
 
 الحاكمة كاثي هوكول    24/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  انبعاث الرقائق الدقيقة في أمريكا من خالل نيويورك حتى ال تنسى: مقال كاثي هوكول في بلومبيرغ:
  

نشرت بلومبيرغ اليوم مقال رأي بقلم الحاكمة كاثي هوكول حول مستقبل صناعة أشباه الموصالت األمريكية وكيف تستعد  
  . هنانص المقال متاح أدناه ويمكن مشاهدته عبر اإلنترنت  والية نيويورك ألخذ زمام المبادرة.

  
(، هناك نقص حاد في سلسلة التوريد العالمية يالمس كل  Covid-19مع استمرار تعافي االقتصاد األمريكي من مرض )

  جانب من جوانب حياتنا: نقص حاد في الرقائق الدقيقة
  

أقر مجلس الشيوخ األمريكي، تحت قيادة زعيم األغلبية تشاك شومر من نيويورك، تشريعًا من الحزبين يحتوي على أحكام  
 Creating Helpful، وهو اختصار يعني إنشاء حوافز مفيدة إلنتاج أشباه الموصالت ألمريكا ) CHIPSلقانون 

Incentives to Produce Semiconductors for America مليار دوالر إلنشاء خط أنابيب   52ستثمر (. سي
لتصنيع الرقائق في جميع أنحاء البالد. سيشكل أيًضا مركًزا وطنيًا لتكنولوجيا أشباه الموصالت من شأنه أن يجمع قادة في  

شباه الصناعة واألوساط األكاديمية والحكومة إلعادة الواليات المتحدة إلى الصدارة في مجال البحث والتطوير في مجال أ
  الموصالت.

  
هو ذلك الشيء النادر: مشروع قانون كبير يحظى بتأييد حقيقي من الحزبين. األمر متروك اآلن لمجلس  CHIPSقانون 

  -النواب لتمرير التشريع المرافق بسرعة. إن التوسع في صناعة أشباه الموصالت في الواليات المتحدة ليس مجرد بداية 
  ب دوًرا كبيًرا.ويمكن لوالية نيويورك أن تلع

  
يكافح األمريكيون لشراء كل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة إلى األجهزة المنزلية. األجهزة التي تديرها أشباه 
الموصالت ضرورية لألطباء وأول المستجيبين؛ إنها تحمي سالمة الصناعة المالية وهي محرك رئيسي للقدرة التنافسية  

وظيفة  250,000من القومي. تشير تقديرات الصناعة إلى أن تصنيع الرقائق يساهم في أكثر من العالمية ألمريكا واأل
  مليون وظيفة غير مباشرة على الصعيد الوطني. 1.6مباشرة وما يقرب من 

  
خالل تساهم عدة عوامل في نقص الرقائق، لكن نقص اإلنتاج المحلي هو أحد العوامل الدافعة. كما شهدنا على نطاق أوسع 

  جائحة كوفيد، عندما تكون اإلمدادات الحيوية شحيحة، فإن الحدود الوطنية مهمة ويكون االعتماد على الواردات مكلًفا.
  

% في عام  37وفًقا لرابطة صناعة أشباه الموصالت، تقلصت حصة الواليات المتحدة في تصنيع أشباه الموصالت من 
ت وتيرة انتشار مصانع تصنيع الرقائق الخارجية بفضل اإلعانات  تسارع % فقط في الوقت الحاضر.12إلى  1990

سنوات للوصول إلى   10مليار دوالر في مصانع تصنيع جديدة على مدى  150الحكومية. تستثمر الصين ما يقدر بنحو 
دم تايوان، الزعيم  االكتفاء الذاتي القومي. تكثف كوريا الجنوبية واليابان واالتحاد األوروبي الجهود لتأمين إنتاجها. وتق

  العالمي، اإلعانات الحكومية أيًضا. يجب أن تنافس الواليات المتحدة، والحوافز الفيدرالية لها دور في ذلك.
  

لقد ظلت نيويورك تستعد لمواجهة هذه اللحظة منذ عقود. باعتباري من سكان نيويورك طوال الحياة، فقد رأيت اآلثار التي  
حلي في جميع القطاعات على العائالت، وال سيما في المناطق الشمالية منها، حيث كانت هذه خلفتها خسائر التصنيع الم

  الوظائف شريان الحياة للعديد من المجتمعات. 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fopinion%2Farticles%2F2021-11-24%2Fnew-york-congress-can-revive-america-s-microchip-industry%3Fsrnd%3Dopinion&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c7de152494a42fdf20008d9af665e74%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733676477006156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mJxLQs6N6kd0re06EEET4rAg2K8zS9c4NANwQYTNfqQ%3D&reserved=0


في عام   IBMكانت نيويورك رائدة في تصميم وتطوير وتصنيع الحوسبة منذ افتتاح مختبر واتسون للحوسبة التابع لشركة  
في اآلونة األخيرة، استثمرت الوالية مئات الماليين من الدوالرات في ظل سلسلة متعاقبة من    في مدينة نيويورك. 1945

  أكثر من أي والية أخرى في البالد. - الحكام والهيئات التشريعية في تطوير مواقع جاهزة لمصانع الرقائق 
  

اقة المنخفضة التكلفة والموثوقة والسعة الوفيرة لقد قامت نيويورك ببناء البنية التحتية المعقدة الضرورية، بما في ذلك الط
مليار   GlobalFoundries 15للمياه والصرف الصحي. على سبيل المثال، على مدار العقد الماضي، استثمرت شركة  

دوالر في مصنع أشباه الموصالت التابع لها في مالطا ونيويورك، وأعلنت مؤخًرا عن خطط لبناء مصنع ثان في نفس  
  .CHIPSلكن هذا قد يعتمد على تمرير قانون المنطقة. 

  
باإلضافة إلى إمكاناتها لمواقع التصنيع، فإن نيويورك هي المقر المنطقي للمركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصالت التابع 

بمليارات من الدوالرات التابع لجامعة والية نيويورك أكبر منشآت البحث   Albany Nanotechللقانون. يُعد مجمع 
ملم في أمريكا الشمالية. تتعاون الشركات الرائدة في الصناعة  300يبلغ قطرها والتطوير تقدًما في أشباه الموصالت التي 

. Wolfspeed Inc. و Intel Corp. وTokyo Electron Ltd. وApplied Materials Incو  IBMالعالمية مثل 
نانومتر   2ول شريحة أل IBMكل يوم مع مهندسي وعلماء الوالية لتحقيق اختراقات تكنولوجية، مثل التطوير األخير لشركة 

  في العالم. 
  

، ويجعل الواليات المتحدة مرة أخرى الرائدة  CHIPSيتعين على مجلس النواب أن يحذو حذو مجلس الشيوخ ويمرر قانون 
  عالميًا في تصنيع الرقائق. نيويورك على استعداد للقيام بدورها. 

  
###  
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