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سخر عديد من األمريكيي من الصي بوصفها أمة مقلدة غري قادرة على االبتكار واإلبداع 
لألفكار  معاداين بصورة طبيعية  املركزي  والتخطيط  االستبداد  أنَّ  يُعتقد  على مدى عقود. كان 
اجلديدة. يعتقد كثري يف الوالايت املتحدة أنَّ التقدم التكنولوجي السريع يتطلب نوعاً من التفكري 

الشجاع و »املتحدِّي« الذي كان موجوداً يف داخل جمتمع حر ودميقراطي.

يـَُقال عن  ما كان  وتبخَّر كلُّ  الرواية،  ِت  تغريَّ املاضية،  العديدة  السنوات  مدار  لكن على 
اليت تشرح عدم قدرة الصي  املتحدة. وفسحت مقاالت األعمال  التكنولوجي للوالايت  التفوُّق 
لتجاوز  الصي  استعداد  من  فتحذِّر  األفكار؛  يف  ختالفها  أخرى  ملقاالت  اجملاَل  االبتكار  على 
الوالايت املتحدة يف التقنيات اإلسرتاتيجية مثل الذكاء االصطناعي وشبكة اجليل اخلامس. صانعو 
السياسة يف واشنطن، الذين طاملا كانوا راضي عن ترك التكنولوجيا لـ)وادي السيليكون(1، يتسابق 
األمريكيوَن -اآلن- إلجياد طرائق لتعزيز القدرات التكنولوجية األمريكية، ومواجهة التقدُّم الصيين. 
لكن صنع سياسة تقنية فعَّالة يتطلب فهماً واضحاً لكيفية وصول كال البلدين إىل هذه النقطة، وما 

يعنيه ذلك للمضي قدماً.

التقليدية بشأن صعود الصي بشدة على سرقة امللكية الفكرية. مع أنَّ  ركَّزِت التفسريات 
هذا قد لعب دوراً، إذ مسح للمصنعي الصينيي بتقليد منتجات معينة، إال أنَّه من السذاجة ختيُّل 
ر الصعود السريع للصي. إنَّ هذا املفهوم اخلاطئ يف  أنَّ سرقة امللكية الفكرية وحدها هي اليت تفسِّ
الواقع خيدع صانعي السياسة األمريكيي، وجيعلهم معتقدين أبنَّ كلَّ ما هو مطلوب للحفاظ على 

سان  خليج  منطقة  من  اجلنوبية  املنطقة  هي   )Silicon Valley(: )ابإلجنليزية  فايل”  »سيليكون  أو  السيليكون  َواِدي   .1
فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا يف الوالايت املتحدة. أصبحت هذه املنطقة مشهورًة؛ بسبب وجود عدد كبري من مطوري الشرائح أو 
الرقاقات السيليكونية )الدائرة املتكاملة( ومنتجيها، وحالياً تضم مجيع أعمال التقنية العالية يف املنطقة، إذ أصبح اسم املنطقة مرادفاً 

ملصطلح التقنية العالية.

الطرائق الصينية لالبتكار
ما الذي يمكن أن تتعلمه واشنطن من بكين حول االستثمار 

في التكنولوجيا؟

مات شيهان *

* هو زميل يف مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، إذ تركِّز أحباثه على قضااي التكنولوجيا العاملية، مع ختصِّص يف النظام البيئي 
للذكاء االصطناعي يف الصي.
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الناشئة. إنَّ جذور  التكنلوجيا  التكنولوجي للوالايت املتحدة هو قطع وصول الصي إىل  التفوق 
التطوُّر التكنولوجي السريع للصي أكثر تعقيداً، وتتطلب صياغة استجابة فعالة للسياسة األمريكية 
فهماً شاماًل للتقنيات الناشئة، ودرجة من التعاطف اإلسقاطي -الذي هو فهم الكيفية اليت من 

املرجَّح أن ينظر با البريوقراطي الصيين الطموح إىل االبتكارات واألدوات املتاحة لتشجيعها-.

تدخل الدولة

إنَّ أيَّ ابتكار صيين هو نتاج التفكري اإلبداعي للتقنيي اجملتهدين يف عملهم. ولو وضعنا 
عمليات االبتكار الصينية حتت اجملهر، سنجدها متشابة إىل حدٍّ كبري مع أيِّ بلٍد آخر. لكن شرح 
الصعود التكنولوجي الصيين على مستوى شامل يتطلَّب فهم اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة الصينية 

للدفع بتطوير أحد أكثر النظم البيئية ديناميكية املشجعة لالبتكار يف العامل.

أو غامضاً ال ميكن حتقيقه إال من قبل  يف نظر الصي، فإنَّ االبتكار ليس مسعى معقداً 
أشخاص مميزين، وهو ابلتأكيد ليس شيئاً جيب محايته من تدخل احلكومة. بداًل من ذلك، يُنظر إىل 
االبتكار على أنَّه عملية اجتماعية واقتصادية، ميكن توجيهها وتسريعها ابملزيج الصحيح من املوارد 
الراسخ بعمق  البريوقراطية. مع أنَّ هنج الصي متعارض مع هنج وادي السيليكون  املادية والعزمية 
حول ضرورة األسواق احلرة وحرية التعبري، فقد أسفرت عن مزيٍد من التقدُّم التكنولوجي، والنجاح 
التجاري الذي فاق توقعات معظم اخلباء األمريكيي مبا ميكن حتقيقه. تضمنت تلك العملية ثالث 

خطوات حامسة يف الصي.

كانت اخلطوة األوىل يف هذه العملية، اليت نـُفِّذت من 2000 إىل 2010، هي أن تـُْنِشَئ 
الصي سوقاً كبرياً وشبه حممي. يتطلب تعزيز نظام اقتصادي حيوي مبتكر انشئ أن تكون األسواق 
مرحبة مبا يكفي إلاثرة املنافسة الشرسة، ولكنَّها تتطلب أيضاً درجة معينة من احلماية حىت ال أييت 
يتمكنوا من  أن  قبل  احمللية  الناشئة  الشركات  ويقودون  السيليكون؛  وادي  الراسخون يف  العمالقة 
الوقوف على أقدامهم. حقَّقِت الصي هذا التوازن عن طريق ما قامت به يف عقود النمو االقتصادي 
السريع وإنشائها جلدار احلماية العظيم2، الذي مينع الوصول إىل منصات اإلنرتنت األجنبية الرائدة 
مثل: )Facebook، وGoogle(. اجتذبت احتمالية الفوز ابلسوق احمللي الصيين الضخم 
استثمارات رأمسالية ضخمة من اخلارج، وعزَّزت املنافسة الشرسة، لكن جدار احلماية منح الشركات 

الناشئة احمللية أيضاً فرصة لإلجناز حبمايتها من منافسيها األجانب.
2. https://shorturl.ae/8VIK8
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مل يكن جدار احلماية العظيم صلباً على اإلطالق. فظل جدار احلماية دائماً سهل االخرتاق 
إىل حدٍّ ما يف معظم العقدين املاضيي، ممَّا أدَّى إىل عزل السوق الصينية عن املنافسة األجنبية، ولكنَّه 
مل يعزهلا متاماً عن األفكار اجلديدة. تنافست )Google، وFacebook، وTwitter( يف 
الصي لسنوات قبل أن حُتظر. مل حُتظر منصات املستهلكي األقل حساسية من الناحية السياسية 
مثل )Airbnb، وUber، وAmazon، وLinkedIn( ابلكامل؛ بداًل من ذلك، قامت 
الشركات الناشئة احمللية ابلتغلُّب عليهم. مسحت الثغرات الكثرية يف اجلدار الناري العظيم لرجال 
األعمال واملهندسي والعلماء الصينيي مبواكبة أحدث اجتاهات التكنولوجيا واملنتجات الرائدة من 
دون السماح هلذه املنتجات ابلسيطرة على السوق الصينية. يف الوقت نفسه، كان احلجم اهلائل 
التعامل مع  لسوق الصي سبباً جيب شركات التكنولوجيا األجنبية النتهاج أفضل سلوك هلا عند 

احلكومة الصينية، على أمل أن متنحهم يوماً ما إمكانية الوصول إىل مليار عميل جديد.

التعاون األمريكي الصيين

كانت تلك العالقات جزءاً ال يتجزأ من اخلطوة الثانية، واألكثر إاثرة للجدل يف العملية. 
فقد حافظت الصي على العالقات العلمية والتجارية مع الشركات واجلامعات واملختبات الغربية 
الرائدة لعقود من الزمان، خصوصاً األمريكية. وقد تراوحت هذه من أساتذة يف اجلامعات األمريكية 
يتعاونون مع نظرائهم الصينيي يف أحباث الذكاء االصطناعي العامة إىل أصحاب رؤوس األموال 
الصينيي الذين يستثمرون يف شركات وادي السيليكون الناشئة. مييل نظر النقاد إىل هذه العالقات 
ا ممر لسرقة امللكية الفكرية، وهي أول خطوة مسحت للجواسيس الصينيي بسرقة »جواهر  على أهنَّ
الصناعي،  التجسُّس  كان   .2018 لعام  البنتاغون  تقرير  قال  كما  األمريكي«،  االبتكار  اتج 
والعلمي مشكلة كبرية، لكن التأثري األكب هلذه الروابط العابرة للمحيط اهلادئ مل يكن من السرقة، 
الفكري  الغذاء  الصي  منح  إىل  املستوى  عاملية  ابتكارية  لعمليات  االنفتاح  أدَّى  التعلم.  من  بل 
-وأفضل املمارسات، وناذج التشغيل- اليت احتاجتها للنهوض بنظامها البيئي التكنولوجي الناشئ.

بدأ املهندسون الصينيون الذين عملوا يف )Google( ابلعودة إىل الصي لتأسيس شركاهتم 
بدأ  السيليكون.  وادي  ثقافة  من  ببعٍض  معهم  وجاؤوا  تقريباً،   2008 عام  من  ابتداًء  الناشئة 
الباحثون يف اجلامعات الصينية يف التعاون بصورة أكب مع أقراهنم يف اخلارج، ممَّا جعلهم يتعرفون 
املتحدة  الوالايت  منافسيها يف  بدراسة  الصينية  التكنولوجيا  قامت شركات  مناهج جديدة.  على 
وأورواب، واستوعبت أحدث االجتاهات التكنولوجية، وتكييفها مع السياق الصيين. كانت معظم 
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هذه التفاعالت من القاع إىل القمة، مدفوعة ابلتقنيي يف كال البلدين الذين أرادوا العمل والتعلم 
مع/ومن الطرف اآلخر. لكن، لعبِت احلكومة الصينية دوراً مهماً يف اإلشراف على هذه العالقات. 
لقد دفعت إىل مزيد من التعاون األكادميي، وأغرت الشركات التكنولوجية األمريكية للوصول إىل 

أسواقها، وشجعتها على فتح مراكز حبثية داخل الصي.

الدولية يف  واالتصاالت  السوق  أصبحت ظروف  أن  الثالثة مبجرد  اخلطوة  الصي  اختذت 
مكاهنا الصحيح، وأطلقت العنان ملوجة من املوارد: رأس املال االستثماري، والبنية التحتية املادية، 
واملهندسي املدربي، والطاقة البريوقراطية. بدا هذا االستثمار مضيعة للوقت، وحىت أنَّه أييت بنتائج 
عكسية من وجهة النظر األمريكية؛ ألنَّه انتهك املبدأ املقدس القائل أبنَّه »ال ينبغي للحكومات 
ا وسيلة فعالة لتسريع  أبداً أن ختتار الفائزين«. ومع ذلك، فقد ثبت على أرض الواقع يف الصي أهنَّ

نشر التكنولوجيا وتسويقها.

على سبيل املثال، حدَّدت مبادرة الذكاء االصطناعي اليت أطلقتها احلكومة الصينية لعام 
عام  حبلول  العامل  يف  االصطناعي  للذكاء  ابرزاً  مركزاً  الصي  جعل  وهو  طموحاً:  هدفاً   2017
2030. لكن أتثريها األكب كان موجًة من التجارب والنشاط بي البريوقراطية الصينية والقطاع 
اخلاص. أنشأ رؤساء جمالس البلدايت بًن حتتية جديدة متألقة لدفع العمل ابلذكاء االصطناعي 
وتسريعه يف مدهنم. أنشأ املسؤولون الزراعيون برامج جتريبية لطائرات من دون طيار لألمسدة الذكية. 
دخلت املستشفيات العامة يف شراكة مع اجلامعات إلنشاء معاهد أحباث طبية للذكاء االصطناعي. 

وقد أنفقت أقسام الشرطة يف مجيع أحناء البالد كثرياً املال لشراء تكنولوجيا املراقبة.

ُعدَّت كثري من هذه املشاريع بصورة فردية مضيعًة للوقت، ومثرية للسخرية. غالباً ما ظلت 
حاضنات الشركات الناشئة يف البلدات النائية فارغة لسنوات. لكن هذه اجلهود احلكومية املبعثرة 
االستثمار  من  مزيداً  وحفزت  اخلاص،  القطاع  يف  االصطناعي  الذكاء  طفرة  تغذية  يف  ساعدت 
يف املشاريع، وتكوين الشركات الناشئة. يف عام 2018، استحوذت الصي على ما يقرب من 
نصف التمويل العاملي للشركات الناشئة يف جمال الذكاء االصطناعي، متجاوزة الوالايت املتحدة. 
بتجربة منتجات وميزات وأساليب جديدة  الصينيي  للشركات والعلماء  إذ مسحت هذه األموال 

واعتماد الذكاء االصطناعي يف تعزيز االقتصاد.

عن طريق بناء أسواقها ومحايتها أثناء التعلم من النظم البيئية لالبتكار العاملية، قامت الصي 
يف النهاية بتسريع تطويرها للتكنولوجيات الرئيسة. مل يكن هذا النجاح نتيجة بعض اخلطط الرئيسة 
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اليت نـُفِّذت تنفيذاً مثالياً. بداًل من ذلك، كان نتاجاً من جنون الشك األيديولوجي، والتخطيط 
الذكي، وكثري من العمل اجلاد، وقليل من احلظ. قامت الصي يف األصل ببناء جدار احلماية العظيم 
حلماية بيئة املعلومات اخلاضعة للرقابة الشديدة، مث عثرت يف وقت الحق على فوائد االبتكار. مع 
أنَّ نية الصي كانت خمتلطة، ويف بعض األحيان متناقضة مع نفسها، إال أنَّ نتائجها النهائية فاقت 

توقعات كثريين.

ردُّ الفعِل األمريكي املبالُغ بِه

ركَّزت واشنطن على قطع اتصاالت الصي ابلنظام البيئي التكنولوجي األمريكي على مدى 
السنوات األربع املاضية. كان لبعض هذه املبادرات قيمة إسرتاتيجية حقيقية، مثل الضوابط املستهدفة 
اليت منعت الصي من تصنيع أشباه املوصالت املتطورة. لكن عديد من هذه اجلهود كانت أخطاء 
إسرتاتيجية فادحة قوضت االبتكار األمريكي وغذَّت صعود الصي. تسبَّبِت املالحقات القضائية 
اهللع يف األوساط  إاثرة  الصي يف  املولودين من داخل  اجلامعات األمريكية  للعلماء يف  التعسفية 
العلمية للمولودين خارج حدود الوالايت املتحدة، ودفعت بعضاً من أفضل العقول وأكثرها ذكاًء 
املتحدة  للوالايت  ميكن  اليت  احلقبة  أنَّ  ذلك،  من  واألهم  اخلوف.  بدافع  الصي  إىل  العودة  يف 
. فلو قطعت الوالايت املتحدة  أن توقف فيها صعود الصي بسهولة عن طريق مقاطعها قد وىلَّ
العالقات التكنولوجية مع الصي يف عام 2005، فرمبا كان سيؤدي إىل إبطاء االبتكار العاملي، 
وإعاقة قدرات الوالايت املتحدة اخلاصة، ولكن احتمالية أن يلحق الضرر األكب ابلصي. مل يكن 
لدى الصي نظام بيئي تكنولوجي حملي مكتٍف ذاتياً يف تلك املرحلة، وكان من املمكن أن يستغرق 

إنشاء نظام مثل الذي هو موجود اليوم وقتاً أطول بكثري.

واليوم متتلك الصي -فعاًل- معظم املكوانت األولية للنجاح التكنولوجي، ومن املرجح أن 
يؤدي أي قطع عشوائي او اعتباطي للعالقات الثنائية إىل نتائج عكسية. بداًل من ذلك، جيب على 
الوالايت املتحدة اختاذ إجراءات هادفة للحفاظ على اعتماد الصي على التكنولوجيا األجنبية مع 
االستمرار يف جذب املبتكرين الصينيي والتعامل معهم. وللحفاظ على هذا االعتماد، فإنَّ أفضل 
نقطة ارتكاز هي أشباه املوصالت3، وحتديداً معدات التصنيع عالية التخصص اليت ينتجها عدد 
قليل من حلفاء الوالايت املتحدة. تعمل اجلامعات األمريكية كمغناطيس قوي للباحثي املتميزين، 

3. األجهزة واملعدات اليت يدخل يف تصنيعها مواد شبه موصلة هي أساس األلكرتونيات احلديثة واليت تشمل الراديو والكمبيوتر 
واهلاتف والتلفزيون وأجهزة أخرى كثرية، من ضمنها تلك اليت تستخدم لتشغيل الذكاء االصطناعي.
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جلذب املواهب الصينية، ولكن هناك حاجة ماسة إلصالحات يف نظام اهلجرة اخلاص ابلوالايت 
املتحدة إلبقاء هؤالء األشخاص يف البالد بعد التخرج.

هل ميكن للوالايت املتحدة أن تتعلَّم أيَّ شيء من الصي حينما يتعلق األمر بتسريع نظامها 
النموذج  نسخ  أنَّ  لدرجة  جذرية  بصورة  خمتلفة  حكم  أنظمة  البلدين  لدى  التكنولوجي؟  البيئي 
 ،WeChat( يف حظر التطبيقات الصينية )الصيين أمر مستحيل. رُِفضت حماولة إدارة )ترامب
وTikTok( من قبل احملاكم. ولن يبدأ رؤساء البلدايت يف مجيع أحناء الوالايت املتحدة فجأة 
يف إنشاء برامج جتريبية لطائرات من دون طيار ذاتية القيادة بناًء على أوامر من احلكومة الفيدرالية. 
ولكن هناك درس أعمق ميكن تعلمه. إذا كانت الوالايت املتحدة أتمل يف احلفاظ على تفوقها على 
الصي، فيجب أن تكون احلكومة األمريكية على استعداد لتجربة طرائق جديدة؛ لتحفيز تطوير 
التكنولوجيا، حىت لو أدَّت بعض اجلهود إىل إهدار األموال أو فشلت متاماً. فإذا أصبح كل مشروع 

فاشل سالح حزيب يستخدمه حزب ضد حزٍب آخر، فسيؤدِّي هذا إىل توقُّف سياسة االبتكار.

-قسم  الوطنية  العلوم  مؤسسة  يف  تكنولوجية«  »مديرية  إلنشاء  الكونغرس  اقرتاح  يقدِّم 
جديد خمول لربط األوساط األكادميية واحلكومة والصناعة لتسريع نشر التكنولوجيا التجارية- بداية 
واعدة هلذا النوع من التجارب. كانت موارد إدارة التكنولوجيا ونطاقها موضوع نقاش مكثَّف يف 
الكوجنرس، وسُيحدَّد مع حماولة جملسي النواب والشيوخ التوفيق بي مشاريع القواني املتنافسة يف 
األشهر املقبلة. املديرية املقرتحة بعيدة كلَّ البعد عن هنج الصي -إغراق املنطقة-؛ لتحفيز تطوير 
ا مل تعد قادرة على  التكنولوجيا. لكن ظهوره يشري إىل أنَّ حكومة الوالايت املتحدة بدأت تدرك أهنَّ

حتمُّل جمرد متويل البحوث األساسية، وترك الباقي لألسواق.

املتحدة  الوالايت  احتفاظ  لضمان  مبتكرة كافية  سياسة  أو  واحد  قانون  هناك  يكون  لن 
القادة األمريكيي أي شيء، فهو أنَّ حتفيز  التكنولوجيا. إذا كان مسار الصي يعلم  بتفوقها يف 
االبتكار التكنولوجي ميكن أن يكون عملية فوضوية ومشوشة ومتناقضة يف كثري من األحيان. نظراً 
ملخاطر هذه املنافسة، فال ميكن للوالايت املتحدة أن تدع تلك الفوضى لتسبِّب الشلل التكنولوجي.
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