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 خالف عميق وجوهري بين الهند والصين 

 مقرها في الهايو  ،دينيس ساموت، مدير لينكس أوروباد.

 

، في خضم 2020االيا، في يونيو االشتباكات التي وقعت على الحدود الهندية الصينية في جبال الهيم

من املراقبين في حيرة. في البداية، بدا  العديد   االضطرابات العاملية الناجمة عن تفش ي فيروس كورونا، تركت  

أن التوقيت والظروف لم تكن في مصلحة أحد، بل إن البعض ألقى باللوم في هذا التصعيد على القادة 

تشير إلى أن ما حدث ما هو و ، اأكثر تعقيد   تبدو الصورةذ ذلك الحين املحليين املفرطين في الحماس. لكن من

الصينية، مع تباعد مصالح العمالقين اآلسيويين -إال بداية شرخ جديد أكثر خطورة في العالقات الهندية

 متزايد، ومع ظهور االختالفات في نظم الحكم بينهما بشكل أوضح وأكثر حدة. بشكل  

وة الصين وطموحاتها العاملية، فقد جرى التقليل من صعود الهند إلى حد كبير. وفي حين كثر الحديث عن ق

  
مليار نسمة، ونمو اقتصادها ليصبح خامس أكبر اقتصاد في  1.38وصول عدد سكانها إلى قرابة  وفي ظل 

 إلى تشرذمها السياس ي والعرقي. وليس
 
 ما ُيعزى محدودية بزوغ قوة الهند عامليا

 
ه هي املرة هذ تالعالم، غالبا

قد يكون النظام الشمولي قد أساء تفسير التنوع على أنه ضعف. وهناك بعض األسباب التي تدعو إلى فاألولى، 

 
 
ن لت من شأن عزيمة الهند، وربما تكون قد أيقظت استعداد الهند أل االعتقاد بأن الصين ربما تكون قد قل

 الفعلي"، كما يبدو اآلن. السيطرةعلى "خط  في تعامالتها، وذلك بافتعال الحوادث اتكون أكثر حزم  

على أن الحرب  ابعض هذه القضايا، ويتفقون جميع   اب املساهمون األربعة في هذا التقريريتناول الكت  

  اهدوء بين البلدين املسلحين نووي  الشاملة غير محتملة، فإن زمن السالم وال
 
-ى، وأن التنافس الهنديقد ول

 املي من الشرق األوسط إلى آسيا.ل التركيز العمع تحو   ،ة في املنطقة في املستقبلالصيني سيكون سمة مهيمن

من  اهند "ال يمكن أن تكون أكثر وضوح  إن الخالفات بين الصين وال أمريتا بيهندروفي هذا الصدد، تقول 

في الطريقة التي  ويمكن رؤية ذلك حتى -الصين دولة شيوعية شمولية، والهند أكبر ديمقراطية في العالم -هذا"

الهند بمقتل عشرين من جنودها، في حين  . اعترفت  2020تعاملت بها الدولتان مع أخبار االشتباكات في يونيو 

لم تعترف الصين بأي خسائر. وهذا، كما ترى بيهندر، يعكس طبيعة الدولة الصينية ذاتها، التي "تستحضر 

دولة مجاورة. أما الهند "فليس  ةعشر  ت حدودية مع ثمانينزاعا اإلمبراطوري" القديم ولديها حالي  نظامها ا

 لديها أي طموحات توسعية".
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، التي تقول إن الوجود الصيني املستمر في جنوب آسيا ومنطقة املحيط أديتي بهادوريهذا املوضوع تتناوله 

  
 
ين الهنود ال يستبعدون ملحللللهند". وتختتم بهادوري بنبرة مخيفة، قائلة إن "ا اا أمني  ل تهديد  الهندي "يشك

قصيرة، مستندين في توقعاتهم إلى أنماط سلوك الصين". وتحدثت وسائل اإلعالم الهندية عن توافق  احرب  

عسكري"، على الرغم من استمرار  متزايد في اآلراء داخل الحكومة على ضرورة أن تكون البالد مستعدة لـ "رد  

 الحوار واملحادثات. 

، 2020النظر عن أي قضايا محلية قد تكون أشعلت فتيل العنف في يونيو  نه بغض  فيرى أ ؛زاهد أحمدأما 

فإن التطورات الجيوسياسية األوسع هي املحركات الرئيسة للتوترات الحالية. وفي حين أن زاهد أحمد يستبعد 

ى الهند أن نشوب حرب بين البلدين، فإن تزايد انعدام الثقة بين الجانبين سيؤدي إلى صراع مستمر، حيث تر 

 مبادرة الحزام والطريق الطموحة للصين، والتوسع في جنوب آسيا، يضران بأمنها ومصالحها االستراتيجية.

ما يسميه "السيناريو الكابوس" الذي قد "يزعزع استقرار املنطقة بأسرها" في  شبح   رايموندو نيرونيويثير 

االوقت الذي تراقب فيه الهند والصين بعضهما  التي  . ويسرد نيروني األسباب  اعاملي يزداد تقلب   اق  في سي بعض 

تجعل الصين ترى أن املنطقة الحدودية التي وقعت فيها الحوادث حيوية بالنسبة لها، بما في ذلك تنفيذ 

أخرى، صحيفة "جلوبال تايمز"،  مشروع الحزام والطريق في باكستان. ويشير إلى أن هذا لم يمنع من جهة  

الشيوعي الصيني، من اتهام الهند "باستغالل التنافس بين الواليات املتحدة والصين  الناطق باسم الحزب

 ألغراض سياسية".

اقد تكون هذه النقطة األخيرة دقيقة إلى حد ما. فالهند والواليات املتحدة تنظران إلى بعضهما   على نحو بعض 

 منافس   مشتركة، وتريان في الصين،ورؤى  امتزايد على أنهما تتقاسمان قيم  
 
 ا عسكري  ا وعدو  ا مشترك

 
 .ا محتمال

 
 
دت الواليات املتحدة عالقتها مع الهند، وهذه العالقة بين الواليات املتحدة والهند في تطور مستمر، حيث وط

جديد وغير املحدد ( الQuadrilateral Security Dialogueورحبت بها فيما يعرف بـ "الحوار األمني الرباعي" )

 إلى جنب مع اليابان وأستراليا. انب  حتى اآلن، ج

. هذه اك الواليات املتحدة مخطئون تمام  أولئك الذين يزعمون أن الهند سوف تخوض في نهاية املطاف معار 

كبير، ذلك أن دوافع املعركة محلية، واملنافسة بين البلدين ليست جديدة. ويمكن تتبع  معركة الهند إلى حد  

 مضت. بحر الصين الجنوبي إلى قرون  ا من الخليج إلى تأثير الهند وثقافتها ووجوده

(، فإن النفوذ الهندي في أماكن بعيدة Asia’s Cauldronكابالن في كتابه "مرجل آسيا" )روبرت د.وكما يشير 

الهيمنة الصينية على الخارج القريب، على الرغم من أنها ساحقة في كثير  أن تظل  مثل فيتنام ساهم في ضمان 
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تصاعد النزعة "القومية الهندوسية"، التي  الهنُد  األخيرة، شهدت   . وفي السنوات  اأبد  غير مكتملة ن، من األحيا

  أن املو  ناريندرا مودي. ويبدو ؛رئيس الوزراء ت سياسات  وسم  
 
 ،من هذا ال جزء  قف املتشدد تجاه الصين يشك

ني في الهند، فإن موقف مودي يتمتع اآلن لطبيعة النظام البرملا اواسعة. ونظر   وقد أصبح اآلن يحظى بشعبية  

 من جميع األحزاب، حيث انتقد حزب املؤتمر املعارض مودي لضعفه في التعامل مع أزمة يونيو. بدعم  

د أجزاء كبيرة من الهند ضد الصين،  أن التطرف بين الهندوس سالح   د  بي    فإنهذو حدين. ففي حين أنه يوح 

ن والسيخ على رأسهم. كما أنه يخاطر و بيرة غير الهندوسية في الهند، واملسلميزرع االنقسامات مع األقليات الك

أخرى حول الصين في جنوب وجنوب شرق آسيا والتي ستعتمد عليها الهند إذا أرادت اتخاذ  باستعداء دول  

 موقف ضد الصين. 

 تشهد أيض   ين الشيوعية والشموليةالنزعة القومية ليست قضية بالنسبة للهند فحسب. ذلك أن الص
 
ا ا انبعاث

 اقومي  
 
ت فيما يسمى ، بدا أن مخالبه وصلت هذا الصيف إلى أعلى دوائر وزارة الخارجية الصينية، حيث تجل

من الحزب الشيوعي الصيني،  بدبلوماسية "الذئب املحارب"، التي اعتمدها دبلوماسيون صينيون بتعليمات  

 نا وأصوله.على النقاش الدائر حول وباء فيروس كورو  ارد  

بحماية ما  اا الهند أكثر اهتمام  هو أن الصين دولة توسعية، فيم املوضوع الذي يتمحور حوله هذا التقريُر 

أن يكون الرئيس ش ي  االح الصين، فإنه من املمكن تمام  صفي اآلن مرتبة أوراق اللعب تبدو تملكه. ورغم أن كل 

ودول االتحاد  ،ريبة والبعيدة، بما في ذلك الواليات املتحدةقد بالغ في تقييم نقاط قوته. لقد كانت الدول الق

والهند وأستراليا، حريصة على احتضان الصين في فترة ما بعد دنغ شياو بينغ، وعلى كسب املال من  ،األوروبي

  
 
 .ال تهديد  الفرص الجديدة التي أتاحتها. اآلن، اتضح األمر. لقد أدرك الجميع فجأة أن الصين يمكن أن تشك

ا قبل أن يكون هناك أي وفي الهند، أدركوا أنه تهديد وجودي. وسوف تزداد العالقات الصينية الهندية سوء  

 احتمال ألن تتحسن مرة أخرى.
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االشتباكات الصينية الهندية في وادي جالوان تسلط الضوء على األهداف 

 التوسعية للصين 

 هندية وكاتبة عمود صحفي يو  ؛أمريتا بيهندر
ٌ
  ميمحامية

 

أن تكون اثنتين من أقدم الحضارات املعروفة  ان أكبر دول آسيا التي تصادف أيض  يراقب العالم اثنتين م

بوصفها أكبر ديمقراطية في العالم،  ؛الهنُد  لت  . لقد تحو  كالشمس للبشرية، والفرق بين الهند والصين واضح  

ال فأخرى،  ير، واملساواة للجميع. من ناحية  عاملي رئيس بشأن قضايا حقوق الشعوب، وحرية التعب إلى صوت  

ت لتصبح قوة اقتصادية تزال جمهورية الصين الشعبية واحدة من آخر معاقل الشيوعية، ورغم أنها نم  

  فإنعظمى، 
 
 كثيرة. ها في مجال حقوق اإلنسان يتعرض النتقادات  سجل

  ةمتقلب عالقات

في عام  ا. خاضت الدولتان حرب  واحد ستقرار على نسق  التذبذب وعدم اال تتسم العالقات الصينية الهندية ب

الصين بعدها مطالبتها بمنطقة تسمى "اكساي تشين" في والية الداخ الهندية التي كانت تتدخل  زت  ، عز  1962

على حدود دوكالم على منطقة تقاطع ثالثي  الدولتان في مواجهة   ، دخلت  2017ات. وفي عام يفيها منذ الخمسين

املحادثات بين الجيش الهندي  ، شهدت  2020من الصين وحليفة الهند، بوتان. وفي أوائل يونيو  كل   تطالب بها

 الهجوم غير املبرراالثنين على خفض التصعيد املرحلي لقواتهما في وادي جالوان، لكن  والجيش الصيني اتفاق  

 
 
 .بلدينيونيو أصبح نقطة تحول في عالقات ال 15في  يةالهند نظيرتهاالصينية على  قواُت الته الذي شن

 اختالفات واضحة

عنيفة مع القوات  من جنودها الذين قتلوا في اشتباكات   20قدمها في حين أشادت الهند بالتضحيات التي 

 الصينية في وادي جالوان، لم تعترف 
 
 اا للصين، حيث التجنيد إلزامي  الصين حتى بفقدان جنودها. وخالف

من األسباب. وفي  لجميع املواطنين، فإن االنضمام إلى الجيش الهندي طوعي بحت من دون أي تمييز ألي سبب  

 ، الحزب الشيوعي الصيني لجنوده الذين سقطوا تجاهُل  يحملذا، ضوء ه
 
 كبيرة.  داللة

  في زيارة  
 
منطقة املواجهة، التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع القوات الهندية في  غير مقررة إلى خط

، ووصف وجود املجندات وأشاد بشجاعتها. وأثنى عليها لتأكيدها على عزم الهند على االعتماد على الذات "ليه"

https://www.indiatoday.in/india/story/3-separate-brawls-outsider-chinese-troops-more-most-detailed-account-of-the-brutal-june-15-galwan-battle-1691185-2020-06-21
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بالتمسك بمبادئ الديمقراطية، لم يكن في حاجة إلى  بالدهالتزام  امودي مجدد   أكدوبينما  هناك بأنه "ملهم".

الفرق بين "فيستاراففاد" التي تعني )التوسعية( و"فيكاسفاد" تسمية الصين صراحة عند تسليط الضوء على 

 (.ةالتي تعني )التنمي

مثل مبادرة  ؛التي استخدمت قوتها االقتصادية لتنفيذ املشاريع املدعومة من الدولة- وعلى عكس الصين

ال  -دولة 70الحزام والطريق املستلهمة من نظامها اإلمبراطوري، من خالل ضخ استثمارات ضخمة في أكثر من 

نزاعات لدى الصين يوجد ، 2020ا من عام توسعية. والجدير بالذكر هنا أنه اعتبار   تملك الهند أي رغبات  

تشمل اليابان وفيتنام وتايوان ونيبال والفلبين وروسيا وسنغافورة وكوريا  ؛دولة 18ة مع مستمر  حدودية

 أخرى. الجنوبية وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا، من بين دول  

   وفيأخرى، تتعاون الهند مع الدول املجاورة، وتعمل على النهوض باملنطقة بأسرها.  من ناحية  
وضع ال ظل 

ل أمة أن تلقي بثقلها وراء أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية في أصدق صورها. عندما ك  يتعين على، الحالي

 ،يتعلق األمر باالشتباكات العسكرية الهندية الصينية، ينس ى أغلب املؤرخين رفض الهند التراجع في دوكالم

 ، محققة ميزة تكتيكية.1967وكيف وجهت ضربة استراتيجية للصين في عام 

 الخالصة

، حيث األنظمة في إشارة إلى قيادة الحزب الشيوعياإلمالءات التي تأتي من "املكتب السياس ي"،  س  على عك

 
 
خفية، فإن الديمقراطية ال يمكن أن تنجح إال عندما يكون  أو خدع   ارجيةها قوى خالعميلة التي تشد خيوط

، "شعب، من أجل الشعب"نحن الللناس القدرة على ممارسة حق االنتخاب دون خوف. وتؤمن الهند بأمة 

بقيم التكامل والوحدة أو  ان الهند تسترشد دائم  أرئيس الوزراء مودي على املنابر العاملية  أعلنما  اوكثير  

'Vasudhaiva Kutumbakamعني أن العالم بأسره أسرة واحدة."، التي ت 

  وقد ظهر مثال  
 
 ضرورة على هذا الشعور ب حديث

 
ن الهند، رغم التحديات، من توحيد البشرية في كيفية تمك

دولة  90ما أتاحها ألكثر من  ؛"الباراسيتامول " و"الهيدروكس ي كلوروكينُمنقذة للحياة مثل " صنع أدوية  

للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا. وهناك تقارير تفيد بأن الوباء العاملي قد نشأ في مقاطعة ووهان 

في الوقت  تفش ي فيروس كوروناالصينية، وهناك انتقادات دولية كثيرة لبكين بسبب عدم كشفها عن 

يجب هناك الكثير من املسؤوليات التي فواضحة،  أو ينم عن رقابة   ااملناسب. وسواء كان هذا اإلخفاء متعمد  

 تتحملها الصين.أن 

https://www.narendramodi.in/pm-s-speech-indian-armed-forces-in-leh-india-550422
https://www.indiatvnews.com/fyi/india-china-border-dispute-with-18-countries-south-china-sea-india-border-ladakh-629333
https://www.indiatvnews.com/fyi/india-china-border-dispute-with-18-countries-south-china-sea-india-border-ladakh-629333
https://www.aninews.in/news/national/general-news/pm-modi-invokes-vasudhaiva-kutumbakam-at-world-economic-forum201801231640120002/
https://www.news18.com/news/india/india-boosts-output-of-hydroxychloroquine-drug-exported-to-97-countries-amid-pandemic-says-health-min-2610609.html
https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-exports-hcq-paracetamol-to-87-countries-on-commercial-terms/article31474375.ece
https://www.wionews.com/world/china-faces-increasing-global-backlash-over-coronavirus-outbreak-warns-internal-report-296619
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  م  
 بات التوتر بين الهند والصينسب 

 “International Affairs Review“في موقع  محررة ؛أديتي بهادوري

 

في  اعام   45عنيفة منذ  ، في أول مواجهة  2020يونيو  15بين الجنود الهنود والصينيين في  وقعت اشتباكات  

االقمم الجليدية في جبال الهيمااليا. وقاتل هؤالء الجنود بعضهم  بالهراوات والصخور والعص ي، دون أن  بعض 

يطلقوا رصاصة واحدة. وذكر الجيش الهندي أن عشرين من جنوده قتلوا. وفي حين لم تكشف بكين عن عدد 

عالم الرسمية بوقوع ضحايا. وأفادت تقارير املخابرات الهندية واألمريكية جنودها القتلى، اعترفت وسائل اإل 

 ادل عدد من األسرى بين الدولتين.على الجانب الصيني. كما تم تب ضحية 40بوقوع ما ال يقل عن 

هناك ديناميات تنافسية فميل،  2,000النظر عن النزاعات على طول الحدود التي تصل إلى  غضوب

واالختراقات التي تحققها  ،اي الباكستاني الذي يزداد تقارب  جيوسياسية. بالنسبة للهند، فإن التحالف الصين

   -وار الهنديمن الج االتي تشكل جزء   - نوب آسياالصين في ج
 
، تنازلت 1965وفي عام . الن مصدر إزعاجيشك

 للصين. وقد استخدمت   -وهو جزء من كشمير التي تسيطر عليها باكستان- باكستان عن وادي شاكسغام

  الصين هذا اإلقليم لربط املمر االقتصادي بين الصين وباكستان 
 
من مبادرتها  اجزء   لببحر العرب، الذي يشك

الصين قرارات األمم املتحدة التي تستهدف  املتعلقة بالحزام والطريق. وعلى الساحة الدولية، عرقلت  

الجماعات اإلرهابية املناهضة للهند ومقرها باكستان. كما عرقلت انضمام الهند إلى املنتديات املتعددة 

   األطراف مثل
 دي املواد النووية"."مجموعة مور 

من  الذي يبدأ بدبلوماسية دفتر الشيكات، ولكنه ينتهي في كثير  - جود الصيني املتنامي في جنوب آسياالو 

 -مثل سريالنكا واملالديف )باستثناء باكستان(، وكذلك نيبال وبنجالديش لدول   مصيدة ديون األحيان إلى 

 للهند. اا أمني  ة املحيط الهندي، ما يمثل تهديد  يضمن استمرار الوجود الصيني في جنوب آسيا ومنطق

نت الريبة والشك إلى أي وجود للواليات املتحدة في املحيط الهندي، وكا ذاته، تنظر الصين بعين   في الوقت  

رة من تحالفات واشنطن مع كوريا الجنوبية واليابان في منطقة املحيطين الهندي والهادي. ويمكن بالفعل حذ  

فت الواليات املتحدة  النظر إلى تعزيز العالقات التجارية والدفاعية بين الهند والواليات املتحدة، حيث صن 

 ، في السياق ذاته.من خارج حلف الناتو ارئيس   احليف  الهند 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3040982/sri-lanka-wants-its-debt-trap-hambantota-port-back-will-china
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/us-senate-passes-legislative-provision-to-give-india-nato-ally-like-status/articleshow/70037824.cms?from=mdr
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حدة في زيادة الشكوك وتسببت مشاركة الهند في الحوار األمني الرباعي مع أستراليا واليابان والواليات املت

وفي ضوء استمرار هذه  الصينية حول وجود تحالف بين الهند والواليات املتحدة الحتواء صعود الصين.

 للدهشة. ااالتجاهات منذ فترة، يصبح توقيت هذه االشتباكات مثير  

 ومؤلف كتاب صدر ، عضو سابق في قوات الدفاع الهندية ؛يرى بروبال داسجوبتاوفي هذا الصدد، 
 
 احديث

أن تصرفات الصين تدل على ضعفها املتزايد. ، «: انتصار الهند املنس ي على الصين1967نقطة تحول »بعنوان 

ا وتصرف ول: "تصرف بقوة عندما تكون ضعيف  لفلسفة الحرب الصينية يقيمكن استخدامه ويشير إلى مثل 

هذا املنظور، أي تحرك من  ". لذلك، يجب رؤية التصعيد على خط التماس منابضعف عندما تكون قوي  

داخلية، في حين يختبر الهند الرئيس الصيني ش ي جين بينج الستعراض القوة وتحويل االنتباه عن إخفاقاته ال

 لعدم التماثل العسكري واالقتصادي بين الدولتين. اة إلى أي مدى يمكن أن تذهب، نظر  ملعرف اأيض  

ملهاجمة الواليات املتحدة. تعتقد  تهاجم الهند كوسيلة   هي أن الصين اوهناك وجهة نظر أخرى تكتسب زخم  

ولديهما أفكارهما النهائية الخاصة حول أدوارهما في الشؤون  ،من الهند والصين أنهما دولتان استثنائيتان كل  

. وفي حين شريحة كبيرة من السكان في مرحلة الشباب املتسم بالطموح والثقة والحزمالعاملية. فكالهما لديه 

  ت
 
 اا متنامي  ل تهديد  نظر الصين إلى الواليات املتحدة على أنها الخصم األكبر، فإنها تنظر إلى الهند على أنها تشك

  كليهما لتطلعاتها اإلقليمية. عالوة على ذلك، فإن املشاعر القومية آخذة في االزدياد في البلدين
 ، ولم تؤد 

 املواجهة إال إلى تضخيم تلك املشاعر.

قصيرة، مستندين في توقعاتهم إلى أنماط سلوك الصين.  حرب   ال يستبعد املحللون الهنود نشوب   في الواقع،

وأشارت وسائل اإلعالم الهندية إلى وجود إجماع متزايد داخل الحكومة على ضرورة أن تكون البالد مستعدة 

 "للرد العسكري" بالرغم من استمرار الحوار واملحادثات.

 



 

9 
 

 اع بين الهند والصين؟ ما الذي يشعل الصر 

 باحث رئيس ي في معهد ألفريد ديكين للمواطنة والعوملة، جامعة ديكين، أستراليا ؛زاهد أحمد

 

 ،اشتباكات بين الجنود الهنود والصينيين اندالعدم العالم من التقارير التي وردت عن ، صُ 2020في يونيو 

 أسفرت عن سقوط عشرين 
 

. وفي حين أن 1967شتباك بين البلدين منذ عام من الهنود، ما ُيعد أخطر ا قتيال

وتحديد الدوافع الجديدة  ،من املهم دراسة تاريخ القوتين النوويتينفالتطورات ال تزال تتكشف بعد الحادث، 

 للتوتر. 

 الجدير بالذكر أن جنوب آسيا بعد االستعمار ورثت نزاعات إقليمية ب
 
وهما  ؛اين الدولتين اللتين تشكلتا حديث

د وباكستان مع جيرانهما، باكستان ونيبال والصين، ونزاع ترسيم الحدود بين باكستان وأفغانستان. ومنذ الهن

 ما تؤدي إلى نوبات من العنف بين األطراف املعنية. وخاضت   الم يتم حل هذه النزاعات، وكثير   ،1947عام 

 
 
 دية.مع الصين بسبب النزاعات الحدو  اوحرب   ،حروب مع باكستان الهند ثالث

بسبب طبيعة عملية التقسيم التي قادتها بريطانيا لشبه القارة الهندية، تم تقسيم الهند وباكستان على 

 تقد تأثر  اتصراعهذه الولذلك، فإن  ة باكستان ذات األغلبية املسلمة.ى إلى إنشاء دولدينية، ما أد   أسس  

   الهند عالقاتها مع الصين بشكل   اكستان، بدأت  لسياستها التي تركز على ب اا بالبعد األيديولوجي. ونظر  أيض  
ي ود 

 ، "الهنود والصينيون أشقاء".اا كبير  ان  من خالل شعار حكومة نهرو، الذي نال استحس

 الصين تصبح التهديد الرئيس

   . أدركت  1962الديناميات بين الدولتين بسرعة في أعقاب حرب عام  لقد تغيرت  
 
ا ل تهديد  الهند أن الصين تشك

كبر بكثير ألمنها القومي من باكستان. وتجلى هذا اإلدراك من خالل سعي الهند إلى أن تصبح قوة نووية، وهو أ

لتقرير صادر عن  اووفق  استثمرت الهند بكثافة في قدراتها العسكرية. عالوة على ذلك، . 1998ما فعلته في عام 

من إجمالي  %9.2رد لألسلحة، حيث شكلت "معهد ستوكهولم لبحوث السالم"، أصبحت الهند ثاني أكبر مستو 

 .2019و 2015األسلحة املستوردة في العالم في الفترة بين عامي 

   اخامد  ، كان الصراع بين الهند والصين 1962الهندية في عام -منذ انتصار الصين في الحرب الصينية
 إلى حد 

  مناوشات   كبير. غير أن
 
ين. ذلك أن الصين كانت منزعجة بشكل بين الحين واآلخر منذ ذلك الحتقع  حدودية

الداالي الما. ففي الواقع، استضافت الهند حكومة التبت في املنفى  ؛خاص من دعم الهند لزعيم إقليم التبت
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ال إلى ما ُيعرف باسم "اتفاقات وتوص   1996-1993. ومع ذلك، اجتمع الجانبان خالل الفترة 1959منذ عام 

هذه االتفاقات، لم يسمح للجنود الهنود والصينيين  لهندية. وبموجب  السالم واالستقرار" الصينية ا

لزموا بإجراء مناورات عسكرية مشتركة. لذا، 
ُ
فقد املنتشرين على طول "خط السيطرة الفعلية" بتسليحهم، وأ

مرصعة باملسامير لضرب الجنود الهنود حتى  االصينيين استخدموا قضبان   كان من املزعج معرفة أن الجنود

 ملوت في يونيو.ا

، كانت هناك مواجهة شاركت 2017في عام فهناك بعض األحداث املهمة التي أدت إلى هذا الصدام الدموي. 

، 2020عام  سابق من فيها قوات من كال الجانبين في دوكالم، ولكن لحسن الحظ لم تقع إصابات. وفي وقت  

 ما دفعت الصين إلى مهاجمة الداخ.الخطوة رب الوضع الخاص لجامو وكشمير، وقيل إن هذه األغت الهند أيض  

 املحركات الجيوسياسية 

التطورات الجيوسياسية هي املحركات الرئيسة للصراع بين الصين والهند. منذ بدء مبادرة الحزام والطريق 

الطموحة للصين والتوسع في جنوب آسيا، تزايدت الخالفات بين نيودلهي وبكين. وترى الهند أن هذا التوسع 

  
 
على منطقة نفوذها. كما تنظر الهند إلى موانئ الصين في املحيط الهندي على أنها تضر بمصالحها  ال تعدي  يشك

 االستراتيجية وأمنها.

ومع ذلك، فإن املنافسة االقتصادية بين الدولتين تسبق مبادرة الحزام والطريق. فلقد كانت هناك بالفعل 

مثل بنجالديش  ؛ندية على النفوذ في بلدان جنوب آسيا األصغرمؤشرات واضحة على املنافسة الصينية اله

الهند إلى الواليات املتحدة  ونيبال واملالديف وسريالنكا. وملواجهة النفوذ املتنامي للصين في املنطقة، انضمت  

نتهجت وأستراليا واليابان في شراكة استراتيجية، يطلق عليها "الحوار األمني الرباعي". ومع نمو اقتصادها، ا

  
 
ل مبادرة الحزام والطريق الصين ما أطلق عليها دبلوماسية "الذئب املحارب" ملمارسة نفوذها في املنطقة، وتشك

 ال يتجزأ من هذا النهج.   اجزء  

وفي حين أنه من غير املرجح نشوب حرب أخرى، فإن الصدام العسكري ليس سوى شكل من األشكال التي 

النعدام الثقة املتزايد بين  ار هذه املنافسة بوسائل أخرى نظر  وف تستمتتخذها املنافسة السياسية، وس

 نيودلهي وبكين. 
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 املواجهة بشأن كشمير يمكن أن تؤدي لتدهور العالقة الصينية الهندية 

باحث في برنامج "آفاق آسيا" بمعهد تورينو للشؤون الدولية، وأستاذ مساعد في جامعة  ؛رايموندو نيروني

 دس الكاثوليكية، إيطالياالقلب املق

 

 في اشتباك   20قتل فيه الجنود الصينيون قرابة  في وقت  
 
 هنديا

 
على طول خط السيطرة الفعلية املتنازع  جنديا

عليه، الحدود التي تقسم منطقة الداخ في كشمير، منطقة إدارية في والية جامو وكشمير التابعة لالتحاد 

طاع الذي تديره الصين في املنطقة التي تطالب بها الحكومة الهندية ، القوأكساي تشينالفيدرالي الهندي، 

. وفي حين أن الحادث ومأساوي العالقات بين الصين والهند إلى مستوى جديد  تدهورت   - من الداخ كجزء  

قارن مع ما تفعله الصين عبر بحر الصين الجنوبي، فقد حظيت املناوشات يُ  الالذي وقع في وادي جالوان 

 ية في منطقة الهيمااليا غير الساحلية بقدر كبير من االهتمام العاملي.الحدود

 اهتمام الصين في أكساي تشين

ن تمثل بوابة مهمة تربط الجزء الغربي من التبت بمقاطعة شينجيانغ تشي يكساأبالنسبة لبكين فان هضبة 

ممر في اتجاهين إلى  بمنزلةتعتبر  ،ا. ثاني  1954هم يرجع الى عام مالجنوبية الغربية من خالل طريق سريع وطني 

   ،بالتستان، وهي منطقة تحتلها باكستان، وكان من املقرر أن تستثمر الصين فيها-جيلجيت
د ُبنى تحتية وتشي 

 
 
على مياه وادي  ا، تعتزم الحكومة الصينية االستيالء  في إطار "املمر االقتصادي بين الصين وباكستان". ثالث

الجدير بالذكر أن سبعة من و سيادتها على بحيرة بانغونغ تسو ونهر شيوك. د بسطت قالصين كانت جالوان. و 

بناء في األنهار العابرة للحدود واألطول في جنوب آسيا تنبع من هضبة التبت، وتريد الصين االستفادة من ذلك 

 ،لى من األنهارسدود للطاقة الكهرومائية على طول هذه األنهار، من أجل إدارة فيضانات في األجزاء السف

 وجمع البيانات الهيدرولوجية.

 تنامي املشاعر القومية الهندية

واسع  اعندما شنت الصين هجوم   1962عام  في حين أن االشتباكات األخيرة ليست بنفس خطورة ما حدث في

ء رد الهند على املحللين الصينيين أعربوا عن قلقهم إزا فإنالنطاق عبر الحدود الصينية الهندية املتنازع عليها، 

ا منها على الظهور بمظهر القوى ضد الصين وسط تصاعد املشاعر الهجوم الذي وقع في يونيو. وحرص  
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رها الهند "تيك توك" و"وي تشات"، وغيرها من التطبيقات التي طو   القومية في جميع أنحاء الدولة، حظرت  

نشر في صحيفة "جلوبال تايمز"، يتهم املحلل السياس ي لو تشونهاو  مقالعمالقة التكنولوجيا الصينيون. وفي 

 سياسية. التنافس بين الواليات املتحدة والصين ألغراض   باستغالل   الهند  

 خفض التصعيدفي  ةمتبادلرغبة 

إعادة نيودلهي إلى مائدة املفاوضات ومواصلة  أخرى، تمكن وزير الخارجية الصيني وانغ يى من من ناحية  

القضية، حيث تبنى ميثاق املبادئ الخمسة للتعايش السلمي الذي تم التوصل  املحادثات الدبلوماسية لحل  

. وفى الواقع، اتفق الجانبان خالل االجتماع السابع عشر من "آلية العمل الخاصة بالتشاور 1954إليه في عام 

يوليو على فك االرتباط السريع والكامل  24الحدود الهندية الصينية" الذي عقد يوم والتنسيق حول شئون 

تم توقيعها  ،تهدئة الوضع بموجب ثالث اتفاقيات ثنائية إلىلقواتهما على طول خط السيطرة الفعلية، ما أدى 

ه القضية . وهذا يدل على رغبة الطرفين في مواصلة املشاورات بشأن هذ2005و 1996و 1993في أعوام 

 واهتمامهما بذلك.

 الخالصة

ساعد على تهدئة املخاوف املتنامية من حدوث كابوس في املنطقة، قد يؤثر على يعودة الوضع الراهن س

من غير املرجح أن تسفر فويزعزع استقرار املنطقة بأسرها. ومع ذلك،  ،العالقات الثنائية بين البلدين

ستقرة في كشمير وأروناشال براديش، القسم الشرقي من الحدود املشاورات عن أي حل دائم للحدود غير امل

 18من الجانبين لم يثر القضية خالل االجتماعات الـ  املوضوع حساس للغاية لدرجة أن أي  الصينية الهندية. ا

 األخيرة بين الرئيس الصيني ش ي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

 ين أن النزاع يمكن إدارته، ولكن ليس حله بفي حين تعتقد بك ،اوختام  
 

بشأن  الكامل، فإن نيودلهي أكثر تفاؤال

التوصل إلى تعايش استراتيجي مع جارتها، على الرغم من أن االعتداءات املستمرة للصين ال تزال تثير حفيظة 

  
يزال من الصعب  الفز تطلعات السالم في هذه املنطقة، الهند ودهشتها. ورغم وجود خط تعاون دقيق يعز 

 .اق ثنائي بشأن كشمير في املستقبلالتنبؤ بإمكانية عقد أي اتف

 

 

https://www.globaltimes.cn/content/1193819.shtml

