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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :مقدمة العدد

ومتابعة آخر مستجدات  التحدي الصيين: دد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهويتناول هذا الع

وهو ملف البد لكـل متـابع ومهـتم    . أخباره على الساحة العاملية وخاصة على الساحة األمريكية

إذ أنه يسلط الضوء علـى أهـم حـدث وظـاهرة     وحييط به بتطورات التحدي األمريكي أن يلم ،

والظهور يف القرن احلايل، وبالتأكيد إن أخبار هذا التحدي ستؤثر علـى   لة بالتشكّإستراتيجية آخذ

، الـذي هـو احملـرك    أحداث العامل بأسره وعلى اخلصوص منطقة الشرق األوسط اململوءة بالنفط

  .األساسي لفصول هذا التحدي اإلستراتيجي املتتالية

صدام احلضارات للكاتب : اإلستراتيجي املهم اإلشارات املتكررة اليت وردت يف الكتابر هنا بونذكّ

، اىل أمهية وحساسية وحراجة هذا التحدي الذي سيواجه الواليات املتحدة يف العقود الراحل هنتغتون

  .القليلة القادمة

اليت  ،نشرة أخبار الساعةخمتلفة منشورة يف  ستعتمد هذه املتابعة الشهرية على ما يرد من أخبار وتقارير

  .ز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةيصدرها مرك
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  ٢٠١٠عام  ثاينتشرين العناوين التحدي الصيين يف شهر 

  %٣٩،٦اىل % ٧٢،٣من  صندوق النقد الدويل سريفع حصة الصني- ١

حتول النفوذ االقتصادي " ١٩"اهم عملية اعادة توازن للقوة والثروة منذ اية القرن ال - ٢

  و آسياوالسياسي العاملي حن

  الصني مفتاح االستقرار يف آسيا خالل العقد املقبل:خرباء - ٣

  كيف تؤمن الصني احتياجاا املستقبلية من الطاقة؟:اكرب مستهلك للطاقة يف العامل- ٤

  تستخدم القوة الناعمة يف القارة السمراءالصني :ذا دبلومات/د الواليات املتحدةتقلّ - ٥

  وافريقيا تتخطى املواردالصني الروابط التجارية بني  - ٦

  للنفط يف افريقياثاين اكرب منتج  جنوالأبالصني تعزز عالقاا - ٧

  ابرز التحديات اليت تواجه رئيس الصني القادم- ٨

  حتوالت يف السياسة اخلارجية االمريكيةهاس يتوقع حدوث :والطاقة والصنيروسيا  - ٩

  زيارة اوباماعية خالل اهلند وامريكا تسعيان اىل حتسني العالقات الدفا- ١٠

  الرئيس اوباما؟ زيارةكيف تنظر اهلند اىل  -١١

  االسيوية جولة اوباما االقتصاد يسيطر على  -١٢

  املرتقبة يف آسيا جولة اوبامااحملللون يؤكدون امهية :فتش عن الصني  -١٣

  اهلند والصنياوباما حريص على اقامة عالقات متوازنة مع : ذا ديبلومات -١٤

  يف آسيا تعزز نفوذهاريكا ام -١٥

  يف اخلالف مع الصني لدول آسياندعم امريكي -١٦

  جديد للتسلح يف آسيا سباق تسلحخماوف من انطالق  -١٧

  يف آسيا ليست موجهة ضد الصني حتركات امريكا العسكرية:جيتس -١٨
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  لفرنساسقف آمال عال من زيارة الرئيس الصيين  -١٩

  ىل مضاعفة حجم التجارة مع الصنييسعى ا بريطانيارئيس وزراء  -٢٠

  يتطلع اىل عالقات اوثق مع الصني" الناتو"لاالمني العام  -٢١

  قمة العشرينمقترحات رئاسية صينية يف  -٢٢

  ايران العقوبات ضداحملللون يطالبون الصني بالتزام :ضرر مصاحلهاتحىت الت -٢٣

  ة؟كمصدر لواردات النفط الصيني حمل ايراناجنوالهل حتل  -٢٤

  الصني التشكل ديداً الي دولة:ماليزيا-٢٥

  ليابانالصني ترفض التدخل االمريكي يف نزاعها مع ا-٢٦

  حول تصدير املعادن الثمينة الصينية يابانيةرؤية  -٢٧

  يف احلصول على مقعد دائم يف جملس االمن اهلندالصني تتفهم رغبة  -٢٨

  استراتيجي ة من منظورسنغافورالصني تنمي عالقاا مع -٢٩

  جتريان تدريبات مشتركة ملكافحة االرهاب سنغافورةالصني و -٣٠

  وضغوط دولية بيونج يانجالصني تسعى اىل حتقيق توازن بني مصاحلها مع  -٣١

الكوريتنيبيونج يانج جتهز صواريخ والصني ستساعد يف ضمان السالم بني -٣٢

  الصيين لروسيانتائج مهمة لزيارة رئيس الوزراء  -٣٣

  تتفقان على تعميق التعاون يف جماالت الطاقة واالمن الصني وكازاخستان-٣٤

  التضخماحلكومة الصينية حتضر تدابري ملواجهة  -٣٥

  السياسة النقديةينبغي تشديد " املركزي الصيين"مستشار ل -٣٦

  الطريان اخلاصالصني تفتح باا لسوق  -٣٧

  يف الصني الغاز احلجريمشروع النتاج  -٣٨

  ستة ٢٠يف غضون  ٤٠٠٠من الطائرات باكثر من  حاجات الصنيبوينج تقدر  -٣٩

  الصيينافضل من مثيله  اهلنديمنوذج االقتصاد :تامي -٤٠

  عالقاتنا مع واشنطننتائج انتخابات الكوجنرس لن تؤثر يف :الصني -٤١

  تشتري طائرات نقل صينية فنزويال-٤٢
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  :مايلينالحظ  ثاينتشرين الهر من خالل تتبع عناوين التحدي الصيين لش

.على املستوى العاملي بتزايد امهية ونفوذ الصنيبأهم االخبار املتعلقة ٩اىل  ١:رقمترتبط االخبار .١

بزيارة اوباما اىل اهلند ومنطقة آسيا،وجبهود الواليات املتحدة املستمرة ١٨اىل ١٠: رقم راخبرتبط االت.٢

.املنطقة املتزايد يف الحتواء النفوذ الصيين

.الدول االوربيةبعالقات الصني مع ٢٢اىل  ١٩: ترتبط االخبار رقم.٣

.ايرانعالقات الصني مع ب ٢٤اىل  ٢٣: ترتبط االخبار رقم.٤

.دول املنطقةمع الصني بعالقات ٣٤اىل  ٢٥: ترتبط االخبار رقم.٥

.الداخليةباوضاع الصني ٣٩اىل  ٣٥: ترتبط االخبار رقم.٦

:األهم يف هذا الشهر  يه ةالتاليين اوميكن إعتبار العن

  %٣٩،٦اىل % ٧٢،٣صندوق النقد الدويل سريفع حصة الصني من -

حتول النفوذ / " ١٩"هم عملية اعادة توازن للقوة والثروة منذ اية القرن الأ -

  االقتصادي والسياسي العاملي حنو آسيا

  لالصني مفتاح االستقرار يف آسيا خالل العقد املقب:خرباء-

  كيف تؤمن الصني احتياجاا املستقبلية من الطاقة؟:كرب مستهلك للطاقة يف العاملأ -

  الصني تستخدم القوة الناعمة يف القارة السمراء:ذا دبلومات/تقلّد الواليات املتحدة-

  فريقيا تتخطى املواردأالروابط التجارية بني الصني و-
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  ؟أهم عناوين التحدي الصيينما هي 

  :أهم عناوين التحدي الصيين خالل االشهر املاضية ستذكرن يليفيما

٢٠٤٠تريليون دوالر حجم االقتصاد الصيين عام " ١٢٣" -

تريليون دوالر ٢.٤إرتفاع إحتياطي النقد األجنيب الصيين اىل -

٢٠١٠جولدمان ساكس يتوقع جتاوز اقتصاد الصني مثيله الياباين يف -

  بقى ثاين قوة اقتصادية يف العاملاليابان ت:برغم تقدم الصني رقمياً-

عادة ترتيب أوضاع االقتصاد االمريكيإاخلرباء يطالبون ب:من سيطرة الصني خوفاً-

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصني-

  اوروبا تبحث عن استراتيجية القامة عالقات وثيقة مع القوى الصاعدة -

  التوقعات والسياسة:الدور الصيين املتعاظم يف عمليات حفظ السالم -

هل تشهد الفترة املقبلة حرباً اقتصادية بني الواليات املتحدة والصني؟-

  خيارات الصني يف مواجهة الرسوم االمريكية على منتجاا-

  الواليات املتحدة تلجأ اىل احلمائية يف حرا التجارية مع الصني:دير شبيجل/منعطف حاد -

 جنوب شرق آسياالصني تطبق سياسة الصعود السلمي يف-

  الصني مفتاح االستقرار يف آسيا خالل العقد املقبل:خرباء-

حتول النفوذ / " ١٩"هم عملية اعادة توازن للقوة والثروة منذ اية القرن الأ -

  االقتصادي والسياسي العاملي حنو آسيا

  آسيا تشهد بداية حرب باردة:تامي -

  الصني واهلندااليكونوميست ترجح استمرار سباق القرن بني  -
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خنفاض االمريكيةإزيادة براءات االختراع الصينية و-

الصني ستتصدر العامل يف جمال البحث العلمي قبل اية العقد احلايل-

  مقترحات يف صندوق النقد جتعل الصني ثالث اقوى االعضاء نفوذاً -

  %٣٩،٦اىل % ٧٢،٣صندوق النقد الدويل سريفع حصة الصني من -

ستهالكية يف العاملإكرب قوة أصني اىل دالالت حتول ال-

  الصني تتخطى امريكا كأكرب مستهلك للطاقة يف العامل:وكالة الطاقة -

  كيف تؤمن الصني احتياجاا املستقبلية من الطاقة؟:كرب مستهلك للطاقة يف العاملأ -

  مليون برميل من نفط الشرق االوسط دفعة واحدة ١٨الصني تشتري  -

دة تتجه اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملياالقتصادات الصاع-

االقتصادات الصاعدة تغري ديناميكيات الطلب على النفط-

الفنزويلي مالمح اسواق النفط العاملية -هل يغري التقارب الصيين-

الصني التزال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكية-

عن شراء سندات اخلزانة االقتصاد األمريكي لن يتأثر إذا توقفت الصني-

الصني تطمح اىل نفوذ حبري يف املناطق النفطية-

  هل انتهى عصر اهليمنة البحرية االمريكية؟:يف ظل نشر صواريخ دونج فنج الصينية -

الصني الصاعدة والواليات املتحدة؟ :هل يصبح الشرق االوسط ساحة تنافس ساخن بني-

سطصبحت الشريك املفضل يف الشرق االوأالصني -

  الصني تستخدم القوة الناعمة يف القارة السمراء:ذا دبلومات/قلّد الواليات املتحدةت-

  فريقيا تتخطى املواردأالروابط التجارية بني الصني و-

مؤشرات التجارة مع الصني تقلق ادارة اوباما-
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يف املائة ٣٥رتفاع الصادرات الصينية بنسبة إ-

مليار دوالر ١٥٠يبلغ  قد٢٠١٠الفائض التجاري للصني عام :صحيفة-

  ٢٠١٠مليار دوالر يف  ١٨٠الفائض التجاري للصني من املتوقع ان يصل اىل :وزير -

حوار استراتيجي صيين أمريكي االسبوع املقبل-

حوار اقتصادي بال نتائج بني الصني والواليات املتحدة-

جايتنر يسعى لطمأنة الصني بشأن عجز الواليات املتحدة-

الف وظيفة ٤٢٤يفقد امريكا % ١٠الصينية  رفع قيمة العملة-

٢٠١٠رتفاع اليوان مقابل الدوالر مع اية عام إتوقعات ب:% ٦اىل % ٤بنسبة -

ثالثة سيناريوهات ملستقبل صرف العملة الصينية-

سعر صرف اليوان شأن داخلي صيين-

احتياطاتنا النقدية ليست سالحاً للحرب: الصني-

مقابل سلة عمالت الصني قد حتسب سعر صرف اليوان-

ساس لرفع كبري يف قيمة اليوانأاليوجد -

  الكوجنرس االمريكي يصوت اليوم على عقوبات حمتملة ضد بكني بشأن اليوان-

  قلق من اجتاه العامل اىل حرب عمالت..يف ظل بعض املؤشرات-

  هل التزال الصني دولة نامية؟:سؤال مطروح يف االوساط االقتصادية الدولية-

دون مخس مغالطات شائعة حول االقتصاد الصيينلون يفناحمللّ-

  هاديل وبريي يرصدان اخطر مخسة ديدات حمتملة على الواليات املتحدة:خالل العشرين عاماً املقبلة - 

  من غري املرجح ان حتقق بكني اآلمال االمريكية بشأن الشفافية العسكرية:خرباء صينيون -


