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هيمنة عالمية 
الرقائــق  لصناعــة  رئيســياً  عامليــاً  مركــزاً  تايــوان  تعتــر 
ــباه  ــة أش ــوان لصناع ــة تاي ــث تســيطر “رشك ــة، حي اإللكرتوني
املوصــات املحــدودة” )TSMC( عــى حصــة ســوقية عامليــة 
ــب  ــو الطل ــط من ــأيت وس ــذي ي ــر ال ــف، األم ــن النص ــر م بأك
ــايل: ــك كالت ــح ذل ــة، ويتض ــلع التكنولوجي ــى الس ــي ع العامل

1- حصــة مســيطرة: تعتــر الرشكــة التايوانيــة الســابقة األكــر 
يف صناعــة الرقائــق اإللكرتونيــة عــى املســتوى العاملــي، 
ــع  ــال الرب ــوق خ ــن الس ــوايل 53.6% م ــى ح ــتحوذ ع وتس
األول مــن عــام 2022، وتــورد منتجاتهــا إىل العديــد مــن 
الــرشكات الكــرى عامليــاً يف صناعــة الســيارات، واألجهــزة 
التكنولوجيــة والهواتــف. وبلغــت أربــاح الرشكــة خــال عــام 

2021 نحــو 11.4 مليــار دوالر.

2- منــو الطلــب العاملــي: ازدهــرت أســواق أشــباه املوصــات 
والرقائــق اإللكرتونيــة يف ظــل التوجهــات العامليــة نحــو تبنــي 

ــي، وانتشــار  التكنولوجيــا الرقميــة، ومنــو الــذكاء االصطناع
ثقافــة العمــل عــن بعــد. وشــهدت الرقائــق اإللكرتونيــة منــواً 
ــوايل  ــل إىل ح ــى 20% لتص ــد ع ــا يزي ــات مب ــم املبيع يف حج
لتقديــرات رشكــة  600 مليــار دوالر يف عــام 2021، وفقــاً 

ــزي”. “ماكين

مآالت الصراع
ــوان كــرد  ــة ضــد تاي ــة فوري اتخــذت الصــن إجــراءات عقابي
فعــل عــى زيــارة بيلــويس للجزيــرة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــن  ــة ب ــرات املحــدودة الحالي ــر التوت فمــن املســتبعد أن تؤث
الصــن وتايــوان عــى الوضــع الراهــن لصناعــة الرقائــق 
اإللكرتونيــة عامليــاً، طاملــا أن الصــن مل تلجــأ لخيــار اســتعادة 
ــل  ــا، وميكــن تفصي ــرة عســكرياً، أو فــرض حصــار عليه الجزي

ــايل: ــك عــى النحــو الت ذل

1- تهديــد ضئيــل للمصانــع: أرســلت الصــن طائــرات مقاتلــة 
بإجــراء  وقامــت  التايوانيــة،  الجــوي  الدفــاع  منطقــة  إىل 
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نشــب توتــر جديــد بيــن الصيــن وتايــوان، بعــد زيــارة رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي، نانســي بيلوســي، 
لتايــوان ومقابلتهــا مؤخــرًا عــددًا مــن المســؤولين التايوانييــن، حيــث أثــار األمــر غضــب بكيــن، واعتبرتــه 
انتهــاكًا لســيادتها علــى الجزيــرة، وتصاعــدت التكهنــات أيضــًا بشــأن احتمــال اتخــاذ بكيــن إجــراءات تصعيديــة 
أخــرى كمحاصــرة تايــوان أو غزوهــا، وهــو مــا يثيــر مخــاوف عالميــة بشــأن اضطــراب االقتصــاد التايوانــي 

والقطاعــات الحيويــة بالجزيــرة، خاصــة صناعــة الرقائــق اإللكترونيــة. 

ــي:  ــدد 1613، 15 أغســطس 2022، أبوظب ــن, الع ــع الصي ــرات م ــوان بالتوت ــة فــي تاي ــق اإللكتروني ــة الرقائ ــر صناع ــي: تأث ترقــب دول
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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منــاورات عســكرية مكثفــة وإطــاق صواريــخ حــول املنطقــة 
البحريــة لتايــوان، مــن دون أن يؤثــر ذلــك بشــكل فعــي عــى 

ــة. ــع الرقائــق اإللكرتوني النشــاط االقتصــادي، أو مصان

2- اســتبعاد العقوبــات املبــارشة: ســارعت الصــن إىل تطبيــق 
ــة إىل الســوق  ــر بعــض املنتجــات التايواني ــود عــى تصدي قي
الصينــي، وتتضمــن هــذه املنتجــات الســلع الزراعيــة واملــواد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــال الطبيعي ــاك والرم ــة واألس الغذائي
ذلــك، فــإن العقوبــات الصينيــة، اســتبعدت فــرض عقوبــات 
عــى الرقائــق اإللكرتونيــة بشــكل مبــارش. وجديــر بالذكــر، أن 
ــة 40% مــن  ــة لتغطي ــواردات التايواني بكــن تعتمــد عــى ال

احتياجاتهــا مــن الرقائــق.

ــى  ــراً ع ــن حظ ــت بك ــام: فرض ــواد الخ ــى امل ــود ع 3- قي
تصديــر الرمــال الطبيعيــة إىل تايــوان، والتــي تدخــل يف 
صناعــة الرقائــق اإللكرتونيــة، إذ تســتهلك تايــوان مــا يقــارب 
90 مليــون طــن مــرتي مــن الرمــال ســنوياً، ويــأيت ثلثهــا مــن 
خــال الــواردات الصينيــة. وســيزيد ذلــك مــن أســعار توريــد 
ــاً عنهــا.  ــوان مــن مصــادر أخــرى بعيــدة جغرافي الرمــال لتاي

4- زيــادة التكاليــف: مــن املتوقــع أن تســاهم التوتــرات 
ــادة  ــة نتيجــة زي ــق اإللكرتوني ــع أســعار الرقائ ــة يف رف الحالي
الشــحن  عــى  والتأمــن  والنقــل  الخــام  املــواد  تكاليــف 
البحــري للموانــئ التايــوان، خاصــة إذا مــا اســتمرت األنشــطة 

ــوان.  ــة تاي ــة قراب ــكرية الصيني العس

وحتــى قبــل التوتــرات األخــرة، كانــت رشكــة تايــوان 
لصناعــة أشــباه املوصــات املحــدودة )TSMC( تخطــط لرفــع 
ــل 2023.  ــام املقب ــن الع ــاراً م األســعار بحــوايل 5 – 8% اعتب

تبعات سيناريو الغزو
ــن  ــر املحلل ــات نظ ــى وجه ــن ع ــن التباي ــة م ــيطر حال تس
بشــأن احتاليــة قيــام الصــن بغــزو تايــوان، تســتبعد بعــض 
التقديــرات هــذا الســيناريو، باعتبــار أن بكــن لن تجر نفســها 
ــة،  ــة الداخلي ــا االقتصادي ــى أوضاعه ــلباً ع ــر س ــرب تؤث لح
بينــا، تشــر تقديــرات أخــرى إىل أن الصــن قــد تُقــدم عــى 
قــرار الغــزو ولــن تخــى العقوبــات الغربيــة باعتبارها ســتؤثر 
عــى اقتصــادات الــدول الغربيــة أيضــاً وليــس االقتصــاد 
الصينــي فحســب؛ نظــراً لقــوة االقتصــاد الصينــي واندماجــه 
ــات خاصــة عــى  ــك تداعي يف االقتصــاد العاملــي، وســيرتك ذل

ــايل: ــة عــى النحــو الت ــق اإللكرتوني صناعــة الرقائ

1- تعطيــل مصانــع الرقائــق اإللكرتونيــة التايوانيــة: ســيرتتب 
عــى الغــزو الصينــي للجزيــرة أو حتــى محارصتهــا بحــراً 
ــاً، يف أنشــطة مصنعــي  ــو كان مؤقت وجــواً تعطــل واضــح، ول
الرقائــق يف تايــوان، نتيجــة تراجــع تدفقــات الطاقــة، واملــواد 

الخــام والســلع الوســطية األخــرى. وقــد حــذر رئيــس رشكــة 
تايــوان لصناعــة أشــباه املوصــات املحــدودة )TSMC( مــن 
أن القــوة العســكرية الصينيــة أو الغــزو ســيؤدي لتوقــف 

مرافــق الرشكــة عــن العمــل.

2- نقــص اإلمــدادات العامليــة: مــن املحتمــل أن يــؤدي 
تصاعــد التوتــرات بــن الصــن وتايــوان ونشــوب حــرب مبارشة 
ــة  بــن الطرفــن إىل أزمــة كبــرة يف ســوق الرقائــق اإللكرتوني
عامليــاً، حيــث ســتتقلص إمــدادات تايــوان لاقتصــاد العاملــي 

ــة.  ــق اإللكرتوني والصناعــات املختلفــة مــن الرقائ

3- قفــزة يف أســعار الرقائــق: ســرتتفع أســعار الرقائــق بشــكل 
كبــر يف األســواق العامليــة يف حالــة حــدوث أي نقــص محتمــل 
يف إنتــاج الرقائــق، مــع األخــذ يف االعتبــار أن بعــض الــرشكات 
املصنعــة للرقائــق عامليــاً تتوجــه بالفعــل نحــو رفــع األســعار 
لتغطيــة ارتفــاع تكاليــف املــواد والخدمــات اللوجســتية 
املتزايــدة. وتشــر تقديــرات الخــراء إىل احتاليــة ارتفــاع 
أســعار الرقائــق املســتندة إىل العقــود مبعــدالت تــرتاوح بــن 

.%20 – 15

4- اإلرضار بكثــر مــن الصناعــات: تأثــرت حــوايل 169 صناعــة 
حــول العــامل، يف الســابق، بســبب نقــص الرقائــق عامليــاً عقــب 
لتقديــرات “جولدمــان ســاكس”،  جائحــة كورونــا، وفقــاً 
حيــث تســتخدم الرقائــق يف عمليــات تصنيــع عــدد كبــر مــن 
ــلحة  ــى األس ــة وحت ــف الذكي ــيارات والهوات ــات كالس املنتج

ــايل: ــرز الصناعــات املتــررة يف الت املتطــورة. وتتمثــل أب

أ- صناعــة الســيارات: تشــكل الصناعــة حــوايل 8% مــن 
الطلــب عــى أشــباه املوصــات يف عــام 2021، ومــن املرجــح 
أن متثــل حــوايل 13 – 15% مــن الطلــب بحلــول نهايــة 
العقــد الجــاري. ومــن املتوقــع أن يــؤدي النقــص املحتمــل يف 
إنتــاج الرقائــق إىل تعطيــل إنتــاج الســيارات لــدى كثــر مــن 
ــت  ــد خفض ــرشكات ق ــض ال ــة أن بع ــع ماحظ ــرشكات، م ال
بالفعــل مــن أحجــام إنتاجهــا؛ نتيجــة لنقــص الرقائــق، ومنهــا 
ــا”، والتــي أعلنــت عــن خفــض إنتاجهــا بنحــو  رشكــة “تويوت
100 ألــف ســيارة ليصــل إىل حــوايل 850 ألــف ســيارة شــهرياً 
ــو إىل أغســطس 2022. ــن يوني ــرتة م يف املتوســط خــال الف

ب- صناعــة االتصــاالت الالســلكية: تأثــرت صناعــة الهواتــف 
املحمولــة بنقــص اإلمــدادات العامليــة مــن الرقائــق يف الفــرتة 
ــن %90  ــرب م ــا يق ــرات إىل أن م ــرة، إذ تشــر التقدي األخ
مــن العامــات التجاريــة للهواتــف الذكيــة قــد تأثــرت بســبب 

النقــص العاملــي يف الرقائــق.

وبالتــايل، فــإن حــدوث أي نقــص متوقــع يف الرقائــق 
نتيجــة للــراع بــن الصــن وتايــوان قــد يــؤدي لتــرر 
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عمليــات إنتــاج الهواتــف وارتفــاع أســعارها، ومنهــا الهواتــف 
التــي تصنعهــا رشكــة “آبــل” )Apple( األمريكيــة، والتــي 
تعتمــد بشــكل كبــر عــى الرقائــق اإللكرتونيــة املصنوعــة يف 
ــوان  ــة تاي ــرادات رشك ــن إي ــى أن حــوايل 26% م ــوان، حت تاي
ــن  ــأيت م ــدودة )TSMC( ت ــات املح ــباه املوص ــة أش لصناع

ــا. ــة وحده ــل” األمريكي ــة “آب رشك

خطوات غربية
تحــاول الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا تعزيــز البنيــة 
اإلنتاجيــة للرقائــق اإللكرتونيــة بأســواقها املحليــة، وذلــك 

ــايل: عــى النحــو الت

1- اســتثامرات تايوانيــة بالخــارج: تعتــزم رشكــة تايــوان 
لصناعــة أشــباه املوصــات املحــدودة )TSMC( بنــاء مصنــع 
ــو 12  ــل لنح ــة تص ــة بتكلف ــا األمريكي ــة أريزون ــا يف والي له
ــة،  ــن ناحي ــة م ــا اإلنتاجي ــع طاقته ــار دوالر؛ بهــدف تنوي ملي
واســتجابة لطلــب الواليــات املتحــدة بتصنيــع بعــض الرقائــق 
محليــاً مــن أجــل اســتخدامات تتعلــق باألمــن القومــي مــن 

ــة أخــرى. ناحي

كذلــك، أعلنــت رشكــة “جلوبال ويفــرز” التايوانيــة لتصنيع 
الرقائــق عــن تخطيطهــا لبنــاء مصنــع بالواليــات املتحــدة، ما 
ــي  ــاد األمري ــر االعت ــة املخــاوف بشــأن تأث يســهم يف تهدئ
عــى تايــوان يف هــذه الصناعــة عــى األمــن القومــي األمريــي. 

2- تحالــف الرقائــق للــدول األربــع )Chip 4(: طرحــت 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة مقرتحــاً لتعزيــز الــرشاكات 
والتعــاون بينهــا وبــن كل مــن تايــوان واليابــان وكوريــا 
ــه  ــا اعترت ــة، وهــو م ــق اإللكرتوني ــة يف مجــال الرقائ الجنوبي
ــوق  ــن س ــتبعادها م ــدف إىل اس ــا وته ــرة ضده ــن مؤام بك

أشــباه املوصــات والرقائــق.

3- حوافــز أمريكيــة وأوروبيــة للــركات: مــرر مجلــس 
الشــيوخ األمريــي مؤخــراً قانــون الرقائــق اإللكرتونيــة، ويقدم 

ــق يف  ــة الرقائ ــز صناع ــار دوالر لتعزي ــوايل 52 ملي ــاً بح دع
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، مــع تخصيــص حــوايل 39 مليــار 
دوالر لبنــاء مصانــع للرقائــق بــاألرايض األمريكيــة. ويلــزم هذا 
ــا  ــادة إنتاجه ــل بعــدم زي ــة للتموي ــون الــرشكات املتلقي القان
مــن الرقائــق املتقّدمــة يف الصــن، ومــن ثــم يســتهدف الحــد 

مــن القــدرات الصينيــة يف هــذه الصناعــة.

وتشــر بعــض التقديــرات إىل أن اإلعانــات التــي ســيقدمها 
هــذا القانــون للمصنعــن قــد تكــون يف شــكل منــح ال 
ــة  ــر كافي ــي غ ــم فه ــن ث ــارات دوالر، وم ــى 3 ملي ــد ع تزي
لتحفيــز صانعــي الرقائــق عــى تحويــل ساســل التوريــد 
الخاصــة بهــم. كــا يحــاول االتحــاد األورويب جــذب الــرشكات 
التايوانيــة لاســتثار يف دولــه، ويخطــط الســتثار حــوايل 30 
مليــار يــورو؛ لرفــع حصــة القــارة األوروبيــة يف ســوق الرقائــق 

ــول 2030. ــغ 20% بحل ــة لتبل العاملي

ــن  ــة ع ــتثارات املزمع ــود واالس ــد تســفر هــذه الجه وق
نتائــج ملموســة يف األجــل املتوســط أو الطويــل، ولكنهــا لــن 
ــذايت يف  ــق االكتفــاء ال متكــن االقتصــادات الكــرى مــن تحقي
ــود  ــال وج ــها ح ــة نفس ــرى حاي ــق، أو باألح ــة الرقائ صناع
اضطــراب تلــك الصناعــة بتايــوان عــى األجــل القصــر، خاصــة 
ــات الخاصــة  ــن تقــوم بنقــل التقني ــة ل أن الــرشكات التايواني
بتصنيــع الرقائــق كافــة إىل الخــارج، فهــي تــدرك أن صناعــة 
ــدات  ــة التهدي ــا يف مواجه ــة له ــر حاي ــد عن ــق تع الرقائ

ــة.  الصيني

ويف الختــام، ميكــن القــول إن أي اضطــراب ســتتعرض لــه 
ــاد  ــيكلف االقتص ــوان، س ــة يف تاي ــق اإللكرتوني ــة الرقائ صناع
الصينــي ذاتــه واالقتصــادات الكــرى خســائر فادحــة تضــاف 
ــو  ــة، وه ــة األوكراني ــن األزم ــة ع ــة الناجم ــه الحالي إىل أعبائ
مــا يدعــو البعــض للتأكيــد عــى اســتبعاد احتاليــة مغامــرة 
الصــن بغــزو تايــوان. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يف كثــر 
ــى  ــة ع ــية واألمني ــارات السياس ــب االعتب ــان تتغل ــن األحي م

ــة.  ــارات االقتصادي االعتب
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