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 :مقدمة

 .قتصاد العالميجديدة على العالم وباألخص على اال اميركي دونالد ترامب حروب  أدخل الرئيس األ 

وضد  اثاني  وضد أوروبا  وال  أضد الصين بالمركز كانت علنها ترامب لتي أا االقتصاديةالحروب هذه 

 . ثالث ا ما بين الواليات المتحدة والمكسيك وكندا 1995أبرمت عام  التي "نافتا"تفاقية ا

تخفيض لى الفوائد وإضافة إ االقتصاديةوالجمارك والحمائية  الضرائبهي هذه الحروب أسلحة 

خفيض العملة للدول الصناعية ن تأمضى األسلحة أل ت بين الدولقد تكون حرب العمالو .العمالت

بمخالفة البند با الصين الواليات المتحدة وأوروكل من تهمت اقد لزيادة الصادرات. و امعيار   أصبح

وإدارة صرف العملة بالتخلي عن التالعب نص على نقد الدولي الذي يتفاقية صندوق الاالرابع من 

ستخدام العملة لتحقيق أرباح على حساب بقية العالمي مقابل التعديل في فاعلية النظام النقدي ا

 عضاء.األ

 2.2حوالي  2017في العام ولى في العالم التي بلغت صادرتها رة األالدولة المصد   الصين ُتعد  

دوالر مليارات  505لي حوا 2017لى الواليات المتحدة في العام صادرتها إ بلغ حجمويليون دوالر، تر

 .يار دوالر لصالح الصينمل 375أي بعجز ا مليار   130من الواليات المتحدة  بينما بلغت وارداتها
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 خصميركية وباألاألعلى مستقبل الصناعات  اخطر   لتشك  أنها بالصين تتهم الواليات المتحدة و

كما أن الصين من خالل تطورها التكنولوجي  ،الروبوت والفضاء والذكاء االصطناعيقطاع على 

خوض المعركة المستقبلية على بكين  ت من خالل قدرةاالتصاالسوف تصبح الرائدة في عالم 

 تدار  وفيها، تصاالاالتمن تكنولوجيا لعالم جديد  ئ األرضيةالتي سوف تهيو 5Gـلالمعروفة با

من هذه التكنولوجيا الجديدة هي و. ة الروبوتالمتطورة والطيران وصناعالمدن الذكية والصناعات 

 االقتصادية قيمتها تبلغقد والصين و الصراع التكنولوجي الحقيقي بين الواليات المتحدةسباب أهم أ

 .2035العام  ةنهايدوالر ون تريلي 12

أن شركات بميركا يعترفون ين في مجال التكنولوجيا جعل حتى أقرب حلفاء أإن صعود الص 

وهذا ما أعلنه وزير الخارجية  ،الواليات المتحدةمثيالتها في ق على و  التكنولوجيا الصينية قد تتف

  .نوس جونسيبريطاني السابق بورال

 ستيعاب هذه الصناعاتا فيالصين  احنجفي حال أنه المستشار االقتصادي للرئيس ترامب  ورأى

 أمن الواليات المتحدةضعف ي مماقتصادي اأميركا مستقبل ـ لن يكون لفالناشئة في المستقبل 

 .القومي

طلقها عن مبادرته التي أ "بينغجين  شي"تالرئيس الصيني  عالنمع إ ميركيةهذه المخاوف األ تأتي

ها الصين إعادة تمتين خالل رادت منكرة أوهي ف، "حزام واحد وطريق واحد"سم با 2013في العام 

م الثالث آسيا وأوروبا التجارة القديمة بين قارات العالحياء طريق إعبر سالك التجارية العالمية الم

 فريقيا. وأ

تجاه القضايا والتحديات العالمية عبر ر الجديد هو مشروع الصين الطموح ن مشروع طريق الحريإ 

ستخدام كل الروابط البحرية مع أفريقيا افي جميع أنحاء آسيا و االتصالللتجارة و تشجيع أكبر

لى مئة وثالثين إمئة مليار دوالر  بينوسط. وخصصت الصين ضمن إستراتيجيتها ما والشرق األ

 حزام الصينية علىالوتركز سياسة  قية العالم.بسيا وستثمارات في منطقة آاالمليار دوالر لتنمية 

ودها الصين في قتصادية جديدة تقاستراتيجية التي تهيئ لمنظومة الربط  العديد من األبعاد ا

و المنظومة الغربية التي قادتها الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية المنظومة األميركية أمقابل 

 .قتصادي في العالمالتبادل اال وال تزال ركيزة، الثانية
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قتصادي يعيد بناء أوروبا من اعلى نظام مالي و في بدايتها ركزتقد  ميركيةالمنظومة األ كانت

ية وجعل من الدوالر عملة الذي يدير سياسات العالم المال صندوق النقد الدوليخالل البنك الدولي و

العالمي،  قتصاديهيمن على االأن ن خالل هذه المنظومة ستطاع الغرب ما كما .حتياط العالمياال

لى بنك دولي عملية إعمار أوروبا إميركي تحول بعد شخص أ االبنك الدولي الذي يرأسه دائم  إذ إن 

 . ات لدول العالممساعدات والسياسلتقديم ال

البنك اآلسيوي  وأنتجت 1944عام  زودون وت في بريتنيأسست الواليات المتحدة المنظومة التي بُ و

% 12 سكانه يتعدى عدد الذي ال ،ستطاع الغرباوهكذا ، اياباني   ان يكون رئيسه دائم  الذي يجب أ

 .هقتصادا% من 60أن يسيطر على  ،من سكان العالم

لتحدي األخطر هو ا والعسكري قتصاديصعود الصين اال ميركية أنستخبارات األتعتبر أجهزة اإلو

 واألكبر لألمن القومي األميركي لسببين: 

 ،%10بمعدل  اعام   38أن ينمو خالل ستطاع اقتصادي الصيني الذي األول هو النهوض االالسبب 

أن ُيخرج  2010لى إ 1981ستطاع من العام اقتصادي حسب تقديرات البنك الدولي وهذا النمو اال

للناتج القومي  االقتصاديةبالمقاييس ن تصبح الصين وأ مليون صيني من حاالت الفقر، 679

ر حجم ا ،قتصاد في العالمة الشرائية أكبر ابالقيم تريليون دوالر بينما يبلغ  23ـقتصادها بحيث يقد 

 .التريليون ن دوالر ونصفتريليو 18ميركي قتصاد األحجم اال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018تشرين األول  -أوراق بحثية: حروب ترامب التجارية وانعكاساتها اإلقليمية والدولية / د. كامل وزنة 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوالر  اتمليار 505 نحو 2017ن والواليات المتحدة في العام التبادل التجاري بين الصي وبلغ حجم

ت المتحدة بلغ حجم العجز لصالح الصين مع الواليافيما ، 1980عام  اتمليار 5بعدما كان ال يتخطى 

رت  370 وأصبحت  ،مليار دوالر 130ستوردت ادوالر و اتمليار 505مليار دوالر حيث أن الصين صد 



 

2018تشرين األول  -أوراق بحثية: حروب ترامب التجارية وانعكاساتها اإلقليمية والدولية / د. كامل وزنة 7  

مليار  135تريليون و 2نحو  2017صادراتها للعام ببلوغ ولى في العالم الدولة المصدرة األ بذلك

 دوالر.

 

 

  كان عندما 2006منذ العام  امتزايد   ارتفاع  ااإلنفاق العسكري الصيني شهد  السبب الثاني هو أن

 مليار دوالر بحسب الحكومة الصينية. 175لى إ2018  امعفي ليصل  ثين مليار دوالربحدود الثال
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فات وتنمية عبر إيجاد تحال اعالمي  أسواق جديدة قتصادية تبحث عن قوة ا الصين من جعلو هذا النم

ا على أيض  قتصادي إلى دولة تعتمد استثمارية تعاني من بطٍء اة قتصاديات تنقلها من دولا

 اللتجارة الحرة مع دول العالم ولديها حالي  تفاقية ا 60توقيع ، لذلك تأمل الصين قتصاديات حلفائهاا

  .2018تفاقية موقعة حتى ا 23
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لى تنويع  مساراته إ االقتصادية تفاقياتااليسعى من خالل الصيني االقتصادي الصعود إن 

نسبة تعتمد في صادراتها على الواليات المتحدة بحيث تبلغ ال تزال الصين  أن عتبارالتجارية با

المستثمرين في سندات الخزينة  أكبرمن الصين ، تعتبر في المقابل %.20هذه الصادارات أكثر من 

التي  األميركية مديونيةالمجموع من تريليون دوالر  1.1بحوالي ستثماراتها تقدر ااألميركية و

 21 حجم المديونية األميركية بلغوقد تريليون دوالر.  6.17لى إقيمتها تصل جانب ويمتلكها األ

 دوالر.  اتتريليون 10يساوي  2010عام في كان و 2018في العام تريليون دوالر 

 حرب ترامب التجارية:

% على الحديد 25إن الحرب التجارية التي فرضها الرئيس ترامب بتوقيعه رسوم جمركية بنسبة    

سينعكس  ،كل البضائع الصينية ضافية علىضرائب إ فرضوتهديداته ب ،% على األلمينيوم10و

 .تصاد العالميعلى االق اسلب  

 اوروبا وغيرها من الدول قد تجد نفسها مركز  اليات المتحدة التي هددت الصين وأالوإن سياسة  

حذر صندوق النقد الدولي في قد و ،الجديدة الضرائبهذه فرض نتقام العالمي بسبب الللرد وا

ف االقتصاد قد يكل  ما تصاعد التوترات التجارية بين الواليات المتحدة وبقية العالم  منخيرة األيام األ

 مليار دوالر.  430العالمي 

فرضها ن التهديدات الحالية التي تأ -لها  االتي تتخذ من واشنطن مقر   - ةالمنظمة الدولي ورأت

بحلول العام في المئة لى خفض النمو العالمي بنسبة تصل الى النصف الواليات المتحدة قد تؤدي إ

  .مما تخلق ركية أن سياسات ترامب سوف تكلفها وظائف أكثريمعتبرت الشركات األفيما ا ،2020

البعض  عتبر، بينما اقناع الناخبين بمزايا التجارة الحرةوبدأت غرفة التجارة األميركية حملة إعالنات إل

ا إستبداديهو أن ترامب ليس مجرد حمائي إنما  سوف تؤدي  الضريبية وأن زيادة التعريفات ،أيض 

 عار.سرتفاع األانخفاض النمو وما يعني االمتحدة نتاجية للواليات إلى تقليص القدرة اإل

وأن تسبب خسائر حادة في  ،ستعرت أكثر أن تهدد النظام الماليويمكن لهذه الحرب التجارية إذا إ 

على  قتصاديالوهذه قد تكون من أكبر المخاوف لدى صناع القرار ا. سواق األسهم والسنداتأ

لكن في نفس  ،ن تزيد من مديونيتهاستطاعت أا 2008دة بعد أزمة العام ن الواليات المتحعتبار أا

 سهم وأسعار العقارات والسندات. رتفاع األاحجم الثروة الموجودة من خالل زادت الوقت 
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أن حجم عتبروا او ،عن مخاوف حقيقية أعلنواميركي الفيدرالي األحتياط االبنك  ومسؤولوكان 

العالمية آثار سلبية على الشركات  ماكون لهتقد  في األسواق العالمية ستقرارالمخاطر وعدم اإل

سواق ساس أن األت تريليونات الدوالرات على أنفقألن هذه الشركات أ ،وإنفاقها االستثماري

 . دين األجانبوالمور  ة وأن الصناعة األميركية سوف تصل إلى الزبائن العالمية ستبقى مفتوح

ن إوننا في حرب مع الصين "إالقول إلى كل هذا الكالم دفع بمستشار ترامب السابق ستيفن بانون 

إن الحرب التجارية ثم يد الغرب ضد صعود الصين الشمولية". ترامب يعرف أنه بحاجة إلى توح

قد و .جاريما تتعلق بالتوازن الت صين لها عالقة بالتكنولوجيا بقدرالقائمة بين الواليات المتحدة وال

ستثمار في واعد لمنع الشركات الصينية من االصياغة قنيتها ميركية وزارة الخزانة األ أعلنت

األميركية لضبط تخطط وزارة التجارة واليوم ، خص في الصناعات الهامةوباأل ميركيةالشركات األ

 خارج أيدي الصينيين. إبقاء التكنولوجياو التصدير

 :حرب التكنولوجيا

أن الصين مارست سياسات  2018 مارس /ذارآ 22بيض في عتبرت وثيقة صادرة عن البيت األا   

تساعد  أن من شأنهاجراءات تتعلق بالملكية الفكرية واالبتكار والتكنولوجيا إتخذت اووقوانين 

وانين والسياسات شركات في الصين. هذه القلى إوتشجع على نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية 

كما  ،لى الصينإ هاوظائفل المتحدة من عائد عادل البتكاراتها وتحو  تحرم الواليات بحسب الوثيقة 

التصنيع  ضوتقو   الواليات المتحدةالصينية تسهم في العجز التجاري مع  ن هذه السياساتأ

 والخدمات واالبتكارات.

تريد سياسة ترامب  انهج   2025في الصين" عام  نع  أصبح القلق األميركي من موضوع "ُص ولذلك 

ميركي أنها تنتهك الملكية الفكرية. فيما اعتبرت ق الصين التي يعتقد األمواجهته حتى ال تتفو  

 . التبادل التجاري لن ينفع معهاالصين عبر وزير خارجيتها أن التهديد والتخويف في موضوع 

ين بنقل التكنولوجيا وهي وثيقة البيت األبيض أربعة عناصر مهمة تقوم من خاللها الص حددتكما 

 ميركية. وتشمل هذه العناصر النقاط اآلتية:دارة األاإلساسية من قبل والتحقيق األ يةشكالمحط اإل
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إدارية غير واضحة ومبهمة للموافقة على المشاريع  ااستخدام الحكومة الصينية طرق    -1

طلب ضمن هذه ركية أن الحكومة الصينية تضغط وتمياعتبرت اإلدارة األالمشتركة، حيث 

 ميركية والملكية الفكرية إلى الصين. ألاالتفاقيات نقل التكنولوجيا ا

األعمال والسياسات والممارسات الحكومية التي تقوم بها الصين والتي تحرم من خاللها  -2

 سوق التكنولوجيا. ميركية من تحديد شروطها في الشركات األ

ستثمارات الخارجية ته الواليات المتحدة غير عادل لالعتبراالتوجه الحكومي الصيني الذي  -3

 look up how many accusations جميع القطاعات في خص في شركات تكنولوجية وباأل

Chinese firm has acquired of American companies  . 

ميركية ح عنه )التجسس على الشركات األإتهام الحكومة الصينية بالدخول غير المصر   -4

 .التجارية( 

مهم في  التي هي عنصرالصين هدفها نقل التكنولوجيا  ميركية أن سياساتثيقة األكما تعتبر الو

خرى البلدان األ تعتمادها على تكنولوجياالى التقليل من إ بكينوباألخص سعي استراتيجياتها 

لى صناعات الدول المتطورة التي لديها قوة االبتكار إة التكلفة من الصناعات المنخفض لو  حوالت

 في العلوم والتكنولوجيا.

 إن التساؤالت الكبرى هنا هي: 

 ؟الصين في التكنولوجياتطور مواجهة تستطيع الواليات المتحدة هل  -1

 من يجب أن يتحكم بالتقنيات الرئيسية التي ستحكم المستقبل؟ -2

 ؟في عالم التكنولوجيا رائدةوحدها الميركية أن تبقى هل تستطيع الشركات األ -3

 الذكاء الصناعي؟ قيادة ن في ون األساسيوعبالالهم من  -4

هذا البرنامج يحدد  "،2025في الصين عام  ع  ن  ُص "كيد اليوم أن الصين لديها برنامج والشيء األ

يع المتقدم وباألخص في الروبوت رائدة على مستوى العالم في التصن خريطة طريق لتصبح الصين

الرائدة في مجال الذكاء  الدولةالصين لى جعل إتدعو الخطة و .والطائرات وفي الذكاء الصناعي

 .مليار دوالر 150ورصدت لها  2030الصناعي بحلول العام 
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لكن في السنوات القليلة الماضية دفعت  ،من العلم اخيالي   اجزء  خلت الذكاء الصناعي لعقود  كان

هذه ت على المليارا ستثمارصين إلى اوال "ديترويت"و "سيليكوم فالي"ة في جذريالتحسينات ال

 العسكري.والمدني  ينالصناعات المتطورة على الصعيد

نفاق والدعم اإل :ت في الصين" منهاع  ن  ُص  سميت "هداف ت الصين سياسات متعلقة بتحقيق األصدرأ

ونات الطائرات الت المتحركة ومكاآلولقطاع المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة التي تشمل الروبوت 

والسيارات المبنية معدات الهندسة البحرية والسكك الحديدية ومعداتها المتقدمة والسفن البحرية و

دوية والمستلزمات على الطاقة الجديدة ومعدات توليد الكهرباء والنقل والمعدات الزراعية واأل

 الطبية المتقدمة. 

   Advanced information technology (IT); (2) robotics and automated machine 

tools; (3) aircraft and aircraft components; (4) maritime vessels and marine 

engineering equipment; (5) advanced rail equipment; (6) new energy vehicles; (7) 

electrical generation and transmission equipment; (8) agricultural machinery and 

equipment; (9) new materials;  and (10) pharmaceuticals and advanced medical 

devices. 

 :لصينلتهامات األميركية اال

جنبية لنقل ات األكرساسي بالضغط على الشتقوم بشكل أ تعتبر الواليات المتحدة أن الصين   

 أن الحكومة الصينية تقوم من خالل عمليات الترخيص والموافقاتو ،ولوجيا إلى الصينالتكن

 دارية على فرض شروط أهمها نقل التكنولوجيا والموافقات الالزمة إلنشاء وتشغيل الشركاتاإل

ا من الحكومة الصينية خوف   بالغ عن هذه الضغوطجنبية عن اإلفي الصين فيما تمتنع الشركات األ

 .والخسارة المحتملة لفرص العمل

على تشجيع القائمة  2015خطة العام  برعن ون الصينيوالمستثمرنشط  ،خراآلوفي المقلب  

ميركية ز التكنولوجيا األاكمر علىبشكل خاص ركزوا الحكومة على االستثمارات الخارجية بحيث 

 وأنشأتالشركات الصينية الشركات الناشئة في الواليات المتحدة "، هنا مو لت سيليكون فالي"مثل 

 للحصول على التكنولوجيا المتطورة وتوظيفنشطة وافتتحت مختبرات تستهدف هذه األمكاتب لها 

 .المواهب
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داخل الواليات المتحدة  اشكلت هذه الشركات الصينية بالتعاون مع الحكومة الصينية حضور   

مور العسكرية باأل المساعدة الصين في التكنولوجيا والمنافسة العالمية التي تتعلق أيض  

واضحة الصينية أصبحت ن عمليات التجسس أالسابقين   FBIالـ عتبر أحد مسؤوليوا. االقتصاديةو

أقل من خالل  بتصنيعها لى عشرات السنين بينما تقوم الصينإحتاج يسلحة نتاج بعض األن إأل

في لى الواليات المتحدة يشاركون ين الذين يأتون إيالصين غالبيةأن  اعتبر أيض  وا .سنة أو سنتين

 . الصفقات التجارية التي يعقدونها بإصرار شديدتمام عمليات التجسس وهم بارعون في إ

اول أن تعتدي على ميركي الذي أسهب في وصف الصين كدولة تحالنظر عن الموقف األ وبغض  

حادية أن األ ايبدو واضح   ،في العالمالواليات المتحدة مكانة وثروتها وميركية التكنولوجيا األ

 الصعود الصيني االقتصادي والمالي.  بسبب احقيقي   ابدأت تواجه تحدي   االقتصاديةميركية األ

 العالم عبر الدوالر وصندوق النقد الدولي واشنطنميركية التي حكمت فيها إن المنظومة المالية األ

وقد  بدأت تواجه التحدي الصيني.والبنك الدولي ومن خالل صناعاتها المتقدمة وأبحاثها المتطورة 

عدائها أكأداة لتطويع  االقتصاديةالمنظومة المالية  استطاعت الواليات المتحدة أن تستخدم

سيويين عقوبات وروبيين واآلقليمية والدولية وفرضت مع حلفائها األاإل ينوخصومها على الساحت

، وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويال وحركات المقاومة في العالماقتصادية على روسيا وإيران وسوريا 

انتقال م لتمنع موال عبر بنوك العال" الذي تنتقل فيه األسويفت"ما يعرف بنظام استخدمت  كما

 .موال من بلد إلى آخراأل

موال خالل المنظومة المالية وتحويل األقتصاد العالمي من ميركا في عزل الدول عن االأإن قوة 

على األمن  اعلى الكثير من دول العالم وخطر   اطر  صبحت خأواالشتراك في التجارة العالمية 

 ثير من البلدان. والقهر والموت والجوع والمرض في كللفقر  اصبحت سبب  أكما  ،واالستقرار العالميين

قتصاد العالمي، مواجهة التفرد األميركي في االنهوضها االقتصادي إن الصين تحاول من خالل 

 نون منظومة "بريتأيجاد منظومة اقتصادية جديدة يكون فيها للصين مكانة وتأثير، باعتبار إو

 عطت الصين نسبة ال تتساوى مع حجمها االقتصادي الحالي.أ" قد زوود

المفتوحة  االقتصاديةواحد" يقوم على فكرة الممرات  إن طريق الحرير الجديد "حزام واحد طريق

نابيب النفط والغاز وسكك الحديد وأ ممرات ةالتي تربط الصين بالعالم عبر شبكات مؤلفة من ست

 نترنت.والموانئ وخطوط الطاقة الكهربائية واإل
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القطاعات الرئيسية وهي تبحث عن  نتاج في الكثير منالصين اليوم تعاني من فائض في اإلف

 سواق جديدة للحفاظ على نمو اقتصادها. أ

ن تخرج عن المنظومة العالمية؟ : هل تستطيع الصين أو هل من المسموح للصين أالسؤال هنا

ن يكونوا مستثمرين في هذه المنظومة العالمية الجديدة؟ أالعرب والمسلمين  وهل من مصلحة

 لى الكثير من الدراسة والتعمق.إسئلة بحاجة أهذه 

تجاه الدول حول سياستها وعها ولى من نوثيقة رسمية هي األ 2016ام عالحكومة الصينية  أصدرت

جذور هذه . ووصفت الوثيقة الطرفينالروابط التاريخية التي تجمع فيها استعرضت والعربية 

للنفط الخام  دكبر مور  أصبحت أن الدول العربية ألفي عام بحيث أكثر من نها تمتد ألأالصداقة ب

 .كبر شريك تجاري لهاللصين وسابع أ

لى بناء الحزام االقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير إالوثيقة الجانبين الصيني والعربي  تدعوكما 

وتشكيل معادلة التعاون المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة كمحور رئيسي ومجال  21 الـ نالبري للقر

يشمل الطاقة والتبادل التقني والحديث الذي ل التجارة واالستثمار كجناح ثاٍن البنية التحتية وتسهي

 .  ساسية في التعاون المشتركأقمار االصطناعية والطاقات الجديدة كنقاط النووية والفضاء واأل

د الواليات المتحدة و نهضة البلدان في نعدام عدالتها في توزيع الثروات والمساهمة اإن تفر 

قتصادية مالية افي إيجاد منظومة  اة والعربية يحت م على هذه الدول أن تبدأ بالتفكير جدي  سالمياإل

البلدان عادة هيكلة وبناء وبها ويكون هدف هذه المنظومة هو إلدعم اقتصادها وتنمية شع

عادة رسم إسيوية بتكون شريكة مع المنظومة اآلضررة من الحرب والفوضى واإلرهاب، والمت

لعالم جديد برؤية جديدة ترفع الحرمان وتوزع الثروات وتبني اآلمال وتمنح  االقتصاديةالخريطة 

 لمية،الفرص في أجواء نهضة جديدة ورؤية جديدة وثقافة جديدة مبنية على العلم والمؤسسات الع

ن يعيش على مسافة متساوية مع بألى كل مجاالت الرفاهية التي تسمح لهذا العالم الفقير إضافة إ

يأس ن وتركته يعاني في بؤرة م التحقق من خالله ثرواته المنظومة الغربية التي استخدمته طويال  

 الحروب والبؤس والفوضى.
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 فوائض: 

ستثمارات الصين في الطاقة الشمسية من الصناعات المهمة بعدما كانت الواليات ا كذلك أصبحت

تجاوزت الصين صناعة الطاقة الشمسية التي ابتكرت لى هذا الموضوع، وإالمتحدة سباقة 

سعار وعدم ختراع في العالم بسبب انخفاض األالتكنولوجيا وال تزال تحمل العديد من براءات اال

اشترت العديد  فهي اكما أن دعم الحكومة الصينية كان سخي    ،دة على المنافسةقدرة الواليات المتح

لى الصين حيث العمالة الماهرة والرخيصة إخرين لالنتقال من شركات الطاقة الشمسية ودعت اآل

ية في للطاقة الشمس اوكانت النتيجة أن الصين أصبحت مصنع   ،أعفت هذه الشركات من الضرائبو

 الفحم الحجري على الطاقة الشمسية.ل ترامب بعدما فض  خاصة  العالم

 

صناعات النووية وبرامج لاموجه ا نحو في السابق  كانميركي ذكر أن الدعم الحكومي األبالالجدير 

نفقته الواليات أأهم ما كان و ،ت والبطارياتاالتصاالنترنت وخدمة الفضاء وصناعة الطيران واإل

ل قنفاق الصيني على األلى اإلاإلنفاق في تراجع نسبة إث والتطوير لكن هذا بحاعلى األهو المتحدة 

مليار  175حاث والتطوير في الواليات المتحدة بلغ نفاق على األبفإن حجم اإل ،بالقيمة الشرائية

عتبر أحد الخبراء االقتصاديين أنه بدل أن يفرض ا% من ناتجها القومي وقد 1دوالر أي أقل من 

ميركيين أن يفعلوا كما فعلوا عام ق الهائل الصيني يجب على األلعقوبات للرد على اإلنفاترامب ا

 . سوفياتي أول قمر صناعي من صنع اإلنسانبعدما أطلق االتحاد ال 1957

 

وفي العام  ،الذكاء الصناعي محط اهتمام خبراء التكنولوجيا الصينيين منذ وقت ليس ببعيدشكل و

وال سيما منها األبحاث الواليات المتحدة  أكثر مما تنتجهث بحامن األكانت الصين تنتج  2013

 المتعلقة بالعلم التكنولوجي وباألخص بالذكاء الصناعي.

 

ليه الصين إتحتاج  انفطي   الك احتياط  سالمية تمالدول العربية واإل إنما هي نوعية هذه الشراكة؟ 

لى شراكة إضافة إلى شراكة صناعية، استثمارية، علمية، تكنولوجية، إبينما العالم العربي يحتاج 

كذلك وقعت الصين  قتصاد العربي واإلسالمي.قد تشكل رافعة لالمو حدة إلعادة البنى التحتية 

خالل الزيارة حيث تم التوقيع باألخص مع المملكة العربية السعودية واتفاقيات مع دول الخليج 
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اتفاقيات واعدة الصين وقعت مليار دوالر، كما  65بقيمة على االتفاقيات األخيرة للملك السعودي 

معاهدات أبرمت و استخدام الطاقة السلمية،في مجال لتعاون سالمية اإليرانية لمع الجمهورية اإل

مذكرة تعاون في  وقعت أن إيرانكما نوني والصناعي والتجاري والمعادن. في مجال التعاون القا

  .االقتصاديةتطوير العالقات السياسية وى لإخرى تهدف ألى اتفاقيات إالشؤون العلمية إضافة 

 

 مليار دوالر. 50قيمتها  تبلغ الكيان الصهيونياتفاقيات اقتصادية مهمة مع  الصين كذلك وقعت

 

 


