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األول زيارة رئيس وزراء : خبرين الفتين للنظر 16/12/2010 أمسنشرت وسائل اإلعالم : السؤال
، وقد واكب الزيارة واالستقبال شيء )من رجال األعمال 300نحو ( الصين إلى الھند مع وفد تجاري كبير

وريا الجنوبية والصين واليابان إلنشاء أمانة عامة بين والثاني اتفاق ثالثي بين ك. من الدفء غير معھود
التھديد المتبادل بين أمريكا وكوريا من حيث  رة التوتر بين الكوريتينا تبرد حراالدول الثالث، كل ذلك ولمَّ 

فما داللة . الجنوبية من جانب وبين كوريا الشمالية من جانب آخر وتأييد ضمني من الصين لكوريا الشمالية
  ري؟ ما يج

  :لإلجابة على ھذا السؤال نستعرض ما يلي :الجواب
 إلى سعت، وقد عالمية كقوة الصين ظھورمن  تخشىالعقد السادس من القرن المنصرم وأمريكا  منذ -1

 القضايا من متنوعة مجموعة أمريكا استخدمت وقد ،اإلقليمية القضايا في الصين طموحات تحجيم
 قدو ،اإلقليمية الضيقة المشاكل في منشغلة قيادتھا إبقاءو يمياإلقل المجالفي  الصيننفوذ  الحتواء
وبخاصة  ، وسوء معاملة الصين لألقلياتالشمالية كورياو تايوان مسألة باستمرار أمريكا استغلت
المتنازع عليھا  جزرال حول واليابان الصين بين الثنائية النزاعات في تتدخلو للتبت، الذاتي الحكم

 الصين كايرأم أحاطتفقد  ذلك إلى باإلضافة ،الصين محيط في النار إلشعال كوسيلة بين البلدين
من و الھادئ المحيط إلى وباكستان الوسطى وآسيا أفغانستان من تمتد التي القواعد من سلسلةب

 الصينب إلحاطةھو ا العسكرية القواعد ھذه من والھدف ،...واليابان الكورية الجزيرة شبه ضمنھا
  .عسكرية قوةك زبرت أن من ومنعھا

 لبناء بقوة أمريكافقد سعت  للصين العسكري التوسع من للحد األمريكية الجھودباإلضافة إلى و -2
وھذه السياسة كانت تستعملھا مع جميع الحكومات  ،الصين لمواجھة والعسكرية المدنية الھند قدرات

 أمام متحدثا أوباما قال .وليس لھا كحكومة حزب المؤتمرفي الھند حتى تلك الموالية لبريطانيا 
 الواليات مصالح بأنّ  قناعة على ألنني اليوم أمامكم أقف إنني" الھندي للبرلمان مشتركة جلسة
 فقط ترحب ال المتحدة الواليات... لشراكةل سبب خير ھي الھند مع نتقاسمھا التي والمصالح المتحدة

 واألمن، السالم على والحفاظ المشترك، الرخاء وندعم بشدة، ذلك نؤيد نحنبل  عالمية قوةك الھندب
 بين العالمية اكةشرھذه الو ،القيادة مسؤولية ھي وھذه ،اإلنسان وحقوق الديمقراطي الحكم وتعزيز
 تنفيذ لبدء استعداد على اآلن ونحن ،21الـ   القرن في اتقدم تحدث أن يمكن والھند المتحدة الواليات
 مثل متطورةال التكنولوجيا قطاعات في شراكات إقامة لىإ بحاجة نحن... المدني النووي االتفاق
 نوفمبر 8 االنترنت على عالمية، كقوة الھند تدعم المتحدة الواليات( ".المدني والفضاء الدفاع
2010(.  

 من مجموعات أربع 2010 سبتمبر/أيلول 29 أرسلت في كانت قد الھند أنّ  بالذكر الجدير ومن
 بحريةو مشاة وحدة 31 في المتحدة الواليات مع للتدريب والبحرية الجوية والقوات الھندي الجيش
 مثلعلى  قوية الصين فعل ةرد تكان وقد ،الشرقي الصين بحر في أوكيناوا في أمريكا قاعدة في
 سلسلة" أنّ  من يين تشو الصيني األدميرالحذر  أيلول أواخر في، فالعسكرية المناورات ھذه

 الواليات أنّ  أظھرت للصين المجاورة الدولمع  المتحدة الواليات ھابدأت التي العسكرية التدريبات
 شنتھا التي العسكرية التدريبات ھذه من والغرض ،آسيا في العسكري وجودھا زيادة تريد المتحدة
 تعزيزو ،الشمالية وكوريا وروسيا الصين بينھا من عدة دول ستھدافاھو  المتحدة الواليات
 26 تايمز جلوبال" (.الجنوبية وكوريا اليابان مثل ألمريكا الحليفة الدول مع اإلستراتيجية العالقات
  ).2010 سبتمبر/أيلول



 أمريكاو الشمالية لكوريا النووية الطموحات جماح لكبح 2003 عام السداسية المحادثات بدء منذ -3
 عھدھا اأمريكت نكث تلبيتھا من االقتراب على الشمالية كورياكلما أوشكت و ،معينة مطالب عرضت

 الرئيسية وحليفتھا الشمالية كوريا ببراعة أمريكا صورت فقد ذلك على وعالوة ،التزاماتھا بشأن
 أعلنت 2007 عام في المثال سبيل علىف ،المحادثات إفشال دوام في المذنب الطرف امھبأنّ  الصين
 مقابل في لشماليةا لكوريا المجمدة األموال من دوالر مليون 25 عن ستفرج أنھا المتحدة الواليات
 ذلك ومع ،الدولية النووية الوكالة مفتشي بعودة والسماح النووي يونجبيون مفاعليانغ نغ ويب تجميد
 بحيث لم جدا متأخر وقت في األموال عن أفرجتحيث  وعدھا عن المتحدة الواليات تراجعت فقد

 بسبب السداسية دثاتالمحا من الشمالية كورياوقد انسحبت  ،المحدد الوقت في الصفقة تكتمل
وتبع ذلك توترات  ،2009 عام في المتحدة الواليات وضعتھا التي العديدة العقبات نتيجة اإلحباط

 تفجيروال اليورانيوم تخصيب الستئناف خطط عن واإلعالن الدولية النووية الوكالة مفتشي طرد من
 والھجوم الجنوبية ريالكو البحرية القوات مع اكشتبالوا 2009 مايوفي  األرض تحت نوويال

 .الجنوبية كوريا جزيرة على األخير

 ،محادثات وعقد العسكرية والمناورات الطائرات حاملة نشرب كييراألم الرد جاءفي المقابل  -4
 ضد حزما أكثر موقف التخاذ الصين على الضغط لممارسة ،الشمالية وكوريا الصين باستثناء
 في المشتركة األمريكية األركان ھيئة رئيس مولين مايك لاألدميرا وأشار. كوريا الشمالية حليفتھا

لدى " حيث قال فائدة أكثر الصين دورا تلعب أن في رغبته عن 2010 ديسمبر/كانون األول 8
على كوريا  تأثيرا أكثر األرضعلى وجه  أمة وال توجد ،يةالشمال كوريا على ھائل تأثير نالصينيي

 غير أنھا إال التوترات من الحد في مشتركةال مصلحةال من الرغم على ولكن الشمالية من الصين،
 الصين دعت األخير الھجوم أعقاب في هأنّ  الالفت للنظر ومن ،"الستخدام ذلك التأثير مستعدة
 الصين وبعد ذلك وقفت ،المتحدة الواليات رفضته ما وھو السداسية، المحادثات الستئناف بسرعة
ما يعني أن أمريكا تريد للتوتر ! المنطقة في كييراألم التدخل دض الشمالية كوريا عن للدفاع علنا

أن تبقى حرارته مرتفعة، وإظھار الصين وكوريا الشمالية كما لو كانتا ھما مصدر التوتر وبالتالي 
ولكن دون الوصول إلى حافة الحرب، ألن الظروف الدولية . استعداء دول المنطقة عليھما

 .فھي مشغولة في العراق وأفغانستان ال تسمح لھا بذلك واإلقليمية

سواء منھا ما نشرته شبكة الصين على  على ضوء ذلك يمكننا القول أن تحركات الصين الحالية -5
نقالً عن وكالة شينخوا بتوقيع الصين واليابان وكوريا الجنوبية ) Arabic.china.org.cn( موقعھا

سيئول العام القادم، أو ما نشرته وسائل  اتفاقية إلقامة أمانة تعاون ثالثية في 16/12/2010في 
ھي  كل ھذه التحركات... إعالم متعددة ومنھا ھذا الموقع عن زيارة رئيس وزراء الصين للھند

إلفشال مساعي أمريكا لعزل الصين عن جيرانھا وإظھارھا بالدولة العدوانية، فإن كوريا الجنوبية 
بر تقارب الصين منھما إفشاالً الستغالل أمريكا لھما ذين يعتلواليابان من أشد الموالين ألمريكا، ال

كما أن الھند ھي من األسلحة التي كانت، وال زالت، تستغلھا أمريكا إلشعال التوتر . ضد الصين
الدائم بينھا وبين الصين بإيجاد المشاكل المستمرة بينھما، فتقرب الصين من الھند ھو إطفاء لشعلة 

 .جادھا بين الصين والھندالتوتر التي تحاول أمريكا إي

لت نقطة لصالحھا في مواجھة أمريكا، وذلك إذا أحسنت  ومن المتوقع أن تكون الصين قد سجَّ
من  ك خداعٍ الصين استغالل زيارتھا للھند واتفاقھا مع اليابان وكوريا الجنوبية، ولم تقع في شرَ 

  .اليابان وكوريا الجنوبية بدافع من أمريكا

  
  ھـ1432 من محرمعشر  الحادي

  م17/12/2010الموافق 


