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اللعبة الكربى اجلديدة:
تزايد حدة الصراع الصيني الهندي يف جنوب آسيا

ــارة  ــي زي ــراع ف ــذا الص ــل ه ــى مث ــرات عل ــم المؤش ــل أه تتمث
رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي أفغانســتان الفتتــاح 
ســد الصداقــة فــي هيــرات فــي أفغانســتان فــي 4 يونيــو 2016، 
وزيــارة الرئيــس الصينــي باكســتان العــام الماضــي لتطويــر 
ــع  ــم توقي ــك، ت ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــة بينهم ــات االقتصادي العالق
اتفاقيــة الممــر التجــاري الثالثــي بيــن الهنــد وإيــران وأفغانســتان، 
فضــالً عــن بنــاء الهنــد مينــاء تشــابهار فــي إيــران، وبنــاء الصيــن 
مينــاء جــوادر فــي محافظــة بلوشســتان الباكســتانية، واللذيــن 

يفصلهمــا 72 كيلومتــراً.

الصيــن  برغبــة  الزيــارات  تلــك  تواتــر  ربــط  يمكــن  وال 
ــان  ــعى الدولت ــل تس ــب، ب ــدة فحس ــواق جدي ــح أس ــي فت ــد ف والهن
وراء تحقيــق العمــق االســتراتيجي والقيــام بحصــار جغرافــي 
اســتراتيجي للطــرف اآلخــر، ودخــل فــي هــذا الصــراع الشــركاء 
ــران، ســعياً وراء  ــتان وإي ــتان وباكس ــون، خاصــة أفغانس اإلقليمي

ــة. ــم القومي ــق مصالحه تحقي

اأوًل: اللعبة الكربى ال�سينية الهندية
بــدأ تــداول مصطلــح "اللعبــة الكبــرى" فــي أوائــل القــرن العشــرين 
لإلشــارة إلــى التنافــس الجيواســتراتيجي المتصاعــد علــى الهيمنــة 
فــي آســيا الوســطى بيــن اإلمبراطوريتيــن البريطانيــة والروســية 

الطامحتيــن للتوســع فــي اإلقليــم، ويعــود ذلــك التنافــس إلــى عــام 
.)1(1837

وفــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، تــم اســتبدال التنافــس 
البريطانــي – الروســي بالتنافــس الصينــي – الهنــدي، والــذي 
انعكســت تداعياتــه بشــكل مباشــر علــى جنوب آســيا، وقد ســاهمت 
ــي  ــة، وه ــى الهيمن ــس عل ــذا التناف ــد ه ــي تصاع ــل ف ــدة عوام ع
انحســار الهيمنــة األمريكيــة جزئيــاً)2(، فضــالً عــن امتالكهمــا 
ســمات القــوى الكبــرى اإلقليميــة، مــن حيــث ضخامــة عــدد 
الســكان وامتالكهمــا القــوة االقتصاديــة والعســكرية والقــدرات 

ــة. النووي

ــرة  ــرات كبي ــة بتغي ــة – الهندي ــات الصيني ــرت العالق ــد م ولق
خــالل العقــود الســبعة الماضيــة تراوحــت بيــن الصداقــة والعــداء. 
ــة  ــي عالق ــرن الماض ــن الق ــينيات م ــم الخمس ــهدت معظ ــد ش وق
صداقــة وتقــارب بيــن البلديــن، كمــا كان واضحــاً فــي توقيــع 
عــام  فــي   )Panchsheel Agreement( بانشــيل  اتفــاق 
1954، والــذي يهــدف لتعزيــز التبــادل التجــاري والتواصــل بيــن 
ــة  ــا حرك ــن، فضــالً عــن دعمهم ــن البلدي ــي كل م ــت ف ــم التب إقلي

ــاز. عــدم االنحي

وفــي الســتينيات تدهــورت العالقــات بيــن البلديــن، وذلــك 

ــيا تغـــريات جيواســـراتيجية ارتبطـــت بصـــورة أساســـية باملســـاعي الصينيـــة للتمـــدد يف جنـــوب  تشـــهد جنـــوب آسـ
آســـيا، يف منطقـــة طاملـــا اعتربتهـــا الهنـــد مبنزلـــة الفنـــاء اخللفـــي لهـــا، وهـــو مـــا أدى إىل تصاعـــد التنافـــس بـــني هاتـــني 
ـــا  ـــي يف جواره ـــود الصين ـــن الوج ـــد م ـــوف الهن ـــً، إذ تتخ ـــرة إقليمي ـــة متوت ـــل بيئ ـــورات يف ظ ـــذه التط ـــيء ه ـــني، وجت القوت

ـــتانية.  ـــة الباكس ـــن الهيمن ـــتان م ـــوف أفغانس ـــني تتخ ـــا، يف ح ـــد له ـــق الهن ـــن تطوي ـــتان م ـــى باكس ـــر، وتخش املباش

بارفيز كرمي أباسي
أستاذ مساعد بقسم االقتصاد بجامعة 

“شرق غرب”، بنجالديش
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ــالً  ــت، فض ــم التب ــي إلقلي ــر النهائ ــول المصي ــالف ح ــبب الخ بس
عــن النزاعــات الحدوديــة حــول منطقــة أكســاي تشــين وخــط 
مكماهــون، وهــو مــا أدى فــي النهايــة إلــى انــدالع حــرب 1962، 
انتهــت بهزيمــة الهنــد وخســارتها األراضــي المتنــازع عليهــا، كمــا 
دفــع هــذا التطــور إلــى تعميــق العالقــات العســكرية واالقتصاديــة 
ــد فــي  ــر خصــوم الهن ــن وباكســتان، أكب ــن الصي االســتراتيجية بي

جنــوب آســيا.

واســتمرت العالقــات العدائيــة بيــن الطرفيــن فــي الســبعينيات، 
خاصــة بعــد التقــارب األمريكــي – الصينــي، وتدهــور العالقــات 
الصينيــة – الســوفييتية، وهــو مــا أدى إلــى نشــوء تحالفــات 
جديــدة فــي إطــار الحــرب البــاردة، إذ انحــازت الواليــات المتحــدة 
ــوفييتي  ــاد الس ــة االتح ــي مواجه ــتان ف ــن وباكس ــة للصي األمريكي

ــد. والهن

أمــا فــي الفتــرة األخيــرة، فقــد حــل النهــج البرجماتــي، القائــم 
مــع وجــود  البلديــن  بيــن  التعــاون  علــى 
ــداء  ــل الع ــادل، مح ــتراتيجي متب ــس اس تناف
بينهمــا. وســاهم تبــادل الزيــارات رفيعــة 
المســتوى بيــن الرئيــس الصينــي شــي جيــن 
بينــغ ورئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي 
التخفيــف مــن  فــي  فــي اآلونــة األخيــرة 
ــى  ــز عل ــة، والتركي ــرات الحدودي حــدة التوت

االقتصــادي.  التعــاون 

ــن  ــاري بي ــادل التج ــم التب ــغ حج ــد بل وق
البلديــن حوالــي 71.6 مليــار دوالر)3(، وقــد 
حــّث رئيــس الــوزراء مــودي الصيــن علــى 
التحتيــة،  البنيــة  فــي مشــاريع  االســتثمار 
ــن التخفيــف  ــة البلدي وهــو مــا يعكــس محاول

ــى مجــاالت  ــك عل ــن ذل ــدالً م ــز ب ــر، والتركي مــن مســببات التوت
ــة)4(. ــاون المحتمل التع

ــه ال يمكــن  ــك المحــاوالت الســابقة، فإن ــى الرغــم مــن تل وعل
تجاهــل التنافــس بيــن الدولتيــن، فقــد زادت االســتثمارات الصينيــة 
فــي مشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة فــي باكســتان وجــزر المالديف 
وســريالنكا، فضــالً عــن تنامــي نفوذهــا فــي نيبــال وبنجالديــش، 
وهــو مــا زاد مــن مخــاوف صانعــي السياســة الهنديــة بشــأن وجود 
ــل الحــزام  ــة مث ــادرات الصيني ــي، فالمب ــا الخلف ــي فنائه ــن ف الصي
ــرن  ــر البحــري للق ــق الحري ــر وطري ــق الحري االقتصــادي لطري
الحــادي والعشــرين، والمعروفــة أيضــاً باســم مبــادرة "حــزام واحد 
ــدور  ــديد ل ــع الش ــة التوس ــن احتمالي ــالً ع ــد"، فض ــق واح وطري
البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة فــي المنطقــة كلهــا 

تعــزز مخــاوف الهنــد مــن اختــراق الصيــن لجوارهــا المباشــر.

وقــد تعــززت تلــك المخــاوف، إذا أخذنــا فــي االعتبــار أن 
أغلــب جيــران الهنــد تربطهــم عالقــات متوتــرة معهــا، فلقــد 
اشــتكت حكومــات المالديــف وســريالنكا ونيبــال مــن تدخــل 
ــون  ــة، ممــا جعلهــم يرحب نيودلهــي المفــرط فــي شــؤونهم الداخلي
ــز  ــد ولتعزي ــة الهن ــي مواجه ــوازن ف ــظ الت ــي لحف ــدور الصين بال

قوتهــم التفاوضيــة أمامهــا.

ــا  ــق عالقاته ــى تعمي ــن عل ــت الصي ــة، عمل ــة ثاني ــن جه وم
التجاريــة واألمنيــة مــع باكســتان، ومــن المتوقــع أن يوفــر الممــر 
االقتصــادي بيــن الصيــن وباكســتان، والــذي تقــدر تكلفتــه بحوالــي 
64 مليــار دوالر أمريكــي، للصيــن طرقــاً أقصــر وأرخــص 
للتجــارة واالســتثمار مــع منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى 
وجنــوب آســيا وأفريقيــا)5(، وتقــوم االســتراتيجية الصينيــة الجديــدة 
علــى تحقيــق التكامــل وتعزيــر التعــاون األمنــي وليــس العالقــات 

التجاريــة واالســتثمارية فقــط.

ولقــد قامــت الهنــد تحــت حكــم مــودي بمبــادرات تعاونيــة 
تجــاه جيرانهــا، للــرد علــى التحــركات الصينيــة، مثــل مبــادرة بــي 
ــد  ــان والهن ــش وبوت ــي تضــم بنجالدي ــي آي ان )BBIN(، والت ب
ونيبــال، حيــث تهــدف المبــادرة لتقديــم تســهيالت ائتمانيــة لتمويــل 
مشــروعات تطويــر البنيــة التحتيــة وتعزيــز التكامــل اإلقليمــي مــن 
خــالل دعــم التجــارة واالســتثمار والتواصــل بيــن الــدول األربــع.

ثانيًا: ت�ساعد التوتر الهندي الباك�ستاين
لــم تتخلــص المؤسســة الباكســتانية بعــد مــن 
ــاً  ــداً وجودي ــل تهدي ــد تمث ــأن الهن ــها ب هاجس
لهــا، خاصــة مــع خــوض البلديــن المســلحين 
بســبب  وذلــك  حــروب،  ثــالث  نوويــاً 
الصــراع حــول كشــمير، كمــا يتبــادل البلــدان 
اإلرهــاب  علــى  بالتحريــض  االتهامــات 
والتمــرد، فضــالً عــن تكــرر االشــتباكات 
الحدوديــة مــن فتــرة ألخــرى، وهــو مــا دفــع 

ــلح. ــباق تس ــي س ــول ف ــدان للدخ البل

وتنظــر المؤسســة العســكرية للتحــركات 
باعتبــاره  المباشــر  فــي جوارهــا  الهنديــة 
تهديــداً وجوديــاً ألمنهــا، خاصــة فــي ضــوء التعــاون االســتراتيجي 
الوثيــق بيــن الهنــد وأفغانســتان وإيــران والــذي تمثــل فــي تجــارة 
الترانزيــت وبنــاء الهنــد مينــاء تشــاباهار علــى الســاحل الجنوبــي 
إليــران، حتــى تتمكــن مــن خاللــه مــن الوصــول إلــى أفغانســتان 
وآســيا الوســطى، دون المــرور باألراضــي الباكســتانية، خاصــة 
مــع الحــرص الهنــدي لالســتفادة مــن ثــروات أفغانســتان المعدنيــة 
والتــي تقــدر قيمتهــا بتريليــون دوالر أمريكــي، وفقــاً لتقريــر 
المســح الجيولوجــي األمريكــي لعــام 2010)6(، وقــد منحــت 
ــد  ــر مســتودع للحدي ــي أكب ــن ف ــوق التعدي ــة حق ــة األفغاني الحكوم

ــة. ــة خاصــة وحكومي ــالد لمجموعــة شــركات هندي ــي الب ف

وتتحســب باكســتان كذلــك مــن تطــور العالقــات الهنديــة 
ــة  ــة الهندي ــوات الجوي مــع طاجيكســتان، خاصــة مــع اشــتراك الق
والطاجيكيــة فــي إدارة قاعــدة فارخــور الجويــة فــي طاجيكســتان، 
ــا،  ــارة إليه ــابقة اإلش ــي آي إن الس ــي ب ــادرة ب ــى مب ــة إل باإلضاف
والمســاعي الهنديــة لتطويــر عالقاتهــا مــع قطــر والمملكــة العربيــة 

الســعودية.

باكســتان  بيــن  العالقــات  وصلــت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
ــاد األخيــرة  وبنجالديــش إلــى أدنــى مســتوياتها، خاصــًة بعــد انتق
ــة لباكســتان  ــة الجماعــات الموالي ــع محاكم باكســتان بالتدخــل لمن
تحريــر  حــرب  خــالل  حــرب  جرائــم  بارتــكاب  والمتهمــة 

 – الربيطـــاين  التنافـــس  اســـتبدال  مت 
الروســـي بالتنافـــس الصينـــي – الهنـــدي، 
فيمـــا يعـــرف باللعبـــة الكـــربى اجلديـــدة 
والـــذي انعكســـت تداعياتـــه بشـــكل مباشـــر 
علـــى جنـــوب آســـيا، وقـــد ســـاهمت عـــدة 
التنافـــس  هـــذا  تصاعـــد  يف  عوامـــل 
علـــى الهيمنـــة، وهـــي انحســـار الهيمنـــة 
ــا  ــن امتالكهمـ ــاًل عـ ــً، فضـ ــة جزئيـ األمريكيـ
ســـمات القـــوى الكـــربى اإلقليميـــة، مـــن 
حيـــث ضخامـــة عـــدد الســـكان وامتالكهمـــا 
ـــة والعســـكرية والقـــدرات  القـــوة االقتصادي

النوويـــة.
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تزايد حدة الصراع الصيني الهندي يف جنوب آسيا

بنجالديــش فــي عــام 1971، وذلــك فــي الوقــت الــذي تحســنت فيه 
ــل باكســتان  ــاً، كمــا تحّم العالقــات الهنديــة البنجالديشــية اقتصادي
ــى  ــتان حت ــن أفغانس ــا وبي ــات بينه ــر العالق ــؤولية توت ــد مس الهن

ــطى. ــيا الوس ــع دول آس ــا م ــر عالقاته ــق تطوي تعي

ــي  ــن ف ــم المتمردي ــتان بدع ــد باكس ــم الهن ــل، تته ــي المقاب  وف
جنــوب كشــمير ومهاجمــة مواقــع هنديــة مثــل الهجــوم علــى قاعــدة 
باثانكــوت الجويــة فــي واليــة البنجــاب، وكذلــك دعــم المتمرديــن 
األفغــان للهجــوم علــى المصالــح الهنديــة فــي أفغانســتان)7(، وفــي 
ــد بالتدخــل  ــل اتهمــت المؤسســة العســكرية الباكســتانية الهن المقاب
لعرقلــة شــراء إســالم أبــاد ثمانــي طائــرات أمريكيــة مقاتلــة مــن 
ــم  ــر القائ ــا ســبق، حجــم التوت طــراز أف – 16، ويوضــح كل م

بيــن البلديــن فــي اآلونــة األخيــرة. 

ثالثًا: التكالب الإقليمي على اأفغان�ستان
ــتانية  ــتراتيجية الباكس ــن االس ــياً م ــزءاً أساس ــتان ج ــل أفغانس تمث
الراميــة إلــى تأميــن عمــق اســتراتيجي لهــا في آســيا الوســطى، كما 
أنهــا تنظــر إليهــا باعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن أمنهــا القومــي، 
ولذلــك ترفــض تمامــاً زيــادة الحضــور الهنــدي واإليرانــي هنــاك. 

وتاريخيــاً، توتــرت العالقــات الباكســتانية – األفغانيــة بســبب 
ــزاع الحــدودي حــول خــط  ــا الن ــي مقدمته عــدد مــن العوامــل، ف
دورانــد، وهــو خــط الحــدود الفاصــل بيــن الدولتيــن، والــذي يمتــد 
ــات  ــة الحكوم ــراً، فضــالً عــن رغب ــافة 2640 كيلومت ــى مس عل
الباكســتانية المتعاقبــة فــي بســط نفوذهــا بصــورة أكبــر علــى 

ــول. كاب

وفــي هــذا اإلطــار، تثــار مزاعــم حــول دعــم المخابــرات 
الباكســتانية لعناصــر مــن طالبــان وشــبكة حقانــي وفصائــل قلــب 
ــار التــي تحــارب الحكومــة األفغانيــة، ومــا يضفــي  الديــن حكمتي
مصداقيــة علــى تلــك المزاعــم دعــم الجيــش الباكســتاني جماعــات 
المجاهديــن األفغــان إبــان االحتــالل الســوفييتي أفغانســتان)8(، وفي 
المقابــل ترفــض إســالم أبــاد هــذه االتهامــات، وتتهــم كابــول بعــدم 
ــي  ــتانية، الت ــان الباكس ــة طالب ــالزم لمكافحــة حرك ــد ال ــذل الجه ب
تشــن هجمــات علــى باكســتان انطالقــاً مــن األراضــي األفغانيــة. 

وفــي ضــوء مــا ســبق، واصــل أشــرف غانــي، الرئيــس 
ــل  ــرزاي، وواص ــد ك ــلفه حام ــاه س ــي اتج ــرك ف ــي، التح األفغان
تعزيــز العالقــات مــع الهنــد وتقليــص النفــوذ الباكســتاني، ولعــل 

أحــد هــذه المؤشــرات منــح رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي أعلــى 
جائــزة مدنيــة فــي أفغانســتان أثنــاء زيارتــه البــالد فــي مايــو 

.2016

ــرد  ــن اإلجــراءات لل ــت باكســتان عــدداً م ــل، تبن ــي المقاب وف
علــى كابــول، منهــا تعطيــل عبــور الــواردات األفغانيــة فــي مينــاء 
كراتشــي الباكســتاني. فنظــراً ألن أفغانســتان دولــة حبيســة، فإنهــا 
ــم  ــن العال ــا م ــة احتياجاته ــتانية لتلبي ــئ الباكس ــى الموان ــد عل تعتم
ــواردات  ــك ال ــور تل ــل عب ــاد بتعطي ــالم أب ــوم إس ــي، وتق الخارج
بحجــة التفتيــش األمنــي، وهــو مــا يــؤدي إلــى تصاعــد حــدة 

ــن.  ــن البلدي ــر بي التوت

ــا ســبق، قامــت باكســتان مؤخــراً بتشــديد  ــى م ــة إل وباإلضاف
اإلجــراءات األمنيــة علــى المعابــر الحدوديــة مــع أفغانســتان، مثــل 
ــوازات  ــل ج ــان اآلن حم ــى األفغ ــرض عل ــام، وتف ــر تورخ معب
ــم  ــدة ل ســفر وتأشــيرات لدخــول باكســتان، وهــي إجــراءات جدي
يكــن معمــوالً بهــا علــى مــدار أربعيــن عامــاً، وتمثــل ورقــة ضغط 
علــى كابــول، خاصــة فــي ضــوء وجــود مــا يزيــد علــى مليــون 
ــة  ــط اقتصادي ــر ورواب ــم أس ــتان ولديه ــي باكس ــي ف ــئ أفغان الج
عبــر الحــدود، وتبــرر إســالم أبــاد موقفهــا هــذا بمســاعيها لكبــح 
التهديــدات األمنيــة، والحــد مــن تدفــق اإلرهابييــن عبــر حدودهــا، 

وهــو مــا يزيــد حــدة التوتــر بيــن البلديــن.

اخلامتة
دفعــت المصالــح الجيواســتراتيجية واالقتصاديــة كالً مــن الصيــن 
والهنــد لتوســيع دائــرة نفوذهمــا فــي جنــوب آســيا. وتتمتــع الصيــن 
ــا  ــم اقتصاده ــر حج ــي كب ــد، وه ــة الهن ــي مواجه ــة ف ــزة مهم بمي
ورغبتهــا وقدرتهــا علــى االســتثمار فــي المنطقــة بصــورة تتجــاوز 
القــدرات الهنديــة، كمــا أن الهنــد دخلــت متأخــرة دائــرة التنافــس 

اإلقليمــي مــع الصيــن.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الهنــد لــن تقبــل توســع الــدور 
ــتان  ــتان وباكس ــتلعب أفغانس ــا، وس ــل نطــاق نفوذه ــي داخ الصين
دور الداعــم والمعــاون المهــم فــي لعبــة الحصــار والتطويــق 
المتبــادل. وليــس مــن المحتمــل وقــوع صــدام مباشــر بيــن بكيــن 
ونيودلهــي، إال أن الشــك والتوتــر المتبادليــن مــازاال قائميــن، كمــا 
كانــت الحــال فــي اللعبــة الكبــرى، التــي دارت فــي الماضــي بيــن 
ــد نفســه. ــخ يعي ــة والروســية، فالتاري ــن البريطاني اإلمبراطوريتي
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