي يكشفه الكتاب األبيض لوزارة الدفاع اليابانية؟ 

وتنــاول التقريــر أيضــاً تصاعــد التوترات بيــن الواليــات المتحدة 
والصيــن المتعلقــة بشــأن تايــوان، مــع تأكيــد تبنــي ذات الرؤيــة 
األمريكيــة التــي ترفــض الغــزو الصينــي المباشــر لتايــوان، 

وتدافــع عــن وضعهــا السياســي الحالــي.

6- توقــع خــوض دول التحالــف الثالثي )الصين-روســيا-كوريا 
الشــمالية( حربــاً فــي آســيا: تتأهــب اليابــان للتعــاون الروســي 
الصينــي المشــترك الــذي يقــع بالقــرب مــن مياههــا اإلقليميــة. 
ــا الشــمالية أيضــاً  ــد تشــرع كوري ــه ق ــى أن ــراء إل ويشــير الخب
ــات  ــاء الوالي ــة ضــد حلف ــكرية متزامن ــات عس ــن عملي ــي ش ف
المتحــدة فــي منطقــة مــا وراء المحيطيــن الهنــدي والهــادي، إذا 
مــا قامــت الصيــن بغــزو تايــوان، وفــي هــذه الحالــة قــد تضطــر 
اليابــان الــى الــرد علــى الجبهــات الثــاث: “كوريــا الشــمالية” 

و”الصيــن” و”روســيا”.

وقــال “كاتسوتوشــي كاوانــو” رئيس األركان المشــتركة الســابق 
ــض:  ــاب األبي ــي الكت ــورة ف ــة المذك ــذه النقط ــح له ــي توضي ف
قدراتهــا  لتعزيــز  جاهــدة  تســعى  أن  اليابــان  علــى  “يجــب 
الدفاعيــة مــن خــال افتــراض أن الــدول الثــاث )روســيا 
والصيــن وكوريــا الشــمالية( التــي تشــترك جميعهــا فــي نفــس 
ــدد  ــي اتخــاذ إجــراءات عســكرية، ته ــاون ف ــم، ســوف تتع القي
ــد”. ــى وجــه التحدي ــان عل ــا والياب أمــن واســتقرار آســيا عموم

تبعات مستقبلية

رســم الكتــاب األبيــض عــدداً مــن الخطــوط العريضــة للسياســة 
ــدة، تعكــس نظــرة جيواســتراتيجية  ــة الجدي ــة الياباني الخارجي
جديــدة لليابــان تجــاه موقعهــا مــن النظــام الدولــي والتحالفــات 
ــاب  ــول إن الكت ــن الق ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه ــه. وم ــة ب القائم
ــى السياســة  ــة عل ــات المحتمل ــض التبع ــى بع ــد ينطــوي عل ق

الخارجيــة اليابانيــة اإلقليميــة والدوليــة؛ وذلــك كاآلتــي:
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1- دعــم التحالفــات المتعــددة األطــراف لمواجهــة روســيا 
والصيــن: خصصــت وزارة الدفــاع اليابانيــة فصــاً كامــاً 
فــي الكتــاب األبيــض الصــادر لهــذا العــام عــن حــرب روســيا 
ــى آســيا  ــة عل ــد المحتمل ــة األم ــا الطويل ــا، وآثاره ــي أوكراني ف

ــدي. ــادي والهن ــن اله ــا وراء المحيطي ــة م ومنطق

وجــاء فــي التقريــر أنــه “إذا تــم التســامح مــع العــدوان 
ــرات  ــأن التغيي ــاً ب ــاً خاطئ ــك انطباع ــي ذل ــد يعط ــي فق الروس
األحاديــة الجانــب فــي الوضــع الراهــن مســموح بهــا فــي 
ــة  ــت الورق ــد حمل ــيا”. وق ــك آس ــي ذل ــا ف ــرى، بم ــق أخ مناط
أيضــاً تحذيــرات صريحــة مــن احتماليــة تدشــين الصيــن عمليــة 

ــوان.  ــد تاي ــة ض ــكرية مماثل عس

ــدم  ــرورة ع ــى ض ــر عل ــدد التقري ــق ش ــذا المنطل ــن ه وم
التســامح مــع هــذا العــدوان مــن جانــب المجتمــع الدولــي، مــع 
تأكيــد أهميــة تبنــي موقــف دولي منســق وتأكيد أهميــة التحالفات 
والشــراكات الدوليــة. ومــن بيــن التحالفــات التــي عبــر الكتــاب 
األبيــض عــن دعــم اليابــان الصريــح لهــا، التجمــع الثاثــي الذي 
يجمعهــا مــع كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأســتراليا، 

ــان ودول االتحــاد األوروبــي  ــن الياب ــاً بي ــم حالي والتعــاون القائ
فــي عــدد مــن القضايــا الدوليــة.

ــاع  ــع اإلجم ــي م ــرك إلقنــاع الهنــد بالتماه 2- إمكانيــة التح
الغربــي: أكــد الكتــاب األبيــض ضــرورة دعــم التحــركات 
ــع  ــامح م ــدم التس ــرورة ع ــى ض ــديد عل ــع التش ــة، م الجماعي
ــارة  ــي إش ــاع، ف ــذا اإلجم ــن ه ــرج ع ــي تخ ــدول الت ــض ال بع

ــد. ــى الهن إل

ــة عــن اإلجمــاع الغربــي، فــي  ــادة الهندي وقــد خرجــت القي
ــا أن واشــنطن  ــة وروســيا، كم ــا مــن الحــرب األوكراني موقفه
قــد أظهــرت تســامحاً مــع نيوديلهــي فــي هــذا الملــف، إلــى حــد 
ــن  ــكا م ــداء أمري ــة أع ــون مكافح ــق “قان ــاء تطبي ــة إلغ مناقش
خــال العقوبــات” علــى الهنــد بمجلــس النــواب األمريكــي، بمــا 
يســمح لهــا باالســتمرار فــي بنــاء عاقــات وشــراكات عســكرية 
لمغبــة  التعــرض  دون  روســيا،  مــع  وأمنيــة  واســتراتيجية 
ــد  ــذا ق ــا ســابقاً. وهك ــى غــرار تركي ــة، عل ــات األمريكي العقوب
تنشــط التحــركات اليابانيــة إلقنــاع الهنــد، ســواء بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، للتوقــف عــن الخــروج عــن اإلجمــاع الغربــي.



6
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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الصينيــة:   - اليابانيــة  العالقــات  فــي  التدهــور  تزايــد   -3
رفضــت الصيــن بشــدة مــا جــاء فــي الكتــب األبيــض اليابانــي، 
ــة  ــة الياباني ــليم الحكوم ــى تس ــو إل ــي طوكي ــفيرها ف ــادر س وب
ــر االســتراتيجي لألوضــاع  ــى هــذا التقدي احتجاجــاً رســمياً عل
ــم  ــدث باس ــن” المتح ــن بي ــج وي ــال “وان ــد ق ــة. وق ــي المنطق ف
وزارة الخارجيــة الصينيــة فــي تصريحــات للصحافــة الصينيــة 
ــاع  ــض الصــادر عــن وزارة الدف ــاب األبي ــة إن “الكت واألجنبي
اليابانيــة مؤخــراً، يوجــه اتهامــات غيــر واقعيــة، ويشــوه سياســة 
الصيــن الدفاعيــة وجهودهــا فــي مجــال تنميــة اقتصــاد الســوق 
واألنشــطة البحريــة المشــروعة”. وأضــاف “وانــج” أن التقريــر 
ــؤون  ــي الش ــل ف ــي، ويتدخ ــد الصين ــمى التهدي ــا يس ــغ فيم يبال

ــوان. ــق بتاي ــا يتعل ــن فيم ــة للصي الداخلي

الكوريــة   - اليابانيــة  العالقــات  فــي  التوتــر  مضاعفــة   -4
ــة أيضــاً بدورهــا مــا ورد  ــا الجنوبي ــة: رفضــت كوري الجنوبي
فــي الكتــاب األبيــض حــول مطالبــة اليابــان المســتمرة بســيادتها 
علــى جــزر “دوكــدو”، التــي تطلــق عليهــا اليابــان جــزر 
ــال المتحــدث  ــد ق ــي أقصــى الشــرق. وق ــة ف “تاكشــيما” الواقع
ــج”  ــة “تشــوي يون ــا الجنوبي ــي كوري ــة ف باســم وزارة الخارجي
ــة إن  ــة الجنوبي ــاب” الكوري ــاء “يونه ــة أنب ــح لوكال ــي تصري ف
ــان  ــا الجنوبيــة تحتــج علــى تكــرار ادعــاء الياب “حكومــة كوري
الســيادة علــى جــزر دوكــدو التــي تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن 
أراضــي كوريــا الجنوبيــة وفقــاً للتاريــخ والجغرافيــا والقانــون 
ــى  ــاءات عل ــذه االدع ــى التراجــع عــن ه ــا عل ــي، وتحثه الدول

ــور”.   الف

5- التكريــس للتنافــس فــي منطقــة الهنــدو - باســيفيك: ال 
يمكــن إغفــال أن الوثيقــة الصــادرة مــن وزارة الدفــاع اليابانيــة 
ــدو - باســيفيك  ــة الهن ــي منطق ــس ف ــس التناف ــد وتكري ــد تأكي تعي
واالســتقطاب الحــادث بيــن الصيــن مــن جانــب والواليــات 
ــب آخــر.  ــان، مــن جان ــم الياب ــي مقدمته ــا، وف المتحــدة وحلفائه
ــاق  ــادة اإلنف ــض ضــرورة زي ــاب األبي ــد الكت ــل تأكي ــا يدل وربم
العســكري اليابانــي علــى إدراك طوكيــو تصاعــد التهديــدات 
ــرات  ــع التوت ــة، وخاصــة م ــي المنطق ــس ف ــة عــن التناف الناجم
الجاريــة حــول ملــف تايــوان والتخــوف مــن تنفيــذ بكيــن عمــاً 

ــراً.  ــرة قس ــكرياً لضــم الجزي عس

وزارة  عــن  الصــادر  األبيــض  الكتــاب  يدلــل  ختامــاً.. 
المتغيــرات  إدراك طوكيــو  علــى  اليابانيــة مؤخــراً  الدفــاع 
اإلقليميــة والدوليــة المتســارعة، التــي تفــرض تحديــات أمنيــة 
ــة عــن  ــى، أفضــت الحــرب األوكراني ــة أول ــن جه ــدة، فم عدي
تحــوالت كبيــرة علــى الســاحة الدوليــة وأعــادت ترتيــب بعــض 
التحالفــات الدوليــة، ناهيــك عــن التخوفــات التي أثارتها بشــأن 
االســتقرار فــي أقاليــم مختلفــة مــن العالــم. ومــن جهــة ثانيــة، 
تزايــدت حالــة الســيولة األمنيــة فــي منطقــة الهنــدو - باســيفيك 
فــي ظــل التنافــس المحتــدم بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة 
علــى النفــوذ فــي المنطقــة. أضــف إلــى ذلــك طبيعــة التهديــدات 
غيــر التقليديــة التــي تواجههــا الــدول وتدفــع اليابــان وغيرهــا 
إلــى االهتمــام باالســتثمار فــي التطويــر الدفاعــي والتكنولوجيــا 

الحديثــة للتعاطــي مــع هــذه التهديــدات. 


