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 حول المؤلفين 
هي   أودري فريتز.  ASPIهو محل ِّل لدى المركز الدولي للسياسة السيبرانية التابع لمعهد  فيرجوس رايان 

هي باحثة لدى المركز  داريا إمبيومباتو .  ASPIباحثة لدى المركز الدولي للسياسة السيبرانية التابع لمعهد 

 ASPIمعهد الدولي للسياسة السيبرانية التابع ل

 شكر وتقدير 
على كل ما بذلوه من جهد في هذا المشروع. ونود  كذلك أن نتقدم بالشكر إلى زميلَينا المراجعَين الخارجيَين إليوت   نتقدم بالشكر إلى دانيال كيف، وشيريل يو، وإيلينا يي تشينغ

 زاجمان وبيتر كاي. كما أننا ممتنون كذلك للتعليقات القي مة والمساعدة الُمقدَّمة من مايكل شويبريدج وفيرجوس هانسون. 
ل هذا التقرير البحثي جزًءا من م ، وهو مشروع يمتد سنوات عديدة يهدف إلى رسم خرائط شركات التكنولوجيا الصينية Mapping China’s Technology Giantsشروعيشك ِّ

رئيسية من شركات التكنولوجيا الصينية العمالقة من خالل رسم خرائط   ( تحليل التوس ع العالمي لمجموعة1الرائدة وتحليل التوس ع الخارجي لها. ويهدف هذا المشروع إلى: )

ة بتحليل لهياكل الحوكمة2لألماكن الرئيسية لنشاطها الخارجي، و)  ( تزويد العام 
من قِّبَل باحثين لدى المركز   Mapping China’s Technology Giantsوسياسات دولة الحزب التي نشأت فيها هذه الشركات وترتبط بها ارتباًطا وثيقًا. وقد تم إطالق مشروع 

دولر أمريكي قد متها وزارة الخارجية   270000. وتم تمويل إعادة إطالق هذا المشروع وما يرتبط به من أبحاث بمنحة قدرها ASPIالدولي للسياسة السيبرانية التابع لمعهد 

 األمريكية.

 ؟ASPIما المقصود بـ  
بوصفه مؤسسة فكرية مستقلة وغير حزبية. ويتمثل هدفه األساسي في تزويد الحكومة األسترالية بأفكار جديدة   2001( في عام ASPIاألسترالي ) أُس ِّس معهد السياسة اإلستراتيجية

فكر جديد   مسؤول عن تثقيف العامة بشأن مجموعة من القضايا اإلستراتيجية، وخلق ASPIبشأن خيارات أستراليا في مجالت الدفاع واألمن والسياسة اإلستراتيجية. إن معهد 

 www.aspi.org.auفي تقريرنا السنوي المتاح عبر اإلنترنت على الموقع   ASPIللحكومة وتسخير التفكير اإلستراتيجي على المستوى الدولي. تتم اإلشارة إلى مصادر تمويل معهد  

 مستقالً في محتوى البحث وفي جميع القرارات التحريرية.  ASPIيظل معهد في قسم الشكر والتقدير في منشوراتنا الفردية. و

 ASPIالمركز الدولي للسياسة السيبرانية التابع لمعهد 

، والقضايا المتعلقة بالمعلومات صوتًا رائًدا في المناقشات العالمية حول التقنيات السيبرانية والناشئة والمهمة  ASPI( التابع لمعهد ICPCيُعَد المركز الدولي للسياسة السيبرانية )

من الخبرات والمهارات مع فَِّرق من الباحثين والتدخل األجنبي، ويركز على التأثير الذي تخلفه هذه القضايا في السياسة اإلستراتيجية األوسع نطاقًا. ويضم المركز مزيًجا متناميًا 
لتضليل، والتكنولوجيات المهمة والناشئة، وبناء القدرات السيبرانية، والتحليل عبر األقمار الصناعية، والمراقبة،  الذين يركزون على السياسة والتحليل الفني وعمليات اإلعالم وا

 والقضايا المتعلقة بالصين. 
وتجريبية قائمة على البيانات. ويثري    على إثراء النقاش العام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ودعم تطوير السياسات العامة من خالل إنتاج أبحاث أصلية ICPCيعمل مركز 

من خالل الزمالت. ومن  المناقشات اإلقليمية عن طريق التعاون مع معاهد البحوث من مختلف أنحاء العالم وجلب خبراء عالميين رائدين إلى أستراليا، بما في ذلك   ICPCمركز 

فريقًا لبناء القدرات يتولى تنظيم ورش العمل، وبرامج التدريب، والتدريبات واسعة   ICPC، يمتلك مركز أجل تطوير القدرات في أستراليا وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ

 النطاق للقطاعين العام والخاص. 
المركز، فيرجى التصال   ويسهمون فيه بوقتهم وفكرهم وشغفهم بالموضوعات التي نعمل عليها. إذا كنت ترغب في دعم عمل ICPCونود أن نشكر جميع أولئك الذين يدعمون مركز  

 icpc@aspi.org.au بـ:

 إخالء مسؤولية مهم 
يتعلق بالموضوع الذي يتم تناوله. يتم توفيره على أساس أن الناشر ل يشارك في تقديم أي شكل من أشكال المشورة أو   يهدف هذا المنشور إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة في ما

 المؤهلين. الخدمات المهنية أو غيرها. ول ينبغي ألي شخص أن يعتمد على محتويات هذا المنشور من دون الحصول أولً على المشورة من أحد المختصين 

ASPI 

 5100 6270 2 61+الهاتف 
 enquiries@aspi.org.auالبريد اإللكتروني 

www.aspi.org.au 

www.aspistrategist.org.au 
facebook.com/ASPI.org 

@ASPI_ICPC 

 2021األسترالي المحدود لعام حقوق الطبع والنشر © لمعهد السياسة اإلستراتيجية 

)إلكترونية أو آلية أو عبر النسخ  يخضع هذا المنشور لحقوق الطبع والنشر. ول يمكن إعادة إنتاج أي جزء منه أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي صورة أو بأي طريقة 

، دون إذن كتابي سابق. ويجب توجيه الستفسارات إلى  1968قانون حقوق الطبع والتأليف لعام وجب المصغر أو النسخ الضوئي أو التسجيل أو خالف ذلك(، باستثناء ما يُسمح به بم

لتكميلي( اإلذن لعمل نسخ من األعمال المحمية الناشرين. على الرغم مما سبق، تُمنح المؤسسات التعليمية )بما في ذلك المدارس والكليات المستقلة والجامعات ومعاهد التعليم الفني وا

 وبشكل مجاني. ASPIبموجب حقوق الطبع والنشر ألغراض تعليمية فقط من دون الحصول على إذن صريح من معهد  

تم نشر التقرير أول مرة في  

 ISSN. 2021يونيو/حزيران 

 )عبر اإلنترنت(، 2209-9689
ISSN 2209-9670  .)نسخة مطبوعة( 

 ASPIالتابع لمعهد  ICPCصورة الغالف: ناثان أتريل، مركز 
 

 

ل هذا التقريَر وزارةُ  موَّ
 الخارجية األمريكية.
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 المقدمة .1
،  2019في إبريل  Mapping China’s Technology Giants projectمشروع  ASPIالتابع لمعهد  ICPCمنذ أن أطلق مركز 

ت شركات التكنولوجيا الصينية التي تناولناها بالبحث بفترة مضطربة. وعلى الرغم من أن أغلب هذه الشركات  استفادت من   مر 

العالمية التي تسببت في زيادة الطلب على خدمات التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم، فقد تعرضت عدة    19-انتشار جائحة كوفيد

 شركات أخرى لهجمات غير مسبوقة من العقوبات الخارجية قبل أن تنجرف مع العاصفة التنظيمية الداخلية. 

كات التكنولوجيا الصينية بشكل جذري؛ حيث أدت الجائحة إلى توعية عديد من الحكومات  لقد تغيرت البيئة التي تعمل فيها شر 

والمجموعات والشركات متعددة األطراف بنقاط الضعف الحرجة التي تعيب سالسل التوريد الخاصة بها. وحاليًا، تُطب ِّق مجموعة  

ئحة العالمية، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الذي بدأت فيه  كبيرة من القطاعات دروس المرونة الوطنية التي تعل متها من هذه الجا

بالفعل مرحلة تفصل الصين عن الغرب. ومع اشتداد المنافسة الجيوسياسية بين الوليات المتحدة والصين، يرى كال الجانبين بشكل  

ل نقاط ضعف  متزايد أن أي اعتماد على اآلخر في ما يتعلق بالسلع اإلستراتيجية، مثل المعادن وأشباه ا لموصالت النادرة، يشك ِّ

 خطيرة. 

كانت نقاط الضعف في سالسل التوريد لدى أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى سببًا في الحد من اعتمادها على الصين. إنَّ  

التي تعد ها دول كثيرة "عالية األخطار" تجد نفسها خارج األسواق المتقدمة   ZTEوشركة  Huaweiشركات التصالت مثل شركة  

ة ترامب  ، اتخذت إدار2018بشكل متزايد. ففي خضم الحرب التجارية المشتعلة بين الوليات المتحدة والصين التي بدأت في عام 

سلسلة صارمة من اإلجراءات التي تستهدف الشركات الصينية في محاولة إلبطاء تقد مها. ولقد أدى هذا الهجوم الضاري إلى إقناع  

القيادة الصينية بمضاعفة جهودها الرامية إلى فرض هيمنتها على القطاعات الرئيسية في مجال التكنولوجيا بوصفها مصدًرا للقوة  

 لقتصادية. اإلستراتيجية وا

وحجب عمليات شركة   1تضمنت التدابير التي اتخذتها إدارة ترامب فرض قيود على استثمارات شركات التكنولوجيا الصينية

Huawei  والضغط على دول أخرى لحجب عمليات شركة   2وغيرها من شركات التصالت الصينية في الوليات المتحدة

Huawei3 وفرض تعريفات جمركية على المنتجات المستفيدة من برنامج بكين "ُصنع في   4راتوفرض لوائح جديدة لمراقبة الصاد

 WeChat .6، وهو تطبيق  Tencent، وتطبيق آخر لشركة ByteDanceلشركة  TikTokومحاولة حظر تطبيق  5"2025الصين 

هت هذه التدابير ضربة قوية إلى شركة  على سبيل المثال،   Huaweiوكانت التأثيرات المترتبة على هذه التدابير متفاوتة؛ حيث وج 

 نت الصينية الكبرى. في حين أنها كانت بالكاد تمس شركات اإلنتر

واشتعال المنافسة اإلستراتيجية والتكنولوجية بين   19-بالنسبة إلى القيادة الصينية، كانت األزمة المزدوجة، المتمثلة في جائحة كوفيد

  الصين والوليات المتحدة، من األسباب التي سل طت الضوء على حاجة البالد إلى تحقيق هدفها الذي طال أمده الذي يتلخص في

وتنظر قيادة شي جين بينغ إلى قدرة الوليات المتحدة على إعاقة وصول شركات التكنولوجيا   7"الكتفاء الذاتي التكنولوجي". 

وقد عكست الخطة   8الصينية إلى أشباه الموصالت على وجه الخصوص بوصفها "نقطة اختناق" غير مقبولة تعيق تقدم الصين. 

( بالحاجة الملحة. وللمرة  CCP، شعور الحزب الشيوعي الصيني )2021ن في مارس/آذار التي كشفت عنها الصي  14الخمسية الـ 

 9األولى، وصفت الخطة البتكار التكنولوجي بأنه مسألة تتعلق باألمن الوطني، ل التنمية القتصادية فحسب. 

"  Mapping China’s Technology Giantsالحالية التي يشملها مشروع " 27تتضمن شركات التكنولوجيا الصينية الـ 

والتجارة اإللكترونية، والتمويل، والترفيه،  والذكاء الصطناعي، ، والمراقبة، التكنولوجيا الحيوية)"خريطتنا"( قطاعاٍت مثل 

ا في األعوام المقبلة؛ حيث تعمل بكين على زيادة الستثمارات الكبرى في  ومن المقرر أن تؤدي جميعها دوًرا رئيسًي   والتصالت.

مجال التكنولوجيات اإلستراتيجية مثل التصالت السلكية والالسلكية من شبكات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، والذكاء  

 ضمن نهج "الدولة الصطناعي. وحاليًا، تتم تعبئة كل من الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة 

 

 

 

 

03 

https://chinatechmap.aspi.org.au/
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/huawei
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/zte
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/bytedance
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/tencent
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/map/f3-Biotech
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/map/f3-Surveillance
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/map/f3-Artificial%20Intelligence
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/map/f3-Telecommunications


بأكملها" للحد من العتماد على التكنولوجيات األجنبية والسعي إلى تحقيق تقدم كبير في ما يتعلق بمشروعات العلوم والتكنولوجيا  

عل، تم تجنيد العديد من  وبالف  11% سنويًا.7يتمثل هدف بكين الجديد في زيادة الستثمار في البحث والتطوير بنسبة  10اإلستراتيجية.

،  Baiduو، CloudWalkو،  YITUو، Megviiو،  ZTE، وHuawei، وSenseTimeالشركات المعروضة على خريطتنا، بما فيها 

تريليون دولر   2، وثالث شركات اتصالت كبرى في الصين ضمن خطة "بنية تحتية جديدة" بقيمة Tencent، وAlibabaو

 12أمريكي.

على شركات التكنولوجيا الصينية العمالقة لم يكن من قِّبل واشنطن فحسب؛ بل كان من قِّبل الحزب الشيوعي الصيني   لكن الضغط 

بعد ها فرصة لتشديد الرقابة على الشركات التي نمت لتصبح من   19- أيًضا. فقد استغلت الجهات التنظيمية الصينية جائحة كوفيد

وأسهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع الوليات   13الخفيف نسبيًا في العقد الماضي.الشركات الرائدة ذات اإلشراف التنظيمي 

المتحدة، والحرب التجارية المشتعلة بين الوليات المتحدة والصين التي تبعت هذه التوترات في شن حملة حكومية لكبح جماح شركة  

؛ حيث سعت الدولة الصينية إلى الحد من األخطار في النظام المصرفي  Alibaba، التابعة لشركة Ant Groupالتكنولوجيا المالية 

وبلغت هذه المخاوف ذروتها عند اإللغاء   14وسط مخاوف من أن تتسبب المواجهة مع واشنطن في التعجيل بحدوث أزمة مالية.

لي للشركة الذي كان من المقرر أن يكون األكبر على اإلطالق على مستوى العالم، قبل يومين فقط من   للطرح  المفاجئ العام األو 

 15. 2020إطالقه في شنغهاي وهونج كونج في أواخر عام  

يل/نيسان  منذ ذلك الحين، اتسعت جهود الحزب الشيوعي الصيني لتشديد هيمنة الدولة على شركات اإلنترنت في الصين. وفي إبر

مليار   2,81الصينية الرائدة في مجال التجارة اإللكترونية غرامة قياسية بلغت  Alibaba Group، فُرَضت على شركة 2021

تبِّعَت ذلك سلسلةٌ من الستقالت من   16. 2019% من مبيعاتها المحلية لعام 4دولر أمريكي لمكافحة الحتكار، وهي تعادل نحو 

وقد   17حيث تواصل الحكومة سعيها إلضعاف السلطة المركزية لكل قادة شركات التكنولوجيا الكبرى. الوظائف رفيعة المستوى 

سل طت الجهات التنظيمية الصينية، المكل فة بـ "التصدي لالحتكارات" و"منع التوسع الرأس مالي المضطرب"، الضوَء على عملية  

التكنولوجيا في الدولة لضمان استمرار تركيزها على البتكار التكنولوجي ومواءمة أنشطتها  ألكبر شركات  إعادة الهيكلة الجوهرية 

 18مع األهداف اإلستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني بشكل وثيق.
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 19-كوفيد .2
تأثير بالغ في القتصاد العالمي. وطبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقد تراجع القتصاد العالمي بنسبة   19-كان لجائحة كوفيد

ولم تخرج الصين عن المسار   19خالل األزمة المالية العالمية. 2009% في عام 0,1مقارنةً بتراجعه بنسبة  2020% في عام  4,4

عاًما   40% في أول تراجع من هذا القبيل يحدث لها منذ 6,8، عندما تراجع اقتصادها بنسبة 2020المألوف في الربع األول من عام 

إل أنه في خضم هذه الضطرابات، مث لت شركات التكنولوجيا العمالقة، ول سيما في الوليات المتحدة والصين، بارقة   20على األقل.

 ا اغتنمت الفرصة للتوسع بقوة. أمل استثنائية عندم

مع زيادة العتماد على المنتجات الرقمية في أثناء انتشار الجائحة العالمية، ارتفع الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها  

الوليات  شركات التكنولوجيا األمريكية والصينية العمالقة. وقد ازداد حجم اإليرادات اإلجمالية ألكبر شركات التكنولوجيا في 

، بمقدار الُخمس  Facebook، و (Google)الشركة األم لشركة  Alphabet، وAmazon، وMicrosoft، وAppleالمتحدة، وهي 

  8تريليون دولر أمريكي، في حين شهدت القيمة السوقية اإلجمالية لهذه الشركات زيادة بمقدار النصف بلغت  1,1ليصل إلى 

التي تشملها   27بلغت القيمة السوقية اإلجمالية للشركات الـ  ،2021وبدًءا من مايو/أيار  21. 2020تريليونات دولر أمريكي خالل عام 

تريليون دولر أمريكي، ما جعلها تُصن ف، من حيث الناتج المحلي اإلجمالي السمي المقدَّر، على أنها ثامن   2,2خريطتنا أكثر من 

  Huaweiوشهدت ثالث شركات فقط من الشركات التي تشملها خريطتنا، وهي  22فرنسا.أكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد 

 ، نمًوا متباطئًا في اإليرادات السنوية. CloudWalkو Megvii  23و

وشركة التكنولوجيا    Huaweiو  Bytedanceو Alibabaو Tencentحاولت بعض شركات اإلنترنت في الصين، منها 

، تحويل األزمة إلى فرصة لتكوين عالقات عامة من خالل تقديم المساعدات المالية أو المادية إلى الدول التي تكافح  BGIالحيوية 

لجائحة   Tencent(. لنطرح مثالً واحًدا لذلك: اشتملت تبرعات شركة 1)الشكل   19-من أجل السيطرة على جائحة كوفيد 

مليون دولر أمريكي على معدات طبية ألندية رياضية مثل نادي برشلونة لكرة   100البالغ  19-من صندوق كوفيد 19-كوفيد

، ومستشفيات في لوس  27، ودول مثل إثيوبيا26، ومدن مثل ناشفيل )الوليات المتحدة(25ونادي نيو إنجالند باتريوت 24القدم

التابع   19- ، وصندوق الستجابة للتضامن من أجل مكافحة جائحة كوفيد29كراتشي )باكستان(و 28أنجلوس )الوليات المتحدة(

 30لمنظمة الصحة العالمية.

 
مها شركات التكنولوجيا الصينية العمالقة 1الشكل   : التبرعات الخارجية التي تقد ِّ

 

من هذه التبرعات هي  ثمانين مقدًَّما من كل الشركات التي يتم تعقُّب أنشطتها. وأكثر من  تبرًعا  130أكثر من   Mapping China’s Technology Giantsمشروع حاليًا، أحصى 

 . 19-للتصدي لجائحة كوفيد Alibabaو Tencentو Bytedanceتبرعات نقدية وطبية قدَّمتها شركات 
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ممكنًا بسبب نجاحها الباهر. واستفادةً من الجائحة، تمك نت الشركة من استغالل التقييمات التي انخفضت   Tencentلقد كان سخاء 

األلمانية لتطوير األلعاب، وتوظيف   Yagerالنرويجية لتطوير األلعاب والفوز بحصة في شركة  Funcomقيمتها لضم شركة 

ة في أوروبا والوليات المتحدة على وجه الخصوص. ولدى الشركة حاليًا  استثمارات متعددة في شركات التكنولوجيا المالية الناشئ 

 31محفظة تبلغ قيمتها نحو ربع تريليون دولر أمريكي.

  Tencentمع بقاء المستهلكين الصينيين في منازلهم، تضخمت أعداد المشتركين في خدمات الموسيقى والفيديو التي توفرها شركة 

وتضخم   32. 2020إلى  2019% على التوالي في الفترة من يونيو/حزيران 26% و50بزيادة نسبتها  مليونًا 112مليونًا و 43إلى 

رته الشركة، إلى أكثر من WeChatعدد مستخدمي   مليار مستخدم في   1,2، تطبيق التواصل الجتماعي واسع النتشار الذي طو 

لت بالشراكة مع اللجنة   Tencent، فضالً عن أن 2019% مقارنةً بعام 8، بزيادة تتجاوز نسبتها 2020الربع األول من عام  َعمِّ

الُمستخَدم للتحقق من إصابة   WeChat Health Codeلى إنشاء تطبيق  الوطنية للتنمية واإلصالح التابعة للحكومة الصينية ع

مليار دولر أمريكي )أْي   25,1بالكامل  2020عاَم   Tencentوقد بلغت أرباح شركة  33. 19-األشخاص بعدوى جائحة كوفيد

  Tencentقيمة السوقية لشركة وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، بلغت ال  34%.71مليار يوان صيني(، بزيادة سنوية قدرها  159,8

 مليار دولر أمريكي، ما يصن فها على أنها الشركة األكبر قيمةً في الصين.  800نحو 

شركة من الشركات التي تشملها خريطتنا إلى قائمة الكيانات التي تصدرها حكومة الوليات المتحدة   13على الرغم من إضافة 

ة تحديات العمل في ظل الجائحة، فقد استمرت شركات عديدة في تحقيق نمو قوي  )يُرجى الطالع على اإلطار أدناه( ومواجه 

 . 2020طوال عام 

 
 

في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من    19- ارتفاًعا في أرباحها مع انتشار جائحة كوفيد BGIعلى سبيل المثال، شهدت شركة 

  BGI، باعت شركة 2020. وبدًءا من أغسطس/آب 2020إضافة شركتَين من شركاتها الفرعية إلى قائمة الكيانات في يوليو/تموز 

ونظًرا   36(.2دولة )الشكل  18مختبًرا في  58دولة وأنشأت  180بالفعل إلى  19-مليون مجموعة اختبار سريع لفيروس كوفيد 35

، كما  2020% خالل عام 653إلى نشاط الشركة العالمي سريع النتشار، فقد شهدت ارتفاًعا في صافي األرباح بلغت نسبته 

%، ما  556,23في سوق أمريكا الشمالية بنسبة  BGIوارتفعت كذلك إيرادات التشغيل لشركة  37%.87ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة 

ل    BGI، شهدت القيمة السوقية لشركة 2021وبحلول مارس/آذار  38. 2020% من إجمالي إيرادات تشغيل الشركة في عام 9,91يشك ِّ

مليار يوان صيني(، بعد أن كانت قيمتها السوقية   50,83 مليارات دولر أمريكي )أيْ  7,9ارتفاًعا في بورصة شنغهاي لتصل إلى 

 39مليار يوان صيني(.  33,86مليار دولر أمريكي ) 5,26تبلغ  2020في مارس/آذار 
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 قائمة الكيانات 

، تم إنشاء قائمة بالكيانات تصدرها وزارة التجارة األمريكية لمعالجة األخطار المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار  1997في عام 

لت حكومة ا لوليات المتحدة على توسيع قاعدتها بإضافة كيانات إلى القائمة لتشمل مكافحة  الشامل. ومنذ ذلك الحين، َعمِّ

ويحظر على الشركات   35النشاط العسكري الصيني، ومكافحة التجسس، ومعالجة المخاوف المرتبطة بحقوق اإلنسان.

صول على موافقة من  الُمدرجة في قائمة الكيانات شراء قطع الغيار والمكونات من الشركات األمريكية من دون الح

 الحكومة. 



 الخارجي   BGI: نشاط 2الشكل 

 

،  19-التجارية، والتبرعات ذات الصلة بجائحة كوفيدالخارجي، بما في ذلك الشراكات   BGIمكان لنشاط  100أكثر من  Mapping China’s Technology Giantsمشروع حاليًا، يضم 

 والستثمارات، والمشروعات المشتركة، ومذكرات التفاهم، والمكاتب الخارجية، والشراكات البحثية، والشركات التابعة. 
 

هي شركة أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، وقد شهدت نمًوا خالل فترة انتشار جائحة    Wuxi AppTech Groupشركة 

في إجراء األبحاث    Wuxiذ بداية انتشار الجائحة، شاركت  ومن   40%.130، األمر الذي أدى إلى زيادة قيمتها السوقية بنسبة 19-كوفيد

عن خططها لبدء إنتاج مكونات اللقاح   2021، وأعلنت في يناير/كانون الثاني 19-وإنتاج عالجات األجسام المضادة لفيروس كوفيد

 41ألمانيا. في  WuXiفي منشأة التصنيع التابعة لشركة  AstraZenecaلصالح شركة األدوية البريطانية السويدية 

تولَّت ثالث شركات إنترنت من الشركات التي تشملها خريطتنا مسؤولية التبرع بمبالغ كبيرة على المستوى العالمي لمكافحة  

ضمن صدارة قائمة كبرى الشركات   Alibaba، وTencent، وByteDance. حيث ُصن ِّفت شركات 19- جائحة كوفيد

مليون دولر أمريكي،   436؛ إذ بلغت تبرعات هذه الشركات نحو 19-العالمية التي قد مت تبرعات لمكافحة جائحة كوفيد 

وتأتي هذه المبالغ في المرتبة الثانية بعد مبالغ   42مليون دولر أمريكي على التوالي.  144و مليون دولر أمريكي، 173و

 1,3؛ حيث تبرعتا بمبلغ Ciscoو  Googleالتي قد متها شركتان أمريكيتان فقط رائدتان في مجال التكنولوجيا هما: التبرعات 

 43مليون دولر أمريكي على التوالي.  226مليار دولر أمريكي و

 : 2020شهدت الشركات الصينية الثالث كذلك نمًوا كبيًرا في عام 

التابعة لها،   TikTokثر من الضعف على الرغم من التحديات التي واجهتها شركة  إلى أك ByteDanceازدادت إيرادات شركة  •

 44إلى مالك أمريكي بالقوة. TikTokبما في ذلك الحظر في السوق الهندية ومحاولت إدارة ترامب لبيع شركة 

ي ظل أزمة فيروس  على أنها "واحدة من أكبر الشركات الصينية الرابحة ف Alibabaعلى نحو مماثل، أشير إلى شركة  •

، وزاد اعتماد الحكومة  2020كورونا"؛ حيث زادت حركة اإلقبال زيادة كبيرة وسريعة على موقع الشركة على اإلنترنت في عام 

 45السحابية استجابةً للجائحة. Alibabaالصينية على خدمات 

الستجابة الصينية األولية لجائحة  ، دوًرا أساسيًا في Alibaba، إحدى الشركات التابعة لشركة ANT Groupأدت شركة  •

  Alipayلمنصة  Health Code. وفي بداية انتشار الجائحة، ساعدت الشركة الحكومة الصينية على تطوير نظام  19-كوفيد

رصيًدا   Antوقد جمعت منصات إقراض الشركات الصغيرة التابعة لمجموعة  46وإطالقه لتسهيل تعقب مخالطي المرضى.

لت منصة إدارة الثروات التابعة لها على تيسير استثمارات بقيمة  300ائتمانيًا بقيمة  مليار   590مليار دولر أمريكي، كما َعمِّ

 47دولر أمريكي. 

، Meiya Pico50و ، DJIو 49(، 3)الشكل  iFlytekو، SenseTime48و،  Univiewو، Hikvisionعلى نحو مماثل، نمت شركات 

( والتكنولوجيا، من  AI، وهي مجموعة من الشركات العاملة في مجال المراقبة والذكاء الصطناعي )Ping an Technology51و

تكنولوجيات يشمل أجهزة قياس درجة الحرارة  . والعديد من هذه ال19-خالل تطوير تكنولوجيات استُخدمت لمكافحة جائحة كوفيد

أنها حس نت خوارزمية التعرف على الوجه من أجل التعرف على   SenseTimeوأنظمة تتبع المخالطين. وزعمت شركة 

 52األشخاص الذين يرتدون الكمامات باستخدام تقنيات التعرف على مالمح الوجه المرئية للشخص فقط.
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 19-في التصدي لجائحة كوفيد iFlytek: دور  3الشكل 

 

 Mapping China’s( المنشورة على الموقع اإللكتروني لمشروع Thematic snapshotsالمصدر: هذا اقتباس من إحدى اللقطات الموضوعية )
Technology Giants " ضمن قسم(Analysis )"عبر اإلنترنت. 

 
، لكنها ارتفعت مرة أخرى  2020ألجهزة المراقبة في الربع األول من عام  Hikvisionفي بداية األمر، انخفضت إيرادات شركة 

واتبعت شركة   53في الربع الثاني من العام نفسه بسبب نمو إيرادات الشركة في الخارج بفضل كاميرات الكشف عن الحمى. 

Univview  ثم شهدت انتعاًشا  2020األول من عام نهًجا مماثالً؛ حيث شهدت في البداية تباطًؤا في المبيعات واألرباح في النصف ،

 54(.4بحلول نهاية العام بسبب النمو القوي في الخارج لبيع منتجات قياس درجات الحرارة، وهذا وفَق خريطتنا )الشكل 

 
 19-خالل انتشار جائحة كوفيد Uniview، وDahua، وHikvision: التوسع الخارجي لشركات 4الشكل 

 

 مع زيادة الطلب الخارجي على  Uniview، وDahua، وHikvisionالتوسع الخارجي لشركات  Mapping China’s Technology Giants projectمشروع يعرض 
رعات والشراكات التجارية  للشركات الثالث، بما فيها التب  19-للنشاط الخارجي المرتبط بجائحة كوفيد نقطة بيانية 65. وتتضمن الخريطة 19- منتجات قياس درجة الحرارة خالل انتشار جائحة كوفيد

 وأجهزة المراقبة. 
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، وإمدادات، وتكنولوجيا بالتبرع بمعدات طبية iFlytek، قامت شركة 2020في أواخر يناير/كانون الثاني 

م  بالذكاء  نظام التصوير الطبيتعليمية لمساعدة مدينة ووهان على مكافحة جائحة فيروس كورونا. كما استُخدِّ
بوصفه جزًءا من الستجابة الرسمية الُمنسَّقة من قِّبَل األكاديمية الصينية للعلوم.  iFlytekلشركة  الصطناعي

، فقد تبرعت الشركة بما "يزيد على iFlytekوباإلضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الصطناعي التي توفرها شركة 

رة واقية للمستشفيات في نظا 13000طقم من البزات الواقية، وأكثر من  3000جهاز تنفس صناعي، و 12000
 مقاطعة هوبي" التي كانت منبع تفشي الفيروس في الصين.

 

التي أطلقتها الحكومات المحلية في  "الفصول الدراسية السحابية"كذلك الدعم الفني إلى مبادرات  iFlytekقدَّمت 

ن الطالب من تسجيل الدخول iFlytekتب التعليم في مدينة بينزهو، بالشراكة مع الصين. وقد أنشأ مك ، منصة تُمك ِّ
دة، والطالع على المنهج الدراسي األسبوعي، وتنظيم خطط التعلُّم اليومية المناسبة.  باستخدام حسابات موح 

 

في  Accufly.AIنظام في كوريا الجنوبية إلطالق  Hancom Groupشراكة مع شركة  iFlytekعقدت شركة 

هذا هو نظام مكالمات صادرة يعمل بالذكاء الصطناعي، ومن المقرر  Accufly.AIكوريا الجنوبية. ونظام 

 .اتصالت تعقب مخالطي المرضىاستخدامه لمساعدة حكومة كوريا الجنوبية بخصوص 
 

فإنها حصلت على ترخيص ت المتحدة، على الرغم من إدراج الشركة في قائمة الكيانات الصادرة عن الوليا
 .19-على مكافحة جائحة كوفيد من وزارة التجارة األمريكية لشراء اإلمدادات الطبية للمساعدة تصدير

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2021-05/Covid-19-Impact_Mapping-Chinas-Tech-Giants_Thematic-Snapshot.pdf
https://chinatechmap.aspi.org.au/
https://chinatechmap.aspi.org.au/
https://chinatechmap.aspi.org.au/
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/map/f2-Dahua,f2-Hikvision,f2-Uniview,f6-Covid-19
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/map/f2-Dahua,f2-Hikvision,f2-Uniview,f6-Covid-19
https://www.iflytek.com/en/news/7.html
https://www.iflytek.com/en/news/88.html
https://www.iflytek.com/en/news/88.html
https://www.iflytek.com/en/news/88.html
https://www.iflytek.com/en/news/88.html
https://www.iflytek.com/en/news/88.html
https://www.iflytek.com/en/news/46.html
https://www.iflytek.com/en/news/48.html
https://www.businesswire.com/news/home/20200303005707/en/To-Combat-Coronavirus-iFLYTEK-Receives-License-from-the-U.S.-Department-of-Commerce
https://www.businesswire.com/news/home/20200303005707/en/To-Combat-Coronavirus-iFLYTEK-Receives-License-from-the-U.S.-Department-of-Commerce


-جدارتها في المساعدة على التصدي لنتشار جائحة كوفيد  DJIأثبتت الطائرات من دون طيار التي صن عتها شركة التكنولوجيا  

ولية   22انيا وإندونيسيا، إلى جانب . وقد باعت الشركة هذه الطائرات إلى دول مثل فرنسا والنرويج وإيطاليا والفلبين وإسب 19

 55أمريكية، لتطهير األماكن العامة والقيام بدوريات في الشوارع.

، فقد ُصنِّ ف اقتصادها على أنه  2020% بحلول نهاية عام 2,3لقتصادي في الصين الذي انخفض إلى على الرغم من تباطؤ النمو ا 

فقد استفاد اقتصاد الصين الرقمي   56نتيجة لنتشار الجائحة.   2020القتصاد الرئيسي الوحيد الذي كان من المتوقع أن ينمو في عام 

وعلى الرغم من أن انتعاش اقتصاد   57. 2019% منذ عام 9,7فع بنسبة ؛ حيث ارت 19-على وجه الخصوص من انتشار جائحة كوفيد

، وهو ما  2021% في عام 6,1الصين كانت له األسبقية، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينتعش القتصاد العالمي وينمو بنسبة 

 58% لالقتصادات النامية.6,7% لالقتصادات المتقدمة و 5,1يُقدَّر بنحو 

قد منحت شركات التكنولوجيا    19-الرغم من الضغوط الخارجية وسط توتر العالقات األمريكية الصينية، فإن جائحة كوفيدعلى 

العمالقة الموجودة على خريطتنا فرصةً للتوسع على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولقد ساعدت التبرعات الضخمة بمعدات  

هة إلى  الوقاية الشخصية التي قدَّمتها شركات التكن  ولوجيا العمالقة على صقل عالماتها التجارية، إلى جانب صرف النتقادات الموج 

في أيامها األولى. وربما شهدت شركات التكنولوجيا العمالقة في الصين    19- الدولة الصينية بشأن تست رها على تفشي جائحة كوفيد

نها على األمد الطويل غير مؤكدة ألن العديد من الدول تبدأ حاليًا  تحس نًا قصير األمد بسبب انتشار هذه الجائحة، لكن توقعات تحس  

 59في معالجة اعتمادها على الصين في القطاعات المهمة.

نظًرا إلى أن هذه الدول تجري حاليًا تغييرات للحد من اعتمادها على الصين، فقد يتباطأ النمو الخارجي الذي شهدته شركات  

 التكنولوجيا الصينية. 
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 التوترات التكنولوجية بين الواليات المتحدة والصين  .3
،  19-مع إغالق المصانع في الصين وتوقُّف حركة الصادرات من البالد خالل المرحلة األولى من التصدي لتفشي جائحة كوفيد

تسببت الجائحة في دفع الدول والشركات إلى الحد من اعتمادها على الصين في ما يتعلق بسالسل التوريد. فقبل انتشار هذه  

عن الوليات المتحدة دوًرا في دفع إدارة ترامب إلى فصل اقتصاد الوليات المتحدة عن   الجائحة، أدت قائمة الكيانات الصادرة

الصين. وقد أثار التعاون مع الشركات الُمدرجة في القائمة السوداء الخاصة بقائمة الكيانات مخاوف لدى الشركات الغربية بشأن  

ونظًرا إلى أن هذه المخاوف وتصنيفات قائمة الكيانات بدأت   60والخصوصية وأخطارها المرتبطة بالتعاون المستمر. أمن البيانات

بالتأثير في األعمال التجارية بين الشركات األمريكية والصينية، فقد انتشرت التأثيرات المترتبة على إدراج هذه الشركات عالميًا، 

 ريطتنا. ما أثَّر في مواقف دول أخرى تجاه بعض شركات التكنولوجيا العمالقة التي تشملها خ

إنَّ التأثيرات المترتبة على قائمة الكيانات الصادرة عن الوليات المتحدة وما نتج عنها من اإلجراءات العالمية التي تم اتخاذها ضد  

  Huaweiشركات التكنولوجيا الصينية التي رصدنا أنشطتها قد تنوعت بشكل كبير، ما أدى إلى تباطؤ النمو الخارجي لشركة  

وقد دفعت   Alibaba .61، وTencent، وByteDanceالي، مع تجنُّب التعامل مع شركات اإلنترنت الكبرى، بما فيها وتوس عها اإلجم

 Five Eyesدولً أخرى، مثل الدول األعضاء في تحالف   ZTEو  Huaweiتصنيفات قائمة الكيانات لشركتَي التصالت  

إلى الحد من التعامل مع هذه الشركات واستبعادها في بعض الحالت من   الستخباراتي والتحاد األوروبي، إلى تنفيذ سياسات تهدف

منحت شركات كثيرة ألجهزة المراقبة والذكاء   19- جائحة كوفيد  بنيتها التحتية لشبكات الجيل الخامس. وعلى الرغم من أن

نية المرتبطة بشركات التكنولوجيا  الصطناعي فرصةً لتحييد هذه التأثيرات، فال تزال العديد من الدول تستجيب للمخاوف األم

 الصينية العمالقة، ومن المتوقع أن تصل التأثيرات المترتبة على اتخاذ مزيد من اإلجراءات العالمية إلى ذروتها في األعوام المقبلة. 

، في خطوة  2016في القائمة السوداء في عام   ZTEفي السنوات الخمس التي انقضت منذ أن قامت الوليات المتحدة بإدراج شركة  

عملت واشنطن على توسيع نطاق شبكتها لتشمل مجموعة من الشركات   62هددت قدرة شركة التصالت الصينية على البقاء،

  400، تم إدراج أكثر من 2021على خريطتنا. وبدًءا من إبريل/نيسان  27شركة من الشركات الـ    16الصينية األخرى، بما فيها 

 63ينية في قائمة الكيانات.شركة ومنظمة وشركة فرعية ص

باإلضافة إلى إدراج العديد من الشركات الصينية في قائمة الكيانات، فقد منعت إدارة ترامب أيًضا الشركات األمريكية والمواطنين  

ية التي تشمل  األمريكيين من الستثمار في األوراق المالية لعشرات الشركات الُمدرجة في القائمة التي تصدرها وزارة الدفاع األمريك

بما في ذلك سبع من شركات التكنولوجيا   64( العاملة في الوليات المتحدة،CCMC"الشركات العسكرية الصينية الشيوعية" )قائمة 

،  China Telecomو، China Mobileو، China Electronics Technology Group (CETC) التي تشملها خريطتنا، وهي:

واقترحت إدارة ترامب كذلك قواعد جديدة سعت إلى إخراج الشركات   Inspur.65و، Huawei، وHikvision، و China Unicomو

 (. 5الصينية من البورصة األمريكية بسبب فشلها في المتثال لمعايير التدقيق األمريكية )الشكل 
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https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/cetc
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/cetc
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/cetc
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/cetc
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-mobile
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-mobile
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-mobile
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-telecom
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-telecom
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-telecom
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-unicom
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-unicom
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/china-unicom
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/inspur
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/inspur
https://chinatechmap.aspi.org.au/%23/company/inspur


 : الجدول الزمني إلدراج شركات التكنولوجيا الصينية على القائمة األمريكية وغيرها من التدابير التي تؤثر في هذه الشركات  5الشكل 

 

 . 1ملحوظة: لمزيد من المعلومات والمصادر، يرجى مراجعة الملحق رقم 
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 ZTEقضية شركة  3.1

في قائمة الكيانات بعد أن اكتشفت أن الشركة خط طت   ZTEارة األمريكية شركة ، أدرجت وزارة التج2016في مارس/آذار 

إلخفاء عمليات إعادة تصدير منتجات أمريكية المنشأ إلى إيران وكوريا الشمالية، وكلتا الدولتين كانت خاضعة للعقوبات  

دين من تزويد شركة  66األمريكية.  ة، األمر الذي هدد سلسلة التوريد للشركة. بمعدات أمريكي  ZTEوقد منعت هذه القيود المور ِّ

بمجموعة من حبال النجاة، األمر الذي سمح   ZTEفي حين أن هذا الحظر دفع الشركة إلى حافة النهيار، فقد أمد ت واشنطن شركة  

ديها األمريكيين قبل أن توافق على دفع   مليون دولر أمريكي وفَق صفقة إقرار بالذنب ُعقدت   892لها بالحفاظ على عالقاتها بمور 

ت األمريكية  ، فرضت الوليات المتحدة حظًرا مدته سبع سنوات على الشركا2018وفي إبريل/نيسان  67. 2017في مارس/آذار 

التي تبيع قطع الغيار والبرامج إلى الشركة المعنية بعد أن اكتشفت أنها تقوم بشحن بضائع أمريكية إلى إيران بشكل ينتهك التفاق  

 68الُمبرم بينهما.

،  2018، األمر الذي أدى إلى توقف حركة إنتاج الشركة تماًما. في إبريل/نيسان ZTEكان لهذا الحظر تأثير فوري في شركة  

أمد  الرئيس األمريكي دونالد ترامب الشركة   وعقب ذلك بشهر، 69أعلنت الشركة أنها أوقفت "األنشطة التشغيلية الرئيسية".

د على موقع تويتر تغريدة مفادها أن "العديد من الوظائف في الصين سوف تُفقَد" بسبب   بحبل نجاة غير متوقع؛ حيث غر 

 ZTE .70يات المتحدة ضد شركة  اإلجراءات التي تتخذها حكومة الول

. فقد بلغت اإليرادات  2020تحقيق النمو في اإليرادات؛ حيث بلغ أعلى مستوى له منذ خمس سنوات خالل عام   ZTEواصلت شركة 

 71%.11,8مليار يوان صيني(، ما يشير إلى زيادة سنوية بلغت نسبتها  101,45مليار دولر أمريكي )أي  16التشغيلية للشركة نحو 

وبينما  72ميار يوان صيني(. 4,26مليون دولر أمريكي )أي  672%، بإجمالي 17,3وشهد صافي أرباحها زيادة سنوية بلغت نسبتها 

انخفضت المبيعات في الوليات المتحدة وأوروبا، تمكَّنت الشركة من تحقيق نمو كاٍف في األسواق اآلسيوية والمحلية؛ حيث حق قت  

 ا.أكثر من ثلثَي إيراداته

، توص لت واشنطن إلى حل آخر. حيث منع مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي الهيئات الحكومية من شراء  2018في أغسطس/آب 

ن تكنولوجي جوهري أو أساسي ألي   ZTE .73المعدات من خمس شركات صينية، بما فيها شركة   ويغطي مشروع القانون أي مكوِّ 

كية، وخصوًصا التكنولوجيا المعنية التي تُستخَدم في تعقب بيانات المستخدمين أو عرضها.  نظام تستخدمه الهيئات الحكومية األمري 

ونتيجة لمشروع القانون هذا، تم توجيه كل الهيئات التي كانت تستخدم بالفعل معدات الشركات الصينية إلى تخصيص تمويل خاص  

 Hikvision .75و Huaweiه، شركات صينية أخرى، بما فيها  واستهدف مشروع القانون كذلك، عند سنِّ    74لستبدال هذه المعدات.

 

 Huaweiالصراعات العالمية التي تخوضها  3.2

تعاني من الضطرابات الناتجة عن إدراجها في قائمة الكيانات الصادرة   Huawei، ل تزال شركة ZTEعلى نحو مماثل لمنافستها  

من قَِّبل مكتب الصناعة واألمن   2019مايو/أيار  16القائمة السوداء في  عن الوليات المتحدة. فقد تم إدراج الشركة أوَل مرة في 

وأدرج المكتب في وقت لحق عدة   76شركة من الشركات التابعة لها غير األمريكية.  66التابع لوزارة التجارة األمريكية، إلى جانب 

 78. 2020وأغسطس/آب  201977كيانات تابعة أخرى في أغسطس/آب 

في مايو/أيار   Huaweiتطبيق قائمة الكيانات، منعت إدارة ترامب وصوَل إمدادات الرقائق العالمية إلى شركة  باإلضافة إلى 

ومع استمرار اتخاذ اإلجراءات الصارمة المفروضة على   79، األمر الذي زاد من عرقلة التوسع العالمي ألعمال الشركة. 2020

ل تهديًدا لألمن القومي، إلى جانب شركة  Huaweiالشركة، تم تصنيف شركة  ، من قِّبَل لجنة التصالت  ZTEعلى أنها تشك ِّ

ة المخصصة لتوسيع  ، األمر الذي حرمهما فعليًا من تلقي اإلعانات الفيدرالي 2020يونيو/حزيران  30الفيدرالية األمريكية في 

، ُصن ِّفت شركة  2020وأخيًرا، في نوفمبر/تشرين الثاني  80الوصول إلى شبكة النطاق العريض في مختلف أنحاء الوليات المتحدة. 

Huawei  81شركة صينية أخرى بموجب أمر تنفيذي على أنها مدعومة من قَِّبل جيش التحرير الشعبي الصيني.  30و 
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عت بقوة دولً أخرى وضغطت عليها علنًا لتعتمد سياسات  Huaweiمع اتخاذ الوليات المتحدة إجراءات ضد شركة   ، فقد شجَّ

كثير من األحيان، للتوصل إلى قراراتها بشأن  لكن العديد من الدول اتخذت مساراتها الخاصة التي كانت مختلفة في  82مماثلة.

شبكات الجيل الخامس على مدى السنوات القليلة الماضية. وبعض الدول، مثل أستراليا، اتخذت قراراتها قبل الوليات المتحدة بفترة  

 طويلة. 

. ففي عام  Huaweiكة  باعتماد عدة سياسات هي األشد من نوعها ضد شر Five Eyesوقد استجابت الدول األعضاء في تحالف 

وعلى نحو مماثل، رفضت   83، كانت أستراليا أول دولة تستبعد "البائعين ذوي األخطار العالية" من شبكاتها من الجيل الخامس. 2018

كما منعت المملكة   84بسبب مخاوف تتعلق باألمن القومي. 2018إلى البالد في عام  Huaweiنيوزيلندا أول عرض تقدمت به شركة 

، وأعلنت أنه يجب على موف ِّري  Huaweiة مؤخًرا موف ِّري خدمات المحمول من شراء معدات الجيل الخامس الجديدة لشركة المتحد

وعلى الرغم من أن كندا لم تمنع  85. 2027من شبكاتهم بحلول عام  Huaweiهذه الخدمات إزالة كل معدات الجيل الخامس لشركة  

لدولة أرجأت قرارها فترة كافية إلرغام شركات التصالت لديها على استبعاد معدات  رسميًا، فإن ا Huaweiالتعامل مع شركة  

Huawei  .86فعليًا من شبكاتها من الجيل الخامس 

المعدات الخلوية العالمية تدرس حاليًا، أو عملت بالفعل   % من سوق60، فإن دولً تمث ِّل أكثر من Dell’Oro Groupطبقًا لشركة  

واتخذ التحاد األوروبي وكثير من أعضائه إجراءات مماثلة لمنع نشاط شركة   Huawei.87على، الحد من التعامل مع شركة 

Huawei  األوروبي الدول   ، أوصى التحاد2020أو الحد منه في عمليات نشر شبكات الجيل الخامس. وفي يناير/كانون الثاني

، من دون التوصية  Huaweiاألعضاء بالحد من التعامل مع "بائعي أجهزة الجيل الخامس ذوي األخطار العالية"، بما في ذلك شركة  

فقد منعت الجهات التنظيمية السويدية شركات التصالت الالسلكية من استخدام معدات الجيل   88بفرض حظر تام على الشركة.

في القرار   Huawei، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق باألمن القومي. واستجابةً لهذا اإلجراء، طعنت شركة Huaweiالخامس لشركة  

من المشاركة في تطوير شبكات الجيل الخامس في   Ericssonأمام المحاكم السويدية، وهددت منذ ذلك الحين باستبعاد شركة 

 89الصين.

من الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، على الرغم من أن هذه   Huaweiركة  وضعت رومانيا وبولندا سياسات تهدف إلى منع ش

خطابًا إلى مفوضة المنافسة في التحاد األوروبي، حيث   Huaweiوأرسلت شركة  90تماًما. Huaweiالسياسات لم تحُظر شركة 

رومانيا "كانت مبنية على العديد من  زعمت الشركة أن القواعد األمنية المقترحة بشأن شبكات الجيل الخامس من قَِّبل بولندا و

ط الوليات المتحدة في تلك اإلجراءات   Huaweiكما أشارت شركة   91النتهاكات لقانون التحاد األوروبي". في خطابها إلى تورُّ

دي شبكات الجي  ل الخامس  المتُخذة ضد الشركة، مشيرةً إلى "البيانات المشتركة" و"مذكرات التفاهم"، التي تهدف إلى طرد مور ِّ

الخاضعين للتدخل األجنبي، الُموق عة من قَِّبل الوليات المتحدة مع عدة دول أوروبية، بما في ذلك رومانيا وبولندا وإستونيا ولتفيا 

 92وجمهورية التشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا وقبرص وبلغاريا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو.

نوية تحدث إليراداتها منذ عقد من الزمان نتيجة لإلجراءات العالمية الُمتخذة  أبطأ زيادة س Huawei، شهدت شركة 2020في عام 

 94مليار دولر أمريكي، 136,7%، بإجمالي 3,8السنوية بنسبة  Huaweiوعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات شركة   93ضدها .

وعلى الرغم من أن الشركة ل    95(.1)الجدول  2019%عن نمو إيراداتها خالل عام 19وهو األمر الذي مثَّل تراجعًا جذريًا بنسبة 

هذا   96تزال قادرة على النمو بشكل عام، فإن الصين كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت نمًوا إيجابيًا في ما يتعلق باإليرادات.

ويرجع    97%.0,2ا، نسبة باإلضافة إلى أنه لم يتجاوز نمو قسم شبكة النواقل في الشركة، المسؤول عن بناء شبكات التصالت لديه

من   Huaweiذلك التوقف بشكل كبير إلى القرار الذي اتخذته عدة دول غربية باستبعاد معدات شبكات الجيل الخامس لشركة  

 98شبكاتها.
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 حسب المنطقة 2020لعام  Huawei: إيرادات أعمال شركة 1الجدول 

 نسبة التغيير )مليون يوان صيني(  2019 )مليون يوان صيني(  2020

 ▲ % 15,4 506,733 584,910 الصين 

 ▼% 12,2– 206,007 180,849 منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 

 ▼% 8,7– 70,533 64,369 منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

 ▼% 24,5– 52,478 39,638 األمريكتان 

 ▼% 6,4– 23,082 21,602 مناطق أخرى 

 ▲ % 3,8 858,833 891,368 اإلجمالي 

 . عبر اإلنترنت، 2021، 2020التقرير السنوي لعام ، Huawei Investment & Holding Co. Ltdالمصدر: شركة 
 

، أظهرت منطقة  2020كان أكثر وضوًحا في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية في عام  Huaweiفي حين أن تراجع نمو شركة  

أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ثاني أكبر تراجع للشركة، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولقد أسفر هذا التراجع عن قرار  

، كتب  2021مجيات. ففي مذكرة داخلية نُشَرت في مايو/أيار الشركة بتحويل صناعاتها ذات األولوية إلى التركيز على تطوير البر

أنه ينبغي للشركة أن تسعى جاهدةً إلى "قيادة العالم" في مجال البرمجيات، إذ إنها تهدف إلى    Huaweiرن تشينغ مؤسس شركة  

 99تحقيق نمو خارج نطاق عملياتها الخاصة باألجهزة.

ح في مقابلة أن هدف الشركة في عام Huaweiكة على الرغم أن إريك شو تشيغون، نائب رئيس شر يتمثَّل في   2021، قد صر 

ز على أعمال جديدة، مثل    Huawei، توقعوا أن شركة Gavekal"البقاء"، فإن خبراء، مثل دان وانغ، المحل ِّل لدى شركة  قد ترك ِّ

تخطط بالفعل لستثمار مليار دولر   Huaweiة  وتشير التقارير إلى أن شرك  100تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادية والكهربائية.

أمريكي في إجراء أبحاث عن السيارات ذاتية القيادة والكهربائية وأنها تُجري محادثات لالستحواذ على وحدة سيارات كهربائية  

قل اعتماًدا عن مصادر إيرادات جديدة من خالل الستثمار في األعمال األ Huaweiوتبحث شركة   101محلية لصناعة السيارات.

 102على الرقائق المتقدمة ومن خالل تعزيز أعمالها البرمجية.

على الوصول إلى التكنولوجيات الدولية، مثل الرقائق    Huaweiأثَّرت العقوبات األمريكية على وجه التحديد في قدرة شركة 

من شراء أشباه الموصالت   Huaweiدة شركة المتقدمة التي تشكِّ ل أساًسا لمنتجات الشركة. وعندما منعت حكومة الوليات المتح

التي يتم إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية من دون حصول الشركة على ترخيص خاص، تسببت هذه الخطوة في شل   

زانية  ذات المي  Honorفي مجال الهواتف الذكية، وأسفرت كذلك عن بيع عالمتها التجارية للهواتف الذكية  Huaweiأعمال شركة  

، األمر الذي جعل  Huaweiلشركة   Androidبإلغاء ترخيص نظام  Googleكما تضمنت العقوبات األمريكية مطالبة  103المحدودة.

 104الذكية. Huaweiوخدماتها التي كانت تمث ِّل ضرورة لتشغيل هواتف   Googleالشركة غير قادرة على الوصول إلى تطبيقات  

ليكون بمنزلة نظام التشغيل   Androidإصداًرا "متشعبًا" من نظام  Huaweiأنشأت شركة  ،Androidواستجابةً لسحب ترخيص 

Harmony OS .رين وإنشاء التطبيقات ِّ ح أن يواجه التحديات سعيًا إلى جذب المطو  وإذا نجح نظام   105الخاص بها، الذي من الُمرجَّ

التحكم الكامل في نظام التشغيل مع إمكانية تنفيذ  Huaweiفي ظل هذه التحديات، فإنه سيتيح لشركة   Harmony OSالتشغيل 

ن شركة  من التحكم في بيئة المعلومات، التي   Huaweiالعمليات المتعلقة بالهواتف الذكية على المستوى الدولي، األمر الذي سيُمك ِّ

 106تشمل التطبيقات المحظورة، خارج حدود الصين.

وصول إلى العديد من األسواق العالمية، فإنها قد وقَّعت اتفاقيات جديدة تتعلق  على ال  Huaweiعلى الرغم من عدم قدرة شركة 

ل الوصول  6بشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية مع دول في إفريقيا والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا )الشكل  (. وسيُشك ِّ

مع محاولت الوليات المتحدة والتحاد األوروبي للحد من   Huaweiإلى هذه األسواق أهميةً بالغةً بالنسبة إلى مستقبل شركة  

 107اعتمادهما على الصين في ما يتعلق بسلسلة التوريد. 
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 الحوسبة السحابيةالخارجي المتعلق بشبكات الجيل الخامس و  Huawei: نشاط شركة 6الشكل 

 

الخارجي المتعلق بشبكات الجيل الخامس   Huaweiنقطة بيانية لنشاط شركة  200اإللكتروني على  Mapping China’s Technology Giantsمشروع ملحوظة: يحتوي موقع 

 وتكنولوجيات الحوسبة السحابية. 
 
 

 فرض عقوبات على الكل  3.3

لتكنولوجيا المراقبة الخاضعة لسيطرة الدولة في قائمة الكيانات   Hikvision، تم إدراج شركة Huaweiعلى نحو مماثل لشركة  

، تم إدراج ست شركات  Hikvisionوإلى جانب شركة   108. 2019الصادرة عن الوليات المتحدة في أكتوبر/تشرين األول 

، وشركات  Dahuaتكنولوجيا عمالقة أخرى من الشركات التي تشملها خريطتنا في ذلك الوقت، بما فيها شركة أجهزة المراقبة  

 Meiya Pico.109، وشركة الطب الشرعي الرقمي واألمن YITUو SenseTimeو Megviiو iFlytekالذكاء الصطناعي 

ز نمو   19-على الرغم من أن انتشار جائحة كوفيد كشفت بالتفصيل   2020، فإن التقارير الصادرة في مارس/آذار Hikvisionعزَّ

عن التأثيرات السلبية للعقوبات في الشركة بخصوص السوق الخارجية واإليرادات. وجاء في هذه التقارير أنه نتيجة لتصنيفها  

تكنولوجيا المراحل  ( بشكل كبير لتوسيع نطاق R&Dمن تكاليف البحث والتطوير ) Hikvisionضمن قائمة الكيانات، زادت  

في دول أخرى مثل   Hikvisionتم تقييد نشاط   باإلضافة إلى ذلك، 110السابقة لإلنتاج وتغيير المواد وتعديل تصميمات المنتجات.

وتخضع الشركة أيًضا إلجراءات فحص   111الهند، حيث يحظر على الشركة الدخول في العطاءات المتعلقة بالمشروعات الحكومية.

من   Hikvisionبإزالة كل كاميرات  2021تراليا، حيث قامت وزارة الصحة في جنوب أستراليا في يناير/كانون الثاني دقيقة في أس

 112المستشفيات العامة ودور رعاية المسنين.

ر الذي  ، قامت بتخزين المكونات األساسية استعداًدا لذلك، األم2019إدراجها في قائمة الكيانات في عام  Hikvisionعندما توقعت  

لكن مع استمرار نقص الرقائق في التأثير في صناعة التكنولوجيا على المستوى   113ساعدها فعليًا على الحد من التأثيرات الفورية.

 114إلى الشكوك المستقبلية التي تساور الشركة إذا استمر الحال على ما هو عليه. Hikvisionالعالمي، أشار رئيس 

د رئيسي لتكنولوجيا اختبارات كوفيدBGI Groupنشاطها شركةُ  من بين الشركات التي تعقبنا ، التي شهدت أكبر نمو  19- ، وهي مور ِّ

، أدرجت وزارة التجارة  2020على الرغم من إدراجها في القائمة السوداء الصادرة عن الوليات المتحدة. ففي يوليو/تموز 

( في قائمة  Beijing Liuhe BGIوشركة   Xinjiang Silk Road BGI)شركة  BGIاألمريكية اثنتين من الشركات التابعة لشركة 

، فقد شهدت الشركة زيادة  19-في توفير معدات اختبارات كوفيد  BGIلكن نظًرا إلى الدور الرئيسي الذي قامت به شركة  115الكيانات.

 . 2020في صافي أرباحها وقيمة أسهمها خالل عام 
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وشركة   DJIمن بين شركات التكنولوجيا الصينية األخرى الموجودة على خريطتنا التي تأثرت بالعقوبات األمريكية شركة  

Nuctech.  طائرات التجارية من دون طيار التي  ، فرضت وزارة الدفاع األمريكية حظًرا على شراء ال2018مايو/أيار  23ففي

وعلى الرغم   116. 2020واستخدامها، ثم أدرجت الوزارة الشركة في قائمة التصدير السوداء في ديسمبر/كانون األول   DJIتُصن ِّعها 

، فإنها واجهت تحديات في الحفاظ على نشاطها الكبير في الخارج، حيث أفادت  2020في التوسع خالل عام  DJIمن استمرار  

وعلى الرغم من تصنيفها في   117التقارير أنها اضطرت إلى إجراء تغييرات شاملة على فَِّرق المبيعات العالمية والتسويق التابعة لها.

% من السوق العالمية للطائرات من دون طيار، وتظل أمريكا الشمالية  70لى أكثر من تحتفظ بسيطرتها ع DJIقائمة الكيانات، فإن 

 118أكبر سوق لهذه الطائرات. 

، ُمستهَدفة من قِّبَل  China Mobileو China Unicomو   China Telecomكانت شركات التصالت الصينية الكبرى، وهي 

، أُدرَجت الشركات الثالث في قائمة الشركات  2021في يناير/كانون الثاني (. ففي اآلونة األخيرة  7واشنطن من عدة جوانب )الشكل 

العسكرية الصينية الشيوعية الصادرة عن وزارة الدفاع األمريكية، ما تسبب في إجراء سلسلة من عمليات اإلدراج وإلغاء اإلدراج  

وكانت هذه   119ء إدراج الشركات الثالث بشكل نهائي.للشركات من قَِّبل بورصة نيويورك، األمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إلغا

على أنها مدعومة من قَِّبل    2020شركة صينية بموجب أمر تنفيذي صادر في نوفمبر/تشرين الثاني   31الشركات أيًضا ُمصنَّفة ضمن 

بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات   وقبل إصدار هذه التصنيفات، كانت لجنة التصالت الفيدرالية األمريكية قد  120جيش التحرير الشعبي.

وعلى الرغم من إدراج شركات التصالت الثالث   121. 2020في إبريل/نيسان  China Telecomو  China Unicomضد شركتَي 

حيث قامت بتوسيع نطاق عملياتها المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، خصوًصا   2020في القوائم، فقد شهدت جميعها نمًوا خالل عام 

 ن.في الصي 

 
 : نشاط شركات التصالت الصينية في الخارج 7الشكل 

 

،  China Mobileيمثِّ ل النشاط الخارجي لشركات التصالت الثالث الكبرى في الصين )  مكانًا 480أكثر من  Mapping China’s Technology Giantsمشروع ملحوظة: يحصي  

 ( مجتمعةً. China Unicom، وChina Telecomو
 

شركات التكنولوجيا العمالقة هذه، فإن العديد من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى على خريطتنا كانت بعيدة بصرف النظر عن 

،  Ant Group، وAlibabaإلى حد كبير عن التدابير القتصادية التي تتخذها الوليات المتحدة ضد الشركات العمالقة، وخصوًصا 

ناك محاولت مختلفة من قَِّبل إدارة ترامب لتخاذ إجراءات ضد هذه  . لكن كانت هTencent، وByteDance، وBaiduو

 الشركات، وقد فشلت جميعها في نهاية المطاف في ظل إدارة ترامب. 

  Tencentو  Alibaba، على سبيل المثال، حاولت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع األمريكية إدراج  2021في يناير/كانون الثاني 

ات العسكرية الصينية الشيوعية، األمر الذي كان سيحظر على المستثمرين األمريكيين امتالك أسهم في  في قائمة الشرك Baiduو

، أصدر ترامب أمَرين تنفيذَيين يحظران على أي شركة أمريكية أو مواطن  2020وقبل ذلك، في أغسطس/آب   122الشركات الثالث.

وقد ألغى   Tencent .123التابعة لشركة  WeChat، و TikTok ، الشركة األم لشركة ByteDanceأمريكي إجراء معامالت عبر 

 قاٍض فيدرالي الحظر بعد شهر 
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، اقترحت  2020وفي أكتوبر/تشرين األول  124، مستشهًدا بالحقوق المنصوص عليها في التعديل األول لدستور الوليات المتحدة.

في قائمة الكيانات، األمر الذي مثَّل خطوة لثني المستثمرين األمريكيين عن المشاركة   Ant Groupوزارة الخارجية األمريكية إدراج 

لي المقبل لشركة  وتم تحييد    125في شنغهاي وهونج كونج. ثم أرجأت إدارة ترامب الطرح لوقت لحق.  Antفي الطرح العام األو 

التأثيرات المترتبة على محاولت الحظر المفروض على هذه الشركات مع الرتفاع الكبير للطلب على المنتجات الرقمية خالل انتشار  

 . 19- جائحة كوفيد

،  ByteDance، وBaidu، وAnt Group، وAlibabaعلى الرغم من أن المحاولت الرامية إلى اتخاذ إجراءات ضد 

تنجح، فإنها حازت على اهتمام عالمي في ما يتعلق بخصوصية البيانات واألخطار األمنية المرتبطة باستخدام   لم  Tencentو

المنتجات والتطبيقات التي تطورها شركات التكنولوجيا الصينية العمالقة. فعَقِّب المحاولت األمريكية، حظرت الهند بشكل نهائي  

، في حين حذَّرت وكالت الستخبارات األلمانية المستهلكين من 2021ناير/كانون الثاني تطبيقًا صينيًا من سوقها المحلية في ي  59

ومع   126أن البيانات الشخصية الُمقدَّمة إلى شركات التكنولوجيا الصينية قد تصبح في نهاية المطاف في حيازة الحكومة الصينية.

التكنولوجيا الصينية العمالقة من خالل اتخاذ تدابير تنظيمية  استمرار الوليات المتحدة وغيرها من الدول في استهداف شركات 

مختلفة، فإنها تواجه ضغوًطا لمعالجة اعتمادها على الصين، تماًما كما تسعى الصين إلى الحد من اعتمادها على الوليات المتحدة  

 في ما يتعلق بالتكنولوجيات المهمة، وخصوًصا أشباه الموصالت. 
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تحديد مواقع سالسل التوريد: من "نقطة االختناق" إلى  .4
 "التداول المزدوج"

ح به نائب وزير الخارجية لي يوشينغ، "انقالبًا 2020من منظور صن اع السياسات في بكين، شهدت الصين في عام  ، وفَق ما صر 

أنه بدلً من أن   2020وأفاد لي في منتدى لمؤسسة فكرية ُعقد في ديسمبر/كانون األول  127للمؤامرة" و"تحويل األزمة إلى فرصة".

ثية" بالنسبة إلى الصين، تحولت إلى "لحظة فارقة بالنسبة إلى الشتراكية ذات الخصائص الصينية".  تُمث ِّل الجائحة "لحظة كار

 قبل أن تمنحها القتصادات الكبرى فرصة   19- وتزامن الحتفال بهذا النصر مع تَمكُّن الصين من احتواء انتشار جائحة كوفيد

لت الصين القتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد نمًوا إيجابيًا وحقق  بنجاح باهر، حيث مثَّ  2020النهوض بشكل أسرع وإنهاء عام 

 128%. 2,3توسعًا اقتصاديًا بلغ 

والحرب التجارية المشتعلة   19-على الرغم من هذه النظرة المتفائلة، فقد أدرك قادة الصين أيًضا أن التعرض ألزمتَي جائحة كوفيد

عن هشاشة الدولة في مجال البتكار التكنولوجي. وشد د شي جين بينغ، في   بين الوليات المتحدة والصين في وقت واحد كشف

، على حاجة الصين إلى ضمان وجود سالسل توريد آمنة وثابتة ومتابعة البتكار  2020خطاب ألقاه أمام العلماء في سبتمبر/أيلول 

ًرا تعليمات مفادها: "يتعين علينا أن نطلق العنان للمزايا الك بيرة التي يتمتع بها النظام الشتراكي في دولتنا الذي يولي  المحلي، ُمصدِّ

 129كل اهتمامه للتعهدات الضخمة، وأن نخوض المعارك الصعبة بنجاح من أجل النهوض بالتكنولوجيات الجوهرية األساسية".

لُمتبَعة فترةً طويلة األمد، فإن  وعلى الرغم من أن هدف الصين الُمتمث ِّل في تحقيق الكتفاء الذاتي التكنولوجي كان هو السياسة ا

والحصار التكنولوجي الُمشد د والمستمر الذي فرضه البيت األبيض كان سببًا في وضع القضية في   19-اجتماع أزمتَي جائحة كوفيد

لعمل في  ، أعلن مؤتمر العمل القتصادي المركزي في الصين أن ا2020مقدمة أولويات القيادة الصينية. ففي ديسمبر/كانون األول 

، التي كشفت عنها الصين في  14. ووصفت الخطة الخمسية الـ 2021مجال العلوم والتكنولوجيا سيكون على رأس األولويات في عام 

 130، البتكار التكنولوجي للمرة األولى على أنه مسألة تتعلق باألمن الوطني، ل التنمية القتصادية فحسب.2021مارس/آذار 

 

 لوجيا تعبئة صناعة التكنو 4.1

من المقرر أن تؤدي شركات التكنولوجيا الصينية دوًرا رئيسيًا في معالجة هذه الهشاشة مع تعبئتها في إطار ما أطلق عليه جيانغ  

ح جيانغ، في   131جينكوان، كبير مسؤولي السياسة في بكين، "نهج الدولة بأكملها" للحد من العتماد على التكنولوجيات األجنبية. وصر 

خطاب رئيسي لم يُنشر بعُد كان قد ألقاه الرئيس شي أمام قادة الصين على مستوى المقاطعات في أوائل يناير/كانون الثاني  تعليقه على

، أن هذا الجهد سيسعى إلى تحقيق تقدمات باهرة في "مشروعات علمية وتكنولوجية أساسية على المستوى اإلستراتيجي" حتى  2021

اط الختناق" في مسيرة تقدمها التكنولوجي. ووفَق ما ذكره غيانغ، ستقوم الدولة ببناء " فَِّرق وطنية  تتمكن الدولة من التغلب على "نق

" لتعزيز البحث العلمي والبتكار ضمن هذه الخطة. وسيتم تشجيع القطاع الخاص على الستثمار في مجالَي البحث والتطوير،  

 . وستكافئ الدولة الشركات من خالل "شراء نتائج البحث"

  YITUو Megviiو ZTEو  Huaweiو  SenseTimeتم بالفعل تشغيل العديد من الشركات المعروضة على خريطتنا، بما في ذلك 

وشركات التصالت الثالث الصينية الكبرى، ضمن حملة بنية تحتية جديدة    Tencentو Alibabaو Baiduو  CloudWalkو

يام األولى من انتشار الجائحة لتعزيز القتصاد والحد من تأثير التباطؤ  تريليون دولر أمريكي أطلقتها الصين في األ 2بقيمة 

العالمي. وتستهدف الحملة قطاعات التكنولوجيا عالية المستوى مثل البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، والذكاء الصطناعي،  

والجهد بين المدن، والبنية التحتية لشحن السيارات  والسكك الحديدة عالية السرعة  ومراكز البيانات الضخمة، واإلنترنت الصناعي،

ل هذه الخطة إلى حد كبير استمراًرا لحملة "ُصنع في الصين  132الكهربائية. ، مع إجراء  2015" التي تم إطالقها في عام 2025وتُشك ِّ

 بعض التحسينات البسيطة. 
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صناعات إستراتيجية تهيمن عليها الوليات المتحدة في وقتنا الحالي   10" استثمارات في 2025استهدفت حملة "ُصنع في الصين 

إلى حد كبير، بما في ذلك الفضاء الجوي، وأشباه الموصالت، وتكنولوجيا المعلومات، والتشغيل اآللي، والطاقة الخضراء،  

انتقادات حادة من إدارة   يارات الكهربائية، واآللت الزراعية، والمستحضرات الصيدلنية، والمواد المتقدمة. وأثارت الحملة والس

ترامب بسبب محاولتها الستحواذ على حصة في السوق التكنولوجية من منافسي الصين األجانب. وقد ألغت حملة البنية التحتية  

طة باإلضافة إلى أي شروط صريحة بضرورة الحصول على التكنولوجيا األساسية من مصادر  الجديدة أي إشارة إلى تلك الخ 

 133محلية. ويتم تمويل الحملة في األساس من قَِّبل القطاع الخاص والحكومات المحلية بدلً من الحكومة الوطنية.

 China، و China Telecom، وChina Unicom، تعهدت شركات التصالت الوطنية الثالث ) 2020في مارس/آذار 

Mobile مليار يوان صيني( لبناء محطات أساسية لشبكات الجيل الخامس في   220مليار دولر أمريكي )أي  34( بالستثمار بنحو

حت  مليار يوان صيني( على مدى السنوات الخمس   500مليار دولر أمريكي )أي  77إنها ستستثمر  Tencentالصين. وصر 

مليار   30بتخصيص  Alibabaات البنية التحتية الجديدة، مثل الحوسبة السحابية واألمن السيبراني. كما تعهدت المقبلة في تكنولوجي 

 مليار يوان صيني( لستثمارات البنية التحتية الجديدة على مدى السنوات الثالث المقبلة.  200دولر أمريكي )أي 

 

 األمر كله متعلق بالرقائق  4.2

اح حملة البنية التحتية الجديدة على قدرة الصين على الوصول إلى رقائق أشباه الموصالت األكثر  على األمد البعيد، يتوقف نج

ل لبنات البناء األساسية للتكنولوجيات الناشئة  مثل شبكات الجيل الخامس، والذكاء   تقدًما على مستوى العالم، التي تُشك ِّ

يادة العالم بها. ويرى قادة الصين، بدًءا من شي جين بينغ إلى ما الصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة التي تأمل بكين في ق

دونه، أن اعتماد الصين على سلسلة القيمة المعولمة بوصفها مصدًرا للحصول على رقائق أشباه الموصالت يعد  عقبة رئيسية  

 في طريق الطموحات التكنولوجية للدولة. 

ى الحصول على رقائق أشباه الموصالت سببًا في إحداث موجة من الشراء  كان هجوم إدارة ترامب الذي استهدف قدرة الصين عل

مليار دولر أمريكي في األشهر الثالثة األولى   155.6% لتصل إلى 33.6بدافع الذعر. فقد ارتفعت واردات أشباه الموصالت بنسبة 

التي بذلتها بكين لتحقيق الكتفاء الذاتي من أشباه  وباءت المحاولت  134. 2019% مقارنةً بعام 77.6، أي بزيادة نسبتها 2021من عام 

الموصالت بالفشل، كما فشلت اإلعانات الكبيرة لمشروعات أشباه الموصالت في تحقيق النجاحات. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة  

 135. 2025% فقط في عام 19,4الكتفاء الذاتي في الصين من أشباه الموصالت 

الذاتي، سه لت الكيانات الصينية العامة والخاصة تنظيم العديد من التحالفات التي تركز على  في محاولة لتحقيق الكتفاء 

ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات،    Inspurو ZTEو  Huaweiكيانًا، منهم  27، أسَّس  2016التكنولوجيا. ففي عام 

 تحالَف الرقائق المتطورة في الصين، الذي يهدف إلى تعزيز اإلنتاج والبحث والبتكار التعاوني

( من قَِّبل المعهد الصيني NICSTCكما تم اقتراح إنشاء اللجنة الفنية الوطنية لتوحيد الدوائر المتكاملة )   136في مجال تكنولوجيا الرقائق.

  Huaweiشركة تكنولوجيا صينية، انضمت كل من    90. ومن بين  2021( في وقت لحق من عام  CESIتوحيد مقاييس اإللكترونيات )ل

 137إلى اللجنة في محاولة لتعزيز سلسلة التوريد المحلية ألشباه الموصالت. Alibabaو Tencentو

في قائمة الكيانات الصادرة عن الوليات المتحدة على تحفيز جهودها الرامية إلى إنشاء سلسلة   Huaweiساعد إدراج شركة  

  Baiduو ByteDance توريد محلية، لكنها كانت أيًضا بمنزلة تحذير لشركات التكنولوجيا الصينية األخرى على خريطتنا، مثل

نولوجيا األمريكية على أنه نقطة ضعف ل بد من التغلب  ، التي تنظر اآلن إلى العتماد على التكSenseTimeو Alibabaو

جولة   Baiduكما أكملت شركة  138إمكانية تصنيع رقائق الذكاء الصطناعي الخاصة بها. ByteDanceعليها. وتدرس شركة 

ر الشركة في التجار بقدرا Kunlunتمويل واحدة لوحدة تصنيع رقائق الذكاء الصطناعي  ت تصميم الرقائق  التابعة لها، وتُفك ِّ

وبعد إدراج شركة   140عن رقاقة ذكاء اصطناعي لمنتجات الحوسبة السحابية. Alibabaكشفت كذلك شركة   139الخاصة بها.

SenseTime  وفي الوقت   141، بدأت الشركة بتصنيع رقائق الذكاء الصطناعي الخاصة بها.2019في قائمة الكيانات في عام

 142تبني مصنعًا مخصًصا للرقائق في شنغهاي ل يعتمد على التكنولوجيا األمريكية. Huaweiشركة  نفسه، تشير التقارير إلى أن 
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 التداول المزدوج  4.3

والمنافسة اإلستراتيجية والتكنولوجية المتزايدة بين الصين والوليات المتحدة أيًضا إلى إعادة النظر بشكل    19-أدت جائحة كوفيد

السياسة القتصادية للحزب الشيوعي الصيني. وبدأت إستراتيجية جديدة تتشكل في سلسلة من الخطابات الرئيسية والوثائق  كبير في 

، في  2020. ففي إبريل/نيسان 2020في أوائل عام  19- الحزبية مع انتعاش اقتصاد الصين بعد ركوده الذي سببته جائحة كوفيد 

ح شي جين بينغ أن تأثير الجائحة  خطاب مؤثر حول التنمية القتصادية في  الصين، الذي ظل طي الكتمان طوال ستة أشهر، صر 

كشف عن أخطار خفية في الصناعة وسالسل التوريد الصينية وأنه "ينبغي للدولة أن تسعى جاهدةً إلى الحصول على مصدر بديل  

 143وري للصناعة".واحد على األقل للمنتجات الرئيسية وقنوات التوريد إلنشاء نظام احتياطي ضر 

باإلشارة إلى اإلستراتيجية القتصادية الجديدة على أنها ضرورة للتعجيل بإعداد نموذج النمو الصيني "التداول المزدوج"، فقد  

والتي ترسم مساًرا لالقتصاد   2021مارس/آذار  11التي تم اعتمادها في  14أصبحت اإلستراتيجية محور تركيز الخطة الخمسية الـ 

 وتتنبأ هذه اإلستيراتيجة بمستقبل تتخلص فيه بكين بشكل مطرد من 144. 2025وصولً إلى عام   2021بدًءا من عام  الصيني

اعتمادها على الواردات المتطورة التي تستوردها من الدول الصناعية، إلى جانب اعتماد "مجال الجاذبية القوي" لقتصادها بهدف  

حد كبير على الصين في الحصول على إمدادات التكنولوجيا عالية المستوى والتعامل معها   إجبار الدول األخرى على العتماد إلى

 : 2020على أنها سوق المواد الخام. وكما أفاد شي في خطابه الذي ألقاه في إبريل/نيسان 

ز اعتماد سالسل اإلنتاج الدولية على ا لصين، ما سيُشكِّ ل إجراًء  يجب أن ندعم تفوقنا ونحس نه عبر سلسلة اإلنتاج بأكملها ونعز 

 مضاًدا قويًا وقدرةً رادعةً ضد األجانب الذين قد يتعمدون منع وصول اإلمدادات ]إلى الصين[. 

من خالل اتباع إستراتيجية "التداول المزدوج"، تأمل بكين في إنشاء سالسل توريد محلية بالكامل مع إلزام الشركات األجنبية  

في تعزيز قدرة الصين على   اإلستراتيجية شكل أقوى. وعلى المدى الطويل، يتلخص الهدف من هذه بالعتماد على السوق الصينية ب 

الصمود في وجه اإلكراه القتصادي، مع تمكينها من أن تكون في وضع أقوى لفرض اإلكراه على الدول األخرى. والواقع أن لجوء  

السويدية للبيع بالتجزئة   H&Mل أستراليا وشركات مثل شركة  الحزب الشيوعي الصيني إلى فرض اإلكراه القتصادي على دول مث 

زة إذا نجحت إستراتيجية "التداول المزدوج" الخاصة بها.  ح أن تستخدم بها الصين قوتها الُمعزَّ  ينذر بالطريقة التي من الُمرجَّ
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كبح جماح شركات التكنولوجيا العمالقة: تنظيم داخلي أكثر  .5
 صرامة 

تعاملت الجهات التنظيمية الصينية مع تاريخ معظم شركات التكنولوجيا العمالقة في الدولة بطريقة ودية، حيث فض لت سعيها إلى  

 حساب الحاجة إلى تنظيم قوتها الحتكارية المتزايدة.  الهيمنة التكنولوجية والزدهار القتصادي على 

وشركة التكنولوجيا    Alibaba، انقلبت الموازين بعد أن ألقى جاك ما، الشريك المؤسس لشركة 2020في أكتوبر/تشرين األول 

ه فيه انتقادات لذعة إلى الجهات التنظي  Ant Groupالمالية  مية المالية ورفض ضمنيًا  التابعة لها، خطابًا عاًما في شنغهاي وج 

وأفادت تقارير بأن الخطاب أثار غضب القيادة في بكين ودفع   145حملة التوقيع التي شن ها شي جين بينغ لمكافحة األخطار المالية.

لي الذي كانت شركة  مليار دولر أمريكي    34على وشك تقديمه والذي بلغت قيمته  Ant Groupشي إلى إلغاء الطرح العام األو 

لها أعمال جاك ما.  146إلى جانب مطالبة الجهات التنظيمية بالتحقيق في األخطار التي تُشك ِّ

لها  يكلتها  بعد ها السبب الذي دفع الشركة إلى إعادة ه Ant Groupاستشهدت الجهات التنظيمية باألخطار المالية النظامية التي تُشك ِّ

على أنها مؤسسة مالية خاضعة إلشراف البنك المركزي في الدولة، وهو بنك الشعب الصيني. وأسهمت التوترات الجيوسياسية  

المتصاعدة مع الوليات المتحدة والحرب التجارية المشتعلة بين الوليات المتحدة والصين التي تلت هذه التوترات في تعزيز الجهود  

، في حين سعت بكين إلى الحد من األخطار في النظام المصرفي وسط  Ant Groupالتنظيمية لكبح جماح التي تبذلها الجهات 

 مخاوف من أن تتسبب المواجهة مع واشنطن في التعجيل بحدوث أزمة مالية. 

رة الصينية لتنظيم  لقد كان خطاب جاك ما بمنزلة نقطة تحول بالنسبة إلى عدة جهات مثل سلطة مكافحة الحتكار الصينية، وهي اإلدا

، التي أصبحت اآلن تتعامل بشكل أكثر حزًما في ما يتعلق بجدول أعمالها لوضع حدود واضحة بين شركات  (SAMRالسوق ) 

التكنولوجيا وشركات الخدمات المالية، وهي الحدود التي كان جاك ما يعتزم تخطيها بشكل متزايد. وبعدما أبعد جاك ما نفسه عن  

عندما أخبر بنك الشعب الصيني وأربع جهات   2020لتشمل شركات أخرى في أواخر إبريل/نيسان  ت الحملة الرأي العام، اتسع

، أن تطبيقاتها يجب أل توفر خدمات مالية بعد اآلن بخالف  ByteDanceو Tencentشركةً، بما في ذلك شركتا  13تنظيمية أخرى 

 147خدمات الدفع.

نظيمية على اتخاذ هذه اإلجراءات، لكن أساس العمل كان قد تم وضعه قبل ذلك  لعل خطاب جاك ما حفَّز بعض الجهات الت 

التعديالت الرئيسية األولى لقانون مكافحة الحتكار في الصين   SAMR، اقترحت إدارة 2020بكثير. ففي يناير/كانون الثاني 

وكان نائب   148عبر اإلنترنت. منصات الكبيرة، بما في ذلك تعديالت المواد المتعلقة بال2008الصادر منذ أكثر من عقد في عام  

كما ظهرت المبادئ التي   149رئيس الوزراء ليو هي، كبير المستشارين القتصاديين لشي جين بينغ، يتولى قيادة الحملة التنظيمية.

ماعات  قامت عليها الحملة، وهي "التصدي لالحتكارات" و"منع التوسع الرأس مالي المضطرب"، خالل العديد من الجت 

للحزب الشيوعي الصيني الُمنعقدة في   19الحكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك الجلسة العامة الخامسة للجنة المركزية الـ 

 150ومؤتمر العمل القتصادي المركزي الذي انعقد في نهاية العام. 2020أكتوبر/تشرين األول 

لي  استمرت بكين في توسيع جهودها لترويض القوة الهائلة لشر كات اإلنترنت الصينية. وبعد أسبوع من إلغاء الطرح العام األو 

مشروع قواعد للحد من السلوك الحتكاري في قطاع التكنولوجيا في الدولة، ما   SAMR، نشرت إدارة  Ant Groupلشركة 

،  Xiaomi، وTencentمليار دولر أمريكي من القيمة السوقية لشركات اإلنترنت العمالقة  280تسبب على الفور في فقدان 

مليار   2,81غرامة قياسية بلغت   Alibaba Group، فُرضت على شركة 2021وفي إبريل/نيسان  JD.com .151، و Meituanو

. وتجري حاليًا تحقيقات في قضية  2019% من إيرادات الشركة في عام 4دولر أمريكي لمكافحة الحتكار، وكانت تعادل نحو 

  10مليار دولر أمريكي )أي  1,54لتقارير إلى أن الشركة قد تخضع أيًضا لغرامة ل تقل عن ، وتشير بعض اTencentشركة 

 152مليارات يوان صيني(.
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.  Alibabaشركة تكنولوجيا ونصحتها بأن "تنتبه إلى التحذير" الذي أثارته قضية   34عملها بأن استدعت  SAMRواصلت إدارة 

 ، شهًرا واحًدا إلجراء "إصالح كامل" لضمان عدم انتهاكهاBytedanceو Tencentو Baiduوقد ُمنَحت الشركات، ومنها 

مية لالحتكار على أن الشركات ل بد وأن تتجنب أي تصرف "يضر  قوانين مكافحة الحتكار. وفي بيان لها، شدَّدت الجهة التنظي 

لين والمستهلكين" وأن تعطي "المصالَح الوطنية األولويةَ".   2020في الفترة بين ديسمبر/كانون األول  153بمصالح المشغ ِّ

  Alibabaو Baiduو Tencentشركة، بما فيها  11، فرضت الجهة التنظيمية غرامةً على 2021ونيسان/إبريل 

ومع استمرار الحكومة في   154، لعدم كشفها عن عمليات الستحواذ والستثمارات التي أجرتها في السابق.Bytedanceو

تصاعدت التوترات لدى المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض إجمالي القيمة السوقية لعشر   تضييق الخناق على هذا القطاع، 

مليار دولر أمريكي مقارنةً بأعلى قيمة بلغتها في فبراير/شباط   800على  شركات رائدة في مجال التكنولوجيا بما يزيد

2021 .155 

، في الوقت نفسه الذي استمر فيه اتساع الجهود المبذولة في الغرب  2021أُطلِّقَت حملة بكين، التي من المقرر أن تستمر طوال عام 

ذه الجهود بعض المخاوف المماثلة، حيث أشارت  بشكل متزايد. وصاحبت ه Googleو  Facebookلكبح جماح شركات مثل 

الجهات التنظيمية في الوليات المتحدة وأوروبا والصين إلى مخاوف مفادها قيام شركات التكنولوجيا العمالقة ببناء قوة سوقية تُضيِّ ق  

التنظيمية في الصين، فإن الحاجة   الخناق على المنافسة وتسيء استخدام بيانات المستهلكين وتنتهك حقوقهم. لكن بالنسبة إلى الجهات 

إلى تنظيم شركات التكنولوجيا الصينية تتخطى هذه المخاوف إلى شعور أعمق، حيث ينتاب هذه الجهات القلق من أن مصالح  

  الشركات ل تتماشى بالقدر الكافي مع السياسة الصناعية للحزب الشيوعي الصيني أو هدفه الُمتمث ِّل في تحقيق الكتفاء الذاتي

 التكنولوجي. 

شركات اإلنترنت الصينية العمالقة على التركيز   2020في ديسمبر/كانون األول   صحيفة الشعب اليوميةحث  مقال افتتاحي نُشر في 

ولقد كتب الناطق بلسان الحزب الشيوعي الصيني أن "شركات   156على البتكار بدلً من سوق "الشراء الجماعي المجتمعي".

م مسؤوليتها، ومساعيها، اإلنترنت العمالقة  التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات الضخمة والحوسبة المتقدمة ل بد أن تعظ ِّ

ودورها في مجال البتكار العلمي والتكنولوجي". وفي وقتنا الحالي، انتقل الحزب الشيوعي الصيني من مجرد توبيخ شركات  

أن إحدى أولوياته لعام   SAMR، أك د رئيس إدارة 2021اتيجية. ففي يناير/كانون الثاني التكنولوجيا إلى إلزامها بتحقيق أهدافه اإلستر

 157كانت "تعزيز التنسيق بين السياسة الصناعية وسياسة المنافسة".  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 موجز السياسة: سالسل التوريد والنظام البيئي العالمي لجمع البيانات  22



 الخالصة .6
كانت تُمث ِّل نعمةً قصيرة األمد بالنسبة إلى العديد من شركات التكنولوجيا الصينية العمالقة، لكن بالنسبة إلى   19- لعل جائحة كوفيد

رة صارخة بهشاشة الدولة في مجال   الحزب الشيوعي الصيني، كانتا الجائحة والحرب التجارية األمريكية الصينية بمنزلة تَذكِّ

التكنولوجي. وعلى الرغم من أن هدف الدولة الصينية الُمتمث ِّل في تحقيق الكتفاء الذاتي التكنولوجي كان هو السياسة  البتكار 

والحصار التكنولوجي الُمشد د والمستمر الذي فرضه البيت األبيض    19- الُمتَّبعة لفترة طويلة األمد، فإن اجتماع أزمتَي جائحة كوفيد

 أهمية القضية إلى درجة غير مسبوقة. كان سببًا في رفع مستوى 

الواقع أن هجمة العقوبات وغيرها من اإلجراءات ذات الصلة التي اتخذتها الوليات المتحدة ساعدت على تعزيز اصطفاف مصالح  

التكنولوجي. وقد تم  شركات التكنولوجيا الصينية العمالقة خلف هدف الحزب الشيوعي الصيني الُمتمث ِّل في تحقيق الكتفاء الذاتي 

إنشاء حملة إصالح جديدة لقطاع التكنولوجيا من أجل ضمان استمرار هذا الصطفاف. وهذه الحملة، التي تبدو أنها ستستمر طوال  

وما بعده، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث إن شركات اإلنترنت الكبرى تنب ِّه المستثمرين إلى أنها تخطط لتوجيه رؤوس    2021عام 

ها إلى المجالت التي صن فتها الصين على رأس األولويات، مثل الحوسبة السحابية، والسيارات ذاتية القيادة، والذكاء  أموال

 158الصطناعي.

بالفعل، بدأت سلسلة من الستقالت من الوظائف رفيعة المستوى في العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركات  

Ant Group  وPandoDUo وBytedance  حيث تسعى الحكومة إلى إضعاف السلطة المركزية لكل قادة شركات التكنولوجيا ،

ز   159الكبرى. وتشُرع الصين حاليًا في إعادة هيكلة أساسية لصناعة التكنولوجيا والقطاع الخاص على نطاق أوسع بحيث تعز ِّ

، بهدف  2020لشيوعي الصيني الصادرة في سبتمبر/أيلول "التوجيه اإليديولوجي"، على النحو الذي ورد في توجيهات الحزب ا

 160"إنشاء مجموعة أساسية من قادة القطاع الخاص الذين يمكن العتماد عليهم في األوقات العصيبة".

لقد أصبحت الدولة الصينية أكثر حزًما وإصراًرا من أي وقت مضى على كبح جماح شركات التكنولوجيا الصينية العمالقة ودفعها،  

 جنبًا إلى جنب مع الدولة، نحو تحقيق الكتفاء الذاتي التكنولوجي. 
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: الجدول الزمني لقوائم الكيانات الصادرة عن 1الملحق 
 الواليات المتحدة وغيرها من التدابير

2014 
 161من الوصول إلى سوق أمن المطارات األمريكية.  Nuctechحظرت إدارةُ أمن النقل بشكل فعال شركةَ  

 
 2016مارس/آذار  8

في قائمة الكيانات بعد أن اكتشفت أن الشركة خط طت إلخفاء عمليات إعادة تصدير منتجات  ZTEأدرجت وزارة التجارة شركة 

 162أمريكية المنشأ إلى إيران وكوريا الشمالية، وكلتا الدولتين كانت خاضعة للعقوبات األمريكية.

 
 2017مارس/آذار  29

في قائمة الكيانات بعد أن تمكنَّت   ZTE Kangxun Telecommunications Ltdو ZTEألغت وزارة التجارة إدراج شركتَي 

لتسوية الرسوم اإلدارية وتقديم إقرار بالذنب في    ZTE Kangxunو ZTEحكومة الوليات المتحدة من "إبرام اتفاقية مع شركتَي 

 163دعوى جنائية ُرفعت ضد الشركتين.

 2018ريل/نيسان إب
بعد أن اكتشفت  ZTEفرضت وزارة التجارة حظًرا مدته سبع سنوات على الشركات األمريكية يمنعها من بيع المكونات إلى شركة 

 164أن هذه الشركة تقوم بشحن بضائع أمريكية إلى إيران بشكل ينتهك التفاق الُمبرم بينهما.

 2018مايو/أيار  23
  DJIفرضت وزارة الدفاع حظًرا على شراء "أنظمة الطائرات التجارية الجاهزة من دون طيار" التي تُصن ِّعها 

 165واستخدامها بسبب أخطار األمن السيبراني.

 2018يوليو/تموز 
ض على شركة  مليار   1,4بعد أن دفعت الشركة غرامة بلغت   2018في إبريل/نيسان  ZTEرفعت وزارة التجارة الحظر الذي فُرِّ

 166دولر أمريكي.

 
 2018أغسطس/آب  1

والعديد من معاهد البحوث والشركات الفرعية التابعة لها في   China Electronics Technology Groupتم إدراج شركة  

ح به في  قائمة الكيانات بسبب "تورطها في الشراء غير المشروع للسلع والتكنولوجيات بغرض الستخدام العسكري غير الُمصرَّ

 167الصين".

أغسطس/آب   13

2018 

يئات الحكومية من شراء المعدات من خمس شركات صينية، اله 2018منَع مشروع قانون تفويض الدفاع الصادر في أغسطس/آب 

 Hikvision.168و ZTEو Huaweiبما فيها 

 2019مايو/أيار  16
شركة من   66في قائمة الكيانات، إلى جانب  Huaweiأدرج مكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة شركة 

 169الشركات التابعة لها غير األمريكية.

أغسطس/آب   19

2019 

 170في قائمة الكيانات. Huaweiتم إدراج ستة وأربعين شركة أخرى تابعة لشركة 

أكتوبر/تشرين األول   9

2019 

  Meiya Picoو SenseTimeو Megvii Technologyو iFlytekو Hikvisionو  Dahuaأدرجت وزارة التجارة شركات 

 171منظمة صينية أخرى في قائمة الكيانات. 20و YITUو

 2020إبريل/نيسان 
 Chinaبدأت لجنة التصالت الفيدرالية باتخاذ إجراءات صارمة إللغاء التصاريح المحلية والدولية التي تتمتع بها شركة 

Telecom (Americas) .172وإنهائها 

 173الُمدرجة بالفعل في القائمة السوداء. Huaweiمنعت إدارة ترامب وصول إمدادات الرقائق العالمية إلى شركة  2020مايو/أيار 

 2020يونيو/حزيران  5
في قائمة الكيانات بسبب "تورطها في أنشطة تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية   CloudWalkأدرجت وزارة التجارة شركة 

 174للوليات المتحدة".

يونيو/حزيران   12

2020 

في قائمة الشركات العسكرية الصينية الشيوعية التي تصدرها وزارة الدفاع األمريكية "وفَق   Inspur Groupتم إدراج شركة 

 1999.175" من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 1237الشروط القانونية المنصوص عليها في البند رقم 

 
يونيو/حزيران   30

2020 

الن تهديدات لألمن الوطني، األمر الذي حرمهما فعليًا  Huaweiو ZTEصنَّفت لجنة التصالت الفيدرالية شركتَي  على أنهما تُشك ِّ

 176من تلقي اإلعانات الفيدرالية المخصصة لتوسيع الوصول إلى شبكة النطاق العريض في مختلف أنحاء الوليات المتحدة.

 2020يوليو/تموز  22
 Beijing Liuheوشركة  Xinjiang Silk Road BGI)شركة  BGIأدرجت وزارة التجارة اثنتين من الشركات التابعة لشركة 

BGI.177( في قائمة الكيانات، إلى جانب تسع منظمات صينية أخرى 

 
 2020أغسطس/آب  8

، الشركة ByteDanceأصدر الرئيس ترامب أوامر تنفيذية تحظر على أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي إجراء معامالت عبر 

 178. ثم ألغى قاٍض فيدرالي الحظر في وقت لحق.Tencentالتابعة لشركة  WeChat، وTikTokاألم لشركة 

 2020أغسطس/آب 
شركة أخرى من  28أو خدماتها )إلى جانب  Huaweiأصدرت حكومة الوليات المتحدة لوائح تمنع الهيئات من شراء سلع شركة 

 Hytera Communications.180و Dahuaو Hikvisionو ZTE، ومنها (179الشركات التابعة لها غير األمريكية

 
أكتوبر/تشرين األول  

2020 

في قائمة الكيانات، األمر الذي مثَّل خطوة لثني المستثمرين األمريكيين   Ant Groupاقترحت وزارة الخارجية األمريكية إدراج  

لي المقبل لشركة  في شنغهاي وهونغ كونغ. ثم أرجأت إدارة ترامب الطرح في وقت   Antعن المشاركة في الطرح العام األو 

 181لحق.
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نوفمبر/تشرين الثاني  

2020 

ُمصنَّفة   China Unicomو China Telecomو Inspurو China Mobileو Huaweiو Hikvisionو CETCكانت كل من 

 ضمن
يش التحرير الشعبي، وتم إدراجها في قائمة الشركات العسكرية  شركة صينية بموجب أمر تنفيذي على أنها مدعومة من قِّبَل ج 31

 182الصينية الشيوعية.

ديسمبر/كانون األول  

2020 

أدرجت إدارة ترامب الشركات الصينية الُمصنِّ عة ألشباه الموصالت والطائرات من دون طيار في قائمة التصدير السوداء، بما في  

 Nuctech .183و DJIذلك شركتا 

 
يناير/كانون الثاني   5

2021 

األخرى استخدام ثمانية تطبيقات صينية،  أصدر الرئيس ترامب أمًرا تنفيذيًا يحظر على المواطنين األمريكيين أو الكيانات األمريكية

ومنذ ذلك الحين، لم تمارس   Tencent.184لشركة   WeChat Payو Tencent QQوتطبيقا  Antلشركة  Alipayبما فيها تطبيق 

 WeChat .185محاولت اإلدارة السابقة التي كانت تحظر استخدام تطبيق  إدارة بايدن

يناير/كانون الثاني   6

2021 

 China Unicom .186و China Mobileو China Telecomأعلنت بورصة نيويورك أنها ستمضي قدًما إللغاء إدراج 

 
يناير/كانون الثاني   7

2021 

في قائمة  Baiduو Tencentو Alibabaمارست وزارتا الدفاع والخارجية األمريكيتان ضغوًطا شديدة إلدراج شركات مثل 

الشركات العسكرية الصينية الشيوعية، األمر الذي كان سيحظر على المستثمرين األمريكيين امتالك أسهم في الشركات  

ل مشكلةً كبيرةً  Alibabaفن منوتشين محتًجا بأن إدراج وقد اعترض وزير الخزانة األمريكي ستي 187الثالث. في القائمة سيُشك ِّ

 بالنسبة إلى المستثمرين األمريكيين. ونتيجة لذلك، أحبطت وزارة الخزانة هذه المحاولة. 

 2021مارس/آذار  17
  ZTEو Huaweiي، ومن بينها صنَّفت لجنة التصالت الفيدرالية خمس شركات صينية على أنها تُمثِّ ل تهديدات لألمن الوطن

 Dahua.188و Hikvisionو

 
 2021مارس/آذار  17

" التي تمنحها الحق  China Unicom Americasأجرت لجنة التصالت الفيدرالية عملية لتحديد "ما إذا كان سيتم إنهاء سلطة 

الوليات المتحدة. واستشهدت اللجنة بنقاط الضعف في تقديم خدمات التصالت المحلية بين الوليات والتصالت الدولية داخل  

 189الُمتمث ِّلة في استغالل الحكومة الصينية للشركة وفرض نفوذها وسيطرتها عليها.

 2021مايو/أيار 
أنه سيتم إلغاء إدراجها في بورصة نيويورك بعد فشل  China Telecomو China Unicomو China Mobileأعلنت شركات 

 190مطالبتها بإلغاء اتخاذ هذه الخطوة.

 

 

 2021يونيو/حزيران  3

الذي كان يستهدف "معالجة تهديد استثمارات األوراق    13959وقَّع الرئيس األمريكي بايدن أمًرا تنفيذيًا لتعديل األمر التنفيذي رقم 

ل الشرك ات العسكرية الصينية الشيوعية". وظلت الشركات التي تم تصنيفها سابقًا على أنها "شركات عسكرية  المالية التي تمو 

  CETCصينية شيوعية" من قِّبَل وزارة الدفاع األمريكية في عهد ترامب مشمولة باألمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، بما في ذلك 

. وتم كذلك إدراج كل الكيانات Inspurو Huaweiو Hikvisionو China Unicomو  China Telecomو China Mobileو

في القائمة الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة األمريكية التي تضم الشركات   13959التي شملها تعديل األمر التنفيذي رقم   59الـ 

 191(.NS-CMICالمرتبطة بمجمع الصناعات العسكرية الصينية غير الُمصنَّفة أسماؤها على وجه التحديد )قائمة 
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 االختصارات
AI الذكاء الصطناعي 

شركة   CETCقائمة الشركات العسكرية الصينية الشيوعية  CCMCقائمة 

China Electronics Technology Group Corporation CCP

 الحزب الشيوعي الصيني 

EU  التحاد األوروبي 

GDP  الناتج المحلي اإلجمالي 

IPO  لي  الطرح العام األو 

R&D  البحث والتطوير 

SAMR  )اإلدارة الصينية لتنظيم السوق )الصينUK  المملكة المتحدة 
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