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 .1مقدمة

سكوت دبليو هارولد ،حاصل على درجة الدكتوراه

مدير مشارك ،مركز سياسات آسيا والمحيط الهادئ
مؤسسة RAND

مخيفا في استخدام ما يُسمى بتكتيكات النزاع البارد
ارتفاعا
الحظ محللو األمن القومي ،في السنوات األخيرة،
ً
ً

(المنطقة الرمادية) ،أو اإلجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن من خالل خطوات ،رغم أنها استتباعية ،فإنها في

الوقت ذاته تخضع لتقدير مدروس لتظل دون المستوى الذي قد يستدعي رد فعل مسلح أو سيلقي بعبء التصعيد
على دول الوضع الراهن 1.كانت الصين إحدى الدول البارزة المطبقة لهذا النهج وقد أدرجته ضمن مكون جوهري من

مكونات االستراتيجية السياسية العسكرية اإلقليمية الشاملة لبكين ،بما في ذلك مجاال البحر والفضاء اإللكتروني،
مع احتمالية إدراج مجال الفضاء الخارجي فيما بعد 2.وتسعى الصين إلى تحويل توازن القوى اإلقليمي لصالحها وتقويض

مصداقية التزامات الردع الممتد األمريكية ،أو الوعود التي تقطعها الواليات المتحدة بأنها لن تردع الهجمات التي تتعرض

لها فحسب ،بل وستردع الهجمات التي يتعرض لها حلفاؤها كذلك مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا 3.في سبيل

ذلك تستعين الصين برجال يُطلق عليهم اسم "الرجال الزرق الصغار" ( )Little Blue Menعلى أنهم صيادون تجاريون وقوات
غطاء بالوكالة وتدعمهم عن طريق سفن إنفاذ القانون البحري وقوات بحرية عابرة لآلفاق
ميلشيا بحرية إقليمية باعتبارهم
ً

 1على سبيل المثال ،ولالطالع على مزيد من النقاش ،انظر Michael J. Mazarr, Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing
 .Era of Conflict, Carlisle Barracks, Pa.: U.S. Army War College Press, December 2015تجدر اإلشارة إلى أنه مع عدم إشارة مصطلح
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) إلى نزاع فعلي محدد الموقع؛ بل إنما يعني نزاع محدد يتعلق باألفكار بين السلم (األنشطة السلمية
سمي النزاع البارد (المنطقة الرمادية) بذلك نظرًا إلى أن أولئك الذين يستخدمون مثل هذه
تماما) والحرب (أنشطة وقت الحرب بالفعل)ُ .
ً
التكتيكات (أو ،كما يفضل بعض المؤلفين ،استراتيجيات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)) يرغبون في تحقيق أهدافهم من خالل الجمع
بين األصول العسكرية والمدنية ،وانتهاك القواعد المرتبطة بالمحاربين النظاميين ،ومحاولة إجبار قوى الوضع الراهن على نشر قوات
اإللكتروني  -وهي مجاالت أقل شفافية
شبه عسكرية تعمل تحت ستار زائف كما لو أنهم مدنيون .في مجالي الفضاء الخارجي والفضاء
ّ
بطبيعتها و/أو بعيدة ماديًا عن الحياة العادية  -تستخدم الدول تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) سعيًا إلى تنفيذ هجمات
تعتمد على اإلنكار المقبول ظاهريًا بغية تحقيق تأثيرات استراتيجية دون أن تعاني عواقب أفعالها.
Denny Roy, “China’s Strategy to Undermine the U.S. in Asia: Win in the ‘Gray Zone,’” The National Interest, September 18, 2
.2015

 3يشير الردع الممتد إلى الوعد الذي تقطعه دولة ما للدفاع عن حليف ،وبذلك ،فهي تردع الدول األخرى عن مهاجمة هذا الحليف (أي
ردع الدول األخرى عن مهاجمة الحليف ومن ثم تمديد نطاق الردع إليها) .تمارس الدول الردع عادة ً بإحدى طريقتين :الردع بالمنع أو الردع
بالعقاب .يشير الردع بالمنع إلى خطوات يتم اتخاذها من أجل إحباط محاوالت عدو ما لتحقيق تأثير معين؛ قد يتمثل أحد األمثلة على
ذلك في استخدام أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي العتراض صاروخ قادم أطلقه عدو ما وتدميره .عندما يكون العدو على علم بوجود
شبكة كثيفة من أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي ،ويعلم بخضوعها لالختبار بانتظام في ظروف واقعية ،فإنه قد يقرر حينها أنه من
غير المفضل محاولة شن هجوم؛ وهنا يتم ردع العدو عن الهجوم من خالل علمه أن هذا الهجوم سيتم منعه .يفرض الردع بالعقاب على
أساس امتالك القدرة على تكاليف عالية إلى حد غير مقبول عقب الهجوم على مرتكب الهجوم .في هذه الحالة ،يتم إبالغ المهاجم
بمصداقية بأنه سيعاني من مجموعة من العواقب الوخيمة إلى حد غير مقبول (على سبيل المثال ،عسكريًا ،اقتصاديًا ،قانونيًا ،سياسيًا)
في حالة تنفيذ هجوم؛ ولتجنب تلك العواقب ،يقرر العدو عدم تنفيذ الهجوم من البداية ،حتى ولو كان يعلم أن الهجوم سيحقق أهدافه.
يتم ردع العدو بسبب الخوف من العقاب بعد الهجوم.

1

سعيًا وراء تحقيق مطالبها في جزر سينكاكو والحصول على امتيازات بحرية أخرى 4.وبالمثل ،يستهدف محاربو الفضاء

اإللكتروني الصينيون المؤسسات أو الخصوم السياسيين لبكين الذين يمتلكون معلومات قيمة ،ويشاركون في عمليات
ّ
اإللكتروني التي تهدف إلى إضعاف الدول المنافسة ،و/أو سرقة ملكيتها الفكرية
االختراق والهجمات السرية عبر الفضاء
ّ

و/أو تنبيهها عندما يتسببون في سخط القادة الشيوعيين الصينيين .وأخيرًا ،فقد استُخدم بوضوح برنامج الفضاء
العسكري الصيني والعناصر المرتبطة به من أجل تعزيز القوة الناعمة للصين وهيبتها ومن أجل التلويح بالنزاع البارد
(المنطقة الرمادية) .وقد سعت الصين إلى التلميح بأنها تعتزم استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية فقط،
في محاولة لتقويض القيود البرلمانية للواليات المتحدة على التعاون في مجال الفضاء مع برنامج الفضاء الخارجي
الذي يديره الجيش الصيني ،وذلك في الوقت الذي يستعرض فيه جيش التحرير الشعبي الصيني ( )PLAأسلحة مضادة
صممت لالستخدام عند التعرض للخطر أو تعقيد استخدام الواليات المتحدة لكل من قدرات
لألقمار الصناعية (ُ )ASAT

االستخبارات والمراقبة واالستطالع ( )ISRالمعتمدة على الفضاء الخارجي؛ وقدرات القيادة والتحكم واالتصاالت؛ وأنظمة

تحديد المواقع والمالحة والتوقيت ( )PNTالضرورية للردع وخوض الحروب .ونظرًا إلى طبيعة األنظمة المستندة إلى
الفضاء الخارجي ذاتها والطبيعة الغامضة لذلك الوسيط ،فإن القدرات اإللكترونية واألصول الفضائية للصين قادرة على
تماما يكون من المحتمل فيها ممارسة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
العمل بطريقة منعدمة الشفافية
ً

التي تستهدف تقويض فعالية أصول الفضاء الخارجي للواليات المتحدة أو اليابان أو الحرمان منها بأسلوب يمكن نفيه
اإللكتروني
خالل فترة قصيرة أو حتى فترة طويلة من الزمن .وخالصة القول ،فإنه على صعيد مجاالت البحر والفضاء
ّ
والفضاء الخارجي ،أبدت الصين االستعداد والقدرة على استخدام تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) وقدراته

جزءا من استراتيجية شاملة لتحدي الوضع اإلقليمي الراهن.
باعتبار ذلك ً

باعتبار اليابان إحدى دول المواجهة لما تمتلكه من أرا ٍ
ض تطمع بها الصين (جزر سينكاكو وربما سلسلة

جزر ريوكيو على نطاق أوسع ،وحتى جزيرة أوكيناوا ،)5فإنها بذلك تصبح صاحبة مصلحة واضحة وملحة في فهم

الطريقة التي يمكن من خاللها كشف النقاب عن التكتيكات واالستراتيجية الصينية في فرض ضغوطات النزاع

اإللكتروني والفضاء
البارد (المنطقة الرمادية) على صعيد المجاالت المختلفة ،وال سيما مجاالت البحر والفضاء
ّ
الخارجي 6.وبالنظر إلى وضع اليابان باعتبارها "حجر الزاوية" لوجود الواليات المتحدة ودورها في منطقة آسيا والمحيط
اهتماما كبيرًا بفهم طريقة ردع الدول التي تسعى إلى تغيير الوضع الراهن
الهادئ ،فإن الواليات المتحدة كذلك تهتم
ً

مستخدمة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،بل وتحديد هويتها وصدها وهزيمتها وفرض تكاليف عليها
ً
إن لزم األمر .أعلنت الواليات المتحدة واليابان قرارًا في نيسان (إبريل) عام  2015بإصدار مبادئ توجيهية جديدة بشأن
تسليما بأهمية التعاون للتصدي لمحاوالت إضعاف القيمة الرادعة للتحالف األمريكي الياباني وتغيير
التعاون الدفاعي
ً

الوضع من خالل ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) 7.وقد أفضت تلك المبادئ التوجيهية الجديدة إلى توسيع
Franz Stefan-Gady, “‘Little Blue Men’: Doing China’s Dirty Work in the South China Sea,” The Diplomat, November 5, 4
2015; Andrew S. Erickson and Conor M. Kennedy, “China’s Maritime Militia: What It Is and How to Deal with It,” Foreign
Affairs, June 23, 2016; Cheng Lai Ki, “The Little Blue Men: China’s Maritime Proxy-Warfare Strategy,” Strifeblog, September 9,
.2016; Christopher P. Cavas, “China’s Maritime Militia a Growing Concern,” Defense News, November 21, 2016
5

.Jane Perlez, “Calls Grow in China to Press Claim for Okinawa,” New York Times, June 13, 2013

“Japan to Shoot Down Foreign Drones that Invade Its Airspace,” Kyodo, October 20, 2013; Robin Harding, “Japan Scrambles 6
Record Number of Jets as Tensions Rise with China,” Financial Times, April 13, 2017; “Japan Scrambles Jets over China Drone
.Flight Near Disputed Islets,” Reuters, May 20, 2017
James J. Przystup, The U.S.-Japan Alliance: Review of the Guidelines for Defense Cooperation, Washington, D.C.: National 7
.Defense University Press, Institute for Strategic Studies Strategic Perspectives, No. 18, March 2015
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اإللكتروني والفضاء الخارجي،
نطاق التعاون العسكري وتعزيزه ،وهو ما أدى إلى توسيع دائرة تركيز التحالف على الفضاء
ّ

ومناقشة الحاجة ،في الوقت ذاته كذلك ،إلى ضمان وجود استجابة "سلسة" إلجراءات الخصوم الموضوعة الستهداف

الفجوات في االنتقال من أوقات السلم إلى الصراعات المس ّلحة .سعت المبادئ التوجيهية لعام  2015إلى تعزيز
تنسيق التحالف والتخطيط من خالل وضع آلية تخطيط ثنائية ( )BPMمحدثة وآلية تنسيق تحالف ( )ACMجديدة؛
حيث تهدف األخيرة إلى أن تكون قانونًا مستقال ً معنيًا بمزامنة ردود أفعال الجانبين إزاء األزمات.

اإللكتروني والفضاء
حددت مؤسسة  RANDالخبراء األمريكيين واليابانيين الرائدين في عمليات البحر والفضاء
ّ
الخارجي وكلفتهم بإمعان التفكير في تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) التي يواجهها التحالف من قِبل
الصين في هذه المجاالت الثالثة ،وذلك انطال ًقا من فهم أن هذه القضايا المعقدة تقع على رأس أولويات إدارة التحالف

والسياسات األمريكية في آسيا ،باإلضافة إلى التفكير الصيني بشأن كيفية االستفادة من ضغوط النزاع البارد
(المنطقة الرمادية) والقوة العسكرية .و ُق ِّدمت أبحاث المؤلفين في مؤتمر ُعقد بمقر مؤسسة  RANDفي مدينة
جمعت هنا في مجلد المؤتمر.
سانتا مونيكا بكاليفورنيا في آذار (مارس)  ،2017وقد ُ
وكما أوضح تحليل أجراه خبراء مؤسسة  ،RANDفإن المؤلفين التابعين للجيش الصيني يمتلكون مجموعة

طموحة بشكل خاص من أهداف السياسات ،ومجموعة محددة المعالم بدقة من االستراتيجيات الموضوعة لتحقيق

ومتقبِّل للمخاطر عن االستراتيجية الوطنية في ظل حكم شي جين بينغ (Xi
نوعا ما ُ
هذه األهداف ،ومفهوم صارم ً

 )Jinpingالذي يرى أن أوقات األزمات تمثل فرصة لتعزيز المصلحة الوطنية 8.ربما األمر األكثر إثارة للقلق هو أن خبراء

جيش التحرير الشعبي ( )PLAيظهرون معتقدات راسخة ذاتيًا بشكل مخيف بشأن مدى دقة قدرتهم على قياس
سيطرتهم على التصعيد ومدى فعالية استغاللهم لتكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) من أجل تحقيق
خصيصا بوصفها مجاالت
أهدافهم في مجاالت البحر والفضاء
حددين تلك المجاالت
اإللكتروني والفضاء الخارجيُ ،م ِّ
ً
ّ
رئيسية للتلويح بالقوة والهيمنة 9.في الواقع ،فإنه من أجل تحقيق قدرة أكبر على تخطيط التأثير في هذه المجاالت،

تعهد جيش التحرير الشعبي تحت قيادة شي جين بينغ بإصالحات جوهرية موجهة نحو عقد شراكات أكبر وتوجيه
َّ
المزيد من الموارد نحو المجالين البحري والجوي .كما أنشأ فرع خدمة جديد يُعرف باسم قوات الدعم االستراتيجية

إلدماج العمليات في مجاالت الطيف اإللكترومغناطيسي والفضاء الخارجي والمعلومات (الفضاء

اإللكتروني)10.

ّ

إذا ما تحدثنا عن الشق العملي ،فقد وضعت الصين عمليات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري

في مقدمة جهودها الدعاء أحقيتها في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي .فعلى سبيل المثال ،يرى اليل موريس

( )Lyle Morrisأن استخدام الصين ألسطول الصيد والميليشيات البحرية وخفر السواحل وقوات إنفاذ القانون البحري
"باعتبارهم مدافعين واضحين عن السيادة" يدفع منطقة شرق آسيا نحو توظيف أكبر لخفر السواحل في "التنافس
الشرَطية ،بدال ً من إجراء المهام التقليدية مثل عمليات البحث واإلنقاذ في البحر 11.وبالمثل،
على الحضور" والمهام ُ

Timothy R. Heath, Kristen Gunness, and Cortez A. Cooper, III, The PLA and China’s Rejuvenation: National Security and Mil� 8
.itary Strategies, Deterrence Concepts, and Combat Capabilities, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-1402-OSD, 2016
Burgess Laird, War Control: Chinese Writings on the Control of Escalation in Crisis and Conflict, Washington, D.C.: Center for 9
.a New American Security, 2017
Joel Wuthnow and Philip C. Saunders, Chinese Military Reforms in the Age of Xi Jinping: Drivers, Challenges and Implications, 10
.Washington, D.C.: National Defense University Institute for National Strategic Studies, 2017
Lyle J. Morris, “Blunt Defenders of Sovereignty: The Rise of Coast Guards in East and Southeast Asia,” Naval War College 11
.Review, Vol. 70, No. 2, Spring 2017
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تعتمد الصين بشكل أكبر على تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) والقوات العاملة في ظل العالقات غير
الواضحة بين القيادة والسيطرة ،كما أوضح روس بابيج ( )Ross Babbageفي دراسته األخيرة حول "مجازفة" الصين في
بحر الصين

الجنوبي12.

وإقــرارًا بــأن تحديــات النــزاع البــارد (المنطقــة الرماديــة) التــي تفرضهــا الصيــن علــى التحالــف األمريكــي

ـي والفضــاء الخارجي ،بحســب
اليابانــي هــي علــى األرجــح التحديــات األكبــر فــي مجــاالت البحــر والفضــاء اإللكترونـ ّ

حددنــا هــذه المجــاالت
ـاء علــى ذلــكَّ ،
الكتابــات الصينيــة وتطويــرات اإلمكانــات وطبيعــة المجــاالت ذاتهــا ،فإننــا ،وبنـ ً
باعتبارهــا بــؤرة تركيــز أساســية فــي بحثنــا 13.وبالنظــر فــي كيفيــة االســتجابة للتحديــات التــي تفرضهــا تكتيــكات

النــزاع البــارد (المنطقــة الرماديــة) الصينيــة علــى التحالــف فــي هــذه المجــاالت ،طرحنــا أســئلة مــن قبيــل:

–ما األدوار التي تنهض بها القوات البرية والقدرات العسكرية التقليدية في تعزيز الردع الشامل وردع ضغوطات
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري؟

–كيف يمكن للواليات المتحدة واليابان التوصل لوضع أفضل في مقاومة الضغوطات البحرية الصينية عبر
استراتيجيات المنع وفرض التكلفة؟

اإللكتروني ،وكيف يمكن للواليات المتحدة
–ما الدور الذي يراه قادة الدفاع األمريكي للحلفاء في الردع في الفضاء
ّ
اإللكتروني؟
مساعدة اليابان بشكل أفضل في الدفاع
ّ

–ما التحديات التي تواجهها اليابان من المنظور القانوني في الدفاع عن نفسها وتقديم المساعدة إلى الواليات
اإللكتروني؟
المتحدة في حالة الطوارئ المرتبطة بالفضاء
ّ

–كيف يتصور الباحثون االستراتيجيون األمريكيون والصينيون العالقة بين الردع والفضاء الخارجي ،وما تبعات
نهجي الدولتين على التحالف األمريكي الياباني؟

–كيف تتعاون اليابان بشكل أفضل مع الواليات المتحدة للردع والدفاع عن أصول التحالف الرئيسية في الفضاء
الخارجي؟

ملخصات الفصل
في مقاله" ،االستعانة بالقوات البرية لمواجهة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في البحر :دور قوات

الدفاع الذاتي البرية اليابانية ( )JGSDFفي جزر نانسي (ريوكيو)" ،يرى يوشياكي ناكاغاوا ،من المنتدى الياباني للدراسات
طا كبيرًا في تحسين
االستراتيجية ،الفريق المتقاعد في قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ،أن اليابان قطعت شو ً
قدرتها على استخدام األرض للسيطرة على البحر واستعادة الجزر المفقودة من خالل العمليات البرمائية .ومع ذلك،
فإنه يرى أن اليابان ال تزال في حالة إلجراء تغييرات أكبر من أجل زيادة فعالية الردع ،أو في حالة الضرورة ،تقويض أي جهود

Ross Babbage, Countering China’s Adventurism in the South China Sea: Strategy Options for the Trump Administration, 12
.Washington, D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2016
 13يعد المجال الجوي كذلك أحد المجاالت التي تستغلها الصين في ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،وباألخص عند إعالنها
منطقة تحديد الدفاع الجوي فوق بحر الصين الشرقي ،باإلضافة إلى نشرها طائرات بدون طيّار في المجال الجوي في جزر سينكاكو وما
حولها في  2013و .2017ونتوجه بالشكر إلى زميلنا بمؤسسة  RANDبرين ألكير ( )Brien Alkireلتذكيرنا بعدم تجاهل إدراج هذه النقطة
اإللكتروني والفضاء الخارجي.
المهمة في أثناء التركيز على مجاالت البحر والفضاء
ّ
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صينية لالستيالء على جزر سينكاكو أو االستفادة من مزايا سلسلة جزر نانسي شوتو األخرى (جنوب غرب ريوكيو).
يرى ناكاغاوا أن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تتطور نحو الصعود إلى مكانة أفضل من حيث الدفاع عن األراضي

ظا ذلك التحوُّل من
اليابانية ضد تهديدات الهجوم الجوي والبحري والصاروخي والبرمائي المحتمل من الصين ،مالح ً
الحقا
(وسمي
ً
الدفاع الثابت في جزيرة هوكايدو الشمالية ضد الغزو البري السوفيتي إلى تطوير "الدفاع الديناميكي" ُ
باسم "الدفاع الديناميكي المشترك" لتأكيد التعاون مع الواليات المتحدة) الذي يركز على الجنوب والغرب .بدأ شراء

عدد من القدرات الرئيسية في معالجة نقاط ضعف اليابان في المناطق البعيدة عن البر الرئيسي والقريبة من المناطق
التي زادت فيها الصين من نشاطاتها وقدراتها العملياتية وإيقاعها ،وتشمل تلك اإلمكانات الرئيسية كال ً من أجهزة

الرادار المعنية باالستحواذ على األهداف ونشرها ،ومدفعيات صواريخ أرض جو المحمولة على المركبات ،والصواريخ
المحمولة المضادة للسفن ،وتطوير قوات رد سريعة االنتشار تركز على الهجوم البرمائي وعمليات استرداد الجزر .ويدعم
ناكاغاوا فكرة التركيز على توفير مخزونات أكبر من السلع الرئيسية (الطعام والماء والمالبس والذخيرة) في حالة

النزاع الطويل ،مشيرًا إلى ضرورة أداء الخدمات اللوجيستية في حالة الهجوم ،وحاثَّا قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية
والدوائر األخرى على توفير صواريخ طويلة المدى لسد الفجوات بين الجزر المنتشرة بشكل واسع النطاق في الجنوب

شجعا الحكومة المركزية على التفكير أكثر في كيفية تعاونها مع الحكومات المحلية إلجالء المدنيين
وم
الغربي؛ ُ
ً

العالقين في منطقة النزاع أو توفير مأوى لهم ودعمهم ،حيث إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية قد ال تكون قادرة على
توفير القوة البشرية لمحاولة إجالئهم .وعلى غرار زميله الفريق المتقاعد إيسوب كويتشي ( ،)Isobe Koichiالذي يرى
أن لواء العمليات البرمائية ( )AOBلم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من حيث القدرة على تنفيذ عمليات برمائية
فعالة على نحو موثوق (وذلك لعدة أسباب ،تشمل قلة الخبرة وتحديات تحسين بنية تحتية مرنة للقيادة والتحكم) ،فإن

ناكاغاوا يرى أن هناك حاجة لمزيد من القوة البشرية ومزيد من التركيز على هذه المشكلة 14.ومع ذلك ،فبقدر ما يمثل

استثمار اليابان المبدئي في القدرات البرمائية عقبة تتحطم عليها طموحات الصين في االستيالء على سلسلة جزر
الجنوب الغربي عبر عمليات منخفضة التكلفة ،فإن تطوير لواء العمليات البرمائية يساعد في ردع تحديات النزاع البارد
طموحا من ذلك (بل ودحر هذه التحديات إن لزم األمر).
(المنطقة الرمادية) أو ما هو أكثر
ً

عقب مقال ناكاغاوا ،يعرض جونتشي فوكودا الذي يعمل في معهد الدراسات السياسية الدولية بطوكيو "دور

التحالف األمريكي الياباني في ردع ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري ،بل ودحرها إن لزم
األمر ،من المنظور الياباني" .يسرد فصل فوكودا في البداية تكتيكات الصين في بحري الصين الجنوبي والشرقي ،ثم
يبرهن على ضرورة أن يواجه التحالف األمريكي الياباني الضغوطات الصينية عبر استراتيجية ثنائية من المنع وفرض

التكلفة على المدى الطويل 15.يرى فوكودا أنه في حالة تحسين الواليات المتحدة واليابان قدراتهما على منع الصين

من الوصول إلى أهدافها عبر ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،فسيكون بإمكانهما زيادة التكلفة التي
تتكبدها الصين لتحقيق طموحاتها ،وبالتالي ،تأخير اللجوء إلى الصراع وتقليل التكلفة بشكل محتمل على الحلفاء
فتكا الستخدامها
عبر تحويل استثمارات الصين إلى معالجة التحديات باهظة التكلفة بدال ً من تطوير القدرات األكثر
ً

في الضغط على الحلفاء .ويشير فوكودا ،في وجهة نظر يتفق فيها مع ناكاغاوا ،أنه يتعين على الحلفاء ،أوال ً وقبل كل
شيء ،االستثمار في الحفاظ على قدراتهما وتوسيعها من أجل الهيمنة على القتال التقليدي ألن ذلك يعد طريقة

Lt. Gen. Koichi Isobe, JGSDF (Ret.), “The Amphibious Operations Brigade: The Establishment of the JGSDF Brigade and 14
.Its Challenges,” Marine Corps Gazette, Vol. 101, No. 2, February 2017
Junichi Fukuda, “Denial and Cost Imposition: Long-Term Strategies for Competition with China,” Asia-Pacific Review, Vol. 15
.22, No. 1, May 2015
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الستدامة الردع وتحسينه .بعد ذلك ،يجب االستثمار في قدرات إنفاذ القانون البحري باليابان بما يضمن حصول خفر
المع ّدات والموظفين الالزمين لها ،باإلضافة إلى السلطات القانونية والخبرة العملياتية
السواحل الياباني ( )JCGعلى
َ

الالزمتين لإلسناد السليم لمهمة من مهمات التصدي لضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) إلى قوات الدفاع

الذاتي اليابانية إذا تجاوز األمر قدرة السلطات المدنية على التعامل معها وحدها .وعلى صعيد استراتيجيات فرض
موسعة من قبِل الواليات المتحدة واليابان لدعم قدرات إنفاذ القانون والدوريات والوعي
التكلفة ،يدعو فوكودا إلى جهود
َّ

بالمجال البحري لدى الشركاء والحلفاء للحيلولة دون ترهيب الصين لجيرانها اإلقليميين مثل الفلبين وفيتنام .كما
يدعو الستخدام اإلدانة الدبلوماسية واسعة النطاق لمحاوالت الصين في فرض ضغوطات النزاع البارد (المنطقة

الرمادية) .يدعم فوكودا التفكير في الخطوات التي من شأنها فرض تكاليف محلية على الحزب الشيوعي الصيني،
والتي يمكن أن تشمل نشر معلومات عن فساد قادة النخبة وتوطيد العالقات مع تايوان وتقديم الدعم للمجموعات

االنفصالية في أقصى غرب الصين أو المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على الصين ،مشيرًا في ذلك الصدد إلى
أن اللجوء إلى اإلجراءات القانونية الدولية ،مثل لجوء الفلبين إلى المحكمة الدولية لقانون البحار ( ،)ITLOSوما
يصاحب ذلك من تكبد تكاليف اإلضرار بالسمعة ،قد ال تفلح في إثناء الصين ودفعها للتراجع عن تكتيكات النزاع

البارد (المنطقة الرمادية) لتغيير الوضع الراهن .واختتم بتذكير القارئ بأن الهدف من وراء كل هذه الجهود ليس الصراع
مع الصين ،وإنما الحيلولة دون تغيير الصين للوضع الراهن عبر القوة أو ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) :إذا

تقبلت الصين النظام اإلقليمي وقررت العمل داخل نطاق أحكامه وأعرافه ،لن يكون لدى الحلفاء مبرر لتحدي الصين.

اللواء جون دافيس (( )John Davisلواء متقاعد بالجيش األمريكي) ،والذي يعمل حاليًا في شركة Palo Alto
اإللكتروني
 ،Networksيعرض أفكاره بشأن كيفية نجاح الحلفاء في ردع أي محاوالت لالستفادة من مجهولية الفضاء
ّ

في "التحالف األمريكي الياباني والردع في مجال الفضاء اإللكتروني" ،بل وتقويض هذه المحاوالت إن لزم األمر ،وذلك
ّ
عبر التحول من التركيز على ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري إلى استخدام القوة
اإللكتروني في الحياة
في مجال الفضاء
اإللكتروني .يستهل دافيس حديثه باإلشارة إلى األهمية المتزايدة للفضاء
ّ
ّ
اليومية والتجارة والعمليات العسكرية مشيرًا إلى أن أولمبياد طوكيو  2020القادمة ستشكل هد ًفا رئيسيًا لألعداء

الذين لديهم مصلحة في اإلضرار أو فرض الضغوطات على اليابان و/أو الواليات المتحدة .ثم يشير إلى وجوب استناد

شق وطني (حيث تُدعم وتُستكمل سياسات الحكومة
السياسة اإللكترونية األمريكية اليابانية إلى ثالثة محاور:
ٌ
وشق
اإللكتروني بين العامة)،
بالكامل عبر تعاون الدولة بأكملها ،بما في ذلك دعم القطاع والوعي المتزايد باألمن
ٌ
ّ
وشق متعلق بالردع الذي يسعى إلى رأب الصدع بين الحلفاء بهدف ضمان استجابة سلسة ضد
خاص بالتحالف،
ٌ
الضغوطات التي تستهدف أي طرف من األطراف .ويدعو دافيس الحلفاء إلى تركيز أغلب الجهود على تقوية البنية
التحتية الحيوية لتعزيز الردع من خالل منع التهديدات التي قد تسبب دمارًا واسع النطاق أو تسفر عن حاالت وفاة.
ومع ذلك ،يمكن أن تتواصل تهديدات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) التي ال ترقى إلى هجوم مسلح أو أعمال حرب
في فرض تحديات على أمن الحلفاء .يدعو دافيس ،في ضوء دفاعه عن مصالح الحلفاء ،إلى فهم واضح لما يجب

الدفاع عنه وما يجب أن يكون مرنًا وما يجب أن يكون قابال ً للتعديل من أجل إعادة البناء السريع .ويمثل الدفاع عن هذه
مهاما تتناسب بشكل كبير وعلى أفضل وجه مع
األنظمة وإصالحها ،باإلضافة إلى الدفاع ضد التهديدات الداخلية،
ً

كل دولة على حدة ،إال أن مشاركة المعلومات والبيانات االستخباراتية الخاصة بالتهديدات والممارسات الفضلى هي
أيضا
مجاالت يمكن لكال الجانبين التعاون فيها بشكل مثمر .وفيما يتعلق بالردع من خالل فرض التكلفة
(المشار إليه ً
ُ

بالردع بالعقاب) ،يدعو دافيس إلى تعاون وطيد أكبر بين الحلفاء في بذل الجهود لفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية
اإللكتروني.
وقانونية وعقوبات تتعلق بالسمعة ضد جهات التهديد الفاعلة التي قد تستهدف أي دولة عبر الفضاء
ّ
6

كما يشير إلى وجود مجال كبير أمام واشنطن وطوكيو للتعاون بشأن بناء قدرات الشركاء من أجل المزيد من األمن

اإللكتروني مع الشركاء اإلقليميين في جنوب شرق آسيا ،حيث تكثر نقاط الضعف للغاية ،وتعاني الدول بشكل عام
ّ
من الضعف الشديد والفقر المدقع وانعدام الخبرة بشأن بناء دفاعاتها اإللكترونية بنفسها .ويوصي دافيس بأنه يتعين

اإللكتروني من وقت آلخر ،وإصدار بيان
على الواليات المتحدة الدخول في تدريبات مع اليابان على عمليات الفضاء
ّ
اإللكتروني بواسطة وسائل أخرى؛ كما
إعالني صريح بأن حق الرد مكفول حال شن هجمات على حليفها عبر الفضاء
ّ
يتعين إظهار القدرات اإللكترونية الهجومية بغرض تعزيز الردع .واختتم بدعوة الواليات المتحدة واليابان للتحرك نحو

اإللكتروني عبر تسريع عملية الدفاع
التطوير والبحث المشترك لبرامج اكتشاف التسلل المميكنة ،التي ستعزز األمن
ّ
واكتشاف التسلل واستعادة السيطرة على األنظمة التي لم يتم المساس بها.

أشارت كيكو كونو من المعهد الوطني للدراسات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع اليابانية إلى أن اليابان ال تزال

تفكر في الطريقة التي من خاللها تتواءم سلطاتها القانونية الحالية ومسؤولياتها المؤسساتية مع قدرتها على

اإللكتروني تبدو وكأنها تنتقل من عمل إجرامي إلى محاولة
المالحقة القانونية وتكيفها ألي حالة طوارئ للفضاء
ّ
فرض نزاع بارد وذلك في مساهمتها بعنوان "A Japanese Perspective on Deterrence in Cyberspace Gray Zone
( Contingencies and the Role of the U.S.-Japan Allianceوجهة نظر يابانية حول الردع في حاالت طوارئ الفضاء

اإللكتروني بالنزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،ودور التحالف بين الواليات المتحدة واليابان)" .وتلك منطقة قانونية
ّ
معقدة ،خاصة لدولة سعت لعدة عقود إلى احتضان ثقافة األمن القومي التي وصفها أحد الخبراء البارزين بأنها
تعكس "المناهضة المحلية للنزعة العسكرية" 16.وأشارت كونو إلى أن السياسات اليابانية ترتكز على فكرة أن أعمال

العنف التي ترتقي إلى مستوى الهجوم المسلح وفق القانون ال يقوم بتنفيذها سوى الدول القوميّة أو لن تنفذ إال من

اإللكتروني ،حيث قد تكون هوية مرتكب
يصعب على اليابان التصدي للهجمات التي تتم في الفضاء
خاللها فقط ،مما
ِّ
ّ

الهجوم مجهولة أو عندما تكون عالقات القيادة والتحكم بالنسبة لسلطات الدولة صعبة التمييز أو اإلثبات .عندما
هاجمت مجموعة "ريد هنكر يونيون" الصينية ،وهي مجموعة من "المخترقين الوطنيين" تربطهم عالقة قيادة وتحكم

غامضة مع الحكومة المركزية الصينية وتبدو على أقل تقدير متعاطفة للغاية مع أهداف بكين ،المواقع اإللكترونية
اليابانية خالل أزمة سينكاكو في عام  ،2012اتضح أن جهوزية نظام اليابان كانت أضعف من أن تواجه التحديات في

جيدا مع حالة يمكن أن تعمل فيها جهة فاعلة ضارة من غير
هذا المجال الجديد .ال تتوافق البنية القانونية اليابانية
ً

الدول في بعض األحيان بشكل مستقل ،وفي أوقات أخرى إلى جانب خصوم من الدول يعتزمون إلحاق الضرر باليابان،
بناء على أمر من هؤالء الخصوم .وال تبدو الطريقة التي يمكن من خاللها حشد قوات الدفاع الذاتي
وفي أحيان أخرى
ً

اإللكتروني ،ويبدو أنه موجه من مجموعة أجنبية
اليابانية للتصدي لهجوم يربك الشرطة المدنية وسلطات الدفاع
ّ
بالتعاون مع دولة أجنبية ،واضحة .في الواقع ،يبدو أن اليابان ليس لديها سلطات قانونية تسمح لقوات الدفاع الذاتي

ستمثل استجابة قوات الدفاع
اليابانية بمواجهة سيناريو النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء
اإللكتروني.
ّ
ّ
صعوبة بشكل خاص ألنه من
الذاتي اليابانية (أو استجابة قوات الدفاع الذاتي اليابانية مع استجابة الواليات المتحدة)
ً
 16للحصــول علــى معلومــات عــن ثقافــة األمــن القومــي اليابانــي وثقافــات األمــن القومــي علــى نطــاق أوســع ،انظــر Peter J.
Katzenstein, Cultural Norms and National Security: Police and Military in Post-War Japan, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,
1996a; and Peter J. Katzenstein, The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York: Columbia
 .University Press, 1996bلمعرفــة المزيــد عــن فكــرة تبنــي اليابــان ثقافــة "المناهضــة المحليــة للنزعــة العســكرية بشــك ٍ
ل خــاص
والالســلمية بشــك ٍ
ل عــام" انظــرAndrew L. Oros, Normalizing Japan: Politics, Identity, and the Evolution of Security Practice, ،
Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2008; and Andrew L. Oros, Japan’s Security Renaissance: New Policies and Politics for
.the Twenty-First Century, New York: Columbia University Press, 2017
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دفاعا عن اليابان تتجاوز حدود اليابان اإلقليمية،
تنفذ قوات الدفاع الذاتي اليابانية عمليات عسكرية
غير المفترض أن ّ
ً

اإللكتروني بالبعد اإلقليمي في معظم الحاالت .وتشير كونو إلى أنه في حين يبدو أن
في حين ال يتقيد الفضاء
ّ
اإللكتروني يتالءم مع السياسات الحالية التي تنتهجها الحكومة اليابانية ،فقد يتعين على
المنع في مجال الفضاء
ّ
الحكومة اليابانية توفير توجيه قانوني إضافي لدعم عمليات قوات الدفاع الذاتي اليابانية الرامية إلى الردع من خالل

فرض العقوبات في الفضاء اإللكتروني ،وال سيما إذا كانت تسعى لدعم الردع من خالل استخدام الهجمات اإللكترونيّة
ّ
المضادة أو من خالل الحرب اإللكترونيّة التي تضم الحلفاء .تتفق كونو مثل ديفيز على أن تبادل المعلومات ووضع صورة

سيمثل أهمية حيوية للواليات المتحدة واليابان في
عملياتية عامة مشتركة أو إدراك وجود حالة طوارئ ظاهرة للعيان
ّ
اإللكتروني .وتختتم حديثها باإلشارة إلى مدى صعوبة الحيلولة دون ممارسة ضغوطات
حالة حدوث أزمة تتعلق بالفضاء
ّ

اإللكتروني على الحلفاء ،مشيرة إلى أن "الحدود الدنيا من ضغوطات النزاع
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء
ّ

انصياعا إلجراءات قوات
البارد (المنطقة الرمادية) قد تختلف حسب المجال ،مع كون الفضاء اإللكتروني المجال األقل
ً
ّ
الدفاع الذاتي اليابانية الرامية إلى الردع".
تتجه الدراستان األخيرتان إلى فحص ردع ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء الخارجي ،حيث

يمكن للعديد من القوى الموجهة شن هجمات يمكن منعها وذات عواقب كبيرة .ويمكن بذل جهود للتداخل بصورة

عرضية مع أقمار تحديد المواقع والمالحة والتوقيت ( )PNTالصناعية ،وأقمار االتصاالت الصناعية ،وأقمار االستخبارات
اإللكتروني ،أو أجهزة البث األرضية  /أجهزة
والمراقبة واالستطالع ( )ISRالصناعية ،وغيرها من األصول عبر الفضاء
ّ

المع ّدات الحاسوبية المثبتة ،أو هجمات الطاقة الموجهة ،أو الضربات
بث األقمار الصناعية ،أو البرمجيات الضارة أو
َ

النشطة .يصعب تحديد المسؤولية نظرًا لمرور األنظمة بعمليات تصحيح غير واضحة ،أو مواجهتها لفشل عادي
في النظام ،أو اصطدام حطام فضائي بها ،أو يمكن تعرضها للتوهج الشمسي ،أو قد تكون عرضة لتأثيرات عرضية
حقيقية من أنظمة فاشلة تابعة ألصول دول أخرى ،وكلها أمور يمكن استخدامها إلخفاء هجوم نزاع بارد.

في مقال "الردع الفضائي ،والتحالف األمريكي الياباني ،واألمن اآلسيوي :وجهة نظر أمريكية" ،يعتمد دين تشينغ

من مؤسسة التراث على عمله السابق حول وجهات النظر الصينية للردع ،محددًا االختالفات الرئيسية بين مفاهيم
الواليات المتحدة والمفهوم الصيني للردع والفضاء 17.يبدأ تشينغ من خالل تحديد األدوار الرئيسية التي تؤديها األنظمة

الفضائية في العمليات العسكرية األمريكية ،بما في ذلك أقمار االستخبارات والمراقبة واالستطالع ( )ISRالصناعية،
واألرصاد الجوية ورصد األرض ،واالتصاالت ،وأقمار تحديد المواقع والمالحة والتوقيت ( )PNTالصناعية .يحدد تشينغ

العديد من أوجه الضعف في األنظمة الفضائية ،التي تشمل التأثيرات الناجمة عن اآلثار المادية ،وأسلحة الطاقة

الموجهة ،والهجمات اإللكترونيّة و/أو التداخل مع مراكز التحكم والقياس عن بعد والتتبع األرضي لألنظمة ،حيث
يصف الفضاء على أنه بيئة "يغلب عليها الهجوم " بشكل أساسي .ثم يشير إلى أنه في حين أن الخبراء العسكريين
األمريكيين عادة ما يضعون الردع هد ًفا ،ويميلون إلى معاملته على النحو المحدد في الجهود الرامية إلى إثناء عدو
ما عن اتخاذ إجراء أو إجراءات معينة ،فإن المفكرين الصينيين ،على النقيض من ذلك ،يميلون إلى التعامل مع الردع

باعتباره وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية ويرون أنه ينطوي على كل من اإلقناع بالعدول واإلجبار .يرى األمريكيون
أن الفضاء وسط يمكن من خالله مالحقة العمليات العسكرية قضائيًا ومجال محتمل يمكن أن يكون فيه الردع
ممكنًا على حد سواء؛ وعلى النقيض من ذلك ،يميل المؤلفون الصينيون إلى اعتبار الفضاء مجرد مجال لتمكين

القوة يمكن استهدافه لعرقلة خصم يعتمد بشكل مكثف على األنظمة الفضائية ،ولكنه ليس مجاال ً يمكن فيه
 17انظــر Dean Cheng, “Chinese Views on Deterrence,” Joint Forces Quarterly, No. 60, Spring 2011; and Dean Cheng, Prospects
.for Extended Deterrence in Space and Cyber: The Case of the PRC, Washington, D.C.: Heritage Foundation, January 21, 2016
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أيضا إلى أن الردع في الفضاء بالنسبة للصين يميل إلى أن يتضمن فقط ردع الخصوم
تنفيذ الردع .ويشير تشينغ
ً
عن الهجوم على األصول الفضائية الصينية ،في حين أن الردع الفضائي للواليات المتحدة ينطوي على كل من ردع

العدو عن مهاجمة األصول الفضائية للواليات المتحدة أو تلك الخاصة بحلفاء الواليات المتحدة ،مثل اليابان .ويُشير
تشينغ إلى أن
الكتاب العسكريين الصينيين يبدو أنهم يمتلكون مجموعة خطوات تصعيدية محددة بدرجة مقبولة
ّ
الوضوح يتصورون حدوثها في أزمة لإلشارة إلى نيتهم لردع خصم أو مواجهته من خالل العمليات الفضائية ،التي

تشمل عمليات عرض القدرات الفضائية العسكرية والمناورات التي تتعلق بأصول فضائية عسكرية ونشر األسلحة

الفضائية أو زيادتها ومجموعة من مفاهيم التوظيف التي تشمل األنواع المختلفة "للحصار الفضائي" و"ضربات
الصدمة والترويع" الفضائية .يذكر تشينغ أنه

على الرغم من إمكانية حدوث صدامات في الفضاء الخارجي ،سيظل المصدر الفعلي
طا باألرض ،وهو ما ينشأ على األرجح من التوترات المرتبطة
ألي صراع صيني أمريكي مرتب ً

بالوضع في بحر الصين الشرقي أو مضيق تايوان أو بحر الصين الجنوبي .وهذا يشير إلى أن
صنَّاع القرار بالواليات المتحدة والحلفاء (في كل من آسيا وأوروبا) يجب عليهم التركيز على
عموما ،أكثر من التركيز بشكل أساسي على محاولة منع األعمال العدائية في
ردع االعتداء
ً

الفضاء .في الواقع ،ثمة أدلة قليلة تشير إلى تفكير جهات التخطيط العسكرية الصينية

في صراع يقتصر على الفضاء.

من أجل التصدي بشكل أفضل ألي عمليات عسكرية صينية محتملة تهدف إلى تنفيذ الضغوطات بالفضاء (وإن

كانت غير محتملة) ،يخلص تشينغ إلى أن الواليات المتحدة واليابان بحاجة إلى تعميق حوارهما المؤسسي بشكل
كبير حول الفضاء ،وتأسيس مجموعة مشتركة من المصطلحات المرجعية ،وإطالع كل منهما اآلخر على عمليات

صنع القرار الستخدام األصول الفضائية العسكرية ،ربما من خالل استخدام طرق المحاكاة والنمذجة بحيث تبرز

التوقعات العملياتية لكل جانب والتحركات المحتملة.

يشير كازوتا سوزوكي ( )Kazuto Suzukiمن جامعة هوكايدو إلى أهمية األنظمة الفضائية للواليات المتحدة

واليابان ،ويصف أوجه ضعف األنظمة الفضائية ألشكال متنوعة من الهجوم والتعطيل (بما في ذلك الظواهر
الطبيعية) ،ويستكشف التوافق بين المفاهيم التقليدية للردع من خالل المنع (التصليد) ومن خالل العقاب (الهجمات

على أنظمة فضائية أخرى) ،مشيرًا إلى أن كال ً من التصليد والهجمات المتكررة على األنظمة الفضائية ال يوفران
نموذجا ً فعاال ً أو جذابًا على وجه الخصوص لردع الهجمات على األنظمة الفضائية للحلفاء ،وذلك في المقال األخير

من اإلصدار "وجهة نظر يابانية عن الردع الفضائي ودور التحالف األمريكي الياباني والردع في الفضاء الخارجي" .يرى

سوزوكي
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أنه سيتعين على التحالف األمريكي الياباني ردع الهجمات على األنظمة الفضائية الحيوية

أساسا من خالل استخدام الردع شامل المجاالت [ . . .الذي] سيتطلب
والتصدي لها
ً
مجموعة من أصول استخباراتية برية وفضائية لتحديد مصدر الهجوم العدائي ،والمرحلة

التي سيتعين على التحالف األمريكي الياباني عندها على األرجح الرد بإجراءات تتم في

مجاالت أخرى لتعزيز الردع ضد الهجمات على األنظمة الفضائية للحلفاء أو استعادته".

كما أنه يحث صنَّاع السياسات في الواليات المتحدة واليابان على الشروع في ذلك من خالل االعتماد على جهود
التعاون المبذولة حاليًا بالفعل للتوعية باألحوال الفضائية وتبادل المعلومات للحد من مجهولية ضغوطات النزاع

البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء ،ويرى أن "الوقت مالئم لتحديد ما يشكِّ ل عمال ً عدائيًا وأنواع الوسائل التي يجب

استخدامها في االستجابة لهذه التهديدات" .ويستطيع الحلفاء استخدام ردع متعدد المجاالت منسق في شكل

إرساء معايير وإدانات دبلوماسية وفرض عقوبات اقتصادية واتخاذ إجراءات قانونية وحتى استخدام القوة في حال فشل
جميع الجهود األخرى ،باإلضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية في الفضاء وزيادة التمكين من خالل إعادة

البناء السريع أو الحموالت المستضافة أو الوصول المشترك إلى الوسائل الوطنية.

ـخا منقحــة مــن الدراســات التــي ُعرضــت فــي المؤتمــر .ويعــرض
وفــي الفصــول الســتة التاليــة نقــدم نسـ ً

الفصــل األخيــر بعــض األفــكار الختاميــة.
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 .2استخدام القوات البرية لردع ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في
البحر :دور قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في جزر نانسي (ريوكيو)

يوشياكي ناكاغاوا

الفريق بقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية (متقاعد)

منتدى اليابان للدراسات االستراتيجية

متزايدا وهي :المجال البحري ومجال الفضاء
القت ثالثة مجاالت من الصراع العسكري المحتمل
اهتماما
ً
ً
اإللكتروني ومجال الفضاء الخارجي في السنوات األخيرة 1.وبينما تتداخل هذه المجاالت جزئيًا مع المجاالت التي تنشط
ّ
فيها القوات البرية والبحرية والجوية التقليدية ،فمن غير المناسب االعتقاد بأنها متماثلة 2.تمثِّل المناقشات حول
أساسا من تطور العلوم والتكنولوجيا
هذه المجاالت دليال ً على عنصر جديد يظهر في المجال األمني والعسكري ينبع
ً

ومن التغيرات في المجتمع اإلنساني .وتؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على القوات البرية والبحرية والجوية التقليدية.
اإللكتروني والفضاء الخارجي من أجل المشاركة
طوَّرت القوات البرية اليابانية مجموعات متخصصة تتعلق بالفضاء
ّ

في الردع والدفاع في هذه المجاالت ،وهي :فيالق اإلشارة والمدفعية المضادة للطائرات .ومن المحتمل حدوث تغيير
جوهري في المستقبل بحيث تنفصل هذه القوات المتخصصة عن الجيش الرئيسي ،مثلما فعلت البحرية منذ فترة

فرصا
أيضا اعتبار التحديات التي تفرضها هذه المجاالت الجديدة على القوات البرية
طويلة .ومن هذا المنطلق ،يمكن ً
ً
عظيمة .ومع ذلك سيواجه الجيش منافسة شديدة حول توزيع الموارد على المدى القصير.

سيركز هذا المقال على وضع الردع الخاص بقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في جزر نانسي (ريوكيو).

وسيغطي المقال أهمية جزر نانسي ألمن اليابان والتحالف األمريكي الياباني األوسع نطا ًقا؛ واألدوار والمهام التي
أنجزتها القوات البرية اليابانية في السابق لتحقيق الردع والدفاع في البحر باستخدام القوات على األرض؛ والتغييرات
في األدوار والمهام التي يمكن أن تضطلع بها قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في الوقت الراهن وفي المستقبل،
بناء على سلسلة من التغييرات المهمة لوضعها وقدراتها؛ وبعض المراعاة للقيود أو المتطلبات التي يفرضها الوضع
ً

الذي تجهزه قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية؛ والتداعيات على التحالف األمريكي الياباني.

 1على الرغم من تركيز هذا المؤتمر على ردع ومواجهة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،بدأنا بإلقاء نظرة على الكيفية
التي يمكن من خاللها للقوات البرية التقليدية تقييد الخيارات التي يمتلكها أعداء التحالف األمريكي الياباني الذين قد يفكرون في
فرض ضغوطات .وهذا أمر مدروس :إننا نسلط الضوء على محاولة استخدام القدرات التقليدية لوضع حد أعلى لضغوطات النزاع البارد
(المنطقة الرمادية) والنظر في كيف يمكن لهذه القدرات تشكيل تفكير الحلفاء والخصوم بشأن الضغوطات التي تفرضها حاالت
طوارئ النزاع البارد (المنطقة الرمادية) التي ال تتجاوز الحد المتعارف عليه للهجوم المسلح حسب القانون .ننبه القارئ إلى هذا القرار
بغرض منع االرتباك حيال بدايتنا لإلصدار بالتركيز على الحروب التقليدية ،حيث كان الهدف إبراز الحدود العليا ثم استكشاف األمور دون
مستوى الحرب .كما ستتغاضى الفصول الالحقة أحيانًا عن الحدود بين القدرات ذات الصلة بالحرب وحاالت طوارئ النزاع البارد (المنطقة
الرمادية) ألن قدرات القتال التقليدية تؤثر على مخاوف التصعيد وكيفية تفكير األعداء في إدارة المخاطر.
 2يوجد فرق بين مجال السيطرة البحرية والمجال البحري .مجال السيطرة البحرية هو مجال القوات البحرية وخوض المعارك ،بينما
المجال البحري هو مجال األنشطة األوسع نطا ًقا مثل الصيد وتنمية الموارد والبيئة.
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المعلومات األساسية
برزت أهمية القوات البرية في تشكيل المجال البحري بسرعة منذ مطلع القرن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى

الحشد العسكري العدواني للصين .يؤدي دافع التحديث العسكري المتسم بعدم الشفافية في الصين وأنشطتها

سريعا .وتستند محاوالت الصين لتغيير الوضع الراهن في بحر
البحرية العدوانية إلى تغيير التوازن العسكري اإلقليمي
ً
الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي إلى مجموعة من التأكيدات الموسعة وغير المدعومة تاريخيًا حول مطالبها
متزايدا لخطر الصراع
وفقا لها كثيرًا ،نموًا
الشرعية المتعلقة باألرض .وتؤجج هذه المزاعم ،التي سعت الصين للعمل ً
ً

جدا للمخاوف األمنية للمجتمع الدولي،
الناجم عن الخالفات وسوء الفهم وسوء التقدير ،وأصبحت مصدرًا خطيرًا ً
وخاصة اليابان.
يكمن أحد تفسيرات الصين االستثنائية للقانون الدولي في مطالبها في "اإلقليم البحري" .واستنادًا إلى مطالبها

التي رفضها معظم الخبراء القانونيين الدوليين  -ويشمل ذلك بالتأكيد ،قضية تحكيم بحر الصين الجنوبي التي
أصدرت فيها المحكمة الدائمة للتحكيم في الهاي حكمها في  12تموز (يوليو)  - 2016سعت الصين من جانب واحد

إلى استبعاد الدول المجاورة ودول أخرى من الوصول إلى المياه الدولية بالقرب من الصين التي تزعم الحق في السيطرة

عليها .ومما يثير القلق أن محاوالت الصين لتحويل أعالي البحار الدولية إلى "إقليم" صيني يبدو أنها تتسارع .ويزداد
اقتحام الدولة الصينية والسفن الخاصة الصينية على حد سواء للمياه اإلقليمية اليابانية في بحر الصين الشرقي،

منتهكة بذلك السيادة اليابانية ومهددة ألمن اليابان وسالمة أراضيها .وفي الوقت ذاته ،تمتلك اليابان مصلحة معيارية
واضحة في المشاعات العالمية المتبقية في بحر الصين الجنوبي ولم يتم تحويلها إلى "بحيرة صينية" بممارسة

الضغوطات .وذلك بوصفها عضوًا في مجتمع دولي له مصلحة في القانون الدولي والمعايير العالمية والتسوية
السلمية للنزاعات3.
وفي الوقت الذي تدعم فيه دبلوماسيتها تطبيق "التنمية السلمية" ،تواصل الصين التصرف بطريقة حازمة

واضحا بشكل خاص في المجال البحري ،حيث تتعارض مصالح الصين في كثير من
عمليًا .يبدو مثل هذا السلوك
ً
األحيان مع مصالح الدول األخرى .تشمل محاوالت الصين تغيير الوضع القائم من خالل فرض الضغوط األعمال

تقدما مطردًا
الخطيرة التي قد تتسبب في عواقب غير مقصودة ،لكن بكين لم تكن راغبة في التسوية ألنها أحرزت
ً
ٍ
كاف من
في تغيير الوضع الراهن من خالل األمر الواقع الذي أخفق إلى أقصى حد في تحفيز مقاومة تبعية بشكل
المجتمع الدولي.

يُعتقد أن الصين تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية غير المتماثلة لردع القوات العسكرية لدول أخرى من
االقتراب من المنطقة المحيطة بالصين والوصول إليها ووقف األنشطة العسكرية في المنطقة .يُشار إلى ذلك

بقدرات منطقة منع الوصول  /منع دخول المنطقة ( ،)A2ADالتي تهدف في المقام األول إلى تزويد الصين بخيار
التصدي للتدخل يمكن أن يمنع القوات العسكرية األمريكية من االستجابة في حالة حدوث صراع بين الصين وأحد

حلفاء الواليات المتحدة وشركائها المجاورين للصين مثل اليابان أو كوريا الجنوبية أو تايوان أو الفلبين .أثارت هذه
قلقا كبيرًا في اليابان.
القدرات ورغبة الصين الواضحة في استخدامها ً

 3هذا باإلضافة إلى المصالح االقتصادية والجيواستراتيجية والعسكرية اليابانية المباشرة بقدر أكبر في أن يظل بحر الصين الجنوبي
مفتوحا غير خاضع لسيطرة الصين.
مسطحا مائيًا
ً
ً
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ومن بين بواعث القلق األخرى التزايد السريع في ميزانية الدفاع الصينية 4.حيث أعلنت الصين أن ميزانية دفاعها

الوطني للسنة المالية  2016كانت حوالي  954.4مليار يوان (حوالي  18.1مليار ين أو ما يقرب من  143مليار دوالر

أمريكي) .عالوة على ذلك ،فقد زادت ميزانية الدفاع الوطني الصيني المعلن عنها بسرعة في السنوات األخيرة ،حيث

سجلت معدل نمو سنوي بلغ  ٪10تقريبًا منذ عام  .2000وقد زادت القيمة االسمية لميزانية الدفاع الوطني الصينية

ضعفا لما كانت عليه في عام  ،1988أي أكبر بنحو  3.4مرة عما كانت عليه في عام  .2006في غضون ذلك،
المعلنة 44
ً
ُ
طفيفا على مدار اإلطار الزمني ذاته 5.قلَّصت روسيا من نشرها
انخفاضا
انخفض حجم ميزانية الدفاع اليابانية فعليًا
ً
ً

للقوات العسكرية في المناطق المجاورة للصين ،وح ّلت الدولتان نزاعاتهما الحدودية في عام  .2004وفي عدم وجود

تهديد عسكري واضح للصين ،يشير تعزيزها للقدرات العسكرية للعديد من المراقبين اليابانيين إلى أن بكين قد تهدف
إلى تغيير الوضع الراهن من خالل الترهيب وممارسة الضغوطات.

شملت األنشطة االستراتيجية الصينية ذات الصلة في السنوات األخيرة إجراءات مهمة ليست فقط من جانب

فعالة على
قواتها المسلحة ولكن ً
أيضا من قواتها شبه العسكرية أو قوات إنفاذ القانون؛ كانت هذه القدرات األخيرة ّ

نحو خاص في المياه والفضاء الجوي المحيط باليابان .فقد ازداد عدد السفن البحرية الصينية التي يتم الدفع بها إلى

المحيط الهادئ في السنوات األخيرة ،وما زالت هذه التوغالت تُجرى بمعدل مرتفع .وعلى الرغم من ذلك فمن المرجح
أن تسعى الصين من خالل هذه العمليات إلى تحسين قدرات نشرها في المحيط

المفتوح6.

في حزيران (يونيو)  ،2016دخلت فرقاطة بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني المنطقة المتاخمة لليابان

بالقرب من جزر سينكاكو .بعد ذلك بوقت قصير ،تسللت سفينة لجمع المعلومات االستخباراتية إلى المياه اإلقليمية

اليابانية بالقرب من جزيرة كوشينويرابو وداخل المنطقة المتاخمة لليابان شمال جزيرة كيتاديتو .أبحرت السفينة بعد
تلك العملية مرة أخرى إلى جنوب جزر سينكاكو .يشعر الخبراء اليابانيون بقلق بالغ إزاء تصعيد الصين ألنشطتها في

دعما لمحاولتها المطالبة بجزر سينكاكو 7.وذلك ألن السفن الصينية التي تدخل المياه
المياه القريبة من اليابان
ً
اليابانية قد يكون لديها نية محاولة السيطرة اإلدارية (أو تقويض السيطرة اإلدارية اليابانية) على هذه المياه أو دعم

الزعم بأن المياه "محل نزاع".

في حالة القوات شبه العسكرية الصينية (السفن والطائرات الحكومية) ،أصبحت توغالتها في المياه اإلقليمية

اليابانية والمجال الجوي أمرًا عاديًا .لقد بدأت السفن الحكومية الصينية المسلحة التوغل في المياه اإلقليمية
اليابانية وتزايد عددها بشكل كبير .تشعر اليابان بالقلق إزاء استمرار اعتماد الصين على وضع عملياتي يمكن استغالله
للتوغل في المياه اإلقليمية اليابانية.

4

.Ministry of Defense of Japan, The Defense of Japan, 2016, Tokyo, white paper, 2016, Chapter 2, Section 3

 5البيانات المتعلقة بتقديرات إنفاق الصين على الدفاع ومقارنات بينها وبين البيانات عن اليابان واردة من وزارة الدفاع اليابانية،
مخطط معلومات بياني عن "ميزانية الدفاع الصينية" ،غير مؤرخ-أ
6

وزارة الدفاع اليابانية.2016 ،

 7تعتبر اليابان سينكاكو بقعة متجذرة في اليابان وتنفي أن الصين أو تايوان لديهما الحق على االعتراض على هذا الزعم .تطالب كل
من بكين وتايبيه على حدة بسينكاكو على أنها تمثل دياويداو/دياويوتاى نيابة عن جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان)
على التوالي .تعترف سياسة الواليات المتحدة بالسيطرة اإلدارية اليابانية ،وقد أوضحت الواليات المتحدة أن المادة  5من معاهدة األمن
المتبادل بين الواليات المتحدة واليابان تسري على الجزر ،مما يُلزم الواليات المتحدة بالدفاع عنها في حالة وقوع هجوم مسلح .وزارة
الخارجية اليابانية ووزارة الخارجية األمريكية ،معاهدة األمن والتعاون المشترك بين اليابان والواليات المتحدة األمريكية.1960 ،
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زاد عدد الطائرات االعتراضية من جانب قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية ضد الطائرات الصينية بشكل كبير

في السنوات األخيرة .كثفت طائرات سالح الجو التابعة لجيش التحرير الشعبي أنشطتها بالقرب من جزر سينكاكو
مؤخرًا.

الهدف االستراتيجي والعملياتي لألنشطة البحرية الصينية واضح :ويكمن في إضعاف سيطرة الدول األخرى

على الجزر التي تزعم الصين سيادتها اإلقليمية عليها مع تعزيز مزاعمها الخاصة من خالل أنشطة المراقبة المختلفة
واضحا
انتهاكا
وبذل السلطة الحكومية للجهود في البحر والمجال الجوي المحيط بهذه الجزر .تُمثِّل هذه األنشطة
ً
ً

وصريحا للقانون الدولي المعمول
ً

به8.

طا آخرًا استخدمته الصين إلضعاف سيطرة الدول األخرى على مناطقها
وتمثل إقامة المنصات البحرية نشا ً
االقتصادية الحصرية .من المعروف أن الصين تعكف على بناء  12منصة بحرية جديدة إلنتاج النفط والغاز باإلضافة

إلى نشر  4منصات في الجانب الصيني من الخط الوسطي بين الصين واليابان .يتيح هذا الوضع للصين سحب
النفط والغاز من الجانب الياباني .يمكن أن تثير هذه األنشطة الصينية مخاوف أمنية في جميع أنحاء المنطقة ومن

عموما ،وقد أثارتها بالفعل في كثير من الحاالت .ولمواجهة هذه التهديدات ،تقوم اليابان بمراجعة
المجتمع الدولي
ً
موقعا استراتيجيًا .يتم تناول هذا الجزء من أراضي اليابان بالدراسة
وضعها وتعزيزه في جزر نانسي (ريوكيو) التي تحتل
ً

في القسم التالي.

األهمية االستراتيجية لجزر نانسي
تتميز اليابان بجغرافيا بحرية فريدة من نوعها 9.تقع جزرها الكثيرة على الحافة الشرقية من القارة اآلسيوية

ويمكن رؤيتها على أنها تشكل ممرات ضيقة على الطريق من الصين إلى المحيط الهادئ .على وجه التحديد ،تُمثِّل جزر
نانسي (ريوكيو) سلسلة جزر تمتد من جزيرة كيوشو اليابانية في الشمال حتى تايوان في الجزء الجنوبي ،وهي المعبر

الرئيسي إلى المحيط الهادئ للسفن القادمة شرقا ً من الساحل الصيني.

جدا في الحسابات االستراتيجية اليابانية :إذا تم الدفاع عن الجزر
يمثِّل موقع سلسلة جزر نانسي عامال ً
مهما ً
ً

بأسلوب مناسب ضد الهجوم ،فيمكنها أن تؤدي دورًا رئيسيًا في الردع والدفاع عن اليابان .في حالة نشوب صراع ،يمكن
لليابان نشر قدرات منطقة الوصول  /منع دخول المنطقة ( )A2/ADالخاصة بها على طول الجزر وإغالق طرق الخروج
المهمة أمام القوات الجوية والبحرية الصينية ،بما في ذلك قوات المقاتلين البريين والغواصات والطائرات ،التي تسعى

إلى تنفيذ عمليات في غرب المحيط الهادئ .كما أن امتالك تلك القدرة على الحد من المناطق التي يمكن أن تنفذ
البحرية الصينية فيها عملياتها حول سلسلة الجزر يمكن أن يحمل العديد من الفوائد االستراتيجية لكل من القوات

المسلحة األمريكية واليابان ،ويشمل ذلك خيارات أكبر وأسرع للسالمة التشغيلية لنشر القوة القتالية في منطقة
صراع محتمل .وكلما زادت فاعلية دفاع اليابان عن تلك الجزر ،زادت فاعلية شن الواليات المتحدة لعمليات هجومية في
حاسما في العمليات
ميدان العمليات .يمثل هذا التقسيم للعمل ميزة رئيسية للتحالف األمريكي الياباني وعامال ً
ً
العسكرية الفعلية للدول الحليفة.
8
9

وزارة الدفاع اليابانية.2016 ،

.Toshi Yoshihara, “Going Anti-Access at Sea,” Center for a New American Security, September 12, 2014
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يستكشف القسم التالي التجربة التاريخية للجيش اإلمبراطوري الياباني باستخدام األرض للتأثير على الردع

والقتال في البحر.

الجيش اإلمبراطوري الياباني في ميدان عمليات المحيط الهادئ في الحرب
العالمية الثانية
جدا (تألفت في البداية من أربعة
أطلق الجيش اإلمبراطوري الياباني ،في الحرب العالمية الثانية ،وحدة صغيرة ً

أقسام فقط ،مشكِّ لة أقل من  ٪10من إجمالي القوة) في العمليات في جزر غرب المحيط الهادئ .اقترب الجيش

مدركا أن البحرية اإلمبراطورية اليابانية هي الكيان االستراتيجي الرئيسي في
اإلمبراطوري الياباني من هذا الميدان
ً

ميدان عمليات المحيط الهادئ .كان الهدف من تحويل قوة كبيرة من الجيش إلى ميدان عمليات المحيط الهادئ
بمثابة رد على هجمات الواليات المتحدة على تلك المنطقة خالل الجزء األخير من الحرب.

كان الدور الذي اضطلع به الجيش محدودًا نسبيًا .وكانت مهامها الرئيسية تكمن في تقديم الدعم لعمليات

القوات البحرية والجوية عن طريق ضمان أمن الجزر التي توجد عليها الموانئ والممرات والمساعدة في صيانة هذه
المرافق.

اعتمدت استراتيجية اليابان لالستفادة من سيطرتها على جزر المحيط الهادئ اعتمادًا كبيرًا على قدرتها في

إعادة إمداد هذه القواعد األمامية .مثلت حماية خطوط اإلمداد البحري الوسائل الرئيسية التي كان يتم من خاللها

إمداد القوات المنتشرة في هذه الجزر بالمؤن ،وجعلت اللوجستيات نقطة ضعف رئيسية خالل الحرب .لهذا السبب،
أصبح فرض السيطرة على البحر هد ًفا أساسيًا للبحرية اإلمبراطورية اليابانية والبحرية األمريكية.

شكل الموقع االستراتيجي للجزر المختلفة ،باإلضافة إلى منشآتها وبعدها عن قواعد العدو ،عوامل مهمة
ّ

في تمييز قيمها عن االستراتيجية العسكرية اليابانية .وفي حين كان بإمكان القوات األمريكية تجنب بعض الجزر

في طريقها نحو الجزر اليابانية الرئيسية ،لم يكن من الممكن االستيالء على بعض الجزر األخرى وكان يتعين القيام
بذلك .ونتيجة لذلك ،نشب القتال بين القوات اليابانية واألمريكية العسكرية على الجزر في أجزاء مختلفة من مسرح
عمليات المحيط الهادئ .وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه المعارك حول الجزر ،يمكن تلخيص األدوار الرئيسية للقوات البرية

على النحو التالي:

–تقديم الدعم إلى القوات البحرية
– منع عمليات إنزال العدو من البحر أو الجو
–صد أي محاولة احتالل لجزيرة واالستيالء عليها
–االستعداد لجهود استعادة الجزر
عقد الجيش اإلمبراطوري الياباني العزم على كونه قادرًا على إجبار خصمه األمريكي على نشر ما بين ثالثة إلى

خمسة أضعاف عدد القوات التي نشرتها اليابان الحتالل الجزر واالستيالء عليها ،وذلك من خالل وضع قوة دفاعية
جيدا.
جهزة
وم ّ
حصنة بالخنادق ُ
ً
ُم ّ
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استخلصت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في الوقت الحالي العديد من الدروس من هذه التجارب .على

سبيل المثال ،إذا حاول عدو ما القيام بعمليات إنزال على إحدى الجزر عبر البحر أو الجو ،يمكن لوحدات قوات الدفاع
الذاتي البرية اليابانية أن تعترض تلك العمليات ،بل وقد تنجح في أن تردها خائبة .وستحمي وحدات قوات الدفاع الذاتي

البرية اليابانية المواقع الرئيسية في الجزيرة ألطول فترة ممكنة لمنع الخصم من االستيالء عليها حتى إذا كان العدو
قادرًا على الهبوط ،ما يؤدي بصورة محتملة إلى إحباط القدرة على استغالل هذه الجزر في الوقت المناسب لدعم
األهداف األخرى للعدو .وإذا تقدمت عمليات قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بسالسة وتم تنفيذ عملية استعادة
الجزيرة ،فإن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ستنتقل بعد ذلك إلى أداء دور وحدة الهجوم البري.

وعلى الصعيد العالمي ،يمتلك الجيش األمريكي وقوّات مشاة البحريّة األمريكية وحدهما دون غيرهما خبرة
وخاصة التحضير لدخول األراضي التي يحتلها العدو من ناحية البحر واالستيالء
قتالية طويلة في الهجوم البرمائي،
ً
عليها .ومع ذلك ،تحركت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مؤخرًا لتشكيل قوات تدخل سريع وقوات هجوم برمائية،

وتلقت هذه القوات التدريب مع قوّات مشاة البحريّة األمريكية ألغراض تع ّلم الدفاع عن الجزر ،وكيفية استعادتها،
ّ
وكيفية القتال برًا من البحر .كما اشترت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مؤخرًا أو اقتنت قدرات جديدة كبيرة

لتتمكن من ردع النزاع بشكل أفضل في هذه الحاالت الطارئة التي قد تقع في جزر نانسي (ريوكيو) ،بل ومالحقة هذه
النزاعات قضائيًا بصورة أكثر فعالية إن لزم األمر.

السيطرة على البحر من ناحية الشاطئ :القدرات الجديدة لصواريخ أرض جو
والصواريخ المضادة للسفن الخاصة بقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية
كان التقدم الكبير ،في السنوات األخيرة ،في تكنولوجيا الدفاع يكمن في التحسين السريع لقدرات صواريخ

التحسن في قدرات االستشعار بعيد المدى .كما أن
طلَقة من األرض والصواريخ المضادة للسفن ،وكذلك
الم ْ
أرض جو ُ
ّ

تطوير الطائرات بدون طيار القابلة للتشغيل بسهولة يدعم هذه التحسينات في القدرات بشكل أكبر.

فعالة ضد السفن والطائرات لمسافة تمتد لبضعة
وخالل الحرب العالمية الثانية ،كانت مواجهة القوات البرية ّ

كيلومترات فقط .وفي الوقت الحالي ،يمكن لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية المجهزة بصواريخ أرض جو وصواريخ

مضادة للسفن االشتباك مع طائرات وسفن العدو وتدميرها على بعد مئات الكيلومترات .ينطبق هذا الواقع على

القدر ،ومن المرجح أن يكون هذا هو الدافع الرئيسي وراء تشييدها لجزر اصطناعية في بحر الصين
الصين بنفس
ْ
الجنوبي.
كيف ينبغي لنا تقييم قدرة القوات البرية الحديثة للتأثير على مجالي الجو والبحر؟ بينما تنقسم آراء الخبراء

حول هذه المسألة الرئيسية ،يوجد اتفاق كبير على أن أحد القيود الرئيسية المفروضة على هذه القوات ينبع من

حاجتها إلى إعادة إمدادها مع مرور الوقت .وتشكل إعادة اإلمداد نقطة ضعف رئيسية ألي دولة نشرت قواتها في الجزر
النائية .وعلى النقيض من ذلك ،فإن قدرات منع الوصول/منع دخول المنطقة المنتشرة على أرض دولة ما توفر لها

فوائد أكبر بصورة ملموسة بسبب إتاحة الفرصة لالستفادة من خطوط اإلمداد الداخلية .ومن الصعب إلى حد كبير
منعا باتًا لدولة ما على أرضها دون تنفيذ هجوم
تماما في بعض الحاالت) منع أنشطة إعادة اإلمداد
(بل ومن المستحيل
ً
ً

بري كبير أو تحقيق هيمنة فعلية ال نزاع عليها على مجالي الجو والبحر (وحتى بعد القيام بذلك ،سيظل األمر صعبًا).
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بعد استكشاف دور القوات البرية المرتكزة على الجزر في إجراء أنشطة جوية وبحرية ،وكذلك التعرف على نقاط

تحديدا إلى التهديد الذي تواجهه جزر نانسي اليابانية.
الضعف لهذه القوات البرية ،ننتقل بعد ذلك
ً

التهديد المحيط بجزر نانسي اليابانية
إن الخطر الحالي األكبر بخصوص ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري التي تواجهها

اليابان يتمثل في محاولة الصين االستيالء على جزر سينكاكو ،وهي جزء من سلسلة جزر نانسي .أكدت الصين من جديد

مطالبتها بجزيرة سينكاكو عام  10.1992ومنذ ذلك الوقت ،تتسلل الطائرات الصينية ،والسفن التابعة للدولة ،وقوارب
بناء على أوامر من الدولة)
الصيد الخاصة الشكلية (التي يعمل فيها أحيانًا صيادون أو ناشطون يبدو أنهم يعملون
ً

مرارًا وتكرارًا إلى المياه اليابانية بالقرب من الجزر .باإلضافة إلى ذلك ،يزعم الباحثون الصينيون من وقت آلخر في وسائل

اإلعالم الصينية التابعة للدولة أن جزيرة أوكيناوا أرض صينية استولت عليها اليابان ،مستشهدين بالحقيقة التاريخية
بأن مملكة ريوكيو أرسلت فروض الطاعة إلى ساللة تشينغ ( )Qingالحاكمة (بينما تجاهلوا الحقيقة القائلة بأنها

أيضا هذه الفروض إلى اليابان خالل فترات إيدو ( )Edoومييجي ( )Meijiعلى مدار أكثر من  200عام) 11.وتمثل هذه
أرسلت ً
األعمال التكتيكات الشاملة للجبهة المتحدة الصينية واستراتيجية "الحرب الثالثية" التي يقوم بها جيش التحرير

تحديدا ،فإن
الشعبي وهي (الحرب النفسية ،وحرب الرأي العام أو الحرب اإلعالمية ،والحرب القانونية) 12.وبشكل أكثر
ً

استخدام الصين لقدرات إنفاذ القانون البحرية المدنية ،والميليشيا البحرية ،والجهات الفاعلة في القطاع الخاص

بناء على طلب من الدولة ،يشكل جهود استخدام قوة نمطية في النزاع البحري البارد .وبتوظيف هذه
التي تعمل
ً
الجهات الفاعلة والقدرات ،تسعى الصين إلى إحداث تغييرات في الوضع الراهن بينما تبقى دون مستوى االستفزاز الذي
من شأنه استثارة رد فعل قوي من اليابان أو التحالف األمريكي الياباني ،وهو نهج وصفه البعض باستخدام تكتيكات
التحايل لتحقيق مكاسب " "salami-slicingألنها تنطوي على تغييرات متزايدة تدريجيًا ومتعاقبة في الوقت نفسه تم

إجراؤها لتتراكم مع مرور الوقت.

يوضح القسم التالي ما يمكن أن تقوم به قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية لردع مثل هذه المحاوالت الصينية

في فرض ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري فيما يتعلق بجزر نانسي بل ودحرها.

وضع قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في سلسلة جزر نانسي
تواصل قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ،بالتعاون مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وخفر السواحل

الياباني ،نشر قوات جديدة لمواجهة التهديدات التي ناقشناها في القسم السابق .وكما هو موضح في إرشادات برنامج
Standing Committee of the Seventh National People’s Congress, Law of the People’s Republic of China Concerning the 10
.Territorial Sea and the Contiguous Zone, February 25, 1992
11

انظر ،على سبيل المثالPerlez, 2013،

 12تكتيكات الجبهة المتحدة ( )统一战线هي من الموروثات التي نتجت عن جهود الحزب الشيوعي الصيني لتقسيم األعداء وتشتيت
وحدة القوى التي تنحاز ضد الحزب مع السعي في الوقت ذاته إلى تحييد أي قوى يمكن أن يستخدمها الحزب لهزيمة عدوه األقرب أو
االتحاد معها .تعتمد هذه التكتيكات اعتمادًا كبيرًا على استخدام عمليات جمع المعلومات ،والحرب النفسية ،والخداع السياسي.
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الدفاع الوطني لعام  2013وبرنامج الدفاع النصف سنوي لعام  13،2014تهدف قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إلى

تحقيق التدابير التالية:

–توجيه تركيزها لصالح االستعدادات لردع أي تهديد جوي وبحري يكون مصدره الصين في الجنوب الغربي ،بل
ودحره إن لزم األمر بدال ً من تركيزها المنصب على الدفاع عن جزيرة هوكايدو ضد الغزو البري الروسي الشمالي

منذ حقبة الحرب الباردة .وهذا ينطوي على تطوير وضع استراتيجي يركز على الدفاع عن جزر نانسي ،بما في ذلك

جزر سينكاكو وكيوشو ،التي تعتبر القاعدة الرئيسية لدعم عمليات قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في جزر
نانسي.

وتحسنه عن طريق بناء قاعدة وإمداد المرافق في جزر نانسي ونشر ثالث وحدات حراسة
تعدل وضع القوة
–سوف
ّ
ّ
أمنية في مواقع عبر سلسلة الجزر .وسيتم تجهيز وحدات الحراسة بصواريخ أرض جو وصواريخ مضادة للسفن
للدفاع عن أنفسها .ومن المقرر أن يتراوح حجم كل وحدة حراسة بين  500و  800فرد.

–في حالة احتالل تلك الجزر في سلسلة جزيرة نانسي من قبل قوات العدو بصورة فعلية ،ستنشر قوات الدفاع
شكلة حديثًا الستعادة هذه الجزر.
الم َّ
الذاتي البرية اليابانية قواتها البرمائية ُ

فوجا من قوات تدخل سريع مكونة من وحدة
–باإلضافة إلى ذلك ،شكلت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مؤخرًا
ً
مركبة مدرعة بها قدرة النقل الجوي والتي يمكن أن تتحرك بسهولة بين الجزر.

وفضال ً عن هذا ،تمتلك قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بالفعل فرقة تُنقل جوًا ومجموعة من قوات العمليات

الخاصة (بحجم الكتيبة) ،باإلضافة إلى وحدة طائرات هليكوبتر للنقل قادرة على حمل وحدة بحجم الفوج نفسه.

ستكتمل التعزيزات المتعلقة بوحدات الحراسة ،والقوات البرمائية ،وأفواج قوات التدخل السريع بحلول عام .2023
وسيكون أول فوج لقوات التدخل السريع والقوات القتالية البرمائية جاهزة في السنة المالية  .2018تم وضع تصوّر
للخطط الحالية لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بتشكيل قدرات برمائية بحيث تشمل لواء هجوم برمائي .ويعد
جهز بمركبات هجومية برمائية ومركبة إنزال برمائية،
هذا
الم ّ
لواء أصغر حيث يبلغ قوامه  3,400فرد تقريبًا .ويمكن للواءُ ،
ً

نقل ما يقرب من  2,000من جند المشاة باإلضافة إلى التجهيزات واإلمدادات في أي وقت من األوقات ،وذلك اعتمادًا على

قدرات النقل األساسية الخاصة به .وبمساعدة وحدة النقل بالطائرات الهليكوبتر ،سيكون من الممكن إنزال ما يقرب
من  600فرد إضافي من جند المشاة ومعداتهم وإمداداتهم.

يبحث القسم التالي القيود التي تواجه قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في المواجهة العملياتية لضغوطات

النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري أو الصراعات المس ّلحة في جزر نانسي.

Ministry of Defense of Japan, “National Defense Program Guidelines for FY 2014 and Beyond,” provisional translation, 13
December 17, 2013c; Ministry of Defense of Japan, “Medium Term Defense Program (FY2014-FY2018),” provisional translation,
.December 17, 2013b
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القيود المفروضة على قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية
ينبغي مراعاة عدة عوامل عند التفكير في نشر قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في جزر نانسي .إذا تجاوزت

فعال،
مطالب الرد على إنزال صيادين ُمسلحين في جزر سينكاكو قدرات خفر السواحل الياباني لالستجابة بشكل ّ
ستؤدي قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مهام القوة االحتياطية .وفي مثل هذه الحالة ،ستوفر وحدات قوات الدفاع
الذاتي البرية اليابانية القدرات الالزمة العتقال العناصر األجنبية المتسللة أو القضاء عليها إذا لزم األمر (سواء كانوا

صيادين ،أو قوات إنفاذ القانون البحري ،أو قوات أخرى شبه عسكرية) ،وإذا سيطرت القوات األجنبية على األراضي اليابانية،
ستتجه اليابان أوال ً إلى استخدام قواتها للرد وستعتمد على التحالف بينها وبين الواليات المتحدة
مثل جزيرة سينكاكو،
ّ

سهال ،فإنه من الممكن بشكل قاطع لليابان أن
فقط عند الضرورة واالقتضاء 14.وعلى الرغم من أن األمر لن يكون
ً

المسلحين أو القوات األجنبية األخرى في
تسترد جزر سينكاكو حتى بعد الغزو المباشر .وفيما يتعلق بإنزال الصيادين ُ

مناطق أخرى غير جزر سينكاكو ،فإنه ينبغي أن تكون القوات المدنية اليابانية إلنفاذ القانون كافية وقادرة على الرد

بفاعلية ،على أن يتم دعمها ،إذا لزم األمر ،بوحدات طائرات الهليكوبتر للنقل ووحدات لواء الهجوم البرمائي التابعين
لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية.

ونظرًا إلى وجود قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية المنتشرة ،جنبا ً إلى جنب مع لواء هجوم برمائي ،فإن العدو

الذي يتطلع إلى غزو منطقة حيوية من جزر نانسي (على سبيل المثال ،جزيرة مياكوجيما) ينبغي أن يكون قادرًا على
حصنين بالخنادق.
حشد ما بين  3,000و 10,000أو أكثر من جنود القوات البرمائية للتغلب على مزايا المدافعين ُ
الم َّ

سيتراوح حجم وحدات الغزو من  60,000إلى  200,000طن إذا تم قياسها بحجم السفينة ،وهو ما يكبد الجانب الغازي
مجموعة كبيرة من متطلبات النقل واإلمداد اللوجيستي .وإذا كان من الممكن استكمال نشر فوج قوات التدخل

السريع في جزر نانسي قبل وصول قوات العدو ،فإن مستوى القوات الغازية الذي سيحتاج إليه العدو سيكون أكبر .ولن
تتمكن سفن العدو من المرور بأمان عبر مضيق مياكو أو قناة توكارا ما لم يدمر العدو صواريخ وحدات قوات الدفاع

الذاتي البرية اليابانية المضادة للسفن المنتشرة تدميرًا

تاما15.

ً

ومع ذلك ،تواجه قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعض القيود والتحديات المتعلقة باالنتشار في جزر نانسي.

أولها هو الحاجة إلى ضمان وجود سلسلة إعادة إمداد مستمرة للقوات الموجودة على متن السفينة ،والحاجة إلى
نقل لواء الهجوم البرمائي ووحدات التعزيز بشكل آمن ،ولضمان تحقيقها لتلك التعزيزات وسبل النجاة ،ستعتمد

قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية على أشقائها وشقيقاتها في سالح قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وسالح
قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية .في حالة نشوب صراعات كبيرة ومستدامة ،قد تعتمد قوات الدفاع الذاتي البرية

أيضا على مساعدة القوات البحرية األمريكية والقوات الجوية األمريكية.
اليابانية ً

ثانيًا ،نظرًا لكون جزر نانسي مأهولة بالسكان في أغلبها ،فإنه ينبغي على قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية أن

تكون يقظة وأن توفر الحماية للسكان المدنيين في الجزر ،وهذا سيعني ضمان وجود إمداد جاهز للسلع :ففي الوقت

الذي تكون فيه قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية قادرة على الصمود فترة طويلة في ظل ظروف صعبة ،قد يكون
أوال إلى استخدام خفر السواحل الياباني .وإذا عجز خفر السواحل الياباني عن المواجهة ،سيتم استدعاء
 14ستتحول استجابة اليابان ً
قوات الدفاع الذاتي اليابانية ،بموجب نظام األمن البحري.

 15يرى المؤلف أن أي وحدة عسكرية حديثة قوامها  15,000فرد تقريبًا تتطلب ما يقرب من  300,000طن في حجم السفينة للنقل
البحري .وكانت الجهات المخططة للحرب فيما مضى تفضل توظيف نسبة متطلبات قوة بشرية بنسبة تتراوح بين ثالثة وخمسة إلى
حصنين في الخنادق.
واحد ( )3-5: 1للقوات الهجومية للتغلب على المدافعين ُ
الم َّ
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من الصعب للغاية بالنسبة للمدنيين في تلك الجزر تحمل حصار طويل األمد يمنع إعادة إمداد السلع األساسية
والمواد الغذائية ،وقد يتبين أنه من المستحيل سياسيًا للحكومة اليابانية المداومة على جهود الحرب إذا كان السكان

المحليون يعيشون في معاناة ال تُطاق .إن مساعدة السكان في هذه الجزر في حالة الحصار تتجاوز نطاق قدرات قوات
الدفاع الذاتي البرية اليابانية .وتعتبر الحكومة اليابانية والحكومات المحلية هي الجهات المسؤولة عن حياة المدنيين

وأمنهم وسيتعين على هذه الجهات التحضير لهذه االحتماالت.

ثالثًا ،نظرًا إلى أن لواء الهجوم البرمائي يبلغ قوامه حوالي  3400فرد فقط ،فقد يتطلب األمر توسيع نطاقه
بشكل كبير إذا أرادت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية استعادة السيطرة على الجزر التي احتُلَّت .واستنادا ً إلى النسب
المحصنين بالخنادق ،فإن التقديرات الحالية تشير إلى
التاريخية المطلوبة للقوات الهجومية للتغلب على المدافعين
ّ

أن لواء الهجوم البرمائي الحالي التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية قادر على اإلطاحة بوحدة معادية بحجم

كتيبة واحدة فقط (حوالي  600جندي) أو أقل منها ،بل وهزيمتها،

بنفسه16.

وعلى الرغم من وجود نقاط قوة بخطط الدفاع الحالية للحكومة اليابانية ،فهناك بعض المشكالت .أول هذه

المتصوَّرة لحماية الجزر النائية والضعيفة نسبيًا في سلسلة جزر نانسي .وفي
المشكالت هي صغر حجم القوات ُ
طط له والذي يتراوح بين  500و 800فرد ،فإن عمليات نشر قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يمكن
النطاق الحالي المخ ّ
فعال فقط إذا احتفظت اليابان بالسيادة البحرية والجوية .ومع ذلك ،في حالة فقدان السيادة البحرية
أن تعمل بشكل ّ

والجوية للصين ،ينبغي أن تكون القوات البرية اليابانية أكثر عددًا من أجل مواصلة المقاومة دون الحاجة إلى دعم من
المرجح أن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ستحتاج
القوات الشقيقة بالجيش لفترة ممتدة .وعلى أقل تقدير ،من
ّ
إلى حجم قوة أقرب إلى لواء أسلحة مشتركة (من  2,500إلى  3,000فرد تقريبًا) ،أو من ثالثة إلى أربعة أضعاف الحجم

المتصوَّر حاليًا .إن وجود قوة أكبر بهذا الحجم من شأنه أن يفرض متطلبات أكبر على الوحدات الغازية التي ستحتاج

الصين إلى إعدادها ،والتي سيتعين عليها أن تزيد من عددها ليتراوح ما بين  20,000و 22,000فرد .وبهذا الحجم ،ستكون
قوات الغزو المطلوبة حوالي نصف الحجم اإلجمالي لوحدات المعركة البرمائية لجيش التحرير الشعبي وستتطلب

سعة نقل تستوعب أكثر من  400,000طن 17.بهذا الحجم ،سيكون من الصعب للغاية على جيش التحرير الشعبي

شن عملية هجوم مفاجئ ،ومن شأن التكاليف والتدريب اللوجيستي الذي يتطلبه نقل هذه الوحدات الكثيرة بهذا

الحجم أن يفرض عبئًا كبيرًا ،مما قد يؤدي إلى ردع الهجوم.

ثمة مشكلة أخرى في الخطط الدفاعية اليابانية الحالية لجزر نانسي وهي أنها تفتقر إلى دعم نيران المدفعية

الذي تتطلبه وحدات قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ولواء الهجوم البرمائي .وفي الوقت الراهن ،تم تزويد هذه

الوحدات فقط بمدافع الهاون قصيرة المدى ،وهذا يعني أنه سيتعذر على الوحدات التي تبعد  170كيلومترًا في
أيضا إدخال تحسينات على القدرات العملياتية
جزيرة أيشيجاكي دعم أي وحدة تعمل في جزر سينكاكو .ومن المهم ً
المتكاملة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية الستخدام القوة النارية التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية
وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية .كما أنه من المهم شراء طائرات هليكوبتر هجومية وأنظمة تسمح بدعم ناري

دقيق وطويل المدى ،بما في ذلك الرادارات وأنظمة الصواريخ متعددة اإلطالق وصواريخ أرض أرض.

المخطط تنفيذه لعدد  17طائرة
وأخيرًا ،يجب توسيع كل من وحدة النقل بطائرات الهليكوبتر الحالية والدمج ُ

من طراز  V-22 Ospreyألنه يتعين على قوات الدفاع الذاتي البرية اقتناء وسائل كافية لنقل قواتها بسرعة عبر هذا

جدا.
النطاق الجغرافي الواسع ً
16
17

يستند تقدير المؤلف إلى الخبرة العسكرية الشخصية.

تُستمد األرقام الواردة في هذه الفقرة من تقدير المؤلف استنادًا إلى الخبرة العسكرية الشخصية.
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يتناول القسم التالي وجهة نظر اليابان حول دور التحالف األمريكي الياباني في ردع ضغوطات النزاع البارد

(المنطقة الرمادية) في المجال البحري والتصدي لها في سلسلة جزر نانسي.

التحالف األمريكي الياباني :شراكة ال غنى عنها من أجل السالم
قامت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش األمريكي وقوّات مشاة البحريّة األمريكية ،من خالل إطار
أساسا متينًا
عمل التحالف األمريكي الياباني ،بتوطيد التبادالت والتعاون والدعم لما يقرب من ستة عقود ،ما أرسى
ً
للتحالف .ال ينشر الجيش األمريكي وحدات قتالية نشطة في اليابان ،بينما تفعل قوّات مشاة البحريّة ،بما في ذلك في
أوكيناوا .باإلضافة إلى ذلك ،كان الجيش األمريكي وقوّات مشاة البحريّة األمريكية يقدمان المساعدة في تدريب قوات

الدفاع الذاتي البرية اليابانية وتعزيز قدراتها القتالية وتحسين القدرات العملياتية المشتركة للحلفاء ،وذلك من خالل
التدريبات المشتركة وغيرها من عمليات التبادل.

بالنظر إلى القيود المفروضة على قدرات قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ،فإنها قد تكون في حاجة إلى

مساعدة الجيش األمريكي وقوّات المشاة البحريّة في المستقبل في العديد من المجاالت .ومع أن قوات الدفاع الذاتي

البرية اليابانية تمتلك القدرة على التعامل بمفردها مع المعركة البرية المتوقعة على جزر نانسي ويمكنها التعامل
مع تهديد الصواريخ المعادية المضادة للسفن ،فإنها ال تملك حاليًا خيارات جيدة للدفاع ضد هجمات يشنها األعداء

أيضا على استعادة
سابقا ،فإن قدرة قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية
باستخدام صواريخ باليستية .وحسبما قيل
ً
ً
الجزر محدودة للغاية؛ وإذا لم يتم تعزيزها داخليًا من خالل إضافة توسعات أكبر على تحسينات وضع القوة المدروسة،
فقد تحتاج إلى مساعدة خارجية إذا كانت هناك حالة طوارئ من أي نوع يتجاوز فيها قوام قوات معادية تحتل جزيرة
يابانية بضع مئات.

من المرجح أن تُكمل قدرات حماية القوات األمريكية القدرات الدفاعية الصاروخية اليابانية الخاصة بها وتُسهم
في السيادة البحرية والجوية ،وذلك من خالل القدرات الدفاعية الصاروخية المتفوّقة للقوات الجوية األمريكية وقوّات

المعرّضة للهجوم ،فإنه ينبغي على اليابان
مشاة البحريّة في أوكيناوا .ولتعزيز الدفاعات الصاروخية لجزر نانسي ُ
تشجع الواليات المتحدة على التفكير في النشر العاجل لصواريخ باتريوت ووحدات من منظومة الدفاع الجوي
أن
ّ
الصاروخي األرض جو (ثاد) في جزر

نانسي18.

أما بالنسبة إلى مشاة البحريّة األمريكية ،فإن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وقوّات مشاة البحريّة يوضحان

للصين أنها حتى إذا تمكنت من احتالل واحدة أو أكثر من جزر نانسي مؤقتًا ،فسوف يتم اإلطاحة بها في النهاية،
ويتجلى هذا التوضيح في إجراء تدريبات مشتركة وفعلية ومنتظمة من قبل الواليات المتحدة والقوات البرمائية
اليابانية .وإذا تعرضت الجزر لالحتالل ،فسيتم تجهيز قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وقوّات مشاة البحريّة األمريكية
بكامل قوتها لتنفيذ عملية استعادة الجزر جنبًا إلى جنب.

 18منذ االنتهاء من هذا التقرير ،أعلنت اليابان عن خطط لتعزيز دفاعاتها الصاروخية عن طريق شراء  Aegis Ashoreوهو عبارة عن منظومة
اعتراض صواريخ متوسطة المدى من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ،حيث تستخدم هذه المنظومة صواريخ طراز Raytheon Standard
 Missile-3والذي عملت اليابان بموجبه على اتفاقية مشتركة للتنمية واإلنتاج مع الواليات المتحدة األمريكية .انظر Elizabeth Shim,
 .“Japan to Install Land-Based Missile Defense Aegis Ashore,” UPI, August 17, 2017لمعرفة المزيد عن تاريخ التعاون في مجال
الدفاع الصاروخي بين الواليات المتحدة واليابان ،انظر Michael D. Swaine, Rachel M. Swanger, and Takashi Kawakami, Japan and
.Ballistic Missile Defense, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MR-1374-CAPP, 2001
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الخاتمة
إن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية قادرة على ردع معظم المحاوالت الصينية لفرض ضغوطات النزاع البارد

(المنطقة الرمادية) في المجال البحري بجزر نانسي (ريوكيو) بل ودحرها إذا لزم األمر ،وذلك من خالل قدراتها الحالية وتعاونها

مع الشرطة اليابانية وخفر السواحل الياباني .باإلضافة إلى ذلك ،وردًا على الغزو المباشر ،فإنه يمكن لقوات الدفاع الذاتي
يتوجب فيها على القوات الغازية تكبد تكاليف باهظة للغاية وقد تفشل في تحقيق أهدافها.
البرية اليابانية أن تهيئ بيئة
ّ
ومع ذلك ،فإن هناك العديد من التحديات أمام قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية ،ربما في مقدمتها المساعدة في ضمان

قدرتها على الحفاظ على العمليات والدعم العام في مواجهة الحصار المحتمل وذلك نظرًا إلى الطبيعة الشائكة للحرب
البحرية البرية الجوية المحتملة في بيئة تقع على مقربة من سكان اليابان الذين يعيشون في جزر نانسي .وبالنظر إلى
التجهيزات الحالية للدفاع المدني في الجزر ،فإن الفترة الزمنية التي قد تكون فيها الحكومة اليابانية ،بما في ذلك قوات
الدفاع الذاتي البرية اليابانية ،قادرة على الحفاظ على القدرة الكاملة على المقاومة هي فترة محدودة .هناك بعض األمور

التي يتعين على التحالف األمريكي الياباني القيام بها لتعزيز قدرته على ردع ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
سلَّم الصراع والتصدي لها.
الصينية في المجال البحري وحاالت الطوارئ التي تحتل مرتبة عالية في ُ

وعلى الجانب الياباني ،ينبغي لليابان أن تعزز قدرتها على الرد بشكل مستقل ،وأن تتدرب وتستعد إلجالء السكان

من الجزر بسرعة في حالة وجود صراع وشيك ،وزيادة المخزون االحتياطي من السلع األساسية للدفاع المدني .ويحتفظ
السكان والحكومة المحلية حاليًا بمخزون من المياه والمواد الغذائية واألدوية والمواد المهمة األخرى يكفي شهرًا
واحدا من أجل االستعداد لموسم األعاصير ،وهذا المخزون ربما ال يكون كافيًا للدفاع المدني في جزر نانسي .لذا يعد
ً

تحضير مخزون وطني للدفاع المدني لزيادة مخزون الحكومة الخاصة والمحلية أمرًا ضروريًا .وإجماالً ،فإن وجود احتياطي
ٍ
كاف لمدة شهرين أمر ضروري وعملي إلدارة الموقف إذا تم إجالء السكان في حاالت الطوارئ 19.أما من جانب الواليات

المتحدة ،فإنه يتعين عليها ،بفضل قدراتها االستخباراتية الوطنية المتفوقة ،أن تقدم معلومات اإلنذار المبكر حول
الملحة لوضع ما والتعاون بشكل وثيق مع قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وقوات الدفاع الذاتي البحرية
الحاجة ُ

اليابانية لضمان احتفاظ الحلفاء بالسيادة الجوية والبحرية .وتمتلك الواليات المتحدة ،على وجه الخصوص ،قدرة
ال تمتلكها اليابان على شن هجمات على أهداف استراتيجية بعيدة المدى في الصين (مثل موانئ التفريغ البحرية،
والقواعد الجوية ،وما إلى ذلك) وهي أهداف يجب تحييدها في حالة نشوب صراع طويل األمد أو حامي الوطيس ،ما

يجعل دعم الواليات المتحدة ضروريًا للغاية في هذه المواقف.

عالوة على ذلك ،في حالة نشوب صراع على واحدة أو أكثر من جزر نانسي ،فمن الممكن أن يتفاقم الوضع في الجزر

التي ينشب فيها الصراع بسرعة بسبب انقطاع اإلمدادات ،وهو ما يتطلب تنفيذ النشر العاجل لوحدات التعزيز في
أسرع وقت ممكن .من الضروري كذلك توفير دعم كامل القدرة خالل شهرين من حدوث الموقف.

مدعوما بقوة ال نظير لها من التحالف األمريكي الياباني،
إن الوضع الدفاعي الياباني القوي في جزر نانسي،
ً
عقد بشدة أي حسابات استراتيجية من قِبل الصين تبرر لها قدرتها على االستيالء على األراضي اليابانية بثمن
سي ُ ّ
بخس إما باستخدام ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) أو بتنفيذ عمليات عسكرية تقليدية منخفضة
التكلفة .سيتأثر السلوك االستراتيجي الصيني تأثرًا كبيرًا وستكون حالة السالم المستمر في شرق آسيا مضمونة
إذا تم تدعيم الدفاعات اليابانية بشكل أكبر ،واستمرت الواليات المتحدة في نشر قدراتها الدفاعية األكثر تطورًا في

منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،وكذلك عند زيادة التنسيق الجيد على الصعيد العملياتي للتحالف األمريكي الياباني.
 19يستند تقدير المطالبة باحتياطات كافية لمدة شهرين إلى الخبرة العسكرية المهنية الشخصية للمؤلف واألبحاث الميدانية على
جزيرة مياكوجيما.
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 .3المنظور التحليلي الياباني حول دور التحالف األمريكي الياباني في ردع ضغوطات
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري أو التصدي لها إن لزم األمر
جونتشي فوكودا

زميل زائر

معهد دراسات السياسات الدولية

توضح هذه الورقة البحثية كيف يمكن للتحالف األمريكي الياباني أن يردع التحديات األمنية للصين في المجال

البحري والتي ال ترتقي إلى حد الهجوم المسلح الذي تنص عليه القوانين .وبصفة عامة ،طالما أن أفعال العدو ال ترتقي

إلى حد الهجوم المسلح ،فإن الخصم المتحدي يمكن أن يواجه الوضع الراهن أو يقوّضه بصورة متزايدة دون تصعيد

التحديات تقع في نطاق النزاع البارد (المنطقة
الصراع إلى مستوى يستدعي رد فعل مسلح 1.عادة ً ما يقال أن هذه
ّ

الرمادية) (أو يُقال أنها تستخدم تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)) ألنها ليست أوضاع سلميَّة في حد ذاتها

وال هي أمثلة قاطعة على صراع مسلح.

تشتهر الصين بسمعة سيئة في استخدام النزاع البارد (المنطقة الرمادية) (التي تسمى أحيانًا تكتيكات
( salami-slicingالتحايل لتحقيق مكاسب) أو ( cabbage-leafنشر قوات بغرض السيطرة التدريجية) لتعزيز مصالحها في

القضايا البحرية في كل من بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي .بالنسبة للصين ،يعد استخدام تكتيكات النزاع

مفيدا ألنه يُمكِّ ن الصين من مواجهة الوضع الراهن دون استخدام أساليب الضغوطات
البارد (المنطقة الرمادية) أمرًا
ً
تهديدا .تسمح هذه األساليب للصين بالحفاظ على
(وإثارة تدخل الواليات المتحدة) ،وبالتالي تقدم صورة عامة أقل
ً

الكمي والنوعي من خالل االستفادة من قدراتها في إنفاذ القانون البحري ،باإلضافة إلى أسطول الصيد المدني،
التفوق
ّ

مع اإلبقاء على جيش التحرير الشعبي رهن اإلشارة في حالة حدوث تصعيد كبير.

ٍ
ولسوء الحظ ،لم يضع التحالف األمريكي الياباني مجموعة متطوّرة بشك ٍ
صممة
ل كاف من خيارات الردع ُ
الم ّ

يصا لردع هذه التكتيكات للنزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصيني أو دحرها 2.تم تشكيل التحالف بين الواليات
ِّ
خص ً

منسقة ضد األمثلة التي تعتبر من الناحية القانونية
المتحدة واليابان (أو على األقل ،يجري تشكيله) التخاذ إجراءات
َّ

مسلحا ،وهو أمر ُ يفهمه االستراتيجيون العسكريون الصينيون بشكل جيّد ويسعون إلى استغالله .تنص المادة
هجوما
ً
ً

 5من معاهدة التحالف على االلتزام بالدفاع الجماعي في حالة وقوع "هجوم مسلح على أي من الطرفين في األراضي

الخاضعة إلدارة اليابان" 3.وفي حالة عدم وجود أي هجوم مسلح ،ال تستطيع اليابان والواليات المتحدة تنسيق إجراءاتهما
فعال لمواجهة تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية .باإلضافة إلى ذلك ،وبغض النظر عن أحكام
بشكل ّ

المعاهدات الرسمية ،فإن التحالف يفتقر بالمثل إلى وسائل واضحة لتمكين أنواع التعاون الدفاعي الضرورية للحفاظ

على الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي ،على الرغم من الحاجة المتزايدة للقيام بذلك.

1

لالطالع على مراجعة جيدة لمشكلة تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،انظر مازار ).2015 ،(Mazarr

2
صممة ،انظر Brad Roberts, “Tailored Options to Deter North Korea and WMD
لمعرفة المزيد عن مفهوم سياسة الردع ُ
الم ّ
.Threats,” Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 28, No. 1, March 2016
3

وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الخارجية األمريكية.1960 ،
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على الرغم من أن التعاون في وقت السلم بين الواليات المتحدة واليابان قد تم تعزيزه بشكل كبير من خالل المراجعة

األخيرة للمبادئ التوجيهية للتعاون الدفاعي بين الواليات المتحدة واليابان (وكذلك إصالح اليابان لسياساتها األمنية) في
صممة إلحباط تكتيكات النزاع البارد
عام  ،2015فإن التحالف ال يزال لديه فرصة كبيرة التخاذ المزيد من اإلجراءات ُ
الم ّ

(المنطقة الرمادية) الصينية .يبحث هذا الفصل بعض الخيارات أو االستراتيجيات الممكنة للتحالف التي تركز على ردع
جهود الصين في مواصلة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري بل ودحرها ،إن لزم األمر.

أمثلة على تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية في المجال البحري
بداية ،من المفيد تقديم نظرة عامة عن تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) البحري الصينية في بحري

طحات المائية منذ أكثر من 30
الصين الجنوبي والشرقي .بدأت الصين في تأكيد مزاعمها البحرية في هذه المس ّ

عاما .وبعد فترة قصيرة ،بدأ دينج شياو بينج ( )Deng Xiaopingاإلصالح االقتصادي في الصين في أواخر سبعينيات
ً

الجزر" بصفتها مؤشرًا على تطوُّر
القرن العشرين ،وأيد الفريق البحري ليو هواقينغ ( )Liu Huaqingفكرة "سالسل ُ
بحرية جيش التحرير الشعبي 4.وبمجرّد تطوُّر االقتصاد الصيني أثناء تسعينيات القرن العشرين والعقد األول من

القرن الحادي والعشرين ،توسعت كذلك مصالح الصين البحريّة .وطورت الصين ،بالمثل ،قدراتها العسكرية وشبه
سنت
العسكرية ،كي تتمكن من اتّخاذ إجراءات حاسمة بل وقسرية لحماية مصالحها البحرية .ففي عام 1992
ّ
الصين قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن المياه اإلقليمية والمنطقة المجاورة 5،الذي شمل مزاعم الصين

جزر سينكاكو "وخط الفواصل التسعة" في بحر الصين الجنوبي .وبعد األزمة المالية العالمية
في السيادة على ُ
سريعا
في العام  ،2008-2007يبدو أن قادة الصين خلصوا إلى أنهم كانوا أمام فرصة استراتيجية لتوسيع النفوذ
ً
الجنوبي
وبناء على ذلك ،أصبح سلوك الصين أكثر عدوانيّة في بحري الصين
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ً
ّ
والشرقي ،منذ نهاية عام  2008تقريبًا.

وفي بحر الصين الشرقي ،على سبيل المثال ،بدأت الصين بالضغط على اليابان بشأن جزر سينكاكو .وظهرت

اإلشارة األولى لهذا النهج الجديد واألكثر عدوانية في شكل دخول سفن قوات إنفاذ القانون البحري الرسمية الصينية
جزر سينكاكو اإلقليمية في كانون األول (ديسمبر)  .2008وبعد ذلك ،اشتبكت الصين بعنف مع
بالقوة ألول مرة مياه ُ

متعم ًدا سفنًا تابعة لقوات خفر السواحل
اليابان بعد احتجاز قوات خفر السواحل اليابانية صيادًا صينيًا مخمورًا دفع
ّ
ٍ
جزر سينكاكو ،وذلك في أيلول (سبتمبر)  6.2010وفي أيلول (سبتمبر)
اليابانية بقوّة مرتين أثناء تنفيذها لدورية حول ُ
 ،2012شرعت الصين في تنفيذ خروقات يومية على سفن قوات إنفاذ القانون البحري الرسمية التابعة لها على المياه
اإلقليمية والمناطق القريبة حول جزر سينكاكو ،بعد أن قرّرت الحكومة اليابانية الحصول على حقوق الملكية لبعض

4
الجزر في المحيط الهادئ ،انظر Andrew S. Erickson and Joel Wuthnow,
لالطّالع على وجهات النظر الصينية بشأن "سالسل" ُ
.“Barriers, Springboards, and Benchmarks: China Conceptualizes the Pacific ‘Island Chains,’” China Quarterly, 2016
5

.Standing Committee of the Seventh National People’s Congress,1992

Michael Green, Kathleen Hicks, Zack Cooper, John Schaus, and Jake Douglas, Countering Coercion in Maritime Asia: The 6
Theory and Practice of Gray Zone Deterrence, Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, May 2017,
.p. 72
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7
أيضا عن وصف عالقاتها
جزر سينكاكو من مالك ياباني خاص .واستمرّت هذه الخروقات إلى يومنا هذا .وتخ ّلت الصين ً
ُ

الرسمية باليابان بأنّها "عالقة تبادل منفعة قائمة على مصالح استراتيجيّة مشتركة" ،وبدال ً من ذلك انتقلت إلى
ط متساوي البعد جغرافيًّا بين اليابان
التطوير أحادي الجانب للموارد الطبيعية في أعماق البحار الواقعة عند الخ ّ
ّ
بشدة مع أعمالها قبل عام  2008فيما يتعلق
والصين في بحر الصين الشرقي 8.وتختلف هذه األعمال األخيرة للصين
ّ
بموقفها الفردي وأعمالها العدوانية.

وفقا للسجالت التي تحتفظ بها قوات خفر السواحل اليابانيّة ،اعتدت سفن قوات إنفاذ القانون البحري الرّسمية
ً
لجزر سينكاكو  569مرة في الفترة بين كانون األول (ديسمبر)  2008وكانون األول
الصينية على المياه اإلقليمية ُ
أما العدد الك ّلي لالعتداءات على المنطقة المجاورة في الفترة ذاتها فهو أكبر من ذلك حيث بلغ:
(ديسمبر) ّ ،2016
سوءا .وعلى الرغم من تحسين العالقة بصورة
 3,497مرة 9.وال يزال التحدي الصيني في تصاعد ،مما يجعل األمور تزداد
ً

شاملة في أعقاب اتفاقية "مجاالت التفاهم األربعة" التي اتفقت عليها طوكيو وبكين في تشرين الثاني (نوفمبر)

سفن
لعام ،2014
صعدت الصين من سلوكها البحري االستفزازي منذ ذلك الحين .فعلى سبيل المثال ،اقتحمت ُ
َّ
القوات البحرية بجيش التحرير الشعبي المياه اإلقليمية لجزر سينكاكو ألوّل مرّة في حزيران (يونيو) عام  .2016وبعد
وسفن قوّات إنفاذ القانون البحري الرّسمية حول
نشرت الصين فجأة عددًا كبيرًا من سفن
ذلك بفترة قصيرةَ ،
الصيد ُ
ّ

جزر سينكاكو في آب (أغسطس) عام  .2016وفي هذا الوقت ،تسللت  15سفينة تابعة لقوّات إنفاذ القانون البحري
ُ

إجماال ً إلى المنطقة المتاخمة لجزر سينكاكو في وقت واحد ،وكان يرافقها من  200إلى  300سفينة صيد (بعضها
صعدت الصين من تحديها بشكل واضح عن طريق
أو جميعها ربّما يخضع إلدارة ميلشيا بحرية) .وبعد هذه الواقعة،
ّ

زيادة عدد سفن قوات إنفاذ القانون البحري التي تتسلل إلى المياه اإلقليمية اليابانية بمعدل من ثالث إلى أربع سفن
ويمثل تصعيد الصين التدريجي باستخدام سفن قوات إنفاذ القانون البحري شكال ً نموذجيًا لتكتيكات النزاع
كل شهر.
ّ

البارد (المنطقة الرمادية) الصينية.

التوازن االستراتيجي من حيث عدد السفن التابعة لقوات إنفاذ القانون البحري (وجودتها) في السنوات
يأتي تحوّل ّ

وفقا ألحد تقديرات الحكومة اليابانية ،فقد زاد عدد سفن قوات إنفاذ القانون الكبيرة
األخيرة في مصلحة الصين
تماماً .
ً

سريعا من  40سفينة في عام  2012إلى  63سفينة في عام  2014ثم  120سفينة
طن)
ً
(السفن التي يزيد وزنها عن ّ 1,000

في عام  ،2015ومن المقدر أن يبلغ عددها  135سفينة بحلول عام  10.2019وبلغ عدد السفن اليابانية التي لها ذات الحجم
 7كانت ملكية بعض أجزاء جزر سينكاكو (جزر أوتسوري وكيتاكوجيما وميناميكوجيما) تعود في السابق إلى المالك الخاص في اليابان.
الجزر من
أن حكومة طوكيو ستشتري هذه ُ
وفي نيسان (إبريل)  ،2012أَعلن شنتارو إيشيهارا ( )Shintaro Ishiharaحاكم طوكيو آنذاك ّ
الجزر كي يعزز مطالب اليابان بالسيادة عليها .ومع ذلك ،أثارت هذه المبادرة
مالكها
الخاص .وكان إيشيهارا يعتزم إقامة منشآت على هذه ُ
ّ
ألن إنشاء هذه المنشآت دون المراعاة الدبلوماسية المناسبة من شأنه أن يُلحق ضررًا بال ًغا بالعالقة مع الصين.
()Noda
نودا
إدارة
قلق
ّ
الجزر من مالكها الخاص ،األمر الذي دفع
لهذه
ْكية
ل
الم
حقوق
على
الحصول
اليابانية
الحكومة
رت
قر
المحتمل،
الصراع
هذا
ب
ولتجن
ّ
ُ
ّ
الجزر إلى الحكومة اليابانية في  11من أيلول (سبتمبر) .2012
ثم انتقلت حقوق ملكيّة هذه ُ
حكومة طوكيو إلى الحيلولة دون شرائهاّ .
انظر .Green et. al., 2017, pp. 124–147
 8أبرمت الصين واليابان اتفا ًقا للتعاون بشأن تطوير الموارد الطبيعية في بحر الصين الشرقي في حزيران (يونيو) عام  .2008وبعد ذلك،
منتهكة هذا االتفاق .ونظرًا
ط تساوي البعد الجغرافي،
بدأت الصين بتطوير الموارد الطبيعية من جانب واحد على الجانب الصيني لخ ّ
ً
احتجت اليابان على هذا التطوير
أن المنطقة االقتصاديّة الخالصة والجرف القارّي في بحر الصين الشرقي لم يتم تحديدهما بعد،
ّ
إلى ّ
أحادي الجانب من قبل الصين.
Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Trends in Chinese Government and Other Vessels in the Waters Surrounding the 9
.Senkaku Islands, and Japan’s Response,” web page, November 2, 2016
10

.Cabinet Secretariat, “Policy on Strengthening Coast Security System” (in Japanese), December 21, 2016, p. 17
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المتو ّقع أن يبلغ عددها  65سفينة في عام  11.2019ومن
 54سفينة في عام  ،2014ثم  62سفينة في عام  ،2015ومن ُ

أن
الواضح أن الصين ستتفوق على اليابان في هذا "السباق المس ّلح" في إمكانيّات مجال إنفاذ القانون البحري .ويبدو ّ
وفقا لهذا االتجاه االستراتيجي المواتي.
الصين تميل إلى تعزيز تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الخاصة بها ً
كانت الصين وال تزال تستعين بتكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الخاصة بها في بحر الصين الجنوبي.

أن مطلب الصين في "خط الفواصل التسعة" يرجع تاريخه إلى إصدار جمهورية الصين لخريطة بهذا
على الرغم من ّ
المطلب في عام  ،1947جددت الصين مطالباتها في خضوعها للجنة حدود الجرف القاري في أيار (مايو) عام

12.2009

ودفع هذا اإلجراء الصيني الواليات المتحدة ودوال ً إقليمية أخرى إلى اتخاذ إجراءات مضادة فيما يتعلق بتفسير القانون
البحري الدولي وحرية المالحة في بحر الصين الجنوبي في تموز (يوليو)  .2010تم اعتبار تفسير الصين التفاقية األمم

مختلفا عن التفسير التقليدي للدول األخرى فيما يتعلق بحريّة مالحة
المتحدة لقانون البحار على وجه التحديد
ً
سفن البحرية التابعة لدول أخرى في المنطقة االقتصادية الخالصة التي تطالب بها الصين 13.وأثار إصرار الصين على
مطالبها "بخط الفواصل التسعة" التي أعلنت عنها بذاتها ،مقرونًا بتفسيرها التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
على أنه ُمقيِّد لحرية مالحة السفن العسكرية لدول أخرى في مياه المنطقة االقتصادية الخالصة التي تطالِب بها
الصين ،مخاوف من اندالع توترات في بحر الصين الجنوبي.

وبالتالي ،استخدمت الصين تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) لالستيالء على جزيرة مياه سكاربورو من

الفلبين عام  .2012وقد تم إرسال سفن قوات إنفاذ القانون البحري الصينية إلى مياه سكاربورو عندما احتجزت سفينة

بحرية فلبينية قوارب صيد صينية تعمل بالقرب من مياه سكاربورو .وقد تمت المواجهة بين سفن الدولتين في مياه
بدءا من نيسان ( إبريل) حتى تموز (يوليو)  .2012وطبقت الصين تكتيكات متعددة للضغط على الفلبينيين
سكاربورو ً

للتنازل ،منها :هجمات الفضاء اإللكتروني ،وفرض لوائح صارمة على استيرادها للموز من الفلبين ،وتعليق الرحالت
ّ
السياحية إلى الفلبين ،والحظر أحادي الجانب للصيد في بحر الصين الجنوبي ،من بين خطوات أخرى .وكانت هذه
التكتيكات عناصر الستراتيجية النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية الشاملة لتوسعة مدى سيطرتها على
أجزاء رئيسية من بحر الصين الجنوبي .وفي النهاية ،تراجعت الفلبين وسحبت سفنها من مياه سكاربورو ،التي احتلتها

الصين منذ ذلك الحين.

من األمثلة الرئيسية األخرى على تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية قيام الصين باستصالح

واسع النطاق لألراضي في جزر سبراتلي 14.فقد استصلحت الصين منذ عام  2014مناطق واسعة من أراضي جزر
11

.Cabinet Secretariat, 2016

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Commission on the Limits of the Continental Shelf, Outer Limits of the 12
Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles from the Baselines: Submissions to the Commission: Submission by the People›s
.Republic of China, New York, United Nations, May 7, 2009
13
تدعي الصين أنه يمكن تنظيم األنشطة العسكرية األجنبية في المنطقة االقتصادية الخالصة للدول الساحلية،
في هذا الصددّ ،
وبناء على ذلك ،تؤكد
تدعي الواليات المتحدة ودول أخرى أنه ال يمكن لهذه السلطة تجاوز المياه اإلقليمية للدول الساحلية.
في حين ّ
ً
أن أنشطتها العسكرية في المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة للصين ال تحظرها اتفاقية األمم المتحدة لقانون
الواليات المتحدة ّ
تدعي الصين عدم وجود هذا النوع من "حرية المالحة العسكرية" في المناطق االقتصادية الخالصة للدول الساحلية.
البحار .ومع ذلكّ ،
انظر Ronald O’Rourke, Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress,
.Washington, D.C.: Congressional Research Service, June 6, 2017
14
تحد لمنطقة النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
صنف استصالح الصين لألرض في بحر الصين الجنوبي على أنه
ِّ
في هذا الصدد ،أ ُ ّ
البحرية ألن المقصود تغيير الوضع الراهن (كل من التفسير القانوني بشأن القانون البحري الدولي بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون
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سبراتلي التي تحتلها ،على الرغم من النقد الدولي واسع النطاق .وبحلول النصف الثاني من عام  ،2015أكملت الصين

أنشطة االستصالح عبر المناطق السبع التي تسيطر عليها .ومن بين هذه المناطق ،بُذلت أهم الجهود في جزيرة
تضم َمدرج
فايري كروس ريف وسوبي ريف وميستشيف ريف .وقد أنشأت الصين مراكز عسكرية واسعة النطاق،
ّ
طائرات طوله ثالثة كيلو مترات والبنى التحتية المرتبطة به ،مثل الموانئ وحظائر الطائرات والرادارات ومرافق توليد

جدا والمدافع المضادة للطائرات .ومن المعتقد على نطاق واسع
الطاقة ونظم أسلحة االشتباك من مسافة قصيرة ً
أن الصين تفكر في إعالن منطقة تمييز للدفاع الجوي في بحر الصين الجنوبي (كما فعلت في بحر الصين الشرقي
في تشرين الثاني (نوفمبر) عام  15.)2013على الرغم من دحض مزاعم الصين بشأن "خط الفواصل التسعة" بحكم

حققت (تقريبا) أهدافها االستراتيجية بإكمال
المحكمة الدائمة للتحكيم في تموز (يوليو)  16،2016يبدو أن الصين ّ

استصالح هذه المناطق والمراكز وإضفاء الطابع العسكري عليها.

انتهجت الصين تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في كل من بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي،

لتُزيد من تحديها للوضع الرّاهن .ولألسف ،لم تنجح الدول المحيطة ،بما في ذلك اليابان والواليات المتحدة ،في ردعها

حد الهجوم المسلح الذي يحدده القانون ،اختبرت الصين الحدود المقبولة لخصومها بحرص
إلى اآلن .وبدون تجاوز ّ
وثبات في الوقت ذاته ،ونجحت في تغيير الوضع الراهن لصالح الصين على نحوٍ أكثر .وهذا هو سبب أهمية تركيز اليابان
والواليات المتحدة على مسألة تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية).

تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية بصفتها مسألة ردع وسيطرة
على التصعيد
تتحدى تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) البحري الصينية الوضع الراهن على نحو متزايد .وللدفاع عن

الوضع الراهن ،يتعين على الواليات المتحدة واليابان ودول أخرى مواجهة الصين باتخاذ تدابير مضادة مناسبة ،وهو ما

يعني أوال ً ردع ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) إن أمكن ،ثم التحكم في التصعيد إذا فشلت جهود الردع.
يصف هذا القسم العناصر األساسية لمفاهيم الردع والسيطرة على التصعيد ،ويحدد كيفية مساهمتها في فكرة

استراتيجية المنافسة طويلة األجل.

حد الهجوم المسلح الذي يحدده القانون .يُعتبر
البحار ،والتوازن االستراتيجي للقوة في المنطقة) بوسائل أحادية الجانب دون اجتياز ّ
إقامة الجزر االصطناعية من جانب واحد في منطقة محل نزاع عمال ً غير قانوني ويُزيد من تفاقم التوتّرات مع الجهات المطالبة األخرى،
باإلضافة إلى انتهاك الصين التزاماتها لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بموجب إعالن عام ( .2002انظر ASEAN, Declaration on
انتهاكا
 ).the Conduct of Parties in the South China Sea, Phnom Penh, Cambodia, November 4, 2002يمثِّل اإلضرار بالبيئة البحرية
ً
أن أعمال االستصالح التي تمارسها الصين تتحدى بوضوح التفسير
اللتزام الصين بحماية النظام البيئي لبحر الصين الجنوبي ،كما ّ
القانوني للقانون البحري الدولي .وفيما يتعلق بالتوازن االستراتيجي للقوة في المنطقة ،تمثِّل إقامة الصين للمرافق العسكرية على
أيضا .فقد وعدت الصين بعدم إضفاء السمة العسكرية على المناطق في القمة األمريكية الصينية
المناطق المستصلحة معضلة ً
التي انعقدت في أيلول (سبتمبر)  ،2015ولكنها مع ذلك شرعت في تشييد منشآت عسكرية يمكن استخدامها في وقت السلم والحرب،
ومن الواضح أنها تهدف إلى تغيير التوازن االستراتيجي للقوة في المنطقة.
15
أن بكين يمكن أن تعلن
على سبيل المثال ،صرّح نائب وزير الخارجية الصيني ليو زهينمين ( )Liu Zhenminفي  13من تموز (يوليو) ّ ،2016
عن منطقة تمييز للدفاع الجوي فوق بحر الصين الجنوبي إذا شعرت بتهديد“Beijing Says It Could Declare ADIZ over South China .
.Sea,” Japan Times, July 13, 2016

Permanent Court of Arbitration, “PCA Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. 16
.The People’s Republic of China),” July 12, 2016
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يتم تعريف الردع مبدئيًا على أنه "محاوالت مدروسة للتالعب بسلوك اآلخرين من خالل التهديدات

المشروطة"17.

ويسعى الطرف المتحدي ،الصين في هذه الحالة ،إلى إضعاف الوضع الراهن باستخدام أساليب قسرية بحيث يصب

وعموما،
الوضع في صالحها .ويحاول الطرف المدافع عرقلة الطرف المتحدي باللجوء إلى ردود فعل
مضادة للمتحدي.
ً
ّ

أوال ،يجب أن يمتلك الطرف المتحدى ذريعة إلقدامه على ذلك .ثانيًا،
يجب استيفاء عدد من الشروط إلنجاح الردعً 18.
يجب على الطرف المدافع أن يُظهر بثقة اعتزامه ردع الطرف المتحدي .ثالثًا ،يجب أن يقترن الردع "بضمان" أنه في
حالة امتناع الخصم عن اتخاذ إجراء معين ،فسيتم تفادي العقوبة؛ وثمة طريقة أخرى لتطبيق هذا األمر تكمن في أن
أي محاولة للردع يجب أن تكون مشروطة ،باإلضافة إلى أن تختار الدولة المستهدفة في نهاية المطاف إما أن تقبل
بالتعرض للعقوبة المهددة بها أم ال.

ومع ذلك ،فإن التركيز على مفهوم الردع وحده ليس كافيًا .يتطلب وقف تحدي الصين بذل جهد متواصل من
وقت السلم إلى وقت الحرب ،ويتعين أن يكون التحالف األمريكي الياباني قادرًا على تكبيد الصين تكاليف غير مقبولة

على جميع مستويات التصعيد وبطريقة مستمرة وسلسة إذا أراد الحلفاء ردع محاوالت الضغط الصينية .ويركز هذا
المطلب على مفهوم "السيطرة على التصعيد" .عرّف هيرمان كان ( ،)Herman Kahnالخبير االستراتيجي الشهير في

ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ،التصعيد على أنه " منافسة في تحمل المخاطر" 19.قد يكون لدى دولة ما دوافع

يمثل تجنب الخطر غير المقصود وما
أيضا لكن للتحكم في التصعيد.
ّ
كثيرة لتأجيج الصراع .ولدى دولة أخرى دوافع ً

ثم ،إذا كان الردع يهدف إلى الحيلولة
يتبعه من فقدان المصلحة االستراتيجية
اهتماما رئيسيًا للدول في صراع ما .ومن ّ
ً

دون نشوب أي صراع ،يشير التحكم في التصعيد إلى محاوالت أطراف صراع ما طلب القدرة على الحد من الزيادات
األخرى في التكاليف والعنف المرتبط بالصراع الذي بدأ بالفعل.

المحدودة20.

وعلى الصعيد التقليدي ،جرَت مناقشة بشأن السيطرة على التصعيد في سياق الحرب النووية
تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) لتبقى
واليوم ،يتعين على التحالف األمريكي الياباني التركيز أكثر على
ّ

أيضا مراعاة أي تصعيد
تحت مستوى هجوم مسلح بالمعنى الذي يحدده القانون .ومع ذلك ،يجب في الوقت ذاته
ً
المرجح أن تعزِّز الصين قدرات إنفاذ القانون البحري الخاصة
محتمل على مستوى الهجوم المسلح المباشر .ومن
َّ
بها جنبًا إلى جنب مع جيش التحرير الشعبي الصيني ،لذلك من المهم التفكير من خالل قضايا التحكم في
التصعيد عبر حاالت ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) وحاالت الهجوم المسلح الطارئة على ٍ
حد سواء.

طا لهذا الترابط .يعرض المحور الرأسي درجة التحدي التي يمكن أن تختار منها الصين.
يمثِّل الشكل 3.1
توضيحا بسي ً
ً

حد للتحديات التي ترتفع فوق مستوى الهجوم
ويعرض المحور األفقي مرور الوقت .وفي منتصف المحور الرأسي ،يوجد ّ

توسع
المسلَّح الذي يحدده القانون والتي تنخفض دونه (أي تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)) .ونظرًا ألن الصين ِّ

17

.Lawrence Freedman, Deterrence, Malden, Mass.: Polity Press, 2004, p. 6

19

.Herman Kahn, On Escalation: Metaphors and Scenarios, New York: Frederick A. Praeger, 1965, p. 3

طــاع علــى نقاشــات عامــة بشــأن الــردع ،انظــر Thomas C. Shelling, Arms and Influence, New Haven, Conn.: Yale University
 18لال ّ
.Press, 1966
20
أدت مشكلة المصداقية الخاصة بمبدأ "االنتقام الشامل" إلدارة آيزنهاور ( )Eisenhowerإلى إجراء مناقشات حول مفهوم الحرب
ّ
النووية "المحدودة" في أواخر خمسينيات القرن العشرين ،ثم حول الجدل بشأن استراتيجية "االستجابة المرنة" في وقت الحقHenry .
A. Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, New York: Harper and Brothers, 1957; Lawrence Freedman, The Evolution of
.Nuclear Strategy, 3rd ed., New York: Palgrave MacMillan, 2003, pp. 89–113
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"قوّتها الوطنية الشاملة" ذات الصلة بالمنطقة ،فإن مجموعة أدوات الضغط التي تستطيع الصين أن تختار منها خيارات
السياسات تتوسع بمرور

الوقت21.

الشكل .3.1الروابط بين تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية وتحديات الهجوم
المسلح

اﻟﺤﺪ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
دون ﻣﺴﺘﻮى
"اﻟﻬﺠﻮم
اﻟﻤﺴﻠﺢ"

درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى
"اﻟﻬﺠﻮم
اﻟﻤﺴﻠﺢ"

اﻟﺰﻣﻦ
مالحظة :تصور المؤلف.

أن الصين ليست واثقة بما
أبقت الصين
تحدياتها دونص مستوى الهجوم المسلح حتى الوقت الحالي .ويبدو ّ
ّ

يكفي في قدرتها على إدارة تبعات صراع ما ،إذا تعين عليها تصعيده إلى مستوى االشتباك المسلح مع الواليات
المتحدة واليابان .ويمكن أن يُلحق هذا الصراع هزيمة سياسية وعسكرية بالصين ،ولهذا السبب ،قررت الصين تبنِّي
تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) باعتبارها وسائل لتقويض الوضع الراهن.
ّ

21
وجد بعض االفتراضات األساسية في الشكلين  3.1و .3.2من المفترض أن تكون الصين قوة تعديلية وتُزيد باستمرار من
بالتأكيد ت ُ َ
قوَّتها النسبية في المنطقة .ويُفترض أن يكون معدل نمو قوة اإلرغام في الصين أعلى من مثيله في اليابان والواليات المتحدة ،وبالتالي
إن المزايا التي تتفوق بها الصين على الواليات المتحدة واليابان تسمح لها باختيار
يتجه منحنى الخط إلى األعلى بمرور الوقت ،حيث ّ
تحديات عسكرية عالية المستوى (أي أنّه يُفترض أن يكون الوقت في صالح الصين) .ويُفترض أن تكون اليابان والواليات المتحدة قوَّتا
المفترَض أن تكون العالقة األساسية مع الصين عالقة صراع.
الوضع الراهن وأال يُجريا أي تسوية مع الصين في المستقبل .وبالتالي ،من ُ
مختلفا .وإذا أصبحت الصين قوة الوضع الراهن في المستقبل ،فإن
وإذا كانت هذه االفتراضات غير صحيحة ،فإن الجدل سيتخذ منحى
ً
أيضا .وعالوة
المصدر الرئيسي للصراع سيزول .وحتى إذا ظلّت الصين قوة تعديلية مع تباطؤ نموها ،فإن درجة التحدي الصيني ستنخفض ً
على ذلك ،إذا توصلت الواليات المتحدة واليابان إلى تسوية مع الصين ،فإن الصين قد تحد من مستوى التحدي بشكل مؤقت على األقل.
فكل نتيجة تعتمد على االفتراضات.
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ومع ذلك إذا استمرَّت قوة الصين الوطنية الشاملة في االزدياد مع مرور الوقت ،فإن هذا الوضع سيشهد تغيرًا
على األرجح .قد يؤدي النمو النسبي في قوة الصين العسكرية واالقتصادية إلى زيادة ثقة الصين في قدرتها على تحدي

وخصوصا إذا صحب هذا النمو تراجع التزام القوات
الوضع الراهن باستخدام القوة دون المعاناة من تبعات غير مقبولة،
ً
األمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .ويمكن في نهاية المطاف أن تكتسب الصين ثقة كافية إلى الدرجة

التي معها قد تشعر بالحرية لتغيير الوضع الراهن بتنفيذ هجوم مسلح ،وهو ما أقدمت عليه بالفعل في الماضي في
حالتي جزر باراسيل عام  1974وجزر سبراتلي عام .1988

وربما تُشكِّ ل عوامل كثيرة تفكير الصين بشأن هذه األمور .أوالً ،ربما تصبح الصين واثقة في أن جيش التحرير

الشعبي قد اكتسب القدرة على منع قوات الواليات المتحدة من دخول المنطقة من خالل استخدام مجموعة قوية
من قدرات منع الوصول/منع دخول المنطقة؛ وتشمل الصواريخ الباليستية والكروز ،واأللغام البحرية ،والغواصات وسفن
اإللكتروني ،والحرب اإللكترونية ،وأصول األسلحة
السطح المتقدمة ،والطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل ،وحرب الفضاء
ّ

المضادة لألقمار الصناعية .ثانيًا قد تتوصل الصين إلى استنتاج ،سواء كان صائبًا أو ال ،أن الواليات المتحدة لن تتدخل

في أي صراع مع الصين بسبب المشكالت المتعلقة بسياسات الواليات المتحدة الداخلية والتراجع المتزايد من جانب
الشعب األمريكي عن االستمرار في دفع النفقات لدعم التزامات الجيش األمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومن المهم إقرار الترابط بين النزاع البارد (المنطقة الرمادية) وتحديات الهجوم المسلح وكالهما جدير بالمالحظة

تشكل هذا التغيير .أوالً ،يتعين على التحالف األمريكي الياباني
على نحو خاص ،وذلك بغض النظر عن العوامل التي قد
ّ
الحفاظ على التفوق العسكري (التقليدي والنووي) من أجل منع التصعيد على مستوى النزاع المسلح .ثانيًا ،حتى
إذا نجح الحلفاء في منع نشوب نزاع مسلح ،فإنهم ال يزالون يواجهون احتمالية تزايد تحديات النزاع البارد (المنطقة
الرمادية) الحادة من الصين .وفي الواقع ،قد تصبح تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) هذه أكثر تكرارية؛ ومن

حد الهجوم المسلح) تأثير مخالف للتوقعات على الحدود
الممكن أن يكون لالستقرار في نهاية سلم التصعيد (فوق ّ
ٍ
متحد قوي مثل الصين إلى ممارسة ضغوطات
حد الهجوم المسلح) ،مما يؤدي إلى لجوء
الدنيا للتصعيد (تحت ّ
حد الهجوم
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) نتيجة لإلحباط بسبب عدم قدرتها على القيام بالمزيد من التصعيد فوق ّ

شتقا من الدراسات التي
مفهوما ُم
تطبيقا لظاهرة النزاع البارد (المنطقة الرمادية) التي تحمل
المسلح .ويمثل ذلك
ً
ً
ً
أُجريت بشأن الروابط بين المجاالت النووية والتقليدية التي توصف عادة "بمفارقة االستقرار وعدم االستقرار"22.
ُ
ً
ثم ،فإنه يجب على اليابان والواليات المتحدة تدعيم مجموعتين مختلفتين من القدرات في الوقت ذاته .أوالً،
ومن ّ

يتعين على الدولتين تعزيز قدراتهما العسكرية من أجل منع تصاعد التوترات إلى مستوى الصراع المسلح .ومع ذلك،
فإن إبقاء هيمنة التصعيد فوق مستوى الصراع المسلح ليس كافيًا .ثانيًا ،يجب على الدولتين تعزيز قدراتهما للرد على

تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية .وطالما أن اليابان والواليات المتحدة تبقيان هيمنة التصعيد في
الحد على ما يبدو ،فإن
الرد بفعالية على التحديات دون هذا
ّ
الحدود العليا لسلم التصعيد ،غير أنهما غير قادرتين على ّ

الصين سوف تستمرئ تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) التي تهدف إلى تقويض الوضع الراهن من جذوره .وهذا
يُلزم اليابان والواليات المتحدة بامتالك قدرة التصدي لكل من هجوم مسلح محتمل تشنه الصين وتحديات النزاع البارد
(المنطقة الرمادية) الصينية في الوقت ذاته.

 22تشير هذه المفارقة إلى موقف غير ُمتو َّقع يتمثل في زيادة خطر التصعيد عند الحد األدنى في صراع ما بسبب االستقرار عند الحد
األقصى .وجرت العادة على مناقشتها في سياق الردع النووي .فعلى سبيل المثال ،قد يؤدي االستقرار على المستوى االستراتيجي (النووي)
إلى عدم االستقرار في المستوى التقليدي (أو األدنى) .انظر Glenn Snyder, “The Balance of Power and the Balance of Terror,” in Paul
.Seabury, ed., The Balance of Power, San Francisco, Calif.: Chandler, 1965
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مواجهة تحديات الصين من خالل استراتيجية تنافسية
أشار النقاش الوارد في القسم السابق إلى ضرورة تقوية التحالف األمريكي الياباني لقدراته العسكرية النووية

والتقليدية ،وعلى وجه الخصوص قدرات منع الوصول/منع دخول المنطقة المضادةّ من أجل كبح جماح تحدي الصين

دائما أسفل مستوى الهجوم المسلح .وفي هذا الصدد ،من الضروري أن تمتلك اليابان والواليات المتحدة وضع
وجعله
ً
يتسم بالمصداقية .ومع ذلك ،فإن ردع أي هجوم مسلح تشنه الصين فقط قد ال يؤدي إلى تحقيق
الردع العسكري الذي ّ
أيضا إلى قدرات وإمكانيات مضادة لمواجهة تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
استقرار الوضع .ويحتاج الحلفاء ً

الصينية ألنه من المرجح أن تكثِّف الصين جهودها في ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .ويبحث هذا القسم

والقسم التالي اإلجراءات المضادة لتحديات الصين باستخدام استراتيجية تنافسية.

اهتماما كبيرًا في السنوات األخيرة بين االستراتيجيين في الواليات المتحدة
القت فكرة االستراتيجيات التنافسية
ً

وحلفائها اآلسيويين ،ومن بينهم اليابان 23.يُقصد باالستراتيجية التنافسية ،وفق مفهومها الواسع ،استراتيجية طويلة

المدى تهدف أي دولة بتطبيقها إلى الحصول على ميزة تتفوق بها على منافسيها .وقد استعانت الواليات المتحدة

بهذه الفكرة لمواجهة تحديات االتحاد السوفييتي خالل سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين .ويبدو أن هذه الفكرة
ذاتها قابلة للتطبيق على الوضع الحالي في بحار آسيا في حاالت كل من ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)

والهجمات المسلحة التي تشنها الصين.

تتألف االستراتيجية التنافسية بمعناها الصحيح من عدة مكونات ،تشمل الجهود الرامية إلى منع الوصول

وفرض التكلفة ومهاجمة استراتيجية العدو ومهاجمة النظام السياسي للعدو 24.تمثل استراتيجية المنع في المقام

أن استراتيجية فرض
األول
مفهوما عسكريًا (أو ضغ ً
طا) يتعامل في األساس مع مسائل الصراع الفعلي ،في حين ّ
ً
السلم ،ومع ذلك ال يُستبعد تطبيقها في األوضاع التي تتسم
التكلفة يتم االستعانة بها في األساس في وقت
ِّ

بالطابع العسكري.

يوضح الشكل  3.2اآلثار التصورية ألي استراتيجية تنافسية ناجحة إذا استعانت اليابان والواليات المتحدة بها

سيتجه المنحنى األصلي للشكل  3.1إلى أسفل وإلى اليمين
ضد الصين ،وعند استخدام هذه االستراتيجية بفاعلية
ّ
ّ

(أي متأخر زمنيًا) .وهذا يعني أن الصين ستكون أقل ثقة في تحدي الوضع الراهن باستخدام الصراع المسلح ،وسيتم
تحفيزها لتجنب التصعيد لفترة أطول بكثير .وإذا افترضنا صحة هذا النموذج ،فمن الموصى به بشدة أن تستخدم
حد الهجوم المسلح ألطول فترة
اليابان والواليات المتحدة مفهوم االستراتيجية التنافسية لتقييد تحدي الصين دون ّ
ممكنة.

 23انظر Thomas G. Mahnken, ed.,Competitive Strategies for the 21st Century: Theory, History, and Practice, Palo Alto, Calif.:
 :.Stanford University Press, 2012; and Thomas G. Mahnken, Cost-Imposing Strategies: A Brief Primer, Washington, D.Cمركز
المحددة بشأن تحديات الصين من منظور ياباني ،انظر
األمن األمريكي الجديد( ،تشرين الثاني (نوفمبر))  .2014لالطالع على التطبيقات
َّ
.Fukuda, 2015
24

.Bradford Lee, “Strategic Interaction: Theory and History for Practitioners,” in Mahnken, 2012
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الشكل  .3.2نمذجة اآلثار المترتبة على االستراتيجية األمريكية اليابانية التنافسية الناجحة

على الخيارات الصينية لتفعيل ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) أو الصراع المسلح

اﻟﺤﺪ
إذا اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻜﺮة
"اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﺖ
اﻟﻬﺠﻮم
اﻟﻤﺴﻠﺢ

ﺧﻔﺾ درﺟﺔ
اﻟﺘﺤﺪي

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
دون ﻣﺴﺘﻮى
"اﻟﻬﺠﻮم
اﻟﻤﺴﻠﺢ"

درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ

اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻷﺻﻠﻲ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى
"اﻟﻬﺠﻮم
اﻟﻤﺴﻠﺢ"

اﻟﺰﻣﻦ

مالحظة :تصور المؤلف.

أيضا إدراك أنه بإمكان أي استراتيجية تنافسية تأخير موعد الهجوم المسلح من الصين
مع ذلك ،من المهم
ً
فحسب .وربما تصل الصين في نهاية المطاف إلى نقطة تنجح عندها إما في تقويض أسس وضع الردع للحلفاء أو

تحشد قوة كافية الستيعاب الخسائر التي يهدد الحلفاء بإلحاقها بها ،وذلك في ظل عدم تغيير األهداف النهائية

لصناع القرار الصينيين ومع منح الصين الوقت الكافي لزيادة قوتها الوطنية .ولهذا السبب ،تحتاج اليابان والواليات
ّ

المتحدة إلى االستمرار في تحديث قدراتهما العسكرية ومفاهيمهما العملياتية ووضعيهما الدبلوماسي مع وضع
طرق إلحباط الضغوطات منخفضة المستوى في حاالت طوارئ النزاع البارد (المنطقة الرمادية) البحري

اإلجراءات المضادة المعينة لتكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية
أيضا
إنه لمن الضروري أن تستعد اليابان والواليات المتحدة للصراع المسلح مع الصين .ومع ذلك ،من الضروري ً

الرد على استخدام الصين المتزايد لتكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .كيف ينبغي للحلفاء الرد على هذه

التحديات في إطار االستراتيجية التنافسية؟

يشير مفهوم استراتيجية المنع في المقام األول إلى أن الواليات المتحدة واليابان بحاجة إلى قدرات لمنع أعمال

الصين العدائية بشأن القضايا البحرية .وكما هو موضح في الجزء السابق ،تستخدم الصين قدراتها في مجال إنفاذ

القانون البحري لتحدي الوضع الراهن .لذا ،يتعين على طوكيو وواشنطن تطوير قدراتهما في إنفاذ القانون البحري
وقدراتهما البحرية لمجابهة األنشطة الصينية ،وخاصة تلك األنشطة التي تجريها في بحر الصين الشرقي .لقد
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استثمرت اليابان بالفعل مبالغ طائلة لزيادة أعداد سفن إنفاذ القانون البحري وأفراد خفر السواحل الياباني .فقد حصل
بدءا من السنة
خفر السواحل الياباني على عشر سفن دوريات كبيرة من فئة السفن التي يزيد وزنها على  1,000طن ً
شكلت هذه السفن ،مع سفينتين حاليتين من سفن الدوريات الكبيرة المزودة
المالية  2012إلى السنة المالية .2015
َّ

بطائرة هليكوبتر (فئة السفن التي تزيد عن  3,000طن) ،وحدة مخصصة للتكيف مع الوضع في جزر سينكاكو .وقد

أيضا :وكما سبقت اإلشارة إليه ،زاد عدد سفن إنفاذ القانون البحري التي تزن أكثر
تمدد حجم خفر السواحل الياباني
ً
من  1,000طن من  54سفينة في عام  2014إلى  62سفينة في عام  2015ومن المنتظر أن يرتفع العدد إلى  65سفينة
في عام  25.2019باإلضافة إلى ذلك ارتفعت ميزانية خفر السواحل الياباني :ففي السنة المالية  2012كانت ميزانية
خفر السواحل الياباني  177.96مليار ين ياباني فقط ( 1.58مليار دوالر أمريكي) ،وارتفعت في السنة المالية  2016إلى

 187.75مليار ين ياباني ( 1.67مليار دوالر أمريكي) ،وفي السنة المالية  2017طلب خفر السواحل الياباني  204.59مليار
وفقا لهذه الزيادة .كان عدد أفراد خفر السواحل الياباني 12,636
ين ياباني ( 1.82مليار دوالر أمريكي) 26.وقد زاد عدد األفراد ً

فردًا فقط في السنة المالية  ،2010وبحلول السنة المالية  2016ارتفع العدد  1,000فرد ليصبح  13,626فردًا ،وطلب

خفر السواحل الياباني اإلذن بزيادة العدد مرة أخرى إلى  13,744في السنة المالية

27.2017

يمثل االرتقاء بهذه الجهود أولوية اليابان الرئيسية لمواجهة تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية.

يتعين على اليابان أن تستثمر المزيد من األموال والموارد من أجل تعزيز قدرات قواتها المنوطة بإنفاذ القانون البحري .إال

أنه من المهم إدراك أن هذا الجهد المبذول وحده ال يمكنه تغيير الهيكل األساسي لعالقة اليابان بالصين تغييرًا جذريًا.
حتى مع هذه الزيادة في األفراد والميزانية ،ستكون قدرات إنفاذ القانون البحري اليابانية أقل من نظيرتها في الصين كميًا

(وربما كيفيًا) .تؤدي الزيادة في عدد سفن إنفاذ القانون البحري اليابانية إلى تقليل الفجوة في تفوق خفر السواحل الصينية

فقط؛ وال تعكس هذه الزيادة ذلك االتجاه  -فقد صنعت الصين سفنًا إضافية خالل الفترة ذاتها .فتعزيز قدرات قوات إنفاذ
القانون البحري اليابانية ليس إال خطوة أولى لموازنة تفوق الصين؛ ويجب أن يتم إكمال هذه الجهود بمبادرات أخرى.

ثانيًا ،تحتاج اليابان إلى صياغة إطار عمل سلس للتعاون بين خفر السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتي البحرية

موقفا تضطر فيه إلى إرسال وحدات من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية
اليابانية .وربما تواجه اليابان ،عاجال ً أم آجالً،
ً

إلكمال أنشطة خفر السواحل الياباني في إطار التعامل مع حالة من حاالت ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
التي شنتها الصين .ال يعني هذا بالضرورة أن اليابان ستدخل في صراع عسكري مسلح مع الصين .تمتلك اليابان
أطر عمل قانونية لعمليات األمن البحري أو عمليات األمن العام التي تمكِّ ن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية من

التصرف باعتبارها وحدة أمن لدعم أنشطة خفر السواحل الياباني دون تجاوز حد الرد المسلح (وستلجأ اليابان بموجبها
إلى ممارسة حقها الفردي في الدفاع عن النفس) 28.ويظل على اليابان أن تعزز قابلية العمل المشترك بين حرس
25

راجع المناقشة السابقة للملكية الخاصة لجزر سينكاكو.

Japan Coast Guard, “Outline of the Decision on the Budget Related to the Japan Coast Guard” (Kaijo Hoancho Kankei Yosan 26
.Kettei Gaiyou) (in Japanese), December 2011; December 2015; December 2016
Japan Coast Guard, “Outline of the Assessment of the FY2017 Fixed Number of Personnel Request” (Heisei 29 nendo Teiin 27
.Youkyuu Satei no Gaiyou) (in Japanese), 2017, p. 2
 28عملية األمن البحري عبارة عن إطار العمل القانوني الذي يتيح لوحدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية دعم أنشطة خفر السواحل
الياباني لحماية السالمة العامة للمناطق البحرية المحيطة باليابان (حسبما هو منصوص عليه في المادة  82من قانون قوات الدفاع
الذاتي) تم إصدار عملية أمن بحرية ثالث مرات في السابق (في آذار(مارس)  ،1999وفي تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2004وفي كانون الثاني
(يناير)  .)2009تمثل عملية األمن العام إطار العمل القانوني الذي يتيح لوحدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية دعم أنشطة أجهزة الشرطة
العادية وخفر السواحل الياباني لحماية السالمة العامة لليابان (حسبما هو منصوص عليه في المادتين  78و 81من قانون قوات الدفاع
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السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وأن تصلح إجراءاتها حتى تسرع من عملية إصدار أوامر عمليات

األمن البحري أو عمليات األمن العام.

إن الحديث عن هذه اإلصالحات أسهل من تنفيذها بالطبع .من الناحية العملية ،سيكون من الصعب للغاية

حقا للتعاون بين خفر السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية ،حيث إن أدوار
صياغة إطار عمل سلس ً
وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل التي تشرف على خفر السواحل الياباني وثقافتها ،وأدوار وزارة الدفاع التي تشرف
على قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وثقافتها مختلفة اختال ًفا جوهريًا في اليابان .فعلى سبيل المثال ،ينفصل

الدور الذي يؤديه خفر السواحل الياباني كليًا عن الدور الذي تؤديه المؤسسات العسكرية مثل قوات الدفاع الذاتي
اليابانية بموجب القانون المنظم لخفر السواحل الياباني باعتباره وكالة تابعة لوزارة األراضي والبنية التحتية والنقل.
وفي حين أن المادة  80من قانون قوات الدفاع الذاتي تقر أنه يُفترض على وزارة الدفاع أن تراقب أنشطة وحدات خفر

السواحل الياباني في حالة عمليات الدفاع أو عمليات األمن العام 29 ،تحظر المادة  25من قانون خفر السواحل الياباني

أن يتصرف خفر السواحل الياباني باعتباره مؤسسة عسكرية 30.وقد توحي القراءة الحرفية لهذه المواد بأنه سيسمح

لوحدات خفر السواحل الياباني بمباشرة األنشطة الشرطية كما لو كانت ال تزال تعمل في أوقات السلم على الرغم
من أن الوضع يحمل صبغة الصراع المسلح الفعلي .ومن المحتمل أن يؤدي الفصل الواضح في األدوار والوظائف بين
الفعال بينهما ما لم يتم بذل
خفر السواحل الياباني ووحدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية البحرية إلى إعاقة التنسيق
َّ

جهد إضافي لتحقيق االتساق في فهم الهيئتين بشأن حاالت الطوارئ المحتملة وأدوارهما في االستجابة لهذه األمور

عن كثب.

أيضا تشكيل إطار عمل قانوني مناسب .في عام  ،2015سنت إدارة آبي ( )Abeتشريع األمن الجديد الذي
يصعب ً

يتيح لليابان ممارسة الحق المحدود في الدفاع الجماعي عن النفس .وفي الوقت ذاته ،كانت هناك تحديات تواجه

الجهد الذي تبذله اإلدارة لوضع إطار عمل قانوني مالئم من أجل الربط بسالسة بين أنشطة خفر السواحل الياباني

وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية .في النهاية لم يُعلن عن تشريع قانوني جديد يتعلق باإلجراءات المضادة لتحديات
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،وإنما تم إصدار قرار وزاري الهدف منه تسريع إجراءات إصدار األمر بعملية األمن البحري

أيضا خطر التصعيد غير المقصود الناتج عن تدخل وحدات قوات الدفاع الذاتي البحرية
وعملية األمن العام .وروعي
ً
اليابانية مبكرًا 31.تشير محدودية التقدم في هذا الشأن إلى مدى صعوبة صياغة إطار عملي سلس فعليًا للتعاون بين

خفر السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية .ومع ذلك ،من المحتمل أن تحتاج اليابان إلى االستمرار في
التطور في هذا الجانب إذا أرادت مجابهة تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية.

مطلقا أي قرار بشأن عملية أمن عام في اليابان حتى تاريخه .في حين يمكن نظريًا إصدار أمر لبدء عملية أمن عام في
الذاتي) .لم يُصدر
ً
ظروف وضع من أوضاع النزاع البارد (المنطقة الرمادية) البحري ،يمنح وحدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية سلطة قانونية أوسع نطا ًقا في
استخدام األسلحة؛ تزداد احتمالية استخدام إطار عملية األمن البحري حيث إن عملية األمن البحري أيسر في البدء من ناحية اإلجراءات.
الحكومة اليابانية ،قانون قوات الدفاع الذاتي ،قانون رقم .165، 1954
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الحكومة اليابانية .1954
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الحكومة اليابانية ،قانون خفر السواحل الياباني ،قانون رقم .28، 1948

 31وال يشير تدخل وحدات قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في ظل إطار عمل عملية من عمليات األمن البحري أو عملية من عمليات
األمن العام إلى نية اليابان تصعيد الموقف ،ولكنها ببساطة مسألة زيادة قدرة خفر السواحل الياباني على إدارة الموقف دون تجاوز حد
صناع السياسات والمسؤولون العسكريون الصينيون
الهجوم المسلح .ومع ذلك ،قد ال ترى الصين هذا األمر بالطريقة ذاتها .وربما يرى ّ
واضحا على التصعيد من جانب اليابان وربما يقررون إرسال وحدات بحرية جيش
أن تدخل قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يمثل دليال ً
ً
التحرير الشعبي لحماية سفن إنفاذ القانون البحري الصينية.

34

ثالثًا تحتاج اليابان والواليات المتحدة إلى استغالل إطار عمل التحالف للتصدي لتكتيكات النزاع البارد (المنطقة

الرمادية) الصينية .تحظى المراجعة األخيرة للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتعاون الدفاعي بين الواليات المتحدة

32
مهما في
مثل تأسيس آلية تنسيق التحالف تطورًا
واليابان بأهمية جوهرية في هذا الشأن .فعلى سبيل المثالّ ،
ً
تاريخ التحالف وكانت آلية التنسيق ال تُفعل في السابق إال عقب حدوث حالة طوارئ فعليًا ،وتنشئ آلية تنسيق

التحالف آلية ثابتة ودائمة تُمكِّ ن اليابان والواليات المتحدة من تنسيق السياسات حتى قبل حدوث حالة الطوارئ .وهذا
يتيح للتحالف مواجهة أي موقف قد يتطلب رد من التحالف ،ويشمل ذلك التصدي تكتيكات النزاع البارد (المنطقة

الرمادية) الصينية .وقد حدث تطور آخر مهم كان مقدمة لمفهوم خيارات الردع المرنة التي تُعرف على أنها "أفعال
ذات توجه للردع ومخطط لها مسبقا تصاغ خصيصا بعناية إلرسال اإلشارة المناسبة والتأثير على أفعال الخصم"33.
ُ
ً

تشمل أمثلة خيارات الردع المرنة زيادة وضع استعداد القوات المتأهبة بالفعل ،وبدء إجراءات استعراض القوة أو زيادتها،
وزيادة أنشطة التدريبات والمناورات ،ونشر القوات إلى منطقة العمليات المحتملة أو منطقة قريبة منها .تتيح خيارات
تحالفا حتى وإن ظل التحدي المعني أو المتوقع أدنى
الردع المرنة في جوهرها لليابان والواليات المتحدة الرد بصفتهما
ً

خاصا بالنزاع البارد (المنطقة
من حد الهجوم المسلح الذي يحدده القانون (على سبيل المثال عندما يظل التحدي
ً
الرمادية)) .تستطيع اليابان والواليات المتحدة ،من خالل دمج آلية تنسيق التحالف وخيارات الردع المرنة ،أن تتصدى
لتكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية بكفاءة أكبر.

ومع ذلك من المهم أن نشير إلى أنه لم يتم الشروع في هذه الجهود إال في نيسان (إبريل)  2015وال يزال

العمل عليها جاريًا .ولم يكن لدى اليابان والواليات المتحدة قبل مراجعة المبادئ التوجيهية للتعاون الدفاعي خيارات
حماسا فيما
للتخطيط الثنائي للعمليات من أجل الدفاع عن جزر سينكاكو .ولقد أضحى التحالف بمرور السنوات أقل
ً

يتعلق بمواصلة العمل في هذا الجانب .وأخيرًا ألزمت المبادئ التوجيهية التي خضعت للمراجعة كال الجانبين "بتطوير
وتحديث" قدراتهما التخطيطية الثنائية 34.وال يمكن لليابان والواليات المتحدة تنسيق سياساتهما المنوطة بمجابهة

ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية بدون الوضع المناسب آللية ثنائية للتخطيط لصراع مسلح.
لذا ،بينما تسير مجريات األمور في اتجاه إيجابي ،ينبغي عدم المبالغة في التقدم المحرز على صعيد تعاون التحالف

وتأثيراته الرادعة اإلجمالية في هذه المرحلة المبكرة؛ فال تزال اليابان والواليات المتحدة في حاجة إلى بعض الوقت
لتوطيد تنسيق السياسات التي تهدف إلى مجابهة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية بالكامل.

أيضا أن تستفيد اليابان والواليات المتحدة من
باإلضافة إلى هذه التطورات المهمة في التحالف ،من المهم
ً
شبكة تحالفات الواليات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .فمن األمور المرغوب فيها إقامة تعاون ثالثي

ُمعزز مع دول أخرى كأستراليا أو كوريا الجنوبية .يمكن أن يشتمل التعاون على نطاق المنطقة بين حلفاء الواليات
المتحدة وشركائها وحلفاء اليابان للتصدي لتكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية ،على عمليات
ي بالمجال البحري ،وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الدبلوماسي ،وربما
استخبارات ومراقبة واستطالع وتحسين الوع ٍ

تسيير دوريات مشتركة وإقامة مناورات في المياه الدولية خاصة تلك التي تحدث في بحري الصين الجنوبي والشرقي.

على الرغم من أن خفر السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتي اليابانية البحرية ال تمتلك في الوقت الحالي السفن
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.U.S. Joint Chiefs of Staff, Joint Operation Planning, Joint Publication 5-0, August 11, 2011, p. E-1
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الكافية للمشاركة في عمليات دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي إال أن اليابان والواليات المتحدة بحاجة إلعداد

خيارات مستقبلية لالستفادة من القدرات الكامنة لشبكات التحالف في منطقة آسيا والمحيط

الهادئ35.

رابعا ،يجب على اليابان والواليات المتحدة مساعدة دول المنطقة في تعزيز قدراتها على إنفاذ القانون البحري من
ً

أجل إيقاف التغيرات أحادية الجانب في الوضع الراهن الذي بدأته الصين في بحر الصين الجنوبي أو تأجيلها 36.ويحظى

هذا الجهد بأهمية ألنه سيعزز الردع من خالل استراتيجية المنع ،التي تحول دون تغيير الصين للوضع الراهن بأقل

تكلفة .وقد بذل الحلفاء بالفعل جهودًا كبيرة لتحقيق هذا الهدف .فعلى سبيل المثال ،اتخذت اليابان خطوات لتزويد
أيضا
الفلبين بعشر سفن إلنفاذ القانون البحري وفيتنام بست سفن مستخدمة إلنفاذ القانون البحري .وقد التزمت
ً
بتزويد الفلبين بسفينتين كبيرتين من سفن إنفاذ القانون البحري وست سفن جديدة من سفن إنفاذ القانون البحري

إلى فيتنام وسفينتين كبيرتين مستخدمتين من سفن إنفاذ القانون البحري إلى ماليزيا وقد عزمت على إقراض الفلبين
خمس طائرات تدريب تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية من طراز  .TC-90وزودت الواليات المتحدة الفلبين

بثالث سفن كبيرة فئة هاملتون (يزيد وزنها عن  3,000طن) والتزمت بتقديم دعم مالي كبير لرابطة دول جنوب شرق

آسيا "آسيان" لتعزيز قدرات إنفاذ القانون البحري من خالل مبادرة وزارة الدفاع األمريكية لألمن البحري .ال تقتصر هذه
الجهود لبناء القدرات على اإلمداد بالمعدات المادية ،فقد تم دعم التنمية بين الدول الشريكة في مجال القدرات غير

أيضا مثل التعليم والتدريب وبناء شبكات مشاركة المعلومات.
المادية ً

تواجه هذه الجهود بالطبع القيود ذاتها في بحر الصين الجنوبي كما كان الحال في حالة بحر الصين الشرقي.

حتى مع تعزيز اليابان والواليات المتحدة لقدرات إنفاذ القانون البحري في المنطقة ،فإن الفجوة بين الصين ودول

جنوب شرق آسيا أكبر كثيرًا من أن يتم رأبها بصورة مجدية .وال تزال المواقف الدبلوماسية لرابطة دول جنوب شرق
آسيا (آسيان) مصدر قلق .تتخذ بعض الدول مواقف صارمة ضد تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية،

ولكن تنجذب بعض الدول تدريجيًا إلى وضع عدم االكتراث بأفعال الصين ،أو حتى دعم مواقف الصين بسبب تأثير
الصين االقتصادي على رفاهيتها .ال يعد تعزيز قدرات إنفاذ القانون البحري في المنطقة الحل المثالي لمشكالت األمن
البحري في المنطقة ،فهو ليس سوى مقوم واحد من استراتيجية عامة أكبر .إال أن هذه الجهود مهمة لتعزيز الثقة
في المنطقة في وجه العدوان الذي تمارسه الصين .فبدون هذه الجهود ،تصبح دول المنطقة أقل ثقة في قدراتها
على حماية أراضيها ومصالحها البحرية ،وربما تركن في نهاية المطاف إلى مجاراة الصين أمال ً في تجنب االنعزال

الدبلوماسي أو في الحصول على معونة اقتصادية من الصين.

أيضا
خامسا :ليس كافيًا أن تركز اليابان والواليات المتحدة على استراتيجية المنع فقط ،وإنما يجب أن تركزان
ً
ً

على مفهوم فرض التكلفة .وهنا يمتلك الحلفاء الكثير من الخيارات المحتملة التي يُمكن االستعانة بها لفرض
تكاليف ضخمة ال يمكن أن تتحملها الصين إذا ما تحدت هذه الدولة الوضع الراهن.
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أيضا .وربما ال تكون هذه الجهود كافية للتصدي للسلوكيات الصينية.
وبالطبع يوجد حد معين لهذه الجهود ً

 36لالطالع على دور خفر السواحل المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،انظر  .Morris, 2017لالطالع على الجهود التي تبذلها
الواليات المتحدة واليابان لتقديم مزيد من الدعم من أجل تنمية وعي الدول الشريكة بمنطقة جنوب شرق آسيا بالمجال البحري وتنمية
قدرات إنفاذ القانون البحري ،انظر Scott W. Harold, Martin C. Libicki, Motohiro Tsuchiya, Yurie Ito, Roger Cliff, Ken Jimbo, and
Yuki Tatsumi, The U.S.–Japan Alliance Series: Strengthening Strategic Cooperation, Santa Monica, Calif: RAND Corporation,
 ،CF-351-GOJ, 2016خاصة الفصلين  5و.6
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يوجد ثالثة أنواع على األقل من استراتيجيات "فرض التكلفة" بوجه عام .أوالً ،بإمكان الحلفاء السعي لفرض

تبعات تضر بسمعة الصين الدولية .ويمكن لليابان والواليات المتحدة باستخدام هذا النهج محاولة عزل الصين من

خالل تأكيد انتهاك بكين لقوانين وقواعد ومعايير دولية مهمة .وقد حاولت اليابان والواليات المتحدة (ودول إقليمية
معينة مثل الفلبين) استخدام هذا النهج ،وحققت نتيجة مبهرة بإصدار حكم المحكمة الدائمة للتحكيم في

أيضا
تموز (يوليو)  2016الذي أنكر جميع مزاعم الصين تقريبًا في بحر الصين الجنوبي .وقد واصلت الواليات المتحدة ً

عمليات "حرية المالحة" في بحر الصين الجنوبي التي تهدف إلى التصدي لمزاعم الدول األخرى الزائدة عن الحد بما

فيها الصين فيما يخص الحقوق البحرية .لقد أكدت اليابان والواليات المتحدة على أهمية حماية القانون الدولي وحرية
المالحة في أعالي البحار والمياه الدولية وذلك في المحافل الدولية كالمنتدى اإلقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا
"آسيان" ومؤتمر منستريال بلس لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وقمة شرق آسيا واجتماعات أخرى
متعددة وثنائية األطراف .وقد كان لهذه الجهود بعض اآلثار اإليجابية من خالل تشويه سمعة سلوك الصين ولذا ينبغي

مواصلتها في جزء من استراتيجية فرض التكلفة اإلجمالية.

ومع ذلك يجب أال يعلق الحلفاء آماال ً مفرطة على هذا النهج ،حيث إنه لن يحدث بمفرده تغييرًا كبيرًا في السلوك

االستراتيجي الذي تنتهجه الصين على األرجح .وحتى اآلن لم تغير الصين موقفها االستفزازي في بحر الصين الجنوبي،

على الرغم من التبعات الكبيرة التي لحقت بسمعتها جراء مواقفها وسلوكياتها غير القانونية .في الواقع ،نددت بكين
فحسب بحكم المحكمة الدائمة للتحكيم ووصفته بأنه "حبر على ورق" وواصلت استصالح مناطق كبيرة في جزر
سبراتلي 37.وال تزال الصين تحتفظ بمطلبها "خط الفواصل التسعة" الصريح وتفسيرها بأن اتفاقية األمم المتحدة

لقانون البحار تتيح للدول الساحلية منع األنشطة العسكرية للدول األخرى في مياه المنطقة االقتصادية الخالصة.

أيضا بأن لها الحق في استخدام "تدابير طوارئ دفاعية" في منطقة تمييز للدفاع الجوي التي أعلنت
وتحتفظ الصين ً

عنها من جانب واحد في بحر الصين الشرقي .على الرغم من أن مواصلة تنسيق الضغط لفترة زمنية كبيرة قد أتت
بثمارها في بعض الحاالت ،مثل الجهود التي بذلتها اليابان والواليات المتحدة في الضغط على الصين لقبول قانون
المواجهات غير المخطط لها في البحر في عام  ،2014ال يبدو أن الصين مقتنعة بتغيير نهجها العام نتيجة للتبعات

المضرة بالسمعة التي تحملتها نتيجة أفعالها حتى وقتنا الحالي ،وربما يرجع السبب في هذا األمر إلى أن التبعات

لم تكن كبيرة بما يكفي لتغير الصين حساباتها االستراتيجية .وبالتالي ،مع أن الحلفاء بحاجة إلى مواصلة جهودهم
لفرض تبعات دبلوماسية على الصين ،فينبغي عليهم أن يكونوا واقعيين بشأن ما يمكن أن يحققه هذا األمر في غياب
االستعانة بأدوات سياسية أخرى.

يمكن أن يسعى الحلفاء جاهدين ،كل على حدة ،إلى فرض تبعات على النظام السياسي المحلي في الصين،

ومواصلة اتخاذ اإلجراءات الهادفة إلى إلحاق الضرر بشرعية الحزب الشيوعي الصيني على الصعيد المحلي .على

سبيل المثال ،تستطيع اليابان والواليات المتحدة أن تفصح عن مواد استخباراتية تدل على شيوع الفساد بين قادة
الحزب .وحيث إن شي جين بينغ يشرع حاليًا في حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد ،سيكون اإلفصاح عن دليل

باستشراء الفساد بين حزبه الذي يدعمه أو حتى عائلته سيكون ضربة قاصمة لقيادته وسلطته الشخصية .ويمكن
استخدام هذا الدليل لتحذير الصين من تجاوز خطوط الحلفاء الحمراء .وربما يكون الخيار اآلخر تحسين العالقات

الدبلوماسية مع تايوان أو التهديد بتحسينها إذا ما حاولت الصين تقويض الوضع الحالي .وثمة خيار آخر يتمثل في
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توجيه الدعم إلى جماعة أو أكثر من األقليات العرقية المضطهدة في الصين مثل جماعة التبت أو األيغور في محاولة
لتعقيد سيطرة النظام الصيني على الصعيد المحلي.

وبالطبع ،يمثل التحدي المباشر لشرعية الحزب الشيوعي الصيني على الصعيد المحلي خطوة مختلفة كيفيًا
عن تدابير فرض التبعات األخرى التي يضعها الحلفاء في الحسبان .فهي تحمل في طياتها المخاطرة غير المتعمدة
بالتصعيد ألنها تمس المصالح األساسية الصينية .وبالنظر إلى مخاطر هذا النهج ،ربما تكون استراتيجية فرض
التبعات على الصعيد المحلي مماثلة بقدر كبير لفكرة الردع من خالل العقاب في ظل الردع النووي .وقد تؤدي هذه

الخطوات إلى تصعيد محتمل للصراع (يتجاوز حتى حد الصراع المسلح) مع الصين .ربما تكون هذه الخطوات أكثر
أيضا بالعالقة األساسية بين اليابان والصين
فاعلية باعتبارها أساليب للمساومة النتزاع التنازالت ولكنها ربما تضر
ً

أو بين الواليات المتحدة والصين ،لذا يجب مراعاة أن تكون محاولة أخيرة للتصدي لتكتيكات النزاع البارد (المنطقة
الرمادية) الصينية.

أخيرًا ،يمكن أن يفرض الحلفاء تكاليف على مصالح الصين االقتصادية ،من خالل العقوبات االقتصادية على سبيل

المثال .وعلى الرغم من عدم فرض اليابان والواليات المتحدة عقوبات اقتصادية مباشرة على الصين جراء أنشطة النزاع
البارد (المنطقة الرمادية) التي تمارسها ،تفكِّ ر الواليات المتحدة في فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تنتهك

عقوبات األمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية من أجل إيقاف هذه الدولة عن تطوير السالح النووي وبوسع

الواليات المتحدة واليابان استكشاف ووضع نهج مماثل لفرض عقوبات على الصين إذا ما كثفت الصين من تحديات
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) البحرية التي تمارسها .باإلضافة إلى ذلك ،قد تحاول اليابان والواليات المتحدة مواجهة

تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية من خالل التالعب عن قصد بتعامالتها االقتصادية أو المالية أو
التجارية بطريقة تضر بمصالح الصين االقتصادية .وقد استخدمت الصين هذا النهج في الصراعات الماضية ،ومن

األمثلة على ذلك عندما أعاقت بكين صادرات عناصر أرضية نادرة إلى اليابان في أعقاب حادث ارتطام القوارب قرب
جزيرة سينكاكو عام  2010أو إعاقتها واردات الموز من الفلبين في أعقاب التوترات التي حدثت على خلفية جزيرة مياه

أيضا تكتيكات الضغوطات االقتصادية ضد كوريا الجنوبية إلقناع سول برفض
سكاربورو في عام  .2012وتمارس الصين ً

الموافقة على نشر بطارية منظومة الدفاع الجوي األمريكية الصاروخية (ثاد) على شبه الجزيرة الكورية .عالوة على

ذلك ،بإمكان اليابان والواليات المتحدة تحسين قدراتهما على حجب خطوط االتصاالت البحرية الصينية أثناء صراع ما
في طريقة للضغط التكتيكي على الصين حتى ال تباشر أنواع معينة من السلوكيات التعديلية.

سالحا ذا حدين :وقد يتعين على الحلفاء االستعداد
ومع ذلك تعتبر استراتيجيات فرض التبعات االقتصادية
ً
لتحمل األلم االقتصادي عند استخدام هذه األساليب .إضافة إلى وجود عدد من العراقيل التي تواجه استخدام هذه
األساليب للضغط على الصين ،فالبعض منها ربما ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ،وقد يعتبر المجتمع

الدولي أن البعض منها غير شرعي ،باإلضافة إلى تشكيك الجهات الفاعلة المحلية المتأثرة بالوضع في كال البلدين

في شرعيتها أو قانونيتها .ومن المحتمل بشدة أن تنتقم الصين من هذه األفعال عبر فرض عقوبات اقتصادية متبَادَلة،
قد تضر بجهات فاعلة جوهرية في اليابان والواليات المتحدة .وال يوجد ضمان بأن تكون التبعات التي يفرضها الحلفاء
على الصين أكبر من تلك التي تفرضها الصين عليهم ،وربما تُظهر الصين قوة نسبية في هذا الصراع االقتصادي وربما

يضطر الحلفاء في نهاية المطاف إلى عقد تسوية مع الصين.

باختصار ،لكل عنصر من عناصر استراتيجية فرض التبعات مشكالته وحدوده :ربما ال يكون فرض التبعات

الدبلوماسية قويًا بما يكفي إلجبار الصين على التخلي عن سلوكها التعديلي ،وربما يكون فرض التبعات على الصعيد
38

المحلي تصعيديًا بدرجة أكبر ،وربما يكون فرض التبعات االقتصادية
مرهقا اقتصاديًا للحلفاء .من الواضح أنه ال يوجد
ً
أيضا ،حيث يبدو أن الصين تعتزم تقويض
خيار مالئم للخروج بالنتيجة المرجوة .وال يمثل الوقوف مكتوفي األيدي خيارًا ً

الردع العام وتغيير النظام اإلقليمي من خالل ممارسة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .ولذا ،ربما يحتاج
الحلفاء إلى تقبل التعرض لمخاطر أكثر مما يرغبون من أجل إيقاف تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية.

ويجدر إمعان النظر في الخيارات الموضحة هنا فضال ً عن أي خيارات أخرى تحددها طوكيو وواشنطن.

الخاتمة
لقد أوضحت هذه الدراسة خيارات السياسات المطروحة أمام اليابان والواليات المتحدة في سعيهما لمواجهة

تحديات النزاع البحري الصينية .وقد استعرضت أمثلة من تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية ووصفت
أيضا فكرة االستراتيجية التنافسية التي تهدف
تكتيكات الصين على أنها مسألة ردع وسيطرة على التصعيد .وطرحت ً

إلى مجابهة التحديات الصينية وأوضحت اإلجراءات المضادة المعينة التي قد يتم اتخاذها في الرد على ضغوطات

وختاما ،حري بنا أن نؤكد على أن مواجهة تحدي النزاع البارد (المنطقة
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية.
ً
الرمادية) البحري الذي تمارسه الصين ليس باألمر الهين .فقوة الصين النسبية في المنطقة آخذة في االزدياد ،ومن
ثم يزداد مستوى التحدي الذي يمكن أن تختار الصين اللجوء إليه .وقد ظلت تحديات الصين أدنى حد هجوم مسلح
الذي يحدده القانون بدرجة كبيرة بسبب التفوق العسكري لليابان والواليات المتحدة .ولكن إذا ما أخفق الحلفاء في

المحافظة على القدرات العسكرية بدرجة تكفي لردع االعتداء الصيني ،فإن الصين ستواجه في نهاية المطاف دوافع
قوية لتحدي الوضع الراهن بالقوة .ولذلك إنه لمن الضرورة البالغة أن تحافظ اليابان والواليات المتحدة على قدرة
عسكرية كافية لردع الصين وتقويض تحدياتها لتبقى أدنى حد الهجوم المسلح في المقام األول.

طا متزايدة جراء تحديات النزاع البارد (المنطقة
حتى إذا نجح الحلفاء في تحقيق هذه الغاية ،فسيواجهون ضغو ً

الرمادية) الصينية .ويمكن لليابان والواليات المتحدة عند تبني فكرة االستراتيجية التنافسية أن يضغطا بشدة لخفض

مستوى تحديات الصين وتأخير االنتقال من ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) إلى الهجوم المسلح .ويتطلب
فعل ذلك من الحلفاء احتمال فترة أطول من تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصينية .ويبدو أن الصين ترغب
في تغيير الوضع الراهن باستخدام قدرات إنفاذ القانون البحري الفائقة الخاصة بها .وطالما ظلت تحديات الصين أدنى

حد الهجوم المسلح الذي يحدده القانون ،ال يستطيع الحلفاء الرد بممارسة الدفاع الذاتي الفردي أو الجماعي .وبالنظر
إلى النمو السريع في قدرات إنفاذ القانون البحري الصينية ،ليس من السهل على اليابان والواليات المتحدة الحفاظ

على الهيمنة على التصعيد في حالة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) البحرية.

على الرغم من أن هذه الورقة البحثية تقدم بعض الخيارات أو االستراتيجيات لمواجهة تكتيكات النزاع البارد

(المنطقة الرمادية) التي تمارسها الصين ،فإن هذه الخيارات تمثل تحديات .قد ال تتمكن اليابان والواليات المتحدة من
زيادة قدراتهما في مجال إنفاذ القانون البحري لمواجهة تحديات الصين ،وقد يكون من الصعب وضع إطار عمل سلس
للتعاون بين إنفاذ القانون البحري وقدرات القوات البحرية .قد ال تتمكن طوكيو وال واشنطن من تحقيق االستفادة

الكاملة من إمكانيات التحالف وشبكات الشركاء في المنطقة .قد ال تكون جهود بناء القدرات للدول المحيطة ببحر
الصين الجنوبي كافية لوقف سلوكيات الصين الحازمة في المنطقة ،وقد ال تكون العديد من خيارات فرض التكلفة
ٍ
كاف ،أو حتى يمكن تنفيذها .وبالنظر إلى الضغوط التي يمكن أن
التي تم مناقشتها هنا مغرية ،أو مؤثرة بشكل
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تمارسها الصين ،فإنه ليس هناك ما يضمن نجاح التحالف األمريكي الياباني في ردع ضغوطات النزاع البارد (المنطقة
الرمادية) للصين المتزايدة والمطردة في الوقت نفسه.

وفي الوقت الذي يتعين فيه على الحلفاء أخذ حذرهم من المغاالة في التفاؤل ،فإنه يجب أن يحموا أنفسهم

أيضا من التفكير االنهزامي .قد يكونوا قادرين على ردع ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) للصين إذا اتخذوا
ً
اإلجراءات التالية:

–زيادة ميزانيات الدفاع الخاصة بهم ،وتعديل اإلنفاق ليعكس تحديد أولويات القدرات التي ستساعد في ردع
العدوان الصيني ،بل ودحره إن لزم األمر ،والحفاظ على التفوق العسكري.

–اعتماد استراتيجيات تنافسية لكل من النزاع البارد (المنطقة الرمادية) وتحديات الهجوم المسلح.
–زيادة القدرات اليابانية في مجال إنفاذ القانون البحري بصورة ملموسة.
–وضع إطار عمل سلس حقيقي لسبل التعاون بين إنفاذ القانون البحري وقدرات القوات البحرية.
–االستفادة من اإلمكانات الكاملة للتحالف األمريكي الياباني وشبكات التحالف اإلقليمية والشراكات.
–زيادة الجهود المشتركة التي تهدف إلى بناء القدرات للدول المحيطة ببحر الصين الجنوبي.
–وضع قائمة تضم خيارات سياسات فرض التكلفة التي يمكن تبنيها إذا استمرت الصين في تصعيد ضغوطات
النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الخاصة بمجال البحر ،بما في ذلك الخطوات التي ركزت على اإلضرار بالمصالح
الدبلوماسية أو المحلية أو االقتصادية للصين في رد فعل على العدوان الصيني.

أخيرًا ،من المهم أن نتذكر أن هدف الحلفاء ليس منافسة الصين في حد ذاتها .إن المنافسة مع الصين هي
مجرد وسيلة يمكن عن طريقها تحقيق الهدف االستراتيجي المتمثل في منع الصين من تغيير الوضع الراهن عن

طريق ممارسة الضغوطات .إذا تخلت الصين عن سلوكها التعديلي وبدأت في احترام الوضع الراهن ،فيمكن للحلفاء
اتباع سياسات أخرى ،بما في ذلك ضمانات رامية إلى إقناع الصين بأنها تستطيع التعايش مع النظام الدولي الحالي.

كما يجب على الحلفاء مراعاة معدل النمو االقتصادي للصين وسياساتها الداخلية ،ألن ذلك سيؤثر على قدراتها
في ممارسة الضغوطات وسلوكها الحازم ،مما يؤثر على مستوى التحدي الذي يمكن أن تختاره الصين .وسيكون

من الضروري إجراء تحليل دقيق لقدرات الصين ونواياها لوضع استراتيجية فعالة للتحالف من أجل طرق ردع تلبي

االحتياجات المطلوبة والمشاركة

الحازمة38.

 38انظر Dennis Blair, Assertive Engagement: An Updated U.S.-Japan Strategy for China, Washington, D.C.: Sasakawa Peace
.Foundation USA, 2015
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اإللكتروني
 .4التحالف األمريكي الياباني والردع في الفضاء
ّ
جون أيه دافيس ()John A. Davis

لواء أمريكي (متقاعد)

نائب الرئيس وكبير ضباط األمن (الفدرالي)

Palo Alto Networks
اإللكتروني التي تبنتها إدارة باراك أوباما (Barack
تستخدم هذه الورقة البحثية إطار العمل الخاص بسياسة الردع
ّ

 )Obamaلتقديم توصيات تنطبق على التحالف األمريكي الياباني ،وعلى وجه الخصوص ،قضية الردع في الفضاء اإللكتروني1.

ّ

اإللكتروني إلدارة أوباما.
وتمهيدا للحديث ،ينبغي أن أفصح عن مشاركتي الشخصية في تطوير سياسة الردع
ً
ّ

اإللكتروني منذ عام  2014وحتى تقاعدي
وقد شغلت منصب القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء
ّ

من الجيش األمريكي في عام  .2015خالل تلك الفترة ،كان مكتبي في البنتاغون يتحمل المسؤولية الرئيسية لتلبية

صدر
حكم وارد في قانون إقرار الدفاع الوطني لعام  2014من أجل تطوير سياسة اإلدارة الخاصة بالردع
اإللكتروني .وقد ُ
ّ
اإللكتروني األساسي الذي وافقت عليه إدارة أوباما تحت إشرافي ،وقد صاغه مدير التخطيط الخاص
إطار عمل الردع
ّ
بي في ذلك الوقت مايكل سولماير ( 2.)Michael Sulmeyerوالطريقة التي سيتم بها وضع هذه السياسة في خطة إدارة

دونالد ترامب ( ،)Donald Trumpأو حتى إمكانية ذلك من عدمه ،ال زالت محل نظر .ومع ذلك ،وبما أنني لم أر شيئًا يشير

إلى وجود سياسة مختلفة للبيت األبيض في عهد ترامب ،فسأفترض أن السياسة السابقة ال تزال قائمة باعتبارها إطار
مفيدا ويمكن أن تكون بمثابة نموذج للتحالف األمريكي الياباني.
عمل
ً

اإللكتروني أمر أساسي وفريد ومعقد .وسأشرح بعد ذلك
سأبدأ هذا الفصل باقتراح يفيد بأن الردع في الفضاء
ّ

اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما ،قبل أن أوجز
كيف شكلت هذه الخصائص الثالث بشكل عام سياسة الردع
ّ
اإللكتروني هو بيئة خصبة ألولئك الذين يرغبون
عناصرها وأركانها االستراتيجية .تشير الورقة البحثية إلى أن الفضاء
ّ
في توظيف عمليات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) بسبب طبيعة عالم اإلنترنت وصعوبة عزو الهجمات اإللكترونيّة
حددة فيها .وأخيرًا ،تقدم الورقة البحثية مقترحات للواليات المتحدة واليابان لردع هجمات الفضاء
إلى جهات فاعلة ُم َّ
اإللكتروني ،بما في ذلك الهجمات التي تتم في سياق عمليات النزاع البارد (المنطقة
ّ

الرمادية)3.

1
ـي إلدارة ترامــب ( ،)Trumpوبالتالــي يقــدم الفصــل سياســة
تــم االنتهــاء مــن هــذا الفصــل قبــل وضــع سياســة الفضــاء اإللكترونـ ّ
ـدا ووســيلة للتأثيــر المســتمر المرجــح علــى السياســة
ـي الســابقة الخاصــة بــإدارة أوبامــا بوصفــه
ً
مرجعــا مفيـ ً
الفضــاء اإللكترونـ ّ
ـي فــي المســتقبل.
العامــة األمريكيــة للفضــاء اإللكترونـ ّ
2

.Michael Sulmeyer, ReportonCyberDeterrencePolicy, Washington, D.C.: Office of the Secretary of Defense, December 2015

أيضا إلى أن
اإللكتروني بينما يشير
 3على غرار الفصل الثاني ،يركز هذا الفصل ،في جزء كبير منه ،على الردع التقليدي في الفضاء
ً
ّ
اإللكتروني هو في حد ذاته خصب للغاية لمحاوالت ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى
الفضاء
ّ
نقاط الضعف المتعددة التي تسبب فيها النظم المتصلة بالشبكات وما يشوب عالم اإلنترنت من غموض وصعوبات جوهرية في عزو
الجرائم إلى جهات فاعلة بعينها .يتم استكشاف اعتبارات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) هنا وباألخص في الفصل  .5كان التركيز على
متعمدا يهدف
نهجا
اإللكتروني في النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
اإللكتروني والردع بالفضاء
ما يمكن تسميته الردع "العادي" بالفضاء
ً
ً
ّ
ّ
إلى تسليط الضوء على كال الجانبين وكيفية تفاعلهما ،كما أنه يعكس إلى حد ما كيف يتصور مؤلفو الفصل األمريكيون واليابانيون
اإللكتروني.
فعليًا االهتمامات الرئيسية لبلديهم في الفضاء
ّ
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لماذا يعتبر الردع مكونًا أساسيًا في أي استراتيجية فعالة للتعامل مع
اإللكترونية
التهديدات
ّ

اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما ،في
نصت سياسة الردع
يُعد الردع في الفضاء
اإللكتروني أمرًا ضروريًاّ .
ّ
ّ
اإللكتروني أحد أخطر مخاوف األمن القومي التي تواجهها
بيانها االفتتاحي ،على أنه "في عالم متصل كليًا ،يعد األمن
ّ
الواليات المتحدة وحلفاؤها في القرن الحادي

والعشرين"4.

أصبح األمن
اإللكتروني قضية مهمة تتعلق بالسالمة العامة ،فضال ً عن األمن الوطني واالقتصادي وذلك بسبب
ّ

وجود قائمة متزايدة من عناوين وسائل اإلعالم حول االنتهاكات والهجمات اإللكترونيّة ،والعواقب المتزايدة الناجمة عن
سرقة المعلومات الشخصية والملكية الفكرية ،وفقدان الميزة االقتصادية وشرعية العملية السياسية ،وتعطيل أو
تدمير البنية التحتية الحيوية والخدمات الحيوية التي قد تؤدي إلى إصابة بل وإلى الوفاة.

وقد خلص عدد متزايد من كبار المسؤولين في أوساط االستخبارات الدولية واألمن القومي ،وكذلك قادة األعمال

التجارية ومجالس اإلدارة عبر الصناعة العالمية ،إلى أن التهديدات اإللكترونية تزداد بمعدل ينذر بالخطر ويجب بذل

المزيد من الجهود إلدارة المخاطر المصاحبة لتلك التهديدات ،وهذه المشكلة لن تختفي ،واالستراتيجية الخاصة
بالتصدي لهذه التهديدات ،المعتمدة اعتمادًا كليًا على االضطالع بالدفاع الثابت وبناء حواجز رقمية أعلى ،لن تكون

كافية .لقد أصبح من الضروري تطوير استراتيجية أكثر قوة وشمولية ويجب أن يتضمن ذلك عنصر الردع.

خاصة بالنسبة إلى التحالف األمريكي الياباني ،يمثل
إن ضمان أمن البيئة المعلوماتية ألولمبياد طوكيو ،2020
ً

خاصا يؤكد على الطبيعة المهمة لسياسة ردع التهديدات اإللكترونيّة الفعالة ،باإلضافة إلى األسس المنطقية
حدثًا
ً
سابقا.
العامة بشكل أكبر التي تم وصفها
ً

فريدا ،وتجعل المقارنات
اإللكتروني تحديًا
األسباب التي تجعل الردع في الفضاء
ً
ّ
مع أشكال الردع األخرى في البيئات األكثر تقليدية غير مالئمة
اإللكتروني له العديد من المقارنات في األبعاد األخرى للتفاعل
قد يكون من المغري االعتقاد بأن الردع في الفضاء
ّ

اإللكتروني هو بيئة فريدة من نوعها
الحكومي الدولي .وكثيرًا ما يُستخدم الردع النووي مثاالً .ومع ذلك ،فإن الفضاء
ّ

اإللكتروني
يُستعصى مقارنتها بغيرها ،فكل من المكونات والخصائص والمشاركين المعنيين يجعلون من الفضاء
ّ
اإللكتروني.
نموذجا غير معتاد يكشف عجز جميع استراتيجيات الردع التقليدية بمجرد تطبيقها في بيئة الفضاء
ً
ّ

تنص سياسة الردع في الفضاء اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما على أن "الردع في الفضاء اإللكتروني في
ّ
ّ
عصر المعلومات يختلف اختال ًفا جوهريًا عن مفاهيم عصر الحرب الباردة التي تهدف إلى ردع استخدام أسلحة الدمار
الشامل" 5.وهناك أسباب عديدة لهذا التقييم.

4
5

.Sulmeyer, 2015, p. 2
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أوالً ،هناك فرق واضح بين المشاركين الرئيسيين .فإذا استخدمنا الردع النووي مثاالً ،نجد أنه كان هناك عدد

قليل من الدول القوميّة تمتلك أسلحة نووية ومتحالفة مع الواليات المتحدة أو االتحاد السوفييتي في نظام دولي
ثنائي القطبية .هذا المثال النووي هو تناقض صارخ مع الزيادة الهائلة في نسبة الهيئات التي تتمتع بقدرات عالية
سواء كانت هيئات حكومية أو غير حكومية أو هجينة (مثل عالقات الدولة بالشركات الصورية ،والمنظمات البحثية،

والكيانات اإلجرامية) والتي لديها القدرة ،والخبرة ،والنية للقيام بأنشطة إلكترونيّة يمكن أن تؤدي ،بل وأدت فعليًا في
بعض الحاالت ،إلى مخاوف وطنية كبيرة أمنيًا واقتصاديًا وعواقب تؤثر على السالمة العامة للواليات المتحدة وحلفائها.

وبناء على ذلك،
باإلضافة إلى ذلك ،فإن العديد من القدرات اإللكترونيّة تكون "مزدوجة أو متعددة االستخدام"،
ً
فهي تفتح الباب ،وفي آن واحد ،أمام مجموعة واسعة النطاق ومتعددة من التأثيرات النافعة والضارة على حد سواء
وهذه األمثلة على االستخدام المزدوج والمتعدد تغلق الباب أمام محاوالت ردع استخدام هذه األمثلة أو السيطرة

عليها ،ال سيما في وجود عامل ُمشارِك غير حكومي ،ألن الهيئات غير الحكومية تشارك في ك ٍ
ل من األنشطة المفيدة

(مثل اختبارات االختراق ،و"التنظيم األحمر" ،والبحث والتطوير) واألنشطة الشائنة (مثل األنشطة اإلجرامية وتخريب
السياسات المشروعة والتخويف واإلرهاب).

اإللكتروني
تميل مفاهيم الردع واستراتيجياته التقليدية إلى التركيز على التفاعل بين الدول ،لكن بيئة الفضاء
ّ
تستحضر ،أكثر من أي وقت مضى ،المزيد من الجهات غير الحكومية والتركيبات المختلطة الهجينة من الجهات

الفاعلة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية .وأحد أسباب ذلك هو الزيادة المستمرة في القدرة الحاسوبية بتكاليف

آخذة في التناقص (من استخدام الميكنة ،وقدرات التقنية السحابية ،وسوق تداول وتبادل المعلومات) .وهذا يعني أن
أيضا أن استخدامها يؤدي إلى نتائج
القدرات اإللكترونيّة يتم تطويرها وشراؤها بشكل متزايد بموارد أقل .ويعني ذلك ً

عملياتية ذات نطاق كبير آخذ في االزدياد نظير مخاطر منخفضة نسبيًا بسبب الصعوبة في عزو األفعال اإللكترونيّة
إلى جهات فاعلة ومنظمات بعينها.

اإللكتروني الفعالة معقدة ،مما
األسباب التي تجعل سياسة الردع في الفضاء
ّ
يستوجب عليها أن تكون سياسة شاملة ومتعددة األوجه
أيضا
اإللكتروني يتمتع
اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما ،فإن "الفضاء
وفقا لسياسة الردع في الفضاء
ً
ً
ّ
ّ
بخصائص فريدة  -بما في ذلك طبيعته العالمية والمترابطة ،والملكية الخاصة إلى حد كبير ،وإمكانية عدم الكشف
عن هوية ،والحواجز المنخفضة أمام دخول أولئك الذين يرغبون في إحداث الضرر  -وهي خصائص تُشكِّ ل تحديات للردع

تختلف في نوعها ونطاقها عن الردع في الجوانب التقليدية بنسبة

6

.Sulmeyer, 2015
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أكبر"6.

نظرًا للطبيعة الفريدة للفضاء
اإللكتروني ،فإن العناصر التي تُشكِّ ل بيئته تتداخل في كثير من األحيان في مزيج
ّ

ضبابي من التعقيد مما يجعل السمات الفريدة التقليدية محيرة ،وتشمل هذه العناصر:

–العناصر الجغرافية (الموقع الفعلي للشبكات والبنية التحتية واآلثار السياسية والقوانين والقواعد واللوائح
الوطنية السارية)

–العناصر الشبكية (االتصال االفتراضي والبنية التحتية)
–المكون والجهاز (البنية التحتية المادية)

–الهوية اإللكترونيّة (الشخصية االفتراضية)

–الهوية الفعلية (الجهات الفاعلة والمنظمات).
اإللكتروني على مستوى عالمي وبالسرعة الفورية
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تُرتكب األفعال في بيئة الفضاء
ّ

للشبكة .هذه الخصائص المعقدة لها آثار مهمة على صنع القرار ،واالستجابات ،والسياسات (بما في ذلك الردع)

ويمكن أن تُربك نماذج الردع التقليدية.

اإللكتروني ،ولماذا ال يمكننا ببساطة تطبيق
وتوضح المناقشة حتى اآلن السبب وراء أهمية الردع في الفضاء
ّ

الفعالة في الفضاء
اإللكتروني الفريدة والمعقدة .تتطلب سياسة الردع
نموذج الردع التقليدي على رأس قضية الفضاء
ّ
ّ
اإللكتروني اتباع نهج قوي وشامل ومتعدد التخصصات باعتباره استراتيجية أساسية .ليس هناك "حل سحري" ،ويجب أن
ّ

فعالة.
يكون هناك مجموعة كبيرة من المكونات والمشاركين بغية أن تكون استراتيجية الردع في الفضاء
اإللكتروني ّ
ّ

إن مفهوم الردع
اإللكتروني يجب أن يراعي التعقيدات المرتبطة بالحالة التي تكون فيها
الفعال في الفضاء
ّ
ّ
اإللكتروني
طبيعة أفعال العدو ،أو حتى هوية العدو ،غير واضحة ،والنزاع البارد (المنطقة الرمادية) في بيئة الفضاء
ّ

معقدا ،ونادرًا ما تكون طبيعة الحادثة واضحة في بدايتها بل وأحيانًا
يجعل تحديد الجهة المسؤولة عن حادثة ما أمرًا
ً
خالل الحادثة نفسها .لذلك ،غالبًا ما يكون الردع صعبًا ،ويتطلب قنوات اتصال بين مختلف المجاالت ،والقدرة على
المنع ،وفرض التكلفة (أو العقوبات) ،والصبر ،واإلبداع7.

اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما
سأوجز ،في الجزء التالي ،إطار العمل االستراتيجي الوطني لسياسة الردع
ّ

وسأقدم توصيات حول كيفية تطبيق إطار العمل المشار إليه على التحالف األمريكي الياباني في المستقبل.

تطبيق إطار العمل االستراتيجي لإلدارة على التحالف األمريكي الياباني.
واسعا للردع في نهج حكومي
مفهوما
يتبنى إطار العمل االستراتيجي الوطني ،بسبب العوامل المذكورة أعاله،
ً
ً

شامل والذي يستخدم جميع أدوات القوة الوطنية (الدبلوماسية والمعلوماتية والعسكرية واالقتصادية والمخابراتية

اإللكتروني و اعتمادها على
وأدوات إنفاذ القانون) .وعالوة على ذلك ،يُسلِّم إطار العمل بالطبيعة الفريدة لبيئة الفضاء
ّ
اإللكتروني
كل من الصناعة والمواطنة .يشمل إطار العمل شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين األمن
ّ
لكل من القطاعين العام والخاص باإلضافة إلى الجمهور األمريكي .ويُشار إلى ذلك أحيانًا على أنه عمل يتطلب تضافر
جهود األمة بأكملها.
7

ملخص من تبادل أفكار مع سكوت دبليو هارولد في مؤسسة .RAND

44

وكما هو مطبق على التحالف األمريكي الياباني ،فإنني أوصي بتوسيع إطار العمل االستراتيجي األساسي

المذكور من خالل ثالث خطوات:

– أوالً ،يجب على كل دولة أن تأخذ بعين االعتبار مصالحها الداخلية وثقافتها وقيمها وأولوياتها ومواردها في مكون

اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما للواليات
وطني للسياسة المشتركة (كما هو موضح في سياسة الردع
ّ

المتحدة والموضحة في هذه الورقة البحثية).

مشتركا لتحديد الجوانب التي تشهد
جهدا
–ثانيًا ،يجب أن يكون االمتداد الطبيعي إلطار العمل االستراتيجي
ً
ً
تداخال ً بين المكونات الوطنية المستقلة .يمكن تعزيز القضايا المشتركة في تطوير مكون التحالف في السياسة

المشتركة .سيحتوي هذا المكون من مكونات التحالف على أهداف مشتركة ،وأولويات ،وتدابير التنفيذ ،وتدابير
المحرز.
لرصد الفعالية والتقدم ُ

–ثالثًا ،قد تكون هناك فجوات لم تتم معالجتها وينبغي سدها في سياق التحالف بوجه عام وذلك ببساطة
من خالل تحديد الجوانب التي تشهد تداخال ً بين المكوّنين الوطنيين المستقلين .وينبغي سد هذه الثغرات
اإللكتروني.
وإدماجها في مكوّن التحالف في السياسة المشتركة للردع في الفضاء
ّ

وللحصول على سياق إضافي حول كيفية البدء في تطوير إطار عمل استراتيجي مشترك ،يجب النظر إلى كل

خطوة من هذه الخطوات الثالث على أنها تقدم طبيعي ،ويجب أن تبدأ العملية بجهود فردية من الحكومة بأكملها.

بعد ذلك ،يجب أن تقوم العملية بتطوير الجهود الفردية لألمة بأكملها ودمجها ،بما في ذلك الشراكات بين القطاعين

العام والخاص مع الصناعات والمواطنين في كال البلدين بشكل مستقل .أخيرًا ،ومن خالل االمتداد الطبيعي ،فإن
اإللكتروني للتحالف بأكمله بين الواليات
الخطوة األخيرة ستؤدي إلى وضع سياسة مشتركة وشاملة للردع في الفضاء
ّ
المتحدة واليابان ،بما في ذلك خطة عمل للتنفيذ وتقييم للفعالية.

اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما بالنسبة
تطبيق سياسة الردع في الفضاء
ّ
إلى التحالف األمريكي الياباني
اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما العناصر التالية:
تضمنت سياسة الردع في الفضاء
ّ

وصفا ألنواع األنشطة التي تسعى السياسة إلى ردعها
–
ً
–الردع بالمنع

–الردع بفرض التكلفة

–األنشطة التي تدعم الردع.
سأتناول بإيجاز األفكار الرئيسية المنبثقة عن كل عنصر من هذه العناصر األساسية قبل تقديم توصيات حول

اإللكتروني الذي يدعم التحالف األمريكي الياباني.
كيفية تطبيقها في سياق الردع في الفضاء
ّ
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وصف ألنواع األنشطة التي تسعى السياسة إلى ردعها
يصف الجانب األول من سياسة اإلدارة أنواع األنشطة التي تسعى السياسة إلى ردعها ،وبشكل عام ،كانت

أنواع التهديدات التي شغلت بال اإلدارة أكثر من غيرها ودفعتها إلى وضع سياستها لردعها هي األنشطة اإللكترونيّة
الضارة التي يمكن أن تتسبب في تعطيل واسع النطاق وتدمير وخسائر في األرواح وعواقب اقتصادية كبيرة بالنسبة
إلى الواليات المتحدة ومصالحها ،ويشمل ذلك التهديدات على المستوى الوطني للقيم األساسية ،مثل الخصوصية

وحرية التعبير.

سليما في تحديد ما يتوجب ردعه .وتتمثل
وكما هو مطبق على التحالف األمريكي الياباني ،يعد هذا
نهجا
ً
ً
اإللكتروني .وفي الواقع ،أعطت
توصيتي في اعتماد إطار العمل العام لهذا العنصر في سياسة تحالف مشتركة للردع
ّ

إرشادات الدفاع األمريكية اليابانية لعام  2015األسبقية لهذا النوع من السياسات من خالل توسيع نطاق تركيز

الحلف بشكل واضح للتعامل مع التهديدات في الفضاء اإللكتروني 8.يجب أن تسعى السياسة إلى ضمان انتقال
ّ
سلس في الردع واالستجابة للتهديدات التي تظهر بداية من زمن السلم ومرورًا بسيناريوهات النزاع البارد (المنطقة

الرمادية) ونهاية بحاالت الطوارئ في زمن الحرب ،كما هو موضح في اإلرشادات .أما عن إطار العمل الموصوف بالفعل
فهو يركز بشكل صائب على األشياء األكثر أهمية ،ويوفر المرونة للتكيف مع بيئة يمكن أن تتغير بسرعة وبشكل مثير،
ويضفي الغموض الالزم للحفاظ على عامل المرونة في أي استجابة وطنية و/أو استجابة من التحالف ،ويقطع الطريق
اإللكتروني الضار الذي ال يرقى إلى هذه المستويات .ومع ذلك ،أود
مبكرًا أمام اإلعالن عن حدود معينة لتثبيط النشاط
ّ

أن أوصي ببعض التعديالت واإلضافات إلى إطار العمل العام لهذا المكوّن.

أوالً ،ربما كانت األنشطة اإللكترونيّة الضارة األخيرة التي نسبتها الحكومة األمريكية إلى روسيا والتي حاولت

مثال على الغموض الشديد في السياسة الحالية كما ورد .ومن
التأثير على عملية االنتخابات الرئاسية األمريكية
ً
اإللكتروني الضار الناشئ محل االهتمام هو التهديد المنتشر بشكل رهيب
األمثلة األخرى المحتملة على النشاط
ّ

تهديدا كبيرًا في كل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والواليات المتحدة.
لبرامج الفدية ( .)Ransomwareويعد هذا
ً

يمثل ذلك خطرًا لعواقب كارثية محتملة في ظل ارتباط المزيد من األجهزة بالبيئة اإللكترونيّة نتيجة لظاهرة "إنترنت

األشياء" ،بما في ذلك األجهزة المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية وحتى الوظائف الطبية التي تحافظ على الحياة.
ويجب على التحالف النظر في موقفه من هذه األنشطة اإللكترونية الضارة التي قد تتسبب في زعزعة االستقرار

بشكل محتمل ،وأن يدمج التحالف ما يتوصل إليه من نتائج في سياسة ردع إلكتروني مشتركة.

مقارنة بالمجاالت التقليدية،
وبناء عليه ،فإنه على الرغم من اختالف أهمية الجغرافيا في الفضاء
اإللكتروني
ً
ً
ّ
تهديدا
تمثل
التي
المختلفة
والمنظمات
الفاعلة
الجهات
مكان
معرفة
في
أهميتها
وتكمن
مهمة،
تزال
فإنها ال
ً
إلكترونيًا ألن هذا يمكن أن يؤثر على قرارات االستجابة بغض النظر عما إذا كانت االستجابة تستخدم القدرة اإللكترونيّة
أو أي من األدوات األخرى للسلطة الوطنية .كما أنها مهمة من حيث الموقع الفعلي لمكون الشبكة أو البنية التحتية

لطبقة الجهاز أو اتصاالت قناة التحكم المخترقة بشكل محتمل والمستخدمة من قبل جهة فاعلة أو منظمة

المدرجة
تشكل
تهديدا إلكترونيًا .وباإلضافة إلى الفئات العامة للتهديدات اإللكترونيّة واألنشطة اإللكترونيّة الضارة ُ
ً

في سياسة إدارة أوباما ،فهناك بعض السمات الخاصة التي تنفرد بها منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومن المحتمل
أن تؤثر مباشرة ً على التحالف األمريكي الياباني ،وهذه السمات الخاصة لكل من األنشطة اإللكترونية الضارة الناشئة
8
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محل االهتمام والجهات الفاعلة والمنظمات التي تشكل
تهديدا إلكترونيًا ،والتي تنفرد بها منطقة آسيا والمحيط
ً

اإللكتروني.
الهادئ أو تعتبر سائدة فيها ،يمكن دمجها في سياسة تحالف مشتركة للردع في الفضاء
ّ

الردع بالمنع :الدفاع والمرونة وإعادة البناء
اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما هو الفئة العامة للردع بالمنع.
العنصر الثاني في سياسة الردع في الفضاء
ّ

تتعلق هذه الفئة بالجهود المبذولة إلقناع األعداء بأن أي محاولة إلجراء نوع من األنشطة اإللكترونيّة الضارة التي
تسعى السياسة إلى ردعها ال تستحق الجهد المبذول .ويرجع ذلك إلى مزيج من الدفاعات القوية ،واألنظمة المرنة
سريعا من الهجمات وغيرها من
هيكليًا القادرة على
"تحمل الضربة" دون حدوث عواقب ملموسة ،والقدرة على التعافي
ً
ُّ

االضطرابات المترتبة على النجاح في اختراق الدفاعات وتقويض المرونة .لذلك ،فإن المهام الرئيسية الثالث الحيوية

لهذا العنصر هي الدفاع والمرونة وإعادة البناء.

هناك العديد من المفاهيم الثانوية التي تساهم في الفعالية الشاملة لعنصر الردع بالمنع .وعند تطبيق هذه

المفاهيم الثانوية ،باإلضافة إلى العنصر العام ذاته ،على التحالف األمريكي الياباني ،فإن توصياتي تتمثل في أغلب

اإللكتروني.
الجهود إلى الديناميكيات الداخلية لكل مكون وطني في سياسة التحالف المشتركة للردع في الفضاء
ّ
بعبارة أخرى ،يتم تطبيق الردع بالمنع بشكل أكثر فعالية من خالل الجهود التي تُركِّ ز على األمور الداخلية لكل دولة

بشكل مستقل  -لكن مع بعض االستثناءات.

أوالً ،سأشرح ماذا تعني المفاهيم الثانوية في عنصر الردع بالمنع ولماذا يكون تطبيق معظمها أفضل عندما

معا لتعزيز
تكون في صورة جهود وطنية مستقلة .بعد ذلك ،سأصف كيف يجب أن يعمل التحالف األمريكي الياباني ً
هذه الجهود الوطنية المستقلة أو تحسينها .وأخيرًا ،سأشرح لماذا ينبغي التفكير في بذل جهد مشترك في المهمة

الرئيسية المتمثلة في إعادة البناء.

تحديد ما هو مهم للدفاع عنه ،وما يجب أن يتحلى بالمرونة ،وما يجب أن يكون
سريعا
قابال ً إلعادة البناء
ً

يتمثل أول مفهوم ثانوي في إطار عنصر الردع بالمنع في تحديد البنية التحتية الحيوية وحمايتها .وهذا المفهوم

ضعيفا في كل شيء" .ويستخدم هذا
هو نتيجة عملية لمقولة "إذا حاولت أن تكون قويًا في كل شيء ستجد نفسك
ً

تهديدا إلكترونيًا فيها
قائما على المخاطر لتحديد البنية التحتية الحيوية التي يمكن لحدث يُشكِّ ل
نهجا
المفهوم
ً
ً
ً

أن يؤدي بشكل منطقي إلى عواقب كبيرة وملموسة تؤثر على السالمة العامة أو النمو االقتصادي أو األمن القومي.

عند تطبيق هذا المفهوم الثانوي على التحالف األمريكي الياباني ،فإنني أوصي بأن تقوم كل دولة بذلك على حدة.
أوالً ،هناك اختالفات ثقافية ،واقتصادية ،وقانونية ،وسياسية ،وعسكرية ،وتاريخية بين الدول وهي اختالفات تؤثر

على تحديد ما هو ضروري وما هو غير ضروري .أضف لذلك أن هذا المفهوم يتطلب مشاركة قوية لكل كيان من

كيانات القطاع الخاص التي تملك األنظمة والشبكات واألجهزة الطرفية والبيانات وتديرها وتتحكم بها وتصونها
داخل معظم قطاعات البنية التحتية الحيوية في كل دولة ،إن لم يكن جميعها.
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إن اآلليات المعنية بإدارة أساليب مراقبة القطاعين العام والخاص وتنظيمهما هي آليات فريدة لكل دولة .وهذا

يفرض اتباع نهج مستقل ومخصص حسب االحتياجات داخل كل دولة .وينطبق ذلك على الواليات المتحدة بموجب األمر
التنفيذي  ،13636الذي يتطلب من وزارة األمن الداخلي في الواليات المتحدة التشاور مع أصحاب األعمال والمشغلين

قطاعا ،باإلضافة إلى
الذين يمثلون جميع قطاعات البنية التحتية الحيوية في الواليات المتحدة والبالغ عددها 16
ً
وكاالت قطاعية معينة ،ومجالس التنسيق القطاعية ،ومجالس التنسيق الحكومية ،والوكاالت التنظيمية المستقلة،
والخبراء

المتخصصين9.

تحقيقا لهذا المفهوم ،إال أنه
في حين أنه سيكون من التعقيد الشديد محاولة بذل جهود تحالف مشتركة
ً
يُوصى بالتأكيد أن تقوم كل دولة بمشاركة نتائج ما تعتبره أمرًا حيويًا مع الدول األخرى .وقد يسلط هذا الضوء على
بعض الثغرات التي يمكن معالجتها في عملية وضع سياسة التحالف المشتركة الالحقة.

تعزيز دفاعات الشبكة الحكومية
يساهم هذا المفهوم الثانوي في عنصر الردع بالمنع .وهو يشمل المهام الرئيسية للدفاع ،والمرونة ،وإعادة البناء،

اإللكتروني .كما أنه يعمل
ويضع الوكاالت الحكومية األمريكية في خانة المسؤول عن تحقيق معيار التميز في األمن
ّ
على وضع نموذج تقتدي به مؤسسات القطاعين العام والخاص األخرى ،وكذلك الجمهور األمريكي بشكل عام.

كل شيء يتعلق بهذا المفهوم ينطبق على كل من الواليات المتحدة واليابان .ولكن بسبب االختالفات المذكورة

سابقا ،فإنني أوصي بتناول هذا المفهوم في البداية على أنه جهود مستقلة داخل كل دولة .وهذا يسمح بتحديد
ً

مختلفا بالنسبة
فعال ،واالستخدام الكفء للموارد ،والمساءلة عن التقدم الذي يحتمل أن يكون
ً
المسؤوليات على نحو ّ
للهيكل الحكومي والعمليات الحكومية لكل دولة.

وعلى الرغم من تطبيق المفهوم بشكل مستقل في البداية ،فإنه من المستحسن مشاركة النتائج التي يتم

تطبيقها على نحو مستقل خالل وضع سياسة التحالف المشتركة الالحقة وقد يشير ذلك إلى وجود فجوات أو دروس
مفيدة للجهود

المشتركة10.

الدفاع ضد التهديدات الداخلية
الحاالت األخيرة التي تنطوي على اإلفصاح بدون إذن عن المعلومات السرية ،وال سيما حادثة برادلي مانينغ

( )Bradley Manningمع ويكيليكس ،وحادثة إدوارد سنودن ( ،)Edward Snowdenوهي أحداث أدت إلى عواقب وخيمة

للغاية بالنسبة لألمن القومي للواليات المتحدة .كان رد الواليات المتحدة على هذه األنواع من أحداث التهديد الداخلي

يتمثل في االستفادة من اإلجراءات التنفيذية لتنظيم ووضع إجراءات لحماية المعلومات السرية الحيوية بالنسبة
لألمن القومي للواليات المتحدة ،والحد من التهديدات الداخلية من خالل استخدام سبل الحماية والمعايير الفنية.

Barack Obama, “Executive Order: Improving Critical Infrastructure Cybersecurity,” Washington, D.C., White House, 9
.February 12, 2013
 10الخيارات اإلضافية ،التي تتطلب جميعها مناقشة ومراجعة شاملة وموافقة قانونية عليها قبل تنفيذها ،يمكن أن تشمل المساعدة
في إعادة البناء خالل األزمات أو التدريبات المشتركة أثناء وقت السلم للمساعدة في تحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى اإلصالح.
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وأكرر القول بأنه في حين أن هذا ينطبق على كل من الواليات المتحدة واليابان على حد سواء ،إال أن هذا هو مثال

آخر على مفهوم يستخدم على أفضل وجه في أطر العمل التشريعية والتنفيذية والقانونية لكل دولة على حدة .وبينما

ينبغي على البلدين أن يضعا في البداية مثل هذه السياسات بشكل مستقل ،فإنني أوصي بأن يتشارك البلدان النتائج
والدروس المستفادة ،بالقدر المسموح به ،خالل وضع سياسة التحالف المشتركة الالحقة.

اإللكتروني
مشاركة المعلومات االستخباراتية ومعلومات التهديد في الفضاء
ّ

واحدا من أقوى المفاهيم الثانوية ضمن عنصر
اإللكتروني
يعد تبادل المعلومات الخاصة بالتهديد في الفضاء
ً
ّ

اإللكتروني التي كانت تنتهجها اإلدارة السابقة .ونتيجة لذلك ،كان هناك
الردع بالمنع في سياسة الردع في الفضاء
ّ
قدر كبير من التنمية واالستثمار والتوسع والتقدم خالل السنوات القليلة الماضية في الواليات المتحدة في بناء

الهياكل والقنوات الخاصة لتبادل المعلومات مع الحلفاء والشركاء بشأن تهديدات األمن اإللكتروني (بما في ذلك
ّ
بعض النتائج اإليجابية من مؤتمر التحالف األمريكي الياباني بشأن تبادل المعلومات الذي ُعقد في العام الماضي.)11
وفي ظل السلطات التنفيذية الحالية وقانون جديد تم سنه في نهاية عام  ،2015قامت الواليات المتحدة بالتقليل
اإللكتروني .وتشمل اآلن عمليات تحسين
من الحواجز المتصورة والحقيقية لمشاركة معلومات التهديد في الفضاء
ّ

وتوسيع هذا المفهوم في جميع أنحاء الواليات المتحدة االعتماد على المشاركة داخل وعبر القطاعين العام والخاص

على حد سواء.

يعتبر تبادل المعلومات أداة قوية في ردع الهجمات ودحرها ألن الوعي المشترك بأوضاع التهديد في الفضاء

اإللكتروني من معالجة مواطن الضعف بشكل
اإللكتروني ومؤشرات النشاط
اإللكتروني الضار يُمكِّ ن مجتمع األمن
ّ
ّ
ّ
أسرع وأكثر فعالية قبل أن يتم استغاللها بالكامل .كما أنها ال تزال قضية حساسة بسبب قضايا الخصوصية والحرية

المدنية ،وقضايا المسؤولية تظل قائمة على الرغم من التحسينات الناتجة عن اإلجراءات التشريعية األخيرة للحد
من هذه المخاوف.

استثناء من التوصية األهم التي تتمثل
إن تطبيق هذا المفهوم الثانوي على التحالف األمريكي الياباني يستدعي
ً

في أن تظل جهود الردع بالمنع مستقلة في األساس على المستوى الوطني .وتتطلب المشاركة الفعالة للمعلومات

دقيقا عندما يتم تناولها في سياق التحالف األمريكي
اإللكتروني
االستخباراتية ومعلومات التهديد في الفضاء
نهجا
ً
ً
ّ
الياباني.
تتطلب القوانين واللوائح وسياسات الخصوصية والحريات المدنية ومسائل المسؤولية الخاصة بكل دولة قدرًا
من الجهود المستقلة لدعم المصالح العليا لكل شريك في الحلف .إال أن التهديدات اإللكترونيّة ال تتوقف عند

الحدود الوطنية ،ويجب أن يكون هناك توسيع لنطاق مشاركة المعلومات االستخباراتية وغيرها من المعلومات بين
الواليات المتحدة واليابان.

اإللكتروني بين الواليات المتحدة واليابان بطرق عديدة .وإجراء
أوصي بالتوسع في مشاركة معلومات التهديد
ّ
ذلك بطريقة أكثر فاعلية يتطلب من الدولتين االستفادة من بعض الدروس المهمة التي تعلمتها الواليات المتحدة
بفضل تجاربها على مدار السنوات الماضية ،وتتضمن هذه الدروس توضيح نوع المعلومات التي سيتم مشاركتها،
11

.Harold et al., 2016
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ووضع طريقة معيارية لمشاركة هذه المعلومات ،ووضع منصة آلية ال يقتصر دورها على مشاركة المعلومات في
أيضا إلى نشر الضوابط األمنية الناتجة عن ذلك للعناصر المالئمة في كل مؤسسة
الوقت الفعلي فحسب ،بل يتعدى ً

شبكية إليقاف التهديدات في الزمن الفعلي.

أوالً ،ينبغي أن يكون هناك اتفاق بشأن ماهية المعلومات التي ينبغي مشاركتها على وجه التحديد .وهذا أمر

اإللكتروني وتبادل
مهم ،نظرًا لميل بعض المقللين من شأن مشاركة المعلومات إلى الخلط بين معلومات التهديد
ّ

المعلومات االستخباراتية والمعلومات المثيرة بشدة للجدل المرتبطة بمكافحة اإلرهاب ومسائل المراقبة والتشفير
اإللكتروني ،ال يدخل عنصر األمن في منافسة ضد
ذات الصلة .ومما ال شك فيه أن هذا سرد خاطئ ،ففي األمن
ّ
الخصوصية أو الحريات المدنية أو ينتقص منها ،وإنما يكفل األمن كال ً منهما.
اإللكتروني بالمعلومات التي يمكن من خاللها تحديد الهوية الشخصية
وال ترتبط مشاركة معلومات التهديد
ّ

أو المعلومات الصحية المحمية أو الملكية الفكرية أو أي محتوى اتصاالت شخصي أو مؤسسي .غير أنها ترتبط

تهديدا إلكترونيًّا ،وباألساليب والشفرات الضارة التي تستخدمها ،وبقنوات
بالمنظمات والجهات الفاعلة التي تُشكِّ ل
ً

مراقبة االتصال ونقاط تجميع وتحويل البنية التحتية المعلوماتية التي تستخدمها وبموضع تلك العناصر ،وباألساليب
التي تطبقها هذه المنظمات والجهات الفاعلة على األجهزة الطرفية الختراق الوظائف المخصصة لها ،وبالفئات

اإللكتروني .وهذا يمثل نوع المعلومات التي ينبغي أن تكون مقبولة ضمن معايير الحريات
العامة ألهداف التهديد
ّ
المدنية والخصوصية.
والحقا ،يجب أن تتطور مشاركة المعلومات وتتخلى عن الطرق التقليدية للنقل اليدوي (نقل المعلومات على
ً

ملفات  pdfوجداول بيانات) والنقل المخصص (المئات من التنسيقات المختلفة حرفيًا مع مجاالت معلومات مربكة

موحدا (معيار واحد مقبول ومعترف به لمجاالت
طا يكون
الفعالة
وغير متسقة) .وتتطلب المشاركة
إجراء مبس ً
ّ
ً
ً
المعلومات المتعلقة بالتهديد) وآليًا (عبر وضع منصة تنقل معلومات التهديدات الموحدة تلقائيًا إلى الضوابط

أيضا إلى العناصر المالئمة للشبكة للتخفيف من حدة التهديد) .وببساطة ،ال توجد
األمنية التي يتم دفعها تلقائيًا ً
طريقة أخرى للتغلب على التهديدات اإللكترونيّة الحديثة ألنها توظف الميكنة بشكل متزايد ،وتستغل اإلمكانيات

فعال.
الرخيصة باستمرار ،وتستخدم إجراءات مشاركة المعلومات الخاصة بها بشكل ّ

اإللكتروني
توصيتي للواليات المتحدة واليابان هي االعتماد على التقدم المرحلي لمشاركة معلومات التهديد
ّ
الذي يوفر الحركة الفورية للخطوات المشتركة والمستقلة على حد سواء ،وذلك استنادًا إلى الموضع الذي يمكن
إحراز التقدم فيه .ويلزم وجود تنسيق وثيق ومتواصل .وال تخلو هذه التوصية من التعقيدات بسبب أمور مثل التي تتناول

اإللكتروني،
حقوق الخصوصية الفردية ومسؤولية الشركات وتكاليف تشويه السمعة المتعلقة باإلبالغ عن االختراق
ّ

بجانب وجود لوائح ومعايير بل وحتى قوانين مختلفة في كل دولة .ومع ذلك ،فإن المردود من حيث الكفاءة في مكافحة

التهديدات اإللكترونيّة يكون هائال ً إذا كان من الممكن تحقيق مشاركة ناجحة.
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اإللكتروني للمعهد الوطني
تعزيز أفضل الممارسات عبر إطار عمل األمن
ّ
للمعايير والتكنولوجيا
يتعلق المفهوم الثانوي األخير في منهج الردع بالمنع إلدارة أوباما بتعزيز أفضل الممارسات عبر إطار عمل المعهد

الوطني للمعايير والتكنولوجيا ،وهو عبارة عن نموذج للممارسات والمعايير المعترف بها عالميًا لمساعدة المنظمات،
بغض النظر عما إذا كانت عامة أو خاصة ،على فهم ما يحدق بها من مخاطر إلكترونية واإلبالغ عنها وإدارتها بشكل

أفضل.

يتكون إطار المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا من خمسة أجزاء:
.1

التحديد (لكل من المعلومات واألنظمة والشبكات بالغة األهمية التي يجب حمايتها ويجب أن تكون مرنة

.2

الحماية (للعناصر بالغة األهمية سالفة الذكر عبر استراتيجية وعقلية استباقيتين وقائمتين على مبدأ

.3

الكشف (عن التهديدات الكبيرة التي تحيق بالعناصر بالغة األهمية ،وذلك سواء كانت التهديدات ذات صلة

.4

االستجابة (بفاعلية ألي أحداث تقوِّض إجراءات الحماية والوقاية)

.5

وقادرة على التعافي بسرعة)

الوقاية أوالً)

اإللكتروني أو ال)
بالفضاء
ّ

التعافي (من خالل الحد من العواقب العملياتية الناجمة عن أي حدث).

تم وضع إطار العمل في ظل شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص األمريكيين .ونتيجة لذلك ،نجح اعتماده

وتنفيذه عبر قطاعات عديدة في المنظمات األمريكية الحكومية والعاملة في الصناعة .ولذلك ،فإن هذا هو المفهوم

الثانوي األكثر قابلية للتكيُّف بالنسبة إلى الجهود المشتركة المبذولة من أجل وضع سياسة ردع إلكتروني للتحالف
األمريكي الياباني.

توصيتي هي أنه يتوجب على كل من الواليات المتحدة واليابان التخطيط إلطار عمل المعهد الوطني للمعايير

والتكنولوجيا وتنفيذه على حدة ،ولكن يتعين عليهما بعد ذلك تكثيف جهودهما من أجل الحصول على نتائج متعاضدة.
وال يوجد سبب الستبعاد الجهود الوطنية لهذا المفهوم ،وسيؤدي وجود جهد مشترك إلى التآزر بين النتائج الوطنية

جمعة الخاصة بالدفاع والمرونة وإعادة التصميم .وهذه التوصية متسقة مع مبادئ الدفاع التوجيهية بين الواليات
ُ
الم َّ

إسهاما كبيرًا في الردع من خالل جعل نفقات العدو في األنشطة اإللكترونيّة
المتحدة واليابان لعام  2015وقد تسهم
ً
الضارة أكثر صعوبة.

دور إعادة البناء باعتباره فرصة مشتركة للردع لدى التحالف
توصيتي األخيرة في تطبيق عنصر الردع بالمنع بالنسبة إلى التحالف األمريكي الياباني تتعلق بإعادة البناء .وبينما

كانت معظم توصياتي السابقة المتعلقة بتطبيق عناصر الردع بالمنع تتمحور حول الجهود الوطنية المستقلة مع

مشتركا كبيرًا.
جهدا
وجود استثناءات وتعديالت قليلة ،فإن إعادة البناء هي الدور الوحيد الذي أرى أنه بإمكانه أن يمثل
ً
ً
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إلكتروني ضار استطاع اختراق أي من الدفاعات المستقلة للدولة أو كانت له الغلبة على
في حالة وجود حدث
ّ

المرونة المستقلة للدولة ،فإن أي عدو محتمل ،استوعب بوضوح أن الواليات المتحدة واليابان قد وضعتا اتفا ًقا متبادال ً

للتوفير الفعال لما هو مطلوب من خبرة وقوة بشرية وقدرات وموارد على وجه السرعة من أجل تسريع مجهود إعادة
اإللكتروني الضار المزعوم يستحق كل هذا الجهد .ويمكن أن يكون هذا
البناء الفعال ،قد يتساءل عما إذا كان الحدث
ّ

ومفيدا للغاية في اإلسهام في الردع ،ويتعين على التحالف أن يأخذ في عين االعتبار إدماج هذا المفهوم
حافزًا فعاال ً
ً
جزءا من مهمة اإلغاثة في الكوارث  /المساعدات اإلنسانية األوسع نطا ًقا الموجودة بالفعل.
ليكون
ً

الردع بفرض التكلفة وعالقته بالردع بالمنع
اإللكتروني في إدارة أوباما هو الفئة العامة للردع بفرض التكلفة ،ويُشار إليه
إن العنصر الثالث لسياسات الردع
ّ

وتطبيقا فعليًا لها كذلك،
في بعض األحيان بالردع بالعقاب .ويقوم هذا الردع على تدابير تتضمن إجراءات تهديدية،
ً
تسفر عن تكاليف غير مرغوب فيها بالنسبة إلى أي عدو فعلي أو محتمل يشن هجمات أو أعماال ً إلكترونيّة ضارة أخرى

أو يفكر في شنها ضد الواليات المتحدة ،وضد التحالف األمريكي الياباني ،إذا طبقنا ذلك على هذه المناقشة.
وطبقا لسياسات إدارة أوباما ،فإن التدابير المرتبطة بهذا العنصر
ً
تستغل قدرة الحكومة األمريكية وعزمها على الرد على أي هجمات إلكترونيّة من خالل
جميع الوسائل الضرورية ،وذلك بما يتناسب ويتسق مع القانون الدولي المعمول به .وتشمل

هذه التدابير ،على سبيل المثال ال الحصر ،اتباع تدابير إنفاذ القانون ،ومعاقبة الجهات الفاعلة

لألنشطة اإللكترونيّة الضارة ،وشن عمليات إلكترونيّة هجومية ودفاعية ،واستعراض القوة عبر

الجو والبر والبحر والفضاء ،ثم استخدام القوة العسكرية بعد استنفاد جمع الخيارات المتاحة12.

وخاصة عند األخذ في االعتبار استخدام
من المهم فهم العالقة بين ذلك وبين عنصر الردع بالمنع سالف الذكر،
ً

العمليات اإللكترونيّة الهجومية بوصفها تدبير ردع .وحسب خبرتي ،فإنه كلما زاد اعتماد دولة ما (أو تحالف) على بيئة

الفضاء اإللكتروني وكانت عرضة لألنشطة اإللكترونيّة الضارة التي تستهدف الدولة ردعها ،أصبحت أقل واقعية في
ّ
نهجا غير
استخدام خيار متناسق (شن عمليات إلكترونيّة هجومية) لردع الهجمات اإللكترونيّة .ويمكن أن يكون هذا
ً
ٍ
ووفقا لما جاء على لسان جيمس إن .ميلر ( ،)James N. Millerوكيل وزارة
مجد يتسبب في حدوث سلسلة من التصعيد.
ً

اإللكتروني في الفترة من
الدفاع للشؤون السياسية ،عندما كنت أشغل منصب مستشاره العسكري األول للفضاء
ّ

 2012حتى " ،2014ليس من الحكمة خوض معركة قد يكون فيها

هالكك"13.

في الواقع ،يمكن أن يكون العالج أسوأ من المرض عند تطبيق أي من الخيارات األخرى غير اإللكترونية وغير

المتماثلة بشكل أكبر إال إذا كان هناك حالة قوية للردع بالمنع قيد التنفيذ .وتتضمن هذه الخيارات:

–الردع من خالل خيارات فرض تكاليف (وسائل القوة العسكرية "التقليدية" ،وإنفاذ القانون والتكاليف االقتصادية)
–األنشطة التي تدعم الردع (وسائل القوة االستخباراتية والمعلوماتية والدبلوماسية).
12
13

.Sulmeyer, 2015

تواصل شخصي مع المؤلف.
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ولذلك ،فمن المهم إدراك أن فشل دولة أو تحالف في إعطاء أولوية للردع بالمنع (باستخدام الدفاع والمرونة

تماما
وإعادة البناء) سيحد من خيارات الردع بفرض التكاليف أو األنشطة األخرى التي تدعم الردع ،بل سيقضي عليها
ً

في بعض الحاالت .وتعد هذه المكوَنات معقدة على نحو صعب تغييره ،وينبغي على أي سياسة فعالة تتعلق بالردع

اإللكتروني اإلقرار بهذه العالقات المتداخلة وتفسيرها.
في الفضاء
ّ

تطبيق الخيارات االقتصادية للردع بفرض التكاليف بالنسبة إلى التحالف
األمريكي الياباني
تنص سياسة إدارة أوباما على أن
األدوات االقتصادية قد تطرح خيارات لفرض التكاليف على الجهات الفاعلة لألنشطة

وخاصة تلك التي تنتج عن األعداء الذين
اإللكترونيّة الضارة وردع تهديدات إلكترونيّة محددة،
ً

يسعون إلى تقويض األمن االقتصادي األمريكي من االستيالء على األسرار التجارية بطريقة
غير مشروعة ،ويشمل ذلك الملكية الفكرية أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة .وستتخذ

اإلدارة ،عند االقتضاء والضرورة ،إجراءات لفرض تكاليف اقتصادية على الجهات الفاعلة

لألنشطة اإللكترونيّة الضارة المسؤولة عن هذا النشاط ،بما في ذلك عندما يمثل هذا
النشاط انتهاكا لقوانين التجارة الدولية أو قواعد منظمة التجارة العالمية14.
ً
هذا هو الردع باالعتماد على تدابير فرض التكاليف الذي تنتهجه الواليات المتحدة منذ فترة طويلة في تحديات

السياسات الدولية األخرى ويتم تطبيقه اآلن على نحو مشابه فيما يخص تحديات التهديدات اإللكترونيّة التي لها
عواقب خطيرة.

دمر لكوريا الشمالية على
الم ِّ
تعرض وثيقة السياسات بعدئذ مثاال ً على استخدام هذا الخيار في أعقاب الهجوم ُ

شركة  Sony Pictures Entertainmentفي  2014الهادف إلى فرض ضغوطات ،وكان الغرض منه إلحاق الضرر بشركة

أمريكية وقمع حرية التعبير .وفرضت الواليات المتحدة ،في هذه الحالة ،عقوبات مالية على جهات فاعلة إلكترونيّة
أيضا على أفراد ومنظمات كان لها دور في دعم أو
بعينها في كوريا الشمالية .وعلى نطاق أوسع ،أذنت بفرض عقوبات ً
تمكين هؤالء الذين أدت أنشطتهم اإللكترونيّة إلى إحداث تهديد كبير لألمن القومي األمريكي أو السياسة الخارجية

أو الصحة االقتصادية أو االستقرار المالي.

عند تطبيق هذا التدبير على التحالف األمريكي الياباني ،فإنني أوصي بأنه يتعين على الواليات المتحدة واليابان،

اإللكتروني أو
متى أمكن ،األخذ بعين االعتبار تعزيز العقوبات االقتصادية لبعضهما البعض ،عندما يندرج التهديد
ّ
اإللكتروني الضار ضمن فئة األنشطة التي تسعى سياسة التحالف المشتركة إلى ردعها .وبمجرد التسليم
النشاط
ّ

تبعا لكل حالة قبل إمكانية الشروع في إجراء فرض عقوبات مشتركة،
بأنه يجب اتخاذ القرارات الوطنية المستقلة ً
فإن إظهار العزم على تطبيق عقوبة مشتركة سيُزيد على األرجح العواقب غير المرغوب فيها على العدو وسيسهم

في ردع التهديد.

14

.Sulmeyer, 2015, p. 11

53

تطبيق خيارات إنفاذ القانون للردع بفرض التكاليف بالنسبة إلى التحالف
األمريكي الياباني
رادعا فعاال ً للتهديدات اإللكترونيّة سواء
أيضا أن يمثل
تنص سياسة إدارة أوباما على أنه "يمكن إلنفاذ القانون
ً
ً

عن طريق المنع (مثل اإلطاحة بشبكة روبوت إجرامية يمكن استخدامها في هجوم ما) أو فرض تكاليف (على سبيل
المثال ،اعتقال المسؤولين عن الهجمات اإللكترونيّة)" 15.وتتضمن خيارات إنفاذ القانون فئتين رئيسيتين من اإلجراءات:
اإللكتروني الضار ومالحقته قضائيًا وتعطيله
–استقصاء النشاط
ّ
–بناء قدرات دولية لمكافحة الجريمة اإللكترونيّة.

مزيدا من التفاصيل حول كل فئة ،وسأعرض بعض األمثلة الحالية على كيفية استخدام هذه الخيارات
وسأقدم
ً

إلنفاذ القانون ،وبعدئذ سأعرض توصياتي حول كيفية التطبيق األفضل لها فيما يخص التحالف األمريكي الياباني.

تتمثل الفئة األولى في فرض تكاليف مباشرة على كل من المنظمات والجهات الفاعلة للتهديدات اإللكترونيّة
الضارة ،باإلضافة إلى الدول التي تحميها أو توفر
دعما لها ،وذلك من خالل فتح تحقيقات والمالحقة الجنائية
ً
للمسؤولين .وتعد اإلدانة األمريكية لخمسة أعضاء نظاميين في جيش التحرير الشعبي الصيني في  2014بتهمة

ممارسة التخريب اإللكتروني (القرصنة) على ستة كيانات صناعية أمريكية مجني عليها مثاال ً حديث العهد .وتبرهن
ّ
هذه األنواع من ممارسات إنفاذ القانون على أن هناك عواقب مترتبة على إجراء أنشطة إلكترونيّة ضارة ويمكن أن

تسهم في الردع بفرض التكاليف .وإضافة إلى ذلك ،أعرب العديد من زمالئي الحكوميين األمريكيين السابقين بصورة
مهما في المحصلة النهائية
شخصية عن اعتقادهم بأن إدانات األعضاء العسكريين الصينيين هؤالء قد أدت دورًا
ً
فعال من خالل التأثير على صناعة
لالتفاق بين أوباما وشي جين بينغ في أيلول (سبتمبر)  .2015وهذا يبين وجود رادع ّ

اإللكتروني الضار ،مثل سرقة
القرار المتعلقة بالسياسات الخارجية واالتفاق على الحد من أنواع معينة من النشاط
ّ
الملكية الفكرية بهدف الربح كما هو محدد في االتفاقية بين أوباما وشي جين بينغ.

عند تطبيق خيارات إنفاذ القانون بالنسبة إلى التحالف األمريكي الياباني ،فإن األطر القانونية الوطنية المنفصلة
ستستوجب بذل جهود مستقلة من قِبَل كل دولة .ومع ذلك ،سأقدم توصيتين بشأن تطبيق هذه الخيارات ضمن إطار
عمل التحالف .أوالً ،ينبغي أن تتضمن إجراءات التنفيذ وسياسة الردع اإللكترونيّة للتحالف االتفاق على التبادل الروتيني

للدروس (اإليجابية والسلبية على حد سواء) المتعلقة بحاالت استخدام أدوات إنفاذ القانون حسبما تنطبق على

التهديدات اإللكترونيّة واألنشطة اإللكترونيّة الضارة التي تسعى الدولتان لردعها .ثانيًا ،تُتاح فرص للدولتين ليعمال
معا على إنفاذ القانون من خالل التحقيقات والمالحقات القضائية ووضع العراقيل ،وذلك إما عن طريق إرساء بنية
ً
واتفاق ثنائي أو عبر آليات إنفاذ القانون الدولي الحالية مثل منظمة الشرطة الجنائية الدولية .وهذا يأخذنا إلى الفئة
التالية من ممارسة إنفاذ القانون ،وهي بناء قدرات دولية لمكافحة الجريمة اإللكترونيّة.

إن هذه الفئة الثانية لممارسة إنفاذ القانون تُمثِّل أمرًا يمكن بالتأكيد إدماجه في سياسة التحالف األمريكي

الياباني للردع في الفضاء اإللكتروني بسهولة تامة .وبإدراك أن التهديدات اإللكترونيّة واألنشطة اإللكترونية الضارة
ّ
قلما تتقيد بالحدود الوطنية الجغرافية ،يكون من الواضح أن المشكلة تعد قضية من قضايا إنفاذ القانون الدولي،

ومن مصلحة كل دولة مسؤولة التعاون بشأن هذه المسائل.
15
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فعال .لذلك ،تساعد
ال تمتلك كل الدول اإلمكانيات أو القدرة على مكافحة الجريمة اإللكترونيّة على نحو ّ
الواليات المتحدة الدول األخرى بانتظام على بناء قدرات التحقيق في الجرائم اإللكترونيّة ومالحقتها جنائيًا وتعطيلها.

وتعد اتفاقية بودابست بشأن الجريمة اإللكترونيّة مثاال ً على المشاركة الناجحة لكل من الواليات المتحدة واليابان في
الجهود الدولية لبناء القدرات في مجال إنفاذ القانون ،وهي اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام  2004وو َّقع عليها أكثر
من  50دولة اعتبارًا من عام  ،2016بما في ذلك الواليات المتحدة واليابان .وتتعاون الواليات المتحدة بالفعل مع اليابان

أساسا لبناء القدرات.
لحث المزيد من البلدان على التوقيع على االتفاقية واستخدام هيكلها
ً

ووفقا لسياسة الردع اإللكتروني باإلدارة السابقة ،فهناك ثالثة مفاهيم رئيسية يتضمنها إطار عمل اتفاقية
ً
ّ
بودابست ،وهي :التأكد من أن وكاالت إنفاذ القانون تمتلك السلطة واألدوات الالزمة للتحقيق في الجرائم اإللكترونيّة
والتعامل مع األدلة اإللكترونيّة ،وسن قوانين الجرائم اإللكترونيّة الجوهرية ،واستخدام آليات مثل "شبكة مكافحة
الجرائم اإللكترونيّة فائقة التقنية على مدار الساعة" ( )24/7 Network on High Tech Crimeلضمان التعاون الدولي
الفعال في الوقت المناسب.

أوصي بأنه ينبغي على الواليات المتحدة واليابان االستفادة من وضع وتنفيذ سياسة التحالف المشتركة للردع

اإللكتروني ،فهي فرصة إلعطاء مثال للقيادة الدولية والدعوة بشكل مشترك إلى زيادة العضوية في اتفاقية
في الفضاء
ّ
بودابست وشبكة  .24/7 Networkإن األخذ بزمام المبادرة بشكل مشترك على الساحة العالمية لتعزيز التعاون الدولي

تهديدا كبيرًا ليس فقط على
في مجال إنفاذ القانون وبناء القدرات من شأنه أن يسهم في ردع أولئك الذين قد يشكلون
ً

األمن الوطني واالقتصادي لدول التحالف ،ولكن على العالم بأسره.

اإللكتروني على التحالف
تطبيق بناء القدرات للدفاع عن الدولة في الفضاء
ّ
األمريكي الياباني
اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما على أن
تنص سياسات الردع
ّ
األولوية األولى لحكومة الواليات المتحدة تتمثل في استخدام الدفاع الشبكي ،وإجراءات إنفاذ

القانون ،واإلجراءات االقتصادية ،والدبلوماسية للدفاع ضد الحوادث اإللكترونيّة وردعها وتخفيف
حدتها .ومع ذلك ،عندما تكون جهود الدفاع والردع غير كافية ،يتعيّن على حكومة الواليات المتحدة
ّ

اإللكتروني .سيتم إعداد حكومة
أن تمتلك اإلمكانات والقدرة على الدفاع عن الدولة في الفضاء
ّ
الواليات المتحدة ،في حالة توجيهها من قبل الرئيس ،الستخدام جميع الوسائل الضرورية ،بما في

إلكتروني يُشن على
ذلك العسكرية ،للرد على أي هجوم
ّ

الدولة16.

أسس الجيش األمريكي بنية تنظيمية ،ومهارات وخبرات ،وقدرات ،وإجراءات ،للدفاع عن
ً
ودعما لهذه السياسةَّ ،
الدولة في الفضاء اإللكتروني منذ تأسيس القيادة اإللكترونية األمريكية وجيشها ،والقوّات البحرية ،والقوّات الجوية،
ّ

وقوّات مشاة البحريّة ،وغير ذلك من وكاالت الدفاع وعناصر القيادة العسكرية المشتركة في عام  .2010وبالقيام بهذا،
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ومعتمد عليها يستخدمها الرئيس في ردع األعداء المحتملين أو النشطين عن
يبتكر الجيش األمريكي خيارات موثوقة ُ
استخدام األنشطة اإللكترونيّة الضارة ذات العواقب الخطيرة على الدولة.

ومع أن الجزء األكبر من البنية اإللكترونيّة العسكرية األمريكية يحظى بأولوية الردع بالمنع (من خالل مهام
الدفاع ،والمرونة ،وإعادة البناء) ،فإن بعض القوات تم تشكيلها لشن عمليات هجومية إلكترونيّة .ولدي بعض التوصيات
إذا ما تم تطبيق خيار الردع بفرض التكلفة بالنسبة إلى التحالف األمريكي الياباني.

جزءا من هذا الخيار في حد ذاته ،فإن تطوير القوى اإللكترونيّة األمريكية للدفاع والحماية
أوالً ،ومع أنه ليس
ً
والمرونة وإعادة البناء يمكن أن يؤدي دورًا في دعم التحالف ،بل إنه يؤدي بالفعل دورًا .وهذا من خالل أمور مشتركة مثل

التدريب والتعليم والمناورات وحتى العمليات وهي أمور تتضمن التعاون بين القوات األمريكية المتمركزة في اليابان،

سابقا ،يؤثّر الردع بالمنع بطبيعته على
اإللكتروني ،وقوات الدفاع الذاتي اليابانية .وكما ذُكر
مدعومة بفرق الدفاع
ً
ّ
مهما في التحالف .ويجب أن يشتمل هذا التعاون
خيارات فرض التكاليف ،ويعتبر التعاون العسكري الدفاعي عنصرًا
َّ
ِ
اإللكتروني ،والتدريب على
"الفرق الحمراء") ،وتقييم وضع االستعداد لألمن
الدفاعي على وظائف منافسة للعدو (أو
ّ
الفعال ألنشطة
األمن اإللكتروني والمساعدة في بعض المشكالت مثل المرونة ،واالستعادة ،بل وحتى "التصيُّد"
ّ
ّ
العدو على الشبكات العسكرية حيثما كان ذلك مناسبًا.
تم تشكيل القوات اإللكترونيّة الهجومية في الجيش األمريكي باألساس من أجل العمل على تكامل القدرات

اإللكترونيّة إلى جانب القوات والقدرات الجوية والبرية والبحرية ذات النزعة التقليدية األكبر في سياق الرد على
تهديدات األمن القومي للواليات المتحدة أو مصالحها الحيوية عبر العمليات العسكرية التي يوافق عليها الرئيس.
ويُطلق عليها قوات المهام القتالية اإللكترونيّة وهي مدمجة في خطط الطوارئ والعمليات لجميع القيادات القتالية

الموحدة بوزارة الدفاع .ولذلك ،توجد قوات مهام قتالية إلكترونيّة مدمجة في خطط (والعمليات ،بمجرد الموافقة
عليها) القادة األمريكيين في منطقة المحيط الهادئ ،بما في ذلك تقديم الدعم إلى القوات األمريكية في اليابان.
وفي ضوء هذا الترتيب ،سأعرض توصيتين عن طريقة تطبيق خيارات فرض التكاليف الهجومية هذه على

التحالف األمريكي الياباني .وقبل عرض هاتين التوصيتين ،تجدر اإلشارة إلى أنني أستبعد ،في سياق سياسات التحالف،
استخدام هذه القوات الهجومية في المدى القريب في هيكل تنظيمي أمريكي ياباني مشترك .وهذا يرجع باألساس
إلى الحساسيات المتعلقة بالقدرات االستخباراتية والفنية المرتبطة بهذه القوات اإللكترونيّة المتخصصة ،باإلضافة

إلى االلتزام الصارم الحالي بعملية الموافقة وإدارة المخاطر من الطرف األمريكي فقط إلى جانب اآلليات المهمة
خاصة
لرقابة السياسات والرقابة العملياتية والفنية والقانونية 17.ومع ذلك ،فإن هذا ال يحول دون وجود قدر من التعاون،
ً
أنه سيكون وسيلة ردع مجدية..
حاسما،
مقياسا
توصيتي األولى هي اإلعالن جهرًا في سياسات التحالف بأن الواليات المتحدة ،باعتبار ذلك
ً
ً
تحتفظ بالحق في استخدام هذه القدرات العسكرية الهجومية في الرد على المواقف التي ال يكون فيها الدفاع

الشبكي وممارسات إنفاذ القانون كافية ويكون هناك تهديد إلكتروني متوقع أو أعمال إلكترونيّة حالية تؤثر على األمن
ّ
القومي أو الحيوية االقتصادية أو السالمة العامة للتحالف .كما تحتفظ الواليات المتحدة بكل وضوح بسلطة اتخاذ

أيضا في تقييد نطاق خيارات
 17ستؤدي القيود القانونية والحساسيات السياسية والقيود المفروضة على القدرات باليابان دورًا
واضحا ً
ً
السياسات التعاونية أو تشكيلها .وتُناقش هذه المسائل بإسهاب في الفصل .5
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القرار إلجراء أي عمليات إلكترونيّة هجومية ،في حين ستتعاون الواليات المتحدة واليابان في تقييم عواقب األنشطة

المهددة المسؤولة.
اإللكترونيّة الضارة والجهات الفاعلة والتنظيمات
ِّ

تتعلق التوصية األولى بإعالن اإلرادة للرد ،إذا لزم األمر .أما توصيتي الثانية فتتعلق بإظهار القدرة على القيام

بذلك ،وهذا ليس باألمر الهيِّن لكثير من األسباب المختلفة عن البيئة اإللكترونية .إن عامل الشفافية بشأن القدرات

التي تكوَّنت في الخفاء وعدم الكشف عن هوية المجتمعات السرية التي ال ترغب في الظهور (كعالم الجاسوسية

والنشاط اإلجرامي والنشاط السياسي) وعامل الحاجة المشروعة إلى حماية القدرات والوسائل الفنية الحساسة،
اإللكتروني التي تمثل جميعها نماذج إلظهار القوة التقليدية في
وعامل الطبيعة الفريدة والديناميكية لبيئة الفضاء
ّ
اإللكتروني للوقوف
استعراض الحسم والردع تبدو أسهل بكثير من القيام بذلك في الفضاء اإللكتروني .ما المكافئ
ّ
ّ
بحاملة طائرات بالقرب من ساحل الخصم؟ أي استعراض علني يكشف عن قدرة إلكترونية هجومية فنية "سيقضي"

على تلك القدرة عند أي استخدام آخر ،لذا يجب مراعاة ذلك عند اتخاذ القرار ،ورغم ذلك هناك وسائل الستعراض
القدرات اإللكترونية الهجومية داخل معلمات محددة.

يمكن أن تتضمن الخيارات االستعراض العلني لقدرة فنية تم الكشف عنها بالفعل ،وحصر إطالع الجمهور

من حيث االستعراض على القوة العسكرية وأفرادها أو مهاراتها ،وحصر إطالع الجمهور من حيث االستعراض على
نتائج العملية وليس القدرة الفنية التي أحدثت هذه النتيجة أو أي شكل من أشكال الترابط .ويتمثل الحل في أي تأثير

فعال في االستعراض بأن الواليات المتحدة تمتلك خيارات موثوقة لفرض تكاليف على الخصوم المحتملين أو
رادع ّ
الفعالين باستخدام قدرات إلكترونية عسكرية هجومية ،وكذلك فرض سياسة على استخدامها للدفاع عن التحالف
ّ

إذا دعت الضرورة .ونظرًا إلى الحساسيات القانونية والثقافية ،يجب على الواليات المتحدة واليابان استكشاف هذه
الخيارات في سياق كيفية تطبيق المادة  9من دستور اليابان على هذا المفهوم18.

تطبيق األنشطة التي تدعم الردع بالنسبة إلى التحالف األمريكي الياباني
ينطوي العنصر األخير من سياسة الردع لدى اإلدارة السابقة على أنشطة تدعم الردع .وتتضمن هذه األنشطة

هج التي تمت مناقشتها بالفعل ،مثل:
بعض النُ ُ

–وضع نهج حكومي يشمل الحكومة بأسرها والدولة بأسرها للرد على الحوادث اإللكترونية واألحداث على
المستوى الوطني (ونهج يشمل التحالف بأكمله ،الذي يمثل تطورًا طبيعيًا ،ضمن إطار العمل االستراتيجي
لسياسة الردع اإللكتروني)

–تعزيز المشاركة الدولية لتحسين وسائل الدفاع الجماعي وتكثيف التعاون في مجال إنفاذ القانون وتوحيد
المعايير للقدرات الالزمة لمكافحة الجريمة اإللكترونيّة.

18

دستور اليابان ،الصادر رسميًا في  3تشرين الثاني (نوفمبر)  ،1946ساري المفعول في  3أيار (مايو)  .1947تشير المادة  9إلى نبذ الحرب.
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–استغالل أدوات السلطة الدبلوماسية للتوصل إلى إجماع بشأن ردود فعل مشتركة (أو مستقلة ،ولكن داعمة)
مالئمة على األنشطة اإللكترونيّة الضارة ذات العواقب الوخيمة

–االستفادة من أدوات السلطة المعلوماتية لتعزيز سياسات معلنة دقيقة ومتدرجة وتوظيف واستخدام االتصاالت
االستراتيجية في تعزيز الحسم مع اإلبقاء على حالة الغموض بشأن الرد وحدود العواقب التي تثبط األنشطة
اإللكترونيّة الضارة أو االستباقية بحيث تجعلها ال تتجاوز الحدود التي تستدعي تدخالً.

وردت بعض األنشطة القليلة األخرى في سياسة إدارة أوباما جديرة بالذكر ،حيث يمكن تطبيقها
أيضا على
ً
التحالف األمريكي الياباني .وتتضمن هذه األنشطة المزيد من تطوير القدرات االستخباراتية التي تسهم في تحسين
القدرة على عزو األنشطة اإللكترونيّة الضارة والتصرف حيالها ،وإرساء معايير للتصرف المسؤول وقت السلم في مجال

جزءا من المشاركة الدولية ،وإجراء األبحاث والتطوير لجعل الغلبة للدفاع في مواجهة
الفضاء اإللكتروني باعتبار ذلك
ً
ّ
جهة الهجوم الضارة الحالية .تركز توصياتي المتعلقة بجميع هذه األنشطة تركيزًا أكبر على الدور الذي يمكن أن
تضطلع به القطاعات الخاصة في كل دولة في التحالف أكثر من دور الحكومة.
على الرغم من وجود عالقة دعم حالية بين الواليات المتحدة واليابان في مجال تبادل المعلومات االستخباراتية

وفقا لهذه العالقة من أجل التعامل مع التهديدات اإللكترونيّة ،فإن توصيتي تتجسد في توسيع
الذي يمكن تحسينه ً

اإللكتروني.
وتمكين الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا المجال في مشاركة المعلومات واالستخبارات المتعلقة بالتهديد
ّ

وقد أصبح الكشف عن هوية الجهات الفاعلة والتنظيمات اإللكترونية الضارة والكشف عن قدراتها وأدلتها عامال ً

أساسيًا في تغيير سلوكياتها ،بطرق منها تعزيز الردع األمريكي.

تتضمن األمثلة الكشف العلني عن األفراد والمنظمات التابعة للصين وكوريا الشمالية التي سبق تحديدها،

أيضا عامال ً أدى إلى الكشف في عام  2016عن المنظمات والجهات الفاعلة اإليرانية المتورطة في
غير أن هذا كان
ً
هجمات القطع الموزّع للخدمة ضد القطاع المالي للواليات المتحدة والبنية التحتية لسد في مدينة نيويورك .وفي

اآلونة األخيرة ،استمر تحديد هوية المنظمات والجهات الفاعلة العسكرية والمخابراتية الروسية والكشف عنها وعن
نشاطاتها اإللكترونيّة الضارة بالتزامن مع االنتخابات األمريكية لعام  2016في تأدية دور بارز في العقوبات االقتصادية

وعمليات الطرد الدبلوماسية واإلجراءات السرية على األرجح للحكومة األمريكية الموجهة ضد روسيا .ويتمثل الجانب

المفاجئ لهذه األحداث في أن شركات األمن اإللكتروني في القطاع الخاص أدت دورًا بارزًا في كل واحدة من عمليات
ّ
الكشف ،وذلك إما بالعمل مع الحكومة األمريكية أو على حدة.
يوما ما يمثل اختصاص وكاالت االستخبارات الحكومية وحدها أصبح اآلن بشكل متزايد وظيفة للقطاع
وما كان ً

الخاص كذلك .وربما ال تستطيع قدرات االستخبارات الحكومية القيام بكل ما هو مطلوب للتعامل مع التهديدات
اإللكترونيّة المهولة .ولذلك ينبغي على الواليات المتحدة واليابان االستفادة من تزايد جهود جمع المعلومات
اإللكتروني ومشاركتها المبذولة بواسطة المجال بالقطاع الخاص ،والتخطيط حول
االستخباراتية حول التهديد
ّ
كيفية االستفادة من القطاع الخاص في سياسة التحالف وتخطيط التنفيذ.

اإللكتروني،
وفيما يتعلق بنشاط إرساء المعايير الخاصة بتصرف الدولة المسؤول وقت السلم في مجال الفضاء
ّ

المؤكد أن هناك مجاال ً للواليات المتحدة واليابان ليعمال سويًا بموجب إطار العمل الخاص بالتحالف سعيًا نحو
فمن
َّ
تقبُّل دولي أكبر لفكرة أن الدول ينبغي
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طا إلكترونيًا يُلحق الضرر بالبنى التحتية الحيوية عن عمد أو يُضعف استخدام البنى التحتية
–أال تُمارس نشا ً
عمدا هذا النشاط
الحيوية بشكل أو بآخر من حيث تقديم الخدمات للعامة؛ وأال تدعم
ً
طا يهدف لمنع فرق االستجابة لحوادث األمن الحاسوبي الوطنية من الرد على الحوادث اإللكترونيّة؛
–أال تُمارس نشا ً
عمدا هذا النشاط
وأال تدعم
ً
عمدا ،بما في ذلك األسرار التجارية أو
اإللكتروني أو تدعمها
–أال تمارس سرقة للملكية الفكرية عبر الفضاء
ً
ّ
معلومات العمل السريّة األخرى ،بغرض توفير ميزة تنافسية لشركاتها أو كياناتها التجارية
يتسق مع قانونها الداخلي والتزاماتها الدولية ،مع الدول األخرى التي تطلب المساعدة في
–أن تتعاون ،على نحو ّ
التحقيق في الجرائم اإللكترونيّة ،وجمع األدلة اإللكترونيّة ،والحد من األنشطة اإللكترونيّة الضارة الصادرة من

أراضيها19.

اإللكتروني ينبغي أال تقتصر على التفاعل
ومع ذلك ،فإن معايير التصرف المسؤول وقت السلم في مجال الفضاء
ّ

اإللكتروني يمتلكها مجال القطاع الخاص ويديرها ويحافظ عليها.
الحكومي ألن الغالبية العظمى من بيئة الفضاء
ّ

ولذلك ،أوصي التحالف األمريكي الياباني بأنه يجب أن يضع مثاال ً لالندماج مع القطاع الخاص في كلتا الدولتين

شجع على تطوير معايير القطاعات التكميلية التي يمكن عرضها لباقي المجتمع الدولي .وللقطاع اهتمام
ِّ
وأن ي ُ
شديد في المساعدة في صياغة القضايا الجدلية التي تؤثر على هذه المعايير مثل التدفق الحر للمعلومات عبر

ذريعة
الحدود والتضمين اإللزامي "لألبواب الخلفية" في منتجات تقنية المعلومات ،واستخدام مخاوف أمن المعلومات
ً
للقيود التجارية وكذلك حق المؤسسات التجارية في "االختراق المضاد" على سبيل المثال ال الحصر.
اإللكتروني على
ترتكز توصيتي األخيرة ليتم تضمينها في سياسة التحالف األمريكي الياباني للردع في الفضاء
ّ

أهداف إدارة أوباما الخاصة بالبحث والتطوير .تنص سياسة اإلدارة على أن "اإلدارة تسعى إلى تشكيل مستقبل األمن
اإللكتروني عبر استراتيجية استثمار وخطة شاملة لوضع األدوات واألساليب والقوة العاملة الوطنية الالزمة لالستمرار
ّ

في تحسين تمكين أجهزة الكمبيوتر والشبكات والبنية التحتية المهمة األمريكية باإلضافة إلى طرح خيارات تقنية
جديدة لردع األنشطة اإللكترونية

الضارة"20.

من واقع خبرتي الحديثة بالقطاع ،أعلم أن أحد أكبر التحديات في تقليل تفوق المهاجم على المدافع تتمثل

في عكس االتجاهات الثالثة ،ويمكن أن يتولى القطاع الريادة في هذا الجهد .ومن واقع خبرتي ،تعاني الواليات المتحدة

واليابان حاليًا بشكل كبير داخل قطاعاتهما الخاصة والعامة من تركيز واسع النطاق على كل اتجاه من االتجاهات
الثالثة القديمة التي يتبعونها .ولذلك ،فإن عكس هذه االتجاهات القديمة يقلل التهديدات اإللكترونيّة بشكل كبير
عبر زيادة تكلفة األعمال التي تُسهم في الردع.

اإللكتروني
أوالً ،علينا االبتعاد عن التقنية القديمة التي تركز في المقام األول على اكتشاف التهديد في الفضاء
ّ
والتصدي له بعد وقوع حادث ،واالتجاه نحو تقنية الجيل القادم التي تركز على حماية شبكاتنا وأنظمتنا ومعلوماتنا
المهمة عبر عقلية الوقاية أوالً.

19
20

.Sulmeyer, 2015, p. 13
.Sulmeyer, 2015, p. 18
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بعد ذلك ،علينا التخلي عن االستراتيجية القديمة الخاصة بإضافة حلول مخصصة كثيرة ومستقلة داخل

أنظمتنا وشبكاتنا المهمة .ولم يتم تصميم منتجات حلول المشكالت الفردية للتواصل فيما بينها والنظر في جزء

محدد فقط من دورة حياة التهديدات اإللكترونيّة .يتطلب النجاح نهج نظام أساسي متكامل يتم وضعه في األساس

للنظر في مجموعة كاملة من مؤشرات تهديد دورة حياة التهديدات اإللكترونيّة ككل .ال يقدم هذا النهج مجرد
إنذار فقط عند وجود تهديد فعلي (بدال ً من الحاالت اإليجابية الكاذبة "االنهيار الجليدي" من نموذج الحلول المنفردة
المستقلة ،الذي يركز على مؤشرات التهديدات المنعزلة في ظل غياب السياق) ،وإنما يطرح بشكل تلقائي عناصر

التحكم األمنية المطلوبة خارج المؤسسة الشبكية إلصالح نقاط الضعف قبل وجود تبعات واسعة النطاق .ويقلل
الفعال.
اإللكتروني
ذلك من التعقيد والحاجة لمزيد من المعدات والموظفين وفي النهاية تكلفة األمن
ّ
ّ

وفي النهاية ،يعد عكس االتجاهين األولين ممكنًا فقط عن طريق إيقاف األسلوب القديم االعتماد على صنع

القرار البشري والعمل اليدوي والتوجه نحو استخدام األتمتة .وتعد األتمتة عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح في التغلب

على التهديدات اإللكترونيّة المتزايدة والمعقدة .وهي الطريقة الوحيدة لعكس الديناميكية التي تمنح التهديدات
اإللكترونيّة في الوقت الحالي القدرة على تفعيل الكود الضار متعدد األشكال لزيادة عدد الهجمات بشكل مطرد
بتكاليف أقل .ومن الممكن تحقيق التفوق للمدافع بشكل أفضل عبر عكس اتجاه هذا الهجوم التهديدي.

يتعين على الواليات المتحدة واليابان وضع المتطلبات العملياتية المشتركة في سياسات تحالفهما الموجهة

نحو تعزيز المجاالت الخاصة في كلتا الدولتين .ثم يتعين عليهما تكليف هذه المجاالت بمساعدة كلتا الحكومتين

اإللكتروني.
في عكس االتجاهات القديمة الثالثة المذكورة لوضع ركيزة أكثر فاعلية للردع في الفضاء
ّ

الخاتمة
اإللكتروني التي انتهجتها إدارة أوباما وإطار عملها االستراتيجي أدلة توجيهية مفيدة
توفر عناصر سياسات الردع
ّ

اإللكتروني.
تطبقها الواليات المتحدة واليابان في تطوير سياسات التحالف للردع في النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
ّ
في هذا النوع من النزاع ،يمكن أن تجعل األحداث التمييز بين وقت السالم والصراع المس ّلح غير واضح بسبب غموض

اإللكتروني أمر أساسي وفريد ومعقد .ومن ثم فإن أي
األحداث وهوية مرتكبيها .ويقر إطار العمل بأن الردع في الفضاء
ّ

فعالة يجب أن تتضمن جهودًا متعددة الفروع ومتعددة المكونات ومتعددة المشاركين.
استراتيجية ّ

توفر مقومات هذا النوع من االستراتيجية الشاملة
واضحا للواليات المتحدة واليابان .تتضمن هذه
نهجا
ً
ً
دقيقا لماهية األنشطة التي تسعى السياسات إلى ردعها ،وتركز فقط على المشكالت ذات التبعات
وصفا
المقومات
ً
ً
الكبيرة من وجهة نظر التحالف المشتركة ،كما توفر مرونة كافية للتغيرات السريعة والمثيرة الحتمية في بيئة

أيضا الديناميكية المعززة بين الردع باستراتيجية المنع والردع بفرض التبعات (أو
الفضاء
اإللكتروني .وتمثِّل العناصر ً
ّ
بعضا من هذه العناصر بشكل أفضل ،في حين
العقاب) ،وكذلك األنشطة التي تدعم الردع .وتنفذ كل دولة على حدة
ً
يجب تنفيذ بعض العناصر األخرى بدرجات متفاوتة من التنسيق والمزامنة .وفي نهاية المطاف ،عند تنفيذ األنشطة
التي تدعم الردع ،ثمة فرصة هائلة لمشاركة القطاع الخاص في دعم الجهود المستقلة لكل دولة على حدة باإلضافة

إلى التحالف بشكل عام.
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واستشرا ًفا للمستقبل ،على الواليات المتحدة واليابان مراعاة فكرة تشجيع تشكيل تعاون بين التحالف في

يشجع ذلك مشاركة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند ودول
األمن اإللكتروني في بيئة إقليمية ومتعددة األطراف .وقد
ِّ
ّ
منطقة آسيا والمحيط الهادئ األخرى ذات األهداف المتوافقة والتي تعترضها التهديدات المشتركة في بيئة الفضاء
اإللكتروني21.

ّ

أوصي باتباع نهج مماثل لذلك النهج المحدد للواليات المتحدة واليابان نظرًا لتنوع الثقافات والقيم واألنظمة

السياسية والسياسات واألهداف واألولويات والموارد المتاحة المتضمنة في مثل هذا الجهد واسع النطاق .وسيتضمن

المنسقة إلحداث تقدم يمكن التحكم به.
ذلك تنسيق الجهود الوطنية المستقلة باإلضافة إلى الجهود المشتركة ُ
واألكثر أهمية من ذلك أنني أعتقد أن العناصر وإطار العمل االستراتيجي األساسي ذاته كما هو مذكور في هذه الورقة
مفيدا للتعاون األمني الموسع للتحالف في المنطقة.
نموذجا
البحثية سيمثل
ً
ً

21

ملخص من تبادل أفكار مع سكوت دبليو هارولد في مؤسسة .RAND
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 .5المنظور التحليلي الياباني بشأن الردع في حاالت طوارئ النزاع البارد (المنطقة
اإللكتروني ودور التحالف الياباني األمريكي
الرمادية) بالفضاء
ّ
كيكو كونو ،درجة

الدكتوراة1

المعهد الوطني للدراسات الدفاعية
وزارة الدفاع ،اليابان

جديدا لوصف الحاالت التي يسعى فيها
في السنوات األخيرة ،وضع المحللون اليابانيون إطار عمل مفاهيمي
ً
أحد الخصوم إلى مضايقة اليابان في وقت السلم بمجموعة من اإلجراءات العسكرية وغير العسكرية التي تتحدى
الوضع الحالي مع البقاء في مستوى أدنى من الحد الذي يسمح باللجوء لمعاهدة األمن والتعاون المشترك بين اليابان

والواليات المتحدة األمريكية 2.يُطلق على هذه المواقف التي تقع بين األجواء اآلمنة أو وقت السلم ،والحاالت غير
اآلمنة أو وقت الحرب اسم حاالت طوارئ النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .تصف الحكومة اليابانية ،التي تتبنى هذا

انتهاكا لحقوق
موقفا يتضمن
النوع من التحليل ،موقف النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الذي يؤثر على اليابان بوصفه
ً
ً

اليابان ال يرقى إلى الهجوم المسلح .ويتضمن ذلك المواقف التي ال تعد حاالت سلم محض وال حاالت طوارئ لصراع

مسلح والتي ترد من التأكيدات المتضاربة بين الدول على األرض أو السيادة أو المصالح االقتصادية

البحرية3.

أدرجت الحكومة اليابانية أربعة أنواع من حاالت النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .تتضمن هذه الحاالت:
–إنزال غير قانوني على جزيرة نائية من قبِل مجموعة مسلحة

–مرور سفن حربية أجنبية في المياه اإلقليمية أو الداخلية اليابانية بسوء نية
–ممارسة العنف ضد سفن يابانية خاصة في أعالي البحار

–ممارسة العنف ضد قوات الواليات المتحدة والدول األخرى التي تعمل في إطار التحضير للدفاع عن
1

اليابان4.

اآلراء الواردة هنا تمثلني وال تمثل بالضرورة المعهد الوطني للدراسات الدفاعية أو وزارة الدفاع اليابانية.

 2معاهدة األمن والتعاون المشترك بين اليابان والواليات المتحدة األمريكية الموَّقعة في  19كانون الثاني (يناير)  ،1960ودخلت حيز
التنفيذ في  23حزيران (يونيو)  .1960وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الخارجية األمريكية.1960 ،
“Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan’s Survival and Protect Its People,” Prime 3
.Minister of Japan and His Cabinet, July 1, 2014, pp. 2–3; Ministry of Defense of Japan, 2016, p. 2
 4إضافة المادة ) 95(2إلى قانون قوات الدفاع الذاتي (القانون رقم  165بتاريخ  9حزيران (يونيو)  ،1954بصيغته المعدلة) ،بمقتضى
القانون المعني بالتعديالت الجزئية على قانون قوات الدفاع الذاتي والقوانين األخرى السارية لضمان تحقيق أمن اليابان والمجتمع الدولي
وسالمتهما (تشريع السالم واألمن) ،الذي اعتمده برلمان اليابان بتاريخ  19أيلول (سبتمبر)عام  2015ودخل حيز التنفيذ في  29آذار (مارس)
عام  .2016انظر Government of Japan, “Japan’s Legislation for Peace and Security: Seamless Responses for Peace and Security
 .of Japan and the International Community,” Japanese Ministry of Foreign Affairs, March 2016نظرًا إلى أن حالة العنف ضد
انتهاكا لحقوق اليابان بالمعنى الدقيق ،ثمة مسألة أُثيرت حول األساس القانوني الستخدام وحدات قوات الدفاع
القوات األمريكية ال تعد
ً
الذاتي اليابانية األسلحة بغرض حماية القوات األمريكية والقوات األخرى .انظر Kentaro Wani,“The Concept of ‘Unit Self-Defense’ in
International Law” (Kokusaihō ni okeru ‘unit self-defense’ no hōtekiseishitsu to igi),Osaka Law Review (Handai hōgaku) (in Japanese),
Vol. 295, 2015; and Yuichiro Hitoshi, “Some Problems of Japan’s New Legislation for Peace and Security from the Viewpoint of
Unit Self-Defense: Implication and Limitation of JSDF’s Protection of Foreign Armed Forces” (Unit self-defense kara mita shin.anpohōsei no ronten) (in Japanese), The Reference, No. 783, April 2016
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ظهر مصطلح "النزاع البارد (المنطقة الرمادية)" ألول مرة في الوثائق اليابانية الرسمية في عام  ،2013لكن هذا

جديدا على اليابان ،وال تسلط الحكومة الضوء عليه إال لتوضيح تصوُّرها عن الخطر المتزايد فحسب
المفهوم ليس
ً
في ظل المطالبات األكثر عدائية من قبِل بعض الدول المجاورة 5.تبدأ هذه الورقة البحثية بتصنيف األنواع المتباينة

من حاالت النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ودالالتها القانونية .يناقش القسم التالي بعض األمور العملياتية المحتملة

اإللكتروني التي تتضمن اليابان .يستكشف
المرتبطة بسيناريوهات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء
ّ
القسم األخير جدوى الردع ودور التحالف الياباني األمريكي.

االعتبارات المرتبطة بحاالت النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء
اإللكتروني الذي يتضمن اليابان
ّ

يماثل مفهوم النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،في أبسط أشكاله ،استخدام القوة المنصوص عليه في المادة

) 2(4من ميثاق األمم المتحدة6.
طبقا لسجالت سوابق األحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية ( ،)ICJيُفهم
ً
الهجوم المسلح على أنه أخطر أشكال استخدام القوة ،ولكنه ليس سوى نطاق جزئي فحسب من استخدام القوة

الذي يمثل الفئة الشاملة من إجراءات الدولة 7.وقد صاغت محكمة العدل الدولية معايير تحديد كل من "الهجوم

المسلح" والمثال على "استخدام القوة" ،وتم تحديدها وفق "نطاق وآثار" العمليات؛ ومع ذلك يظل التعريف غير محدد
عند تجاوز ذلك 8.وثمة رؤية حول المسألة األخيرة السائدة في الدوائر األكاديمية تتمثل في أن جميع األعمال القسرية

المتعمدة من قبِل الدول تقع في نطاق تطبيق المادة ) 2(4من ميثاق األمم المتحدة 9.ومع ذلك ،هذه ليست الرؤية التي

تتبناها الحكومة اليابانية ،ال سيما عندما تكلف الحكومة قوات الدفاع الذاتي اليابانية بمهام متنوعة .يوضح الجدول

أيضا باسم
 5.1رؤية الحكومة اليابانية بشأن نطاق العمليات بين وقت السالم وحالة الهجوم المسلح
(المشار إليه
ً
ُ
وقت الحرب) ونطاق حاالت النزاع البارد (المنطقة الرمادية).

Committee on Defense Posture Review, Defense Posture Review Interim Report, Japan Ministry of Defense, July 26, 2013; 5
National Security Council, “National Security Strategy,” Cabinet Secretariat, December 17, 2013; Ministry of Defense of Japan,
.2013c
جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو
 6ينص الفصل األول ،المادة ) 2(4على ما يلي" :يمتنع أعضاء الهيئة
ً
استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم المتحدة" .األمم
المتحدة ،ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا.1945 ،
 7محكمة العدل الدولية ،القضية الخاصة باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الواليات
المتحدة األمريكية) 27 ،حزيران (يونيو)  ،1986ص  ،101الفقرة .191
8

محكمة العدل الدولية ،1986 ،ص  ،103فقرة .195

Tom Ruys, “The Meaning of ‘Force’ and the Boundaries of the Jus ad Bellum: Are ‘Minimal’ Uses of Force Excluded from 9
.UN Charter Article 2(4)?” American Journal of International Law, Vol. 108, No. 2, 2014
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الجدول  .5.1رؤية الحكومة اليابانية بشأن نطاق وقت السلم

إلى وقت الحرب ونطاق حاالت الطوارئ في النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
األساس القانوني لقانون قوات الدفاع الذاتي

فئة الحاالت

 :Aالهجوم المسلح

• •قوات الدفاع الذاتي اليابانية في المقدمة
من المرجح االحتجاج بالمادة الخامسة من معاهدة األمن المشتركة بين اليابان
والواليات المتحدة

• •المادة  :76عملية الدفاع

 :B-1النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ( )1استخدام القوة
• •قوات الدفاع الذاتي اليابانية تشارك في دعم وكاالت إنفاذ القانون المدني
اليابانية
• •شكل أشد خطورة من أنشطة تخريبية/إكراهية
• •تجريها إحدى الدول (تشمل اإلجراءات التي تجريها الجهات الفاعلة غير
الحكومية المنسوبة إلى دولة ما)
يمكن االحتجاج بالمادة الخامسة

طبقا لألوامر
• •المادة  :78عمليات األمن العام
ً
• •المادة  :82عملية األمن البحري

 :B-2إجراءات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ( )2التي ال ترقى إلى استخدام القوة
• •هيئات إنفاذ القانون المدني اليابانية في المقدمة
• •قوات الدفاع الذاتي اليابانية على أهبة االستعداد لتقديم الدعم في حالة
عدم قدرة وكاالت إنفاذ القانون المدني على السيطرة على الموقف
• •شكل أقل خطورة من أنشطة تخريبية/إكراهية تجريها إحدى الدول أو
أنشطة تخريبية/إكراهية تجريها الجهات الفاعلة غير الحكومية غير
المنسوبة إلى دولة ما
من غير المرجح االحتجاج بالمادة الخامسة

طبقا لألوامر
• •المادة  :78عمليات األمن العام
ً
• •المادة  :82عملية األمن البحري

 :Cوقت السلم:
ال ينطبق قانون قوات الدفاع الذاتي

• •هيئات إنفاذ القانون المدني اليابانية في المقدمة
ال يتم االحتجاج بالمادة الخامسة

المصدر :إعداد المؤلف بحسب تصنيف وتحديد الهجوم المسلح واستخدام القوة وحاالت النزاع البارد (المنطقة الرمادية) التي تستعين بها الحكومة
أيضا :وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الخارجية األمريكية.1960 ،
اليابانية في مصادر متنوعة ،تشمل قانون قوات الدفاع الذاتي .الحكومة اليابانية  .1954انظر ً

فيما يتعلق بالحالة  Aفي الجدول  ،5.1تحدد الحكومة اليابانية المعايير التي تصنف الهجوم المسلح بوصفه

منظما ومنهجيًا للقوة ضد اليابان 10.في حالة الهجوم المسلح ،يمكن االحتجاج بالمادة
استخداما
هجوما يتطلب
ً
ً
ً

الخامسة من معاهدة األمن المشتركة بين اليابان والواليات المتحدة .وفيما يتعلق بمفهوم استخدام القوة مثل

المثال المذكور في الحالة  ،B-1تُحدد الحكومة اليابانية هذا االستخدام على أنه عمل قتالي تنفذه إحدى الدول في

جزء من صراع مس ّلح دولي 11.يتم تحديد مفهوم استخدام القوة في النزاع البارد (المنطقة الرمادية) كما هو وارد في

 B-1في التقارير الحكومية الصادرة عن وزارة الدفاع باعتباره عمال ً قتاليًا ،تنفذه جهة فاعلة "حكومية أو شبه حكومية"،

ويمكن اعتباره على أنه بمثابة استخدام للقوة خالل أحداث صراع مس ّلح دولي.

لكن هذا االستخدام للقوة ال يشكل أدنى حدود النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .يشير التقرير الحكومي الصادر

عن وزارة الدفاع إلى أن الحكومة اليابانية ال تنظر إلى األعمال القسرية أو الضغوطات التي تمارسها قوات الدفاع
 10هذا التعريف يتناقض بشدة مع وضع الحكومة األمريكية المتمثل في "أن الحق األصيل في الدفاع عن النفس ينطبق على األرجح
ضد أي استخدام غير قانوني للقوة"Harold Hongju Koh, “International Law in Cyberspace,” Harvard International Law Journal .
.Online, Vol. 54, 2012, p. 7
 11توضح الحكومة ،وفق رؤيتها ،أن معنى "استخدام القوة" متماثل في المادة  )2(4من ميثاق األمم المتحدة ،والمادة  1من معاهدة األمن
المشتركة بين اليابان والواليات المتحدة والمادة  9من دستور اليابان .تعليق الحكومة اليابانية رقم  27على استجواب عضو مجلس النواب
(الدرجة األقل)( Seiichi Kaneda ،ساي تشي كا نيدا) بشأن "االختالف بين مصطلح "الحرب" و"النزاع" و"استخدام القوة" وما إلى ذلك" في
الجلسة  153من جلسات المجلس التشريعي (جلسة غير عادية عام  ،)2001قرار مجلس الوزراء (باللغة اليابانية) 5 ،شباط (فبراير) .2002
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الذاتي اليابانية ضد "مؤسسة حكومية أو شبه حكومية" على أنها استخدام للقوة بموجب ميثاق األمم المتحدة.
ويتم تحديد التدابير القسرية المعينة بموجب المادة ( 36الدفاع الذاتي) والمادة ( 37درء الخطر الحالي) من القانون

استخداما للقوة 13.وبمقتضى
وفقا لصياغتها 12،على أنها استخدام سلبي ومحدود لألسلحة ،وال تشكِّ ل
الجنائي،
ً
ً
ذلك ،من المحتمل أن تندرج حالة النزاع البارد (المنطقة الرمادية)  ،B-2المؤلفة من شكل أقل خطورة من األنشطة
القسرية ،تحت حد استخدام القوة .قد يكون المعتدي في الحالة  B-2دولة أو مجموعة غير حكومية.

تُركِّ ز الحكومة اليابانية عادة سياسات األمن القومي والدفاع التي تنتهجها على فكرة أن حالة استخدام القوة في

العالقات الدولية محتملة فقط بين الدول؛ وال تُمثِّل أنشطة العنف التي تمارسها جهات فاعلة أجنبية غير حكومية
وفقا لسياسات الحكومة اليابانية ما لم تكن منسوبة إلى حكومة خارجية 14.وفيما
عموما أمثلة الستخدام القوة
ً
ً

استخداما للقوة ،حسب خطورة
يتعلق بالضغوطات التي تمارسها دولة ما ،فإن هذه األنشطة قد تشكِّ ل أو ال تشكِّ ل
ً

الحادث .على سبيل المثال ،في حادث قيام سفينة حربية صينية بتوجيه أشعة ليزر رادار التحكم في إطالق النار التي
وقعت في  ،2013صرح وزير الدفاع حينئذ ( Satoshi Morimotoساتوشي موريموتو) أن ذلك يمكن أن يرتقي إلى استخدام

القوة أو التهديد باستخدامها بموجب ميثاق األمم المتحدة وفق الظروف السائدة في ذلك

الوقت15.

السؤال التالي المرتبط بهذا األمر ،هو كيف تتعامل الحكومة اليابانية مع حدث من أحداث النزاع البارد (المنطقة

الرمادية) حال وقوعه؟ تدل االتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي األخرى ذات الصلة ضمنًا إلى أن الدول تتمتع
بحقوق ولديها مسؤوليات محددة عندما تواجه حدثًا من أحداث النزاع البارد (المنطقة الرمادية).
أوالً ،تتمتع الدول بالحق في اتخاذ ردود عسكرية فردية إزاء األعمال غير المشروعة ،حتى إذا كان العمل السابق ال

مسلحا 16.وتُعرف هذه اإلجراءات بالتدابير المضادة إزاء األفعال غير المشروعة دوليًا بموجب المادة 22
هجوما
يُشكِّ ل
ً
ً

من مواد لجنة القانون الدولي في األمم المتحدة الخاصة بمسؤولية الدول 17.وبمقتضى ذلك ،يمكن تبرير الرد على

إحدى حاالت النزاع البارد (المنطقة الرمادية) شريطة أن يُلبي متطلبات اإلجراء القانوني ،حتى في حالة خرق تدابير
الحكومة اليابانية لحقوق دولة أخرى ،مثل حصانة السيادة لدولة معادية أو اختصاص دولة العلم18.

12

الحكومة اليابانية ،القانون الجنائي ،قانون رقم  ،45بصيغته المعدلة 24 ،نيسان (إبريل) .1907

13

وزارة الدفاع اليابانية ،2016 ،الصفحات من  416إلى .417

15

.Ministry of Defense of Japan, “Press Conference by the Defense Minister,” transcript, February 8, 2013a

سابقا في الفصل ،تركز الحكومة اليابانية على
 14وهذه نتيجة طبيعية ُمستمدة من تعريف الحكومة اليابانية الستخدام القوة .كما ورد
ً
"المؤسسة الحكومية أو شبه الحكومية" باعتبارها جهة فاعلة قادرة على المناورة باستخدام القوة .تم استبعاد الجهات الفاعلة غير
الحكومية من نطاق اإلجراء فيما يتعلق بالشخصية االعتبارية .ولتناول مثاال ً افتراضيًا على ذلك ،وهو االستفزاز العسكري الذي تمارسه
جماعات مسلحة محلية تعمل من خارج دولة أخرى والتدابير الدفاعية للتصدي التي تمارسها وحدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية ال
استخداما للقوة.
يشكِّ ل
ً
Terry D. Gill, “Non-Intervention in the Cyber Conflict,” in Katharina Ziolkowski, ed., Peacetime Regime for State Activities 16
in Cyberspace: International Law, International Relations and Diplomacy, Tallinn, Estonia: NATO NATO Cooperative Cyber
.Defence Centre of Excellence, 2012, pp. 230–232, 236–237
James Crawford, The International Law Commission’s Articles on States Responsibility: Introduction, Text and 17
.Commentaries,Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002
18

.Crawford, 2002, Part III, Chapter II
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ثانيًا ،لقد أقرت الحكومة اليابانية مسؤوليتها األساسية في التصدي "للحوادث اإللكترونيّة الخطيرة التي تؤثر

المنقحة بين اليابان والواليات المتحدة ،التي تشير إلى أن
على أمن اليابان" بموجب المبادئ التوجيهية الدفاعية ُ
اإللكتروني باعتبارها مجموعة فرعية من
الحكومة كثيرًا ما تنظر إلى ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)
ّ
مواجهتها19.

ال

تحديات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) األوسع نطا ًقا التي تتحمل الحكومة مسؤولية وسلطة
تنوه أن "الحكومتين ستتخذان إجراءات
تشير الوثيقة إلى حاالت النزاع البارد (المنطقة الرمادية) بشكل محدد ،لكنها ّ
بدءا من وقت السلم حتى حاالت الطوارئ ،ويشمل ذلك الحاالت
لضمان أمن . . .اليابان في جميع المراحل باستمرارً ،
التي ال يتم تضمين الهجوم المسلح ضد اليابان بها"20.

فيما يتعلق بالقاعدة القانونية لالستجابة ألحد حوادث النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،يوجد العديد من المواد

التي تنطبق في قانون قوات الدفاع الذاتي اليابانية .على سبيل المثال ،يمكن االحتجاج بالمادة ( 78عمليات األمن العام
طبقا لألوامر) 21والمادة ( 82عمليات األمن البحري) 22إلرسال وحدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية في حالة اإلنزال غير
ً

القانوني على جزيرة نائية من قبِل مجموعة مسلحة .ويمكن وصف هذه التدابير في بعض األحيان على إنها تعكس

"حقا ثانويًا في الدفاع عن النفس" ،لكن هذا الوصف ليس له عالقة بحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة
ً

جيدا أن تلك التدابير هي أنشطة
 51من ميثاق األمم المتحدة .حتى هؤالء الذين يستخدمون هذا الوصف يعلمون
ً
فعلية إلنفاذ القانون .يُوصف استخدام قوات الدفاع الذاتي اليابانية للقوة في وقت السلم (جميع الحاالت غير حالة
الهجوم المسلح) عادة على أنه تدبير إلنفاذ القانون يتضمن استخدام األسلحة ،في حين يُوصف استخدام القوة في

أثناء الهجوم المسلح على إنه استخدام للقوة ،وذلك بغرض التمييز بين الظاهرتين 23.ولهذا السبب ،بالرغم من أن

قوات الدفاع الذاتي اليابانية قد تضطر الستخدام أسلحتها أو معدات أخرى في إحدى حاالت النزاع البارد (المنطقة
طبقا لمفهوم ميثاق األمم المتحدة.
الرمادية) ،ليس من المفترض أن تستخدم القوة
ً

19
20

.Ministry of Defense of Japan, “The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation,” April 27, 2015
وزارة الدفاع اليابانية ،2015 ،ص .4

طبقا لألوامر عند وقوع حالة عدوان غير مباشر أو حالة طوارئ أخرى ال تكون سلطات إنفاذ
 21يتم الشروع في إحدى عمليات األمن العام
ً
القانون قادرة على التعامل معها .ال توجد حاالت تم االحتجاج بهذا البند فيها.
 22تم االحتجاج بإحدى عمليات األمن البحري ألول مرة عندما تنكرت سفينتا تجسس تابعتان لكوريا الشمالية كمراكب صيد يابانية
ودخلتا المياه اإلقليمية قبالة شبه جزيرة نوتو عام 1999. Ministry of Defense of Japan, Defense of Japan 1999, annual white paper,
Tokyo: Urban Connections, 1999, pp. 208–214; National Police Agency, “Terrorism by the Democratic People’s Republic of
أيضا Ministry of Defense of Japan, 2016, pp. 414–415, Reference 24:
 .Korea (North Korea),” Focus, Vol. 271, 2006, p. 18انظر ً
.Main Operations of the Self-Defense Forces

مقنعا على اإلطالق ،بالنسبة لمن يتبنون وجهة النظر السابقة .حيث يرون أن "استخدام األسلحة" من
 23لم يكن مقترح الحكومة
ً
قبِل قوات الدفاع الذاتية اليابانية يرتقي إلى استخدام القوة بموجب القانون الدولي عند القيام بذلك حسب العالقات الدولية .انظر
Masahiko Asada, “Japan and the Right of Individual Self-Defense” (Nihon to jieiken: kobetsutekijieiken wo tyu-shin ni),in Japanese
.Society of International Law, ed., National Security(in Japanese), Tokyo: Sanseidō, 2001,p.51
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االعتبارات المرتبطة بحاالت طوارئ النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء
اإللكتروني التي تتضمن اليابان
ّ

نفذ ضد الدولة ،سواء بشكل فردي أو بجانب إجراءات أخرى تقع
يرى الخبراء اليابانيون أن الهجوم
اإللكتروني قد ي ُ ّ
ّ

اإللكتروني ضد الحكومة
خالل حالة واسعة من النزاع البارد (المنطقة الرمادية) 24.وفي الواقع ،وقعت هجمات الفضاء
ّ
اليابانية والشركات الخاصة ،مع حدوث أحد أوسع األمثلة نطا ًقا في عام  .2012دعت مجموعة االختراق الصينية "هنكر

يونيون" إلى شن هجمات فضاء إلكتروني ضد اليابان ردًا على شراء الحكومة اليابانية لجزر سينكاكو من مالك ياباني
ّ
خاص .ناقشت مجموعة االختراق خطتها للهجوم على المواقع اإللكترونيّة اليابانية ونشرت معلومات عن وسائل

اإللكتروني في منشورات
الهجوم ونقاط ضعف البرامج ،كما هنأت نفسها على نجاح الهجوم ضد اليابان عبر الفضاء
ّ
أيضا ملكية الصين لجزيرة يوتسوري شيما ،إحدى جزر سينكاكو،
على المدونة الصغيرة الصينية  .YY Chatوزعمت
ً

وتفاخرت بإيقاظ الروح الوطنية لدى الشباب الصيني 25.في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت هنكر يونيون جماعة

تماما ،يوجد العديد من مجموعات االختراق في الصين ،ويُعتقد أن الكثير من هذه المجموعات تعمل عند
خاصة
ً
"الضرورة" على األقل بأمر من حكومة بكين .وإذا حاولت الصين استخدام ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية)

جزءا من نهجها العام الخاص بالضغط.
اإللكتروني على األرجح
مرة أخرى في المستقبل ،فستكون هجمات الفضاء
ً
ً

اإللكتروني في حالة وقوع
تميز السياسات اليابانية الحالية على حدة بين نوعين منفصلين من هجمات الفضاء
ّ

هجوم فضاء إلكتروني واسع النطاق :وهما هجمات الفضاء اإللكتروني المسلحة واإلرهاب اإللكتروني 26.ستتم إضافة
ّ
ّ
ّ
طبقا لخطة
مفهوم "هجمات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) باستخدام الفضاء اإللكتروني" في القائمة مستقبالً.
ً
ّ

اإللكتروني
اإللكتروني في عام  ،2016تحدد طوكيو هجوم الفضاء
الحكومة اليابانية السنوية بشأن أمن الفضاء
ّ
ّ
واسع النطاق على إنه حالة طارئة قومية تُلحق أو على األرجح ستُلحق الضرر المادي بأرواح المواطنين اليابانيين أو

اإللكتروني الذي يؤدي إلى حدوث حاالت وفاة
مثاال على هجوم الفضاء
مؤسساتهم أو ممتلكاتهم 27.تصف الخطة
ً
ّ
أو إصابة بين المواطنين وكذلك تعطل العمل في البنية التحتية الحيوية 28.وعلى النقيض ،ال تُعتبر جريمة الفضاء

عموما ألنها ال تُسفر عن تبعات عالية التأثير أو واسعة النطاق
اإللكتروني أنها ترقى إلى مستوى حالة الطوارئ القومية
ً
ّ

Hiroshi Ito, The Fifth Battlefield: Threat of Cyber Warfare (Dai go no senjō: Saiba-sen no kyōi) (in Japanese), Tokyo: 24
Bungeishunju, 2012; Motohiro Tsuchiya, Cyber Terrorism: Japan, the U.S. vs. China(Saiba-tero; Japan, the U.S. vs. China) (in
وفقا لما أورده تسوتشيا ( ،)Tsuchiyaمن المحتمل شن مجموعة من الهجمات التقليدية وهجمات
.Japanese),Bungeishunju, 2012
ً
اإللكتروني في الحرب المستقبلية.
الفضاء
ّ
National Police Agency, ed., “Cyber Attack Situation,” Focus (in Japanese), Vol. 282, 2013, p. 35; Public Security Intelligence 25
Agency of Japan, Annual Report 2012: Review and Prospects of Internal and External Situations, 2013, p. 47; Laura Saporito and
.James A. Lewis, Cyber Incidents Attributed to China, Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2013

اإللكتروني.
 26يُشير تصنيف الحكومة اليابانية للحاالت الطارئة القومية بوضوح إلى كل من الصراع المسلح واإلرهاب في مجال الفضاء
ّ
اإللكتروني ألمانة مجلس الوزراء الياباني .أمانة مجلس الوزراء" ،التصنيفات الرئيسية
وتم توضيح هذه الحاالت الطارئة على الموقع
ّ
لحاالت الطوارئ" (باللغة اليابانية) ،غير مؤرخ.
Japan Cybersecurity Strategic Headquarters, “Cyber Security Annual Plan 2016” (in Japanese),National Center of Incident 27
اإللكتروني واسع النطاق" ُمستمد من
 .Readiness and Strategy for Cybersecurity, August 31, 2016, p. 18مفهوم "هجوم الفضاء
ّ
مفهوم "حالة الطوارئ" لدى الحكومة اليابانية ،قانون مجلس الوزراء ،قانون رقم  5بصيغته المعدلة ،المادة  15 (2)، 22كانون الثاني (يناير)
.1947
28

.Japan Cybersecurity Strategic Headquarters, 2016, p. 34
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اإللكتروني واسع النطاق فيما يتعلق بآثاره
بدرجة كافية .تُصنِّف الحكومة اليابانية كل نوع من أنواع هجوم الفضاء
ّ
على المجال المادي ،باإلضافة إلى خطورته ،وهوية الفاعل والظروف األخرى ذات الصلة (انظر الجدول .)5.2
اإللكترونية واسعة النطاق
الجدول  .5.2تصنيف الهجمات
ّ
جهة (جهات) فاعلة
جهة (جهات) فاعلة
غير حكومية
حكومية أو شبه حكومية

 :Aالهجوم المسلح

○

○

 :B-1النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ( :)1أعمال
الضغط التي ترقى الستخدام القوة

○

 :B-2النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ( :)2أعمال
الضغط التي ال ترقى الستخدام القوة

○

○

 :Cوقت السلم:
جريمة إلكترونيّة

○

○

الخطورة

هجوم إلكتروني مسلح
النزاع البارد في الفضاء
اإللكتروني OR
المنطقة الرمادية في
الفضاء اإللكتروني
إرهاب إلكتروني

اإللكتروني2016 ،؛ أمانة مجلس الوزراء ،غير مؤرخ.
بناء على المقار الرئيسية االستراتيجية اليابانية لألمن
المصدر :استنتاج المؤلف
ً
ّ

في ضوء ممارسات الدولة األخيرة ،طوَّرت الحكومة اليابانية رؤيتها بشأن الحق في الدفاع عن النفس الذي سترى

بمقتضاه الجهة الفاعلة غير الحكومية على أنها المرتكب لهجومٍ مسلح إذا أمكن مقارنة الهجوم بهجومٍ مسلح
اإللكتروني ،الذي ال يرقى
بواسطة دولة أجنبية وذلك بسبب حجمه وآثاره 29.وعلى الجانب اآلخر ،إذا كان منفذ الهجوم
ّ

إلى الهجوم المسلح ،جهة فاعلة غير حكومية ولم تتمكن الحكومة من تأكيد عزو الهجوم إلى دولة أجنبية ،فهناك
احتمالية كبيرة بأن الشرطة هي من ستتعامل مع الحادث كما تتعامل مع أي جريمة إلكترونيّة عادية .إال أن حد الهجوم

طا أساسيًا للتعامل مع الهجمات اإللكترونيّة ،يعد مشكلة عالقة بين دو ٍل عديدة.
اإللكتروني المسلح ،بوصفه شر ً
ّ
نوقشت مسألة كيفية تطبيق القانون الدولي القائم على األنشطة اإللكترونيّة في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين

التابع لألمم المتحدة بشأن األمن اإللكتروني .وطالما كانت اليابان ،بصفتها عضوًا في فريق الخبراء الحكوميين التابع
ّ
لألمم المتحدة ،نشطة في محاوالت تشكيل المعايير والقواعد التي تطبق على أنشطة اإلنترنت30.
ُ َّ
اإللكتروني ،لن نعثر على نص محدد في القانون الياباني المحلي يقدم
إذا أردنا الحديث عن اإلرهاب
واضحا
تعريفا
ً
ً
ّ

للمالمح المميزة لهذه الظاهرة ،ولكن يمكننا العثور على تعريف عملي في وثائق مختلفة ،مثل التقرير الحكومي
الصادر عن الشرطة  2012وبيانات المجلس التشريعي التي ألقاها كبار المسؤولين من الجهاز الوطني للشرطة.

إلكتروني على األنظمة األساسية ألحد مرافق البنية
وطبقا لهذه المصادر ،يُعرَّف اإلرهاب اإللكتروني على أنه "هجوم
ً
ّ
ّ
التحتية الحيوية ،أو خلل جسيم في النظام األساسي ألحد مرافق البنية التحتية الحيوية الذي يُحتمل بشكل كبير أن

 29مالحظات فوميو كيشيدا ( )Fumio Kishidaفي لجنة األمن القومي بمجلس النواب (الدرجة األقل) في الجلسة رقم  187من جلسات
المجلس التشريعي (جلسة غير عادية لعام  ،)2014تقرير لجنة األمن القومي بمجلس النواب (باللغة اليابانية) ،رقم  2لعام .2014
 30انظر the GOJ’s response to UN General Assembly Resolution 70/237. United Nations General Assembly, Developments in
the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, Report of the Secretary-General, U.N.
.Doc.A/71/172, July 19, 2016, pp.11–12
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يكون السبب فيه هجوم إلكتروني" 31.أُسست وكالة الشرطة الوطنية لتكون الهيئة الرئيسية في التعامل مع أشكال
اإللكتروني.
اإلرهاب
ّ

وحد لها في االتفاقيات الدولية ،ولكن ذُكر في الوثائق
وباإلشارة إلى البنية التحتية الحيوية ،فال يوجد تعريف ُم َّ

لخصت
الرسمية ،مثل السياسات األساسية لحماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية ،أن الحكومة اليابانية َّ

البنية التحتية في القطاعات الثالثة عشر التالية :أنظمة المعلومات واالتصاالت ،والموارد المالية ،والطيران،

والسكك الحديدية ،والكهرباء ،والغاز ،والخدمات الحكومية/اإلدارية ،والخدمات الطبية ،والمياه ،واللوجستيات ،والمواد
الكيميائية ،وخدمات بطاقات االئتمان ،والصناعة النفطية 32.ينص التقرير الحكومي الصادر عن الشرطة  2012أن

اليابان لم تشهد حتى وقتنا هذا أي ضرر كبير نتيجة عمل إرهابي إلكتروني استهدف البنية التحتية الحيوية

للدولة33.

اإللكتروني في سياق وضع النزاع البارد (المنطقة
وعلى الجانب اآلخر ،لم تذكر الحكومة اليابانية قضايا الهجوم
ّ

الرمادية)؛ حيث ال يبدو أن هناك سياسات أو إرشادات للتعامل مع هذه السيناريوهات في الوثائق الحكومية الرسمية .ال

يبدو أن الحكومة اليابانية تستبعد إمكانية حدوث مواقف للنزاع البارد في مجال الفضاء اإللكتروني في المستقبل،
ّ
إال أنها ببساطة ربما لم تدرس بعد هذه المشكالت بشك ٍ
ل كامل ضمن سياق إطار عمل لحاالت طوارئ النزاع البارد
(المنطقة الرمادية) .باإلضافة إلى ذلك ،فإن األنواع األربعة لسيناريوهات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) المبينة قد

تكون مجرد أمثلة ال تتضمن عالم الطوارئ الممكنة ،وقد تكون استجابة الحكومة نابعة من انتهاج أسلوب االستنتاج

بالقياس.

على سبيل المثال؛ فيما يتعلق باإلنزال غير القانوني لمجموعة مسلحة على جزيرة نائية ،إذا لم يتمكن خفر

فعال ،فيمكن استدعاء قوات الدفاع الذاتي اليابانية
السواحل الياباني ووكالة الشرطة الوطنية من االستجابة بشكل ّ

وفقا للمادة  78من قانون قوات الدفاع الذاتي اليابانية كما ذكرنا .تنطبق المادة على
للقيام بعملية أمن عام باألمر
ً
المواقف التي ال تستطيع فيها سلطات إنفاذ القانون قمع العنف والحفاظ على األمن العام من طرفها .وبافتراض أن

اإللكتروني ،فقد
المتطلبات ذاتها ستُطبق على إحدى حاالت ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء
ّ

يتم حشد قوات الدفاع الذاتي اليابانية لالستجابة بإمرة السلطات ذاتها.

طبقا للوثائق اليابانية الرسمية ،تعالج الحكومة مشكلة الهجمات اإللكترونيّة الممكنة واسعة النطاق من
ً

أوال ،تنظم أمانة مجلس الوزراء تدريبًا على االستجابة المبدئية ليتم تنفيذه بالتعاون مع الوزارات
هج التاليةً 34.
خالل النُ ُ

األخرى والجهات الفاعلة بالقطاع الخاص .ثانيًا ،أنشأت الحكومة المركز الوطني لالستعداد للحوادث واستراتيجية
األمن اإللكتروني داخل أمانة مجلس الوزراء بغرض اإلشراف على شبكات المعلومات الحكومية .أُوكل إلى المركز
ّ
اإللكتروني المهام الثالثة التالية :المراقبة المتواصلة للشبكة على
األمن
واستراتيجية
للحوادث
لالستعداد
الوطني
ّ
اإللكتروني في سياق الهجمات اإللكترونيّة ويجب أال يُخلط مفهومه مع مفهوم الحرب اإللكترونيّةNational .
 31أشير إلى اإلرهاب
ّ
Police Agency, White Paper on Police 2012, digest edition, 2012, p.30;Information Security Policy Council,Information Security
.2012,No. 19, July 4, 2012, p. 20
Information Security Policy Council, The Basic Policy of Critical Information Infrastructure Protection, 3rded., May 19, 2014, 32
.updated bythe Japan Cybersecurity Strategic Headquarters, May 25, 2015, p.9
33

.National Police Agency, 2012,p.30

Government of Japan, “Cybersecurity Strategy,” Cabinet decision, September 4, 2015; Japan Cybersecurity Strategic 34
.Headquarters, 2016
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مدار اليوم ،وتنفيذ مراجعات األمن
اإللكتروني ،والمشاركة في التحقيقات في الحوادث الخطيرة .يُعتبر المركز الوطني
ّ
اإللكتروني بالحكومة
لالستعداد للحوادث واستراتيجية األمن اإللكتروني "المؤسسة الرائدة المعنية بمسائل األمن
ّ
ّ
اليابانية" 35.ولكن مسؤولياته محدودة من حيث النطاق ،فهي ال تغطي سوى الهيئات الحكومية المركزية والوكاالت

رخصة 36.ال تخضع الجهات الفاعلة
الم
اإلدارية المندمجة والوكاالت المخصصة ،مثل الوكاالت الخاصة والوكاالت ُ
َّ
اإللكتروني .كما أن المركز
األخرى من القطاع الخاص إلشراف المركز الوطني لالستعداد للحوادث واستراتيجية األمن
ّ

اإللكتروني غير مخول بإجراء تحقيقات جنائية وال يستطيع كذلك
الوطني لالستعداد للحوادث واستراتيجية األمن
ّ
االستجابة إلى الهجمات اإللكترونيّة واسعة النطاق التي ال تقع ضمن دائرة اختصاصه.
اإللكتروني" تحت قيادة مكتب هيئة األركان المشتركة للقيادة
في  ،2014أسست وزارة الدفاع "مجموعة للدفاع
ّ

والرقابة واالتصاالت وقيادة نظم الحاسبات .ونظرًا إلى أن المركز الوطني لالستعداد للحوادث واستراتيجية األمن
اإللكتروني يتولى مسؤولية الرقابة على مدار اليوم ألنظمة االتصاالت والشبكات لجميع الوكاالت الحكومية المركزية
ّ

اإللكتروني من خالل أجهزة االستشعار
(بما في ذلك وزارة الدفاع) ،فمن المفترض أن يكتشف اإلشارات األولية للهجوم
ّ
المثبتة في نقاط اإلدخال ألنظمة شبكة الوكالة الحكومية المركزية .ولذلك ،إذا أُرسل ملف ضار إلى وزارة الدفاع
من خارج اليابان وأُرسلت معلومات حساسة إلى وجهات خارجية حددتها جماعات إجرامية ،سيتمكن المركز الوطني

اإللكتروني من اكتشاف الخرق األمني وسيخطر وزارة الدفاع بالحادثة .وعلى
لالستعداد للحوادث واستراتيجية األمن
ّ
دائما نظامين مميزين للمعلومات داخل الوزارة يُسميان بالبنية التحتية المعلوماتية
الجانب اآلخر ،تدير وزارة الدفاع
ً
للدفاع ونظام القيادة المركزية .يراقب هذان النظامان جميع االتصاالت التي يجريها أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية
وموظفو وزارة الدفاع على مدار الساعة .والوزارة هي المسؤولة عن حماية أنظمتها وشبكاتها .وليس من الغريب أال

تستجيب مجموعة الدفاع اإللكتروني التابعة للوزارة سوى للتهديدات اإللكترونيّة التي تتم على نظام الشبكة الخاص
ّ
بقوات الدفاع الذاتي اليابانية فقط .ال يستوعب بعض اليابانيين المهام التي يتعين أن تقوم بها مجموعة الدفاع

أيضا أنظمة الشبكات المدنية .إال أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية غير
اإللكتروني ،فهم يعتقدون أنها ينبغي أن تحمي ً
ّ
مسموح لها باتخاذ أي إجراءات ما لم تكن ضمن سلطتها القانونية بموجب تشريع محلي .وعالوة ً على ذلك ،تتمثل
مهمتها األساسية في التأكد من توفير األمان للقيادة والسيطرة على شبكات قوات الدفاع الذاتي اليابانية ،ومن

المفترض أن تكون هذه أولويتها القصوى .وقد كشف تقرير ٌ إعالمي العام الماضي أن وزارة الدفاع كانت ضحية هجوم
إلكتروني متطور ربما شكل خطرًا على نظام البنية التحتية المعلوماتية
ّ

للدفاع37.

كما أن هناك مسائل عديدة يتعين معالجتها حتى تتولى قوات الدفاع الذاتي اليابانية مهمات جديدة في النطاق

اإللكتروني .أقرت الحكومة اليابانية ما يُسمى مخطط القائمة اإليجابية في نظامها القانوني الذي يعني أن الوكاالت
ّ

تفويضا للقيام
دائما
الحكومية ،مثل الشرطة أو قوات الدفاع الذاتي اليابانية أو أي مؤسسات حكومية أخرى ،تحتاج
ً
ً
بإجراء .بغياب هذا التفويض المستند إلى السلطة القانونية ،فإن أي عملية قد تمثل خر ًقا لالنضباط على األقل،
وستمثل ،في أسوأ حالة ،عمال ً إجراميًا حتى لو بدت أنها مبررة بسبب ضغط الوقت في موقف طارئ .وبالفعل يتم

Yasuhiko Taniwaki, “Cybersecurity Strategy in Japan,” presentation at the Sasakawa Peace Foundation USA’s Third Annual 35
.Security Forum: American and Japanese Interests and the Future of the Alliance, May 6, 2016

36
وسع المركز الوطني لالستعداد للحوادث واستراتيجية األمن
اإللكتروني سلطته بعد حادثة إلكترونيّة في وكالة المعاشات التعاقدية
َّ
ّ
اليابانية وقعت في عام  2015وأدت إلى ضم بعض الوكاالت الخاصة ،مثل وكالة المعاشات التعاقدية ،تحت إشرافه .انظر Motohiro
.Tsuchiya, “Japan-U.S. Cooperation in Cybersecurity,” in Harold et al., 2016
37

.“Defense Ministry, SDF Networks Hacked; State Actor Suspected,” Japan Times, November 28, 2016
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مقارنة بالمؤسسات الحكومية األخرى مثل وكالة الشرطة
تطبيق مستوى أكبر أمام قوات الدفاع الذاتي اليابانية،
ً
الوطنية ،ألن مهماتها طالما كانت محل جدل في اليابان في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية .ال تزال اليابان تواجه
اإللكتروني .وال يزال مفهوم "استخدام القوة" في الفضاء
أيضا إشكالية نطاق استخدام األسلحة في عمليات الفضاء
ً
ّ
اإللكتروني غير واضح
ّ

حاليا38.

ً

تظهر قضية منفصلة أال وهي النطاق الجغرافي للتدابير اإللكترونيّة المسموح بها لالستجابة إلى حاالت طوارئ

ووفقا للتفسير التقليدي للحكومة اليابانية ،ال تسمح المادة  9من الدستور الياباني
النزاع البارد (المنطقة الرمادية).
ً
بشك ٍ
ل عام بإرسال وحدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى دولة أجنبية بهدف استخدام القوة ،حتى في حالة وجود

هجوم مسلح على اليابان 39.ويُعزى ذلك إلى أن هذه الخطوات ستتجاوز المتطلبات التي وضعها الدستور والتشريع
المعني للممارسة القانونية لحق الدفاع عن النفس الذي يسمح بدوره لقوات الدفاع الذاتي اليابانية باالستجابة فقط
إلى الحد األدنى الضروري للقوة ألغراض الدفاع عن النفس.

سيتعين على الحكومة التفكير فيما إذا كانت هذه المعايير ذات صلة أو مفيدة في االستجابة إلى حاالت

اإللكتروني ،أو ما إذا أمكن تنفيذ إجراء استجابة ضد مصدر
طوارئ النزاع البارد (المنطقة الرمادية) التي تشمل الفضاء
ّ

أيضا فيما إذا أمكن
الهجوم داخل دولة معادية،
ً
خاصة إذا كان هذا هو الخيار الوحيد المتبقي .يجب أن تفكر الحكومة ً

الرد على جهات فاعلة غير حكومية مثل مجموعات القراصنة الخاصة التي تعمل خارج دولة أخرى التي قد تفقد القدرة

متحكمة بها).
مشجعة للمجموعة أو
أو اإلرادة التخاذ إجراء ضد المجموعة (بل قد تكون
ً
ً

ٍ
دولة ما وتتخاذل السلطات األجنبية في االستجابة أو ترفض المساعدة في
إذا تعذر عزو الحوادث اإللكترونية إلى

ٍ
(لسبب ما) ،فستواجه الحكومة تحديًا كبيرًا .ونظرًا
التحقيقات واعتقال مرتكبي الهجمات اإللكترونيّة المشتبه بهم
إلى أن الحكومة اليابانية تميل إلى إيالء قيمة كبيرة لاللتزام باحترام السيادة والسالمة اإلقليمية للدول األخرى في
وقت السلم ،فمن المرجح للغاية أن تكون حذرة بشأن مفهوم استخدام القوة في الرد على ضغط مصدره خارج البالد
اإللكتروني.
في إحدى حاالت الطوارئ للنزاع البارد بالفضاء
ّ

الردع ودور التحالف الياباني األمريكي
خاصة الردع بالعقوبات ،فإن امتالك قدرات إلكترونيّة هجومية يمكن أن يكون خيارًا فعاالً .ومع
فيما يتعلق بالردع،
ً

مستندا إلى هذا النموذج للردع.
نهجا
ذلك ،فإن الحكومة اليابانية أمامها عقبات عديدة يجب اجتيازها قبل أن تضع
ً
ً
المنظِّم لعمليات قوات الدفاع الذاتي اليابانية .فعلى األقل،
وينبغي مراجعة تطور كهذا في ضوء إطار العمل الحالي ُ

طا ضروريًا للردع .يزعم بعض الخبراء في اليابان أنه في حالة انخراط
ستكون عمليات االستخبارات اإللكترونيّة شر ً
قوات الدفاع الذاتي اليابانية في قرصنة إلكترونية ألنظمة الشبكات لحكومة أجنبية ألغراض جمع المعلومات
المصرَّح به إلى الكمبيوتر" بموجب المادة )2(4
االستخباراتية ،فستكون هذه العمليات مساوية لجريمة "الدخول غير ُ

 38انظر Michael N. Schmitt, ed., Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare: Prepared by the International
Group of Experts at the Invitation of The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Cambridge, United Kingdom:
.Cambridge University Press, 2013, p. 48
39

انظر دستور اليابان.1947 ،
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من قانون منع الدخول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر40.
ووفقا إلى هذا االدعاء ،فإن كل ما تستطيع اليابان القيام
ً
ُ
َّ

به في ظل التشريع الحالي هو المشاركة في عمليات جمع معلومات استخباراتية من المصادر

المفتوحة41.

وعلى النقيض ،بينما يقدم الردع بالمنع عوائق قانونية أقل ،فمن الصعب تنفيذه بشك ٍ
ل عملي ألن اليابان تعتمد

بدرجة كبيرة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات ويوجد عدد كبير للغاية من نقاط الضعف ،حيث يقع كثير منها خارج

سيطرة الحكومة وفي يد الجهات الفاعلة بالقطاع الخاص .وبالتالي ،فإنه في الوقت الذي تعد فيه زيادة مرونة أنظمة
ٍ
كاف في ظل غياب خطوات إضافية.
الشبكات عنصرًا ضروريًا لوضع الردع اإللكتروني بصفة عامة في اليابان ،إال أنه غير
ّ

في ضوء هذه االعتبارات ،قد يتعين على الحكومة معاينة كفاية ما تملكه حاليًا من وسائل فنية وسلطات
إلكتروني مدمر .ومن الناحية الفنية ،فإن إيقاف حركة اإلنترنت بالكامل من وإلى
قانونية واستراتيجية ردع لمنع هجوم
ّ
هجوما إلكترونيًا نفذه االتحاد
اليابان قد يكون خيارًا مغريًا ،وهو إمكانية مارستها فعليًا دولة إستونيا عندما واجهت
ً

الروسي في عام  .2007ومن الناحية القانونية ،فإن الحق في سرية المراسلة التي تضمنها المادة  21من الدستور

الياباني يتعين كذلك فحصها بدقة في ضوء متطلبات األمن القومي في العصر اإللكتروني.
ّ

فيما يتعلق بدور التحالف األمريكي الياباني في مواقف النزاع البارد (المنطقة الرمادية) اإللكتروني ،ستتمكن

كلتا الدولتين من التعاون بصورة متبادلة أكثر إذا تبنت الحكومة اليابانية بعض الحلول المقترحة هنا ،مثل تبني

قدرات إلكترونيّة هجومية وتنفيذ عمليات استخبارات إلكترونية وزيادة تمكين األنظمة الشبكية .يجب على الحكومة

طا أساسيًا لتعميق التعاون في تدابير الردع بالفضاء اإللكتروني ،توضيح توقيت وكيفية
اليابانية ،باعتبار ذلك شر ً
ّ
إمكانية وقوع ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .باإلضافة إلى ذلك ،سيتعين على كل من الواليات المتحدة
واليابان تأسيس فهم مشترك للسمة المحددة ألي حادثة قد تقع 42.ال شك أن اليابان سيتعين عليها تحمل المسؤولية

اإللكتروني ،ولكن قد توجد مساحة للتعاون مع
األساسية للعمل على حادثة للنزاع البارد تستهدفها عن طريق الفضاء
ّ
الواليات المتحدة بهدف منع التصعيد والدخول في حرب شاملة.

40
المصرَّح به إلى أجهزة الكمبيوتر ،القانون رقم  13 ،128آب (أغسطس)  .1999باإلضافة إلى
الحكومة اليابانية ،قانون منع الدخول غير ُ
أيضا أنه إذا انخرطت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في تطوير
الوصف أعاله ،يزعم البروفيسور فومياكي يامازاكي ()Fumiaki Yamazaki
ً
أسلحة إلكترونيّة ،فإنها قد ترتكب بذلك جريمة السجالت اإللكترومغناطيسية التي يصدر عنها أوامر غير ُمصرَّح بها (تطوير فيروس
وفقا للمادة  168من قانون العقوبات (الحكومة اليابانية1907). Fumiaki Yamazaki, “Challenges and Proposal for Cyber ،
حاسوبي)
ً
.Security in Japan” (Nihon no saiba-sekyuriti no kadai to teigen) (in Japanese), NEC Corp. website, August 30, 2013
41
42

ال يتطرق هذا االدعاء إلى عمليات استخبارات اإلشارات المعتادة ،مثل اكتشاف موجات إلكترومغناطيسية.

يمكن تسهيل إيجاد تفاهمات مشتركة كهذه من خالل التعاون االستخباراتي وتبادل المعلومات بين الواليات المتحدة واليابان.
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الخاتمة
اإللكتروني التي يمكن أن تظهر
ناقش هذا الفصل العديد من القضايا المرتبطة بحاالت الطوارئ للنزاع البارد
ّ

في اليابان مستقبالً .فيما يتعلق بالحد األعلى للنزاع البارد ،تُقر الحكومة اليابانية بأن "األنشطة اإللكترونية يمكن أن

ترقى إلى هجوم مسلح" ،وقد احتفظت بخيار التذرع بحقها في الدفاع عن النفس لالستجابة إلى هذه السيناريوهات43.

تماما أين يكمن الحد األدنى لضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في
وعلى الجانب اآلخر ،من غير الواضح
ً
اإللكتروني .يشير وصف الحكومة إلى أن هذا الحد يتضمن أحد الضغوطات التي لن تستطيع الشرطة
الفضاء
ّ
التعامل معها بفعالية ،إال أنه من غير الواضح أي معايير ستُستخدم لتحديد متى تتجاوز الحادثة قدرة الشرطة على
االستجابة .وعالوة ً على ذلك ،إذا كان هدف الحكومة هو مجرد صد الهجوم (كما قد تقتضي فكرة "سياسات الدفاع

الموجهة حصريًا للدفاع") ،وإذا لم تكن مهتمة بالهجوم المضاد على مصدر الهجوم ،فقد تعتقد الحكومة أن القدرات

اإللكترونيّة الهجومية ستتجاوز الحد األدنى لقدرات االستجابة الالزمة 44.في تلك الحالة ،من المحتمل بدرجة أقل أن
تُسند الحكومة أي مهمة استجابة إلى قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

باختصار ،قد تختلف الحدود الدنيا لضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) حسب المجال ،مع احتمالية

استجابة إلجراءات قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي تستهدف الردع؛ فعلى سبيل
أن يكون الفضاء اإللكتروني األقل
ً
ّ
اإللكتروني أعلى من طوارئ النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال
الفضاء
مجال
المثال ،قد يكون الحد في
ّ

البحري .ولذلك ،عندما تضع الحكومة سياساتها وتوجيهها بشأن دور قوات الدفاع الذاتي اليابانية في االستجابة إلى
اإللكتروني ،سيتعين عليها معالجة قضايا معقدة مثل كيفية
مواقف النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء
ّ

المكلَّفة باالستجابة إليها،
تحديد مواقف النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء
اإللكتروني ،وما المنظمات ُ
ّ
وعند أي نقطة ستتحول المسؤولية في سياق أحد ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الصريحة في الفضاء

اإللكتروني ،وكيف يُسمح للوكاالت الرئيسية بالرد عليها.
ّ

“G7 Principles and Actions on Cyber,” adopted at the G-7 Ise-Shima Summit on May 27, 2016, Ministry of Foreign Affairs 43
.of Japan website, undated
 44تأتي هذه السياسة ضمن السياسات األساسية للحكومة اليابانية الخاصة بالدفاع الوطني .انظر Ministry of Defense of Japan,
.“Fundamental Concepts of National Defense: Basics of Defense Policy,” undated-b
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 .6الردع في مجال الفضاء ،والتحالف األمريكي الياباني ،واألمن اآلسيوي :منظور
تحليلي أمريكي
دين تشينغ

باحث أول زميل

مؤسسة التراث ()Heritage Foundation
عامــا
أدى الفضــاء الخارجــي دورًا مركزيًــا متناميًــا فــي األمــن العالمــي منــذ بدايــة عصــر الفضــاء منــذ ً 60

ـابقا "لغــزًا يكتنفــه
مضــت .وقــد وفــر االرتفــاع العالــي االســتراتيجي للفضــاء رؤيــة عــن الــدول التــي كانــت سـ ً
الغمــوض" .لقــد كانــت تلــك الشــفافية الكبيــرة هــي العامــل الــذي أتــاح للواليــات المتحــدة واالتحــاد الســوفيتي
ـد مــن التس ـ ّلح بدرجــة مــا مــن الثقــة .وعلــى مــدار الربــع األخيــر مــن القــرن
الدخــول فــي اتفاقيــات واتفــاق الحـ ّ

ـزءا مركزيًــا مــن النهــج
الماضــي ،انتقــل الفضــاء مــن توفيــر معلومــات اســتخباراتية اســتراتيجية إلــى أن أصبــح جـ ً
هــج عــدد مــن الجيــوش المتقدمــة األخــرى.
األساســي للقتــال فــي الحــروب األمريكيــة الحديــث وكذلــك مــن ن ُ ُ
مكنــت األنظمــة المرتكــزة علــى الفضــاء القــوات متفرقــة االنتشــار مــن تنســيق أنشــطتها واالنخــراط فــي
ّ

ـابقا .وبالتالــي ،ومثلمــا أصبحــت عمليــات الفضــاء ذات أهميــة متزايــدة بالنســبة
نطاقــات لــم تكــن ُمتصــورة سـ ً

أيضــا عام ـا ً رئيســيًا فــي حســابات الــردع .وال ينطبــق هــذا علــى مواقــف
إلــى الحــرب الحديثــة ،فقــد أصبحــت ً
"الــردع األساســي" فحســب (حيــث تســعى الواليــات المتحــدة إلــى ردع االعتــداء نفســه) ،وإنمــا علــى مواقــف

أيضــا (حيــث تســعى الواليــات المتحــدة إلــى ردع االعتــداء علــى حلفــاء رئيســيين مثــل اليابــان).
"الــردع الممتــد" ً
مــع زيــادة أهميــة الــردع فــي مجــال الفضــاء الخارجــي للواليــات المتحــدة وحلفائهــا ،ســيتناول هــذا الفصــل

األســئلة التاليــة:

–كيف تنظر الواليات المتحدة إلى الردع الفضائي الخارجي؟

–ما التهديدات التي تتصور الواليات المتحدة وجودها على أصولها بالفضاء؟

–كيف ترى الصين ،التي تعد بشكل واسع إحدى كبريات المنافسين المحتملين للواليات المتحدة في مجال
الفضاء ،مسألة الحرب الفضائية والردع في الفضاء

الخارجي؟1

إالم تشير اإلجابات عن هذه األسئلة بشأن قيمة التحالف األمريكي الياباني لمعالجة التحديات التي تواجهها
– َ
الواليات المتحدة في ردع الهجمات على أنظمة الفضاء الخاصة بها

وبحلفائها؟2

 1يركز هذا الفصل أوال ً على الواليات المتحدة والصين بصفتهما الجهتين الفاعلتين الرئيسيتين في مجالي الفضاء الخارجي واألمن
القومي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،ثم يتحول إلى مناقشة دور اليابان والتحالف األمريكي الياباني.

 2يركز هذا الفصل ،مثل الفصل الثاني والرابع ،بشكل أكبر قليال ً على مهمات الفضاء التقليدية والردع وفي الوقت ذاته يتطرق إلى
مشكالت النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ،بينما يتناول الفصل السابع سيناريوهات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) كليًا بشك ٍ
ل أكبر.
نزاعا باردًا بطبيعته ألن عزو األفعال للجهة الفاعلة وعزو النية وراء تلك األفعال
سابقا ،يعد الفضاء ،كونه مجاال ً من المجاالت،
كما ذكرنا
ً
ً
هي أمور صعبة للغاية مثلما هو الحال في الفضاء اإللكتروني .وبالتالي ،فإن النقاشات العامة للردع في الفضاء تتطرق بالضرورة ،إلى ٍ
حد
ّ
ما ،إلى ردع عمليات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء الخارجي.

74

مهام الفضاء الخارجي وأمن غرب المحيط الهادئ
أصبح الدور التكتيكي ألنظمة الفضاء دورًا شهيرًا حيث كان أحد عناصر قتال الحروب األمريكية في حرب الخليج

األولى (في عمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء) ،حيث كانت صور مخازن الذخيرة التي تعتمد على معلومات توجيه

مستخلصة من الفضاء وتصيب أهدافها بدقة معروضة في جميع أنحاء العالم .وفي الوقت ذاته ،فإن منتجات منصات
جزءا من "الوسائل الفنية القومية" ،أصبحت
سابقا باعتبارها
االستخبارات والمراقبة واالستطالع ،التي كانت سرية
ً
ً

مكشوفة اآلن لكل من القوات العاملة والجمهور العالمي .خالل الحروب الالحقة في البلقان وأفغانستان والعراق ،تم
تأكيد وجود األنظمة الفضائية في كل مكان في العمليات العسكرية الحديثة.

وبالنظر إلى المسافات المتضمنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،تضطلع األنظمة الفضائية بدور محوري

ومتزايد في تنسيق القوات ورسم صورة موضوعية مشتركة ،بل ويمتد دور هذه األنظمة إلى المحيط الهندي باعتباره
جزءا من "المحيط الهادئ الهندي" .هذا االعتماد على الفضاء مهم على وجه الخصوص للقوات األمريكية ألنها تجري
ً
بعيدا عن أرض الواليات المتحدة .ولذلك ،من المحتمل أن تضطلع القدرات الفضائية
عادة ً عمليات محددة المهام
ً
مكنة تكنولوجيًا ،وستؤدي أصول
الم َّ
بدور كبير في مناطق المهام الرئيسية في الصراعات المستقبلية بين الجيوش ُ

مهما في جوانب مثل االستخبارات والمراقبة واالستطالع ،واألرصاد الجوية ،واالتصاالت ،وأقمار تحديد
الفضاء دورًا
ً
المواقع والمالحة والتوقيت ،والتوعية بأحوال الفضاء .وهي مجاالت نتناولها بالترتيب.

االستخبارات والمراقبة واالستطالع

ربما تكون وظائف االستخبارات والمراقبة واالستطالع هي االستخدامات األكثر شهرة لألقمار الصناعية .تم

تعميم فكرة أقمار التجسس الصناعية القادرة على المراقبة المستمرة ألغلب الكوكب في األعمال المطبوعة

واألفالم منذ فجر عصر الفضاء تقريبًا .في الحقيقة ،كانت الكثير من األقمار الصناعية األولى أنظمة لجمع المعلومات
جزءا من
االستخباراتية (حتى إن لم يتم اإلعالن عن تلك المهام) .والعديد من األقمار الصناعية األمريكية األولى كانت
ً

برنامج كورونا لألقمار الصناعية الخاصة بالمراقبة الكهروبصرية .وبالمثل ،كانت بعض األقمار الصناعية السوفيتية

األولى منصات لالستطالع (مثل سلسلة زينيت التي بدأت في االنتشار بالعام .)1961

وقد توسع في الوقت الحالي نطاق المعلومات التي تجمعها أنظمة االستخبارات والمراقبة واالستطالع بشكل

كبير على مدار نصف القرن المنصرم .بينما ال تزال هناك أقمار صناعية للتصوير ،وهي ال تعمل في الجزء المضيء المرئي
أيضا في نطاقات أخرى .على سبيل المثال ،تقدم رادارات الفتحة التركيبية تصويرًا بالرادار عبر
من الطيف فحسب ولكن ً

السحب والضباب .وتشمل األنواع األخرى للمعلومات االستخباراتية التي تجمعها أنظمة الفضاء استخبارات اإلشارات

بشأن أنظمة اتصاالت دول مختلفة ،واالستخبارات اإللكترونية بشأن رادارات دو ٍل مختلفة وأنظمتها اإللكترونية األخرى،
واكتشاف أجهزة إطالق الصواريخ ،واالنفجارات النووية.

يعتبر التحذير المبكر من الصواريخ أمرًا ذا أهمية خاصة للواليات المتحدة .اعتمدت الواليات المتحدة طويال ً على

قدم للرئيس والقادة الرئيسيين العسكريين والمدنيين
األنظمة الفضائية الكتشاف أجهزة إطالق الصواريخ ،حيث ت ُ ِّ
أيضا
اآلخرين إنذارًا بالهجوم المحتمل على الواليات المتحدة .ومنذ حرب الخليج األولى ،تم توظيف أنظمة الفضاء
ً
لمواجهة األجهزة التكتيكية إلطالق الصواريخ .وتعتمد الوظائف الدفاعية الصاروخية الباليستية لكل من نظام باتريوت،

ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخي األرض جو (ثاد) ،و Aegisعلى أنظمة الفضاء فيما يتعلق باإلشارات .كما كرَّست روسيا
مجهودًا كبيرًا في اكتشاف أجهزة إطالق الصواريخ من الفضاء .ومن المثير لالهتمام ،أن جيش التحرير الشعبي الصيني
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لم يتابع التحذير المبكر من الصواريخ المعتمد على الفضاء.
نظاما كهذا،
وبدءا من عام  ،2017لم تتبن الصين رسميًا
ً
ً

على الرغم من وجود تقارير تفيد بأنه يمكن نشر نظام أو أكثر مثل األقمار الصناعية في المستقبل القريب.

نشرت كل من الصين والواليات المتحدة مجموعة من أنظمة االستخبارات والمراقبة واالستطالع ،بما في ذلك

األقمار الصناعية للتصوير الكهروبصري ،واألقمار الصناعية المزودة برادار الفتحة التركيبية ،واألقمار الصناعية لجمع
المعلومات االستخباراتية.

األرصاد الجوية ورصد األرض
إحدى المجموعات الفرعية المهمة لألقمار الصناعية للتصوير تشمل األقمار الصناعية لمراقبة األرض .توفر

هذه األقمار مجموعة متنوعة من البيانات بشأن األرض وبيئتها .بعضها يقيس المجاالت المغناطيسية ومجاالت
الجاذبية لألرض؛ وبعضها اآلخر يرصد التغيرات في الغطاء األرضي الناتجة عن تغيرات الموسم .وال يزال بعضها يرصد

أغراضا
الغالف الجوي لألرض بما في ذلك األنماط المتغيرة للطقس .بينما تخدم هذه األقمار الصناعية بصورة كبيرة
ً

مدنية ،إال أن المعلومات المستخلصة منها تُدرج عادة ً في الخرائط وقواعد البيانات العسكرية األخرى.

والمقدمة في وقتها المناسب عن األرصاد الجوية عنصرًا أساسيًا في نجاح
وبالفعل ،تعد المعلومات الدقيقة
ُ

العمليات الجوية والبحرية .يُنسب نجاح الحلفاء جزئيًا في "( "D-Dayيوم نزول قوات الحلفاء في شواطئ نورماندي) إلى

قدرتهم على الوصول إلى معلومات األرصاد الجوية الكاملة وتمكنوا من توقع ظروف الطقس بشك ٍ
ل أفضل عبر القناة
اإلنجليزية في  6حزيران (يونيو)  .1944وبالمثل ،تمكنت القوات األمريكية من العمل وسط األعاصير الرملية وغيرها من

الظروف الجوية غير المواتية خالل عملية الحرية الدائمة (غزو العراق  )2003بسبب وصول الواليات المتحدة إلى األقمار

الصناعية لألرصاد الجوية واألقمار الصناعية ألنظمة االستخبارات والمراقبة واالستطالع .ستكون هذه األنظمة على
األقل محورية في دعم العمليات في غرب المحيط الهادئ في حال اندالع صراع هناك خالل األعوام القادمة.

تنشر كل من الواليات المتحدة والصين حاليًا مجموعة من األقمار الصناعية لألرصاد الجوية في ك ٍ
ل من المدار

األرضي المنخفض والمدار األرضي الجغرافي المتزامن.

االتصاالت

يمثل توفير الدعم لالتصاالت أحد األدوار المهمة للفضاء .والمسافات المتضمنة في عمليات القوات المسلحة

األمريكية في مناطق غرب المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي وما حولها تضفي أهمية كبيرة
على أنظمة الفضاء لتوفير اتصاالت ممتدة حول األرض .وخالل وقت السلم ،يتم تحجيم الكثير من عرض النطاق
الترددي لكل من عمليات اإلرسال الصوتي والبياناتي عبر شبكة الكابالت البحرية 3.ومع ذلك ،قد ال تبقى بمعزل عن

الضرر وقت النزاع؛ وفي الوقت ذاته تعتبر اتصاالت األقمار الصناعية هي السبيل الوحيد لتوفير اتصاالت بعيدة المدى
في الوقت الحقيقي بمعدالت البيانات المطلوبة للسفن في البحر وللطائرات المسيرة بدون طيار .وكل من الكابالت

تحت الماء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية معرَّضة للخطر في حالة نشوب صراع.

يُشكِّ ل هذا االعتماد على بنيات الفضاء الخارجي لالتصاالت وغير ذلك من مهام التمكين والدعم لخوض الحروب

خاصا بسبب التفاوت الجغرافي .وفي حالة حدوث حالة طوارئ عسكرية في منطقة
وعمليات الردع الحرجة تحديًا
ً
3

.Douglas Main, “Undersea Cables Transport 99 Percent of International Data,” Newsweek, April 2, 2015
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بعيدا عن الشواطئ األمريكية ،وربما على
المحيط الهادئ والهندي ،يجب أن تكون القوات األمريكية مستعدة للعمل
ً

بُعد مسافات كبيرة من القواعد الرئيسية ،مثل غوام ،التي تبعد ثالثة أيام بالباخرة من الفلبين وبحر الصين

الجنوبي4.

وعلى النقيض ،فإن أوطان هؤالء الخصوم المحتملين مثل الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موجودة
طا داخلية فقط ،بل يمكنها استخدام مجموعة متنوعة من
بالفعل في ميدان العمليات .ال تمتلك هذه الدول خطو ً

وسائل االتصاالت ،مثل خطوط األلياف البصرية األرضية والهواتف الخلوية والموجات الدقيقة والبث الالسلكي .وتتوفر
الحماية للكثير من هذه القدرات خلف حدودها.

يمتلك كل من الصين والواليات المتحدة أقمارًا صناعية لالتصاالت في المدار األرضي الجغرافي التزامني .كما

أيضا
يتمتع نظام األقمار الصناعية للمالحة "بيدو" في الصين بالقدرة على نقل الرسائل النصية .وبإمكان البلدين
ً
الوصول إلى األقمار الصناعية لالتصاالت التجارية.

تحديد المواقع والمالحة والتوقيت

يوجد نظام حيوي آخر يتمثل في مجموعة األقمار الصناعية في مجال تحديد المواقع والمالحة والتوقيت مثل

دقيقا
تحديدا
العالمي لتحديد المواقع في أمريكا وشبكة بيدو الصينية .تتيح هذه األقمار الصناعية
شبكة النظام
ً
ً
ّ
تنسيقا أفضل للقوى واألنشطة
للمواقع ،ويشمل ذلك تحديد المواقع في البحر .وهذه الدقة ،بدورها ،ال تتيح فقط
ً
أيضا دقة أفضل لألسلحة (بتحديد كل
المتنوعة (من خالل معرفة أين توجد القوات الصديقة وقوات العدو) بل تتيح ً
العالمي لتحديد المواقع،
موجها بإشارات النظام
من نقاط اإلطالق ونقاط التصويب بدقة) .حتى إذا لم يكن السالح
ً
ّ
فإن معرفة نقطة بداية السالح بدقة يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في تحسين الدقة.

ومع ذلك ،ال تكون أنظمة تحديد المواقع والمالحة والتوقيت مفيدة فقط في توفير مواقع دقيقة في المحيطات

بدون أثر ،بل إنها تؤدي دورًا حيويًا في األنشطة األخرى .ويستخدم الكثير من أنظمة القفز الترددي والطيف المنتشر
الالسلكية ،بما في ذلك األنظمة العسكرية ،وظيفة توقيت األقمار الصناعية (بتغطيتها العالمية) لمزامنة عمليات
أيضا في عملها على إشارات التوقيت
تغيير التردد .وتعتمد أنظمة االستخبارات اإللكترونية وتحديد العدو من الصديق ً
العالمي لتحديد
الدقيقة من أنظمة مثل النظام
ّ

التوعية بأحوال الفضاء

المواقع5.

دعما معلوماتيًا حيويًا ،فإن التوعية بأحوال الفضاء تمثِّل أمرًا أساسيًا
في حين تُقدم األنظمة الفضائية المتنوعة
ً
ووفقا للجيش األمريكي،
لتنسيق أنشطتها وضمان سالمة الطيران والمحافظة على الوعي بالتهديدات المحتملة.
ً
فإن التوعية بأحوال الفضاء "تنطوي على تمييز تام لقدرات الفضاء الخارجي التي تعمل داخل البيئة األرضية والمجال
الفضائي عند الضرورة" 6.تغطي التوعية بأحوال الفضاء مجموعة من األنشطة ،التي تشمل مراقبة الفضاء الخارجي

والحفاظ على صورة واضحة لحالة أنظمة األقمار الصناعية للواليات المتحدة والدول األخرى ورصد بيئة الفضاء
الخارجي ،ويشمل ذلك الطقس الفضائي واألجسام الفضائية غير المحددة .وال يمكن للتوعية الجيدة بأحوال الفضاء
مشغلي األقمار الصناعية بإنذار مبكر بالتصادمات المحتملة أو مشكالت طقس الفضاء الخارجي فقط،
أن تُزود
ّ

4
5
6

.Robley Blandford, Pacific Dilemma: Basing, Access, and Forward Deployment, Newport, R.I.: Naval War College, 1996, p. 14
.John R. Vig, “Accurate Clocks and Their Applications,” Princeton ACM, November 2011

.U.S. Joint Chiefs of Staff, Space Operations, Washington, D.C.: Government Printing Office, JP 3-14, May 2013
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ولكنها يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في عمليات الفضاء الخارجي الهجومية والدفاعية في حالة وقوع صراع .تتضمن

طرق التوعية بأحوال الفضاء استخدام الرادار والتلسكوبات والمصادر االستخباراتية المتنوعة ،باإلضافة إلى األنظمة
القائمة على الفضاء.

تستفيد الواليات المتحدة على وجه الخصوص من شبكة تحالفاتها وقواعدها لتزويدها بشبكة عالمية للتوعية

بأحوال الفضاء ،تكملها أنظمة قائمة على الفضاء مثل برنامج التوعية بأحوال الفضاء المتزامنة مع األرض ،الذي يمكن
أن يميِّز األقمار الصناعية األخرى .تتمتع الواليات المتحدة بإمكانية الوصول إلى بعض من أفضل بيانات التوعية بأحوال

الفضاء وتقدم بانتظام معلومات حول الوضع الكلي للفضاء إلى الدول األخرى التي ترتاد الفضاء ،بما في ذلك الصين7.

التحديات التي تواجه بيئة العمل في الفضاء
ليست قوة الفضاء  -أي القدرة على استغالل الفضاء في دعم األهداف الوطنية  -مجرد مسألة وضع األقمار

الصناعية في المدار .يجب أن يكون لهذه األقمار الصناعية بنية تحتية داعمة إذا كانت تهدف إلى تقديم المعلومات

في حينه وبطريقة مستمرة .ويشمل هذا مرافق التحكم في المهام ،مثل محطات التتبع والقياس عن بُعد والتحكم
( )TT&Cووصالت البيانات للتحكم في األقمار الصناعية .وبدون ذلك ،يتعذر على األنظمة األساسية المدارية إجراء

مهامها في جمع البيانات وإعادة إرسالها .تتطلب القدرة على استخدام قوة الفضاء جميع العناصر الثالثة (المرافق
األرضية واألقمار الصناعية المدارية ووصالت نقل البيانات المرتبطة) لكي تعمل بشكل صحيح.

ويواجه التشغيل الناجح لألنظمة الفضائية تحديات ناجمة عن هشاشة أُسسها .على الرغم من أن األقمار

الصناعية مصممة للعمل في بيئة الفضاء الخارجي القاسية ،التي تتضمن التعرض لتغيرات كبيرة في درجات الحرارة
وكميات هائلة من اإلشعاع في عملياتها اليومية ،إال أنها تظل عرضة لمجموعة متنوعة من الظواهر األخرى .فمن الممكن

أن تؤدي الزيادات الكبيرة في اإلشعاع ،سواء كانت بسبب التوهجات الشمسية أو اإلصابة بنبضة إلكترومغناطيسية ،إلى
أيضا عرضة للضرر المادي جراء االصطدامات بعناصر أخرى في الفضاء،
تعطيل إلكترونيات األقمار الصناعية .وتظل
ً
مثل الجسيمات النيزكية الدقيقة والحطام ومركبات القتل الحركية .في الواقع ،حتى لو كان "الناقل" المركزي للقمر

حتما.
الصناعي
مدرعا أو محميًا بطريقة أخرى ،فإن هوائيات االتصاالت واأللواح الشمسية ستظل مكشوفة
ً
ً

وعــاوة علــى ذلــك ،تكــون أنظمــة الفضــاء عرضــة للتدخــل المتعمــد وتقنيــات "تدميــر األنظمــة اإللكترونيّــة"،
مثــل الخــداع بالليــزر والتشــويش علــى التــردد الالســلكي .وبالقــدر ذاته مــن األهميــة ،يمكن أن يتــم اعتــراض الخدمات
الفضائيــة عــن طريــق مســتقبالت تحديــد المواقــع والمالحــة والتوقيــت أرضيًا؛ على ســبيل المثــال ،يمكن أن تشــوش

أجهــزة التشــويش األرضيــة علــى إشــاراتها .فإيــران كانــت معروفــة بالتشــويش علــى إشــارات القنــوات الفضائيــة.

قــد تكــون مثــل هــذه التدابيــر قابلــة للعكــس ،مــع وجــود تأثيــرات مؤقتــة .ومــن ثــم ،يكــون مــن الصعــب التمييــز

بينهــا وبيــن المشــكالت المتعلقــة بالعمليــات العاديــة لألقمــار الصناعيــة أو تقلبــات الطقــس الفضائــي .ويتيح هذا

للمهاجــم علــى األرجــح حجــب بعــض الجهــود التــي تهــدف إلــى خفــض مســتوى عمليــات القمــر الصناعــي علــى

األقــل ،ويجعــل مــن الفضــاء بيئــة طبيعيــة أقــل عدوانيــة ،حيــث يمكــن لألعــداء اتخــاذ إجــراءات تقلــل مــن قــدرات
الواليــات المتحــدة أو الحلفــاء أو تغيــر الوضــع الراهــن ،ربمــا دون تحديــد أفعالهــم بســهولة.

7

.Ankit Panda, “U.S. Air Force to Share Space Data Directly with China,” The Diplomat, December 9, 2014
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إن تفاقم الضعف المادي لألقمار الصناعية هو طبيعة الميكانيكا المدارية .تتبع األقمار الصناعية مسارات

يسهل استهدافها .وال يمكن تغيير هذه المسارات إال على حساب الوقود ،وهو ما يؤثر بدوره
متوقعة بدرجة كبيرة ،مما
ِّ
أيضا في قدرتها على إنجاز مهامها الرئيسية) .وتكون التغيرات في المستوى
على أعمار األقمار (وهو ما يمكن أن يؤثر ً

المداري (مقارنة بسرعتها داخل المدار ذاته) باهظة في نفقات الوقود.

وبالمثل ،فإن الجزء المتبقي من البنية التحتية الفضائية معرض للخطر .على سبيل المثال ،معظم مواقع

جدا ،ذات مراكز تحكم ومصفوفات اتصاالت ومرافق
اإلطالق إلى الفضاء ومراقبة المهام عبارة عن مجمعات كبيرة ً
عموما سوى
لتخزين الوقود التي غالبًا ما تكون أهدا ًفا "سهلة" .ونظرًا لتعقيدها وتكلفتها ،ال يمكن أن تتحمل الدول
ً

تكلفة عدد قليل من هذه المواقع .ومن ثم ،فإن تدمير موقع أو موقعين يمكن أن يكون له تأثير كبير على قدرة الدولة
على استدامة العمليات الفضائية.

تكون وصالت نقل البيانات الخاصة بشبكات التتبع والقياس عن بعد والتحكم مسؤولة عن ربط المكونات

معا .ومن المحتمل أن تكون هذه الوصالت عرضة للتشويش من خالل أنشطة الفضاء اإللكتروني
األرضية والمدارية ً
ّ
أيضا
مثل أي شبكة اتصاالت أخرى .وعالوة على ذلك ،فإن البيانات التي تجمعها األقمار الصناعية أو ترسلها يمكن
ً
اعتراضها أو خداعها إلكترونيًا أو التداخل معها أو مهاجمتها بطريقة أخرى.
ومقارنة بتنوع التهديدات التي تواجه أنظمة الفضاء ،فإن القدرة على حماية األقمار الصناعية وبنيتها التحتية

الداعمة أكثر محدودية .وربما تكون وسائل التصدي لجهود العدو التي تهدف إلى التشويش والخداع هي األكثر
استخداما على نطاق واسع ،ويشمل ذلك استخدام تقنيات اتصاالت القفز الترددي والطيف المنتشر وعوامل التصفية
ً
للتصدي لتسليط الليزر .تتمتع األقمار الصناعية المتصلدة أو المدرعة بفوائد أكثر محدودية؛ ومن الصعب حماية

األلواح الشمسية .وال توجد أي دولة حتى اآلن معروفة بأنها قامت بتثبيت أنظمة دفاع نشطة بنجاح لألقمار الصناعية.

يتطلب نظام الصواريخ أو مدافع نقاط الدفاع أن تكون أجهزة استشعارها ومتطلبات قدرتها ووزنها المرتبط على
حساب حمولة المهمة .يمكن أن تشترك األقمار الصناعية في مناورات المنع (بما في ذلك خالل العمليات العادية لمنع

التصادم العرضي) ،ولكن لفترة محدودة فقط قبل نفاد وقودها .وتكاد تكون أنظمة المعلومات المرتبطة أهدا ًفا ذات
أولوية عالية للمتسللين من األعداء وقوات حرب المعلومات بكل تأكيد.

تعمل الصين والواليات المتحدة واليابان
جميعا بموجب مجموعة القيود المادية ذاتها بوجه عام .ومع ذلك،
ً
تمتلك الصين قاعدة للصناعات الفضائية تتكون من مؤسسات مملوكة للدولة ،لذا فإن قدرتها على شراء األقمار
الصناعية ومركبات اإلطالق تكون أقل تأثرًا باعتبارات الربحية (وإن لم تكن بمعزل تام عن هذا االعتبار) .تعتمد اليابان

والواليات المتحدة على القطاعين الخاصين فيهما لبناء األقمار الصناعية وأنظمة اإلطالق ،ما يعني تكرارات أقل
لصالح زيادة الفاعلية من حيث التكلفة.

تُسلِّط هذه المجموعة من االعتبارات الضوء على التحديات التي تواجه الجهود المبذولة في مجال الردع

الفضائي في بيئة "تسود فيها المخالفات" .يتطلب ردع العدو التأثير على حسابه للتكلفة والفوائد .ولكن في عالم
تسود فيه المخالفات ،من المرجح أن يستفيد المهاجم عن طريق الهجوم أوالً .يتفاقم هيكل الحوافز المثير للقلق

من خالل الجمع بين الكثير من األهداف المحتملة وأشكال التهديدات المتنوعة ،باإلضافة إلى االعتقاد السائد بأن
الواليات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الفضاء للقتال في مسرح عمليات منطقة المحيط الهادئ والمحيط

الهندي وبالطريقة التي اعتادت قوات الواليات المتحدة عليها.
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الردع الفضائي :وجهة النظر األمريكية
ملحا ،نظرًا العتماده الشديد على أنظمة الفضاء.
بالنسبة للواليات المتحدة ،يشكل الردع الفضائي شاغال ً
ً
تُركز مفاهيم الواليات المتحدة للردع على الدمج بين القدرة الفعلية والرغبة في استخدام هذه القدرة في إقناع العدو

بعدم القيام بأمر ما — أي اإلقناع بالعدول .كما كتب ألكسندر جورج ( )Alexander Georgeوريتشارد سموك (Richard
 )Smokeفي عام  ،1974الردع "في شكله العام [هو] ببساطة إقناع الخصم بأن تكاليف و/أو مخاطر مسار عمل معين

التي قد يتحملها تفوق فوائده" 8.وعادة ما يرى صنَّاع القرار األمريكيون الردع على أنه هدف .ال يوجد في هذه الصيغة
طا ،لكن الردع في المفهوم الغربي يرتبط بشكل كامل
ما يفترض
مسبقا أن الردع يمثِّل داعيًا إلى العدول وليس ضغ ً
ً

تقريبًا بفكرة اإلقناع بالعدول.

يبدو أن سياسات الواليات المتحدة الرسمية تركِّ ز على شكلين مختلفين من األنشطة ومترابطين في الوقت

ذاته يسهمان في تحقيق الهدف الشامل للردع .يكمن الشكل األول في منع الخصم من العمل ضد مصالح الواليات

المتحدة من خالل مجموعة متنوعة من الطرق ،التي تشمل أنظمة الفضاء الخارجي وأنشطته ،وكذلك العمليات

النووية والتقليدية .وهذا يعني أن الواليات المتحدة تسعى لردع الخصم من خالل الفضاء الخارجي (وغير ذلك) من
أيضا إلى منع الخصم من اتخاذ إجراء ضد أنظمة الفضاء
الوسائل .وفي الوقت ذاته ،تسعى السياسات األمريكية
ً

الخارجي األمريكية .وهذا يعني ،أن الواليات المتحدة تسعى إلى ردع الخصم في الفضاء.

لتحقيق هذه الغايات ،تنتهج الواليات المتحدة استراتيجية ذات أربعة محاور ،على النحو الوارد في مجموعة من

الوثائق االستراتيجية لحكومة الواليات المتحدة ،وتشمل االستراتيجية الوطنية لألمن الفضائي ،والسياسة الوطنية

للفضاء ،واستراتيجية األمن القومي األمريكية ،واالستراتيجية العسكرية الوطنية

األمريكية9.

1.1دعم وضع معايير السلوك الخاصة بالفضاء الخارجي .ومع ذلك ،تدرك وزارة الدفاع األمريكية حدود توقع أن
تقيد المعايير خصومها .وبدال ً من ذلك ،يكمن التوقع في أن وضع المعايير سيسمح بتحديد الجهات الفاعلة

السيئة بسهولة من خالل مالحظة توقيت تجاوز الحدود المقبولة.

 2.2بناء ائتالفات لدعم األمن الجماعي في الفضاء .تتمثل وجهة النظر في أنه عند إنشاء ائتالفات ،سيرتدع
أيضا بأن تشكيل
المعتدي ألنه سيواجه على األرجح مجموعة من الخصوم بدال ً من خصم واحد .وثمة اعتقاد ً
أيضا إلى
االئتالف سيوجد أوجه تآزر في القدرات والسعة ،ما يؤدي إلى إيجاد وضع أكثر قوة ،وهو ما يؤدي بدوره ً

إحداث تأثير رادع.

3.3تحسين المرونة ،ومن ثم إحباط جهود العدو .يمثل التمكين جانبًا من جوانب ضمان سالمة مهام الفضاء
الخارجي ،إلى جانب عمليات إعادة التشكيل والدفاع .قد يستخدم التمكين مجموعة متنوعة من األساليب،
التي تشمل الحماية والتوزيع والتنويع والتفريق واالنتشار والخداع .ويجسد هذا النهج فكرة الردع عن طريق
استراتيجية المنع .ومن المأمول أن يخلص أي عدو محتمل إلى أن الجهود الرامية إلى مهاجمة أنظمة الفضاء

األمريكية لن تحقق الفائدة الكافية لجعلها جديرة باالهتمام.

Alexander George and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice, New York: Columbia 8
.University Press, 1974, p. 11
9

.U.S. Department of Defense, “DOD Deterrence Strategy for Deterrence in Space,” fact sheet, 2011
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 4.4االستعداد للتصدي لهجمات العدو .ليس بالضرورة أن يقتصر رد الواليات المتحدة على هجوم يستهدف
أصولها بالفضاء الخارجي على الرد المتماثل ضد القدرات الفضائية للعدو :بل إن شن هجمات ضد أرض العدو

وضد قواته البرية والجوية والبحرية أو ضد شبكات معلوماته كلها خيارات محتملة .قد تنطوي مثل هذه

أيضا على إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية أو قانونية أو غير عسكرية أخرى.
اإلجراءات االنتقامية األمريكية ً

يمكن القول إن هذه المجموعة من األهداف تتوازى مع سياسات الردع األمريكية في المجاالت النووية والفضاء

اإللكتروني والمجاالت التقليدية .ويشمل هذا القدرة على ردع العدو من خالل مزيج من القوة الناعمة والصارمة،
ّ
وتشكيل ائتالفات تهدد العدو بصراع ممتد في حالة اندالع الحرب ،والقيام بكل من الردع عن طريق استراتيجية المنع
(أي الحرمان من أي فائدة من العدوان) والردع عن طريق العقاب (أي فرض التبعات في حالة العدوان).

ومع ذلك ،ليس من الواضح مدى نجاح هذا النهج في تحقيق الردع في الفضاء الخارجي .على سبيل المثال ،كتب

محللون في جيش التحرير الشعبي كثيرًا عن اعتماد الواليات المتحدة على أنظمة الفضاء الخارجي ويبدو أنهم يرون

هذا االعتماد نقطة ضعف يجب أن تكون الصين جاهزة الستغاللها في حالة حدوث صراع بين البلدين .فعلى سبيل

المثال ،أشار تحليل عسكري صيني إلى أن:

–الواليات المتحدة استخدمت  52قمرًا صناعيًا عسكريًا في حرب الخليج عام .1991

–استخدمت الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي (الناتو)  86قمرًا صناعيًا في صراع كوسوفو عام .1999
–استخدمت قوات الواليات المتحدة والمملكة المتحدة أكثر من  100قمر صناعي في حرب العراق عام

10.2003

يقدر مقال صيني آخر أن الواليات المتحدة اعتمدت على األقمار الصناعية
بالنسبة لحرب العراق في عام ،2003
ِّ

في معلومات االستطالع والمراقبة بنسبة  95بالمائة ،وفي االتصاالت العسكرية بنسبة  90بالمائة ،وفي المالحة
وتحديد المواقع بنسبة  100بالمائة ،وفي تنبؤات األرصاد الجوية والطقس بنسبة 10

بالمائة11.

بقدر ما تعتمد القدرات التقليدية للواليات المتحدة على الفضاء الخارجي لفاعليتها ،فإن بذل جهد ناجح لعرقلة

قدرة أمريكا على الوصول إلى الفضاء أو منعها أو تقليل درجتها أو تدميرها سيؤدي إلى إضعاف قدرة الجيش األمريكي
على استخدام القوة لمعاقبة المهاجم .بالنسبة للواليات المتحدة ،إن التهديد بقدر من الثقة بمعاقبة العدو على
هجومه على أنظمتها للفضاء الخارجي يتطلب القدرة على استغالل الفضاء.

وفي الوقت ذاته ،كان هناك عدم وضوح في األدوار النووية والتقليدية ألنظمة الفضاء الخارجي .كانت األقمار

جميعا أصوال ً استراتيجية تقريبًا ،حيث توفر إنذارًا بوقوع
الصناعية للتحذير المبكر بالصواريخ ،خالل الحرب الباردة،
ً
أيضا ذات فائدة محدودة فقط
هجوم على األراضي األمريكية واالتحاد السوفيتي .وكانت اتصاالت األقمار الفضائية
ً

للعمليات التقليدية .ومع ذلك ،تولى الكثير من هذه األنظمة القيام بالكثير من المهام المزدوجة في السنوات األخيرة.

فعلى سبيل المثال ،قدمت األقمار الصناعية للتحذير المبكر بإطالق الصواريخ إشارات ألنظمة الدفاع الصاروخية
التكتيكية ،مثل باتريوت ،ضد الصواريخ الباليستية متوسطة المدى كصواريخ سكود العراقية وذلك خالل حرب
الخليج األولى .وبالمثل ،تُستخدم األقمار الصناعية لالتصاالت حاليًا ألنشطة تكتيكية وكذلك استراتيجية .يفتح
Zhang Yuwu, “Informationalized Warfare Will Make Seizing the Aerospace Technology ‘High Ground’ a Vital Factor,” PLA 10
.Daily, March 30, 2005
11

.Wang Yao and Shi Chunming, “Regarding ‘Space Information Warfare,’” China National Defense Newspaper, June 12, 2003
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جزءا من الهجوم
هذا التضافر من األحداث الباب أمام شن هجمات ضد أنظمة الفضاء الخارجي تلك ،ليس باعتبار ذلك
ً

االستراتيجي ،ولكن استجابة للضرورات التكتيكية والعملياتية.

اتخذت الواليات المتحدة خطوات عديدة اعترا ًفا بهذه المعضلة لتقليل اعتمادها على الفضاء الخارجي عن طريق

تنويع مصادر المعلومات والسعي الحثيث لدمج وسائل زائدة في األسلحة والتخطيط العملياتي .خالل عملية قوات

التحالف التابعة لحلف شمال األطلسي (الناتو) في منطقة البلقان في تسعينيات القرن العشرين ،أفادت التقارير
العالمي لتحديد المواقع ونظام المالحة
أن بعض الذخائر األمريكية ،مثل إيه جي إم ،130-استخدمت كال ً من النظام
ّ

بالقصور الذاتي 12.وقد حظيت هذه التدابير بضرورة ملحة إضافية في السنوات األخيرة ،مع إجراء مزيد من البحث حول

العالمي لتحديد
تصغير كال النظامين ودمجهما في مواجهة التطور الواسع النطاق ألجهزة التشويش على النظام
ّ

المواقع 13.في الوقت ذاته ،أعادت األكاديمية البحرية األمريكية تنظيم تدريبها على المالحة الفلكية ،بعد إلغائها في
عام

14.2006

الموسع في الفضاء
تحدي الردع
ّ

إذا كانــت الجهــود األمريكيــة لتحقيــق الــردع فــي الفضــاء الخارجــي معقــدة ،فــإن الوضــع يكــون أكثــر

صعوبــة عنــد التفكيــر فــي العالقــة بيــن الفضــاء والــردع الموســع .يمكــن القــول إن أوجــه التــوازي بيــن حالــة الــردع

فــي الفضــاء الخارجــي وجهــود الــردع النوويــة والتقليديــة الســابقة ،المشــوبة فــي أحســن األحــوال عندمــا تركــز
علــى الــردع األساســي ،أقــل صلــة باألمــر عنــد محاولــة توســيع الــردع إلــى حلفــاء الواليــات المتحــدة ،مثــل اليابــان.

ـدا مــن البيئــة خــال الحــرب البــاردة (التي
ويرجــع ذلــك بصــورة جزئيــة إلــى أن البيئــة األمنيــة اليــوم أكثــر تعقيـ ً

توفــر إطــار عمــل لمعظــم تفكيــر الــردع األمريكــي) .كان الوضــع طــوال أغلــب الفتــرة بيــن عــام  1947و 1991يســوده

التــوازن الثنائــي فــي أغلــب األحيــان ،حيــث أنشــأت الجهتــان الفاعلتــان الرئيســيتان جبهــات متماثلــة إلــى حــد مــا

مــن الحلفــاء واألصدقــاء والــدول العميلــة .ونتيجــة لذلــك ،ســادت بيئــة ال يشــوبها التحــدي نســبيًا لالســتجابات
واإلشــارات المتماثلــة .وثمــة سلســلة تدابيــر أمنيــة ملحوظــة تحظــى بالقــدر ذاتــه مــن األهميــة امتــدت لتشــمل
التفكيــر التقليــدي والنــووي ،مــع ربــط اســتخدام القــوة فــي التفكيــر التقليــدي باحتماليــة التصعيــد فــي التفكيــر
الموســع" ضمــن هــذا الســياق.
ـكل "الــردع
النــووي .ويتشـ ّ
ّ

ومع ذلك ،أضحى العالم اليوم متعدد األقطاب بدرجة أكبر لذا يجب أن يتجاوز تفكير معظم الدول ،بما

وبناء على ذلك ،أصبح إرسال
في ذلك الواليات المتحدة بدرجة أكبر ،مجرد حالة طوارئ واحدة ذات أولوية قصوى.
ً
يضا أكثر صعوبة ويرجع السبب في ذلك على وجه الخصوص إلى عدم وجود تماثل في العالقات
اإلشارات أ َ ً
وشبكات التحالف ،حيث إن معظم األعداء المحتملين للواليات المتحدة ليس لديهم تحالفات أو التزامات

رسمية بمعاهدات .باإلضافة إلى ذلك ،يكون مدى التزام الواليات المتحدة بالتصدي لهجوم على أنظمة الفضاء
الخارجي إلحدى الدول الحليفة غير واضح نظرًا إلى أن الهجمات على أصول الفضاء الخارجي ظاهرة جديدة

12

.Carlo Kopp, “Breaking Serbia: The Allied Force Campaign,” Airpower Australia, August 1999

John Keller, “DARPA Seeks to Wean Smart Weapons Off GPS with Hybrid Inertial Navigation System-on-a-Chip,” Military 13
& Aerospace Electronics, April 18, 2012; Joe Gould, “Guided-Bomb Makers Anticipate GPS Jammers,” Defense News,May 31,
.2015
Andrea Peterson, “Why Naval Academy Students Are Learning to Sail by the Stars for the First Time in a Decade,” Washington 14
.Post, February 17, 2016
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تماما من حيث مدى موافقتها ألشكال الهجمات المسلحة األكثر تقليدية .على عكس
نسبيًا وغير مفهومة
ً
الهجوم على أراضي دولة حليفة أو قواتها العسكرية التقليدية ،قد يشكِّ ل الهجوم على أحد أنظمة الفضاء

الخارجي لدولة حليفة مثاال ً آخر على صراع "النزاع البارد (المنطقة الرمادية)" ،وهو صراع ال يُصنف على أنه
حادث في وقت السلم أو عمل جنائي أو فعل مسلح في وقت الحرب .ومع ذلك ،أشارت الواليات المتحدة إلى
أنها "ستستعين بمجموعة متنوعة من اإلجراءات للمساعدة في ضمان استخدام الفضاء الخارجي لجميع

األطراف المسؤولة وردع الدول األخرى من التدخل والهجوم والدفاع عن أنظمة الفضاء الخارجي والمساهمة في
الدفاع عن أنظمة الفضاء الخارجي للحلفاء ،بما يتوافق مع الحق األصيل في الدفاع عن النفس ،وإحباط الجهود
لمهاجمتها في حالة فشل

الردع"15 .

هذا هو الحال على وجه الخصوص بسبب مجموعة اإلجراءات المحتملة ضد أنظمة الفضاء الخارجي للحلفاء،

التي تعقد الجهود المبذولة في مجال الردع الموسع .ما الرد المناسب على قيام خصم بالتشويش أو الخداع على

أنظمة األقمار الصناعية للحلفاء ،حتى لو افترضنا إمكانية تحديد مرتكب الفعل بسرعة .هل يمثل استخدام الليزر
ضد قمر صناعي محاولة للتدخل أو مجرد محاولة لقياس مسافته؟ باستثناء التشويش والخداع المتواصل ،فإن أي

أيضا فترة تأخير .ليس من الواضح ما هو الرد المتناسق بالنسبة لطرف ثالث (أي الطرف الذي يوفر الردع
رد سيالقي
ً
الموسع) نيابة عن شريكه المدعوم .الستخدام مثال افتراضي يتضمن التحالف األمريكي الياباني والصين ،هل يجب
على الواليات المتحدة أن تقوم بالتشويش أو التشويش بالخداع على قمر صناعي صيني ردا ً على أفعال التشويش

أو التشويش بالخداع الصينية ضد أحد أنظمة الفضاء الخارجي اليابانية؟ إذا كان األمر كذلك ،في أي مرحلة؟ هل
تُقدم على ذلك بمجرد حدوثها؟ حتى لو لم يدم األمر إال خالل مدار أو مدارين؟ أو إذا تسبب فقط في ضرر دائم؟ وهل

فعال عسكريًا
الواليات المتحدة ملزمة بالرد في الحال ،أم إذا أشارت اليابان فقط إلى أنها ال تستطيع أن ترد بشكل َّ
لسبب ما؟ في مثل هذه الحالة ،هل الرد األنسب هو الرد العسكري األمريكي ،أم هل ينبغي توقع أن تستخدم اليابان
الردع بالعقاب في مجال آخر (مثل العقوبات الدبلوماسية أو االقتصادية) بدال ً من اللجوء إلى الواليات المتحدة للرد
الهجومي بالنيابة عنها؟

ينشأ تعقيد أخير من عالقات التحالف غير المتماثلة التي تميز الواليات المتحدة والصين .خالل الحرب الباردة،

كان لدى كل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي حلفاء والتزامات خارج أراضيهما الوطنية .وبالتالي ،كان هناك

على األقل بعض أوجه التوازي من حيث فهم الردع الموسع .لكن في حالة الصين ،ليس لدى بكين أي حلفاء حقيقيين
تلتزم بالدفاع عنهم بوضوح وصدق( .على الرغم من ارتباط الصين وكوريا الشمالية ،على األقل على الورق ،بمعاهدة
حقا على الجانبين).
الدفاع المشترك المبرمة في عام  ،1961يشك العديد من المراقبين في مدى تطبيق هذا االلتزام ً

حقا بالعالقة
بالنسبة لبكين ،ال يمكن مقارنة العالقة بباكستان وال كوريا الشمالية ،وهما أقرب النماذج المتماثلةً ،

األمريكية باليابان.

15

.Office of the President of the United States, The National Space Policy of the United States, Washington, D.C., 2010
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ونتيجة لذلك ،فإن الصين ال تواجه مشكلة توسيع الردع؛ حيث إنها تدافع عن نفسها ولكنها ال تحاول الدفاع عن

الموسع ،ولكن تركِّ ز على
الحلفاء .في الواقع ،سوف يكون من األدق القول إن الصين ال تركِّ ز على المشاركة في الردع
ّ

التصدي للردع الموسع .ال تواجه الصين الواليات المتحدة مباشرة على طول حدودها؛ بل إنها تسعى إلى ردع أصدقاء

الواليات المتحدة وحلفائها وإجبارهم على ذلك .ويثير هذا األمر مخاوف غير متماثلة ومختلفة إلى حد كبير بين الصين

والواليات المتحدة .عندما تشرع واشنطن في شن ردع موسع لدعم الحلفاء ،تشعر بكين بالقلق إزاء الردع المباشر -
أي التهديدات المباشرة على الصين.

الردع الفضائي :وجهة النظر الصينية
يزداد تفاقم هذا الوضع من الظروف االستراتيجية غير المتوافقة بسبب اآلراء المتباينة حول الردع في حد

عموما ،وكذلك الردع في مجال الفضاء الخارجي
جدا عن الردع
ً
ذاته .ويبدو جليًا أن الصين تتبنى وجهة نظر مختلفة ً

على وجه الخصوص وذلك كما يتبين من خالل كتابات مفكريها العسكريين الرائدين 16.بالنسبة للواليات المتحدة،

يُعتقد أن اتخاذ إجراء حقيقي لردع خصم أو خصوم متعددين من التصرف بطرق معينة يخدم المصالح األمريكية.

وفي وجهة النظر الصينية ،يمثِّل الردع وسيلة وليس غاية .وهذا يرجع إلى أن المفهوم الصيني ) weishe(威慑الذي

يجسد كال ً من مفهوم "اإلقناع بالعدول" وما يعتبره المحللون الغربيون على أنه ممارسة
يترجم عادة "بالردع"
ِّ
"للضغوطات" .وبدورها ،تكون ممارسة الضغوطات عادة في صالح خدمة هدف آخر  -ال يكتفي المرء بالضغط على
الخصم فقط ،بل يضغط على أحد الخصوم لجعله يفعل ما يريد .ومن ثم ،فإن الصينيين سيستخدمون الردع

وسيلة ،سواء لالقناع بالعدول أو ممارسة الضغط ،إلقناع أحد الخصوم باتباع مسار عمل يتوافق مع األهداف الكبرى
االستراتيجية الصينية.

ال يهتم المفكرون العسكريون الصينيون بالضرورة كثيرًا بالردع في بيئة الفضاء الخارجي ضمن هذا اإلطار ،ولكن

يهتمون باستخدام الفضاء الخارجي (والوسائل األخرى) لتحقيق الردع ( )weisheويشمل ذلك ممارسة الضغوطات.

وبالتالي ،يرد وصف عمليات الفضاء الخارجي في الكتابات الصينية بأنها تُسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق
األهداف العامة ،سواء باالقتران مع العمليات التقليدية و/أو النووية أو بمفردها؛ إما من خالل الردع (( )weisheأي ،اإلقناع
بالعدول وممارسة الضغوطات) أو في القتال الفعلي .وثمة نقاش قليل دائر حول أفعال الردع التي تحدث في الفضاء
الخارجي ،والتي تتسق مع االتجاه الصيني األوسع نطاقا ً لمناقشة الردع من حيث استخدام مختلف الوسائل (بما في

ذلك الوسائل النووية والمعلومات) لتحقيق أهداف معينة عن طريق اإلقناع بالعدول أو ممارسة الضغط.

تجعل هذه االختالفات األساسية في المنظور التحليلي والتعريف المقارنات بين النهجين األمريكي والصيني

حتى نُهج الردع األساسية من األمور الصعبة .على سبيل المثال ،يُعتبر االستخدام الفعلي ألسلحة الفضاء الخارجي

بالنسبة للصينيين الدرجة األعلى في "السلم التصعيدي" إلجراءات الردع وفق وجهة نظرهم على ما يبدو .ويبدو أن

هذا المنظور التحليلي مختلف جذريًا عن المنظور التحليلي األمريكي حيث نادرًا ما يتم اعتبار استخدام األسلحة على
أنه جزء من الردع.

 16انظر على سبيل المثالAcademy of Military Science Military Strategy Research Office (China), The Science of Military Strategy, ،
.Beijing: Military Science Publishing House, 2013
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ويحمل هذا االختالف تداعيات خطيرة في حالة نشوب أزمة .قد تستخدم الصين أسلحة (مثل أنظمة األسلحة

المضادة لألقمار الصناعية ( ))ASATمن أجل إقناع الخصم بالعدول أو الضغط عليه ،ولكن قد يرى الخصوم هذا

اإلجراء على أنه بدء أعمال عدائية أكبر .تجدر اإلشارة إلى أن عضو الكونجرس األمريكي آدم شيف (،)Adam Schiff
العضو الديموقراطي البارز في لجنة االختيار الدائمة بمجلس النواب األمريكي حول االستخبارات ،قد ذكر أنه حتى

الهجوم اإللكتروني على قمر صناعي أمريكي يمكن اعتباره عمال ً من أعمال الحرب ،فمن المرجح بشكل كبير أن يتم
ّ
تفسير الهجوم المادي بهذه الطريقة17.
يفسر الصينيون الجهود التي يبذلها أحد الخصوم في
أن
يمكن
المقابل،
وفي
ِّ
العثور على "طرق" على أنها خوف من اتخاذ مزيد من اإلجراءات الصينية بدال ً من محاولة وقف التصعيد.
تعقيدا بسبب طبيعة الكثير من التوترات التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين الواليات المتحدة
وتزداد المقارنات
ً

والصين .من وجهة النظر الصينية ،يتأصل عدد قليل من هذه النزاعات في مشكالت الفضاء الخارجي .وترى بكين

أن المصادر الرئيسية للتوترات تمثِّل تحديات لدعاوى السيادة الصينية التي توصف بأنها "مصالح أساسية" ،سواء
كانت محاولة الصين في المطالبة بسينكاكو أو قضية تايوان أو بحر الصين الجنوبي .ومن ثم ،فإن الصين تسعى
إلى المشاركة في الردع (( )weisheسواء اإلقناع بالعدول أو ممارسة الضغوطات) بشأن المخاوف اإلقليمية التي ال
دفاعا
تكون الواليات المتحدة طر ًفا فيها .ويبدو أن بكين (أو على األقل ،تريد أن تبدو بأنها) ترى أن هذه المخاوف تمثل
ً

عن الوضع الراهن ومحافظة عليه (أي سالمتها وسيادتها اإلقليمية) وهو ما يلقي الضوء مرة أخرى على األهداف التي
وعزما كبيرين.
التزاما
جسد التهديدات بالردع على األقاليم القريبة عادة
يُحققها الردع ( .)weisheوت ُ ِّ
ً
ً

وجهات النظر الصينية عن الردع في مجال الفضاء الخارجي

تسلِّط إحدى مراجعات كتابات جيش التحرير الشعبي عن الردع في مجال الفضاء الخارجي ;(kongjian weishe

) 空间威慑الضوء على أوجه اختالف أخرى بين وجهات النظر الغربية والصينية 18.يتسم الردع الفضائي لدى جيش

التحرير الشعبي بأنه استخدام القوات والقدرات الفضائية لردع أو إرغام أي خصم ،للحيلولة دون نشوب صراعات أو

الحد من نطاق تمدد الصراع في حال نشوبه 19.يأمل جيش التحرير الشعبي في بث الشك والخوف من خالل استعراض

قدراته الفضائية وإظهار العزم واإلرادة ومن ثم يتخلى أي معارض عن أهدافه أو يحد من حجم عملياته وشدتها وأنواعها
التي ترى فيها الصين إضرارًا بمصالحها .ال بد من مالحظة أن تصورات جيش التحرير الشعبي عن الردع الفضائي ال

تستهدف فقط أو حتى بالضرورة ردع األعمال في الفضاء ولكن تستهدف ،باالقتران مع أنشطة وقدرات الردع النووية
والتقليدية والمعلوماتية ،التأثير على تصورات وأنشطة أي خصم بشكل عام.

17

.Colin Clark, “Cyber Attack on Satellite Could Be Act of War: HPSCI Ranking,” Breaking Defense, June 10, 2016

19

.Jiang,2013, p. 126

 18هــذا الجــزء مقتبــس مــن ;Jiang Lianju, Space Operations Teaching Materials, Beijing: Military Science Publishing House, 2013
.and Chang Xianqi, Military Astronautics, 2nd ed., Beijing: National Defense Industries Press, 2005
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تشير المواد التعليمية لجيش التحرير الشعبي إلى وجود تسلسل هرمي ُمتصوَّر ألعمال الردع الفضائي ،يشبه

إلى حد ما "سلم التصعيد" وينطوي على استعراضات القوات واألسلحة الفضائية والمناورات الفضائية العسكرية

ونشر القوات الفضائية أو زيادتها وأخيرا استخدام األسلحة الفضائية .وجدير بالذكر أن الكتابات األمريكية الرسمية ال
تبدو أنها توفر تسلسال ً هرميًا مماثال ً للتدابير.

تتم استعراضات القوات واألسلحة الفضائية ) (kongjian liliang xianshi; 空间力量显示في أوقات السلم

أو في بداية نشوب أي أزمة .ويأتي الهدف وراء ذلك في تحذير أي خصم أمال ً في ردع تصعيد أزمة ما أو مواصلة مسارات

العمل التي ستسفر عن نشوب صراع .تتضمن هذه االستعراضات استخدام أشكال مختلفة من الوسائط إلبراز
القوات الفضائية لدى الدولة وتستكملها بشكل مثالي بوادر وإجراءات سياسية ودبلوماسية ،مثل دعوة الملحقين

العسكريين األجانب لحضور تجارب األسلحة واستعراضاتها.

يتم إجراء المناورات الفضائية العسكرية ) (kongjian junshi yanxi; 空间军事演习مع تصاعد أي أزمة،

كافية إلجبار أي خصم على تغيير مساره .يمكن أن
وذلك في حال لم تكن استعراضات القوات واألسلحة الفضائية
ً

تتضمن هذه المناورات قوات فعلية أو عمليات محاكاة حاسوبية ،ويتمثل القصد منها في استعراض القدرات لدى

الدولة وكذلك االستعدادات والجاهزية العسكرية .وتُسهم هذه المناورات ،في الوقت ذاته ،في تحسين تأهب القوات
الفضائية العسكرية لدى الدولة .وتشمل األمثلة على ذلك اختبارات أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي ،واختبارات

وحدة األسلحة المضادة لألقمار الصناعية والمناورات التي تستعرض قدرات الضربات الفضائية (kongjian tuji; 空间
اآلني من األنظمة الفضائية.
اآلني وشبه
)突击واستعراضات الدعم المعلوماتي
ّ
ّ

يُنظر إلى عمليات نشر القوات الفضائية ) (kongjian liliang bushu; 空间力量部署على أنها تصعيد بارز

لجهود الردع الفضائي .وتُستخدم هذه القدرات عندما تتوصل دولة ما إلى أن أحد خصومها منهمك في استعداداته

للحرب ،وتشمل التعديل السريع لعمليات نشر القوات الفضائية .وكما هو الحال في المناورات الفضائية العسكرية،

أيضا على أنه يساعد على تحسين االستعدادات الخاصة
فإن هذا التدبير ال يستهدف فقط ردع أي خصم ،بل يُنظر إليه ً

بالدولة للمواجهة ،في حال فشل الردع .وتستهدف هذه العمليات لالنتشار ،التي قد تتضمن نقل األصول الموجودة في
المدار بالفعل و/أو تعزيز األصول الحالية بمنصات وأنظمة إضافية ،تهيئة تفوق محلي للقوات بحيث يكون أي خصم
في موضع أقل شأنًا وقيمة دون شك .كما قد تتضمن سحب بعض األصول الفضائية (مثل المكوكات الفضائية) إما

للحفاظ عليها من أي عمل يُقدم عليه العدو أو تخصيصها لإلعداد لمهام جديدة .وهو ما قد يكون أقرب إلى إجالء
المعالين من منطقة تعاني من أزمة ،إشارة ً إلى نشوب صراع وشيك.
ُ

"ضربات الصدمة والترويع الفضائية" ) (kongjian zhenshe daji; 空间震慑打击هي المصطلح الصيني

عنفا الثالثة السابقة كافية ،فإن جيش التحرير
للخطوة األخيرة من الردع الفضائي .إذا لم تكن تدابير الردع األقل
ً

دفاعا عن
الشعبي يقترح المشاركة في ضربات عقابية لتحذير أي خصم بأن جيش الدولة متأهب لصراع شامل كليًا
ً
الدولة .ويُنظر إلى هذه الضربات على أنها األسلوب األعلى واألخير (zuigao xingshi he zui hou shouduan; 最高形式

) 和最后手段الذي يتم اللجوء إليه بهدف ردع أي خصم وإثنائه .ويمكن من خالل استخدام مجموعة من طرق القتل

الشديد والقتل الناعم مهاجمة روابط البيانات والبنية التحتية الفضائية المادية التابعة للخصم .ويعرَّف النجاح
على أنه معارضة صناع القرار المهتزين نفسيًا والسعي وراء وقف أنشطتهم .إذا لم يفلح هذا المجهود ،فإن قوات

الخصم ستعاني مع ذلك من بعض األضرار والخسائر ،وهو ما من شأنه أن يساعد على ضمان إحراز االنتصار إبان الصراع

المفتوح.
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وجهات النظر الصينية عن عمليات الحصار الفضائي
رغم أن أنشطة الردع الفضائي تستهدف إرغام الخصم أو ردعه ،فإن الكتابات الصينية عن فرض الحصار الفضائي

تعطي بعض المؤشرات على تفكير جيش التحرير الشعبي في أنشطة محتملة من "النزاع البارد (المنطقة الرمادية)"
في الفضاء 20.وتشمل تصورات جيش التحرير الشعبي عن الحصار الفضائي استخدام قوات فضائية و/أو قوات برية

للحيلولة دون دخول أي خصم إلى الفضاء ودون جمع أي معلومات أو نقلها عبر الفضاء ،وذلك دون مهاجمة البنية
التحتية الفضائية للخصم بالضرورة بشكل مباشر .وتكشف الكتابات الصينية عن أن محللي جيش التحرير الشعبي
يتناولون عدة أنواع مختلفة من أنشطة الحصار الفضائي.

تضرب الدولة حصارًا على المرافق األرضية والفضائية ،بما في ذلك مواقع اإلطالق ،ومواقع التتبع والقياس عن بُعد
والتحكم ،ومراكز مراقبة المهام .وهذا يتضمن حظر الوصول إلى هذه المرافق كتعطيل الطرق والسكك الحديدية.

إضافة إلى ذلك ،يمكن تعطيل هذه المرافق من خالل تشويش شبكة المعلومات والكمبيوتر .وعلى مستوى أكثر شدة،
ً
يمكن استخدام وسائل حركية نشطة (مثل القوات الخاصة والصواريخ) لمنع التشغيل العادي للمرافق.

سواء من خالل التشويش على
ثمة طريقة أخرى تتمثل في إعاقة نوافذ اإلطالق .إذا كان باإلمكان تأخير اإلطالق،
ً

األنظمة الداخلية لمركبة إطالق أو تعطيل الجدول الزمني ،فقد ال يتمكن أي قمر صناعي من الوصول إلى مداره

سابقا تم تأخيرها نظرًا إلى أن مراكب الصيد والترفيه كانت
الصحيح .فبعض عمليات اإلطالق الفضائي األمريكية
ً
أيضا إمكانية اعتراض القذائف في مرحلة االنطالق لمركبة إطالق
موجودة على مدى قريب 21.ويتضمن هذا البديل
ً

فضائية.

تهديدا يتمثل في تعطيل حركة المدارات .وهذا يمكن أن يتضمن التدمير الفعلي لألقمار
يوجد نهج أكثر
ً
الصناعية الموجودة في المدار مما يؤدي بسهولة إلى تعطيل حركة المدارات ،كإنشاء سحابات من الحطام الفضائي
أو نشر ألغام فضائية .ومن خالل التهديد بتدمير األقمار الصناعية للخصم (دون القيام بذلك بالضرورة) ،يمكن الحد

من عمل تلك األقمار الصناعية (كالحد من مناوراتها) .غير أن الخطورة تتمثل في أن أي خطوة من هذا القبيل قد تسفر
عن تدمير األنظمة الفضائية التابعة ألطراف خارجية وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى عواقب استراتيجية .ولذلك يميل

جدا من التحكم
المؤلفون الصينيون إلى االعتقاد بأن هذا النهج من فرض حصار فضائي يتطلب مستويات عالية ً
الدقيق والتوعية بالغة التفصيل بأحوال الفضاء والنشر المحدود عالي التركيز.
وأخيرًا ،يمكن فرض حصار معلوماتي .فمن خالل التشويش على روابط بيانات أي خصم وتعطيلها بين محطات

التحكم األرضية والقمر الصناعي ،يمكن تحييد أي قمر صناعي مداري عن طريق قرصنة أنظمة التحكم بالقمر
الصناعي أو منع التحكم األرضي من إصدار تعليمات .وبدال ً من ذلك ،يمكن التشويش على البيانات التي يرسلها القمر

الصناعي ،أي أنه بدال ً من التشويش على عناصر التحكم بالقمر الصناعي ،يمكن إفساد أو حجب البيانات التي يجمعها

أو يرسلها .ويتضمن شكل ثالث من أشكال الحصار المعلوماتي "التشويش بخداع" األقمار الصناعية ،وهو ما يعني
استخدام أسلحة منخفضة الطاقة وموجهة بالطاقة ضد أجهزة االستشعار أو األنظمة األخرى .وفي كل حالة ،يكون

الغرض تنفيذ "القضاء على المهمة" حيث يتعذر على القمر الصناعي أداء وظائفه ولكن ال يتم تدميره بالضرورة.
20

هذا الجزء مقتبس من .132–137 .pp ،Jiang، 2013

“Atlas 3 Scrubbed to Tuesday,” Space Daily, May 21, 2000; Jessica Orwig, “A Rocket Launch Was Delayed Monday Because 21
.of a Boat,” Business Insider, October 28, 2014
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الفضاء والردع في غرب المحيط الهادئ :التداعيات على الواليات المتحدة
بالنسبة للواليات المتحدة والصين ،فإن كال ً منهما يمثل لآلخر الخصم المحتمل األكثر تحديًا في منطقة غرب

ثم فإن التركيز الرئيسي ألنشطتهما السياسية والدبلوماسية والعسكرية الخاصة أدى إلى ردع
المحيط الهادئ ،ومن َّ

الطرف اآلخر عن تحدي التخوفات األمنية األساسية .تتزايد أهمية مجال الفضاء الخارجي زيادة ُمطردة في هذا الصدد.
وبالنظر إلى االختالف الشاسع الذي يستند إليه كل جانب ،فضال ً عن اختالف مطالب التحالفات ،فإن احتمالية ردع

الصراع في الفضاء باتت أمرًا يشكل صعوبة متزايدة.

لكن في حين أنه قد تنشب مواجهات في الفضاء ،فإن المصدر الفعلي ألي صراع صيني أمريكي سيظل متجذرًا
ناجما على األرجح من التوترات المرتبطة بالوضع في بحر الصين الشرقي أو مضيق تايوان أو بحر
باألرض ،حيث يكون
ً
الصين الجنوبي .وهذا يشير إلى أن صنَّاع قرار الواليات المتحدة والحلفاء (في كل من آسيا وأوروبا) يجب أن يركزوا على

عموما ،بدال ً من التركيز بشكل أساسي على محاولة منع األعمال العدائية في الفضاء .في الواقع ،ثمة
ردع العدوان
ً
أدلة قليلة تشير إلى تفكير جهات التخطيط العسكرية الصينية في صراع مقتصر على الفضاء .وفي حين قد يتم

القيام بأعمال ضد األنظمة الفضائية ،فإن الكتابات الصينية تشير إلى أن هذه اإلجراءات ستكون محدودة بطبيعتها،
في جزء من نشاط توصيل رسائل إلى الخصم أو إرغامه ،أو ستكون مدمجة في عمليات عسكرية برية أوسع نطا ًقا.

فعالة في الحد على األقل من نجاح أي نشاط
سيُوحي هذا إلى أن االستراتيجية األمريكية الحالية يمكن أن تكون َّ

صيني يستهدف إضعاف القدرة الفضائية للواليات المتحدة وحلفائها ومنعها .هذا ،وسيؤثر على األرجح تعزيز مرونة
األنظمة الفضائية ،بما في ذلك من خالل الحموالت المنقولة ونشر األجهزة المدارية وزيادة القدرة على االستبدال

السريع لألنظمة الفضائية ،على حسابات الصين للقيام بأي عمل ضد األنظمة الفضائية .ويجب ،في الوقت ذاته ،بذل

الجهود لتحسين مرونة المكوّنات البرية للهياكل األساسية لألنظمة الفضائية .يجب الوضع في الحسبان زيادة روابط

العالمي لتحديد المواقع) وإنشاء مرافق إضافية لمراقبة المهام
التحكم األرضي (كما يجري مع مجموعة النظام
ّ
وتجنب مجموعة من مواقع اإلطالق الثابتة (من خالل خيارات اإلطالق الفضائي عن طريق البحر مثالً) وكل ذلك يمثل

جزءا من حل مشكلة صعوبة استهداف الخصم ومن ثم دعم الردع من خالل المنع .وقد يوفر تزايد مجموعة الجهات
ً

غير الحكومية الفاعلة في مجال الفضاء بما في ذلك اإلطالق الفضائي (مثل  SpaceXو )Blue Horizonsواالستشعار

عن بعد (مثل  GeoEyeو )Digital Globeوسائل مرونة إضافية ألنها يمكن أن ترفع من األصول والقدرات الحكومية .وهذا

هو الحال منذ فترة طويلة في مجال اتصاالت األقمار الصناعية ،مع بعض الشركات مثل شركتي  IntelsatوInmarsat

اللتين تقدمان مجموعة كبيرة من خدمات اتصاالت األقمار الصناعية العالمية.

إن تقليل االعتماد على األنظمة الفضائية قد يقلل من االهتمام بالهجمات عليها ،أو على األقل الحد من

العالمي لتحديد المواقع تعدد استخداماته بامتياز ،في ظل تطبيقات
تأثيرها في حال حدوثها .هذا ،وقد أثبت النظام
ّ

أيضا نقطة قصور واحدة محتملة .يمكن
واستخدامات جديدة وافرة لكل من خواص الموقع والتوقيت ،وإن كان به
ً
توظيف العودة إلى تدريب البحارة األمريكيين في مجال المالحة الفلكية واتخاذ خطوات أخرى مماثلة في الحفاظ
على حد أدنى على األقل من الفعالية ،ال أكثر من ذلك .وال يمكن لهذه الخطوات أن تحل محل خاصية التوقيت التي

تعتمد عليها العديد من األنظمة .وعلى المنوال نفسه ،تمثل األقمار الصناعية لالتصاالت أهمية حيوية لعمليات
العديد من الطائرات المسيرة بدون طيار ،من خالل البث المرحلي لألوامر والبيانات .ومن ثم فإن التشويش على تلك

المجموعات سيؤثر على جدوى العديد من عمليات الطائرات بدون طيار ولذا يجب أن تتضمن التطورات المستقبلية
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في األسلحة وسائل غير فضائية في تصميمها المبدئي ،بما في ذلك أنظمة للتنفس باالرتفاعات الشاهقة والقدرات
شبه الفضائية.

وإلى جانب الحلول الفنية ،توجد حاجة إلى تشكيل تحالفات دولية وتوسيعها وتحسين القدرة على إمكانية

عموما .قد يكون لهذه األمور تأثير رادع
التعاون العملياتي داخل التحالف ومشاركة البيانات وتعزيز عالقات التحالف
ً
على بكين أو غيرها من الجهات الفاعلة التي قد تستهدف الواليات المتحدة أو اليابان في مجال الفضاء .كما يمكن أن

حسن من القدرة على مواجهة هذه الجهات في حال فشل وسائل الردع.
ت ُ ِّ

ولنجاح هذه الخطوات ،فإنه يجب مع ذلك توسيع نطاق التعاون وعمقه في مجال الفضاء بين الواليات المتحدة

وخاصة اليابان .بخالف العالقة بحلف شمال األطلسي (الناتو) ،فإن
والحلفاء الرئيسيين في منطقة المحيط الهادئ،
ً

التحالفات األمريكية مع الدول اآلسيوية لم يتم اختبارها بتجربة قتالية واقعية مؤخرًا .لم تشارك القوات القتالية
اليابانية والكورية الجنوبية في عمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء وحروب البلقان والحرب في أفغانستان أو غزو
العراق عام  .2003وهذا يجعل تقييم الوسائل الحالية للتعاون في مسائل الفضاء أمرًا بالغ الصعوبة.

بالنسبة لليابان على وجه التحديد ،فقد يُشكِّ ل التعاون الموسع بشكل جوهري في مجال الردع الفضائي صعوبات

كبيرة .إذ ال تزال مؤسسة الفضاء اليابانية الخاصة باألمن القومي في بداياتها .تم إصدار القانون األساسي للفضاء في
 2008وكان هناك إعادة تنظيم لمؤسسة الفضاء الخاصة باألمن القومي منذ ذلك الحين .ولم يتم االستقرار الكامل

بعد على سلسلة القيادة وحدود المسؤولية لهذه الجوانب الحيوية مثل التوعية بأحوال الفضاء .ولم يتم االستيعاب

الوافي بالضرورة ألدوار أمانة سياسات الفضاء القومي ووزارة الدفاع اليابانية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية من
جانب نظرائهم األمريكيين في وحدة القيادة األمريكية في منطقة المحيط الهادئ والقيادة األمريكية االستراتيجية
والقيادة الفضائية بالقوات الجوية األمريكية.

أيضا كيفية دمج الواليات المتحدة للتعاون الفضائي مع اليابان في ظل عالقاتها طويلة
من غير الواضح
ً
بدءا من كوريا الجنوبية (التي تربطها عالقات سياسية متوترة مع اليابان في الوقت
األمد مع حلفاء آخرين رئيسيينً ،

جديدا للتعاون بين الجيشين األمريكي والياباني.
الحالي) إلى حلف شمال األطلسي (الناتو) .كما يمثل الفضاء مجاال ً
ً

فالمعلومات التي يمكن مشاركتها مع حلفاء شمال األطلسي (الناتو) مثال ً (حيث تتوافر آليات طويلة األمد) قد

ال تكون من السهولة مشاركتها مع اليابان والعكس صحيح .وبالمثل ،قد يتم حجب المعلومات التي يشاركها بعض
أيضا .ومع ذلك ،ال يمكن توزيع بيانات التوعية
حلفاء الواليات المتحدة الرئيسيين عن النشر في اليابان ،والعكس صحيح ً

بأحوال الفضاء بسهولة إذا كان من المقرر استغاللها بالكامل.

ولمعالجة هذه اإلشكالية ،يتعين على كبار صناع القرار األمريكيين واليابانيين المتحالفين المتخصصين في

الفضاء ،بما في ذلك الضباط العسكريين والمدنيين ،الدخول في المزيد من المحادثات المنتظمة .فال يمكن أن يكون
الفضاء مجرد بند من بنود جدول األعمال الكثيرة ،بل يلزم أن تُعقد له منتديات مخصصة ويتطلب مشاركة مالئمة

ومتواصلة .ويجب أن يبدأ ذلك بتحديد االختصاصات ،بحيث تتحدث جميع األطراف من نقطة بدء مشتركة.
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ويُفترض ،في أسرع وقت ممكن ،أن تتقدم الجهود المبذولة لتعميق التعاون في مجال الردع في الفضاء نحو
اإلرساء التعاوني لقواعد مشتركة للمشاركة والمعرفة المتبادلة فيما يخص صناعة القرار المرتبطة بسياسات
الفضاء .ويجب أن يتضمن ذلك تبادل نشر الضباط العسكريين باإلضافة إلى عمليات تبادل مسؤولين من المناصب
متوسطة المستوى 22.بالنظر إلى السرعة التي تتم فيها الحوادث في الفضاء (حيث إن سلسلة القتل ال تستغرق

سوى بضع ثوان أو دقائق) ،فإن القدرة على الرد الفوري أمر ضروري .وقد تتمثل إحدى الوسائل الممكنة لتسريع وتيرة هذه

العملية في إجراء عمليات مشتركة للتخطيط والمناورات ومحاكاة الحرب التي ينصب تركيزها على مجال الفضاء

بعضا،
الخارجي .وستُسهم هذه التفاعالت المشتركة في تعريف األفراد ودوائر العمل على كال الجانبين ببعضهما
ً
بجانب توفير سياق آخر لصناعة القرارات المرتبطة بالفضاء التي ال يمكن اتخاذها بالضرورة من خالل جلسات اإلحاطة
الموسعة.

الخاتمة
بالنسبة للواليات المتحدة والصين واليابان ،فإن القدرة على الوصول إلى المعلومات المستخلصة من األنظمة

الفضائية أو المرسلة عبرها ،مع حرمان أي خصم من القدرة ذاتها ،تشهد أهمية متزايدة .وت ُ ِّقر الدول الثالثة بأن السعي

حاسما في الصراعات المستقبلية .كما ستكون
من أجل "التفوق الفضائي" أو "الهيمنة الفضائية" ستكون عامال ً
ً
أيضا وسيلة حيوية للردع المؤثر ،حيث إن الطرف الذي يعجز عن الوصول بسهولة إلى الفضاء ،سيكون في موقف
ً

ضعف بالغ وغالبًا ما سيتم ردعه .أما الوضع األمني على األرض فسوف يعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الوصول

إلى الفضاء الخارجي.

 22ستواجه عملية تبادل النشر ،في المستقبل القريب ،صعوبات بسبب القيود القانونية والدستورية المفروضة على استخدام القوة في
اليابان ،حتى داخل إطار عمل التحالف األمريكي الياباني ،وقد يُنظر إلى عملية تبادل النشر هذه في أفضل صورها على أنها هدف ممكن
طويل المدى ليوضع في الحسبان في حال استمرار تردي االتجاهات األمنية اإلقليمية ،وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تزايد المرونة وتخفيف
القيود المفروضة على األنشطة العسكرية اليابانية .وفيما يتعلق بالقيود التي تواجهها اليابان في التعاون األمني حتى مع الواليات
المتحدة ،انظر Jeffrey W. Hornung, Modeling a Stronger U.S.-Japan Alliance: Assessing U.S. Alliance Structures, Washington, D.C.:
; Center for Strategic and International Studies, November 2015وJeffrey W. Hornung and Mike M. Mochizuki, “Japan: Still an
.Exceptional Ally,” Washington Quarterly, Vol. 39, No. 1, Spring 2016
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 .7منظور تحليلي ياباني عن الردع في مجال الفضاء الخارجي ودور التحالف
األمريكي الياباني والردع في الفضاء الخارجي
كازوتو سوزوكي ،حاصل على الدكتوراه.

أستاذ السياسات الدولية

مدرسة السياسات العامة بجامعة هوكايدو
ال يمكن فصل األنظمة الفضائية عن األنشطة االجتماعية االقتصادية واألمن في الوقت الراهن .تستخدم

العالمي لتحديد المواقع ،كذلك المؤسسات المالية
العديد من الطائرات الكبيرة التجارية والخاصة إشارات النظام
ّ

ستتخبط في الفوضى إذا لم تتوفر إشارات توقيت دقيقة من الفضاء ،كما ال يمكن تسيير الطائرات بدون طيّار بدون

ثم أصبحت
اتصاالت عبر الفضاء ،وستكون الكوارث أكثر
ً
تعقيدا إذا لم تصلنا صور باألقمار الصناعية وهكذا ،ومن َّ
األنظمة الفضائية محورية فيما يخص كيفية أداء المجتمعات الحديثة المتقدمة.
أيضا بالنسبة لألمن القومي .وتعتمد الحروب الحديثة على البيانات
تتسم األنظمة الفضائية بأهمية كبيرة
ً

العالمي
التي تجمعها أقمار االستطالع الصناعية ومعلومات المالحة وتحديد المواقع التي تمد بها أنظمة النظام
ّ
لتحديد المواقع واالتصاالت على مسافات طويلة عبر األقمار الصناعية لالتصاالت عن بُعد .باختصار ،تعتمد شبكات
القيادة والتحكم واالتصاالت والحوسبة واالستخبارات والمراقبة واالستطالع ( ،)C4ISRالتي تقع في قلب الحروب

الحديثة التي تتبنى تقنيات السليكون ،اعتمادًا كبيرًا على الفضاء.

وهذا يعني أن تدهور القدرات الفضائية ألي دولة خصم أو تدميرها يمكن أن يشل قدرتها على مواصلة االضطالع

بجميع العمليات العسكرية األساسية ،وكلما اعتمدت الدولة على األنظمة الفضائية ،كانت أكثر عرضة للخطر.
وهذا هو الحال في العديد من الدول ،بما في ذلك الواليات المتحدة والصين .ففي حالة الصراع ،فإن الهجوم على نقاط

ضعف الخصم وإلحاق أقصى ضرر ممكن بقوات خصم منتشرة ميدانيًا من جهة ودعم البنية التحتية االقتصادية من

جهة أخرى هما الطريقتان األكثر فاعلية إلحراز التفوق وإمكانية فرض نهاية للقتال .ولذلك ،فإن األنظمة الفضائية

تمثل هد ًفا رئيسيًا.

وبعد أن أوضحنا أهمية األنظمة الفضائية في الحياة العصرية والعمليات القتالية الحديثة ،كيف يمكن الدفاع

عن أمن هذه األنظمة الفضائية؟ تَمثَّل النهج التقليدي في سعي االستراتجيين العسكريين نحو منع الهجمات على

هج الثبات والمرونة إلقناع الخصم بحتمية فشل أعماله في
األنظمة الضعيفة من خالل الردع أو اتباع مزيج من ن ُ ُ
تحقيقها التأثير المرغوب بتكلفة معقولة باإلضافة إلى طرق التهديد بالعقاب المصممة إلقناع اآلخرين باالمتناع

صراحة بإلحاق الضرر بهم بطرق غير محتملة في
عن اتخاذ أي إجراءات قد تسبب ضررًا من خالل التهديد والوعيد
ً
نفعا في مجال الفضاء الخارجي ،بسبب
حال قيامهم بشن أي هجوم .بيد أن هذه األفكار التقليدية للردع ال تجدي
ً
الخصائص الفيزيائية المختلفة لبيئة الفضاء ،باإلضافة إلى االختالفات في اعتماد مختلف الجهات الفاعلة على
األنظمة الفضائية .وال يمكن ردع الهجمات على األنظمة الفضائية عن طريق الثأر من الخصم بالهجوم على أنظمته

معتمدا على األصول الفضائية بدرجة كبيرة محددة.
الفضائية إذا لم يكن الخصم
ً
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يشير هذا الفصل إلى ضرورة قيام كل من الواليات المتحدة واليابان بوضع استراتيجية للردع الشامل للمجاالت

المحددة داخل سياق عالقة التحالف وذلك من أجل حماية األصول الفضائية األساسية التي تعتمد عليها الواليات

المتحدة واليابان لألغراض السلمية والردع وخوض الحروب .ونظرًا إلى نقاط الضعف الموجودة باألنظمة الفضائية،
فإن الدفاع عن األصول الفضائية من الهجمات المعادية المحتملة ليس أمرًا سهال ً وال فعاال ً من حيث التكلفة .ومما

المباشرين
ثم ،فإنه في ظل كل من الدفاع والردع
يزيد األمور
ً
تعقيدا ،أن الردع في الفضاء أمر بالغ الصعوبة كذلك .ومن َّ
ْ

والمعقدين بحكم طبيعة بيئة الفضاء ،فإن الرأي المحوري لهذا الفصل هو أنه سيتعين على التحالف األمريكي
ْ
الياباني ردع أي هجمات على األنظمة الفضائية الحيوية ودحرها ،وذلك من خالل توظيف الردع شامل المجاالت في
المقام األول .بعبارة أخرى ،سيتطلب هذا الردع مجموعة من األصول االستخباراتية األرضية والفضائية لتحديد مصدر
المعادي ،وعند هذه المرحلة سيتعين على التحالف األمريكي الياباني الرد غالبًا بأعمال تم االضطالع بها في
الهجوم ُ

مجاالت أخرى لتعزيز الردع ضد الهجمات على األنظمة الفضائية للحلفاء أو استعادته .باختصار ،سيتطلب تحقيق
اإللكتروني.
الردع في الفضاء الخارجي االضطالع بأعمال على األرض وفي الفضاء
ّ

يمثل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين الواليات المتحدة واليابان خطوة بالغة األهمية ،وهي بمثابة نقطة

انطالق .وتؤدي مراقبة أنشطة الفضاء من خالل التوعية بأحوال الفضاء ومشاركة بيانات التوعية بأحوال الفضاء دورًا
مهما في الوقوف على األعمال العدائية وشيكة الحدوث أو الجارية ،كما أن التخطيط والتنسيق للرد على هذه األعمال
ً

العدائية أمران بالغا األهمية .ويجري حاليًا نقاش بشأن تنسيق أنشطة التوعية بأحوال الفضاء بين الحلفاء ،غير أن هذا

النقاش لم يركز حتى اآلن على مسألة التخطيط لرد فعل كل دولة وخطواتها المتوقعة في الرد في حال كان هناك

هجوم على أي من األنظمة الفضائية التابعة للدولتين الحليفتين .يرى هذا الفصل أن الوقت قد حان لتحديد ما يشكل
العمل العدائي وأنواع الوسائل التي يجب االعتماد عليها في الرد على هذه التهديدات.

من الناحية التقليدية ،فقد طُورت األنظمة الفضائية من جانب حكومات وطنية ومولتها ،فلكل دولة أهدافها

الخاصة في تطوير أنظمتها الفضائية لألغراض العسكرية والمدنية .فقد طورت الواليات المتحدة قدرات عملياتية
العالمي لتحديد المواقع المدنية
كاملة في مجال الفضاء بوصفها قائد الغرب وقدمت خدمات مثل إشارات النظام
ّ

إلى العالم بأسره ،في الوقت ذاته ،طوَّرت اليابان قدراتها الفضائية ألغراض مدنية خالصة .فقد اعتمد المجلس
التشريعي الياباني في عام  1969قرارًا يحظر على وزارة الدفاع (وكالة الدفاع اليابانية بعد ذلك) وقوات الدفاع الذاتي
اليابانية تطوير أي أنظمة فضائية أو امتالكها أو تشغيلها أو استخدامها ،واستمر هذا الحظر حتى عام  ،1985عندما

تم السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية باستخدام اتصاالت األقمار الصناعية في المناورات البحرية المشتركة
مع الواليات المتحدة للمرة األولى وإن كانت ال تسمح إال باستخدام الخدمات المشتقة من الفضاء ،واستمر حظر

تطوير أصول فضائية أو امتالكها أو تشغيلها .وفي عام  ،1998عندما حلق صاروخ كوري شمالي في سماء اليابان،

ص ّناع القرار اليابانيون أن افتقار اليابان إلى أقمار صناعية ألغراض جمع المعلومات االستخبارية قد حرمها
أدرك ُ
من القدرة على التنبؤ بإطالق الصواريخ الكورية الشمالية وأنه يجب معالجة هذه المشكلة .ومع ذلك لم يتمكن

المجلس التشريعي من حشد األصوات إللغاء القرار السابق لعام  ،1969وبدال من ذلك قررت حكومة اليابان تكليف
مكتب االستخبارات واألبحاث في الحكومة بدور الوكالة المسؤولة عن تشغيل األقمار الصناعية المخصصة

لجمع المعلومات .ولم يتم إصدار قانون الفضاء األساسي إال في عام  ،2008حيث أعاد المجلس التشريعي تفسير
القرار الصادر في عام  1969وعرَّف األنشطة الفضائية اليابانية بأنها أنشطة مسموح بها لدورها في األمن القومي

والدولي.
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ولذلك ،فإن اإلسهامات اليابانية في القدرات العسكرية بالنظام الفضائي داخل التحالف محدودة للغاية .ومع

ذلك ،فإنه بالنظر إلى الضوء األخضر الحديث لالستثمار في أنظمة األقمار الصناعية العسكرية من خالل قانون
الفضاء األساسي ،خفتت إلى حد ما حدة القيود القانونية المفروضة على تطوير أنظمة فضائية لألغراض العسكرية

ولصالح التحالف .وعلى الرغم من أن األنظمة الفضائية اليابانية تمثل أصوال ً استراتيجية ،فإنها غير منخرطة مباشرة ً
في المواجهات العسكرية ،بل تدعمها فقط .ويرى أولئك الذين يدعمون قرار المجلس التشريعي الصادر في  1969أن
مجال الفضاء يجب أن يظل مقصورًا على األنشطة السلمية لالرتقاء بالعلوم والتكنولوجيا ،ولكن بالنسبة لمعظم
المراقبين فإن هذا يمثل اختال ًفا على األولويات النسبية واالختالف عليها ليس متأصال ً في الشعور السلمي أو المناهض

للحرب.

مطابقا لتقنية مزدوجة االستخدام .ويأتي الغرض من هذه القدرات ،مثل نظام إزالة
نموذجا
يمثل الفضاء
ً
ً
الحطام الذي طوَّرته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ( ،)JAXAأن تكون بمثابة تقنيات مدنية ،يمكن استخدامها

أيضا ضد األقمار الصناعية المعادية .ومن الناحية القانونية ،فإنه يمكن نقل هذه التقنية إلى وزارة الدفاع واستغاللها
ً
في أغراض عسكرية ،غير أنه ال تتوفر خطة الستغاللها في القضاء على أي أصول فضائية تابعة للخصم .وال يزال

ص ّناع السياسات ،فضال ً عن المسؤولين في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووزارة الدفاع ،يسعون إلى تحديد
ُ
الدور الذي يمكن أن تؤديه األنظمة الفضائية في البنية الدفاعية الوطنية نظرًا إلى أنه قد تطور دون مراعاة للفضاء
للعديد من السنوات (باستثناء اتصاالت األقمار الصناعية) .لذلك ،فإنه عندما تم سن قانون الفضاء األساسي،
كانت التوعية بأحوال الفضاء هو ما ركزت عليه وزارة الدفاع نظرًا إلى أنه كان المسألة األساسية للمشاركة في
التحالف األمريكي الياباني.

نقاط الضعف في مجال الفضاء الخارجي
الفعال،
األصول الفضائية عرضة للخطر .وهي مصممة لتكون خفيفة بغرض التقليل من وزنها من أجل اإلطالق
ّ

إضافة إلى ذلك ،ونظرًا إلى أن األصول الفضائية
وبالتالي ،فهي غير محمية إلى حد كبير بأي نوع من أنواع الدروع الواقية.
ً
في المدار األرضي تتنقل بسرعة بالغة ( 17,700ميل في الساعة تقريبًا) ،فإن أي تصادم يمكن أن يؤدي إلى آثار مدمرة.

وهذه األصول عبارة عن آالت دقيقة تحمل أعدادًا كبيرة من القطع اإللكترونية المعرَّضة لالنفجارات الشمسية
والنبضات اإللكترومغناطيسية .وعلى الرغم من أن هذه اآلالت ليست ثابتة ،فإنه يمكن اكتشاف مداراتها بسهولة
إضافة إلى ذلك ،ال يوجد مكان يمكن االختباء فيه في الفضاء ،نظرًا
والتنبؤ بها ومن ثم استهدافها دون صعوبة كبيرة.
ً
ثم تكون األصول الفضائية عرضة للخطر إلى أقصى درجة .ال تتوفر سوى طرق
إلى الطبيعة المادية لبيئة الفضاء ،ومن َّ
جدا لتحسين قدرتها على الصمود بخالف منحها الصالبة الالزمة أو استنساخها أو إعادة تصميمها (وجميعها
قليلة ً

أمور باهظة التكلفة و/أو مبددة للوقت وال يفعل أي منها شيئًا يجعل الهجوم على المنصة المستهدفة فعليًا أكثر

صعوبة أو يقدر على تحقيق النجاة من أي اعتداء للخصم).

تعقيدا حقيقة أن األصول الفضائية ُمعرَّضة لحوادث متعمدة وغير متعمدة .والتهديد األكبر
ومما يزيد األمور
ً

لألصول الفضائية في الواقع هو التصادم بالحطام الفضائي .يوجد حوالي  20,000قطعة معروفة من الحطام الفضائي

يزيد قطرها عن  10سنتيمترات في المدار (تسبب اختبار األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الصيني الذي أجرته في

عام  2007في حوالي  3,000قطعة من هذا الحطام) وتشير التقديرات إلى وجود  500,000من قطع الحطام األصغر

حجما من ذلك .يراقب مركز العمليات الفضائية المشترك تحت قيادة وزارة الدفاع األمريكية حركة الحطام المداري
ً
ويصدر تحذيرات لمشغلي األقمار الصناعية لتجنب التصادمات .يمثل دعم مهمة التوعية بأحوال الفضاء وإدخال مزيد
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من التحسينات عليها
إسهاما ضروريًا ،ال يقدمه التحالف األمريكي الياباني إلى اليابان والواليات المتحدة فحسب ،بل
ً

إلى جميع الدول التي تُش ِّغل أقمارًا صناعية.

تُمثِّل األنشطة المغناطيسية األرضية والتوهجات الشمسية مصدرًا آخر للتهديدات غير المتعمدة لألصول

الفضائية .يمكن لوابل من اإلشعاع عالي الطاقة ،كاإلشعاع الذي يحدث في أثناء التوهجات الشمسية ،أن يؤثر على

العالمي لتحديد
المركبة على األقمار الصناعية ،ويمكن أن تؤثر
أيضا على دقة إشارات النظام
ً
األنظمة اإللكترونية ُ
ّ
تنبؤات
المواقع .وليس هناك سوى القليل الذي يمكن عمله لتجنب تأثير التوهجات الشمسية ،ولكن قد توفر بعض ّ
طقس الفضاء الخارجي إنذارًا مبكرًا حتى يتمكن المشغلون من إيقاف تشغيل أجهزتهم وبالتالي تقليل التأثير على

الحساسة.
األنظمة
ّ

وكانت التهديدات غير المتعمدة ،مثل الحطام الفضائي والتوهجات الشمسية ،تمثل التهديدات الرئيسية

ألنشطة الفضاء الخارجي من بداية األنشطة البشرية في الفضاء الخارجي .بيد أن التهديد المتزايد ألصول الفضاء

الخارجي يأتي في اآلونة األخيرة من أنشطة عدائية متعمدة موجهة ضدها.

هجوم مضاد لألقمار الصناعية
نظرًا إلى أن أصول الفضاء الخارجي معرضة للهجوم بدرجة كبيرة وتؤدي دورًا حيويًا في العمليات القتالية
األمريكية ،فهناك حافز قوي لتقوم أي دولة متقدمة عسكريًا تواجه احتمال نشوب صراع مع الواليات المتحدة
بمحاولة مهاجمة قدرات الفضاء الخارجي للواليات المتحدة وأي دولة حليفة لها تقدم الدعم لها ،مثل اليابان.
يمكن أن تروق الهجمات على أصول الفضاء الخارجي كثيرًا للخصوم ألن هذه الهجمات ال يسهل على المراقبين

في األرض رصدها ،على سبيل المثال ،مثل رصد القصف الجوي بالقنابل أو الهجمات الصاروخية على األهداف
األرضية؛ باإلضافة إلى ذلك ،فإن أي خسائر ناجمة ستكون نتائج غير مباشرة لقطع االتصال باألنظمة بدال ً مما

ينجم عن الهجوم المباشر من حاالت وفاة .وعالوة على ذلك ،من المحتمل وجود مشكلة في تحديد الفاعل في
معظم الهجمات على أصول الفضاء الخارجي .والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت أصول الفضاء الخارجي
بناء على الرصد البصري والراداري للتوعية بأحوال الفضاء .ولكن
تتعرض للهجوم تكمن في جمع البيانات ورصدها
ً

منفذ الهجوم وكيف تم تنفيذه نظرًا ألن طبيعة أنظمة
في الكثير من الحاالت ،سيكون من الصعب تحديد
ِّ
الرصد تجعل من المستحيل تقريبًا رصد أصول الفضاء الخارجي طوال الوقت .تدور األقمار الصناعية حول الكرة
األرضية في  90دقيقة .وتظل الرادارات وأجهزة التلسكوب الخاصة بالتوعية بأحوال الفضاء في موضع واحد على

سطح األرض وبالتالي ال يمكنها أن ترصد سوى جزء من حركة المالحة الخاصة باألقمار الصناعية .هناك عدد
كبير من النقاط العمياء ،ويمكن لخصم متطور اتخاذ إجراء عدائي في تلك المناطق دون أن تكتشفه الواليات
المتحدة أو اليابان .على الرغم من وجود طرق حسابية لتحليل مسار األجسام الفضائية كطريقة الستنتاج أكثر

المسؤولين المحتملين عن ارتكاب أي هجوم معين ،فإنه سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل في كثير
من الحاالت ،الحصول على دليل قاطع على الموعد الدقيق الذي وقع فيه الهجوم ،فضال ً عن هوية الجهة الفاعلة
التي ارتكبته.

جيدا لدولة تظهر قدرتها
كان اختبار األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الذي أجرته الصين في عام  2007مثاال ً
ً

على اتخاذ إجراءات ضد أصول الفضاء الخارجي لدول أخرى ،على أمل أنه ربما يمنع ذلك الدول األخرى من الدخول في
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صراع مع الصين .وكان اختبار األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الذي تم في عام  2007بمثابة دق ناقوس الخطر

لجميع الدول التي ترتاد الفضاء للتنبيه أن الفضاء عرضة للهجوم ويمكن أن تكون أصول الفضاء الخارجي أهدا ًفا
ذكر المراقبين بأن الفضاء مجال حيوي لألمن القومي وأن الهجمات التي تهدف إلى
سهلة في حالة نشوب صراع .كما ّ

تدهور قدرات الفضاء الخارجي الوطنية ستؤدي إلى تقويض القدرة على القتال في حرب بدرجة كبيرة.

أيضا عددًا من الدروس .فقد نجم
قدم اختبار األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الذي تم في عام  2007للصين ً
ّ

عن االختبار آالف القطع الجديدة من الحطام الفضائي التي تُشكِّ ل خطرًا إللحاق الضرر بأصول الفضاء الخارجي
الصينية .وبما أن الصين بصدد تحديث قواتها العسكرية ،فإن اعتمادها على أصول الفضاء الخارجي يتزايد .بطبيعة
الحال ،يبلغ عدد األقمار الصناعية الصينية العاملة ،بما في ذلك األقمار الصناعية المدنية والعسكرية 178 ،قمرًا
صناعيًا فقط ،في حين أن الواليات المتحدة تدير أكثر من  540قمرًا صناعيًا من جميع األنواع .ومع ذلك ،يؤدي تكون

حطام فضائي إضافي إلى تعريض أصول الفضاء الصينية لخطر كبير كغيرها من أصول الدول األخرى.

أيضا تأثير االختبار بسبب اإلدانة الدولية الختبار األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الذي أجرته
أدركت الصين ً

الصين وما ترتب عليه من خلق حقل حطام واسع .وبعد االختبار مباشرة ،اعتمدت لجنة األمم المتحدة الستخدام
الفضاء الخارجي في األغراض السلمية المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام التي تدعو إلى تجنب اإلنشاء المتعمد

لحقل حطام طويل األجل في المدار .وتولى االتحاد األوروبي زمام مبادرة وضع مدونة لقواعد السلوك الدولية في الفضاء
الخارجي ،التي تحظر الهجمات على أصول الفضاء الخارجي وتُرسي حقوق الدول المتأصلة في الدفاع عن النفس ،مما

يعني أن الهجمات على أصول الفضاء الخارجي تعتبر أعمال حرب ومنح الدول حق الرد على مثل هذه الهجمات .على

الرغم من أن المفاوضات بشأن مدونة قواعد السلوك الدولية قد توقفت بسبب معارضة الصين وروسيا الشديدة،
اللتين اقترحتا إبرام معاهدة بشأن منع نشر األسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها
بالفعل ضد األجسام الفضائية الخارجية بديال للمدونة ،كان على الصين على األقل التعامل مع االنتقادات الدولية

تجاه اختبارها لألسلحة المضادة لألقمار الصناعية الحركية.

األسلحة المضادة لألقمار الصناعية غير الحركية :هجوم إلكتروني على أنظمة
الفضاء
في حين أن اختبار األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الذي أجرته الصين في عام  2007ساعد في جذب االنتباه إلى

تهديدا لقدرات الفضاء الخارجي للدول األخرى،
حقيقة أن قدرات األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الحركية تشكل
ً

أقنع الكثير من المراقبين أن تكلفة مهاجمة أنظمة الدول األخرى بهذه الطريقة عالية للغاية من حيث التداعيات

الدبلوماسية وحقول الحطام المحتملة التي ال تميز فيما بعد بين أصول الفضاء الخارجي للضحية أو المعتدين في

السنوات الالحقة .وبالتالي ،يرى الكثير من المراقبين في الوقت الحالي أن األساليب غير الحركية أو ما يمكن أن يشار

إليها باسم عمليات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء الخارجي تمثِّل أكثر األساليب المفضلة في مهاجمة
أصول الفضاء الخارجي للخصم ،ألنها أكثر سرية ومن المستبعد أن ينتج عنها آثارًا جانبية غير مرغوب فيها ،مثل حقل

تكون حطام تكمن في أن يتم الهجوم عن طريق
الحطام .وثمة طريقة واحدة لمهاجمة األقمار الصناعية للخصم دون ّ

اإللكتروني على كل من األقمار الصناعية (أي عن طريق السيطرة
شن هجمات الفضاء
اإللكتروني .فيمكن
الفضاء
ّ
ّ
ّ
على القمر الصناعي) ومن خالل األقمار الصناعية (أي عن طريق االستيالء على شبكات االتصاالت واختراق الشبكة).
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تم إجراء عدد من الدراسات لتحسين دفاعات الفضاء
اإللكتروني وحماية الشبكات 1.ومع ذلك ،فإن عدد الدراسات حول
ّ
كيفية الدفاع ضد هجوم إلكتروني على القمر الصناعي أقل بكثير 2.بالنسبة للمشغلين العسكريين والمدنيين ،فإن

الشبكة أكثر قيمة بكثير من القمر الصناعي ذاته ،لذلك من المفهوم أن يتم إيالء االهتمام إلى الهجمات اإللكترونيّة
على الشبكة ككل .ومع ذلك ،فإن حماية التحكم في األقمار الصناعية يتمتع بالقدر ذاته من األهمية فيما يتعلق
بحماية األصول من الخصوم.

مزيدا من االهتمام لمواطن الضعف سابقة الذكر.
من الواضح أن أنظمة الفضاء الخارجي العسكرية تولي
ً
ومع ذلك ،قد تؤدي كثرة االستخدام العسكري التصاالت األقمار الصناعية التجارية ،التي ال تضاهي مرونة النظم
العسكرية ،إلى زيادة ضعف العمليات العسكرية .عالوة على ذلك ،تعتمد البنية التحتية المدنية الحيوية  -مثل
أيضا على استخدام األقمار
نظام مراقبة المالحة الجوية أو التحكم في القطارات أو التحكم في شبكة الكهرباء ً -

الصناعية التجارية .ويمكن أن تكون هذه البنية التحتية أهدا ًفا سهلة ليهاجمها الخصوم .باإلضافة إلى مواطن ضعف

أيضا أهدا ًفا للهجوم.
األقمار الصناعية التجارية والمدنية ،ويمكن لشبكات المحطات األرضية العالمية أن تكون
ً
تحتاج وصالت بيانات القياس عن بعد عبر األقمار الصناعية إلى الوصول إلى الشبكة العالمية عبر مختلف الواليات
القضائية ،وفي بعض األحيان يمكن أن تكون الترتيبات األمنية لهذه المحطات معقدة أو مختلطة ،مما يدل على أن
السالمة متفاوتة .تشمل اتصاالت األقمار الصناعية التجارية والمدنية الكثير من المعامالت السرية ،مثل االتصاالت

العسكرية غير المتعلقة بالقيادة والتحكم ،ويمكن أن يتعرض أمن هذه المحطات األرضية للخطر بسبب هجمات
اإللكتروني أو الهجمات المادية المحتملة.
األمن
ّ

من المعروف أن التردد الالسلكي التصاالت األقمار الصناعية محدود .وقد جرت العادة على أن يتم ترتيب

نطاقات التردد الالسلكي خالل المؤتمرات العالمية لالتصاالت الالسلكية في االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية

طا هائال ً على توزيع هذا المورد النادر.
والالسلكية ،ولكن زيادة عدد األقمار الصناعية التجارية والخاصة
شكلت ضغ ً
َّ
يستخدم بعض المشغلين ،وال سيما مشغلي األقمار الصناعية الصغيرة ،في الوقت الحالي ترددات أقل أمانًا .تكون

هذه الترددات متاحة للجميع ،لذلك من السهل اكتشافها واختراقها إذا أرادت الجهات الفاعلة الخبيثة السيطرة
على هذه األقمار الصناعية .وعالوة على ذلك ،فإن تكلفة ترقية مستوى األمن لمجابهة الهجمات اإللكترونيّة قد
تثبط عزيمة مشغلي األقمار الصناعية الصغيرة من اتخاذ التدابير المناسبة لحماية أنفسهم من هذا التهديد.

طا ماليًا
وقد تفرض تكلفة تشفير بيانات القيادة والتتبع والقياس عن بُعد وتكلفة تأمين المحطات األرضية ضغ ً
إضافيًا على المشروعات التجارية .ال توجد آلية تنظيمية إلجبار تلك الفئات من المشغلين على تحسين أمنهم ضد
اإللكتروني.
هجمات الفضاء
ّ

 1انظر على سبيل المثال Tarek Saadawi and Louis H. Jordan, Jr., eds., Cyber Infrastructure Protection, Carlisle, Pa.: U.S. Army
War College, May 2011; Tarek Saadawi, Louis H. Jordan, Jr., and Vincent Boudreau, eds., Cyber Infrastructure Protection, Vol.
II, Carlisle, Pa.: U.S. Army War College, May 2013; Tarek Saadawi and John D. Colwell, Jr., eds., Cyber Infrastructure Protection,
Vol. III, Carlisle, Pa.: U.S. Army War College, June 2017; U.S. Department of Defense, The DOD Cyber Strategy, Washington,
D.C., April 2015; and Cabinet Office, The UK Cyber Security Strategy: Report on Progress and Forward Plans, London, December
.2014
.David Livingstone and Patricia Lewis, Space, the Final Frontier for Cybersecurity? London: Chatham House, September 2016 2
تشمل الدراسات األقدم األخرى U.S. General Accounting Office, Critical Infrastructure Protection: Commercial Satellite Security
.Should Be More Fully Addressed, Washington, D.C., GAO-02-781, August 2002
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تمثل عملية محاكاة بيانات القياس عن بعد طريقة من طرق النزاع البارد (المنطقة الرمادية) األخرى الخاصة
ّ

بمهاجمة أنظمة األقمار الصناعية .وتمثِّل المحاكاة أسلوبًا لتوفير معلومات زائفة حول موقع القمر الصناعي ووضعه
وحالته (في هذه الحالة ،حالته الميكانيكية) .ويمكن أن تتم المحاكاة عن طريق اختراق ترددات األقمار الصناعية أو

إرسال إشارات زائفة لشبكات المحطات األرضية .إذا تلقى مشغلو األقمار الصناعية معلومات زائفة ،فمن المرجح
أنهم سيحاولون تغيير مدار القمر الصناعي للحفاظ على استمرارية الخدمة .ومع ذلك ،إذا شرعت جهة فاعلة في

حساب المناورات بعد المحاكاة بعناية بسوء نية ،يمكنها توجيه القمر الصناعي إلى مسار تصادمي مع قمر صناعي
آخر .وسيكون من الصعب اكتشاف المحاكاة ما لم ت ُ ِ
ظهر البيانات الزائفة التي تم تلقيها شذوذًا بال ًغا عن البيانات
األصلية.

اإللكترونية
األسلحة المضادة لألقمار الصناعية غير الحركية وغير
ّ

بصرف النظر عن الهجمات اإللكترونيّة على األقمار الصناعية ،هناك العديد من طرق النزاع البارد (المنطقة
الرمادية) األخرى لمهاجمة قدرات األقمار الصناعية للخصوم دون استخدام القوى الحركية .ويمثِّل التشويش على
أجهزة استقبال إشارات األقمار الصناعية الموجودة في الفضاء الخارجي أو األرضية عن طريق غمرها بالطاقة طريقة
للتداخل مع اتصاالت الفضاء الخارجي وإشارات النظام العالمي لتحديد المواقع وأجهزة استشعار الترددات الالسلكية.
جدا تجاه كوريا الجنوبية لتعطيل
ففي عام  ،2013على سبيل المثال ،وجهت كوريا الشمالية إشارة تردد السلكي قوية ً

العالمي لتحديد المواقع .تسبب هذا التشويش الواسع النطاق في فوضى كبيرة لحركة الطيران
إشارات النظام
ّ
وغيرها من البنى التحتية االجتماعية االقتصادية الحيوية .وقد اقتصر األمر على استخدام وسائل أرضية محلية فقط
في هذه الحادثة ،لذلك كان التأثير محدودا إلى ٍ
حد ما على الصعيد الجغرافي ،ولكن إذا تم ذلك باستخدام أصول
ً
العالمي لتحديد المواقع أو
موجودة في مدار ،فقد يكون التأثير أوسع نطا ًقا .يمكن التشويش على إشارات النظام
ّ
جدا ومتاحة تجاريًا .وهي في الغالب متاحة للتشويش المحلي
االتصاالت الالسلكية األخرى باستخدام أدوات بسيطة ً
(أي ضمن نطاق  500متر) ،ولكن مع زيادة ضخ الطاقة لألجهزة ،فإنها يمكن أن تؤثر على مناطق أوسع بكثير.

وتعتبر محاكاة إشارات األقمار الصناعية طريقة أخرى للهجوم غير الحركي على أنظمة الفضاء الخارجي .وكما

هو الحال في بيانات القياس عن بُعد لألقمار الصناعية التي تتم محاكاتها ،يمكن للمرء أن يدرج إشارات زائفة بالتردد

ذاته على أجهزة االستقبال .وسيحدد جهاز االستقبال المعلومات الزائفة التي يوفرها المحاكي باعتبارها بيانات
إجراء بشأنها وفقا ً لذلك .على سبيل المثال ،إذا تم إدخال إشارات زائفة من النظام
أصلية من القمر الصناعي ويتخذ
ً

العالمي لتحديد المواقع العسكري مشفر بدرجة كبيرة) في المركبات ذاتية
العالمي لتحديد المواقع المدني (النظام
ّ
ّ
التشغيل ،فيمكن للمهاجم أن يعطل حركة المرور أو عمليات هذه المركبات بسهولة.

ومن الطرق األخرى للهجوم غير الحركي على األقمار الصناعية التشويش بالخداع ،ويكمن في استخدام أشعة

الطاقة المركزة بدقة ،مثل أشعة الليزر أو غيرها من أنواع الضوء ،لحجب األقمار الصناعية بشكل مؤقت أو دائم .ووردت
بعض التقارير تفيد بأن أشعة الليزر قد استُخدمت بالفعل ضد أقمار المراقبة األرضية المدنية والعسكرية األوروبية.

أيضا لهجمات التشويش بخداع لبعض الوقت .على الرغم
وقد علقت السلطات العسكرية األمريكية أنها قد تعرضت ً

من أن هذه الهجمات لم تتسبب حتى اآلن في أضرار دائمة لألقمار الصناعية ،فإنه إذا تم استخدام أجهزة ليزر أكثر قوة

في المستقبل ،فيمكن أن تحرق أجهزة االستشعار باألقمار الصناعية بشكل دائم.
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والطريقة األخيرة من طرق النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الخاصة بمهاجمة األقمار الصناعية تكمن في استخدام
ٍ
ٍ
معاد االقتراب من قمر
كاف من التطوّر والتحكم بالدفع ،يمكن لقمر صناعي
تقنيات االلتقاء وااللتحام .ومع وجود قدر
صناعي مستهدف واستخدام قوات إلكترونية أو حركية لشن هجوم مباشر أو على مقربة شديدة من الهدف .من المعروف
أن الصين ،على سبيل المثال كانت تختبر األقمار الصناعية التي يمكن أن تنشر أسلحة آلية النتزاع األقمار الصناعية التي
تكون الحطام الفضائي إلى
تحلق في مدارات أو تحطيمها أو اعتراضها بشكل آخر .ويمكن لمثل هذا النهج أن يقلل من ّ

حد كبير أو حتى القضاء كلية على إنشاء حطام كهذا .وتشمل التدابير األخرى استخدام األقمار الصناعية التي تحلق

في المدارات المشتركة لنقل عبوات ناسفة صغيرة تنفجر في القمر الصناعي المستهدف أو بالقرب منه .وتتمثل إحدى
عقبات هذه األساليب في أنه نظرًا إلى أن مثل هذه الهجمات تتطلب وقتًا لمزامنة مدار القمر الصناعي المهاجم مع القمر

الصناعي المستهدف ،من الصعب على الجهات الفاعلة المعادية شن هجمات من هذا القبيل دون اكتشافها ،مما يجعل
من الصعب الحفاظ على سرية هوية الجهة الفاعلة .تعمل الواليات المتحدة وحلفاؤها على سرعة تطوير القدرة على
مراقبة تحركات األقمار الصناعية والحطام الفضائي من خالل التوعية بأحوال الفضاء ،التي تكشف عن أي قمر صناعي أو
حطام يقترب من أصول الفضاء الخارجي الموجودة .وفي ظل وجودة صورة كاملة لما هو موجود في مجال الفضاء الخارجي،

يصبح من األصعب على الدولة المهاجمة أن تتجنب تحديد هوية الفاعل عند استخدام هذه األنواع من األساليب لشن
هجومٍ ما.

الردع في الفضاء الخارجي؟
يتعين على الدول وضع استراتيجية للردع في الفضاء الخارجي من أجل منع الهجمات الحركية واإللكترونيّة
تماما عن
وغير الحركية/غير اإللكترونيّة على أصول الفضاء الخارجي .ومع ذلك ،يختلف الردع في الفضاء الخارجي
ً
استراتيجيات الردع التقليدية أو النووية األخرى على النحو المبين في الفقرات السابقة.

أوالً ،من المستحيل وضع استراتيجية للردع في مجال الفضاء الخارجي ترتكز على أساس احتالل األراضي

واالستهداف الجغرافي .فالفضاء في الغالب مجال شاسع وفارغ حيث ال يبقى شيء في مكان واحد فعليًا .ومن الناحية

بناء على التمركز الجغرافي السياسي للقوات ويتميز بالدفاع عن األرض .ومع ذلك،
التقليدية ،تم إرساء مفهوم الردع
ً

ال يصلح مثل هذا المفهوم الجغرافي السياسي في الفضاء الخارجي .تسير األجسام في المدار بسرعة وحركة عالية

في فراغ .ويمكن للدول أن تدعي السيادة على أجسام الفضاء الخارجي ،مثل السفن الموجودة في أعالي البحار ،ولكنها
صنف إعالن بوغوتا  -الذي أعلنته
ال تستطيع احتالل األراضي أو حتى المطالبة بحقوق في مسارات مدارية محددة.
ّ

الدول الواقعة على خط االستواء (كولومبيا واإلكوادور والكونغو وإندونيسيا وكينيا وأوغندا وزائير)  -المدار الثابت
بالنسبة لألرض باعتباره موردًا طبيعيًا وليس منطقة فراغ .سعت هذه الدول إلى المطالبة بأن المجال الجوي السيادي
ليس له حدود ،ولذلك يجب أن تكون لها سيطرة مطلقة على المدار الثابت بالنسبة لألرض كمورد طبيعي الذي يقع
على ارتفاع  36,000كيلومتر فوق خط االستواء .ومع ذلك ،ليس لدى أي من هذه الدول القدرة على التحكم في مثل هذا

"الفضاء السيادي" .في حالة وجود محطة فضائية ،يمكن أن تشغل الدولة مساحة معينة محدودة في المدار ،ولكن
هذا كما ذكرت آنفا مماثل لسفينة تسير في أعالي البحار .وبالتالي ،يجب أن تستند أي استراتيجية ردع إلى طبيعة

الفضاء التي ليس لها عالقة بالوضع الجغرافي السياسي.
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فعالة بسبب االعتماد على الطبيعة غير المتماثلة
ثانياً ،من غير المرجح أن يشكِّ ل الردع المتبادل استراتيجية ِّ

في الفضاء .إذا اعتمدت دولة ما بشكل كبير على أصول الفضاء الخارجي (مثل الواليات المتحدة) في حين كانت دولة
أخرى أقل اعتمادًا على تلك األصول (مثل كوريا الشمالية) ،فإن الهجوم على أصول الفضاء الخارجي للدولة التي تعتمد

على الفضاء الخارجي بشكل أكبر من المحتمل أن تكون وسيلة بالغة الفعالية لموازنة األفضلية في الصراع .على

النقيض من ذلك ،إذا كانت دولة ما ال تعتمد على أصول الفضاء الخارجي في اقتصادها أو عملياتها العسكرية (كما هو
الحال مع كوريا الشمالية) ،سيكون من غير المجدي الثأر بمهاجمة أصول الفضاء الخارجي لتلك الدولة ألنها إما غير

موجودة أو ليس لها قيمة تذكر للدولة .ونظرًا لالختالف الجوهري في اعتماد الدول على األصول الفضائية وفي ارتباطها
بها ،فإن الردع في الفضاء الخارجي ال يمكن أن يعتمد ببساطة على االستجابات "العينية" بالطريقة التي يعمل بها

الردع النووي.

ثالثًا ،الردع بالمنع هو استراتيجية يصعب اتباعها في الفضاء الخارجي .يكمن المفهوم األساسي للردع بالمنع في

تصعيب مهمة الخصم في تحقيق هدفه من خالل جعل شن هجوم ناجح أمرًا أكثر صعوبة وذا تكلفة مرتفعة .إذا حاول

المرء تطبيق نهج الردع بالمنع في الفضاء الخارجي ،فعلى المرء أن يمنع أي هجوم على أصول الفضاء الخارجي .وهناك

الكثير من الطرق لمهاجمة أصول الفضاء  ،لذا هذا االقتراح صعب للغاية .على سبيل المثال ،يتعين على الدولة أن تكون
قادرة على الدفاع ضد هجمات األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الحركية باستخدام الصواريخ األرضية ،األمر الذي قد
يتطلب القدرة على إسقاط أي صاروخ يستهدف أصال ً من أصول الفضاء الخارجي .وعلى الرغم من عدم استحالة ذلك ،إال
وتفضل معظم الدول إبقاء دفاعاتها بصواريخ باليستية لمنع شن هجمات على أراضيها ،وليس على
أنه صعب للغاية،
ِّ

أصولها الفضائية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الردع بالمنع قد يتطلب الدفاع ضد هجمات األسلحة المضادة لألقمار الصناعية
اإللكتروني ،وهذا يعني أن الدولة تحتاج إلى القدرة على حماية أنظمة القيادة والتحكم الخاصة
القائمة على الفضاء
ّ

بأقمارها الصناعية .ونشير مرة أخرى إلى أن هذا األمر ممكن ،وتحاول الدول بالفعل الحيلولة دون وقوع هذه الهجمات،

ولكن من الصعب للغاية ضمان أن التدخالت اإللكترونيّة لن تنجح في السيطرة على قمر صناعي .ومما يزيد من تعقيد
األمور في السعي إلى تبني الردع بالمنع ،أن الدولة قد تحتاج إلى الدفاع عن أقمارها الصناعية ضد التشويش ،األمر الذي

يتطلب حماية قدرة القمر الصناعي على استقبال اإلشارات وتوصيلها من خالل استخدام تقنية القفز الترددي والتشفير.

أيضا ولكنه مقيد بمدى توفر الترددات وتكلفة تطبيق نظام إدارة ترددات باهظ الكلفة على كل
ويعد هذا األمر ممكنًا ً
قمر صناعي .ويجب على المرء تحسين حماية المستشعرات من أجل الدفاع ضد تهديد التشويش بالخداع ،لكن هذا

ليس ممكنًا من الناحية الفنية :حيث توجد مجموعة متنوعة من التدابير التي يمكن أن تدمر قدرات أجهزة االستشعار،

والتي تهدف إلى تنفيذ التدابير المضادة لجميع أنواع الهجوم التي من شأنها أن تضر بوظائف أجهزة االستشعار .وتعد
أيضا ألن القمر الصناعي ال يملك أي وسيلة لمنع
استراتيجية الردع بالمنع ضد مناورات االلتقاء وااللتحام أمرًا صعبًا ً

اقتراب األجسام الفضائية األخرى ما لم يكن لديه نوع من آليات الدفاع (مثل أسلحة آلية أو نوع من مدافع الفضاء) ،مما

يضيف وزنًا على األقمار الصناعية .وإذا حاولت األجسام المقتربة تشويش اإلشارات الصادرة من القمر الصناعي ،فإنها

وعموما ،تكون تكلفة مهاجمة قمر صناعي منخفضة للغاية ،لكن
ستواجه الصعوبة ذاتها التي تواجه التشويش األرضي.
ً
تكلفة منع نجاح المهاجم مرتفعة للغاية .ومن ثم ،على الرغم من أهمية تحسين حماية األقمار الصناعية ضد الهجمات
الحركية وغير الحركية ،فإن االعتماد فقط على استراتيجية الردع بالمنع لن تكون استراتيجية جيدة.

اإللكتروني .حيث يتم تسجيل
رابعا ،توجد مشكلة تتعلق بتحديد الجهة الفاعلة مشابهة لمشكلة أمن الفضاء
ً
ّ

األجسام الفضائية عند إطالقها بموجب اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (التي يُشار إليها عادة

باسم معاهدة التسجيل) ويسجلها مركز العمليات الفضائية المشترك التابع للقوات الجوية األمريكية ،لذلك إذا حدث
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دائما قدر من عدم
تصادم في الفضاء ،يمكن تحديد ملكية األصول المشاركة في حادث التصادم .ومع ذلك ،سيكون هناك ً

اليقين بشأن مسألة تحديد المسؤول عن التصادم .ربما يكون هناك سبب طبيعي وراء الخلل في نظام الفضاء الخارجي،

مثل حدوث توهج شمسي أو أنشطة مغناطيسية أرضية ،أو اصطدام غير مقصود بحطام فضائي .وبما أن جهود التوعية
دائما
بأحوال الفضاء الحالية يمكن أن تكشف عن الحطام الفضائي الذي يتخطى حجمه حجم كرة البيسبول ،فهناك
ً
حجما .حتى إذا وقع اصطدام بين األقمار الصناعية
احتمال حدوث عطل بسبب االصطدام بالحطام الفضائي األصغر
ً

النشطة ،ال يستطيع المرء التأكد مما إذا كان التصادم قد وقع عن قصد أو كان تبعة من تبعات غير مقصودة لمحاولة من

محاوالت األقمار الصناعية للمناورة .وسيكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن الشروع في اتخاذ إجراء انتقامي في ظل هذه
الشكوك .وفي ضوء التطورات األخيرة الطارئة في استراتيجيات "الحرب الهجينة" التي تنتهجها دول مثل روسيا والصين،
خصما معينًا قد يختار استخدام مثل هذه
قد يكون التعرف على العمل العدائي وتحديد ماهيته أكثر صعوبة نظرًا ألن
ً
االستراتيجية الستغالل طبيعة النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في الفضاء الخارجي.

ما هو دليل تالين للفضاء الخارجي؟
بناء على ما سبق ،يجب أن يستند الردع في مجال الفضاء الخارجي إلى شيء آخر بخالف استراتيجيات الردع التقليدية.
ً

اإللكتروني ،حيث يمكن اتخاذ إجراءات
ويمكن للمرء أن يحتج بأن الوضع األمني للفضاء الخارجي يشبه إلى حد ما وضع األمن
ّ
دون اللجوء إلى القوى الحركية ومع وجود صعوبات تتمثل في تحديد الجهة الفاعلة وعدم توافر الحماية المادية (مثل الحدود

اإللكتروني والفضاء الخارجي في
الجغرافية) وغير ذلك من أساليب الثأر .في الواقع ،تمت مناقشة كل من قضايا أمن الفضاء
ّ
األمم المتحدة من قبل فريق الخبراء الحكوميين في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين3.

لقد تحقق إنجاز واحد انبثق عن المناقشات الدولية حول كيفية إرساء معايير م ِ
اإللكتروني
نظمة ألمن الفضاء
ُ
ّ
وهو دليل تالين الخاص بالقانون الدولي المعمول به في الحرب اإللكترونيّة 4.وقد وضعت مجموعة دولية من الخبراء

في القانون الدولي من دول حلف شمال األطلسي الناتو هذه الوثيقة ،ولذا فالدليل يتسم بالطابع األكاديمي وليس
ملزما قانونًا ولكنه يقدم أفكارًا محددة عن كيفية تطبيق القانون الدولي عند تطبيق الردع غير التقليدي كما هو الحال
ً

اإللكتروني .يحدد دليل تالين المدى الذي يمكن عنده تطبيق السيادة القومية على الهجمات على
في مجال الفضاء
ّ

سلح ،ويعيد
األمن
الم ِّ
اإللكتروني ذات الطابع التخريبي ،التي يمكن اعتبارها "هجمات مسلحة" خالل فترات الصراع ُ
ّ
الدليل التأكيد على أن الحقوق المتأصلة للدفاع الذاتي يمكن تطبيقها ضد هذه الهجمات .ويحدد الدليل وسائل
الحرب ونُهجها المتخذة للثأر من هذه الهجمات على الفضاء اإللكتروني باستخدام مبدأي الضرورة والنسبية .يُعتبر
ّ
اإللكتروني
الفضاء
اختراقات
إن
إال
مسلح
صراع
دليل تالين مجموعة من القوانين الدولية المعمول بها في حالة وقوع
ّ

تحدث يوميًا حتى في غياب الصراع المسلح .ولهذا السبب راجعت المجموعة الدولية من الخبراء دراستها وأعادت
نشرها في شكل دليل تالين  2.0في عام 5.2017
 3قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المتخذ في  2كانون األول (ديسمبر) عام 2011، A/RES/66/24, December 13, 2011؛ قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة المتخذ في  27كانون األول (ديسمبر) عام 2013، A/RES/68/243, January 9, 2013؛ قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة المتخذ في  23كانون األول (ديسمبر) عام .2015، A/RES/70.237, December 30, 2015
4

.Schmitt, 2013

Michael N. Schmittand Liis Vihul, eds., Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge, 5
.United Kingdom: Cambridge University Press, 2017
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إلكتروني وشن رد انتقامي فإن قواعد سيادة الدولة
يؤكد دليل تالين  2.0على أنه حتى في حالة وقوع هجوم
ّ
االلكتروني باستخدام
تقتضي اتخاذ إجراء عسكري .ويشير الدليل باختصار إلى أن الرد االنتقامي على هجمات الفضاء
ّ

مشروعا ما لم يخول مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بذلك .وفي حالة شن جهة غير تابعة لدولة هجوم
القوة ليس
ً

إلكتروني ،فإنه ال يمكن اتخاذ اإلجراءات المضادة إال عند موافقة الدولة ذات السيادة التي أطلق منها الهجوم إال إذا
ّ
كانت هناك أسباب مقنعة لالعتقاد أن حكومة الدولة تتآمر مع الجهات غير التابعة للدولة.

في حالة الفضاء الخارجي ،ال توجد وثيقة تكافئ دليل تالين ،بيد أنه تم إطالق مشروع في عام  2016بين جامعة

مكغيل وجامعة أدياليد لوضع دليل خاص بالقانون الدولي المطبق على االستخدامات العسكرية للفضاء

الخارجي6.

أيضا المنهجية المتبعة في
وال يسير الدليل على الخطى المنهجية المتبعة في دليل تالين فحسب وإنما يتبع
ً
دليل سان ريمو الخاص بالقانون الدولي المعمول به في الصراع المسلح في البحر ودليل هارفارد الخاص بالقانون

الدولي المعمول به في الحرب الجوية وحرب الصواريخ 7،ويهدف المشروع إلى وضع دليل يحظى باتفاق واسع النطاق

يوضح القواعد المطبقة على االستخدامات العسكرية للفضاء الخارجي من قبل كل من الجهات الفاعلة الحكومية
ِّ

والجهات الفاعلة غير الحكومية .ويهدف المشروع إلى إصدار مجلد نهائي في غضون ثالثة أعوام ولذلك ال يوجد الكثير
من األمور لمناقشتها اآلن ولكن يبدو أن هناك تفاهم إلى ٍ
حد ما على ضرورة وجود قواعد ومدونة سلوك تحكم اإلجراءات
االنتقامية في الرد على األنشطة العدائية ضد أصول الفضاء الخارجي.

سيسهم هذا الدليل الخاص باالستخدام العسكري للفضاء الخارجي بكل تأكيد في تحقيق شفافية اإلجراءات

التي تتخذها الدول والقدرة على التنبؤ بها .وعلى الرغم من أنها ليست وثيقة ملزمة قانونًا إال إنها ستضفي بعض
الوضوح على األمور المتوقعة إذا حاولت جهة فاعلة من الدول أو غير الدول مهاجمة أصول الفضاء الخارجي لدولة

أخرى .إال أنه من المؤكد تقريبًا أن القانون الدولي الحالي ال يتطرق بالقدر الكافي لتحديد المجال الجديد لألنشطة
العسكرية .لذا يحتاج التحالف األمريكي الياباني ،الذي يمثِّل شراكة قائمة على معاهدة دفاعية بين دولتين من
الدول األعلى قدرة في الفضاء الخارجي ،إلى تنفيذ دور ٍ حاسم في وضع القواعد الدولية لتنظيم استخدام اإلجراءات
العسكرية المتخذة في الرد على التهديدات ضد أصول الفضاء الخارجي.

دور التحالف األمريكي الياباني في الردع في الفضاء الخارجي.
على الرغم من أن الردع في مجال الفضاء الخارجي قد ال يكون مباشرًا مثل الردع النووي ،يوجد عدة أمور يمكن

للتحالف األمريكي الياباني اتخاذها لمنع الخصوم من اتخاذ إجراءات عدائية ضد أصول الفضاء الخارجي لكلتا الدولتين.
أوالً ،تستطيع اليابان والواليات المتحدة العمل سويًا لزيادة شفافية األنشطة التي تتم في الفضاء الخارجي.

وقد قررت اليابان بالفعل ترقية مرافقها التلسكوبية والرادارية في مقاطعة أوكاياما حتى تكون قادرة على رصد

األجسام الفضائية بنسبة يبلغ قطرها أقل من متر واحد (لم يتم اإلفصاح عن قدرات النظام الفعلية الذي تستعد
Institute of Air & Space Law, Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space, Montreal, Canada: 6
.McGill University, undated
Louise Doswald-Beck, ed., The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea, New York: Press 7
Syndicate of the University of Cambridge, 1995; Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University,
.Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, New York: Cambridge University Press, 2013
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اليابان إلطالقه) .وتحظى مشاركة اليابان في شبكة التوعية بأحوال الفضاء بأهمية بالغة ألن الشبكة الحالية ال
تغطي مناطق غرب المحيط الهادئ وآسيا .وستساعد أجهزة التوعية بأحوال الفضاء اليابانية على تغطية المناطق

المحجوبة مثل المناطق الفضائية فوق كوريا الشمالية والصين .وعلى الرغم من أن قدرات التوعية بأحوال الفضاء
اليابانية ال تتيح اإلنذار المبكر بالصواريخ الباليستية ألغراض الكشف الفوري عن عمليات إطالق الصواريخ المضادة

لألقمار الصناعية من األرض ،يجب أن تقدم هذه القدرات بيانات كافية لتحديد إذا ما كانت الجهة المسؤولة عن عملية
إطالق األسلحة المضادة لألقمار الصناعية هي الصين أو كوريا الشمالية أم ال.

من الواضح أن الشفافية في األنشطة الفضائية هي أهم عنصر لردع األنشطة العدائية ضد األصول

الفضائية .وبدون وجود مراقبة على األنشطة الفضائية من خالل التوعية بأحوال الفضاء ،فإن تكلفة هجمات

األسلحة المضادة لألقمار الصناعية تنخفض بشكل سريع ،مما يجعل توجيه الضربات إلى األصول الفضائية
للحلفاء أمرًا مغريًا للغاية بالنسبة إلى أي خصم من خصوم التحالف األمريكي الياباني .واألهداف األكثر عرضة

لهجوم أي خصم هي أقمار الحلفاء الصناعية الخاصة باالستطالع والموجودة في المدار األرضي المنخفض،
بما في ذلك أقمار اليابان الصناعية الخاصة بجمع المعلومات ،واألقمار الصناعية الموجودة في المدار األرضي
الفعالة بأحوال الفضاء من تكلفة األعمال
العالمي لتحديد المواقع .وتُزيد التوعية
المتوسط ،مثل النظام
ّ
ّ
العدائية ضد هذه األنظمة ،ال سيما الهجمات الحركية النشطة ،لكنها ال تفيد كثيرًا في منع األنشطة غير

ثم ،فإنه يتعين على التحالف األمريكي الياباني العمل على تحسين قدرات الكشف عن أنشطة
الحركية .ومن َّ

األسلحة المضادة لألقمار الصناعية اإللكترونيّة وغير اإللكترونيّة .ويتعين على الحلفاء تبادل المعلومات من أجل

تحديد هذه الهجمات وعزوها إلى مرتكبيها بسرعة ودقة ،وذلك بهدف زيادة التكاليف االقتصادية واالجتماعية

على أي خصم يتخذ مثل هذه اإلجراءات من خالل تقديم أدلة على أنشطة معادية للمجتمع الدولي.

ثانيًا ،يمكن للتحالف األمريكي الياباني أن يعمل على تحسين مرونة األنظمة الفضائية 8.وتعد المرونة
(أو ضمان المهمة) أمرًا ضروريًا ألن األصول الفضائية عرضة للخطر ومهمة لألغراض االجتماعية واالقتصادية

واألمنية .وإذا توقفت األصول الفضائية عن أداء وظائفها بقصد أو بدون قصد ،فيجب استبدالها في أقصر
فترة زمنية ممكنة بأصول بديلة .وقد تكون تلك األصول البديلة أقمارًا صناعية صغيرة يمكن إطالقها بسرعة،
أيضا أن تكون أصوال ً تابعة لدول حليفة أو صديقة .سيكون التحالف األميركي الياباني قادرًا على
ولكن يمكن
ً

توفير أصول بديلة مثالية لكل من الدولتين الشريكتين ألن أصول البلدين قابلة للعمل لخدمة الطرفين ويمكن

استبدالها بسهولة.

أخيرًا وليس آخرًا ،يفرض التحالف األمريكي الياباني نهج الردع بالعقوبات من خالل تخطيط اإلجراءات المحتملة،

بما في ذلك العقوبات االقتصادية والرد اإللكتروني و/أو العسكري على الهجمات التي تُشن ضد األصول الفضائية
ّ
للحلفاء .ومع أن القواعد واللوائح المتعلقة بكيفية الرد على الهجمات على األصول الفضائية لم يتم تحديدها

جيدا تحت مظلة القانون الدولي ،فإنه يجب على الحلف أن يستخدم آلية التخطيط الثنائية التي بدأت في إرشادات
ً
الدفاع الجديدة الصادرة في عام  2015للتحضير ألسوأ السيناريوهات و إثبات عزمها على استخدام التدابير المناسبة

لالنتقام في حالة الهجمات المتعمدة على األصول الفضائية الحليفة 9.ويستند الردع ،بحكم تعريفه ،إلى الفهم
 8تُعرَّف المرونة في الواليات المتحدة على أنها عنصر من عناصر ضمان المهمة ،إلى جانب العمليات الدفاعية وعمليات إعادة البناء.
جزءا من ضمان المهمة ( )kinou-hosyouغير أنه ال يشتمل على عمليات دفاعية.
ويعتبر المفهوم الياباني للمرونة كذلك
ً
9

وزارة الدفاع اليابانية.2015 ،
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المتبادل لما يمكن أن يحدث إذا ما اتخذت دولة
إجراء محددًا .يكمن الغرض الرئيسي من الردع في إقناع الخصوم بعدم
ً

اتخاذ أي إجراء لإلضرار باألصول الفضائية للحلفاء في المقام األول .وكما نُوقش في وقت سابق ،فإن الردع بالمنع وردع
الهجمات على األصول الفضائية من خالل الرد بالمثل في الفضاء غير مقنعين بسبب الصعوبات المادية والفنية.

لذلك ،يجب على الحلفاء استخدام وسائل غير تلك الموجودة في الفضاء للتهديد بالعقاب وإقناع الخصم باالمتناع عن
مثل هذه الهجمات في المقام األول .وبعبارة أخرى ،يجب على التحالف أن ي ُ ِعد ويخطط للردع عبر المجاالت المختلفة
باعتبار ذلك وسيلة إلثناء أعدائه عن توجيه الضربات إلى أصوله الفضائية .تُعاني اليابان من قيود على قدرتها بشأن
اتخاذ إجراءات عدوانية تجاه الخصوم ،ولكن ممارسة الدفاع الجماعي عن النفس مع الواليات المتحدة في عمليات
مشتركة ،بفضل التعديل األخير لتفسير المادة  9من الدستور الياباني ،باإلضافة إلى تشريع تمكين الدفاع الجماعي
عن النفس ،يمكن استخدامها إلعادة تنشيط موقف رادع مقنع تجاه الخصوم المحتملين.

الخاتمة
ليس هناك شك في أن األنظمة الفضائية تمثل أهمية لألمن واألنشطة اليومية ،لكن أمن األنظمة الفضائية

ومعرّضة بشدة لضربة الخصم األولى .وحتى اآلن ،فإن
بعيد للغاية عن المستوى المطلوب؛ فهذه األنظمة ضعيفة ُ

الكثير من التركيز على أمن أنظمة الفضاء نشأ عن الحاجة إلى الدفاع ضد الهجمات الحركية المباشرة الحاسمة،
مثل اختبار األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الصيني في عام  ،2007ولكن هناك العديد من الطرق األخرى للدول

المعادية لمهاجمة قدرات األقمار الصناعية الحليفة.

سالحا فضائيًا
ويجدر األخذ في االعتبار بأن أي قمر صناعي في الفضاء اليوم يمكن بسهولة إعادة توظيفه ليكون
ً
في المستقبل .وإذا تعرضت الوصالت الصاعدة الخاصة بالقيادة لالختراق وتم االستيالء على القمر الصناعي من قبل
جهات فاعلة ذات نوايا خبيثة ،فإنه يمكن وضع هذا القمر الصناعي في مدار يقوده إلى االصطدام بأقمار صناعية أخرى.

وهذا يعني أنه يتحتم على التحالف األمريكي الياباني إيالء األولوية للسالمة اإللكترونيّة ليس لألقمار الصناعية للواليات

المتحدة واليابان فقط ولكن حتى تلك التي تمتلكها روسيا أو الصين :يمكن أن تتعرض أصول أي قمر صناعي ،سواء
كان تديره الدولة أو يُدار من قبل كيان تجاري أو خاص أو جامعة أو مجموعة بحث علمي ،لالختراق ويتم تحويلها إلى
أسلحة .ولذلك ،فإن حماية جميع األقمار الصناعية من الهجمات اإللكترونيّة هو حاجة ملحة لتحقيق االستخدام اآلمن

والمستدام للفضاء.

الحطام الفضائي ليس سوى مثال واحد على العواقب المحتملة التي قد تنجم عن هذا التقصير األمني .إذا

نشأ عن اصطدام قمر صناعي آالف القطع من الحطام ،فإن هذا الحطام لن يزيد من المخاطر التي تحدثها األقمار
أيضا حالة يُشار إليها باسم متالزمة كيسلر ( ،)Kessler Syndromeحيث يتصادم
الصناعية األخرى فحسب ،بل سينشئ ً

الحطام الجديد مع الحطام األقدم ويؤدي إلى مزيد من الحطام إلى أن تصبح البيئة المدارية ملوثة للغاية ،وبذلك
تكون غير آمنة لالستخدام اآلدمي من األساس 10.في هذه الحالة سيكون من المستحيل استخدام الفضاء لصالح

البشرية والرفاهية االجتماعية واالقتصادية ،ناهيك عن استخدامه لتحقيق األمن.

10

.Michelle La Vone, “The Kessler Syndrome: 10 Interesting and Disturbing Facts,” Space Safety Magazine, September 15, 2014
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ولمنع وقوع هذه النتيجة الكارثية ،يجب على التحالف األمريكي الياباني االستعداد ألي هجمات متعمدة وغير

متعمدة على األصول الفضائية .يجب على الحلفاء ،لردع الخصوم ،أن يرموا إلى زيادة تكلفة الهجمات ،بهدف إنشاء

تغطية عالمية لقدراتهم على التوعية بأحوال الفضاء ،والتي هي وسيلة لضمان مراقبة أي أنشطة في الفضاء وأن
أي أنشطة خبيثة يمكن اكتشافها وعزوها إلى مرتكبيها .كما يحتاج التحالف إلى تحسين مرونة األنظمة الفضائية

للتأكد من أن هجمات األسلحة المضادة لألقمار الصناعية ال تحقق أهدافها .ويجب في النهاية على التحالف أن
يضع خطة للرد على أي هجمات متعمدة حتى يتمكن الخصوم من إدراك أن تكلفة مهاجمة األصول الفضائية لدول

التحالف ستكون باهظة للغاية (وبدرجة غير مقبولة من وجهة نظرهم) .بالنسبة إلى اليابان ،فإن التحالف مع الواليات
المتحدة هو األساس لحماية أصولها الفضائية من أي هجمات معادية؛ ولذلك ،يجب على طوكيو وواشنطن العمل
معا لوضع استراتيجية مشتركة عبر المجاالت للردع في مجال الفضاء الخارجي.
ً
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 .8الخاتمة :االستفادة من التحالف األمريكي الياباني لردع ضغوطات النزاع البارد
اإللكتروني والفضاء الخارجي
(المنطقة الرمادية) في مجاالت البحر والفضاء
ّ
سكوت دبليو هارولد ،حاصل على درجة الدكتوراه

مدير مشارك ،مركز سياسات آسيا والمحيط الهادئ

مؤسسة RAND

كما توضح الفصول في هذا المجلد ،فإن التحديات التي تواجهها الواليات المتحدة واليابان من استخدام الصين

لحة وتمثل تحديًا خطيرًا
لضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) عبر مجاالت متعددة هي تحديات حقيقية ُ
وم ّ
لصانعي السياسات (قد ينطبق األمر ذاته على دول أخرى ،مثل روسيا أو كوريا الشمالية ،إذا كانت تستخدم هذه الوسائل
على نطاق مماثل) .يتمثل أحد الخيوط المشتركة بين هذه التحديات في أنها تشمل الجهات الفاعلة و/أو المجاالت

التي تهدف إلى إثارة البلبلة حول مسؤولية الدولة عن القيادة والسيطرة من أجل تحقيق تغيير مادي في الوضع الراهن
بينما تُمكِّ ن قوة تعديلية من تحقيق المكاسب على حساب الحلفاء .في حين أن الردود المماثلة (أي من النوع نفسه

أو في المجال نفسه) غالبًا ما تكون صعبة أو غير مرغوبة (كما توضح الفصول المعنية بالفضاء الخارجي والفضاء

اإللكتروني) ،فإن هذا ال يعني بأي حال من األحوال أن اإلشارة إلى أن الحلفاء ُمجرَّدون من خيارات سياسية لتعزيز الردع.
ّ
يمكن للحلفاء في كثير من الحاالت اتخاذ خطوات جوهرية لتشكيل المعايير الدولية ،والحد من الحوافز والفرص
التي تصب في مصلحة تكتيكات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) أو تُمكِّ نها ،وتعزيز الردع من خالل المنع ،وإظهار

استعدادهم للرد من خالل الردع بالعقاب أو فرض التكلفة .يحدد هذا الفصل الختامي العديد من النتائج المستخلصة

المقدمة في هذه الدراسة والمستوحاة منه.
من تحليالت البحث ُ

أوالً ،هناك سمة مشتركة بين جميع المجاالت الثالثة ،كما يشير العديد من المؤلفين ،وهي قيمة الوصم المعياري

لضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .يمكن للحلفاء رفع التكاليف على الجهات الفاعلة التي قد تستغل
ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في أي مجال (أو مجاالت متعددة) من خالل مساواة تلك الجهات الفاعلة
بالمقاتلين غير الشرعيين أو القراصنة أو قائدي مراكب القرصنة أو المجرمين أو اإلرهابيين .عندما تزيل القوى التعديلية

الحواجز بين المعايير المدنية والعسكرية ،فإنها تعرض القواعد التي تحمي جميع الصيادين ،وجميع مستخدمي

اإلنترنت ،وكل أولئك الذين يعتمدون على االستخدام التجاري للفضاء للخطر .إذا تم تحويل المشاعات العالمية ألعالي

البحار ،أو اإلنترنت ،أو الفضاء الخارجي إلى ساحات يمكن فيها للجهات الفاعلة غير معروفة المصدر شن هجمات على

ثم سيجد النظام الذي دعم السالم والتنمية نفسه في خطر،
قوى الوضع الراهن السلمي مع اإلفالت من العقاب ،ومن َّ
بما في ذلك النظام الذي دعم نمو الصين .تتمتع كل من الواليات المتحدة ،باعتبارها واحدة من القوى الرائدة في األمم
المتحدة ،واليابان باعتبارها قوة مدنية بارزة في العالم ومؤيدة رائدة للقانون والمنظمات الدولية ،بمكانة جيدة بشكل

خاص لحشد الدعم العالمي لوصم ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) ويجب أن تتحرك الدولتان لتعزيز هذه
المعايير ،وذلك بالبناء على النجاح المشهود في وصم العدوان الروسي في شبه جزيرة ِ
القرم ،وبشأن إسقاط طائرة
الرحلة رقم  17للخطوط الجوية الماليزية ،وبشأن تدخل موسكو في العديد من االنتخابات الديمقراطية في الدول
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الغربية .يمكن اعتبار تصنيف الدولة بصفتها مستخدم لضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) بأنه فئة جديدة

تشبه "المعتدي المسلح الدولي" أو "الدولة الراعية لإلرهاب" وهو تصنيف من المحتمل أن يترتب عليه تبعات قانونية

ومعيارية قد تجعل قادة الدول يفكرون مليًا بشأن استخدام أدوات فرض ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) على
أمل تغيير الوضع الراهن بثمن بخس.

ينطوي هذا النهج ،بالطبع ،على أهمية الدبلوماسية والتعاون متعدد األطراف الذي يمتد إلى ما هو أبعد من

التحالف األمريكي الياباني لالستفادة من التحالفات األمريكية األخرى ،والشراكات األمنية ،والعالقات التعاونية،

وكذلك المنظمات الدولية إلنشاء ائتالف واسع لوصم أولئك الذين يستخدمون مثل هذه األساليب الخاصة بممارسة

ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .وقد أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أن منطقة آسيا والمحيط
الهادئ قد تكون متاحة لتوحيد نفسها بطرق جديدة ومهمة في مجال األمن ،ومثل هذا األمر قد يكون ضروريًا لتحقيق

مثل هذا الوصم .لقد تحرك الحلفاء والشركاء الرئيسيون للواليات المتحدة في المنطقة إلى ما هو أبعد من نموذج
المركز واألفرع القائم على "لعبة النفوذ" الذي أسسته الواليات المتحدة في أوائل حقبة الحرب الباردة ،وربما يتطور

نحو شيء تصفه إحدى الدراسات "بشبكة النفوذ ،أو نحو ما وصفته دراسة أخرى بنموذج "دفاع فيدرالي" محتمل 1.هناك

دراسة ثالثة ذهبت إلى أبعد من ذلك لوضع "خارطة طريق التحالف" المصممة لتحقيق "توازن ديناميكي" لغير الحلفاء

شجعوا على إرساء التعاون على أساس الحلفاء
والشركاء اآلخرين الذين يمكن أن يكونوا قد ُ

المترابطين2.

ثانيًا ،يساعد دور تبادل المعلومات االستخبارية وتكوين صورة عملياتية مشتركة بين الجهات الفاعلة في المجال البحري

اإللكتروني ،وفي الفضاء الخارجي على تقليل التعتيم الذي يصب في مصلحة الجهات الفاعلة
في شرق آسيا ،وفي المجال
ّ

التي تسعى إلى استغالل الغموض من أجل ممارسة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .إن أمورًا مثل زيادة الشفافية

وتحسين قدرة جميع األطراف على فهم هوية األطراف وطبيعتها وفهم ماهية األصول ومكانها ،ومعرفة من يتحكم في ماذا
هي أمور تضفي تحسينًا هائال ً على القدرة على خفض "رمادية" النزاع البارد (المنطقة الرمادية) أو حتى استئصال شأفتها.
وفي الوقت الذي يبدو فيه هذا األمر صعبًا في حاالت كثيرة ،إال أنه ليس مستحيال ً في كل األحوال ،حيث إنه ،وإلى المدى الذي

يمكن أن يحدث فيه ،يشكك في قدرة أي معتدي على ممارسة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) دون خوض مخاطر

تصعيد غير مقبولة على مستوى المجال العسكري الذي يسعى المعتدي إلى تجنبه .ولهذا السبب تبرز االستثمارات في
فرصا واعدة لتعاون أوثق بين
االستخبارات واالتفاقيات التي تهدف إلى تبادل المعلومات والمعلومات االستخباراتية باعتبارها
ً

الواليات المتحدة واليابان وكذلك بين الحلفاء والشركاء اإلقليميين اآلخرين مثل كوريا الجنوبية أو تايوان أو الفلبين في المجال

البحري أو أي قوى أخرى إلكترونيّة أو فضائية في المجاالت األخرى.

ثالثًا ،عند الحديث عن الردع بالمنع ،فإن هناك عددًا من الخيارات المتاحة أمام الحلفاء .تستطيع اليابان ،بل
ويتوجب عليها ،اكتساب قدرات إضافية في مجال إنفاذ القانون البحري وتوظيف عدد أكبر من األفراد؛ كما تستطيع

Victor Cha, “Powerplay: Origins of the U.S. Alliance System in Asia,” International Security, Vol. 34, No. 3,Winter 2009/2010; 1
Patrick Cronin, Richard Fontaine, Zachary M. Hosford, Oriana Skylar Mastro, Ely Ratner, and Alexander Sullivan, The Emerging
Asia Power Web: The Rise of Intra-Asian Security Ties, Washington, D.C.: Center for a New American Security, 2013; Michael J.
Green, Kathleen H. Hicks, and Zack Cooper, Federated Defense in Asia, Washington, D.C.: Center for Strategic and International
.Studies, 2014
Patrick Cronin, Mira Rapp-Hooper, and Harry Kresja, Dynamic Balance: An Alliance Requirements Roadmap for the Asia- 2
.Pacific Region, Washington, D.C.: Center for New American Security, 2016
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كذلك القضاء على أي ثغرات عملياتية وقانونية بين خفر السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتي اليابانية 3.وتستطيع
الواليات المتحدة واليابان سويًا االستمرار في تعزيز وضعهما العسكري التقليدي في سلسلة جزر الجنوب الغربي
وجلب قدرات جديدة ،كتلك المبينة في الفصل  ،2واستحداث مفاهيم عمليات إضافية لغلق الباب أمام خيار االستيالء

على الجزر بتكلفة منخفضة (فيما يتعلق بالمجال البحري) .أما عن قدرات الجيش األمريكي (ال سيما قدرات الهجوم
خاصة عند مواجهة القدرات الصينية التقليدية في منع الوصول/منع دخول المنطقة،)4
البرمائي التي تكون مفيدة
ً
والتي تم التطرق إليها ولو بشكل قليل في هذا المجلد فيما يتعلق بالشؤون البحرية ،فإنه يمكن االستفادة منها في

تعزيز الردع بالمنع من خالل التخطيط والتدريب والمناورات .ويمكن أن تتحقق هذه االستفادة عن طريق استغالل آلية
التخطيط الثنائية ( )BPMوآلية تنسيق التحالف ( )ACMبهدف ضمان رد فعل مشترك وسلس في حاالت طوارئ النزاع
البارد (المنطقة الرمادية) من قِبل التحالف .وكما تبين من عملية التسلل داخل المياه في آب (أغسطس) من عام

 2016بالقرب من جزر سينكاكو ،يقف كل من أسطول سفن الصيد الصينية وقوات إنفاذ القانون البحري والميليشيات
جميعا جيش التحرير الوطني على أهبة االستعداد لفرض تهديد حقيقي ومتواصل على سلسلة
البحرية ومن ورائهم
ً

جزر الجنوب الغربي بما في ذلك جزر سينكاكو 5.وقد أدرك الحلفاء أهمية االعتماد على آلية التخطيط الثنائية ()BPM

وآلية تنسيق التحالف ( )ACMللتصدي لهذا النوع بعينه من محاوالت ممارسة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة
الرمادية) ،وسيكون من الضروري التعلُّم من دروس ذلك الحادث والعمل على تنسيق تدابير رد الفعل وتوقيتاته وتنقيحها

وصعوبة للصين إذا ما استمرت في السعي نحو تغيير الوضع
تعقيدا
وتحسينها بشكل أكبر من أجل تقديم هدف أكثر
ً
ً

الراهن من خالل ممارسة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري.

وعلى نفس المنوال ،يستطيع الحلفاء تحسين التعاون الوطني بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالدفاعات

اإللكترونيّة تحسينًا أكبر ،مما يحث اتباع مستوى أكبر من "النظافة اإللكترونيّة" بين السكان وتعميمها بشكل رسمي
على مستوى جميع الدفاعات وشركات القطاع الخاص المعنية بالبنية التحتية الحيوية .وتستطيع واشنطن وطوكيو،
في الوقت ذاته ،تسريع عملية تبادل المعلومات ،والمشاركة في التنمية واألبحاث المشتركة التي تهدف إلى إضفاء
المزيد من األتمتة على برامج الدفاع والكشف ،وتوسيع نطاق الجهود لوصم الهجمات اإللكترونيّة من خالل االرتقاء

بالمعايير العالمية 6.ويمكن لكلتيهما التسريع من عملية إصدار بروتوكوالت معالجة أوجه الضعف ،ومن االختبار الروتيني

ألنظمتهما ،بل وحتى المشاركة في اختبار محدود لقدرات بعضهما على صعيد العمليات العسكرية باعتبار كل هذه
األمور وسائل لمحاولة اكتشاف أوجه الضعف ومعالجتها قبل أن يستغلها الخصم لصالحه.

 3ولالطالع على المزيد بشأن هذه المخاوف األخيرة ،انظر ,Celine Pajon, “Japan’s Coast Guard and Maritime Self-Defense Force in
.the East China Sea: Can a Black-and-White System Adapt to a Gray-Zone Reality?” Asia Policy, No. 23, January 2017
Grant Newsham, “Exploiting Amphibious Operations to Counter Chinese A2/AD Capabilities,” Center for a New American 4
.Security, June 13, 2016
 .“Japan Protests After Swarm of 230 Chinese Vessels Enter Waters Near Senkakus,” Kyodo,August 6, 2016 5قامت ست سفن
على األقل من سفن خفر السواحل الصيني بمرافقة سفن الصيد الخاصة الشكلية ،وكان ذلك عقب حادثة مماثلة في اليوم السابق
عندما دخلت ثمان سفن من خفر السواحل الصيني المياه اإلقليمية اليابانية بالقرب من جزر سينكاكو.
 6لالطالع على المزيد بشأن التعاون األمريكي الياباني فيما يخص النظافة اإللكترونيّة انظر  .Harold et al., 2016لالطالع على المزيد
اإللكتروني انظر Scott W. Harold, Martin C. Libicki,
بشأن تعزيز المعايير في إطار استراتيجية لتشكيل السلوك الصيني في الفضاء
ّ
and Astrid Stuth Cevallos, Getting to Yes with China in Cyberspace, Santa Monica, Calif: RAND Corporation, RR-1335-RC,
.2016
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أما في الفضاء ،وفي ظل صعوبة التدعيم ،ال يزال للردع بالمنع دورًا يؤديه ،ورغم أن حاله مثل ما هو عليه الوضع

واحدا من استراتيجية عامة أوسع نطا ًقا لتعقيد أهداف الخصوم
جزءا
في مجالي البحر والفضاء
ً
اإللكتروني ،فإنه يمثل ً
ّ
وتثبيط جهودهم الرامية إلى التقليل من شأن األصول الفضائية أو تعريضها للمخاطر .ويتطلب هذا التدعيم جهودًا
اإللكتروني وجهودًا
متواصلة للدفاع عن مرافق التتبع والقياس عن بُعد والتحكم ،ويتطلب كذلك تعزيزات أكثر لألمن
ّ
أكبر لتدعيم طرق االتصال ثنائية االتجاه األخرى ،وتحسينات للتوعية بأحوال الفضاء المشتركة أو المتبادلة .ومن
مقارنة بدرجة حرارة
المحتمل أال تستطيع األقمار الصناعية أن تدور في خفاء حقيقي بسبب البيئة التي تعمل فيها
ً

إضافة إلى ذلك ،فإن األنظمة
الفضاء األس اسية (والتي تحوم حاليًا حول  2.7درجة كلفن فقط فوق الصفر المطلق).
ً
ٍ
كاف من الحركية والقدرة على إعادة التموضع يسمح لها
تدعيما كافيًا أو تصنيعها بقدر
الفضائية ال يمكن تدعيمها
ً
بامتصاص ضربة متعمدة أو تفاديها .ولذلك ،فإن أفضل الطرق لتدعيم األقمار الصناعية واألصول الفضائية األخرى
تأتي في إطار محدود فيما يتعلق باإلجراءات التي يتم اتخاذها على سطح األرض وفي الوصالت الصاعدة والوصالت
الهابطة الموجودة بين األصول الفضائية وأجهزة التحكم األرضية الخاصة بها.

وأخيرًا ،توجد العديد من الطرق إلنفاذ الردع بالعقاب (أو كما يفضل بعض المؤلفين أن يطلق عليه الردع بفرض

التكلفة) ،باإلضافة إلى وضع إطار للسياق المعياري ،الذي من غير المرجح أن يعمل على المدى القصير والمتوسط

ما لم يتم التعزيز بمحفزات إضافية ملموسة .ومن بين هذه المحفزات تطبيق العقوبات القانونية واالقتصادية لفرض
التكاليف على الدولة والجهة دون مستوى الدولة والجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تتورط في ممارسة
ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) .ويمكن إدراج أسماء األفراد والشركات على قائمة منظمة الشرطة الجنائية

الدولية ،ويمكن شطب أسماء الشركات من أسواق األوراق المالية ومنعها من البيع بأسواق خارجية ويمكن تجميد
األصول وكذلك حجب التأشيرات ومن الممكن الشروع في المالحقة اإللكترونيّة لألفراد أو الجماعات التي تشترك في

النشاطات اإللكترونيّة أو في ممارسة ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) في المجال البحري .وعالوة على ذلك،
كما يشير فوكودا ،فإنه يمكن ممارسة النشاطات االستخبارية السياسية والسرية أو الخفية لفرض التكلفة على
الجهات الفاعلة التي من الممكن أن تعتقد خطأ ً أن بمقدورها التصرف بمأمن عن األعمال االنتقامية ولكنها تخاف

حقا أو ما يتكشف عن فساد قادتها؛ ويمكن للحلفاء محاولة مد المزيد من الدعم للجماعات المقموعة التي
شعوبها ً

تسعى للمطالبة بحقوقها اإلنسانية العالمية .وفي خيار أخير ،تستطيع الواليات المتحدة واليابان على الدوام تبني
إطار عمل تصعيدي من شأنه استعادة الردع من خالل تقبل مستويات مخاطرة أكبر ،وهو األمر الذي طالب به عدد من

مراقبي الواليات المتحدة والصين ،بغرض استعادة الردع من خالل إرادة امتصاص إمكانية نشوب صراع

عرضي7.

في الختام ،وبما أنه ال توجد ضمانة على نجاح التحالف األمريكي الياباني في ردع الصين أو أي جهات فاعلة

أخرى عن السعي لالنخراط في ضغوطات النزاع البارد (المنطقة الرمادية) الموجهة ضد الحلفاء في مجاالت البحر أو

اإللكتروني أو الفضاء الخارجي ،فإن مؤلفي هذا المجلد يقدمون مجموعة كبيرة من التصوّرات التي ستعاون
الفضاء
َ

والمحللين الذين يسعون إلى فهم أفضل طرق صياغة الجهود الرامية إلى ردع ضغوطات النزاع
صانعي السياسات
ُ

البارد (المنطقة الرمادية) ،بل ودحرها إن لزم األمر .ومن المحتمل أن تستمر الفوائد النابعة من العالقة بين الواليات
المتحدة واليابان والجمعيات السياسية واألكاديمية والتحالف والسالم واألمن في المحيط الهادئ المنبثقة عن
المشاركات المتواصلة (كأولئك المشاركين في مداوالت سلسلة مؤتمرات التحالف األمريكي الياباني) في أن تؤتي
ثمارها لسنوات قادمة.

Oriana Skylar Mastro, “Why Chinese Assertiveness Is Here to Stay,” Washington Quarterly, Vol. 37, No. 4, 2014; Robert 7
Blackwill and Ashley J. Tellis, Revising U.S. Grand Strategy Toward China,Washington, D.C.: Council on Foreign Relations,
.2015; Blair, 2015
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نبذة عن المؤلفين
سكوت دابليو هارولد :المدير المشارك بمركز سياسات آسيا والمحيط الهادئ وعالم سياسي في مؤسسة

 RANDمتخصص في األمن الشرق آسيوي والشئون الدولية .وعمل قبل االلتحاق بمؤسسة  RANDفي آب (أغسطس)
من عام  2008في مركز جون ل .ثورنتون لدراسات الصين التابع لمؤسسة بروكنجز ما بين  2006و .2008وبجانب عمله

مساعدا في برنامج الدراسات األمنية بكلية إدموند أيه والش للخدمة
في مؤسسة  ،RANDفإن هارولد يعمل أستاذًا
ً

أيضا أستاذ مساعد للشئون الدولية بجامعة كولومبيا.
الخارجية بجامعة جورج تاون والتي درّس بها منذ  ،2006وهو ً

دين تشينغ :زميل أبحاث كبير متخصص في الشؤون السياسية واألمنية الصينية بمؤسسة التراث (Heritage

 .)Foundationوهو متخصص في دراسة السياسات العسكرية والخارجية الصينية ،وال سيما في عالقة الصين
عاما في
بباقي دول آسيا والواليات المتحدة .وكان قبل انضمامه لمؤسسة التراث
واحدا من كبار المحللين لمدة 13
ً
ً

المؤسسة الدولية لتطبيقات العلوم ،ثم عمل مع قسم الدراسات الصينية بمركز التحليالت البحرية .وعمل تشينغ

قبل االلتحاق بالقطاع الخاص محلال ً في برنامج األمن والفضاء الدولي التابع لمكتب التقييم التكنولوجي؛ وهو عبارة

عن وكالة أسسها الكونغرس ،حيث درس المجمع الصناعي العسكري للصين .وقد حصل على درجة البكالوريوس في

السياسة من جامعة برينستون في  1986ودرس للحصول على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
اللواء جون أيه دافيس (متقاعد من الجيش األمريكي) :نائب الرئيس وكبير ضباط األمن الفدرالي في Palo

 .Alto Networksيمتلك خبرة من العمل تزيد عن العقد كان خاللها أحد كبار التنفيذيين على صعيد أوجه األمن

اإللكتروني كافة أثناء إدارته للمؤسسات في قطاع األمن القومي األمريكي .ويعمل حاليًا على توسيع نطاق مبادرات
ّ
اإللكتروني للقطاع العام الدولي ومساعدة الحكومات والقطاعات حول العالم لمنع الهجمات
األمن
وسياسات
ّ

اإللكترونية .وتتضمن خبرته إدارة مخاطر األمن اإللكتروني وقيادة الفريق وبنائه والتخطيط االستراتيجي والمعرفة
اإللكتروني.
التقنية للتهديد
ّ

جونتشي فوكودا :زميل زائر في معهد الدراسات السياسية الدولية وكلية قادة وأركان قوة الدفاع الذاتي

أيضا محاضر مساعد في كلية الدراسات العليا في القانون التابعة لجامعة هوساي بطوكيو.
الجوية اليابانية .وهو
ً
سابقا
عاما من الخبرة في تدريس العالقات الدولية واألمن الدولي وقضايا الدفاع .وقد عمل
ً
يمتلك السيد فوكودا ً 20

محلال ً في خدمات االستخبارات والتحليل التابعة لوزارة الخارجية اليابانية وعمل زميال ً باحثًا في مؤسسة ساساكاوا
للسالم وزميال ً باحثًا في معهد دراسات السياسات الدولية.
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كيكو كونو واحدة من كبار الباحثين في المعهد الوطني للدراسات الدفاعية الذي يعد أحد مراكز الفكر والرأي

لوزارة الدفاع اليابانية .انضمت للمعهد لوطني للدراسات الدفاعية في  2002عقب إتمامها درجة الدكتوراه في القانون

اإللكتروني.
من جامعة صوفيا .ويركز بحثها الحالي على القانون الدولي والتشريعات المحلية فيما يخص األمن
ّ

الفريق يوشياكي ناكاغاوا (متقاعد من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية) التحق بقوات الدفاع

الذاتي البرية اليابانية في  1978وتم تكليفه في  .1979حاصل على درجة الماجستير في الهندسة النووية من معهد

ماساتشوستس للتكنولوجيا .وتضمن تكليفه قيادته لسرية دبابات خاصة بقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وفرقة
قائدا ألبحاث وتطوير قيادة قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تقاعد في .2013
مشاة .وكانت مهمته األخيرة بصفته
ً

مشاركا في المنتدى الياباني للدراسات االستراتيجية في طوكيو.
ويعمل حاليًا باحثًا
ً

كازوتو سوزوكي أستاذ السياسات الدولية في جامعة السياسات العامة بجامعة هوكايدو اليابان .تخرج في

قسم العالقات الدولية بجامعة ريتسوميكان وحصل على درجة الدكتوراه من معهد ساسكس األوروبي بجامعة

مساعدا في مؤسسة البحوث االستراتيجية في باريس بفرنسا ،وعمل كذلك
ساسكس بإنجلترا .وقد عمل
سابقا باحثًا
ً
ً

مساعدا في جامعة تسوكوبا .وقد عمل سوزوكي مع هيئة الخبراء التابعة للجنة إقرار العقوبات اإليرانية تحت
أستاذًا
ً

إشراف مجلس األمن التابع لألمم المتحدة .وهو خبير بسياسات الفضاء وسياسات الطاقة النووية ومراقبة الصادرات
وحظر االنتشار النووي .وقد أسهم في كتابة مسودة قانون الفضاء األساسي لليابان ويعمل عضوًا من أعضاء اللجان

الفرعية الخاصة بالسياسات الصناعية وسياسات أمن الفضاء في بعثة سياسات األمن الفضائي القومي.
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