بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
االشتباكات احلدودية بني الصني واهلند
السؤال:
نشرت رويرتز يف 2020/06/10م ...( :أوضح مسؤولون هنود أن مئات اجلنود كانوا يرابطون يف مواجهة بعضهم البعض
مبنطقة الداخ اجلليدية النائية منذ نيسان/أبريل يف أخطر تصعيد حدودي بني اجلانبني منذ سنوات ،بعد تقدم دورايت صينية إىل ما
تعتربه اهلند جانبها من احلدودالفعلية ،وتزعم الصني أن اإلقليم ملك هلا ،واعرتضت على إنشاء اهلند لطرق يف املنطقة .)...وكانت
املنطقة احلدودية بني الصني واهلند قد شهدت مناوشات بني حرس حدود البلدين منذ األسبوع األول من أاير/مايو .فهل الدافع
حملي أم أن أمريكا من ورائه ملضايقة الصني والضغط عليها؟ مث ما هو أثر هذا النزاع على املسلمني يف كشمري احملتلة وابكستان؟
اجلواب:
املناوشات احلدودية اليت اندلعت يف  5أاير/مايو املاضي ،يف وادي جلوان مبنطقة الداخ املرتفعة مشايل اهلند ،مث بعد ثالثة أايم
عند ممر انثوال اجلبلي (يف جبال اهلماالاي ويربط بني والية سيكيم اهلندية ومنطقة التبت) ،هذه املناوشات أدت إىل مأزق عسكري
ودبلوماسي بني البلدين ،فتاريخ التوتر يف العالقات بني الصني واهلند طويل ،ويظهر كثريا مبظهر الصراع على احلدود اليت رمسها
اإلجنليز عام 1890م مع الصني يف اتفاقية عرفت ابسم سيكيم التبت ،عندما كانوا يهيمنون على املنطقة ويستعمرون شبه اجلزيرة
اهلندية اإلسالمية مباشرة ،فعند خروجهم منها قسموها إىل هند وابكستان ،وتركوا كشمري منطقة متفجرة بينهما ...وكذلك فعلوا
بني اهلند والصني لتفجري الصراعات على مناطق عديدة على احلدود .ولبيان ما حدث مؤخرا نتدبر ما يلي:
أوالا :هذه املناوشات احلدودية بني اهلند والصني ليست األوىل من نوعها ،فقد وقف جيشا البلدين على حافة احلرب بدرجات

متفاوتة سنوات 2017 ،2014 ،2013م ،هذا يف العقد األخري وحده ،وكان البلدان قد خاضا حراب طاحنة عرب احلدود سنة
1962م هزمت فيها اهلند واحتلت الصني منطقة أكساي تشني مشايل كشمري .والنزاع بني البلدين على احلدود الشرقية انتج عن
االستعمار الربيطاين وضم والية أورنتشال براديشت للهند ،وعدم ترسيم احلدود مع الصني طوال فرتة االستعمار الربيطاين للهند ،وأما
النزاع على احلدود الغربية فإنه يعود ألطماع البلدين يف املناطق اإلسالمية كشمري خاصة بعد سنة 1947م .ولكثرة النزاعات
احلدودية تلك فإن كال البلدين ينشران معطيات خمتلفة بدرجة كبرية ،حىت عن طول احلدود بينهما البالغة قرابة أربعة آالف
كيلومرت .أما عن املواجهات يف اخلامس من أاير/مايو املاضي ،فقد حدثت عندما اشتبكت القوات على ضفاف حبرية ابنغونغ تسو
اجلليدية ،على ارتفاع  14ألف قدم على هضبة التبت ،مما أسفر عن إصابة عشرات اجلنود من اجلانبني .ومنذ ذلك احلني ،استمر
تعزيز القوات وسط املواجهات املستمرة .والصني أرسلت حوايل  5000جندي ومدرعات ابلفعل إىل منطقة احلدود املتنازع عليها
يف منطقة الداخ( .ذكرت صحيفة بيزنس ستاندرد أن أكثر من  5000جندي صيين من جيش التحرير الشعيب اقتحموا مخس نقاط
يف الداخ  -أربع على طول هنر جالوان ،وواحدة ابلقرب من حبرية ابجنونج2020/05/24 www.defense-arabic.co ...م).
6/1

اثني ا :وقد ازدادت سخونة األحداث بني البلدين بعد أن فصلت اهلند منطقة الداخ عن جامو وكشمري ،فقد فهمت الصني

من ذلك أن فصل الداخ عن جامو وكشمري كان ألسباب اسرتاتيجية من أجل استمرار املواجهة اهلندية املكثفة ضد الصني منذ
وصول رئيس الوزراء انريندرا مودي إىل السلطة يف عام 2014م كرئيس للحكومة اليت شكلها حزب هباراتيا جاانات ،وقد قالت
املتحدثة ابسم وزارة اخلارجية الصينية ردا على إعالن أميت شاه يف  5من آب/أغسطس 2019م عن نية اهلند فصل الداخ" :إن
تعديل اهلند لقانوهنا الداخلي من جانب واحد يضر ابلصني وميس ابلسيادة اإلقليمية ،وهذا غري مقبول" .إن اخلالفات احلدودية اليت
تشتعل دوما بني البلدين تتمثل يف بؤرتني مركزيتني :األوىل على احلدود الشرقية ،حيث تطالب الصني بضم والية أورنتشال براديشت
إليها ،واليت تبلغ مساحتها  90ألف كيلومرت مربع وتسميها الصني جنوب التبت ،األمر الذي ترفضه اهلند ،والبؤرة الثانية ،أن اهلند
تطالب إبعادة األراضي اليت استولت عليها الصني يف حرب 1962م على احلدود الغربية ،أي يف منطقة كشمري اإلسالمية ،وهي
منطقة أكساي تشني والبالغة مساحتها  38ألف كيلومرت مربع ،وهي منطقة شبه صحراوية قليلة السكان ،األمر الذي ترفضه
الصني ،بل هي تطالب ابملزيد من السيادة يف إقليم كشمري ،فترتكز املطالب الصينية اليوم عند احلدود الغربية على جزء من منطقة
الداخ الكشمريية احملاذية ملنطقة أكساي تشني ،وكانت جزءا من طرق جتارة الصني القدمية "طريق احلرير".
اثلثا :منطقة الداخ اليت حصلت فيها املناوشات اهلندية الصينية األخرية هي منطقة إسالمية وجزء ال يتجزأ من كشمري
حكمها اإلسالم لقرون ،وكانت ضمن والية جامو وكشمري إىل أن برتت منها يف 2019/10/31م بقانون! وهي منطقة ذات
كثافة سكانية منخفضة ولكنها ذات قيمة اسرتاتيجية عالية ،فهي أعلى هضبة يف اهلند وتضم وادي هنر إندوس العلوي ،وتقع بني
خط السيطرة الصيين الفعلي ) (LACإىل الشرق ،وخط السيطرة الباكستاين ) (LoCإىل الغرب ،وأما من الشمال فيقع ممر
كاراكوروم .كما أن آخر مستوطنة هندية قبل ممر كاراكوروم هي (دوالت بيك أولدي) وللعلم فهذه تعين حرفيا ابللغة الرتكية
"املكان الذي مات فيه الرجل العظيم والغين" ،ويقال إنه يشري إىل السلطان سعيد خان حاكم الياركند الذي جاء يف محلة
للفتوحات يف عام  938هجري ،خريف عام  1531ميالدي ،من أجل فتح الداخ وكشمري لإلسالم ،وعند عودته إىل ايركند يف
هناية عام  939هجري أصيب مبرض شديد ويقال إنه تويف يف هذا املكان ،فهي بالد إسالمية واآلن تسيطر عليها اهلند ضمن
مناطق سيطرهتا يف إقليم كشمري ،ذلك اإلقليم الذي تتعدد جراحه ،فكما تسيطر اهلند على جامو ووادي كشمري والداخ تسيطر
الصني على منطقة أكساي تشني وترانس كاراكورام تراكت ،وكلها مناطق إسالمية يف إقليم كشمري فيما ال تسيطر ابكستان إال
فقط على منطقة أزاد كشمري وجيلجيت-ابلتيستان ،وهي رمبا أقل من ثلث مساحة اإلقليم ،وحتاذي أزاد كشمري مناطق اإلقليم
الواقعة حتت االحتالل اهلندي فيما حتاذي جلجيت املناطق األخرى من اإلقليم الواقعة حتت سيطرة الدولتني الصني واهلند .ويف ظل
حالة الضعف احلالية للبالد اإلسالمية ،وبشكل خاص ابكستان ،فإن اهلند تدعي حبقها يف املناطق املتنازع عليها يف الداخ على
اعتبار أهنا جزء من إقليم جامو وكشمري ،فيما ترد الصني وتدعي حقها يف تلك املناطق ألهنا جزء من إقليم شينجيانغ ،أي تركستان
الشرقية ،فالبلدان يتنازعان احلقوق يف هذه املناطق اإلسالمية فيما هتيم ابكستان على عمالتها ألمريكا ويسكت بقية املسلمني!!
رابع ا :تنظر الصني إىل منطقة الداخ الواقعة حتت سيطرة اهلند نظرة خاصة ،ففضال عن وجود البوذيني يف هذه املنطقة ،فهي

حتوي طريقني جتاريني قدميني يصالن إىل آسيا الوسطى ،وهلذا الواقع أمهية كبرية يف اسرتاتيجية الصني اجلديدة "طريق احلرير" .وعلى
الرغم من توفر طرق أخرى للصني للوصول إىل آسيا الوسطى إال أن الطريق عرب الداخ أقصر يف الوصول إىل مراكز الثقل السكاين
واألسواق يف آسيا الوسطى .والذي يزيد من هذا االعتبار أيضا أن هذه الطرق التجارية القدمية من شأهنا أن تقرب كثريا من
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املسافات إليصال البضائع الصينية من مراكزها الصناعية شرقي الصني إىل مشايل ابكستان يف طريقها إىل ميناء جوادر على اعتبار
أن هذا املشروع هو ممر اقتصادي مهم استثمرت فيه الصني عشرات مليارات الدوالرات يف األعوام األخرية ،لذلك فإن هذا النزاع ال
خيلو من هذا البعد يف العقلية الصينية .ولو أرادت الصني فتح النزاع احلدودي اآلخر بينها وبني اهلند (احلدود الشرقية) حول والية
أورانشال برديشت ملا حتققت هلا فوائد "املمرات االقتصادية" اليت تسعى هلا يف إطار اسرتاتيجية "طريق احلرير" اليت جتنبها املرور
مبناطق سيطرة البحرية األمريكية خاصة خليج ملقة .والذي يزيد من الشكوك الصينية أن اهلند تنخرط يف السياسة األمريكية لكبح
صعود الصني األمور التالية:
 -1بعد أزمة وابء كوروان وجدت أمريكا حجة جديدة للنيل من الصني حتت ذرائع خمتلفة ،فواشنطن تتحدث كثريا عن
ضرورة أن تتحمل بكني املسؤولية عن انتشار الفريوس ،وجتر معها دوال أخرى من ضمنها اهلند يف اجتاه املطالبة بتحقيق خاصة يف
معهد ووهان للفريوسات ،ومن جانب آخر فإن انقطاع بعض التوريدات من الصني حني ضرهبا الفريوس أوال وأتثر اإلنتاج يف
الكثري من املصانع األوروبية والعاملية نتيجة انقطاع سلسلة توريد القطع من الصني أوجد مطالب بضرورة التخلي عن سالسل التوريد
اليت متر عرب الصني ،وبسبب هذا التوجه الذي يضاف إىل جهود الرئيس األمريكي إلعادة الشركات األمريكية العاملة يف الصني ،أو
ابألحرى إخراجها من الصني ،فإن بكني تشعر اليوم كما مل يكن يف أي وقت مضى أبن اقتصادها قد أصبح حتت التهديد
والضغط الفعليني.
 -2وما يشري أيضا إىل اخنراط اهلند يف السياسة األمريكية هو حماولتها إضعاف االقتصاد الصيين( :اجلنرال فينود هباتيا ،املدير
العام السابق للعمليات العسكرية يف اهلند ،يقول لألانضول ،إن الصني ،وعلى الصعيد العاملي ،ابتت تفقد "نفوذها اعتقادا أبهنا
سبب وابء كوروان" .وأضاف" :الشركات الصناعية تتطلع لرتك الصني؛ وهذا جيرب بكني على احملاولة لتشتيت االنتباه عن أزمة
كوروان" .ونوه إىل أن عامل ما بعد كوروان "سيكون فرصة كبرية للهند "...األانضول الرتكية2020/6/9 ،م) .ويبدو أن الفرصة اليت
يتحدث عنها اهلنود هي انتقال الشركات األجنبية خاصة األمريكية من الصني إىل اهلند .إن الصني تشاهد أبن أمريكا تقف وراء
تطوير القدرات اهلندية لتمكينها من مواجهة الصني ،فدعمت برانجمها النووي حىت أصبحت اهلند دولة نووية ،وتعطيها مكانة متميزة
وأولوية يف العالقات التجارية واالقتصادية ،وكذلك أجربت ابكستان على ختفيف التوتر مع اهلند مبا يسمح للهند بتحريك قطاعات
عسكرية كبرية كانت ترابط على مدار عقود على احلدود مع ابكستان وإعادة نشرها على احلدود مع الصني ،وهذه السياسة
ليست ابجلديدة للوالايت املتحدة جتاه اهلند ،بل ممتدة عرب سنوات طويلة ،واليوم تضيف الوالايت املتحدة إليها إشراك اهلند يف
إخراج الشركات األجنبية الكبرية من الصني ،وجعل اهلند بديال هلا ،أي إشراكها يف ضرب االقتصاد الصيين.
 -3ومن اجلدير ذكره أنه من الناحية العسكرية فإن الصني متكنت من تطوير جيشها بشكل كبري ،وأصبحت الدولة الثانية
عامليا بعد الوالايت املتحدة يف اإلنفاق العسكري مبيزانية عسكرية قدرها  261مليار دوالر للعام 2019م ،بل إهنا تنفق ما يزيد
عما تنفقه روسيا وبريطانيا وفرنسا جمتمعات .وعلى الرغم من أن اهلند أصبحت يف العام 2019م الدولة الثالثة بعد الصني من
حيث اإلنفاق العسكري مبيزانية بلغت وللمرة األوىل  72مليار دوالر إال أن قدرات جيشها ال تزال صغرية قياسا ابلقدرات
العسكرية للجيش الوطين الصيين .وهذا الواقع من القدرات العسكرية للجيشني جيعل اهلند حتسب ألف حساب خلوض معارك
واسعة مع الصني ،خبالف ما كان عليه الواقع سنة 1962م ،كل ذلك على الرغم من أن للهند أفضلية كبرية يف األسلحة التقليدية
يف منطقة النزاع األخرية يف الداخ ،خاصة وأن الكثري من قطاعات جيشها ترابط على احلدود مع ابكستان ،أي على مقربة من
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منطقة النزاع ،خبالف الصني اليت ال تركز جيوشها حىت اآلن يف تلك املنطقة ،وهذا الواقع من حيث القدرات العسكرية التقليدية
لكال البلدين يف منطقة النزاع قد أكدته دراسة قامت إبعدادها جامعة هارفارد األمريكية ...عريب بوست2020/5/31 ،م) .لكن
املالحظ بعد تلك املناوشات أن الصني قد أخذت حتشد قوات إضافية يف املنطقة وتزيد من قدراهتا العسكرية يف مواجهة اهلند عند
احلدود الغربية.
 -4وإذا كان النزاع اهلندي سنة 2017م عند احلدود الشرقية قد مت نزع فتيله بلقاء مجع رئيس الوزراء اهلندي انريندرا مودي
والرئيس الصيين شي جني بينغ سنة 2018م (وعقد الزعيمان أول قمة غري رمسية بينهما يف ووهان يف نيسان/أبريل  2018وخالل
هذا اللقاء قبل شي دعوة مودي لزايرة اهلند لعقد اجتماع اثن .يورو نيوز عريب2019/12/9 ،م) ،إال أن النزاع احلايل يتزامن مع
جهود أمريكية مضاعفة للنيل من الصني ،األمر الذي خيلق تعقيدات إضافية جتعل نزع فتيل النزاع أمرا أصعب .وهذه التعقيدات
اجلديدة اليت تعمل إدارة ترامب على خلقها حول الصني مفهومة بشكل كامل يف بكني ،لذلك (قال الرئيس الصيين شي جني
بينغ ،اليوم الثالاثء ،إن "بكني ستكثف استعداداهتا للقتال املسلح وستعمل على حتسني قدراهتا على تنفيذ املهام العسكرية ،وذلك
يف ظل أتثري جائحة كوروان الكبري على األمن القومي" .سبوتنيك الروسية2020/5/26 ،م) .وهذا التصريح الصيين وإن مل يقصد
اهلند حتديدا ،إال أن بكني اليت تشعر مبخاطر كبرية حتيط هبا بعد مشاهدهتا للنوااي األمريكية لتحميلها املسؤولية عن انتشار فريوس
كوروان ،لذلك رمبا تفكر الصني وختطط إلظهار قدراهتا العسكرية من ابب ردع أي خمطط عسكري أمريكي ضدها يضم حلفاء
ألمريكا يف املنطقة مبن فيهم اهلند .وكأهنا توجه رسالة ألعدائها القريبني بعدم التعاون مع أمريكا وإال فإن اجليش الصيين قادر على
إحلاق ضرر كبري هبم .ولعل التقرير املخابرايت الذي أصدرته وزارة أمن الدولة يف الصني مطلع نيسان 2020م والذي طالب بكني
ابالستعداد ملواجهة عسكرية يكشف عن خطورة املخططات األمريكية ضد الصني ،ولعل القفزات يف اإلنفاق العسكري اهلندي
وبلوغها مستوى  72مليار دوالر للمرة األوىل سنة 2019م وصفقات السالح الضخمة اليت يعقدها اجليش اهلندي ،كل ذلك
يشكل هتديدا مباشرا للصني ،ويوجد القناعة لديها أبهنا ،أي اهلند ،إمنا متثل رأس حربة أمريكا ضدها ،ومشاريع البنية التحتية اليت
تقوم هبا اهلند يف املناطق احلدودية املتنازع عليها مع الصني مقرونة مع تسارع تسلحها توجد املزيد من اهلواجس يف الصني بشأن
مستقبل عالقاهتا مع اهلند.
خامس ا :وأما املوقف األمريكي من النزاع األخري بني اهلند والصني فقد كان ابلتأكيد داعما للهند ،فقد انتقدت السفرية أليس

ويلز ،كبرية املسؤولني املعنيني بشؤون جنوب آسيا يف اخلارجية األمريكية ،التصرفات الصينية يف الداخ وربطتها ابستفزازات بكني يف
حبر الصني اجلنويب2020/5/21 ،NEWS 18( .م) ،وكذلك أصدر النائب إليوت إنغل ،رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس
النواب األمريكي بياان قال فيه" :إنين قلق للغاية من العدوان الصيين املستمر على طول خط السيطرة الفعلية على احلدود بني اهلند
والصني .وتثبت الصني مرة أخرى أهنا على استعداد للتنمر على جرياهنا بدال من حل النزاعات وفقا للقانون الدويل ،...إنين أحث
الصني بقوة على احرتام املعايري واستخدام الدبلوماسية واآلليات القائمة حلل املسائل احلدودية مع اهلند"( .فورين أفريز األمريكية،
2020/6/1م) ،هذا ابإلضافة إىل أن أمريكا حتاول أن تستغل هذه اخلالفات احلدودية وتوظفها لتكون ورقة راحبة يف يدها ضد
الصني للضغط عليها فيما يتعلق بسياستها جتاهها للحد من تغلغل نفوذها يف املنطقة وجتعلها مشغولة يف هذه املناوشات والبتزازها
يف احلرب التجارية والتدخل يف شؤون الصني .وهلذا قام رئيسها ترامب وعرض الوساطة بني اهلند والصني بعد نشوب النزاع األخري
بينهما ،وذلك ليتحكم يف احللول بني الطرفني ملصلحته فكتب يوم 2020/5/27م على صفحته يف موقع تويرت" :أبلغنا اهلند
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والصني أبن الوالايت املتحدة جاهزة ومستعدة وقادرة على القيام بوساطة أو لعب دور احلكم يف اخلالف احلدودي املشتعل حاليا
بينهما" .احلرة2020/5/27 ،م) األمر الذي رفضته الصني( ،حيث قال املتحدث ابسم وزارة اخلارجية الصينية زهاو ليجيان ،إن
البلدين ال يريدان "تدخل" طرف اثلث حلل خالفاهتما .األانضول الرتكية2020/6/9 ،م).
سادس ا :ومع ذلك فلم هتدأ أمريكا بل استمر نشاطها يف املنطقة اليت تعترب ابلنسبة هلا من أهم املناطق يف العامل ،وتوالت
أعماهلا يف التصدي للصني من حتجيمها إىل احتوائها إىل حماوالت جماهبتها مباشرة وغري مباشرة يف حبر الصني اجلنويب .ولكن أمريكا
مل تعد تستطيع القيام حبروب يف كل مكان وحتافظ على نفوذها املمتد يف كثري من مناطق العامل إال ابالعتماد على قوى إقليمية
وحملية تكسبها لتعمل لصاحلها ،وجاءت أزمة كوروان لتفضح أمريكا يف أهنا ليست الدولة اليت تستطيع أن تدير األزمات اليت
تعصف هبا بنجاح بل ظهر أهنا فاشلة وعاجزة أمام فريوس! وتصاعد ذلك بعد أن تفجرت مسألة التمييز العنصري املستفحل فيها
خبنق رجل شرطة أمريكي أبيض ملواطن أمريكي أسود ليعريها دوليا ...هذا يف الوقت الذي تشكل فيه الصني قوة كربى إقليميا.
ولذلك أصبحت أمريكا تعتمد على استخدام الدول األخرى اعتمادا أكثر من السابق لتحقيق مصاحلها واحملافظة على نفوذها...
ومن مث عملت أمريكا على إيصال عمالئها يف اهلند إىل احلكم ،حىت تكون اهلند طوع بناهنا ،وحىت تضمن أمريكا أن تكون النتائج
دائما لصاحلها وسري العمالء منضبطا معها ،فقد عملت بكل قواها إليصال حزب هباراتيا جاانات املوايل هلا إىل احلكم فوصل هذا
احلزب املوايل ألمريكا ألول مرة برائسة فاجبايي إىل احلكم يف اهلند عام 1998م حىت عام 2004م حيث جرت االنتخاابت يف
هذه السنة فخسرها أمام حزب املؤمتر ،وليعود من جديد ويكسبها عام 2014م وما زال يف احلكم ،فبدأت أمريكا تستغل اهلند
ضد الصني ،وحىت متكن اهلند من القيام هبذا الدور قامت أمريكا بتحييد الباكستان وجعلها تبتعد عن النزاع مع اهلند لتتفرغ األخرية
يف النزاع مع الصني ،حىت ظهر التخاذل من حكام الباكستان إىل أبعد احلدود عندما أعلنت اهلند العام املاضي يوم 2019/8/5م
أن كشمري احملتلة أصبحت جزءا من اهلند ،وقد ذكران يف جواب سؤال بتاريخ 2019/8/18م ("لقد رأت أمريكا أن التوترات
بشأن كشمري بني اهلند وابكستان تؤثر يف إضعاف مواجهة شبه القارة اهلندية ضد الصني ...وللتغلب على هذه التوترات ،بدأت
الوالايت املتحدة بعملية التطبيع بني اهلند وابكستان ،وكان اهلدف من التطبيع هو حتييد القوات اهلندية والباكستانية من قتال
بعضها بعضا بسبب كشمري ،وتوجيه اجلهود حنو التعاون مع الوالايت املتحدة يف هناية املطاف لتقييد صعود الصني .وكانت تظن
أمريكا أن ضم كشمري للهند وضغط أمريكا على النظام يف ابكستان ملنعه من إرجاعها عسكراي ونقل املوضوع للحوار سيميت
القضية ومينع النزاع العسكري بينهما كما هو حال سلطة عباس يف فلسطني والدول العربية حوهلا دون نزاع عسكري مع دولة يهود
يف الوقت الذي هم فيه حيتلون ويضمون ما شاءوا من فلسطني! )"...والتزم حكام الباكستان بذلك فصرحوا كما جاء على لسان
رئيس الوزراء عمران خان إذ قال" :إن حكومته ستقوم ابلرد املناسب على حكومة اهلند حال شنها هجوم على الباكستان"...
األانضول 2019/8/30م) أي ليس لتحرير كشمري! وبعد حنو شهر قال ("إن قائد اجليش ابجوا طمأنه أبن اجليش الباكستاين
مستعد ملواجهة اهلند ،يف حال شنها هجوما على كشمري احملررة "...قناة جيو نيوز الباكستانية 2019/12/26م) أي على أزاد
كشمري وليس لتحرير جامو وكشمري من سيطرة اهلند!
سابع ا :وأما ابكستان اليت حتتفظ بعالقات وطيدة مع الصني فإهنا ال تطالب على اإلطالق أبي حقوق يف منطقة أكساي
تشني اليت احتلتها الصني من اهلند ،وهي جزء من كشمري ،وال تطالب كذلك أبي حقوق يف منطقة الداخ الكشمريية الواقعة حتت
السيطرة اهلندية وتطالب الصني جبزء منها! وابكستان اليت درجت على إظهار فرحتها ابلنزاعات اهلندية مع الصني على اعتبار أن
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الصني ستكسر أنف اهلند ،العدوة اللدودة لباكستان ،فإهنا هذه املرة قد الذت ابلصمت ،وقد استغربت حمطة CNN News-

2020/5/26 ،18م هذا الصمت الذي مشل وسائل اإلعالم الباكستانية كذلك وأهنا مل تدل بدلوها يف هذا النزاع على غري
عادهتا .وهذا ال يكون إال بضغط أمريكي ،فأمريكا تريد من اهلند أن تشعر ابلراحة يف عالقاهتا مع ابكستان ،وال تشعر أبي هتديد،
كأن يكون اجليش الباكستاين يرتبص هبا إن هي دخلت يف حرب مع الصني ،كل ذلك حىت تقدم اهلند على نقل املزيد من
جيوشها من احلدود الباكستانية إىل احلدود مع الصني ،فتصبح يف وضع أفضل للضغط على الصني ،وتشتيت قوة اجليش الصيين
بدال من تركيزها يف منطقة حبر الصني ،وهذا يضعف الصني حىت بدون حرب عندما تصبح مواردها العسكرية موزعة بني االستعداد
ملواجهة مع اهلند يف اجلنوب الغريب ،واالستعداد ملواجهة األعداء الرئيسيني يف البحار؛ البحرية األمريكية واجليش الياابين الذي يزيد
هو اآلخر من حجم قوته يف مواجهة الصني.
اثمن ا :وبكل هذا فإن املسلمني يف إقليم كشمري يشعرون أبن أراضي إقليمهم ابتت موضع نزاع بني دولتني كافرتني ،يريد كل

منهما هنبها والسيطرة عليها ،يف وقت تقف فيه ابكستان وابقي حكام املسلمني موقف املتفرج ،بل إن ابكستان قد أخذت تالحق
اجلماعات املسلحة الكشمريية على أراضيها ملنعها من اإلضرار ابهلند ،وهذا الواقع الباكستاين والنزاع الصيين اهلندي يضعف
املسلمني يف كشمري بشكل كبري ،فبعد أن كانت كشمري يف مواجهة االحتالل اهلندي ،وكانت مدعومة بشكل قوي من اجليش
الباكستاين ،فإهنا اليوم جتد نفسها يف مواجهة دولتني كبريتني دون أي دعم من ابكستان اليت ختلي املزيد من ساحات الصراع مع
اهلند خضوعا ألمريكا!!
إنه ملن املؤمل أن يكون التنازع بني اهلند والصني هو على اقتسام مناطق إسالمية ،وخباصة إقليم كشمري وما حوله؛ فاهلند
تطالب إبعادة األراضي اليت استولت عليها الصني يف حرب 1962م على احلدود الغربية ،وهي منطقة أكساي تشني من منطقة
كشمري اإلسالمية ،والصني تطالب جبزء من منطقة الداخ الكشمريية احملاذية ملنطقة أكساي تشني ،وتدعي حقها يف تلك املناطق
ألهنا جزء من إقليم شينجيانغ ،أي تركستان الشرقية اإلسالمية ،فالبلدان يتنازعان احلقوق يف هذه املناطق اإلسالمية فيما هتيم
ابكستان على عمالتها ألمريكا ويسكت بقية املسلمني! فحياة املسلمني يف ضنك وعيشهم سقيم مبا كسبت أيديهم ،وصدق هللا
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