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الصين

جزر «نووية» لتحدي الهيمنة األميركية
برغم الضغوط السياسية
والعسكرية ،تسير الصين
بثبات في مشاريعها
الستغالل ثروات جزر بحرها
الجنوبي ،وتحصين تلك
الجزر عسكريًا في مواجهة
األساطيل األميركية
المرابطة في هذه البقعة
االستراتيجية من العالم
أعلنت السلطات الصينية أمــس إغالق
جزء من بحر الصني الجنوبي حتى يوم
ُ
الخميس املقبل ،حيث ستجري بحريتها
م ـ ـنـ ــاورات إلـ ــى ال ـج ـن ــوب ـ ـ ـ ال ـش ــرق ــي من
مقاطعة هاينان الصينية ،على مقربة
م ــن جـ ــزر «ب ــاراسـ ـي ــل» االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
مـ ـح ــذرة م ــن أن أي ت ـح ــرش ــات م ــن قبل
الـقـطــع الـبـحــريــة األجـنـبـيــة «ق ــد تنتهي
بكارثة».
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن اإلعـ ـ ـ ـ ــان الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ج ــاء
خ ــال زي ـ ــارة قــائــد الـعـمـلـيــات الـبـحــريــة
للواليات املتحدة ،جون ريتشاردسون،
إلــى الـصــن ،للقاء نظيره الصيني ،وو
شـيـنــغ ل ــي .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـضـغــوط
التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها على
بكني لثنيها عن أنشطتها االقتصادية
والــدفــاعـيــة فــي بـحــر الـصــن الـجـنــوبــي،
أعلنت بكني أمس أيضًا ،على لسان قائد
بحريتها ،أنها لن توقف اإلنشاءات على
الجزر والشعاب في تلك املنطقة.
وخـ ـ ــال م ـن ـت ــدى ُعـ ـق ــد ّف ــي ب ـك ــن م ـســاء
ال ـس ـب ــت امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ـ ـ ــذر ن ــائ ــب رئ ـيــس
هيئة األركــان املشتركة الصينية ،سون
جيان قو ،من أن الدوريات التي تجريها
ق ـطــع ب ـحــريــة أجـنـبـيــة ف ــي ب ـحــر الـصــن
الجنوبي ،تحت شعار «حرية اإلبحار»،
قد تنتهي «بكارثة» .وأكد سون أن بالده
لــم تتعرض يــومــا لحرية إبـحــار السفن
(املدنية ،التجارية والسياحية) في تلك
املنطقة ،لكنها «تعارض على الــدوام ما

ستستعمل الصين مواردها لتتأكد من أن واشنطن لن تربح المعركة (أ ف ب)

تـسـمــى حــريــة إب ـح ــار الـسـفــن الـحــربـيــة،
الـتــي تمثل تـهــديـدًا عسكريًا ،وتتحدى
قانون البحار الدولي».
وتأتي الخطوة الصينية هذه عقب قرار
أصــدرتــه محكمة التحكيم الــدائـمــة في
هــول ـنــدا األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أن ـك ــرت فيه
حق الصني بالسيادة على معظم أجزاء
بحر الصني الجنوبي ،ودانت ما وصفته
بـخــرق الـصــن لـسـيــادة الفيليبني ،عبر
اعـتــراض بحريتها للسفن الفيليبينية
ّ
وتشجع الــواليــات املتحدة
فــي املنطقة.
حلفاءها على تـحــدي الـنـفــوذ الصيني
فــي تلك املنطقة االستراتيجية ،الغنية
باملوارد النفطية واملعدنية ،والتي يمر
عبرها جزء كبير من التجارة العاملية.
وحــول هــذه املسألة ،يــرى مدير الرابطة

ع ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــن» ،الـ ـت ــي أع ـل ـن ــت رف ـض ـهــا
ق ـ ـ ــرار امل ـح ـك ـم ــة ف ـ ــور ص ـ ـ ـ ــدوره ،وأك ـ ــدت
عـلــى حقها «الـتــاريـخــي» فــي ج ــزر بحر
الصني الجنوبيّ ،
ملوحة بفرض منطقة
دفـ ــاع ج ــوي ف ــوق تـلــك املـنـطـقــة ،إن هي
استشعرت تهديدًا عسكريًا .ويؤكد غاو
أن «الـصــن ستقف ثابتة عند موقفها
املـ ـب ــدئ ــي ،وس ـت ـس ـت ـع ـمــل كـ ــل مـ ــواردهـ ــا
ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـت ـت ــأك ــد مـ ــن أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة لن تربح هذه املعركة ضدها».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ت ـبــدأ ال ـصــن قريبًا
بـنــاء أول منصة نــوويــة عائمة لتوليد
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ل ـت ـغ ــذي ــة آب ـ ــار ح ـف ــر ال ـن ـفــط
ومـحـطــات تحلية املـيــاه فــي نـطــاق جزر
بـحــر ال ـصــن الـجـنــوبــي .وتـخـطــط بكني
ل ـب ـن ــاء  20مـ ــن ت ـل ــك املـ ـنـ ـص ــات ،بـحـيــث

الوطنية الصينية لـلــدراســات الدولية،
ف ـي ـك ـت ــور غ ـ ـ ــاو ،أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
«ض ــال ـع ــة ج ـ ـدًا بـقـضـيــة الـتـحـكـيــم الـتــي
رفعتها الفيليبني ...في محاولة للضغط

مشروع خط المالحة
الشمالي ينسف
استراتيجية واشنطن
العسكرية في الشرق

َ
تصبح تلك الجزر «بمثابة مجموعتي
حــام ـلــة ط ـ ــائ ـ ــرات ...ب ـمــا ي ـع ـطــي الـصــن
أفضلية عسكرية على أساطيل الواليات
امل ـت ـحــدة» فــي املـنـطـقــة ،وف ـقــا ملــا نشرته
ص ـح ـي ـف ــة «غ ـ ـلـ ــوبـ ــال تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،ن ـه ــاي ــة
األسبوع املاضي.
يـ ـخ ــدم ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـص ـي ـن ـيــة ـ ـ ـ ال ــروسـ ـي ــة ل ـخ ـل ــق ح ـقــائــق
جديدة على مستوى العالم ،من شأنها
أن تـكـســر الـهـيـمـنــة ال ـغــرب ـيــة ف ــي شتى
املجاالت الحيوية .في هذا اإلطار ،تشير
ال ـص ـح ـي ـفــة ن ـف ـس ـهــا إل ـ ــى أن امل ــؤس ـس ــة
التي تبني أولــى هــذه املنصات« ،شركة
الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـث ـق ـي ـل ــة لـ ـبـ ـن ــاء ال ـس ـف ــن»
(بـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــاي) ،ت ـح ـق ــق كـ ــذلـ ــك تـ ـق ــدم ــا فــي
مشروع بناء كاسحات الجليد النووية،
ً
مضيفة أن الصني قد تتعاون مستقبال
مع روسيا على تطوير خط مالحة يعبر
(تـخــوم) القطب الشمالي نحو أوروب ــا،
«بـ ـم ــا ي ـج ـعــل اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــواليـ ــات
املـتـحــدة إلعـ ــادة اإلن ـت ـشــار نـحــو آس ـيــا ـ
املحيط الهادي غير ذات جدوى».
س ـت ـ ّ
ـؤم ــن امل ـح ـط ــات الـ ـن ــووي ــة ال ـعــائ ـمــة
العشرون الطاقة ،وخاصة ملنصات الحفر
البترولية ومحطات تحلية مياه البحر،
فــي نـطــاق ج ــزر بـحــر الـصــن الجنوبي،
وفقًا للهيئة الوطنية الصينية للتعاون
ُ
وت َّ
النووي .CNNC
قدر الكلفة اإلجمالية
لبناء هذه املحطات بـ 40مليار يوان ،أو
 5.98مليارات دوالر أميركي ،وفقًا ملقال
نشرته الهيئة على موقعها اإللكتروني،
قالت فيه إن الكلفة تلك «تبقى أقــل من
ك ـل ـفــة م ـج ـمــوعــة حــام ـلــة طـ ــائـ ــرات» (أي
حاملة طائرات والقطع البحرية املرافقة
لها ،من مدمرات وطرادات وما إلى ذلك)،
وإن جزيرة يونغشينغ َ
وحيد يونغشو
ّ
الصينيني سيصبحان ،بدعم املنصات
َ
ال ـن ــووي ــة« ،أش ـب ــه بـمـجـمــوعــتــي حــامـلــة
ط ــائ ــرات ف ــي ب ـحــر ال ـص ــن ال ـج ـنــوبــي».
ويـ ـمـ ـث ــل ذلـ ـ ـ ــك تـ ـح ــدي ــا ق ـ ــوي ـ ــا ل ـه ـي ـم ـنــة
الــواليــات املتحدة على املعابر البحرية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي الـ ـش ــرق ،ف ـضــا عن
تعزيز أمــن البر الصيني الرئيسي إزاء
العدوانية األميركية.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
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