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 دور العامل التقني يف معاجلة ادارة الدولة ذات الشكل اجملزأ
 )اليابان دراسة تطبيقية (

State Administration of fragmented shape 
(Japan Case Study) 

 عبد االمير عباس الحيالي .د أ.
 ن

 م. فراس عبدالجبار عبد الله الربيعي
 ن

 ن/ قسم الجغرافيةكلية التربية/ جامعة ديالى

 اخلالصة
تعتبر اليابان منن الند ذ ذات اللناذ الم نزو  ىن  منن اشن و انلنااذ منن   ين  
نظر الباحثين في ال غرافين  الشياشني  لمنا ياتنمنو منن تنع بات فني الم ناذ العشنار  
 في م اذ النقذ  يؤد  الى ملااذ  م  في عملي  بناء الق ة  قند اشنتطاعت اليابنان 

الملال  بالعامذ التانل  ي  تماننت منن ت نا ز  على الرغم من ذلك التغلب على ىذه
اذ التع بات ممنا اىلينا للتمن ت حتنى علنى الند ذ ذات اللناذ المنندمسع  فقند شنعت 
الحا منن  اليابانينن  الننى تطنن ير منظ منن  النقننذ  الم اتننكت تانل  يننا بلنناذ شنناىم فنني 

منا فني تذليذ تع بات اللاذ الم زوحيث تعتبر من الد ذ المتقدمن  فني ىنذا الم ناذ ا
الم اذ العشار   فانيا تمانت من تطن ير قندراتيا العشناري  بلناذ ابينر حينث تحتنذ 
المرتب  الخامش  فني العنالم فني اننمنات العشنار   تماننت منن تتننيد اشنلح  دفاعين  

 فعال   متط رة.
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 املقدمة
منننذ البنندايات ان لننى للحينناة علننى   ننو انرض عننر  اننشننان النننظم الشياشنني  

مشننمياتيا لتنظننيم لننؤ ن حياتننو  منند تطنن ر الحينناة اتشننعت ىننذه النننظم علننى اخننتك  
 تط رت مماىيميا حتى  تنلت النى مرحلن  الد لن  المعاتنرة التني نعرفينا الين م  ىني  
د لنن  ذات نظنننام قنننان ني  شياشنني لينننا شنننماتيا البننارزة التننني تميزىنننا مننن حينننث اللننناذ 

تنت  اغلنب انتماقينات الد لين   التا ين  الشنلط   القنان ن  الشنيادة  انشنتقكذ  قند ن
على ان الد ل  ي ب ان تتن افر فيينا ثكثن  لنر ط  ىني ارض  لنعب  حا من  تتن لى 
الشننلط  فييننا  اقلننيم م حنند  ان تانن ن ليننا مننؤىكت النندخ ذ منند الد لنن  انخننر    فنني 
عكقننات مت ازننن   قنند رافننت نلنن ء الد لنن  الحديثنن  الاثيننر مننن الملنناكت  منيننا ملننال  

فتنن  ال غرافين ن المختتن ن فني ال غرافين  الشياشني  الد لن   الد لن    اللاذ )لناذ
ذات لاذ مندمس  مشتطيذ  م زء  مثق ب  لاذ منينا مزايناه  عي بنو ل  لعنذ اللناذ 
الم نننزو ىننن  منننن واثنننر انلنننااذ  نننعما منننن الناحيننن  الشنننتراتي ي  لتنننع ب  النننتحام فينننو 

منن لناليا  منن التغلنب علنى  الشيطرة على ا زاءه ان ان بعض الند ذ تماننت بنرغم 
ىنننذه التنننع بات بم نننذ تم قينننا التان لننن  ي  نظامينننا اندار  ال يننند  قننند تننننا ذ ىنننذا 
البحث الم شن م )ادارة الد لن  ذات اللناذ الم نزو اليابنان دراشن  تطبيقين    التنع بات 
التننني تعتنننرض الد لننن  ذات اللننناذ الم نننزو   ايميننن  ادارتينننا منننن خنننكذ دراشننن  اليابنننان 

لنن   تتمثننذ الملننال  التنني يطرحيننا الباحننث فنني الشننؤاذ التننالي )ىننذ لللنناذ ادراشنن  حا
الم زواثنننر علنننى قننن ة الد لننن  العشننناري  ا  انقتتنننادي     يمتنننرض الباحثنننان ان لللننناذ 
الم زو اثر شلبيا على ق ة الد ل  العشاري   انقتتادي   لان يمان ت نا زة منن خنكذ 

نيس التحليلنني فنني تحليننذ البيانننات التنني ليننا العامننذ التانلنن  ي ل  اشننتخدم الباحثننان المنن
 عكق  بادارة الد ل  .

 ت نننمن البحنننث علنننى مبحثنننين تننننا ذ فننني المبحنننث ان ذ النننااذ الد لننن  فننني 
ال غرافينن  الشياشنني  منند الترايننز علننى اللنناذ اليابنناني امننا المبحننث الثنناني فقنند تنننا ذ 

 تحليذ العامذ التقني  د ره في ت ا ز ملاكت اللاذ الم زو.
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 املبحث االول
 اشكال اندونة يف اجلغرافية انسياسية

  نننر  ان مشنناحات النند ذ تختلنن  عننن بع ننيا مننن 1مننن مكحظنن  الخريطنن  )
حيث )اللاذ   نن تلك المشاحات تتخذ الاان معين  نتي   تعيين الحند د الشياشني  

رت النى بين الد ذ   يرانيا ل  على الرغم من تط ر انشلح   المنن ن الحربين  التني اثن
در نن  ابيننرة فنني التقليننذ مننن اىمينن  لنناذ الد لنن  فنني النندفاع عننن امنيننا ل فننان اللنناذ 
نيننننزاذ يحشننننب مننننن  ننننمن الع امننننذ التنننني تننننؤثر فنننني العكقننننات الخار ينننن  الشياشنننني  

  1) انقتتادي   في التط ر الداخلي لل حدات الشياشي   في ايمي  اداء  ظائميا 
نميننز انتنننا  العامنن  انتينن  علننى   منند تعنندد ىننذه انلننااذ فمننن المماننن ان

 اشاس تاثيرىا على شل ك الد ل  الداخلي  عكقتيا الخار ي 
   خريط  تماء تبين الااذ ال حدات الشياشي  للعالم1خريط  )

الخريط  من عمذ الباحثين بانعتماد على اطلس العالم ل الدار العربي  للعل م ل 
 .19لص2005ان لى ل الطبع 
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الخريط  من اعداد الباحثين بانعتماد على لبا  المعل مات الد لي  اننترنيت 
  www.goglemap .comعلى الم قد 

 الشكل المنتظم -6

   النذ   compactيشمى اللاذ المنتظم باللاذ اليندشي ا  اللاذ الملتئم )
لنبو دائنر  ا  مربعننا ا  معيننا مثنذ فرنشنا ل  ىن  بالنشنب  للد لنن   يتخنذ لناك دائرينا ا 

يعد لاك مثاليا من الناحي  النظري  خات  اذا اانت العاتم  تحتنذ م قعنا مرازينا ل 
اما من الناحي  المعلي  فاننو لنم يعند لللناذ ا  الح نم اىميتنو الشنتراتي ي  الشنابق  امنام 

  انشلح  الن  ي  . التقدم العلمي  التم ت في الق ة ال  ي 
 علننى الننرغم مننن ذلننك فننك يننزاذ لنناذ الد لنن  لننو قيمنن   اثننره فنني النمنن  الننداخلي 
 فننني اداء الد لننن  ل ظيمتينننا  يمتننناز ىنننذا اللننناذ بقتنننر طننن ذ الحننند د قياشنننا بمشننناح  

  2)مننتظم عنن غينرة منن انلنااذ انخنر الد ل  ل  ىذه الميزة التي يتمتد بيا اللاذ ال

ي تتعننرض منيننا الد لنن  للغننز  الخننار ي قليلنن  ل  يماننننا ان نحشننب وذ تانن ن النننقط التنن
انحننرا  لننناذ الد لننن  عنننن اللننناذ المثنننالي اذا حشنننبنا النشنننب  بنننين الننندائرة التننني تلنننمذ 

 مشاح  الد ل   انط اذ الحقيقي  لحد دىا .
 الط ذ المعلي للحد د / ط ذ قطر الحد د الدنيا على لاذ دائرة

رقم على اقترابنا من اللاذ المثالي ل فعلنى شنبيذ  في ىذه الحال  يدذ تغر ال
الننندائرة التننني تلنننمذ مشننناحتيا المثننناذ ان قيمننن  نشنننب  اطننن اذ حننند د فرنشنننا النننى قطنننر 

   مثننذ فرنشنا اننذ 1  ممنا ينندذ  علنى ان لنناليا مثنالي تقريبنناانظر خريطن  )2)تشنا  
بننناء  مننن متننر  ليبيننا  ش يشننرا  الم ننر  النمشننا  ر مانيننا  يشنناعد اللنناذ فنني عملينن 

 الطرت مما ي فر م ي دا اقتتاديا .

http://www.gogle/
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   الد ل  ذات اللاذ المندمس )زيمباب    1لاذ )
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س العننننالم ل النننندار العربينننن  الخريطنننن  مننننن عمننننذ البنننناحثين بانعتمنننناد علننننى اطلنننن

 .54لص2005ل الطبع  ان لى لللعل م
 الشكل الغير منتظم -3

  2تن  بلناذ غينر مننتظم ا  غينر منال   لناذ )يكحظ ان بعض الد ذ تت
فقد تا ن حد دىا اثيرة انلت اء  التعرج فتبد ا متلنعب  مثنذ المانينا ل  نلنك ان   ن د 
ىذا النمط قند ينؤد  النى عرقلن  الحران   انتتناذ  يقلنذ ا  يعن ت التماعنذ بنين اقناليم 

  فنني لننناذ الد لنن   تماشنننايا .  ىننناك حنننانت مننن النننااذ اخننر  ياننن ن فييننا التطنننر 
  ا   Enclaveالد لنننن   يحنننندث ذلننننك اذا اانننننت للد لنننن   ينننن ب شنننن اء اننننان داخليننننا )

   قنننننننننند يانننننننننن ن للد لنننننننننن   Bridgehead  ا  راس ال شننننننننننر )  Exclaneخار يننننننننننا )
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(Clacis   ىنن  عبننارة عننن امتننداد ارا نني احنند  النند ذ فنني منطقنن   بلينن  عبننر خننط 
   ان ىننذا الننن ع مننن  Projectionتقشننيم المينناه ل  قنند يانن ن للد لنن  نتنن ء ا  بننر ز )

  3)اللاذ لو اثره في  غرافيتيا الشياشي  

   لاذ الد ل  غير المنتظم2لاذ )

س العننننالم ل النننندار العربينننن  الخريطنننن  مننننن عمننننذ البنننناحثين بانعتمنننناد علننننى اطلنننن
 .58لص2005ل الطبع  ان لى لللعل م



 
 

 

 

   

 

 عبد االمير عباس الحيالي .د أ.
 م. فراس عبدالجبار عبد الله

 3162(  أيــلـول   66العـــدد   )

دور العامل التقني في معالجة 
 ادارة الدولة ذات الشكل المجزأ

  411 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد األول

 Elongatedالشكل الطولي )المستطيل ( -2
د لننن  مشنننتطيذ اذا انننان ط لينننا يبلننن  شنننت  ا نننعا   يمانننن القننن ذ ان لننناذ ال

عر ننيا فننني المت شننط ل  تنطبنننت ىنننذه القاعنندة علنننى لنننيلي  النننر يس  الشننن يد  ت  ننن  
 بنمننا  مننك    ليننذا اللنناذ تبعننات اقتتننادي   اشننتراتي ي  . ان لنندة انشننتطال  ىننذه 
 تنننؤد  النننى تنننن ع البيئنننات الطبيعيننن  انمنننر النننذ  ينننؤد  النننى تحقينننت در ننن  معينننن  منننن
اناتماء الذاتي ننو ي عذ الد ل  تقد  من د ائر عرض مختلم  مما يؤد  الى تن ع 
المناخ ل انان من عي ب ىنذا اللناذ اننو ينؤد  النى عرقلن  حران  النقنذ  الم اتنكت 

ل ف نننك عنننن ذلنننك فنننان ىنننذا اللننناذ يترتنننب علينننو ملننناكت حد ديننن   4)داخنننذ الد لننن  
ي اع  من احتماذ تعر يا للخطر ل  من  شياشي  اما ان اطال  الحد د الشياشي  

ابنننرز عيننن ب ىنننذا اللننناذ ان ىنننذه ان نننزاء يمانننن قطعينننا بشننني ل  عنننن الد لننن  انم اذا 
ماحنندثت حراننن  عشنناري  منننن د لنن  غينننر تننديق   ان ىنننذه ان ننزاء تمتقننند الننى العمنننت 
الشننننتراتي ي ممننننا يننننؤثر علننننى الد لنننن   خت تننننا اذااانننننت ىننننذه ان ننننزاء ذات اىمينننن  

  .3لاذ ) 5)شتراتي ي  
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   لاذ الد ل  المشتطيذ3لاذ رقم )

ل س العنالم ل الندار العربين  للعلن مالخريط  من عمذ الباحثين بانعتماد على اطلن
 .76لص2005الطبع  ان لى ل

 ( perforatedالشكل المثقب )  -4
 ىي الد ذ التي ت م بين ارا ييا د لن  ا  ااثنر  تحت يينا تمامنا حينث تحنيط 

د الننن احي  ي ننم ىننذا النننمط مننن انلننااذ د ن مثننذ ايطاليننا ل التنني بحنند دىا مننن  مينن
ت ننم بننين ارا ننييا د ن تننغيرة  نندا مثننذ وشننان مننارين   الماتياننان .   ننن ب افريقيننا 

  2مثاذ ليير ليذا النمط من انلااذ المثقبن اذ ت نم بنين ارا نييا د لتنين ليشن ت  )
ذه الد ذ الثاقب  فني الند ذ انابنر ملي ن نشم  ل  ى 5ملي ن نشم   د ل  )ش ازيكند  
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تا ن تابع  ليا اليا  ىذا مان ده في  ن ب افريقيا  ايطاليا اللتين تتحامنان فني امن ر 
  6)داخلين  فني ارا ننييا  ) Enclavesىنذه الند ذ التنغيرة  التني نتعنند شن    ي بنا )

  4لاذ )

عربينننن  س العننننالم ل النننندار الالخريطنننن  مننننن عمننننذ البنننناحثين بانعتمنننناد علننننى اطلنننن
 .62لص2005ل الطبع  ان لى لللعل م

 الشكل المجزأ أو المشتت-5
حينننث ياننن ن اقليمينننا ماننن ن منننن  نننزئين ا  ااثنننر ل  ان امنننتكك الد لننن  مشننناح  
متتل  يعد احد المتطلبات انشاشي  التي تمانينا منن اداء  ظائمينا بتن رة طبيعين  ل 

شني   العشناري   انقتتنادي  ذلك ان تقطيد المشاح  قد يخلت اثيرا من الملااذ الشيا
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 ان تماعيننن  للد لننن  ل فقننند ينننؤد  التقطننند  الت زئننن  النننى عرقلننن  انتتننناذ بنننين انقننناليم 
الملننتت    يالنن  الد لنن  دفنند الد لنن  اثمننان التعريمنن  الامراينن  للنند ذ انخننر  ل ممننا قنند 

ن  قننند تاننن ن الد لننن  الم نننزاة عبنننارة عننن  7)ينننؤثر علنننى قابليتينننا الدفاعيننن   انقتتنننادي  
م م عنن  مننن ال ننزر مثننذ اليابننان م  نن ع البحننث وذ تمتننذ المشننطحات المائينن  بننين 
ىننذه ال ننزر ل انمننر الننذ  ي عننذ انتتنناذ امننرا تننعبا فنني  قننت الشننلم امننا يقلننذ مننن 
ح ننم الحرانن  الت ارينن  بينيننا ل  لغننرض ربننط ىننذه ان ننزاء ب شنن ر ا  غيرىننا فيتطلننب 

ل ننزر التابعنن  للد لنن  فنني  قننت انمننر تاننالي  باى نن  لف ننك عننن النندفاع عننن اننذ ا
الحننرب  اثيننرا ماتثننار بننين النند ذ ال زرينن   النند ذ انخننر  ملننااذ بختنن ص تحدينند 

  8)المياه انقليمي   مايترتنب علنى ذلنك منن ملنااذ للمكحن  العالمين   الت نارة الد لين  
 زينننرة منتلنننرة فننني 3000امنننا ىننن  الحننناذ بالنشنننب   لليابنننان التننني  تتاننن ن منننن حننن الي 

الياد   اربع  منيا تمثذ ال زر الرئيش  لليابان  ىي من اللماذ الى ال ن ب المحيط 
ى اايند   ى نلن   لننيا ا   اي لن   تمتند ىننذه ال نزر علنى لنناذ قن س بنين دائرتنني 

 . 1ام انظر خريط  )2400لمان بط ذ يقارب  45-30عرض 
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   امبراط ري  اليابان1خريط  )

لننننى اطلننننس العننننالم ل النننندار العربينننن  الخريطنننن  مننننن عمننننذ البنننناحثين بانعتمنننناد ع
 .98لص2005للعل مل الطبع  ان لى ل

 زينننرة ى نلننن  اابنننر ال نننزر  انننم  تعننند27222 تبلننن  مشننناح  ال نننزر اليابانيننن  
%من مشاح  اليابان بينما تمثذ 62 تمثذ 2ام230531الياباني  حيث تبل  مشاحتيا 

 %.5% ليا ا  11 اي ل  2ام7760%  تبل  مشاحتيا 21 زيرة ى اايد  
 تقنند اليابننان لننرت القننارة انشنني ي  بننين المحننيط الينناد   بحننر التننين اللننرقي 

ن  زيرة شخالين الر شي  م يت انيما  عن  زر  يمتليا عن ا ريا م يت ش يا  ع
الا ريذ الر شي  م يت تم ر    تبل  المشاف  التني تمتنليا عنن البنر انشني   عبنر 

اننم  عننن لننرت انتحنناد 100اننم  عننن م ننيت شنن يا حنن الي 800بحننر اليابننان حنن الي 
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اننم ل  يبلنن  عنننرض م ننيت شنن يا الماتننذ بننين  زينننرة 300الشنن فيتي الشننابت بحنند د 
 . 9)ام16 بين  زر ا ريذ الش فيتي  ح الي  ى اايد 

لقنند عانننت اليابننان مننن اللنناذ الم ننزو اثيننرا  اتننطدمت بقنن   عدينندة  مننن ىننذه 
الق    يرانينا المبالنرين )التنين ل ر شنيا    دخلنت فني حنر ب تنعب   تماننت فني 

مننن الشننيطرة علننى تنناي ان  شننخالين   ننزر الا ريننذ  اا ريننا  تزاينند نم ذىننا 1910شننن  
ي  القرن العلرين حتى الحرب العالمي  الثاني  حيث ان تدخذ ال نيات المتحندة في بدا

اد  الننى خشننارة اليابننان الحننرب حيننث خشننرت اليابننان العدينند مننن  زرىننا فنني ا اينننا ا 
 ا رياننن   ترا ننند نم ذىنننا النننى ال نننزر انربننند الرئيشننني   بعننند قتننن  ال نينننات المتحننندة 

 بقينننت تحننننت 1945ذريننن  اشتشنننلمت اليابنننان مننندينتي ىير لنننيما  نغنننازااي بالقنبلننن  ال
 علنننى الننرغم منننن ان ال نينننات المتحننندة اعنننادت 1952انحننتكذ انمرياننني حتنننى عنننام 

ان ان ر شننننيا مازالننننت تحتننننذ  ننننزر الا ريننننذ 1972 زيننننرة ري اينننن  الننننى اليابننننان عننننام 
 .  10) ترفض اعادتيا 

خات  اي ل    الملال  الثاني  التي تعاني منيا اليابان ى  ان ال زر التغيرة
 لنننيا ا  تقننند علنننى اطنننرا  اليابنننان ممنننا يلننناذ نقطننن   نننع  شنننتراتي ي  اخنننر  فننني 
ال شم الياباني حيث انيا تمتقد الى العمت الشتراتي ي في حالن  الي ن م عليينا نشنيما 
انيننا تبتعنند عننن العاتننم  ط اينن  بمشنناف  ابيننرة  اننذلك الحنناذ بالنشننب  لي ااينند   ان 

ين الشنابقتين ان انينا تبعند عنن العاتنم  ط اين  اي نا اانت اابر ح ما منن ال زينرت
النرغم مننن ان لناذ الد لنن  يعند احنند الع امنذ الطبيعينن  المنؤثرة فنني  بمشناف  ابينرة  علننى

قنن ة الد لنن   يحنندد شياشننتيا الداخلينن   الخار ينن  ل امننا يترتننب عليننو اتخنناذ االاثيننر مننن 
 ان تماعينن   مننن الحقننائت القننرارات  ظينن ر اثيننر مننن النتننائس العشنناري   انقتتننادي  

الثابت  ان لاذ د لن  لناليا النذ  يميزىنا عنن انلنااذ انخنر  منن الند ذ ل لنذلك فنان 
انثنار النات ن  عنن اللناذ تختلن  منن د لنن  نخنر  بتن رة عامن  تمالنيا مند التطنن ر 

 . 11)   العلمي  التانل  ي
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 املبحث انثاني
 نشكم اجملزأ يف انياباندور انعامم انتكنهوجي يف انتغهب عهى صعوبات ا

تتعننننرض اليابننننان بشننننبب لنننناذ الد لنننن  الننننى ملننننااذ عديننننددة  يماننننن تلخيتننننيا 
بملننننال  النننندفاع الخننننار ي  ملننننال  النقننننذ  الم اتننننكت ان ان اليابننننان تمانننننت بمعننننذ 

 العامذ التانل  ي من التغلب على ىذه التع بات و
 النقل والمواصالت -6

امنذ الميمن  نشنتمرار نلناط الد لن  مما نلك فيو ان  شائذ انتتاذ منن الع  
حينننث ينننتلخص عمنننذ الم اتنننكت الداخليننن  فننني ربنننط ا نننزاء الد لننن  بطريقننن  نيلننن بيا 
نقص فتانل  يا انتتانت  النقذ ت عذ من ا نزاء الد لن  المختلمن  تن نذب )نظرينا   
نحنن  المراننز اندار   ال غرافنني للد لنن  فتطنن ر تانل  يننا انتتننانت  النقننذ قلننذ مننن 

 لينذا   12)   عنتر اللاذ  شاىم في فرض شنيطرة الد لن  علنى  ميند ان نزاء اىمي
الشبب فقند شنعت الحا من  اليابانين  النى تطن ير منظ من  النقنذ  الم اتنكت تانل  ينا 
بلاذ شاىم في تذليذ تع بات اللاذ الم زوحيث تعتبنر اليابنان منن الند ذ المتقدمن  

  .1في م اذ النقذ  انتتانت انظر  د ذ )
   معطيات النقذ  انتتانت في اليابان  بعض الد ذ المختارة1 د ذ )

عدد  الد ل  ت
 المطارات

ميبط 
الطائرات 
 العم دي 

اط اذ 
الشاك 
 الحديد
 ام

لبا  الطرت 
 المعبدة
 ام

الطرت 
 المائي 
 ام

 الي ات 
 انر ي 

 الم بايذ
 ملي ن

 اننترنيت
 ملي ن

 99.182 121 40.419 770ل1 6934699 594768 15 176 اليابان 1
 40.853 238 44.959 000ل102 8894777 784388 50 866 ر شيا 2
 39.4 50.767 50.767 608ل1 774975 64673 510 116 ا ريا ج 3

4 
ال نيات 
 245 279 151 009ل41 746874877 5574865 126 079ل15 المتحدة

البيانات  475 فرنشا 5
غير 

564977 6834577 74873 36.154 36.154 64 
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 مت فرة

 24.037 17.021 636 347754677 794885 12 404ل1 اندا 6

n 26.96 

ال د ذ من عمذ البناحثين بانعتمناد علنى لنبا  المعل منات الد لين  اننترنينت 
 على الم قدو

www.cia.gov/library/publications/the world factbook. 

 نشب النقذ  الم اتكت من المشاح   عدد الشاان  2 د ذ )

 مطار لاذ لخص الد ل  ت
ميبط طائرة لاذ 

 ام

الي ات  
انر ي  لاذ 

 لخص

 الم بايذ
لاذ 
 لخص

انترنيت 
لاذ 
 لخص

 27ل1 04ل1 3.129.114 333ل25194 73ل718611 اليابان 1
 1.877 58ل0 3.085 84ل341964 114377.49 ر شيا 2

3 
ا ريا 
 ال ن بي 

420299.0259 195.529 17.081 9.603 3.396 

4 
ال نيات 
المتحدة 
 انمرياي 

20772.73 77989.484 207.438 18.065 7.821 

 1.32 1.806 80ل1 - 47ل137499 فرنشا 5
 1.2 1.427 20.00 832055.8 71115.5 اندا 6

 (6) الجدول من اعداد الباحثين باالعتماد عمى جدول
 السياسة الدفاعية اليابانية -3

تح لت اليابان بعد الحرب العالمي  الثاني  الى ق ة مدنين   اقنرت لنمشنيا شياشن  
دفاعيننن  تقننن م علنننى بنننناء قننندرات عشننناري  بمشنننت   تقنننني عنننالي مننند عننندم التننندخذ فننني 
التننراعات الد لينن   ت نننب ان تانن ن اليابننان قنن ة عشنناري  ابننر  فنني العننالم  انمتننناع 

ر انشننلح  الن  ينن  منند انحتمنناظ بعكقننات شننتراتي ي  منند ال نيننات المتحنندة عننن تطنن ي
انمرياي   مد ذلك فان اليابان تمانت من تط ير قدراتيا العشاري  بلاذ ابير حينث 

http://www.cia.gov/library/publications/the
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 حيننث تنمننت 3تحتننذ المرتبنن  الخامشنن  فنني العننالم فنني اننمننات العشننار  انظننر  نند ذ )
 . 13)%من ميزانيتيا العام 4 الي مليار د نر شن يا ا  ح43.6اليابان ح الي 

 قد تمانت اليابان من تتنيد بعض انشلح  المتط رة نغراض الدفاع  منينا 
 ىني الدبابن  الرئيشني  المشنتخدم  فني ال نيش اليابناني حالينا  Type  74 75دبابات 
بان نناف  الننى انظمنن  المدفعينن  المختلمنن  Type8 ناقلنن  ال ننند Type oarv مدرعنن  
امنا القن ة ال  ين  فيني mrisملم خمي   ىما من نن ع  130ملم ثقيذ  227من عيار 

متطنن رة  نندا حيننث تمتلننك اليابننان اشننط ذ  نن   متعنندد الميننام منندع م بانظمنن  قينننادة 
طننائرة مقاتلنن  مننن ننن ع 255 شننيطرة   ينن   انننذار مباننر  تمتلننك اليابننان مننايقرب مننن 

f15jماما تمتلك اليابان نظام دفاع     متط ر حيث ت د نظا 
  د ذ )  يبين ح م اننمات العشار  للد ذ الابر   الد ذ الم ا رة لليابان

 (% ) النشب  العالمي  ( مليار د نر ) اننمات الد لنننننن  التتني 

 45 547 ال نيات المتحدة 1

 5 59.7 المملا  المتحدة 2

 5 58.3 التين 3

 4 53.6 فرنشا 4

 4 43.6 اليابان 5

 3 36.9 المانيا 6

 3 35.4 ر شيا 7

 3 33.8 الشع دي  8

 3 33.1 ايطاليا 9

 2 24.2 اليننننند 10

 2 22.6 ا ريا ال ن بي  11

 1 15.3 البرازيذ 12

 1 15.2 انننننندا 13

 1 15.1 اشتراليا 14

 1 14.6 اشبانيا 15
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للننننندفاع القتنننننير المننننند   تتنننننند تننننن اري  type8,tansamلنننننيراذ المعننننندذ 
chu,sam مت شط المد  الم اد للت اري   المقاتكت  اذلك تمتلنك  حندات  للدفاع

بنناتري ت  ىنن ك لامننا فنني الم نناذ البحننر  فتمتلننك اليابننان اشننط ذ بحننر   ننخم  ابيننر 
 يعتبننر مننن اىننم  شننائذ القنن ة ال ننارب  فنني ال ننيش اليابنناني  ىنن  مننن اقنن   انشنناطيذ 

يننا اللننمالي   تتننند البحرينن  فنني لننبو ال زيننرة الا رينن  حيننث يتمنن ت علننى اشننط ذ ا ر 
انننم  50بمننند  type80sam1اليابننان التنننار خ مت شننط المننند  الم نناد للشنننمن ننن ع 

 ين فر  mk-41 ز دت المدمرات الياباني  بنظام اطكت التن اري  العمن د  منن نن ع 
 60ىننذا النظننام اثافنن  نيننران عالينن  منند دقنن  عالينن  فنني اتنناب  الينند   يشننتطيد حمننذ 

 . 14)لدفاع ال     ت اري  ى  مي  منت  ت اري    ال   ت اري  ل
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 اهلوامش
ل 1977عبنننند المنننننعم عبنننند ال ىنننناب ل  غرافينننن  العكقننننات الشياشنننني  ل الا يننننت ل   1)

 .26ص
محمننند محمننن د ابنننراىيم النننديب ل ال غرافيننن  الشياشننني  )اشنننس  تطبيقنننات   القننناىرة   2)

 .86ص
(6) pounds.N.j.g.political geography,newyork.megraw-hill.p97. 

الغنننني شنننع د  ل ال غرافيننن  الشياشننني  المعاتنننرة ل مطبعننن  انن لننن  محمننند عبننند   4)
 .32لص2007متري  ل 

قاشننم النند ياات لال غرافينن  العشنناري  لدار تننماء للنلننر لعمننان لانردن الطبعنن    5)
 .57-55لص1998ان لى ل

ل 2009خلينننذ حشنننينل ال غرافيينننن  الشياشننني  ل دار المنيننننذ اللبنننناني ل بيننننر ت ل   6)
 .192ص

اس حشننننين ل ال غرافينننن  الشياشنننني  منننند الترايننننز علننننى الممنننناىيم عبنننند الننننرزات عبنننن  7)
 .332ل ص1976ال ي ب لتياي  ل مطبع  اشعد ل 

تكح عبد ال ابر عيشنى ل اشنس ال غرافين  الشياشني  ل  امعن  المن فين  ل الين    8)
 .94ل ص2002انداب ل 

علننني م شنننى لمحمنننند الحمننناد   غرافيننن  القننننارات لالطبعننن  الخامشننن  لدار الماننننر   9)
 .226لص2006ر لدملت لالمعات

امننن  ابننراىيم ابنن  ح ننر ل الم شنن ع  ال غرافينن  لبلنندان العننالم لدار اشننام  للنلننر   10)
 .150ملص2001 الت زيد الطبع  ان لى 

 لالتنياد لىنذا العنالم لدار المعنار محمد عبد المنعم اللنرقا   لمحمند محمن د   11)
 .240ل ص1957متر الطبع  الثالث  
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غيننننر التانلنننن  ي  اثننننره فنننني قنننن ة الد لنننن  رشننننال  اعينننناد عبنننند الر ننننا عبننننداذ لالمت  12)
ما شنننتير غينننر منتلننن رة ل امعننن  بغنننداد اليننن  التربيننن  ابنننن رلننند قشنننم ال غرافيننن  

 .59لص1999
  لبا  المعل مات الد لي  اننترنيت على الم قدو  13)

http://ar.wikipedia.org/wiki. 
. اننمنات العشنار  ل لنبا  ااتاليننا برد من    اليزابينث خن نزبيتر شنت لنيايم ع   14)

 .www.sipri.org.htmالمعل مات الد لي  اننترنيت على الم قد 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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Abstract 

Japan is the countries that form the fragmented, one of 

the worstforms of point of view of researchers in political 

graphy asbeset by difficulties in the military field and in the 

field of transportand lead to serious roblems in the process 

of building the forcehas been able to Japan in spite of that to 

overcome this problemthe worker technological and managed to 

vercome all the difficulties which its people to excel even in 

countries with a formintegrated, has sought the Japanese 

government to develop the system of transport and 

communications technology has helped to overcome 

the difficulties form Almdzahat is considered one of the 

advanced countries in this area either in the military field, itwas 

able to develop its military 

capabilities significantly whichoccupies fifth place in the world 

in military spending and was able to manufacture an 

effective defensive weapons and sophisticated. 


