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ي الصيينالتحد  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :مقدمة العدد

ومتابعة آخر مستجدات  التحدي الصيين: د ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهويتناول هذا العد

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

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

، وبالتأكيد إن أخبار هذا التحدي ستؤثر على والظهور يف القرن احلايل لبالتشكّ إستراتيجية آخذة

احملـرك  ، الذي هـو  منطقة الشرق األوسط اململوءة بالنفطأحداث العامل بأسره وعلى اخلصوص 

  .األساسي لفصول هذا التحدي اإلستراتيجي املتتالية

للكاتب  صدام احلضارات: اإلستراتيجي املهماإلشارات املتكررة اليت وردت يف الكتاب ر هنا بونذكّ

الذي سيواجه الواليـات املتحـدة يف    أمهية وحساسية وحراجة هذا التحدي، اىل الراحل هنتغتون

  .العقود القليلة القادمة

 ،نشرة أخبار السـاعة خمتلفة منشورة يف  ستعتمد هذه املتابعة الشهرية على ما يرد من أخبار وتقارير

  .للدراسات والبحوث اإلستراتيجية اإلمارات مركزاليت يصدرها 
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  ٢٠١١عام  اينثكانون العناوين التحدي الصيين يف شهر 

  أهم االخبار االستراتيجية املتعلقة باجلانب العسكري

  الصني ترى ان الواليات املتحدة ختشى منافستها عسكرياً -١

  الصني تردم فجوة التكنولوجيا العسكرية مع اجليش االمريكي بسرعة الفتة للنظر:خرباء -٢

  قد تتفوق على نظريا االمريكية" شبح"الصني تكشف عن مقاتلة  -٣

  " ٢٠-جي"املقاتلة الصينية اجلديدة -٤

  أهم االخبار االستراتيجية املتعلقة باجلانب االقتصادي والثقايف 

  الصني ستصبح اكرب شريك جتاري للواليات املتحدة يف العقد املقبل:وزير اخلزانة االمريكي -٥

  الصني تؤكد موقعها كثاين اقتصاد عاملي -٦

  العاملي اصبح من املاضينظام العمالت :الرئيس الصيين -٧

  الصني جتتاز مرحلة حنو استقالهلا يف جمال الطاقة: تقرير -٨

  الثقافة الصينية تتمدد يف امريكا:جلوبال تاميز -٩

  على الساحة االوروبيةأهم االخبار االستراتيجية املتعلقة باجلانب االقتصادي 

  الصني للخروج من االزمةمنطقة اليورو تتطلع اىل : برغم الفاتورة السياسية - ١٠

  شكوك اوروبية حول دوافع الصني لشراء ديون منطقة اليورو: اهداف سياسية واقتصادية - ١١

  االمريكية-ةلصينيالعالقات اأخبار تتعلق ب

  خالل احلقبة اجلديدة الواليات املتحدةالعالقات معاخلارجية الصينية تتوقع تعزيز  -١٢

  العالقات مع واشنطنمقترحات صينية لتطوير  -١٣

  مهمة االمريكية-العالقات الصينيةمن الصينيني يرون ان % ٩٠:استطالع للراي -١٤

  تغيريات متوقعة يف الديبلوماسيني االمريكيني يف آسيا/الصينية- العالقات االمريكيةالعادة تفعيل  - ١٥
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  االمريكي للصني الدفاعزيارة وزيرابعاد  -١٦

  االمريكية-الصينيةاتفاق على تطبيع التبادالت العسكرية  -١٧

  يف العامل املعايري املزدوجة ملنع انتشار االسلحةيتعني التخلي عن :دبلوماسي صيين -١٨

  النووية االسلحةتؤكدان التزامهما حتقيق عامل خال من  الواليات املتحدة والصني-١٩

  ؟الصيين-االمريكيهل يفتح افقاً جديداً للتعاون ..الفضاء-٢٠

  االمريكيجمموعة االثننيالصني تعارض مقترح  -٢١

  كاقتصاد سوقاىل االعتراف ا  واشنطنالصني تدعو  -٢٢

  الدوالر االمريكيالبديل لشراء :مسؤول صيين -٢٣

  مع بكني والتجاريالتعاون االقتصادي واشنطن املستفيد االكرب من : الشعب الصينية -٢٤

  بزيارة الرئيس الصيين اىل الواليات املتحدةأخبار تتعلق 

  الصيين لواشنطن زيارة الرئيسملحة تنتظر  قضايا اقتصادية-٢٥

  فرصة ذهبية العادة صياغة العالقات الدولية جينتاو-اوباماقمة : حمللون -٢٦

  الصيين لواشنطن زيارة الرئيسابعاد  -٢٧

  للواليات املتحدة عالمة تارخيية يف عالقات البلدين الرئيس الصيينزيارة :شينخوا -٢٨

  الصينية-العالقات االمريكيةالبد من خطوات عملية لتعزيز :حمللون/جينتاو-قمة اوبامابعد  -٢٩

  اهلندي- أخبار تتعلق بالصراع الصيين

  الصنيتتخلى عن سياسة عدم الصدام مع  اهلند: نيويورك تاميز -٣٠

  يف منطقة حبر العرب الصني واهلندسباق خفي بني :حمللون/يهدد املصاحل االمريكية  -٣١

  روسيةال-ةلصينيعالقات اأخبار تتعلق بال

  روسيا والصنيمصاحل نفطية متبادلة بني  -٣٢

  تسعيان اىل حتقيق االمن االستراتيجي روسيا والصني-٣٣
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  وروبيةاال-ةلصينيالعالقات اأخبار تتعلق ب

  مع االحتاد االورويب شراكة استراتيجيةالصني تطمح اىل  -٣٤

  حوار مع الصنيويتطلع اىل  ٢٠١١حيدد اولويات عام  الناتو-٣٥

  سيوية اآل-ةلصينيالعالقات اأخبار تتعلق ب

  وتدعو اىل السالم واالستقراريف املنطقة آسياالصني تعزز التعاون مع  -٣٦

  يف منعطف تارخيي مع دول اآلسيانالعالقات :وزير اخلارجية الصيين -٣٧

  قوية الباكستانية- العالقات الصينية:دبلوماسي -٣٨

  عند مستويات العام املاضي اتفاقات السترياد النفط من ايرانالصني جتدد  -٣٩

  العربية-ةلصينيالعالقات اأخبار تتعلق ب

  مليار دوالر ٢٠٠مرشح للوصول اىل  العريب-الصيينجاري حجم التعاون الت -٤٠

  متغري مهم القتصادات دول اخلليج العربية..سعر صرف اليوان-٤١

  لشمال السودان وجنوبهسنظل شركاء : الصني -٤٢

  جنوب السودانالصني والواليات املتحدة تتنافسان الثبات الوجود يف : حمللون -٤٣

  بالعامل وعالقات الصني الصيينباالقتصاد أخبار تتعلق 

  يتراجع لكنه يبقى موضوع خالف الصيينالفائض التجاري-٤٤

  ٢٠١٠يف عام % ١٠منا حنو اقتصاد الصني:نائب رئيس الوزراء -٤٥

  ٢٠١١عام % ١٠اىل  يتباطأ منو صادرااالصني تتوقع ان  -٤٦

  مشروعات للمياهمليار دوالر على  ٣٠١الصني تنفق  -٤٧

  ٢٠١٥حبلول عام % ١٤٣من املتوقع ان يقفز  الصنياستهالك الغاز يف :صحيفة -٤٨

  ٢٠١١عام  املعادن النادرةالصني ختفض صادراا من  -٤٩

  يف الصني تواجه حتديات صعبة مكافحة الفساد-٥٠

  الصني بالعامللعالقةشهد تعاوناً وترابطاً اوثق  ٢٠١٠عام  -٥١

منفردة السيطرة على العاملالتوجد دولة ميكنها :الشعب -٥٢
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:األهم يف هذا الشهر  يه ةالتاليين اوميكن إعتبار العن

  أهم االخبار االستراتيجية املتعلقة باجلانب العسكري

  الصني ترى ان الواليات املتحدة ختشى منافستها عسكرياً -١

  الصني تردم فجوة التكنولوجيا العسكرية مع اجليش االمريكي بسرعة الفتة للنظر:خرباء -٢

  قد تتفوق على نظريا االمريكية" شبح"الصني تكشف عن مقاتلة  -٣

  " ٢٠-جي"املقاتلة الصينية اجلديدة -٤

  أهم االخبار االستراتيجية املتعلقة باجلانب االقتصادي والثقايف 

  الصني ستصبح اكرب شريك جتاري للواليات املتحدة يف العقد املقبل:وزير اخلزانة االمريكي -٥

  الصني تؤكد موقعها كثاين اقتصاد عاملي -٦

  العاملي اصبح من املاضينظام العمالت :الرئيس الصيين -٧

  الصني جتتاز مرحلة حنو استقالهلا يف جمال الطاقة: تقرير -٨

  الثقافة الصينية تتمدد يف امريكا:جلوبال تاميز -٩

  على الساحة االوروبيةأهم االخبار االستراتيجية املتعلقة باجلانب االقتصادي 

  الصني للخروج من االزمةمنطقة اليورو تتطلع اىل : برغم الفاتورة السياسية - ١٠

  شكوك اوروبية حول دوافع الصني لشراء ديون منطقة اليورو: اهداف سياسية واقتصادية - ١١
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  ؟أهم عناوين التحدي الصيينما هي 

  :١/٢/٢٠١١–١/١/٢٠١٠لفترة من اأهم عناوين التحدي الصيين خالل  ستذكريلي نفيما

  الصيين االقتصاد قوةعاظم ت

٢٠٤٠والر حجم االقتصاد الصيين عام تريليون د" ١٢٣" -

تريليون دوالر ٢.٤إرتفاع إحتياطي النقد األجنيب الصيين اىل -

٢٠١٠جولدمان ساكس يتوقع جتاوز اقتصاد الصني مثيله الياباين يف -

اليابان تبقى ثاين قوة اقتصادية يف العامل:برغم تقدم الصني رقمياً-

الصني تؤكد موقعها كثاين اقتصاد عاملي-

)٢٠١٠(مستورد يف اية العام اجلاريالصني مرشحة الن تكون اكرب مصدر وثاين اكرب -

ستهالكية يف العاملإكرب قوة أدالالت حتول الصني اىل -

  اكرب شريك جتاري للواليات املتحدة يف العقد املقبلالصني ستصبح :وزير اخلزانة االمريكي-

٢٠١١عام % ١٠االقتصاد الصيين يتوقع ان ينمو بنسبة -

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

نفوذ الصني يف صندوق النقد الدويلزايد ت

  مقترحات يف صندوق النقد جتعل الصني ثالث اقوى االعضاء نفوذاً-

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

  والطاقةالصني 

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

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



التحدي الصهيوين            )١٣_٢٠(املتابع اإلستراتيجي            التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
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  الصني جتتاز مرحلة حنو استقالهلا يف جمال الطاقة: تقرير-

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

الفنزويلي مالمح اسواق النفط العاملية -هل يغري التقارب الصيين-

  االقتصاد الصيينستقبل م

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-

ةالصيني ةالعسكري وةقالعاظم ت

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-

الصني تستخدم احلاسبات االلية فائقة السرعة يف حتديث قواا املسلحة-

  الصني ترى ان الواليات املتحدة ختشى منافستها عسكرياً-

  االمريكي بسرعة الفتة للنظرالصني تردم فجوة التكنولوجيا العسكرية مع اجليش :خرباء-

  قد تتفوق على نظريا االمريكية" شبح"الصني تكشف عن مقاتلة -

" ٢٠-جي"املقاتلة الصينية اجلديدة-

االمريكية بشأن الشفافية العسكريةمن غري املرجح ان حتقق بكني اآلمال :خرباء صينيون -
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العلمي الصيينلتطور ا

اض االمريكيةخنفإزيادة براءات االختراع الصينية و-

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

  حتول مركز القوة حنو آسياوتنامي نفوذ الصني

تراجع النفوذ االمريكي وتنامي نفوذ الصني-

  الثقافة الصينية تتمدد يف امريكا:جلوبال تاميز-

  التوقعات والسياسة:الدور الصيين املتعاظم يف عمليات حفظ السالم -

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

الصني تطبق سياسة الصعود السلمي يف جنوب شرق آسيا-

  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-

اىل تغيري  توازنات االقتصاد العاملي االقتصادات الصاعدة تتجه-

االقتصادات الصاعدة تغري ديناميكيات الطلب على النفط-

  آسيا تشهد بداية حرب باردة:تامي -

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

الواليات املتحدة
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  قتصادية بني الواليات املتحدة والصنياالرباحل

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

  ني يف مواجهة الرسوم االمريكية على منتجااخيارات الص-

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

سندات اخلزانة االمريكيةوالصني 

الصني التزال كربى الدول املالكة سندات اخلزانة االمريكية-

نةاالقتصاد األمريكي لن يتأثر إذا توقفت الصني عن شراء سندات اخلزا-

  لصييناالفائض التجاري 

قلق ادارة اوبامامؤشرات التجارة مع الصني ت-

يف املائة ٣٥رتفاع الصادرات الصينية بنسبة إ-

مليار دوالر ١٥٠قد يبلغ ٢٠١٠الفائض التجاري للصني عام :صحيفة-

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

حوار استراتيجي صيين أمريكي االسبوع املقبل-

ائج بني الصني والواليات املتحدةحوار اقتصادي بال نت-

جايتنر يسعى لطمأنة الصني بشأن عجز الواليات املتحدة-

الصينيةلعملة اقيمة على املعركة 

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

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

ثالثة سيناريوهات ملستقبل صرف العملة الصينية-

صرف اليوان شأن داخلي صيينسعر -
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احتياطاتنا النقدية ليست سالحاً للحرب: الصني-

الصني قد حتسب سعر صرف اليوان مقابل سلة عمالت-

ساس لرفع كبري يف قيمة اليوانأاليوجد -

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

  العامل اىل حرب عمالتقلق من اجتاه ..يف ظل بعض املؤشرات-

خطوات صينية لتدويل اليوان-

العاملي اصبح من املاضينظام العمالت :الرئيس الصيين-

وروبا ايف تنامي نفوذ الصني

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

  الصني للخروج من االزمةمنطقة اليورو تتطلع اىل : برغم الفاتورة السياسية-

  شكوك اوروبية حول دوافع الصني لشراء ديون منطقة اليورو: اهداف سياسية واقتصادية-

  القوى الصاعدةاوروبا تبحث عن استراتيجية القامة عالقات وثيقة مع  -

  سباق القرن بني الصني واهلند

  االيكونوميست ترجح استمرار سباق القرن بني الصني واهلند-

  والشرق االوسطلصني ا

الصني الصاعدة والواليات املتحدة؟ :وسط ساحة تنافس ساخن بنيهل يصبح الشرق اال-

صبحت الشريك املفضل يف الشرق االوسطأالصني -

والقارة السمراءلصني ا

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

فريقيا تتخطى املواردأالروابط التجارية بني الصني و-


