
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 للياابن اجلديدة الدفاعية االسرتاتيجية

 :السؤال
 نفاقإلا يف كبرية زايدة اجلديدة االسرتاتيجية هذه وتتضمن أايم، قبل أعلنتها جديدة دفاعية اسرتاتيجية بتبين الياابن قامت
 من أهدافها هي وما ؟الثانية العاملية احلرب قبيل كانت ماك العسكرية قوهتا تستعيد أخذت الياابن أن ذلك يعين فهل العسكري،

 أمريكا؟ من خاصة خارجي أتثري حتت أهنا أم ذاتية قرارات هي وهل ذلك؟

 :اجلواب

 الياابين الوزراء رئيس حكومة صادقت حيث قانونية تعديالت وأقرت للدفاع جديدة اسرتاتيجية الياابنية احلكومة تبنت نعم،
 الدفاع "اسرتاتيجية والثانية للياابن" القومي األمن "اسرتاتيجة هي األوىل ؛دفاعية واثئق ثالث على 16/12/2022 كيشيدا فوميو

 حالة هبدم وتقوم الثانية العاملية احلرب بعد ما صفحة تطوي الياابن نإ فيها يقال ما وأقل الدفاع"، بناء "برانمج هي واثلثة الوطين"
 املرامي احلقيقية نستعرض ما يلي: فهمت   وحىت العسكرية، قوهتا بعث إلعادة العنان تطلق هي وها ودعق لسبعة عاشتها اليت االهنزام

 :االسرتاتيجية هذه بنود من: أوالا 

 للياابن احتالهلا أثناء أمريكا وضعته الذي الياابين الدستور ببنود العمل إهناء الياابن أعلنت فقد االسرتاتيجية هذه مبوجب -1
 عسكري عمل أي من ومنعها العسكرية القوة من الياابن حبرمان يقضي كان الذي الدستور ذلك ،1947 سنة منذ سارايا  وصار
 احلرب وتستثين ومشروط "مضاد" ايابين هجوم عن فقط تتحدث للياابن اجلديدة االسرتاتيجية أن من الرغم وعلى ..حدودها خارج

 االسرتاتيجية هذه وتتضمن ..اخلارجية العسكرية األعمال حرمة كاهلها عن الياابن افيه تنفض اليت األوىل املرة أهنا إال االستباقية
 دول إلنفاق )املماثل %2 إىل السابق، السقف وهو اإلمجايل، احمللي الناتج من %1 من العسكري الياابن إنفاق حجم مضاعفة

 الياابن فإن وابلتايل (،16/12/2022 نت، رة)اجلزي احلكومي اإلنفاق من %10 ميثل وهذا ،2027 سنة حبلول األطلسي( حلف
 .والصني أمريكا بعد العسكري اإلنفاق حيث من عاملياا  دولة كثالث نفسها تضع

 منذ تعقيدا" واألكثر األشد األمنية "البيئة أمسته ما ظل يف سيناريو" "ألسوأ ابالستعداد تطالب االسرتاتيجية هذه أن كما -2
 العابرة (500) األمريكية الصواريخ من كبري عدد شراء يتطلب وهذا اخلارجية، التهديدات ومواجهة ة،الثاني العاملية احلرب هناية

 .بعيدة مسافات من أيتيها اعتداء أي على للرد جاهزة الياابن لتكون "6-م.سإو" "توماهوك" طراز من للقارات
 سيادي كحق احلرب عن األبد إىل يتخلى ابيناليا الشعب" أن على تنص الياابين الدستور من التاسعة املادة كانت -3
 امتالك يتم ال ذلك حتقيق أجل ومن. الدولية النزاعات حلل كوسيلة العنف بواسطة هتديد أو عدوان أعمال أبية القيام وعن للدولة
 إسقاطها جرى قد املادة هوهذ. احلروب" خوض يف حبقها الدولة تعرتف وال العسكرية، القوات من غريها أو جوية أو حبرية أو برية قوات
 يعيد حقيقي جيش وبناء عسكري وتصنيع حريب إنفاق من واسعة داخلية حتوالت تقتضي جديدة حربية سياسة أمام الياابن لتقف

 .الثانية العاملية احلرب قبل ما فرتة يف للياابن الساحقة العسكرية القوة لألذهان
 حق اجلديدة التعديالت فتضمنت األخرى، الدولية القوى ومع جرياهنا مع ياابنال تبنتها اليت السلمي التعايش سياسة إهناء -4



 الشر" "اثلوثـل التصدي يشبه ما اجلديدة االسرتاتيجية وتضمنت معادية، تعتربها دول ضد مضادة" "ضرابت بشن الياابنية القوات
اا "هتديدـب أمستها واليت الشمالية بكوراي واثنياا  للياابن" اتيجياسرت  حتد   كربأ"ـب أمستها واليت أوالا  ابلصني واملتمثل هكذا، تسمه مل وإن

 أهدافها لتحقيق القوة الستخدام )استعدادها بسبب الذعة انتقادات هلا وجهت واليت روسيا واثلثاا  ،"اليوم للياابناا ووشيكاا خطري 
 مع االسرتاتيجي تعاوهنا وكذلك اهلادئ واحمليط سياآ منطقة يف العسكرية ونشاطاهتا.. أوكرانيا يف احلال هو كما اخلاصة األمنية
 .(16/12/2022 ،24 فرانس. األمن" جمال يف كبري قلق مصدر "يشكل وهذا ..الصني

 :يلي ما يتبني االسرتاتيجية هذه من الدولية املواقف ىلإ وابلنظر: اثنياا 

 استياء الرمسي إعالهنا قبل حىت اجلديدة الياابنية ةاالسرتاتيجي )وأاثرت رمسياا، عليها واحتجت بقوة الصني عارضتها لقد -1
 من الصني كانت اليت العشرين، القرن من األول النصف يف الوحشية الياابنية العسكرية النزعة عن ابستمرار تتحدث اليت بكني

 التفامهات عن وتبتعد قائقاحل تتجاهل "الياابن إن اجلمعة بني وين وانغ الصينية اخلارجية وزارة ابسم املتحدث وقال. ضحاايها
 (.16/12/2022، 24. فرانس "بشدة ذلك نعارض حنن. الصني مسعة وتشوه جيدة، ثنائية بعالقات التزامها وعن املشرتكة
 أزمة ختلق "الياابن الشمالية الكورية اخلارجية وزارة ابسم املتحدث )وقال الياابنية، ابخلطة حبدة الشمالية كوراي ونددت -2

 دول ضد وقائية ضرابت لشن قدرات امتالكها على رمسيا طابعا عمليا تضفي جديدة أمنية اسرتاتيجية ابعتمادها.. ةخطري  أمنية
 املتحدث وحذر ."آسيا شرق يف األمنية البيئة جذراي غري قد اجلديد الياابين العدوان خط على رمسي طابع "إضفاء نإ ،...أخرى"،

 .(20/12/2022 عريب، نيوز سكاي. للغاية ئوسي خطري "اخليار هذا أن ستدرك طوكيو أن من
 إن ساليفان جيك بيضاأل للبيت القومي األمن مستشار وقال. االسرتاتيجية هبذه واشنطن )رحبت فقد أمريكا وأما -3
 ،24 فرانس "وحيد ثه الياابين يمريكاأل التحالف سيعزز كبري بشكل الدفاعية استثماراهتا زايدة يف املتمثل الياابن "هدف

 وأكد. احملدثة اسرتاتيجيتها واثئق الياابن إبصدار ترحيبه عن أوسنت لويد يمريكاأل الدفاع وزير أعرب وكذلك (،16/12/2022
. يةمريكاأل الوطين الدفاع اسرتاتيجية يف احملددة واألولوايت والرؤية الياابنية الوطين الدفاع اسرتاتيجية بني املهم )التوافق على أوسنت
 وحتالفنا احلرجة، اللحظة هذه يف الياابن "جانب إىل تقف بالده إن ابيدن جو الرئيس )قالو (،17/12/2022 األوسط، الشرق

 التحالف تعزيز إىل هتدف للياابن اجلديدة الدفاعية اخلطة أن األبيض البيت واعترب واهلادي"، هلنديا احمليطني منطقة يف أساسي
 .(16/12/2022 نت، اجلزيرة. املتحدة الوالايت مع العسكري

 :يلي ما جند فيها وابلتدقيق الياابين، للدفاع اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة هي هذه :اثلثاا 

 كبرياا  حداثا  كان وإن مفاجئاا  يكن مل 16/12/2022 يف عنها أعلن واليت جديدة دفاعية اتيجيةالسرت  الياابن تبين إن -1
 ما 22/7/2022 يوم نشرت قد كانت الياابنية الدفاع وزارة أن وذلك الياابنية، الضعف حالة من عقود سبعة عن يزيد ما ينهي
 "الكتاب وثيقة فأهنت الدولية، للتحدايت لالستجابة تباعهاا الواجب الدفاعية السياسات بني والذي األبيض" "الكتابـب مسي

 األخرية شن وخماطر للصني املتعاظمة العسكرية كالقوة تواجهها، اليت للتهديدات الياابن رؤية عرضت عندما احلالة تلك األبيض"
 وأتكيد آسيا، يف حرابا  الشمالية وكوراي وروسيا الصني إشعال وخماطر روسيا، مع الصيين العسكري التعاون وخماطر اتيوان، على حرابا 

 وضرورة العسكرية التكنولوجيا يف واالستثمار التهديدات هذه ملواجهة العسكري اإلنفاق زايدة أمهية على هذا الدفاع وزارة كتاب
 غبار نفسها عن تنفض ألن ترقى وقد عالية الياابن طموحات أن على يدل ما الفضاء تشمل األبعاد متعددة عسكرية قوة بناء

تنازع امل اجلزر حيث اجلنويب الصني حبر ومنه اهلادئ احمليط منطقة يف ابملنافسة الياابن حلاق وضرورة الثانية، العاملية احلرب يف اهلزمية
 عليها بني الصني والياابن.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?amp=true&keyword=%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88&contentId=1581960


 السرتاتيجية للتوصل اابنالي مبادرة وراء رئيسياا  مهندساا  آيب" "شينزو السابق الياابن وزراء رئيس كان فقد ذلك وقبل -2
 تبنتها اليت املبادرة تلك تضمنته وما. الصيين النفوذ تصاعد ملواجهة معاا، واهلادي اهلندي احمليطني على تركز مشرتكة، يةأمريك ايابنية
 يف املالحي ناألم أجل من املشرتك والتعاون واالستثمارات التجارة يف احللفاء ابقي مع وكذلك ايابين أمريكي تعاون من أمريكا

 .(8/11/2017 )العربية، .املبادرة تلك يف واهلند أسرتاليا من كل وإشراك واهلندي، اهلادي احمليطني

 العسكرية قوهتا استعادة يف اليوم منذ آخذة الياابن أبن قبلها وما اجلديدة الياابنية االسرتاتيجية هذه من يتبني وهكذا -3
 آسيا، يف خاصة اعتبارها وهلا كربى دولة دائماا  كانت الياابن أن من الرغم وعلى آسيا، يف للقتال واالستعداد املاضي غبار ونفض
 احمليط يف واجلزر وكوراي الصني تكتسح فكانت الثانية، العاملية للحرب األوىل السنوات أثناء املنطقة على املهيمنة الدولة وكانت
 حىت الوحيدة هي نووية ضربة الياابن وتتلقى الطرفان ينهزم أن قبل أورواب يف تكتسح أملانيا جيوش كانت كما متاماا  آسيا يف وغريها

 مئيت من أكثر وقتلت 1945 آب/أغسطس يف ونكازاكي هريوشيما على نوويتني قنبلتني األمريكية الطائرات أسقطت عندما اليوم
 أمريكا بقيادة احللفاء ودخل أبسبوع نابلالق هذه إلقاء بعد استسالمها 15/8/1945 الياابن أعلنت مث الفور، على شخص ألف

 .واحتلتها الياابن

 وتلقى الياابنيني عند العظمة مشاعر تدغدغ الياابنية العسكرية استعادة فإن للياابن العريق اإلمرباطوري التاريخ إىل وابلنظر -4
 بعد فيها ألمريكا كبرية عسكرية قواعد ووجود ناليااب يف العسكرية عن االبتعاد فرتة طول لكن الياابين، الشعب عند واسعاا  ترحيباا 

 .ابلكامل ذاتية ليست العسكرية قوهتا الستعادة الياابن دوافع جيعل ذلك كل اليوم، وحىت 1952 سنة الياابن من احللفاء انسحاب
 للمخاطر ونظرهتا كريةالعس وحتالفاهتا جليشها جديدةا  سياسةا  الياابن لتبين واملؤيدة الفورية األمريكية التصرحيات ولعل -5

 للمخاطر للتصدي املتحدة الوالايت اسرتاتيجية يف الزاوية حجر هي إمنا الياابن عسكرة أبن للشك جماالا  يدع ال مبا تدل اإلقليمية
 ما وهو الصني، مع للحرب وتتأهب اتيوان حول واالستفزاز االضطراب وتثري الصني حمليط جيوشها تنقل فأمريكا خاصةا، الصينية

: قالف اتيوان، على هجوماا  الصني شنت إذا احلرب يف مباشرةا  ستشارك أمريكا كانت إن سؤاله لدى ابيدن األمريكي الرئيس أعلنه
 .نعم

 العسكرية بعث على التحريض إىل ابإلضافة ،الشمالية لكوراي ترامب السابق الرئيس إدارة استفزاز من لوحظ ما كذلكو  -6
 ترامب وكان...): 2017 سنة للياابن زايرته قبيل وذلك ،احملاربة" "األمةـب الياابنيني األمريكي الرئيس خاطب حيث الياابنية

 الياابن خصوصاا  تشمل اليت الزايرة على ويهيمن. رئيساا  بصفته آسيا إىل واحلساسة الطويلة األوىل جولته اجلمعة يبدأ أن قبل يتحدث
 للصني، وأقول حماربة، أمة "الياابن إن نيوز، فوكس لشبكة ترامب وقال ..لشمايلا الكوري النووي التهديد ملف اجلنوبية، وكوراي
.. .الشمالية" كوراي مع يستمر ذلك تركتم ما إذا العاجل، القريب يف الياابن مع كبرية مشكلة ستواجه... آخر بلد ألي وأقول
 تتحرك أن ميكن الياابن أبن الصني يهدد هو أي (2017 نوفمربتشرين الثاين/ 03 - اجلمعة - الدويل الشأن - نيوز مرصد

 ظل يف ايابنية حاجةا  كوهنا من الرغم وعلى الياابن عسكرة إعادة فإن وكذلك! ابمسها ينطق وكأنه الشمالية كوراي ضد عسكرايا 
الرؤية األمريكية  يف زيةاملرك الدولة الياابن أضحت فقد املعامل، مكتملة أمريكيةا  خطةا  تعترب أهنا إال آسيا شرق يف اجلديدة الظروف

 ملواجهة الصني.

هل هي قرارات ذاتية من الياابن أو أهنا حتت أتثري : واآلن ميكننا إلقاء الضوء على جواب اجلزء األخري من السؤال، أي: رابعاا 
  ما يلي:بنييتخارجي خاصة من أمريكا؟ وبتدبر ما سبق 

 ني، فقد كانت الصني متثل األفق الواسع لالستعمار الياابين قبل أنإن الياابن هلا اتريخ طويل من االنتصارات مع الص -1
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 حيةا  تزال ال ابالنتصارات احلافل الياابين التاريخ ذلك رواسب بعض أن مبعىن األوروبية، االستعمارية الدول وابقي أمريكا عنها متنعها
 االقتصاد أن أمهية تقل ال انحية ومن التاريخ، عرب جرائم عن والتعويض ابالعتذار الياابن من صينية مطالبات يف وتتمثل اليوم إىل

 القدرات ذلك ومن الصني، مع شاملة مواجهة سياسة على اإلنفاق على قادر والصني، أمريكا بعد عاملياا  الثالث وهو الياابين،
 .العسكرية قوهتا أعادت ما إذا الصني مواجهة على مبفردها حىت قادرةا  الياابن جيعل ما والتكنولوجيا الصناعة يف الضخمة الياابنية

 األمريكية اخلطة من اا ءجز  الياابنية السياسة تبقى حبيث أمريكا تقوده حتالف إطار يف ذلك منها تريد أمريكا ولكن -2 
 للياابن فإن وايا،نو  أمريكا هامجتها عندما وخاصة أمريكا مع العداوة مرحلة إىل ذاكرهتا لتعيد الياابن يف القوة نزعة تتحرك وال الشاملة

 اجلديدة الياابنية االسرتاتيجية تفاصيل كل على مسيطرة تكون أن تريد أمريكا فإن ذلك ولكل.. أمريكا مع الصراع يف طويالا  اترخياا 
 أمريكا هجوم تذكر إىل تتجاوزها أن دون الصني مواجهة يف االسرتاتيجية هذه تبقى حىت نفسها عسكرة إبعادة طوكيو تقوم حني

 شبيهة هي آسيا يف الصني مواجهة يف الزاوية حجر ابعتبارها الياابنية العسكرية إلحياء األمريكية النظرة وهذه! عليها وويالن
 ورواب.أيف مواجهة روسيا يف شرقي  لوضعها األملانية العسكرية إلحياء أمريكا تقودها مماثلة ابسرتاتيجية

 هي الشعوب هذه أن صحيح ..أملانيا مثل مثلها عسكريتها ستعادةا يف أتخرت قد الياابن فإن وذاك هذا كل ومع -3
 قادهتم عن وغابت لديهم والكرامة العزة وتراجعت أذهاهنم يف واملال التجارة حتكمت حني الرفاهية استمرأت قد ولكنها حية شعوب

 الياابن أتخرت وهكذا! التوابع عن كثرياا  انفختتل ال وأورواب أمريكا مع انر تدو  أملانيا وكذلك الياابن صارت حىت والنفوذ احلرب مهم
 فيها الشعوب هذه وألن لكن ..دفعاا  لذلك امهبدفع أمريكا قامت حىت يزيد أو عقود سبعة امهعسكريت بعث يف أملانيا( )وكذلك

 يف الدول هذه سيجعل سريع بشكل نووية قوة إىل تتحول أن ميكن واليت العسكرية القوهت الدول هذه بناء فإن احليوية من معترب قدر
 بينهم أبسهم فيصبح نفسها، ألمريكا حىت مشاكل سيخلق الذي األمر جديد، من وعظمتها بقوهتا تشعر البعيد غري املستقبل
 !حنوها غلقت   ال بعيون وأملانيا الياابن يف العسكرية االسرتاتيجية هذه تتابع أمريكا فإن ولذلك شديداا،

 رغباهتا يرضي ما عندها فاخلري العدل، أو للخري وزانا  تقيم ال أهنا جيد اليوم كربى يسموهنا اليت لالدو  لواقع املتدبر إن: خامساا 
 فاحشاا  ظلماا  كانت إذا حىت عليها وهتيمن خرينآلا قضااي تكسب جيعلها ما عندها والعدل خرين،آلا على شراا  ذلك كان وإن حىت
 خري دومنا العامل يف يتحكمون والروم الفرس كان عندما نفسه يعيد التاريخ وكأن والعدل، اخلري عن بعيدة عندهم القيم فموازين هلم،
.. الباطل وزهق احلق جاء وهكذا ،العامل تضيء كنهارها ليلها البيضاء احملجة كانتف ،والعدل اخلري حبقيقة اإلسالم فجاء عدل، وال

 إبذن قريباا  كائن هذا ولعل ،جديد من النبوة منهاج على اخلالفة إبقامة أوله به صلح مبا إال يصلح ال ابألمس كاألمر اليوم واألمر
 يَ ْرفَ َعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يَ ْرفَ ُعَها ثُم  َتُكونَ  َأنْ  اّللمُ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  َجْْبِيمةا اا ُمْلك َتُكونُ  ثُم ...» :ملسو هيلع هللا ىلص قال كما اجلربي امللك هذا بعد هللا
ةِ  َهاجِ ِمن ْ  َعَلى ِخََلَفة َتُكونُ  ثُم   َوَلِكنم  َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلب   َواّللمُ ﴿ العزيز القوي وصدق .والطيالسي أمحد أخرجه .َسَكتَ  مث م  «الن ُّبُ وم

 .﴾يَ ْعَلُمونَ  اَل  النماسِ  َأْكثَ رَ 
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