
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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الصين تزيد اعتمادها على التكنولوجيا المحلية 
لتعزيز بدائل أدوات الهيمنة األمريكية

إزالـة  الدولـة  المدعومـة مـن  الحكوميـة والشـركات  المؤسسـات  الصينيـة مـن  السـلطات  إزالـة طلبـت  الدولـة  المدعومـة مـن  الحكوميـة والشـركات  المؤسسـات  الصينيـة مـن  السـلطات  طلبـت 
جميـع أجهـزة الحاسـوب وبرامـج تشـغيلها األجنبيـة فـي غضـون عاميـن، واسـتبدالها بأجهـزة جميـع أجهـزة الحاسـوب وبرامـج تشـغيلها األجنبيـة فـي غضـون عاميـن، واسـتبدالها بأجهـزة 
صينيـة تعمـل علـى أنظمـة تشـغيل وبرامـج محليـة، صينيـة تعمـل علـى أنظمـة تشـغيل وبرامـج محليـة، وسيتسـبب وسيتسـبب القـرار الصينـيالقـرار الصينـي فـي خسـائر  فـي خسـائر 
ضخمة للشـركات األمريكية العاملة في السـوق الصينية مثل ضخمة للشـركات األمريكية العاملة في السـوق الصينية مثل HPHP و وDellDell، حيث سـيتم االسـتغناء ، حيث سـيتم االسـتغناء 
عـن حوالـي عـن حوالـي 5050 مليـون جهـاز مليـون جهـاز حكومـي بأجهزة منتجـة محليـا؛ ممـا يسـاهم فـي زيـادة أربـاح  حكومـي بأجهزة منتجـة محليـا؛ ممـا يسـاهم فـي زيـادة أربـاح 
القـرار الصينـي أنظمـة  إلـى ذلـك؛ سيشـجع  القـرار الصينـي أنظمـة ، باإلضافـة  إلـى ذلـك؛ سيشـجع  LenovoLenovo و وHuaweiHuawei، باإلضافـة  الشـركات الصينيـة الشـركات الصينيـة 
Micro�Micro� لتحـل محـل نظـام التشـغيل ، لتحـل محـل نظـام التشـغيل ،Standard SoftwareStandard Softwareو و KingsoftKingsoft  التشـغيل المحليـة مثـل التشـغيل المحليـة مثـل

soft Windowssoft Windows، ومن غير المرجح أن يشمل القرار الصيني المكونات المتطورة مثل المعالجات ، ومن غير المرجح أن يشمل القرار الصيني المكونات المتطورة مثل المعالجات 
الدقيقـة )الدقيقـة )MicroprocessorsMicroprocessors( والتـي ال يوجـد لهـا بديـل محلـي.( والتـي ال يوجـد لهـا بديـل محلـي.
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يعكـس هـذا القـرار مخـاوف الصيـن المتزايـدة بشـأن أمـن المعلومـات، وتسـعى بكين إلـى حماية يعكـس هـذا القـرار مخـاوف الصيـن المتزايـدة بشـأن أمـن المعلومـات، وتسـعى بكين إلـى حماية 
المؤسسـات والـوكاالت الحكوميـة مـن مخاطـر التجسـس اإللكتروني، السـيما بعد تزايـد الهجمات المؤسسـات والـوكاالت الحكوميـة مـن مخاطـر التجسـس اإللكتروني، السـيما بعد تزايـد الهجمات 
اإللكترونيـة بشـكل مكثـف دوليـا واسـتخدامها مـن قبـل الحكومـات كواحـدة مـن األدوات األكثـر اإللكترونيـة بشـكل مكثـف دوليـا واسـتخدامها مـن قبـل الحكومـات كواحـدة مـن األدوات األكثـر 
فاعليـة لتحقيـق األهـداف السياسـية، فاعليـة لتحقيـق األهـداف السياسـية، كمـا يأتـي هـذا القـرار الصينـي ضمـن سـياق أوسـع يتعلق كمـا يأتـي هـذا القـرار الصينـي ضمـن سـياق أوسـع يتعلق 
بالمنافسـة المحتدمـة بيـن الواليـات المتحـدة والقـوى الغربيـة مـن جهـة والصيـن بالمنافسـة المحتدمـة بيـن الواليـات المتحـدة والقـوى الغربيـة مـن جهـة والصيـن والقـوى والقـوى 
المناهضـة للغـربالمناهضـة للغـرب مـن جهـة أخـرى، حيـث تعمل الصين على خطـط حثيثة إليجـاد بدائل ألدوات  مـن جهـة أخـرى، حيـث تعمل الصين على خطـط حثيثة إليجـاد بدائل ألدوات 
الهيمنة األمريكية االقتصادية والتكنولوجية،الهيمنة األمريكية االقتصادية والتكنولوجية، وكذلك الحد من سـيطرة واشـنطن على سالسـل  وكذلك الحد من سـيطرة واشـنطن على سالسـل 

التوريـد التكنولوجيـة باعتبارهـا أحـد المصـادر الرئيسـية للنفـوذ الجيوسياسـي األمريكـي.التوريـد التكنولوجيـة باعتبارهـا أحـد المصـادر الرئيسـية للنفـوذ الجيوسياسـي األمريكـي.
هـذا التنافـس تجلـى فـي تزايـد السـباق التكنولوجـي بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن فـي هـذا التنافـس تجلـى فـي تزايـد السـباق التكنولوجـي بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن فـي العقـد العقـد 
األخير، ال سيما في مجال التكنولوجيا الناشئة، مثل شبكات إنترنت الجيل الخامس )األخير، ال سيما في مجال التكنولوجيا الناشئة، مثل شبكات إنترنت الجيل الخامس )5G5G(، والذكاء (، والذكاء 
 ،) ،)SemiconductorsSemiconductors( وأشـباه الموصـالت المتقدمـة ،)( وأشـباه الموصـالت المتقدمـة ،)IoTIoT( وإنترنـت األشـياء ،)( وإنترنـت األشـياء ،)AIAI( االصطناعـي )االصطناعـي
وفـي قمـة الناتـو فـي بروكسـل وفـي قمـة الناتـو فـي بروكسـل 20212021، ، تبنـى التحالـف وثيقة “اسـتراتيجية الناتـو تبنـى التحالـف وثيقة “اسـتراتيجية الناتـو 20302030” التي ” التي 

يكي الصيني  التحليل: التكنولوجيا في قلب سباق الهيمنة األمر

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-06/china-orders-government-state-firms-to-dump-foreign-pcs
https://eurasiantimes.com/beijing-to-discard-a-whopping-50m-computers-as-us-china-tech-wa/
https://eurasiantimes.com/beijing-to-discard-a-whopping-50m-computers-as-us-china-tech-wa/
https://www.asbab.com
https://www.asbab.com/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD/
https://www.asbab.com/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD/
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مـن بيـن بنودهـا الحفـاظ علـى التفـوق التكنولوجـي للتحالـف فـي مواجهـة الصين وروسـيا،مـن بيـن بنودهـا الحفـاظ علـى التفـوق التكنولوجـي للتحالـف فـي مواجهـة الصين وروسـيا،  وتقر وتقر 
االسـتراتيجية صراحـةاالسـتراتيجية صراحـة أن الناتـو لـم يعـد بإمكانـه اعتبـار تفوقـه التكنولوجي أمًرا مفروًغـا منه، خاصة  أن الناتـو لـم يعـد بإمكانـه اعتبـار تفوقـه التكنولوجي أمًرا مفروًغـا منه، خاصة 
مـع سـعي الصيـن ألن تصبـح القـوة الرائـدة فـي العالـم فـي مجـال الـذكاء االصطناعـي فـي العقـد مـع سـعي الصيـن ألن تصبـح القـوة الرائـدة فـي العالـم فـي مجـال الـذكاء االصطناعـي فـي العقـد 
المقبـل، لذلـك؛المقبـل، لذلـك؛ يكثـف الناتـو عملـه لضمـان تفوقـه فـي سـبع تقنيـات رئيسـية تخريبية/معطلـة  يكثـف الناتـو عملـه لضمـان تفوقـه فـي سـبع تقنيـات رئيسـية تخريبية/معطلـة 
““Disruptive TechnologiesDisruptive Technologies””: الـذكاء االصطناعـي، البيانـات والحوسـبة، التحكـم الذاتـي، التقنيـات : الـذكاء االصطناعـي، البيانـات والحوسـبة، التحكـم الذاتـي، التقنيـات 

التـي تدعـم الكـم، التكنولوجيـا الحيويـة، التكنولوجيـا فـوق الصوتيـة، والفضاء.التـي تدعـم الكـم، التكنولوجيـا الحيويـة، التكنولوجيـا فـوق الصوتيـة، والفضاء.
وبالتالي؛ وبالتالي؛ فإن قرار الصين يأتي في إطار جهودها الواسعة لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا فإن قرار الصين يأتي في إطار جهودها الواسعة لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا 
األمريكيـة، وهـي نقطـة الضعـف البـارزة التـي عانت منهـا الصين مؤخـرا بعد العقوبـات األمريكية األمريكيـة، وهـي نقطـة الضعـف البـارزة التـي عانت منهـا الصين مؤخـرا بعد العقوبـات األمريكية 
  ،)،)HuaweiHuawei( الصينيـة وفـي مقدمتهـا شـركة “هـواوي”  التكنولوجيـا  )المفروضـة علـى شـركات  الصينيـة وفـي مقدمتهـا شـركة “هـواوي”  التكنولوجيـا  المفروضـة علـى شـركات 
والتـي تسـببت فـي خسـائر اقتصاديـة ضخمـة لبكيـن، فضـال عـن الخسـائر الجيوسياسـية المتعلقـة والتـي تسـببت فـي خسـائر اقتصاديـة ضخمـة لبكيـن، فضـال عـن الخسـائر الجيوسياسـية المتعلقـة 

بتعطيـل تمـدد النفـوذ الصينـي عبـر شـركاتها التكنولوجيـة فـي أوروبـا وأمريـكا. بتعطيـل تمـدد النفـوذ الصينـي عبـر شـركاتها التكنولوجيـة فـي أوروبـا وأمريـكا. 
أثـارت طموحـات الصيـن التكنولوجيـة وازدهـار شـركاتها فـي العقـد األخيـر، مخـاوف واشـنطن أثـارت طموحـات الصيـن التكنولوجيـة وازدهـار شـركاتها فـي العقـد األخيـر، مخـاوف واشـنطن 
مـن توسـيع نفـوذ بكيـن، فـي قطاعـات اسـتراتيجية، وفـي هـذا اإلطـارمـن توسـيع نفـوذ بكيـن، فـي قطاعـات اسـتراتيجية، وفـي هـذا اإلطـار اعتمـدت الواليـات المتحـدة  اعتمـدت الواليـات المتحـدة 
مجموعـة مجموعـة سياسـاتسياسـات لمنـع الصين من اسـتخدام قوتها االقتصاديـة والتكنولوجية لتحقيق أهدافها  لمنـع الصين من اسـتخدام قوتها االقتصاديـة والتكنولوجية لتحقيق أهدافها 
السياسـية وبسـط نفوذهـا فـي مناطـق مختلفـة حـول العالـم، حيـث حرصت واشـنطن على تجنب السياسـية وبسـط نفوذهـا فـي مناطـق مختلفـة حـول العالـم، حيـث حرصت واشـنطن على تجنب 
االعتمـاداالعتمـاد علـى التكنولوجيـا الصينيـة فـي المجـاالت التـي تثير مخاطـر األمن القومـي، وكذلك حماية  علـى التكنولوجيـا الصينيـة فـي المجـاالت التـي تثير مخاطـر األمن القومـي، وكذلك حماية 

التقنيـات الحيويـة مـن نقلهـا مـن الواليـات المتحـدة إلـى الصين.التقنيـات الحيويـة مـن نقلهـا مـن الواليـات المتحـدة إلـى الصين.
وتقـع أشـباه الموصـالت، والتـي تبلـغ  وتقـع أشـباه الموصـالت، والتـي تبلـغ  قيمتهـا السـوقيةقيمتهـا السـوقية حوالـي  حوالـي 600600 مليـار دوالر، فـي قلـب  مليـار دوالر، فـي قلـب 
المنافسـة االسـتراتيجية والتكنولوجيـة بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن،المنافسـة االسـتراتيجية والتكنولوجيـة بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن، وال تعـد أشـباه الموصـات  وال تعـد أشـباه الموصـات 
فـي  أيضـا  ضروريـة  ولكنهـا  فحسـب؛  التكنولوجـي  والتطـور  االقتصـادي  للنمـو  حيـوي  فـي عنصـر  أيضـا  ضروريـة  ولكنهـا  فحسـب؛  التكنولوجـي  والتطـور  االقتصـادي  للنمـو  حيـوي  عنصـر 
قطـاع الدفـاع ومـا يتعلـق بصناعـة الصواريـخ واألمـن السـيبراني؛ ممـا يجعـل تصميمهـا وإنتاجها قطـاع الدفـاع ومـا يتعلـق بصناعـة الصواريـخ واألمـن السـيبراني؛ ممـا يجعـل تصميمهـا وإنتاجها 
والحصـول عليهـا ضـرورة اسـتراتيجية لـكل مـن واشـنطن وبكيـن،والحصـول عليهـا ضـرورة اسـتراتيجية لـكل مـن واشـنطن وبكيـن، وتنحصـر مراكـز التصميـم واإلنتاج  وتنحصـر مراكـز التصميـم واإلنتاج 
الرئيسـية ألشـباه الموصـالت فـي مجموعـة صغيـرة مـن الـدول الحليفـة لواشـنطن، كوريـا الجنوبيـة الرئيسـية ألشـباه الموصـالت فـي مجموعـة صغيـرة مـن الـدول الحليفـة لواشـنطن، كوريـا الجنوبيـة 
واليابـان وتايـوان، باإلضافـة إلـى الواليـات المتحـدة نفسـها واليابـان وتايـوان، باإلضافـة إلـى الواليـات المتحـدة نفسـها ))88 مـن أكبـر  مـن أكبـر 1515 شـركة شـركة ألشـباه الموصـالت  ألشـباه الموصـالت 
فـي العالـم موجـودة بالواليـات المتحـدة(، بينمـا تعـد الصيـن مسـتوردًا صافيـًا ألشـباه الموصـالت، فـي العالـم موجـودة بالواليـات المتحـدة(، بينمـا تعـد الصيـن مسـتوردًا صافيـًا ألشـباه الموصـالت، 
وتعتمـد بشـكل كبيـر علـى الشـركات األمريكيـة، إذ بلغـت قيمـة واردات الصيـن مـن أشـباه الموصـالت وتعتمـد بشـكل كبيـر علـى الشـركات األمريكيـة، إذ بلغـت قيمـة واردات الصيـن مـن أشـباه الموصـالت 

فـي عـام فـي عـام 20202020 نحـو  نحـو 350350 مليـار دوالر. مليـار دوالر.
احتياجاتهـا  إنتـاج معظـم  إلـى  احتياجاتهـا ”  إنتـاج معظـم  إلـى   ”20252025 الصيـن  فـي  “صنـع  مبـادرة  خـالل  مـن  الصيـن  الصيـن سـعت  فـي  “صنـع  مبـادرة  خـالل  مـن  الصيـن  سـعت 
مـن أشـباه الموصـالت مـن أجـل تقليـل اعتمادهـا علـى واشـنطن، وترسـيخ مكانتهـا كدولـة رائـدة مـن أشـباه الموصـالت مـن أجـل تقليـل اعتمادهـا علـى واشـنطن، وترسـيخ مكانتهـا كدولـة رائـدة 
فـي مجـال التكنولوجيـا المتطـورة، فـي المقابـل تحركـت واشـنطن بقـوة لمواجهـة االسـتراتيجية فـي مجـال التكنولوجيـا المتطـورة، فـي المقابـل تحركـت واشـنطن بقـوة لمواجهـة االسـتراتيجية 
الصينيـة، إذ عقـدت صفقـة مـع شـركة الصينيـة، إذ عقـدت صفقـة مـع شـركة TSMCTSMC التايوانيـة - وهـي الشـركة المهيمنـة علـى السـوق  التايوانيـة - وهـي الشـركة المهيمنـة علـى السـوق 
العالمـي ألشـباه الموصـالت - إلنشـاء مصنـع ضخـم فـي الواليات المتحدة ونقل خبراتها إلى السـوق العالمـي ألشـباه الموصـالت - إلنشـاء مصنـع ضخـم فـي الواليات المتحدة ونقل خبراتها إلى السـوق 
األمريكـي، وكذلـك فرضـت قيـود دوليـة على عمليات نقـل التكنولوجيا المتطورة ألشـباه الموصالت األمريكـي، وكذلـك فرضـت قيـود دوليـة على عمليات نقـل التكنولوجيا المتطورة ألشـباه الموصالت 

إلـى الصيـن.إلـى الصيـن.
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ص 03 تسـببت اإلجـراءات األمريكيـة فـي تعطيـل طموحـات بكيـن، حيـث كانت تسـتهدف إنتـاج تسـببت اإلجـراءات األمريكيـة فـي تعطيـل طموحـات بكيـن، حيـث كانت تسـتهدف إنتـاج %75%75 من  من 
احتياجاتهـا مـن أشـباه الموصـالت بحلـول عـام احتياجاتهـا مـن أشـباه الموصـالت بحلـول عـام 20252025، ومـع ذلـك لـم يتخـَط ، ومـع ذلـك لـم يتخـَط إنتاجهـا الحالـي إنتاجهـا الحالـي 15%15%، ، 
واألخطـر مـن ذلـك؛ أنهـا منعـت بكيـن مـن اللحـاق بركـب تطويـر أشـباه الموصـات، وهـي خسـارة واألخطـر مـن ذلـك؛ أنهـا منعـت بكيـن مـن اللحـاق بركـب تطويـر أشـباه الموصـات، وهـي خسـارة 
مؤثـرة للصيـن فـي إطـار صراع التفوق التكنولوجي مع واشـنطن،مؤثـرة للصيـن فـي إطـار صراع التفوق التكنولوجي مع واشـنطن، حيث تحتاج التكنولوجيا الناشـئة  حيث تحتاج التكنولوجيا الناشـئة 
إلـى أشـباه الموصـالت األحـدث واألكثـر تطـورا، والتـي لـم تعـد الصيـن قـادرة علـى الحصـول عليهـا. إلـى أشـباه الموصـالت األحـدث واألكثـر تطـورا، والتـي لـم تعـد الصيـن قـادرة علـى الحصـول عليهـا. 
بيـن  الجيوسياسـي  الصـراع  عـن  بعيـدة  األخـرى  هـي  االجتماعيـة  التواصـل  منصـات  تكـن  بيـن لـم  الجيوسياسـي  الصـراع  عـن  بعيـدة  األخـرى  هـي  االجتماعيـة  التواصـل  منصـات  تكـن  لـم 
واشـنطن وبكين، إذا أصبحت تشـكل مجاال جديدا للمناورة الجيوسياسـية، فبعد أن هيمنت الواليات واشـنطن وبكين، إذا أصبحت تشـكل مجاال جديدا للمناورة الجيوسياسـية، فبعد أن هيمنت الواليات 
المتحـدة علـى منصـات التواصـل االجتماعـي لعقدين مـن الزمان، عظمت خاللهما قوتها السياسـية المتحـدة علـى منصـات التواصـل االجتماعـي لعقدين مـن الزمان، عظمت خاللهما قوتها السياسـية 
أول  أول ( وهـي  تـوك” )TikTokTikTok( وهـي  الصيـن مـن خـالل منصـة “تيـك  اسـتطاعت  تـوك” )واالقتصاديـة والثقافيـة؛  الصيـن مـن خـالل منصـة “تيـك  اسـتطاعت  واالقتصاديـة والثقافيـة؛ 
منصة تواصل اجتماعي خارج الواليات المتحدة، منافسـة الشـركات األمريكية الكبرى وتحقيق نجاح منصة تواصل اجتماعي خارج الواليات المتحدة، منافسـة الشـركات األمريكية الكبرى وتحقيق نجاح 
عالمـي وصـل للحـد الـذي جعلهـا المنصـة عالمـي وصـل للحـد الـذي جعلهـا المنصـة األكثـر اسـتخدامااألكثـر اسـتخداما علـى مسـتوى العالـم منـذ عـام  علـى مسـتوى العالـم منـذ عـام 20202020، ، 
بـرزت مخـاوف واشـنطن حـول منصـة “تيـك تـوك” خالل فترة رئاسـة ترامب والتي شـهدت محاوالت بـرزت مخـاوف واشـنطن حـول منصـة “تيـك تـوك” خالل فترة رئاسـة ترامب والتي شـهدت محاوالت 
مكثفـة لحظـر المنصـة أو بيعهـا إجباريـا ألحد الشـركات األمريكية،مكثفـة لحظـر المنصـة أو بيعهـا إجباريـا ألحد الشـركات األمريكية، ويمكن فهـم التخوفات األمريكية  ويمكن فهـم التخوفات األمريكية 
مـن سـعي بكيـن إليجـاد بدائـل لمنصات التواصـل من زاوية القيمة االسـتراتيجية لمنصـات التواصل مـن سـعي بكيـن إليجـاد بدائـل لمنصات التواصـل من زاوية القيمة االسـتراتيجية لمنصـات التواصل 
االجتماعـي، وقدرتهـا الهائلـة علـى التأثيـر الثقافـي واأليديولوجي، ومزايا التحكـم والوصول إلى االجتماعـي، وقدرتهـا الهائلـة علـى التأثيـر الثقافـي واأليديولوجي، ومزايا التحكـم والوصول إلى 

البيانـات الرقميـة، باإلضافـة إلـى قيمتهـا االقتصادية.البيانـات الرقميـة، باإلضافـة إلـى قيمتهـا االقتصادية.
فـي سـياق متصـل؛ ينـدرج التوسـع فـي البنيـة التحتيـة لشـبكات الجيـل الخامـس ضمـن صـراع فـي سـياق متصـل؛ ينـدرج التوسـع فـي البنيـة التحتيـة لشـبكات الجيـل الخامـس ضمـن صـراع 
أوسـع بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن للسـيطرة علـى صناعـات المسـتقبل، حيـث اسـتهدفت أوسـع بيـن الواليـات المتحـدة والصيـن للسـيطرة علـى صناعـات المسـتقبل، حيـث اسـتهدفت الصيـنالصيـن  
مـن خـالل عمـالق التكنولوجيـا “هـواوي” تحقيـق قـدر كبيـر من السـيطرة على انشـاء وتطويـر البنية مـن خـالل عمـالق التكنولوجيـا “هـواوي” تحقيـق قـدر كبيـر من السـيطرة على انشـاء وتطويـر البنية 
التحتيـة لشـبكات التحتيـة لشـبكات 5G5G فـي عـدة مناطـق حـول العالـم،  فـي عـدة مناطـق حـول العالـم، واألهـم فـي هـذا السـياق هو مـا تقدمه تلك واألهـم فـي هـذا السـياق هو مـا تقدمه تلك 
البنيـة التحتيـة )البنيـة التحتيـة )5G5G( مـن دعـم وتدفقـات اقتصاديـة لمبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة التـي تعـد ( مـن دعـم وتدفقـات اقتصاديـة لمبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة التـي تعـد 
واجهـة السياسـة الخارجيـة الصينيـة وأداة بكيـن الناعمـة لتمـدد نفوذهـا الخارجـي.واجهـة السياسـة الخارجيـة الصينيـة وأداة بكيـن الناعمـة لتمـدد نفوذهـا الخارجـي. فـي الجانـب  فـي الجانـب 
اآلخـر، حظـرت واشـنطن علـى شـركاتها التعامـل مـع “هـواوي” فـي انشـاء البنيـة التحتيـة اآلخـر، حظـرت واشـنطن علـى شـركاتها التعامـل مـع “هـواوي” فـي انشـاء البنيـة التحتيـة 5G5G داخل  داخل 
أمريـكا، وضغطـت فـي الوقـت نفسـه علـى حلفائهـا األوروبييـن ودول عربيـة لفـرض حظـر تام على أمريـكا، وضغطـت فـي الوقـت نفسـه علـى حلفائهـا األوروبييـن ودول عربيـة لفـرض حظـر تام على 
“هـواوي” مـن نشـر البنيـة التحتيـة “هـواوي” مـن نشـر البنيـة التحتيـة 5G5G. وتعـزو خطـوات واشـنطن إلـى تخوفاتهـا مـن اسـتخدام . وتعـزو خطـوات واشـنطن إلـى تخوفاتهـا مـن اسـتخدام 

الصيـن للبنيـة التحتيـة فـي أغـراض التجسـس أو تعطيـل شـبكات االتصـاالت الغربيـة.الصيـن للبنيـة التحتيـة فـي أغـراض التجسـس أو تعطيـل شـبكات االتصـاالت الغربيـة.
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