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صراع الصفقات:
أبعاد التنافس الدولي حول برامج تحديث الجيش الياباني

فــي شــهر ديســمبر الماضــي، وافــق رئيــس الــوزراء 
األكثــر  التوســع  علــى  كيشــيدا  فوميــو  اليابانــي 
طموحــًا وســرعًة للقــوة العســكرية فــي اليابــان، 
وذلــك بهــدف تعزيــز قــدرة اليابــان علــى ردع أي 
عــدوان محتمــل. وهــو األمــر الــذي أفضــى إلــى 
حالــة مــن التنافــس الدولــي، والغربــي باألســاس، 
برامــج  حــول الحصــول علــى الحصــة األكبــر مــن 
التحديــث العســكري اليابانــي. وال يمكــن إغفــال أن 
هــذا التنافــس يضفــي المزيــد من التعقيــدات على 
منطقــة الهندو-باســيفيك، ناهيــك عــن إمكانيــة 
التكريس لسياسات المحاور العسكرية بالمنطقة.    

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــق رئي ــي منتصــف ديســمبر الماضــي، واف ف
اليابانــي فوميــو كيشــيدا علــى التوســع األكثــر طموحاً وســرعًة للقوة 
العســكرية فــي اليابــان منــذ إنشــاء قــوات الدفــاع الذاتــي فــي البــاد 
)SDF( فــي عــام 1954، وذلــك بهــدف تعزيــز قــدرة اليابــان على 
ــي  ــاع الذات ــوات الدف ــن أن ق ــد م ــل، والتأك ــدوان محتم ردع أي ع
جاهــزة للقتــال فــي حالــة انــدالع صــراع فــي المنطقــة؛ حيث تخشــى 
ــأنها  ــن ش ــابقة م ــد شــكلت س ــيا ق ــون روس ــو أن تك ــة طوكي حكوم
أن تشــجع الصيــن علــى مهاجمــة تايــوان، وتهــدد الجــزر اليابانيــة 
القريبــة، وال ســيما تعطيــل إمــدادات أشــباه الموصــات المتقدمــة، 
ــة التــي تزودهــا  ــى الممــرات البحري ــة عل وتحكــم ســيطرتها الكامل

بالنفــط مــن منطقــة الشــرق األوســط. 

لــذا وعــد رئيــس الــوزراء اليابانــي برفــع حصــة الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي المخصصــة لألمــن القومــي إلــى 2% ارتفاعــاً مــن الحــد 
األقصــى التقليــدي البالــغ 1% فــي العقــود األربعــة الماضيــة، وهــو 
مــا القــي ترحيبــاً واســعاً مــن جانــب الــدول الغربيــة، وعلــى رأســها 
الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا، التــي ســارعت إلــى البحــث 

عــن تعاقــدات مــع اليابــان فــي مجــال تطويــر قدراتهــا العســكرية. 

هــذا االهتمــام بملــف التحديــث العســكري فــي اليابان ربمــا يخلق 
حالــة مــن التنافــس، وكذلــك الصــراع، بيــن القــوى الغربيــة، وهــو 
مــا قــد يــؤدي إلــى المزيــد مــن عــدم االســتقرار فــي منطقــة الهنــدو-

باسيفيك. 
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أبعاد التنافس الدولي حول برامج تحديث الجيش الياباني

1- اعتمــاد وثائــق عســكرية اســتراتيجية: علــى مــدار الفتــرة 
الماضيــة، أعلنــت طوكيــو عــن ثــاث وثائــق ســتوجه التوســع 
ــي،  ــن القوم ــتراتيجية األم ــي اس ــى ه ــاد؛ األول ــكري للب العس
والتــي تعــرض فيهــا طوكيــو تقييمهــا للتهديــدات التــي تصطــف 
ــا  ضدهــا، والتــي تركــزت فيهــا علــى كل مــن الصيــن وكوري
الشــمالية وروســيا، وتضــع األدوات الدبلوماســية واالقتصاديــة 

والتكنولوجيــة والعســكرية التــي ستســتخدمها لمواجهتهــا. 

أمــا الوثيقــة الثانيــة تتعلــق بخطــة دفــاع وطنــي لمــدة عشــر 
ــوات  ــة لق ــكرية المطلوب ــزات العس ــا التعزي ــدد فيه ــنوات يح س
ــة  ــادة عملياتي ــى قي ــد عل ــم، وتعتم ــام بعمله ــي للقي ــاع الذات الدف
ــة،  ــة واإللكتروني ــدرات الفضائي ــيع الق ــدة، وتوس ــة جدي متكامل
ــة  ــراً الوثيق ــدى. وأخي ــدة الم ــة بعي ــدرات هجومي ــاب ق واكتس
ــدات  ــة لألســلحة والمع ــي حــددت خطــة شــراء أولي ــة الت الثالث
العســكرية الازمــة، ومدتهــا خمــس ســنوات، وذلــك لتنفيــذ 
خطــة الدفــاع؛ حيــث ســيتم إنفــاق مــا يقــدر بنحــو 320 مليــار 
ــى عــام 2027. ــي ستســتمر حت ــرة الت دوالر خــال هــذه الفت

ــد  ــو العدي ــان: اتخــذت طوكي ــة للياب ــز القــدرات الذاتي 2- تعزي
مــن الخطــوات الضروريــة التــي ســتضعها علــى طريــق القــوى 
العظمــي؛ والتــي ترتكــز علــى مركزية السياســة األمنية وإنشــاء 
مجلــس لألمــن القومــي وتعييــن مستشــار لألمــن القومــي، بمــا 
يحاكــي الهيــكل التنظيمــي وإجــراءات القوى العظمــى األخرى. 
ــى  ــارت إل ــة، وأش ــا الدفاعي ــة بنيته ــان هيكل ــادت الياب ــا أع كم
أنهــا ســتبني قــوة دفــاع متعــددة المجــاالت ستســمح لهــا بالــرد 
ــك  ــر والبحــر والجــو والفضــاء، وذل ــن الب ــدات م ــى التهدي عل

مــن خــال إنشــاء لــواء انتشــار ســريع برمائــي، وإعــادة تجهيــز 
ــات  ــدرات الغواص ــادة ق ــر، وزي ــرات الهليكوبت ــرات طائ مدم
ــاع  ــيما ســعي صن ــاع الجــوي والهجــوم، ال س ــرات الدف ومدم
علــى  المفروضــة  القيــود  إزالــة  إلــى  اليابانيــون  السياســة 

ــدرات. ــذه الق ــل ه ــف مث توظي

3- زيــادة حجــم اإلنفــاق العســكري: كشــفت اســتراتيجية األمــن 
القومــي الجديــدة لليابــان عــن زيــادة غيــر مســبوقة فــي معــدل 
ــس  ــنوات الخم ــدى الس ــى م ــي؛ فعل ــكري اليابان ــاق العس اإلنف
المقبلــة، تخطــط طوكيــو إلنفــاق 43 تريليــون يــن )313 مليــار 
دوالر(، لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة وشــراء صواريــخ وأســلحة 
للتعامــل مــع أي صــراع محتمــل، خاصــة مــع تأجيــج التوتــرات 
ــاوف  ــتجعل مخ ــي، س ــة. وبالتال ــرب األوكراني ــة والح اإلقليمي
ــم بعــد  ــي العال ــاق عســكري ف ــر إنف ــث أكب ــان ثال الحــرب الياب
ــة؛  ــات الحالي ــى الميزاني ــاًء عل ــن، بن ــات المتحــدة والصي الوالي
إذ مــن المخطــط أن تــزداد ميزانيــة وزارة الدفــاع إلــى حوالــي 

ُعشــر اإلنفــاق العــام بالمســتويات الحاليــة.

هــذا وكانــت اليابــان قــد حظــرت ســابقاً صــادرات األســلحة 
الدوليــة، ولديهــا ســقف صــارم لميزانيتهــا الدفاعيــة )1% مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي( وليــس لديهــا شــركاء دفــاع دوليــون 
خــارج الواليــات المتحــدة، بيــد أن تخفيــف ضوابــط صــادرات 
األســلحة، ال ســيما مضاعفــة اليابــان إنفاقهــا الدفاعــي إلــى %2 
ــى مــدى الســنوات الخمــس  ــي عل ــي اإلجمال ــج المحل مــن النات
ــي  ــي الموقــف األمن ــة ف ــى تحــوالت نموذجي ــة، يشــير إل المقبل

لليابــان. 
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ــوات  ــال ق ــم إرس ــكري:  ت ــار العس ــاق االنتش ــيع نط 4- توس
الدفــاع الذاتــي البحريــة اليابانيــة إلــى مناطــق أبعــد فــي عمليــات 
انتشــار عســكرية عبــر المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، كمــا ســبق 
ــي،  ــرن األفريق ــي الق ــة ف وأن أنشــأت قاعــدة عســكرية خارجي
ــف  ــي مختل ــكرية ف ــوات عس ــان بق ــاركة الياب ــب مش ــى جان إل
عمليــات حفــظ الســام ومكافحــة القرصنــة. ومن المتوقــع أيضاً 
أن تعــزز اليابــان وجودهــا العســكري فــي جزرهــا الواقعــة فــي 
ــث تضاعــف عــدد الوحــدات العســكرية  ــوب، حي أقصــى الجن
ــراض  ــى اعت ــاعدها عل ــدرات تس ــا بق ــرات، وتزوده ــاث م ث

ــخ الباليســتية. الصواري

اهتمام غربي

أنشــأت اليابــان شــبكة عالميــة مــن الشــركاء االســتراتيجيين، 
بغــض النظــر عــن الواليــات المتحــدة حليفتهــا التقليديــة، 
بــدءاً مــن أســتراليا والهنــد والفلبيــن فــي المحيطيــن الهنــدي 
ــاً  ــا، جنب والهــادئ إلــى فرنســا والمملكــة المتحــدة فــي أوروب
إلــى جنــب مــع شــراكة مؤسســية مــع حلــف شــمال االطلســي، 

ــى النحــو التالــي: ويمكــن إيجــاز أبــرز هــذه الشــراكات عل

1- اســتمرار الشــراكة األمنيــة والدفاعيــة مــع واشــنطن: علــى 
مــدى العقــود الســبعة الماضيــة، اعتمــدت اليابــان، التــي تخلــت 
ــة  ــي الحــرب العالمي ــا ف ــد هزيمته عــن حــق شــن الحــرب بع
الثانيــة، علــى الواليــات المتحــدة لحمايــة أمنهــا بالمنطقــة. 

واســتمراراً لهــذا التعــاون العســكري المشــترك، بحــث وزراء 
ــا  ــز تحالفهم ــود تعزي ــراً جه ــن مؤخ ــاع للبلدي ــة والدف الخارجي
ــس  ــاء اســتقباله رئي ــي أثن ــس األمريك ــد الرئي ــا أك ــي، كم األمن
ــنطن يــوم 13  الــوزراء اليابانــي “فوميــو كيشــيدا” فــي واش
ــن  ــاع ع ــة بالدف ــدة ملتزم ــات المتح ــاري، أن الوالي ــر الج يناي
ــة  ــي الميزاني ــة” ف ــادة التاريخي ــاً بـ”الزي ــان، وأشــاد أيض الياب

ــدة. ــة الجدي ــتراتيجيتها األمني ــان، واس ــكرية للياب العس

 لقــد تصاعــد مؤشــرات التعــاون العســكري بيــن الدولتيــن 
مؤخــراً؛ إذ أعلنــت طوكيــو عن عزمها لشــراء مئــات صواريخ 
توماهــوك كــروز األمريكيــة، كمــا أعــادت الحكومتــان التأكيــد 
علــى جوانــب االلتــزام الدفاعــي األمريكــي تجــاه اليابــان، بمــا 
فــي ذلــك المظلــة النوويــة األمريكيــة التــي تهــدف إلــى العمــل 
كــرادع. هــذا وقــد أعلنــت الواليــات المتحــدة أنهــا ستنشــر 
ــة  ــة البحري ــان للمراقب ــي الياب ــار ف ــدون طي ــرات ب ــاً طائ مؤقت

لبحــر الصيــن الشــرقي.

وبموجــب ترتيــب االنتشــار األمريكــي الجديــد فــي اليابــان، 
ســتتحول قــوات المارينــز التــي تخــدم فــي أوكينــاوا إلــى وحــدة 
أكثــر قــدرة علــى الحركــة، األمــر الــذي سيســمح لهــم باالنتشــار 
بســهولة أكبــر عبــر الجــزر األخــرى علــى طــول الســاحل عنــد 
ــات  ــاح عملي ــا مفت ــى أنه ــاوا عل ــى أوكين ــر إل ــة؛ إذ ينظ الحاج

الجيــش األمريكــي فــي المحيــط الهــادئ.
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ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى قربهــا مــن تايــوان، وضمهــا ألكثــر 
مــن 25 ألــف عســكري أمريكــي وأكثــر مــن 20 منشــأة 
عســكرية، وهــو مــا يقــرب مــن 70% مــن القواعــد العســكرية 
األمريكيــة فــي اليابــان. كمــا ســيعتمد البلــدان أيضــاً علــى 
ــد  ــان وإجــراء المزي اســتخدامهما المشــترك للمنشــآت فــي الياب
ــان، وهــي  ــة للياب ــة الغربي ــات فــي الجــزر الجنوبي مــن التدريب
خطــوة مــن المؤكــد أنهــا ســتثير حفيظــة بكيــن، نظــراً لقربهــا 

ــن. ــوان والصي ــن تاي م

باإلضافــة لمــا ســبق، أعلنــت واشــنطن وطوكيــو، فــي شــهر 
ــاع الخاصــة بهمــا،  ــر الجــاري، عــن توســيع معاهــدة الدف يناي
لتشــمل الهجمــات مــن وإلــى الفضــاء وســط قلــق متزايــد بشــأن 

التقــدم الســريع لبرنامــج الفضــاء الصينــي. 

ــم يقتصــر األمــر  2- اتفــاق دفاعــي مشــترك مــع بريطانيــا: ل
علــى الواليــات المتحــدة فحســب، بــل أعلنــت اليابــان والمملكــة 
المتحــدة، أثنــاء زيــارة رئيــس الــوزراء اليابانــي لبريطانيــا فــي 
ينايــر الجــاري، عــن توقيــع البلديــن اتفاقيــة دفاعية تخلق أساســاً 
قانونيــاً لنشــر القــوات البريطانيــة واليابانيــة علــى أراضــي 
بعضهمــا البعــض، ال ســيما مــن أجــل التخطيــط لتدريبــات 
ــداً، األمــر  ــر تعقي ــى نطــاق أوســع وأكث عســكرية مشــتركة عل
الــذي يجعلهــا أهــم اتفاقيــة دفاعيــة بيــن البلديــن منــذ أكثــر مــن 
ــذي  ــة، وال ــان صــادر عــن الحكومــة البريطاني ــاً لبي قــرن، وفق
ــن  ــى البرلماني ــرض عل ــدد الع ــة بص ــذه االتفاقي ــح أن ه أوض

اليابانــي والبريطانــي للتصديــق عليهــا خــال األســابيع القليلــة 
المقبلــة.

وفــي ديســمبر الماضــي، أعلنــت اليابــان أنهــا ســتبني مقاتلــة 
ــي  ــا، فــي أول مشــروع دفاعــي دول ــدة مــع بريطاني ــة جدي نفاث
لهــا مــع دولــة أخــرى غيــر الواليــات المتحــدة منــذ نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة. والجديــر ذكــره، أنــه ســبق وأن 
شــاركت ســفينة دوريــة بريطانيــة العــام الماضــي للمــرة األولــى 
فــي تمريــن “كيــن ســورد”، وهــي عمليــة تدريــب منتظمــة فــي 
المحيــط الهــادئ تنفذهــا البحريــة اليابانيــة واألمريكيــة، وذلــك 
فــي إطــار الجهــود البريطانيــة للتقــارب مــع اليابــان فــي المجال 

العســكري.

3- بــدء التعــاون العســكري مــع فرنســا: فــي أول زيــارة 
ــه إلــى باريــس، خــال شــهر ينايــر الجــاري، تعهــد  رســمية ل
رئيــس الــوزراء اليابانــي فوميــو كيشــيدا بمزيــد مــن التعــاون 
األمنــي مــع فرنســا فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، وذلــك 
رداً علــى التدريبــات العســكرية التــي تجريهــا الصيــن فــي 
منطقــة بحــر الصيــن الشــرقي، والتــي تعتبرهــا طوكيــو بمثابــة 
محــاوالت صينيــة أحاديــة الجانــب لتغييــر الوضــع الراهــن فــي 
هــذه المنطقــة. كمــا أبــدى الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
اســتعداد بــاده لتقديــم الدعــم الكامــل لليابــان مــن أجــل مواجهــة 
انتهــاكات كوريــا الشــمالية المتكــررة للقانــون الدولــي فــي 

ــة.  المنطق
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4- توقيــع اتفاقيــة أمنيــة مــع أســتراليا:  فــي أكتوبــر 2022، 
عقــد رئيــس الــوزراء اليابانــي فوميــو كيشــيدا جلســة مباحثــات 
مــع نظيــره األســترالي أنتونــي ألبانيــز فــي مدينــة بيــرث بغــرب 
أســتراليا، أشــاد خالهــا الجانبــان بالعاقــات االســتراتيجية بيــن 
الدولتيــن، والتــي وصلــت إلــى مســتوى جديــد غيــر مســبوق، 
ودفعــت زعيمــا البلديــن إلــى توقيــع اتفاقيــة أمنيــة جديــدة تمتــد 
إلــى عشــر ســنوات، تهــدف إلــى مواجهــة تصاعــد النفــوذ 
ــن  ــاً ع ــيفيك، فض ــة الهندو-باس ــي منطق ــة ف ــي، خاص الصين
تبــادل المعلومــات االســتخباراتية وإجراء المناورات العســكرية 
المشــتركة، والتعــاون فــي مجــال األمــن الســيبراني، األمر الذي 
مــن شــأنه تعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن فــي المجــال األمنــي 
فــي ظــل اشــتراك البلديــن فــي تحالــف “كــواد” الرباعــي مــع 

الواليــات المتحــدة والهنــد.

تداعيات محتملة

ــي باألســاس،  ــي، والغرب ــس الدول ــه أن التناف ــا ال شــك في مم
ــا  ــد ينجــم عنه ــي، ق ــث العســكري اليابان ــج التحدي ــى برام عل
ــا  ــا أبرزه ــن تصوره ــي يمك ــات، والت ــن التداعي ــة م مجموع

ــي: كالتال

1- إضفــاء المزيــد مــن التعقيــدات فــي الهندو-باســيفيك: 
يرحــب المؤيــدون مثــل الواليات المتحدة وأســتراليا بمســاهمات 

دفاعيــة أكبــر مــن اليابــان. ومــع ذلــك، تنظــر الصيــن إلــى أي 
زيــادة فــي قــدرات اليابــان بشــكل ســلبي، حيــث مــن المتوقــع 
ــوة فــي اســتراتيجية األمــن القومــي  ــر ق ــر اللهجــة األكث أن تثي
غضــب الصيــن؛ إذ تحــدد الوثيقــة بكيــن علــى أنهــا تهديــد أمنــي 
إقليمــي، ولــم تعــد تنــص علــى أن اليابــان تســعى إلــى شــراكة 

اســتراتيجية متبادلــة المنفعــة مــع الصيــن. 

كمــا تنظــر الصيــن إلــى التوجــه العســكري الجديــد لليابــان 
باعتبــاره عامــل محفــز الســتقطاب المزيــد مــن القــوى الدوليــة، 
والغربيــة، إلــى المنطقــة وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى المزيــد مــن 

الضغــوط عليهــا. 

2- تصاعــد محتمــل فــي المعارضــة الداخليــة باليابــان: لدفــع 
ــع  ــن المتوق ــكرية، م ــدات العس ــلحة والمع ــراء األس ــورة ش فات
أن ترفــع الحكومــة اليابانيــة ضرائــب علــى التبــغ والشــركات 
اليابانيــة، ولكــن مــع معارضــة الزيــادات الضريبيــة داخــل 
الحــزب الديمقراطــي الليبرالــي الحاكــم، مــا زال يتعيــن علــى 
ــادات التــي  ــم اليابانــي أن يقــول متــى ســيطبق هــذه الزي الزعي
مــن المتوقــع أن تشــهد معارضــة شــعبية؛ ففــي اســتطاع للرأي 
أجرتــه قنــاة فوجــي تــي، عــارض 66% مــن المشــاركين 
العســكري  التطويــر  تكاليــف  لدفــع  المزعومــة  الضرائــب 

ــي. ــش اليابان للجي
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ــان: ال  ــات أمــام النفــوذ األمريكــي فــي الياب 3- تنامــي التحدي
يمكــن إغفــال أن حالــة التطــور الحــادث فــي االســتراتيجية 
ــو وواشــنطن  ــد طوكي ــن تأكي ــم م ــة، وبالرغ العســكرية الياباني
علــى اســتمرار التعــاون بينهمــا، قــد تــؤدي إلى تنامــي التحديات 
أمــام النفــوذ األمريكــي فــي اليابــان، فتعدديــة الحلفــاء الغربييــن 
الطامحيــن إلــى المشــاركة فــي برامــج التحديــث العســكري 
اليابانــي، قــد يتيــح لليابــان فرصــة لموازنــة عاقاتهــا مــع 
الواليــات المتحــدة، وخصوصــاً أن الوجــود األمريكــي الكبيــر 
ــت حكومــة  ــث طلب ــي؛ حي ــار االســتياء المحل ــان أث داخــل الياب
ــض  ــتضافة بع ــان اس ــن الياب ــرى م ــزاء أخ ــن أج ــاوا م أوكين
القــوة العســكرية األمريكيــة، خاصــة وأن أوكينــاوا تســتضيف 
مــا يقــرب مــن 70% مــن القواعــد العســكرية األمريكيــة فــي 

ــان. الياب

ــق  ــن أن الوثائ ــم م ــه بالرغ ــذا الصــدد، أن ــي ه ــظ ف وياح
ــان  ــدة للياب ــن القومــي الجدي ــر عــن اســتراتيجية األم ــي تعب الت
تكــون  دائمــة”  مشــتركة  “قيــادة  إنشــاء  مــرة  تشــمل ألول 
مســؤولة عــن التنســيق بيــن الفــروع البريــة والبحريــة والجويــة 
لقــوات الدفــاع الذاتــي والجيــش األمريكــي، فإنهــا عبــرت فــي 
الوقــت ذاتــه عــن حاجــة اليابــان إلــى بنــاء نظــام دفــاع مســتقل 
ــف  ــي ظــل التحال ــي؛ فف ــش األمريك ــى الجي ــط عل ــد فق ال يعتم
اليابانــي األمريكــي، اعتمــدت طوكيــو علــى واشــنطن لضمــان 

القــدرة علــى الهجــوم المضــاد؛ حيــث لعبــت الواليــات المتحــدة 
دور “الرمــح” واليابــان دور “الــدرع”. ووفقــاً الســتراتيجية 
ــتقبلية  ــتراتيجية المس ــتتحول االس ــدة، س ــي الجدي ــن القوم األم
لقــوات الدفــاع الذاتــي اليابانيــة مــن التركيــز علــى نظــام الدفــاع 
ــي  ــوي والصاروخ ــاع الج ــى “الدف ــرض إل ــي المعت الصاروخ

ــل”. المتكام

ــة  وفــي هــذا اإلطــار، ســيكون مســتقبل العاقــات األمريكي
فالواليــات  عديــدة،  ســيناريوهات  علــى  مفتوحــاً  اليابانيــة 
المتحــدة ظلــت علــى مــدار عقــود الحليــف األهــم لليابــان والــذي 
ــد ال  ــي، ق ــوب. وبالتال ــن المطل ــة والتأمي ــو الحماي ــدم لطوكي يق
تتقبــل واشــنطن بســهولة التخلــي عــن نفوذهــا، وربمــا تضغــط 
علــى طوكيــو لضمــان حصــول شــركاتها علــى أكبــر قــدر مــن 
ــاً  ــا أيض ــي، وربم ــش اليابان ــة للجي ــليح المطلوب ــات التس صفق
تضغــط علــى طوكيــو لتحجيــم تعاونهــا العســكري مــع بعــض 

األطــراف. 

ــح  ــن المرج ــي:  م ــس األوروب ــابكات التناف ــتدعاء تش 4- اس
ــى برامــج التحديــث العســكري  أن يــؤدي التنافــس الغربــي عل
إلــى اســتدعاء ديناميــات التنافــس األوروبــي، وخاصــة بيــن كل 
ــية  ــات الفرنس ــا، فالعاق ــك ألماني ــا وكذل ــا وبريطاني ــن فرنس م
البريطانيــة لــم تكــن علــى مــا يــرام طيلــة الســنوات الماضيــة.
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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.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية
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وجــاء إلغــاء اســتراليا لصفقــة الغواصــات النوويــة مــع فرنســا، 
ــة  ــا بغواصــات نووي ــتعاضة عنه ــبتمبر 2021، واالس ــي س ف
أمريكيــة فــي إطــار تحالــف “أوكــوس” بينهــا وبيــن الواليــات 
ــكري  ــس العس ــد علــى حالــة التناف المتحــدة وبريطانيــا، ليؤك
بيــن بريطانيــا وفرنســا. كمــا أن ألمانيــا هــي األخــرى ســتحاول 
الحصــول علــى حصتهــا فــي برامــج التســليح اليابانيــة، وهــو 
مــا ســيؤدي إلــى تفاقــم التنافــس مــع فرنســا وبريطانيــا. ال ســيما 
ــات مــع  ــة بالعاق أنهــا أظهــرت اهتمامــاً فــي الشــهور الماضي
اليابــان، وتجلــى ذلــك فــي زيــارة وزيــرة الخارجيــة األلمانيــة 
“أنالينــا بيربــوك” لطوكيــو، فــي يوليــو 2022، وتأكيدهــا علــى 
أهميــة التعــاون بيــن الدولتيــن فــي مواجهــة الصيــن وروســيا. 

العســكرية:  المحــاور  لسياســات  المحتمــل  التكريــس   -5
يحتمــل أن يفضــي التنافــس علــى تحديــث الجيــش اليابانــي 
إلــى التكريــس لسياســات المحــاور العســكرية فــي التعامــل مــع 
ــدة  ــات المتح ــتراليا والوالي ــل اس ــد تعم ــة ق ــن جه ــو، فم طوكي

ــى النســبة  ــى التنســيق فيمــا بينهــم للحصــول عل ــا عل وبريطاني
ــر  ــو األم ــي. وه ــش اليابان ــث الجي ــات تحدي ــن صفق ــر م األكب
الــذي قــد يقابــل بتعــاون بيــن فرنســا وألمانيــا، وبعــض الــدول 
األخــرى، لتنســيق مســاهمتهم فــي مســار تحديــث الجيــش 

ــي. اليابان

ــاً  ــرة تحطيم ــة األخي ــات الياباني ــد السياس ــول، تع خالصــة الق
للمحظــورات القائمــة منــذ عقــود، والتــي تبنــت موقفــاً دفاعيــاً 
ــه  ــذي صاغت منضبطــاً نســبياً بموجــب دســتورها الســلمي، ال
الواليــات المتحــدة بعــد هزيمــة طوكيــو فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة. بيــد أنــه علــى الرغــم مــن آفاقهــا المتوســعة، فإنهــا 
ســتؤدي إلــى تشــابكات عديــدة فــي ظــل حالــة التنافــس الغربــي 
ــش  ــر الجي ــج التســليح المطروحــة لتطوي ــة حــول برام القائم
اليابانــي، هــذه التشــابكات لــن تقتصــر علــى تفاعــالت اليابــان 
ــى طبيعــة المعــادالت  ــة، ولكنهــا ســتمتد إل مــع القــوى الغربي

ــة الهندو-باســيفيك.  الحاكمــة لمنطق


