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صراع التقنيات:
اآلفاق المحتملة للتطورات التكنولوجية خالل عام 2023

سيشــهد العــام الجــاري تعاظــم تأثيــر عــدد مــن 
التقنيــات التكنولوجيــة، وفــي مقدمتهــا شــبكات 
الخامــس والســادس، وإنترنــت  الجيليــن  إنترنــت 
الفضــاء مدفوعــًا بجهــود شــركة “ســبيس إكــس”، 
والميتافيــرس،  االصطناعــي،  الــذكاء  وتقنيــات 
والســيارات  الكموميــة،  الحوســبة  بجانــب 
مــن  جملــة  التطــورات  ولتلــك  الكهربائيــة. 
الــدالالت؛ فــي مقدمتهــا بدايــة الســباق العالمي 
علــى شــبكات الجيــل الســادس، وتصاعــد الصــراع 

التقنــي بيــن واشــنطن وبكيــن.

سيشــهد عــام 2023 تعاظــم دور عــدد مــن التقنيــات التكنولوجيــة 
ــي  ــة، وف ــة الدولي ــي السياس ــرى ف ــرات الكب ــورة ذات التأثي المتط
مقدمتهــا تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، وإنترنــت الفضــاء، وتقنيــة 
إلــى  جنبــاً  وذلــك  أخــرى؛  تقنيــات  بيــن  مــن  “الميتافيــرس”، 
ــي بعــض التطــورات  ــع اســتمرار التطــور المضطــرد ف ــب م جن
التكنولوجيــة التــي بــرزت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، ال ســيما 
ــر  ــة، وشــبكات االتصــال، وغي ــد الســيارات الكهربائي ــى صعي عل
ذلــك. ومــن شــأن تلــك التطــورات مجتمعــًة أن تســفر عــن احتــدام 
الصــراع التكنولوجــي المحتــدم بالفعــل بيــن الشــركات التكنولوجيــة 
بعضهــا وبعــض مــن ناحيــة، وكذلــك الصــراع بينهــا وبيــن الــدول، 
ال ســيما فــي ظــل تعاظــم قــوة تلــك الشــركات مــن ناحيــة ثانيــة.

التطورات الرائدة 

التكنولوجيــة  التطــورات  أبــرز مالمــح  يمكــن الوقــوف علــى 
المتوقعــة فــي عــام 2023؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــا  ــط تكنولوجي ــس: ترتب ــل الخام ــو شــبكات الجي 1- اســتمرار نم
االتصــال مصيريــاً بشــبكات إنترنــت الجيــل الخامــس الفائقــة 
الســرعة، ال ســيما أن ســرعتها تفــوق شــبكات الجيــل الرابــع بنحــو 
ــدداً  ــا الواســعة ع ــغ تأثيراته ــع أن تبل ــن المتوق ــذا م ــرة؛ ل 100 م
مــن الصناعــات الرائــدة ال الهواتــف الذكيــة فحســب. ومــن المتوقــع 
فــي هــذا اإلطــار أن يتخطــى عــدد مشــتركي تلــك الشــبكات عالميــاً 
ــارات  ــي عــام 2023 و5 ملي ــار مشــترك ف ــاراً ونصــف الملي ملي
مشــترك فــي عــام 2028، بمــا يعــادل نحــو 55% مــن إجمالــي 

ــاً. عــدد مشــتركي شــبكات االتصــاالت عالمي
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 كمــا يمكــن الدفــع باســتمرار الصــراع المحتــدم بيــن الواليــات 
ــة،  ــك الشــبكة مــن ناحي ــن حــول تل ــة والصي المتحــدة األمريكي
وتعاظــم دور شــركة هــواوي الصينيــة فــي عــدد مــن األســواق 
ــة  ــا األمني ــة بشــأن مخاطره ــة رغــم المخــاوف األمريكي البديل
ــي  ــة ف ــك التقني ــد انتشــار تل ــة، وتزاي ــة ثاني ــة مــن ناحي المحتمل

آســيا وأمريــكا الشــمالية بصفــة خاصــة مــن ناحيــة ثالثــة.

2- االســتخدام الفعلــي لشــرائح وحــدات هويــة المشــترك 
ــة  ــورات المحتمل ــع التط ــوازي م ــة )eSIM(: بالت اإللكتروني
علــى صعيــد شــبكات االتصــال، مــن المتوقــع أن يشــهد العــام 
الجــاري طفــرة علــى صعيــد تكنولوجيــا االتصــال، وفــي 
مقدمتهــا الهواتــف الذكيــة، وخصوصــاً مــع إطــاق شــركة 
“أبــل” األمريكيــة مجموعــة )iPhone 14( بصفتهــا هواتــف 
مخصصــة علــى نحــو يجبــر الماييــن علــى البــدء فــي اســتخدام 
شــرائح وحــدات هويــة المشــترك اإللكترونيــة، ويدفــع شــركات 
ــى اســتخدامها، وبخاصــة فــي  ــة األخــرى إل الهواتــف المحمول
ظــل قابليــة المعلومــات المخزنــة عليهــا للتعديــل؛ مــا يعنــي أن 
ــار الرقــم وتغييــره بــل تغييــر شــركة  المســتخدم يســتطيع اختي
االتصــاالت التــي يــود االشــتراك فيهــا مــن خــال اإلعــدادات 
مــن  أكثــر  إضافــة  الخدمــة، وكذلــك  بمــزود  االتصــال  أو 
رقــم عليهــا دون الحاجــة إلــى اســتبدال شــريحة االتصــال. 
ويمكــن لهــذه التقنيــة أن ُتحــدث طفــرة علــى صعيــد األجهــزة 
د الشــركات التــي تدعــم شــريحة االتصــال  الذكيــة بشــرط تعــدُّ
اإللكترونيــة؛ كــي يمكــن دمجهــا فــي الهواتــف الذكيــة، ثــم 
تجــاوز ذلــك وصــوالً إلــى مختلــف أجهــزة إنترنــت األشــياء. 

3- تنامــي الطلــب علــى إنترنــت الفضــاء: فــي أعقــاب الحــرب 
وحجــب  اإلنترنــت جزئيــاً  الروســية–األوكرانية، وانقطــاع 
ــي  ــي، حظ ــل اإليران ــي الداخ ــي ف ــل االجتماع ــع التواص مواق
إنترنــت الفضــاء بدفعــة كبــرى، وبخاصة جهود شــركة “ســبيس 
إكــس” التــي تهــدف إلــى إطــاق عشــرات اآلالف مــن األقمــار 
الصناعيــة إلــى مــدار أرضــي منخفــض لتوفيــر تغطيــة إنترنــت 
عريضــة النطــاق، وهــو الزخــم الــذي مــن المتوقــع أن يــزداد 
ــتخدمين،  ــات المس ــدد محط ــل تع ــي ظ ــاري، ف ــام الج ــي الع ف
ــي  ــة، وتنام ــتارلينك” الصناعي ــار “س ــن أقم ــد م وإطــاق مزي

الطلــب علــى ذلــك النــوع مــن اإلنترنــت. 

ــاء  ــت الفض ــة إلنترن ــادرة طموح ــتارلينك” مب ــل “س إذ يمث
باألقمــار  النائيــة  المناطــق  يربــط  الــذي  الســرعة،  العالــي 
الصناعيــة، ويمكــن مــن خالــه نقــل كميــات كبيــرة مــن 
المعلومــات بســرعة إلــى أي نقطــة علــى األرض دون الحاجــة 
ــي  ــا ف ــب عليه ــد الطل ــة، ويزي ــاف الضوئي ــات األلي ــى كاب إل

حــاالت الحــروب واألزمــات الدوليــة.

4- تزايــد االعتمــاد علــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي: تتوقــع 
الــذكاء االصطناعــي  فــي مجــال  )الرائــدة   Addo شــركة 
والبيانــات( تنامــي االعتمــاد علــى تقنيــات الــذكاء االصطناعي، 
ــات  ــب الروبوت ــي، بجان ــوى المرئ ــال المحت ــي مج ــيما ف ال س
الشــبيهة بالبشــر فــي العــام الجــاري، دون أن يعنــي ذلــك إحــال 

ــذكاء االصطناعــي محــل البشــر.  ال
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وفــي هــذا اإلطــار، دفــع “برنــارد مــار” فــي كتابيــه المعنوَنيــن 
ــة”؛  ــي الممارس ــال ف ــات األعم ــتقبل” و”اتجاه ــارات المس “مه
أن يــؤدي الــذكاء االصطناعــي فــي العــام الجــاري إلــى تمكيــن 

القــوى العاملــة مــن إداء وظائفهــا علــى نحــو أفضــل.

5- تزايــد االســتثمارات فــي الميتافيــرس: مــع تنامــي االعتقــاد 
بــأن تلــك التقنيــة قــد تصبــح هــي مســتقبل اإلنترنــت، ســتتخطى 
االســتثمارات الدوليــة فــي تلــك التقنيــة فــي العــام الجــاري 
ــي  ــة ف ــارة اإللكتروني ــم التج ــل حج ــار دوالر، ليص 150 ملي
ــام 2030.  ــول ع ــون دوالر بحل ــى 2.6 تريلي ــرس إل الميتافي

ــات  ــاف الصناع ــى اخت ــرس، عل ــوق الميتافي ــراوح س ويت
ــون دوالر  ــات و13 تريلي ــن 8 تريليون ــا بي ــه، م ــة ب المرتبط
بحلــول العــام ذاتــه. ومــن المتوقــع فــي العــام الجــاري أن 
يــزداد الشــعور بقــرب إتاحــة تلــك التقنيــة علــى أرض الواقــع 
ــتخدام  ــو باس ــاب الفيدي ــذي تشــهده ألع ــدم ال ــع التق ــوازي م بالت
ــذي  ــكل ال ــن الش ــي م ــا االتصال ــع االفتراضــي، واقترابه الواق

ــرس. ــه الميتافي يتطلب

6- ســباقات لتطويــر الحوســبة الكموميــة: فــي الوقــت الحالــي، 
التــي  الكموميــة،  الحوســبة  لتطويــر  عالمــي  ســباق  هنــاك 
تســتخدم الجســيمات دون الذريــة إلنشــاء طــرق جديــدة لمعالجــة 
ــى نطــاق واســع؛ إذ ُتعــد الحوســبة  المعلومــات وتخزينهــا، عل
ــات  ــرعتها المعالج ــي س ــوق ف ــة تف ــزة تكنولوجي ــة قف الكمومي
التقليديــة بتريليــون مــرة؛ مــا قــد يعني انعــدام جدوى ممارســات 
ــة االســتثمارات  ــة مراقب ــد أهمي ــك تتزاي ــة؛ ولذل التشــفير الحالي
ــات  ــل الوالي ــث تضــخ دول مث ــال؛ حي ــذا المج ــي ه ــة ف الدولي
وروســيا  والصيــن  المتحــدة  والمملكــة  األمريكيــة  المتحــدة 
مليــارات الــدوالرات لتطويــره، وال ســيما مــع تعــدد مجــاالت 
اســتخدامه المحتملــة لتشــمل العلــوم الزراعيــة، من خــال إيجاد 
محفــز جديــد لألســمدة علــى ســبيل المثــال، وعلــوم التغذيــة مــن 
ــة  ــة، ودراســات الطاق ــاج العالمــي لألغذي خــال تحســين اإلنت
ــة ذات درجــة الحــرارة  ــر الموصــات الفائق مــن خــال تطوي
ــة  ــات الكيميائي ــاكاة التفاع ــيارات لمح ــة الس ــة، وصناع العالي
المعقــدة داخــل بطاريــات الســيارات الكهربائيــة باســتخدام 
كمبيوتــر كمومــي، وصناعــة األدويــة لتصميــم األدويــة واختبار 

ــة والخطــأ، وغيــر ذلــك. ــى التجرب الســمية اعتمــاداً عل
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 :)Digital Twin( 7- انتشــار وتنوع تطبيقات التوأمــة الرقميــة
مــن المتوقــع فــي عــام 2023 أن تتجــاوز تقنيــة “التوأمــة 
الرقميــة” تطبيقاتهــا األصليــة ذات الصلة بالمنتجــات الصناعية، 
لتتعــدد  والدفــاع،  والفضــاء  الســيارات  صناعــة  ســيما  ال 
اســتخداماتها فــي مجــال الهندســة المعماريــة والبنــاء والجغرافيا 
ــر  ــي العــام الجــاري أن توف ــع ف ــك الطــب؛ إذ مــن المتوق وكذل
 )Geo–Digital Twins( الرقميــة  الجغرافيــة  التوأمــة 
ــي وشــبكات  ــدن والمبان ــل ســلوك الم الفرصــة لمحــاكاة وتحلي
والمركبــات،  األشــخاص  تحــرك  وكيفيــة  التحتيــة،  البنيــة 
واســتهاك الطاقــة، وغيــر ذلــك علــى نحــو ُيتيــح المجــال 
ــة  ــاءة العملي ــد كف ــي ُتزي ــة الت ــكارات المتقدم ــن االبت ــد م لمزي

ــة.  ــة سلس ــات افتراضي ــال تفاع ــن خ ــة م اإلنتاجي

ــة  ــاء نســخة افتراضي ــة إنش ــك التقني ــن خــال تل ــن م ويمك
ــينها،  ــا وتحس ــركات لتحليله ــات الش ــن منتج ــل م ــق األص طب
ــك اســتخدام  ــي ذل ــا ف ــدن، بم ــي للم ــر البيئ ــل األث ــك تحلي وكذل
الطاقــة واســتهاك الميــاه وإدارة النفايــات لتقليــل البصمــة 
ــب  ــذا بجان ــتدامة؛ ه ــداف االس ــم أه ــة، ودع ــة للمدين الكربوني

الصيانــة التنبؤيــة ومحــاكاة ســلوك جميــع األجــزاء الميكانيكيــة 
والمولــدات والتوربينــات، وعاجــات المرضــى المصابيــن 

ــرة. بأمــراض خطي

8- منافســة فــي صناعــة الســيارات الكهربائيــة: هيمنــت 
شــركة “تســا” علــى مبيعــات الســيارات الكهربائيــة فــي العــام 
ــام الجــاري تحــوالت  ــهد الع ــع أن يش ــن المتوق المنصــرم، وم
ــة  ــدام المنافس ــع احت ــيما م ــة، ال س ــك الصناع ــي تل ــة ف جذري
عليهــا مــن قبــل شــركات أخــرى، فــي مقدمتهــا “كيــا” و”جنــرال 
موتــورز” وغيرهمــا؛ إذ تعكــف شــركة “تســا” علــى تصميــم 
موصــل الشــحن الخــاص بهــا للســيارات الكهربائيــة األخــرى، 
وهــو مــا ســيمكن ســائقي األنــواع األخــرى مــن الســيارات مــن 

ــد بطارياتهــم فــي محطــات الشــحن التابعــة للشــركة. تجدي

وعــاوة علــى ذلــك، حظرت كل مــن كاليفورنيــا ونيويورك 
ــول عــام 2035،  ــي تعمــل بالغــاز بحل مبيعــات الســيارات الت
وهــو مــا يعنــي فــي مجملــه أن صناعــة الســيارات الكهربائيــة 
ــي  ــام 2023، ف ــي ع ــدة ف ــة الواح ــة التجاري ــتتجاوز العام س
تحــوالت غيــر مســبوقة فــي أســواق صناعــة تلــك الســيارات.
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18 يناير 2023

دالالت بارزة

ــة  ــورات التكنولوجي ــرز دالالت التط ــى أب ــوف عل ــن الوق يمك
ــة:  ــاط التالي ــن خــالل النق ــاري م ــام الج ــي الع ــة ف المحتمل

1- احتــدام الصــراع علــى شــبكات الجيــل الســادس: مــن 
المتوقــع أن تصبــح التقنيــات الرئيســية لشــبكات االتصــاالت 
المتنقلــة متاحــة فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2023 مــع ظهــور 
الرغــم  فعلــى  2030؛  فــي عــام  الســادس  الجيــل  شــبكات 
ــف  ــي مختل ــع ف ــث والراب ــن الثال ــا الجيلي ــاد تكنولوجي مــن اعتم
ــل  ــى شــبكات الجي ــي عل ــدام الصــراع العالم ــم، واحت دول العال
ــل الســادس  ــى شــبكات الجي ــدأ الســباق العالمــي عل الخامــس؛ ب
ــد  ــة؛ فق ــه الهائل ــة وإمكانيات مبكــراً، ال ســيما مــع ســرعته الفائق
أطلقــت الصيــن قمــراً صناعيــاً الختبــار موجــات إرســال محتملة 
ــع  ــاون م ــة، بالتع ــرعات فائق ــادس ذات س ــل الس ــبكات الجي لش
شــركتي “زد تــي إي” و”تشــاينا يونيكــوم”، كمــا تملــك “هــواوي” 

ــك الشــبكات. ــي أبحــاث تل ــزاً متخصصــاً ف مرك

فيمــا أطلقــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالفعــل مــا 
ُيعــرف باســم “التحالــف مــن أجــل حلــول صناعــة االتصــاالت”، 
ــا، مثــل “أبــل”  ــة التكنولوجي ــذي يشــمل عمالق وهــو التحالــف ال
و”جوجــل” و”سامســونج”، دون “هــواوي”، وهــو مــا يثيــر 
إشــكاليات حقيقيــة حــول كيفيــة اســتخدام بيانــات مســتخدمي تلــك 
ــة والشــركات  ــل الحكومــات واألجهــزة األمني الشــبكات مــن قب
ــح  ــع أن ُيصب ــن المتوق ــواء؛ إذ إن م ــد س ــى ح ــة عل التكنولوجي
ــي  ــاف المعلومات ــاالت االنكش ــن ح ــة م ــي حال ــتخدمون ف المس

ــم. ــوض خصوصياته ــد ُيق ــذي ق ال

تعكــس  التكنولوجيــا:  عمالقــة  ألدوار  متزايــد  توســع   -2
ــام الجــاري تنامــي  ــي الع ــة ف ــة المحتمل التطــورات التكنولوجي
ــي ظــل  ــا، وخاصــًة ف ــة التكنولوجي ــر عمالق ــوة وتأثي حجــم وق
ميزانياتهــا،  وضخامــة  المتنامــي،  االقتصــادي  حجمهــا 
الناشــئة  الشــركات  مــن  كبيــر  عــدد  علــى  واســتحواذها 
بيانــات  مــن  هائلــة  كميــات  واســتخدامها  والمتوســطة، 
المســتخدمين، وعظــم ســيطرتها علــى األســواق الجديــدة. وكلما 
تنامــت قــوة الشــركات، تناقصــت – بالضــرورة – قــوة الــدول، 
وتقلصــت بالتبعيــة ســيادتها الســيبرانية، وتراجعــت قدرتهــا 
ــك الشــركات التــي توجــه بابتكاراتهــا  ــى تل ــى الســيطرة عل عل
التكنولوجيــة بوصلــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي ستســهم 
مخرجاتهــا – بالضــرورة – فــي موازيــن القــوى الدوليــة.

3- ركــود اقتصادي–تكنولوجــي محتمــل: منــذ بدايــة العــام 
الجــاري، ومــع احتــدام المنافســة التكنولوجيــة، تلــوح فــي األفق 
تأثيــرات الحــرب الروســية–األوكرانية التــي فاقمــت تداعيــات 
جائحــة كوفيــد–19 التــي انعكســت ســلباً علــى ساســل اإلمــداد 
العالميــة؛ فعلــى الرغــم مــن رواج بعــض التقنيــات التكنولوجيــة 
فــي العــام الجــاري، فــإن مــن المتوقــع أن يشــهد القطــاع 
التكنولوجــي معــدالت تضخــم قياســية، وانخفاضــاً فــي أســعار 
ــاً للعمــال فــي األشــهر األولــى مــن  األســهم، وتســريحاً جماعي
عــام 2023، لتتجــه كبــرى الشــركات التكنولوجيــة نحو البحث 
عــن طــرق لخفــض تكاليــف إنتاجهــا وأتمتــة عملياتهــا، بيــد أن 
ــا  ــركات أو مراكزه ــك الش ــات تل ــي ميزاني ــر ف ــن يؤث ــك ل ذل

الدوليــة.
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اآلفاق المحتملة للتطورات التكنولوجية خالل عام 2023

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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فوفقــاً لتقريــر Bain & Company، تتوقــع 77% مــن 
الشــركات زيــادة ميزانياتهــا التكنولوجيــة أو الحفــاظ عليهــا فــي 
ــاح  عــام 2023، وهــو مــا يعنــي انخفــاض اإليــرادات واألرب
ــاع األســعار وانخفــاض  وتقويــض دورة األعمــال بســبب ارتف
القــدرة الشــرائية للمســتهلكين. وفــي المقابــل، فــإن مــن المتوقــع 
ــي مســاعدة  ــا ف ــي مجمله ــة ف أن تســهم التطــورات التكنولوجي

ــى التعافــي. االقتصــاد العالمــي عل

التكنولوجيــا  ســوق  علــى  أوروبيــة  أمريكيــة  هيمنــة   -4
العالميــة: تعكــس التطــورات التكنولوجيــة المتوقعــة فــي العــام 
الجــاري هيمنــة العامــات التجاريــة األمريكيــة واألوروبيــة 
علــى األســواق التكنولوجيــة، بيــد أنــه فــي اتجــاه مضــاد لذلــك، 
تســعى الصيــن إلــى اقتحــام ســوق الســيارات الكهربائيــة لتطــرح 
أول نمــوذج كهربائــي منهــا فــي عــام 2023. وال شــك فــي أن 
الصيــن ســتعمل علــى تعزيــز حضورهــا فــي مجــاالت الــذكاء 
االصطناعــي والحوســبة الكموميــة والطيــران الفائــق الســرعة، 
فــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه إلــى إزالــة جميــع أجهــزة الحاســوب 
بهــا  لتســتبدل  عاميــن،  خــال  األجنبيــة  التشــغيل  وبرامــج 
تكنولوجيــا صينيــة تعمــل علــى أنظمــة تشــغيل وبرامــج محليــة؛ 
ــي  ــة ف ــة العامل ــركات األمريكي ــة للش ــائر ضخم ــي خس ــا يعن م

ــة. الســوق الصيني

5- صــراع محتــدم أمريكي–صينــي: يتجلــى فــي عــام 2023 
ــا يتضــح  ــة كم ــبة الكمومي ــى الحوس ــدم عل ــي محت صــراع دول
فــي قاعــدة بيانــات مؤسســة “جلوبــال داتــا”؛ فوفقــاً لهــا تتصــدر 

المنظمــات والشــركات التقنيــة األمريكيــة بــراءات االختــراع في 
مجــال الحوســبة الكموميــة، لتأتــي فــي مقدمتهــا شــركة “آي بــي 

إم” و”ألفاِبــت” و”نورثــروب جرومــان”. 

ــا  ــق الفجــوة بينه ــى تضيي ــن إل ــل، تســعى الصي ــي المقاب وف
ــي  ــدة، وف ــركاتها الرائ ــن خــال ش ــدة م ــات المتح ــن الوالي وبي
مقدمتهــا “علــي بابــا” و”هــواوي” و”بايــدو” من ناحيــة، والمختبر 
ــوم  ــز أبحــاث العل ــة ومرك ــات الكمومي ــوم المعلوم ــي لعل الوطن
ــن  ــوم م ــة للعل ــة الصيني ــع األكاديمي ــراكة م ــا بالش والتكنولوجي
ــة  ــى تكثيــف االســتثمارات الصيني ــة، كمــا تســعى إل ــة ثاني ناحي
فــي مجــال اتصــاالت األقمــار الصناعيــة الكموميــة بجانــب 

ــة. ــة ثالث ــة مــن ناحي ــات العســكرية الكمومي التطبيق

والتكنولوجــي  الرقمــي  التطــور  ظــل  فــي  فإنــه  ختامــاً، 
العمــالت  إلــى  الدوليــة  االســتثمارات  تحولــت  المضطــرد، 
ــه  ــد في ــذي َتِع ــت ال ــي الوق ــذكاء االصطناعــي، ف ــة وال الرقمي
تقنيــة الميتافيــرس بثــورة فــي مجالــي العالــم االفتراضــي 
ــك التطــورات، ســيحتدم  ــوازي مــع تل ــع المعــزز. وبالت والواق
فــي المقابــل الصــراع التكنولوجــي فــي عــام 2023 علــى 
شــبكات الجيليــن الخامــس والســادس وصناعــة الســيارات 
مــن بيــن أمــور عــدة، وكذلــك الصــراع بيــن الواليــات المتحــدة 
العالميــة  التكنولوجيــة  والصيــن وأوروبــا علــى األســواق 
لتخــوض فــي ذلــك صراعــاً آخــر فــي مواجهــة الشــركات 
ــي  ــة ف ــل دولي ــز ثق ــت مراك ــي خلق ــرى الت ــة الكب التكنولوجي

مواجهــة الــدول.


