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ي الصيينالتحد  

  

  وخاصة على الساحة األمريكية متابعة شهرية آلخر مستجدات التحدي الصيين على الساحة العاملية

  ٢٠١٠_االولانون ك
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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  انون االولكعناوين التحدي الصيين يف شهر 

حتول مركز القوة حنو آسيا مسألة وقت: خبري دويل-١

العقود االربعة املقبلة حتدد مالمح القرن احلادي والعشرين:باحث/االسيويون قادمون-٢

"القرن الصيين"مخسة حتديات رئيسية تقف يف طريق : حمللون-٣

الصني مرشحة الن تكون اكرب مصدر وثاين اكرب مستورد يف اية العام اجلاري-٤

الصني تستخدم استثماراا يف توسيع نفوذها يف اوروبا:احملللون/ازمة الديون مستغلة-٥

االحداث الكربى تربز الدور الصيين على الساحة العاملية:وزير اخلارجية الصيين-٦

الصني تستخدم احلاسبات االلية فائقة السرعة يف حتديث قواا املسلحة-٧

الصني تعزز انتاج مروحيات من دون طيار-٨

العام املقبل% ١٠الصني سينمو  اقتصاد-٩

٢٠١١عام % ١٠االقتصاد الصيين يتوقع ان ينمو بنسبة - ١٠

خطوات صينية لتدويل اليوان- ١١

٢٠٢٠الصني تقضي على الفقر املطلق ائياً عام - ١٢

تعكس هوة متزايدة بني اقتصادات العامل حرب العمالت-١٣

تعكس الفجوة بني االقتصادات املتقدمة والناشئة  حرب العمالت-١٤

على لعب دور عاملي اهلندفرنسا بعد امريكا حتث /للهندوباريس دالالت دعم واشنطن-١٥

اهلندالصني تأمل اجراء حمادثات لتحرير التجارة مع -١٦

واهدافها للهندمغزى زيارة رئيس الوزراء الصيين -١٧
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حتافظ على قوة دفع صحية ومستقرة للتنمية اهلنديةالعالقات الصينية -١٨

بسبب التنافس على واردات الطاقة واهلندتوتر العالقات بني الصني :واشنطن بوست-١٩

دويل مبكانتها على الساحة العامليةاعتراف  للهندزيارات رؤساء الواليات املتحدة وفرنسا وروسيا -٢٠

التعاون االستراتيجي مع الصنيالبد من استمرار :هنودحمللون /برغم اخلالفات املزمنة-٢١

تسعيان اىل تعميق الشراكة االستراتيجية التعاونية الصني وباكستان-٢٢

برغم شكوك الغرب باكستانالصني متضي قدماً يف اتفاقها النووي مع -٢٣

يف مكافحة االرهاب باكستانرئيس الوزراء الصيين يشيد جبهود -٢٤

باكستانمليار دوالر بني الصني و ١٥عقود جديدة بقيمة -٢٥

حمللون /تتضمن دالالت بالغة االمهية لباكستانيرون ان زيارة رئيس الوزراء الصيين -٢٦

الصني تتحرك اقليمياً للحفاظ على توازنات القوى يف احلنوب االسيوي:باكستانيون

آسياامريكا تعمل على استعادة نفوذها يف :حمللون صينيون-٢٧

املهيمن يف العاملالصني التريد ان حتل حمل الواليات املتحدة يف دورها -٢٨

٢٠١١مع العامل يف عام  تعاون اقوىالصني تتطلع اىل -٢٩

مهمة مع الصني واالحتاد االورويب  حمادثات جتاريةامريكا جتري -٣٠

االطارات الصينيةمنظمة التجارة العاملية تدعم التعرفة االمريكية على -٣١

بني الصني والواليات املتحدة العالقات االقتصاديةالتقدم التجاري يعزز -٣٢

بالشركات االجنبيةمن الضروري ان ترحب الصني :املفوضية االوروبية-٣٣

هل تستطيع /كوريا الشماليةيف ظل الضغوط الدولية حلثها على اختاذ موقف حاسم جتاه -٣٤

كلها يف عالقاا اخلارجية؟ كسب االطرافالصني االستمرار يف سياسة 

غامضة الكورية الشماليةتفزازات تصرفات الصني جتاه االس-٣٥
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العام املقبل روسياالصني ترفض تأكيد اجراء مناورات عسكرية مع -٣٦

االخرية االيرانيةالصني متتدح احملادثات -٣٧

%٥.١يف الصني يقفز اىل  التضخممعدل -٣٨

ارتفاع االسعاراحلكومة تسعى جاهدة اىل حماربة :رئيس الوزراء الصيين-٣٩

مستقرة يف العام املقبل تنمية اقتصاديةالصني تتعهد بضمان -٤٠

الصني اكرب مصدر للمهاجرين لالستثمار يف العامل-٤١

الصني تصعد حرا على القرصنة-٤٢

الطاقة النوويةالصني تسرع يف تنمية -٤٣

٢٠١١يف عام  للحفاظ على املياهالصني ستنفق مليارات الدوالرات -٤٤

املعادن النادرةالصني ختفظ صادراا من -٤٥

الساحة الدوليةالصني تلعب دوراً مزدوجاً على -٤٦

العسكريةالصني ختفظ اعداد قواا -٤٧
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  :مايلينالحظ  انون االولكهر من خالل تتبع عناوين التحدي الصيين لش

.على املستوى العاملي بتزايد امهية ونفوذ الصنيبأهم االخبار املتعلقة ١٢اىل  ١:رقمترتبط االخبار .١

.كياالمري -د ساحات الصراع الصييناليت متثل اح رب العمالتحب١٤اىل ١٢: رقم راخبرتبط االت.٢

.االمريكي -يف الصراع الصيين العامل اهلنديامهية ب٢١اىل  ١٥: ترتبط االخبار رقم.٣

.االمريكي -يف الصراع الصيين باكستاينالعامل الامهية ب٢٦اىل  ٢٢: ترتبط االخبار رقم.٤

.تعقيدات عالقات الصني مع االمريكان واوروباب٣٣اىل  ٢٧: ترتبط االخبار رقم.٥

.دول املنطقة تعقيدات عالقات الصني معب٣٧اىل  ٣٣: ترتبط االخبار رقم.٦

.بشؤون الصني الداخلية٤٧اىل  ٣٨: ترتبط االخبار رقم.٧

:األهم يف هذا الشهر  يه ةالتاليين اوميكن إعتبار العن

حتول مركز القوة حنو آسيا مسألة وقت: خبري دويل- ١

العقود االربعة املقبلة حتدد مالمح القرن احلادي والعشرين:باحث/االسيويون قادمون-٢

"القرن الصيين"مخسة حتديات رئيسية تقف يف طريق : حمللون- ٣

الصني مرشحة الن تكون اكرب مصدر وثاين اكرب مستورد يف اية العام اجلاري- ٤

الصني تستخدم استثماراا يف توسيع نفوذها يف اوروبا:احملللون/ازمة الديون مستغلة-٥

االحداث الكربى تربز الدور الصيين على الساحة العاملية:وزير اخلارجية الصيين- ٦

الصني تستخدم احلاسبات االلية فائقة السرعة يف حتديث قواا املسلحة- ٧

الصني تعزز انتاج مروحيات من دون طيار- ٨

العام املقبل% ١٠الصني سينمو  اقتصاد- ٩

٢٠١١عام % ١٠االقتصاد الصيين يتوقع ان ينمو بنسبة -١٠

خطوات صينية لتدويل اليوان-١١

  ٢٠٢٠الصني تقضي على الفقر املطلق ائياً عام - ١٢
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  ؟أهم عناوين التحدي الصيينما هي 

  :٢٠١٠ام عأهم عناوين التحدي الصيين خالل  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-

٢٠١١عام % ١٠االقتصاد الصيين يتوقع ان ينمو بنسبة -

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

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصني-

الصني تستخدم استثماراا يف توسيع نفوذها يف اوروبا:احملللون/ازمة الديون مستغلة-

  اوروبا تبحث عن استراتيجية القامة عالقات وثيقة مع القوى الصاعدة -

  التوقعات والسياسة:الدور الصيين املتعاظم يف عمليات حفظ السالم -

االحداث الكربى تربز الدور الصيين على الساحة العاملية:وزير اخلارجية الصيين-

 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

حتول مركز القوة حنو آسيا مسألة وقت: خبري دويل-

العقود االربعة املقبلة حتدد مالمح القرن احلادي والعشرين:باحث/االسيويون قادمون-
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دة تتجه اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملياالقتصادات الصاع-

االقتصادات الصاعدة تغري ديناميكيات الطلب على النفط-

  آسيا تشهد بداية حرب باردة:تامي -

  الصني واهلندااليكونوميست ترجح استمرار سباق القرن بني  -

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

  خيارات الصني يف مواجهة الرسوم االمريكية على منتجاا-

  مع الصني التجاريةاىل احلمائية يف حرا  تلجأالواليات املتحدة :دير شبيجل/منعطف حاد -

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

خنفاض االمريكيةإزيادة براءات االختراع الصينية و-

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

الصني تستخدم احلاسبات االلية فائقة السرعة يف حتديث قواا املسلحة-

  مقترحات يف صندوق النقد جتعل الصني ثالث اقوى االعضاء نفوذاً -

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

الصني مرشحة الن تكون اكرب مصدر وثاين اكرب مستورد يف اية العام اجلاري-

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  -

الفنزويلي مالمح اسواق النفط العاملية -هل يغري التقارب الصيين-

الصني التزال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكية-
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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 تعزز انتاج مروحيات من دون طيار-

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

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-

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-



التحدي الصهيوين            )١٢_٢٠(املتابع اإلستراتيجي            ريكيالتحدي االم

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

يةمركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيج                                  ٥٠من ١٠                             ٢٠١٠- االولانون ك

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-

خطوات صينية لتدويل اليوان-

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

  ٢٠٢٠الصني تقضي على الفقر املطلق ائياً عام -

دون مخس مغالطات شائعة حول االقتصاد الصيينلون يفناحمللّ-

"القرن الصيين"مخسة حتديات رئيسية تقف يف طريق : حمللون-


