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“احلوار الرباعي”:

آلية حتجيم النفوذ الصيني يف جنوب شرق آسيا
عقــدت أربــع دول هــي اليابــان والهنــد وأســراليا والواليــات املتحــدة مؤمتــرًا مصغــرًا وموازيــً يف العاصمــة الفلبينيــة
ماني ــا يف نوفم ــر  ،2017عل ــى هام ــش انعق ــاد قم ــة "رابط ــة دول جن ــوب ش ــرق آس ــيا" ،املعروف ــة اختص ــارًا باس ــم
"آس ــيان" ،احلادي ــة والثالث ــن وقم ــة "ش ــرق آس ــيا" الثاني ــة عش ــرة ،وأعلن ــت ال ــدول األرب ــع ع ــن إحي ــاء "احل ــوار األمن ــي
الرباعـــي" ( ،)Quadrilateral Security Dialogueوالـــذي تنظـــر إليـــه بكـــن باعتبـــاره حتالفـــً يســـعى إىل حتجيـــم
نفوذه ــا اإلقليم ــي يف جن ــوب ش ــرق آس ــيا.

وســيتم إلقــاء الضــوء علــى الظــروف التــي صاحبــت إنشــاء هــذا
التحالــف ،ودوافــع الــدول األعضــاء لتأسيســه ،فضــاً عــن إلقــاء
الضــوء علــى تحديــات هــذا التحالــف والفــرص التــي يطرحهــا،
وأخيــراً تقديــر تداعياتهــا الجيوسياســية علــى منطقــة جنــوب شــرق
آســيا.

�أو ًال :مقومات قيام التحالف الرباعي
تعــود جــذور "الحــوار األمنــي الرباعــي" إلــى عــام  ،2007عندمــا
اجتمعــت أربــع دول هــي :اليابــان والهنــد وأســتراليا والواليــات
المتحــدة بغــرض بحــث كيفيــة تحجيــم النفــوذ الصينــي المتزايــد،
الســيما فــي المجــال الجيوسياســي فــي آســيا( ،)1غيــر أن بكيــن
أجهضــت هــذه المحــاوالت ،إذ بعثــت رســائل عبــر القنــوات
الدبلوماســية إلــى حكومتــي الهنــد وأســتراليا توضــح فيهــا رفضهــا
لهــذه المبــادرة ،ووظفــت فــي ذلــك ارتباطهمــا بعالقــات اقتصاديــة
قويــة معهــا ،وهــي المحاولــة التــي نجحــت فــي وقــف هــذه المبــادرة
فــوراً(.)2
وبعــد مــرور عقــد مــن الزمــان علــى هــذه المبــادرة ،طرحــت
الواليــات المتحــدة إعــادة إحيــاء "الحــوار األمنــي" مــن جديــد ،وذلك
فــي ظــل مشــهد جيوسياســي فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ
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يتســم بالســمات التاليــة:
• نجــاح الصيــن فــي تعزيــز نفوذهــا اإلقليمــي :وتبنيهــا سياســات
عدوانيــة إزاء جيرانهــا ،وعــدم قــدرة العديــد مــن الــدول اآلســيوية
علــى معارضتهــا علن ـا ً علــى الرغــم مــن رفضهــم لهــا(.)3
• تراجــع مصداقيــة الواليــات المتحــدة :خاصــة فــي منطقــة جنــوب
آســيا ،وهــو مــا يعــود إلــى عــدم اتســاق سياســة الخارجيــة األمريكيــة
فــي عهــد الرئيــس األمريكــي ترامب ،خاصــة بعدما قرر االنســحاب
مــن اتفاقيــة "الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ" ،وهــو اتفــاق تجــارة
حــرة متعــدد األطــراف يهــدف إلــى زيــادة التبــادل التجــاري بيــن
اقتصــادات منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ(.)4
• اتجــاه الهنــد شــرقا ً :إذ تســعى الهنــد إلــى نســج تحالفــات وإقامــة
شــراكات اســتراتيجية مــع دول جنــوب شــرق آســيا فــي مواجهــة
النفــوذ الصينــي المتصاعــد.
وقــد مثلــت بعــض هذه التطــورات عامـاً دافعـا ً للجهــود الرامية
إلــى إعــادة إحيــاء "الحــوار الرباعــي" ،ويســتند هــذا التحالــف إلــى
الركائــز التالية:
 -1احتــواء التهديــدات الصينيــة :يعــد القاســم المشــترك بيــن الــدول
األربــع أن جميعهــا لديهــا خالفــات مــع الصيــن حــول قضايــا

،
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كيف يفكر العامل الثاين؟

مختلفــة ،وتــرى فــي التحالــف وســيلة الحتــواء النفــوذ الصينــي.
فالهنــد تعتبــر الحــوار الرباعــي وســيلة لمعادلــة "مبــادرة الحــزام
والطريــق" الصينيــة ،وهــي مبــادرة إلقامــة طــرق بريــة وممــرات
بحريــة تهــدف إلــى الربــط بيــن عــدد مــن االقتصــادات اآلســيوية
واألوروبيــة واألفريقيــة باالقتصــاد الصينــي .وأعربــت الهنــد عــن
معارضتهــا هــذه المبــادرة بســبب أحــد مشــروعاتها الفرعيــة ،وهــو
الممــر االقتصــادي الصينــي – الباكســتاني الــذي يمــر عبــر أراضي
جامــو وكشــمير المتنــازع عليهــا بيــن الهنــد وباكســتان .كمــا شــهد
عــام  2017توتــرات بيــن الهنــد والصيــن بســبب بنــاء بكيــن طريقـا ً
فــي وادي "دوكالم" المتنــازع عليــه مــع بوتــان ،والتــي تســتضيف
قــوات هنديــة فــي هــذه المنطقــة الحدوديــة ،والتــي حاولــت منــع
الصيــن مــن بنــاء الطريــق بحجــة مــروره بــأراض تتبــع بوتــان(.)5

يمكــن إيجــازه فــي التالــي:
 -1الخالفــات البينيــة :تمثــل الخالفــات بيــن الــدول األعضــاء فــي
"الحــوار الرباعــي" أحــد العوائــق أمــام تطويــره ،وهــو مــا يتضــح
فــي العديــد مــن المواقــف ،والتــي كان أبرزهــا رفــض الهنــد انضمام
أســتراليا إلــى تدريبــات "ماالبــار" العســكرية( )13مــا بيــن القــوات
البحريــة لــكل مــن الهنــد واليابــان والواليــات المتحــدة .ويرجــع
الموقــف الهنــدي إلــى رفــض الحكومــة األســترالية في مايــو 2017
إصــدار تأشــيرات عمــل مؤقتــة للهنــود للعمــل لديهــا ،وهــو مــا أعاق
المفاوضــات بيــن البلديــن بشــأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة( ،)14وتمثــل
هــذه الخالفــات عائق ـا ً أمــام تحــول المبــادرة إلــى تحالــف حقيقــي.
ومــن ثــم فــإن الحــوار الرباعــي يجــب أن يركــز علــى عــاج
الخالفــات الهنديــة – األســترالية.

أضــف إلــى ذلــك أن أســتراليا بــدأت تظهــر مخــاوف مــن تنامـ
ـي  -2وجــود أطــر بديلــة :إذ يشــكك المراقبون في جدوى هــذه المبادرة
()6
النفــوذ السياســي للصيــن ،خاصــة علــى الجامعــات األســترالية
.
فــي ضــوء أن الــدول األربــع لديهــا اتفاقيــات أو أطــر ثنائيــة وثالثيــة
أمــا بالنســبة للواليــات المتحــدة ،فــإن لديهــا هواجســها حيــال النفــوذ للتعــاون يمكنهــم اللجــوء إليهــا عنــد الحاجــة .فعلــى ســبيل المثــال،
ً
الصينــي المتصاعــد ،فضــا عــن خالفاتهــا()7الحــادة معهــا بســبب هنــاك الحــوار الثالثــي بيــن الواليــات المتحــدة والهنــد واليابــان علــى
التجســس االقتصــادي الصينــي عليهــا .
المســتوى الــوزاري ،والــذي عُقــد فــي ســبتمبر
وتنــازع اليابــان الصيــن علــى الســيطرة علــى متث ــل اخلالف ــات ب ــن ال ــدول األعض ــاء  2017وتنــاول حريــة المالحــة والتهديــدات
جــزر "ســينكاكو" (التــي يُطلــق عليهــا
ديايــو يف "احلـــوار الرباعـــي" أحـــد العوائـــق القادمــة مــن كوريــا الشــمالية وغيرهمــا مــن
()8
فــي الصيــن) الغنيــة بمواردهــا الطبيعيــة  .أمـــام تطويـــره ،وهـــو مـــا يتضـــح القضايــا( .)15وبالمثــل ،عُقــد حــوار ثالثــي بيــن
والتــزال طوكيــو حانقــة علــى تخــاذل بكيــن يف العديـــد مـــن املواقـــف ،والتـــي الواليــات المتحــدة واليابــان وأســتراليا ،واســتمر
كان أبرزهـــا رفـــض الهنـــد انضمـــام
عــن وقــف االحتجاجــات الشــعبية الصينيــة ،أســـراليا إىل تدريبـــات "ماالبـــار" منــذ عــام  ،2015وتنــاول قضايــا مثــل صعــود
والتــي أضــرت بالشــركات اليابانيــة العاملــة
الصيــن وتهديــدات كوريــا الشــمالية(.)16
العســـكرية
هنــاك بســبب الصــراع حــول هــذه الجــزر
وفــي ضــوء التحدييــن الســابقين ،فــإن أحــد
فــي عــام  .)9(2012وبالتالــي فقــد مثلــت هــذه
القضايــا المختلفــة ســببا ً أكبــر يدفــع الــدول األربــع إلحيــاء المبــادرة .عوامــل نجــاح قيــام "الحــوار الرباعــي" مرهــون بقدرتــه علــى تقديم
قيمــة إضافيــة تتجــاوز األطــر والتحالفــات القائمــة بالفعــل ،وتعمــل
 -2تقديــم البديــل االقتصــادي :إذ تســعى الــدول األربــع لتقديــم علــى مواجهــة التهديــدات الصينيــة .وتتمثــل المجــاالت التــي ينبغــي
المســاعدات التنمويــة االقتصاديــة إلــى دول العالــم النامــي ،وطــرح علــى الــدول األعضــاء فــي الحــوار الرباعــي التعــاون حولهــا فــي
نفســها باعتبارهــا بديـاً للسياســات الصينيــة "الجشــعة" ،والتــي تقوم التالــي:
بتمويــل مشــروعات مكلفــة فــي البنيــة التحتيــة ذات عائــد اقتصــادي
مشــكوك فيــه فــي الــدول الناميــة( ،)10وعنــد عجــز هــذه الــدول عــن  -1توفيــر اإلغاثــة المشــتركة فــي حــاالت الكــوارث :خاصــة فــي
الســداد ،فإنهــا تفــرض عليهــا الســيطرة علــى هــذه المشــروعات ضــوء تزايــد االضطرابــات المناخيــة فــي جميــع أنحــاء القــارة
لفتــرات طويلــة ،كمــا حــدث مــع مينــاء "هامبانتوتــا" الســريالنكي ،اآلســيوية ،ممــا ســيضيف قيمــة كبيــرة إلــى الحــوار الرباعــي (بعيــداً
وســيطرة الصيــن علــى  %70مــن أســهمه ،فضـاً عــن قيام شــركة عــن مختلــف الجهــود الثالثيــة) ألن االســتجابة المنســقة للكــوارث
فــي المحيــط الهــادئ لــم تنجــح حتــى اآلن .وسيســهم أي جهــود فــي
صينيــة بإدارتــه لمــدة  99عام ـاً.
هــذا المقــام علــى دعــم اســتقرار المنطقــة.
 -3تحالــف ديمقراطــي :يمكــن النظــر إلــى "الحــوار الرباعــي"
باعتبــاره تحالف ـا ً ديمقراطي ـاً ،مــن المنظــور األيديولوجــي مناهض ـا ً  -2مواجهــة التمــدد الصينــي فــي بحــر الصيــن الجنوبــي :خاصــة
للحكومــة الصينيــة الشــيوعية( ،)11فقيــم الصيــن غيــر الليبراليــة فــي ضــوء قيــام الصيــن ببنــاء جــزر صناعيــة فيــه فــي محاولــة لمــد
ووضعهــا كأكبــر شــريك تجــاري للعديــد مــن الــدول حــول العالــم ،ســيطرتها اإلقليميــة علــى أجــزاء مــن أعالــي البحــار وعســكرتها.
بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة وأســتراليا ،أديــا إلــى شــعور هــذه ويتطلــب مواجهــة هــذا التهديــد إنمــاء العالقــات البحريــة المشــتركة
الــدول بوجــود تناقــض بيــن عالقاتهــا الدوليــة بدولــة مثــل الصيــن بيــن هــذه الــدول ،بمــا يعنيــه ذلــك مــن ضــم أســتراليا لتدريبــات
ماالبــار التــي تقــوم بهــا حالي ـا ً الواليــات المتحــدة والهنــد واليابــان.
وقيمهــا الليبراليــة(.)12
ولقــد بــدأت تدريبــات "ماالبــار البحريــة" فــي عــام ،1992
ثاني ًا :حتديات وفر�ص التعاون
وكانــت فــي البدايــة تعاونــا ً ثنائيــا ً بيــن الواليــات المتحــدة والهنــد
علــى الرغــم مــن إعــادة إحيــاء التحالــف الرباعــي مــن جديــد ،فإنــه بغــرض مكافحــة القرصنــة ،وتبــادل التكنولوجيــا والخبــرات(.)17
ال ينبغــي تجاهــل وجــود تحديــات تهــدد مثــل هــذا التعــاون ،وهــو مــا وبمــرور الســنوات ،انضمــت اليابــان إلــى هــذه التدريبــات ،وأتبعتهــا
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 خاصــة فــي ضــوء،الصعــب المتعلــق بتحجيــم النفــوذ الصينــي
تنامــي التوجهــات الراميــة إلــى عســكرة بحــر الصيــن الجنوبــي
مــن خــال نشــر الــدول المشــاطئة لــه منظومــات صواريــخ مختلفــة
.)21(ورفــع بعــض دول اآلســيان إنفاقهــا العســكري
،والواقــع أن دول اآلســيان لــم تدعم أو تعــارض الحوار الرباعي
 وهــو األمــر الذي يســاعدهم على تجنــب أي تداعيات،)22(حتــى اآلن
محتملــة فــي حالــة تصاعــد التوتــر بيــن الصيــن ودول جنوب شــرق
 ويُعــد هــذا موقف ـا ً برجماتي ـا ً إذا أخذنــا فــي االعتبــار وجــود.آســيا
مصالــح مشــتركة بيــن الصيــن وجميــع الــدول األعضــاء فــي
 والخــوف مــن أن تصبــح بكيــن أكثــر عدوانيــة تجاههــم إذا،اآلســيان
.ًمــا دعمــت هــذه الــدول الحــوار الرباعــي دعمـا ً صريحـا
 فإنــه ينبغــي التأكيــد علــى حقيقــة أن الحــوار،وفــي الختــام
 إال عندما تتمكــن الدول،األمنــي الرباعــي لــن يصبــح منظمــة كاملــة
 وعــاج أي،المشــاركة فيــه مــن تعزيــز العالقــات البينيــة بينهــا
 وإدراك أن فوائــد هــذا التحالــف تفــوق االتفاقيــات،صراعــات قائمــة
 باإلضافــة إلــى تجنــب إغضاب،أو األطــر الثالثيــة والثنائيــة الحاليــة
 إذ إن أي تصعيــد للتوتــر مــع بكيــن قــد يجهــض مبكــراً قيام،الصيــن
 فــإن دول اآلســيان ســوف، وفــي الوقــت ذاتــه،الحــوار الرباعــي
 ممــا،تتابــع الوضــع عــن كثــب مــن دون أن تأخــذ صــف أي طــرف
،يضمــن حفاظهــا علــى مصالحهــا االســتراتيجية مــع كال الطرفيــن
.وإن كانــت ضمني ـا ً تدعــم الحــوار الرباعــي

،)18(أســتراليا لفتــرة وجيزة قبل أن تنســحب بســبب الضغط الصينــي
ً ويُعتبــر ضــم أســتراليا أمرا.ثــم الرفــض الهنــدي إلعــادة انضمامهــا
 ومــن،ضروري ـا ً لزيــادة فاعليــة "الحــوار الرباعــي" فــي المنطقــة
المرجــح أن يثمــر ذلــك عن إجــراء دورات تدريبية ونقاشــات منظمة
.حــول كيفيــة التعامــل مــع القضايــا المناخيــة واألمنيــة المختلفــة

 االنعكا�سات الإقليمية:ثالث ًا
ًعلــى الرغــم مــن صعوبــة التنبــؤ بالخطــوات الصينيــة المضــادة ردا
 فإنــه مــن المتوقــع أن تتبنــى إجــراءات مماثلــة،علــى هــذه المبــادرة
،2007 لمــا تبنتــه فــي الســابق حيــال المبــادرة نفســها فــي عــام
 للجهــود الراميــة،والتــي يتمثــل أبرزهــا فــي اإلدانــة الدبلوماســية
 خاصــة أن أيـا ً مــن الــدول المشــاركة فــي،)19(إلــى تطويــق نفوذهــا
"الحــوار الرباعــي" ال ترغــب فــي التأثيــر علــى عالقاتــه ببكيــن
 ويتضــح ذلــك مــن خــال عــدم وجــود ضجــة فــي إعــان.ًســلبا
 فضـاً عــن الخطــوات التــي قامــت بهــا الهنــد لتهدئة،الــدول األربــع
مخــاوف الصيــن مــن خــال اســتضافتها قمــة ثالثيــة جمعتهــا مــع
 فإنــه يتعين علــى الدول، وفــي ضــوء مــا ســبق.)20(الصيــن وروســيا
األربــع أن تعطــي األولويــة لتعزيــز القــدرات العســكرية المشــتركة
.بــدالً مــن العمــل كحلــف عســكري مناهــض لبكيــن
 فمــن المرجح،أمــا فيمــا يتعلــق بموقــف دول جنــوب شــرق آســيا
أن تدعــم معظــم الــدول هــذه المبــادرة ســراً مــن دون أن تشــارك
 أمــاً فــي أن تقــوم الــدول المعنيــة بالجــزء،فيهــا بصــورة فعليــة
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