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صدام دبلوماسي:
إلى أين تتجه التوترات الراهنة بين الصين وكندا؟  

وكنــدا مؤخــرًا،  الصيــن  بيــن  التوتــرات  تصاعــدت 
وخصوصــًا بعــد االنتقــادات التــي وجههــا الرئيــس 
نوفمبــر   16 يــوم  كنــدا،  وزراء  لرئيــس  الصينــي 
الجــاري، واتهمــه بتســريب مضمــون مــا دار فــي 
علــى  الجــاري  نوفمبــر   15 يــوم  بينهمــا  اللقــاء 
هامــش قمــة العشــرين. وجــاءت هــذه التوتــرات 
بعــد اتهامــات كنديــة للصيــن بممارســة أعمــال 
تجســس وتقويــض الديمقراطيــة الكنديــة. هــذه 
التوتــرات تفتــح احتمــاالت مســتقبل العالقــات 
الثنائيــة إلــى مســارين محتمليــن؛ إمــا الحفــاظ علــى 

العالقــات المتوازنــة أو تصعيــد األزمــة. 

ــة  ــدا، فــي اآلون ــن الصيــن وكن ــرات بي ــدأت تتصاعــد حــدة التوت ب
ــس  ــن رئي ــد بي ــذي عق ــي ال ــاء الثنائ ــش اللق ــى هام ــرة، عل األخي
وزراء كنــدا “جيمــس تــرودو” والرئيــس الصينــي “شــي جيــن 
فــي  العشــرين  مجموعــة  قمــة  فــي  مشــاركتهما  أثنــاء  بينــج” 
إندونيســيا. ورغــم االختــاف العقائــدي والمعيــاري الجوهــري بيــن 
ــا  ــا السياســية ومصالحهم ــاً نظمهم ــف جذري ــث تختل ــن؛ حي الدولتي
االســتراتيجية باعتبــار كنــدا تجســيداً للقيــم الغربيــة وحليفــاً رصينــاً 
للواليــات المتحــدة، فــإن التوتــرات بيــن البلديــن بــدأت تأخــذ طابعــاً 
ثنائيــاً خاصــاً يميزهــا عــن نهــج التنافــس العــام الــذي تتبعــه الــدول 

ــن.  ــة إزاء الصي الغربي

مالمح التوتر 

ــوزراء  ــس ال ــي ورئي ــس الصين ــن الرئي ــر بي ــاء األخي كشــف اللق
الكنــدي عــن بعــض مؤشــرات التوتــر في العالقــات بيــن الدولتين، 

وهــو مــا يمكــن تناولــه علــى النحــو التالــي:

1- اتهامــات كنديــة للصيــن بالتــورط فــي عمليــات تجســس: 
جــاء اللقــاء بيــن “تــرودو” و”شــي جيــن بينــج”، يــوم 15 نوفمبــر 
الجــاري، بعــد وقــت قصيــر مــن إعــان الشــرطة الكنديــة وجــود 
شــبهات باضطــاع الصيــن فــي تجنيــد أحــد العناصــر البحثيــة فــي 
أكبــر وحــدة إلنتــاج الطاقــة فــي كنــدا؛ حيــث أعلنــت الشــرطة أن 
ــة  ــي تســريب بعــض األســرار التجاري ــد ســاهم ف هــذا العنصــر ق
إلــى بكيــن. وكانــت هــذه الشــبهات ضمــن سلســلة مــن االتهامــات 

المماثلــة ألنشــطة بكيــن داخــل كنــدا.
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إذ قــام وزيــر الصناعــة الكنــدي “فرانســوا فيليــب شــامبين” فــي 
ــاث  ــرار وزاري لث ــت ســابق مــن هــذا الشــهر بإصــدار ق وق
شــركات صينيــة باالنســحاب مــن العمــل بقطــاع المعــادن 
الحيويــة فــي كنــدا؛ وذلــك ألســباب تتعلــق أيضــاً باألمــن 
ــع  ــي مطل ــة ف ــك عــن إعــان الشــرطة الفيدرالي ــي، ناهي القوم
ــة مــن  ــر قانوني ــي شــبكة ســرية غي ــق ف هــذا الشــهر أنهــا تحق

ــو. ــي تورنت ــن ف ــن الصينيي ــال األم رج

2- الشــكوك حــول تدخــل بكيــن فــي االنتخابــات الكنديــة:  
فخــال الفتــرة الماضيــة صــدرت العديــد مــن االتهامــات لبكيــن 
بالتــورط فــي بعــض األنشــطة األخــرى التــي مــن شــأنها 
ــبيل  ــى س ــا عل ــدا، ومنه ــي كن ــة ف ــس الديمقراطي ــض أس تقوي
المثــال تقاريــر االســتخبارات الكنديــة المقدمــة للبرلمــان بشــأن 
ترجيــح تدخــل الصيــن فــي االنتخابــات الفيدرالية لعــام 2019. 

وبحســب التقاريــر التــي نشــرت بشــأن هــذه القضيــة، فقــد 
مولــت الصيــن “شــبكة ســرية” مــن مرشــحين لانتخابــات 
الفيدراليــة الكنديــة وعمــاء صينييــن يعملــون لصالــح حملتهــم.

3- انتقــادات الرئيــس الصينــي لرئيــس الــوزراء الكنــدي:  
تعمقــت األزمــة بيــن كنــدا والصيــن عقــب االنتقــادات المباشــرة 
التــي وجههــا الرئيــس الصينــي لرئيــس الــوزراء الكنــدي أثنــاء 
ــجيل  ــر تس ــد أظه ــاري؛ فق ــر الج ــوم 16 نوفمب ــا ي ــاء بينهم لق
فيديــو قصيــر محادثــة بينهمــا يوبــخ خالهــا الرئيــس الصينــي 
ــاء  ــون اللق ــام مضم ــاول اإلع ــة لتن ــدا نتيج ــس وزراء كن رئي

ــر الجــاري.  ــوم 15 نوفمب ــم بينهمــا ي ــذي ت ال

فقد قال “بينج” لـ”ترودو” إن “كل شــيء ناقشــناه تم تســريبه 
إلــى الصحــف. وهــذا غيــر مائــم وهــذه ليســت الطريقــة التــي 
ــت  ــك؟”، وأضــاف: “إذا كن ــس كذل ــا، ألي ــا محادثتن ــت به أجري
ــن  ــم يك ــادل. وإذا ل ــرام متب ــب أن نتواصــل باحت مخلصــاً فيج

كذلــك، فلســت متأكــداً تمامــاً بشــأن كيفيــة تحــول األمــور”.

4- التأثيــر الممتــد للخالفــات الســابقة: ال تقتصــر مامــح 
التوتــرات بيــن البلديــن علــى بعــض العوامــل الراهنــة، بــل إن 
جذورهــا تمتــد ألزمــات ســابقة وفتــرات كان مســتوى العاقــات 

أثناءهــا فــي أدنــى مســتوياته. 



3

21 نوفمبر 2022

ولعــل أهــم محطــات هــذا التراجــع عــام 2018 عندمــا ألقــت 
كنــدا، بنــاًء علــى طلــب مــن المســؤولين األمريكييــن، القبــض 
آنــذاك  الصينيــة  لشــركة هــواوي  التنفيــذي  الرئيــس  علــى 
ــه  ــا أعقب ــر، وهــو م ــي مطــار فانكوف Meng Wanzhou ف
ــة التجســس.  ــن بتهم ــن كنديي ــال مواطني ــن باعتق ــن بكي رد م

وبينمــا انتهــت المواجهــة بإطــاق ســراح الثاثــة العــام 
إلــى أن  البلديــن  بيــن  العاقــات متوتــرة  الماضــي، ظلــت 
ــردد  ــد ت ــد بع ــن جدي ــى الســطح م ــات عل ــذه الخاف ــرت ه ظه
ــن.  ــن كنديي ــدة لمواطني ــة جدي ــاالت صيني شــائعات بشــأن اعتق
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن ضمــن المســائل التــي خلفــت توتراً 
بيــن البلديــن إعــان أوتــاوا عــن حظــر البنيــة التحتيــة لشــبكة 
الجيــل الخامــس لهــواوي العتبــارات تتعلــق باألمــن القومــي. 

العوامل المفسرة 

ترتبــط التوتــرات الراهنــة بيــن كنــدا والصيــن بعــدد مــن 
يلــي: فيمــا  المتمثلــة  الرئيســية  التفســيرية  العوامــل 

ــة:   ــا الدولي ــول القضاي ــدا ح ــن وكن ــن الصي ــارض بي 1- التع
ــؤرة  ــى ب ــات إل ــذه الخاف ــب ه ــزات جل ــم محف ــن أه ــن ضم م

ــي  ــان ف ــب الدولت ــة ترغ ــرى ملح ــا أخ ــود قضاي ــام وج االهتم
مناقشــتها، وهــي القضايــا التــي لــم يكــن مــن المتصــور طرحهــا 
ــا: الحــرب  ــل أهمه ــة، ولع ــا الخافي ــى القضاي دون التطــرق إل
ــة  ــائل األمريكي ــدا الرس ــد كن ــادة تأكي ــة وإع ــية األوكراني الروس
ــن الصــور  ــأي صــورة م ــن دعــم روســيا ب ــن م ــر الصي بتحذي
ــا  ــة لكوري ــدات الصاروخي ــد التهدي ــذه الحــرب، وتصاع ــي ه ف
الشــمالية ومــا يفرضــه ذلــك مــن تهديــد لكنــدا وحلفائها في آســيا، 
ــوع البيولوجــي  ــة التنســيق بشــأن مؤتمــر كــوب 15 للتن وأهمي
المقــرر عقــده فــي ديســمبر؛ حيــث ستســتضيف الصيــن وكنــدا 
بالتبــادل فعاليــات خاصــة بهــذا المؤتمــر. ورغــم أن اللقــاء كان 
مقتضبــاً بيــن الزعيميــن الصيني والكنــدي، فإن التقديرات تشــير 
إلــى أن هــذا اللقــاء يعتبــر تدشــيناً للقــاءات مســتقبلية أخــري بيــن 

مســؤولين رفيعــي المســتوى فــي كلتــا الدولتيــن.

ــم:  ال  ــة مــن النفــوذ الصينــي المتعاظ 2– التخوفــات الكندي
يمكــن إغفــال أن التوتــرات الراهنــة بيــن الدولتيــن تعكــس 
تخوفــات كنديــة مــن النفــوذ الصينــي المتعاظــم، والتعاطــي مــع 

ــا.  ــداً له ــاره تهدي ــوذ باعتب هــذا النف
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فثمــة رؤيــة غربيــة، وكنديــة بطبيعــة الحــال، تــرى أن نجــاح 
ــرة رئاســية  ــوز بفت ــي الف ــج ف ــن بين ــي شــي جي الرئيــس الصين
ثالثــة عقــب عقــد المؤتمــر الوطنــي للحــزب الشــيوعي الصيني، 
ــد  ــت ق ــي كان ــح بعــض الجبهــات الت ــى إعــادة فت ــن إل ــع بكي دف
ــاً لحيــن تحقيــق هــذا الهــدف. ومــن ضمــن هــذه  أغلقتهــا مؤقت
ــي عــدد  ــة واســتخباراتية ف ــي أنشــطة أمني الجبهــات التوســع ف
مــن الــدول وعلــى رأســها كنــدا وبريطانيــا وغيرهمــا، والعــودة 

لألنشــطة العســكرية فــي منطقــة مضيــق تايــوان. 

ورغــم التقــاء الرئيــس الصينــي والرئيــس األمريكــي علــى 
ــاء جــاء  ــإن هــذا اللق ــة مجموعــة الـــ20، ف ــال قم هامــش أعم
ــارة نانســي بيلوســي  ــرة مــن القطيعــة النســبية بعــد زي بعــد فت
لتايــوان، ولــم يــؤد إلــى مخرجــات إيجابيــة تذكــر بــل كان 

ــط. ــدة فق ــاه الراك ــك للمي ــة تحري بمنزل

3- تضييــق الواليــات المتحــدة الخنــاق علــى الصين:  توســعت 
الواليــات المتحــدة خــال الفتــرة األخيــرة في إجــراءات تضييق 
ــت بإطــاق اســتراتيجية  ــة قام ــن جه ــن؛ فم ــى بكي ــاق عل الخن
ــان  ــن تضع ــي اللتي ــن القوم الهندو-باســيفيك واســتراتيجية األم
ــن  ــة، وم ــح األمريكي ــد للمصال ــر تهدي ــة كأكب ــن صراح الصي
جهــة أخــرى قــام الكونجــرس مؤخــراً باعتمــاد قانــون “مجابهــة 
ــي  ــة ف ــة الحيوي ــات االقتصادي ــم القطاع ــذي يدع ــم” ال التضخ
الواليــات المتحــدة – ومنهــا قطــاع إنتــاج أشــباه الموصــات – 
فــي مقابــل الصــادرات الصينيــة منهــا، وهــو مــا تعتبــره بكيــن 

اســتهدافاً مباشــراً لمصالحهــا التجاريــة. 

محســوبة  مباشــرة،  غيــر  انتقاميــة  بإجــراءات  وللقيــام 
التكلفــة ومحــدودة النطــاق، تتجــه بكيــن لمضايقــة بعــض حلفــاء 
ــا أصــاً  ــط به ــت ترتب ــي كان ــدا الت ــم كن ــن بينه ــنطن، وم واش

ــر. ــباب التوت ــض أس بع
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21 نوفمبر 2022

مستقبل العالقات 

يمكــن القــول إن مســتقبل التوتــر الراهــن بيــن الدولتيــن 
رئيســيين:  بســيناريوهين  مرهــون 

1- ســيناريو العالقــات المتوازنــة: رغــم تصاعد حــدة التوترات 
بيــن الدولتيــن فــإن هنــاك بعــض المؤشــرات التــي ترجــح عــدم 
تحولــه إلــى قطيعــة جذريــة أو جرح عميــق في العاقــات الثنائية 
بيــن البلديــن. فوســط الضغــوط المتناميــة التخــاذ موقــف أكثــر 
ــة  ــة الكندي ــة الفيدرالي ــررت الحكوم ــن، ق ــة تجــاه الصي تصادمي
إطــاق مــا تســمى اســتراتيجية المحيطيــن الهنــدي والهــادئ التي 
ــي  ــا سترس ــي” بأنه ــي جول ــة “ميان ــرة الخارجي ــا وزي وصفته
أســس تحــدي الصيــن، خاصــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، لكــن 
ــة  ــداف العالمي ــي األه ــاون ف ــات التع ــى إمكاني ــاظ عل ــع الحف م

المشــتركة مثــل تغيــر المنــاخ وغيرهــا.

هــذا ويدعــم مــن احتماليــات اتبــاع كنــدا لهــذا النهــج التوفيقــي 
قيــام الواليــات المتحــدة نفســها باتبــاع نهــج مماثــل أعلنــت عنــه 
صراحــة فــي اســتراتيجية األمــن القومــي الصــادرة فــي شــهر 

أكتوبــر الماضــي، التــي تتضمــن إشــارات بشــأن مواصلــة 
ــاء  ــع اإلبق ــن م ــاالت لك ــة المج ــي كاف ــن ف ــع الصي ــس م التناف
علــى خطــوط التواصــل مفتوحــة مــع بكيــن والتعــاون معهــا فــي 
التحديــات العالميــة العابــرة للحــدود، كمــا أكــد الرئيــس األمريكي 
ــة  ــش قم ــى هام ــي، عل ــس الصين ــع الرئي ــر م ــه األخي ــي لقائ ف
ــع  ــي التواصــل م ــتمر ف ــدة ستس ــات المتح العشــرين، أن الوالي
الصيــن بشــأن عــدد مــن القضايــا وضمــان عــدم تحــول التنافــس 

ــن إلــى صــراع.  ــن الدولتي بي

ــى النقيــض مــن الســيناريو  2– ســيناريو تصعيــد األزمــة: عل
ــي  ــرى الت ــل األخ ــن العوام ــة م ــاك مجموع ــإن هن ــابق، ف الس
تدفــع نحــو تصعيــد هــذه األزمــة لتطيــل مســار العاقــات بيــن 
البلديــن. ويســتند أنصــار هــذا االتجــاه إلــى حقيقــة مفادهــا 
ــاع شــي  ــاً رســمياً عــن اجتم ــاً بيان ــدا مطلق ــم تصــدر كن ــه ل أن
وتــرودو، وبالمثــل فقــد امتنعــت وزارة الخارجيــة الصينيــة 
ووســائل اإلعــام الحكوميــة عــن نشــر أي شــيء يتعلــق بهــذه 

ــمية.  ــر الرس ــات غي المحادث
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إلى أين تتجه التوترات الراهنة بين الصين وكندا؟  

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640
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كمــا تداولــت بعــض وســائل اإلعــام أنبــاًء بشــأن تأكيــد الرئيس 
الصينــي ضــرورة “تهيئــة الظــروف” أوالً قبــل الحديــث عن أي 
تعــاون محتمــل فــي قضايــا أخــرى مــع كنــدا، وهــو مــا يعنــي 
أنــه وضــع مشــروطيات علــى احتمــاالت تعزيــز التعــاون، 
ــدا  ــام كن ــدم تصــور قي ــي ظــل ع ــز ف ــن التعجي ــدر م ــم بق تتس
ــا  ــة كم ــن الثق ــاً م ــق مناخــاً عام ــا بصــورة تخل ــر مواقفه بتغيي

أشــار شــي جيــن بينــج. 

الخالصــة: ال ينفصــل مســتوى التوتــر العــام بين كنــدا والصين 
عــن النمــط العام الحاكــم للعالقات بين بكين وواشــنطن ودرجة 
الضغــوط المتبادلــة بينهمــا. هــذا وإن كان مــن الشــائع أن تلجــأ 

ــاً صريحــاً  ــاوا تعدي بكيــن لبعــض األنشــطة التــي تعتبرهــا أوت
علــى أمنهــا القومــي، إال أن االنتقــادات العلنيــة الصريحــة 
ــي السياســة  ــاداً ف ــاً معت ــر نهج ــي ال تعتب ــس الصين ــن الرئي م
الخارجيــة الصينيــة، وهــو مــا يؤشــر علــى حجــم التوتــر 
الدفيــن بيــن البلديــن. مــن هنــا، قــد يســهم فتــح موضوعــات 
التوتــر بيــن البلديــن فــي تخفيــف حدتهــا حــال الوصــول إلــى 
تفاهمــات بشــأنها، خاصــة أن هنــاك اعتمــاداً تجاريــاً أكبــر مــن 
كنــدا تجــاه الصيــن؛ حيــث تعتبــر بكيــن هــي ثالــث أكبــر شــريك 
تجــاري لكنــدا بينمــا تحــل األخيــرة فــي المرتبــة رقــم 16 فــي 

قائمــة أكبــر الشــركاء التجارييــن للصيــن.


