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يتغلب فريق المشروع لهواوي على الصعوبات 

ويواصل العمل
في مارس ٢٠٠٨ توجه مدير اللوجستيات لسلسلة التوريد لهواوي مع الشركة الموردة إلى موقع 
المشروع لتفقد ظروف المخازن والطرق لمشروع الشركة الجديد في كاليمانتان بإندونيسيا. 
بسبب ظروف الطرق السيئة في المنطقة المحلية، غاصت السيارة في الوحل أثناء التفتيش. 

بعد أن دفع الجميع العربة معا خرجت السيارة من الوحل واستمرت التقدم.

صور الي لي يو موظف هواوي في طريقه للتفتيش اللوجستي



تبني هواوي جسر التواصل واالتصال لسكان الغابات 

االستوائية المطيرة
في أبريل ٢٠١٠ تغلبنا على حرارة الغابة وأشواك الطريق وحملنا باأليدي واألكتاف قاعدة 
االتصاالت إلى الجبل في الغابات المطيرة بنوكي في كولومبيا والتي لم يكن فيها أي طريق وال 

يمكننا أن نقوم بالنقل الجوي، وأنشأنا جسر تواصل لـ ٢٧٥٩ من السكان المحليين.

صور جانجارو مونيديرو موظف هواوي في موقع نقل قاعدة االتصاالت



تلتزم هواوي بالوعد على ارتفاع ٦٥٠٠ متر
في أغسطس ٢٠٠٧ قمنا ببناء محطات القاعدة لعمالئنا على ارتفاع ٥٢٠٠ متر و٦٥٠٠ متر 
فوق مستوى سطح البحر في جبل إفرست. إن مناخ الهضبة ال يمكن التنبؤ به، وواجهنا الثلج 
والجليد باستمرار في الطريق. قمنا بتفكيك المواد الموجودة في الموقع وحملها باليد. بعد 
أكثر من عشرة أيام من العمل الشاق غطت شبكة الهاتف المحمول التي قمنا ببنائها طرق 

ومخيمات تسلق الجبال الرئيسية.

تم التصوير في موقع محطة القاعدة على ارتفاع ٦٥٠٠ متر



يواصل موظفو هواوي عمل النقل للشبكة في ليلة عيد 

الميالد الثلجية
خالل أيام عيد الميالد في عام ٢٠١٠ قمنا بعمل النقل لمحطاتنا الالسلكية األساسية لعمالئنا 
في جبال األلب الفرنسية. استمر المشروع لعدة أشهر، وبعد دخول فصل الشتاء أغلقت الثلوج 
الكثيفة الممرات الجبلية وكان غطاء الثلج عشرات السنتيمترات. من أجل ضمان مواصلة 
العمل لنقل الشبكة تخلى فريق المشروع والموظفون المحليون عن عطلتهم وتغلبوا على 

اختبار البرد القاسي وأكملوا عملية التسليم أخيرا وفقا للجدول الزمني.

صور تشن يونغ موظف هواوي في إحدى محطات القاعدة في جبل األلب



ال نجاح دون عناء، ال ربح دون ألم
إن البطل بكل معنى الكلمة هو من يعاني 

من الصعوبات ويتغلب عليها

كانت طائرة إيل ٢ تصاب بشدة في الحرب العالمية الثانية غير أنها 

لم تسقط وتواصل مهمتها وتعود سالمة
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على  الجيش  في  تجاربك  تؤثر  كيف  اليف:  وورد  موبايل  مراسل 

في  التدقيق  من  عديدا  هواوي  تواجه  اآلن  هواوي؟  إدارة  أسلوب 

والجيش على  بين هواوي  العالقات  تؤثر هذه  العالم، فكيف  أنحاء 

مستقبل الشركة؟

فترة  في  الصين  كانت  الجيش،  إلى  انضممت  عندما  فاي:  تشنغ  رن 

شديدة  فوضى  هناك  كانت  الوقت،  ذلك  في  الكبرى.  الثقافية  الثورة 

مرحلة  في  البالد  وكانت  المجاالت،  من  وغيرهما  والصناعة  الزراعة  في 

إيجاد  في  كبيرة  صعوبات  الصيني  الشعب  واجه  حيث  للغاية  صعبة 

لكل  لم يخصص   ١٩٦٢ عام  في  أنه  أتذكر  الكافية.  والمالبس  األطعمة 

الصغيرة  القطعة  القماش، وهذه  متر من  ثلث  شخص صيني سوى 

من القماش ال تكفي لنسج ملبس بل يستخدم فقط للترقيع. لذلك ما 

ارتديت المالبس بدون الرقع عندما كنت شابا.

كانت الحكومة المركزية تأمل أن يتمكن كل صيني من ارتداء ملبس 

جديد واحد على األقل كل عام، فاستوردت أحدث المعدات من شركة 

فرنسية لبناء مصنع كبير لأللياف الكيماوية ليقدم لكل شخص ملبسا 

جديدا منسوجا من األلياف الكيماوية. يقع هذا المصنع على طول نهر 

تايزي في مدينة لياويانغ، وكانت الظروف قاسية للغاية.  في ذلك الوقت، 

كانت الصين في الفوضى التامة، وكانت الحكومة المركزية عاجزة عن 

تحريك فرق الهندسة المحلية لبناء هذا المصنع ألنه لم يرد أي فريق 

الذهاب إلى هذا المكان الشاق.  لذلك، اضطرت الحكومة المركزية إلى 

إرسال الجيش لبناء المصنع.

كانت قدرة الجيش على الهندسة ال تكفي لبناء هذا المصنع، فحصل 

تخرجهم  على  طويل  وقت  يمض  لم  والذين  مثلي  الجامعيين  بعض 

إلى  المشروع. عندما وصلنا  دورا مهما في هذا  يلعبوا  أن  الجامعة  من 

المكان، كان ال يوجد أي غرفة للسكن في الموقع الذي تبلغ مساحته 

وكان  العشب،  على  الجميع  نام  لذلك  المربعة.  الكيلومترات  عشرات 

١
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الالحق،  الوقت  الحرارة.  في  أو أغسطس والجو في غاية  يوليو  ذلك في 

حصل المصنع على بعض التمويل وبنى بعض المساكن التي وفرت 

في  شعرت  كيف  سألتني  إذا  والرياح.  المطر  من  المأوى  من  القليل 

كثر التقنيات تقدما في العالم، ألنه  ذلك الوقت، فسأقول: أوال، شهدت أ

كانت تلك الشركة الفرنسية تتمتع بمستوى عال جدا من التحكم اآللي 

المرة  هي  هذه  وكانت  صينية،  شركة  أي  إليه  تتوصل  يكن  لم  الذي 

األولى التي أتعلم فيها التكنولوجيا األكثر تقدما في العالم. ثانيا، تعلمنا 

من  يحمينا  أن  يمكن  ال  للغاية،  متهالكا  كان سكننا  المشقة.   تحمل 

الرياح والبرد. في الشتاء تنخفض درجة الحرارة إلى ٢٨ درجة مئوية تحت 

الصين  إلى ذلك، كانت  باإلضافة  القاسي.  البرد  الصفر، وكنا نعاني من 

وزيت  اللحوم  إمدادات  وكانت  االقتصادية،  للتنمية  صعبة  بفترة  تمر 

في شمال  يعيشون  الذين  العاديين  للناس  بالنسبة  الطهي محدودة.  

 ١٥٠ حوالي  الطهي  زيت  من  الشهرية  إمداداتهم  كانت  الصين،  شرقي 

جرام. لم يكن هناك إمداد بالخضروات الطازجة طبعا، لذلك كان علينا 

في  حصدناها  التي  والفجل  الكرنب  مثل  الخضروات  بعض  نملح  أن 

الخريف في بركة خرسانية كبيرة، واالعتماد على األطعمة المخللة لمدة 

ستة أشهر. كان طعامنا الرئيسي الذرة الرفيعة التي ليست لذيذة جدا.  

لذلك باختصار، لقد تعلمنا من التكنولوجيا األكثر تقدما في العالم بينما 

نعيش حياة يمكن اعتبارها بدائية.  هذا ما شعرت به عندئذ.

لكنني كنت سعيدا في ذلك الوقت، ألنني إذا قرأت الكثير من الكتب في 

األماكن األخرى في البالد، فقد أتعرض للنقد والفضح. ربما كان المصنع 

أن  علينا  كان  فيه.  الكتب  قراءة  الناس  الذي يستطيع  الوحيد  المكان 

في  الحديثة.   المعدات  هذه  تعمل  كيف  لنفهم  المختلفة  الكتب  نقرأ 

ذلك الوقت، كنت تقنيا في الجيش، وتم ترقيتي ألكون نائب المدير ألحد 

معاهد أبحاث البناء الصغيرة المتكونة من ٢٠ شخصا بسبب اجتهادي 

وأدائي في العمل. وكانت رتبتي هناك تعادل رتبة نائب الفوج. كان حلمي 

عندئذ هو أن أرتقي إلى رتبة ليفتنانت كولونيل قبل التقاعد. ولألسف 
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الشديد، ما حققت هذا الحلم. لذلك أنا مجرد جندي متقاعد بدون رتبة 

عسكرية.

المؤتمر  في  شاركت  إنك  يقال  تايمز:  فاينانشال  صحيفة  مراسل 

يحضر  لم  لماذا   .١٩٨٢ عام  في  الصيني  الشيوعي  للحزب  الوطني 

المؤتمرات األخرى للحزب الشيوعي الصيني؟ وما هي العالقة بين 

شركة هواوي والحزب الشيوعي الصيني؟

رن تشنغ فاي: عندما بنينا مصنع األلياف الكيماوية، ينقصنا نوع من 

األجهزة الختبار المعدات المتقدمة. أخبرني أحد الفنيين في معهد أبحاث 

األتمتة في مدينة شنيانغ أنه رأى أدوات مماثلة عندما سافر خارج البالد، 

ووصف لي مظهرها وهيكلها. من خالل االستدالل الرياضي، تمكنت من 

كن متأكدا مائة بالمائة من ما إذا كان  تصميم لألداة المعنية.  لكنني لم أ

استنتاجي الرياضي صحيحا، لذا لجأت إلى األستاذ لي شيجيو بجامعة 

شمال شرقي الصين ألؤكد ما إذا كان استنتاجي منطقيا وصحيحا أم ال. 

الوقت  الجهاز. وفي ذلك  كد األستاذ استنتاجي، اخترعت هذا  أ أن  بعد 

االقتصادي  البناء  تركز على  البالد  وكانت  األربعة"  تحطيم "عصابة  تم 

العلوم  أهمية  إلبراز  الناس  بين  جيدة  ألمثلة  بالدعاية  نقوم  أن  وتريد 

والتكنولوجيا. لقد كان اختراعي الصغير يوصف باختراع كبير وعظيم، 

وقامت الحكومة بالدعاية له على نطاق واسع في الصحف والمجالت 

اختياري  تم  الدعاية،  اإلعالم. وبسبب هذه  واألفالم وغيرها من وسائل 

كون ممثال حاضرا في المؤتمر الوطني للعلوم. لحسن الحظ أن أ

في  أعلى  رتبة  إلى  يرتقي  أن  لجندي  يمكن  ال  أنه  المعروف  من  كان 

الوقت.  ذلك  في  الصيني  الشيوعي  الحزب  إلى  ينضم  لم  إذا  الجيش 

كن عضوا في  تم اختياري لحضور المؤتمر الوطني للعلوم، لكنني لم أ

بمساعدة  لذا  غريبا،  األمر  القادة  كبار  الصيني. وجد  الشيوعي  الحزب 

٢
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الصيني. وسبب  الشيوعي  الحزب  في  أصبحت عضوا  الحزبية،  اللجنة 

عدم انضمامي إلى الحزب ليس ألنني لم أؤد وظيفتي جيدا، بل لخلفية 

عائلتي. اتهم أبي بأنه رأسمالي فاعتقل وتعرض للمعاملة الظالمة. كما 

من المعروف أنه بالنسبة للمثقف في ذلك الوقت، كانت خلفيته العائلية 

الدقيق  الفحص  بسبب  العاملي.  أو  الفالحي  الكادر  من  تعقيدا  كثر  أ

كثر من ١٠ سنوات. بعد  لخلفية أبي، لم تتم إعادة اعتباره إليه إال بعد أ

انضمامي إلى الحزب في عام ١٩٧٨، شجعت الحكومة على إعداد جيل 

الشبابي،  األربع":  "الصفات  الحكوميين على أساس  الكوادر  جديد من 

والمهني، والعلمي، والثوري. وكنت أتفق مع هذه الشروط فأوصيت بأن 

كون ممثال في المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي الصيني.  أ

ولكن لألسف كنت أصغر من أن أفهم فهما جيدا معنى اإلصالح الكبير 

وسياسات البالد في تلك الفترة التاريخية المهمة. سأحب الوطن وأؤيد 

الحزب الشيوعي الصيني إلى األبد، لكنني في الوقت نفسه لن أفعل أي 

شيء يضر بأي دولة أخرى.

شديدة  ضغوطا  تواجه  أنك  نعرف  برس:  أسوشيتد  وكالة  مراسل 

أوال  أشكرك  أن  فأريد  الماضية،  القليلة  األشهر  أو  األسابيع  خالل 

األمن.  موضوع  عن  سؤاال  أطرح  أن  أود  اليوم.  معنا  مقابلتك  على 

تحدث الحوادث األمنية كثيرا في اآلونة األخيرة، ال تتعلق المخاوف 

األمنية التي عبرت عنها الحكومات مثل الواليات المتحدة وأستراليا 

في  هذه  مخاوفها  تتجسد  بل  لهواوي،  التقنية  والموثوقية  بالقدرة 

ألن  الصينية.  الشركات  كل  حتى  هواوي  لشركة  الحقيقي  الهدف 

من  الشيوعي  الحزب  طلب  وإذا  الصين،  في  تعمل  الشركات  هذه 

ما  لذلك،  تطيعه.  أن  الشركات  فعلى  ما،  بشيء  القيام  الشركات 

شركة  بأن  األجانب  للعمالء  تقديمها  يمكنك  التي  الضمانات  هي 

هواوي قادرة على حماية سالمة شبكاتها وخصوصيتهم؟ وباإلضافة 

٣
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إلى ذلك، ما هي القيود التي تعرقلك عن الوفاء بوعودك في البيئة 

القانونية الصينية الخاصة؟

رن تشنغ فاي: أوال، خالل الثالثين عاما الماضية، ظلت شركة هواوي 

كثر من ١٧٠ دولة واحتفظت  كثر من ٣ مليارات مستخدم في أ تخدم أ

بسجل جيد في مجال األمن. ثانيا، إن شركة هواوي هي شركة تجارية 

مستقلة. عندما يتعلق األمر بأمن اإلنترنت وحماية الخصوصية، فنحن 

ملتزمون بالوقوف إلى جانب عمالئنا بموقف ثابت، ولن نضر بأية دولة 

أو أي فرد. ثالثا، أوضحت وزارة الخارجية الصينية رسميا أنه ال يوجد أي 

قانون في الصين يتطلب من الشركات أن تقوم بزرع أنظمة التجسس 

وال يوجد أي شخص أو مؤسسة حكومية يطلب منا فعل ذلك.

مراسل وكالة أسوشيتد برس: عفوا، ال أريد أن أتشاجر معك في هذا 

الموضوع. ولكن ترى حكومات الواليات المتحدة وأستراليا والدول 

العمالء  يختار  وعندما  للعمالء،  معداتها  تبيع  هواوي  أن  األخرى 

شركتك يثقون بك تماما ألنه سيعطيك البيانات األكثر سرية حول 

كيفية تشغيل شبكة االتصاالت في البالد كلها. إذا طلبت وزارة األمن 

الوطني الصينية من شركة هواوي أن تقوم بشيء ما فماذا يمكن 

لشركة هواوي أن تفعل؟ وماذا ستفعل لضمان أمن العمالء أو أمن 

دولهم؟

رن تشنغ فاي: ما رأيك في أن أبيع الشركة لك؟

منتجا  اشتريت  لقد  الحقيقة،  في  برس:  أسوشيتد  وكالة  مراسل 

صغيرا لشركة هواوي قبل قليل.

منتجاتنا،  لشراء  التكلفة  تحمل  تستطيع  ال  كنت  إذا  فاي:  تشنغ  رن 

كدنا على أن شركتنا تركز على العمالء فقط ولن  فسأغلق الشركة. لقد أ

نفعل أي شيء يلحق أضرارا بمصالح عمالئنا. أعتقد أن شركة أبل هي 

نموذج لنا ويجب أن نتعلم منها. نفضل إغالق الشركة على أن نفعل أي 
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شيء يضر بمصالح عمالئنا من أجل تحقيق مكاسبنا الخاصة.

كثر من شهر على  أنه قد مر أ مراسل وول ستريت جورنال: نعرف 

اعتقال ابنتك في كندا. ما هو شعورك بهذا األمر؟ والسؤال الثاني هو 

هل تشعر بأن ابنتك تكون الهدف لهذا األمر ألنها من أفراد أسرتك؟

أقدم  القضية إلجراءات قضائية، فال  اآلن تخضع هذه  رن تشنغ فاي: 

الكثير من التعليقات هنا. إني أشتاق إليها شوقا شديدا بصفتي أباها. 

أيضا  وإني ممتن  إرك،  وليام  الموقر  القاضي  لنزاهة  للغاية  وأنا ممتن 

سويفت.   كيري  العام  والمدعي  كارسلي  جيب  جون  العام  للمدعي 

اإلنسانية  إدارته  على  للمرأة  الكندي  ألويت  سجن  أشكر  أن  أريد  كما 

وأشكر نزالء منغ وان تشو على معاملتهم الودية لها. كما أقدر الحماية 

القنصلية التي قدمتها الحكومة الصينية لحماية حقوق ومصالح منغ 

وان تشو كمواطن صيني. إنني على ثقة بأن األنظمة القانونية في كندا 

عادلة.  نتيجة  وستعطينا  ونزيهة  وعادلة  مفتوحة  المتحدة  والواليات 

سنقوم بتعليقاتنا وحكمنا لهذه القضية بعد نشر جميع األدلة.

وكالة بلومبرج نيوز: ما رأيك فيما حدث البنتك باعتبارك أباها؟ هل 

وان  منغ  ألن  األشياء  هذه  المتحدة  والواليات  كندا  حكومتا  فعلت 

تشو هي ابنتك؟ ما هو رأيك الشخصي؟

رن تشنغ فاي: ال يمكنني الوصول إلى مراسالت البريد اإللكتروني بين 

هذا  المحكمة عن  تعلن  عندما  ربما  والكندية.  األمريكية  العدل  وزارة 

الدليل، سأعرف ما إذا كانت أفعالهم تستهدف ابنتي ألنها ابنة رن تشنغ 

فاي أو ال. سننتظر لنرى المزيد من األدلة التي سيتم اإلعالن عنها في 

اإلجراءات التالية.

٤

٥



لقاء المائدة المستديرة لرن تشنغ فاي مع وسائل اإلعالم الدولية

٨٩

مراسل قناة سي إن بي سي: ذكرت شركة أبل عندما أجبت السؤال 

من وكالة أسوشيتد برس. أتذكر أنه عندما طلبت الهيئات األمريكية 

المستخدمين  بيانات  تسليم  أبل  الصلة من شركة  ذات  الحكومية 

أن  يعني  هذا  هل  تقصده؟  ما  هذا  هل  ضدها.  الدعوى  أبل  رفعت 

شركة هواوي ستفعل نفس الشيء إذا كان هناك طلب من الحكومة 

الصينية للحصول على بيانات من الشبكات؟ والسؤال الثاني هو هل 

إذا  الصلة؟  ذات  الحكومية  األمريكية  الهيئات  مع  محادثات  لديك 

كان توجد هذه المحادثات، فما هي المحتويات الرئيسية لها؟

رن تشنغ فاي: أوال، ليس لدينا أي قناة للتواصل مع حكومة الواليات 

باألمن  يتعلق  فيما  البعض.  بعضنا  عن  الكثير  نعرف  وال  المتحدة، 

السيبراني، أعتقد أنني قد أوضحت موقفنا تماما: لن نضر أبدا بمصالح 

عمالئنا.

مراسل مجلة فورتشن: إن قلق الدول األجنبية من هواوي نبع عن 

أن  البعض  يرى  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من  العسكرية  تجاربك 

هواوي  أعلنت  ما.   بطريقة  هواوي  ملكية  تملك  الصينية  الحكومة 

داخل  األسهم  لملكية  الهيكل  لكن  للموظفين،  مملوكة  شركة  أنها 

المعلومات  هذه  تجعل  أن  تريد  كنت  إذا  مجهوال.   تزال  ال  الشركة 

علنية أو حتى تجعل شركة هواوي تدرج في البورصة، فمن المؤكد 

األسهم  ملكية  هيكل  تبقي  فلماذا  الشكوك،  هذه  كل  ستبدد  أنك 

داخل الشركة مجهوال وسريا؟

رن تشنغ فاي: قليال ما تنجح الشركات التي تضع رأس المال في المقام 

المال هو شيء  المال، ألن رأس  إلى كسب رأس  األول وتسعى فقط 

طماع، كلما كانت هناك أرباح سعت إليها بدال من السعي إلى تحقيق 

العليا. إن هواوي شركة خاصة، ونحن ملتزمون بمثلنا الطويلة  المثل 

٦
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عدة  لدينا  كان  البداية،  في  واحدة،  نقطة  على  فقط  نركز  نحن  األجل. 

مئات من الموظفين يركزون على هذه النقطة، ثم كان لدينا عدة آالف 

الموظفين يركزون على  لدينا مئات اآلالف من  وعشرات اآلالف، واآلن 

نفس النقطة. نستثمر ١٥ إلى ٢٠ مليار دوالر أمريكي في البحث والتطوير 

كثر  أ المقبلة، سنستثمر  الخمس  السنوات  عام. وفي  النقطة كل  لهذه 

الشركات  إن  والتطوير.  البحث  أمريكي في مجال  من ١٠٠ مليار دوالر 

الرأسمالية تركز فقط على األرقام في البيانات المالية، ولكن شركتنا تركز 

على كيفية تحسين وتطوير هيكل الصناعة في المستقبل. نظام صنع 

للغاية،  بسيط  هدفنا  الرأسمالية.  الشركات  عن  مختلف  لدينا  القرار 

ونحن نعمل بجد لتطوير مجتمع المعلومات للبشر كله.

أقدم لكم معلومات أخرى عن هواوي. لدينا ٩٦٧٦٨ موظفا حامل أسهم. 

الحاملين  للموظفين  الجدد  الممثلين  انتخاب  كملنا  أ يناير،   ١٢ منذ 

كثر من ١٧٠ دولة ومنطقة. استمرت  األسهم في 4١٦ مركز اقتراع في أ

عملية هذه االنتخابات حوالي سنة واحدة. قبل االنتخابات قمنا بالتفسير 

كثر  والتوضيح أوال لنظامنا اإلداري لجميع الموظفين ليصبح موظفونا أ

دراية بهيكل إدارة الشركة. بعد ذلك، رشحنا المرشحين على مختلف 

المستويات، ثم ألقى جميع المرشحين كلماتهم للحصول على الدعم 

وفي  االنتخابية.  الدائرة  في  األسهم  الحاملين  الموظفين  من  واالعتراف 

تحديد  تم  ثم  بعد.  انتخابهم  يتم  ولم  فقط  ترشيحهم  تم  الوقت،  هذا 

األعلى  المستوى  على  الشركة  هيئة  إلى  وتقديمها  المرشحين  قائمة 

لتصفية  نطاق واسع  الموظفين على  اآلراء من  للمراجعة.  وتم جمع 

المرشحين. وبالتالي ستكون تلك القائمة المختصرة خاضعة للمراجعات 

مرة  بالتصفية  للقيام  للشركة  المسؤولين  كبار  قبل  من  والمناقشات 

التقييم  إلعادة  االنتخابات  لجنة  إلى  القائمة  هذه  تسليم  تم  ثم  أخرى. 

والتصفية مرة أخرى لتقليص عدد المرشحين إلى حوالي ٢٠٠ مرشح. 

ثم نشرت هذه القائمة على موقع المعلومات لجمع الرأي العام، ثم تم 

تحديد قائمة المرشحين.
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مسؤولو  يعود  العالمي،  النطاق  على  التصويت  كملنا  أ يناير،   ١٢ في 

الشركة حول العالم وهم يحملون تلك األصوات إلينا في هذه األيام. تعد 

القرار في شركة  الحاملين األسهم أعلى سلطة التخاذ  الموظفين  لجنة 

هواوي، وإن هذه الشركة مملوكة من قبل موظفينا الحاملين األسهم 

الشركة  في  يعملون  موظفون  وبعضهم  موظفا.   ٩٦٧٦٨ عددهم  البالغ 

المتقاعدون للشركة. ال يوجد فرد  الموظفون  اآلن، والبعض اآلخر هم 

واحد يمتلك حتى سنت واحد من أسهم هواوي دون العمل في هواوي، 

وال توجد مؤسسة خارجية أو هيئة حكومية واحدة تمتلك أسهمنا، حتى 

سنت واحد. لدينا مستودع خاص للحفاظ على بيانات األسهم، ونرحب 

بزيارة أصدقائنا الصحفيين إليه.

كنت فقيرة في بداية إنشاء مشروعي الخاص. عندما تم تسريحي من 

الجيش تلقيت أنا وزوجتي ٣٠٠٠ يوان كتعويض من الجيش، في ذلك 

 ٢٠٠٠٠ مدينة شنتشن  في  لتسجيل شركة  أدنى مستوى  كان  الوقت، 

يوان. من خالل جمع األموال، تمكنت من الحصول على ٢١٠٠٠ يوان 

لتسجيل الشركة. اليوم، بلغ إجمالي عدد األسهم التي أمتلكها شخصيا 

 ،٪٠.٥٨ هي  لجوبز  األسهم  نسبة  أن  وأعرف   ،٪١.١4 هواوي  شركة  في 

المعقول أن تنخفض حصة أسهمي  أتعلم من جوبز ومن  ويجب أن 

في الشركة. 

مراسل صحيفة فاينانشال تايمز: في العام الماضي قيل إن اتصال 

مركز االتحاد اإلفريقي الذي قدمت شركة هواوي المعدات المعنية 

له تعرض للتسلل، ما هو رد شركة هواوي على ذلك؟ إذا فعل صيني 

على  األدلة  بعض  وترك  الصين  في  هنا  قانوني  غير  شيئا  أجنبي  أو 

هاتف هواوي، فهل ستتعاون هواوي مع الهيئات القضائية الصينية 

لهواوي  أجنبي  أو  صيني  موظف  ارتكب  إذا  ومثال،  القضية؟  لحل 

جريمة في بلدان خارج الصين، فما هي أفعال هواوي؟

٨
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رن تشنغ فاي: بالنسبة لموظفي شركة هواوي، سواء كانوا صينيين 

أو غير صينيين، إذا انتهكوا القوانين المحلية، فسنتعاون مع الهيئات 

ينتهك  سلوك  أي  بشدة  نعارض  نحن  للتحقيق.  المحلية  القضائية 

القوانين واللوائح ألي دولة. وفي داخل شركتنا، لدينا نظام صارم وشامل 

هي  إنشائه  وفكرة  خارجها،  أو  البالد  داخل  الموظفين  سلوك  إلدارة 

منع حدوث مثل تلك األخطاء. سيتم ضبط من يرتكبون انتهاكات من 

المعنية بمسائل االنضباط لدينا. قد يتوسع حجم هواوي  الهيئة  قبل 

في عصر  المعقدة  األوضاع  من  مزيدا  وتواجه  المستقبل  في  باستمرار 

تنهار  فقد  االنضباط،  خالل  من  سلوكنا  بإدارة  نهتم  لم  إذا  السحابة. 

الشركة يوما ما.

أما تسلل شبكة االتحاد اإلفريقي، فإنه ال عالقة له بشركة هواوي.

موظفي  لسلوك  واالنضباط  اإلدارة  حول  فورتشن:  مجلة  مراسل 

في  هواوي  موظفي  أحد  اعتقال  تم  الماضي،  األسبوع  في  هواوي، 

بولندا لالشتباه في قيامه بالتجسس. طرد شركة هواوي هذا الموظف 

دون انتظار المحاكمة أو إعالن األدلة. بينما في كندا، حيث تم اعتقال 

منغ وان تشو في ديسمبر، تقف هواوي إلى جانبها وعبرت عن ثقتها 

مختلفة؟  بطريقة  القضيتين  هاتين  هواوي  تعالج  فلماذا  ببراءتها. 

كبيرة  جهودا  بذلت  ولكن  بولندا  في  الموظف  طرد  قرار  اتخذ  لماذا 

إلثبات براءة منغ في كندا؟

رن تشنغ فاي: كلتا القضيتين في العملية القضائية، وأنا لست في وضع 

يسمح لي بتقديم المزيد من التعليقات بخالف المعلومات المتاحة من 

بياناتنا الرسمية.

٩



لقاء المائدة المستديرة لرن تشنغ فاي مع وسائل اإلعالم الدولية

١٢١٣

مراسل وكالة بلومبرج نيوز: لنعد إلى موضوع أعمال شركة هواوي، 

القلق  بسبب  هواوي  معدات  استخدام  عن  الدول  بعض  توقفت 

القلق على  التي سيحدثها هذا  اآلثار  السيبراني، ما هي  األمن  على 

أعمال هواوي؟ ما هي اإلجراءات والخطط التي تضعها هواوي أو ما 

تعتقد أنه ينبغي لهواوي القيام بها للحفاظ على أعمالها العادية في 

تلك األسواق، مثل أوروبا والواليات المتحدة ودول تحالف العيون 

الخمس وغيرها من الدول المتقدمة؟

ال  بينما  هواوي  شركة  يقبلون  العمالء  بعض  يوجد  فاي:  تشنغ  رن 

المشكلة  هذه  توجد  كانت  بل  جديدا،  أمرا  ليس  هذا  اآلخرون.  يقبلها 

موظفي  أو  الكونغرس  أعضاء  من  القليل  اتخذ  إذا  أيضا.  الماضي  في 

الحكومة  يمثل  ال  فهذا  هواوي،  قبول  عدم  قرار  األمريكية  الحكومة 

بأكملها ويمكننا أن نتواصل ونتبادل لحل الخالفات. ولكن إذا أصبحت 

هذه األوامر أوامر الحكومة، فسنتوقف عن أعمالنا في تلك الدول.

إذا  الخامس،  الجيل  تكنولوجيا  على  يركز  الحالي  الوقت  في  الجدل  إن 

نظرنا إلى الجيل الرابع، فال أعتقد أن هناك أي خالف أو جدال حول هذا 

الموضوع.  لذلك، بالنسبة للمنتجات التي ال يوجد فيها مثل هذا الجدل، 

شراء  عدم  الدول  بعض  قررت  قد  مبيعاتنا.   لدفع  العمل  سنواصل 

معدات من هواوي، لذلك، يمكننا تحويل تركيزنا على الخدمة األفضل 

للدول التي ترحب بشركتنا. يمكننا بناء شبكات عالية الجودة في تلك 

الدول إلثبات أننا جديرون بالثقة.  لذلك، أعتقد أننا نشارك في منافسة 

تقنية وهو منافسة عادلة.

مراسل وكالة أسوشيتد برس: اعتقلت الحكومة الصينية مواطنين 

كنديين بتهمة تتعلق باألمن الوطني. وأمس أصدرت المحكمة حكما 

خارج  البعض  يرى  المخدرات.  بتهريب  متهم  كندي  على  باإلعدام 

١٠
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على  للرد  للصين  كالرهينتين  احُتجزا  الكنديين  هذين  إن  الصين 

اعتقال ابنتك منغ وان تشو في كندا، وإن قضية المخدرات تلك ربما 

على  أنك  أو  شركتك  أن  يعتقدون  أنهم  يبدو  القضية.  بهذه  تأثرت 

وأصدرت  رهائن  اعتقل  التي  الصينية  بالحكومة  شخصي  اتصال 

الحكم على قضية المخدرات هذه لمساعدة هواوي، ما رأيك في هذا 

الكالم؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف األسباب ومجرى التطور لهذه القضية.

التي  الجديدة  اإلجراءات  ستعوق  جورنال:  ستريت  وول  مراسل 

لشركة  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  تطور  الدول  بعض  تتخذها 

في  أوسع  نطاق  على  وصعوبات  قيودا  الشركة  تواجه  وقد  هواوي، 

البولنديون  المسؤولون  الماضي، صرح  الالحق. في األسبوع  الوقت 

أن الناتو يجب اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بشركة هواوي. نظرا 

للقيود التي قد تواجهها هواوي، فقد ال تستطيع هواوي دخول الكثير 

من  سواء  هواوي  على  تأثيراتها  هي  فما  العالم.  دول  أسواق  من 

الناحية التجارية أو من السمعة؟ وكيف ستواجه هواوي هذه القيود 

في المستقبل؟

رن تشنغ فاي: أوال، لست متأكدا مما إذا كان اقتراح بولندا سيقبل من 

كانت  إذا  ما  أعرف  وال  األخرى ألن قوتها صغيرة محدودة،  الدول  قبل 

أن  أعتقد  االقتراح.  هذا  تنفيذ  دفع  على  الكافية  بالقدرة  تتمتع  بولندا 

كبر في الناتو، لذلك  الدول األخرى مثل فرنسا وألمانيا قد يكون لها آثار أ

لست متأكدا مما إذا كانت شركات بولندا تستطيع أن تلعب دورا مهما 

في هذا األمر. حتى ولو تحصل بولندا على ما تريده، فهذا لن يهمنا ألن 

هواوي ليست شركة مدرجة في البورصة، فنحن ال نحتاج إلى بينات مالية 

جميلة. إذا لم ُيسمح لنا ببيع منتجاتنا في أسواق معينة، فإننا نفضل 
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أنه سيكون  أعتقد  إطعام موظفينا،  تمكنا من  القليل. طالما  التقلص 

هناك دائما مستقبل واعد لشركتنا.

والتطوير  البحث  في  أمريكي  دوالر  مليار   ٢٠ إلى   ١٥ بين  ما  نستثمر 

حجم  حيث  من  العالم  في  الخامسة  المرتبة  هواوي  وتحتل  عام،  كل 

ومن  اختراع،  براءة   ٨٧٨٠٥ لقد سجلنا  والتطوير.  البحث  في  االستثمار 

بينها ١١١٥٢ براءة اختراع تم تسجيلها في الواليات المتحدة. نحن نشارك 

كثر من ٣٦٠ منظمة متخصصة بإنشاء المعايير في مجال االتصاالت،  في أ

كثر من ٥4٠٠٠ مشروع. لذلك نعتقد أن هواوي أقوى شركة في  وطرحنا أ

صناعة االتصاالت، وأن تلك الدول التي ترفض منتجات هواوي ستقارن 

اختيارها مع الدول التي تقبل منتجات هواوي، وال يحق لنا أن نفرض 

قيودا على اختيارها.

فقد  الخامس،  الجيل  تكنولوجيا  في  جهودها  أعظم  هواوي  بذلت  لقد 

كثر من ٣٠ عقدا تجاريا فضال عن شحن ٢٥٠٠٠ محطة أساسية  وقعنا أ

أنه  أعتقد  الخامس.  الجيل  لتكنولوجيا  االختراع  براءات  وسجلنا ٢٥٧٠ 

طالما أحسنا في تطوير المنتجات فسيكون هناك عمالء يختارونها. إذا 

لم تكن المنتجات جيدة، فلن يقوم أحد بشرائها رغم الدعاية الممتازة. 

لذا فإن ما يمكننا الفعل هو تبسيط إدارتنا الداخلية لنركز على تحسين 

منتجاتنا وخدماتنا. أعتقد أن هذا هو ما يجب أن نعمل عليه لمواجهة 

تحديات هذا العالم المتغير.

ال توجد سوى عدة شركات في العالم تعمل على تطوير تكنولوجيا الجيل 

مجال  في  تعمل  التي  شركات  عدة  سوى  توجد  ال  كما  الخامس، 

تكنولوجيا الميكروويف.  وشركة هواوي هي الشركة الوحيدة في العالم 

التي تتمكن من دمج المحطات األساسية للجيل الخامس مع أحدث 

تقنيات الميكروويف. وباستخدام تقنيتنا ال تحتاج المحطات األساسية 

للجيل الخامس إلى األلياف البصرية التي يكلف تركيبها نفقات عالية، 

لدعم  السرعة  الفائق  الميكروويف  استخدام  يمكننا  ذلك،  من  بدال 
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الوصالت الواسعة للنطاق الترددي العريض األمر الذي تقدم لنا طريقة 

عملية توفر التكاليف وتتفق مع الظروف الخاصة في المناطق المختلفة 

والمساحة  المنخفضة  السكانية  الكثافة  ذات  األرياف  في  وخاصة 

مناطق  تمثل  هي  الريفية  المناطق  أن  نفترض  أال  ينبغي  الواسعة. 

المناطق  في  المتحدة  الواليات  في  الفلة  أحياء  من  الكثير  تقع  فقيرة.  

الريفية. بدون األلياف البصرية، ال يمكن لألغنياء الذين يعيشون في تلك 

المناطق أن يستمتعوا بتلفزيون ٨ كي، ولكن في الوقت نفسه، ستكون 

التكاليف لتركيب األلياف البصرية عالية جدا في تلك المناطق. لذلك، 

السرعة  الفائقة  بالخدمات  للتمتع  هواوي  منتجات  على  سيعتمدون 

قد  الوقت،  ذلك  بحلول  الخامس.  الجيل  لتكنولوجيا  الجودة  والعالية 

تصبح األمور مختلفة.  قد تطلب تلك الدول من شركة هواوي بيعها 

البيع.  من  هواوي  حظر  من  بدال  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  منتجات 

طبعا، هواوي شركة تركز على العمالء. لذلك أعتقد أنه من الممكن أن 

نبيع معداتنا لهم.

مراسل قناة سي إن بي سي: ذكرت أنه إذا كانت الحكومة الصينية 

أو زرع أنظمة التجسس فإنك  تطلب منك تسليم بينات الشبكات 

سترفض ذلك بالتأكيد ولن تطيع للطلب. ولكن أنت عضو في الحزب 

الشيوعي أيضا، فكيف يمكنك أن ترفض طلب الحكومة أو الحزب 

الشيوعي؟ وبأي طريقة ستحارب هذه المتطلبات واألوامر؟  ما هو 

الضمان الذي يمكنك تقديمه إلى عمالئك بأنه إذا كان هناك طلب 

مثل هذا فلن تطيع لذلك؟

رن تشنغ فاي: شركتنا شركة تجارية تركز على العمالء، فال بد أن تلتزم 

ال  قد  فهي  الشخصية،  السياسية  معتقداتي  أما  التجارية.  بالقوانين 

قليل،  قبل  موقفي  أوضحت  قد  أنني  أتذكر  التجارية.  بأفعالي  تتعلق 

وهو أنني لن أفعل هذا الشيء. بعد نشر هذا القول في الصحف، ربما 
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بعد مرور ٢٠ أو ٣٠ عاما، يمكن للناس أن يقوموا بتقييم سلوكي بهذا 

القول إذا كنت ال أزال على قيد الحياة.

التي  شركة  عن  تحدثنا  آخر:  سؤال  سي:  بي  إن  سي  قناة  مراسل 

نظام  يوجد  هل  ضدها.  دعوى  ورفعت  الحكومة  متطلبات  رفضت 

قانوني في الصين يمكّن هواوي من فعل نفس الشيء؟

أن  للحكومة  ينبغي  فإنه  الحكومة،  رفضت طلب  إذا  فاي:  رن تشنغ 

ترفع الدعوى ضد هواوي، وليس العكس. ما إذا كانت الحكومة سترفع 

مثل هذه الدعوى أم ال، فال أعرف.

مراسل موبايل وورد اليف: يرى البعض أن االحتكاكات بين الواليات 

قد  بل  التجارية،  الصراعات  مجرد  ليست  هي  والصين  المتحدة 

في  أسألك:  أن  فأريد  الدولتين.  بين  جديدة  باردة  حرب  إلى  تؤدي 

طائفتين  إلى  تقسمت  الالسلكية  االتصاالت  تكنولوجيا  الماضي، 

رئيسيا، إحداهما جي إس إم واألخرى سي دي أم إي، وكما تقسم 

نظام التشغيل للهواتف الذكية إلى طائفتين أندرويد وآي أو إس. هل 

تتوقع أن تكون هناك طائفتا التقنية في المستقبل؟ وإحداهما طائفة 

الواليات  بقيادة  التقنية  طائفة  هي  واألخرى  الصين  بقيادة  التقنية 

المتحدة.

رن تشنغ فاي: في تاريخ تطور السكك الحديدية ظهرت أنواع ومعايير 

والسكة  القياسية  والسكة  الضيقة  السكة  مثل  للسكك  مختلفة 

التكاملية  التنمية  لتحقيق  العريضة مما شكل صعوبة وعرقلة كبيرة 

فيها  تعايشت  بفترة  أيضا  مررنا  االتصاالت،  مجال  وفي  الصناعة.  لهذه 

تواجه  كانت  الشبكات،  بناء  تكاليف  أيضا  ذلك  زاد  مختلفة،  معايير 

أجل  ومن  الرابع،  والجيل  الثالث  الجيل  تكنولوجيا  المشكلة  هذه 

توحيد شبكات االتصاالت، عملنا بجد للتوصل إلى معيار عالمي موحد 
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لتكنولوجيا الجيل الخامس، وهذا يضع أساسا متينا لبناء مجتمع ذكي. 

إن تقسيم التكنولوجيا بشكل تعسفي إلى عالمين مختلفين سيعرقل 

تقدم المجتمع الذكي، ومستقبل مجتمع البشرية سيعتمد على ُمُثل 

العلماء وحكمة السياسيين، وأنا شخصيا أؤيد توحيد المعايير العالمية.

الصين،  في  معتقلون  كنديون  هناك  جورنال:  ستريت  وول  مراسل 

لديها  ليست  القضايا  إن هذه  باإلعدام. قلت  ومنهم من حكم عليه 

أنه  البالد  خارج  الناس  بعض  يرى  ولكن  هواوي،  شركة  مع  عالقة 

توجد عالقة بها. هل تعتقد أن هذه القضايا ستترك تأثيرات سلبية 

على قضية السيدة منغ وإطالق سراحها؟ وباإلضافة إلى ذلك، كيف 

عالقتك مع السيدة منغ؟ وكيف هذه العالقة تتجسد في ظل العمل 

في شركة هواوي؟

رن تشنغ فاي: أوال، ال أعرف العالقات بين هذه القضايا. في قضية منغ 

وان تشو، ندافع عن حقوقنا عن طريق القانون.

حميمة  عالقة  إنها  فسأقول  وابنته،  كأب  منغ  وبين  بيني  العالقة  أما 

إنها  أقول  لماذا  أخرى.  في جوانب  وليست حميمة  الجوانب  بعض  في 

ليست حميمة؟ ألنني كنت في الجيش عند صغر ابنتي، هذا يعني أنني 

وفي  عام.  لمدة ١١ شهرا كل  أتمكن من صحبتها  لم  عام  في كل  كنت 

األوالد  على  كان  عائلتي،  مع  أقضيه  أن  يمكنني  الذي  الوحيد  الشهر 

كمال  إ عليهم  كان  والعشاء،  المدرسة  وبعد  المدرسة،  إلى  الذهاب 

والمراهقة  الطفولة  عالقتنا خالل  تكن  لم  لذلك،  المدرسية.  واجباتهم 

كافح  حميمة. باإلضافة إلى ذلك، عندما أسست هواوي، كان علي أن أ

وأعمل باجتهاد من أجل بقاء هذه الشركة، حيث أمضي ١٦ ساعة يوميا 

للعائلة، فعالقتي مع  لدي وقت كاف  ليس  للعمل وكان  المكتب  في 

ابي وابنتيّ كلهم ليست قريبة. كأب، أشعر بوخز الضمير. سبق لي أن 
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تحدثت معهم وسألتهم عما إذا كانوا يفضلون قضاء المزيد من الوقت 

لهم  وأقدم  أخلق  التي  والمنصات  الفرص  يفضلون  أو  للعب  معي 

اليوم؟ كانت إجابتهم هو أن الفرص والمنصات هي أفضل، فأعرف أنهم 

قد سامحوني بغيابي عن طفولتهم.

العالقة  نضع  ال  منتظم،  نظام  ذات  شركة  شركتنا  فإن  العمل،  في  أما 

العائلية في االعتبار خالل العمل. وال أشرف مباشرة على أعمال منغ وان 

تشو، لذلك ليس لدينا تبادالت كثيرة في مكان العمل أيضا. بالطبع، بعد 

تقاعدي في المستقبل، سأبذل قصارى جهودي لتقديم التعويض لها.

لقد  السابق:  سؤالي  أواصل  دعني  نيوز:  بلومبرج  وكالة  مراسل 

والسؤاالن  للتقاعد؟  اآلن  خطة  أي  لديك  هل  التقاعد،  عن  تحدثت 

اآلخران مرتبطان بالواليات المتحدة. لقد ذكرت أنه ليس لديك قناة 

من  عديد  توجد  اليوم  األمريكية.   الحكومة  مع  والتبادل  للتفاوض 

التي  المعلومات  هي  ما  هنا،  والصحفيون  األجنبية  اإلعالم  وسائل 

تريد توصيلها من خاللنا إلى حكومة الواليات المتحدة؟ باإلضافة إلى 

ذلك، ذكر ترامب في تويتر أنه يمكن أن يتدخل في قضية منغ إذا كان 

ذلك سيخدم المفاوضات التجارية مع الصين. ما رأيك في ترامب؟

على  تقاعدي  توقيت  سيتوقف  األول،  السؤال  حول  فاي:  تشنغ  رن 

للناس  يسمح  جديد  دواء  اختراع  غوغل  فيه  تستطيع  الذي  الوقت 

بالعيش إلى األبد. أنا في انتظار هذا الدواء.

والسؤال الثاني، إذا سئلت عن الرسالة التي أريد توصيلها إلى الواليات 

اليوم  العالم  يشهد  المشترك.  والفوز  التعاون  إنها  فسأقول  المتحدة، 

أو  دولة  ألي  المستحيل  ومن  للتكنولوجيا،  هائلة  وتغيرات  تطورات 

شركة أن تنجح بمفردها. في عصر الصناعة، ربما تمكنت دولة واحدة 

من صنع آلة نسيج كاملة أو قطار كامل أو سفينة كاملة بنفسها. ولكن 
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في المجتمع المعلوماتي، يعتبر الترابط بين الجميع مهما للغاية. وهذه 

االعتمادات المتبادلة هي العنصر األساسي الذي يدفع المجتمع للتقدم 

العالمية  السوق  على  تسيطر  أن  شركة  ألي  يمكن  ال  أسرع.  بشكل 

وحدها ويجب على عشرات اآلالف من الشركات في العالم أن تتضافر 

الجهود إلنجاح مشروع واحد.

السؤال الثالث، ال أستطيع أن أعلق على كالم ترامب في الوقت الحالي 

وسأنتظر التطور الجديد للقضية. أما رأي الشخصي في الرئيس ترامب، 

كبير.  بشكل  الضرائب  خفض  على  يقدم  عظيم  رئيس  أنه  فأعتقد 

وهذا يساعد على تطوير الصناعات المختلفة في الواليات المتحدة. مع 

استخدام الذكاء االصطناعي في الصناعة وأيضا في إدارة الشركات، يمكن 

تخفيف التحديات التقليدية المتعلقة النقابات العمالية وقضايا الرعاية 

االجتماعية واإلضرابات. تخفيض الضرائب يؤدي دورا إيجابيا في جذب 

االستثمار. وهذا يشبه حفر خندق في األرض ليجعل المياه تتدفق إليه. 

مع  ترامب  يتعامل  أن  المهم  من  أنه  أعتقد  نفسه،  الوقت  في  ولكن 

جميع الدول وجميع الشركات وديا لجذب مزيد من استثماراتها لخلق 

اإليرادات  خسارة  وتعويض  كثر  أ وفرص  كثر  أ أرباح  المتحدة  للواليات 

في  ترامب  الرئيس  استمر  إذا  للحكومة.  الضريبية  التخفيضات  من 

تخويف الدول والشركات األخرى، واستمر في احتجاز األشخاص بشكل 

تعسفي، فمن سيخاطر باالستثمار في الواليات المتحدة؟ في هذه الحالة، 

ال تستطيع ظروف االستثمار الجيدة التي خلقها تخفيض الضرائب أن 

تؤدي دورها.

التي  الشكوك  أن  الكثير  يرى  تايمز:  فاينانشال  صحيفة  مراسل 

تعبر عنها الواليات المتحدة في تكنولوجيا الجيل الخامس ال تتعلق 

بالسياسة أيضا، وقد أصبحت ضرب  إنها تتعلق  بالتقنية فقط، بل 
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ما  المتحدة.  والواليات  الصين  بين  الباردة  الحرب  هواوي جزءا من 

رأيك في هذه المسألة؟

رن تشنغ فاي: أوال، إن شركة هواوي ال تتمتع بهذه األهمية والعظمة 

"بذور  مثل  نحن  األمريكية.  الصينية  العالقات  على  تأثيرات  لتترك 

الدور  ما  قوتين عظيمتين.  بين  الصراع  في وسط  الصغيرة  السمسم" 

الذي يمكن أن نلعبه؟ وفي الوقت نفسه لم يكن للصراع التجاري بين 

الصين والواليات المتحدة تأثير كبير على أعمالنا. من المتوقع أن نواصل 

نمونا في عام ٢٠١٩، ولكن قد يقل معدل النمو عن ٢٠ ٪.

ثانيا، يعتقد بعض الناس في الغرب أن في معدات هواوي دسائس، هذا 

النوع من األيديولوجية السخيفة مثلما حطم الناس آالت النسيج خالل 

الثورة الصناعية، ألنهم ظنوا أن آالت النسيج المتقدمة تضر العالم. نحن 

أيديولوجية.  أي  على  تحتوي  ال  المعدات  وهذه  فقط،  المعدات  نقدم 

أال  آمل  لذلك  هواوي.  وال  وتشغيلها،  بإدارتها  االتصاالت  مشغلو  يقوم 

يعود الناس إلى أيام الثورة الصناعية التي تحطمت آالت النسيج فيها.

االعتمادات  أن  سابقا  ذكرت  سؤاالن،  لدي  فورتشن:  مجلة  مراسل 

المتبادلة في صناعة االتصاالت كلها عالية للغاية، وعرفنا أن شركة زد تي 

إي الصينية توقفت عن تقديم منتجاتها وخدماتها لمدة طويلة بسبب 

الواليات  اتخذت  إن  الماضي.  العام  في  األمريكية  التصدير  عقوبات 

المتحدة مراقبة التصدير إزاء شركة هواوي، فهل ستخنق أعمال هواوي؟ 

والسؤال الثاني، قيل إنه قبل وقت طويل، عندما أنتجت هواوي جهاز 

التبديل سبق لك أن التقيت مع جيانغ زيمين الرئيس األسبق للصين، 

باألمن  مرتبطة  كانت  االتصاالت  تبديل  جهاز  أن  اللقاء  خالل  وذكرت 

الوطني ارتباطا وثيقا، فأريد أن أتأكد من وجود هذا اللقاء، وهل تعتقد أن 

صناعة االتصاالت مرتبطة باألمن الوطني ارتباطا وثيقا؟

١٨
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رن تشنغ فاي: أوال، لقد استثمرنا كثيرا في البحث والتطوير خالل هذه 

لشركة  ما حدث  إي،  تي  زد  نحن شركة مختلفة عن شركة  السنوات، 

زد تي إي لن يحدث لشركة هواوي. سياسات هواوي ومبادئ التجارة 

األساسية تطلب منا أن نلتزم بجميع القوانين واللوائح في الدول التي 

تتخذها  التي  التصدير  ولوائح  قوانين  ذلك جميع  في  بما  فيها،  نعمل 

األمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. نحن نظل تسعى إلى 

تحسين نظامنا الذي يتفق مع جميع المتطلبات وااللتزامات الدولية.

مشغلي  ألن  كثيرا،  نتأثر  لن  ولكن  به  سنتأثر  األمر  هذا  حدث  إذا 

أقدم  أن  لي  اسمحوا  بنا.  يثقوا  أن  سيواصلون  العالم  حول  االتصاالت 

لكم بعض األمثلة.  عندما حدث تسرب نووي في فوكوشيما اليابانية، 

نحو  هواوي  موظفو  اتجه  لكن  المنكوبة،  المنطقة  من  الناس  هرب 

المعاكسة، خاطر موظفو هواوي بحياتهم وأعادوا تشغيل ٦٨٠  الجهة 

محطة أساسية عاطلة خالل أسبوعين وهم قدموا مساهمات كبيرة في 

عملية اإلنقاذ واإلغاثة. كانت منغ وان تشو أيضا على متن الطائرة من 

هونج كونج إلى اليابان في ذلك الوقت لتشارك في عملية اإلغاثة وكان 

هواوي هي شركة  الطائرة. شركة  متن  على  فقط  اثنان  كبان  را هناك 

المنكوبة  المناطق  تلك  نحو  تسير  بل  الكوارث  تواجه  عندما  تهرب  ال 

بكل شجاعتها من أجل األمن للبشرية كلها. المثال الثاني هو أنه عندما 

اجتاح تسونامي إندونيسيا، قام 4٧ من موظفي هواوي بإعادة تشغيل 

قدم  مما  ١٣ ساعة،  المنكوبة خالل  المناطق  في  أساسية  ٦٦٨ محطة 

الذي بلغت قوته ٩.١  الزلزال  آخر هو  اإلغاثة. مثال  دعما قويا لعملية 

الزلزال. سأل  درجة في تشيلي، فقدنا االتصال بثالثة موظفينا في مركز 

الفريق المحلي عن رأيي عندما كانوا على استعداد إلرسال فريق اإلنقاذ. 

كبر إذا أرسلنا فريق اإلنقاذ  اعتقدت أنه يمكن أن يكون هناك خسائر أ

حاال ألن الزالزل ما زالت يستمر. لذلك قررنا االنتظار بصبر. أخيرا، تمكن 

المسؤول  المحلي وأخبرهم  االتصال بمسؤولهم  الموظفون من  هؤالء 

المنكوبة  المنطقة  إلى  عادوا  ثم  الميكروويف.  أجهزة  تعطل  مكان 
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بناء على  الميكروويف.  قد قمنا بتصوير فيلم قصير  إلصالح معدات 

تجربتهم الشجاعة. بعد الزلزال، سافرت إلى تشيلي والتقيت مع هؤالء 

النبيذ الجيد كهدية.  الموظفين. أعطاني أغنى رجل في شيلي علبة من 

أعطيته للموظفين الثالثة. المثال اآلخر هو في إفريقيا. في كثير من الدول 

األمراض  بل  فحسب،  الحروب  من  هناك  السكان  يعاني  ال  اإلفريقية، 

هواوي  شركة  موظفي  من  كثير  أصيب  قد  أيضا.  الخطورة  الشديدة 

يخافون من  العمل وال  يثابرون على  بالمالريا ولكنهم  العاملين هناك 

الحروب واألمراض. لدينا صور كثيرة تحكي قصصهم المتأثرة ويمكن 

أننا  األمثلة تدل على  إن هذه  أن تقدمها لكم.  العامة  العالقات  لقسم 

العليا  مثلنا  أجل  من  بجد  نعمل  بل  األرباح،  إلى  تسعى  شركة  لسنا 

المالية،  البينات  المالي واألرقام في  الكسب  المجتمع بدال من  ولصالح 

ونظل نبذل الجهود رغم الظروف الشاقة.

ثانيا، سبق لي أن زرت المحطات األساسية في قرية بالقرب من جبل 

إفرست على ارتفاع ٥٢٠٠ متر. وقلت إنه إذا كنت خائفا من الموت، فكيف 

إذا كانت شركة  بجرأة؟  األمام  إلى  التقدم  الناس على  يمكنني تشجيع 

هواوي شركة تضع رأس المال في المقام األول، فكثير من األعمال التي 

قمنا بها اآلن لم يكن ممكنا. على مدار الثالثين عاما الماضية، قدمت 

هواوي مساهمات كبيرة في تقدم المناطق النائية الفقيرة حول العالم، 

لقد ضحى بعض موظفينا بحياتهم، يجب أال ننسى هؤالء األشخاص 

المجتمع.  في  هواوي  قدمتها  التي  المساهمات  ننسى  أال  ويجب  أبدا، 

واألهم من ذلك، يجب أال ننظر إلى الحقيقة ونشرحها بعين الشكوك.

ثالثا، سبق للرئيس جيانغ زيمين أن قام بزيارة هواوي. في ذلك الوقت، 

كانت شركة هواوي صغيرة جدا، وكانت األرضية المصنوعة من اإلسمنت 

بل  تعليمات محددة.  أي  يعط  لم  جيانغ  الرئيس  ولكن  رطبة،  تزال  ال 

الصحفيون حول  ذكره  ما  أسمع  لم  كبر.  أ بجدية  العمل  على  شجعنا 

هذه الزيارة.
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مراسل وول ستريت جورنال: لدي سؤاالن، من الذي يدور في ذهنك 

يدور  الثاني  السؤال  هواوي؟  لشركة  التنفيذي  كالرئيس  ليخلفك 

حول دورك في تشكيل ثقافة هواوي، تشتهر ثقافة هواوي بمطالبها 

العالية، ويصفها الناس بأنها "ثقافة الذئب". ما هو دورك في تشكيل 

هذه الثقافة؟ لماذا تعتقد أن الثقافة مهمة للشركة؟

رن تشنغ فاي: الهدف الوحيد لوجود شركة هواوي هو خدمة عمالئنا. 

لتحقيق  تدفعنا  التي  التشحيم  وزيوت  الدافعة  القوة  هي  السلطة 

بالسلطة  ويتمتع  المسؤولية  يتحمل  يخلفني  من  المشتركة.  قيمنا 

لدفع تحقيق القيم المشتركة لهواوي وعلمائها، ويجب عليه أن يؤدي 

دور القوة الدافعة ودور زيوت التشحيم. إذا لم تتقيد السلطة ببعض 

القيود، فسوف يعيق أو حتى يدمر القيم المشتركة. لذلك، تم تصميم 

نظامنا اإلداري بفكرة تقسيم السلطة، والتقدم المشترك، والحفاظ على 

التوازنات. هذا سيضمن أن السلطة تدور في حلقة مغلقة، وتجدد نفسها 

بطريقة علمية.

ال يمكن للشركة أن تضع مستقبلها على أكتاف أي فرد، إال فستتوقف 

أعمال الشركة إذا واجه هذا الشخص المخاطر. لمواجهة الظروف المتغيرة 

للبقاء والتنمية في المستقبل، يجب أن نتمسك بالقيادة الجماعية حتى 

نتمكن من التغلب على صعوبة واحدة تلو األخرى وتحقيق النجاح باستمرار. 

تكمن الحيوية واالستمرارية آللية القيادة الجماعية في التعاقب والتناوب 

المنتظمين. كما ذكرت سابقا أننا في هذا العام قد أكملنا االنتخابات التي 

حضرها ٩٦٧٦٨ موظفا في ١٧٠ دولة ومنطقة. تهدف هذه االنتخابات إلى 

أن نضمن  النظام، يمكننا  للسلطة. من خالل هذا  تشكيل هيكل جديد 

الحماية الحقيقية والورث الطويل لقيمنا المشتركة المتمثلة في التركيز على 

العمالء وخلق القيمة لهم.

يتكون نظام إدارتنا وحوكمتنا من هيئات عديدة على مختلف المستويات. 

لكل منها مسؤوليات واضحة. وفي الوقت نفسه، تم تقسيم سلطاتها 

١٩
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سبيل  على  للسلطة.  االستخدام  إساءة  وتجنب  التوازنات  لتحقيق 

القادة  كبار  من  تتكون  التي  األساسية  النخبة  لجنة  بناء  تم  المثال، 

ينسحبون  وقد  اإلشراف  أو مجلس  اإلدارة  أعضاء مجلس  كانوا  الذين 

الطويلة  الشركة  الحفاظ على مصالح  اللجنة على  اآلن. تساعد  منهما 

استوحينا  لقد  اإلدارة.  قادة  اختيار  المسؤولية عن  تتحمل  كما  المدى 

واستمددنا  مالك  فريدموند  الشهير  األوروبي  اإلدارة  عالم  من  إلهامنا 

المنشأة  األخرى  الشركات  أيضا من تجارب  اللجنة  اإللهام إلنشاء هذه 

اإلدارة  أعضاء مجلس  اختيار  يتم  العالم.  أوروبا وحول  أنحاء  في جميع 

على أساس الحكمة والقدرة. ال يهمنا أسبقيتهم ألن مسؤوليتهم هي 

قيادة الشركة إلى المستقبل. ويتم اختيار أعضاء مجلس اإلشراف على 

وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أداء  على  يشرفون  وهم  اإلخالص  أساس 

المسؤولين. هكذا تدور السلطة في حلقة مغلقة وتجدد نفسها بطريقة 

علمية.

لدينا حاليا ثالثة رؤساء الدورية. كل منهم يتناوب لمدة ستة أشهر، وهم 

يعدون أعلى قيادة في الشركة خالل هذه األشهر الستة. لكن هذا القائد 

اإلداري  نظامنا  هو  القانون  وهذا  شركتنا،  لقانون  أيضا  يخضع  األعلى 

للرئيس  يحق  المثال،  على سبيل  الجماعية.  الديمقراطية  على  القائم 

المتناوب أن يطرح اقتراحا، ويقوم الرؤساء الثالثة بالمناقشة عنه قبل 

سبعة  من  تتألف  التي  اإلدارة  لمجلس  التنفيذية  اللجنة  على  عرضه 

أشخاص. بعد تصويت اللجنة التنفيذية، تم تسليم االقتراح إلى مجلس 

اإلدارة ليصبح االقتراح قرارا نهائيا، وهذا يتبع أيضا مبدأ األغلبية. يقوم 

باسم مجلس  التنفيذية  للجنة  النظامية  باإلدارة  اإلدارة  رئيس مجلس 

التنفيذية  اللجنة  أعمال  وتتبع  األسهم،  الحاملين  الموظفين  نواب 

الذي  اإلشراف  مجلس  أيضا  لدينا  اإلداري.  نظامنا  اإلدارة  ومجلس 

بالضبط  أعرف  ال  أنا  لذلك،  اإلدارة.  أعضاء مجلس  يشرف على سلوك 

الجديد بشكل طبيعي خالل هذه  القائد  وريثي. سيظهر  من سيكون 

الدورة، وليس من خالل تعييني، ألنني لست ملكا.
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مراسل قناة سي إن بي سي: أريد أن أسأل عن توقعاتك لعام ٢٠١٩. 
يواجه بعض المنافسين لهواوي وقتا صعبا مثل شركة إريكسون، 
هل هذا سيساعد على تنويع أعمال هواوي؟ هل لديك هدف محدد 

لإليرادات لعام ٢٠١٩؟

السوق  في  كثيرة  صعوبات  نواجه  قد   ،٢٠١٩ عام  في  فاي:  تشنغ  رن 
الدولية. لهذا السبب قلت قبل قليل إن معدل نمونا في العام المقبل 
سيكون أقل من ٢٠ ٪، وأعتقد أن الرقم لعام ٢٠١٩ ستكون على األرجح 
نوكيا  مثل  أقراننا  أسواق  نخطف  لن  أمريكي.  دوالر  مليار   ١٢٥ حوالي 
وإريكسون في الوقت الذي يعانون من الصعوبات. لكن أعتقد أن البيئة 
الكلية في صالحهم، ألنه توجد قيود كثيرة على هواوي في بعض الدول، 
كثر  لكن ال توجد قيود على تلك الشركات. لذلك، أعتقد أن لديهم فرصا أ

من هواوي.

أن  ممكن  هل  األول،  السؤال  تايمز:  فاينانشال  صحيفة  مراسل 
تشرح لنا العالقة بين السيدة سون ياه فانغ ووزارة األمن القومي 
الصينية؟ والسؤال الثاني، ما هو العالقة بين شركة هواوي وجيش 
التحرير الشعبي الصيني؟ وكم دخل يأتي من الجيش أو المؤسسات 
التابعة للجيش؟ السؤال الثالث، هل هناك تعاون في مجال البحث 
والتطوير بين هواوي والمؤسسات التابعة لجيش التحرير الشعبي 

الصيني؟

السيرة  عن  المعلومات  تتوفر  األول،  السؤال  حول  فاي:  تشنغ  رن 
الذاتية للسيدة سون على موقع شركة هواوي. ثانيا، من المحتمل أن 
التحرير  لجيش  المدنية  لألغراض  المنتجات  من  صغيرة  كمية  نبيع 
الشعبي، لكنني ال أعرف الرقم الدقيق، ألنه ليس من عمالئنا الرئيسيين. 
ثالثا، ليس لدينا أي تعاون في البحث والتطوير مع المؤسسات التابعة 

لجيش التحرير الشعبي.

٢٠

٢١
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والبيئة  ترامب  الرئيس  ذكرت  جورنال:  ستريت  وول  مراسل 

االستثمارية في الواليات المتحدة قبل قليل، أريد أن أعرف وجهات 

إن  البعض  قال  األمريكية.  الصينية  التجارية  الحرب  حول  نظرك 

التجارية هو أن  إلى اندالع هذه الحرب  الرئيسي الذي أدى  السبب 

الصينية  السوق  إلى  الوصول  عليها  يصعب  األمريكية  الشركات 

على  الصينية،  الشركات  مع  العادل  للتنافس  الفرصة  وتنقصها 

زالت  ما  ولكن  السحاب،  مجال  هواوي  دخلت  قد  المثال،  سبيل 

الصين.  في  المجال  هذا  في  كثيرة  قيودا  تواجه  األمريكية  الشركات 

السوق  على  االنفتاح  توسيع  الصين  على  يجب  أنه  تعتقد  فهل 

شركات  على  التأثيرات  هي  فما  هذا،  الصين  تفعل  إذا  األمريكية؟ 

التكنولوجيا الصينية؟

أنا لست الشخص  رن تشنغ فاي: أؤيد دائما سياسة االنفتاح، ولكن 

الذي يتخذ القرار.

بين شركتنا  قضية  هناك  كانت   ،٢٠٠٣ عام  في  لك.  قصة  أحك  دعني 

وشركة سيسكو تلفت االنتباه على نطاق واسع. في ذلك الوقت، كانت 

شركة هواوي ال تزال شركة صغيرة جدا. شعرت بضغوط شديدة عندما 

واجهنا هذه القضية بسبب نقص الخبرة. ولكن حتى في ذلك الوقت، 

لم أحاول إثارة المشاعر القومية ضد سيسكو. بعد عدة سنوات التقيت 

مع جون تشامبرز رئيس سيسكو في المطار، قال لي إنه كان على دراية 

تامة بموقف هواوي تجاه سيسكو. هذا ألننا نعرف أن الصين لن تكون 

لها مستقبل إال بعد أن تتخذ سياسة اإلصالح واالنفتاح. يجب أال تغلق 

البالد بابها لمجرد شركة هواوي.

التوقف عن شراء  الواليات المتحدة فجأة  والمثال اآلخر، عندما قررت 

عن  نمتنع  أن  علينا  يتعين  إنه  الصينيين  بعض  قال  هواوي،  هواتف 

على  شركتنا  تتطور  أال  يجب  أنه  هو  موقفنا  كان  ولكن  أبل.  منتجات 

حساب المصالح الوطنية وعل حساب سياسة اإلصالح واالنفتاح. رغم 

٢٢
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أننا نواجه صعوبات كبيرة في الدول الغربية، نستمر في دعم البالد لتصبح 

كثر ازدهارا عندما  كثر انفتاحا. لذلك، أعتقد أن الصين يمكن أن تصبح أ أ

كثر انفتاحا. تصبح أ

إلي.  االستماع  في  الطويل  الوقت  هذا  لقضاء  الجميع  أشكر  أن  أود 

أعلم أنني ال أتحدث دائما بشكل علمي ودقيق، لكنني أعتقد أن هذه 

المناسبة فرصة سانحة لنا للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. 

وأظن أننا سنلتقي في المستقبل القريب، ربما يمكننا أن نناقش عن 

بعض المسائل بشكل أعمق في ذلك الوقت. إن مواضيعنا اليوم واسعة 

جدا، فمن السهل أن أجيبها. في الحقيقة أنا أخاف من أن تطرحوا سؤاال 

اليوم  البعض  على  بعضنا  تعرفنا  قد  المتابعة.  أسئلة  العديد من  مع 

فيمكننا شرب القهوة معا وإجراء المزيد من المحادثات غير الرسمية 

غير  المحادثات  هذه  تجعلوا  أال  فضلكم  من  ولكن  المستقبل.  في 

الرسمية معروضة في عناوين الصحف. فسنجري المزيد من المحادثات 

المفتوحة والقلبية. مرة أخرى، خالص شكري لكم جميعا.
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فاي  تشنغ  لرن  المستديرة  المائدة  لقاء 
مع وسائل اإلعالم الصينية
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الصعوبات  تواجه شركة هواوي بعض  مراسل مجلة تساي جينغ: 

مؤخرا، هل تنبأت هواوي بشكل منهجي من قبل بهذه الصعوبات؟ 

هل هواوي قادرة على التغلب على هذه الصعوبات باستثماراتها في 

االبتكار والبحث والتطوير لهذه السنوات الطويلة؟

رن تشنغ فاي: يمكن القول إننا قد توقعنا المشاكل التي قد تواجهنا 

لبضع  لمواجهتها  باالستعداد  قمنا  وقد  سنة.  عشرة  بضع  قبل  اليوم 

عشرة سنة أيضا. فاليوم، نحن مستعدون للتعامل مع الوضع الحاضر. 

فعال، إن الصعوبات ستؤثر علينا، غير أنها لن تؤدي إلى أزمة خطيرة.

مراسل مجلة تساي جينغ: في ظل الوضع الحالي، ما فهمك لمعنى 

ومغزى االبتكار الذاتي بالنسبة إلى الشركات الصينية؟

رن تشنغ فاي: لم يعجبني مصطلح "االبتكار الذاتي". أعتقد أن العلم 

كتاف  والتكنولوجيا هما الثروة المشتركة للبشرية. علينا أن نقف على أ

أسالفنا. هذه هي الطريقة الوحيدة لتقصير مسافتنا إلى أن نصبح الرواد 

في العالم. إن االعتماد على النفس في كل شيء هو مبدأ للمزارعين فقط، 

يجب أال نصر على فعل كل شيء بأنفسهم. ولكنني أؤيد روح االبتكار 

لآلخرين،  الفكرية  الملكية  نحترم  أن  علينا  أنه  يعني  وهو  المستقل، 

أن  نريد  إذا  الستخدامها.  الثمن  وندفع  والرخصة  اإلذن  على  ونحصل 

نقلد اآلخرين، يجب علينا أن نحصل على الرخصة وندفع الثمن أيضا، 

وهذا هو القانون.  طبعا، جميع العلماء يعملون على االبتكار الذاتي، فما 

أقصده هو االبتكارات الهندسية في شركتنا.

هواوي  استعدادات  هي  ما  سؤال،  لدي  قت:  أي  تطبيق  مراسل 

لألسوأ لمواجهة التيار ضد العولمة هذه المرة؟

رن تشنغ فاي: لم نتأثر بتغير البيئة في خارج الشركة بشكل كبير. ألنني 

١
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أن يشترى  بد  المنتجات األخرى، ال  بأن منتجاتنا أفضل من  على ثقة 

المستهلكون منتجاتنا. على سبيل المثال، قليل من الشركات في العالم 

قادرة على تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، وشركة هواوي أفضل منها، 

وكما هناك قليل من الشركات قادرة على تطوير تكنولوجيا المكروويف، 

وهواوي هي األفضل أيضا. وفي العالم كله شركة وحيدة قادرة على ربط 

المكروويف، وهي هواوي. وفي  بتكنولوجيا  الخامس  الجيل  تكنولوجيا 

المستقبل، تكنولوجيا المكروويف ستستخدم في قاعدة الجيل الخامس 

مما سيجعل القاعدة تتمكن من إرسال بيانات بالنطاق الفائق العرض 

بتكنولوجيا المكروويف دون استخدام األلياف البصرية. ولكن البعض 

فقط،  الشاسعة  الريفية  المناطق  على  تنطبق  القاعدة  هذه  إن  قال 

مناطق  كثيرا من  ألن  أيضا،  الغربية  الدول  على  تنطبق  أنها  أرى  لكن 

إذا  األرياف،  تنتشر على نطاق واسع في  أراضيها وهي  الفلة تقع على 

يريد السكان أن يشاهدوا التلفزيون بدقة ٨ كيي أو يتمتعون بالشبكة 

كثر لبناء  الفائقة السرعة، فال بد أن يشتروا أجهزتنا، وإال، فسيدفعون أ

قد  التقنية  في  االختراقات  إن  األخرى.  التكاليف  المرتفعة  الشبكات 

خلقت مزيدا من الفرص لنا في األسواق. لذلك، لم نقلق من ذلك مثلما 

يتخيل بعض الناس.

مراسل مجلة جلوبال تامز: منذ مدة طويلة، االتهام الدائم من قبل 

إزاء المؤسسات الصينية بم فيها شركة هواوي هو  الدول الغربية 

سرق الملكية الفكرية، فما رأيك؟

رن تشنغ فاي: ال يمكنني أن أمثل كافة الشركات الصينية، بل أتحدث 

باسم شركة هواوي فقط. سبقت لهواوي أن واجهت بضع قضايا كبيرة 

براءة   ٨٧٨٠٥ هواوي  لدى  جيدة.  النتائج  وكانت  المتحدة،  الواليات  في 

اختراع، و١١١٥٢ منها من براءة االختراع المسجلة في الواليات المتحدة، 

المعلوماتي  المجتمع  بناء  في  إيجابيا  دورا  هذه  اختراعنا  براءة  وتؤدي 

٣
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االختراع  براءة  تداخل  اتفاقيات  إلى  توصلنا  وقد  المتحدة.  للواليات 

الغربية. رغم أن هواوي ال تستطيع أن تمثل  الشركات  مع عديد من 

للشركات  الفكرية  الملكية  حقوق  تحترم  أنها  غير  األخرى،  الشركات 

األخرى على اإلطالق.

مراسل وكالة أنباء شينخوا: لماذا لم تظهر في الصين مؤسسة مثل 

شركة كوالكوم التي تتطور باالعتماد على الملكية الفكرية؟ توجد في 

مدينة شنتشن بعض الشركات الصينية، لديها براءة اختراع نفسها، 

الصناعية  للسلسلة  السفلي  الجزء  إلى  التنقل  إلى  اضطرت  ولكنها 

الشركات  وحصار  الفكرية  الملكية  لشكاوى  التعرض  بسبب 

األجنبية. فأريد أسألك: ما هي التعديالت التي يجب أن تضاف إلى 

نظام حقوق الملكية الفكرية الصيني؟

الحقوق  من  نوعا  الفكرية  الملكية  حقوق  نعتبر  إذا  فاي:  تشنغ  رن 

تحسنا  والتكنولوجيا  العلوم  في  البالد  ابتكار  تطور  يشهد  فقد  العينية، 

كبيرا. وهذا يعني أن قانون حقوق الملكية الفكرية هو جزء من قانون 

انتهاك  عن  عبارة  الفكرية  الملكية  حقوق  وانتهاك  العينية،  الحقوق 

ال  المستقل.  لالختراع  صالحة  البيئة  هذه  فستكون  العينية،  الحقوق 

يمكن أن تظهر وتتطور شركة صينية مثل كوالكوم في المستقبل بدون 

الفكرية  الملكية  أن حماية حقوق  ندرك  أن  علينا  المستقل.  االختراع 

تؤدى دورا إيجابيا في تطور البالد على المدى الطويل، ويجب أال تكون 

حجة للغرب لفرض عقوبات علينا. لذلك، على بالدنا أوال أن تشجع على 

النمو  سرعة  تتباطأ  قد  المقلدة.  المنتجات  وتمنع  المستقل  االختراع 

االقتصادي بعد ذلك، ولكن نوعية المنتجات ستكون أحسن، وستظهر 

مزيد من الشركات ذات قوة التنافس األكبر.

٤
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مراسل وكالة أنباء شينخوا: يشعر عامة الجماهير اآلن بأننا قد رجعنا 

األشخاص  أو  المؤسسات  بعض  اُتهمت  حيث  المكارثية  عصر  إلى 

بأنها تنتمي إلى الشيوعية فتعرضت للضرب والحصار. هل شعرت 

بأن هناك بعض الحواجز في طريق هواوي إلى األسواق الدولية بعد 

السابع،  البند  وخاصة  الصينية  الوطنية  االستخبارات  قانون  إصدار 

القانون  هذا  بتفسير  الصين  تقوم  أن  الضروري  من  أنه  تظن  هل 

بشكل مقبول عبر بعض الوسائل.

ولكن  مصداقية.  الشخصي  لتفسيري  ليست  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

ال  الصينية:  الخارجية  وزارة  أوضحت  وقد  موقفها،  أبدت  قد  الحكومة 

األبواب  تركيب  مؤسسة  أي  من  يتطلب  الصين  في  قانون  أي  يوجد 

الخلفية في نظام الحاسوب. 

القوانين  تطيع  أن  الصينية  المؤسسات  من  الصين  تتطلب  ثانيا: 

القوانين  فيها  بما  فيها  تعمل  التي  البلدان  في  بها  المعمول  واللوائح 

حول  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  والواليات  المتحدة  لألمم  واللوائح 

مراقبة الصادرات والعقوبات عليها.

قد  رن،  الرئيس  يا  بك،  أهال  التلفزيونية:  شنتشن  قناة  مراسل 

اشتغلت أعمال اإلعالم في مدينة شنتشن لعدة سنوات، كما ذكرت، 

المقابلة  بنفسك  تلقيت  ما  نادرا  الماضية،  سنة  الثالثين  خالل 

األجنبية  اإلعالم  وسائل  بعض  ترى  اإلعالم.  وسائل  مع  الصحفية 

أن مقابلتك في هذا العام مع الصحفيين نادرة للغاية، وهذا بسبب 

هذا  موافق على  أنت  اآلن. هل  هواوي  تواجه  التي  الخطيرة  األزمة 

والسؤال  المقابلة؟  طريق  عن  تعبر  أن  هواوي  تريد  عّم  التعليق؟ 

إزاء  الغربية  الدول  اآلخر هو: حول االتهام من قبل بعض حكومات 

شركة هواوي في مجال األمن السيبراني، هل هذا االتهام عبارة عن 

٥
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فكرة مسبقة صادرة عن التاريخ، أو تحتاج هواوي فعال إلى تحسين 

نظامها؟ وكيف تبدد هواوي شكوك الغرب فيها؟

العالقات  المقابلة ألن مكتب  إلى قبول  أوال، اضطررت  رن تشنغ فاي: 

إلى موظفينا  الثقة  أنقل  أن  للشركة حثتني مرات وطلب مني  العامة 

الـ٠٠٠٠ ١٨ وجميع عمالئنا من أجل أن نجعلهم يتعرفون علينا ويثقون 

كثر ونخفف قلق المجتمع. ولكن المشكلة لم تكن خطيرة في الواقع.  بنا أ

عندما يعقد االجتماع في داخل الشركة، يكون لدى جميع المحاضرين 

الحماسة الكبيرة، ولم نشعر بأن الوضع خطير، غير أن عامة الجماهير في 

خارج الشركة لم يعرفوا حالتنا كثيرا، فنحن في حاجة إلى نقل الثقة إلى 

المجتمع، وهذا هو سبب ألن أجلس هنا معكم. وطبعا، قد تتباطأ سرعة 

نمو الربح في شركتنا هذا العام، وقد ال يزيد معدل النمو على ٢٠٪.

وثانيا، حول قضية األمن السيبراني. علينا أن نميز بين األمن المعلوماتي 

واألمن السيبراني، هما مختلفان. وبالنسبة إلى هواوي، قد قدمت هواوي 

كثر  في الثالثين سنة الماضية خدمات ألكثر من ٣ مليارات شخص في أ

من ١٧٠ دولة، ولديها سجل أمن جيد. ولكن ظللنا في حاجة إلى التحسين. 

البرمجيات في سبيل تحقيق  أما اآلن، فنقوم بإعادة بناء هيكل ونظام 

األهداف األربعة: "معمارية الشبكة المبسطة ونمط التعامل المبسط 

واألمن السيبراني العالي المستوى، وحماية الخصوصية وااللتزام بالنظام 

األوروبي العام لحماية البيانات )GDPR("، وفي الخمس سنوات المقبلة، 

سنستثمر في البحث والتطوير بشكل جبار من أجل بناء أفضل شبكة 

كثر مما كان  في العالم. وبعد خمس سنوات، قد تكون األرباح السنوية أ

عليها في السنة الحالية بأكثر من ضعف. 

وخالل   ٢٠١٤ عام  في  أنه  ذكرت  كما  اليومية:  إن  بي  سي  مراسل 

المقابلة األولى بينا، قلت إن هواوي ليست غامضة وسرية، ما وراء  ٧



لقاء المائدة المستديرة لرن تشنغ فاي مع وسائل اإلعالم الصينية

٣4٣٥

حجابها هو تجاعيد. وهذا القول أعطاني انطباعا عميقا. اآلن، قد مرت 

خمس سنوات، هل تظن أن حجاب هواوي قد تم كشفه؟ يبدو أن 

أصوات الشكوك كثرت في المجتمع الدولي.

الحجم،  ازداد  كلما  كثرت.  قد  التجاعيد  أن  يعني  هذا  رن تشنغ فاي: 

مثل  جدا،  حجم صغير  إلى  شركتنا  حجم  تقلص  إذا  المشاكل.  كثرت 

واضح،  يراه بشكل  أن  الجميع  فيستطيع  الفالح،  إلى  بالنسبة  البطاط 

نراه  أن  علينا  يصعب  كان  الحجم،  ازداد  كلما  الشكوك.  توجد  فلن 

بوضوح ونتنبأ بالمستقبل بعد عقد أو عقدين. فأظن أن كثرة شكوك 

أزمة خطيرة.  هناك  أن  تقصد  ال  أنها  غير  أمر طبيعي،  الجماهير  عامة 

وإلى جانب ذلك، الشكوك شيء ذو قيمة كبيرة. على سبيل المثال، إن 

الشكوك هي من طوابع العلماء، وإال، فال يكتشفون األشياء الجديدة. 

لذلك، يعتبر الشك من المشتقات الضرورية لمسيرة التقدم.  

ولكن،  المستقبل.  في  المعلوماتي  المجتمع  تطور  نتخيل  أن  يمكننا  ال 

التغيرات  تتمثل في  ثورة جبارة  البشري سيشهد  المجتمع  أن  ال شك 

في  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  مثال،  اإلنتاج،  وسيلة  حيث  من  الهائلة 

اإلنتاج الصناعي لرفع كفاءة اإلنتاج. قد زرتم خطوط إنتاج شركتنا، وهي 

ينتمي  له  فقط  صغير  جزء  بل  الحقيقي،  االصطناعي  الذكاء  ليست 

الذكاء االصطناعي، وال يوجد كثير من الموظفين في خطوط  إلى تقنية 

إلى بضعة موظفين  الخط  يحتاج هذا  بعد خمس سنوات، قد  اإلنتاج. 

فقط أو أقل، وسيكون عملهم الرئيسي ترميم األجهزة. طبعا، إن كثيرا 

من الموظفين في خطوط اإلنتاج ليسوا عماال عاديين، بل هم حاصلون 

على شهادة الدكتوراه. ولكن في الوقت نفسه، ينقصنا األكفاء القادرين 

على األعمال اليدوية وخاصة في إنتاج الرقاقة الضوئية. 

وخاصة  التعليم  تطور  دفع  في  العصر  هذا  في  البالد  أولوية  تتمثل 

إنجازات  نحقق  أن  يمكننا  ال  الريفية.  المناطق  في  األساسي  التعليم 

علمية أساسية كثيرة بدون التعليم األساسي الجيد. ويجب على البالد 
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يرغبون  الممتازين  األكفاء  لتجعل  الريف  في  المعلمين  أجور  ترفع  أن 

االلتحاق  يريدون  الممتازين  الطلبة  ولتجعل  المعلم،  بمهنة  القيام  في 

بجامعة المعملين. بهذا األسلوب، نتمكن من تحقيق الهدف المتمثل 

في "تمكيين األشخاص الممتازين من تربية األشخاص األفضل". وفي 

يو  وسو  دونغ  تسي  ماو  مثل  الصينيين  الثوريين  من  كثير  الواقع، 

الوضع  ولكن  المعلمين.  معهد  من  تخرجوا  وغيرهم  كيتشنغ  وهوانغ 

األطفال  يجعل  المعلمين منخفضة مما  أجور  تكون  بالعكس،  الحالي 

يكونون  فال  الرزق،  كتساب  ا على  تساعدهم  ال  المعارف  أن  يعتقدون 

كبة المجتمع المتغير بعد  مولعين بالدراسة. وهكذا لن يستطيعوا موا

هو  األول  جزأين،  إلى  الصناعة  عقود، حيث ستتقسم  ثالثة  أو  عقدين 

الصناعة التي تعتمد على الذكاء االصطناعي، وهي ستتنقل إلى الدول 

كبر، واستخدام الذكاء االصطناعي  الغربية التي تتمتع بقدرات تقنية أ

واإلضرابات  العمال  بنقابات  متعلقة  مشاكل  حل  على  سيساعدها 

واألجور المرتفعة الرعاية االجتماعية. أما الجزء اآلخر فهو الصناعة التي 

االصطناعي،  الذكاء  على  كليا  تعتمد  صناعة  إلى  التحول  تستطيع  ال 

الدول  التكاليف مثل  المنخفضة  الدول  إلى  تتنقل  أن  المحتمل  فمن 

ولمواجهة هذه  أوروبا.  الالتينية وجنوبي  وأمريكا  آسيا  في جنوب شرقي 

لتكن  أولوياتها  صدارة  في  التعليم  تضع  أن  لبالدنا  ينبغي  التغيرات، 

الفرص  وانتهاز  الكبيرة  التكنولوجية  الثورة  تلك  الستقبال  مستعدة 

التي تأتي بها تلك الثورة. يعد رفع الجودة الثقافية لألمة كلها مسؤولية 

لكل  واجب  أيضا  وهو  والحكومة  الصيني  الشيوعي  للحزب  رئيسية 

ثالث  أو  عقدين  بعد  عتيقة  ستكون  اليوم  السحاب  وناطحة  مواطن. 

كفاء  عقود، وإذا نستثمر في التعليم، فسيكون هؤالء األطفال الفقراء أ

ممتازين بعد عقدين أو ثالث عقود ويساهمون من أجل ازدهار البالد.  

في فترة التحول التاريخية المهمة، تركز هواوي على إدارة نفسها فقط، 

ولن تتدخل في شؤون اآلخرين. لذا، نستثمر كمية هائلة من األموال في 

سبيل التقدم. قبل قليل، سألني الصحفي من تلفزيون الصين المركزي 
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كثر  أ العلمية  التي استثمرتها هواوي في األبحاث  "لماذا كانت األموال 

هذه  في  شركتنا  ربح  المثال،  سبيل  على  كسبتها؟"،  التي  األرباح  من 

السنة تجاوز ٩ مليارات دوالر، غير أن االستثمارات في األبحاث العلمية 

بلغت ما بين ١٥ و٢٠ مليار دوالر. هذه األموال هي من تكاليف الشركة، 

وفي الواقع هي جاءت من الزبائن. فاألموال من الزبائن ال تصبح األرباح، 

بل االستثمارات.

التقنية  تطبيق  دورة  أن  هو  السبب  الريادة؟  في  هواوي  ترغب  لماذا 

الجديدة وتعميم استخدامها قد أصبحت أقصر من الماضي. في الماضي 

تطبيق  مثال،  ٥٠ و٦٠ سنة،  بين  ما  العلماء  تطبيق معادالت  استغرق 

كثر  أ الالسلكية استغرق  االتصاالت  الكهربائية في  المغنطيسية  نظرية 

من ٥٠ سنة. وهذا لن يحدث في العصر الحديث، هذه العملية قد تكون 

قصيرة للغاية. فإذا لم نجر البحوث األساسية بأنفسنا، ونجلس بانتظار 

قيام اآلخرين بذلك، فقد نكون متخلفين عن العصر.

إن الصين دولة كبيرة من حيث عدد السكان، إذا تتحول إلى دولة ذات 

مع  نتنافس  عندما  كبر  أ ثقة  لدينا  فستكون  النوابغ،  من  هائلة  كمية 

اآلخرين. لذلك، يجب أن يحظى معلمي المدرسة االبتدائية بمزيد من 

كبيرا  تحسنا  المعيشي  المعلمين  مستوى  شهد  قد  طبعا  االحترام. 

ولن  مشرق  مستقبل  لبالدنا  يكون  لن  ولكن،  الماضي،  مع  مقارنة 

نستطيع أن نفوز في التنافس العالمي إال بعد أن نجعل مهنة المعلم 

أشرف مهنة في البالد.

إن شركة هواوي قد حققت إنجازات كثيرة، ومن أهم عوامل نجاحنا هو 

أن لدينا عديدا من العلماء األجانب، وكثير منهم يعملون في هواوي ألن 

كثر من الشركات األخرى. لدينا على األقل ٦٠٠ عالم رياضيات  األجور أ

كثر  كثر من ١٢٠ عالم كيمياء فضال عن أ كثر من ٨٠٠ عالم فيزياء وأ وأ

كثر من ٦٠ ألف مهندس  من ٦ آالف خبير في مجال األبحاث األساسية وأ

في مختلف المجاالت. فنتقدم باستمرار بفضل وجود هذا الفريق القوي، 
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فإذا نريد أن نكون قادرين على التنافس مع الدول الغربية، فعلينا أن 

نقوم بتحسين وإنهاض التعليم وهذا سيستغرق ٥٠ أو ٦٠ سنة.

في  يقع  بل  األساسية،  المنشآت  في  يقع  ال  التعليم  إلنهاض  األمل 

المعلمين. على سبيل المثل، كان المكاتب وغرف الدراسة وغيرها من 

كاديمية هوانغ بو العسكرية في تاريخ الصين.  المرافق بسيطة جدا في أ

وكما نراه من األفالم، في جامعة الشعب الصينية السياسية العسكرية 

في  يجلسون  الكوادر  كان  الصينية،  التاريخ  في  اليابان  ضد  للمقاومة 

المقاعد الصغيرة البسيطة في الملعب المغبر وهم يستمعون إلى خطاب 

الميكروفون، وهؤالء األشخاص هم من أسس الصين  زعيم ماو بدون 

كاديمية هوانغ بو العسكرية وجامعة الشعب  الجديدة. لذلك، أعتقد أن أ

الصينية السياسية العسكرية للمقاومة ضد اليابان تعتبران أيضا من 

كفاء كثيرين رغم الظروف  أشهر وأعظم الجامعات في العالم، ألنهما أعدا أ

الصعبة والمرافق البسيطة. لذلك، يستحق المعلم الذي يسمى أيضا 

بمهندس روح اإلنسان االحترام واالهتمام ألنه يمثل األمل للبالد.

مراسل سي بي إن اليومية: هل تريد توجيه تحذير للمجتمع بطرح 

قضية التعليم؟

رن تشنغ فاي: يجب على المجتمع أن يحمل شعارا: تمكيين األشخاص 

الممتازين من تربية أشخاص أفضل، ويجب أال يكون المعلمون فقراء، 

حتى ولو كان البلد يعاني من الفقر.

مراسل سي بي إن اليومية: ماذا تريد أن تقوم به لهذا األمر؟

رن تشنغ فاي: لقد قدمنا نموذجا رائعا للمجتمع بتطوير شركة هواوي 

البداية،  في  شيء  أي  تمتلك  ال  هواوي  كانت  عظيمة.  شركة  لتصبح 

ليست له خلفية قوية وموارد وفيرة إال ذكاء اإلنسان. حققنا اإلنجازات 

العظيمة اليوم بتجميع ذكاء الصينيين وذكاء األجانب، وهذا يدل على 

األهمية البالغة للتعليم.
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مراسل موقع أخبار بنغ باى: في عصر الجيل الرابع، نرى أن هواوي 

تتجاوز الكثير من المنافسين وتبادر إلى دخول المرحلة الجديدة في 

هذه الصناعة. خيل إلينا أن ما ينتظر هواوي في عصر الجيل الخامس 

فرضها  كثيرا  قيودا  اآلن  هواوي  تواجه  ولكن  الشاسع.  العالم  هو 

الحالة  هذه  توقعت  قد  هواوي  أن  ذكرت  وكما  الخارجي،  العالم 

ستتخذها  التي  اإلجراءات  هي  ما  أسأل:  أن  فأريد  تواجهها.  التي 

هواوي لحل المشكالت الحالية؟ والسؤال الثاني: قد زرنا مختبرين 

في  جبارة  بذلت جهودا  قد  هواوي  أن  ونعتقد  الصباح،  هذا  لهواوي 

األبحاث األساسية، كما نعرف أن الحكومة الصينية تشجع الشركات 

أن  ممكن  هل  أيضا،  األساسية  باألبحاث  القيام  على  والجامعات 

توضح فكرتك لنا حول هذا الموضوع؟

رن تشنغ فاي: هناك معلمة استقالت من العمل وقالت في خطاب 

كثر. وكما أريد أن أقول إن هذا  االستقالة: العالم كبير وأريد أن أعرفه أ

العالم كبير، وهناك كثير من األماكن يمكننا أن نطبق الجيل الخامس 

فيها، ولكن لم نستطع القيام بذلك في كل مكان. استبعاد هواوي في 

بعض الدول ال يقصد أن منتجاتنا ممنوعة في العالم كله. وبعض الناس 

نتطور  ألننا  وذلك  هواوي،  إنجازات  وفي  الخامس  الجيل  دور  في  بالغوا 

عواطفهم  جماح  يكبحوا  أن  يستطيعون  ال  الفتيان  وبعض  سريعا، 

شديدة  حاجة  في  ليس  اليوم  اإلنساني  المجتمع  الواقع،  في  الجياشة. 

النطاق  إليه هو  الناس  الذي يحتاج  الخامس. ما  الجيل  إلى تكنولوجيا 

إن  العريض،  النطاق  ليست  الخامس  الجيل  ميزة  ولكن  العريض، 

لتكنولوجيا الجيل الخامس إمكانيات كثيرة، ولكن إطالق هذه اإلمكانيات 

يتطلب مزيدا من الطلبات وهذه العملية ستستغرق وقتا طويال. يعتقد 

بعض الناس أن الجيل الخامس مثل موجة تأتي بثروات وأموال ويجب 

علينا أن ننتهز الفرصة الكتساب هذه الثروات واألموال، ولكن أظن أن 

تطور تكنولوجيا الجيل الخامس سيكون بطيئا. ما زالت اليابان وكوريا 

جيد،  بشكل  تستخدمانه  أنهما  غير  الرابع،  الجيل  تستخدما  الجنوبية 

٨
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وهذا يكفي إلرضاء طلبات المستهلكين. لم نستخدم الجيل الرابع على 

خير وجه، عندما أستخدم هاتفي النقال، تتراوح سرعة الشبكة بين ٢٠ 

و٣٠ ميغابت كل ثانية، ولكن سرعة الجيل الرابع الحقيقية يمكن أن 

تصل إلى ما بين ٣٠٠ و4٠٠ ميغابت كل ثانية التي تمكن المستهلكين 

النهار  في  شبكتنا  سرعة  ولكن  كيي.   ٨ بدقة  التلفزيون  مشاهدة  من 

 4 بدقة  التلفزيون  يدعم  وهذا  ثانية  كل  ميغابت  و٣٠   ٢٠ بين  تتراوح 

إلى  يرجع  والسبب  جيدة،  ليست  الشبكة  بنية  ألن  لماذا؟  فقط.  كيي 

نقص علماء الرياضيات المتخصصين في بنية الشبكة لمشغل الشبكة. 

لذلك، إذا لم تحل مشكلة بنية الشبكة المعقدة، فال تختلف تكنولوجيا 

الجيل الخامس عن الجيل الرابع. هذا مثل أن فمي كبير ولكن حنجرتي 

أبتلعها.  أن  استطعت  لما  اللحم،  كبيرة من  تناولت قطعة  لو  صغيرة، 

إن الجيل الخامس ليس قادر كما يتخيل عامة الجماهير، فيجب على 

الناس أن تنظروا إليها بهدوء. ومن المتوقع أن تعمل تكنولوجيا الجيل 

الخامس على موجات ملليمتر، وفي ذلك الوقت، يمكنك الحصول على 

كبر بمقدار ١٠٠ ضعف. بمعنى آخر، يمكنك تنزيل  عرض نطاق ترددي أ

ثانية واحدة فقط. لقد  الدقة في  العالية  الفيديو  العشرات من مقاطع 

تمكنا من إثبات ذلك في مختبراتنا. فيمكن القول إن الجيل الخامس 

الجيل  تكنولوجيا  تطبيق  عملية  ألن  وذلك  تماما.  ميزتها  تظهر  لم 

الخامس من المعمل إلى الواقع يكون سريعة جدا. وخالل عيد الربيع، 

قام تلفزيون الصين المركزي بالبث المباشر لحفل احتفال عيد الربيع 

هذا  وتحول  فقط،  اختبار  هو  هذا  ولكن  الخامس.  الجيل  باستخدام 

االختبار إلى أنشطة تجارية كبيرة الحجم سيستغرق وقتا طويال.

وفي مجال البحث التكنولوجي، لدينا مقولة في هواوي: " يتمكن كوب 

هو  القول؟  هذا  معنى  ما  الكون".  طاقة  امتصاص  من  القهوة  من 

يقصد أننا يمكننا أن ندرس من الشركات األخرى مثل غوغل. الشركة 

األم لغوغل تستثمر باألموال التي ربحتها في األبحاث في األشياء التي 

كسير الحياة. ولكن هذه هي مساهمات  يصعب تحقيقها مثل تطوير إ
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للمجتمع اإلنساني أيضا، ألنها تستخدم ثروتها في استكشاف مستقبل 

يتمكن كوب   " اآلن. ففكرة  به  نقوم  ما  أيضا  اإلنساني، وهذا  المجتمع 

من القهوة من امتصاص طاقة الكون" جاءت من شركة غوغل، وهي 

تعني االستثمار في استكشاف مستقبل البشرية. لذلك نؤيد األساتذة 

الطريق  تضيء  منارة  مثل  ألنهم  األساسية،  األبحاث  في  الجامعيين 

لشركتنا ولآلخرين، الفرق هو أننا نتعلم ونفهم التكنولوجيا أسرع من 

اآلخرين ونطور األشياء بشكل أسرع أيضا. 

هم  ألف   ١٥ على  عددهم  يزيد  والذين  شركتنا  في  والعلماء  الخبراء 

كثر من ٦٠ ألف  يعملون على تحويل األموال إلى المعارف، كما لدينا أ

كفء متخصص في التطبيق، وهم يقومون بتحويل المعارف إلى األموال. 

وفي الوقت نفسه، نقدم الدعم للعلماء خارج هواوي لدفع أبحاثهم أيضا.

مراسل موقع أخبار بنغ باى: إذا كان هذا هو الحال، فيبدو أنه ليس 

مناسبا للشركات للقيام بالبحث األساسي.

رن تشنغ فاي: ولكن، إذا لم تقم الشركة بهذا العمل، فلن نستطيع أن 

نكون في مكان الريادة لهذا العصر، كما لن نستطيع أن نكتسب أمواال 

هواوي  شركة  ستصبح  ثم  المستقبل،  أجل  من  الستثمارها  إضافية 

مصنعا فقط. لماذا نحن نثق بقدرتنا على احتالل صدارة العالم. ألننا قد 

CPU وAI على أساس  اخترعنا أحدث رقاقة في العالم، أال وهي رقاقة 

تقدما  الشركة  كثر  أ هواوي  تعد  الضوئي،  التحويل  مجال  وفي   .ARM

في العالم أيضا. أما في مجال حوسبة الكوانتوم، نتبع اآلخرين ونحاول 

كمبيوتر  أجهزة  استخدام  كيفية  ندرس  األقل  على  لكننا  بهم،  اللحاق 

حوسبة الكوانتوم بمجرد تطويرها من قبل اآلخرين.

في مجال اإللكترونيات والضوئيات واالتصاالت الكمومية، نحن متقدمون 

الثالث.  المجال  في  اآلخرين  ونتبع  األولين  المجالين  في  اآلخرين  على 

نعرف أنه عندما نقوم بالبحث األساسي، يمكننا كسب أرباح إضافية، 
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ولدينا ما يكفي من المال لالستثمار اإلستراتيجي ودفع المجتمع إلى 

األمام. غالبا ما يرحب العلماء الخارجيون بشركة هواوي، ألننا نعتبرهم 

لقانون  وفقا  بمصالحهم.  نضر  لن  ونحن  ألنفسنا،  منارات  وأعمالهم 

التقدم  الربحية  غير  والمنظمات  للجامعات  يحق  األمريكي،  دال  باي 

بطلب للحصول على براءات اختراع وتملك براءات اختراعها التي تمولها 

البحث  لترجمة  لهم  قوية  دافعة  قوة  يوفر  وهذا  الفيدرالية.  الحكومة 

مع  نتعاون  وال  القانون  هذا  من  نتعلم  تجارية.  تطبيقات  إلى  العلمي 

الخبراء في  كبر  أ الذين يعدون من  أساتذتها  نتعاون مع  بل  الجامعات 

مجاالتهم وندعمهم في أعمالهم في البحث األساسي.

األبحاث  أعمال  في  رأيك  ما  التجارية:  شنتشن  صحيفة  مراسل 

هدفك  وما  هواوي؟  تقنية  مستوى  وما  هواوي،  لشركة  األساسية 

والتكنولوجيا  العلوم  مؤتمر  عندما حضرت  ذكرت،  كما  الشخصي؟ 

منطقة  دخلت  قد  هواوي  شركة  إن  قلت  عامين،  قبل  الوطني 

مجهولة، هل ما زالت هواوي فيها اآلن؟

رن تشنغ فاي: بصورة عامة، نحن ال نقتنع بمستوى أبحاثنا األساسية، 

أوجدناها  التي  الحقيقية  اإلنجازات  الماضية،  الثالثين سنة  في  ولماذا؟ 

على  تعتمد  النظام  وأجهزة  الهواتف  ألن  الرياضيات،  على  ركزت 

الفيزياء  الرياضيات اعتمادا كبيرا، ولكن في مجاالت األخرى مثل علم 

والكيمياء وعلم األعصاب وعلم الدماغ وغيرها من العلوم نحن ما زلنا في 

بداية الطريق وما زلنا نحاول اللحاق بالركب. ستكون العلوم اإللكترونية 

من  الكثير  يرغب  ال  اآلن،  العلوم.  هذه  جميع  من  مزيجا  المستقبلية 

األشخاص الذين يعملون حاليا في هذه التخصصات في االنضمام إلينا. 

المجتمع  ببناء  األمر  يتعلق  عندما  طريق طويل  أمامنا  يزال  ال  لذلك، 

المعلوماتي من خالل العلم.

٩
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التي  الرئيسية  المشكلة  تمثل  فهي  المجهولة"،  "المنطقة  وحول 

نواجهها في بحثنا وهي زمن االنتقال للشبكة. وهذه المسألة مهمة جدا 

وابنتي  زوجتي  مع  ركبت  أيام  قبل  السائق.  بدون  السياق  مجال  في 

الصغيرة في الطريق السريع ألكثر من ساعتين السيارة دون السائق، قد 

وصل مستوى التقنية األوروبية في هذا مجال إلى الدرجة الثالثة. وكما 

تعرفون أننا نتعاون مع شركة أودي في السياق دون السائق، ونحن قد 

وصلنا إلى الدرجة الثالثة أيضا. وأعلى درجة هي الدرجة الخامسة التي 

تستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس فيها، ولكن ما زالت مشكلة زمن 

االنتقال موجودة.

تخفيض  كيفية  هو  اآلن  المجهولة  المنطقة  في  استكشافنا  إن  لذلك، 

زمن االنتقال. في كل دائرة كهربائية توجد السعة الكهربائية والمقاومة 

الكهربائية فمن المؤكد أن زمن االنتقال موجودا. ومستحيل أن نتقدم 

منحنى  مثل  العصر  فتطور  اآلن،  أما  االنتقال.  زمن  بدون  عصر  إلى 

الشركات  تلحق  أن  السهل  ومن  المنحنى،  قمة  في  ونحن  التشبع، 

الذي نواجهه اآلن. كما  الخطر  الناشئة بهواوي وتتفوق عليها، هذا هو 

ترون أنه في العصر الحديث لم تعد عملية إنتاج المنتجات اإللكترونية 

صعبة أو معقدة، كل ما نحتاج إليه هو تركيب بضع رقائق معا فقط. 

في  تقدمنا  توقف  ونخشى على  تدريجيا،  تكون صغيرة  قد  ميزتنا  لذا، 

هذا المجال.

وخالل زيارة رئيس مجلس الدولة إلى بلجيكا، زار الرئيس إحدى منصات 

النطاق  عرض  تعزيز  على  قادرة  وهي   ،IMEC لـ  التابعة  التصميم 

العريض إلى ما بين ١ نانومتر و٣ نانومترات. ولكن إذا وصلنا بالفعل 

الناس،  احتياجات  تلبية  على  قادرين  غير  زلنا  وما  المادية  إلى حدودنا 

فماذا نفعل؟ كما ال نستطيع استخدام الجرافيم الستبدال السيليكون 

حتى اآلن. فماذا نفعل؟ يمكننا فقط تكدس الرقائق. ولكن بعد ذلك 

علينا معرفة كيفية تبديد الحرارة بين هذه الرقائق. وهذا يتطلب أيضا 
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التكنولوجيا المتطورة. لذا، سيكون علم الحرارة من أهم األبحاث العلمية 

في صناعة اإللكترونيات. تستمر هواوي أيضا في البحث في هذا المجال، 

لكن األشياء التي نقوم بها مجردة للغاية. ما زلنا نبحث عن طريقنا إلى 

وهناك،  هنا  البحث  واصلنا  إذا  المستقبلية.  التحديات  لمواجهة  األمام 

ولم نتمكن من إيجاد الطريق إلى األمام، فسيلحق متابعونا بنا قريبا.

مراسل صحيفة الشعب اليومية: كنت أتحدث مع رجل أعمال، وقال 

الرقيق، ويرتجف من  الجليد  أنه يمشي على  إنه قلق كل يوم مثل 

المستخدمين  وترك  األخرى بشركته  الشركات  اللحاق  الخوف من 

شركته. فهل لديك نفس القلق؟

بهذه  شعرنا  إذا  ولكن  اليومي.  عملنا  في  مماثلة  أشياء  أيضا  نقول 

الطريقة حقا، فلن نتمكن من المضي قدما. في الواقع، نحن نعرف ما 

نفعله، لكننا نميل دائما إلى المبالغة في مخاوفنا. ال تأخذوا هذه الكلمات 

على محمل الجد.

مراسل تطبيق أي قيت: هل هواوي ستكون شركة تالية لتفشل في 

مواجهة التحديات الجديدة؟

رن تشنغ فاي: بالتأكيد، ستفشل هواوي يوما ما.

مراسل تطبيق أي قيت: ولكن، ليست القادمة؟

مراسل مجلة تساي جينغ: قالت الشركات األخرى إنها تسعى إلى 

التطور المستمر لتكون شركة شهيرة يتجاوز تاريخها ١٠٠ عام.

الركود  من  التخلص  هو  أهم شيء  جدا.  هذا صعب  فاي:  تشنغ  رن 

هواوي،  شركة  تجارب  تلخيص  الرؤساء  أحد  يقترح  كان  والكسل. 

فطلبت من الرئيس أال نلخص، ألننا تقدمنا في العشرين سنة البدائية، 

١٠
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الموظفون  كان  عندما  لماذا؟  األخيرة،  سنة  العشر  في  تأخرنا  أننا  غير 

لديهم فلوس أصبحوا الكسالى وال يريدون األعمال الشاقة، فتعد كيفية 

أجل  من  الذاتي  بالنقد  فنهتم  لنا.  التحديات  أحد  الكسل  على  القضاء 

القضاء على الكسل. ولكن، هذا ليس أمرا سهال، ألن النقد الذاتي أصعب 

من انتقاد اآلخرين.

أقامه  الذي  المنتدى  في  الصينيون:  األعمال  رجال  مجلة  مراسل 

قسم الموارد البشرية لهواوي في السنة الماضي، طرح الحاضرون 

كثيرا من االقتراحات، وتم تلخيصها إلى قائمة "األشياء العشرة التي 

يجب على رن تشنغ فاي تحسينها". هل تعتقد أن هذه االقتراحات 

معقولة؟ وهل قمت بالتحسين حسب هذه االقتراحات؟

الداخلي،  الشركة  موقع  على  القائمة  هذه  نشرنا  قد  فاي:  تشنغ  رن 

وجاءت التعليقات من قبل كافة الموظفين للنقاش عن كيفية تصحيح 

هذه العيوب. بفضل هذه التعليقات واالقتراحات، تشكل الشركة نوعا 

من الثقافات التي ستدفع تحسن وتقدم اآللية الداخلية تدريجيا. عندما 

كترث باالنتقاد فقط. ألنني أريد أن أعرف ماذا  أتصفح موقع الشركة، أ

حدث في الوحدات القاعدية، وأفكر في كيفية تحسين أسلوب اإلدارة. بعد 

أن أجد المشكلة سأرسل فريقا الستقصاء الحقائق.

األبحاث  عن  كثيرا  تحدثت  قد  المركزي:  الصين  تلفزيون  مراسل 

األساسية، هل تريد أن تصبح عالما عندما كنت شابا؟ وهل تعتقد 

إن  قلت  كما  الثاني،  والسؤال  لحياتك؟  خاطئا  طريقا  اخترت  أنك 

كتسبت كمية هائلة من األموال وال تعرف أي مجال  شركة هواوي ا

النوعية،  مرتفعة  منتجات هواوي  أن  المعروف  فيها. ومن  تستثمر 

إن شركة هواوي ستتعاون  قائلة  المؤخر شائعة  الوقت  وكانت في 

١١
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مع فريق العالم يوان لونغ بينغ في األبحاث في األرز البحري، وأعلنت 

هواوي أن هذا الخبر خبر مزيفة. ولكن، ما الذي وراء هذه الشائعة 

قد يعكس أن كثيرا من عامة الناس يأملون أن هواوي تتمكن من 

إنتاج مزيد من المنتجات األفضل في مختلف المجاالت، فهل شركة 

هواوي مستعدة لدخول القطاعات األخرى؟

رن تشنغ فاي: عندما كان عدد موظف هواوي بضع مئات، ركزنا على 

مجال معين واحد، مع مرور األيام، ازداد العدد إلى بضعة اآلالف وبضع 

عشرات اآلالف حتى بضع مئات اآلالف، ولكن نقطة تركيزنا لم تتغير. 

 ١٥ من  كثر  أ يبلغ  واحد  مجال  في  استثماراتنا  مبلغ  ذلك،  جانب  وإلى 

مليار دوالر سنويا. وهذه المصروفات لألبحاث والتطوير فقط. في الوقت 

نفسه، تنفق األقسام األخرى كثيرا من األموال أيضا. فجميع التكاليف 

في  مكانا  ونحتل  نتقدم  أن  نستطيع  وال  بكثير.  دوالر  مليار   ١٥ يتجاوز 

المجتمع إال بتركيز على نقطة واحدة. إذا كان لدينا الكثير من االنحرافات، 

فلن نتمكن من الجري بسرعة.

عندما نقول إن لدينا الكثير من األموال إلنفاقها، فإن ما نحاول التأكيد 

عليه هو رغبتنا في زيادة استثماراتنا للمستقبل. نحتاج إلى إنفاق أموالنا، 

لكن ليس من السهل إنفاق هذه األموال بالطريقة الصحيحة. يحتاج كل 

قسم إلى إنفاق األموال، ولدينا عملية مراجعة صارمة للغاية للميزانية. 

على سبيل المثال، خصصنا ٣.٦٨ مليار دوالر أمريكي ألغراض إستراتيجية، 

وتتعرض إداراتنا لضغط كبير إلنفاق األموال التي نخصصها لها بشكل 

جامعة  في  لدينا  المتدربين  من  العديد  يوجد  آخر:  مثال  هناك  فعال. 

هواوي وهم حاصلون على الدكتوراه والماجستير فضال عن الخريجين 

من أفضل الجامعات في الخارج. يعود الموظفون المتميزون الذين لديهم 

خبرة ميدانية ناجحة إلى جامعة هواوي لتلقي المزيد من التدريب، ثم 

يعودون إلى العمل مرة أخرى الكتساب المزيد من الخبرة العملية. هذه 

المال. لم يتم ترميم  الكثير من  العملية تتكرر باستمرار، وهذا يتطلب 



لقاء المائدة المستديرة لرن تشنغ فاي مع وسائل اإلعالم الصينية

4٦4٧

جامعة هواوي في الوقت الحالي، فأرحب بكم لزيارتها في المرة القادمة.

مراسل مجلة تساي شين األسبوعية: يا السيد رن، قلت إن العالم 

من  عديد  في  رائدة  هواوي  أصبحت  وقد  بالفرص،  مفعم  الذكي 

الميادين مثل الرقاقة والمزود والطرف الحسابي وغيرها. فال توجد أي 

مؤسسة قادرة على اللحق بهواوي. هل ألعمال هواوي حدود؟ وأين 

الحدود؟ أطرح هذا السؤال ألن كثيرا من شركاء هواوي يخشون على 

أن هواوي ستسلب أعمالها وفرصها.

رن تشنغ فاي: ما الذي تقوم به هواوي دوره مثل "األنبوب"، يعني أننا 

نوفر المنصة لتبادل المعلومات. وفي الوقت نفسه، نوفر أجهزة التخزين 

مثل  فهو  النهائي  الطرف  أما  "األنابيب"،  بين  "الحوض"  مثل  ودورها 

"الحنفية"، وكل هذه التقنيات مترابطة. لماذا تتقدم تقنية طرفنا النهائي 

نستخدم  أن  نستطيع  وال  يتوفر،  اإلستراتيجي  احتياطينا  ألن  سريعا؟ 

العلماء  النهائي، ونرسل  الطرف  إلى قسم  األقسام  كله، فنقسم بعض 

لن  لذلك،  سريعا.  تقدما  النهائي  الطرف  تقنية  فتشهد  عليه،  ليعملوا 

أمس:"  أول  الغربيون  الصحفيون  سألني  أبدا.  أخرى  قطاعات  ندخل 

نقوم  لن  أجبت:"  المستقبل؟"  في  السيارة  بصنع  هواوي ستقوم  هل 

الجزء  السيارة، يعني  إنترنت  السيارة." باألصح، نركز على تقنية  بصنع 

الحوسبة  مثل  السيارة  تقنية  على  نركز  السيارة.  صنع  في  اإللكتروني 

المتطورة وقد نكون األفضل في العالم في هذا المجال. لكننا لن نتوسع 

إلى صناعة السيارات. ما سنفعله هو تمكين شركات صناعة السيارات 

من استخدام وحداتنا لجعل القيادة المستقلة حقيقة واقعة. فال داعي 

وهي  حدود،  لها  أعمالنا  ألن  األخرى،  القطاعات  دخولنا  على  للخشية 

عبارة عن المجاالت التي تدور حول أنابيب المعلومات، ونتوقف عندما 

نتجاوز هذه الحدود.

١٣
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أو  التقارير  قرأت عديدا من  األسبوعية:  مراسل مجلة تساي شين 

الفكر  كز  مرا بعض  عن  الصادرة  التقارير  فيها  بما  مؤخرا،  الخطب 

والصين  المتحدة  الواليات  أن  إلى  تطرقت  التي  األمريكية  والرأي 

قد تقودان معسكرين في مجال العلوم والتكنولوجيا في المستقبل، 

أحدهما المعسكر الصيني واآلخر المعسكر األمريكي. فما رأيك في 

ذلك؟ نعلم أن هواوي ال تميل إلى أي معسكر، ولكن في ظل التنافس 

بين الصين والواليات المتحدة، هل ستظل هواوي مستقلة عن هذه 

كبر الالعبين في العالم؟ اللعبة بين أ

رن تشنغ فاي: إذا كان هناك منافسة بين الصين والواليات المتحدة، 

كثر من  فإن األولوية القصوى للصين هي التعليم. لقد قمنا بتعيين أ

وكان  األعوام،  مدار  على  بالخارج  وظائف  في  صيني  موظف  ألف   4٠

معظمهم مترددين في العودة إلى الصين. لماذا؟ تعليم أطفالهم. كيف 

في  التعليم  نظام  الصين؟  في  المدارس  في  أطفالهم  تسجيل  يمكنهم 

الصين مختلف تماما عن بقية العالم. هناك أيضا العديد من المشكالت 

يمكن  إفريقيا،  في  وأطفالهم. حتى  تعيق عودة موظفينا  التي  األخرى 

في  هنا  ولكن  المتاحة،  المدارس  أفضل  إلى  الذهاب  موظفينا  ألطفال 

شنتشن، لم يتمكنوا من ذلك. هذا مجرد مثال واحد، فإن التعليم هو 

أطفالنا  للصين. يجب علينا حماية حق  بالنسبة  إلحاحا  األكثر  القضية 

الخطأ  من  لذلك،  أطفالنا.  هو  كثر  أ يهمنا  ما  كوالدين  ألننا  التعليم،  في 

السعي بشكل أعمى إلى األرباح الديموغرافية وعدد السكان الضخم، 

ألن المجتمع سيتجه إلى اإلنتاج الذكي.

عندما سألني رئيس شركة دونغ فونغ للسيارات عن مستقبل السياق 

دون السائق في الصين، أجبت قائال:" من الممكن أن نبدأ السياق بدون 

الغربية في  الدول  نتنافس مع  ال  الجرارة"، هكذا،  الصيني من  السائق 

اليوم حتى  لـ ٢4 ساعة كل  العمل  الجرارة من  الطريق، ونمكن  نفس 

ولو في الظروف الطبيعية القاسية دون القلق بشأن البعوض أو األمطار 
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بهذه  الزراعية  إنتاجيتنا  تحسين  يمكننا  أال  العالية.  الجبال  أو  الغزيرة 

الطريقة؟

مرارا،  االصطناعي  الذكاء  ذكرت  ميان:  جيه  أخبار  موقع  مراسل 

كهدف  االصطناعي  الذكاء  إلى  حاليا  الشركات  من  العديد  وتنظر 

رئيسي وتتحدث كثيرا عن ذلك. هل تشعر بالقلق من أن هذا االتجاه 

سيحول الذكاء االصطناعي إلى فقاعة؟

رن تشنغ فاي: قد يكون الذكاء االصطناعي فقاعة، ولكن، ال داعي ألن 

نخاف من انفجار هذه الفقاعة. توظف شركة هواوي الخبراء والمهندسين 

هيكل  تحويل  إلى  حاجة  في  ألننا  ذلك  ولماذا؟  يفشلون،  كانوا  الذين 

ولماذا  إليهم.  فنحتاج  كله،  العالم  في  خدماتنا  هيكل  وتحويل  اإلنتاج، 

نحتاج إلى الفاشلين، ألن سبب فشلهم هو أن أمنيتهم طموحة بينما 

كانت المنصة لهم صغيرة جدا. ولكن منصتنا كبيرة لتمكنهم من إطالق 

مواهبهم. لماذا سيكون الذكاء االصطناعي فقاعة؟ عندما يكون هناك 

حتى  واحد،  وقت  في  الشيء  نفس  تفعل  التي  الشركات  من  العديد 

ولو كانت السوق تحتاج إلى واحدة منها فقط، فهذا يحدث الفقاعات. 

التنافس مع شركة  قادرة على  أية شركة  توجد  ال  المثال،  على سبيل 

تعريف  يناسب  روبوت  بعد ظهور  األنظمة، وكذلك،  مايكروسوفت في 

الروبوت ستكون  فإن ٩٠٪ من شركات  الكلمة،  بكل معنى  "روبوت" 

في ورطة.  لذلك، فأنا لست متأكدا من أن الذكاء االصطناعي سيصبح 

فقاعة. هناك مثال آخر: لدينا مشاريع إنشاء قاعدة الجيل الخامس في 

منطقة شينجيانغ، ذهب رجل التوصيل إلى المناطق الجبلية بالدراجة 

قام موظفو شركتنا  ذلك،  وبعد  الدليل،  أجهزتنا حسب  وركب  النارية، 

التقارير  فأتت  جيد،  بشكل  األجهزة  عملت  إذا  التجريبي.  بالتشغيل 

والفاتورة، ثم كسبنا الربح. لو ال استخدام الذكاء االصطناعي في سبيل 

رفع كفاءة اإلنتاج، لما حققنا الحصول على األرباح المرتفعة بالتكاليف 
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المنخفضة وزيادة االستثمارات إلى إستراتيجيات المستقبل.

مراسل صحيفة نان فانغ اليومية: في رأيك، ما هي الصعوبة الرئيسية 

التي تواجه هواوي.

هناك  الصعوبات،  سوى  أمامنا  شيء  أي  يوجد  ال  فاي:  تشنغ  رن 

صعوبات في كل مكان.

أعمل  تتحدث عن  أن  الممكن  مراسل مجلة تساي جينغ: هل من 

األسواق  توسيع  إزاء  التالية  الخطوات  هي  ما  الدولية؟  هواوي 

الدولية.

رن تشنغ فاي: ال يوجد أي تغيرات، كل شيء كالمعتاد.

تركز  أن  مراسل مجلة تساي جينغ: في أي قطاعات تخطط هواوي 

عليها؟

ندخل قطاعا لسنا على  الحالي، ولن  اتجاهنا  نغير  لن  رن تشنغ فاي: 

دراية به.

مراسل صحيفة جلوبال تامز: رغم أن وسائل اإلعالم الغربية قد طرح 

األسئلة المماثلة، غير أننا ما زلنا نريد عن نسأل عن قضية منغ وان 

تشو، وآمل أن تجيب هذه األسئلة كأبيها. أين كنت عندما سمعت 

قيد؟  بال  بها  تتصل  أن  الممكن  من  وهل  كندا؟  في  ابنتك  احتجاز 

كيف حالها اآلن؟ إن ٢٩ يناير هو الموعد النهائي للتسليم الرسمي 

األمريكي، وما هي الصعوبات الموجودة لك في هذه القضية؟
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رن تشنغ فاي: كنت مع منغ وان تشو في طريقنا إلى األرجنتين لحضور 

اجتماع. كان من المفترض أن تكون منغ المقدمة لالجتماع. لسوء الحظ، 

تم احتجازها عند الترانزيت في كندا. أما أنا فانطلقت بعد يومين وقمت 

اإلجراءات  خالل  من  القضية  بتسوية  سنقوم  آخر.  بلد  عبر  بالترانزيت 

الصينية على حماية  الحكومة  أشكر  أن  أوال  أود  أبا،  القانونية. بصفتي 

حقوق ابنتي ومصالحها كمواطن صيني وتزويدها بالحماية القنصلية. 

كما أود أن أشكر األوساط المختلفة على الدعم واالهتمام بقضية ابنتي.

يمكنني أن أتصل بها عبر الهاتف. نتبادل النكتة دائما، وهي متفائلة جدا.

بشكل  الذاتي  االبتكار  تعارض  أنت  جينغ:  تساي  مجلة  مراسل 

مغلق وأعمى، صحيح؟ ولكن قلت في الماضي إن أول شركة تخترع 

حاسوب الكوانتوم قد تكون شركة آي بي إم أو شركة مايكروسوفت، 

أليس كذلك؟

رن تشنغ فاي: نعم، وهذا رأيي الشخصي.

مراسل مجلة تساي جينغ: ربما هواوي ال تكون األولى؟

رن تشنغ فاي: بالتأكيد، هي لن تكون األولى.

مراسل مجلة تساي جينغ: تعمل هواوي على ضخ مبالغ ضخمة في 

البحث واالبتكار كل عام. لقد قلت أيضا إن هواوي يجب أن تقف على 

كتاف أسالفها من أجل المضي قدما. فكيف تحقق التوازن بين االبتكار  أ

التكنولوجي المشترك واالبتكار المستقل؟ 

رن تشنغ فاي: أنا أؤيد روح االبتكار المستقل ألن ابتكار جميع العلماء 

في  الذاتي  باالبتكار  كثر  أ اهتماما  نولي  أن  ويمكن  بطبيعته.  مستقل 

استكشاف التقنية العالية المجهولة مثل التقنيات التي استخدمت في 
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سفينة تشانج آه 4 الفضائية في استكشاف القمر. إذا لم يمنحك اآلخرون 

ولكن،  بنفسك.   تنشئه  وأن  تكون مستقال  أن  إليه، فيجب  تحتاج  ما 

المنخفض،  المستوى  على  الذاتي  االبتكار  على  نشدد  أال  األحسن  من 

مثل المسمار البرغي. إن المؤسسات اليابانية واأللمانية عظيمة جدا. 

قد شغلت مؤسسة يابانية لبضعة عشرات سنة بإتقان إنتاج المسمار 

كبر ميزة لهذا نوع من المسمار البرغي هي أنها لن تتساقط  البرغي. وأ

أبدا. وهو يستخدم في جميع وسائل المواصالت الفائقة السرعة، مثل 

القطار الفائق السرعة والطائرة وغيرهها. مثال آخر هو أنني كنت أزور 

شركة اليكا في ألمانيا، وتقع المصنع في الريف. صادفت هناك عجوزا 

عملت لـ ٣٥ سنة لدهان الطالء على سطح الكاميرا. وقالت لي إن الجهاز 

ال يتمكن من حل محلها، ألنه ال يستطيع الوصول إلى مستوى دقتها. 

وأوافق على الروح التي تتمثل في العمل بالدقة، ولكن، ليس من الالزم 

أن نقلد أعمال اآلخرين لندل على قدرتنا. أعتقد أننا ال نستطيع تحقيق 

أهدافنا بسرعة إال باالنفتاح.

من  كثير  الحالية،  الظروف  ظل  في  األسبوعية:  شين  تساي  مجلة 

المشاكل أسبابها ترجع إلى الواليات المتحدة. ما الذي تود أن تقول 

للحكومة األمريكية أو المجتمع األميركي؟

بعض  من  جاءت  هواوي  ضد  األصوات  أن  أعتقد  فاي:  تشنغ  رن 

الشعب  يمثلوا  أن  يستطيعون  ال  لكنهم  األمريكيين،  السياسيين 

وقطاع  األمريكي  الصناعة  وقطاع  األمريكية  والمؤسسات  األمريكي 

بحزم،  تدعمنا  األمريكية  الشركات  إن  األمريكي.  والتكنولوجيا  العلوم 

وتقوم بتعزيز التعاون معنا بحزم. رغم أن أصوات السياسيين ستثير 

الضوضاء المزعجة، لكننا نحتاج إلى االنتظار لمعرفة الدور الذي سينتهي 

بهم في هذا األمر.
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مراسل تطبيق أي قيت: لماذا تقول إن ترامب رئيس عظيم؟ يبدو أن 

هذا القول قد أثار نقاشا على نطاق واسع.

درجة  إلى  الضريبة  معدل  خفض  قد  ترامب  ألن  فاي:  تشنغ  رن 

منخفضة، األمر الذي يفيد التنمية الصناعية ويجعل الواليات المتحدة 

تتمتع بقوة التنافس للقرن القادم. ولكن، إذا يستمر ترامب في تخويف 

الدول األخرى واعتقال الناس عن طريق غير شرعي، فال أحد يجرؤ على 

التي فقدها،  الضريبة  أحد يدفع  ثم ال  المتحدة،  الواليات  االستثمار في 

فسيشهد االقتصاد األمريكي تدهورا بشكل حاد. لكنني أثق بأن الرئيس 

العالقات مع  المنخفضة، بل سيحسن  الضريبة  القادم لن يغير نظام 

ظروف  لديها  المتحدة  الواليات  لالستثمار،  تفضلوا  قائال:"  العالم  دول 

رخيص."  شيء  وكل  رخيصة،  األراضي  منخفضة،  والضرائب  صالحة، 

على  أثنيت  البالد.  اقتصاد  تنشيط  األمريكية  للحكومة  يمكن  هكذا، 

ترامب بسياسته لتخفيض الضرائب فقط. كان رئيس دنغ شياو بينغ 

الصيني يحفر قطعة من "األرض المنخفضة"، وكمية هائلة من المياه 

تدفق إليها، هكذا نهض االقتصاد الصيني. لذلك، من هذه الناحية، هو 

رئيس عظيم. ولكن، من ناحية أخري، ال أحد اآلن يجرؤ على االستثمار في 

الواليات المتحدة، لذا دور ترامب ذو حدين.

وهما  بريطانيا،  في  إقامتي  خالل  وأوسبورن  كاميرون  أقوال  سمعت 

يحاوالن تخفيض معدل الضريبة وتخفيض الرفاهية االجتماعية في نفس 

الوقت لتحقيق توازن االقتصاد. وكيف يمكنهما أن يخفضا الرفاهية؟ أوال، 

تطلب الحكومة من هؤالء الذين يعتمدون على المعونات الحكومية أن 

تقديم  فعليهم  المناسبة،  الوظائف  يجدوا  لم  وإذا  وظيفة،  عن  يبحثوا 

خدمات اجتماعية، مثل رعاية المسنين والمساعدة على األعمال المنزلية، 

وتنظيف الشوارع. إذا يرفضون العمل فلن يحصلوا على المعونات. تقوم 

المملكة المتحدة بتخفيض الضرائب باستمرار، وقد انخفضت إلى ١٧٪، 

فتحت المملكة المتحدة باب االستثمار من جديد.
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إن هواوي ستستثمر ١٠٠  كما ذكرت  أنباء شينخوا:  وكالة  مراسل 

الخمس  السنوات  خالل  الشبكة  هيكلة  إلعادة  أمريكي  دوالر  مليار 

المقبلة، هل يمكنك التحدث عنها على وجه تفصيلي؟ عالم تحتوي 

هذه العملية؟ هل هناك جدول زمني محدد؟ من المؤكد أن إعادة 

العام  الرأي  أو  الدولية  األسواق  بيئة  تغيير  إلى  تهدف  ال  الهيكلة 

المستقبل،  اإلستراتيجي بشأن فرص  تقييمك  تتضمن  بل  الدولي، 

فما هي الفرص التي ستأتي إلى أسواق االتصاالت العالمية؟

رن تشنغ فاي: الخطة التي نتحدث عنها هي تبسيط الشبكات وتبسيط 

نمط معامالت الشبكة وبناء الشبكات األكثر أمانا وحماية الخصوصية 

استطعنا  طالما   .)GDPR(البيانات لحماية  العام  األوروبي  للنظام  وفقا 

تحقيق هذه األهداف األربعة، سنظل قادرين على النمو.

مراسل صحيفة سي بي إن اليومية: ما هي فرص المستقبل؟

المجتمع  وحاجة  الشبكة  معمارية  هيكلة  إعادة  إن  فاي:  تشنغ  رن 

البشري إلى خدمات الفيديو في المستقبل ستوفر لنا مساحة واسعة 

للتطوير. عندما زرتم قاعات العرض شاهدتم تلفزيون بدقة ٨ كيي، أال 

يعجبكم؟ تستعد بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن لهذه التقنية، 

فلماذا ال نعمل على أن نجعلها مثالية؟

مراسل مجلة تساي جينغ: آفاق أعمال هواوي مشرقة للغاية، لماذا 

تقول إن هواوي قد تفشل وتنهار؟

رن تشنغ فاي: ستفشل إن عاجال أو آجال ، هذا موضوع فلسفي، ليس 

موضوعا واقعيا.
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التي  الوحيدة  الشركة  هواوي  كادت  قيت:  أي  تطبيق  مراسل 

 B2C أعمال  في  متفوقة  أيضا  وهي   ،B2B أعمال  إنشاء  في  نجحت 

للمستهلكين، كيف حققت ذلك؟

التكنولوجية ألعمال الشبكة في  رن تشنغ فاي: طبقنا قدرتنا وخبرتنا 

للهاتف  التصوير  نظام  المثال،  على سبيل  المحمولة.  الهواتف  أعمال 

دراسة  في  نتائجنا  إلى  الفضل  ويرجع  جدا،  جيد  لهواوي  المحمول 

كثر نجاحا،  الرياضيات. في الخطوة التالية، ستكون أعمال ربط الشبكة أ

هذه  كل  إن  الحقيقة،  في  العالم.  في  ذكاء  ربط  كثر  وأ أفضل  وسيكون 
المجاالت مترابطة.

مراسل تطبيق أي قيت: هل جاء نجاح أعمال المستهلكين لهواوي 
بصدفة؟

رن تشنغ فاي: من المعروف أن العالم سيصبح مجتمعا ذكيا، فكيف 
يمكننا أن نعطي هذا العالم القدرة على اإلحساس؟ من المفروض أن 
يعتمد على أجهزة الطرف النهائي، يعتمد إحساس الطرف النهائي على 
إمكانية  النهائي  الطرف  ألجهزة  لذلك،  والشاشات.  االستشعار  أجهزة 
كبيرة، بما فيها إنترنت األشياء. والهاتف المحمول هو مجرد مجال من 

أجهزة الطرف النهائي.

اإلعالم  وسائل  مع  مقابلتك  خالل  باى:  بنغ  أخبار  موقع  مراسل 
األجنبية قبل أيام، ذكرت أنه يجب على هواوي أن تدرس من شركة 
أبل من حيث حماية الخصوصية، وكان تذكر أنه يجب على هواوي أن 
تدرس من شركة إريكسون من حيث األعمال. وحسب هيكل أعمال 
على  يجب  وماذا  منه؟  للدراسة  نموذج  لها  هل  وحجمها،  هواوي 

هواوي أن تفعل اآلن، وما هو التخطيط لهواوي لتحديد اتجاهها؟
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كبر  رن تشنغ فاي: أوال، أصبحت أمازون التي كانت محال يبيع الكتب أ

منافسة لمشغل المواصالت ولشركات أجهزة المواصالت في العالم كله 

أيضا،  قوية  غوغل  شركة  ثانيا،  التعلم.  يستحق  تنميتها  فنمط  فجأة، 

جميعكم قد رأيتم طريقة تنمية غوغل. ثالثا، شركة مايكروسوفت تعد 

لنتعلم منها؟  نماذج  توجد  ال  إنه  نقول  أن  أيضا، فكيف يمكن  قدوتنا 

نستطيع أن نجد المعلمين في أي المكان، وفي الوقت نفسه، نستطيع 

أن نتعلم في أي المكان.

مراسل موقع أخبار بنغ باى: ما رأيك في أن تواجه شركة أبل معضلة 

االبتكار وتراجعها من حيث األداء وسعر األسهم؟

رن تشنغ فاي: شركة أبل هي شركة عظيمة ألنها دفعت تنمية اإلنترنت 

المحمول، وتجعل المجتمع يشهد تغيرات هيكلية بارزة.

مراسل وكالة أنباء شينخوا: في أي شكل تأمل أن ينظر مستخدمو 

اإلنترنت الصينيون إلى هواوي؟ وما هي صورة هواوي التي تريد أن 

تشكل في خارج البالد؟

من  مزيد  إلى  حاجة  في  اإلنترنت  أن مستخدمي  أظن  فاي:  رن تشنغ 

اإلنترنت  اُنتقدوا بمستخدمي  العلماء  أن بعض  رأيتم  التسامح. وكما 

بسبب آرائهم المختلفة، العلماء مثل كوبرنيكوس، وكانت نظرية مركزية 

الشمس تعد هراء في ذلك الوقت، كيف يقدم اإلنسان على محاربة مع 

أن نتسامح مع كوبرنيكوس  اإلله؟ بل علينا  أنت أعظم من  اإلله، هل 

اليوم، وهكذا تتمكن بالدنا من تطوير أشياء جديدة. العلماء سيطرحون 

كثيرا من األشياء الجديدة التي قد تكون فكرتها غريبة، ولكن، علينا أن 

نتسامح معهم.
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مراسل صحيفة جلوبال تامز: يا السيد رن، كنت تقدم الخدمات في 

الجيش، وكما نعرف أنك عضو للحزب الشيوعي الصيني، هل هذه 

الهوية ثروة أم عبء بالنسبة إليك وأنت رئيس شركة عابرة الدول 

وجبارة الحجم؟

رن تشنغ فاي: ال يوجد رابط ضروري وحتمي بينهما، فال تمتزجوا نمط 

التجارة باأليديولوجية. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثاال. في الغرب، يؤمن 

الكثير من الناس باإلله، ولكنهم صمموا القطار المحرك بالفحم. فدخلنا 

المجتمع التجاري اليوم، وليس من الضروري أن نكون "لي فنغ" )رجل 

مشهور في تاريخ الصين وهو يفعل الخير وال يطلب الجزاء( الذي كرس 

نفسه للعمل وال يطلب أي شيء. علينا أن نتعلم نمط التجارة رغم أننا 

شيوعيون. فلماذا نقوم باقتصاد السوق؟ علينا أن نتعامل مع قوانين 

االقتصاد بذاتها.

صحيفة الشعب اليومية: قد وضعت هواوي األمن السيبراني وحماية 

الخصوصية في أولويتها في هذا العام، لماذا؟

فقط.  العام  لهذا  وليس  أبدا،  يتغير  لن  المطلب  هذا  فاي:  تشنغ  رن 

ولماذا؟ في عصر النقل والتبديل، ال يوجد فيروس يمكن أن يهدد أمن 

الشبكة. لذلك، في ثمانينيات القرن الماضي، لم نكن بحاجة إلى القلق 

بشأن األمن السيبراني في أنظمة اتصاالتنا. بعد ظهور شبكات IP، تضمن 

هذه الشبكات مسارات توجيه مختلفة فظهرت العديد من نقاط الضعف 

الجديدة. في المستقبل، سوف ندخل عصر السحابة، حيث توجد نقاط 

يمكنهم  الذين  أولئك  من  العمالء  سيشتري  مكان.  كل  في  الضعف 

ضمان األمن السيبراني. السبب في أننا نضع األمن السيبراني على رأس 

جدول أعمال الشركة هو أننا نعمل على تقديم الدعم لعمالئنا في عصر 

السحابة الجديد. لذلك، هذا ليس مطلبا لهذا العام، بل مطلب إلى األبد.
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المقدم: قبل أن نبدأ، أود أن أطرح سؤاال نيابة عن بعض األصدقاء 

تحب  أنك  اإلعالم  في وسائل  األصدقاء  كثير من  أخبرني  اإلعالميين: 

رحلتك  كانت  متى  الشمال".  بالد  في  "الربيع  أغنية  وتحب  اليابان 

هذه  تحب  لماذا  اليابان؟  عن  انطباعك  هو  ما  اليابان؟  إلى  األولى 

األغنية؟؟

كثر من ٣٠ عاما  اليابان كانت قبل أ إلى  رن تشنغ فاي: رحلتي األولى 

الثانية حيث  اليابان للمرة  إلى  الوقت، ثم سافرت  وكنت شابا في ذلك 

بها  مرت  التي  النمو  آالم  إن  اليابان.  عن  أعمق  انطباع  عندي  تشكل 

عن  الناجمة  اآلالم  من  كبر  أ هي  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  اليابان 

الكوارث الطبيعية في تاريخ الصين، المجتمع المزدهر اليوم ال ينفصل 

عن جهود الشعب الياباني.

الشاب  خرج  سطحيا.  الشمال"  بالد  في  "الربيع  ألغنية  فهمي  زال  ما 

من مسقط رأسه للكفاح ونسي أن يكتب رسائل إلى الفتاة التي يحبها 

وتحبه في مسقط رأسه، وبعد مرور بضع سنوات عاد ووجد أن الفتاة قد 

تزوجت من اآلخر. الزواج مثل عبارة خشبية، إذا مر اآلخر بها ال تتمكن 

من المرور. كثير من الناس لديهم تجربة فقدان الحب بسبب التركيز 

الياباني في كفاحه في مسيرة نشأته  الشعب  بآالم  العمل. شعرت  على 

وتطوره. تعتبر "الربيع في بالد الشمال" أغنية حب بين الرجال والنساء 

في الصين، ولكن ال أتفق مع هذا الفهم، أعتقد أنها أغنية للمكافحين. 

من هو األكثر قلقا عندما يخرج الشباب لتحقيق نجاح في العمل؟ األم. 

األم قلقة دائما من أن أطفالها يعانون من الجوع. كانت كل من اليابان 

للذهاب  توفير فرصة  المستحيل على كل عائلة  والصين فقيرة، ومن 

إلى جامعة لكل طفل لها. غالبا ما تطلب األم األطفال الكبار إلى العمل 

أما األب  الصغار.  الدراسية لألطفال  الرسوم  معها لكسب مال ولدفع 

واألخ فهما دائما متعبان، األخ يشبه والده، وجهه متجعد، ويجلس هناك 

الفراغ، فسيشرب  لديه وقت  إذا كان  يده،  واجما مع كيس سجائر في 
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عملية  تصف  الشمال"  بالد  في  "الربيع  الضيق.  من  للتخلص  الخمر 

الكفاح وتعبر عن وروح الكفاح للشعب الياباني. نفهمها تماما كصينيين، 

ألننا كنا فقراء أيضا.

كلنا نعتقد أن أزهار الكرز اليابانية جميلة، فكيف نفهم أن أزهار الكرز 

تمثل الروح الوطنية اليابانية؟ ال يمكننا أن نشعر بجمالها من بتلة واحدة 

واحدة  كرز  ليست جميلة، وشجرة  واحدة  كرز  زهرة  فاتح؛  وردي  بلون 

الكرز كما ليست جميلة؛  ليست جميلة، وغابة صغيرة واحدة ألشجار 

لكن أزهار الكرز المتناثرة في الجبال والسهول جميلة جدا، إن أزهار الكرز 

المتناثرة تمثل الروح الوطنية اليابانية. إن وحدة الشعب الياباني العالية 

نادرة في العالم، هذا هو جمال اليابان.

لقد رأينا أن الصين شهدت في الثالثين عاما الماضية تغيرات هائلة، بالطبع 

أن التقدم الذي تم تحقيقه ليس كافيا، ويجب على الصين بذل جهود أكثر 

في الثالثين عاما القادمة أو حتى لمدة أطول. تتسم كل أمة بمزاياها الخاصة 

ويمكن لجميع األمم االستفادة من بعضها البعض. إن العمل الجاد واإلدارة 

ذات الجودة العالية في اإلنتاج لليابانيين يستحقان تعلمنا.

مراسل صحيفة ماينيتشي شيمبون: زرنا حديقة بحيرة سونغشان 

قد  هواوي  شركة  أن  ونعتقد  السوداء،  البجعة  رأينا  حيث  أمس 

تظهر  ما  نادرا  أنك  سمعت  السوداء".  "البجعة  حدث  يواجهها 

اإلعالم  وسائل  قابلت  أنك  سمعت  كما  ولكن  اإلعالم،  وسائل  في 

بشكل  الماضية  األيام  في  واليابانية  والصينية  واألمريكية  األوروبية 

اإلعالم بسبب وجود بعض  تظهر في وسائل  متتال. سؤالي هو هل 

األزمات اآلن؟

سونغشان،  بحيرة  قاعدة  زيارة  على  أشكركم  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

وتقوم هذه القاعدة اآلن ببناء جامعة هواوي في مكان يسمى سانيابوه، 

٢



لقاء المائدة المستديرة لرن تشنغ فاي مع وسائل اإلعالم اليابانية

٦٠٦١

هناك  سيكي.  نيكين  شركة  قبل  من  الجامعة  هذه  مبنى  ويصمم 

مهندس معماري ياباني مشهور يسمى أوكاموتو يقود فريق التصميم 

الفني  واإلبداع  التصميم  هذا  يعتبر  لذلك  سونغشان،  بحيرة  لحديقة 

إنجازا لليابانيين، نحن مجرد سكان.

لترتيب  اإلعالم مؤخرا، هو وفقا  يتعلق بظهوري في وسائل  ثانثا، فيما 

قسم العالقات العامة، إذ إنهم يعتقدون أنه في هذه المرحلة، المهم هو 

تشجيع موظفينا البالغ عددهم ١٨٠ ألف نسمة ومواصلة الكفاح بجد، 

كما نأمل أن نعزز التفاهم بيننا وبين عمالئنا. وفي نفس الوقت، علينا 

رفع بعض األصوات اإليجابية تجاه العالم، لزيادة فهم الناس لنا وتعزيز 

ثقتهم بالتنمية والتعاون معنا.

الشبكة لشركة  أمن  زرنا مختبر  مراسل صحيفة أساهي شيمبون: 

أمن  بشأن  هواوي  بذلتها  التي  الجهود  رأينا  حيث  أمس  هواوي 

التقني. إن جوهر  الشبكة، لكننا نعتقد أن معظمها على المستوى 

شكوك بعض الدول، على رأسها الواليات المتحدة، هو ما إذا كانت 

شركة هواوي تتمكن من التخلص من سيطرة الحكومة فعليا. قلت 

اجتماع  في  األعمال"  ونموذج  األيديولوجية  بين  الفصل  من  بد  "ال 

المائدة المستديرة مع وسائل اإلعالم الصينية أمس، كما قلت من 

الحكومة  من  مناسبة  غير  طلبات  تتلق  لم  هواوي  شركة  إن  قبل 

كثر  الصينية. فسؤالي هو: في ظل أن شركة هواوي تقوم بأعمال في أ

من ١٧٠ دولة في العالم، وقد تحصل على بعض المعلومات السرية 

خالل هذه األعمال، ما هو المقياس للحكم في ما إذا كانت الطلبات 

مناسبة؟ إذا كان الطلب مناسبا وفقا للقانون الصيني، فهل قدمت 

هواوي البيانات إلى الحكومة الصينية تلبية لطلبها؟

رن تشنغ فاي: أوال، لقد صمدنا أمام اختبار التاريخ، فعلى مدار الثالثين 
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عاما الماضية، قدمنا خدمات الشبكة ألكثر من ٣ مليارات شخص في 

إن قيمنا  الشبكة.  كثر من ١٧٠ دولة وحافظنا على سجل جيد ألمن  أ

تتمحور حول العمالء، ونحن نتصرف من منظور حماية مصالح عمالئنا 

ولن نتصرف متجاهلين مصالح عمالئنا. قد يسأل بعض الناس "هل 

من الممكن أن تضطروا لتنفيذ طلبات اآلخر في المستقبل؟" فسأخبره 

"ال". أيا كان من طلب منا تنفيذ طلبه سوف نرفض، لن أفعل ذلك، ولن 

تفعل شركتنا ذلك أيضا.

ثانيا، نحن مجرد مورد للمعدات، أما الشبكة، فهي في أيدي المشغلين 

وليست في أيدينا، فليست لدينا معلومات العمالء.

للغاية  ديمقراطية  شركة  هواوي  تعتبر  كيزاي:  تويو  مجلة  مراسل 

يتعلق  فيما  أنه  أعتقد  التعلم.  يستحق  فريد  عمل  أسلوب  ولديها 

لجنة  عن  معلومة  أي  هواوي  وتعلن  تكشف  لم  الشركة،  بحوكمة 

الحزب. وفقا للقيم األوروبية واألمريكية واليابانية، إذا كانت الشركة 

يجب  أساسية  معلومات  لها  فالمعلومات  اللجنة،  هذه  مثل  لديها 

الكشف عنها. هل لك أن تتحدث عن حالة لجنة الحزب لهواوي، ما 

هو منصبك وأي دور تلعبه في لجنة الحزب بصفتك عضوا في الحزب؟

ال  للشركة.  أوال، يمتلك ٩٦٧٦٨ موظفا يحمل األسهم  رن تشنغ فاي: 

يحتفظ أي شخص من غير موظفي هواوي بسهم حتى بقيمة واحدة، 

وال تمتلك أي مؤسسة خارجية أسهم هواوي حتى بقيمة واحدة، كما 

الشخصية هي  ال يمتلك أي جهاز حكومي أسهم هواوي. إن حصتي 

األكثر، حيث تمثل ١.١4٪، بينما الحصة الشخصية لستيف جوبز تمثل 

٠.٥٨٪، لذا أعتقد أنه يمكن لنسبة حصتي الشخصية أن تنخفض.

الممثلين  ليكونوا  المرشحين  بترشيح  الشركة  أجهزة  جميع  تقوم 

جميع  على  الموظفين  آراء  على  اعتمادا  األسهم  الحاملين  للموظفين 
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المستويات. استمرت عملية االنتخاب لعام كامل في عام ٢٠١٨، حتى 

الجدد  الحاملين األسهم  الموظفين  انتخاب ممثلي  يناير ٢٠١٩، تم   ١٢

في 4١٦ نقطة تصويت في ١٧٠ دولة، هكذا تم تشكيل مجلس ممثلي 

الموظفين الحاملين األسهم الجديد الذي يضم ١١٥ ممثال.

جميع  على  يجب  الصيني،  الشيوعي  الحزب  لدستور  وفقا  ثانيا، 

الشركات إنشاء منظمة حزبية. يتم انتخاب أعضاء لجنة الحزب بطريقة 

ديمقراطية من قبل أعضاء الحزب، وهي ليست منظمة إدارية لشركة 

هواوي، ولم يتم تعيين أعضائها باألمر اإلداري لشركة هواوي، وليس لدي 

أي منصب في الحزب. ال تشارك لجنة الحزب في صنع القرار واألنشطة 

على  الموظفين  تثقيف  في  الرئيسي  دورها  ويتمثل  للشركة،  التجارية 

االلتزام بالقوانين واللوائح وضمان أعمال الشركة المحلية واألجنبية في 

االمتثال للقواعد ذات الصلة.

لدينا موقع إنترنت داخلي يسمى "األماني"، تتولى لجنة الحزب إدارة هذه 

الشبكة، كلها مفتوحة ويمكن أن يراها جميع أفراد المجتمع.

الدول،  بعض  بأن  تفيد  شائعات  هناك  كيودو:  أنباء  وكالة  مراسل 

بما في ذلك اليابان، ستتخذ إجراءات الستبعاد شركة هواوي، فكيف 

تستجيب هواوي لهذا؟ ثانيا، في الواقع، نعتقد أن هذه السلسلة من 

الشكوك ليست موجهة إلى هواوي، بل هي تمثل افتقار هذه الدول 

إلى الثقة في الحكومة الصينية، فما رأيك في ذلك؟

نقدم  أن  هي  المشكلة  هذه  لحل  الوحيدة  الطريقة  فاي:  تشنغ  رن 

كبر  أفضل المنتجات وأحسن الخدمات لمساعدة عمالئنا على تحقيق أ

قيمة، هكذا ال يزال بإمكان العمالء قبولنا. لست قلقا جدا من ذلك.
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مراسل مجلة دياموند األسبوعية: كما يرد في المادة األولى من القانون 

لمعدات  مورد  سوى  هواوي  "ليست  هواوي  لشركة  األساسي 

مبيعات  تعد  المعلوماتية".  الخدمات  في  تشارك  ولن  االتصاالت 

كبر مبيعات في العالم وعدد معدات  الهواتف الذكية لهواوي ثاني أ

في  جديدة  أهدافا  وضعت  كما  العالم،  في  األعلى  هو  لها  االتصاالت 

مجال الذكاء االصطناعي والخدمات السحابية، فأعتقد أن هذا األمر 

غريب جدا، لماذا ال تشارك هواوي في الخدمات المعلوماتية في مثل 

هذه البيئة الجيدة؟

رن تشنغ فاي: إذا شاركنا في الخدمات المعلوماتية، فقد نصبح منافسا 

الذين يشترون معداتنا، فلن يشتروا معداتنا، وسنتضور حتى  للعمالء 

الموت جوعا. إن دخولنا في مجال الخدمات السحابية، هو في الواقع مثل 

الخصبة" للسحابة، وتزرع فيها "الذرة"  السوداء  الزراعية  توفير "األرض 

و"فول الصويا" و"الذرة الرفيعة" و"البطاطا الحلوة" و"الفول السوداني" 

الخدمات  موردو  أنتجها  السحابات  هذه  كل  المزروعات.  من  وغيرها 

المعلوماتية، فنحن نقدم فقط "األرض السوداء" كمنصة لهم.

مراسل مجلة دياموند األسبوعية: أفهم ما قلت قبل قليل، ولكن فيما 

يتعلق بالجيل التالي، إذا تولى رئيس آخر منصبك في المستقبل، فهل 

سيتغير األمر؟

رن تشنغ فاي: يعتمد تراث القيم لدينا على أجندة الحوكمة لدينا وقد 

ال  الشركة،  داخل  الدستور  يشبه  المنهج  هذا  عام.  منهج  لدينا  تشكل 

يمكن ألي شخص الدخول إلى مستوى معين من القيادة إال بعد أن 

يقسم على إخالصه في أجندة الحوكمة هذه. هل سيكون هناك متآمر 

هذا  انتهاك  أراد  طالما  ألنه  مستحيل،  هذا  القيادي؟  المستوى  على 

المنهج، فسيطيحه الجميع. لن نعبد شخصا ما بشكل أعمى، بل نتقدم 
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نحو القيم المشتركة ولن نخالف هذا الهدف.

مراسل صحيفة يوميوري شيمبون: اآلن ليست الحكومة األمريكية 

فحسب، بل من المتوقع أن تتبع اليابان قرار الواليات المتحدة، فهل 

سيؤثر هذا على شركة هواوي؟

رن تشنغ فاي: لم أشعر بأن الحكومة اليابانية ترفضنا منذ البداية. أثق 

بأن الصين واليابان ستحتفظان بعالقة ودية لفترة طويلة، ألن الصين 

واليابان مترابطتان ومتكاملتان. التعاون بين الجانبين سيدفع البلدين 

اليابان.  في  ب"البرودة"  أشعر  لم  لذلك،  واالزدهار.  الرخاء  تحقيق  إلى 

أعتقد أن المجتمع الياباني سيستمر في قبولنا.

مراسل وكالة جيجي لألنباء: احتجزت السيدة منغ وان تشو في كندا 

في الشهر الماضي، كيف كان شعورك عندما سمعت الخبر؟ كيف 

ستتعامل شركة هواوي مع هذه القضية؟

رن تشنغ فاي: كنت مندهشا عندما سمعت أنها احتجزت في كندا. كنا 

كانت  االجتماع هناك، وهي  للمشاركة في نفس  األرجنتين  إلى  ذاهبين 

مقدمة رئيسية لالجتماع. انطلقت بعدها بيومين، لكن رحلة الترانزيت 

لي كانت من مكان آخر. لقد تكلل هذا االجتماع بنجاح، كما شعرت منغ 

وان تشو بارتياح شديد ألنها كانت تستعد لهذا االجتماع لمدة عام.

أعلق كثيرا  القضائية، وال  العملية  إن قضية منغ وان تشو قد دخلت 

اهتمامهم  الياباني على  والشعب  اليابانيين  األصدقاء  هنا. نشكر  عليها 

سجل  ولدينا  مسؤولة،  شركة  هواوي  تعد  تشو.  وان  لمنغ  وقلقهم 

شبكة  ضمان  إلى  جاهدين  نسعى  كما  اليابان،  في  الشبكة  ألمن  جيد 

سبب  عندما  الظروف.  كافة  في  مستقر  بشكل  تعمل  لكي  عمالئنا 
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الزلزال والتسونامي في اليابان تسربا نوويا في محطة فوكوشيما للطاقة 

قمنا  حيث  المعاكس،  االتجاه  في  هواوي  شركة  موظفو  سار  النووية، 

في  مما ساهم  أسبوعين  لالتصاالت خالل  قاعدية  ٦٦٨ محطة  بترميم 

أعمال اإلنقاذ واإلغاثة لليابان. في ذلك الوقت، عادت منغ وان تشو إلى 

هونغ كونغ قادمة من لندن، ثم توجهت إلى اليابان للمشاركة في أعمال 

كبان فقط على متن الطائرة من هونغ كونغ  اإلغاثة مباشرة، كان هناك را

إلى طوكيو، وأحدهما منغ وان تشو. بعد أن تحتجز من قبل الحكومة 

الكندية، كتب أحد من أهل طوكيو رسالة إليها، بكى منغ وان تشو وأفراد 

الياباني.  الشعب  يتذكرنا  زال  ما  أنه  عرفنا  إننا  إذ  قراءتها،  بعد  عائلتنا 

ردت منغ وان تشو على هذه الرسالة. هكذا يتم تعزيز الصداقة الصينية 

اليابانية من خالل الترابط بين عامة الشعب وستستمر إلى األبد.

يتسم اليابانيون بسمات حميدة كثيرة تستحق التعلم عندما تواجههم 

أن  رأيت  اليابان،  إلى  سافرت  عندما  المثال،  سبيل  فعلى  الصعوبات. 

اليابانيين يطلبون طبقا من مأكوالت فوكوشيما على كل طاولة، وهذا 

اليابان  روح  نتعلم  أن  علينا  يجب  المنكوبة.  للمنطقة  دعم  بمثابة  هو 

الجبلية  المناطق  من  واللحوم  الخضار  من  المزيد  نشتري  وأن  هذه، 

الفقيرة للمساهمة في تخفيف حدة الفقر في هذه المناطق. باإلضافة إلى 

ذلك، في عملية اإلغاثة بعد زلزال ونتشوان في الصين، شهدنا أيضا روح 

المثابرة والشجاعة لفريق اإلنقاذ الياباني.

التجارية  الحرب  ظل  في  االقتصادية:  بيزنس  نيكاي  مجلة  مراسل 

بين الصين والواليات المتحدة، قد تطرد بعض الدول شركة هواوي، 

فما شعورك حيال هذا األمر؟ ما هو تأثيره المحتمل على االقتصاد 

الصيني وعلى شركة هواوي في الفترة المتوسطة والطويلة المدى؟

رن تشنغ فاي: في الماضي، كان بعض العمالء ال يشترون معداتنا، لكن 
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هذا ال يعني أن جميع العمالء في أنحاء العالم ال يقبلوننا. اآلن يوجد بعض 

العمالء ال يشترون معداتنا، لكن بعض العمالء الذين كانوا يرفضون شراء 

معداتنا قد بدأوا شراء معداتنا من جديد. بالنسبة لنا، هبط هذا ونهض 

حدود  في  نمو  على  نحافظ  سنظل  عام.  بشكل  بتوازن  ونحتفظ  ذاك، 

مقبول هذا العام، ولكن قد يكون معدل النمو أقل من ٢٠ ٪.

بصفتنا  األولى  للمرة  قابلناك  شيمبون:  ماينيتشي  صحيفة  مراسل 

وسائل اإلعالم اليابانية، إنك اآلن متقدم في السن، فما هو متطلباتك 

لخلفك؟ هل ستكون منغ وان تشو الخلف؟

رن تشنغ فاي: أوال، من المؤكد أن الخلف لن يكون منغ وان تشو، هي 

مديرة وهي تجيد التنسيق الداخلي. ال بد أن يكون الخلف "مقاتال" ذا 

إلى السوق، ويجب أن يتحلى بخلفية تقنية عميقة وخبرة  ثاقبة  نظرة 

غنية في السوق ويتعمق في دراسة الفلسفة وعلم االجتماع وغيرهما 

من المجاالت. ال يحتاج القائد إلى العمل يوميا مع العمال، أهم واجبات 

القائد وقدراته هو تحديد االتجاهات.

يختلف نظام التعاقب الوظيفي لشركتنا عن الشركات األخرى إلى حد 

ما، فالقائد هو ليس الذي يعين الخلف، بل يرشح فريق اإلدارة للشركة 

المرشحين، ثم يقوم ممثلو الموظفين الحاملين األسهم باختيار فريق 

القيادة األعلى الذي يتكون من سبعة أعضاء، وهم يشكلون لجنة دائمة 

لمجلس اإلدارة. يمكن لثالثة من األشخاص السبعة ألن يكونوا مشرف 

إال لمدة ستة  بتناوب، وال يمكن لكل منهم أن يكون مشرفا  االجتماع 

أشهر على التوالي. ينبغي للمشرف أن يلقي خطابه في األخير في اجتماع 

فيه  يشك  فقد  أوال  تحدث  إذا  إنه  إذ  اإلدارة،  لمجلس  الدائمة  اللجنة 

على  بالتصويت  السبعة  األشخاص  يقوم  االجتماع.  آراء  يشوش  بأنه 

أساس النقاش الكامل وحتى حدوث التشاجر. إذا تم الوصول إلى أربعة 
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أصوات، فيمكن تشكيل رأي اللجنة الدائمة لمجلس اإلدارة، لكن هذا 

االقتراح  هذا  تقديم  من  بد  ال  اقتراح،  هو  بل  نهائيا،  قرارا  ليس  الرأي 

إلى مجلس اإلدارة المتكون من ١٧ شخصا للمناقشة حوله، ثم يشكل 

المجلس قرارا بعد التصويت.

ممثلي  مجلس  إشراف  تحت  كلها  واإلجراءات  القواعد  هذه  تكون 

تحت  كما  اإلدارة،  مجلس  رئيس  بقيادة  األسهم  الحاملين  الموظفين 

مراقبة مجلس اإلشراف. يتم وضع القائد األعلى للشركة تحت إشراف 

القائد  يشارك  كما  الحوكمة،  نظام  عن  عبارة  هو  القانون  "القانون"، 

القرارات من خالل عملية ديمقراطية.  األعلى للشركة في عملية صنع 

إن خلف  لذلك،  باستمرار.  تتجدد  أن  القيادية  للمجموعة  يمكن  هكذا 

شركتنا ليس شخصا واحدا، بل مجموعة من األشخاص.

الذكرى  العام  هذا  يصادف  األسبوعية:  كيزاي  تويو  مجلة  مراسل 

األربعين لتنفيذ سياسة اإلصالح واالنفتاح، كما قال دنغ شياو بينغ 

إن "الصين لن تسعى إلى الهيمنة"، لذلك جذبت الصين كثيرا من 

اليابانية  الشركات  من  االستثمار  بينها  من  األجنبية،  االستثمارات 

مع  الصينية.  الشركات  مع  للتعاون  تام  استعداد  على  كانت  التي 

ذلك، طرأت علينا اآلن تناقضات جديدة متمثلة في أمن المعلومات 

وأمن الشبكة، فاالحتكاكات التجارية بين الصين والواليات المتحدة 

شركة  هواوي  تعتبر  العظمى.  القوى  بين  صراع  األساس  في  هي 

عظيمة، ولكن في السنوات األخيرة، يبدو أنها تغلغلت في كل مجال 

للغاية،  نموها سريعة  قادرة على فعل أي شيء، وأن سرعة  وهي 

الهيمنة  في  رأيك  فما  بالخوف،  اليابانية  الشركات  تشعر  بحيث 

االقتصادية التي تقلق منها بعض دول العالم؟

الصداقة  كانت  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  في  فاي:  تشنغ  رن 
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بين الصين واليابان مشجعة للغاية، كما عززت االستثمارات الواسعة 

السنوات،  هذه  خالل  الصينية.  االقتصادية  التنمية  لليابان  النطاق 

شهدت العالقات بين البلدين صعودا وهبوطا، والتقى الرئيس الصيني 

الياباني شينزو آبي مؤخرا، مما استأنف  الوزراء  شي جين بينغ برئيس 

الصين  وفت  كما  اليابانية،  الصينية  الحكومتين  بين  الودية  العالقات 

اآلن  تعمل  الصين  أن  نعتقد  العالمية.  التجارة  منظمة  تجاه  بالتزامها 

بل  آراءنا،  االجتماعية  اآلراء  بعض  تضل  أال  يجب  االنفتاح،  تعزيز  على 

علينا اغتنام الفرص لدفع التنمية بشكل أسرع.

ستواصل هواوي مسيرتها نحو العظمة. أوال، لن تصنع هواوي منتجات 

مع  تتكامل  هواوي  تنتجها  التي  فالمنتجات  أبدا،  السيارة  مثل  أخرى 

المنتجات اليابانية، وقد اشترينا حجما كبيرا من المواد وقطع الغيار من 

اليابان. في العام الماضي، تم شراء ٦.٦ مليارات دوالر أمريكي من المواد 

وقطع الغيار من شركات يابانية، وستصل القيمة لهذا العام إلى حوالي ٨ 

مليارات دوالر أمريكي، ومن المتوقع أن تتجاوز المشتريات السنوية ٢٠ 

مليار دوالر أمريكي بعد خمس سنوات. لذلك، إن هواوي ليست شركة 

مهيمنة، بل هي شركة مشترية، من خالل التعامل بيننا، كما نساهم في 

دفع تقدم الشركات المصنعة في إنتاج قطع الغيار والمواد والتصنيع 

الذي  األمر  اليابانية،  الشركات  من  فأكثر  كثر  أ نطالب  نحن  الدقيق. 

يعزز التقدم الصناعي لليابان، فالتطور الذي أتت به هواوي للشركات 

المصنعة اليابانية هو تطور طويل األجل ومستمر.

مراسل صحيفة نيكاي شيمبون: فرضت الواليات المتحدة قيودا على 

التجارة بين الشركات األميركية والشركات المصنعة الصينية، وتعرضت 

شركة زي تي إي لمثل هذا الحادث في العام الماضي، فالحظر على توفير 

أشباه الموصالت قد أوقع شركة زي تي إي في الموقع الحرج. ما هو رد 

هواوي وخطتها إذا فرضت الواليات المتحدة نفس الحظر عليها؟
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رن تشنغ فاي: لن نقع في نفس الحالة مثل شركة زي تي إي، سيكون 

للحظر بعض التأثيرات علينا، ولكنها ليست كبيرة. حتى ولو وصلنا إلى 

لصالح  ليس  فإنه  البديلة،  المنتجات  تطوير  إلى  واضطررنا  الحد،  ذلك 

الواليات المتحدة.

في  الشكوك  من  سلسلة  اآلن  توجد  كيودو:  أنباء  وكالة  مراسل 

شركة هواوي، مثل انتهاك السيدة منغ وان تشو المزعوم للقانون 

األميركي والمسألة في بولندا فضال عن شكوك الواليات المتحدة في 

بولندا،  في  بالمسألة  يتعلق  وفيما  منها.  التكنولوجيا  هواوي  سرقة 

أنهت هواوي عقد العمل مع ذلك الموظف على الفور، هل ذلك ألنه 

كد التحقيق على  كان مشتبها به وفقا لنتيجة التحقيق الداخلي أو أ

أنه فعل شيئا غير مناسب بالفعل؟

رن تشنغ فاي: فيما يتعلق بالقضية المدنية بين هواوي وتي موبايل، قد 

تمت تسوية جميع المنازعات من خالل إجراءات المحكمة ولم يخسر 

أي من الجانبين. قيل إن الواليات المتحدة سوف ترفع دعوى جنائية، 

ولكننا سمعنا هذا الخبر من وسائل اإلعالم فقط، لم نتلق إشعارا بعد.

أما قضية منغ وان تشو، فهي ال تزال في العملية القضائية، وليس من 

المناسب التعليق عليها اآلن. فيما يتعلق بالمسألة في بولندا، أصدرت 

وضبط  بالقانون  االلتزام  الموظفين  من  تطلب  وثائق  مرارا  شركتنا 

السلوك الفردي، وإذا ترى المحكمة أنه بريء، فيمكننا إعادة توظيفه 

وتعويض خسارته.

مراسل مجلة دياموند األسبوعية: قد استثمرت شركة هواوي كثيرا 

اليابانيين  األعمال  رجال  من  فالكثير  والتطوير،  البحث  مجال  في 

١٤
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فضوليون حول كيفية ضمان هواوي للتدفق النقدي. هل يمكنك أن 

تؤكد لنا على أن هواوي لم تتلق أمواال من الحكومة أو من الحزب 

قد  اإلعالم،  وسائل  مع  المقابلة  هذه  خالل  الصيني؟  الشيوعي 

أظهرت هواوي لنا االنفتاح والشفافية لها، رأيت انفتاح هواوي من 

حيث أمن الشبكة، ولكن من حيث الشؤون المالية، أعتقد أنه ينبغي 

لهواوي أن تزيد شفافيتها بصفتها شركة دولية.

رن تشنغ فاي: تتم مراجعة بياناتنا المالية من قبل شركة كيه بي إم 

جي األمريكية، وجميع تقاريرنا المالية للسنوات الماضية متاحة على 

اإلنترنت ويمكن الحصول عليها. فمن المستحيل لـشركة كيه بي إم جي 

أن تخفي الحقيقة.

قد رأى الجميع أن استثماراتنا في مجال البحث والتطوير هائلة، ويتم 

حسب هذه االستثمارات البحثية في تكلفتنا، وأخذنا جزءا من إيرادات 

البحث والتطوير. فأصبحت هواوي قادرة  المبيعات لدينا الستثمار في 

مالية  أو صعوبات  مواجهة حواجز  دون  الحالية  استثماراتنا  دعم  على 

كبيرة من خالل تحويل أرباحنا إلى الرأسمال.

مراسل صحيفة آساهي شيمبون: في العام الماضي احتفلت هواوي 

الثقافية  الثورة  شهدت  أنك  وسمعت  الثالثين،  السنوية  بذكراها 

الكبرى وكان لديك شعور بالجوع عندما جئت ألول مرة إلى مدينة 

بسبب  بالجوع  اليوم  الجدد  الموظفون  ال يشعر  قد  بينما  شنتشن، 

الخلفية العصرية المختلفة. قلت "سوف يستغرق اللحاق بالواليات 

المتحدة ٥٠ أو ٦٠ عاما أخرى لهواوي"، وهل تعتقد أن هواوي قادرة 

على تضييق الفجوة بينها وبين الواليات المتحدة في المستقبل؟

والواليات  الصين  بين  فجوة  هناك  تزال  ال  إنه  قلت  فاي:  تشنغ  رن 

المتحدة لمدة ٥٠ أو ٦٠ عاما، هي ليست بين هواوي والواليات المتحدة.

١٦
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يوجد كثير من الموظفين في هواوي الذين قد أصبحوا أثرياء، يمكنهم 

أن يتقاعدوا إذا كانوا ال يريدون مواصلة الكفاح، كما يمكنهم االحتفاظ 

ببعض أسهم الشركة وفقا للقواعد المعنية، وهذا سيجعلهم يتمكنون 

من االستمرار في كسب العيش من خالل االعتماد على أرباح األسهم. إذا 

لم يتمكنوا من العمل وما زالوا يشغلون المناصب، فلن تكون للشباب 

فرص. لذلك، ال بد من هواوي الحفاظ على نشاطها للكفاح اعتمادا على 

مبدأ إزاحة الجديد للقديم.

كثر منا، لكن هذه الرغبة  وفي الواقع، إن الشباب اآلن يرغبون في الكفاح أ

وبطبيعة  بالرسالة.  بشعورهم  مدفوعة  بل هي  الجوع،  بسبب  ليست 

الحال، هناك بعض الشباب الكسالى، ليست لديهم أشغال، فيرفعون 

أصواتهم في شبكة اإلنترنت كثيرا. واإلنترنت يشبه مكبر الصوت يمكنه 

تكبير الكثير من األشياء، بحيث يعتقد الجميع أن الشباب المعاصرين 

يكافحون. حتى بعد  زالوا  الكثير منهم ما  أن  والواقع هو  ال يكافحون، 

خمسة آالف سنة، ال يتولى منصب الرئاسة إال الشباب بعد خمسة آالف 

سنة، ونثق بأن روح الكفاح لدى جيل الشباب ستتجاوزنا، وأن األجيال 

التالية ستكون أفضل فأفضل.

هواوي،  شركة  زيارة  على  اإلعالم  وسائل  في  األصدقاء  لجميع  شكرا 

إذ ال يمكننا أن نفهم  بيننا،  سيكون هناك مزيد من الفرص للتواصل 

بعضنا البعض بشكل عميق إال من خالل التواصل الكثيف، وتحتفظ 

هواوي بموقف مفتوح للصحفيين والمجتمع. شكرا جزيال على قدومك.



لقاء رن تشنغ فاي مع قناة بي بي سي

٧٢٧٣

١٨ فبراير ٢٠١٩، مدينة شنتشن، الصين

لقاء رن تشنغ فاي مع قناة بي بي سي



لقاء رن تشنغ فاي مع قناة بي بي سي

٧٣

تتاح  أن  كثيرا  فاسواني: يسعدني  كريشما  بي سي  بي  قناة  مراسلة 

لي هذه الفرصة لالستماع إلى موقفك. ونعرف أن هناك الكثير من 

سوء الفهم حول شركة هواوي في العالم. وتأمل بي بي سي في معرفة 

هذه  توفير  على  وأشكرك  المقابلة،  هذه  خالل  من  نظرك  وجهات 

العالم  معرفتها  يريد  أسئلة  بشكل منصف  أطرح  الفرصة. وسوف 

بأسره. شكرا لك مرة أخرى على تقديم هذه الفرصة!

كله  العالم  ويولي  أسئلتك.  على  باإلجابة  مسرور  أنا  فاي:  تشنغ  رن 

الصدد.  هذا  في  األمريكية  اإلدارة  وأشكر  هواوي،  بشركة  كبيرا  اهتماما 

وان هواوي هي شركة صغيرة، وليست مشهورة جدا، لكن العديد من 

كبار المسئولين األمريكيين قاموا بترويج فكرتها في جميع أنحاء العالم، 

زاعمين أن هواوي هي شركة هامة، ولديها مشاكل، بحيث لفتت هواوي 

انتباه العالم كله. ويبدأ الناس معرفة هواوي ليجدوا أنها شركة جيدة. 

كما تشهد مبيعات شركتنا ارتفاعا سريعا، ويزداد حجم مبيعات أجهزتنا 

بنسبة ٥٠ في المائة شهريا. لذلك، فإننا نشكر الحكومة األمريكية على 

ترويج هواوي.

يبدو  وقد  العالم.  عن  بالنيابة  أسئلة  أطرح  اآلن  فاسواني:  كريشما 

بعضها محرجا، لكن أقوم بذلك من أجل معرفة موقفك الحقيقي. 

وأنا آمل أن تشعر بالراحة خالل المقابلة. 

اإلجابات  بعض  أقدم  فقد  بحرية،  نتحدث  ألننا  نظرا  فاي:  تشنغ  رن 

الجمهور،  يفهمها  أن  آمل  لذلك  أسئلتك،  على  والظريفة  الفكاهية 

وتفهميها أنِت.

بسؤال عن شركة  لنبدأ  رن.  السيد  جزيال،  فاسواني: شكرا  كريشما 

لكنها  فقط،  عاما   ٣٠ قبل  الشركة  هذه  تأسيس  تم  لقد  هواوي. 

حققت إنجازات رائعة، فما هي التحديات التي واجهتها في المرحلة 

١
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األولى من تأسيسها؟

رن تشنغ فاي: جاء تأسيس هواوي متزامنا مع تطبيق سياسة اإلصالح 

كبير  الصيني  الجيش  أن عدد جنود  بينغ  دنغ شياو  واعتقد  واالنفتاح. 

الصين  قامت  ثم  كبير.  بشكل  الجنود  عدد  تقليل  الى  وبحاجة  للغاية، 

كثر من مليون من الجنود  بالتجريد العسكري، حيث غادر مئات اآلالف أو أ

الجيش ثم عملوا كالمدنيين. في ذلك الوقت، كانت الصين تتحول من 

االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. لم يكن أحد، حتى كبار المسئولين 

الحكوميين، يفهم ما هو اقتصاد السوق. ودعا دنغ شياو بينغ إلى نظرية 

"عبور النهر من خالل لمس األحجار على مجرى النهر". والحقيقة هي أنه 

إذا حدث خطأ خالل عبور "النهر"، فقد تغرق. عندما دخلت الصين إلى 

اقتصاد السوق، لم يكن لدينا أي فكرة عن السوق وما الذي يجب القيام 

به. وكان من الصعب البقاء على قيد الحياة.

أنا رجل طموح. بعد مغادرة الجيش، جئت إلى شنتشن التي كانت تعد 

مدينة رائدة في تنفيذ السوق المفتوحة، وتوجد فيها السوق األكثر انفتاحا 

في الصين. عندما عملت في الجيش، قمت بكل شيء وفقا لألوامر، لكن 

عندما تعاملت مع البضائع في بيئة اقتصاد السوق، نقصتني الخبرة، لذا 

عانيت من الظلم والخداع والتعثر، لكن أُعدت للوقوف مرة أخرى، ألنني 

بحاجة الى كسب رزق أسرتي. ثم فكرت في إمكانية إنشاء شركة صغيرة، 

يوان  ألف   ٢١ حوالي  الشركة  إلنشاء  المسجل  المال  رأس  بلغ  حيث 

المال من  صيني فقط، أي حوالي ألفي جنيه بريطاني. ولم يكن رأس 

جيبي تماما، وعادل التعويض الذي تلقيته عند مغادرتي للجيش فقط 

أشخاص  من  األموال  بتجميع  قمت  لذلك  المبلغ.  هذا  ُخمس  حوالي 

الذي  المسار  إلى  العصر  دفعني  لقد  هواوي.  شركة  لتأسيس  آخرين 

نسير فيه اآلن.

اخترنا هذا المسار من أجل كسب الرزق، وليس من أجل أمنية. في ذلك 

الوقت، لم يكن لدينا أي مثل أعلى، ألننا وجدنا صعوبة بالغة في بقاء 
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الشركة. وكان الجزء الخاص بي من رأس المال المسجل أقل من نصف 

الراتب الشهري لنادل المطعم اليوم. كيف يمكن أن يكون لدينا المثل 

العليا إذن؟ كانت أولويتنا هي البقاء على قيد الحياة.

كريشما فاسواني: لقد استعرضت الصعوبات والمشقات الشديدة 

التي مرت بها هواوي، لكن اليوم لقد أصبحت هواوي شركة رائدة في 

سوق االتصاالت العالمية. كيف حققت هذا النجاح؟

رن تشنغ فاي: بعد تأسيس شركة هواوي، قمت بمجموعة من البحوث 

حول ما هو اقتصاد السوق، حيث قرأت العديد من الكتب القانونية، بما 

في ذلك الكتب المتعلقة بالقوانين األوروبية واألمريكية. في ذلك الوقت، 

كان هناك عدد قليل جدا من الكتب حول القوانين الصينية، واضطررت 

إلى قراءة الكتب حول القوانين األوروبية واألمريكية.

ومصدر  العمالء  شيئين:  في  يتمثل  السوق  اقتصاد  أن  أدركت  لقد 

من  نتمكن  لم  أننا  الواضح  ومن  بالقانون.  يترابطان  وهما  المنتجات، 

التحكم في عمالئنا، لذلك كان علينا السيطرة على المنتجات. لقد كنت 

متخصصا باألبحاث العلمية. لذلك، بدأنا تطوير المنتجات الرائدة لبيعها 

للعمالء.

كريشما فاسواني: ما هو الهدف التالي لشركة هواوي بعد أن شهدت 

نجاحا كبيرا؟

رن تشنغ فاي: في الوقت الذي تأسست فيه هواوي، شهدت صناعة 

كانت  لو  كما  الثالثين  السنوات  لمدة  هائلة  تغيرات  بداية  االتصاالت 

لدينا  يكن  لم  الوقت،  ذلك  وفي  السنين.  من  باآلالف  مرت  البشرية 

هاتف متقدم بالفعل )في الصين(. وكانت الهواتف لدينا هي الهواتف 

٣

٢



لقاء رن تشنغ فاي مع قناة بي بي سي

٧٦٧٧

وكنا  القديمة،  الثانية  العالمية  الحرب  أفالم  في  تراها  التي  المتواضعة 

متخلفين جدا. وبدأت شركة هواوي بتصنيع معدات بسيطة إزاء األسواق 

الريفية. بدال من إنفاق األموال المكتسبة، استخدمناها الستثمار أعمالنا 

التالية وإنتاج المعدات األكثر تطورا. وجاء ذلك في وقت احتاجت فيه 

الصين إلى تطوير الصناعات، على رغم أن منتجاتنا متخلفة نسبيا، إال 

أنها حظيت بشعبية في السوق. إذا تم تأسيس هواوي اليوم، لم أعرف 

ما إذا كنا نستطيع تحقيق النجاح. مع مرور األيام، أدركنا أننا قد نتمكن 

من تحقيق النجاح، لذلك ركزنا كل جهودنا على ما كنا نفعله.

على  أركز  كنت  بالتأكيد.  نجح  واحد،  شيء  على  ما  شخص  ركز  إذا 

فقد  الخنازير،  تربية  على  ركزت  قد  كنت  إذا  االتصاالت.  تكنولوجيا 

التوفو،  وإذا كنت قد ركزت على صنع  الخنازير.  لتربية  أصبحت خبيرا 

االتصاالت،  صناعة  اخترت  الحظ،  لسوء  التوفو.  ملك  أصبحت  فربما 

وإنها صناعة صعبة للغابة تتميز بعتبة مرتفعة. وكان الرئيس التنفيذي 

لشركة إريكسون سألني ذات مرة: "كان الوضع في الصين آنذاك صعبا 

أننا قمنا  أبلغته  الشاقة؟"  الصناعة  لماذا جرأت على دخول هذه  جدا، 

تكن  فلم  ذلك،  في  بدأنا  ولقد  عتبتها.  ارتفاع  مدى  معرفة  دون  بذلك 

هناك طريقة للتراجع، وقد أنفقت كل ما أملكه، وإذا انسحبنا فسوف 

قدما،  المضي  من  بد  ال  لذلك  الشوارع.  في  وأتسول  شيء  كل  أفقد 

والتقدم خطوة بخطوة.

كانت لدينا كمية محدودة للغاية من القوة، لذلك قمنا بتقليص تركيزنا 

على نطاق ضيق، حيث تقدمنا إلى األمام خطوة بخطوة، مع مرور الوقت، 

أن ذلك طريقة  أدركنا  لذا  الخبرات،  كتسبنا  وا اإلنجازات  حققنا بعض 

فعالة، وأسميها إستراتيجية "رأس اإلبرة". ونظل نركز على نقطة واحدة 

فقط لمدة ٣٠ عاما. من مئات الموظفين، إلى اآلالف، إلى عشرات اآلالف، 

واحدة:  نقطة  على  طاقتنا  كل  وركزنا  شخص.  ألف   ١٨٠ اآلن  وحتى 

إلى ٢٠ مليار  وتبلغ استثماراتنا ١٥  المعلومات واالتصاالت.  تكنولوجيا 
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كبر  دوالر أمريكي سنويا في مجال البحث والتطوير. وتعتبر هواوي من أ

بحيث  والتطوير،  البحث  استثمار  العالم من حيث  في  خمس شركات 

يسهم في تحقيق نجاحنا.

لماذا ننجح لكن من الصعب أن تنجح الشركات األخرى؟ من الضروري 

لبياناتها  كبيرا  اهتماما  األسهم  سوق  في  المدرجة  الشركات  تولي  أن 

األحيان،  بعض  في  كثر  أ االستثمار  حجم  يكون  أن  يمكن  وال   ، المالية 

وإال ستنخفض األرباح وأسعار األسهم الخاصة بها. أما شركة هواوي، 

فتكافح من أجل األمنية، ونحن نفهم أنه إذا قمنا بتخصيب "األرض"، 

كثر خصبة، في النهاية، ال تزال األرض مملوكة لنا، ويجب أال  فستصبح أ

كثر من اآلخرين. بهذه الطريقة،  نوزع "األسمدة". لذلك نستثمر بكثافة أ

تمكنا من المضي قدما وتحقيق النجاح. مقارنة مع الشركات المساهمة 

العامة، ليس لدينا أي قلق بشأن تقلبات ميزانياتنا العمومية. إذا كانت 

ستشهد  أسهمنا  أسعار  فإن  األسهم،  سوق  في  مدرجة  شركة  هواوي 

انخفاضا حادا في ظل عاصفة من الرأي العام نشهدها اليوم، لكن ذلك 

لم يؤثر علينا حقا. ونحن نواصل المضي قدما.

ونعتقد أن تركيزنا المستمر على أمر واحد للعقود الماضية مهد طريق 

نجاحنا.

كريشما فاسواني: شكرا لك، كان ذلك أمرا ممتعا. وفقا لما وصفته، 

يواجه نجاحك اآلن تهديدا، أليس كذلك؟ لقد شنت الواليات المتحدة 

اتهامات  هجوما على شركتك، حيث وجهت وزارة العدل األمريكية 

إلى هواوي بسرقة التكنولوجيا من شركات أمريكية، هل ترى أن هذا 

األمر عادل؟

رن تشنغ فاي: بادئ ذي بدء، ما هي أمنيتنا في العقود الثالثة المقبلة، 

إلى   ٢٠ في  المعلومات.  بخدمات  الناس  لتزويد  أطول؟  لفترة  حتى  أو 

٤
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٣٠ عاما مقبال، سنشهد بالتأكيد ثورة تكنولوجية كبيرة، حيث سيجعل 

ظهور الذكاء االصطناعي المجتمع المعلوماتي أذكى. في عصر السحابة 

والذكاء االصطناعي، سوف نشهد نموا هائال في المعلومات التي تنفجر 

االتصاالت  معدات  دعم  إلى  "االنفجار"  هذا  ويحتاج  تسونامي،  مثل 

والحوسبة األكثر تقدما. وال أعتقد أن شبكة الجيل الخامس أو أي شكل 

آخر من أشكال نقل المعلومات بالفعل يمكنها تلبية احتياجات الناس، 

يمر  واآلن  تلبيتها.  الى  بحاجة  أعمق  احتياجات  هناك  تزال  ال  أنه  وأرى 

المجتمع البشري بالمراحل المبكرة من الثورة، بينما تقف هواوي أيضا 

في نقطة البداية لهذه الثورة. وال يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نتمكن 

كثر دقة بأسعار معقولة. من تقديم خدمات معلومات أسرع وأ

الفجوة  سد  في  هواوي  ساعدت  الماضية،  الثالثة  العقود  مدار  على 

الرقمية من خالل توفير خدمات المعلومات إلى ثالثة مليارات شخص 

كثر من ١٧٠ دولة ومنطقة، وبفضل خدمات تكنولوجيا المعلومات  في أ

واالتصاالت الميسورة التكلفة، يمكن لألطفال الفقراء الذين يعيشون في 

المناطق النائية أن يروا العالم الحقيقي وينموا بشكل أفضل ليصبحوا 

التي  الخدمات  توفير  الى  للمجتمع. وتهدف هواوي  الفقري"  "العمود 

تجعل العالم أفضل.

المتحدة  الواليات  وجهتها  التي  واالتهامات  بالضربات  يتعلق  فيما 

وإنني  القانون.  على  االعتماد  معالجتها  يتعين  أنه  أعتقد  هواوي،  ضد 

على ثقة بأن الواليات المتحدة دولة مفتوحة وشفافة تحكمها سيادة 

اإلجراءات  خالل  من  األمور  هذه  مع  التعامل  ينبغي  لذلك  القانون، 

القانونية. وأشعر أحيانا بالسعادة حيال ما تفعله الواليات المتحدة. وان 

الواليات المتحدة هي أقوى دولة في العالم، ويتحدث كبار المسئولين 

األمريكيين عن شركة هواوي في جميع أنحاء العالم، بما فيها األماكن 

التي لم تقم فيها شركتنا بأي دعاية، ولم يعرفنا السكان المحليون. لهذا 

السبب، يعرفنا الناس في جميع أنحاء العالم، وأصبحت شركتنا اآلن في 
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ورخيصة  رائعة  دعاية  ذلك  إن  القول  فيمكن  العالمي،  النقاش  مركز 

بالنسبة لنا. بعد أن أدرك الناس أن هواوي هي شركة جيدة، فقد نواجه 

أقل من الصعوبة في السوق. إذا تقللت صعوبات اليوم، وقد يكون لدينا 

بالغضب  أشعر  ال  لذا  المستقبل.  في  منتجاتنا  لبيع  مالءمة  كثر  أ بيئة 

إزاء االتهامات من الواليات المتحدة. وأرى أنها قضية قانونية، فلنترك 

القانون يحكم عليها.

كريشما فاسواني: شكرا على إجابتك. قرأُ بعض تفاصيل االتهامات 

التي وجهتها وزارة العدل األمريكية ضد هواوي، حيث تم طرح األدلة 

اإللكتروني  البريد  رسائل  هناك  المثال،  السبيل  على  جدا،  المقنعة 

الواليات  في  زمالءهم  طلبوا  الصين  في  هواوي  موظفي  أن  تكشف 

األخرى  بالشركات  خاصة  تكنولوجية  نماذج  تقديم  من  المتحدة 

بشكل متكرر، كيف ترد على ذلك؟

لنترك  الشكوى،  األمريكية  العدل  وزارة  قدمت  لقد  فاي:  تشنغ  رن 

القضية للمحكمة.

كريشما فاسواني: عرفت أن القضية تمر باإلجراءات القضائية، لكن 

أن  المتحدة  الواليات  وتحاول  عنها.  المزيد  يريد حقا معرفة  العالم 

تصف هواوي بأنها شركة غير موثوق بها، ألنها سرقت التكنولوجيا 

شركات  وكانت  األولى.  المرة  ليس  وهذا  األمريكية،  الشركات  من 

هواوي  اتهمت  جميعها  وموتوروال،  ونورتل  سيسكو  مثل  أجنبية، 

إن  المتحدة  الواليات  تقول  لذلك  التكنولوجيا.  أو  األفكار  بسرقة 

هواوي هي شركة غير موثوق بها. هل لديك أي رد على ذلك؟

من  العديد  في  الغربية  الشركات  تسبق  شركتنا  إن  فاي:  تشنغ  رن 

٥
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البصري  والتبديل  الخامس  الجيل  تقنيات  مجرد  وليس  التقنيات، 

والمعقدة  الرائدة  التقنيات  من  كبير  عدد  ولدينا  الضوئية.  والشرائح 

للغاية، وربما يمكن للمتخصصين إيجاد أن األشياء التي تعرضت لتهم 

أن  لهواوي  إلى حد ما. وال يمكن  األمريكية هي أشياء هامشية  اإلدارة 

تصبح قوية كما تكون عليه اليوم اعتمادا على "السرقة". وكيف يمكننا 

سرقة تقنية ال تملكها الواليات المتحدة حتى اآلن؟ ويتعين على الناس 

مشاكلها  عن  بدال  االنساني  للمجتمع  هواوي  إسهامات  على  التركيز 

كثر من ٨٠ ألف براءة اختراع،  وعيوبها. في الوقت الراهن، تمتلك هواوي أ

مما قدم إسهاما في تأسيس المجتمع الرقمي. بعبارة أخرى، تم بناء جزء 

من أساس المجتمع الرقمي بواسطة هواوي.

كثر من ١١ ألف براءة اختراع، والتي  في الواليات المتحدة وحدها، سجلنا أ

لقد  األمريكي.  القانون  بموجب  الممنوحة  المشروعة  حقوقنا  تمثل 

كثر  قدمنا كثيرا من الخدمات للناس في جميع أنحاء العالم، وأصبحنا أ

كثر من ٥4 ألف مقالة علمية لمنظمات المعايير،  انفتاحا. لقد قدمنا أ

وجميعها تعتبر مساهمة للمجتمع البشري تستحق االعتراف بها. أما 

المشاكل األخرى فيجب حلها وفقا للقانون.

كريشما فاسواني: لماذا تصف الواليات المتحدة شركة هواوي بأنها 

شركة غير موثوق بها؟

رن تشنغ فاي: ال توجد معدات كثيرة لهواوي في الواليات المتحدة. هل 

اإلجابة  كانت  إذا  البالد؟  في  السيبراني  األمن  إلى حل مشكلة  هذا  أدى 

"نعم"، فيمكن للبلدان األخرى أيضا حل هذه المشكلة من خالل المنع 

أجل  من  واحدة  بشركة  التضحية  وإن  هواوي.  معدات  استخدام  من 

الواليات  أن  هي  الحقيقة  لكن  به.  بالقيام  جدير  أمر  هو  أسرته  العالم 

يمكنها  كيف  بها.  الخاصة  المعلومات  أمن  مشكلة  تحل  لم  المتحدة 

٧
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تعميم تجاربها في الدول األخرى؟ إذا قالت، "ال نستخدم معدات هواوي، 

ولكن ال تزال لدينا مشاكل أمن المعلومات"، فهل يمكن أن تقنع أوروبا 

مليارات  لثالثة  تقدم هواوي خدمات  استخدام معدات هواوي؟  بعدم 

كثر من ٣٠ عاما. وليس لدينا  كثر من ١٧٠ دولة على مدى أ شخص في أ

الواليات  التهامات  الواقعي  األساس  هو  ما  األمنية.  لالنتهاكات  سجل 

المتحدة؟ لقد جرب عمالؤنا خدماتنا على مدار العقدين أو الثالثة عقود 

بأنفسهم.  قراراتهم  اتخاذ  على  قادرون  المستهلكين  أن  كما  الماضية، 

وستصدر  المشكلة  هذه  لحل  القانون  على  االعتماد  علينا  يتعين  لذا 

المحكمة حكما نهائيا.

كريشما فاسواني: تفرض الواليات المتحدة ضغطا على حلفائها، قائلة 

"نحن ال نستخدم معدات هواوي، فال يمكن للعالم استخدام معدات 

هواوي. في حالة استخدام معدات هواوي، فإن الحكومة الصينية قد 

تقوم بالتجسس من خالل هذه المعدات. هل هذه حقيقة؟

رن تشنغ فاي: على مدار السنوات الثالثين الماضية، لم يستخدم بعض 

العمالء معدات هواوي. هذا ليس شيئا يحدث مؤخرا. ومن المفهوم أن 

باتهامات  يتعلق  فيما  استخدام معداتنا.  قررت عدم  قد  الدول  بعض 

المقابالت مع صحيفة وول  أبواب خلفية، كما ذكرت في  بشأن وجود 

ستريت جورنال وغيرها من وسائل اإلعالم الدولية، لم نقم أبدا بتركيب 

أبواب خلفية في معداتنا أو المشاركة في أي أنشطة تجسس. ولن نقبل 

فإنني سأحل  الطلب،  كان هناك مثل هذا  إذا  بذلك.  للقيام  أي طلب 

الشركة.

السياسي  المكتب  عضو  تشي،  جيه  يانغ  ألقى   ،٢٠١٩ فبراير   ١٦ في 

للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون 

الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كلمة في مؤتمر 

٨
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لتركيب  شركة  أي  الصينية  الحكومة  ترشد  "لم  قائال،  لألمن،  ميونيخ 

الدولي  بالقانون  االلتزام  الشركات  جميع  من  تطلب  بل  خلفية،  أبواب 

القواعد  بموجب  والعمل  األخرى،  والدول  المتحدة  األمم  وقوانين 

كدت الحكومة الصينية أيضا أنها  والقوانين في الدول المضيفة." لذلك، أ

لن تسمح للشركات الصينية بتركيب أبواب خلفية، بينما لقد تعهدت 

شركتنا بعدم وجود أي أبواب خلفية، فضال عن ذلك، قد أثبت تاريخنا 

الذي يستمر لمدة ٣٠ سنة أنه ليست لدينا أبواب خلفية.

ال أفهم حقا ما تفكر فيه الواليات المتحدة. إذا كانت الشركات األوروبية 

الحصول  المتحدة من  الواليات  تستخدم معدات هواوي، فلن تتمكن 

على المعلومات االستخبارية ألوروبا، ألنه ال يمكنها الوصول إليها. كما 

تمنع أوروبا من نقل بياناتها المعلوماتية إلى خارج المنطقة، لذلك لن 

تكون الواليات المتحدة قادرة على الوصول اليها، ألن معداتنا ال تحتوي 

إلى  الوصول  من  المتحدة  الواليات  تتمكن  ولن  الخلفية  األبواب  على 

بشبكة المعلومات األوروبية.

أبدا  منك  تطلب  لم  الصينية  الحكومة  إن  تقول  فاسواني:  كريشما 

تركيب األبواب الخلفية، وإنك ستغلق الشركة إذا طلبت منك ذلك. 

وإن هواوي شركة كبيرة جدا، ولديها ١٨٠ ألف شخص. ماذا ولو ُطلب 

منك االختيار بين بقاء شركتك على قيد الحياة ومنح حق الوصول 

للحكومة الصينية؟

الصينيين  المسئولين  كبار  كد  أ لقد  شيء،  كل  قبل  فاي:  تشنغ  رن 

ما  تركيب  الشركات  من  أبدا  تطلب  لم  الصينية  الحكومة  أن  بوضوح 

إيرادات  وتبلغ  أيضا.  ذلك  نفعل  لن  بينما  "أبواب خلفية"،  يسمى ب 

أبواب  بتركيب  قمنا  وإذا  األمريكية،  الدوالرات  مليارات  مئات  مبيعاتنا 

خلفية، فسيثير استياء عمالئنا في جميع أنحاء العالم، ولن يكون لدينا 

٩
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أي عمل تجاري على اإلطالق. بدون العمل التجاري، كيف يمكننا سداد 

قروضنا المصرفية بعد ذلك؟ وال يمكننا تحمل هذا الخطر. قلت "حل 

الشركة" من أجل إبداء عزمنا. وأريد التوضيح لكم أننا لن نقوم بمثل 

هذا الشيء أو نقدم أي معلومات إلى اآلخرين.

كريشما فاسواني: فهمت، وأعتقد أن بعض االلتباسات أو المفاهيم 

بالجيش  صالتك  بسبب  جاءت  هواوي  حول  الموجودة  الخاطئة 

بامتيازات  تتمتع  إنك  ويقال  الصيني.  الشيوعي  والحزب  الصيني 

خاصة يتمتع بها بعض الموظفين الحكوميين. وأنشأت لجنة للحزب 

الشيوعي في داخل شركتك، مما يثير كثيرا من األسئلة حول مدى 

توجد  لماذا  الصينية.  والحكومة  هواوي  بين  المتداخلة  االرتباطات 

لجنة الحزب الشيوعي في شركتك؟ ولماذا تحتاج هواوي إليها؟ وما 

هي وظيفتها؟

منا  بد  ال  لذلك  الصين،  في  شركتنا  تسجيل  تم  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

دفع  إلى  بحاجة  ونحن  الصين.  في  واللوائح  القوانين  بجميع  االلتزام 

الضرائب للحكومة الصينية، وخلق فرص العمل، والوفاء بمسئولياتنا 

االجتماعية. في الواقع، قبل أن ننشئ لجنة للحزب، فإن الفروع الصينية 

لموتوروال وآي بي إم ووكوكا كوال قد أنشأت بالفعل لجان الحزب الخاصة 

بها. وتم إنشاء هذه اللجان نظرا للمتطلبات القانونية في الصين. وتتمثل 

وظيفة هذه اللجنة في توحيد الموظفين وتشجيعهم على العمل بجدية 

كبر وخلق ثروتهم، ما يصب في مصلحة البلدان وشعوبها والموظفين  أ

في  وهذا  عملهم،  خالل  من  المال  الموظفون  يكسب  حيث  أنفسهم، 

مصلحة  في  وهذا  أيضا،  الضرائب  يدفعون  بينما  الخاصة،  مصلحتهم 

البالد. وتهدف لجنة الحزب الخاصة بهواوي لتثقيف موظفيها فقط، بدال 

من المشاركة في أي قرارات تجارية.

١٠
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بموجب القانون الصيني، يتعين على جميع الشركات في الصين، بما في 

ذلك الشركات المحلية واألجنبية، إنشاء لجنة للحزب، إلى جانب االمتثال 

الصينيون  البريطانيون بالدهم، يحب  المواطنون  للقانون. مثلما يحب 

بالدهم أيضا. ويؤيد البريطانيون حزبهم الحاكم، وإذا لم يؤيدوه، فلماذا 

الحزب  وان  تأييده.  يعني  الحزب  لصالح  التصويت  وان  له؟  يصوتون 

يمكن  وال  الحزب.  هذا  فنؤيد  الصين،  في  الحاكم  الحزب  هو  الشيوعي 

للبلد المضي قدما إال من خالل الحصول على محبة وتأييد الشعب له 

ولحزبه الحاكم. كما يحق للناخبين خارج الصين ومستخدمي االنترنت 

أن يعبروا عن آرائهم اآلن. وتقوم بالدنا باإلصالح، لذا فإن األمر معقول.

المملكة  ليست  الصين  إن  رن،  السيد  لكن  فاسواني:  كريشما 

المتحدة، وهي دولة يتم فيها اختفاء الكثير من الناس دون سبب، 

بما  هنا،  شيء  كل  على  الصيني  الشيوعي  الحزب  يسيطر  حيث 

فيما المحاكم. وما هي الضمانات التي يمكنك تقديمها لمشاهدي 

أبواب  تركيب  هواوي  من  الشيوعي  الحزب  طلب  إذا  برنامجنا؟ 

خلفية أو توفير إمكانية الوصول إلى معلومات معدات الشركة، كيف 

يمكنك أن ترفض ذلك؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف ما إذا كانت هناك مثل هذه الحاالت في الصين، 

وال أحد في هواوي اختفى دون سبب. ونحن شركة تجارية، وال نتورط 

أبدا في السياسة. ونكتسب ثقة عمالئنا من خالل العمل الجاد والقيام 

بكل مهمتنا بأفضل ما في وسعنا. ولن نقوم بتقديم أو تلقى أي رشوة 

أبدا. ولقد أخبرت وسائل اإلعالم الغربية أننا لن نقوم أبدا باستخدام أي 

الحكومة  أن  الصينية  الرسمية  اإلعالم  أعلنت وسائل  باب خلفي. كما 

لن تطلب من الشركات الصينية القيام بذلك أبدا. وال أحد يطرح مثل 

هذا الطلب إلي، ما يدل على أن الصين تعتقد أن الشركات ينبغي لها 

أن تخدم المجتمع والعالم بأسره، وال يمكنها كسر القواعد الدولية خالل 
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عملية الخروج إلى العالم.

نظرا لعدم وجود مثل هذا الحاالت مطلقا، وليست لدينا أي خبرة معنية، 

فال يمكنني اإلجابة على هذا السؤال.

كريشما فاسواني: هناك توجد تناقضات في الغرب. حقيقة أن لديك 

روابط مع الجيش الصيني، وحقيقة أن هناك لجنة للحزب الشيوعي 

هو  الصيني  الشيوعي  الحزب  أن  وحقيقة  شركتك،  في  الصيني 

الحزب السياسي الحاكم الوحيد في الصين. في هذا الظل، هل من 

تتأثر  لم  هواوي  بأن  العالم  أنحاء  جميع  في  الناس  إقناع  الصعب 

بالحزب الشيوعي الصيني تماما؟

رن تشنغ فاي: يقود الحزب الشيوعي الصيني عملية اإلصالح واالنفتاح 

في البالد. وإذا تم إجراء هذه المقابلة قبل ٣٠ عاما، فسيكون األمر خطيرا 

جدا بالنسبة إلي. لكن اليوم، من الممكن أن أتلقى مقابلتك وأجيب على 

أسئلتك الحادة بصراحة، ما يدل على أن الصين تتمتع ببيئة سياسية 

كثر انفتاحا وسيكون هناك  كثر انفتاحا. بالطبع، سوف تصبح بالدنا أ أ

المزيد من التغييرات االجتماعية.

الغربية،  الدول  في  للدراسة  الفرصة  لي  تتح  لم  عاما،   4٠ أو   ٣٠ قبل 

لكن درس العديد من أصدقائي في الواليات المتحدة وكندا. ألنني كنت 

أخدم في الجيش، وليست لدي بطاقة هوية، وبالتالي ليس لدي الحق 

في الدراسة في الخارج. لذلك، فاتني هذا العصر الرائع. بعد عودتهم إلى 

يكن  لم  الوقت،  ذلك  في  ما هو سوبرماركت.  أصدقائي  أخبرني  الصين، 

السوق  القتصاد  كانت معرفتي  لذا  فكرة حول سوبرماركت،  أي  لدي 

سطحيا للغاية. وطرأت تغييرات كبيرة على الصين، على األقل، إن نظامنا 

االقتصادي اآلن قريب جدا من النظام االقتصادي في الدول الغربية.
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وكنت ضابطا في رتبة منخفضة جدا من جيش التحرير الشعبي. وبعد 

كن ضابطا  مغادرة الجيش، لم يكن لدي أي اتصال أو تفاعل معه. ولم أ

في  خدمت  قد  وكنت  المتحدة.  الواليات  وصفته  كما  المستوى  رفيع 

العادي كفني، ثم أصبحت مهندسا. نظرا ألدائي  المدني  للبناء  مشروع 

الممتاز، أصبحت بعد ذلك نائبا لمدير معهد صغير لألبحاث يتكون من 

كثر من ٢٠ شخصا. في الواقع هو اللقب المكافئ لمستوى نائب الفوج،  أ

وهو أعلى رتبة عسكرية حصلت عليها على اإلطالق. وكان حلمي آنذاك 

هو الوصول إلى رتبة مالزم أول قبل أن تقوم الصين بالتجريد العسكري. 

لسوء الحظ، لم أحقق هذا الحلم، فغادرت الجيش. اآلن أنا مجرد خبير 

مخضرم بدون رتبة عسكرية، وليست لدي أي صلة بالجيش.

لذا يرجى عدم إرجاع نجاح هواوي اليوم إلى ظروف خاصة. وهناك بعض 

نجاحا.  تحقق  لم  المائة  في  المائة  بنسبة  للدولة  المملوكة  الشركات 

هذه  بالطبع، خالل  الشاق.  عملنا  بسبب  اليوم  نجاح  هواوي  وحققت 

العملية، تعلمنا من الفلسفات والثقافات والممارسات الغربية. لذلك 

عندما تزور هواوي، فقد تجد أنها تشبه شركة غربية، وال تشبه شركة 

صينية.

بالجيش.  صالت  لديك  ليست  أنه  ذكرت  لقد  فاسواني:  كريشما 

كندا،  عبر  تشو  وان  منغ  ابنتك  عندما سافرت  أنه  بحثنا  أظهر  لكن 

حملت جواز السفر الصادر عادة لموظفي المؤسسات الحكومية أو 

الموظفين الحكوميين. عالوة على ذلك، أظهر بحثنا أيضا أن سون يا 

فانغ، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة شركة هواوي، كانت عملت في 

وزارة أمن الدولة، وهي جهاز االستخبارات في الصين. لماذا تقول إنه 

ليست لديك روابط أو اتصاالت بالجيش؟

تشو:  وان  لمنغ  السفر  بجوازات  يتعلق  فيما  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 
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جواز  أصال  الصين  تصدر  ولم  اإلصالح،  من  طويلة  بفترة  الصين  مرت 

العاديون يحملون "جواز سفر عادي  المواطنون  سفر شخصي، وكان 

سفر  "جواز  يحملون  الحكوميون  الموظفون  وكان  العامة"  للشؤون 

إلى  بحاجة  ألنني  منغ،  تحمله  مما  كثر  أ جوازات سفري  وإن  رسمي". 

تجديد جواز سفري، ال أعرف اإلجراء القانوني للكشف عن عدد جوازات 

السفر التي حصلت عليها منغ. ولدي العديد من جوازات السفر، وذلك 

ألنه عندما تكون جميع الصفحات لجواز سفرك مغطية باألختام تماما، 

ُيعتبر الجواز منتهي الصالحية، ويمكنك االحتفاظ به، وبعد قطع أحد 

الجواز، قد يظل بعض  تنتهي صالحية  السفر،  الزوايا عن غالف جواز 

أن  واحد  لشخص  يمكن  ال  لكن  المفعول،  ساري  الدخول  تأشيرات 

يملك سوى جواز سفر شرعي واحد.

على  الرسمي  اإلعالن  نشرنا  فقد  فانغ،  يا  سون  بقضية  يتعلق  فيما 

يأتون من مجموعة  االنترنت. ولدى شركتنا ١٨٠ ألف موظف، والذين 

الذين  األشخاص  فقط  نوظف  أن  يمكننا  وال  الخلفيات.  من  متنوعة 

ويأتي  االبتدائية.  المرحلة  في  كطالب  اجتماعية  خبرة  أي  لديهم  ليست 

من  بدال  سلوكهم  على  نركز  ونحن  األماكن،  مختلف  من  موظفونا 

أصولهم. وإال، فكيف يمكننا توظيف ١٨٠ ألف موظف؟ لذلك، ينبغي 

النظر إلى القضية وفقا لإلعالن. وال أعتقد أنه من المقبول أن تشك أو 

تخمن أين بقي هذا الشخص في الماضي. هل هؤالء األشخاص الذين 

عادوا إلى الصين بعد دراستهم أو عيشهم في الواليات المتحدة جميعهم 

جواسيس أمريكيون؟ بالطبع، وظفنا العديد من الصينيين الذين كانوا 

قد درسوا في الواليات المتحدة.

كريشما فاسواني: فهمت، لنتحدث عن القانون الصيني. وقد ذكرت 

أن القانون الصيني لم يمنح الحكومة سلطة للطلب من الشركات 

سألوا،  الناس  من  الكثير  لكن  الخلفية.  األبواب  تركيب  الصينية 
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األفراد  جميع  من  تطلب  الصينية  القوانين  أن  حقيقة  إلى  بالنظر 

والمنظمات المساعدة في جمع المعلومات االستخبارية، إذا طلبت 

الحكومة الصينية من شركة هواوي المساعدة في جمع المعلومات 

االستخبارية؟ فكيف ترفض؟ هل تستطيع رفض الطلب؟

وال  العدل.  وزارة  تسأل  أن  يتعين  القوانين،  بشأن  فاي:  تشنغ  رن 

الصينية. ما يمكنني قوله  القوانين  أسئلة حول  اإلجابة على  أستطيع 

هو إننا لم نفعل ذلك من قبل، وال نفعل ذلك اليوم، ولن نفعل ذلك 

المجتمع  إلى  العالم  جلب  عن  كبر  أ مسؤولية  شركتنا  وتتحمل  غدا. 

المعلوماتي، حيث سنصبح قائدا عالميا في هذا المجال، لذا نحتاج إلى 

بالقيام  لنا  المبادرة في وضع قواعد ومعايير موحدة، ما ال يسمح  أخذ 

بمثل هذا األمر. وأنا شخصيا أعارض بشدة هذا السلوك، وإن موظفي 

وخلفائي لن يقوموا باألمر هكذا.

أن تضع شركتنا موضع شك وترفض منتجاتنا.  الدول  لبعض  يمكن 

البلدان  من  العديد  هناك  يزال  ال  الكبير،  العالم  هذا  في  ذلك،  ومع 

الخامس،  بالجيل  بالفعل ٣٠ عقدا خاصا  بنا. ولقد وقعنا  التي ترحب 

كثر من ٣٠ ألف محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس. ويدرك  وشحنا أ

بشعبية  منتجاتنا  تحظى  بينما  منتجاتنا،  تقدم  األشخاص  من  المزيد 

كبيرة. فلنترك الحقائق تتحدث، وال يمكننا االعتماد على التخمين، ألن 

التخمين ليس قانونا، وان االتهام ليس حكما.

كريشما فاسواني: لذا، هل تقول إنه إذا استمرت الدول في طرح هذه 

ولن  معها،  التعامل  في  ترغب  فلن  شركتك،  إزاء  األمنية  المخاوف 

تدخل أسواقها؟

هذه  فيه  تشعر  وقت  في  مخاوفهم.  فهم  يمكننا  ال،  فاي:  تشنغ  رن 

الدول بالمخاوف حولنا، ال نقوم بذلك، يمكننا االنتظار حتى يتم تبديد 
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مخاوفهم. ونحن ال نريد إثارة االضطرابات للحكومات األخرى.

كانت لدى المملكة المتحدة مخاوف إزاء شركتنا، لكن هذا ال يؤثر على 

استثماراتنا في البالد. واشترينا ٥٠٠ فدان من األراضي في مدينة كامبريدج 

لبناء مصنع للشرائح الضوئية. وإن شركتنا تتصدر العالم في تكنولوجيا 

الشرائح الضوئية. ويتم إنشاء المصنع بهدف تصدير الشرائح الضوئية 

إلى العديد من البلدان األخرى. وسيخضع مصنعنا في المملكة المتحدة 

الخاضعة  الشرائح  بيع  يمكننا  ال  ولماذا  المتحدة.  المملكة  مراقبة  إلى 

لمراقبة المملكة المتحدة إلى دول غربية أخرى؟ بهذه الطريقة، ال نحتاج 

الصين  في  المصنعة  الشرائح  بيع  يمكن  كما  الصين.  في  إنتاجها  إلى 

إلى بلدنا وبعض الدول األخرى التي تقبل هذه المنتجات. لذلك، فإن 

حجم استثماراتنا في المملكة المتحدة كبير للغاية. وأنا ال أقول إنه إذا 

شككت فينا، فلن نستثمر في بلدك. وهذان أمران مختلفان. قد ال نعمل 

في سوقك، لكن ذلك لن يؤثر على جهودنا لنشر الموارد االستراتيجية 

بطريقة معقولة. عاجال أم آجال، سيدرك الناس أننا أشخاص صادقون.

الممكن  من  أنه  البريطانية  الحكومة  ذكرت  لقد  فاسواني:  كريشما 

التغلب على المخاطر الموجودة في التكنولوجيا الخاصة بهواوي أو 

تخفيفها. لكن هذا ال يعني أن المملكة المتحدة لن تفرض حظرا على 

المملكة  قررت  إذا  ستفعل  ماذا  لهواوي.  الخامس  الجيل  معدات 

المملكة  من  استثماراتك  ستسحب  هل  هواوي؟  حظر  المتحدة 

المتحدة وتقطع أعمال هواوي هناك؟

بالنسبة  للغاية  ودي  بلد  هي  المتحدة  المملكة  إن  فاي:  تشنغ  رن 

التعاون الجيد للغاية مع الحكومة  لنا. في السنوات األخيرة، كان لدينا 

وبادرنا  البالد،  في  بنا  الخاص  األمان  تقييم  مركز  وأنشأنا  البريطانية. 

لعرض جميع المعلومات أمام الحكومة البريطانية. وكانت لدينا ثغرات 
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في هندسة البرمجيات على مدار العقود الثالثة الماضية، نظرا لهندسة 

البرمجيات غير العلمية والشيفرات غير الموحدة نسبيا. ونحن بحاجة 

أن  لضمان  البرمجيات  هندسة  وتحسين  الفجوات  هذه  معالجة  إلى 

كثر أمانا. ولم ينكرنا وعملنا التقرير السنوي الصادر  شبكاتنا ستكون أ

عن مركز تقييم األمن السيبراني البريطاني، ويشير فقط إلى وجود بعض 

المخاطر الخفية. ونحن مصممون على القيام باإلصالح، وقد بدأ العديد 

من موظفينا بالفعل في تقوية البرنامج لتتفق مع المعايير البريطانية.

أمريكي  دوالر  مليار   ١٠٠ من  كثر  أ نستثمر  سوف  فصاعدا،  اآلن  من 

في إعادة هيكلة شبكتنا بأكملها على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

والمحطات  الشبكة  هياكل  تبسيط  في  الشبكة  هيكلة  إعادة  وتتمثل 

من  مستوى  أعلى  إلى  رفعها  سبيل  في  المعامالت  ونماذج  القاعدية 

بموجب  الخصوصية  وحماية  والخارجية  الداخلية  الشبكة  أمن  حيث 

النظام األوروبي العام. فضال عن إعادة هيكلة الشبكة، فإننا سنحرز أيضا 

تقدما في األعمال المستقبلية. ونعتقد أنه بعد خمس سنوات، سوف 

الشكوك  تؤدي  وال  أمريكي.  دوالر  مليار   ٢٥٠ مبيعاتنا  إيرادات  تتجاوز 

األمريكية إلى تقلص سوقنا. على العكس من ذلك، تنمو سوقنا. وعندما 

الصغيرة،  شركتنا  مع  قتال  في  الكبرى  القوة  هذه  مثل  العمالء  يرى 

أسعار  رفع  يمكننا  الحالة،  هذه  في  جدا.  جيدة  منتجاتنا  أن  يعتقدون 

ارتفاع  إلى  يؤدي  قد  هذا  منتجاتنا،  الدول  بعض  تشتري  وال  منتجاتنا. 

األسعار في البلدان األخرى. ويمكننا رفع أسعار منتجاتنا في البلدان التي 

تغير فكرتها لشراء منتجاتنا. وهذا يشبه عملية شراء المالبس في مركز 

تسوق، حيث غادرت مركز التسوق دون شراء المالبس بعد المساومة، 

بخفض  بائع  يقوم  فلن  المالبس،  تريد  بأنك  علما  لشرائها،  عاد  ثم 

السعر، بل رفعه قليال. ويمكن استخدام هذه الزيادات اإلضافية لضمان 

أمن الشبكة على نحو أفضل، بدال من إسرافها. ونركز جهودنا على بناء 

شبكتنا  ستصبح  المستقبل،  في  األسعار.  رفع  من  بدال  أفضل  شبكة 

ذكية بينما يصبح العالم عالما سحابيا. في مجتمع ذكي سحابي، ستوفر 
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شركتنا المنتجات األكثر أمانا وموثوقية. في ذلك الوقت، ليس أمامهم 

أي اختيار إال شراء منتجاتنا. ويدل ذلك على أن استثمارنا وإصالحنا قد 

خلقا المزيد من الفرص لنا.

كان لدى المملكة المتحدة بعض الشكوك إزاء شركتنا، والتي تدفعنا 

إلى األمام. وال أعتبرها شيئا سيئا وسلبيا، بل تدفعنا إلى التقدم والتحسن. 

هواوي  وإن  لحلها.  جهودنا  قصارى  نبذل  مشكالتنا،  ندرك  أن  بمجرد 

ليست شركة تستطيع القيام بكل شيء بشكل جيد، لذلك نحن بحاجة 

إلى التحسين المستمر. في الوقت الراهن، تشارك دفعة من الموظفين 

يصبحوا  أن  المحتمل  ومن  البريطانية.  الشبكة  تحديث  في  الممتازين 

ركائز أساسية لعملية إعادة هيكلة الشبكة.

ال  أنك  ويبدو  جدا.  كبيرة  بثقة  تتمتع  أنك  يبدو  فاسواني:  كريشما 

تصدق أن الواليات المتحدة ستقنع شركائها بالتوقف عن التعامل 

مع شركتك. لماذا أنت واثق بأن الواليات المتحدة لن تنجح في إقناع 

الدول األخرى بحظر معدات هواوي؟

رن تشنغ فاي: قد يصدق حلفاؤها ذلك أو ال يصدقون ذلك. بالنسبة 

التي  للبلدان  بالنسبة  بصبر.  ننتظر  سوف  ذلك،  تصدق  التي  للبلدان 

وإن  قليال.  أسرع  بشكل  نتحرك  قد  بالثقة،  جديرة  هواوي  أن  تعتقد 

العالم كبير جدا فال يمكننا تلبية حاجات العالم كله. إذا اختارت جميع 

أو  إنتاج  يمكننا  وال  شركتنا.  فستتعطل  اليوم،  منتجاتنا  شراء  الدول 

بيع منتجات كافية للعالم بأسره. لذلك، نرى أن قبول الدول لشركتنا 

بمختلف دفعات وفترات يفيد تنميتنا المنتظمة.

كريشما فاسواني: ما مدى التأثير الذي ُيترك على عمل هواوي إذا 

١٧
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الغربيين  شركائها  من  العديد  إقناع  في  المتحدة  الواليات  نجحت 

بمنع معدات شركتك؟

رن تشنغ فاي: "إذا انطفأت األنوار في الغرب، فسيظل الشرق ساطعا. 

وإذا أظلم الشمال، فال يزال هناك الجنوب المشرق". وال تمثل الواليات 

المتحدة العالم بأسره، وتمثل فقط جزءا منه.

كريشما فاسواني: لكن الواليات المتحدة دولة قوية ذات نفوذ واسع، 

القوية  الدولة  إذا نجحت  العالم. ماذا ستفعل  حتى في الشرق من 

في إقناع عمالئك، مثل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟ أال يكفي 

ذلك لتدمير طموحاتك التي تتمثل في نشر شبكة الجيل الخامس 

في الغرب وحول العالم؟

رن تشنغ فاي: من المستحيل أن تسحقنا الواليات المتحدة. ويحتاج 

ولو  حتى  أنه  وأعتقد  نسبيا.  متقدمة  شركتنا  ألن  هواوي،  إلى  العالم 

تمكنت من إقناع المزيد من الدول بعدم استخدام منتجاتنا اآلن، يمكننا 

تقليص حجمنا قليال ونبقى ونتطور باستمرار. وليست هواوي شركة 

مدرجة في سوق األسهم، ونحن ال نكافح من أجل الميزانيات العمومية 

الجيدة. وان تقليص الحجم يساعدنا للتركيز على ما نقوم به اآلن، لذلك 

كثر شعبية. سنكون على استعداد إلنتاج منتجات أفضل وأ

االتهامات ضدنا،  توجيه  في  المتحدة  الواليات  نفسه، تستمر  الوقت  في 

وخدماتنا  منتجاتنا  تحسين  إلى  يدفعنا  وهذا  لدينا،  الخطأ  وكشف 

كثر. وإذا كان العمالء  باسمترار، مما يجعل عمالئنا يفضلون منتجاتنا أ

وال  الصعوبات.  وجود  رغم  منتجاتنا  فسيشترون  بمنتجاتنا،  راضيين 

أشعر بالقلق والذعر بشأن أي شكوك من الواليات المتحدة أو بلدان 

أخرى. إذا أشاروا إلى أي مشكلة بحاجة إلى حلها، فسنقوم بحلها فورا.

١٩
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للغيرة من  إلى أي مدى تعتقد أن هذا جاء نظرا  كريشما فاسواني: 

نجاح هواوي أو نجاح الصين؟

رن تشنغ فاي: إننا مجرد "نابتة" ال ُتذكر. وال أعتقد أن دولة عظيمة مثل 

الواليات المتحدة تحسدنا. وكانت الدولة القوية تتمتع بالتفوق المطلق 

القليلة  العقود  في  النسبي  تفوقها  على  تحافظ  وسوف  عقود.  منذ 

تغار  هل  الضيق،  المجال  في  الصغيرة  هواوي  شركة  وتنمو  القادمة. 

بالقوة  تتمتع  وإنها  ذلك.  أعتقد  ال  "نابتة"؟  المتحدة من هذه  الواليات 

أنها تتصرف  أعتقد  الواعد، فال  المستقبل  القوية وكذلك  التكنولوجية 

وآمل  مشبوهة.  تكون  فلن  فهمتنا،  إذا  تفهمنا.  ال  ربما  الغيرة.  بدافع 

أن يأتي المسؤولون الحكوميون األمريكيون لزيارتنا وقاموا بزيارة قرية 

شيليوبيبوه التكنولوجية التابعة لشركتنا لمعرفة أبحاثنا وبيئتنا واألعمال 

المتقدمة والدقيقة التي يقوم بها علماؤنا. وان الواليات المتحدة دولة 

كثر بكثير منا، ولم أشعر بالغيرة من اآلخرين، فال  مبتكرة، وهي منفتحة أ

أعتقد أن الواليات المتحدة لديها مشاعر الغيرة والحسد.

كريشما فاسواني: هل تعتقد أن الواليات المتحدة تشعر بالغيرة من 

الصين؟

رن تشنغ فاي: ال أفهم تماما العالقات بين هاتين الحكومتين والدولتين. 

باعتبارها شركة تجارية، ال تولي هواوي اهتماما بالسياسة، بل تركز على 

الصين  تواصل  أن  الضروري  من  أنه  شخصيا  وأعتقد  نفسها.  تنمية 

المتحدة  الواليات  ضد  شيء  أي  أقل  لم  الصين،  في  االنفتاح.  توسيع 

أو الشركات الغربية األخرى. على الرغم من أن شركة هواوي تتعرض 

لمعاملة غير عادلة من بعض الشركات الغربية، إال أنني آمل في أاّل تقوم 

الحكومة الصينية بتخفيض حصة الشركات الغربية في سوق الصين، 

وحتى أطلب من موظفينا عدم انتزاع حصة هذه الشركات في السوق. 
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واالنفتاح  اإلصالح  سياسة  من  تستفيد  أن  للصين  يمكن  أنه  وأعتقد 

والتعاون مع هذه الشركات. وأغلقت الصين أبوابها عن العالم الخارجي 

لمدة ٥٠٠٠ عام، ووجدنا أنفسنا فقراء متخلفين عن الدول األخرى. ولم 

كثر ازدهارا إال خالل السنوات الثالثين الماضية، أي بعد  تصبح الصين أ

يتعين على  لذلك،  العالم.  أمام  الصين  أبواب  بينغ  أن فتح دنغ شياو 

الصين المضي قدما على طريق اإلصالح واالنفتاح. وال آمل في أن تغلق 

الصين أبوابها بسبب شركة هواوي، بينما ال أعتقد أن الواليات المتحدة 

عاما   ٢٥٠ على  الممتد  األمريكي  التاريخ  وكان  أيضا.  أبوابها  ستغلق 

تاريخا منفتحا. وخالل هذه الفترة، اجتذبت أفضل المواهب والحضارات 

كبر إنجازات العالم. لهذا السبب ال أعتقد أن الواليات  في العالم، وحققت أ

المتحدة ستغلق أبوابها على اإلطالق أمام العالم الخارجي. ويتعين أال 

إلى  بحاجة  ونحن  نامية،  دولة  الصين  وإن  أيضا.  هكذا  الصين  تفعل 

على  ونشجعهم  باستثماراتهم،  ونرحب  الغربية،  الشركات  من  التعلم 

القيام بأعمال تجارية هنا. ويمثل السكان الصينيون البالغ عددهم ١.٣ 

مليار نسمة سوقا ضخمة، وال أعتقد أن الشركات الغربية ستتخلى عن 

هذه السوق، وال أريد بالتأكيد رؤية حدوث ذلك.

يتدفقون  الصينيون  زال  ما  كندا،  في  تشو  وان  منغ  على  القبض  بعد 

لشراء مالبس شركة "أوزة كندا"، ما يدل على أن الشعب الصيني ليس 

عاطفيا أو شعبويا بشكل مفرط. وأعتقد أن هذا جزء من النتائج اإليجابية 

التي جلبتها التطورات االجتماعية في السنوات الثالثين الماضية. ويجب 

كثر انفتاحا تدريجيا، وهذا  االعتراف بأن الصين دولة منفتحة، وأصبحت أ

أمر إيجابي بالنسبة للعالم. إذا فكر الجميع فيه من هذا المنظور، فمن 

المؤكد أن يؤدي إلى تقليل النزاعات. إن العولمة االقتصادية تعد اتجاها 

ال يقاوم. خالل الثورة الصناعية، كان من الممكن تصنيع ماكينة خياطة 

أو دراجة أو سيارة أو قطار أو سفينة في بلد واحد. ومع ذلك، فإنه من 

المستحيل أن يتمكن بلد واحد من بناء المجتمع المعلوماتي بمفرده. 

وال يمكن بناء المجتمع المعلوماتي إال من خالل الجهود المتضافرة وفقا 
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االنفتاح  المتفق عليها دوليا. لذلك، نعتقد أن  المعايير  لمجموعة من 

والتعاون في المجتمع المعلوماتي كالهما يفيدان كل بلد، ومن الضروري 

أن تواصل الصين تنفيذ االنفتاح على العالم. وال نأمل أن تغلق الصين 

الصين  تصبح  أن  نأمل  بل  هدفنا،  ليس  وهذا  هواوي،  بسبب  أبوابها 

كثر انفتاحا. وقد نرى يوما ما أن العديد من األشياء في الصين يمكن  أ

تقدما  ولقد شهدنا  المتحدة.  المملكة  في  الموجودة  تلك  مقارنتها مع 

الناس  من  الكثير  يوجد  المثال،  سبيل  على  للغاية،  واضحا  اجتماعيا 

وهم يبصقون في شوارع قبل ٣٠ عاما، لكن اآلن نادرا ما نرى هذا األمر. 

في الماضي، كان الناس يتزاحمون للصعود إلى الحافلة. لكن اآلن يقف 

الناس في الطوابير بشكل منظم. وهذه كلها تعكس التقدم في الصين. 

استغرقت  الغربية  الدول  ألن  للتقدير،  اإليجابي  التقدم  هذا  ويستحق 

مئات السنوات لتحقيق هذا التقدم. وكان هناك العديد من أفالم القتال 

خالل عملية تطوير الواليات المتحدة لمناطقها الغربية، ما يدل على أن 

البالد واجهت العديد من المشاكل في ذلك الوقت. ومع ذلك، ما زالت 

متقدمة  لتصبح  السنوات  تلك  مدى  على  منفتحة  المتحدة  الواليات 

للغاية اليوم. ونحن نثق بأن الصين سوف تنفتح وتحقق تقدما بشكل 

أسرع في المستقبل، وبأن العالم بأسره سوف يصل إلى نفس المستوى 

المتقدم من الحضارة.

المزاعم  لكن  الصين،  تغيرات  عن  تحدثت  لقد  فاسواني:  كريشما 

جاءت  ذكرتها  التي  التغييرات  من  العديد  أن  إلى  تشير  األمريكية 

بشكل غير عادل، وأن الشركات الصينية مثل هواوي تتمتع بميزات 

غير عادلة في الصين، وهذا هو سبب نجاحها في جميع أنحاء العالم، 

ألنها تحصل على دعم الحكومة في الداخل والخارج. ما رأيك في ذلك؟

جميع  عن  نيابة  التحدث  أستطيع  ال  بدء،  ذي  بادئ  فاي:  تشنغ  رن 

إدارة  من  مطلقا  أتمكن  ولم  فقط.  هواوي  أمثل  الصينية،  الشركات 
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الشركات األخرى أو التعرف عليها، وبالتالي ال يمكنني التحدث بالنيابة 

التي  البلدان  الدولية وقوانين  للقوانين  تمتثل شركة ما  لم  وإذا  عنها. 

تعمل فيها، فستتعرض لضربة شديدة في الخارج، في هذه الحالة، يتعين 

التعلم من تلك التجارب.

عندما بدأت هواوي في الخروج إلى خارج الصين، تعلمنا كثيرا من خبرات 

شركة  لتدقيق  المالية  تقاريرنا  وتخضع  الغربية.  الشركات  من  اإلدارة 

كيه بي إم جي بشكل صارم، وذلك يتطلب منا تصحيح جميع المشاكل 

الموجودة في أقصر وقت ممكن. وأنفقنا ٣٠ عاما لبناء مثل هذه الشركة 

المنظمة. وأعتقد أن الشركات الصينية األخرى قد تعلمت الكثير من 

النكسات والخبرات األخرى. وال تتلقى هواوي إعانات حكومية. ويمكن 

للناس الحصول على تقارير التدقيق العلنية من كيه بي إم جي. وسنقوم 

بتزويدك بنسخة من تقرير التدقيق حتى تتمكن من معرفة كيفية قيام 

كيه بي إم جي بتدقيق تقاريرنا والكشف عن حالتنا. وأنا على ثقة بأن 

دائما  يوجد  هناك  بالطبع،  تدريجيا.  سيتقدم  ككل  الصيني  المجتمع 

كثير من المشاكل واألشرار. وكل يوم، يمكننا قراءة أخبار حول القبض 

على المجرمين، وهذا يعني أن الصين تلتزم بحكم القانون مع تحسين 

األنظمة القانونية المعنية.

المتحدة  الواليات  تفرضها  التي  الضغوط  حول  فاسواني:  كريشما 

على بعض البلدان، هل ترى اآلن أن شركتك ستضطر للذهاب إلى 

أسواق أخرى؟ ما هي األسواق األخرى التي قد تستبعد هواوي؟

هواوي  لشركة  األساسية  القيم  مفاهيم  أحد  يتمثل  فاي:  تشنغ  رن 

لهم خدمة  فنقدم  هواوي،  العمالء  اختار  وإذا  العمالء.  على  التركيز  في 

أو  بقبولنا  يتعلق  وفيما  لهم.  نقدم خدمة  فال  يختارونا،  لم  إذا  ممتازة. 

رفضنا، أريد القول إن التعليقات اإلعالمية ال تمثل سياسة الحكومة أو 
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االمتثال  قانونا لحظر هواوي، فيتعين علينا  إذا وضعت دولة  القانون. 

الدولة،  تلك  في  التجارية  األعمال  ممارسة  عن  والتوقف  القانون  لهذا 

لكن التصريحات الشخصية من المسئولين الحكوميين ال تمثل قانونا 

قانون  أي  المتحدة  الواليات  تصدر  لم  اليوم،  حتى  وطنية.  سياسة  أو 

يتعلق بشركة هواوي. إذا تم الموافقة على القانون، فسنتبعه، لكن لم 

يتم إصدار أي قوانين ذات الصلة بنا.

إقناع  تحاول  المتحدة  الواليات  أن  لحقيقة  نظرا  فاسواني:  كريشما 

حلفائها في جميع أنحاء العالم بعدم التعامل معك، فما هي األسواق 

األخرى التي تركز عليها؟ ولم تفرض بعض الدول حظرا على هواوي 

بعد. مع ذلك، هل ستركز على األسواق سهلة الوصول إليها؟

رن تشنغ فاي: نحن ال نولي اهتماما للدول المعينة. بدال من ذلك، نولي 

جهودنا  قصارى  فسنبذل  هواوي،  عمالؤنا  اختار  إذا  لعمالئنا.  اهتماما 

لهم  تقديم خدمة  العمالء، فسنحاول  يخترنا  لم  إذا  لتلبية متطلباتهم. 

في المستقبل.

كريشما فاسواني: لذا فإن المملكة المتحدة ال تزال تفكر في استخدام 

منتجات هواوي التعاون مع هواوي، وهي تبحث في كيفية تخفيف 

البريطانيين  للمستهلكين  تقول  ماذا  التكنولوجية.  المخاطر  بعض 

لطمأنتهم ببعض المخاوف األمنية التي تحدثنا عنها، لكي تجعلهم 

يثقون بأن هواوي ليست شركة تساعد الحكومة الصينية للتجسس 

في الدول األخرى؟

رن تشنغ فاي: تتعلق مشكلتنا الموجودة في لندن أساسا بالبرمجيات. 

ولم تتم إزالة برنامج كُتب في وقت كانت هواوي فيها شركة صغيرة. لكن 

٢٤

٢٥



لقاء رن تشنغ فاي مع قناة بي بي سي

٩٨٩٩

ال توجد أية مشكلة متعلقة بالباب الخلفي أو باألمن أو بالخصوصية. 

كثر عرضة للخطر  وربما أن البرنامج ليس قويا، حيث قد تكون الشبكة أ

أي  من  شبكاتنا  تعان  لم  ذلك،  ومع  الهجوم.  وقوع  حالة  في  تنهار  أو 

الشبكة  وان  الماضية.  العشرين  السنوات  من  كثر  أ مدار  على  شلل 

ضخمة للغاية، حيث ال يمكن ألي دولة أو شركة أن تتعهد بأن معداتها 

موثوق بها مطلقا، وهذا مستحيل. وتقدم لنا الحكومة البريطانية تحذيرا 

مبكرا بأن شبكتنا قد تكون ضعيفة وقد تعاني من شلل في حالة وقوع 

الهجوم. ونحن نعمل اآلن على معالجة هذه المشكلة، وليس لها تأثير 

على المستهلكين.

بعد،  القرار  اتخاذ  يتم  لم  أنه  حقيقة  إلى  بالنظر  فاسواني:  كريشما 

حيث  من  المتحدة  المملكة  في  هواوي  مستقبل  أهمية  مدى  ما 

االستثمار والتوظيف؟ هل يمكنك أن تتعهد بأن شركتك لن تنسحب 

من البالد، ولن تتوقف عن توظيف المحليين في البالد؟

رن تشنغ فاي: وظفنا حوالي ١٥٠٠ شخص في المملكة المتحدة، وخلقنا 

كز  البالد، كما نملك مرا أو غير مباشر في  ٧٥٠٠ وظيفة بشكل مباشر 

مركز  عن  فضال  وإيبسويتش،  وبريستول  إدنبره  في  والتطوير  للبحث 

للشرائح  مصنع  إنشاء  قررنا  األخيرة،  اآلونة  في  برمنغهام.  في  تدريبات 

الضوئية في كامبريدج. ولن نسحب هذه االستثمارات. لماذا؟ نعتقد أن 

المملكة المتحدة ستشتري معداتنا عاجال أم آجال. وعلى الرغم من أنها 

وإذا  العالقات معها.  أننا لن نقطع  إال  الحالي،  الوقت  ال تشتري منا في 

وجدنا بذلة مفضلة لنا في مركز تجاري، لكن لم نتمكن من شرائها ألنها 

محفوظة لشخص آخر، فهل هذا يعني أننا لن نتسوق في هذا المركز 

التجاري مرة أخرى؟ سنقوم بزيارته مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان قد تم 

توفير هذه البذلة مرة أخرى، وسنقوم بشرائها بمجرد وجودها. بالنسبة 

لنا، ستقدم لنا المملكة المتحدة "بذالت" عديدة عاجال أم آجال، وسنقوم 
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منها.  استثماراتنا  ولن نسحب  أخرى.  مرة  هذا  التسوق"  "مركز  بزيارة 

ثقة  على  ألننا  فيها،  االستثمار  نواصل  سوف  ذلك،  من  العكس  على 

كبر لنا حتى نتمكن من  بها، ونأمل أن تتمتع المملكة المتحدة بثقة أ

الواليات  تكن  لم  إذا  البالد.  في  االستثمارات  من  بمزيد  القيام  مواصلة 

المتحدة واثقة بنا، فسنسعى إلى زيادة استثماراتنا في المملكة المتحدة. 

ألِق نظرة على مساحة األرض التي اشتريناها في كامبريدج، وسوف تجد 

مدى طموحاتنا في البالد. ولن نتوقف عن زيارة المركز التجاري لمجرد 

أنه ال يبيع لنا بذلة واحدة اآلن. ولن نفعل ذلك. 

علي،  عميقا  انطباعا  ترك  الماضية  السنوات  في  البريطاني  االنفتاح  إن 

وأنا معجب حقا به وبإنجازات البالد. وأعتقد أنه من الممكن حل جميع 

المشكالت التي تواجهنا في المملكة المتحدة.

إقناع  في  البريطاني  المثال  يساعد  أن  تأمل  هل  فاسواني:  كريشما 

الحلفاء األوروبيين اآلخرين أيضا؟

رن تشنغ فاي: ال نريد استخدام المثال في بلد واحد إلقناع اآلخرين. إذا 

اتخذت الحكومة البريطانية القرار الصحيح ووضعت ثقتها في هواوي، 

كبيرة  استثمارات  لدينا  الواقع،  في  البالد.  في  كبر  أ باستثمار  نقوم  فقد 

للغاية في العديد من البلدان األخرى، بما في ذلك ألمانيا والمجر وفرنسا 

وإيطاليا. لكن ال تزال المملكة المتحدة في موقع الصدارة.

وهي  أم،  أر  إيه  شركة  مقر  هي  المتحدة  المملكة  أن  المعروف  من 

المركزية. قبل سنوات،  المعالجة  تطوير وحدات  شركة متخصصة في 

كانت شركتنا قلقة من أن الواليات المتحدة لن تبيع وحدات المعالجة 

كتنا مع إيه أر أم في وقت لم تكن  المركزية لنا، لذلك اخترنا تعزيز شرا

دوالر  مليار   ٣٢ البريطانية  للشركة  المبيعات  حجم  وبلغ  كبيرة.  فيه 

المملكة  تحتل  اليوم،  كبر.  أ تنمية  بها  عام ٢٠١٧، وحققت  في  أمريكي 
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تتصدر  فيما  المركزية،  المعالجة  وحدة  في  الصدارة  أوروبا  أو  المتحدة 

جانب  إلى  والكمية  والفوتونية  اإللكترونية  التبديالت  في  العالم  أوروبا 

المتوقع أن يحظى مصنع الشرائح الضوئية  الشرائح الضوئية.  ومن 

الذي نخطط لبنائه في المملكة المتحدة بمكانة رائدة، وال توجد شركة 

هواوي  لذلك، خلقت  الراهن.  الوقت  في  التقنية  نفس  تملك  أمريكية 

العديد من الفرص للمملكة المتحدة حتى أوروبا لتمكينها من الوقوف 

هناك  وكان  المجال.  في هذا  المتحدة  الواليات  المساواة مع  قدم  على 

قلق في أوروبا من عدم وجود شركات متخصصة بتقنية المعلومات أو 

برامج أوروبية ناجحة مثل الشركات األمريكية. ويمكننا أن نحقق النجاح 

المستقبل. بفضل مشاركة هواوي  بيننا في  التعاون  ألوروبا من خالل 

الواليات  مع  متساوية  مكانة  أوروبا  كتسبت  ا المشروعين،  هذين  في 

المتحدة. ويتعين أن تفهم أوروبا ما نقوم به هناك. ونتعامل مع أوروبا 

المجتمعات  في  االندماج  في  نرغب  لذا  بالدنا،  نتعامل مع  ما  قدر  على 

المحلية لنتطور كشركة محلية في أوروبا. وإذا قمنا بسحب استثماراتنا، 

فإن جهودنا السابقة في السنوات الماضية ستذهب سدى.

كريشما فاسواني: السيد رن، أود طرح سؤاال حول ابنتك. هذه اآلونة 

صعبة جدا بالنسبة لك. وتم اعتقالها في كندا بناء على طلب الواليات 

هذه  حيال  شعورك  هو  ما  التسليم.  تواجه  هي  واآلن  المتحدة، 

القضية، وماذا ستفعل في حالة إرسالها إلى السجن؟

رن تشنغ فاي: قبل كل شيء، أنا أعارض ما قامت به الواليات المتحدة. 

هذا النوع من التصرف ذو الدوافع السياسية غير مقبول. وإنني أعارض 

في  مشكلة  وجود  حالة  في  ما  شخص  على  المتحدة  الواليات  قبض 

دولة تخضع للعقوبة من قبل الواليات المتحدة. لكن اآلن، لقد دخلت 

القضية إلى هذه المرحلة، فمن األفضل أن نتركها للمحكمة.
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الدوافع  ذا  التصرف  تعارض  إنك  تقول  أنت  فاسواني:  كريشما 

يمكن  ابنتك  سراح  إطالق  إن  اآلن  الصين  تقول  بينما  السياسية. 

أن يكون عامال مهما في حربها التجارية مع الواليات المتحدة. ما هو 

شعورك بتورط عائلتك في الصراع بين الصين والواليات المتحدة؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف ما إذا كانت الحكومة الصينية قد ذكرت ذلك. 

تشو  وان  منغ  أن قضية  أعتقد  وال  ذلك.  ذكر  ترامب  أن  وأعرف فقط 

أر  لم  المتحدة.  والواليات  الصين  بين  التجارية  المشاورات  من  جزء 

رسمية  صحفية  إعالنات  أي  في  الموضوع  هذا  حول  كلمة  أي  مطلقا 

خالل  كشرط  القضية  اعتبار  الممكن  من  بأنه  ترامب  تصريح  في  إال 

المحادثات التجارية. وان الواليات المتحدة تعتبر هذه القضية شرطا في 

المفاوضات، لكن الحكومة الصينية لم تقم بذلك. وال أريد شخصيا أن 

ترى شركتنا تؤثر على مسيرة اإلصالح واالنفتاح في الصين، بل آمل أن 

تظل الصين منفتحة على الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية 

العالم، حتى نتمكن من العمل معا لدفع العالم إلى األمام.

كريشما فاسواني: لماذا تعتقد أن شركة هواوي ستتورط في الحرب 

التجارية بهذه الطريقة؟

رن تشنغ فاي: ليست لدي أي فكرة. ال أعتقد أن هواوي لديها عالقة 

بالحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة. في ظل تصاعد الحرب 

التجارية بين البلدين، تنمو إيرادات مبيعات شركتنا بسرعة. في رأيي، لم 

تؤدي الحرب التجارية إلى أي تأثير علينا.

الموقف  هذا  مثل  في  ابنتك  ترى  كيف  كاألب،  فاسواني:  كريشما 

الصعب؟
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رن تشنغ فاي: ال أحد يمكنه أن يصبح عظيما إال من خالل التغلب على 

المصاعب. في التاريخ، عانى الكثير من األشخاص العظماء من مصاعب 

كثيرة. وان المشقات تعني ثروة مهمة في حياتنا. ونحن نقبل كل ما قد 

حدث. وسيتم حل القضية من خالل الوسائل القضائية.

كريشما فاسواني: هل كنت تأمل في أن تصبح منغ المديرة التنفيذية 

غيابها  ألحقها  التي  الخسارة  هي  وما  المستقبل؟  في  لشركتك 

بأعمال هواوي؟

رن تشنغ فاي: أوال، من المستحيل أن تصبح منغ المديرة التنفيذية 

لهواوي أبدا، ألنه ليست لديها خلفية تقنية. ومن الضروري أن يتمتع 

المستقبلية  التقنيات  بشأن  الحكم  وقدرة  التقنية  بالرؤى  خلفنا 

إنها  القول  يمكن  بالمالية،  ابنتي متخصصة  لكن  العمالء.  واحتياجات 

ل  المطلوبة  الخاصة  الصفات  بتلك  تتمتع  ال  لكنها  اإلدارة،  في  ماهرة 

"قائد" يرشد االتجاه مثل منارة، لذلك، لن تصبح خلفي أبدا.

ألجب على سؤالك الثاني. ال يوجد أي تأثير على أعمال هواوي بسبب 

فقدان منغ للحرية. في الواقع، تنمو شركتنا بشكل أسرع وأفضل. وقد 

يكون من الخطأ اعتقال منغ. ربما ظنوا أن هواوي سوف تنهار إذا تم 

القبض على منغ، لكن هذا االعتقال لم يضربنا، وال نزال نتقدم إلى األمام، 

ألن شركتنا تعمل على أساس النظام الناضح وال تعتمد على أي فرد. 

كن موجودا، فإن الشركة لن تتوقف عن المضي قدما. حتى ولو لم أ

في  االنقسام،  من  نوع  إلى  يتجه  العالم  أن  يبدو  فاسواني:  كريشما 

بعض الدول، تحظى التكنولوجيا أو الشركات الصينية، مثل هواوي، 

المتحدة،  الواليات  األخرى، مثل  للدول  بالنسبة  لكن  كبير.  بترحيب 
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هذا  تأثير  ترى  وكيف  الصينية.  الشركات  أو  بالتكنولوجيا  ترحب  ال 

االنقسام على نجاح هواوي في المستقبل؟

رن تشنغ فاي: ال أعتقد أننا مستعدون لقيادة العالم. في رأيي، ال تزال 

نتمتع  ولم  والعلوم.  التكنولوجيا  في  العالم  تتصدر  المتحدة  الواليات 

بالقدرة على قيادة العالم، وال نزال من األفراد الذين يعملون على خدمة 

كبر في السوق،  البشرية. ونحن ال نهدف حقا إلى الحصول على حصة أ

ونخطط فقط للمضي قدما بوتيرة مناسبة، ولن نعيق تطورات الشركات 

األخرى. وليست لدينا هذه الفكرة، وال القدرة على السيطرة على العالم.

كريشما فاسواني: فهمت الرسالة التي تحاول نقلها، وأشكرك حقا. 

وأريد فهم العالقة بين الشركات الصينية وحكومتها، والتي تختلف 

تماما عن طريقة عمل الشركات األمريكية أو األوروبية. هل يمكنك 

أن توضح لنا هذا النوع من العالقة؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف حاالت الشركات األخرى إال حاالت شركتنا. وأرى 

أنه يتعين على جميع الشركات أن تعمل وفقا للقانون، وتدفع الضرائب. 

وإذا لم ندفع ما يكفي من الضرائب، فسنكون في ورطة. وان هواوي هي 

شركة تعمل وفقا لجميع القوانين. وال أعرف حاالت الشركات األخرى، 

فال أستطيع تقييمها.

كريشما فاسواني: هل تعتقد أن سمعة هواوي قد تضررت بالفعل؟

على  األمريكية  الحكومة  أشكر  أن  أود  الواقع،  في  ال.  فاي:  تشنغ  رن 

وبين  بيننا  المنافسة  إزاء  بالفخر  ونشعر  لنا.  الرائعة  بالدعاية  قيامها 

الواليات المتحدة القوية.
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له  العالم  وفهم  الصيني  النظام  أن  تعتقد  هل  فاسواني:  كريشما 

يزيدان صعوبة نجاح الشركات الصينية في العالم؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف حاالت عن الشركات األخرى وأنظمتها اإلدارية. 

ونلتزم بجميع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، فضال عن قرارات 

األمم المتحدة. وال أشعر بالقلق إزاء ما تفعله الشركات األخرى، ألنها ال 

تدفع لي المال. لماذا أهتم بها؟ وأنا مهتم فقط بشركة هواوي. وسنبقى 

صادقين مع مصالح العمالء ولن نحتفظ بنوايا أخرى.

رجل  بصفتك  بالسياسة  اهتمامك  سبب  أفهم  فاسواني:  كريشما 

طريقة  وكذلك  الصين،  إلى  العالم  بقية  تنظر  عندما  لكن  األعمال. 

كثر قمعا. فتتساءل كيف  العمل الخاصة بها، تجد أن البالد أصبحت أ

التأثير  هذا  من  خالية  الصين،  في  مقرها  هواوي،  مثل  شركة  تكون 

عندما تخرج إلى العالم. وكيف ترد على ذلك؟

رن تشنغ فاي: نعمل في البلدان األخرى لكسب المال. وان تنميتنا في 

الخارج ال عالقة مع الحكومة الصينية. ونلتزم بجميع القوانين في البلدان 

في  نكسبها  التي  األموال  جميع  تخضع  األكثر،  على  فيها،  نعمل  التي 

البلدان األخرى إلدارة مصلحة الدولة للنقد األجنبي، ما يعد ضغطا من 

الحكومة. وال أعرف بشكل واضح حتى اآلن ما إذا كان معدل الضريبة 

الخاص بنا سينخفض عندما ندفع الضرائب للحكومة الصينية مقابل 

أرباحنا المكتسبة في الخارج. بالنسبة إلي، ال أعتقد أن هناك مثل هذه 

المتطلبات. لكن ال يمكنني أن أمثل الشركات األخرى، وال أعرف شيئا 

عن الشركات األخرى، وليست لدي عالقة شخصية مع أي شركة منها. 

وكرست قلبي وروحي لتشغيل هواوي أو قراءة الكتب. وال أعرف شيئا 

عن الشركات األخرى، فال أستطيع اإلجابة على األسئلة المتعلقة بها.

في الصين، ندرس القوانين التي تنطبق على تجارتنا فقط، وليست لدينا 
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معرفة حول القوانين األخرى. وأنا لست سياسيا للتعليق على القانون. 

كن رجل أعمال حتى اآلن. وأنا مجرد تاجر، ولم أ

من  للتعليق  مكانك  ليس  هذا  إن  قولك  فهمت  فاسواني:  كريشما 

بلهجة  هواوي  عن  تدافع  الصينية  الحكومة  لكن  سياسي،  منظور 

وإن  بريئة،  هواوي  شركة  إن  قائلة  العالم  حول  وتتجول  شديدة. 

أعمال  اعتقال منغ وان تشو ليس شيئا صحيحا. وهل هذا يجعل 

كثر صعوبة؟ هواوي في الخارج أ

رن تشنغ فاي: أوال، من واجب الحكومة الصينية أن تحمى مواطنيها. 

من  تنافسية  ميزة  على  الحصول  تحاول  المتحدة  الواليات  كانت  وإذا 

خالل تقويض أبرز المواهب التقنية الممتازة في الصين، فمن المعقول 

التكنولوجيا لها من  أن تقوم الحكومة الصينية بحماية شركات فائقة 

أجل تعزيز النمو االقتصادي في الصين.

أي  أقدم  فلن  بالفعل،  القانونية  اإلجراءات  قيد  على  اآلن  قضيتنا  وان 

القوانين األمريكية والكندية مفتوحة  أن  بالذكر  تعليق عليها. والجدير 

تقدم  أن  المتحدة  الواليات  على  يتعين  لذا  ونزيهة.  وعادلة  وشفافة 

جميع المراسالت المتعلقة بشركة هواوي بشكل علني، حتى نتمكن 

من معرفة العملية برمتها، وفهم السبب وراء تصرفاتهم ضد هواوي، 

فضال عن التوصل إلى الحكم والدفاع عن أنفسنا في المحكمة. ولقد بدأنا 

العملية القضائية، فلن أقدم أي تعليقات إضافية بشأن القضية.

كريشما فاسواني: إذا كان هناك شيء واحد تقوله للعالم اآلن، فماذا 

ستقول؟

رن تشنغ فاي: يتقدم المجتمع المعلوماتي نحو اتجاه التعاون والفوز 

٣٨

٣٩
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العلوم  محاصرة  يمكن  ال  حيث  اإلنترنت،  عصر  في  ونحن  المشترك. 
والثقافة في مكان واحد، أو جعلها متاحة لعدد قليل من الناس لتصنيع 
فيها متقدما. على  النقل  يكن  لم  ما، وجاء ذلك فقط في عصر  شيء 
السيارة،  أو  العبارة  أو  القطار  اختراع  يتم  لم  عندما  المثال،  سبيل 
األخرى  األماكن  كانت  حين  في  غنيا  الزراعة  في  الماهر  المكان  أصبح 
النقل  وسائل  تكون  اليوم،  لكن  نسبيا.  فقيرة  الزراعة  في  الماهرة  غير 
يخلق  أن  مكان  ألي  يمكن  متقدمة، حيث  كلها  واإلنترنت  واالتصاالت 
حضارة متقدمة، لكن ال يمكن تشكيل المجتمع الذكي وعصر السحابة 
المتقدمة. وسيتم  الحضارات  إال من خالل تجميع هذه  المستقبل  في 

خلق هذا العصر بشكل مشترك من قبل العالم أجمع، وليس دولة أو 
شركة واحدة. لذا ينبغي أن ننشئ معا مجتمعا أفضل للبشرية، كما 

نعتقد أن هواوي ستقدم مساهماتها.

الشركات  فهم  يسيء  الغرب  أن  تعتقد  هل  فاسواني:  كريشما 
الصينية مثل هواوي أو الصين؟

رن تشنغ فاي: في الغرب، لم يتعرف السياسيون على شركة هواوي، 
هذا  لشركتنا.  جيدة  معرفة  فلديهم  الغربيون  والعلماء  الشركات  أما 
الصباح، التقيت مع رئيس تنفيذي لشركة غربية ضخمة، حيث أجرينا 
محادثة جيدة للغاية. وهؤالء األشخاص ليسوا معاديين لشركة معينة، 
ألننا في نفس الصناعة، ويعرفون مستوى شركتنا. مع ذلك، لم يتعرف 
كيف  يتساءلون  قد  حيث  كامل،  بشكل  الغربيون  السياسيون  علينا 
الذي كان فقيرا.  البلد  المتقدمة من  الشركة  تأتي مثل هذه  أن  يمكن 
ويجب عليهم زيارة شركتنا، حتى أتمكن من استقبالهم واإلجابة على 

أسئلتهم. ومرحبا بهم.

اليوم، أجيب على أسئلتكم بصراحة، دون أي إجابات مزخرفة، وأتعامل 
معهم هكذا. مع مرور الوقت، سوف تفهموننا.

٤٠
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كريشما فاسواني: كما قلت لك، قرأُ أسرارك حول القيادة: التواضع، 

والحماسة، والتعلم إلى األبد. هذا صحيح؟

رن تشنغ فاي: نعم، أنت على حق.

كريشما فاسواني: تؤمن بعنصر "النار"، ألنك تأمل أن يحترق الجميع 

أنه ينبغي تقييد "النار". لهذا السبب  في شغفهم. كما تعتقد أيضا 

تحب المدفأة الجدارية. هل هذا صحيح؟

رن تشنغ فاي: كل من المدفأة والنار ال عالقة بي. وان المدفأة هي مجرد 

زينة المبنى. في بعض األحيان، يخلق الجلوس بجوار المدفأة للدردشة 

جوا من السعادة، لكن ذلك ال عالقة بحبي للمدفأة. أنا أحب الكثير من 

لم  أنني  هو  األكبر  ندمي  وان  لدي.  المفضل  هو  الريف  وان  األشياء. 

كن فالحا. وقرأت كثيرا من الكتب واألخبار عن الزراعة وكيفية زراعة  أ

المحاصيل. هناك خالفات كبيرة بين ما أقوم به وما أطالعه. كما ليست 

النار بالضرورة مرتبطة بي.

هذا هو تقريرنا السنوي المدقق من قبل شركة محاسبة أمريكية، وهو 

يدل على أن هواوي شركة صادقة وموثوق بها.

أعمال  رجل  أنك  يبدو  السابقة،  المقابالت  في  فاسواني:  كريشما 

في تحسين خدمة عمالئك  ترغب  بإدارة شركتك، حيث  مهتم فقط 

والحصول على أفضل التقنيات في العالم، إلى جانب زيادة االستثمار 

التركيز  عليك  للغاية  الصعب  من  أصبح  لقد  والتطوير.  البحث  في 

فقط على عملك بسبب كل هذه الخالفات واالدعاءات المحيطة بك.

رن تشنغ فاي: أنا مهتم أيضا بأوالدي الثالثة. ويتمتع كل منهم بالصفات 

٤١

٤٢

٤٣
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الشخصية المتميزة، لذا ال نتفق دائما مع بعضنا البعض. عند طفولة 

منغ وان تشو، كنت في الجيش بعيدا عن منزلي. فقامت أمها برعايتها 

وحدها. في ذلك الوقت، بقيت في الجيش لمدة ١١ شهرا كل عام، وعندما 

عدت إلى المنزل، كانت في المدرسة خالل النهار، وقامت بواجبها المنزلي 

في الليل، ثم ذهْب للنوم. لم نقض الكثير من األوقات معا، لكنها درست 

دائما بجد واجتهاد، وهي ممتازة في التعامل مع األشخاص واألعمال.

للعلوم  هواتشونغ  جامعة  في  تدرس  كانت  عندما  أنه  أتذكر  زلت  ما 

والتكنولوجيا، طلبت مني أمها تقديم بعض المال لها، وأعطيتها عشرة 

يوان، وهي طالبة تمارس  أعادت لي ٩٥٠٠  يوان. عندما تخرجت،  آالف 

االقتصاد الدقيق. في المرة األولى التي سافرت فيها إلى موسكو لحضور 

إلي  أعادت  عودتها،  بعد  أمريكي.  دوالر   ٥٠٠٠ حوالي  أعطيتها  معرض، 

كثر من 4٠٠٠ دوالر أمريكي، وأنفقت فقط القليل من المال. والجدير  أ

بالذكر أنها أيضا مستقلة جدا. عندما بدأنا العمل مع مستشاري آي بي 

إم في برنامج المركز الدولي للخدمات المالية، كانت تعمل بجد كمديرة 

البرنامج. وانهمكت في البرنامج لمدة ١٠ أو ٢٠ عاما، ولديها فهم عميق 

إلدارة المشاريع، لذلك فإنها ممتازة للغاية في مجال المالية. ومن العادة 

كبيرا  اهتماما  المالية  مجال  في  الماهرون  األشخاص  أولئك  يولي  أن 

االختراق  أما قادة شركة هواوي فيركز على  والكفاءة.  بالتوازن واإلدارة 

عموديا بدال من التوازن أفقيا. لذلك من المستحيل على ابنتي أن تكون 

الرئيسة التنفيذية أو رئيسة مجلس اإلدارة. وهذه إجابتي اإلضافية على 

سؤالك السابق.

بعد اعتقال منغ، انكسر قلبي. كيف يمكنني رؤية أن ابنتي تعاني من 

ال  أفعل؟  أن  يمكنني  ماذا  األمر.  قد حدث  لكن  المشقات؟  مثل هذه 

يمكننا حل المشكلة إال من خالل اإلجراءات القانونية. وال نعتقد أن لدينا 

أي سلوك إجرامي، ألن شركتنا تقوم باإلدارة بشكل صارم، كيف يمكن 

أن يكون هناك أي سلوك إجرامي؟
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سوف تكشف الواليات المتحدة عن األدلة في المستقبل، وسيتم حل 

القضية من خالل قرار المحكمة. في الوقت الحالي، تخضع منغ لإلقامة 

الجبرية، لكن ما زالت لديها إرادة قوية وتدرس عدة دورات عبر اإلنترنت 

يوميا. كما ال يزال بعض زمالئنا يتواصلون معها عبر اإلنترنت لمناقشة 

الشؤون المهمة لشركتنا.

كأب، ال يمكن أن أترك نفسي غارقا في العاطفة الشخصية، وأريد أن 

بالشخصية  أوالدي  جميع  ويتميز  وحرا.  عاليا  يطيرون  أوالدي  أشهد 

القوية، ويعمل جميعهم بجد واجتهاد ليصبحوا ممتازين. كوالدين، ال 

أن  وأعتقد  األبد.  إلى  جانبنا  حول  البقاء  أطفالنا  من  نطلب  أن  يمكننا 

نموهم الشخصي مهم جدا بالنسبة لهم.

وستعطيها  لها.  بالنسبة  ثمينة  فرصة  تعني  المشقة  هذه  أن  وأعتقد 

هذه القضية الكبيرة قوة كبيرة للمستقبل. كما أرى أنه ينبغي أن أشكر 

الحكومة األمريكية على ذلك. أنا على ثقة بأن ابنتي ستنمو نحو أفضل 

بعد هذه القضية.

بعد  اإلعالم  التحدث مع وسائل  إنك قررت  كريشما فاسواني: قيل 

عن  وابتعدت  جدا،  هادئا  شخصا  تظل  التفكير.  من  طويل  وقت 

لغز  مثل  هواوي  وإن  لغز،  مثل  إنك  الناس  ويقول  اإلعالم.  وسائل 

أمام  وهواوي  نفسك  لفتح  طويال  وقتا  األمر  استغرق  لماذا  أيضا. 

العالم؟ لماذا تم االنفتاح على العالم بعد األزمة؟

نفسها  دعاية  في  ترغب  هواوي  تظل شركة  بصراحة،  فاي:  رن تشنغ 

في العالم. ويقوم بذلك جميع قادتنا مثل ريتشارد يوى وإريك شيوى، 

على  المشاهير  من  يصبحوا  لم  لماذا  إذن  يوميا.  علنا  يتحدثون  حيث 

اإلنترنت؟ لماذا ركز الجميع علي؟ إني شخص يتميز بالخجل، وأنا لست 

ماهرا في التبادل مع الغرباء، وأفضل دراسة وثائقي.

٤٤
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الوثائق، سألت  أحب  إنني  قلت  أحب،  ماذا  زوجتي  مرة سألتني  ذات 

لماذا، قلُت إن الوثائق مفعمة بالفلسفة والمنطق والمحتوى. بعد نشر 

إلى خمس سنوات. ومع  ثالث  لمدة  تأثير  أي  لها  يكون  ال  قد  الوثائق، 

ذلك، بعد مرور ٣٠ عاما، عندما تنظر إلى الوراء وتقرأها مرة أخرى، تدرك 

أننا أحرزنا تقدما، هذا هو ما تجلبه الفلسفة والمنطق واإلدارة الموجودة 

في الوثائق. لذا أتمنى أن أقضي المزيد من الوقت في الشؤون الداخلية 

اإلدارة، هو مسؤول  أتول منصب رئيس مجلس  الخارجية. ولم  وليس 

كلها  هذه  وذاك،  هذا  وتوقيع  التجارية  الشركة  تسجيالت  جميع  عن 

حفنة من األعمال مثل التنظيف، وهذا ليس ما أريد القيام به. وال أريد 

القيام بأي شيء سوى إدارة هذه الشركة، وذلك يرجع الى شخصيتي.

أحيانا سألني الناس "لماذا تكون عظيما"، وأجبت قائال: "لست سنجابا، 

وليس لدي ذيل كبير. )مالحظة: هذه لعبة لغوية، "عظيم" يشبه "الذيل 

الناس  قال  جيدا،  لست  إنني  قلت  إذا  الصينية(.  المقاطع  في  الكبير" 

ال  لذلك،  لم يصدقوا ذلك.  إنني جيد،  إذا قلت  بالتواضع.  أتظاهر  إنني 

أحب التحدث مع وسائل اإلعالم.

على  لدينا  العامة  العالقات  قسم  يجبرني  التاريخية،  اللحظة  هذه  في 

من  مزيدا  الناس  يولى  أتحدث،  عندما  إنه  يقولون  حيث  التحدث، 

االهتمام.  القدر من  هذا  ألفت  أن  أحب  ال  الحقيقة  في  ولكن  االهتمام، 

يسأل البعض: عندما شرب الرئيس التنفيذي القهوة في األماكن العامة، 

فلماذا لم يلتقط الناس صورة له؟ وأنا ال أحب التحدث حقا في األماكن 

الناس  من  كثير  التقط  الشارع،  في  القهوة  عندما شربت  لكن  العامة، 

هذه  مثل  يقضي  "رن  قائلين  اإلنترنت،  شبكة  على  نشروها  ثم  صور 

يعني  القهوة  أن شرب  الناس  يعتقد  لماذا  أدري  ال  البسيطة!"  الحياة 

حياة بسيطة. وعندما تناولت الوجبة، اخترت بعض الخضروات بدال من 

اللحوم، هناك بعض األشخاص بالغوا في ذلك قائلين إنني أنا عظيم. 

وليس  أحيانا.  الحقيقية  طبيعتي  يعكس  ال  اإلعالم  وسائل  في  تراه  ما 
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إعالمية.  أقبل مقابالت  ما  قليال  لذلك  نفسي،  لدي وقت كاف لشرح 

في الواقع، هذا ليس صحيحا تماما. لقد أجريت مقابلة مع بي بي سي 

في دافوس قبل عدة سنوات، وتم بثها مباشرة. لذلك سبق لي أن قبلت 

مقابالت إعالمية، لكن ليس دائما.

ثم  اإلعالم،  العامة للضغط من قبل وسائل  العالقات  ويتعرض قسم 

يفرض الضغط علي. لذلك ال بد من أن أقبل مقابالت. أحيانا أقول شيئا 

خاطئا. ألنني لم أتلق تدريبات إعالمية، وأتحدث عما يدور في خاطري 

بصراحة، إذا قلت شيئا غير صحيح، فآمل أن يغفر لي الناس.

كريشما فاسواني: السؤال األخير. في السابق، لقد تحدثت عن إلهام 

الغرب في قيادتك. كيف ألهمك التاريخ األوروبي؟ لماذا كنت معجبا 

غيرت  هل  الغرب،  من  المقاومة  لهذه  تعرضت  أن  بعد  واآلن  به؟ 

رأيك؟

تأثير عميق  لها  كان  المتحدة  المملكة  أن  أعتقد  أوال،  رن تشنغ فاي: 

ُتوضع صالحيات  الدستورية، حيث  بالملكية  ملتزمة  دولة  وهي  علي. 

ليس  الملك  وإن  البرلمان.  عن  صادر  قانون  تحت  وسلطاته  الملك 

الملك لقرارات  إلى جانب ذلك، يخضع  القانون.  األكبر، ويخضع لقيود 

البرلمان، بحيث تم تشكيل هذه الدولة المتوازنة،  جماعية صادرة عن 

ومكنت الثورة المجيدة البريطانية البالد من تجنب الصراع لمدة ٣٥٠ 

اليوم. وإن الدولة  عاما لتصبح المملكة المتحدة دولة متقدمة للغاية 

لها تأثير علي.

ثانيا، بعد الوصول إلى أمريكا، اتبع المطهرون القانون البريطاني. في ذلك 

الغربية  المناطق  كانت  حيث  السريع،  التوسع  القارة  الوقت، شهدت 

وضع  لهم  بالنسبة  المستحيل  من  كان  لذلك  الفوضى،  من  حالة  في 

قوانين مفصلة للغاية. لقد وضعت المملكة المتحدة القوانين الدقيقة 

٤٥
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التي تنص على كثير من التفاصيل، لذا أصبح زخم االبتكار القانوني في 

البالد أضعف. ورغم أن جميع أطر اإلدارة الكلية األمريكية تكون نظامية 

للغاية، إال أنها تتمتع أيضا بالمرونة في أطرافها النهائية، وهو ما يجعل 

المجتمع األمريكي ديناميكيا جدا.

الكلي جامد  النظام  ان  يبدو  بنظام مماثل، حيث  وتلتزم شركة هواوي 

للغاية، لكن قواعدنا الفرعية مرنة جدا. ونمنح الناس الحرية التنموية، 

لذلك ليس لدي شركتنا النظام فحسب، بل كذلك الديمقراطية والحرية. 

ويبدو كأنها معجزة بالنسبة لآلخرين خارج هواوي.

وأتعلم فعال من ثقافتين. إحداهما هي الثقافة البريطانية، حيث يكون 

األمريكية،  الثقافة  هي  واألخرى  وقياسيا.  واضحا  لها  الرئيسي  الجزء 

التي تتمتع بالفروع المفتوحة، بينما ال تنص على التفاصيل الدقيقة مع 

تشجيع االنفتاح والمنافسة. واستفدت كثيرا من الفلسفة الغربية ذات 

كتبه في هذه األيام ليس قياسيا فحسب، بل  المعاني الغنية. وكل شيء أ

أنه أيضا ظريف وممتع.

في  بارزين  أصبحوا  بحيث  مقاالتي،  معنى  موظفينا  بعض  أدرك  لقد 

شركتنا. أما أولئك الذين لم يدركوها تماما، فيبقى في األقسام القاعدية. 

وبهذه الطريقة، أنشأنا مؤسسة منظمة.

كريشما فاسواني: شكرا جزيال. ومن الممكن أن أتحدث معك طوال 

الوضع  أن  شخصيا  وأرى  كثيرا.  تعجبني  اليوم  مقابلة  وإن  اليوم. 

الحالي صعب نسبيا بالنسبة لك. شكرا.
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قضاء  على  لك  جزيال  شكرا  جولودريجا:  بيانا  إس  بي  سي  مراسلة 

بعض الوقت للتبادل معنا. نعلم أنك نادرا ما تقبل مقابالت إعالمية، 

فلماذا تقبل المقابلة معنا هذه المرة؟

ألقي  دائما، حيث  الشركة  الخطاب داخل  بإلقاء  أقوم  رن تشنغ فاي: 

خطبا على أقسام وفرق مختلفة كل يوم تقريبا، ألنني أركز على اإلدارة 

الدعاية  عمل  أتحمل  أال  ينبغي  أنه  وأعتقد  رئيسيا،  للشركة  الداخلية 

المزيد  أقدم  أن  وآمل  يتحمله مسؤول محدد.  أن  بل يجب  الخارجية، 

من المساهمات في اإلدارة الداخلية للشركة، لذلك، فإن تواصلي وتبادلي 

مع الخارج أقل.

أما اآلن، فتعيش الشركة في مرحلة خاصة. تعتقد إدارة العالقات العامة 

الدعاية  أعمال  ببعض  أقوم  أن  وتأمل  اآلخرين،  من  كبر  أ تأثيري  أن 

والعالم  والمجتمع  الشركة  بين  التواصل  تعزيز  سبيل  في  الخارجية 

الخارجي، فأقبل المقابلة.

بيانا جولودريجا: في هذه األيام يظهر اسم هواوي في عناوين وسائل 

ضد  الموجهة  واالدعاءات  التهم  من  العديد  فهناك  كثيرا،  اإلعالم 

منغ  السيدة  ابنتك  زالت  ما  الخصوص،  وجه  وعلى  هواوي،  شركة 

أنها  والتهمة هي  كندا  في  بفانكوفر  الجبرية  اإلقامة  تحت  تشو  وان 

انتهكت اتفاقية العقوبات على إيران، كيف حالها اآلن؟

سنوات  قبل  معروفة  غير  هواوي  شركة  كانت  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

 ٣٠٠ سوى  يوجد  ال  حيث  االتصاالت،  شبكات  بناء  في  منخرطون  ألننا 

شركة كبيرة من عمالئنا في العالم. بعد أن بدأنا إنتاج المعدات الطرفية، 

تبيع  هواوي  أن شركة  الجميع  يعلم  أصبحت شركتنا مشهورة حيث 

يشترون  الذين  األشخاص  بعض  فإن  ذلك،  ومع  المحمولة.  الهواتف 

والناس  يحبونها،  ال  اآلخر  والبعض  يحبون هواوي،  المحمولة  الهواتف 

١
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الذين ال يحبونها ال يتابعون أخبارنا. اآلن اتهمت الواليات المتحدة شركة 

هواوي حتى تعلم الشعوب في كل العالم شركة هواوي بسبب المكانة 

الدولية العالية للواليات المتحدة. بالطبع، ال نستطيع أن نقول إن هذا 

الناس  األمر أمر سار أم أمر سيئ، لكنه زاد من شهرة هواوي ليجعل 

الواليات  لحكومة  شكرا  العالم.  في  هواوي  شركة  توجد  أنه  يعرفون 

المتحدة على الدعاية لنا.

ثانيا، ليست التهمة الموجهة ضدنا حكما بل هي الفترة األولى لعملية 

الدعوى القضائية. وقد نحل هذه المشكالت من خالل إجراءات قانونية 

وحكم المحكمة. اآلن أحتجزت منغ وان تشو في كندا، وأعتقد أن هذا 

األمر حدث سياسي. إن منغ وان تشو فتاة جيدة للغاية تدرس وتعمل 

بجد واجتهاد، وهي مسؤولة عن بناء النظام المالي في شركة هواوي الذي 

يعد أفضل نظام في العالم. عالوة على ذلك، فإنها شجاعة للغاية، عندما 

حدث الزلزال وتسونامي والتسرب النووي في اليابان، سافرت من هونج 

كونج إلى طوكيو للقيام باإلنقاذ واإلغاثة، وكان هناك شخصان فقط على 

متن الطائرة وأحدهما منغ وان تشو. بعد إلقاء الشرطة القبض عليها في 

كندا، كتبت فتاة يابانية رسالة الشكر إلى منغ وان تشو، والتي نشرت في 

وسائل اإلعالم اليابانية. هي اآلن في حالة اإلقامة الجبرية، لكنها تدرس 

عدة مواد على اإلنترنت لترقية نفسها بدون تضييع الوقت ألنها تعتقد 

أن تضييع الوقت أمر غير مقبول.

قمنا بمكالمات هاتفية أحيانا. وأنا أعلم أن هذه المكالمات ليست سرية 

في  فقط  لها  فكاهات  وحكيت  أحوالها  على  تعرفت  لذلك  آمنة،  وغير 

الهاتف، وأظن أنها في حالة جيدة.

بيانا جولودريجا: إن اليوم الثالث عشر من فبراير الماضي كان عيد 

الميالد للسيدة منغ وان تشو، من المؤكد أنك تشعر بالحزن بسبب  ٣
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تفويت االحتفال بعيد ميالدها، أليس كذلك؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أن هذا األمر له معنى كبير لحياتها، هناك مثل 

شعبي في قديم الصين يقول:"ال يمكن أن تكون كفءا إال بعد تجاوز 

المصاعب". أنا على يقين أن مصاعبها هذه المرة ستكون نقطة التحول 

كثر نضجا. في حياتها، وستصبح أ

كانت حياتها  وان تشو مجتهدة من طفولتها،  أن منغ  الرغم من  على 

سلسة نسبيا وما واجهتها الكثير من النكسات. وستترك النكسات هذه 

كثر نضجا وأقوى. أعتقد  المرة انطباعا ال يمحى عن حياتها وستصبح أ

أن عيد الميالد هذا مفيد للغاية لها.

هي  تشو  وان  منغ  ضد  االدعاءات  أن  ذكرت  جولودريجا:  بيانا 

تم  إذا  للغاية،  خطيرة  االدعاءات  هذه  أن  ونعلم  سياسي.  سلوك 

عاما   ٣٠ لمدة  السجن  في  تبقى  أن  المحتمل  فمن  الجريمة،  إثبات 

الموجه ضدها سلوك  االتهام  أن  لماذا تعتقد  المتحدة.  الواليات  في 

سياسي؟

القضائيين  النظامين  من  كل  إن  الحالي،  الوقت  في  فاي:  تشنغ  رن 

األمريكي والكندي شفاف وعادل ومنصف. وفي النهاية ستعلن جميع 

األدلة والعمليات القضائية للجمهور. ال يمكنني اإلجابة على أسئلتك إال 

بعد إصدار المحكمة الحكم.

هواوي  شركة  أن  أيضا  األمريكي  االتهام  قرار  ذكر  جولودريجا:  بيانا 

قد قامت باحتيال أربعة بنوك كبيرة )بما في ذلك HSBC(  لممارسة 

أعمال تجارية في إيران من خالل شركة سكايكوم )إحدى الشركات 

العقوبات ذات  اتفاقية  انتهك   الذي  األمر  التابعة لشركة هواوي(، 

٤
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الصلة. فما هي العالقة بين هواوي وسكايكوم؟

رن تشنغ فاي: لقد دخلت هذه القضية عملية اإلجراءات القضائية. ال 
يمكنني اإلجابة على هذا السؤال إال بعد إصدار المحكمة الحكم.

المتعلقة  واللوائح  القوانين  هواوي  تنتهك  هل  جولودريجا:  بيانا 
بالعقوبات الدولية؟

رن تشنغ فاي: لننتظر حكم المحكمة.

بيانا جولودريجا: لقد ذكرت من قبل أنك تشعر بالذنب إزاء الصعوبات 
التي تواجه ابنتك حاليا، لماذا تقول ذلك؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أنني ال أهتم بأوالدي كما يجب، وأنفقت معظم 
الوقت على العمل.

بيانا جولودريجا: كما قلت من قبل، تشعر بالذنب دائما بصفتك أبا، 
لماذا تقول هكذا؟

رن تشنغ فاي: انضممت إلى الجيش عندما كان األوالد صغارا. فلست 
في البيت لمدة ١١ شهرا كل عام. وفي الشهر الوحيد الذي بقيت في البيت، 

ذهب األوالد إلى المدرسة أو قاموا بإكمال واجباتهم المنزلية في البيت، 
لذلك، ليس هناك الكثير من الوقت ألصاحبهم. وكانت أمهم مسؤولة 
رئيسية عن تربية وتعليمهم. بعد بدء عملي تجاري، يعد بقاء الشركة 
أمرا صعبا، لذلك، قضيت ١٦ ساعة كل يوم في المكتب أو انخرطت في 
األعمال بالشركة. وما اهتممت كثيرا بنمو األوالد وتعليمهم، فنقصهم 

االهتمام والعناية من األب.

٦
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بيانا جولودريجا: أعتقد أن األمر سيكون صعبا عليك كمدير تنفيذي 

إذا فقدت المدير المالي للشركة. باإلضافة إلى ذلك، تواجه ابنتك اآلن 

متطلبات التسليم، وقد تقضي بعض الوقت في السجن، فستشعر 

أليس  واألب،  التنفيذي  كالمدير  دوريك  بسبب  االزدواجي  بالحزن 

كذلك؟

رن تشنغ فاي: ال أشعر بالحزن الشديد ألنني أثق بأن القانون سيحترم 

الحقائق واألدلة. وتلتزم المحكمة بمبادئ الشفافة والعدالة واإلنصاف، 

يتأثر عمل  المحكمة. عالوة على ذلك، لن  لذلك، سأنتظر صدور حكم 

الشركة على اإلطالق، ألنه قد أصبح نظامنا نظاما ناضجا. لن يتأثر أداء 

الشركة بسبب شخص واحد في الشركة.

سلوك  ابنتك  على  القبض  إلقاء  أن  ذكرت  لقد  جولودريجا:  بيانا 

سياسي، فهل فكرت في الوقت الذي حدث هذا األمر؟ اآلن، قد بدأت 

المفاوضات التجارية بين الصين والواليات المتحدة، فقد تندلع حرب 

تستخدمان  وابنتك  شركتك  أن  تعتقد  هل  الجانبين،  بين  تجارية 

كأداة للمفاوضات التجارية وحتى في الحروب التجارية بين الصين 

والواليات المتحدة؟

كبيرتان  المتحدة  والواليات  الصين  من  كال  أن  أعتقد  فاي:  تشنغ  رن 

"الكرتين"  بين  التصادم  عملية  وفي  االقتصاد،  حجم  حيث  من  للغاية 

هاتين  تصادم  يمنع  أن  الصغير  "الطماطم"  لنا  يمكن  هل  الكبيرتين، 

تأثيرات  تشو  وان  لمنغ  تكون  ولن  بالطبع،  هذا مستحيل  "الكرتين"؟ 

التجارية  الحرب  بين  هناك عالقة  ليست  لذلك،  األمر.  هذا  كبيرة على 

الجانبين  على  يجب  بل  تشو،  وان  منغ  وحدث  األمريكية  الصينية 

الصيني واألمريكي أن يعدال عالقاتهما الثنائية وفقا للسياسة والقانون 

والنظام المعقولة، ونحن ال نتمكن من لعب دور كبير فيها.

٩
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أصبحت  األمريكية  الصينية  التجارية  الحرب  أن  من  الرغم  على  ثانيا، 

كثر بكثير من يناير العام  عنيفة، فإن زيادة مبيعاتنا في يناير هذا العام أ

الماضي، مما أثبت أن الحرب التجارية الصينية األمريكية لم يكن لها 

تأثير كبير علينا ناهيك عن وجود تأثيرنا على الحرب التجارية الصينية 

األمريكية.

بيانا جولودريجا: قال الرئيس ترامب من قبل إنه قد يفكر في التدخل 

في قضية منغ وان تشو واعتبره جزءا من الصفقة التجارية الصينية 

األمريكية، كيف كان رد فعلك عندما سمعت موقفه؟

رن تشنغ فاي: ليس لدي رد شديد. إن الرئيس ترامب رئيس صريح 

يحب استخدام تويتر للتعبير عن آرائه. وما زلت أعتقد أن قضية منغ 

وان تشو تعتمد بشكل أساسي على القانون لحل المشكلة.

ثانيا، إن ترامب رئيس عظيم. نجح في خفض الضرائب األمريكية في مثل 

هذه الفترة القصيرة من الزمن. هذا صعب جدا في العالم وخاصة في بلد 

ديمقراطي ناقش الناس فيه حول قضية ما لفترة طويلة حتى توصلوا 

إلى توافق. في الواليات المتحدة اآلن، قد انخفضت الضرائب من األعلى 

إلى األدنى، وتوصل الناس إلى توافق في فترة قصيرة ووضعوا قانونا على 

أساس التوافق األمر الذي ساهم في النهضة االقتصادية األمريكية على 

يكون  منخفضة،  الضرائب  تكون  عندما  ألنه  القادمة،  عام  المائة  مدار 

هناك عبء أقل على الشركات، بحيث يمكنها أن تنمو بشكل أسرع، 

ويدخل المجتمع اإلنساني فترة النمو السريع. لذلك، إن أفعال ترامب 

في تخفيض الضرائب عظيمة.

لتقليل  أيضا  الضرائب  تخفض  أن  عليها  يجب  الصين  إن  دائما  قلت 

العملية  لكن هذه  التنافسية.  قوتها  تزداد  الشركات حتى  العبء على 

بطيئة نسبيا في الصين ألنه فيها كثيرا من المناطق الفقيرة فلدى البالد 

١١
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لذا  المناطق.  لتنمية هذه  المال  إلى قدر كبير من  عبء ثقيل وتحتاج 

إن  الصدد،  هذا  ففي  تدريجيا.  بل  سريعا  الضرائب  خفض  يمكننا  ال 

ما فعله الرئيس ترامب عظيم للغاية. ولكن هناك شيء آخر أود قوله 

األخرى،  والشركات  البلدان  ترامب في تخويف  الرئيس  استمر  إذا  وهو 

المستثمرين.  األمور  الناس، فسيخيف هذه  العشوائي على  واالستيالء 

الواليات  قامت  المنخفضة؟  الضرائب  عائدات  يعوضون عن  كيف  ثم 

أن  ويمكن  االستثمار،  تشجيع  أجل  من  الضرائب  بتخفيض  المتحدة 

الفجوة  إيرادات الضرائب من المستثمرين الجدد في سد هذه  تساعد 

وستستمر الواليات المتحدة في االزدهار. أعتقد أنه على الواليات المتحدة 

كثر ودية للشركات األجنبية، إذا لم تكن كذلك،  تغيير سياساتها، وتكون أ

المخاطر  بسبب  المتحدة  الواليات  في  االستثمار  في  أحد  يرغب  فلن 

والتأثيرات. لذلك، يعتبر إيجاد حل جيد لهذه المشكلة مهما لتحسين 

صورة الواليات المتحدة في العالم.

بيانا جولودريجا: هل تأمل أن يتدخل الرئيس ترامب في قضية ابنتك؟

رن تشنغ فاي: أنا ال أعرف هذا، ولم يكن لدي أي اتصال به، لذلك ال 

بأخرى.  أو  بالتعليق على هذا بطريقة  أنني في وضع يسمح لي  أعتقد 

الحقيقة  في  تماما.  قادرا على فهمه  ترامب صديقي، فسأكون  كان  لو 

أنني أعرف عنه فقط من التغريدات والخطبة له. أعتقد أنه قدم بعض 

النقاط الجيدة في خطابه األخير عن حالة الواليات المتحدة. قرأت نص 

الخطاب من البداية إلى النهاية، إنه جيد جدا.

سياسيا  أمرا  يصدر  قد  إنه  ترامب  الرئيس  قال  جولودريجا:  بيانا 

الواليات  في  تجاري  عمل  بأي  القيام  من  شركتك  يمنع  تنفيذيا 

المتحدة. كيف ترى هذا األمر؟

١٢
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رن تشنغ فاي: بصراحة، لم يكن لدينا الكثير من األعمال في الواليات 

المتحدة على مر السنين، لكننا لم نتخل أبدا عن هذه الدولة بل نستمر 

في المحاولة، وهذا ألننا نحترم الواليات المتحدة. إذا لم يسمحوا لنا بالبيع 

في المستقبل، فلن نبيع. ومع ذلك، يقول بعض السياسيين األمريكيين 

أي  لدينا  ليس  لكن  المتحدة،  للواليات  أمنيا  تهديدا  تمثل  هواوي  أن 

معدات في الواليات المتحدة، كيف يمكننا أن نشكل تهديدا أمنيا لها؟ 

إذا كانت الواليات المتحدة آمنة بدون هواوي، فبإمكانها استخدام هذا 

إلقناع البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم. ولكن هل شبكات الواليات 

المتحدة آمنة حقا بدون هواوي؟ هل معلوماتهم آمنة؟ إذا لم يتمكنوا 

من إدارة األمن حتى في حالة عدم وجود هواوي، فمن الخطأ أن تعتقد 

الواليات المتحدة أنه يمكنها تأمين نفسها من خالل إبعادنا. لكل دولة 

وكل عميل خيار للعمل معنا أم ال. نحن نعمل في اقتصاد السوق، ويمكننا 

أن نقبل ذلك. نبيع منتجاتنا في العديد من البلدان حول العالم، والكثير 

من المشغلين ال يشترون منتجاتنا. ال يمكننا أن نكون غاضبين تجاههم 

السيطرة  لهواوي  الشراء، وال يمكن  لعدم  األسباب  العديد من  وهناك 

على كل سوق. باإلضافة إلى ذلك، هناك أسواق كثيرة في العالم، ليست 

منتجاتنا كافية لسد حاجات جميع األسواق. إذا كانت الواليات المتحدة 

لنا  القانون األمريكي ال يسمح  أن  البيع فيها، فهذا يعني  تحظرنا من 

بالبيع فيها، فلن نبيع هناك. لكن الشركات األخرى قد تذهب إلى السوق 

األمريكي.  االقتصاد  لنمو  إيجابيا  دورا  تؤدي  تزال  ال  والتي  األمريكية، 

أعتقد أن السياسة الضريبية األمريكية الجديدة سياسة عظيمة حيث 

حققت الواليات المتحدة نجاحا كبيرا ال يمكن تحقيقه في أي بلد آخر. 

ألنه يجب عليك أن تتوازن بين التخفيضات الضريبية وعوامل أخرى، 

بما في ذلك إنفاق الدولة، والمساعدات للفقراء. لكن الواليات المتحدة 

حققت ذلك. إنها أمة عظيمة
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األمنية  المتحدة والهيئات  الواليات  بيانا جولودريجا: تعتقد حكومة 

أن في معدات هواوي "بابا خلفيا" يقدم خدمات ألجهزة المخابرات 

الصينية. هل يمكنك دحض ذلك بشكل قاطع؟

رن تشنغ فاي: كما ذكرت في المقابالت السابقة أننا بالتأكيد لم ولن 

نفعل شيئا كهذا مطلقا. أوال، لم نشارك مطلقا في أي شكل من أشكال 

من  النوع  هذا  في  بالمشاركة  لموظفينا  أبدا  نسمح  ولن  التجسس، 

السلوك. ثانيا، لم نقم ولن نقوم أبدا بتركيب باب خلفي في أجهزتنا.

يسأل البعض، ما إذا كان القانون الصيني يتطلب منك تركيب الباب 

الجواب هو أن أرفض ذلك بشكل قاطع. في مؤتمر ميونيخ  الخلفي؟ 

األمني في ١٦ من فبراير عام ٢٠١٩، عبر يانغ جيه تشي عضو المكتب 

السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة 

الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن موقف 

الصين الواضح: أوال، ال تسمح الحكومة الصينية للشركات بتركيب الباب 

الخلفي. ثانيا: تطلب الحكومة الصينية دائما من الشركات الصينية أن 

تلتزم بالقواعد الدولية والقوانين واألنظمة المعمول بها في البلدان التي 

تعمل فيها. لقد وضحت الحكومة الصينية موقفها، وموقفي هو نفس 

الموقف، لذلك، ال يوجد الباب الخلفي.

كثر من ثالثة مليارات  على مدار الثالثين عاما الماضية، خدمت هواوي أ

األمن  مجال  في  جيد  على سجل  حافظنا  ولقد  دولة.   ١٧٠ في  شخص 

السيبراني منذ ثالثة عقود، األمر الذي يدل على أن أجهزتنا ال تحتوي على 

األبواب الخلفية. وستبقى هذه الحالة على مدى الثالثين سنة القادمة، 

يمكنني أن أقول هنا بوضوح: لم يأمرنا أحد بذلك في أي وقت مضى، 

وال أحد سيفعل ذلك. لقد أوضحنا هذا الموقف تماما، وكررت الحكومة 

الصينية ذلك في مؤتمر ميونيخ األمني أيضا.

١٤
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الحكومة  من  تعليمات  أي  تأخذ  لن  إنك  قلت  جولودريجا:  بيانا 
الصينية. هل ستعيق الحكومة الصينية عن أعمال هواوي التجارية 

إذا ترفض ذلك؟ كيف يمكنك أن تقول "ال" للحكومة الصينية؟

رن تشنغ فاي: صرح يانغ جيه تشي عضو المكتب السياسي للجنة 
ال  بأنه  األمني  ميونيخ  مؤتمر  في  الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية 
في  كبير  مسؤول  إنه  الصيني.  القانون  في  المتطلبات  هذه  مثل  يوجد 
الصينية، لذلك عندما  الحكومة  نيابة عن  الحزب والحكومة، ويتحدث 
أقول "ال"، فإن هذا يتماشى مع ما تطلبه الدولة. وال توجد قضايا أمنية.

بيانا جولودريجا: قال رئيس مجلس اإلدارة لشركة هواوي إن شركة 
هل  الخارجي.  العالم  من  والظلم  بالكذب  االتهامات  تشهد  هواوي 

تعتقد أن الواليات المتحدة تظلم هواوي حاليا؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أنه من الطبيعي أن يتهم بلد شركة. ولكن يجب 
في  القانوني  والنظام  قانونية  عملية  خالل  من  االتهام  هذا  على  نرد  أن 
هو  من  لتحديد  وعادلة  مفتوحة  عملية  إلى  نحتاج  المتحدة.  الواليات 
واجهنا  الماضية،  عاما  الثالثين  مدار  على  الخاطئ.  هو  ومن  الصحيح 
أيا منها  المتحدة، ولم نخسر  الواليات  القضائية في  الدعاوى  عددا من 
وهذا يدل على األقل أن شركة هواوي حققت أداء جيدا نسبيا في هذا 
لحل قضايا مثل هذه،  المحاكم  استخدام  قادرين على  كنا  إذا  الصدد. 
ندع  أن  يجب  تكون صحيحة.  بالدنا سوف  رئيس  تعليقات  أن  أعتقد 
المتحدة  الواليات  أن  حيث  الصحيح،  مجراها  تأخذ  القانونية  العملية 

دولة تتبع حكم القانون.

بيانا جولودريجا: هل تعتقد أن الواليات المتحدة تحاول اآلن تحطيم 

هواوي؟

١٥

١٦

١٧
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أننا  رن تشنغ فاي: هل تظن أن هواوي ستنهار؟ ال أعتقد ذلك، أظن 

نتمتع بالحيوية والنشاط والحماسة، ومن المحتمل أن يجعلنا الضغط 

كبر.  أ بجدية  العمل  إلى  ويدفعنا  حماسا  كثر  أ المتحدة  الواليات  من 

قال أحد المشاهير: "إن أسهل طريقة لهدم القلعة هي مهاجمتها من 

كثر اتحادا  الداخل." أريد أن أقول إن الضغط الخارجي سيجعل القلعة أ

وقوة، فكيف يمكن أن تنهار؟ قد عمل العديد من عمالئنا معنا ألكثر 

من عقدين، وهم يعرفون هواوي بشكل أفضل حيث يتخذون قراراتهم 

الخاصة بدون قبول تدخل شخص آخر. ونحن واثقون بأننا سنستمر في 

البقاء والنمو، وهذا األمر لن يكون له تأثير كبير علينا.

بيانا جولودريجا: سألت هذا ألن نائب الرئيس األمريكي بينس ووزير 

الخارجية األمريكي بومبو كانا في أوروبا األسبوع الماضي في محاولة 

إقناع حلفاء الواليات المتحدة بعدم استخدام تقنية هواوي للجيل 

"ال  األمني:  ميونيخ  مؤتمر  في  بينس  الرئيس  نائب  وقال  الخامس. 

يمكننا ضمان شؤون الدفاع في الغرب إذا أصبح حلفاؤنا يعتمدون 

على الشرق". ما رأيك في هذا األمر؟

في  عظيمة  شخصية  كالهما  أشكرهما.  أن  أريد  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

الواليات المتحدة. لقد رأيت اإلفصاحات المالية لمايك بينس، الحظت 

أن لديه حوالي ١٥ ألف دوالر أمريكي فقط من الودائع الشخصية، و١٥ 

ألف دوالر أمريكي لتعليم طفليه. كمسؤول حكومي، فهو يكافح من 

رجل  بومبو  مايك  عظيم.  رجل  هو  األمريكي،  والحلم  السياسة  أجل 

عظيم أيضا، قد حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من 

في  لهواوي  الخامس  للجيل  ب"الدعاية"  قاما  إنهما  هارفارد.  جامعة 

جميع أنحاء العالم. من قبل، لم يكن أحد يعلم حقا ما هي تكنولوجيا 

الجيل الخامس، اآلن يعرف العالم بأسره عن الجيل الخامس. وعندما 

الجيل  تقدم  التي  هي  هواوي  أن  يدركون  كثب،  عن  إليها  ينظرون 

٢٠
١٨
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أننا  رن تشنغ فاي: هل تظن أن هواوي ستنهار؟ ال أعتقد ذلك، أظن 

نتمتع بالحيوية والنشاط والحماسة، ومن المحتمل أن يجعلنا الضغط 

كبر.  أ بجدية  العمل  إلى  ويدفعنا  حماسا  كثر  أ المتحدة  الواليات  من 

قال أحد المشاهير: "إن أسهل طريقة لهدم القلعة هي مهاجمتها من 

كثر اتحادا  الداخل." أريد أن أقول إن الضغط الخارجي سيجعل القلعة أ

وقوة، فكيف يمكن أن تنهار؟ قد عمل العديد من عمالئنا معنا ألكثر 

من عقدين، وهم يعرفون هواوي بشكل أفضل حيث يتخذون قراراتهم 

الخاصة بدون قبول تدخل شخص آخر. ونحن واثقون بأننا سنستمر في 

البقاء والنمو، وهذا األمر لن يكون له تأثير كبير علينا.

بيانا جولودريجا: سألت هذا ألن نائب الرئيس األمريكي بينس ووزير 

الخارجية األمريكي بومبو كانا في أوروبا األسبوع الماضي في محاولة 

إقناع حلفاء الواليات المتحدة بعدم استخدام تقنية هواوي للجيل 

"ال  األمني:  ميونيخ  مؤتمر  في  بينس  الرئيس  نائب  وقال  الخامس. 

يمكننا ضمان شؤون الدفاع في الغرب إذا أصبح حلفاؤنا يعتمدون 

على الشرق". ما رأيك في هذا األمر؟

في  عظيمة  شخصية  كالهما  أشكرهما.  أن  أريد  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

الواليات المتحدة. لقد رأيت اإلفصاحات المالية لمايك بينس، الحظت 

أن لديه حوالي ١٥ ألف دوالر أمريكي فقط من الودائع الشخصية، و١٥ 

ألف دوالر أمريكي لتعليم طفليه. كمسؤول حكومي، فهو يكافح من 

رجل  بومبو  مايك  عظيم.  رجل  هو  األمريكي،  والحلم  السياسة  أجل 

عظيم أيضا، قد حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من 

في  لهواوي  الخامس  للجيل  ب"الدعاية"  قاما  إنهما  هارفارد.  جامعة 

جميع أنحاء العالم. من قبل، لم يكن أحد يعلم حقا ما هي تكنولوجيا 

الجيل الخامس، اآلن يعرف العالم بأسره عن الجيل الخامس. وعندما 

الجيل  تقدم  التي  هي  هواوي  أن  يدركون  كثب،  عن  إليها  ينظرون 

٢٠
١٨

تأثيرنا وتوقيع  العالم. وقد ساعد هذا في توسيع  األفضل في  الخامس 

قبل،  ذي  من  أسرع  بشكل  العقود  عدد  يزداد  كما  العقود،  من  مزيد 

حتى في السوق األوروبية. لهذا السبب قلت إنني أشكرهما على الدعاية 

لنا مجانا. شكرا جزيال لهما. يرجى نقل شكري إليهما.

بيانا جولودريجا: في قولك نجد شيئا من السخرية.

شركة،  فهواوي  اإلطالق،  على  ساخرا  لست  أنا  ال،  فاي:  تشنغ  رن 

والواليات المتحدة أمة عظيمة، وقد ساعد صراعنا مع الواليات المتحدة 

وكبار مسؤوليها في نشر اسمنا هناك. ال يوجد أي شيء من السخرية.

بيانا جولودريجا: أنا متأكدة من أنهما سيشاهدان مقابلتنا ويمكنهما 

تفسير ما يحلو لهما. من بين المخاوف التي يحاوالن التعبير عنها 

مع الحلفاء في أوروبا هذه المرة أنه ترتبط تقنية الجيل الخامس من 

إنهما قد يعيدان  بالتكنولوجيا العسكرية. قاال  ارتباطا وثيقا  هواوي 

النظر في إرسال قوات أمريكية في بعض الدول األوروبية إذا واصلوا 

استخدام تقنية الجيل الخامس من هواوي، فما ردك على ذلك؟

من  كنوع  الخامس  الجيل  إلى  ينظران  أنهما  يبدو  فاي:  تشنغ  رن 

المعدات العسكرية. في الحقيقة، إن تكنولوجيا الجيل الخامس ليست 

قنبلة ذرية تؤذي الناس وتتسبب في مشاكل تتعلق بالسالمة بل تقدم 

فوائد للناس ويوفر لنا مزيدا من قنوات المعلومات. يتم التحكم في هذه 

المعدات فقط  نوفر  ونحن  والحكومات،  المشغلين  قبل  القنوات من 

بعد  لألمن.  تهديد  أي  لن تشكل  والتي  والصنابير،  المياه  أنابيب  مثل 

الدعاية الواسعة النطاق من قبلهم، سوف يهدأ الناس في نهاية المطاف 

لرؤية أجهزتنا. لذلك، نعتقد أن أوروبا ستقوم بتقييمها الخاص بها، ال 

١٩
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أقصد أي سخرية، ولم أصدر أي بيانا ضدهما على وسائل اإلعالم، ألننا 

سعداء برؤية الدعاية التي قاما بها من أجلنا. في الحقيقة، هناك كثير 

لذا لقد ساعدت  بنا حتى ال تعرف ما هي هواوي،  الدول ال تهتم  من 

هذه الدعاية في رفع شهرتنا وتوسيع أسواقنا حيث حصلنا على المزيد 

من العقود وارتفعت مبيعات منتجاتنا االستهالكية في يناير بنسبة ٦٨٪ 

بسبب األحداث األخيرة. لذلك أعتقد أن هذا لن يؤثر علينا بشكل كبير.

وقبل أن تقول الدول الغربية إن هواوي تشكل تهديدا لها، ينبغي لها 

تقييم إسهامات هواوي في مجتمعها. أوال، نقدم خدمات لثالثة مليارات 

شخص في ١٧٠ دولة مما ساهم بشكل كبير في سد الفجوة الرقمية في 

المعلومات  الفقيرة للحصول على  للبلدان  الفرصة  إتاحة  العالم، مثال، 

وفرص التعليم. تتفوق الصين على العديد من الدول من حيث تطوير 

الفقراء،  عدد  حيث  من  كبيرا  انخفاضا  اآلن  الصين  وتشهد  الشبكات، 

الجديدة  المعلومات  على  الحصول  إمكانية  لديهم  الناس  ألن  وذلك 

نقدم  الجديدة.  البيع  وأساليب  الجديدة  والوظائف  الجديدة  والتقنيات 

الخير للبشرية بدال من أن نشكل تهديدا للمجتمع.

كثر من ٨٠ ألف براءة اختراع تعتبر مساهمة عظيمة في  ثانيا، سجلنا أ

كثر من ١١.٥ ألف براءة اختراع  تأسيس المجتمع الرقمي. ومن بينها أ

تم منحها لنا من حكومة الواليات المتحدة مع حقوق مشروعة. لذلك، 

الواليات  في  المعلومات  تطوير صناعة  قد ساهمنا مساهمة جليلة في 

المتحدة، ولسنا تهديدا لها.

حول الباب الخلفي، لقد أوضحت عدة مرات أنه ال يوجد على اإلطالق 

أي باب خلفي في معداتنا. لن نتحمل هذا الخطر الكبير ونفعل شيئا ال 

ينبغي لنا القيام به.

بيانا جولودريجا: هل سبق لك أن قدمت أي معلومات إلى الحكومة  ٢١
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الصينية بأي شكل من األشكال من عمالئك، حتى ولو كان عميال 

محليا؟

رن تشنغ فاي: على مدار الثالثين عاما الماضية، لم تفعل هواوي ذلك 

مطلقا. وأعتقد أننا لن نفعل ذلك في المستقبل أيضا.

خلفيا  بابا  هواوي  معدات  في  يكون  أن  يمكن  هل  جولودريجا:  بيانا 

دون علمك؟

كد جميع اإلدارات التابعة لنا، من األعلى إلى  رن تشنغ فاي: مستحيل. أ

األدنى، أنه ال ُيسمح بوجود األبواب الخلفية. ال تحتوي معدات هواوي 

على أي نوع من األبواب الخلفية. إذا كان يوجد، لكانت الواليات المتحدة 

كتشفتها منذ زمن طويل ألنها تمتلك التقنيات المتقدمة. قد ا

أصدرت  المتحدة  الواليات  أن  من  الرغم  على  جولودريجا:  بيانا 

البريطانية  االستخبارات  إدارة  قالت  هواوي،  ضد  كثيرة  تحذيرات 

منها،  والحد  تجنبها  يمكن  هواوي  بشركة  المتعلقة  المخاطر  إن 

وقد تستمر في اختيار معدات هواوي عند نشر الجيل الخامس في 

القرار  ستراجع  أنها  نيوزيلندا  كدت  أ ذلك،  إلى  باإلضافة  بريطانيا. 

السابق بحظر معدات الجيل الخامس لهواوي. هل تعتقد أن هذه 

األفعال معارضة التهام الواليات المتحدة لشركة هواوي؟

رن تشنغ فاي: ال أظن ذلك. أعتقد أن الواليات المتحدة تذكر الجميع بأنه 

قد تكون هناك بعض المشكالت وأنهم بحاجة إلى تقييمها. لقد أنشأنا 

مركزا لتقييم األمن السيبراني في بريطانيا حيث يخضع الكود المصدري 

التي  كتنا  شرا فترة  خالل  بريطانيا.  حكومة  قبل  من  للتفتيش  لدينا 

استمرت ١٠ سنوات مع بريطانيا، لم يكن هناك أي حادث أمني، ألن 

٢٢
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شركة هواوي قامت ببناء "جدران" قوية جدا، ولدينا أفضل قدرة دفاعية 

من شركة سيجيتال  التقييم  أثبتها  قد  والتي  العالم،  في  الشبكة  على 

األمريكية. عندما راجعت بريطانيا برنامجنا بالتفصيل، وجدت أن الكود 

قبل  كنا شركة صغيرة  ألننا  لماذا؟  ولكن  يتفق مع معاييرها.  يكن  لم 

٣٠ سنة، ال يتفق الكود الذي كتبناه في الماضي مع معايير اليوم األمر 

الذي يتطلب منا اآلن إجراء تحسينات على الكود الذي يتم تشغيله على 

الشبكات في بريطانيا وإعادة هيكلة الشبكات باستخدام معايير برامج 

إنفاق ملياري دوالر  القادمة. لذلك قررنا  جديدة مصممة للثالثين عاما 

الكود المصدري على هذه الشبكات. لقد أدركت بريطانيا أن  لتحسين 

كتنا ل١٠ سنوات. لذلك  مشكلة هواوي قابلة لإلدارة وقد استمرت شرا

لقد أوضحت بريطانيا وجهة نظرها عندما يقول الناس إنه قد تكون هناك 

بعض المشكالت لهواوي، وترى بريطانيا أن هذه المشكالت قابلة لإلدارة. 

في المستقبل، ستتطور التكنولوجيا وتزداد المعلومات بشكل أسرع، مما 

يتطلب معدات ذات سعة كبيرة. نبقى حذرين بهذا الشأن. في الماضي، 

ُطلب من طابق واحد من المبنى أن يضم المعدات التي خدمت ١٠٠ 

ألف مستخدم. اآلن، ستكون مساحة أصغر بكثير إليواء المعدات التي 

تخدم ماليين المستخدمين. نحن قلقون أيضا بشأن الحوادث األمنية أو 

التعطالت الناجمة عن تقنيات الشبكات. يمكن أن يكون لحادث صغير 

تأثير كبير، ولكن لم يكن هناك أي حادث.

في األيام األخيرة، شهدت شبكات بعض الشركات انقطاعا في العديد من 

البلدان. ال أعتقد أننا يجب أن نضع اللوم عليها ألنها بحاجة إلى قبول ما 

حدث وإجراء تحسينات في آن واحد أيضا. لن تنجح الشركات المعينة 

دائما في مجال الشبكات، بما في ذلك شركة هواوي. لكن لدينا أنظمة 

مصممة جيدة لمنع مشاكل الشبكة ومعالجتها. األمن السيبراني وأمن 

إلى  والمعدات  الشبكة  أنابيب  نبيع  المعلومات هما شيئان مختلفان. 

أن  يمكن  وال  األنابيب،  هذه  عبر  يمر  ما  تقرر  التي  االتصاالت  شركات 

نسيطر على هذا األمر.
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بيانا جولودريجا: ما هو ردك عندما تسمع قول مدير وكالة االستخبارات 

بسبب  أبدا  هواوي  منتجات  يستخدم  لن  إنه  األمريكية  المركزية 

مخاوف تتعلق بالسالمة واالستخبارات؟ كما قال مدير وكالة األمن 

القومي األمريكي إنه لن يستخدم منتجات هواوي أيضا، وقال المدير 

كافية  أدلة  لديه  إن  األمريكية  المركزية  لوكالة االستخبارات  السابق 

إلقناعه بأن هواوي تتجسس لصالح الصين؟

رن تشنغ فاي: قد ال يستخدم هؤالء األشخاص معداتنا بشكل مباشر. 

ومع ذلك، فإن حكومة الواليات المتحدة تنفق ٨٥ مليار دوالر أمريكي 

على معدات تكنولوجيا المعلومات كل عام التي فيها براءات االختراع 

الكثيرة لهواوي. تعتبر شركة هواوي مساهما كبيرا في تطوير تكنولوجيا 

تكنولوجيا  مجال  في  الشركات  كبر  أ من  نكون  وقد  المعلومات، 

المعلومات. سيتم استخدام الجيل الخامس على نطاق واسع في جميع 

أي شركة  يقدمها  التي  الخامس  الجيل  العالم وفي كل خدمات  أنحاء 

مساهمات هواوي.

نعتقد أنه أمر مفهوم إذا قال بعض العمالء إنهم لن يستخدموا منتجاتنا. 

العالم كبير جدا، ال يمكننا أن نتوقع استخدام الجميع منتجاتنا، وليس 

لدينا القدرة على خدمة الجميع أيضا. إن آراءهم مفهومة، ونحن نقبل 

نسعى  نحن  بنا.  يتعلق  فيما  مختلفة  نظر  وجهات  للناس  يكون  أن 

جاهدين فقط لخدمة العمالء بشكل جيد حيثما توجد الفرصة للقيام 

بذلك، وسنتوقف عندما نواجه الرفض.

زال  ما  وتكرارا،  مرارا  تنكرها  أنك  من  رغم  على  جولودريجا:  بيانا 

هواوي  بأن  يثقوا  أن  في  صعوبة  يجدون  ذكرتهم  الذين  األشخاص 

تستطيع أن ترفض متطلبات الحكومة الصينية إذا اتصلت بها حول 

تركيب الباب الخلفي أو تقديم معلومات العمالء لها.

٢٤

٢٥
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مؤتمر  في  بكلمة  بارز  صيني  حكومي  مسؤول  أدلى  فاي:  تشنغ  رن 

ميونيخ األمني األخير. يجب أن يثق هؤالء السياسيون األمريكيون بما 

قالته الحكومة الصينية. ومن الخطأ استخدام االفتراضات كدليل على 

الجرائم المزعومة. بل يجب أن يكون الدليل شيئا حقيقيا. من الطبيعي 

القلق، هذا ال  أن يرفض شخص ما استخدام منتجات هواوي بسبب 

يعجبك جميع  لن  تجاري حيث  المالبس في مركز  اختيار  يختلف عن 

المالبس الموجودة هناك، وإذا كنت ال تحبها، فيمكن أال تشتريها.

بيانا جولودريجا: نعلم أن الرئيس ترامب لم يؤمن دائما بالمعلومات 

أن  تريد  االستخبارية. هل هناك أي شيء  األجهزة  له  التي قدمتها 

تخبره الرئيس ترامب بأن يدحض ما يقول له مستشارو المخابرات 

اآلن عن هواوي؟

رن تشنغ فاي: أوال، تمت مراجعة التقارير المالية لشركة هواوي من 

تقارير  وتتوفر  الطويلة.  السنوات  هذه  في  جي  إم  بي  كيه  شركة  قبل 

الحسابات هذه على اإلنترنت التي تكشف عن التمويل واإلدارة لشركة 

هواوي.

وعالمية،  إقليمية  معايير  هيئة   ٣٠٠ من  كثر  أ في  عضو  هواوي  ثانيا، 

وقد قدمت عشرات اآلالف من المقترحات التي تشهد ما قمنا به وما 

ساهمنا به في هذه المنظمات. بالنسبة إلى ترامب، ال داعي ألن يسألني 

الواليات  في  والعلماء  الشركات  يتحدث مع  أن  يمكنه  هواوي،  ما هي 

في  األمريكيين  السياسيين  من  كثر  أ هواوي  يعرفون  الذين  المتحدة 

سبيل فهم هواوي الحقيقية ألن العلماء والشركات تعاملوا مع هواوي 

القهوة،  لعدة عقود. كما يمكن لترامب دعوة منافسي هواوي لشرب 

ومعرفة آرائهم في هواوي. تعتبر هواوي شركة صريحة ومستقيمة، وهو 

ليس أمرا سهال لتكون شركة مثل هواوي.

٢٦



مقابلة رن تشنغ فاي مع شبكة كولومبيا للبث سي بي إس

١٣١

هواوي  بسرقة  هواوي  شركة  منافسو  اتهم  لكن  جولودريجا:  بيانا 

ملكيتهم الفكرية وتكنولوجياتهم، كما رأينا أن وزارة العدل األمريكية 

تي  شركة  أجل  من  هواوي  شركة  ضد  قضائية  دعوى  رفعت  قد 

اآللية  الذراع  تقنية  سرقوا  قد  هواوي  موظفي  إن  قائلة  موبايل، 

المسماة Tappy. باإلضافة إلى ذلك، هناك أيضا دليل على أن مكتب 

بريد  رسائل  هناك  أن  اكتشف  قد  األمريكي  الفيدرالي  التحقيقات 

إلكتروني داخل شركة هواوي مفادها مكافئة أولئك الموظفين الذين 

سرقوا حقوق الملكية الفكرية لشركات أخرى. كيف ترد على ذلك؟ 

رن تشنغ فاي: لقد أوضحنا أننا لن نكافئ هؤالء الموظفين الذين يخالف 

سلوكهم القانون، بل سنتخذ إجراءات تأديبية ضد أي شخص لديه هذا 

النوع من السلوك. فيما يتعلق بقضايا تي موبايل وسان دييغو، فهما 

على قيد اإلجراءات القانونية، لذلك علينا انتظار قرارات المحكمة.

داخلية  وثيقة  أي  على  توافق  لم  أنك  تؤكد  هل  جولودريجا:  بيانا 

لمكافأة الموظفين الذين سرقوا الملكية الفكرية من المنافسين؟

رن تشنغ فاي: سنتخذ بالتأكيد إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين 

يقومون بذلك. إذا لم نفرض عقابا على هؤالء الموظفين، فلن تتمكن 

شركتنا من البقاء في هذا العالم. هواوي هي شركة كبيرة يعمل فيها 

من  أمريكي  دوالر  مليار   ١٠٠ من  كثر  أ وتكسب  موظف،  ألف   ١٨٠

عائدات المبيعات. إذا تغاضينا عن سوء السلوك، فسنواجه الكثير من 

المشكالت، وليس قضية أو قضيتين فقط حتى لن نكون قادرين على 

البقاء والتطور. لهذا السبب لن نكافئ هذا النوع من السلوك أبدا. هذا 

مستحيل.

باإلضافة إلى ذلك، تحترم هواوي حقوق الملكية الفكرية وتحث الحكومة 

الصينية على تعزيز حمايتها لحقوق الملكية الفكرية. وأعتقد أن الصين 

٢٧
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بحاجة إلى مواصلة حماية هذه الحقوق، إذ أنه ال يمكن للصين أن تصبح 

دولة مبتكرة إال إذا تحمي حقوق الملكية الفكرية بنفس الطريقة التي 

تحمي بها حقوق الملكية األخرى. نحترم الواليات المتحدة ألنها تحترم 

حقوق الملكية الفكرية كثيرا حتى جعلتها أقوى دولة في العالم في أقل 

من ٢٠٠ سنة. في هذا الصدد، ال بد أن نتعلم منها.

اقتصاد  كبر  أ ثاني  اآلن  أصبحت  الصين  أن  ذكرت  جولودريجا:  بيانا 

انطباعا عميقا علينا حيث تعمل  العالم، فقد ترك حجم هواوي  في 

كثر من ١٧٠ دولة حول العالم وهي شركة خاصة مملوكة  هواوي في أ

الحكومة  من  إعانات  هواوي  تلقت  فهل  الخاص،  للقطاع  بالكامل 

الصينية اآلن وفي الماضي؟

الصينية  الحكومة  من  مالية  إعانات  هواوي  تتلق  لم  فاي:  رن تشنغ 

باستثناء القليل منها الذي يدعم البحث العلمي. إن هذه األرقام واضحة 

جدا في تقاريرنا السنوية التي تعدها كيه بي إم جي. ال نقبل أي دعم من 

الحكومة إال الدعم لبعض األبحاث األساسية أو مشاريع أبحاث المعايير 

الوطنية التي تعمل عليها البالد، لكنها قليلة جدا ويمكنك أن تراها في 

تقاريرنا المالية. كما تلقينا أيضا بعض اإلعانات من الحكومات األوروبية 

لدعم البحث األساسي.

بيانا جولودريجا: هناك بعض االدعاءات التي تشير إلى أن المنافسة 

فإن  الصينية،  المحلية  السوق  في  المنافسين.  بين  عادلة  ليست 

هواوي تسيطر على األقل على ثلث من حصة السوق لشبكة الجيل 

السوق  في  هواوي  منافسي  حصة  أن  بينما  الصين،  في  الخامس 

ليست مضمونة. هل هذا عادل في رأيك؟

٢٩
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رن تشنغ فاي: ال أحد يستطيع أن يضمن حصته في السوق. يجب على 
جميع الشركات التنافس على ذلك.

بيانا جولودريجا: لماذا ال يمكن ربط هواوي و شركة زي تي إي معا؟

تي  زي  أعرف  ال  تماما.  مختلفتان  هما  الشركتين  إن  فاي:  تشنغ  رن 
إي كثيرا. لماذا يربط  الجميع دائما هواوي و زي تي إي معا؟ ال أعرفها 
ونوكيا.  إريكسون  مع  كثر  أ نتعامل  نحن  الواقع  في  معرفة جيدة حقا. 
لذلك، أقول إنه يجب على جميع الشركات أن تتنافس على الحصص 
كبر مما هي عليه داخل  في السوق. وحصتنا في السوق خارج الصين أ

الصين. لقد ركزنا في الغالب على أعمالنا في الخارج وتعد شركتنا شركة 
موجهة نحو الخارج.

ومتساوية  عادلة  فرصة  هناك  أن  تعتقد  هل  جولودريجا:  بيانا 
لمنافسي هواوي في السوق الصينية؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أننا نتنافس على أساس جودة المنتجات. إن التاريخ 
سيثبت ذلك. في الثمانينيات عندما بدأت الصين في انتهاج سياسة اإلصالح 
واالنفتاح، كان جميع المنتجات في السوق الصينية تقريبا مستوردة من 
الشركات األجنبية. واآلن قد انتهى العصر الذي قامت الحكومة بشراء 
المنتجات من الخارج. أما اليوم فتتبع جميع المشتريات قواعد اقتصاد 
السوق، ويتم تقييم المناقصات بشكل مفتوح وعادل. ال أعتقد أن هناك 

أي معاملة خاصة للبائعين المحليين هنا.

يتبناها  التي  السياسة  هي  هذه  أن  تعتقد  هل  جولودريجا:  بيانا 

الرئيس شي؟

٣١
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رن تشنغ فاي: أعتقد أن الصين تدعو إلى مزيد من االنفتاح في سياستها. 

ربما قد سمعت بعض مالحظات الرئيس شي جين بينغ في معرض 

الصين سوف تسمح بدخول رأس  إن  الدولي لالستيراد. وقال  الصين 

الجمركية  الرسوم  بتخفيض  وتقوم  المالي،  القطاع  في  األجنبي  المال 

تدريجيا لقطاع السيارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتسمح 

إلى  باإلضافة  لألجانب،  بالكامل  المملوكة  السيارات  شركات  بوجود 

نفس  الصين  ستنتهج  الخارج.  على  التحويل  قطاعات  جميع  انفتاح 

السياسات لكل من الشركات الصينية واألجنبية. ويعد معرض الصين 

الدولي لالستيراد مثاال جيدا على سياسة االنفتاح الصينية.

خالل االحتفال بالذكرى األربعين النتهاج سياسة اإلصالح واالنفتاح في 

كبر للشركات  ديسمبر الماضي، عبرت الحكومة الصينية عن اهتمام أ

العقود  كثرعدال. في  أ الحصول على معاملة  تتمكن من  الخاصة، حتى 

الثالثة الماضية، عاملت الحكومة الصينية مع الشركات األجنبية على 

أنها "ضيوف مهمون"، وعاملت مع الشركات المملوكة للدولة على أنها 

وما  "أحفادها"،  أنها  على  الخاصة  المؤسسات  مع  وعاملت  "أبناءها"، 

ومع  األجنبية.  للشركات  والمعاملة  المكانة  بنفس  التمتع  استطعنا 

ذلك، فإن االهتمامات بالشركات األجنبية قد ساعدت في الواقع الصين 

على التخلص من الفقر ودفع التطور. باإلضافة إلى ذلك، حفز الشركات 

األجنبية أيضا التقدم الصناعي الصيني والتنمية حيث أدركت الشركات 

الصينية مدى قوة نظيراتها األجنبية وتعلمت الكثير منها.

ال تشهد البالد مستقبال مشرقا إال عن طريق االنفتاح وال تشهد الشركات 

الصينية تطورا كبيرا إال عن طريق اإلصالح. أنا أؤمن إيمانا راسخا بذلك. 

كانت  عندما  حتى  األجنبية.  الشركات  استبعاد  فكرة  أؤيد  لم  لذلك، 

لنا.  أعداء  أبدا  نعتبرهم  لم  إسقاطنا،  تحاول  األجنبية  الشركات  بعض 

كسبنا  وبدال من ذلك، أطلقنا عليهم "التجار األصدقاء" األمر الذي قد أ

من  الكثير  أخذنا  إذا  ولكن  السوق.  في  حصتنا  وتزيد  عمالئنا  احترام 
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الحصة، فسوف أشعر بالضيق والخجل. سأتساءل: لماذا أخذت الكثير 

من الحصة؟ ويجب علينا ترك بعض األسواق لآلخرين.

بيانا جولودريجا: هل قمت بمشاركة هذا الرأي مع الرئيس شي؟

الرئيس  مع  نظري  وجهة  لتبادل  الفرصة  لي  تتاح  لم  فاي:  تشنغ  رن 

شي. هذه هي بعض أفكارنا المستمدة من تجربتنا في ممارسة األعمال 

لتبادل  الفرصة  لي  تتح  لم  لذلك،  الصين.  في  قانوني  بشكل  التجارية 

وجهات نظرنا معه، وحتى ولو فعلت، فقد ال يقبلها.

شي  الرئيس  أن  ترى  الغرب  في  نظر  وجهة  هناك  جولودريجا:  بيانا 

كثر االستيراتيجية قومية للسيطرة على الشركات المملوكة  يتبنى أ

هذا  أن  تعتقد  هل  استقاللية.  كثر  أ الشركات  ترك  من  بدال  للدولة 

يضر بعالمة هواوي؟

رن تشنغ فاي: علينا أن نقرأ ما قاله الرئيس شي لفهم أفكاره بشكل 

من  العديد  عن  شي  الرئيس  أعلن  اآلسيوي،  بواو  منتدى  في  أفضل. 

سياسات االنفتاح. وفي معرض الصين الدولي لالستيراد في نوفمبر من 

العام الماضي، أعلن عن العديد من اإلجراءات التي ستتخذها الصين 

األربعين النتهاج  بالذكرى  االحتفال  الغرب. وخالل  أمام  لفتح أسواقها 

الصين سياسة اإلصالح واالنفتاح في ديسمبر، أعلن أن الصين ستعزز 

إصالح المؤسسات المملوكة للدولة. هذه تدل على أن الصين ستواصل 

اإلصالح واالنفتاح. في رأيي، لن تغلق الصين بابها أمام العالم وستصبح 

تشعر  أال  المحتمل  فمن  كأجنبي،  الصين  إلى  نظرت  إذا  انفتاحا.  كثر  أ

بذلك. لكننا نشأنا في الصين، نعرف أن بيئة األعمال تحسنت تدريجيا 

على مدار الثالثين عاما الماضية.

٣٤

٣٥
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للغاية  الصعب  من  كان  واالنفتاح،  اإلصالح  سياسة  انتهاج  بداية  في 

علينا الحصول على قرض بقيمة ١٠ ألف دوالر أمريكي )كانت تساوي 

ما  بوسعنا،  ما  كل  فعلنا  أننا  من  الرغم  على  صيني(.  يوان  ألف   ٨٠

نحتاج. في وقت الحق،  كما  كبير  الحصول على قرض  ال نستطيع  زلنا 

تمكنا من الحصول على قرض بقيمة ٨٠ ألف يوان بالطبع ولكن األمور 

يركز  طريقا  تسلك  الصين سوف  أن  أعتقد  ال  لذلك  تدريجيا.  تغيرت 

نقطة ضعف  كبر  أ كانت  والتي  فقط  للدولة  المملوكة  الشركات  على 

لها كفاءتها المنخفضة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. لم تتبن 

تمتلك  قد  لذلك  اآلن،  حتى  الموارد  ضرائب  من  كامال  نظاما  الصين 

الشركات المملوكة للدولة مزايا في بعض الصناعات المرتبطة بالموارد. 

ولكن في صناعات التجارة المفتوحة والحرة، ستواجه الشركات المملوكة 

للدولة ضغوطا كبيرة.

بيانا جولودريجا: لم يسمع الكثير من األميركيين عن شركة هواوي 

على  األمريكي  الجمهور  يعرف  أن  تريد  ماذا  مؤخرا.  إال  واسمك 

تكنولوجيا  ستعود  التي  الفوائد  على  يعرفه  أن  تأمل  هل  هواوي؟ 

كثر؟ الجيل الخامس بها إليهم أ

رن تشنغ فاي: أوال، أود أن أعرب عن شكري لحكومة الواليات المتحدة. 

معرفة  أو  فكرة  أي  األشخاص  معظم  لدى  يكون  لن  دعايتهم،  بدون 

عن هواوي، ألننا لدينا مبيعات قليلة في الواليات المتحدة، ووجودنا في 

الكثير عن  السوق األمريكية صغير جدا، لذلك ال يعرف المستهلكون 

هواوي.

الرسالة التي نريد أن ننقلها إلى الشعب األمريكي هي التعاون والفوز 

في  الصناعي.  المجتمع  عن  المعلومات  مجتمع  يختلف  المشترك. 

آالت  وتصنع  أبوابها  تغلق  أن  ما  لدولة  يمكن  الصناعي،  المجتمع 

٣٦



مقابلة رن تشنغ فاي مع شبكة كولومبيا للبث سي بي إس

١٣٧

الخياطة بنفسها دون طلب المساعدة من بلدان أخرى. وينطبق الشيء 

في  لكن  السفن.  وحتى  والقطارات  والسيارات  الجرارات  على  نفسه 

المجتمع المعلوماتي اآلن، يجب على الجميع العمل معا وبناء شبكة 

يتطلب من  بل  بمفرده  يفعله  أن  بلد  يمكن ألي  ال  األمر  هذا  عالمية. 

جميع البلدان في أنحاء العالم العمل معا لبناء مجتمع للمستقبل. ما 

إن  األمريكي؟  الشعب  تقديمها لصالح  يمكننا  التي  المساهمات  هي 

شبكاتنا رائعة، لذا قد تكون بعض معداتنا مناسبة للواليات المتحدة. 

وتتخذ الواليات المتحدة قرار ما إذا كانت ستستخدم شبكاتنا أم ال. إذا 

اختاروا عدم استخدامها، فيمكننا تقديم منتجاتنا إلى األسواق األخرى، 

تقديم  من  سنتمكن  الحق.  وقت  في  المتحدة  الواليات  إلى  العودة  ثم 

مساهماتنا في الواليات المتحدة عاجال أم آجال.

لك  آخران  هناك سؤاالن  وقتك.  بيانا جولودريجا: شكرا جزيال على 

أفقر  من  جئت  أنك  أعلم  وأنا  الذاتية،  سيرتك  قرأت  قد  شخصيا. 

المقاطعات في الصين، وكان والداك معلمين، فكيف أصبحت أغنى 

الرجال في الصين من هذه الحالة الفقيرة؟

رن تشنغ فاي: لقد نشأت في منطقة جبلية نائية بمقاطعة قويتشو، 

وهي منطقة فقيرة في الصين. كان والدي معلمين بالمدرسة، وكرسا 

المناطق  اعتقدا أن تعليم األطفال في  الريفي ألنهما  للتعليم  حياتهما 

الريفية هو السبيل الوحيد لتحقيق ازدهار بلدنا.

كان لدي العديد من األشقاء، والظروف االقتصادية في عائلتي ليست 

جيدة. لذلك، لم يمكن لوالدي قضاء وقت كثير معنا. هما منحانا الكثير 

من الحرية مما دفعنا إلى تطوير شخصياتنا الخاصة. اليوم، هناك طفل 

كبيرة على  توقعات  ولديهم  أغنياء  واآلباء  واحدة،  عائلة  في  واحد فقط 

أوالدهم، لذلك يميلون إلى حماية أطفالهم بشكل مفرط. وعندما كنت 

٣٧
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صغيرا، لم يراقبني أحد. لقد نشأنا في بيئة خالية من الهموم، مما أتاح 

كثيرا،  ندرس  لم  ربما  بالكامل.  الفريدة  لتطوير شخصياتنا  الفرصة  لنا 

لكننا كنا تحت ضغط أقل.

بعد أن كبرنا في السن، كنا نعرف أنه كان علينا أن ندرس بجد الرتفاع 

مكانتنا في المجتمع. وهذا بالضبط ما فعلناه.

عاما   ٥٠ لمدة  يوم  كل  الواحدة صباحا  الساعة  حتى  ليلة  كل  درست 

تقريبا. يعتقد الكثير من الناس أنني قد توقفت عن الدراسة، لكن هذا 

ليس الواقع. لن أتمكن من إدارة هواوي إذا توقفت عن الدراسة. منذ 

عقود مضت، عندما غادرت الجيش، قد دخل المجتمع عصر الكمبيوتر، 

كن أعرف ما هو جهاز الكمبيوتر. منذ حوالي ٣٠ أو 4٠ عاما،  لكنني لم أ

سافر العديد من أصدقائي للدراسة في الواليات المتحدة أو كندا. وعندما 

عادوا وتبادلوا معنا وأخبرونا عن أشياء مثل السوبرماركت، لم يكن لدي 

أخذت  السوبرماركت  في  إنك  قالوا  عنه.  يتحدثون  كانوا  عما  فكرة  أي 

األشياء التي تريدها من الرفوف. كيف؟ أنا حقا لم أفهم هذا المفهوم.

هناك مثال آخر. من قبل لم نفهم كيف تم إرفاق الحمام بغرفة النوم. 

من  النوع  هذا  أتخيل  أن  أستطع  لم  رائحة؟  ال  ممكنا؟  ذلك  كان  هل 

الوقت،  ذلك  في  كنت صغيرا.  عندما  الحال  عليه  كان  ما  هذا  الحمام. 

أن  نعرف  نكن  ولم  العالم،  بقية  عن  ما  حد  إلى  مغلقة  الصين  كانت 

الواليات المتحدة كانت متقدمة للغاية.

ذلك خالل  كان  كثر؟  أ المتحدة  الواليات  على  التعرف  بدأت  متى  منذ 

األكاديمية  لزيارة  وفدا عسكريا  الصين  أرسلت  عندما  الثقافية،  الثورة 

العسكرية األمريكية ويست بوينت. بعد الزيارة، قامت الصين بالتغطية 

اإلعالمية حول الطريقة التي كانت تدير بها ويست بوينت األمر الذي 

أن  نظن  كنا  ألننا  كثيرا.  إدارتها  بطريقة  تأثرت  مرة.  آفاقي ألول  وسعت 

الجنود األمريكيين كانوا مدللين حتى أنهم شربوا القهوة خالل الحرب 
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في كوريا، بينما لم يكن لدينا حتى الماء لنشربه. وبعد ذلك، أدركت أن 

الكثير مما فهمته عن الواليات المتحدة كان غير صحيح.

في هذا الصدد، لقد أنفقنا وقتا طويال لكي نخرج من عصر مغلق وندخل 

عصرا منفتحا. قبل زيارتي األولى للواليات المتحدة، اعتقدت أن كل شيء 

األسعار  تحمل  على  قادرين  نكون  ال  وقد  هناك،  للغاية  غاليا  سيكون 

للكثير من األشياء. ونظرا ألننا لم يكن لدينا أي بطاقة ائتمان، فقد أخذنا 

الكثير من النقود معنا. بعد الوصول إلى الواليات المتحدة، وجدنا أنه كان 

من المستحيل بالنسبة لنا أن ننفق كل األموال التي جلبناها معنا ألن 

البضائع كانت في الواقع في متناول الجميع. لم نتخيل أن اقتصاد السوق 

ساعد في خفض األسعار مثل هذا. باإلضافة إلى ذلك، رأينا العديد من 

األشياء الجديدة التي لم نرها من قبل. بالنسبة لنا، ال نعتقد أن ازدهار 

الواليات المتحدة اليوم تم نهبها من اآلخرين، فقد خلقه نفسها من خالل 

جذب األكفاء في أنحاء العالم إليها للقيام باالبتكار وخلق الثروة.

ما الذي يجب أن تتعلمه هواوي من الواليات المتحدة؟ أظن أننا بحاجة 

إلى أن نكون منفتحين وأن نجذب األكفاء للعمل والمساهمة في نمو 

يمكن  وال  لعائلتي.  أو  لي  خاصة  ثروة  هواوي  الشركة  ليست  هواوي. 

ألحد أن يصبح ثريا إذا كانت الشركة غير مربحة. لذلك تعلمنا من روح 

بجد حتى  الذين عملوا  الناس  بتوحيد جميع  وقمنا  المتحدة  الواليات 

جعلوا شركة هواوي على ما هي عليه اليوم تدريجيا.

لدي  ليس  بأنني  زوجتي  تنتقدني  ما  كثيرا  جدا.  بسيطة  حياتي  كانت 

وكتابة  الكتب  قراءة  هوايات:  لدي  إنني  لها  أقول  هوايات.  أو  أصدقاء 

الوثائق، وأنا أستمتع بشكل خاص بالعمل على الوثائق. آتي للعمل كل 

كثر فاعلية وحيوية  صباح بعد تناول الفطور في الساعة ٧:٣٠، أجد أنني أ

المستندات  بمراجعة  دائما  فأقوم  صباحا،  و٩  صباحا   ٨ الساعة  بين 

وتوقيعها خالل هذه الفترة. أنا أيضا في حالة معنوية جيدة بين الساعة 

٩ صباحا وحتى الظهر، ففي هذه الفترة غالبا ما أحضر االجتماعات أو 
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أستمع إلى تقارير العمل. في فترة ما بعد الظهر، لست بهذه الحيوية، لذا 

أشرب فنجانا من القهوة وأتحدث مع زمالئي ألستمع إلى أفكارهم، بما 

في ذلك التعليقات واآلراء النقدية.

إذا  االنترنت.  على  ولنفسي  لهواوي  االنتقادات  من  الكثير  رأيت  لقد 

الشخص  هذا  مع  أجلس  أن  فأردت  االنتقادات صحيحة،  أن  اعتقدت 

أطلب من  االنتقاد، فقد  رائعا في  إذا كان شخص ما  إليه. ما  وأستمع 

هذا  كان  إذا  ما  ومعرفة  األبحاث  بعض  إجراء  البشرية  الموارد  قسم 

الشخص يعمل بشكل جيد في عمله، حيث إنه جيد جدا في النقد. إذا 

كان قد حقق أداء جيدا في السنوات القليلة الماضية، كما انتقد دائما، 

فمن الواضح أنه موظف متميز وعلينا أن نسرع في ترقيته. أحيانا عندما 

أوصي بترقية بعض األشخاص، قد ال يوافقني المسؤولون التنفيذيون 

بعد  األشخاص  بهؤالء  االهتمام  من  المزيد  يولون  قد  ولكن  اآلخرون، 

إلى  المتميزين  األكفاء  بعض  ترقية  يتم  النهاية  وفي  مقترحي،  تقديم 

مناصب هامة خطوة خطوة.

هناك شخص من هؤالء األكفاء المتميزين يعمل في بلد إفريقي صغير. 

عندما زرنا أنا وزوجتي له، قال لي "بوس، لقد تمت ترقيتي هذا العام 

هذا  أن  اإلقليمي  مكتبه  رئيس  أخبرني  بعد  فيما  لكن  درجات."  ثالث 

الشاب تمت ترقيته بالفعل أربع درجات، إنهم قرروا ترقيته مرة أخرى في 

ديسمبر الماضي، لكنهم لم يخبروه بعد. لم يبلغ هذا الشاب إال ٢٦ عاما 

من عمره فقط، لكنه يدير بالفعل أعمال هواوي في دولة برمتها. فيما 

أفعال  نتبع قواعد جامدة استفادة من  الموظفين، ال  بتوظيف  يتعلق 

الواليات المتحدة في هذا الصدد. الواليات المتحدة بلد عظيم حيث يأتي 

العديد من العقول العظيمة لها مثل بريجنسكي وكيسنجر ومادلين 

أولبرايت وجورج سوروس من أوروبا الشرقية، لكنهم تمكنوا من العمل 

في مناصب مهمة في الحكومة األمريكية وقد قدموا مساهمات كبيرة 

الصدد،  هذا  في  األمريكي.  االنفتاح  نتيجة  هو  هذا  المتحدة.  للواليات 
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المتحدة حتى أصبحنا  الواليات  االنفتاح من  روح  نتعلم  أن  إلى  نحتاج 

أقوى، وبالطبع هذا ما نلتزم به على مدى طويل.

بالنسبة لي، أركز على نطاق ضيق جدا، وهذا شخصيتي. لذلك شركتنا 

لديها تركيز ضيق أيضا. نحن لسنا مهتمين بأشياء مثل العقارات، ولن 

نقوم بعمل في مجاالت أخرى لكسب المال السهل. بدال من ذلك، نفعل 

األشياء األكثر صعوبة واألقل ربحية التي ال يريد اآلخرون القيام بها. وأما 

الشيء األكثر صعوبة واألقل ربحية فهو االتصاالت، وانه الجيل الخامس. 

نعمل حاليا على تطوير الجيل الخامس، وسنرى قريبا الجيل السادس.

سيكون لدينا بعض المعدات الجديدة التي تناسب الواليات المتحدة في 

المستقبل القريب. على سبيل المثال، يمكننا أن نقدم خدمات النطاق 

نقود  إذ  المتحدة  الواليات  في  الراقية  الفلة  لمناطق  للغاية  العريض 

الصناعة في كل من الجيل الخامس والميكروويف. نحن نصنع معدات 

عن  حجمها  يقل  جد  صغيرة  لدينا  والهوائيات  المليمترية،  الموجات 

حجم الصحن. إذا تم دمجهما، يمكن تقديم خدمات النطاق العريض 

لمناطق الفلة الراقية ألن الميكروويف يدعم ١٠٠ جيجابت في الثانية، 

وتدعم المحطة األساسية بسرعة ١٠ جيجابت في الثانية.

لماذا ال يمكن لهذه المناطق االستمتاع بخدمات النطاق العريض اآلن 

ملكية  ذات  المتحدة  الواليات  في  األرض  ألن  أغنياء؟  سكانها  ومعظم 

خاصة، فستكون هناك مفاوضات معقدة حول إنشاء خطوط األلياف 

في  األثرياء  من  للعديد  يمكن  ال  األلياف،  فبدون  أسرة.  كل  أرض  عبر 

الواليات المتحدة االستمتاع بتلفزيون ٨ كي. لدينا اآلن 4 كي في الصين 

لكن الواليات المتحدة ال تملكها حتى اآلن، أما اليابان فتتمتع ب٨ كي 

اآلن. في المستقبل تحتاج أجهزتنا إلى إنشاء عمود حديدي فقط يمكنه 

تغطية المناطق على بعد كيلومترات. إن هذه األجهزة ال يمكن ألي دولة 

أو شركة أخرى إنتاجها إال نحن، ويسعدنا أن نبيعها إلى الواليات المتحدة 

في المستقبل إذا ترحب بخدماتنا ومنتجاتنا.
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ستتعرف الواليات المتحدة علينا وتحبنا عاجال أم آجال. هناك مثل يقول: 

"ال خالف، ال اتفاق". كلما "حاربنا" الواليات المتحدة، كلما أدركت الواليات 

المتحدة أننا لسنا بهذا السوء وسنصبح أصدقاء أحماء بعد المصافحة. 

ال داعي للقلق بشأن تهديدات هواوي للعالم. ما التهديدات التي يمكن 

أن نشكلها على العالم؟ إن سالم العالم يقدم الرفاهية للجميع. فلماذا 

نشارك في أي من هذه األشياء السيئة؟

المتحدة في مصالحهما.  والواليات  الصين  بين  ال يوجد خالف أساسي 

من خالل برنامج "تعويض المالكمين"، بدأت الواليات المتحدة تقديم 

الصين.  في  األكفاء  إعداد  على  مما ساعد  تسينغهوا،  لجامعة  التمويل 

من  العديد  المتحدة  الواليات  ضحت  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل 

هذه  كل  يعد  الفاشية.  انتشار  لوقف  بحياتهم  األمريكيين  المواطنين 

مساهمات كبيرة للبشرية. منذ إطالق سياسة اإلصالح واالنفتاح من قبل 

دنغ شياو بينغ، بدأت الصين والواليات المتحدة تتواصل وتتبادل ونمت 

الصين من بلد متخلف إلى ما هو عليه اليوم. ال يوجد خالف أساسي بين 

الصين والواليات المتحدة ناهيك عن شركة هواوي والواليات المتحدة. 

قد ال نتمكن من التعامل مع الواليات المتحدة حتى ولو تأتي إلينا قائلة: 

"نحن نفتح سوقنا أمام شركة هواوي"، ألن الواليات المتحدة ضخمة 

ومتقدمة للغاية، ولها طلب هائل، قد ال نكون قادرين على سد حاجاتها 

كلها. اليوم، ما زلنا لدينا مشاكل في تقديم البضائع الكافية، وأعتقد أن 

نظام التخطيط لدينا قديم وبحاجة إلى التعديل والتحسين. يشكو الكثير 

من الناس على أنهم ال يجدون القنوات الكافية لشراء هواتف هواوي، 

في  عليها  الحصول  يمكنني  ال  ولكن  للمساعدة.  مكتبي  إلى  يأتون  لذا 

داخل الشركة، يجب علي أن أشتريها عبر اإلنترنت أيضا. ولكن ال يتعرف 

موقع البيع اإللكتروني علي فلماذا يبيع المنتجات إلي؟

بأننا  أثق  األيام،  من  يوم  في  بخطوة.  خطوة  الشركة  نطور  نزال  ال  نحن 

سنكون قادرين على تقديم مساهمتنا للواليات المتحدة.
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الواليات  إن  الناس  بعض  يقول  األخير،  السؤال  جولودريجا:  بيانا 

الحرب  في  والمواجهة  التصادم  إلى  حتما  يتجهان  والصين  المتحدة 

اإللكترونية، فما رأيك في ذلك؟

رن تشنغ فاي: آمل أال أرى أي تصادمات بين بلدان العالم. يجب أن 

يكون التعايش السلمي هدفنا النهائي. ال أؤيد سباق التسلح. إذا تنفق 

الظروف  لجعل  المزيد  تنفق  أن  لها  يمكن  الجيش،  على  أقل  الدول 

المعيشية لشعوبها أفضل.

قامت  اإللكتروني.  الفضاء  أجل  من  تصادمات  هناك  يكون  أال  ينبغي 

شركة هواوي بترخيص حقوق الملكية الفكرية لكل من أبل وكوالكوم. 

لقد وقعنا اتفاقيات السر، لذلك ال يمكنني الكشف عن أسرار العمل. 

العديد  مع  الفكرية  الملكية  حقوق  ترخيص  اتفاقيات  وقعنا  ولقد 

من الشركات األمريكية، نتعايش معهم بسالم، وال توجد خالفات بين 

يكون  أال  يجب  االجتماعية،  المستويات  على  الشركات.  وهذه  هواوي 

تحمل  وأنت  خيالي،  عدو  أنك  افترضُت  إذا  أيضا.  تصادمات  أي  هناك 

نفس وجهة النظر، فقد ينتهي األمر إلى أن نصبح أعداء حقيقيين. لكن 

تدعوني  فقد  ودي،  بشكل  معك  وعاملت  صديقي،  أنك  افترضُت  إذا 

لشرب فنجان من القهوة، وقد آخذك لتناول العشاء، وسوف يعزز مثل 

هذه التفاعالت صداقتنا. يتعين على الصين والواليات المتحدة حماية 

السالم العالمي ولديهما مسؤوليات كبيرة. ولكن ال تزال الصين بعيدة 

في  المصنوعة  المنتجات  من  كثير  يتمتع  حيث  المتحدة  الواليات  عن 

الصين بقيمة منخفضة بينما يتمتع كثير من المنتجات المصنوعة في 

الواليات المتحدة بقيمة كبيرة. وهذا يعني أن البلدين يمكنهما القيام 

بالتجارة في منتجاتهما. قال بعض السياسيين األمريكيين إنه يجب على 

الواليات المتحدة عدم بيع الرقائق إلى الصين. أجد هذا مثير للسخرية. 

تبيع  لم  إذا  المال؟  كسب  تستطيع  كنت  إذا  منتجاتك  تبيع  ال  لماذا 

منتجك لشركة، فأنت في الواقع تجبرها على صنع منتج مماثل في يوم 

٣٨
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ما، ولن تتمكن من بيع منتجاتك لها في المستقبل.

في رأي، يجب أن يكون عالمنا عالما مترابطا. ينبغي أال يكون اإلنترنت 

ساحة معركة، لماذا يكون هناك حرب إلكترونية؟ ال أعتقد أن مثل هذا 

منتجات  إن  أبدا.  فيه  أشارك  فلن  ذلك،  وإذا حدث  الشيء سيحدث، 

محطاتنا  وتشبه  عبرها.  الماء  يتدفق  التي  المياه  أنابيب  مثل  هواوي 

األساسية للجيل الخامس صنابير المياه التي تتحكم في تدفق المياه. 

ال نسيطرعلى معدات الشبكة بل يتمتع مشغلي االتصاالت فقط بهذا 

الحق. إنهم يديرون معداتهم من خالل منتجات هواوي، وال تزال السلطة 

ال  ونحن  المعدات.  فيها  ُتستخدم  التي  البلدان  في  موجودة  المطلقة 

ندعم أي حرب محتملة عبر اإلنترنت. يريد كل دولة امتالك المزيد من 

حقوق الملكية الفكرية والقيام بالمزيد من األشياء، لكنهم قلقون أيضا 

سبيل  على  لآلخرين.  الفكرية  الملكية  لحقوق  كبيرة  مبالغ  دفع  من 

المثال، لدى شركة أبل وكوالكوم دعوى قضائية اآلن، ويكمن الجوهر 

في أن شركة أبل تدفع أمواال أقل بقليل من طلب شركة كوالكوم، وتريد 

نزاعا  النزاع  هذا  يعتبر  الواقع،  وفي  المال،  من  المزيد  كوالكوم  شركة 

تجاريا، وليس نزاعا سياسيا، وأعتقد أنه سيتم حله بطريقة تخلق فوائد 

للمجتمع.

هدفنا هو العمل من أجل خير البشرية، وإال، فلن نكون قد صعدنا إلى 

جبل إفرست الذي يبلغ ارتفاعه ٦٥٠٠ متر لتركيب المحطات األساسية. 

صعب  وهو  الجبل،  قمة  إلى  المعدات  هذه  كل  نوصل  أن  علينا  كان 

للغاية. لقد زرت بعض المحطات األساسية في معسكر جبل إفرست 

على مستوى ٥٢٠٠ متر. قبل الزيارة منعني الجميع من الذهاب، قلت 

مهندسينا  من  نطلب  فكيف  المخاطرة،  من  جدا  خائفا  كنت  إذا  لهم 

رؤية  يمكنك  الحرب،  مزقتها  التي  البلدان  في  حتى  هناك؟  العمل 

تعمل بشكل صحيح، سيكون  فبدون شبكات  أشخاص من هواوي. 

هناك المزيد من الضحايا.
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البلدان اإلفريقية المنكوبة  ظل موظفو هواوي يبقون في وظائفهم في 

اليابان، كانت هناك كارثة نووية، وكان  الزلزال  بالمالريا. وعندما ضرب 

الجميع قلقين من اإلشعاع، واتصلوا بي. قلت لهم: "هل تسرب الطاقة 

النووية مروع؟ حين اختبار أول قنبلة ذرية في الصين، ذهب الكثير من 

الصينيين لمشاهدته، ولم يكن لديهم أي فكرة عما هو اإلشعاع النووي، 

النووية  لكنهم خرجوا لالحتفال، في ذلك الوقت لم يؤد تسرب الطاقة 

كان  باإلجالء،  الياباني  الشعب  بدأ  عندما  لذلك  الضحايا".  من  كثير  إلى 

كثر من ٦٠٠  مهندسونا يسيرون في االتجاه المعاكس، وقد أعادوا بناء أ

محطة أساسية في اليابان. بعد رؤية الحكومة اليابانية ما فعلناه، أشادوا 

بنا قائلة إن "شركة هواوي شركة يابانية". أظن أن هذا هو أحد أسباب 

نجاحنا في السوق اليابانية طوال هذه السنوات.

أدى تسونامي في إندونيسيا إلى وفاة عشرات اآلالف. تمكن فريقنا الذي 

كان يضم بضع عشرات فقط من إعادة بناء شبكاتهم في غضون بضعة 

أيام فقط. سافرت أنا وزوجتي أيضا لزيارة موظفينا على هضبة بوليفيا 

المحطات  من  آالف  عدة  هناك  كان  متر.   4٠٠٠ من  كثر  أ ارتفاع  على 

األساسية هناك تم بناؤها على أيدي موظفينا.

بصراحة، لم نكسب الكثير في هذا النوع من العمل في البلدان المتخلفة. 

الدوالر  إلى  نكسبها  التي  األموال  يمكننا صرف  ال  األحيان  كثير من  في 

األمريكي. في السودان على سبيل المثال، هناك الكثير من المال الذي 

األخرى.  البلدان  العديد من  استعادته. هو نفس شيء في  ال نستطيع 

لكننا نعمل من أجل المثل العليا لدينا، أال وهي خدمة البشرية كلها. إذا 

كنا شركة مدرجة في سوق األسهم، شركة يحركها رأس المال، فسنعمل 

فقط في البلدان المربحة، وليس تلك التي ال يمكننا كسب األموال فيها. 

البلدان، فستكون تغطية  إذا كان هذا هو الحال، فسنترك العديد من 

شبكاتها ليست جيدة. ولكن هذه ليست الطريقة التي نعمل بها، نحن 

نعمل لخدمة احتياجات الناس. إذا كسبنا قليال، فال بأس به. ولكن في 
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الواقع، لم نربح قليال بل نربح كثيرا. قلت قبل قليل إنني شخص ثري. 

أنت على حق، أعترف بأنني ثري.

)ختاما( رن تشنغ فاي: شكرا على مقابلتك. أود أن أغتنم هذه الفرصة 

ألسلم على الشعب األمريكي. من خالل عملهم الدؤوب، وضعوا نموذجا 

نحن معجبون  الماضية.  القليلة  القرون  العالم على مدى  لبقية  جيدا 

بشدة بروح البروتستانتي لهم. يجب أن نتعلم جميعا منهم.
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وسأجيبك  تشاء،  كما  سؤال  أي  واسأل  صريحا  كن  فاي:  تشنغ  رن 

صراحة  تعجبني  للقلق.  داعي  وال  الحادة  األسئلة  حتى  بصراحة 

األمريكيين كثيرا، إنهم يجرؤون على طرح أي سؤال. كنت أحب الواليات 

المتحدة في الشباب، وما زلت أرى أنها دولة عظيمة تجذب الكثير من 

وآلياتها  المتقدم  نظامها  بفضل  العالم  أنحاء  من  المتفوقين  األكفاء 

المرنة والمبتكرة وحقوق الملكية الواضحة واحترامها وضمانها للحقوق 

من  المليارات  وابتكارات  استثمارات  على  يشجع  وهذا  األمر  الفردية، 

المواهب على أرض الواليات المتحدة. لن تصبح الواليات المتحدة أقوى 

كثر من ٢٠٠ سنة. دولة في العالم بدون انفتاحها على الخارج لمدة أ

وقتك  توفير  على  نشكرك  إن:  إن  سي  قناة  مراسل  ريفرز  مات 

للتحدث معنا. ستكون هذه المقابلة ممتعة. قبل نصف سنة، كان 

إجراء  قررت  فلماذا  المقابلة،  هذه  مثل  نجري  أن  المستحيل  من 

المقابالت مع الوسائل اإلعالمية بصورة علنية؟  

أهتم  دائما، لكنني  إنني شخص منفتح  الحقيقة،  رن تشنغ فاي: في 

كثر من اإلعالن للخارج. ألم بالثقافة األمريكية إلماما  باإلدارة الداخلية أ

تجارب  من  شركتنا  في  اإلدارية  النظم  من  كثيرا  واستفدت  عميقا، 

الواليات المتحدة.

العالقات  قسم  ألن  األيام  هذه  كثيرا  اإلعالمية  الوسائل  مع  نتواصل 

فطلب  خاصة،  مهمة  بمرحلة  تمر  الشركة  بأن  يشعر  لشركتنا  العامة 

مني القيام بالتواصل مع الوسائل اإلعالمية بشكل متزايد نظرا لتأثيري 

كثر مع الوسائل اإلعالمية في هذه الفترة. االجتماعي. لذلك سأتفاعل أ

مع  فيها  تتحدث  التي  األولى  المرة  هي  هذه  فهمت.  ريفرز:  مات 

١
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ضد  القضائية  الدعوى  هواوي  شركة  رفع  منذ  اإلعالمية  الوسائل 

حكومة الواليات المتحدة لمنع استخدام أجهزة هواوي في الوكاالت 

الفيدرالية. ولكن إذا رأت الواليات المتحدة أن أجهزة هواوي تشكل 

بحق  المتحدة  الواليات  تتمتع  أال  األمريكي،  القومي  لألمن  تهديدا 

حماية مصالحها الذاتية؟

العالم  أنظار  عن  بعيدة  تبقى  هواوي  شركة  كانت  فاي:  تشنغ  رن 

صامتة . ظللنا صامتين دائما ولم نرد على أي شيء بغض النظرعما 

قاله اآلخرون. عندما توسعنا في األسواق الخارجية، قال بعض الناس إننا 

شيوعيون. وعندما عدنا إلى الصين، قال بعض الناس إننا رأسماليون، 

ألننا نوزع األرباح على موظفينا وكانت رواتبهم مرتفعة بشكل عام. ال 

نعرف ما إذا كنا شيوعيين أم رأسماليين، وال نضيع الوقت في محاولة 

توضيح هويتنا. بدال من ذلك، نركز جهودنا على تحسين إدارتنا الداخلية 

وأجهزتنا وخدماتنا حتى يفهمنا ويقبلنا العمالء.

كثر من  أ منذ  الهجوم ضدنا  المتحدة شن  الواليات  بدأت  الحقيقة،  في 

كلما  قليل،  قبل  ذكرت  كما  هويتنا.  في  تشك  ألنها  وذلك  ١٠ سنوات، 

بدأنا التوسع في األسواق الخارجية كانت بعض الدول الخارجية تعتقد 

أننا شيوعيون، فبدأت تهاجمنا، لكننا التزمنا بالصمت دائما. لكن بدأت 

لمهاجمتنا.  القانونية  الوسائل  إلى  اللجوء  مؤخرا  المتحدة  الواليات 

فسيتعمق  إال  األشياء،  بعض  توضيح  الضروري  من  أنه  اآلن  ونعتقد 

الفهم الخاطئ للعالم عنا. لقد أعددنا ألشهر، وحان الوقت للتعبير عن 

موقفنا.

تقول الواليات المتحدة إننا نشكل تهديدا ألمنها القومي، المهم أنه يجب 

الشبكات.  أمن  حاليا عن  كله  العالم  يتحدث  لذلك.  أدلة  تقديم  عليها 

لماذا أصبحت هواوي الهدف الوحيد؟ هل شركات إريكسون وسيسكو 

ونوكيا خالية من مشاكل أمن الشبكات؟ هل يمكن للواليات المتحدة 

نعم  أجابت  إذا  شبكاتها؟  في  هواوي  وجود  بدون  آمنة  إنها  تقول  أن 
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سمحنا لها بإقناع الدول األخرى بعدم استخدام أجهزة هواوي للحفاظ 

على األمن. لكن في الحقيقة، إن شبكات الواليات المتحدة ليست آمنة 

إلى اتخاذ  دون هواوي، مما يتطلب منا توضيح هذه المسألة واللجوء 

قوانين  دعوانا  استغلت  األمريكية.  الحكومة  ضد  القانونية  اإلجراءات 

السلطات،  بين  الفصل  المتحدة مبدأ  الواليات  تتبع  المتحدة.  الواليات 

الذي  القانون  انتهكت  إنها  المحاكمة،  بدون  علينا  لكنها فرضت حظرا 

أصدرته. ال نعرف ما إذا كنا سننجح أم ال بهذا الشأن، لكننا عقدنا عزيمتنا 

على مواجهة الواليات المتحدة على المستوى العالمي. دعونا نر ما إذا 

كانت لديها أدلة أو لدينا مشاكل.

مات ريفرز: حسنا. لنتحدث عن رأيك بعد قليل، ونعود إلى الدعوى 

لرفع  الوقت  هذا  اخترت  لماذا  األمريكية،  الحكومة  ضد  المرفوعة 

قبل  من  التحديات  من  سلسلة  تواجه  هواوي  أن  إذ  الدعوى؟ 

المخاطر  القانوني. هل سيعزز ذلك  الصعيد  المتحدة على  الواليات 

ويعقد األمر بشكل متزايد حتى يؤثر في عودة ابنتك إلى الصين أو 

يفقد هواوي فرصتها لحل مشاكلها مع الواليات المتحدة؟ 

رن تشنغ فاي: ال بد لي أن أقوم بالتوضيح اآلن، اخترنا هذا التوقيت ألنه 

من المقرر أن يسري مشروع القانون في أغسطس. بالنسبة للتحديات 

الدعاوى  من  العديد  هواوي  شهدت  فقد  ذكرتها،  التي  القانونية 

القضائية في الواليات المتحدة بال انقطاع في السنوات األخيرة. ونعتقد 

األمريكي  القانوني  والنظام  اآلن  بها  نقوم  التي  القانونية  اإلجراءات  أن 

المنفتح والشفاف ستساعد في حل هذه المشاكل.

مات ريفرز: حسنا. أليس لدى هواوي شيء تخسره اآلن وهي رفع 

الدعاوى القضائية نظرا لوضعها الحالي مع حكومة الواليات المتحدة؟

٣
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رن تشنغ فاي: ال، ما زلنا نرغب في تقديم خدمات للشعب األمريكي. 

لذلك  العالم،  في  تقدما  التكنولوجيات  كثر  أ المتحدة  الواليات  تمتلك 

كبر  أ مساهمات  لتقديم  األمريكية  الشركات  مع  التعاون  تعزيز  نأمل 

لديها فرصة  ليست  إن شركة هواوي  نقول  لن  المعلوماتي.  للمجتمع 

للعمل مع الواليات المتحدة، فما زالت توجد الكثير من الفرص، على 

على  تؤثر  ال  أنها  غير  العملية،  هذه  في  االنتكاسات  وجود  من  الرغم 

اهتمامنا بالسوق األمريكية في المستقبل.

نعتقد أنه من الالزم أن نشرح األسئلة واحدا تلو اآلخر.

التوقيت لرفع الدعوى، لكن  مات ريفرز: نعم. فهمت ما قلته حول 

الحظت أن وقت رفع الدعوى صادف الدورتين السنويتين التي تهتم 

بهما الحكومة الصينية وال ترغب في وقوع أحداث خاللهما. لكن بعد 

إعالن هواوي عن دعواها المرفوعة ضد الواليات المتحدة، ما غضب 

المسؤولون الحكوميون الصينيون فحسب، بل سارعوا للتعبير عن 

الدعم لهواوي. فأود أن أسأل: هل سبق لهواوي أن نسقت مع بكين 

حول الدعوى قبل أن رفعتها؟

رن تشنغ فاي: ما خططنا توقيت رفع الدعوى وبداية معالجة القضية 

بعد  خاللهما  المتعلقة  والفعاليات  الدورتين  في  نؤثر  أال  قررنا  كندا.  في 

المؤتمر  إعالمية صينية لحضور  أي وسيلة  الموعد، فما دعونا  تحديد 

من  بكثير  أهم  الوطنية  الشؤون  ألن  الدعوى،  رفع  إلعالن  الصحفي 

شؤوننا. وكنا لم نتوقع تغطية الوسائل اإلعالمية األجنبية حول مؤتمرنا 

أعرب  المعلومات  األجنبية  اإلعالمية  الوسائل  نشر  وبعد  الصحفي، 

المسؤولون الحكوميون الصينيون عن مواقفهم من القضية حاال. وكنا 

لم نتواصل معهم بالطبع. نأمل حل هذه القضية عن طريق القوانين.
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مات ريفرز: هل يمكنك أن تفهم لماذا يشك الخارج في هذه األمور، 

الشيوعي  للحزب  بالنسبة  سنوي  حدث  أهم  الدورتين  أن  أقصد 

الصيني. لكنها ما غضبت بعد إعالن هواوي لدعواها المرفوعة ضد 

الحكومة األمريكية أثناء الدورتين بل دعمت هواوي علنا. أشعر بأن 

هذا التوقيت ليس مصادفة.

يؤثر  أنه سوف  وكنا نخشى  يكون ذلك مصادفة.  قد  رن تشنغ فاي: 

مؤتمرنا  لحضور  صينية  إعالمية  وسيلة  أي  دعونا  فما  الدورتين،  في 

بعض  من  نشرت  لكنه  الصين.  داخل  نشره  عدم  في  رغبة  الصحفي 

الوسائل اإلعالمية األجنبية مما ترك بعض التأثيرات. ونعرف أن بالدنا 

اتخذت بعض السياسات المهمة في هذه الفترة.

وفي الوقت نفسه، شعرنا بأن الحكومة الصينية بدأت تفهمنا تدريجيا. 

ألنها تعلن اآلن أنها ستوقع على اتفاقيات عدم التجسس وعدم تركيب 

األبواب الخلفية بعد مناقشتنا مع الدول الغربية حول عقد مثل هذه 

للجنة  السياسي  المكتب  عضو  تشي،  جيه  يانغ  وأوضح  االتفاقيات. 

الشؤون  لجنة  مكتب  ومدير  الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية 

الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في مؤتمر ميونخ 

بالقواعد  االلتزام  الصينية  الشركات  من  دائما  تتطلب  بالدنا  أن  لألمن 

الدولية وقوانين ولوائح البلدان التي تعمل فيها. كما أشار إلى أن الصين 

ليس لديها أي قانون يفرض على الشركات تركيب األبواب الخلفية أو 

للعالم  الموجه  الرسمي  اإلعالن  ذلك  إن  األجنبية.  االستخبارات  جمع 

الحكومة،  قبل  من  إلينا  الرسالة  أيضا  إنه  المركزية.  اللجنة  قبل  من 

أن  حين  في  التجسس"  "عدم  اتفاقية  على  للتوقيع  إمكاننا  وهي  أال 

تطلبه الدول األجنبية. وإذا أرادت هذه الدول التوقيع على االتفاقية مع 

الحكومة الصينية ضمانا لعدم التجسس وعدم تركيب األبواب الخلفية 

بعد دخول الشركات الصينية إلى أسواقها، استعددنا لدفعه إلى األمام. 

قد أعلنت شركتنا لكل العالم أننا نستطيع التوقيع على اتفاقية "عدم 

٦
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التجسس" ولن نقوم بتركيب "األبواب الخلفية".

نرى أن الحكومة الصينية أصبحت تفهم األوضاع الصعبة التي تواجهنا 

المتحدة أن شركتنا شيوعية وتشك في هويتنا  الواليات  تدريجيا. ترى 

واحدة  مرة  ولو  فعلناه  ما  لكن  معلوماتها.  نسرق  أن  وتخشى  دائما، 

أوضحت  قد  الخاصة،  البيئة  هذه  وفي  الماضية.  سنة  ال٣٠  خالل 

فنستطيع  ذلك،  بفعل  للشركات  تسمح  لن  أنها  الصينية  الحكومة 

أن أعلن لدول العالم أنه يمكننا التوقيع على اتفاق بشأن عدم وجود 

"األبواب الخلفية". وإذا كانت هذه الدول ال تعترف بوعدنا يمكن أن ندعو 

الحكومة الصينية لحضور مراسم التوقيع إلثبات أننا لن نركب األبواب 

الخلفية. ويدل إعالن المسؤول الكبير للجنة المركزية للحزب الشيوعي 

الصينية. قد  الحكومة  أثناء مؤتمر ميونخ لألمن على موقف  الصيني 

ذلك،  نفعل  لن  أننا  قبل  من  األجنبية  والحكومات  للشركات  أوضحنا 

عن  أعربنا  إذا  الخلفية مشكلة خطيرة،  األبواب  أصبحت  أن  بعد  لكن 

موقفنا فقط بدون إعراب الحكومة الصينية عن الموقف الرسمي فلن 

تثق بنا الشركات األجنبية. وقد أوضحت الحكومية موقفها أثناء مؤتمر 

ميونخ لألمن، فمن المهم أن نوضح اآلن أن شركتنا شركة آمنة.

مات ريفرز: بدأت هواوي تشن هجوما مضادا على الحكومة األمريكية 

باستخدام نظم القوانين األمريكية. لكن لم تتمكن شركات الغوغل 

ألنه  الرئيسي،  الصيني  البر  إلى  الدخول  من  وغيرهما  والفيسبوك 

نظم  عبر  الصينية  السوق  دخول  على  وقدرة  فرصة  لديها  ليست 

القوانين الصينية، ما رأيك في ذلك؟

رن تشنغ فاي: أنا شخصيا ظللت أدعو إلى سماح دخول الشركات مثل 

غوغل، واألمازون إلى السوق الصينية، إذ أنه لصالح الصين. وأدعم دائما 

سيعود  ذلك  ألن  معها،  أتحدث  عندما  الصين  لدخول  الشركات  هذه 

٧
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ال  الصينية  اإلنترنت  إن شبكات  قليل.  قبل  كما قلت  بالفوائد  للصين 
تزال فوضوية، وتختلف الحالة في البلدان األخرى عنما كانت في الصين، 
فتوجد في تلك الدول آليات فعالة إلدارة شبكات اإلنترنت. أدعم بثبات 
دخول هذه الشركات إلى السوق الصينية بعد توصلها إلى التفاهم مع 

الحكومة الصينية على الصعيد القانوني.

المتوقع  ومن  التصنيع،  مجال صناعة  في  االنفتاح  الصين  قد شهدت 
إلى  لألجانب  المملوكة  الشركات  بدخول  الصينية  الحكومة  أن تسمح 
السوق الصينية بدون موافقة الحكومة، وبدخول المشاريع المشتركة 
قيام  المسموح  من  ليس  السابق،  في  الموافقة.  على  الحصول  بعد 
مشتركة  مشاريع  بإقامة  إال  الصين  في  باألعمال  األجنبية  الشركات 
التجارية  إنشاء مشاريعها  لها  اآلن فيمكن  أما  الصينية،  الشركات  مع 
الخاصة في الصين. آمل أن تفتح الصين صناعة الشبكات على العالم 
كما فعلته في صناعة التصنيع. وأنا مستعد لدفعه بنشاط. لكن ال أمثل 

الحكومة الصينية، أعبر عن رأيي الشخصي فقط.

مات ريفرز: حسنا، فهمت. هل ستسافر إلى الواليات المتحدة لتقديم 
دعمك لقضية هواوي إذا أتيحت لك الفرصة؟ هل تخاف من الذهاب 

إليها في الوقت الحالي؟

رن تشنغ فاي: لست خبيرا في القانون، فال فائدة لذهابي إلى الواليات 
صغيرة  األمريكية  السوق  في  حصتنا  كانت  الحقيقة،  وفي  المتحدة. 
الواليات  إلى  لسفري  قيمة  توجد  ال  لذلك،  لنا.  بالنسبة  األهم  وليست 

المتحدة، ومن األحسن أن يذهب المحامي إليها لحل المشكلة.

هذا  فهل  المتحدة،  الواليات  إلى  تسافر  أن  قررت  إذا  ريفرز:  مات 

يجعلك متوترا؟

٨

٩



مقابلة رن تشنغ فاي مع قناة سي إن إن

١٥٥

رن تشنغ فاي: لم أقرر السفر إليها، فال أشعر بالتوتر.

ترامب.  دونالد  األمريكي  الرئيس  عن  لنتحدث  أوكي.  ريفرز:  مات 

غرد على تويتر مؤخرا كعادته عن تكنولوجيا الجيل الخامس، قائال: 

أريد أن تفوز الواليات المتحدة من خالل المنافسة وليس عن طريق 

حجب التقنيات األكثر تطورا حاليا. هل هو يتحدث عن هواوي؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف قصده. وال أعرف ما إذا كان مناسبا للرئيس أن 

يقود الدولة عن طريق  تويتر. قد يكون ذلك األسلوب األمريكي. لكن 

أعتقد أنه ال بد لرئيس الدولة أن يقول بجدية واحتراس، وتتم مراجعة 

حرة،  دولة  المتحدة  الواليات  لكن  معينة.  مؤسسة  قبل  من  أقواله 

ويمكن لرئيسها أن يعبر عن آرائه مثلما فعله أبناء الشعب. لم أعرف 

ترامب عن  الفعل. تحدث  أو سارية  القانون  أقواله تمثل  إذا كانت  ما 

فتح سوق الجيل الخامس لمزيد من الشركات المتقدمة. توجد كثير 

يقصد  فال  الخامس،  الجيل  خدمات  تقدم  التي  والشركات  الدول  من 

الضروري  من  وليس  هواوي،  شركة  بالضرورة  تطورا  األكثر  بالتقنيات 

تستخدم الواليات المتحدة أجهزة هواوي. حقا إن االنفتاح يتيح فرصة 

لهواوي، لكن ما زلنا نضع في االعتبار عوامل عديدة مثل تكاليف تقديم 

العطاءات والحواجز البيئية.

بإمكانك  وكان  اآلن،  أمامك  ترامب  الرئيس  جلس  إذا  ريفرز:  مات 

التحدث معه لخمس دقائق، فماذا تريد أن تقول له؟

رن تشنغ فاي: سأقول له إنه عظيم للغاية. ألنه ال توجد أي دولة تجرؤ 

على خفض الضرائب في فترة قصيرة خدمة لتعزيز وجذب االستثمارات 

الرئيس  مثل  لذلك،  حجما.  األقل  الحكومة  وبناء  االقتصادي  والرخاء 

١٠
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ترامب قدوة جيد للحكومة الصينية، فخفضت الضرائب بـ٣٪. أرى أنه 

يدفع حكومات الدول لخفض الضرائب مما يساعد على تقليل حجم 

أخرى،  ناحية  من  االقتصاد.  لتنمية  الحكومة  أعباء  وتخفيف  الحكومة 

بعد أن نحكم الدولة وفقا للقانون بدال من البيروقراطية، ال نحتاج إلى 

عدد كبير من الموظفين اإلداريين، ألنهم يشكلون عبئا كبيرا لمعيشة 

الشعب. لذلك أرى أن ترامب كان قدوة جيدة.

لكن أعتقد أن الواليات المتحدة اتخذت بعض اإلجراءات غير المناسبة. 

على سبيل المثال، تخوف الدول األخرى وشركاتها باستمرار، وتعتقل 

ومن  المتحدة.  الواليات  عن  المستثمرين  أبعد  مما  عشوائيا،  الناس 

سيعوض عن العائدات الضريبية المفقودة؟ إذا لم يكن أحد راغبا في 

سد  األمريكية  الحكومة  تستطع  ولم  المتحدة،  الواليات  في  االستثمار 

إلى خفض  الحكومة  الضرائب، فستضطر  الناجمة عن خفض  الفجوة 

نفقاتها.

معدل  كان  عقود.  أربعة  أو  ثالثة  قبل  الضرائب  خفض  الصين  بدأت 

الضريبة على الشركات هو ٥٥٪، ولكن المعدل كان أقل بكثير بالنسبة 

للشركات  أتيحت  كما  فقط.   ٪١٥ وهو  لألجانب،  المملوكة  للشركات 

المملوكة لألجانب سياسات تفضيلية أخرى. تم إعفاؤها من الضرائب 

ألول سنتين، وكان عليها دفع نصف الضرائب فقط من السنة الثالثة 

إلى الخامسة في الصين. في البداية، ما صدق الشركات المملوكة لألجانب 

هذه السياسة. لكن مع مرور الوقت، تدفقت االستثمارات األجنبية نحو 

الصين مما ساهم في ازدهار الصين الحالي.

باستثمارات  ترامب  الرئيس  يرحب  أن  األحسن  من  أنه  أعتقد  لذلك 

مختلف الشركات في الواليات المتحدة ويعامل العالم بكل التسامح. 

فذلك قد يجذب المزيد من االستثمارات مما يعود للواليات المتحدة 

يغير  القادم سوف  األمريكي  الرئيس  أن  أعتقد  ال  لمائة سنة.  بالرخاء 

سياسة الضرائب المنخفضة، بدال من ذلك، إنه سيصادق الشركات من 
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المتحدة ثم  بالواليات  تثق  الدول  الذي يجعل هذه  األمر  العالم،  أنحاء 

تستثمر فيها وتعود باالزدهار لها. يمكن للواليات المتحدة أن تعيش في 

الرخاء ألكثر من مائة سنة بفضل خفض الضرائب وأساسها االقتصادي 

الثابت. لن تساعد الضرائب الباهظة على تنمية الصناعات.

مات ريفرز: ترى أن الرئيس ترامب رئيس عظيم من ناحية معينة، 

لكن الحكومة األمريكية أعلنت أن شركة هواوي تشكل تهديدا أمنيا، 

خالف  هواوي،  أجهزة  تستخدم  أال  األسبوع  هذا  ألمانيا  من  وطلبت 

ذلك، ستحد الواليات المتحدة من تبادل المعلومات االستخباراتية 

مع ألمانيا. ما هو ردك عليه؟

رن تشنغ فاي: ال أعلق عليه بناء على مشاعري الشخصية أو اهتمامات 

شركتنا. تجاوزت اهتمامات الشركة ومشاعري الشخصية واألزمة التي 

اتبعها  التي  الضرائب  خفض  سياسة  إن  أقول  عندما  ابنتي  بها  تمر 

من  ألكثر  واالزدهار  الرخاء  المتحدة  الواليات  ستمنح  ترامب  الرئيس 

مائة سنة. لكنه ال يحدث في إدارة ترامب. لن يجرؤ أحد على االستثمار 

في الواليات المتحدة في ظل تخويف الحكومة األمريكية الدول األخرى 

الواليات  والشركات األجنبية واألفراد األجانب. ال أحد يريد االنحصار في 

المتحدة بعد االستثمار فيها.

ألننا  مهمة.  ليست  لكنها  الدول.  لهذه  لتهديده  النتائج  من  نتأكد  لم 

قليال.  أعمالنا  حجم  ونقلص  أخرى  لدول  أجهزتنا  نبيع  أن  نستطيع 

ليست هواوي شركة مدرجة في سوق األسهم، لذلك لسنا قلقين بشأن 

األرقام في البيانات المالية. سنبقى على قيد الحياة عن طريق خفض 

إدراج هواوي في سوق  والنفقات. هذه هي ميزة عدم  الموظفين  عدد 

األسهم.

١٢
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ترفض  هواوي  شركة  أن  وأعرف  رأيك.  فهمت  نعم،  ريفرز:  مات 

الصينية  للحكومة  تسمح  بأنها  المتحدة  الواليات  تهمة  باستمرار 

ال  هذا  أن  الواضح  من  لكن  منتجاتك.  في  البيانات  إلى  بالوصول 

يقنع الواليات المتحدة. باإلضافة إلى ذلك زار نائب الرئيس ووزيرة 

قمت  "إذا  البلدان  هذه  وأخبرا  العالم  دول  إلى  األمريكية  الخارجية 

بالتعاون مع شركة هواوي، تدهورت عالقتك مع الواليات المتحدة". 

هل يهدد ذلك بقاء وتطور شركتك؟

النظر  بغض  عظيمة  دولة  المتحدة  الواليات  أن  أرى  فاي:  تشنغ  رن 

عن مصالحي الشخصية وقضية منغ ومصالح شركة هواوي. ستؤدي 

الطويل  ازدهارها  إلى  ابتكارها  وقوة  ابتكارها  وآليات  المتقدمة  نظمها 

حيث  من  العالم  في  تقدما  دولة  كثر  أ المتحدة  الواليات  كانت  األجل. 

التكنولوجيا المتقدمة خالل العقود الماضية، وستحافظ على مكانتها 

المتحدة  الواليات  التعلم من  القادمة. ال نغير عزيمتنا على  العقود  في 

بسبب المصاعب التي أواجهها شخصيا.

هل من إمكان الصين أن تحقق ذلك؟ أعتقد أنه ممكن. وكان الضعف 

األكبر للصين هو سياسة األبواب المغلقة التي تؤدي إلى تخلف الصين 

حتى الثمانينات من القرن الماضي. بدأت الصين تعيش فترة االزدهار 

بعد تنفيذ دنغ شياو بينغ سياسة اإلصالح واالنفتاح. إذا أغلقت الحكومة 

ال  األخرى.  الدول  عليها  وتتفوق  الركب  عن  تخلف  أبوابها،  األمريكية 

أعتقد أن مصالحي الشخصية أمر ذو أهمية كبيرة. وأنظر في العالقات 

بين والواليات المتحدة مع الصين وهواوي من زاوية أخرى بغض النظر 

منخفضة  حصة  أمتلك  فلماذا  باألموال،  اهتممت  إذا  المبيعات.  عن 

ألسهم شركة هواوي؟ ال أهتم بالمال بل بالحلم. أحلم بتقديم إسهامات 

التجارية  باألعمال  قمنا  لما  مدرجة  شركة  شركتنا  كانت  لو  للبشرية. 

المناطق  وفي  الحروب،  مزقتها  التي  البلدان  وفي  الفقيرة،  الدول  في 

ال  الهيمااليا.  الشاهقة مثل جبال  الجبال  المالريا، وعلى  تجتاحها  التي 

١٣
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نثابر على ذلك ألداء  المناطق، لكننا ما زلنا  نستطيع أن نربح في هذه 

واجبنا لخدمات البشرية ولتحقيق حلمنا. فلن نعارض الواليات المتحدة 

مجردا لتضارب المصالح بيننا.

مات ريفرز: هل ال تقلق على البقاء والنمو لهواوي في المستقبل؟

رن تشنغ فاي: ال نقلق على بقاء هواوي. نمت إيرادات المبيعات بنسبة 

٣٥.٨ ٪ على أساس سنوي في يناير وفبراير هذا العام. وفي الواقع، نعتقد 

أننا سنشهد نموا قويا للغاية هذا العام، وربما نحتاج إلى اتخاذ خطوات 

حتى التحكم في هذا النمو.

التعلم من شركة أبل لرفع أسعار أجهزتنا  لنا  باإلضافة إلى ذلك، ال بد 

مشترك،  بشكل  والتطور  البقاء  من  منافسينا  جميع  يتمكن  حتى 

المنخفضة.  أسعارنا  خالل  من  السوق  على  الضغط  تجنب  ولمحاولة 

على الرغم من كل الضغوط التي نواجهها حاليا، ما زلنا نبيع منتجاتنا 

وحلولنا بأسعار مرتفعة للحفاظ على النظام في السوق.

السوق  إلى  الدخول  نبدأ  لم  ألننا  هواوي.  بقاء  في  مشكلة  توجد  ال 

فستصبح  سوقها  وفتحت  المتحدة  الواليات  صادقتنا  إذا  األمريكية. 

كبر وأقوى. فال نعتقد أننا في أزمة البقاء. وإذا منعت الحكومة  شركتنا أ

ألحقت  لهواوي،  غيار  قطع  بيع  عن  األمريكية  الشركات  األمريكية 

كبر شركة لشراء الرقاقة.  بالشركات األمريكية خسائر فادحة. ألننا ثالث أ

األمريكية بعد فقدان  الشركات  للعديد من  المالية  التقارير  ستتفاقم 

الكثير من الطلبات في فترة قصيرة، مما يؤدي إلى تقلبات هائلة في سوق 

األسهم. أما بالنسبة لنا، فال تزال لدينا خيارات أخرى. فإنه لن يؤثر أيضا 

على بقاء هواوي.

في الواقع إن هواوي هي أفقر شركات التكنولوجيا في العالم. ومع ذلك، 

١٤



مقابلة رن تشنغ فاي مع قناة سي إن إن

١٦٠١٦١

كثر من أي شركة أخرى من أجل تحقيق أحالمنا وخلق  فإننا نستثمر أ

في  الخمس  الشركات  أفضل  بين  من  هواوي  تعتبر  أفضل.  مستقبل 

العالم من حيث االستثمار في البحث والتطوير. ركز استثمارنا في البحث 

والتطوير على االبتكارات في التكنولوجيا الهندسية في الماضي، فأصبحنا 

كبر على االبتكار  اآلن رواد في التكنولوجيا الهندسية. ونركز اآلن بشكل أ

النظري لتخطيط االستراتيجية الواسعة النطاق خالل السنوات العشر 

ذلك  في  بما  المجاالت  من  العديد  في  نستثمر  القادمة.  العشرين  إلى 

كثر  الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم األعصاب والدماغ. سنصبح أ

شركة تنافسية على مدى السنوات العشر إلى العشرين القادمة. لذلك، 

نرغب في تعزيز التعاون مع الواليات المتحدة لتحقيق الفوز المشترك 

في هذا العالم. ال نريد أن نتغلب على الشركات األمريكية. على سبيل 

إم  آر  إيه  بنية  على  القائمة  المركزية  المعالجة  وحدات  لدينا  المثال، 

 )xكثر تطورا من وحدة المعالجة المركزية إكس ٨٦)٨٦ )ARM( وهي أ

لشركة إنتل، لكننا قررنا أال نبيع وحدات المعالجة المركزية لنا في السوق 

الشركات  انهيار  نريد  ال  ألننا  السوق.  في   x٨٦ لضمان حصة  المفتوحة 

القائمة  المركزية  المعالجة  األمريكية. بدال من ذلك، نستخدم وحدات 

أفضل  اآلن  هواوي  تعد  ذلك،  إلى  إضافة  أجهزتنا.  على  إم  آر  إيه  على 

الشركات الثالث في مجال رقاقة الذكاء االصطناعي، ومن المحتمل أن 

المفتوحة.  السوق  في  نبيعها  ال  لكننا  القريب.  الوقت  في  الثاني  تصبح 

الشركات  بدال من ذلك، نستخدمها فقط على أجهزتنا. ال نضغط على 

األمريكية في هذا المجال. فأقول إنه ليست لدينا أزمة البقاء.

إذا قطعت الواليات المتحدة عالقتها مع الصين في المجال التكنولوجي، 

أنه يعني ترك سوق  إذ  األمريكية بال شك،  بالشركات  ألحقت خسائر 

كثر من ١.٣ مليار نسمة، وستتجسد خسائرها  يبلغ عدد السكان فيها أ

فورا على بياناتها المالية. بالمقابل، ال نهتم بالبيانة المالية على اإلطالق، 

ألن شركتنا ليست شركة مدرجة وال داعي لالهتمام باآلراء االجتماعية 

في شركتنا. عندما يبدو أن البيانات المالية لشركتنا ليست جيدة، يعرف 
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موظفونا أنها تستثمر الكثير من "األسمدة" في أرضنا لتنمو "المحاصيل" 

بشكل أفضل فيها بعد سنوات. لذلك ال يقلق الموظفون على بياناتنا 

المالية.

الحكومة  إن  قلت  آخر.  موضوع  عن  لنتحدث  فهمت.  ريفرز:  مات 

الصينية لم تطلب منك ممارسة أي شيء يهدد أمن البلدان األخرى. 

لكن لو تغير ذلك؟ ألننا نعرف مدى قوة الحزب الشيوعي الصيني. 

الهواتف  على  الخلفي  الباب  تركيب  منك  وطلب  إليك  جاء  وإذا 

المحمولة لهواوي، فكيف يمكنك أن ترفض هذا الطلب؟

رن تشنغ فاي: أوال، قد أوضح مسؤول كبير للجنة المركزية للحزب في 

مؤتمر ميونخ لألمن أن الحكومة الصينية طلبت الشركات عدم تركيب 

لشركتنا  يمكن  قليل،  قبل  ذكرت  وكما  أجهزتها.  الخلفية على  األبواب 

الخلفية" واتفاق "عدم  اتفاق بشأن عدم وجود "األبواب  التوقيع على 

التجسس" ويمكننا أن ندعو الحكومة الصينية لحضور مراسم التوقيع 

الطلب، فسأغلق  تلقينا مثل هذا  إذا  للتعبير عن موقفها. وبعد ذلك، 

الشركة، ألنني ال أريد أن أواصل شخصيا وال أريد أن أستفيد منها أبدا. 

نهدف إلى الحفاظ على سالم واستقرار العالم بدال من خلق المشاكل. 

ال أسمح ألحد بطلبنا من تركيب األبواب الخلفية. لم نتلقى مثل هذه 

الطلبات لثالثة عقود ماضية. وأعلن اليوم أننا سنرفض هذا الطلب لو 

تلقيناه في المستقبل.

مات ريفرز: قلت إنك ستغلق الشركة، لكن كيف أصدق كالمك وقد 

يدمر إغالق الشركة معيشة ١٨٠ ألف موظف هواوي، وقد تواجهك 

مخاطر قانونية؟ هل تقول ذلك إليضاح موقفك فقط؟

١٥
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رن تشنغ فاي: قد بلغت مبيعاتنا في أنحاء العالم مئات المليارات من 

كثر من ١٧٠ دولة تشك في شركتنا مجردا  دوالر أمريكي، ولن نجعل أ

لهذا الشيء الضئيل. فإذا أطعنا هذه الطلبات خسرنا األعمال في أنحاء 

العالم، وخسرنا ١٨٠ ألف موظف، فلن نفعل ذلك. لذا سواء أتصدقنا 

أم ال، نعدك بأننا لن نفعله أبدا، ألنه يثبت أن شركتنا ليست موثوق بها. 

بعد أن يتوقف عمالؤنا عن شراء منتجاتنا وبالتالي لن يتمكن ١٨٠ ألف 

موظف من البقاء. يمكن لموظفينا البقاء إذا لم نفعله.

وال أقلق على أمني الشخصي. قد تقدمت بي السن ولم يبق لي الكثير من 

الوقت. قد أصبح القانون الصيني إنسانيا ويضمن الظروف المعيشية 

إلى  ذهبت  لو  وحتى  التنفيذيين.  والمدراء  المسؤولين  لكبار  المالئمة 

الخاليا  بعض  في  كما  قاسية  تكون  لن  فيها  الظروف  كانت  السجن، 

األخرى، وكان الطعام فيه مجانيا. لذلك ال مشكلة في ذلك بالنسبة لي، 

وأنا لست قلقا على اإلطالق.

وقت  قبل  سؤالين  أسأل  أن  لي  اسمح  فهمت.  نعم،  ريفرز:  مات 

االستراحة. باإلضافة إلى اتخاذ هواوي تهديدا أمنيا، اتهمت الحكومة 

الشركات  الفكرية من  الملكية  بأنها سرقت  أيضا  األمريكية هواوي 

اآلن بصراحة  أن تخبرنا  الممكن  األمريكية مثل تي موبايل. هل من 

ووضوح أن هواوي ما سرقت الملكية الفكرية من الشركات األخرى؟

رن تشنغ فاي: نعم، أؤكد لك أن شركة هواوي تحترم الملكية الفكرية 

يتعلق  فيما  األخرى.  الشركات  من  الفكرية  الملكية  تسرق  ولن 

بالقضيتين، يجب علينا أن نثق بالمحكمة التي ستصدر حكما عادال. وال 

أستطيع أن أشرح هذه القضايا. 

مساهمات  وتساهم  اختراع  براءة  ألف   ٩٠ من  كثر  أ شركتنا  تمتلك 

كثر من ١١٥٠٠  ضخمة في المنصات الرقمية في أنحاء العالم. تم منح أ
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براءات  وكلها  المتحدة،  الواليات  في  لنا  األساسية  االختراع  براءات  من 

اختراع أساسية لتقنية المعلومات. تحمي القوانين األمريكية حقوقنا في 

الواليات المتحدة. بذلنا جهودا كبيرا لالختراع من أجل تقديم مساهمات 

للبشرية. بالطبع، لقد واجهنا بعض النزاعات والنكسات. ونأمل في حل 

هذه المشاكل من خالل الحكم المفتوح والعادل والمنصف. وسنحترم 

ونقبل الحكم النهائي للمحكمة.

مات ريفرز: إذا كانت الحكومة األمريكية منفتحة على التفاوض مع 

هواوي  شركة  توسيع  أجل  من  المفاوضات  ستجري  هل  هواوي، 

أعمالها في السوق األمريكية بشكل أفضل؟ وإذا كنت على استعداد 

سوف  الذي  الشروط  هي  فما  األمريكية،  الحكومة  مع  للتفاوض 

تطرحه على طاولة التفاوض؟

فإنه  معنا،  للتفاوض  األمريكية  الحكومة  تستعد  إذا  فاي:  تشنغ  رن 

والحكومة  بيننا  للتواصل  وسيلة  تنقصنا  ألنه  إيجابيا.  تقدما  يمثل 

الناس  الكثير من  التي تملك  للشركات  األمريكية منذ سنوات، خالفا 

لصالحها،  األمريكية  الحكومة  أو  األمريكي  الكونغرس  على  للضغط 

نثبت أنفاسنا من خالل ممارساتنا. يسعدني أن أشارك في المفاوضات 

بعد أن تفتح الواليات المتحدة األبواب للتحدث معنا. لكن، لن نفكر في 

شؤون السوق األمريكي في المستقبل القريب.

مات ريفرز: السؤال األخير قبل االستراحة. ذكرت أن شركة هواوي 

األمريكية  الحكومة  لكن  المتحدة،  للواليات  أمنيا  تهديدا  لن تشكل 

قالت كذلك، واتخذت هواوي كاذبا، أال تغضب على ذلك؟

أن  األمريكية  الحكومة  على  لكن  بالغضب.  أشعر  ال  فاي:  تشنغ  رن 

١٨

١٩



مقابلة رن تشنغ فاي مع قناة سي إن إن

١٦4١٦٥

ساهمت  التي  االختراع  براءات  من  اآلالف  عشرات  لدينا  جيدا.  تفكر 
هائلة  بقيمة  وتتمتع  المعلوماتي،  المجتمع  تطور  في  كبيرة  مساهمات 
للشركات األمريكية. وتستخدم الصناعات األمريكية براءات االختراع لنا، 
على الرغم من أن الحكومة األمريكية لم تعرف ذلك. إذا منحنا القانون 
المتحدة.  الواليات  في  مكانتنا  فسترتفع  الحقوق،  من  مزيدا  األمريكي 
لقد أبرمنا اتفاقيات ترخيص متبادل لبراءات االختراع مع أبل وكوالكوم 
وإريكسون ونوكيا وسامسونج على نطاق معين. لم تحصل الشركات 

الكبرى األخرى على الرخصة الستخدام ملكيتنا الفكرية.

ينتهي  أن  في  ترغب  ابنتك  كوالد  أنك  أعرف  لنواصل.  ريفرز:  مات 
الحدث البنتك بنتيجة مرضية، لكن...

حدث  لماذا  ابنتي.  مع  حدث  بما  شديدا  صدمت  فاي:  تشنغ  رن 
أن  فعلينا  الحدث  هذا  نواجه  دمنا  ما  بالهدوء.  التزمت  لكنني  معها؟ 
نبقى باطمئنان ونعالجه بالهدوء. وعلينا أن نثق بأن النظم القانونية في 
إلى تقديم كل  إنهما بحاجة  المتحدة وكندا مفتوحة وشفافة.  الواليات 
الحقائق واألدلة، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا إثبات بها ما 

إذا كانت هناك مشكلة أم ال.

نعتقد دائما أن منغ وان تشو لن تواجه أي مشكلة كبيرة، لذلك لسنا 
قلقين عليها. لكن من المؤسف أنها ال تستطيع أن تعمل لوقت طويل 
بصفتها مديرة محترفة. يعاني األبطال المشقات والمصاعب، تمثل هذه 

الفترة من المشقة صقال لحياتها وإرادتها، وهذا ليس أمرا سيئا.

مات ريفرز: أفهم أنه صعب عليك شخصيا لتمر بهذه الفترة. وأعلم 
أنه لديك طفولة صعبة، فما الفرق بين الصعوبة في مرحلة طفولتك 

والشقاء الذي يواجهك اآلن؟

٢٠
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رن تشنغ فاي: أعتقد أن الحياة مفعمة بالصعوبات. عندما كنت شابا، 

كنت أجتهد للحصول على فرصة عمل بسبب ظروف عائلتي السيئة. 

أبنائي. لكن لوال االجتهاد  وبذلت كل جهودي لعملي حتى أهمل عناية 

في العمل لما حصلت على أي نتيجة جيدة. فظللت أهمل عناية أبنائي 

على الرغم من وجود الفرصة ألفعل ذلك. عاشت ابنتي الصغيرة حياة 

أفضل نسبيا، لكنها نادرا ما تتحدث معنا وعالقتنا ليست قريبة جدا. 

المرحلة  بأن  أشعر  وال  لحياتنا.  مرحلة  أي  في  الصعوبات  توجد  لذلك 

الحالية صعبة للغاية.

مات ريفرز: هل أخذت دروسا من طفولتك؟ تحدثت عن تأثير العائلة 

على حياتك، فهل تعلمت من أهلك؟

رن تشنغ فاي: من المتأكد أن يؤثر الوالدان على أبنائهما. تعلمت أن 

ظروفها  عائلة  من  جئت  ألنني  باألعمال  للقيام  ونشيطا  صامتا  كون  أ

في  أقل  يتكلم  ومن  كثر  أ يتكلم  "من  زوجتي،  الناس  وسأل  صعبة. 

كثر وال تعتقد أن كالمي كثير. لماذا  عائلتك؟". أجابت أنها كانت تتكلم أ

أصمت في معظم األوقات؟ ألنني كنت أرى مشقة والدي فأنهمك في 

حل أسئلة الرياضيات والفيزياء عند الدراسة وأنهمك في دراسة النظم 

واإلدارة عند العمل. قليال ما أهتم بالمجتمع والسياسة. إنه طبيعتي أال 

نلعب مع أبنائي. قالت زوجتي لي إنني رفضت طلب ابنتي لشراء بلبل 

الثنين يورو. وقلت إنني سأشتريه لها اآلن، لكنها لم تعد تريده.

مات ريفرز: أنا مدهش لتفاؤلك، أظن أن معظم الناس لم يتوقعوا 

أنك متفائل إلى هذا الحد وما زلت تحمد الواليات المتحدة في ظروفك 

هواوي،  شركة  يواجه  الذي  الحقيقي  التحدي  تجد  كيف  الحالية. 

وتبقى على موقفك اإليجابي؟
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كثر في المستقبل. فنحتاج إلى  رن تشنغ فاي: نتطلع إلى نمو شركتنا أ

التعلم من أفضل األشياء لنتقدم. نعترف بعظمة الواليات المتحدة في 

بعض المجاالت. عندما زرت الواليات المتحدة في عام ١٩٩٢، قلت إنها 

ما حققت رخاءها وازدهارها من خالل النهب بل من خالل التكنولوجيا 

المتقدمة. أعربت عن موقفي تجاه الواليات المتحدة في عام ١٩٩٢، ولم 

للتعاون معنا،  المتحدة مستعدة  الواليات  لو كانت  اآلن.  أغير موقفي 

كبر للبشرية. وقالت إنها تريد تطوير الجيل السادس.  لقدمنا مساهمة أ

هذا شيء جميل. يمكننا التعاون مع الواليات المتحدة لتحسين الجيل 

الصغيرة.  والخسائر  المكاسب  على  يركز  شخصا  لست  أنا  السادس. 

الحالي. وسر  لما كانت هواوي في مكانها  األفق  لو كنت شخصا ضيق 

تعلمناها من  التي  "االنفتاح"  نجاحها يكمن في فلسفة، وهي فلسفة 

الواليات المتحدة.

بين  من  كثر  أ إليه  تتطلع  وما  حماسة  كثر  أ يجعلك  ما  ريفرز:  مات 

تطورات هواوي في المستقبل، مثل الجيل الخامس والخوادم؟

الذي  الضغط  هو  حماسة  كثر  أ يجعلني  ما  اليوم  فاي:  تشنغ  رن 

تلقيناه من قبل الواليات المتحدة. بعد ثالثة عقود من التطور لشركة 

هواوي، نرى الكسل بين فريقنا، والميل إلى التراجع. لقد كسب الكثير 

من المدراء على المستوى الرفيع والمتوسط أمواال كافية ولم يعودوا 

يجتهدون في األعمال وال يريدون العمل في الظروف الشاقة. قال شخص 

وأسهل  الداخل  من  هي  القلعة  إلسقاط  طريقة  أسهل  إن  مشهور 

طريقة لتقويتها هي من الخارج. تشهد قلعتنا الكسل واالسترخاء اآلن. 

لكن ضغط الواليات المتحدة أجبرنا على أن نتحد ونتضامن ونعتزم على 

تقديم منتجات أفضل، مما خفف العبء عني شخصيا، ألن موظفينا 

كثر من أي وقت مضى. ويصرخون بصوت أعلى مني،  يعملون بجد أ

لذلك يمكنني االستراحة قليال ولدي المزيد من الوقت لحمد الواليات 
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المتحدة. آمل أال يملكوا موظفونا أي مشاعر معادية أو سلبية أو ضيقة 

األفق ضد الواليات المتحدة. ونعارض الشعبوية التي ستجعلك تتخلف 

عن الركب في النهاية. ونحتاج إلى أن نتعلم من تقدم الواليات المتحدة 

وانفتاحها حتى نصبح شركة متقدمة أيضا.

مات ريفرز: إذا، تظن أن ما يحدث على شركتك في الوقت الحالي أمر 

جيد؟

رن تشنغ فاي: نعم.
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كثير  عن  سنتحدث  الفليم:  ليزا  الكندية  وي  تي  سي  قناة  مراسل 

من األشياء اليوم. فلنبدأ من التحدث عن هذا المكان الجميل حيث 

استقبال  بمركز  العمارة  تسمي  فيك.  أبارك  أن  أريد  اآلن.  نجلس 

العمالء، هل هي تمثل أن حلمك قد تحقق؟

رن تشنغ فاي: وراء هذا الباب قاعة المعارض حيث نعرض منتجاتنا 

أطراف  ونتبادل  هنا  نجلس  زيارتها  من  العمالء  انتهاء  بعد  وتقنياتنا. 

كثر. إذا أراد  الحديث ونشرب القهوة لكي نتعرف بعضنا على البعض أ

هكذا  كثر.  أ معهم  التحدث  يمكننا  أطول،  لمدة  هنا  الجلوس  عمالؤنا 

نحقق هدفنا.

بالتجول في  التاريخ جيدا. قد قمت  أنك تدرس  ليزا الفليم: ال شك 

بمقر  األوروبي  المعماري  النمط  القرية ذات  اليوم وفي  العمارة  هذه 

التاريخ  كل  فتذكرت  أمس.  دونغقوان  مدينة  في  سونتشان  بحيرة 

الذي خلقته في شنتشن. ما هي  المعلومات التي تريد إرسالها من 

خالل كل ذلك؟

رن تشنغ فاي: يعود الفضل إلى مهندس المعمار وليس إلي. كان بود 

هذا المهندس بناء متحف في دونغقوان لعرض أجمل مباني العالم. بعد 

تلخيص العناصر الجوهرية لهذه المباني صمم هذه القرية التي تتمكن 

كثر من ٢٠٠٠٠ موظف فني لنا. من استيعاب أ

القاعة  هي  القاعة  هذه  القاعة.  هذه  مثل  للمعارض  قاعات   ٣ لدينا 

وفي  االتصاالت،  شركات  من  لعمالئنا  الخدمات  تقدم  التي  الخاصة 

ولدينا  فيها.  الخامس  الجيل  تقنية  منتجات  ستعرض  المستقبل 

قاعتان متشابهتان أخريان، إحداهما للمنتجات تجاه شبكة المؤسسات 

واألخرى لمنتجات األطراف تجاه المستهلكين. باإلضافة إلى ذلك، لكل 

خط إنتاج قاعته الخاصة أيضا.

١

٢



مقابلة رن تشنغ فاي مع قناة سي تي وي الكندية

١٧٠١٧١

ليزا الفليم: هل أنت تريد عرض مستقبل الجيل الخامس من خالل 

هذه العمارات ذات السحر التاريخي؟

رن تشنغ فاي: نريد أن نعطي عمالءنا تجربة متميزة من خالل زيارة 

مثل  ليس  دائم  معرض  هو  فيها  المعرض  إن  لهم.  الخاصة  القاعات 

إخالء  ويتم  فقط  أيام   4 يستغرق  الذي  برشلونة  في  المقام  المعرض 

أو ١٢  المعروضات فيها كل ٦  بتحديث  نقوم  نهايته.  المعرض بمجرد 

هذه  رؤيتهم  بعد  بنا  عمالؤنا  ثقة  تتعزز  العروض  هذه  وبفضل  شهرا. 

التقنيات الجديدة وتجربتهم لها.

التي  المشقات  تتناول  التي  وقصصك  مقاالتك  قرأت  الفليم:  ليزا 

عانيت منها منذ نشأتك مثل الفقر وغيره من الصعوبات. بم تشعر 

عندما تتجول في مثل هذه العمارات الرائعة وتتذكر الصعوبات في 

نقصان األلبسة واألغذية والتي عانى األوالد السبعة منها؟

رن تشنغ فاي: أنا رجل كثير النسيان، لن أقف في التاريخ وأتألم آلالمه 

فقط. أظن أنه على شركتنا التطلع إلى األمام وعدم النظر إلى الوراء. ألن 

المتاعب والمصاعب التي أصابتنا في صغرنا قد مضت.

كانت سياسة الصين وتاريخها قبل تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح 

دنغ شياو  قام  أن  بعد  ولكن  اليوم.  عليه  تكون  عما  مختلفة  حالة  في 

بينغ بتنفيذ هذه السياسة فتحت الصين ذراعيها الحتضان عالم جديد. 

الجديد على وجه الشجاعة.  العالم  المفروض فينا استقبال هذا  ومن 

إذا ظللنا نتذكر ما عانيناه في الماضي، فمن المستبعد اندماجنا مع هذا 

العالم الجديد.

من  الدراسة  عن  عبارة  للصين  واالنفتاح  اإلصالح  سياسة  أن  أعتقد 

حضارة  لنا  تنميته.  وأسلوب  وفلسفته  الغرب  تاريخ  وخاصة  الغرب 
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متميزة يتجاوز تاريخها ٥٠٠٠ عام، وهي كانت تبقى مغلقة ففشلت في 

كثر انفتاحا  تحقيق االزدهار. ولكن في العقود الثالثة الماضية أصبحنا أ

وشهدنا تغييرات هائلة. إن اإلصالح واالنفتاح في الصين قد عاد علي البالد 

بالفرص واآلمال. ستكون سياسات الصين أحسن فأحسن. قد ال يفهم 

بعض الناس الغربيين وضعنا الحالي تماما. لكننا نحن الشعب الصيني 

واألنظمة  القوانين  تتغير  يوم.  كل  بالتغيرات  نشعر  هنا  يعيش  الذي 

أفضل فأفضل كل يوم. والتطورات نحو سيادة القانون واقتصاد السوق 

قد أصبحت من السمات البارزة لبالدنا. فنثق كل الثقة بتحقيق مزيد 

من التنمية في المستقبل.

قصة  قصتك  إن  كثر.  أ تاريخك  عن  معك  التحدث  أود  الفليم:  ليزا 

حقيقية لمن بدأ من الصفر ومن يتحول من فقير إلى غني. هل توجد 

أي لحظة تذكرك بأقوال وتعاليم أبيك؟ وهل توجد أي لحظة تذكرك 

حققت  وقد  مشوارك  في  كبيرا  شوطا  قطعت  قد  بأنك  تدهشك 

إنجازات كبيرة؟

من  لهما  بد  ال  للغاية.  كانا مشغولين  أبوي  أن  أتذكر  فاي:  رن تشنغ 

العمل بجد لكسب الرزق، وهذا كان على حساب عدم العناية بنا بسبب 

دائما.  المشاكل  فأثرنا  أشقياء  أوالدا  كنا  السيئة.  االقتصادية  الظروف 

من  الصارم  والتقييد  الرقاب  دون  طبيعي  بشكل  ونشأت شخصياتنا 

لنا  وتتاح  للتفكير  أنفسنا  على  االعتماد  نستطيع  جعلنا  ذلك  والدينا. 

فرص اإلبداع. ثم أصبح ذلك من قدراتنا بعد نشأتنا. أما األطفال اليوم 

فيفرض األبوان كثيرا عليهم. قد يعرف هؤالء األطفال كثيرا من العلوم 

والمعارف ولكن قد ينقصهم الدافع لإلبداع. فأعتقد أن أهم شيء فعله 

والدانا هو أن تركانا نفعل كل ما نريده.

٥
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ليزا الفليم: هذا أمر رائع. فهل تربي أوالدك بنفس المفهوم؟

رن تشنغ فاي: يرجع الفضل إلى أمهم. نادرا ما أعتني بهم. عندما كنت 

فنادرا  بلدتي  الكيلومترات عن  آالف  بعد  الجيش على  في  شابا خدمت 

تلفونيا  االتصاالت  الوقت كانت  للعودة. في ذلك  الفرصة  أتيحت لي  ما 

نادرة فلم نتمكن من القيام بها بسهولة. يمكنني فقط كتابة الرسائل 

في  أرغب  كنت  بعملي.  مشغوال  كنت  ألنني  كثيرا  كتب  أ لم  لعائلتي. 

لدي  كانت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الترقية.  باجتهاد لكسب فرص  العمل 

عطلة قصيرة للعودة إلى بلدتي كل سنة. لكن أطفالي كانوا في المدرسة 

حان  ذلك  وبعد  المساء،  في  المنزلية  بالواجبات  ومشغولين  النهار  في 

الوقت للنوم. لذلك لم نتبادل كثيرا خالل هذه السنوات. اعتنت أمهم 

بهم وكانت صارمة. لم يكن لي مكانة عالية في شؤون األسرة باعتباري 

األب. تحب األصغر من أطفالي الباليه والرياضة. وهي من أفضل الطلبة 

أيضا. ذلك هو نتيجة جهود والدتها الدؤوبة باعتبارها "البستانية".

عادة في الصين يميل اآلباء إلى أن يكونوا صارمين وتميل األمهات إلى أن 

التعامل مع األوالد بالحنان. لكن في عائلتي كان ذلك بالعكس. أتسامح 

كان ذلك أفعاال شقية أم قراءة الروايات  مع كل مل يفعله أطفالي سواء أ

كمال الواجبات  دون الدراسة. قال المدرس لهم إنه يمكن للطلبة عدم إ

باللعب  الوالدان عليها، فأوقع لهم دائما وأسمح لهم  بشرط أن يوقع 

كثر  كمال بعض الواجبات. أظن أنه يجب أن نكون نحن األبوين أ دون إ

تسامحا مع أطفالنا وأن نسمح لهم بتطوير شخصياتهم الخاصة. ولكن 

يوجد شيء من الفرق بين عصرنا هذا وعصر أبوينا على وجه العموم. 

كثر يفرضه الوالدان اليوم على أوالدهما مما كان هي عليه  هناك قيود أ

في الماضي.

ليزا الفليم: بسبب الحادث الذي وقع في فانكوفر في ديسمبر بالعام  ٧

٦
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لذلك  الحالة  كانت  كيف  ابنتك.  على  كلها  كندا  تعرفت  المنصرم، 

اليوم الذي سمعت ألول مرة فيه أن الشرطة احتجزت ابنتك؟

رن تشنغ فاي: سافرت منغ وان تشو وأنا لحضور اجتماع في األرجنتين 

لمكاتب  اإلصالحية  اإلجراءات  حول  اجتماع  هو  االجتماع  كان  معا. 

من  يومين  بعد  لالجتماع.  المقدمة  منغ  وكانت  بشركتنا  التمثيل 

اعتقالها انطلقت إلى األرجنتين ولم أقم بالترانزيت في كندا بل في مكان 

آخر. كان االجتماع ناجحا جدا. وقلت لها إن االجتماع سار بشكل جيد 

على الرغم من أنك لم تحضر.

لم  ثانيا  أي جريمة.  ترتكب  ولم  إجرامي  لها سجل  ليس  إن منغ  أوال، 

ترتكب منغ أي جريمة في كندا. كل من الصين وكندا هي الضحية لهذه 

جهة،  من  وهذا  العاطفية،  الصدمة  هذه  من  الشعبان  عانى  القضية. 

والصدمة.  بالضرب  بينهما  الثنائية  العالقات  أصابت  أخرى  جهة  ومن 

قد رفعت منغ الدعوى القضائية ضد الحكومة الكندية، ذلك هو شأنها 

الخاص وأؤيد فعلها تماما. أثق بأن النظم القانونية األمريكية والكندية 

النهاية. آمل أال تؤثر هذه  النتيجة العادلة في  مفتوحة وشفافة وستأتي 

لن  بها.  ثقتنا  وعلى  الكندية  بالحكومة  هواوي  عالقات  على  القضية 

نخفض استثماراتنا في كندا. كلما كانت الواليات المتحدة مغلقة، كان 

الوضع أنفع لتنمية كندا. على سبيل المثال، إذا لم يتمكن علماؤنا من 

الحصول على تأشيرات للسفر إلى الواليات المتحدة، فسنعقد مؤتمراتنا 

من  بل  الصين  من  فقط  ليسوا  العلماء  هؤالء  طبعا  كندا.  في  الدولية 

جميع أنحاء العالم.

لذلك، أعتقد أن قضية منغ هي قضية مستقلة وقضية شخصية لها. 

وكندا  هواوي  بين  العالقات  على  التأثيرات  إثارة  المفروض  من  ليس 

وعلى العالقات بين الحكومتين الصينية والكندية. لن نغير استثماراتنا 

في كندا.
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ليزا الفليم: فال تعتبر القضية هجوما عليك شخصيا؟

رن تشنغ فاي: قد سلطت الضوء على موقفي من ذلك لوسائل اإلعالم 

منغ  أن  بسبب  تحدث  القضية  كانت  إذا  ما  أعرف  ال  األخرى.  الغربية 

هي ابنتي. ال بد لنا من االنتظار حتى يتم نشر المراسالت بين اإلدارات 

القضية  هذه  كانت  إذا  ما  سنعرف  ثم  واألمريكية.  الكندية  القضائية 

تستهدفني أم منغ أم هواوي.

ليزا الفليم: هل كنت تفكر في أنه لو ركبت نفس الرحلة الجوية مع 

منغ وقمت بالترانزيت في كندا، قد احتجزتك الشرطة أيضا؟

هذه  بمثل  تشعر  ال  فأستطيع مصاحبتها حتى  ربما.  رن تشنغ فاي: 

الوحدة.

ليزا الفليم: كم مرة تتصل بها تلفونيا؟

ولو  حتى  نتصل  ال  كنا  األحيان.  بعض  في  بها  أتصل  فاي:  تشنغ  رن 

مرة واحدة كل سنة وال نتبادل التحيات في أيام العطالت. هذا ألن لكل 

ونتبادل  أيام  بضعة  كل  تلفونيا  فنتصل  اآلن  أما  الخاصة.  أسرته  منا 

الفكاهات والقصص ونتحدث عن أشياء مضحكة على اإلنترنت. لكننا 

ال ندردش كثيرا. إن هذه القضية قد جعلت العالقة بيننا أثبت وأقوى 

من الماضي.

ليزا الفليم: إن كالمك يعجبني كثيرا. هل تعني أن عالقتك بابنتك 

قد تحسنت بفضل اعتقالها؟

٨

٩

١٠

١١



مقابلة رن تشنغ فاي مع قناة سي تي وي الكندية

١٧٥

رن تشنغ فاي: نعم. لقد خططت منغ بالفعل االستقالة من شركتنا 

بقرارها وطلبوا  اآلخرون  أخبرني  اعتقالها في كندا.  قبل حوالي شهر من 

في  بشركتنا  راضية  غير  كانت  في هواوي.  البقاء  في  عليها  ألح  أن  مني 

شؤون كثيرة. لكن تحسنت عالقتها بنا كثيرا بعد االعتقال. بدأت تفهم 

صعوباتنا. قد ال تستطيع تحمل مشقات اليوم بسبب نموها الخالي من 

أي فشل وعائق من قبل. وعلمتها هذه القضية كيفية مواجهة وتحمل 

الصعوبات. وبعد هذا الحادث قد عرفت مدى صعوبات تطورنا وكيف 

وصل إلى مستوى اليوم.

ليزا الفليم: هل تعني أن هذا الحادث يجعلها أقوى؟ يبدو أن منغ هي 

سيدة أعمال تتمتع بالقوة والذكاء. وهي تعرف ما تفعله اآلن بكل 

الوضوح. فما رأيك في أن هذه التهمة تشير إلى أنها تساعد هواوي 

على تجنب العقوبات التي تفرضها الواليات األمريكية على إيران؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أنه يجب نشر جميع األدلة. سيتم إصدار الحكم 

لهذه القضية من قبل المحكمة. لذلك ال أعلق عليها اليوم. قد دخلت 

عملية اإلجراءات القضائية. فأترك القانون لحلها.

ليزا الفليم: قال رئيس الوزراء الكندي ترودو إنه لم يلعب أي دور في 

القضية كلها. ما رأيك في قوله باعتبار أن كندا قد اعتقلت منغ وفقا 

لمعاهدة تسليم المجرمين بينها والواليات المتحدة؟

رن تشنغ فاي: إن هذه القضية قد دخلت اإلجراءات القضائية فسيتم 

حل جميع األمور حولها حسب القانون. إن إبداء تعليقاتي عليها ال ينفع. 

ال بد لنا من االعتماد على القانون.

١٢
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ليزا الفليم: ذكرت أن القضية ال تؤثر في العالقات التجارية بين هواوي 

وكندا، فكيف ذلك ممكن؟ وكيف يمكننا أال نرتبط ما حدث البنتك 

بنمو أعمالك التجارية في كندا؟

رن تشنغ فاي: ال نستطيع أن نترك المشاعر الشخصية تؤثر على قرارات 

الشركة المهمة. تفرض كندا قيودا فقط على دخولنا إلى أسواقها، وال قيد 

على االستثمارات في المجاالت األخرى، وال شك أننا سنواصل استثمارنا 

فيها. إذا فرضت الحكومة قيودا جديدة على هذه المجاالت، فسنتوقف 

قد  االستثمار.  في  القيود، فسنستمر  توجد  ال  وإذا  فيها.  االستثمار  عن 

الخامس  الجيل  بتقنية  المتعلقة  التجارية  باألعمال  القيام  نواصل  ال 

إن ذلك  المتحدة.  الواليات  باعتبارها حديقة خلفية قريبة من  في كندا 

حساس جدا.

ليزا الفليم: لكن يبدو أن الحكومة الصينية لديها رد فعل مختلف. 

عدة  رأينا  لقد  منغ.  العتقال  باالنتقام  ستقوم  الحكومة  إن  قالت 

كنديين تحت االعتقال من الجانب الصيني. فأرغب في معرفة وجهة 

الراديكالي من  الصينية  الحكومة  األمر. هل كان موقف  لهذا  نظرك 

القضية قد فرض قيودا على هواوي للتعبير عن موقفها الحقيقي؟

القضية  الصينية مع  الحكومة  تعامل  نعرف كيف  ال  رن تشنغ فاي: 

من  لمواطنيها  القنصلية  الحقوق  حماية  وتعد  الخاص.  شأنها  وذلك 

الشرعية  السبل  اتخاذ  نقرر  ولكننا  أيضا.  الحكومات  مسؤوليات 

واستخدام القوانين األمريكية والكندية للدفاع عن مصالحنا.

الكندية  الحكومة  بأن  كندا  لدى  الصيني  السفير  اتهم  الفليم:  ليزا 

عناوين  يتصدر  ذلك  وأصبح  البيض.  العنصريين  جانب  إلى  تقف 
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إلى  تهدف  التي  التعليقات  هذه  مثل  في  رأيك  ما  كندا.  في  األخبار 

تهييج مشاعر الناس؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أن هذه التعليقات هي رأيه الخاص. يحق لكل 

شخص أن يبدي وجهة نظره، وأفهم أقواله.

ليزا الفليم: ما رأيك في رد فعل رئيس الوزراء ترودو على هذه القضية؟ 

أنا متأكد من أنك تتابع ذلك أيضا.

رن تشنغ فاي: لم أقابله بعد. فال أعرف كثيرا عنه. إنه سياسي شاب، 

السن  الكبار  األشخاص  عن  وأفعاله  أفكاره  بعض  تختلف  قد  طبعا 

على  نعتمد  اآلن  لكننا  تماما.  قراراته  بعض  أفهم  أن  يمكنني  مثلنا، 

النظام القانوني للدفاع عن مصالحنا، بما فيها مصالح منغ الشخصية. 

وهي اآلن تدافع عن حقوقها من خالل رفع الدعوى القضائية.

استخدام  سوء  منغ  اعتقال  الصينية  الحكومة  تعتبر  الفليم:  ليزا 

حقوق اإلنسان. أما الحكومة الكندية فقالت إن سلوكه على أساس 

اإلجراءات القضائية المفتوحة والشفافة والعادلة وغير المتحيزة. أي 

طرف من هذين الطرفين تقف إلى جانبه؟

رن تشنغ فاي: لن نعرف النتيجة النهائية حتى تصدر المحكمة الحكم 

النهائي ويتم نشر جميع األدلة والمراسالت.

الحكومة  ضد  القضائية  الدعوى  ترفع  أن  لمنغ  يحق  الفليم:  ليزا 

اُحتجزوا  قد  كنديين  عدة  أن  المعروف  ومن  اعتقالها.  بعد  الكندية 

الحقوق؟  نفس  الصين  الجانب  يمنحهم  هل  ذلك.  بعد  الصين  في 

١٧
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إذا لم  الحكومة الصينية؟  القضائية ضد  الدعاوى  هل يمكنهم رفع 

أبدى  األمر؟ قد  يستطيعوا، فهل يوجد هناك معيار مزدوج في هذا 

الكثير من الكنديين شكوكهم في ذلك.

رن تشنغ فاي: هذا هو شأن العالقات بين الحكومتين. لست مسؤوال 

حكوميا وال أمثل الحكومة. فال أستطيع التعليق عليه. إن منغ لم ترتكب 

أي جريمة. فال بد لنا من رفع الدعوى القضائية.

السياسة  أن  ترى  السياسة. هل  بعيدا عن  فأنت تظل  ليزا الفليم: 

تشوش األمر برمته؟

رن تشنغ فاي: علينا االمتثال في الصين للقوانين الصينية وفي الدول 

األخرى لقوانينها. ومن المفروض االمتثال لقرارات األمم المتحدة أيضا. 

فيها  نعمل  التي  البلدان  جميع  في  امتثالنا  لضمان  جهدنا  ندخر  فال 

االمتثال  إلدارة  بنهج صارم  نتمسك  األخطاء.  ارتكاب  لتجنب  لقوانينها 

الداخلي والخارجي. وبالنسبة إلى هذه القضية، أعتقد أنه يمكننا تقديم 

كلها.  والحقائق  األدلة  ونشر  قراراتها  المحكمة  اتخاذ  بعد  تعليقاتنا 

تستغرق اإلجراءات القانونية في الغرب وقتا طويال. لكننا سننتظر بالصبر.

إدانتها،  وتمت  المتحدة  الواليات  إلى  منغ  تسليم  تم  إذا  الفليم:  يزا 

النتيجة  هذه  أن  شك  ال  عاما.   ٣٠ لمدة  السجن  عقوبة  تواجه  فقد 

ستكون مقلقة جدا. قال الرئيس األمريكي ترامب إنه قد يتدخل في 

قضية ابنتك، وقد قال مثل ذلك مرتين. هل تصدقه؟

العملية  عدالة  على  يعتمد  هذا  ال،  أو  منغ  تسليم  فاي:  تشنغ  رن 

المتحدة  الواليات  في  القانونية  األنظمة  تكون  أن  يجب  القضائية. 

ولو  حتى  منغ  اتهامات  تثبت  أدلة  تقدم  وأن  وشفافة  مفتوحة  وكندا 
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عقوبة  كندا ستفرضان  أو  المتحدة  الواليات  أن  أعتقد  ال  تسليمها.  تم 

ذواتا  دولتان  وكندا  المتحدة  الواليات  إن  األدلة.  تقديم  دون  منغ  على 

الحضارات العالمية وتتبعان سيادة القانون وتضعان القانون في المكانة 

القانون  على  بناء  منغ  قضية  مع  تتعامال  أن  الضروري  فمن  العليا. 

والحقائق واألدلة من خالل اإلجراءات القانونية المفتوحة والشفافة. ثم 

يمكن التعامل معها بالطريقة التي ينبغي أن يكون بها.

ليزا الفليم: هل تصدق قول ترامب؟

رن تشنغ فاي: أوال، لم يكن لدي أي اتصال به. ثانيا، ال أعرف كثيرا عنه. 

إن قوله هو من وجهات نظره الخاصة. فال أعلق على آرائه.

الرئيس  نائب  أن  سمعت  بشركتك.  تتعلق  آراءه  لكن  الفليم:  ليزا 

أنحاء  في  يتجوالن  بومبيو  األمريكي  الخارجية  ووزير  بنس  األمريكي 

التجارية  باألعمال  القيام  عدم  على  الغربيين  الحلفاء  لحث  العالم 

مع شركتك. يحاول كبار المسؤولين في إدارة ترامب وصف شركتك 

بأنها تهديد، فما رد فعلك على ذلك؟

مقابل  لهم  األموال  بعض  ندفع  أن  يجب  أنه  أعتقد  فاي:  تشنغ  رن 

أشهر  الماضي  في  هواوي  تكن  لم  لهواوي.  والترويج  بالدعاية  قيامهم 

مما تكون عليه اليوم. أصبحت الشعوب في العالم كله تعرف هواوي 

كانت  إذا  ما  بالتأكيد  الناس  يعرف  ال  قد  لشركتنا.  دعاياتهم  بفضل 

هواوي شركة جيدة أم سيئة، لكنهم بدأوا يتعرفون علينا. عندما يزورون 

ارتفعت  جيدة.  شركة  شركتنا  أن  يعرفون  الحقائق،  ويرون  مواقعنا 

مع  مقارنة  العام  هذا  األولين من  الشهرين  في   ٪٣٥.٨ بنسبة  مبيعاتنا 

العام المنصرم. وذلك هو أعلى بكثير مما كنا نتوقعه. بفضلهم تعرف 
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أفضل.  بشكل  هواوي  على  والمستهلكون  االتصاالت  شركات  عمالء 

فأشكرهم على إعالناتهم.

ليزا الفليم: لكن بعض الدول، بما فيها كندا، تقوم بالنقاش السري 

في البرلمان والمكاتب حول ما إذا كان عليها اتباع نصائح الواليات 

المتحدة بفرض الحظر على هواوي أم ال.

رن تشنغ فاي: ال تقدم هواوي خدمة الشبكة في الواليات المتحدة. إذا 

الحظر  الالزم فرض  آمنة دون هواوي، فمن  العالم  الشبكات في  كانت 

هل  ولكن  العالم.  شبكات  وسالمة  أمن  على  الحفاظ  أجل  من  علينا 

تكون الشبكات والمعلومات في الواليات المتحدة آمنة بدون هواوي؟ ال. 

ليست الشبكات في الواليات المتحدة آمنة حتى ولو دون هواوي. هل 

ستكون الشبكات الكندية دون هواوي آمنة؟ لم تقدم الواليات المتحدة 

أي دليل على أن شركة هواوي هي الشركة الوحيدة التي لديها مشكالت 

أمنية. هل الشركات األخرى خالية من مثل هذه المشكالت؟ مع تطور 

التكنولوجيا بمثل هذه السرعة الفائقة، ال شك أن مزيدا من المشاكل 

إلى األمام.  ستظهر. إن المشكالت هي ما تدفع تقدم مجتمع اإلنسان 

بمجرد ظهور مشكلة يجب على الناس إيجاد حل لها سريعا. قد مضت 

أن  فأعتقد  الحالي،  الحضاري  المستوى  إلى  توصلنا  السنين قبل  آالف 

تأثيرات سلبية  إلى  إعالنات بنس وبومبيو ليست مقنعة، بل ستؤدي 

وليست إيجابية في العالم.

وأعترف بأن بنس وبومبيو هما سياسيان عظيمان. ال تزيد قيمة الودائع 

الشخصية لبنس في البنك عن ١٥٠٠٠ دوالر أمريكي. كما ال تزيد قيمة 

وديعة التعليم لطفليه عن ١٥٠٠٠ دوالر أمريكي. ال يمتلك الكثير من 

الممتلكات الشخصية باعتباره نائب الرئيس، هذا يدل على أنه سياسي 

أسخر  ال  أنا  األمريكية.  السياسة  لخدمة  يكرس جهوده  بالفعل  عظيم 
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إلخبار  مكانتهما  يستخدمان  إنهما  كثيرا.  أحترمهما  أنا  بالعكس،  بهما، 

العالم بأهمية هواوي. أما الحقيقة فهي أن هواوي ليست بهذه األهمية 

وأن تقنية الجيل الخامس ليست بهذه القوة. إنها مجرد تقنية متعلقة 

الذي يجذب  األمر  أهميتها،  األمريكيون في  السياسيون  يبالغ  باألجهزة. 

اهتمام الشعوب بها حتى يعرفها عامة الناس. أما في الماضي، فكان من 

المستحيل أن يعرفوا األجيال األسبق بهذه الدقة والشمولية. ال أقلق 

من الضغط التي يفرضه هؤالء السياسيون على هواوي، ألن كل دولة 

ستتخذ قراراتها الخاصة. قد قامت بعض شركات االتصاالت باألعمال 

كثر من ٢٠ سنة. لقد خدمنا في العالم ٣ مليارات  التجارية معنا منذ أ

هؤالء  سيحكم  سنة.   ٣٠ أو   ٢٠ بين  ما  لمادة  بنا  يثقون  وهم  عميل 

بالحكم واالختيار  القيام  بأنفسهم، ويحق لهم  القضية  العمالء في هذه 

وفقا إلراداتهم. فال نخشى على ذلك.

أن  يجب  التي  القرارات  في  اآلن  الكندية  الحكومة  تفكر  الفليم:  ليزا 

تتخذها. فما هي الرسالة التي تريد نقلها لها؟ أي أفعال تجارية لك 

تريد أن تعرفها؟ وماذا تريد إبداءه حول هذه االتهامات؟

رن تشنغ فاي: إن كندا دولة تتمتع بالموارد والبيئة الطبيعية الجيدة 

والظروف الجغرافية الرائعة. إن ثقافتها تشابه ثقافة الواليات المتحدة 

بوابتها وإبعاد  بإغالق  المتحدة  الواليات  أمريكا. عندما تقوم  في شمالي 

االستثمارات  وجذب  الفتح  كندا  على  يجب  األجنبية  االستثمارات 

انفتاحا  كثر  أ طريقة  اتخاذ  كندا  على  اقتصادها.  إلنهاض  كثر  أ األجنبية 

وعدم تقليد الواليات المتحدة للقيام بالمزيد من اإلغالق. ألن ذلك يؤدي 

إلى التخلف.

االنفتاح  بفضل  سنة.   ٢٠٠ قبل  صغيرة  دولة  المتحدة  الواليات  كانت 

أصبحت أقوى فأقوى. تجذب الكثير من األكفاء والعباقرة إليها للقيام 
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بواسطة  اختراعاتهم  المتحدة  الواليات  تحمي  فيها.  واإلبداع  باالختراع 

القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. فنمت إلى ما هي عليه اليوم. على 

كندا أن تواصل اتخاذ طريق االنفتاح لتصبح دولة قوية في العالم. كما 

على الصين القيام باالنفتاح واإلصالح أيضا.

األهمية،  بهذه  ليست  الخامس  الجيل  تقنية  أن  ذكرت  الفليم:  ليزا 

ولكنها متعلقة بمستقبل شركتك. إن هواوي هي من يخلقها، هل 

تقلق من أن ما يجري اآلن ستضع إمبراطوريتك التجارية في األخطار؟

ألن  أسوأ.  وليس  أفضل  بشكل  بأننا سنتطور  أثق  ال.  فاي:  رن تشنغ 

إن  لنا. كانت هواوي شركة صغيرة.  الكثيرة  باإلعالنات  خصمنا قد قام 

أخصامنا األقوياء يجعلون شركتنا تبدو كبيرة. فيرغب عمالؤنا في شراء 

كثر. منتجاتنا أ

ليزا الفليم: لماذا أصبحت تقنية الجيل الخامس "الكريبتونيت"؟ ال 

يمتلكها إال "السيوبرمان". فما رأيك في ذلك؟ يبدو أن الحرب الباردة 

الجديدة قد اندلعت بسبب هذه التقنية. لماذا؟

تقنية  الخامس هي  الجيل  تقنية  أن  أعتقد  أعرف.  ال  رن تشنغ فاي: 

كبر فقط، ويمكنها  عادية فقط. هي مثل "حنفية المعلومات" بحجم أ

كثر بها. ال أعرف كيف ولماذا تحولت هذه "الحنفية" إلى  نقل "مياه" أ

"القنبلة النووي".

ليزا الفليم: أعتقد أن هواوي قد قامت بالتحليل العميق. لماذا يبدو 

أن جميع دول العالم وخاصة الواليات المتحدة تخاف من شركتك؟
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من  تخاف  الكبيرة  الدول  هذه  لماذا  أيضا.  أعرف  ال  فاي:  تشنغ  رن 

في  عالميا  الرائدة  هي  المتحدة  الواليات  إن  الصغيرة؟  شركتنا  مثل 

مجال االبتكار والتكنولوجيا. وهي ملتقى القوات التكنولوجية واألكفاء 

للعالم كله. كيف يمكن أن تكون خائفة من هواوي؟ قد يبالغ بعض 

السياسيين األمريكيين في تقديرنا. ليست شركتنا قوية وعظيمة كما 

يعتقدون.

بالحكومة  مرتبطة  شركتك  أن  الناس  بعض  يفترض  الفليم:  ليزا 

الصينية إلى حد ما، فيبدون علنيا أن هواوي تشكل األخطار األمنية. 

ما رأيك في ذلك؟

رن تشنغ فاي: أوال إن عالقات هواوي بالحكومة الصينية هي إطاعة 

أخرى،  عالقات  أي  توجد  ال  فقط.  الضرائب  ودفع  الصينية  القوانين 

ناهيك عن العالقات بالجيوش. يجب على الواليات المتحدة عدم إيالء 

منخفضة  برتبة  ضباطا  إال  لست  كجندي.  بخبرتي  الزائدة  االهتمامات 

تأثيرات هذه  األمريكية في وصف  الحكومة  بالغت  قد  لقب.  أي  بدون 

الخبرة على حياتي. فأرى أنه من األحسن عدم المبالغة في هذا األمر.

تركيب  منا  تطلب  الصينية  الحكومة  أن  من  الناس  بعض  يقلق  ثانيا 

للحكومة  المسؤولين  كبار  أحد  الضوء  سلط  قد  الخلفية.  األبواب 

الصينية خالل مؤتمر ميونخ لألمن ٢٠١٨ على موقف الحكومة المتمثل 

في أن الصين لن تسمح للمؤسسات الصينية بتركيب األبواب الخلفية. 

وقد وعدنا بأنه من الممكن أن نوقع على "اتفاقية عدم وجود األبواب 

الخلفية" مع جميع شركات االتصاالت في العالم. وقد وافقت الحكومة 

الشركات  مع  التجسس"  عدم  "اتفاقية  على  توقيعنا  على  الصينية 

األخرى أيضا. باإلضافة إلى ذلك، من الممكن أن ندعو الحكومة الصينية 

لتشهد وتراقب توقيع االتفاقية لتبدي أن الحكومة تؤيد هذه االتفاقية. 

٢٩



مقابلة رن تشنغ فاي مع قناة سي تي وي الكندية

١٨4١٨٥

إذا أردت الحكومة لدولة ما التوقيع على "االتفاقية عدم تركيب األبواب 

الخلفية" مع الحكومة الصينية، فأعتقد أن الحكومة الصينية قد توافق 

الضروري  من  ليس  لها.  داعي  ال  المخاوف  هذه  أن  أعتقد  ذلك.  على 

للحكومة الصينية أن تنتهك مصالح الدول األخرى. فأبدي مواقفي اآلن: 

أوال لن نقوم بتركيب األبواب الخلفية ولن نقوم بمثل هذه السلوكيات. 

الحكومة الصينية وهي لن تطلب من أي  وثانيا أعرف أسلوب تفكير 

مؤسسة لممارسة ذلك.

بين شركة هواوي  توجد عالقة  أنه  الدول  تعتقد بعض  ليزا الفليم: 

والحكومة الصينية فال تثق بشركتك. ماذا ستفعل إلزالة قلق هذه 

الدول؟

الخلفية. تبلغ  األبواب  رن تشنغ فاي: لم نقم بعد ولن نقوم بتركيب 

إذا  األمريكية،  الدوالرات  من  المليارات  مئات  العالمية  مبيعاتنا  قيمة 

يشتري  فلن  الخلفية،  األبواب  معداتنا  في  أن  األخرى  الدول  وجدت 

كثر من ١٧٠ دولة ومنطقة، األمر الذي  أجهزتنا أي عميل من عمالئنا في أ

يجعل موظفينا يغادرون الشركة وينشؤون مشاريعهم الخاصة. فكيف 

من  أتمكن  فلن  األسهم  من  كثيرا  أمتلك  ال  قروضنا؟  سداد  أستطيع 

سداد القروض بوحدي. لذلك لن أتحمل هذا المخاطر ولن نفعل هذا. 

باإلضافة إلى ذلك، قد أبدت الصين موقفها من هذا األمر، ولن تطلب 

الحكومة الصينية من أي مؤسسة صينية تركيب األبواب الخلفية. أثق 

بأنها تعني ما تقول.

ليزا الفليم: أعتقد أن جوهر هذا األمر هو الثقة، وأستخدم هذه الكلمة 

كان  إذا  عما  يتساءلون  الذين  الناس  من  الكثير  هناك  قصد.  عن 

يمكنك أن تقول "ال" للحكومة الصينية وما هي العواقب لذلك.
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رن تشنغ فاي: إذا توجد مثل هذه الحالة، فسنقول "ال" بشكل قاطع. 

أوضحوا  قد  الصينيين  المسؤولين  كبار  ألن  لذلك.  عاقبة  ال  أنه  وأرى 

موقف الصين من ذلك خالل المؤتمر الدولي. فكيف توجد أي عواقب 

باعتبار أننا نعارض الطلبات غير المقبولة ونقول "ال" لهذه الطلبات؟

الدعوى  لرفع  الهجومي  الفعل  هواوي  اتخذت  لقد  الفليم:  ليزا 

األمريكية. هل تقلق من أن سلوك هواوي  الحكومة  القضائية ضد 

قد يثير تأثيرات سلبية على قضية منغ؟

رن تشنغ فاي: هذا محتمل. ولكن نرى أن قضية هواوي وقضية منغ 

هما قضيتان مستقلتان. إن قضية منغ هي شأنها الخاص، عليها رفع 

الدعوى القضائية. ال عالقة بين هاتين القضيتين. فيجب على كل منا 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة للدفاع عن المصالح الشرعية.

الواليات  تريد  المتحدة.  بالواليات  ليزا الفليم: لكن كلتاهما تتعلقان 

الحكومة  الدعوى ضد  ورفعت شركتك  إليها.  المتحدة تسليم منغ 

األمريكية. هل تخشى على أن الحكومة األمريكية ستقوم باالنتقام 

لذلك؟

رن تشنغ فاي: هل توجد أي عالقة بينهما؟ ال أظن ذلك.

إجراءات  ابنتك  تواجه  تقلق.  ال  أنك  اآلن  نعرف  حسن.  الفليم:  ليزا 

التسليم التي تقوم بها الواليات المتحدة. وقد رفعت هواوي الدعوى 

ضد الحكومة األمريكية. لكن ترى أنه ال عالقة بينهما، أليس كذلك؟

رن تشنغ فاي: بلى، وهو كذلك.

٣٢

٣٣

٣٤



مقابلة رن تشنغ فاي مع قناة سي تي وي الكندية

١٨٦١٨٧

ليزا الفليم: ظللت شخصا ذا نظرة بعيدة للمستقبل حتى ولو عندما 

كنت شابا. تبذل أعظم الجهود في عملك حتى تدفع شركة هواوي 

إلى ما هي عليه اليوم خطوة خطوة. إن هواوي شركة ناجحة وكبيرة 

قبل  من  معينة  لحظة  في  قمت  قد  كنت  إذا  عما  أتساءل  الحجم. 

بالتنبؤ بأنه ستتعرض شركتك لمثل هذا الهجوم يوما ما.

رن تشنغ فاي: سنواجه الصراع مع المؤسسات األمريكية في صناعتنا 

لم تشارك  الخامس،  الجيل  تقنية  اآلن نعمل في قطاع  آجال.  أم  عاجال 

غير  الصراع  يكون  قد  لذلك،  بعد،  القطاع  هذا  في  المتحدة  الواليات 

كبر مشتر للرقاقات األمريكية، إذا لم  شديد. تعد شركة هواوي ثالث أ

تبع الواليات المتحدة الرقاقات لنا، فإن العديد من الشركات األمريكية 

قيمة  على  سلبية  تأثيرات  يثير  مما  أعمالها،  في  انخفاضا  ستشهد 

أسهمها. ولكن ذلك ال يؤثر في إنتاجنا. تمتلك الواليات المتحدة رقاقات 

كثر تقدما من رقاقاتنا. لكن ال نزال نتمكن من تطوير منتجات رائدة  أ

على مستوى العالم بدون الرقاقات األمريكية. فأعتقد أن التعاون هو 

الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى النجاح المشترك. لن ينفع الصراع أحدا.

بأعمال  أضرارا  ألحق  اآلن  يجري  ما  كل  أن  ترى  فال  الفليم:  ليزا 

شركتك؟

كانت  تأثير على منغ شخصيا.  له  كان  هذا  أن  أعتقد  رن تشنغ فاي: 

ال  ولكن  العمل،  في  التقدم  في  وترغب  األفضل  إلى  تسعى  دائما  منغ 

له  كان  اآلن. لكن هذا  بالوحدة  بالعمل فجأة، قد تشعر  القيام  يمكنها 

تأثير إيجابي على شركتنا. لماذا؟ بعد ٣٠ عاما من التطور قد بدأت فرقنا 

تتراجع. ألن الكثير من الموظفين قد أصبحوا أغنياء، فال يريدون العمل 

استمر  إذا  الصعبة.  الظروف  ذات  البلدان  في  العمل  يريدون  وال  بجد 

الضغط  لكن  الغربية.  الشركات  بعض  مثل  فسنسقط  االتجاه،  هذا 

٣٥
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الذي فرضته علينا الواليات المتحدة يجبرنا على أن نكون أقوى وأتمن 

وأن نتضامن بعضنا مع البعض. يضطر الذين يتخلفون عن الركب إلى 

فإن  الشركة.  من  إخراجهم  سيتم  وإال  أنفسهم،  لتحسين  بجد  العمل 

الضغط يجعلنا أقوى وليس أضعف ويدفعنا كقوة خارجية إلى تغيير 

الوضع الراهن بعد ٣٠ عاما من التطور. لقد فشلنا في حل هذه المشكلة 

تساعد  لم  الداخل  من  الرسمية  والدعوات  التوجيهات  وكانت  داخليا، 

بالفعل  أثرت  المفاجئة  الخارجية  القوة  لكن  المشكلة.  هذه  حل  على 

علينا. قد أثارت القضية تأثيرات إيجابية على شركتنا. ولكن منغ تعاني 

من اآلالم شخصيا.

ليزا الفليم: قلت إن ما يجري في كندا يجعل منغ أقوى روحيا. وقرأت 

بعض األخبار التي تشير إلى أنك قد أبدى رأيك في أنه ال تكون منغ 

بهذه  مرورها  بعد  نضجا  كثر  أ أصبحت  قد  منغ  هل  ولكن  خلفك. 

األمور؟ هل ذلك سيغير رأيك؟ هل ستقوم بإعادة التفكير في جعلها 

من أخالفك المحتملين؟

التاريخ، جاء األبطال من المشقات. ال أحد  رن تشنغ فاي: على مرور 

من  الفترة  هذه  إن  والمرير.  القاسي  الكفاح  دون  النجاح  يستطيع 

كبر. إنها بدأت عملها  المشقات ستجعلها أقوى وتدفعها إلنجاز شيء أ

في اإلدارة، هي تجيد تنسيق الشؤون المعقدة أفقيا في الشركة. لكن من 

المتوقع أن يتمتع قادة هواوي بالقدرة على تحقيق االختراقات الجديدة 

كتساب فهم أعمق لما بعد  عموديا. يجب أن تكون لديهم القدرة على ا

١٠ أو ٢٠ سنة. ال يستطيع أحد القيام بذلك إال شخص يتمتع بالخلفية 

والقدرة الفنية. لن يتمكن األشخاص الذين ال يتمتعون بالخلفية الفنية 

من التنبؤ بما سيحدث على مدار السنوات الـ ١٠ أو الـ ٢٠ القادمة. إذا 

اعتمدت شركتنا على اإلدارة لتحقيق التقدم، فلدى منغ الفرصة لتتولى 

خلفي  تكون  أن  يمكن  فال  كذلك.  ليس  األمر  ولكن  الرئاسة،  منصب 
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باعتبار أنها ال تتمتع بالخلفية الفنية.

ليزا الفليم: فال يتغير رأيك حتى ولو حدثت هذه القضية وال تكون 

منغ خلفك، أليس كذلك؟

رن تشنغ فاي: بلى، وهو كذلك.

ليزا الفليم: أنت شخص ذو رؤية بصيرة. تتغير التقنيات بسرعة كبيرة 

مقرك  رأينا  قد  أمس.  عليه  كانت  عما  اليوم  التقنية  تختلف  حتى 

ومصانعك وورشاتك، كما رأينا الكفاءة العالية إلنتاج شركتك. فماذا 

كثر من حيث التقنيات السريع تغيرها؟ يدهشك أ

رن تشنغ فاي: أعتقد أن العالم سيشهد تغيرات هائلة خالل ما بين 

الـ ٢٠ والـ ٣٠ سنة القادمة. إن هذه التغيرات ال يمكننا تخيلها. مثل ما 

قبل ٢٠ أو ٣٠ سنة حيث كنا ال نتكمن من تخيل المجتمع المعلوماتي 

اليوم، من المستحيل تخيل ما يكون المجتمع عليه بعد ٢٠ أو ٣٠ سنة.

تاريخ  عليه  مما  بكثير  أسرع  بوتيرة  تتقدم  والتكنولوجيا  العلوم  إن 

لدينا  ليس  التطورات؟  هذه  كبة  موا من  هواوي  تتمكن  هل  اإلنسان. 

إجابة محددة لهذا السؤال. طرح أستاذ كندي مفهوم الذكاء االصطناعي 

كثر من ٢٠ عاما، كما طرح العالم البريطاني آالن تورنغ هذا المفهوم  قبل أ

قبل ٧٠ أو ٨٠ عاما، لكن هذا لم يكن معترفا به على نطاق واسع. مع 

تطور الحواسيب وتقنية النقل، يدرك الناس األهمية المتزايدة للذكاء 

المجال ألن  للغاية في هذا  الكبير  بالتفوق  االصطناعي. إن كندا تتمتع 

أن  المحتمل  من  كندا.  من  جميعهم  الثالثة  االصطناعي  الذكاء  آباء 

المستقبل.  في  الثروة  من  هائلة  كميات  الناس  من  عدد صغير  يخلق 

العمل، ولكنهم سيمتلكون األموال  المشاركة في  المعظم  ال يستطيع 
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الكافية ليتمتعوا بحياتهم دون العمل.

ال أعرف ما إذا كنت قد زرت خطوط اإلنتاج لدينا. يمكننا تركيب هاتف 

ممتاز في حوالي ٢٠ ثانية فقط. لكن ال تحتاج هذه الخطوط إلى عدد كبير 

المستقبل.  في  فقط  أشخاص   ٦ أو   ٥ إلى  ستحتاج  ربما  العمال.  من 

في  األهمية  متزايد  دورا  سيلعب  االصطناعي  الذكاء  أن  إلى  يشير  هذا 

تحسين كفاءة اإلنتاج. فستكون الدول مثل كندا وسويسرا دوال صناعية 

كبيرة. لماذا؟ بفضل الذكاء االصطناعي سيكون بإمكان قيام عامل واحد 

بالعمل الذي يقوم به ١٠ عمال اليوم. فستكون كندا دولة صناعية كبيرة 

نسمة،  مليون   ٨٠ نسمة، وسويسرا  مليون   ٣٠٠ عدد سكانها  يساوي 

كثر مما  وألمانيا ٨٠٠ مليون نسمة. فسيكون إجمالي السلع الصناعية أ

العصر  في  الركب  عن  نتخلف  كنا  إذا  ما  أعرف  فال  العالم.  إليه  يحتاج 

الجديد حيث يجري التقدم السريع في الذكاء االصطناعي والحواسيب 

الجديدة واألبحاث الجديدة.

سألني بعض الناس عن حالة هواوي خالل السنوات الثالث القادمة. 

الزمن  مع  التنافس  من  لنا  بد  فال  تفلس،  قد  أنها  هي  إجابتي  كانت 

التغيرات السريعة في مجتمع اإلنسان لتجنب ذلك. ال نقلق  كبة  وموا

من العقوبات والضغوط التي تفرضها علينا الواليات المتحدة، بل من 

أننا ال نستطيع تلبية احتياجات الناس ونتخلف عن تطورات المجتمع. 

نحن اآلن متقدمون قليال، قد يصبح موظفونا رضاة بالوضع ويتوقفون 

عن العمل الجاد، فقد يتركنا المجتمع. كان مركز العالم قبل ١4٠ عاما 

هو بيتسبرغ التي كانت قلب صناعة الصلب. وكان المركز قبل ٧٠ عاما 

هو ديترويت التي كانت قلب صناعة السيارة. أما اآلن، فأين المركز؟ ال 

أعرف. أعتقد أنه يتحول باستمرار. ستنهض الدول التي تتمتع بأنظمة 

كثر انفتاحا حتى تصبح الدول األقوى بغض النظر  أفضل وسياسات أ

عن سكانها. ألن أساليب اإلنتاج في المستقبل تحتاج إلى عدد قليل جدا 

من الناس حتى ال تحتاج إلى أي شخص. لقد بدأنا نحاول إدراج الذكاء 
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االصطناعي ضمن إنتاجنا.

نسخة  إفريقيا  في  هواوي  مختبر  في  طورنا  قد  المثال،  سبيل  على 

الكامل.  االصطناعي  الذكاء  ليست  وهي  االصطناعي،  للذكاء  مبسطة 

كان مهندس واحد منا في إفريقيا يستطيع تصميم 4 محطات يوميا من 

قبل، أما اآلن، فيستطيع تصميم ١٢٠٠ محطة في يوم واحد بمساعدة 

من  بأكثر  مهندسينا  عدد  من  بالتقليل  قمنا  االصطناعي.  الذكاء  هذا 

١٠٠٠٠ قبل عامين ألننا لم نعد بحاجة إلى مثل هذا العدد الكبير منهم. 

الجيدة  والمهارات  التعليم  العالية  المواهب  بموارد  الغنية  البلدان  إن 

ستتمتع بالتفوق المتزايد في المستقبل. أما عدد كبير من السكان فلن 

كثر  يكون ميزة في اإلنتاج والتطور. مع تقدم تقنية الذكاء االصطناعي أ

أي  إلى  تحتاج  ال  واسع،  نطاق  على  الروبوتات  استخدام  سيتم  فأكثر، 

الوقت سيتم  العمل. بحلول ذلك  الكهرباء، ولن تضرب عن  إال  شيء 

فيها  بما  اليوم،  الغربية  الدول  تواجهها  التي  المشكالت  جميع  حل 

العمل.  عن  واإلضراب  العمال  ونقابات  االجتماعية  الرعاية  مشكالت 

الذكاء  تحقق  بعد  الغرب  إلى  الحجم  الكبير  الصناعي  اإلنتاج  سينتقل 

االصطناعي بالفعل. قد تنتقل أنشطة اإلنتاج التي ال يمكن لها استخدام 

الذكاء االصطناعي إلى البلدان في جنوب شرقي آسيا حيث تكون تكاليف 

اليد العاملة منخفضة. تكون الصين اآلن بين هذين النوعين من الدول 

إن  الصحيح.  االتجاه  تحديد  في  كبيرة  تحديات  تواجه  وهي  ما،  حد  إلى 

العائد الديموغرافي ال يكفي لحل مشكالت تنمية الصين في المستقبل. 

كيف يمكن البقاء في العالم؟ ال أعرف.

ليزا الفليم: هل تشعر بالمسؤولية المتمثلة في خلق هذا النوع من 

إلى  وتحتاج  األتمتة  من  بالمزيد  الصناعة  تتمتع  حيث  المستقبل 

أقل من اليد العاملة؟ وذلك يعني أن العديد من الناس سيفقدون 

أعمالهم.

٤٠
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رن تشنغ فاي: هذا تيار ال يمكن ألحد أن يقاومه. على سبيل المثال، قد 

بالترجمة  القيام  طورت شركة مايكروسوفت تطبيقا للهاتف يستطيع 

الفورية وتحويل األصوات إلى النصوص لـ ٥٠ لغة. وكان في الماضي يحتاج 

هذا العمل إلى الكثير من الناس إلكماله. ال شك أن الذكاء االصطناعي 

سُيستخدم في كثير من أنشطة اإلنتاج في المستقبل. وألضرب مثال آخر. 

كثر تقدما من أي وقت مضى. إن مستوى  قد أصبح الهاتف الذكي أ

اإلنسان  يستطيع  وال  ميكرومتر،   ١٠ هو  لتصنيعه  المطلوبة  الدقة 

تحقيقه، وال بد لنا من االعتماد على اآللة. وال تعتمد اآللة على المعالجة 

الرقمية بل على تقنية الصور. لذلك، قد تغيرت أساليب اإلنتاج كثيرا. 

يتمتع الغرب بالمزايا الفريدة باعتبار أنه ذو أساس علمي متين، ولكن 

المشكالت مثل مشكالت الرعاية االجتماعية ونقابات العمال واإلضراب 

المشكالت  هذه  تعد  لم  إذا  تطوره.  قيودا على  قد فرضت  العمل  عن 

موجودة، فسيستمر الغرب في تطوره بسرعة. وهذا سيعزز تطور ثقافتها 

أيضا. أعتقد أن تغييرات مهمة ستظهر بعد ٢٠ أو ٣٠ عاما. من سيفوز؟ 

ومن سيخسر؟ ال أحد يعرف ذلك. ال نأمل شيئا إال بقاءنا.

ليزا الفليم: نعم. ونأمل أننا نستطيع أن نبقى. هناك كثير من الناس 

يرون أن التقنية قد تتطور إلى أي اتجاه. هل تقلق من ذلك؟ ونعتقد 

أن الناس يطورون البرامج لدعم تنمية المجتمع. هل ترى أن التقنية 

ستوجه الناس إلى االتجاه الصحيح؟

رن تشنغ فاي: ما إذا كنت أقلق من ذلك ال يغير التاريخ ومسيرة تطور 

مجتمع اإلنسان، وال أحد يستطيع إيقاف تقدم مجتمع اإلنسان وتنميته. 

يمكن لشركتنا عدم فعل شيء، لكن الشركات األخرى ستفعله، فنحن 

التقنيات  العمل على هذه  في  ندخر جهودنا  فال  ذلك.  نريد  ال  ننهار  قد 

تتسابق  حيث  المستقبل،  في  الوضع  هو  هذا  إن  اآلخرون.  يفعل  كما 

الشركات بعضها مع البعض.
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لمجتمعنا وضع حد  ينبغي  اإلنسان؟  لمشاكل مجتمع  الحل  هو  وما 

لسباق التسلح واللجوء إلى التنمية السلمية. تريد جميع البلدان تحقيق 

مصالحها الخاصة. قد تختار بعضها البنادق والسفن الحربية كوسيلة 

لخلق  اإلنتاج  أنشطة  اهتمامها على  تركز كل  ال  لماذا  المنافع.  لكسب 

المثال،  بأسره؟ على سبيل  اإلنسان  القيمة إلفادة مجتمع  المزيد من 

يمكننا تطوير الجرارات التي تعمل تحت تحكم الذكاء االصطناعي وهي 

تتمكن من العمل في الحقل طول اليوم، وال داعي للقلق من البعوض 

ملحوظ.  بشكل  الزراعي  العمل  جودة  والعواصف، وستتحسن  والبرد 

كما يمكننا تطبيقها في المناطق النائية التي ال يريد الناس العمل فيها. 

يدفع  االصطناعي  الذكاء  إن  للبشرية.  الثروة  من  المزيد  هذا سيخلق 

من  لنا  كثير  بمنافع  سيأتي  ذلك  اإلنسان،  لمجتمع  الحضاري  التطور 

حيث اإلدارة والتكنولوجيا. طبعا يحمل بعض العلماء في علم االجتماع 

وجهات نظر سلبية حول الذكاء االصطناعي، إنهم قلقون من أنه سيحل 

الـ ٢٠ والـ ٣٠ عاما  محل اإلنسان. لكن أرى أن ذلك ال يظهر فيما بين 

القادمة وال داعي لهذا القلق والخوف. عندما يتمتع الذكاء االصطناعي 

بالقدرة على القيام مقام الناس يمكننا إصدار القوانين لمنع ذلك.

ليزا الفليم: إن هذه المقارنة مشوقة جدا. أنت مؤسس ألكبر شركة 

في مجال تقنية الشبكة في العالم. لكن شركتنا تقع في الصين التي 

تفرض القيود على المعلومات. ال توجد هنا تويتر وفيسبوك وغوغل. 

كثر  هل ستحث الحكومة الصينية في المستقبل على اتخاذ سياسة أ

انفتاحا من حيث تدفق المعلومات؟

الصين،  أؤيد بشدة دخول غوغل وفيسبوك وأمازون  رن تشنغ فاي: 

أبل  جانب شركة  إلى  أقف  ما  ودائما  أبدا.  ذلك  من  موقفي  يتغير  لم 

أبل  إلى جانب  لنا فرصة، وقفت  أتيحت  حتى ولو تسابقنا معها. كلما 

وغيرها من الشركات الغربية. ظلت شركتنا منفتحة وتدعو إلى االنفتاح. 

٤٢
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ال يمكننا أن نصبح أقوى إال من خالل المنافسة المفتوحة. إن الشركة 

تحت الحماية لن تكون قوية. نتنافس مع أخصامنا الغربيين في األسواق 

الدولية، وهذا يجعل شركتنا قوية كما هي عليه اليوم. فتبالغ الحكومة 

األمريكية في تقديرنا، ولكن في الحقيقة ليست شركتنا قوية كما تعتقد 

الواليات المتحدة.

ليزا الفليم: ذكرت شركة أبل. يعرف العالم كله ستيف جوبز مؤسس 

أبل. ولكن كنت رجال غامضا من قبل. فلماذا قررت أن تظهر متكررا 

أمام الجمهور من أجل تعريف العالم بهواوي؟

رن تشنغ فاي: إن عائلتي كلنا معجبون بجوبز، وكنا نستخدم منتجاته. 

حداد  وقفة  ووقفنا  وفاته  عند  تأبينية  حفلة  الصغرى  ابنتي  نظمت 

لمدة دقيقة واحدة. فإن عائلتي معجبون به حقا. كان جوبز يدفع تطور 

كثر تقدما وغير المجتمع كله. إنه  اإلنترنت لمجتمع اإلنسان ويجعله أ

شخصية عظيمة.

ولماذا أظهر دائما؟ قد يستخدمني موظفونا بقسم العالقات العامة ألنهم 

قد أدركوا أنهم ربما ال يتمكنون من الفوز على وسائل اإلعالم الخارجية 

إال باستخدام سمعتي. لم أظهر كثيرا من قبل. قالوا إنه إذا ظهرت أمام 

الجمهور، فسيولي الناس المزيد من االهتمام بنا. لذا خدعوني للظهور. في 

البداية خدعوني إلى دافوس لحضور المنتدى االقتصادي العالمي. قالوا لي 

إنه كان اجتماعا مغلقا صغيرا. عندما وصلت إليها، وجدت أنه تحت البث 

المباشر العالمي. أعلم أن مقابلة اليوم سيتم بثها في جميع أنحاء العالم. 

لكن أقول لك بصراحة إن ما نسعى نحن إليه هو خلق السعادة للناس 

في المستقبل. يجب على كل من الطرفين التعاون معا لتحقيق الفوز 

المشترك. ال شركة تتمكن من تحمل جميع المسؤوليات لدعم المجتمع 

المعلوماتي وحدها. فندعم أخصامنا تماما. ولم أهاجم أيا منهم بعد.

٤٣
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ليزا الفليم: هل تحب متابعة الناس لك؟

رن تشنغ فاي: طبعا ال. تجعلني هذه المتابعات أفقد حريتي كلها. في 

الماضي، كانت لي ٢٠٠ يوان في جيبي، لكن لم أجد أي مكان إلنفاقها 

حتى جاء يوم ما حيث تناولت القهوة في مكان ما وأصررت على منحهم 

هذه األموال مقابل القهوة، فأنفقتها أخيرا. لقد حصلت على الكثير من 

الناس  يلتقط  المطار  إلى  أذهب  عندما  بالفعل.  حرا  فلست  المتابعة 

صورا لي. وعندما أدخل المقهى يلتقطون صورا لي أيضا. ثم يتم نشر 

أشعر  لذلك  الغريبة.  التوضيحية  التعليقات  مع  اإلنترنت  على  الصور 

بأنني مثل "سلحفاة". أريد فقط االختباء في الزاوية الخاصة بي، أال وهي 

الناس  منزلي. فحياتي ليست حرة وسعيدة إلى هذا الحد. يقول بعض 

كون أتحمل المسؤولية تجاه الجمهور.  إنني شخصية عامة فيجب أن أ

لكن شركتنا ليست شركة مدرجة فلماذا يجب علينا تحمل المسؤولية؟ 

ال خيار لي. أنا مشهور على اإلنترنت اآلن، ولكن هذا ال ينفعني.

إن  اإلنترنت.  على  مشهورا  أصبحت  قد  إنك  قلت،  كما  الفليم:  ليزا 

دامت  ما  المقابلة.  هذه  بث  بعد  لك  "القصر"  هذا  سيرون  الناس 

هواوي تفتح أبوابها فسيسافر كثير من الناس إلى شنتشن لزيارتها.

ليزا الفليم: لننقل تركيزنا من أسلوب األعمال في التاريخ إلى موضوعنا 

اليوم. عندما تجولنا في مقر هواوي رأينا الكثير من البجعات السوداء. 

أرغب في معرفة القصص وراءها.

رن تشنغ فاي: ال يكون لها أي عالقة بي. ال أحبها. من األحسن عطاؤها 

إلى اآلخرين. ألنها تأكل الزهور والعشب وتلحق أضرارا بالبيئة.

لتنبه  تربيها  إنك  قيل  صحيحا.  ليس  والقال  فالقيل  الفليم:  ليزا 

٤٤

٤٥
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أن تقع في أي وقت. فهذه  للكارثة  أنه يمكن  إلى  نفسك وموظفيك 

القصة غير حقيقية، أليس كذلك؟

بأن ٩٨٪ من  أثق  اختراق قصص.  الناس يجيدون  إن  رن تشنغ فاي: 

قصصي على اإلنترنت مبالغة أو مزيفة. فإذا تريد أن تتعرف علي بشكل 

حقيقي وموضوعي، فاتصل بموظفينا بقسم العالقات العامة واسألهم. 

يمكنهم تقديم المعلومات التي قد تكون حقيقية.

إن شركتنا ليست كلها جيدة. إذا قمت بزيارة منتدانا على اإلنترنت الذي 

معظم  إن  االنتقادات.  من  هائال  عددا  فيه  وجدت  "األماني"،  بـ  يسمى 

دائما  هواوي.  إدارة  يشكون من سوء  موظفينا.  أفضل  النقاد هم من 

ما نقوم بالتفكير في أنفسنا ثم نحسن أنفسنا حتى نبقى ونتطور إلى 

اآلن. إذا توقفنا عن التحسن وأغلقنا أنفسنا، فسنموت سريعا. ليست 

شركتنا شركة مدرجة. فال نحتاج إلى أن نروج لآلخرين بأن شركتنا شركة 

ممتازة لرفع سعر أسهمنا. كما ال نحتاج إلى تحمل الخسائر الناتجة عن 

األقوال الخاطئة. لذلك يمكننا أن نقول كل األشياء السيئة عن أنفسنا 

نريد. قد تعودنا على ذلك. فنقوم بتقوية نقاط ضعفنا وتصحيح  كما 

أخطائنا يوميا.

كما  شيء  أي  فعل  من  تتمكن  شركتك  أن  تعني  هل  الفليم:  ليزا 

تريد؟ ال تدين ألي شخص حتى ال تدين للحكومة الصينية؟

رن تشنغ فاي: نعم. لقد دفعنا ٢٠ مليار دوالر من الضرائب في السنة 

الهائلة  للضرائب  بالغا  اهتماما  تولي  الحكومة  أن  فأعتقد  الماضية. 

الكمية التي دفعناها لها.

تمت  قد  السوداء؟  البجعة  عن  القصص  تعرف  هل  الفليم:  ليزا 

٤٧
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إيكونوميست،  مثل  والمجالت  الصحف  بعض  في  عنها  التغطية 

نيويورك تايمز وتايم.

لكن  الرمادي.  القرن  ووحيد  السوداء  البجعة  أعرف  فاي:  تشنغ  رن 

البجعات السوداء في شركتنا ال عالقة لي بها.

كثر. نحن معجبون  ليزا الفليم: اآلن نتعرف نحن والعالم كله عليك أ

بقصتك. كنت تعتمد على مجرد ٣٤٠٠ دوالر لتجعل هواوي شركة 

عمالقة اليوم. أرغب في معرفة كيفية تنظيم حياتك اليومية.

رن تشنغ فاي: في بداية تأسيس الشركة لم يكن لدينا أموال إضافية 

بعد حصولنا على رخصة العمل. كنا نرى أن االسم "هواوي" ليس جذابا 

فنريد تغييره. لكن قد تم تحديده في الرخصة ولم نمتلك المال لطلب 

رخصة جديدة. في ذلك الوقت لم يكن لدينا عدد كبير من الموظفين. 

وكنا نستخدم الباص لنقل بضائعنا، وال بد لنا من نقلها شخصيا بدون 

مساعدات اآلخرين. كانت البضائع ثقيلة فمن الصعب حملها جميعا 

مرة واحدة. فحملت بعضها ونقلتها ٢٠ مترا. ثم عدت لحمل األخرى، ثم 

نقلتها ٢٠ مترا. ثم عدت مرة أخرى لنقل المزيد حتى تم نقل الجميع. 

لماذا ٢٠ متر فقط؟ ألنه كان ال بد من إبقائها في حدود بصري لتجنب 

أي خسائر. وكررت هذه العملية حتى تم النقل. كان الجابى على الباص 

وهذا مستحيل  الباص.  أغراضنا على  بحمل  لنا  ويسمح  لطيف  ودي 

البداية كنا ال نتمتع  اليوم لما نجحت أعمالنا. في  اليوم. لو كنا في حال 

بالتقنيات والخلفيات واألموال. كنا ال نتمتع إال بالمصداقية والموثوقية. 

على  العمولة  وكسبنا  األخرى  للشركات  اآلليات  لبيع  كوكيل  عملنا 

البائعون تزويدنا  كثر، رفض  أ ذلك. هكذا نشأنا وطورنا. بعد أن تطورنا 

القيام  إلى  فاضطررنا  السوق.  على  سيطرتنا  من  خائفين  بمنتجاتهم 

كثر فأكثر  أ بأنفسنا. فبدأنا نستثمر  العلمية لتطوير منتجاتنا  باألبحاث 

٤٩
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كنت   .٢٠٠٠ عام  حتى  شقة  أمتلك  لم  الوقت.  ذلك  منذ  األبحاث  في 

أسكن في شقة مستأجرة وكانت مساحتها حوالي ٣٠ مترا مربعا فقط 

وتتعرض لحرارة شمس الغروب دائما. لم أشتر منزلي إال بعد عام ٢٠٠٠. 

مستقبلنا  أن  نعتقد  األبحاث.  في  كسبته  ما  كافة  أستثمر  كنت  ألنني 

يعتمد على االستثمار في هذا المجال. حتى اليوم ليس لدي الكثير من 

الثروة الشخصية. لماذا؟ ألن ثروتي في شكل الورقة أي أسهم الشركة. 

إذا انهارت الشركة فال قيمة لهذه األسهم. إن استثمار الجميع في الشركة 

اليوم.  المشترك حتى  المصير  بها. فنشارك في  يمثل ثقتهم وإيمانهم 

كلها  يمكن حل  لكنها  الطريق.  والمصاعب على  المتاعب  توجد  طبعا 

عاجال أو آجال.

ليزا الفليم: إن هذا التاريخ مشوق جدا. لنعد إلى اليوم. كيف تنظم 

وقتك ليوم واحد؟

ما  دائما  الواقع.  في  للغاية  مريحة  اليومية  حياتي  إن  فاي:  تشنغ  رن 

أقوم من النوم مبكرا في الصباح. أنا في أفضل حال من الحيوية والوضع 

الفكري من الثامنة إلى التاسعة حيث أذهب إلى الشركة ألدقق الملفات. 

زال  ما  الفكري  وضعي  ألن  التاسعة  بعد  االجتماعات  في  أشترك  ثم 

جيدا. أما بعد الظهر فأكون تعبان قليال. فأتجاذب أطراف الحديث مع 

ثم  الخارج  في  أمشي  العشاء  بعد  آرائهم.  إلى  وأصغي  الناس  مختلف 

أقوم باالستحمام. بعد ذلك أرد على رسائل البريد اإللكتروني. ثم أتصفح 

أذهب  ثم  توك(.  تيك  )مثل  دوين  ألعب  أحيانا  األخبار.  وأقرأ  اإلنترنت 

النوم.  في  صعوبة  أجد  أحيانا  صباحا.  تقريبا  الواحدة  الساعة  في  للنوم 

فأستمر في تصفح اإلنترنت.

ليزا الفليم: هل تتصل تلفونيا بابنتك في فانكوفر دائما اآلن؟

٥٠
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رن تشنغ فاي: نعم، ولكن قليل. ال أتصل بها يوميا.

ليزا الفليم: هل تتطلع إلى هذا االتصال للتعرف على حالتها؟

رن تشنغ فاي: ال. فقط التحية العادية. ألننا ال نعتقد أنه ستحدث أي 

عجيبة.

ليزا الفليم: ليس أوالد منغ موجودين في كندا ليصاحبوا أمهم اآلن. 

هل يمكنك أن تجتمع معهم خالل فترة اعتقال منغ؟

رن تشنغ فاي: إن أطفالها يعتني بهم والدا زوج منغ، وهم سيسافرون 

إلى فانكوفر لزيارتها خالل العطلة. أجتمع معهم أيضا ولكن قليال.

ليزا الفليم: هل سبق لك أن سافرت إلى فانكوفر؟ هل زرت كندا؟

رن تشنغ فاي: نعم. إن كندا دولة جميلة وفانكوفر مدينة جميلة أيضا. 

أتذكر المناظر الساحرة للجبال والثلوج خالل رحلة القطار من بانف إلى 

كاملوبس. كان كل شيء خالبا جدا. ركبت القطار ليوم واحد فقط، ثم 

سافرت إلى فانكوفر جويا.

ليزا الفليم: إن المناظر جميلة جدا. هل تقلق من أن الحكومة الكندية 

قد تعتقلك إذا سافرت إليها في المستقبل؟

إنها  رن تشنغ فاي: أعتقد أن كندا قد أخذت درسا من هذه القضية. 

ليست حمقاء وال تريد إثارة ضجة كبيرة مرة أخرى.

٥٢

٥٣
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لديك  هل  هذه.  مقابلتنا  مشاهدة  ابنتك  تستطيع  قد  الفليم:  ليزا 

رسالة لها؟

رن تشنغ فاي: هي مشغولة بالدراسة اآلن، تأخذ دروسا على اإلنترنت 

كل يوم وال تريد أن تضيع الوقت. من األحسن أن تركز على الدراسة أثناء 

انتظار إجراءات المحكمة. عليها أن تكون هادئة كما يقول المثل: "ما 

دمت هنا فعليك البقاء باطمئنان".

ليزا الفليم: إذا كنت تستطيع التنبؤ بالمستقبل، فمتى ستعود منغ 

إلى شنتشن في اعتقادك؟

رن تشنغ فاي: ال أستطيع التنبؤ بذلك. لكن آمل أن تستمر في القيام 

بالرياضة البدنية بدال عن البقاء في الغرفة. آمل أن تخرج وتركض وتقوم 

بالتمرينات دائما. إن الصحة هي أهم شيء.

ليزا الفليم: أشكرك شكرا جزيال على قضاء هذا الوقت الجميل معنا 

لمقابلتنا. إن التحدث معك مشوق.

٥٦

٥٧



مقابلة رن تشنغ فاي مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز

٢٠٠٢٠١

١4 مارس ٢٠١٩، شنتشن، الصين

لوس  صحيفة  مع  فاي  تشنغ  رن  مقابلة 
أنجلوس تايمز



مقابلة رن تشنغ فاي مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز

٢٠١

نورمان بيرلستين رئيس التحرير لصحيفة بلوس أنجلوس تايمز: أوال 

أود أن أشكرك على قضاء بعض الوقت معنا. أعتقد أنك في الشهرين 

كثر مما كنت تتحدث  المنصرمين قد تحدثت مع صحفيين عددهم أ

عما  أتحدث  أال  أفضل  اليوم  مقابلة  في  الماضية.  العقود  في  معهم 

قد تبادله معك الصحفيون من بي بي سي وغيرهم من الصحفيين 

األجانب، بل سأحاول طرح أسئلة جديدة. يمكن تقسيمها على وجه 

هواوي  شركة  نمو  وكيفية  للمستقبل  رؤيتك  يلي:  ما  إلى  العموم 

من بدايتها منذ ١٩٨٧ إلى اآلن واالتجاه المحتمل للصناعة كلها في 

المستقبل وغيرها.

اآلخر  تلو  واحدا  كلها  فاسأل  األسئلة  جميع  أقبل  فاي:  تشنغ  رن 

قلبك  في  ما  كل  تطرح  أن  تستطيع  اآلخر.  تلو  واحدا  عليها  وسأجيب 

من األسئلة اليوم وال يوجد قيد على الوقت. إذا كان وقت هذا الصباح 

لمواصلة  الظهر  بعد  اجتماعي  جدول  تعديل  الممكن  فمن  يكفي،  ال 

مقابلتنا.

ال  حتى  جهودي  أقصى  وسأبذل  جدا  كريم  أنت  بيرلستين:  نورمان 

أسيء كرمك.

رن تشنغ فاي: يمكنك طرح أسئلة حادة، وسأجيب عليها بكل صدق. 

ال يمكننا أن نحسن التفاهم بيننا إال بعد أن تطرح األسئلة ذات االهتمام 

المشترك بشكل ثاقب وأجيب عليه بكل صراحة.

نورمان بيرلستين: لنبدأ من الحدث األخير. قررت شركة هواوي رفع 

الدعوى القضائية ضد الحكومة األمريكية في المحكمة الفيدرالية في 

تكساس. أعلم أنك أبديت رغبتك في ترك مناقشة القضية للمحكمة 

وراء  الدافع  هو  ما  أعرف  أن  أريد  زلت  ما  ولكن  للصحافة.  وليس 

هذه  في  هواوي  فوز  الصعب  من  أنه  إلى  الناس  بعض  يشير  ذلك. 

١
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أم  العام  الرأي  تأييد  القضية. أيكون رفع الدعوى يهدف إلى كسب 

لتعزيز التفاهم بين هواوي والحكومة األمريكية باعتبار أن الحكومة 

األمريكية ظلت تنتقد شركة هواوي؟

من  كثر  أ منذ  هواوي  تهاجم  المتحدة  الواليات  بدأت  فاي:  تشنغ  رن 

إنها تنتهز كل فرصة حتى ولو كان األمر بسيطا وال يجدر  ١٠ سنوات. 

الذكر من أجل ضرب هواوي، وبذل موظفوها بدوائر وأجهزة الحكومة 

جهودهم لشن الهجوم علينا. فقد فعلنا كل ما في وسعنا لنبقى صامتين 

ومتسامحين. ولكن التسامح ال يعني الخدر، كما أن الصمت ال يعني 

الضعف. قد واجهنا شتى الدعاوى القضائية في الواليات المتحدة من 

قبل، ولكنها مع شركات أمريكية وليس مع الحكومة األمريكية.

أقرت الحكومة األمريكية مشروع قانون إلبعاد شركة هواوي دون أي 

التنفيذ في  المشروع حيز  إذا دخل  أو قضائية شرعية.  تنفيذية  عملية 

أغسطس بشكل رسمي فسنتعرض لقيود كثيرة، فال بد لنا أن نجعل 

قمنا  وقد  جدا،  قوي  قانوني  أساس  لديه  قرارنا  إن  مسموعا.  صوتنا 

بالتأمل العميق في القضية. إذا فزنا في هذه القضية، فهي ستدل على 

عظمة النظام القضائي األمريكي ويعرف جميع الشعوب في العالم كله 

عدالة الواليات المتحدة وجاللتها. ستثبت األدلة التي ستقدمها الحكومة 

األمريكية أمام المحكمة أن شركة هواوي ليست لديها هذه المشكالت 

المزعومة حتى إذا خسرنا في القضية. قد ال تستطيع الواليات المتحدة 

القانون، لكنها لن تتمكن من االستمرار في االدعاء بأن شركتنا  تعديل 

كانت شركة بمشكالت وشركة تشكل تهديدات، ويجب عليها أن تضع 

حدا لهذه القضية.

نورمان بيرلستين: إذا أطلب منك القيام بالتنبؤ، فهل ترى أنه سيكون 

لشركة هواوي عمل تجاري في الواليات المتحدة، على سبيل المثال،  ٢
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بعد سنة أو ٥ سنوات؟ هل األعمال األمريكية مهمة لشركتك؟ كنت 

أبحث في أداء هواوي في المبيعات للشهرين األولين من هذا العام 

مقارنة مع العام الماضي، ويبدو أنها تبلي بالء حسنا دون أن يوجد 

عمل تجاري في الواليات المتحدة. إذا أصبحت شركة هواوي تدرج في 

القائمة السوداء بالفعل، فهل يحدث ذلك تأثيرا في أعمال هواوي في 

أسواق الدول األخرى إلى جانب السوق األمريكية؟

رن تشنغ فاي: ليس من الالزم أن ندخل السوق األمريكية، ولكن علينا 

تسليط الضوء على الحقيقة. إن الواليات المتحدة دولة قوية جدا. فكثير 

من الناس يستمعون إلى ما تقوله وتطيعونها. إذا لم نوضح الحقيقة 

فقد توجد معرفة خاطئة عنا.

الحقائق  هذه  إيضاح  عليك  كان  أنه  ترى  هل  بيرلستين:  نورمان 

واألفعال  السياسات  تختلف بعض  قد  بكل صراحة قبل سنوات؟ 

الحكومة  فعلته  عما  السلطة  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  تولي  بعد 

كبر إلبداء رأيك مما هو عليه  األمريكية السابقة. فهل هناك ضرورية أ

قبل ٧ أو ٨ سنوات؟

إثبات هويتنا  الصبر والتسامح. ألن  إلى  رن تشنغ فاي: تميل شركتنا 

في  بل  المتحدة  الواليات  في  فقط  ليس  بسيطا،  أمرا  ليس  الحقيقية 

كية، لكننا ننظم شركتنا بشكل  الصين أيضا. ما زالت الصين دولة اشترا

بينما  الصين،  في  السكان  إجمالي  من  ثلثين  الفقراء  يمثل  رأسمالي. 

كثر ممن على المستوى المتوسط. إذا قمنا  يكسب معظم موظفينا أ

سلبيا.  تأثيرا  ذلك  يحدث  فقد  البالد،  في  فخر  بكل  والدعاية  بالترويج 

فال ندخر جهودنا في العمل والتحسين صامتين لنجعل عمالءنا رضاة 

كسب  في  يرغبون  الذين  الموظفين  إن  العقود.  من  المزيد  فيعطوننا 

المزيد من المال دون العمل بجد سيتم طردهم.

٣
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عندما قمنا بتوسيع أعمالنا في خارج البالد، يبدو أن العالم الخارجي يعتبر 

شركتنا شركة شيوعية تمثل الصين. فيمسك الناس بعصا ويضربوننا 

على رأسنا. أما في الداخل، فهناك ناس يمسكون بهراوة ويضربوننا على 

كفلنا ويتهموننا بأن شركتنا شركة رأسمالية. في مثل هذه الورطة حيث 

االنتباه  لفت  تجنب  األفضل  من  أنه  قررنا  البقاء،  أجل  من  نكافح  كنا 

إلينا والبقاء على الصبر. لم نعبر عن موقفنا إال بعد أن اضطرنا قانون 

تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية ٢٠١٩ إلى جعل صوتنا مسموعا.

ال  ألننا  اآلن؟  إال حتى  قلبنا  في  بما  نصرح  لم  لماذا  إلى سؤالك:  فلنعد 

نستطيع البقاء على الصمت. ال بد لنا أن نقول شيئا ونوضح الحقيقة.

نورمان بيرلستين: هناك قول في الواليات المتحدة يقول إن اإلنسان 

في بعض األحيان يفهم اللطف خطأ ويعتبره الضعف. تعود رغبتي 

في معرفة شركة هواوي إلى ما قبل وقت طويل. عندما كنت أعمل 

الشركات  كانت  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  في  كاليفورنيا  في 

 ٢٠٠٥ لعام  راند  شركة  تقرير  قرأت  قد  نموها.  بداية  في  إنتل  مثل 

تجاه   ٢٠١٢ لعام  األمريكي  الكونغرس  لجنة  تقرير  طالعت  قد  كما 

شركة هواوي. يبدو أن التقرير الثاني اقتبس بعض المحتويات من 

أصدرتها  التي  البيانات عن شركة هواوي  وأن بعض  األول  التقرير 

الحكومة األمريكية في عام ٢٠١٨ هي نفس المعلومات التي عرفتها 

من التقارير قبل ١٤ سنة. قالت الحكومة األمريكية إن شركة هواوي 

هي امتداد للحكومة الصينية.

هواوي  في  يعملون  الذين  الناس  بعض  مع  تبادلت  أن  بعد  ولكن 

لمدة طويلة وبعد قراءة بعض القصص حول تطور الشركة، وجدت 

التنافس  من  لك  بد  ال  لك.  صديقة  تكن  لم  الصينية  الحكومة  أن 

التي  إي  تي  زي  شركة  منها  للدولة،  المملوكة  المؤسسات  مع 

٤
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معظم أسهمها مملوكة للحكومة. أما اآلن، فالوضع قد تغير. تفتح 

الحكومة الصينية ذراعيها وتسمي هواوي بالشركة المتفوقة وتنتقد 

الحكومة  موقف  أن  يبدو  عالنية.  والكندية  األمريكية  الحكومتين 

لحل  ينفعك  مما  كثر  أ يضرك  قد  هواوي  شركة  من  اآلن  الصينية 

وصحيح؟  مناسب  الوصف  هذا  كان  إذا  عما  وأتساءل  المصاعب. 

بينغ  دنغ شياو  أن  أعتقد  كما  رأسمالية  هواوي شركة  أعتبر  ألنني 

بها  تدير  التي  بالطريقة  اإلدارة  على  الصينية  الشركات  يشجع  كان 

شركة هواوي عندما كان رئيس الدولة.

رن تشنغ فاي: إن الصمت ال يعني الضعف، كما أن التسامح ال يعني 

الخدر. نريد كشف الحقيقة وتبديد شكوك الناس عن طريق اإلجراءات 

من  هواوي  بشركة  المتعلقة  المشكالت  معالجة  تمت  إذا  القضائية. 

يترك  فقد  واألمريكية،  الصينية  الحكومتين  بين  المفاوضات  خالل 

إذا كان هناك عضو جديد في  أبدا ما  كثر، ألنك ال تعرف  أ ذلك مخاطر 

الكونجرس قد يفتح الحسابات القديمة من جديد ويدعي أنه لم يتم 

شرح هذه القضية بوضوح بعد، ذلك سيجعلنا نعود إلى نفس الموقع 

تلو  واحدة  القضائية  الدعاوى  مع  نتعامل  حيث  اليوم  فيه  نقع  الذي 

ونترك  شمولية  كثر  أ بشكل  كله  الفهم  سوء  إزالة  نأمل  لذا  األخرى. 

الطويلة  المماحكات  لتجنب  النهائي  القرار  تتخذ  األمريكية  المحكمة 

حول القضايا القديمة.

لذلك، من أجل الحفاظ على تطور هواوي السلس في السنوات العشرين 

القانونية لتوضيح  الوسائل  إلى  اللجوء  لنا من  بد  المقبلة، ال  والثالثين 

الشكوك وحل القضايا التاريخية. تتخذ الحكومة الصينية إجراءات بناء 

اإلجراءات  فهذه  لشعبها.  المشروعة  والمصالح  الحقوق  حماية  على 

الحملة  هذه  مع  مواجهة  الحال.  هذا  في  تماما  ومعقولة  مفهومة 

الساحقة للواليات المتحدة، من الضروري أن تجعل الحكومة الصينية 

فيما  تأثيرات سلبية  يثير  قد  الصوت  هذا  أن  نعرف  صوتها مسموعا. 
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المتحدة  الواليات  في  كان ذلك  ولكن سواء  العالمية.  يتعلق بسمعتنا 

أو في كندا، فإننا ظللنا نتخذ إجراءات قانونية للدفاع عن مصالحنا. نثق 

بأن المحاكم األمريكية والكندية مفتوحة وشفافة. بمجرد تقديم جميع 

ما  إن  واضحة.  الحقائق  ستكون  اإلعالم،  ووسائل  المحاكم  إلى  األدلة 

تقوله وتفعله الحكومة الصينية هو سلوك حكومي، وهذا من ناحية. 

األمران  وهذان  القانوني،  الطريق  تسلك  هواوي  إن  أخرى،  ناحية  ومن 

ليسا متناقضين. في العام المنصرم دفعنا ٩٠.٥ مليار يوان من الضرائب 

إذا كانت الحكومة الصينية صامتة ولم تعرب عن  للحكومة الصينية. 

دعمها للمؤسسات الصينية التي تدفع الضرائب حسب القانون عندما 

تعاني من التعامل غير العادل، فقد تستهدف الواليات المتحدة شركات 

صينية كبيرة أخرى. لقد رأينا ذلك يحدث مع مؤسسات الدول األخرى 

مثل ألستوم من فرنسا وتوشيبا من اليابان. لذا فإن الحكومة األمريكية 

ال تتمتع بسمعة نظيفة وجيدة في هذا الصدد. وأعتقد أنه من المفهوم 

أن تعبر الحكومة الصينية عن آرائها.

أن  أتذكر  لكن  كثيرا،  القضيتين  هاتين  أعرف  ال  بيرلستين:  نورمان 

الواليات المتحدة لم تقم بالضرب والهجوم على شركة أجنبية معينة 

ضد  فقط  هذا  تفعل  هي  الماضية،  العقود  في  الطويلة  المدة  لهذه 

قد  والالسلكية  السلكية  المواصالت  صناعة  في  أنه  أعلم  هواوي. 

تتناقض المصالح للوطن والمصالح للشركات. هل تحاول الواليات 

قصدها  ما  بالصين؟  أم  هواوي  بشركة  الضرر  إلحاق  المتحدة 

الحقيقي؟

زيادة  في  بالفعل  تساعد  المتحدة  الواليات  أن  أعتقد  فاي:  تشنغ  رن 

من  الكبير  التأثير  هذا  لنا  يكن  لم  االجتماعي.  تأثيرنا  مبيعات شركتنا 

بفضل  واآلن  عالية.  اجتماعية  مكانة  لنا  وليس  خاصة،  كشركة  قبل 

هذه الهجومات التي شنتها الواليات المتحدة، تتجه المزيد من الناس 

٥
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والشركات إلى اإلنترنت لمعرفة هواوي. هذا يساعد على زيادة مبيعاتنا.

نورمان بيرلستين: تعني أن كل الشدائد تعود على شركتك بالنتائج 

الجيدة؟

المسؤولون  هؤالء  خارجيا.  يحدث  ما  هو  هذا  نعم.  فاي:  تشنغ  رن 

يقومون بحملة دعائية لشركتنا في  الرفيع  المستوى  األمريكيون على 

أنحاء العالم. أريد أيضا أن أتحدث عن التأثيرات اإليجابية على هواوي 

داخليا.

نورمان بيرلستين: إذا كان األمر إيجابيا جدا فلماذا ترفع الدعوى؟

رن تشنغ فاي: قال شخص مشهور إن أسهل طريقة إلسقاط القلعة 

التقوية  هي  القلعة  لتقوية  طريقة  وأسهل  الداخل،  من  الضرب  هي 

أصبح  الكفاح  عاما من   ٣٠ بعد  القول؟  هذا  نشرح  الخارج. كيف  من 

عدد كبير من موظفينا أغنياء، لكنهم قد فقدوا روح الكفاح، ال يريدون 

العمل في إفريقيا أو عمل تركيب محطات القاعدة على جبل إفرست أو 

العمل في األماكن التي يصيبها اإليدز واإليبوال. أعتقد أن شركتنا تتراجع 

وتتضعف.

نورمان بيرلستين: هل ذلك بسبب ازدياد الحجم؟

رن تشنغ فاي: ال. ذلك ألن موظفينا يزداد ثراؤهم. في مقرنا الرئيسي 

هنا في شنتشن، نرى عدد كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين ذوي 

الرواتب المرتفعة يزداد باستمرار، غير أنه ال توجد حاجة إلى الكثير من 

هؤالء األشخاص في المقر ألن أعمالنا ونظمنا قد نضجت. ظللنا ندعو إلى 

تبسيط إدارتنا ورفع كفاءتنا لسنوات طويلة، لكن ذلك لم يكن ناجحا. 

إذا استمر هذا األمر، فمن المحتمل أن تنحط شركة هواوي بعد نموها 

لمدة ٣٠ عاما مثل العديد من الشركات الغربية األخرى.

مع هذا الضغط والضرب من الواليات المتحدة، فإن جميعنا يشعرون 
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باألزمة الكبيرة. إذا لم نقم بإصالح نظامنا وتبسيط هيكلنا، فلن يكون 

هناك مخرج ومستقبل لنا. لقد دفع هذا الضغط شركتنا إلى أن تكون 

تبسيط  على  وحثنا  لموظفينا  والتفاني  الكفاح  روح  وعزز  اتحادا  كثر  أ

اإلدارة ورفع الكفاءة. قد يتم ذهاب بعض "الجنراالت" لنا إلى الخطوط 

في  المسؤولين  نعينهم  ولن  أخرى،  مرة  "الجنود"  كـ  للعمل  األمامية 

لمدة  األمامية  الخطوط  في  اآلخرون  كافح  قد  ألنه  األمامية  الخطوط 

المقر  من  ما  شخص  إرسال  يمكن  فكيف  كالقادة،  لترقيتهم  طويلة 

لتولي مناصبهم؟

إنهاء جميع  أن  أعتقد  االبتدائية.  المدرسة  في  الدراسة  إعادة  مثل  هذا 

اآلن،  فقط  دقائق   ١٠ يستغرق  األول  الصف  في  درسناها  التي  المواد 

و٢٠ دقيقة للصف الثاني، و٣٠ دقيقة للصف الثالث. قد يحتاج التخرج 

من المدرسة االبتدائية إلى أقل من يوم واحد، ويومين فقط للتخرج من 

المدرستين اإلعدادية والثانوية، و٣ أيام للجامعة. ثم نحصل على شهادة 

العالي  المستوى  على  التنفيذيون  يتمتع  فقط.  شهر  بعد  الدكتوراه 

بالخبرات والقدرات الالزمة والرغبات الكبيرة في التنافس والتفوق، حتى 

ذلك  يكون  األمامية.  الخطوط  في  مبتدئ  منصب  في  تعيينهم  تم  ولو 

أفضل بكثير من تعيينهم مباشرة في منصب إداري. هذا يفيد الجميع.

قد يستغرق هذا التحول ٣ أو ٥ سنوات. إذا تم ذلك بشكل ناجح، يمكننا 

ستتراوح  الدوالرات.  من  مليارات  بعدة  بالمقر  إدارتنا  تكاليف  تقليل 

إيرادات المبيعات المتوقعة بعد ٥ سنوات بين ٢٦٠ و٣٠٠ مليار دوالر 

أمريكي. إن الحكومة األمريكية هي من دفعنا للقيام بهذا اإلصالح. إذا 

كانت لديك فرصة للقاء بومبيو وبنس، فاشكرهما نيابة عني. إذا سافرا 

إلى الصين للزيارة وإذا كانا على استعداد للقاء معي، فسأكون سعيدا 

جدا باستضافتهما، وسأقدم لهما أحر ترحيبي.

نورمان بيرلستين: لديك وعدي.
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رن تشنغ فاي: إذا تصدعت البيضة من الداخل، خرجت منها دجاجة. 

الهش. نحن مصنوعون من  بيضة. قشرنا ليس مثل ذلك  لكننا لسنا 

يمكنك  الحديد،  على  كاف  خارجي  ضغط  بفرض  قمت  إذا  الحديد. 

في   ٪٣٥.٨ بنسبة  التجارية  أعمالنا  نمت  أقوى.  سبائك  على  الحصول 

الشهرين األولين من هذا العام مقارنة مع العام المنصرم.

لماذا قمنا برفع هذه الدعوى؟ ألننا نأمل أن تقدم الحكومة األمريكية 

أدلة لكي تري العالم شركة هواوي الحقيقية.

كنت أقلق من أن شركتنا تتراجع. واآلن هذا الضغط الخارجي يجعلني 

متحمسا. يمكنني استخدامه لتغيير وتحسين هواوي.

أقوى.  يجعلك  يقتلك  ال  ما  إن  يقول  مثل  لدينا  بيرلستين:  نورمان 

بالطبع كان هناك خطر كبير عندما تأخذ هذا الطريق ألنه عليك التأكد 

من أنك لن ُتقتل به. أفهم ما تقوله حول الحاجة إلى تقوية الشركة 

التي تكون متباطئة وأصبح بعض موظفيها كسالى بعد كسب مثل 

هذا النجاح الكبير والثروات الكبيرة. لكن يبدو أن إصالحك هذا مثل 

وجعلهم  هواوي  لشركة  األربعة"  "عصابة  لضرب  الثقافية  الثورة 

يقبلون إعادة التعليم. ربما لم أفهم كالمك جيدا، هل يمكنك إيضاح 

رأيك؟

رن تشنغ فاي: ال أحد يستطيع كسب النجاح دون المصاعب والمتاعب. 

على مرور التاريخ، جاء األبطال من المشقات. هذا ليس الثورة الثقافية. 

في أي شركة يتعين على الموظفين الذين يتخلفون عن الركب المغادرة. 

على الرغم من ذلك، هناك شيء مختلف في هواوي: يمكن للموظفين 

الذين يستوفون شروطا معينة الحفاظ على أسهمهم من أجل كسب 

الرزق.

٦
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موظفونا سعداء بالفعل إذا قمنا بتبسيطهم ونظامنا ونقلهم إلى فرق 

العمل الرئيسية لدينا. على سبيل المثال، قبل عامين قمنا بحل قسم 

كان يعمل على البرامج. كان لديه ١٠٠٠٠ موظف. وأنفق هذا القسم حوالي 

١٠ مليارات دوالر أمريكي على البحث والتطوير دون إبداع أي منتجات 

جيدة. فقررنا إعادة بناء هيكلة هذا القسم. شعرنا بالقلق في البداية من 

أن بعض الموظفين قد يكونون غير سعداء حتى قمنا بالتفكير في رفع 

إلى  كلهم  الموظفين  هؤالء  انتقل  شيئا  نفعل  أن  قبل  ولكن  رواتبهم. 

الرئيسية لدينا برضاهم واختيارهم، بما فيها فرق األجهزة  فرق العمل 

وفرق األعمال السحابية. أعتقد أن هؤالء الموظفين قدموا مساهمات 

جليلة في نمونا السريع في أعمال المعدات في السنوات الماضية. ترك 

هؤالء الموظفون خط إنتاج كان أداؤه سيئا وانتقلوا إلى خط إنتاج ناجح 

يقدم لهم المزيد من فرص الترقية، طبعا كانوا بحاجة إلى االختبارات في 

هذه المناصب الجديدة. سننظم في مارس هذا العام حفل توزيع الجوائز 

بين  يتراوح  مما  المتكون  الفريق  هذا  ألن  الموظفين.  هؤالء  على  ثناء 

كمل عملية انتقاله دون أي شكوى. قالوا إنهم  ١٠٠٠٠ و٢٠٠٠٠ موظف أ

يريدون اختيار ٣٠٠٠ شخص من فريقهم للسير على السجادة الحمراء 

كاالحتفال. ليس لدينا مانع. ولكننا ال نعرف ما إذا كانت السجادة طويلة 

لتستوعب هذا العدد من الحضور.

هناك  لبالدنا.  التجارة  في  المشكلة  نفس  لدينا  بيرلستين:  نورمان 

وهم  الورقية  الجريدة  عصر  في  نشأوا  الذين  األشخاص  من  كثير 

يحصلون على المعلومات عن طريق تقليدي. ولكن اآلن يجب عليهم 

التعلم ونقل المعلومات على هاتف Mate X أو هواتف أصغر، ومن 

الصعب جدا إعادة تعليم األشخاص الذين نشأوا تحت نظام معين. 

أنا معجب بك ونجاحك للغاية.

نورمان بيرلستين: مقارنة بين حالك وشركة هواوي اليوم، وحالهما  ٧
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منذ أن قمت بتأسيسها مع عدد قليل من األشخاص عام ١٩٨٧ في 

الشركة خالل  في مقر  بجولة  قمنا  لقد  الفرق؟  ما هو  شقة صغيرة، 

األيام الماضية ورأينا الكثير من العمارات المدهشة كما رأينا الكثير 

التي تنطوي على  المتطورة  التقنية  بتطوير  الموظفين يقومون  من 

أحدث العلوم والتكنولوجيات. هل ممكن أن تستعرض تاريخ تطور 

الشركة وحياتك المهنية؟ من المعروف أن شركة هواوي بدأت من 

القيام ببيع جهاز التبديل لشركات في هونج كونج. وكان اختصاصك 

هو الهندسة المعمارية فأنت بدون خبرة فنية في هذا المجال. كيف 

حققت هذا التحول الكبير من جندي عاطل عن العمل إلى مؤسس 

تذكر  أستطيع  ال  األربعين من عمرك؟  في  كنت  وأنت  شركة خاصة 

مثل  في  جديدة  شركة  يؤسس  بالدنا  في  التجارية  األوساط  في  أحد 

هذا العمر إال رالف روبرتس من شركة كومكاست. كان يقوم بصنع 

خطوة  كبيرة  تكنولوجية  شركة  أنشأ  ثم  األليفة،  للحيوانات  أحزمة 

خطوة. أرغب في معرفة ماذا دفعك إلى األمام وجعلك ناجحا.

خالل  كبير  بشكل  السالح  بنزع  الصيني  الجيش  قام  فاي:  تشنغ  رن 

الفترة االنتقالية فعدت إلى المجتمع. في ذلك الوقت، كانت البالد تنتقل 

أيضا من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق.

اليوم. يمكن أن  ليس من السهل حقا على الصين أن تحقق إنجازات 

نتخيل مدى صعوبة انتقال الدول مثل كوريا الشمالية إلى النظام مثل 

المجتمع  في  االندماج  وحاولنا  تسريحنا  تم  عندما  المتحدة.  الواليات 

على  الحصول  فيه  استطعنا  الذي  القديم  العصر  تركنا  لقد  القديم، 

الرواتب الشهرية الثابتة. لم يكن لدينا أي فكرة عما كان عليه اقتصاد 

كن أعرف ما هو السوبرماركت. كان العديد من أصدقائي  السوق حتى لم أ

إلى  للدراسة. عندما عادوا  المتحدة وكندا  الواليات  إلى  الذين يسافرون 

الصين، تحدثوا عن السوبرماركت بتعجب. لكنني لم أستطع تخيله أو 

فهم هذا الشيء. مع مرور الوقت فهمت ذلك وظهر السوبرماركت في 
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زارنا في شنتشن حيث دخل أحد  ابن أخي زوجتي  أن  أتذكر  شنتشن. 

محالت السوبرماركت ورأى اآلخرين يأخذون البضائع من الرفوف كما 

يريدون، فاعتقد أن كل البضائع مجانية.

شامال  فهما  السوق  اقتصاد  فهمت  ما  الصين  إن  مبالغة.  ليس  هذا 

االقتصاد  لهذا  البحر  بالفعل نغرق في هذا  وعميقا قبل ٣٠ عاما. وكنا 

فقدنا االتجاه. كيف عشنا في ذلك العصر؟ من المفروض فينا أن نعيل 

الشركة. غالبا ما  بداية تأسيسي  العائلة، والحياة كانت صعبة جدا في 

ذهب أفراد عائلتي إلى السوق في المساء حيث كان يمكننا شراء السمك 

الميت والروبيان الميت بسعر أرخص لتغذية األطفال بالبروتين. عندما 

العظام، ثم  أوال ونبقي  اللحم  نأكل  الوقت، كنا  الدجاج في ذلك  تناولنا 

نستخدم العظام إلعداد الحساء. هذه هي حياة الشعب الصيني قبل ٣٠ 

عاما. نشأت ابنتي منغ وان تشو في مثل هذه البيئة أيضا.

يمكننا أن نرى الجهود الكبيرة التي بذلتها الصين في اإلصالح واالنفتاح 

الغرب، يرى بعض  حتى تحقق كل ما هي عليه اآلن. من وجهة نظر 

عاما،   4٠ أو   ٣٠ قبل  ما  لنتخيل  ولكن  يكف،  لم  اإلصالح  أن  الناس 

هنا  الجلوس  عن  ناهيك  الشرطة  فستعتقلني  معك،  تصافحت  إذا 

الواليات  التحدث بحرية ليس فقط عن  اليوم  والتحدث معك. يمكننا 

الصين  بذلت  لقد  أيضا.  الصين  في  الخاصة  قضايانا  عن  بل  المتحدة 

جهودا كبيرة في دفع اإلصالح السياسي. هذه العملية بطيئة باعتبار أن 

الصين كانت تتخلف عن الدول المتقدمة في العالم من حيث مستوى 

التربية والتعليم. لهذا السبب، أظهرنا دائما الصبر. عندما ال توجد قوانين 

ثم  لذلك،  قوانين  هناك  كانت  عندما  ذلك،  نفعل  لن  فإننا  ما،  لشيء 

نتبعها ونفعل ما نشاء.

والحساء.  والعظام  الدجاجة  قصة  عن  تحدثت  بيرلستين:  نورمان  ٨
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إلى  به  وتأتي  شخصيا  الحساء  تعد  كنت  إنك  لي  الناس  بعض  قال 

موظفيك في بداية عملك. هل هي قصة حقيقية؟

أننا في إجازة  رن تشنغ فاي: ذلك مبالغة. أجيد الطبخ، وما حدث هو 

كل األطباق المسلوقة بالصويا التي أطهيها. لذا طبخت  وأراد موظفونا أ

شيئا لهم. ولكن األطباق ليست الحساء.

جمهورية  في  العمل  رحلة  في  كنت  أخرى.  حقيقية  قصة  هناك 

هناك.  ونصفا  يوما  قضيت  للغاية.  صغيرا  المكتب  كان  تركمانستان. 

الخنزير  المحلية واشتريت قطعة كبيرة من لحم  فتجولت في السوق 

ثم أعددت اللحم المسلوق بالصويا للجميع. كانت القطعة من اللحم 

كبيرة جدا واستغرق الطهي ٦ ساعات. فتجاذبت أطراف الحديث مع 

كثر. في عطالت  موظفينا خالل الطبخ. لذا تعرفنا بعضنا على البعض أ

نهاية األسبوع أبقى في المنزل وأطبخ. زوجتي تحب أن تمازحني بأنني 

أطبخ لخادمة المنزل.

زرت  أنك  أعرف  تركمانستان،  زرت  أنك  ذكرت  بيرلستين:  نورمان 

الواليات المتحدة مرات. هل تأثرت بأي شيء في هذه الرحالت يؤثر 

على أسلوب إدارتك؟

المتحدة منذ صغري حتى  بالواليات  كبير  أنا معجب  رن تشنغ فاي: 

الصيني  الشعبي  التحرير  لجيش  العامة  األركان  إدارة  نظمت  اآلن. 

بالجولة االستطالعية إلى مدرسة وست بوينت خالل فترة الثورة الثقافية 

الكبرى. كان هناك قدر كبير من التغطية حول هذه الجولة على الجريدة 

مع  يتطابق  ووصفها  حقيقية  التغطية  كانت  التحرير.  لجيش  اليومية 

ما رأينا هناك. ظلت شركتنا تدرس من الجيش األمريكي. على سبيل 

هو شيء  هذا  التدريب.  فعالية  لتحسين  االختبارات  نستخدم  المثال، 

درسناه من الجيش األمريكي

٩
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إننا نتعلم من الواليات المتحدة جديا. خالل ال٢ والـ ٣٠ سنة الماضية، 

المتحدة  الواليات  من  استشارية  شركة  و٣٠   ٢٠ بين  ما  بدعوة  قمنا 

 ١٠ من  يقرب  ما  دفعنا  قد  ربما  لإلدارة.  األمريكية  الطريقة  لتعليمنا 

مليارات دوالر أمريكي كرسوم االستشارة، كما وظفنا شركة كيه بي إم 

جي كمدقق لحساباتنا. هذا هو تقريرنا السنوي الذي تمت مراجعته من 

قبل شركة كيه بي إم جي.

نورمان بيرلستين: هل هي أحدث نسخة؟

الماضي. سنصدر األحدث في ٢٩ مارس.  للعام  رن تشنغ فاي: ال. هو 

سأرسله إليك بعد النشر.

الواليات المتحدة. لنتحدث  نورمان بيرلستين: قد تحدثنا كثيرا عن 

قبل  فانكوفر  في  شقة  واشترينا  كندية  زوجتي  إن  كندا.  عن  شيئا 

محاميك  مع  التحدث  أود  مارس.   ٢٢ في  إليها  سأسافر  سنوات، 

كندا  حول  يجري  ما  فهم  لمحاولة  ممكنا  األمر  كان  إذا  فانكوفر  في 

كبر ارتياب بالنسبة لي. أفهم  والواليات المتحدة وابنتك. إن ذلك هو أ

مرة  أول  هي  هذه  لكن  والغرامات.  والعقوبات  التجارية  النزاعات 

أعرف فيها مثل هذه القضية. أعتقد أن كثيرا من الكنديين مترددون 

كثر؟ في االختيار أيضا. فهل من الممكن أن توضح لنا أ

حد  على  القضية  هذه  في  والصين ضحايا  كندا  كانت  فاي:  تشنغ  رن 

سواء. كما يقول المثل، "في اشتباك الجهلول والمحارة مكسب للصياد." 

الصين  التجارية مع  المتحدة كثيرا من مفاوضاتها  الواليات  استفادت 

بينما عانت كندا كثيرا خاللها. أعتقد أن منغ وان تشو ليس لديها سجل 

إجرامي ولم ترتكب أي جريمة في كندا، وكندا لم تتخذ الطريقة األكثر 

حكمة. قد سافرت منغ إلى العديد من الدول، لماذا لم تقم هذه الدول 

بهذه العملية؟ قد دخلت القضية العمليات القضائية، فيجب علينا أن 

١٠
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نلجأ إلى القانون لحلها.

نورمان بيرلستين: أفهم قولك وأبدي احترامي لذلك. ال أعني أي شيء 

مضاد. أود فقط التعرف عليها على وجه الوضوح من محاميك.

رن تشنغ فاي: يمكنك لقاء محامينا في كندا.

ولكن  قبل سنوات  محاميا  أشتغل  أن  أريد  كنت  بيرلستين:  نورمان 

القانون الكندي يتجاوز حدود قدرتي.

نورمان بيرلستين: اتجهت إلى مدينة شنتشن بعد مغادرة الجيش، 

وكانت تتطور بسرعة مثل شركة هواوي. فهل تتفضل بالتحدث عن 

شنتشن وأهمية هذه المدينة الناشئة لك ولشركتك؟

عدد  إليها  تدفق  للمهاجرين.  مدينة  هي  إن شنتشن  فاي:  تشنغ  رن 

اإلصالح  مركز  باعتبارها  عقود  عدة  قبل  الطموحين  الشباب  من  كبير 

المتحدة  الواليات  إلى  المايفالور  سفينة  وصول  مثل  ذلك  واالنفتاح. 

لتكون  السفينة  متن  على  اتفاقية  البروتستانتيون  هؤالء  وقع  حيث 

كانت  ولكن  الالحق،  الوقت  في  السياسي  للكيان  التشريع  أساس 

شنتشن ليس لديها حق التشريع. في بداية اإلصالح سعت شنتشن إلى 

تحقيق االختراقات ألنظمة ولوائح الوطن. كان أول إصالحاتها هو دفع ما 

يساوي ٥ سنت أمريكي كمكافأة لنقل شاحنة من الطين، فزادت كفاءة 

العمل واإلنتاج في ذلك الوقت بشكل كبير. وأثار هذا اإلصالح عاصفة في 

جميع أنحاء الصين. يرى بعض الناس أنه ناتج عن السياسة الرأسمالية 

فمن الضروري إزالته. على الرغم من ذلك، نمت شنتشن وبذلت جهودا 

كبيرة للتخلص من النظام القديم، وكانت هذه العملية مفعمة باآلالم. 

في ذلك الوقت خرق بعض الكوادر الحكومية القانون والذين كانوا لهم 

فضل في دفع اإلصالح واالنفتاح في شنتشن. لكن التاريخ لن ينساهم 

١١
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وينسى مساهمتهم. إن أي تقدم في التاريخ يأتي بتكلفة معينة.

لصحيفة  آسيا  منطقة جنوب شرقي  مراسل مكتب  بيرسون  ديفيد 

الفهم.  لديهم سوء  األمريكيين  الكثير من  إن  تايمز:  أنجلوس  لوس 

إنهم ال يعرفون عالقات شركة هواوي مع الحكومة الصينية والحزب 

الشيوعي الصيني ودورهما في إدارة وتشغيل هواوي. هل تتفضل 

في  الحزب  لجنة  إنشاء  الطبيعي  من  وهل  العالقات؟  هذه  بإيضاح 

الشركات الصينية؟ وأي منظمات حكومية من المفروض في شركة 

معها  االتصال  على  البقاء  أو  ولوائحها  لمتطلباتها  االمتثال  هواوي 

إلجراء األعمال في الخارج؟

أنه يجب على كل شركة  الصيني على  القانون  رن تشنغ فاي: ينص 

إنشاء  بعد  لجنتنا  أنشأنا  فيها.  الحزب  لجنة  إنشاء  الصين  في  تعمل 

لجنة  تتطلب  وكوكاكوال.  إم،  بي  آي  الصينية لشركات موتوروال،  الفروع 

المؤسسات  من  العديد  فترحب  بجد،  العمل  الموظفين  من  الحرب 

لشركتنا  الحزب  لجنة  تشارك  ال  اللجنة.  هذه  بمثل  التمويل  األجنبية 

أخالق  بل في ضمان  األشكال  بأي شكل من  أعمالنا  قرارات  في صنع 

يتم  اللجنة  أعضاء  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  منتجاتنا.  ونوعية  موظفينا 

انتخابهم بالتصويت الديمقراطي وليس بتعيينهم من خارج هواوي.

الصينية  القوانين  نطيع  فإننا  الصينية،  بالحكومة  هواوي  عالقة  أما 

لشركتنا  المالية  اإلعانات  بعض  الصين  تقدم  كما  الضرائب،  وندفع 

األوروبي  االتحاد  تمدنا  األساسية مثلما  األبحاث  االستثمار في  أجل  من 

من   ٪٠.٢ من  أقل  هي  نتلقاها  التي  اإلعانات  إجمالي  لكن  باإلعانات. 

الشركات األجنبية، على نفقات  إيراداتنا. تحصل أي شركات، بما فيها 

األساسية  باألبحاث  للقيام  ذلك  ولكن  هذه،  مثل  والتطوير  البحث 

وليست األبحاث التكنولوجية. يجب على جميع النتائج نشرها الستفادة 
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هواوي  وشركة  الصينية  الحكمة  بين  أخرى  عالقة  ال  منها.  البشر  كل 

إضافة إلى ما ذكر أعاله.

بين  والموازنة  باالختيار  كمراسل  أقوم  ما  دائما  بيرسون:  ديفيد 

شيئين: الواليات المتحدة أوال أم مهنة الصحافة أوال؟ وما اختيارك؟ 

الصين أوال أم هواوي أوال؟

رن تشنغ فاي: أوال لقد أوضحنا موقفنا لالتحاد األوروبي، أال وهو أننا على 

أن  الطرفان  اعتقد  إذا  التجسس.  عدم  اتفاقية  على  للتوقيع  استعداد 

االتفاقية بين مؤسستين ال تكفي من حيث المصداقية، يمكننا نطلب 

من الحكومة الصينية أن تحضر وتشهد التوقيع. إذا كانت الحكومة لدول 

للتوقيع  المستوى  الرفيعي  مسؤوليها  إلرسال  استعداد  على  أخرى 

على االتفاقية مع الحكومة الصينية لضمان عدم مشاركة المؤسسات 

الصينية في أنشطة التجسس وعدم تركيب األبواب الخلفية، فقد توافق 

الحكومة الصينية على ذلك.

الخلفية  األبواب  تركب  لن  أن شركة هواوي  الصينية  الحكومة  عرفت 

كبار  أحد  الضوء  سلط  قد  األخرى.  للدول  تبيعها  التي  المنتجات  في 

المسؤولين للحكومة الصينية يانغ جيه تشي خالل مؤتمر ميونخ لألمن 

٢٠١٨ على موقف الحكومة المتمثل في أن الصين لن تسمح الشركات 

الصينية بتركيب األبواب الخلفية وتطلب منها االمتثال لقوانين األمم 

المتحدة وقوانين البلدان األخرى.

اآلن نقوم بدفع عملية التوقيع على اتفاقية عدم التجسس مع االتحاد 

بعض  ألن  األمر  هذا  إلنجاح  الطريق  بداية  في  زلنا  ما  ولكن  األوروبي. 

عليها  التوقيع  بلد  يريد  إذا  عليها.  التوقيع  تود  ال  األمريكية  الشركات 

دفع  على  وسيساعد  بالتوقيع  األخرى  الدول  ذلك  فسيقنع  معنا، 

التفاهم بيننا والحكومة األمريكية.
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الحكومة  ضد  الدعوى  هواوي  شركة  رفعت  قد  بيرسون:  ديفيد 

ستشجع  فهل  اإلستراتيجية.  خططك  من  أنه  وأظن  األمريكية 

فيسبوك على رفع الدعوى ضد الحكومة الصينية حول منعها من 

السيارات  لصنع  األمريكية  الشركات  تشجع  وهل  الصين؟  دخول 

المشاريع  من  للخروج  الصينية  الحكومة  ضد  الدعوى  رفع  على 

المشتركة التمويل؟ وهل تشجع الشركات التكنولوجية األخرى على 

رفع الدعوى للدفاع عن مصالحها؟

إلى  السعي  األمريكية في  التصنيع  أدعم شركات  أوال،  رن تشنغ فاي: 

إذا  الصين.  في  هنا  بالكامل  أجنبية مملوكة  تأسيس شركات  في  الحق 

إذا  طلباتها.  الصينية على  الحكومة  توافق  فقد  الشركات  هذه  حاولت 

كانت الحكومة المحلية الصينية ترغب في تأسيس الشركات المملوكة 

المشتركة من أجل كسب بعض المنافع، فيمكن لهذه الشركات إيضاح 

مواقفها إلى الحكومة المركزية وترفض طلب الحكومة المحلية. ال نريد 

تأسيس الشركات المشتركة في الخارج أيضا ألن إدارتها تستدعي جهودا 

كبيرة وتضيع كثيرا من الوقت. أعتقد أنه يجوز للشركات األمريكية أن 

تتقدم بالطلب إلى الحكومة الصينية أوال إلنشاء شركات أجنبية مملوكة 

أن  تستطيع  هكذا،  المشتركة،  المملوكة  الشركات  من  بدال  بالكامل 

تتجنب مشكلة في نقل التكنولوجيا أيضا.

ثانيا، إذا أرادت شركات اإلنترنت األمريكية دخول السوق الصينية، فقد 

يمكن أن تبدأ بشركات غير حساسة من حيث السياسة مثل أمازون. 

تأتي شركة أوال فممكن أن تأتي الشركات األخرى الحقا. أعتقد أن الجميع 

يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية.

نورمان بيرلستين: ما هي الشركة المملوكة المشتركة؟ أعتقد أنها 

مثل "البقاء تحت سقف واحد ولكن بأهداف مختلفة.

أي  تحقيق  في عدم  ترغب  كنت  إذا  ذلك.  أوافق على  رن تشنغ فاي: 
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مملوكة  شركة  تنشئ  أن  األحسن  فمن  الفوضى،  إحداث  أو  شيء 

إنشاء شركة مملوكة مشتركة  مشتركة. هناك قصة تقول: "أرغب في 

معك. أنت تأخذ ٩٩٪ من الحصة أما أنا فآخذ ١٪، ولكن بشرط واحد، 

وهو أن تعطيني بطاقة ائتمان. أستخدم هذه البطاقة لالستهالك وبعد 

أن أستهلك ٩٩٪ سأردها إليك."

نورمان بيرلستين: كتب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل أندرو غروف 

كتابا تحت عنوان " يبقى مجانين العظمة وحدهم على قيد الحياة". 

يذكرني كالمك هذا الشخص.

رن تشنغ فاي: أوافق على قوله. أنا معجب به أيضا. وأنا من مجانين 

العظمة أيضا.

ألنك  سمعته  عمل  أفضل  تشتغل  أنك  أعتقد  بيرلستين:  نورمان 

تتمتع بقوة النقض. هل سيحصل خلفك على نفس السلطة أم ال؟ 

هل هذه فقط للمؤسس؟

رن تشنغ فاي: لقد قررنا في األصل إزالة هذه السلطة بعد وقت معين 

مثل سنة أو سنتين. لكننا رأينا أنه ال يمكن ترك مصير شركتنا للعملية 

من  المتحدة  المملكة  انسحاب  شاهدنا  أن  بعد  تماما  الديمقراطية 

االتحاد األوروبي. فقررنا الحفاظ على قوة النقض. ينص ميثاقنا لقيادة 

الشركة على أنه يمكن وراثة قوة النقض ولكن ال يمكن ذلك لعائلتي. 

النخبة  لجنة  قبل  من  الجماعي  االقتراع  بحسب  القوة  ممارسة  تتم 

فرد  أي  يوجد  أال  الممكن  من  منتخبين.  أعضاء  سبعة  من  المتكونة 

عائلتي فيها.
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نورمان بيرلستين: ما يلي هو شعوري الشخصي. وذلك ال يسجل.

رن تشنغ فاي: ال بأس. يمكنك تسجيله.

الشركة  في  موقعك  في  التفكير  باستمرار  ذكرت  بيرلستين:  نورمان 

وكيفية نمو الشركة من البداية كشركة صغيرة خطوة خطوة ويبدو 

القيام  سنة  كل  فأحاول  أنا  أما  أبدا.  األصلية  نيتك  تنسى  لن  أنك 

بالتجول في العالم وبمثل هذه التغطية لتذكير نفسي بمدى صعوبة 

ألكون صحفيا شابا.

غوغل  ننتظر  ونحن  على حد سواء.  الشباب  في  نحن  فاي:  رن تشنغ 

لتخترع نوعا من األدوية التي تجعلنا نعود إلى الطفولة ونبقى على قيد 

الحياة إلى األبد. عندما نعود إلى الـ ١٨ من عمرنا، لنقم حفل االحتفال.

نورمان بيرلستين: أنا أتطلع إلى ذلك.

الدعم  لتبادل  دائما  ابنتك  مع  تتحدث  أن  آمل  بيرلستين:  نورمان 

والتأييد.

رن تشنغ فاي: نتبادل أطراف الحديث دائما. وتصاحبها أمها في كندا.

نورمان بيرلستين: إن أساليب العمارات بما فيها العمارة اليوم بمقر 

من  الصغير  القطار  نركب  كنا  أمس  كثيرا.  تعجبني  هواوي  شركة 

"التشيك" إلى "فرنسا" و"ألمانيا". فيم تفكر عندما قمت بالتصميم 

لهذه العمارات المتميزة؟

رن تشنغ فاي: هي نتائج المناقصة. إن مقر بحيرة سونتشان هو تم 

كان  سيكي.  نيكين  مؤسسة  من  أوكاموتو  المصمم  يد  على  تصميم 
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الخبراء الختيار التصميمات يحبون تصميمه حبا جما فاختاروه. حصل 

هذا المصمم الياباني على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 

في الواليات المتحدة، لكنه ال يتكلم اإلنجليزية. إنه عبقري!

نورمان بيرلستين: كنت أعمل في اليابان لمدة ٣ سنوات. وال أتكلم 

أتكلم  اليابانية. كما كنت أعمل في هونج كونج لمدة ٣ سنوات. وال 

الكانتونية. لكنني لست عبقريا.

رن تشنغ فاي: أنت عبقري. إن أوكاموتو هو عبقري في فن المعمار. 

وإنك عبقري في مجال وسائل اإلعالم.

نورمان بيرلستين: قلت إن ابنتك ال تكون خلفك ألن خلفيتها هي في 

يجيد  قائد  إلى  الحجم  الكبيرة  وتحتاج شركة هواوي  األموال.  إدارة 

العلوم والتكنولوجيا. هل هذا صحيح؟

رن تشنغ فاي: نعم.
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رن تشنغ فاي: إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم. يمكن أن تكون 

ولكن  الصراحة.  بكل  عليكم  وسأجيب  جدا،  وحادة  مباشرة  أسئلتكم 

لدي نقطة ضعف، ال يمكنني إال أن أقول الحقيقة ولن أقوم بتعديلها، 

فبالطبع أن يخطئ األشخاص الذين يقولون الحقيقة في بعض األحيان.

بيت بالزيل رئيس التحرير لمجلة فيرشافتفوخ االقتصادية األسبوعية: 

الثالث:  القيادية  القدرة  مبادئ  إلى  للشركة  الناجحة  اإلدارة  تنسب 

"التواضع والحماسة والتعلم المستمر". أي من المبادئ الثالثة أهم 

في اعتقادك؟

رن تشنغ فاي: لم أقل هذا الكالم، ربما هناك نوع من سوء التفسير 

على االنترنت. أعتقد أن أهم عنصر في إدارة أعمال الشركة هو االتجاه، 

االتجاه الذي يسعى إلى خلق القيمة للعمالء. هناك كثير من الناس في 

العالم الذين متواضعون ومجتهدون في الدراسة، ولكن ليس بالضرورة 

أن يخلقوا هؤالء الناس ثروة. ألن الثروة موجودة في جيوب العمالء، إذا 

"السطو"،  يسمى  الفعل  وهذا  جريمة  فارتكبت  إجباريا،  تأخذها  كنت 

إذا كنت تأخذها خفيا، كما ارتكبت جريمة تسمى "السرقة"؛ الطريقة 

الوحيدة ألن يعطيك العمالء أموالهم بمحض إرادتهم هي أن تخلق لهم 

قيمة حيث يتبادل الجانبان بتكافؤ.

رئيس التحرير: يعتبر رئيس ترامب "عدوا" لهواوي، ولكن قد أثنيت 

عليه مؤخرا بأنه رئيس عظيم بسبب سياسته االقتصادية، فأي مبدأ 

من مبادئ القدرة القيادية التي ذكرتها تمثله عظمة ترامب؟

ثقيال  الشركات  العبء على  يكون  الحاضر،  الوقت  رن تشنغ فاي: في 

نسبيا، إذا لم يتم تخفيف العبء، فلن تكون الشركات ناشطة. ال يمثل 
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تطبيق "صناعة 4.٠" في ألمانيا مشكلة فنية بحتة تماما، بل من شأنها 

حدوث  وتقليل  العالية  والرفاهية  المرتفعة  لألجور  الضغوط  تخفيف 

ألمانيا بحيث  بالكامل في  االصطناعي  الذكاء  تعميم  تم  إذا  اإلضرابات. 

يمكن لشخص واحد القيام بعمل يتطلب ١٠ أشخاص حاليا، فإن عدد 

مليون  لـ٨٠٠  معادال  سيصبح  نسمة  مليون   ٨٠ البالغ  ألمانيا  سكان 

نسمة، مما يجعلها مساهمة كبيرة للصناعة العالمية. أعتقد أن الرئيس 

هذه  مثل  في  الضرائب  معدالت  تخفيض  في  نجح  ألنه  عظيم  ترامب 

الفترة القصيرة من الزمن في بلد ديمقراطي. يبدو أنه يهدف إلى جذب 

االستثمارات األجنبية، ولكن إذا كان يخيف البلدان والشركات األخرى 

في  االستثمار  حول  مخاوف  لديهم  ستكون  فالجميع  وآخر،  حين  بين 

المتحدة  الواليات  في  الضرائب  تخفيض  وسياسة  المتحدة،  الواليات 

ستكون أقل فعالية بكثير.

إن  إذ  أنجيال ميركل عظيمة،  األلمانية  المستشارة  أن  أعتقد  بالعكس، 

الضرائب.  تخفيض  التأثير على  نفس  له  4.٠ سيكون  الصناعة  إطالق 

كثير  على  الحصول  فيمكنها  تجاريا،  الصين شريكا  ألمانيا  اتخذت  إذا 

الصين،  الجديد في  األجنبي  االستثمار  لقانون  السوق. وفقا  من فرص 

تسمح الصين للشركات األجنبية أن تكون مملوكة بالكامل لألجانب، 

بحيث يمكن للشركات األلمانية إنشاء مصانع مملوكة بالكامل لألجانب 

لصناعة اآلالت والسيارات في الصين. ال تحصل هذه الشركات على سوق 

والبيع،  اإلنتاج  في  التكاليف  تخفيض  تستطيع  بل  فحسب،  ضخمة 

الصيني  الرئيس  زار  عندما  وقوة.  ازدهارا  كثر  أ ألمانيا  ستكون  بالتالي، 

الدولة لي كه تشيانغ أوروبا، نقال هذه  شي جين بينغ ورئيس مجلس 

الرسالة وهي أن الصين على استعداد لتوسيع االنفتاح.

ال  األلمانية:  هاندلسبالت  لصحيفة  التحرير  رئيس  أفهويب  سفين 

تزال تثني على الرئيس ترامب مؤخرا، بينما هو يعتبر أسوأ "عدو"  ٣
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بما في ذلك  المتحدة اآلن حلفاءها،  الواليات  لشركة هواوي. وتحث 

إجراءات  اتخاذ  أو  لهواوي،  التكنولوجيا  ألمانيا، على عدم استخدام 

كثر صرامة لتكنولوجيا هواوي على األقل. فأي نوع  مراجعة أمنية أ

من القدرات القيادية أظهرها ترامب في اعتقادك؟

آمل  الخاص.  العالم من موقف شركتي  إلى  أنظر  لن  رن تشنغ فاي: 

أن تدرك الحكومة الصينية أهمية اإلصالح الضريبي لترامب، ويتعين 

على الصين تخفيض الضرائب الثقيلة لجعل الشركات الصينية تتطور 

أساس  على  الصين  في  المرتفعة  الضرائب  تتشكل  أفضل.  بشكل 

العمالة المنخفضة التكاليف، ولكن تكاليف األجور اآلن مرتفعة، فقد 

ستواجه التنمية في الصين عائقا كبيرا إذا تواصل الصين فرض الضرائب 

المرتفعة.

أعمالها  األمريكي على هواوي على  الحصار  أثر  التحرير: هل  رئيس 

التجارية؟

رن تشنغ فاي: ال، ارتفعت إيراداتنا في الربع األول من هذا العام بنسبة 

أن  نود   .٪  ٣٥.4 بنسبة  األرباح  وارتفعت  سنوي،  أساس  على   ٪  ٣٠.٦

نشكر بعض الساسة األمريكيين الذين كانوا يدعون اآلخرين إلى منعنا 

في جميع أنحاء العالم. وهذا يجعل الجميع يفكرون: هل كانت الواليات 

المتحدة خائفة من أي شخص؟ لم تكن خائفة من أي شيء، أو أي 

يدل  هذا  صغيرة"؟  "كأرنب  وهي  هواوي  من  تخاف  فلماذا  شخص، 

على أن المنتجات التي أنتجتها هذه "األرنب الصغيرة" جيدة جدا. اآلن 

تشتري بعض الدول معداتنا حتى بدون اختبارها. لذلك، يتعارض الدور 

الذي تلعبه الواليات المتحدة مع رغباتها.

قبل أن تروج الواليات المتحدة للجيل الخامس، كنت قلقا على مستقبل 

والتطوير  البحث  وتيرة  أن  الوقت  ذلك  في  اعتقدت  الخامس،  الجيل 

٤
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للجيل الخامس كانت سريعة جدا، بينما لم تظهر في المجتمع البشري 

متطلبات للتطبيقات التجارية التي ال بد أن تعتمد على الجيل الخامس. 

لذا  الخامس،  للجيل  اإلنجازات  من  حققوا  بما  بالفخر  علماؤنا  يشعر 

بسرعة  العمالء  متطلبات  دفع  تم  لذلك،  ونتيجة  بإعالنه،  يقومون 

كبيرة. ولكن لألسف الشديد، اعتبرت الواليات المتحدة حقا أن الجيل 

لنا،  االتصال  شبكات  إن  تطويره.  ودفعت  إستراتيجي  سالح  الخامس 

من محطات الجيل الخامس األساسية إلى البث عبر األلياف البصرية 

حزمة  تفتح  وال  شفافة،  كلها  الشبكة،  إلى  وصوال  الميكروويف،  وبث 

المعلومات إال حتى يتم تنفيذ الحوسبة الحافة على الشبكة األساسية. 

فهو  البصرية  األلياف  عبر  البث  أما  "حنفية"،  يشبه  الخامس  الجيل 

و"الحنفية"  أصغر،  الرابع  للجيل  "الحنفية"  المياه"،  "أنبوب  يشبه 

كبر. لكن تنظر الواليات المتحدة إلى "الحنفية" كأنها  للجيل الخامس أ

"قنبلة نووية"، ولفتت انتباه العالم أجمع ويتحدث الجميع عن الجيل 

نتاج  هو  الخامس  الجيل  عصر  إن  نقول  أن  يمكننا  لذلك،  الخامس. 

الواليات المتحدة.

على  المتحدة  الواليات  عقوبات  وراء  الدافع  أن  تظن  هل  مراسل: 

هواوي هو دافع سياسي؟

أحد  يتجاوزها  أن  تريد  ال  المتحدة  الواليات  ألن  نعم،  فاي:  تشنغ  رن 

في أي صناعة، حتى ولو كانت تلك الصناعة ليست مهمة، فهي على 

استعداد لقمعنا. ولكن لألسف، أصبح القمع للواليات المتحدة حافزا 

لنمونا في صناعة الجيل الخامس.

كبر الضحايا في الحرب  رئيس التحرير: هل أصبحت شركة هواوي أ

التجارية بين الصين والواليات المتحدة؟

رن تشنغ فاي: ال، ألنه ليست لدينا مبيعات كثيرة في الواليات المتحدة. 

٥
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الصديقة  الغربية  الدول  تأثير علينا هو سوق  له  الذي  الوحيد  الشيء 

تنتقل  ترى معلوماتها  أن  تريد  ال  األوروبية  فالدول  المتحدة.  للواليات 

إلى الصين، وال تريد أن تراها تنتقل إلى الواليات المتحدة أيضا. السبب 

بقاء  أصرت على ضرورة  أنها  هو  ترامب  ميركل مع  في عدم مصافحة 

المعلومات األوروبية في أوروبا. اقترحت ألمانيا استخدام المعدات من 

بائعين متعددين، بما فيهم الواليات المتحدة والصين والدول األخرى 

لبناء جدار مع "طوب" ينتجه كل من هذه الدول، فال يمكن أن تخترقه 

معلومات ألي دولة وتمت حماية المعلومات أللمانيا. نؤيد هذا االقتراح 

المقدم من ألمانيا.

صرح الرفيق يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية 

للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة 

 " أن  لألمن  ميونيخ  مؤتمر  في  الصيني،  الشيوعي  للحزب  المركزية 

الحكومة الصينية تطلب دائما من الشركات الصينية االلتزام بالقواعد 

يوجد  ال  وأنه  فيها،  تعمل  التي  البلدان  في  واللوائح  والقوانين  الدولية 

أي قانون في الصين يتطلب من الشركات تركيب "األبواب الخلفية" أو 

جمع االستخبارات األجنبية. كما ذكر رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ 

في المقابلة مع الصحفيين بعد نهاية المؤتمر الوطني لنواب الشعب 

الصيني، أن الحكومة الصينية لن تطلب من الشركات مراقبة معلومات 

الدول األخرى. في الشهر الماضي، التقينا بوزارة الداخلية األلمانية حيث 

طرحنا أن شركة هواوي مستعدة للتوقيع على اتفاقية "عدم تجسس 

األلمانية، كما نستعد على  الحكومة  الخلفي" مع  الباب  تركيب  وعدم 

دفع الحكومتين الصينية واأللمانية للتوقيع على اتفاقية "عدم تركيب 

فسيكون   ،)GDPR(البيانات لحماية  العامة  والالئحة  الخلفي"  الباب 

من الصعب على الواليات المتحدة جمع المعلومات االستخباراتية من 

المناطق األوروبية التي تم نشر معدات هواوي فيها.
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المذكورة سابقا.  التجارية  الحرب  إلى موضوع  لنعد  التحرير:  رئيس 

كبر، يقول بعض الناس اآلن إننا دخلنا فترة  إذا وضعناه في سياق أ

تدريجيا  عظمى  قوة  أصبحت  الصين  ألن  الجديدة،  الباردة  الحرب 

كأكبر قوة  المتحدة  الواليات  يهدد مكانة  تنميتها، مما  اعتمادا على 

مثاليا  هدفا  هواوي  تصبح  أن  الطبيعي  فمن  العالم،  في  عظمى 

للواليات المتحدة لتتخذ إجراءات صارمة ضد الصين ولقمعها.

رن تشنغ فاي: أنت على الحق، ولدي نفس المخاوف. إن بعض الدول 

في الغرب تحب اختيار صف للوقوف معه حول بعض األشياء، إذا فعلت 

الصين وروسيا نفس الشيء، فقد تأتي فترة الحرب الباردة األخرى.

إذا كان الغرب ال يريد العودة إلى حالة الحرب الباردة، فيتعين على الدول 

الغربية االنفتاح أوال وقبول تنمية البلدان األخرى.

كثر  أ العالم  تجعل  المتحدة  الواليات  شنتها  التي  التجارية  الحرب  إن 

تطرفا وغير متوازن. تجدر اإلشارة إلى أن العالم قد نضج وأن مجتمع 

نريد  ال  العالم.  توازن  الحفاظ على  في  دورا مهما  لعب  قد  المعلومات 

انفتاحا،  كثر  أ الصين  تكون  أن  ونأمل  الباردة  الحرب  فترة  إلى  العودة 

والصين تفعل ذلك اآلن. وإذا زادت أوروبا التبادالت االقتصادية والتجارية 

يورو،  تريليون  من  بأكثر  تجارتها  حجم  ووسعت  األخرى  البلدان  مع 

كبر في جميع أنحاء العالم. وباإلضافة  فسيكون هناك صراع أقل وسالم أ

إلى ذلك، سيكون لدى الدول األوروبية المزيد من األموال التي يمكن 

للعالم  ينبغي  أنه  وأعتقد  الداخلية.  المشاكل  لحل بعض  استخدامها 

بأسره أن يركز مرة أخرى على التنمية االقتصادية التي تقوم على أساس 

التنمية السلمية والتعاونية.

على  سلبيا  فستؤثر  جديدة،  باردة  حرب  أتت  إذا  التحرير:  رئيس 

االقتصاد العالمي، بما فيه الشركات مثل هواوي ودايملر وسيمنز 

٦

٧
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وإلخ. هل تخشى من ظهور الحمائية الجديدة؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أن الحمائية الجديدة لن تدوم طويال. الشركات 

أهم  من  الحمائية،  من  قلقا  األكثر  هي  نحن،  وليس  الكبيرة،  الغربية 

مخاوفها األمر التنفيذي الصادر عن الحكومة األمريكية الذي قرر "عدم 

سماح ببيع المنتجات إلى الصين". ذلك ألنه عندما ال يمكن للشركات 

األوروبية بيع منتجاتها إلى سوق ذات ١.٣ مليار مستهلك، ستنخفض 

السوق  ستصاب  كما  األسهم،  أسعار  وستنخفض  المالية  بياناتها 

بصدمات كبيرة. فيما يتعلق ببعض الشركات المبتكرة الصغيرة التي 

تنتج منتجات متطورة، إذا كانت الواليات المتحدة ال تسمح لهم ببيع 

منتجاتها إلى الصين، ماذا ستفعل هذه الشركات الصغيرة؟ قد تنتقل 

إما إلى الصين وإما إلى ألمانيا، إذ إنها إذا لم يتمكنوا من بيع منتجاتها 

فستنهار جوعا. عندما تفرض الواليات المتحدة عقوبات على اآلخرين 

وتسبب تراجع اآلخرين، هي تتراجع في نفس الوقت.

رئيس التحرير: لقد رأينا بعض المشاهد التي تشابه مشاهد الحرب 

الباردة، فهي تتمثل في أن الحكومة األمريكية اتهمت شركة هواوي 

بسرقة معلوماتها لصالح الحكومة الصينية من خالل نشر معدات 

الشبكة. هل رأيت هواوي األدلة والمستندات ذات الصلة التي تدعم 

اتهام الواليات المتحدة؟

الحكومة  بنا  تثق  ال  براءتنا،  أثبتنا  مهما  الماضي،  في  فاي:  تشنغ  رن 

األمريكية. أما اآلن، فيتعين على الحكومة األمريكية استخدام الحقائق 

واألدلة إلثبات ودعم اتهاماتها ضد هواوي.

"قصة  مجرد  هي  المتحدة  الواليات  اتهامات  إذن،  التحرير:  رئيس 

خرافية"؟

٨
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رن تشنغ فاي: طبعا.

رئيس التحرير: بعد أن شنت الحكومة األمريكية هجوما على هواوي، 

يناقش العالم حول مصداقية معدات هواوي، فأي إجراء ستتخذه 

هواوي إلعادة بناء الثقة في هواوي لدي الجميع؟

الثقة لعمالئنا )بما  الثقة، ألن  بناء  إعادة  إلى  رن تشنغ فاي: ال نحتاج 

فيهم جميع العمالء الغربيين( تم بناؤها خالل عشرين أو ثالثين عاما 

وقد أثبت تاريخنا هذه الثقة. لن تختفي هذه الثقة بسبب أقوال بعض 

الناس. عندما يهتم المجتمع بهذه المشكلة، يجب عليه أيضا أن ينظر 

إليها من زاوية أخرى، يجب أن يعرف ما هي المساهمات التي قدمتها 

هواوي للمجتمع البشري..

ساهمت هواوي بحوالي ٩٠ ألف براءة اختراع للعالم، إن براءات االختراع 

هذه جديدة وحديثة. هناك أيضا بعض الشركات ذات التاريخ الطويل 

التي تملك مئات اآلالف من براءات االختراع، ولكن مساهمتها في قاعدة 

إذا  عما  النظر  بغض  مساهمتنا.  مثل  كبيرة  ليست  الجديدة  الشبكة 

المستحيل فصل  إنه من  ال،  أم  بذلك  تعترف  المتحدة  الواليات  كانت 

شبكة المعلومات األمريكية عن براءات االختراع لنا.

ثانيا، لم نحل مشكلة االتصال لثالثة مليارات شخص في جميع أنحاء 

العالم فحسب، بل ساهمنا في تقديم شبكة االتصال ألنواع الشركات 

تهديدا  سيكون  ذلك  فإن  هواوي،  اختفت  إذا  المالية.  والمؤسسات 

للعالم.

الخلفي،  الباب  تركيب  مثل  دولة،  أي  في  خبيث  حادث  وقع  إذا  ثالثا، 

كثر من ١٧٠ دولة، وكيف يمكننا سداد الديون  فسوف يفقد أسواقنا في أ

للبنك؟ حتى يفر جميع الموظفين، ال يمكنني أن أفر، فسيكون الواقع 

٩
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كثر إيالما من الموت. لذا، كيف يمكنني أن أوافق على  الذي يواجهني أ

تركيب الباب الخلفي؟

بشركات  تثق  هل  البيانات،  بأمن  يتعلق  فيما  التحرير:  رئيس 

التكنولوجيا األمريكية مثل غوغل وأمازون وفيسبوك؟

الجميع،  تتوقى  معلومات  شبكة  بناء  نحاول  كنا  إذا  فاي:  تشنغ  رن 

فستكون التكلفة هائلة، وبالتالي لن يشتري منتجاتنا أحد. نتوقى فقط 

المنافسين الشريرين والمهاجمين الخبيثين، ال يوجد منافس شرير في 

الشركات الغربية، لذلك، ال نتوقى الشركات الغربية، كما ال نتوقى كافة 

العالم، بما فيها الحكومة األمريكية والحكومة األلمانية  الحكومات في 

والحكومة الصينية وإلخ، ألنها لن تنقل المعلومات عنا إلى منافسينا، 

فنسمح لها أن تقرأ هذه المعلومات.

بتقنيتها،  األخرى  الدول  ثقة  اآلن  هواوي  تنقص  التحرير:  رئيس 

وترجع بعض أسباب ذلك إلى الثقافة، فعلى سبيل المثال، بالنسبة 

رقمنة  عملية  في  جوهريا  أساسا  البيانات  حماية  تعد  لألوروبيين، 

المجتمع. لكن أهمية حماية البيانات في الصين ليست عالية كما في 

أوروبا. من هذا المنظور، هل يمكنك فهم مخاوف الشعب األوروبي 

والساسة األوروبيين حول هذه القضية؟  

لحماية  العامة  الالئحة  بمبدأ  تلتزم  أفهم، وشركتنا  أنا  رن تشنغ فاي: 

البيانات بكل ثبات. لكننا ال نوفر سوى المعدات، وأما الشبكة فيديرها 

المشغلون ومقدمو خدمات الشبكة، وتقع المسؤولية على عاتقهم، ال 

تحملونا جميع المسؤوليات ونحن مجرد شركة تبيع "الصنابير".
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رئيس التحرير: لقد ذكرت قبل قليل أن هناك عالقة جيدة وعميقة 

ميركل  األلمانية  المستشارة  رفضت  كما  وألمانيا،  هواوي  بين  جدا 

استبعاد هواوي من إنشاء الشبكات في ألمانيا، هل قامت هواوي أو 

الحكومة الصينية بنقاش وتواصل مع الحكومة األلمانية حول هذا 

األمر؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف ما الذي تفكر فيه الحكومة الصينية، لم تخبرني 

ذلك.

رئيس التحرير: هل أنت راض عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة 

األلمانية مع هذا األمر؟

إذ إن أمن الشبكة  رن تشنغ فاي: هذا هو الطريقة الصحيحة أصليا، 

واالختبار  السوق  اختبار  مثل  االختبارات،  من  سلسلة  اجتياز  عليها 

الفني، بدال من الوصول إلى استنتاج ما بال أساس. أليست ألمانيا على 

لهذا  االمتثال  أيضا  علينا  يجب  لألمن؟  موحد  معيار  لوضع  استعداد 

االلتزام بمبادئ  العالم  الشركات في  بالطبع، يجب على جميع  المعيار. 

عدم تركيب الباب الخلفي وعدم انتهاك الخصوصية واالمتثال لالئحة 

العامة لحماية البيانات.

رئيس التحرير: أال تخشى من أن هذا ضد هواوي؟

لقبول  ونحن مستعدون  ذنب  أي  لدينا  ليس  ألنه  ال،  رن تشنغ فاي: 

المراقبة، فيمكننا إثبات صحتنا وبراءتنا بعد المراقبة. هناك من يخاف 

من المراقبة، ال أقول لك من هو، هل يمكنك تخمين ذلك؟

رئيس للتحرير: هل لدى هواوي خطة استثمار جديدة في ألمانيا؟

ألمانيا  في  البحوث  كز  مرا من  الكثير  أنشأنا  لقد  نعم.  فاي:  رن تشنغ 
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واشترينا مصنعا في ويلهايم إلنتاج معدات عالية األداء. ونحن في طريقنا 

لنقل بعض مرافق التصنيع لدينا للمنتجات المتطورة إلى أوروبا تدريجيا. 

فعلى سبيل المثال، اشترينا ٥١٣ فدانا من األراضي في كامبريدج إلنتاج 

رقائق ضوئية. قد ننشئ بعض محطات الجيل الخامس األساسية في 

أوروبا في المستقبل، وألمانيا هي واحدة من مواقعنا المفضلة.

فضال عن استثماراتنا في ألمانيا، توجد العديد من التقنيات والمعدات 

قمت  لقد  ألمانيا.  واردات  من  أيضا  وهي  الصين  في  هنا  المستخدمة 

اإلنتاج من  الكثير من معداتنا في خط  لدينا،  الذكي  اإلنتاج  بزيارة خط 

بشكل  وبوش  سيمنز  من  البرنامج  يأتي  المثال،  سبيل  على  ألمانيا. 

رئيسي، وبعضها من شركة داسو الفرنسية. ومع النمو السريع لهواوي، 

سوف نتخذ أوروبا كقاعدة إستراتيجية ثانية للقيام باالستثمارات.

ألمانيا. تستند  يعتبر تعاوننا مع شركة ليكا مثاال ناجحا الستثمارنا في 

فتعززت  الرياضيات،  على  أعمالنا  وتستند  الفيزياء،  على  ليكا  أعمال 

قدرة الشركتين كل منهما من خالل التعاون، ويقع مركز البحوث الذي 

أنشأته الشركتان بشكل مشترك في نفس القرية التي تقع فيها ليكا. 

التعاون  بفضل  األخيرة  السنوات  في  ملحوظا  أعمال  نمو  ليكا  حققت 

مع هواوي. 

مقاطعة  ممارسة  وبريطانيا  ألمانيا  من  كل  رفضت  التحرير:  رئيس 

ضد التكنولوجيا من بلد معين. لكن ألمانيا وبريطانيا لديهما شكوك، 

من  كثير  وتوجد  ألمانيا،  مثل  ديمقراطية  دولة  ليست  الصين  ألن 

الشركات الصينية تربطها عالقة وثيقة بالحكومة الصينية. فما مدى 

قرب عالقة هواوي بالحكومة الصينية؟ وكيف العالقة بينهما؟

رن تشنغ فاي: نحن نلتزم بالقوانين الصينية وندفع الضرائب للحكومة 

الصينية.
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في  األعمال  رجال  بين  القادة  أشهر  من  واحد  أنت  التحرير:  رئيس 

الصين، وعادة هناك عالقات مختلفة بين قادة األعمال والحكومة في 

الصين. متى كانت آخر مرة التقيت بالرئيس شي؟

رن تشنغ فاي: في عام ٢٠١٥ في بريطانيا، كان الرئيس شي يزور مكتبنا 

في بريطانيا حيث رافقته خالل تلك الزيارة.

شركة  من  وتحولت  ملفتة  إنجازات  هواوي  حققت  التحرير:  رئيس 

صغيرة إلى شركة عمالقة اليوم. إذا لم تكن تتلقى مساعدة الحكومة 

لهذا  يمكن  فهل  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  كانت  أ سواء  الصينية، 

النجاح أن يتحقق؟

رن تشنغ فاي: منذ إنشائها، تركز هواوي على شيء واحد فقط: "خلق 

صناعة  كانت  ألنفسنا  وضعناها  التي  العمل  وحدود  لعمالئنا"،  قيمة 

اثنين من مولتی متر  لدينا سوى  يكن  لم  األولى،  أيامنا  في  االتصاالت. 

العمالء.  الوقت، هو خدمة  ومنظار ذبذبات واحد، وكان هدفنا في ذلك 

عندما كان لدينا بضع عشرات ومئات من األشخاص، كانت تعتك نحو 

وعشرات  اآلالف  لتضم  حجمها  يتوسع  أن  بعد  واحدة،  سور"  "بوابة 

اآلالف من األشخاص، لم يتغير هدفنا، وقد بلغ عدد موظفينا اآلن ١٨٠ 

"بوابة سور"، ونخصص  نحو نفس  تعتك هواوي  تزال  ال  ألف نسمة، 

سنويا ٢٠ مليار دوالر أمريكي في مجال البحث والتطوير كالذخيرة. هذا 

النجاح يرجع إلى مثابرتها على هدف محدد واحد لتحقيق االختراق.

رئيس التحرير: لقد ذكرت أن هواوي ليست لها عالقة خاصة بالحكومة 

النيوزيلندية  الحكومة  أعلنت  عندما  مثاال،  لنضرب  ولكن  الصينية. 

ضغوطا  الصينية  الحكومة  فرضت  هواوي،  معدات  ستقاطع  أنها 
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كبيرا على نيوزيلندا، إذن، هل يمثل هذا األمر نوعا من العالقة؟

رن تشنغ فاي: لن نقوم بترويج الجيل الخامس في نيوزيلندا أو أستراليا 

قد  وجهودها  الحقيقية  نوايانا  تفهم  لم  الصينية  الحكومة  بعد.  فيما 

تذهب سدى.

القيام  هواوي  من  الصينية  الحكومة  طلبت  هل  التحرير:  رئيس 

بشيء خاص من قبل؟

رن تشنغ فاي: لم تطلب أي شيء.

الصينية  الشركات  يلزم  قانون  لديها  الصين  ولكن  التحرير:  رئيس 

بالتعاون مع أعمال المخابرات الصينية.

رن تشنغ فاي: صرح الرفيق يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي 

للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون 

الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في مؤتمر ميونيخ 

لألمن أن  الحكومة الصينية تطلب دائما من الشركات الصينية االلتزام 

وأنه  التي تعمل فيها،  البلدان  واللوائح في  والقوانين  الدولية  بالقواعد 

"األبواب  تركيب  الشركات  من  يطلب  الصين  في  قانون  أي  يوجد  وال 

الخلفية" أو جمع االستخبارات األجنبية. كما ذكر رئيس مجلس الدولة 

لي كه تشيانغ في مؤتمر صحفي أن الحكومة الصينية لن تقوم بمثل 

هذا الشيء، أليس هذا موقفا واضحا للحكومة الصينية؟

رئيس التحرير: عندما بدأت الواليات المتحدة مهاجمتها ضد هواوي، 

احتجزت ابنتك من قبل الحكومة الكندية، فما رأيك وتعليقك على 
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هذا األمر؟

إذا فشلت في  أدلتها.  المتحدة أن تقدم  للواليات  رن تشنغ فاي: ال بد 

تقديم أدلة كافية، فمن الواضح أن منغ وان تشو كانت رهينة سياسية. 

أعتقد أن أهم شيء في المحكمة هو الحقائق واألدلة.

رئيس التحرير: كم مرة تتصل بابنتك اآلن؟

رن تشنغ فاي: نتصل في أي وقت وأي مكان نشاء. األمريكيون متعبون 

للغاية اآلن، هم ينتظرون اتصالنا على مدار الساعة، لكني ال أتصل بها في 

غضون أيام أحيانا وعليهم فقط أن ينتظروا باستمرار.

والواليات  هواوي  شركة  بين  القانونية  الشؤون  التحرير:  رئيس 

المتحدة معقدة للغاية، فمن ناحية، حظرت الواليات المتحدة معدات 

هواوي، ومن ناحية أخرى، احتجزت ابنتك، وقد رفعت هواوي دعوى 

نتيجة  األمريكية، فهل تخيلت كيف ستكون  الحكومة  قضائية ضد 

هذا األمر؟

رن تشنغ فاي: إذا كانت الواليات المتحدة يمكنها رفع الدعوى القضائية 

ضدنا، فيمكننا أيضا أن نرفع الدعوى القضائية ضدها.

الحكومة  ضد  القضائية  الدعوى  هواوي  رفعت  قد  التحرير:  رئيس 

هذه  في  تفوز  ألن  لهواوي  فرصة  هناك  أن  تعتقدون  األمريكية، هل 

القصية؟ 

رن تشنغ فاي: ما زلنا نثق بأن الواليات المتحدة تلتزم بمبدأ الفصل 

بين السلطات، وأن النظام القضائي األمريكي مستقل، والنظام القانوني 

يدل  الفوز حقا، فهذا  إذا استطعنا  بأننا سنفوز.  نثق  األمريكي عظيم، 

٢١

٢٢



مقابلة رن تشنغ فاي مع صحيفة هاندلسبالت األلمانية ومجلة فيرشافتفوخ االقتصادية األسبوعية األلمانية

٢٣٧

للواليات  يمكن  وإذا فشلنا، وال  األمريكي؛  القضائي  النظام  على عظمة 

المتحدة تقديم أي دليل قوي، فهذا يدل على براءتنا.

رئيس التحرير: ما هي اإلجراءات التي تتخذها هواوي اآلن لتحسين 

صورتها في الواليات المتحدة؟

علينا،  العقوبات  كافة  اآلن  المتحدة  الواليات  تفرض  فاي:  تشنغ  رن 

لذلك ليس لدينا أي خطط البيع في الواليات المتحدة، وليس لدينا خيار 

سوى اللجوء إلى القانون.

رئيس التحرير: قبل بضعة أسابيع، أقامت هواوي فعالية في شنتشن 

وقد  لحضورها،  صحفيين  إلى  الدعوة  رسائل  بعض  أرسلت  حيث 

البلدان  الصحفيين من  إلى  الدعوة  نفس  الصينية  السفارة  أرسلت 

ذات الصلة. يبدو أن هذا ليس وسيلة مناسبة إلعادة بناء الثقة.

اإلعالم.  وسائل  في  المفتوحة  الدعوة  رسالة  نشرنا  فانج:  لي  تشن 

والتقارير التي تفيد بأن الدعوة صدرت عن السفارة كاذبة.

رن تشنغ فاي: نتطلع إلى أن يأتي المزيد من الصحفيين لمعرفة هواوي 

الحقيقية. ما رأيتموه في شنتشن هو مجرد جزء لهواوي، لدينا مرافق 

الصين، مثل بكين وشانغهاي  الرئيسية األخرى في  المدن  البحوث في 

وبون  ميونيخ  في  مرافقنا  عن  فضال  وسوتشو،  ونانجينغ  وهانغتشو 

وغيرهما من المدن األجنبية. ال يمكنكم أن تعرفوا هواوي معرفة شاملة 

إال بعد زيارة كل هذه المدن.

مجاالت  في  رائدة  تكنولوجية  شركة  هواوي  تعتبر  التحرير:  رئيس 

٢٣

٢٤

٢٥



مقابلة رن تشنغ فاي مع صحيفة هاندلسبالت األلمانية ومجلة فيرشافتفوخ االقتصادية األسبوعية األلمانية

٢٣٨٢٣٩

ومنتجات عديدة، وأسلوب هواوي هو العمل بجد لتتحسن كل يوم، 

فما هو االبتكار الكبير التالي لهواوي؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أن ابتكارنا المستقبلي سيظل موجها نحو توفير 

اتصال الشبكة لجميع الناس في المجتمع البشري.

في  لهواوي  االصطناعي  الذكاء  أهمية  مدى  ما  التحرير:  رئيس 

المستقبل؟

كثر  أ االصطناعي  الذكاء  ولكن  جدا،  مهما  سيكون  فاي:  تشنغ  رن 

أهمية بالنسبة أللمانيا ألن عملية اإلنتاج في ألمانيا قد دخلت المرحلة 

األوتوماتيكية والمعلوماتية، لذلك من السهل تنفيذ الصناعة ٠.4.

ذراعيها  تفتح  أن  األلمانية  الشركات  على  فيجب  التحرير:  رئيس 

الحتضان الذكاء االصطناعي؟

رن تشنغ فاي: نعم، ليس من الضروري أن يكون الذكاء االصطناعي 

مخترعا في ألمانيا، عليها أن تحتضن كافة االختراعات في العالم طالما 

يمكن لهذه االختراعات خلق قيمة لها. وفي الوقت الراهن، تعتبر الواليات 

التغلب على  إلى  ألمانيا  تحتاج  االصطناعي.  الذكاء  األقوى في  المتحدة 

نقص العمالة إذا أرادت تحقيق قفزة النمو في صناعتها. وهذا جزء من 

العمال  الماليين من  لنقل  ألمانيا استخدمت حافالت  أن  األسباب في 

من تركيا. بعد أن تستخدم الصناعة 4.٠ الذكاء االصطناعي على نطاق 

ألمانيا دولة صناعية كبيرة مع ما يعادل ٨٠٠ مليون  واسع، ستصبح 

كافية إلنتاج  ألمانيا قدرة  الوقت، سيكون لدى  شخص. وبحلول ذلك 

كثر من ما يكفي للعالم بأسره. سلع أ
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رئيس التحرير: هل لي أن أسألك سؤاال شخصيا؟ اآلن قد بلغت ٧٥ 

من عمرك، فكم سنة تتوقع أن تشغل وتدير شركة هواوي؟

رن تشنغ فاي: يعتمد ذلك على متى ستخترع غوغل اإلكسير.

أمس  الحد؟  هذا  إلى  األوروبية  العمارة  تحب  لماذا  التحرير:  رئيس 

العمارات  من  كثيرا  رأيت  حيث  لهواوي  الجامعي  الحرم  في  كنت 

باألسلوب األوروبي.

رن تشنغ فاي: ال عالقة بين األسلوب المعماري وبيني، تم اختيار الخطة 

من خالل المزايدة ومراجعة الخبراء. المصمم الذي تم اختياره هو ياباني، 

البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الواليات  حصل على شهادات 

المتحدة، لكنه ال يتكلم اإلنجليزية، هو عبقري في مجال المعمار.

العالمية  التحرير: كنت تتحدث بحماسة وثقة عن السياسة  رئيس 

في  )بما  وأوروبا  الصين  بين  السياسية  واألوضاع  التجارية  والحرب 

في  السياسية  األوساط  دخول  في  فكرت  هل  الباردة(،  الحرب  ذلك 

السنوات األخيرة من حياتك المهنية؟

رن تشنغ فاي: أنا رجل أعمال وسأبقى دائما كرجل أعمال، لن أقوم أبدا 

بشيء يتعلق بالسياسة.

مراسل صحيفة هاندلسبالت األلمانية وارسو: لقد ذكرت أنه ينبغي 

لشركة هواوي أال تسرق من عمالئها، ولكن قد سرق موظفو هواوي 

هذا  حدث  كيف  األمريكية،  الشركات  عمالء  تكنولوجيا  من  بعضا 

األمر؟

٢٧

٢٨

٢٩
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الملكية  حقوق  بحماية  اهتماما  دائما  شركتنا  تولي  فاي:  تشنغ  رن 

ولدينا  لآلخرين،  الفكرية  الملكية  وتحترم حقوق  بها،  الخاصة  الفكرية 

نظام إدارة يتطلب من الموظفين عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية 

بسبب  هو  الحوادث  بعض  فوقوع  أخرى.  لشركات  التجارية  واألسرار 

بالقواعد  يلتزموا  لم  إذ  المناسبة،  غير  الموظفين  بعض  سلوكيات 

اإلدارية للشركة بشكل صارم. إن تقنيات هواوي متقدمة ومتطورة جدا. 

بعض  اليوم عن طريق سرقة  عليه  ما هي  تصبح  أن  يمكنها  فكيف 

الرياضيات  على  تركيزنا  إلى  أساسا  يرجع  نجاحنا  الصغيرة؟  التقنيات 

المجاالت  لبعض  االهتمام  أيضا  فنولي  اآلن،  أما  األولى.  السنوات  في 

العامة مثل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. ما هو الراديو؟ هو موجات 

قدرتنا  تطوير  على  ونعمل  رياضية،  معادالت  تمثل  كهرمغنطيسية 

العلمية والبحثية باستمرار ونحترم حقوق الفكرية الملكية كل االحترام. 

لذلك، ال يمكن لهذه الحاالت تمثيل أسلوب هواوي.

كفرد،  الموظف  أخطأ  إذا  بالمبادئ،  تسترشد  شركتنا  فانج:  لي  تشن 

فستتم معاقبته من قبل الشركة أيضا.

الريح،  مثل  القادة  "سلوكيات  إن  كونفوشيوس  قال  وارسو: 

وسلوكيات الشعب مثل العشب"، هذه الجملة تعني أن الشعب 

مثل عشب يتحرك في اتجاه الريح، كما يحتذي الموظفون سلوكيات 

قائدهم. تولي شركة هواوي اهتماما كبيرا للنقد الذاتي، فهل تعتقد 

هذه  مثل  إلى  أدت  الشركة  ثقافة  في  الراسخة  المشاكل  بعض  أن 

الحوادث؟

كثر من ١٨٠ ألف موظف،  رن تشنغ فاي: هواوي هي شركة كبيرة مع أ

وبرامجنا  كبيرة،  بسرعة  تنمو  وشركتنا  أجانب.  موظفون  فيهم  بما 

تأديب  يتم  السريع.  نمونا  تماما  كب  توا ال  قد  والتدريبية  التعليمية 
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األشياء  كانت  إذا  الشركة.  األخطاء من قبل  يرتكبون  الذين  الموظفين 

السيئة التي حدثت نتيجة لثقافة شركتنا، فكيف يمكن أن نصبح رائدا 

ببون صغير. هذا هو  أقراننا وليس فقط  عالميا؟ نحن متقدمون على 

السبب في أن الواليات المتحدة تفرض عقوبات علينا. فمن أين تأتي هذه 

األشياء الرائدة؟ طبعا أنشأناها بأنفسنا. ألعطيكم مثاال ألن تعرفوا إلى أي 

حد يكون بحثنا األساسي قويا. يمكن لهاتفنا P30 تكبير ٥٠ مرة، وهذا 

يعني أنه يستطيع التقاط صور للنجوم والقمر في السماء؛ وفي منتصف 

الليل، كما يمكن استخدامه كجهاز للرؤية الليلية. قد تتساءلون ما هي 

الفائدة من هذه الوظائف؟ لكننا بحاجة إلى فهم األفكار الغريبة للعلماء 

قبل فهم أهمية هذه الوظائف.

وارسو: عندما كنت في مقابلة مع قناة التلفزيون الصيني المركزي، 

األربعين  السنوية  الذكرى  حفل  لحضور  الدعوة  رفضت  إنك  قلت 

كثر أهمية  لإلصالح واالنفتاح في الصين، هل ذلك ألنه لديك أشياء أ

للقيام بها؟

رن تشنغ فاي: ال، ما أريد القيام به هو التركيز على تشغيل هواوي.

وارسو: هل هو امتياز لك لرفض الدعوة؟

تشن لي فانج: قد تعتقد أنه امتياز. ولكن بالنسبة لنا، هذا يمثل تقدم 

الرئيس رن  الرفض من  الحكومة تفهم وتقبل  الصينية، ألن  الحكومة 

لحضور هذا االحتفال. فهذا ليس امتيازا، قد يعتقد آخرون أن مثل هذه 

األمور شرف، ولكن الرئيس رن ال يعتقد ذلك.

رئيس التحرير: العديد من موظفي شركة هواوي لديهم اآلن أسهم 

لهواوي، فهل لديها خطة لتصبح شركة مدرجة في البورصة؟

٣٢
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رن تشنغ فاي: ال، ليست لدينا خطة في المرحلة الحالية، ولكن ربما بعد 

٣٠٠٠ عام. إذا كان لديك صبر، فنحن نرحب بكم لشراء أسهم هواوي 

بعد ٣٠٠٠ عام.

الخاتمة:

رن تشنغ فاي: نشر المجتمع البشري ألول مرة صورة للثقب األسود 

الجيل  يحتاج  جمعاء.  للبشرية  المشتركة  للجهود  نتيجة  وهو  أمس، 

الخامس أيضا إلى جهود جميع البشرية، وال تعتقدوا أنه امتياز وبراءة 

اختراع خاصة بهواوي، سنتعاون مع العالم بالتأكيد. دعونا نشرب نخبا 

لجهود علماء الفلك التي بذلوها لعدة عقود!
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رن تشنغ فاي: أنا سعيد بلقائك اليوم.

الكثير من  إجراء  تم  أنه  أعرف  التايم:  كامبل مراسل مجلة  تشارلي 

أسألك  أن  أود  فال  مؤخرا،  اإلعالمية  والوسائل  بينك  المقابالت 

اهتمامهم  الناس  يولي  األسف،  مع  لكن  المتكررة،  األسئلة  بعض 

بهذه األسئلة، وال بد لنا أن نسمع صوتك الحقيقي، أرجو معذرتك، 

كثر متعة هذه المرة. وسنبذل جهودا لجعل المقابلة أ

رن تشنغ فاي: يمكنك أن تطرح أسئلة مباشرة أو حادة، وسأجيبها بكل 

صراحة، هذه هي فرصة سانحة لنا لتبادل وجهات النظر. في الحقيقة، ال 

توجد حواجز لمعرفتنا اآلن، لكن بعض الناس لم يصدقونا حتى اآلن. 

أثق بأنهم سوف يفهموننا بعد إجراء المزيد من المحادثات.

الماضي  األسبوع  هواوي  شركة  حديقة  في  تجولت  كامبل:  تشارلي 

حيث تحدثت مع زمالئك، كانت تجربة رائعة جدا.

تشارلي كامبل: أصدرت شركة هواوي التقرير السنوي لعام ٢٠١٨، 

ويزداد  دوالر،  مليارات   ١٠.٧  ٢٠١٨ عام  في  اإليرادات  إجمالي  وبلغ 

في  ما حجم ستبلغه هواوي  تأسيس هواوي.  منذ  المبلغ كل سنة 

المستقبل؟ وما رؤيتك في مستقبل هواوي؟

رن تشنغ فاي: ال نهتم بزيادة حجم الشركة، بل كيفية تقديم أفضل 

سرعة  لحاق  عدم  على  فقط  ونقلق  المستقبل.  في  للناس  الخدمات 

عالم  يتحول  بدأ  الناس.  حاجة  تزايد  بسرعة  التكنولوجي  التقدم 

كثير  تتفتح  الراهن،  الوقت  في  تدريجيا،  السحاب  عالم  إلى  االتصاالت 

من السحب الصغيرة في أنحاء العالم، أما في المستقبل، فسوف تترابط 

نقدم  أن  لنا  بالنسبة  المهم  من  واحد.  ضخم  كسحاب  السحب  هذه 

خدمات للعالم كله. لذلك، ننفق مبلغا كبيرا من االستثمارات في دراسة 

١
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العلوم المستقبلية من أجل البحث في االستكشافات العلمية الجديدة 

المنتجات  بعض  لخلق  استعدادا  الجديدة  التكنولوجية  واالختراعات 

التي تناسب احتياجات المستقبل.  

من المعروف أن الصين لم تقدم إسهامات كبيرة للعالم في االختراعات 

الماضية.  الخمسة  القرون  في  والتكنولوجية  العلمية  واالستكشافات 

فنأمل أن نغير هذه الحالة عندما يصبح العالم سحابا. لذا ما حشدنا 

األساتذة  دعمنا  بل  فحسب،  شركتنا  في  العلماء  من  كبيرا  عددا 

استكشاف  على  لمساعدتهم  العالم  أنحاء  من  والعلماء  الجامعيين 

الناس  حاجات  أجل سد  من  اإلسهامات  هذه  قدمنا  أيضا.  المستقبل 

بدال من الحصول على البيانات المالية األفضل. وندعم جامعات العالم 

وفقا لقواعد قانون بايه دول األمريكي، أي نستثمر في أعمالها البحثية 

وال نملك ثمار البحوث.

من  الغرب  عن  متخلفة  الصين  كانت  قلت،  كما  كامبل:  تشارلي 

حيث التكنولوجيا منذ العصر الحديث، وتتطلع إلى اللحاق به. يبدو 

أن الصين قد سبقت الغرب من حيث تكنولوجيا الجيل الخامس، 

تجاوز  أن  ترى  هل  الجديدة،  التكنولوجيا  مجال  في  رائدا  وأصبحت 

الصين للغرب من حيث التكنولوجيا سيكون وضعا طبيعيا جديدا؟

في  الغرب  من  التعلم  الصين  على  يتعين  مستحيل.  فاي:  تشنغ  رن 

مجال التعليم األساسي ال سيما التعليم في مراحل المدارس االبتدائية 

الجامعات  وعلى  األرياف،  في  التعليم  وأيضا  والثانوية  واإلعدادية 

والمعاهد التركيز على البحث األكاديمي كما فعله علماء العالم، وعلى 

رسالة الدكتوراه أن تكون غنية بالنظرة المفيدة والمعرفة الحقيقية. ال 

بد لنا أن نرسخ هذا األساس. يمكننا أن نعود إلى مناقشة هذه المسألة 

في  مبتكرة سواء  الغرب طرق  يستخدم  ١٠٠ سنة.  و٦٠ حتى   ٥٠ بعد 

٢
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طريقة  فتستخدم  الصين  أما  العالي،  والتعليم  األساسي  التعليم 

االمتحان الموحدة مما جعل ظهور العبقرية الفطرية أمرا صعبا.

العلمي  المستوى  إلى  الصين  تصل  أن  المحتمل  من  ليس  لذلك، 

القصيرة. وندعو بالدنا  الفترة  الغربي على نحو شامل في  والتكنولوجي 

إلى االهتمام بالتعليم حتى تغيير وضع التخلف واالتباع، ونأمل أن يملك 

التكنولوجيا  في  اإلسهامات  الصين  وتقدم  المستقلة  الفكرة  األطفال 

في  المجتمع  وبالغ  فقط،  أداة  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  إن  للعالم. 

قيمتها ودورها، ال أعتقد أن مساهمتها للمجتمع البشري ضخمة كما 

يظنه بعض الناس.

كبر شركة من حيث عدد الطلبات  تشارلي كامبل: أعلم أن هواوي هي أ

للحصول على براءات االختراع في عام ٢٠١٨، لكن الواليات المتحدة 

بتشجيع  تتهمه  كما  الفكرية،  الملكية  بسرق  تتهم هواوي  زالت  ما 

الموظفين على سرق الملكية الفكرية عن طريق إعطائهم المكافآت. 

هل سبقت لهواوي أن سرقت الملكية الفكرية في التاريخ؟

رن تشنغ فاي: أوال، تولي شركتنا اهتماما بالغا بالملكية الفكرية، إذا ما 

اندثرت شركتنا، ألن اآلخرين قد يسرقون كل ملكياتنا  احترمناها فقد 

الفكرية. ثانيا، ساهمت شركتنا مساهمات كبيرة في دفع تقدم حقوق 

الملكية الفكرية في الصين.

بلغ إنفاقنا على البحث العلمي ما بين ١٥ و٢٠ مليار دوالر أمريكي كل 

كز البحث والتطوير في أنحاء العالم، وبلغ  سنة، وتنتشر عدد كبير من مرا

عدد الموظفين في مجال البحث والتطوير ٨٠ ألف موظف. لن نصل إلى 

مستوانا اآلن بالسرق من اآلخرين. يجب أن ُيعاقب بعض الموظفين 

النتهاكهم للقواعد والقوانين لكن سلوكهم ال يمثل الشركة.

٣
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المتحدة،  الواليات  قبل  من  بالتهمة  يتعلق  فيما  كامبل:  تشارلي 

هل تعتقد أنها تريد استخدام هواوي كورق المساومة للتوصل إلى 

صفقة تجارية أفضل مع بكين؟

رن تشنغ فاي: ربما.

تشارلي كامبل: هل تشعر بأن هواوي رهينة للواليات المتحدة؟ هل 

تعتقد أنه غير عادل؟

رن تشنغ فاي: هل تتمتع هواوي بمثل هذه القيمة الكبيرة؟ ال، ففي 

الصراع الصيني األمريكي، إنها مثل "الطماطم" الصغير الموجود بين 

البلدين، دورها ليس مهما إلى هذا الحد.

تشارلي كامبل: حجزت كندا ابنتك وطلبت الواليات المتحدة تسليمها. 

هناك اتهامات خطيرة جدا ضدها من جانب الواليات المتحدة، هل 

تخشى على سالمتها؟

رن تشنغ فاي: ال بد لالتهامات أن تكون على أساس الحقيقة والبرهنة. 

إذا  ما  نعرف  ثم  وعادلة.  وشفافة  مفتوحة  تكون  أن  للمحكمة  بد  وال 

كانت لدينا عيوب بالفعل أم ال. ال نعتقد أنه توجد هناك أي مشكلة بعد 

اإلعالن والكشف عن كل شيء. ما زلنا نثق بالمحاكم.

لها  تشو  وان  لمنغ  الموجهة  التهمة  أن  تعتقد  هل  كامبل:  تشارلي 

دوافع سياسية؟

أعرف  ال  الحدث  هذا  دفعوا  الذين  الناس  وإن  ربما.  فاي:  تشنغ  رن 

قصدهم الحقيقي. 

٥
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تشارلي كامبل: أظن أنك تتصل بمنغ دائما، فكيف حالها اآلن؟

على  مواد  ستة  تأخذ  حيث  األيام،  هذه  مشغولة  إنها  فاي:  تشنغ  رن 

وتصاحبها  كندا،  في  الدكتوراه  شهادة  على  تحصل  أن  وتأمل  اإلنترنت، 

حالة  في  إنها  وقالت  جدا  مشغولة  أنها  دائما  وأخبرتني  حاليا.  والدتها 

مزاجية جيدة.

ظل  في  حالهم  فكيف  أحفادك،  أي  أوالدها  أما  كامبل:  تشارلي 

الصعوبات التي تواجه والدتهم؟

رن تشنغ فاي: لم يفهم األطفال ما يجري في المجتمع بعد. ومن جانب 

آخر، يستطيعون أن يشعروا بأن والدتهم تمر بأمر صعب. سافروا إلى 

كندا لمصاحبة والدتهم كلما كانت لديهم إجازة.

من  األمريكية  الحكومة  منعت  الحالي،  الوقت  في  كامبل:  تشارلي 

تفعل  لماذا  لها.  الشبكة  كأجهزة  هواوي  شركة  منتجات  استخدام 

الحكومة األمريكية هذا في رأيك؟ وما وراء سلوكها هذا؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف ما هي دوافع الواليات المتحدة، لكنه ال يؤثر 

علينا كثيرا إذا لم ندخل السوق األمريكية في الوقت الحالي، وفي الماضي، 

ما تمكنا من الدخول إليها أيضا.

تشارلي كامبل: يبدو أنك قد تحدثت مع الكثير من الوسائل اإلعالمية 

األمريكية مؤخرا، وحاولت إقناع أمريكا بأن منتجات هواوي آمنة وأن 

دخول  تريد  زلت  ما  أنك  ويبدو  شرعية،  شركة  هي  هواوي  شركة 

شركتك إلى السوق األمريكية.

رن تشنغ فاي: ال، ال نريد الدخول أو تقديم خدمات للسوق األمريكية، 

بل نود كشف الحقيقة وتعزيز التفاهم بيننا، ألن الواليات المتحدة تهتم 

٧
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بوجودنا اهتماما بالغا. أما دخول السوق األمريكية أم ال فإنه ليس أمرا 

مهما لنا. ألن شركتنا تحتل المرتبة األولى في العالم بدون دخول السوق 

األمريكية، فلم نحتاج إليها بعد. تحدثنا مع الوسائل اإلعالمية األمريكية 

هواوي  لشركة  معرفتكم  بأن  أثق  الخاطئة.  المفاهيم  تبديد  أجل  من 

ستتغير بعد زيارتنا. ونرحب بكم أيضا لزيارة أفضل مختبراتنا، وسترون 

كيف يقود علماؤنا العالم.

في الحقيقة، يلم رجل األعمال والعلماء األمريكيون إلماما جيدا بهواوي، 

وتبادلنا أطراف الحديث مؤخرا، وسوف نعزز التعاون بيننا. إن الساسة 

عبر  بهواوي  ونعرفهم  لهواوي،  الشاملة  المعرفة  تنقصهم  األمريكيين 

عن  الحقيقية  هواوي  يعرفوا صورة  لن  لكن  فقط.  اإلعالمية  التغطية 

طريق التصور فقط بدون زيارة شركة هواوي. 

كما قلت قبل قليل، يلم بعض العلماء والشركات في الواليات المتحدة 

كثر  بنا إلماما جيدا، فأقترح الساسة األمريكيين على أن يتحدثوا معهم أ

لتعزيز المعرفة عن هواوي.

تشارلي كامبل: ذكرت أن هواوي قد احتلت المرتبة األولى في العالم، 

فال يهمها إذا كانت الواليات المتحدة ال تشتري أجهزتها. لكن بالنسبة 

كثر  للواليات المتحدة، تعد تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي أ

تقدما في العالم. فهل تعتقد أن الحكومة األمريكية ألحقت خسائر 

وتكنولوجيا  هواوي  شركة  في  االستثمار  بعدم  واقتصادها  بشعبها 

الجيل الخامس لها التي ستعود بفوائد كثيرة لالقتصاد األمريكي؟ 

هل تعتقد أن الحكومة األمريكية ألحقت الخسائر بمصالحها الذاتية؟

ويدفع  المشترك،  والفوز  التعاون  إلى  العالم  يحتاج  فاي:  تشنغ  رن 

بعضنا بعضا إلى األمام حتى نستفيد من اآلخر. إن سبب تحول الواليات 

كبر وأقوى دولة في العالم يرجع إلى  المتحدة من الدولة الصغيرة إلى أ

٨
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كثر من ٢٠٠  أ المتحدة طوال  الواليات  بها  تلتزم  التي  االنفتاح  سياسة 

سنة. يساعد االنفتاح على التنمية االقتصادية، وتفيد العولمة الواليات 

التي  السياسات  بعض  المتحدة  الواليات  وضعت  إذا  بكثير.  المتحدة 

الشركات  خسرت  الدول  لبعض  المنتجات  من  الكثير  بيع  من  تمنع 

األمريكية، وهذا سيؤثر في التنمية االقتصادية األمريكية بال شك. لذلك، 

للصين  بد  المتحدة. وال  للواليات  بالنسبة  االنفتاح أفضل سياسة  فإن 

التعلم منها لزيادة االنفتاح. فلو ال توسيع االنفتاح لما تطورت الصين.

نعتبر دينغ شياو بينغ رجال عظيما ألنه فتح الصين التي أغلقت أبوابها 

سنة   4٠ في  االزدهار  تحقيق  من  الصين  مكن  مما  سنة،   ٥٠٠٠ لمدة 

فقط. شهد جيلنا العصر الذي كانت الصين لم تنفتح فيه على الخارج. 

المالبس  للباس  توقعنا  وما  فقط،  الطعام  من  نشبع  بأن  نحلم  وكنا 

شراء  على  نقدر  بل  فحسب،  الطعام  من  نشبع  فال  اآلن  أما  الجيدة. 

تقدما  شهدت  قد  الصين  أن  نرى  لذا،  المتنوعة.  المأكوالت  من  كثير 

كبيرا، وهذا التقدم يتمثل في مجال السياسة أيضا. على سبيل المثال، 

من المستحيل أن نجري مثل هذه المقابلة وجها لوجه قبل ٣٠ أو 4٠ 

عاما. فررت منك ما إن حتى رأيتك في الشارع، ألن الحديث معك كان 

قد يعود لي بالمخاطر السياسية. اآلن نجري المقابلة وجها لوجه، وقد 

قمت بكثير من المقابالت مع الوسائل اإلعالمية األخرى. تخشى هذه 

قلت  أنني  لتخبرني  بي  تتصل  بكين سوف  أن  اإلعالمية على  الوسائل 

شيئا خاطئا سياسيا، لكن لم يتصل بي أي شخص. إنه يرمز إلى تقدم 

الصين في السياسة، وعلينا جميعا أن نعترف بهذا التقدم.

من  التعاون  تعزيز  من  لهما  بد  ال  المتحدة  والواليات  الصين  بأن  أثق 

مليار   ١.٣ عدد سكانها  يبلغ  الصين  إن  المشترك.  الفوز  تحقيق  أجل 

الواليات  نسمة وهي سوق ضخمة ال مثيل لها في العالم، في حين أن 

المتحدة لديها العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. إذا جمعنا مزايا الدولتين 

باعتبارها محركا لالقتصاد العالمي معا، استطعنا قيادة العالم للخروج 
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من الصعوبة. ونصيحتي الوحيدة لقادة الصين هي تعزيز االنفتاح على 

الخارج.

كنت  إذا  بها  الهاتفي  اتصالك  الحكومة  فستتلقى  كامبل:  تشارلي 

ترغب في التقدم بهذه النصيحة لها؟

رن تشنغ فاي: ربما، لكن ليس عندي رقم هاتفها.

تشارلي كامبل: تتهم الحكومة األمريكية أيضا شركة هواوي بوجود 

الحكومة  تستغلها  أن  يمكن  التي  منتجاتها  في  الخلفية  األبواب 

خيانة  على  الشركة  إغالق  تفضل  إنك  سابقا  قلت  لقد  الصينية. 

ذلك، فهل  الصينية منك فعل  الحكومة  تطلب  إذا  ولكن،  عمالئك. 

سترفض هذا الطلب قاطعا؟

اآلن، وسأثابر  أتغير حتى  رن تشنغ فاي: نعم، قلت ذلك سابقا، ولم 

على هذا الطريق في المستقبل. إذا وجدت األبواب الخلفية على أجهزة 

كثر من ١٧٠ دولة بشكل خطير،  هواوي في أي دولة، تأثرت مبيعاتنا في أ

وتراجعت إيراداتنا بشدة. يمكن لموظفينا أن يغادروا الشركة للبحث عن 

سأبقى.  لكنني  األخرى.  وقدراتهم  التقنية  بمعارفهم  الجديدة  األعمال 

أعتقد أن االضطرار إلى سداد عشرات المليارات من القروض المصرفية 

كثر بؤسا من الموت. بالمقابل، أرى أن الذهاب  بنفسي سيكون أمرا أ

إلى السجن هو خيار أفضل.

رد من  أي  أسمع  لم  كنت  مرة،  الموقف ألول  هذا  أعربت عن  عندما 

تشي،  جيه  يانغ  أوضح  لألمن،  ميونخ  مؤتمر  في  الصينية.  الحكومة 

الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة  السياسي  المكتب  عضو 

ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي 

الصينية  الشركات  من  دائما  تتطلب  الصينية  الحكومة  أن  الصيني، 

٩
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االلتزام بالقواعد الدولية وقوانين ولوائح البلدان التي تعمل فيها. كما 

أشار إلى أن الصين ليس لديها أي قانون يفرض على الشركات تركيب 

كد لي كه تشيانغ  أ األجنبية. ثم  أو جمع االستخبارات  الخلفية  األبواب 

رئيس مجلس الدولة من جديد هذا الموقف في المؤتمر الصحفي ُعقد 

بعد الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب. أعتقد 

أن القادة الحكوميين الكبار يمثلون موقف الصين. وفي اآلونة األخيرة، 

طلب لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة مرارا أال نركب األبواب الخلفية 

عندما زار جناحنا في قمة مجموعة ١+١٦ التي عقدت في دوبروفنيك،

نعمل اآلن أيضا على دفع التوقيع على اتفاق بشأن عدم وجود "األبواب 

الخلفية" واتفاق "عدم التجسس" مع كل حكومات الدول، كما نوصي 

أيضا بوضع قواعد موحدة والتوصل إلى اتفاقيات موحدة عالمية تمنع 

األبواب  تركيب  الشبكة عن  بائعي معدات  أو  الشبكة  جميع مشغلي 

الخلفية. وبالطبع، نستعد لدفع الحكومة الصينية للتوقيع على اتفاق 

مع  التجسس"  "عدم  واتفاق  الخلفية"  "األبواب  وجود  عدم  بشأن 

حكومات بعض الدول إذا لم يتمكن العالم من التوصل إلى االتفاقية. 

وحول القلق من أن تحكم المحكمة علي بالسجن، فال داعي له.

تشارلي كامبل: ومع ذلك، في الشهر الماضي، أقر كبير المسؤولين 

القوانين  بأن  لوبين،  سون  السيد  هواوي،  شركة  في  القانونيين 

بشأن  مساعدة  تقديم  الصينية  الشركات  من  تتطلب  الصينية 

مكافحة اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية. إذا تقدمت الحكومة الصينية 

المعلومات  تقديم  إلى  هواوي  شركة  اضطرت  فهل  الطلب،  بهذا 

المتعلقة بها؟

األمن  هيئة  تقدمها  أجهزة  وهي  المعلومات،  نقدم  ال  فاي:  تشنغ  رن 

العام عبر شبكاتها الذاتية. فال عالقة لنا بها.
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على  الحصول  العام  األمن  يمكن ألجهزة  ولكن هل  كامبل:  تشارلي 

البيانات من خالل الوصول إلى أنظمة هواوي؟

رن تشنغ فاي: هذا ليس أنظمة هواوي بل أنظمة األمن العام وأنظمة 

سيادة  ذات  دولة  ألي  الحكومة  وتتمتع  االتصاالت.  مشغلي  شركات 

بسلطة إلدارة الشؤون الداخلية حسب اعتقادي.

لهواوي  بطلب  الصينية  الحكومة  تقدمت  هل  كامبل:  تشارلي 

للحصول على معلومات العمالء السرية؟

رن تشنغ فاي: لم تتقدم بمثل هذا الطلب ولو مرة واحدة. إن الشبكة 

مملوكة للبالد ولمشغلي الشبكة فيها. وإن هواوي تبيع األجهزة فقط، وال 

تملك الصالحية والقدرة على فعل أي شيء على الشبكات. ال يستطيع 

الشبكة  معدات  بعض  على  الحفاظ  المحليين  المشغلين  مهندسو 

إلى  الدخول  نتمكن من  لكننا ال  إلينا لمساعدتهم.  المعطلة، فيلجؤون 

الشبكة إال بعد الحصول على موافقة المشغل المحلي. وبعد االنتهاء 

من هذه المهمة، ستعيد هواوي جميع البيانات إلى المشغل.

مع  اآلن  تعمل  المتحدة  المملكة  حكومة  أن  أعرف  كامبل:  تشارلي 

هواوي  شركة  وسلمت  هواوي.  أنظمة  أمن  لتقييم  هواوي  شركة 

للفحص.  المتحدة  المملكة  حكومة  إلى  المصدرية  الرموز  جميع 

في  خلفي  باب  أي  تجد  لم  أنها  المتحدة  المملكة  حكومة  وأعلنت 

هذه األجهزة، لكنها وجدت بعض العيوب ومواطن الخلل في برنامج 

هواوي. هل هذا يقلقك؟

لسنا  تدريجي.  بشكل  تتطور  التكنولوجيا  أن  أعتقد  فاي:  تشنغ  رن 

فمن  دائما،  نتقدم  لكن  أبدا،  مثاليين  نكون  ولن  عادي،  إنسان  سوى 

١١
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الطبيعي أن توجد مجاالت في حاجة إلى التحسين. ال أقصد أن أجهزتنا 

مثالية مائة في المائة، لكن يمكنني أن أقول إنها خالية من أي عيوب 

ذات قصد خبيث.

في  التجربة  تؤثر هذه  الجيش. كيف  في  تعمل  كنت  كامبل:  تشارلي 

أسلوب إدارتك لشركة هواوي؟

رن تشنغ فاي: كنت مهندسا من مرتبة منخفضة في الجيش، وتنقصني 

تجربة إدارة الجيش، ارتقيت من فني إلى مهندس فقط. وإذا كانت لدي 

الكثير  ودرست  اإلنترنت.  عبر  أتعلمها  فقد  الجيش  عن  قليلة  معرفة 

من سير ضباط وست بوينت العسكرية والضباط األميركيين اآلخرين. 

الجيش  وضباط  األمريكي  الجيش  ضباط  إدارة  بين  االختالفات  أقارن 

السوفيتي في المعركة لتحديد طريقة تعلم أساليب اإلدارة.

للغاية،  الجيش، ألن رتبتي منخفضة  الخبرات في  ما كسبت كثيرا من 

وتعلمت معظم المصطلحات عبر اإلنترنت. ليست لدي هوايات خاصة، 

الكتب  أقرأ  أن  عادتي  من  العمل،  عند  الوثائق  مراجعة  فقط  أحب 

وأتصفح اإلنترنت وأشاهد الفيديوهات على تيك توك أحيانا.

الجيش  مع  العقود  بعض  هواوي  شركة  أبرمت  كامبل:  تشارلي 

الصيني والحكومة الصينية في المرحلة المبكرة من تطورها. ما مدى 

أهمية هذه العقود بالنسبة لنجاح هواوي خالل أيامها األولى؟

والجيش  الصينية  الحكومة  بين  لدينا عقد  أوال، ليس  رن تشنغ فاي: 

الحكومة  التي ال تمثل  االتصاالت  الصيني، وأبرمنا عقودا مع شركات 

للغاية، فنبيعها في  أجهزتنا متخلفة  األولى، كانت  األيام  الجيش. وفي  أو 

الريف فقط، وما استطعنا دخول سوق المحافظة. بعد عبور المشقة 

١٣
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بين شركات  مكانة  لدينا  أصبحت  من عشر سنوات،  ألكثر  والصعوبة 

االتصاالت، وبدأنا أن ندخل المدن الرئيسية للمحافظات.

تشارلي كامبل: اليوم، احتلت شركة هواوي المرتبة األولى في العالم، 

وأريد أن أعرف دور شركة هواوي في إستراتيجية "صنع في الصين 

٢٠٢٥" التي طرحتها الحكومة الصينية.

اتباع  نواصل  بل   ،٢٠٢٥ خطة  في  كبيرا  دورا  نلعب  ال  فاي:  تشنغ  رن 

إلى  الصين  في  التصنيع  عملية  دفع  إلى   ٢٠٢٥ خطة  تهدف  طريقنا. 

األمام مثلما تهدف إليه الصناعة 4.٠ األلمانية، لكن ال تزال توجد فجوة 

كبيرة من حيث عملية التصنيع في الصين وألمانيا. ال يزال يعتمد جزء 

كبير من الصناعات الصينية على العمل اليدوي. ويمكن أن نقول إن 

الصين لن تنطلق على طريق الصناعة 4.٠ إال بعد أن تنتقل من العمل 

إلى  المكننة  عملية  ومن  المكننة،  عملية  إلى  العمالة  الكثيف  اليدوي 

األتمتة، ومن األتمتة إلى المعلوماتية. في الوقت الحالي، لم تصل كثير 

من صناعتنا إلى مرحلة األتمتة. توضح "صنع في الصين ٢٠٢٥" اتجاها 

جديدا لتقدم الشركات الصينية. تستخدم شركتنا عددا كبيرا من معدات 

صنعت في ألمانيا واليابان على خطوط اإلنتاج، تستخدم برامج شركات 

سيمنز وبوش وداسو، ويعمل العديد من حاملي شهادات الماجستير 

والدكتوراه على خطوط اإلنتاج، ويقومون بتشغيلها وإجراء البحوث فيها 

من أجل تحسين طريقة عملها. بفضل ذلك، لقد حققنا بشكل أساسي 

شبه الذكاء االصطناعي على خطوط اإلنتاج.

بالغا  اهتماما  تولي  الصينية  الحكومة  أن  يبدو  كامبل:  تشارلي 

بهواوي، يعتقل بعض الكنديين في الصين بعد اعتقال ابنتك مينغ 

وان تشو في كندا، كما منعت الصين استيراد الكانوال من كندا. من 
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منظور خارجي، ترتبط هذه األحداث ارتباطا وثيقا، ما هو سبب لذلك 

في رأيك؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف ما هي العالقة بين هذه األحداث. وما أعرفه هو 

أن منغ وان تشو ما ارتكبت أي جريمة في كندا أو الواليات المتحدة. فكان 

من الخطأ اعتقالها. ومع ذلك، أعتقد أنه من المناسب أن توفر الحكومة 

الصينية الحماية القنصلية لمواطنها. اعتقلت ابنتي بدون أي سبب وهي 

مديرة تنفيذية لشركة كبيرة، وأعتقد أن هذا ال أساس له وليس صحيحا.

تشارلي كامبل: لكن أال تعتقد أن اعتقال هؤالء الكنديين في الصين 

خارج نطاق القضاء سيعود بأضرار على صورة شركة هواوي؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف إجراءات البالد، أنا أعرف فقط شركة هواوي، 

الواليات  أن  أعتقد  ذلك،  ومع  هذا.  سؤالك  إجابة  على  أقدر  ال  لذلك 

كانت  فقد  التكنولوجيا،  حيث  من  العالم  في  بلد  أحدث  هي  المتحدة 

في  مطلق  بتفوق  تتمتع  وستظل  الماضية،  العقود  في  للغاية  قوية 

العقود المقبلة، وينبغي أن تثق الواليات المتحدة بأن هواوي كـ"األرنب 

هواوي  تعامل  أن  عليها  فيجب  صناعة  تخريب  يمكنها  ال  الصغير" 

بشكل ودي ومنصف.

كنت أحب الواليات المتحدة في الشباب، ولم يتغير حبي لها حتى اآلن. 

إذا قرأَت الوثائق المرشدة التي كتبُتها للشركة خالل العقود الماضية، 

الساسة  بعض  يخطأ  فقد  األمريكية.  بالروح  مفعمة  أنها  فوجدَت 

في  هواوي  شركة  تأسست  كالرهينة.  ابنتي  اعتقال  في  األمريكيين 

الموظفون  ويحمل  رأسمالية  هي  نموها  طريقة  ولكن  كي،  اشترا بلد 

اندماج  دفع  مما  الموظفين،  جميع  على  المال  رأس  ونوزع  أسهمها 

السبب  أعرف  وال  الداخلية.  التناقضات  وتخفيف  المختلفة  الجوانب 

لضرب الواليات المتحدة شركتنا التي تؤدي دورا إيجابيا مهما لجميع 

األطراف وللمجتمع البشري.
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كيا؟ تشارلي كامبل: هل تعتبر نفسك اشترا

كنظم  والرأسمالية  كية  االشترا إلى  ننظر  أال  يجب  فاي:  تشنغ  رن 

كي والنظام الرأسمالي نظامان لتوزيع  سياسية. أرى أن النظام االشترا

العمل.  في  الرجل  مساهمات  حسب  الثروة  توزع  كية  االشترا الثروة. 

كثر سوف يحصلون على األكثر. أما الرأسمالية فتوزع  فالذين يساهمون أ

الثروة حسب حجم االستثمار. على سبيل المثال، إذا حملنا الحقائب في 

يمكنك  بينما  فقط  واحدة  حقيبة  بإمكاني حمل  وكان  الميناء  رصيف 

حمل ثالث حقائب، فيجب أن يكون دخلك ثالث مرات مني. والفجوة 

بيننا هي ضعفان. لكن في الرأسمالية، إذا استثمرَت ١٠ مليارات دوالر 

على   ٪١٠ لدينا  الربح  هامش  وكان  دوالر،  ألف   ٥٠٠ استثمرُت  بينما 

حد سواء، ربحَت مليار دوالر وربحُت فقط ٥٠ ألف دوالر. هذه الفجوة 

موجودة ألن رأس المال ال حياة له ويمكن أن يتضاعف بشكل سريع. 

هكذا اتسعت فجوة الدخل.

كثر أن يحصلوا على المزيد  في هواوي نعتقد أنه يحق للذين يساهمون أ

من المال، ولدينا منحنى التوزيع، وأعتقد أنه من الالزم أن نجعل فجوة 

بينغ  دنغ شياو  يهدف  غاية  تبقى في حدود معقولة، وهذا هو  الدخل 

كية في ظل اقتصاد السوق في الصين.  إلى تحقيقها أيضا لتنمية االشترا

السوق.  اقتصاد  في  وتوجد فجوة  واإلنصاف،  بالعدالة  كية  االشترا تهتم 

يجب  لكن  كثر،  أ مكافآت  على  يحصلوا  أن  المساهمين  كبار  يستحق 

ما  لماذا  قليل.  قبل  قلت  كما  الالزم  الحد  من  كبر  أ الفجوة  تكون  أال 

كية في الماضي؟ ألن بعض الناس يرون أن العدل يعني  نجحت االشترا

من  األولية  المرحلة  في  "أننا  بينغ  شياو  دنغ  طرح  لذلك،  المساواتية. 

دنغ  وقال  الدخل.  في  التفاوت  فجوة  بوجود  يعترف  مما  كية"،  االشترا

شياو بينغ، "نسمح أن يسبق بعض الناس وبعض المناطق إلى الثراء 

أوال، ثم يقوم هؤالء بمساعدة اآلخرين لتحقيق الثراء أيضا". هل تعتقد 

أن ما قاله يتوافق مع الثقافة المسيحية؟ تركز الكاثوليكية دائما على 
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العدالة واإلنصاف، بينما يسمح إصالح مارتن لوثر وجود فجوة التفاوت 

بين الناس، مما أدى إلى الرخاء واالزدهار في الغرب على مدى ٥٠٠ عام.

بمناسبة  جائزة  مؤخرا  الصينية  الحكومة  منحتك  كامبل:  تشارلي 

الذكرى ال٤٠ لإلصالح واالنفتاح، ولكنك رفضت. لماذا؟

بالنسبة لي؟ هل تعتقد  الشهرة مهمة  أن  رن تشنغ فاي: هل تعتقد 

أنني أهتم بها؟ أنا شخص ينهمك في العمل. إذا نلت الجائزة فمن الالزم 

أن أحضر العديد من األنشطة االجتماعية وكل من الدولة والحكومات 

على مختلف المستويات منحتني الشرف، مما يضيق وقتي لمراجعة 

وثائق الشركة. أفضل أن أركز على جعل هواوي شركة أفضل. إنه أمر ذو 

كبر بالنسبة لي. أظن أنه من األحسن أن أترك المجد لآلخرين. أهمية أ

وأنا شخص ال يهتم كثيرا بالتاريخ. فزت ببعض الجوائز، لكنني تركت 

إلى  السير  أواصل  ألنني  ذلك  تذكار.  بأي  أحتفظ  ولم  تقريبا،  جميعها 

فقد  الجوائز  على  أحرص  كنت  إذا  الجائزة.  لقبول  توقف  بدون  األمام 

حصلت على الكثير. هل تثبت الميداليات كفاءتي أو قدرتي على تحسين 

تكنولوجيا الجيل الخامس؟

تشارلي كامبل: هل أنت عضو في الحزب الشيوعي الصيني؟

رن تشنغ فاي: نعم.

تشارلي كامبل: هل تعتقد أنه أمر غريب ألنك تحاول أن تنأى نفسك 

عن الحكومة. وأنت تقول إنك رفضت هذه الجوائز وترغب في التركيز 

على الشركة. إذن لماذا انضممت إلى الحزب الشيوعي؟

رن تشنغ فاي: إن الكون عضوا في الحزب ال يعني قبول هذه الجوائز. 

أن تصبح  يمكنك  التعلم،  وتحضر بعض جلسات  إيمان  لديك  طالما 
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إذا منح كل من ٨٠ مليون عضو بجوائز، فما حجم  الحزب.  عضوا في 

المعادن التي تحتاج إليها الصين إلنتاج الميداليات؟

الخارج  في  عمالءك  أو  األخرى  البلدان  أن  ترى  هل  كامبل:  تشارلي 

قد يشعرون بالقلق إزاء كيفية التعامل مع التناقض بين إخالصك 

للحزب ولشركتك؟

الصيني  الشيوعي  الحزب  وإن  للعمالء.  مخلص  أنا  فاي:  تشنغ  رن 

مخلص للشعب. أعتقد أنه ال يوجد أي تناقض.

إن مقر شركة هواوي جميل جدا، حيث توجد فيها  تشارلي كامبل: 

كلها؟ ما دفعك  المعمارية. هل خططت  األساليب  كثيرة من  أنواع 

لتصميم هذه الحديقة الرائعة ومن أين نبع اإللهام؟

رن تشنغ فاي: تم اختيار جميع مصممي مبانينا من خالل المناقصة 

الدولية العامة التي شارك فيها المهندسون المعماريون المشهورون، 

سبيل  على  شركتنا.  في  التحتية  البنية  قسم  قبل  من  اختيارهم  وتم 

اليابان، وحصل على  المثال، جاء مصمم قاعدة بحيرة سونغشان من 

المتحدة،  الواليات  في  والدكتوراه  والماجستير  البكالوريوس  شهادات 

لكنه ال يستطيع أن يتكلم اإلنجليزية، إنه عبقري، له فطنة للرسم، ففاز 

بالمناقصة لتصميم قاعدة بحيرة سونغشان.

تشارلي كامبل: تلقى ياباني تعليمه في الواليات المتحدة وبنى حديقة 

في هواوي باألسلوب المعماري األوروبي. إنه أمر مشوق.

اللقاء  ترتيب  فيمكنني  معه  التحدث  أردت  إذا  نعم،  فاي:  تشنغ  رن 

والعشاء لكم، إذ أنه موجود هنا في قاعدة بحيرة سونغشان اليوم.
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تشارلي كامبل: شكرا على حفاوتك الكريمة.

األمريكي  الرئيس  يوجه  ما  دائما  الحالي،  الوقت  في  كامبل:  تشارلي 

تتهم  المثال،  سبيل  على  الصين،  ضد  العدوانية  الكلمات  بعض 

الرئيس  في  رأيك  ما  لألمريكيين.  األعمال  فرص  بسرقة  الصين 

ترامب؟

رن تشنغ فاي: إن كلمات ترامب هي تحذير للحكومة الصينية للقيام 

بالتركيز على شؤوننا الخاصة، إال فسنتعرض للضرب من قبل اآلخرين. 

يجب أن نولي االهتمام لتطورنا الذاتي.

الحكومة  بدال من  ترامب  إلى جانب  تقف  أنك  يبدو  كامبل:  تشارلي 

الصينية.

أليس  األمام،  إلى  الصينية  الحكومة  ترامب تقدم  رن تشنغ فاي: دفع 

هو أمر جميل؟

تشارلي كامبل: في الوقت الحالي، يبدو أن هناك انقساما بين بعض 

تسمح  ال  التي  واليابان  وأستراليا  المتحدة  الواليات  مثل  البلدان 

بشراء أجهزة تكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي بينما توجد بعض 

تكنولوجيا  ظهور  مع  أنه  ترى  هل  به.  تسمح  تزال  ال  التي  البلدان 

التكنولوجيا  لهذه  منفصلين  نظامين  تشكيل  يتم  الخامس،  الجيل 

حول العالم وقد يواجهان مشكلة في التواصل والتعامل مع بعضهما 

البعض؟

رن تشنغ فاي: شهدنا العديد من التحوالت ومررنا بالعديد من الطرق 

القديم.  الحديدية  السكك  نظام  إلى  انظر  البشرية.  تاريخ  في  المتعرجة 
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كانت تستخدم سكة الحديد العريضة، وسكة الحديد القياسية، وسكة 

العالمية.  التجارة  تواجه  التي  الصعوبات  زاد من  الضيقة، مما  الحديد 

لكن كانت سرعة القطارات في ذلك الوقت بطيئة، فما أثرت على العالم 

بشكل كبير. وكانت لدينا أيضا معايير مختلفة ألجهزة االتصاالت، ما زلنا 

نستخدم ثالثة أنواع مختلفة من المعايير بعد ظهور تكنولوجيا الجيل 

المستهلكين.  وتكاليف  االتصاالت  شركات  تكاليف  رفع  وهذا  الرابع. 

لذا نرى رغبة العالم في الحصول على معايير موحدة لخفض التكلفة 

وتسريع االتصال وتوفير خدمات أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء 

العالم. لدينا معايير موحدة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وإنه ليس أمرا 

بسيطا لقيام الساسة برسم خط لتقسيمها إلى نسختين، إذ أنه سيؤدي 

إلى التكاليف العالية. وليس من السهل إلغاء معيار تكنولوجيا الجيل 

الخامس التي تتشكل بجهود مئات اآلالف من العلماء والمهندسين في 

جميع أنحاء العالم خالل ١٠ سنوات.

تشارلي كامبل: وذكرت قبل قليل أنه قد تمت مبالغة تأثير تكنولوجيا 

والطاقة  للمال  نظرا  قليال  غريب  قولك  أن  ويبدو  الخامس،  الجيل 

التي استثمرت هواوي على هذه التقنية.

لم  وإذا  كثيرة،  أمواال  تملك شركة هواوي  كما تعرف،  رن تشنغ فاي: 

نستثمر في المستقبل، وزعناها على الموظفين. لكنهم سيفقدون القدرة 

على الجري بسرعة. لذلك نختار االستثمار في المستقبل. إذا كانت أسعار 

للشركات  والتهديد  للمجتمع  بالدمار  عدنا  للغاية  منخفضة  أجهزتنا 

الفرص  من  مزيدا  نوفر  حتى  نسبيا  عالية  األسعار  فنجعل  الغربية. 

الجامعات  لدعم  العالية  األرباح  واستغللنا  األخرى.  الشركات  لتنمية 

المستقبل.  في  والبحوث  االستكشافات  من  بالمزيد  للقيام  والعلماء 

أي  األمريكي،  دول  بايه  قانون  قواعد  الجامعات حسب  مع  ونتعامل 

نستثمرها وتملك الجامعات ثمار البحوث وليست هواوي من يملكها.
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تشارلي كامبل: وذكرت أيضا أنك تحب تيك توك. ما مدى تأثير الذكاء 

االصطناعي في صناعة االتصاالت والمجتمع بشكل عام في رأيك؟

يلعب دورا مهما  الذكاء االصطناعي سوف  أن  أعتقد  رن تشنغ فاي: 

أيضا. سوف  كله  المجتمع  االتصاالت، ولكن في  ليس فقط في صناعة 

يصبح اإلنتاج ذكيا للغاية، مما يزيد الفعالية والكفاءة بشكل كبير. على 

فإنها  االصطناعي،  بالذكاء  مدعومة  الجرارات  كانت  إذا  المثال،  سبيل 

يمكن أن تعمل دون توقف على مدار السنة، وتعمل في البيئات القاسية 

والروحية  المادية  الثروة  االصطناعي  الذكاء  لذلك سيثري  الصعبة.  أو 

للمجتمع البشري بشكل كبير. فأعتقد أن جميع البلدان يجب أن تولي 

اهتمامات للذكاء االصطناعي. في الوقت الحالي، تحتل الواليات المتحدة 

موقع الصدارة في مجال الذكاء االصطناعي.

االصطناعي  الذكاء  أن  الناس  من  الكثير  يخشى  كامبل:  تشارلي 

اجتماعية  اضطرابات  تسبب  وبالتالي  للعمل  البشر  محل  سيحل 

وسياسية. هل لديك مثل هذه المخاوف؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أنه مجرد خيال العلماء االجتماعيين أو الساسة 

أو األدباء الذين ال يعرفون الكثير عن الذكاء االصطناعي. يسعى العلماء 

عمل  طريقة  وتحسين  الفعالية  لرفع  االصطناعي  الذكاء  الستخدام 

الناس وإثراء الثروة المادية والروحية للبشرية.

ال أعرف ما إذا كنتم قد زرتم خطوط اإلنتاج في شركتنا. إن عدد العمال 

هناك قليل جدا بفضل الذكاء االصطناعي، وسنقلل من عدد العمال في 

خطوط اإلنتاج إلى خمسة أو ستة أشخاص في المستقبل من أجل رفع 

الفعالية بشكل كبير.

تواجه الدول الغربية بعض المشكالت االجتماعية، بما في ذلك الرواتب 

العالية، والرعاية االجتماعية الرفيعة، واإلضرابات النقابية، وإنها تسببت 

في بعض االنتكاسات في الغرب في عملية التنمية الصناعية على مدار 
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إلى  الصناعات  بعض  نقل  وتم  الماضية.  عاما  الثالثين  إلى  العشرين 

بلدان ال توجد فيها الحماية العالية المستوى للعمال.

مع  اليوم  إليه  نحتاج  مما  األشخاص  من  أقل  عدد  إلى  نحتاج  سوف 

ظهور أسلوب اإلنتاج المستقبلي. وأعتقد أن الغرب سيكون قادرا مرة 

أخرى على االستفادة الكاملة من قوته. إذا كان بإمكان الروبوت بالذكاء 

فستتطور  أشخاص،   ١٠ بها  يقوم  التي  باألعمال  القيام  االصطناعي 

 ٣ تعادل  عاملة  قوة  مع  كبر،  أ قوة صناعية  لتصبح  المتحدة  الواليات 

مليارات شخص.

تشارلي كامبل: إذن ما توقعاتك لمجتمع المستقبل في ٥٠ أو ١٠٠ 

بكل  للقيام  الناس  االصطناعي محل  الذكاء  قادم، هل سيحل  عام 

األعمال في المصانع؟

وسيحصلون  العمل  في  الناس  بعض  يستمر  طبعا،  فاي:  تشنغ  رن 

الحاجة  اآلخرون عيشة سعيدة دون  الناس  عالية. وعاش  رواتب  على 

إلى العمل. إذا أراد الناس العمل في المستقبل، فيجب عليهم الدراسة 

كبة العصر. أعتقد أنه لصالح المجتمع. بجدية وموا

لحماية  الضريبي  النظام  إصالح  علينا  يتعين  هل  كامبل:  تشارلي 

الناس الذين ال يتمكنون من الحصول على فرصة العمل أو ال يرغبون 

في العمل؟

الحكومة إلصالح قانون  رن تشنغ فاي: ال أعرف ألنه وظيفة وسلوك 

الضرائب. تأخذ الحكومة الصينية شركة هواوي على محمل الجد ألننا 

ندفع ما يقرب من ٢٠ مليار دوالر من الضرائب في جميع أنحاء العالم 

الحكومة  اعتقدت  ربما  وان تشو مسؤولة عنها.  كل عام. وكانت منغ 

األمريكية أننا لن نكون قادرين على دفع ضرائبنا بدونها. لكنها أخطأت، 
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إذ أن شركتنا تعمل وفقا للقواعد والنظم. على الرغم من غياب منغ، 

فإن شركتنا ال تزال تعمل بشكل طبيعي.

تشارلي كامبل: ربما هذا هو السبب في حقك للكالم وال تتلقى مكالمة 

هاتفية من بكين؟

رن تشنغ فاي: ما أخطأت في الكالم، لماذا تتصل بي؟ هل تعتقد أنني 

أخطأت خالل الحوار بيننا؟

تشارلي كامبل: ال، بالطبع.

واتهم  بولندا،  في  هواوي  موظف  على  قبض  تم  كامبل:  تشارلي 

بالتجسس، فما ردك على هذه التهمة؟

رن تشنغ فاي: تمنع شركتنا انتهاك جميع موظفينا للقوانين واللوائح 

المحلية. إذا فعلوا ذلك، فلن نتغاضى عنهم.

نيابة  بالتجسس  قام  الموظف  بأن هذا  تعترف  كامبل: هل  تشارلي 

عن سلطة أخرى؟

رن تشنغ فاي: ال نعرف ماذا فعل هذا الشخص. لكننا نؤيد ممارسة 

جميع  التزام  ضمان  على  نعمل  الشرعية.  سلطاتها  بولندا  حكومة 

موظفينا بالقواعد داخليا وخارجيا. قمنا بالرقابة الذاتية داخل الشركة. 

ونحن على استعداد أيضا للرقابة الخارجية. لن نسمح لموظفينا بالقيام 

انهارت شركة هواوي  لقد  بذلك  ولو سمحنا  يريدون.  كما  بكل شيء 

قبل فترة طويلة.
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أرجو خربال مراسل قناة سي إن بي سي: السيد رن، أسست شركة 

كنت  ماذا  أمريكي.  دوالر  ب٥٠٠٠  عاما   ٣٠ من  كثر  أ قبل  هواوي 

تفكر في ذلك الوقت وما هي توقعاتك للشركة من حيث تنميتها في 

المستقبل؟

سياسة  نفهم  لم  كنا  هواوي  شركة  أسسنا  عندما  فاي:  تشنغ  رن 

اإلصالح واالنفتاح فهما جيدا. عقد البالد العزيمة على القيام باإلصالح 

الشامل وفتح أبوابها على العالم الخارجي، ولكن لم يفهم عامة الناس 

مدى أهمية هذا القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

نزع  الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  قررت  كما  الصيني. 

عامة  وليس  الالزم.  من  بكثير  كبر  أ حجمها  ألن  كبير  بشكل  السالح 

الشعب فحسب، بل بعض كبار القادة العسكرية هم كانوا ال يفهمون 

هذا القرار أيضا، ويرون أن ذلك القرار يهدف إلى نزع القوات من الدرجات 

الدنيا والحفاظ على الجيش النظامي. فنتيجة لذلك، تم تسريحنا وجنود 

سكة الحديد وجنود البنية التحتية وغيرنا من الجنود الذين ينتمون إلى 

القوات غير القتالية والتي تعد من القوات من الدرجات الدنيا عند ذلك 

الوقت. بعد التسريح تم إعادة توظيفنا في أماكن مختلفة في جميع أنحاء 

انتهى عصر االقتصاد المخطط بدأ تنفيذ  الصين. وفي ذلك الحين، قد 

االرتياح  بعدم  كنا نشعر  الصينية.  الساحلية  المدن  في  السوق  اقتصاد 

الشديد لالنتقال من حياة الجيش إلى حياة مدينة شنتشن التي كانت في 

طليعة اإلصالح واالنفتاح. ليست لدينا معرفة كافية عن اقتصاد السوق 

مما جعلنا نخطئ في العمل في شركة مملوكة للدولة، وكنا ال نعرف إلى 

أين نتجه وما هو مستقبلنا.

مستقبال  االتصاالت  صناعة  لدى  بأن  غامض  شعور  لدي  كان  ولكن 

مشرقا لتحقيق تطور مدهش. وسألت نفسي: هل من الممكن أن نجد 

فرصا في هذه الصناعة؟  كنت أريد فقط إنتاج بعض المنتجات الصغيرة 

التي يمكن بيعها بسهولة في ذلك الوقت.  لم أدرك أن صناعة االتصاالت 
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عبارة عن بناء شبكة شاملة تهدف إلى ربط العالم بأسره. إن بناء هذه 

الشبكة يتطلب منا منتجات وخدمات أجود وإذا لم نصل إلى المستوى 

طريقا  اخترنا  الواقع،  في  معداتنا.  بيع  على  قادرين  نكون  فلن  العالي 

صعبا وصناعة صعبة للغاية ألن معيار الصناعة عاليا جدا بينما كانت 

شركتنا صغيرة في ذلك الوقت وليس لديها رأس مال أو تقنية متفوقة. 

لذلك، كانت تلك الفترة في منتهى الصعوبة بالنسبة إلينا.

تكنولوجيا  ودرست  الجامعة،  في  المعمارية  الهندسة  في  تخصصت 

اإللكترونيات بنفسي. إن تكنولوجيا اإللكترونيات علم يعتمد على تقنية 

المحاكاة التي يتم تشغيلها والتحكم فيها بشكل تلقائي. كانت الطريقة 

ولكن  والتفاضلي.  والتكاملي  التناسبي  التحكم  للتحكم هي  الرئيسية 

قد  و٣٨٦  و٢٨٦   ١٨٦ فئات  من  كمبيوتر  كان  الجيش  غادرت  عندما 

كبة  سيطرت على عالم االتصاالت، ولم أتقن استخدامها ولم أستطع موا

العصر. كنت في ذلك الوقت ساذجا جدا وأعتقد أن صناعة االتصاالت 

كتسب أمواال كثيرة فيها إلعالة  سهلة جدا ومليئة بالفرص ويمكنني أن أ

األسرة.  لم أدرك أن صناعة االتصاالت كانت قاسية للغاية إال بعد دخولي 

فيها. ولكن لم يكن هناك طريق العودة لي. ألنه قد كلفنا ما يزيد عن 

٢٠ ألف يوان لدفع الرسوم المتنوعة الالزمة لبدء شركة. عندما حصلنا 

على الترخيص لم يكن لدينا قرش واحد.  فمن المستحيل لنا للتراجع 

من  كثير  وجود  رغم  األمام  إلى  وتقدمنا  صبرنا  لذلك  آخر.  عمل  وبدء 

الصعوبات.

أرجو خربال: سبق لك أن عملت في جيش التحرير الشعبي الصيني، 

الكبرى  المجاعة  الصعبة مثل  الفترات  بعينيك بعض  كما شهدت 

في الصين. فماذا تعلمت من هذه التجارب التي ساعدت على تطور 

شركة هواوي في بدايتها وعلى تشكيل فلسفتك في إدارة الشركة؟
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رن تشنغ فاي: عندما كانت شركة إريكسون شركة كبيرة ذات شهرة 

عالمية، كانت هواوي الصغيرة ال تزال في بداية طريقها. بعد عشرين عاما، 

سألني الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون: كيف يمكنك اإلقدام على 

دخول هذه الصناعة الصعبة؟ وكانت الحواجز لدخول صناعة االتصاالت 

عالية جدا في ذلك الوقت. أجبته قائال إنني لم أعرف أن الحواجز كانت 

كثيرة عند دخولنا الصناعة، ولكن لم يكن هناك طريق العودة لي.

المجاعة  الصين مثل فترة  لتطور  أنا شخصيا شهدت فترات مختلفة 

كعامل  أيضا  وشاركت  ذلك،  بعد  االقتصادي  االنتعاش  وفترة  الكبرى 

في المشروع الكبير الذي قامت بها الصين بالتعاون مع فرنسا. فماذا 

التجارب؟ تعلمت تحمل المشقات والمتاعب. كنت  تعلمت من هذه 

أعاني من كثير من المشقات في بداية تأسيس شركتي فال أخاف من 

مثل  أو  كبيرة  أهداف  لدي  ليست  شابا  كنت  عندما  اليوم.  المشقات 

عليا، ال أريد ارتداء مالبس جديدة أو االلتحاق بجامعة جيدة، أريد فقط 

الشبع من الطعام. بعد انضمامي إلى الجيش، قمنا ببناء مصنع لأللياف 

الكيميائية في مدينة لياويانغ في شمال شرقي الصين. استوردنا التقنيات 

والمعدات الحديثة من فرنسا ومستواها للتحكم التلقائي عال جدا. ولكن 

في الوقت نفسه كانت ظروف عملنا وسكننا سيئة جدا حيث وصلت 

مسكن  في  نسكن  وكنا  الشتاء  في  الصفر  تحت   ٢٠ إلى  الحرارة  درجة 

مبني بالطوب واللبن ال يتمكن من حمايتنا من الرياح الباردة. ففي كل 

ليلة، كنا نتناوب على تأجيج الموقد، ألنه إذا ينطفئ فسنجمد جميعا. 

رغم أن الظروف السيئة والمصنع الحديث يشكالن تضادا صارخا، كنا 

نشعر بسعادة كبيرة لتقديم مساهماتنا في هذا المشروع العظيم. كانت 

الكبرى  الثقافية  الثورة  بتأثيرات  تتأثر  زالت  ما  الوقت  ذلك  في  الصين 

والمعرفة،  للتكنولوجيا  االهتمام  من  القليل  خاللها  الدولة  أولت  التي 

لكننا كنا نعمل على مشروع يتطلب التكنولوجيا والمعرفة. كان العيش 

في مثل هذه الظروف القاسية للغاية والعمل على مثل هذا المشروع 

الحديث للغاية تجربة جيدة مفيدة بالنسبة إلي.
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ولم تستطع  األجنبية  المعدات  اختبار  نتمكن من  لم  الوقت،  في ذلك 

اخترعت  لذلك  أيضا،  المتطورة  االختبار  أدوات  بعض  شراء  الصين 

ذلك  في  ولكن  اليوم،  في  مبتكرة  تقنية  الجهاز  هذا  يعتبر  ال  قد  واحدة. 

الوقت، كان اختراعا ممتازا جدا يعجب الجميع ويثير اهتمام الحكومة 

به. وكانت الحكومة تولي أهمية بالغة للتكنولوجيا والمواهب والمعرفة 

في ظل تنفيذ سياسة اإلصالح واالنفتاح عندئذ، فحظيت بثناء ومكافأة 

االختراع.  هذا  بفضل  عال  منصب  إلى  ترقيتي  وتم  الحكومة  قيل  من 

ولكن قبل أن أتمكن من االستقرار في هذا المنصب الجديد، اعترى نزع 

سالح كبير الصين وكان على جميعنا المغادرة للبحث عن وظيفة أخرى 

الخاص في  أنشئ مشروعي  أن  اخترت  لذلك،  أنفسنا.  معتمدين على 

ظل اقتصاد السوق.

أرجو خربال: ذكرت أن الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون قال إنها 

كانت خطوة جريئة لدخول شركة هواوي إلى صناعة االتصاالت، اآلن 

كبر شركة لتصنيع معدات االتصاالت في العالم،  قد أصبحت هواوي أ

ما هي العوامل الدافعة لتنميتها وراء ذلك؟

رن تشنغ فاي: لم يكن لدي كثير من الهوايات عند صغري ألن عائلتي 

كمال الواجبات المنزلية وحل معادالت  كانت فقيرة. كنت أحب القراءة وإ

الرياضيات في هوامش الصحف فقط. وبفضل هذه الهوايات البسيطة 

نجحت خالل فترة الثورة الثقافية الكبرى في تصميم ذلك الجهاز الذي 

حظي بتقدير الحكومة، وأعتقد أن نجاحي في اختراع هذا الجهاز الصغير 

أشعل حماستي وشغفي بالبحث العلمي.

لبيع  وكيال  أعمل  بدأت  مرة،  ألول  االتصاالت  صناعة  دخلنا  عندما 

الطريقة. بعد  التي تنتجها شركة أخرى وكسبنا أمواال بهذه  المنتجات 

توقف تلك الشركة عن التعاون معنا، كنا نستعين بهذه التجربة للقيام 
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بتطوير جهاز رمز التبديل الذي يمكن أن يدعم 4٠ مستخدما على األكثر 

الصغيرة.   والمؤسسات  الفنادق  في  الجهاز  هذا  يستخدم  أن  ويمكن 

باإلضافة إلى ذلك، بدأنا إنتاج المقياس المتعدد اإللكتروني وجهاز رسم 

الذبذبات. هكذا نبدأ مشوارنا وندخل هذه الصناعة.

بعد خروجي من الجيش، سبق لي أن واجهت مشكلة كبيرة في العمل 

لذلك،  كثيرة.  أمواال  وخسرت  جيدا،  السوق  اقتصاد  أفهم  لم  ألنني 

لم  هواوي.  تأسيس  بعد  السابقة  للشركة  الدين  أسدد  زلت  ما  كنت 

كنت  لذلك  المحكمة،  في  عني  للدفاع  محام  لتوظيف  مال  لدي  يكن 

أنهمك في قراءة الكثير من الكتب عن القانون وعلمت أن السوق تتألف 

دورا كموجه  يؤدي  فهو  القانون  أما  والعمالء،  المنتجات  من قسمين: 

ومرشد للعالقات والصفقات بين المنتجات والعمالء. من الواضح أننا 

وإدارة  بإنتاج  نقوم  أن  علينا  ولكن  عمالئنا،  في  التحكم  من  نتمكن  لم 

كما  بنفسي،  القانون  درست  جيدا.  القانون  نفهم  وأن  جيدا  منتجاتنا 

ركزت على الدراسة في المنتجات. تعلمت أنه علينا العمل على تعزيز 

الجيد  المنتج  أن نخترع  العلمي ألننا لن نستطيع  البحث  قدرتنا على 

بأنفسنا إال عن طريق البحث والتطوير.

أن  تفضل  أنك  سمعت  إدارتك.  أسلوب  عن  حدثني  خربال:  أرجو 

أمام  خطبك  تلقي  عندما  العسكرية  االصطالحات  بعض  تستخدم 

موظفي الشركة، لماذا؟ هل العمل في هذه الصناعة يعني معركة لك؟

رن تشنغ فاي: دائما ما أتحدث مع موظفي الشركة عن مبدأ "شدة 

الضغط" الذي يقصد أن الدبابات تستطيع عبور مستنقع ناعم، ولكن 

اإلبرة يمكنها أن تخرق جنزير الدبابات على األرض الصلبة. لدى شركتنا 

موارد محدودة وتقنيات محدودة، كل شيء لدينا محدود، إذا نركز على 

األحوال.  من  حال  بأي  ننجح  فلن  كلها،  في  ونستثمر  المجاالت  كافة 

٤
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اإلبرة  لتخرق  ونختار مجاال معينا  المبدأ  بهذا  نتمسك  أن  علينا  لذلك، 
فيه ولنحقق االختراقات. نعتبر هذا العمل عملية فتح حصن باستخدام 
مبدأ الضغط هذا، نحن نركز فقط على نقطة واحدة. في البداية، كان لدينا 
عدة مئات من الموظفين يركزون على هذه النقطة، ثم كان لدينا عدة 
آالف وعشرات اآلالف، واآلن لدينا مئات اآلالف من الموظفين وهم ما 
زالوا يركزون على نفس النقطة. نستثمر ١٥ إلى ٢٠ مليار دوالر أمريكي 
نحن  عام.  كل  النقطة  لهذه  االختراقات  لتحقيق  والتطوير  البحث  في 

في هذا  الغربيين  عليه، فنسبق  نركز  الذي  المجال  في  بكثافة  نستثمر 
أموالنا  رؤوس  كم  وتترا السوق  في  أساسنا  نقوي  ثم  تدريجيا  المجال 
تدريجيا. لكن استراتيجيتنا المتمثلة في االستثمار المركّز لم تتغير أبدا 
مع نمو رأس المال لدينا، نستمر في التركيز على نفس النقطة، فأصبحنا 

رائدين في هذا المجال المعين تدريجيا.

تركز  مثال،  المبدأ.  بنفس  تتمسك  الغربية  الشركات  فإن  الحقيقية  في 

على  إنتل  وتركز  أوفيس،  وبرنامج  ويندوز  نظام  على  مايكروسوفت 
الشرائح. وكل من األمازون وغوغل لديها مجاالت خاصة للتركيز عليها. 
المؤسسات  من  العديد  أنشأت  التي  الصينية  الشركات  عكس  على 
ولكن معظمها ليست ناجحة، تعرف الشركات األمريكية كيفية تضييق 
نطاق تركيزها ثم تتقدم إلى األمام في مجال معين، نحن بالفعل نتعلم 

من الشركات األمريكية.

لماذا أحب استخدام هذه االصطالحات العسكرية؟ ألنها سهلة الفهم. ال 
يمكنني أن أجد كلمات أفضل لشرح هذه األعمال التجارية، فأستخدم 

هذه االصطالحات.

أرجو خربال: ما رأيك في أسلوب خطبك ذات النمط العسكري؟ هل 
يشعرهم  األسلوب  هل  أو  الشركة،  موظفي  األسلوب  هذا  يشجع 

بالخوف أحيانا؟

٥
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تشجيعا  وجدوا  قد  الموظفين  معظم  أن  أظن  فاي:  تشنغ  رن 

عدد  بلغ  لقد  أيضا.  بالخوف  يشعرون  من  هناك  أن  غير  كلمتي  من 

موظف،  ألف   ١٦٠ الشركة  من  استقالوا  الذين  كمي  الترا الموظفين 

عدد  ويتراوح  ألف موظف،   ١٨٠ هو  اآلن  اإلجمالي  الموظفين  عدد  أما 

ألف و4٠٠  بين ٣٠٠  في هواوي  أن عملوا  لهم  الذين سبق  الموظفين 

ألف موظف. لماذا يمكن لمعظم موظفينا أن يقبل اليوم هذه الخطب؟ 

لم  إذا  الرزق.  لكسب  فعلية  منتجات  انتاج  إلى  نحتاج  أننا  نعرف  ألننا 

نتمكن من إنتاج المنتجات الجيدة، فلن نكون قادرين على البقاء. فقد 

تعود موظفونا على الطريقة التي أتحدث بها. لذلك ال أعتقد أن خطبي 

تشعرهم بالخوف.

أرجو خربال: لنتحدث عن موضوع آخر، ما رأيك في بعض االنتقادات 

تسرق  ظلت  بأنها  هواوي  البعض  اتهم  شركتك؟  تجاه  واالدعاءات 

من  كثير  يزال  ال  الذاتية.  تنميتها  تحقيق  أجل  من  الفكرية  الملكية 

الناس يحملون هذا الرأي. ما هو ردك على ذلك؟

وقعنا  لقد  الفكرية،  الملكية  تحترم  شركتنا  ظلت  فاي:  تشنغ  رن 

اتفاقيات تبادل براءات االختراع مع العديد من الشركات.

أوال، نحن نستثمر كثيرا في البحث العلمي كل عام. على سبيل المثال، قد 

كثر من ٧٠٠ عالم رياضيات و٨٠٠ عالم فيزيائي و١٢٠ كيميائيا،  وظفنا أ

ويعمل حوالي ١٥ ألف موظف يعملون في مجال البحث األساسي. إن 

مليارات   ٥ إلى   ٣ نستثمر  المعارف.   إلى  األموال  تحويل  مهمتهم هي 

دوالر أمريكي في هذا المجال كل عام.

ثانيا، تبلغ استثماراتنا السنوية في البحث والتطوير حوالي ١٥ مليار دوالر 

والتطوير  البحث  مجال  في  موظف  ألف   ٦٠ من  كثر  أ لدينا  أمريكي.  

استثمرنا  لقد  األرباح،  إلى  ثم  البضائع  إلى  المعارف  بتحويل  يقومون 

٦
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رائدة في  بالفعل شركة عالمية  العملية. إن شركتنا تعد  كثيرا في هذه 

السرقة  تحقيقه عن طريق  يمكنك  ليس شيئا  االتصاالت، هذا  مجال 

من اآلخرين.

دوالر، خصصنا  مليار   ٢٠ السنوية  والتطوير  البحث  ميزانية  تبلغ  ثالثا، 

٣.4 مليار دوالر أمريكي منها كاالستثمار اإلستراتيجي. ويتم استخدام 

الجامعات،  أساتذة  أبحاث  لرعاية  االستراتيجي  االستثمار  هذا  معظم 

ونلتزم بقانون بايه - دول األمريكي الذي يشير إلى أن الحكومة يمكن 

إلى  تنتمي  واالختراعات  األبحاث  نتائج  ولكن  الجامعة  في  تستثمر  أن 

أيضا،  الجامعات  في  نستثمر  اآلن  الحكومة.  إلى  تنتمي  وال  الجامعة 

أردنا  إذا  الشركة.  وليس  الجامعات  إلى  ستعود  اختراع  أو  نتيجة  وأي 

امتالك نتائج هذا البحث، فيمكننا الشراء من الجامعات، ولن نطالبهم 

السريع  التطور  نستطيع  الطريقة  وبهذه  المالية،  رعايتنا  بسبب  فقط 

المشترك مع الجامعات. بالطبع، ترعى الشركات األمريكية الجامعات 

في جميع أنحاء العالم، وقامت الشركات مثل غوغل بهذا العمل بشكل 

ممتاز، يدفعون أحيانا ستة أضعاف من الراتب من أجل جذب األكفاء 

الممتازين ليعملوا لها.  فأعتقد أن شركتنا ال تزال محافظة قليال في هذا 

للتنافس  الرواتب  أو ستة أضعاف من  أيضا خمسة  ندفع  الصدد. قد 

على الحصول على األكفاء الممتازين العالميين مع غوغل وغيرها من 

الشركات األمريكية في المستقبل.

لذلك، نحن نبتكر بأنفسنا من حيث الملكية الفكرية. كما ألعب شخصيا 

دورا مهما في دفع الحكومة الصينية إلى احترام الملكية الفكرية بشكل 

أفضل وتعزيز نظامها القانوني لحماية الملكية الفكرية. بعض دعاوى 

بعض  تصرفات  بسبب  هي  شركتنا  ضد  المرفوعة  الفكرية  الملكية 

وبالتأكيد  فقط،  األفراد  تصرفات  هي  هذه  الصحيحة.  غير  الموظفين 

سنعاقب هؤالء الموظفين.
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أرجو خربال: السيد رن، لنتحدث عن بعض االنتقادات األخرى تجاه 

شركتك. انتقدت بعض الحكومات العالقة بين شركتك والحكومة 

الحزب  في  كعضو  تجاربك  أسئلة حول  أيضا  هناك  كانت  الصينية. 

الشيوعي وتأثيرات هذه التجارب على شركتك. وقالت بعض الدول 

قد  ألنها  األخرى  الدول  ألمن  تهديدا  تشكل  قد  شركتك  إن  أيضا 

هذه  التجسس.  نشاطات  ممارسة  على  الصينية  الحكومة  تساعد 

االنتقادات بالفعل انتقادات شديدة للغاية، فكيف ترد عليها؟

بالقوانين  االلتزام  رن تشنغ فاي: شركتنا شركة صينية، فيجب علينا 

مع  عالقتنا  إن  ثانيا.  الصينية  للحكومة  الضرائب  ودفع  أوال  الصينية 

كثير  لدينا  الرئيسيتين.  النقطتين  هاتين  في  تتمثل  الصينية  الحكومة 

من الشركات التابعة لنا في الدول األخرى لديها أيضا هذه العالقة مع 

الحكومات المحلية، يجب عليها أيضا االلتزام بالقوانين المحلية ودفع 

نتبع  أو  الضرائب  ندفع  لم  إذا  المضيفة.  الدول  في  المحلية  الضرائب 

كثر من ١٧٠ دولة،  القوانين واللوائح في هذه الدول التي يبلغ عددها أ

فلن نتمكن من البقاء والتطور فيها.

يتم تدقيق بياناتنا المالية من قبل مؤسسة كيه بي إم جي، وسيظهر في 

التقرير المالي بوضوح ما إذا كانت الحكومة الصينية تدعمنا أم ال، ولن 

اليوم  تخفي كيه بي إم جي شيئا بتعمد. لذلك، أصبحنا ما نحن عليه 

بقوتنا الذاتية.

أرجو خربال: لقد ذكرت أن هواوي تلتزم بالقوانين المحلية في الدول 

األخرى. لكن هناك نقاد يشيرون إلى أن قانون المخابرات الوطنية في 

الصين ُتلزم الشركات الصينية بمساعدة الحكومة في عمل المخابرات 

الوطنية إذا ُطلب منهم ذلك.  إذا طلبت منك الحكومة الصينية أو أي 

حكومة أخرى تسليم البيانات، كيف سيكون رد فعلك؟

٧
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رن تشنغ فاي: أوالً، لقد أوضح السيد يانغ جيه تشي عضو المكتب 

مكتب  ومدير  الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة  السياسي 

الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة  الخارجية  الشؤون  لجنة 

الشركات  من  تطلب  الصينية  الحكومة  أن  األمني  ميونيخ  مؤتمر  في 

الصينية أن تلتزم بالقواعد الدولية والقوانين والمحلية في البلدان التي 

زرع  الشركات  يفرض على  قانون  لديها  ليس  الصين  وأن  فيها،  تعمل 

كد  أنظمة التجسس أو الباب الخلفي لجمع المخابرات األجنبية. ثانيا، أ

مرة  الثابت  الصين  موقف  على  تشيانغ  كه  لي  الدولة  مجلس  رئيس 

أخرى في المؤتمر الصحفي للمجلس الوطني لنواب الشعب مؤخرا. وفي 

"قمة ١٦+١" في كرواتيا يوم ١٢ أبريل، يطلب رئيس مجلس الدولة لي 

من جميع موظفينا مرارا وتكرارا عدم زرع أنظمة التجسس في منتجاتنا. 

من  لذلك،  والثابت،  الواضح  الصينية  الدولة  قادة  موقف  يمثل  هذا 

المستحيل أن نقوم بعمل المخابرات.

جهات  طلبت  لو  حتى  معداتها  في  التجسس  أنظمة  هواوي  تزرع  لن 

معينة منا ذلك، إذا زرعنا أنظمة التجسس والباب الخلفي في منتجاتنا 

في واحدة من ١٧٠ دولة نعمل فيها، فإن حجم مبيعاتنا سيتقلص بكل 

إلى  موظفينا، فسأضطر  من  كبير  عدد  ذلك سيستقيل  وبعد  التأكيد. 

لم  إذا  بنفسي.   الديون  من  الدوالرات  من  المليارات  عشرات  تسديد 

الدائنين كل يوم.  الديون فسأتعرض للمطاردة من  أتمكن من تسديد 

كيف يمكنني أن أعيش حياة كهذا؟  لذلك نحن لن نتبع تعليمات أي 

شخص لزرع أنظمة التجسس في معداتنا، لن نفعل هذا أبدا.

الوطني  لألمن  طارئة  حالة  إنها  الحكومة  قالت  إذا  لكن  خربال:  أرجو 

بأنشطة  القيام  على  لتساعدها  الحكومة  بتعليمات  االلتزام  وعليك 

التجسس، فماذا سيكون رد فعلك؟ ستقاوم الحكومة؟

٩
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رن تشنغ فاي: طبعا، لن تتبع هواوي التعليمات مثل هذا.

أرجو خربال: ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها شركة هواوي 

للعمالء وألمن بياناتهم؟

رن تشنغ فاي: لقد حافظنا على عالقة تعاونية جيدة مع عمالئنا لمدة 

بأننا لن نفعل أي شيء  ٣٠ عاما، وهذا يثبت أن منتجاتنا آمنة. ونعد 

إن  ثانيا،  آمنة.  منتجاتنا  وستظل  المستقبل  في  العمالء  مصالح  يضر 

المعدات  نقدم  فقط  ونحن  نمتلكها،  وال  بعمالئنا  مملوكة  الشبكات 

المستخدمة لبناء هذه الشبكات، باإلضافة إلى ذلك، ال نملك معلومات 

الضمانات  هذه  مثل  تقديم  نقدم  أن  المستحيل  من  لذلك،  العمالء. 

األمنية من طرفنا الواحد.

شركة  بين  العالقة  عن  كثيرا  تحدثت  قد  رن،  السيد  خربال:  أرجو 

ما  ولكن  النسبي،  بالبعد  تتميز  التي  الصينية  والحكومة  هواوي 

رأيناه اآلن هو أن كبار المسؤولين في الحكومة يتحدثون أحيانا نيابة 

عن هواوي. هل هذا مفيد للشركة؟ أو هل تجده تشتيت النتباهك؟

رن تشنغ فاي: أوال، من المعقول أن يفتخر قادة الحكومة بالشركات 

الكبرى في بالدهم، ثانيا، تمر شركتنا اآلن بفترة صعبة للغاية حيث تشن 

الواليات  حكومة  كانت  إذا  علينا.   مكثفة  هجمات  المتحدة  الواليات 

التحدث  الصينية  للحكومة  يمكن  ال  فلماذا  شركتنا،  تشوه  المتحدة 

لصالحنا والتعبير عن التأييد لنا؟ هذا هو نوع من مسألة التوازن، وفي 

الماضي، لم يتحدث أحد باسمنا ويعبر عن التأييد لنا.

ولكن  مبيعاتنا،  زيادة  على  الصينية  الحكومة  دعم  يساعد  ال  قد  اآلن، 

قوة  العالم مدى  تخبر  فإنها  المتحدة،  الواليات  تنتقدنا حكومة  عندما 

١٠
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القرن  مدار  على  العالم.  في  لمنتجاتنا  الترويج  دور  وتلعب  هواوي 

الماضي، ما هي الدول والشركات التي جعلت الواليات المتحدة خائفة؟ 

الواليات المتحدة لم تكن خائفة من أي شيء، فإذا شعرت هذه الدولة 

منتجاتنا  أن  على  يدل  فهذا  مثلنا،  صغيرة  شركة  من  بالخوف  القوية 

متميزة بالفعل. لذلك ترى بعض الدول أنه طالما تثير منتجات هواوي 

داعي  وال  عالية  بجودة  تتمتع  أنها  فال شك  المتحدة  للواليات  الخوف 

للقيام باالختبار لها ومن الممكن شراؤها مباشرة دون االختبار. وبفضل 

"الترويج" و"الدعاية" من الواليات المتحدة، هناك عدد متزايد من دول 

الواليات  حكومة  إن  القول  يمكن  لذلك،  منتجاتنا.  على  تقبل  العالم 

المتحدة قد لعبت دورا ايجابيا بالنسبة إلينا ألن انتقاداتها واتهاماتها قد 

أثبتت قوة هواوي التنافسية وجودة منتجاتها وخدماتها العالية.

أرجو خربال: هل تقصد أن الواليات المتحدة خائفة من هواوي؟

رن تشنغ فاي: إذا لم تكن خائفة منا، فلماذا تنتقدنا وتروج لنا في كل 

مكان نذهب إليه ونعمل فيه؟

التجارية  الحرب  في  رهينة  هي  هواوي  أن  ترى  هل  خربال:  أرجو 

األمريكية الصينية أو رهينة في العالقات األمريكية الصينية؟ 

رن تشنغ فاي: أوال، أنا ال أعرف ما هي السبب لشن الواليات المتحدة 

منطق  عن  فكرة  أي  لدي  وليس  الصين،  على  التجارية  الحرب  هذه 

الواليات المتحدة لحل النزاعات التجارية القائمة.  لكنني ال أعتقد أن 

شركتنا يمكن أن تساعد في حل النزاعات بين الواليات المتحدة والصين 

عندما  "بطيخ"  مثل  تسحق  عادية سوف  شركة  بصفتها  هواوي  ألن 

التجارية  العالقات  كبير على  تأثير  لديها  ليس  القوتان،  هاتان  تصطدم 

بين الصين والواليات المتحدة. ثانيا، في الواقع، ليست لدينا حصة كبيرة 

نتأثر  ولن  المبيعات  بحظر  نتأثر  لن  لذلك  المتحدة،  الواليات  في سوق 
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بزيادة الرسوم الجمركية أيضا. 

إذا اتخذتنا الواليات المتحدة هدفا في الحرب التجارية، فقد أخطأت في 

النزاعات  القدرة على حل  لدينا  ليست  ذلك،  إلى جانب  تحديد هدفها. 

التجارية بين الصين والواليات المتحدة، ألنه ليست لدينا سوق كبيرة في 

الواليات المتحدة وليس لدينا أي تأثير على العالقات الصينية األمريكية. 

من  أي  في  "هواوي"  كلمة  أجد  ال  األمريكية،  الصينية  المفاوضات  في 

المحادثات الصينية األمريكية أو في أي خبر رسمي.  لم يذكر أي من 

وهي  بالفعل  كبير  لديها شأن  ليست  هواوي  أن  يعني  هذا  الطرفين، 

الثنائية الصينية األمريكية. لذلك، علينا أن  العالقات  ليست مهمة في 

على  معتمدين  األمريكي  الجانب  مع  المشاكل  حل  كيفية  في  نفكر 

أنفسنا.

على  شديدة  ضغوطا  فرضت  المتحدة  الواليات  ولكن  خربال:  أرجو 

تمنع  المثال،  سبيل  على  األوروبية.  الدول  بعض  فيها  بما  حلفائها 

هواوي.  معدات  استخدام  عن  وبريطانيا  ألمانيا  المتحدة  الواليات 

رأيك في موقف  الدول موقفها. فما  اآلن قد غيرت بعض  وبالطبع، 

أوروبا من هواوي؟ هل ما زالت أوروبا مفتوحة أمام هواوي، أم هل 

ستمنع أوروبا كلها هواوي بعد أن تمنع دولة واحدة منها هواوي؟

خالل  جيدا  شركتنا  يعرفون  عمالئنا  أن  أعتقد  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

يحق  ثانيا،  بيد.  يدا  فيها  نعمل  كنا  التي  الماضية  الثالثين  السنوات 

للعمالء اتخاذ خياراتهم الخاصة بدال من اختيار البضائع المناسبة بمجرد 

الدعوات السياسية.  لذلك ال أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير على 

أعمال شركتنا.

في أوروبا، سنواجه بعض الصعوبات لمدة قصيرة، ولكن لن يكون هناك 

أي تأثير على أعمالنا على مدى طويل. يمكن أن أقدم لك بعض األرقام: 
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زادت مبيعات أجهزتنا بأكثر من ٧٠٪ في الربع األول من العام الجاري، 

الفترة نفسها.  زيادة بنسبة ١٥٪ في  وحققت مبيعات معدات شبكتنا 

تشير هذه األرقام إلى أننا ما زلنا ننمو وال نتراجع. لذلك هذا لن يؤثر علينا 

كثيرا.

بالتفكير  األوروبية  الدول  تقوم  أن  والمعقول  الصحيح  من  أنه  أعتقد 

تمنع  عالمية موحدة  اتفاقية  إلى وضع  ألمانيا  تدعو  خياراتها.  في  جديا 

جميع شركات المعدات من زرع أنظمة التجسس في معداتها وتوقيع 

جميع الدول على اتفاقية عدم التجسس، ونحن نؤيد هذه الدعوة بحزم 

ألننا نعتقد أن العالم بحاجة إلى إنشاء المعايير العالمية الموحدة التي 

تتخذ زرع أنظمة التجسس نوعا من الجرائم.

عندما كنا نتفاوض مع الحكومة األلمانية حول االتفاقية، لم نعرف أن 

لدى كبار المسؤولين في الحكومة الصينية نفس الموقف. لذلك، لقد 

بدأنا هذا التفاوض انطالقا من ضميرنا ألننا نعتقد أنه الشيء الصحيح 

الذي يجب القيام به. ال زرع أنظمة التجسس، وقد كرر هذا المبدأ عدة 

مرات كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، منهم يانغ جيه تشي، الذي 

أعلن موقف الصين في مؤتمر ميونيخ األمني، ورئيس مجلس الدولة 

لي كه تشيانغ، الذي أدلى ببيان مماثل في المؤتمر الصحفي للمجلس 

كد رئيس مجلس  الوطني لنواب الشعب. وعند حضور قمة في كرواتيا، أ

الدولة لي مرة أخرى على أهمية عدم زرع أنظمة التجسس في المنتجات. 

الحكومة  الصينية ستدعم تعاوننا مع  الحكومة  أن  لذلك نحن نعتقد 

األلمانية في إنشاء هذه االتفاقية المتعلقة بعدم زرع أنظمة التجسس. 

األمن  اتفاقية  لتوقيع  الصينية  الحكومة  أيضا مستعدون لدفع  ونحن 

السيبراني مع الحكومة األلمانية لنلتزم بمعايير األمن السيبراني األوروبية 

.GDPR ومتطلبات

مليار   ١٠٠ من  كثر  أ نستثمر  سوف  المقبلة،  الخمس  السنوات  خالل 

دوالر أمريكي في مجال البحث والتطوير إلكمال إعادة هيكلة شبكاتنا. 
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وحماية  السيبراني  األمن  وضمان  الشبكات  أبسط  بناء  إلى  باإلضافة 

كثر  أ اآلن  تبلغ  التي  المبيعات  إيرادات  المستخدم، سنزيد  خصوصية 

من ١٠٠ مليار دوالر أمريكي إلى حوالي ٢٥٠ مليار دوالر أمريكي. نحن 

سنبذل أعظم الجهود لتحقيق هذه األهداف.

هل ستفهمنا أوروبا عندما ترى مقدار الجهد الذي نبذله؟  إذا فهموا، 

يشترون  ال  فقد  يفهموا،  لم  إذا  منتجاتنا.  بعض  بشراء  فسيقومون 

منتجاتنا. فسوف نبيع منتجاتنا إلى بلدان أخرى، قد تكون سوقنا أصغر 

قليال، ولكن هذا لن يقلقنا كثيرا.

أرجو خربال: هل تؤيد أنه يجب على اتفاقية عدم التجسس أن تغطي 

جميع الشركات بما فيها الشركات األمريكية؟ هل هذا هو الطريق 

الصحيح لحل المشاكل القائمة؟

والدول  األخرى  الشركات  من  نطلب  أن  لنا  يحق  ال  فاي:  تشنغ  رن 

الحكومة  اقترحته  التي  نؤيدها  لكننا  االتفاقية،  بهذه  االلتزام  األخرى 

األلمانية بحزم، وسوف نلتزم به في المقدمة بالتأكيد. 

التسليم  تواجه  إنها  تشو.  وان  منغ  ابنتك  عن  لنتحدث  خربال:  أرجو 

في  اعتقالها  بعد  شعورك  كان  كيف  المتحدة.   الواليات  طلبته  الذي 

ديسمبر العام الماضي؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أن أهم العوامل في المحاكمة هي الحقائق واألدلة. 

يجب أن تكون الحقائق واألدلة واضحة وشفافة خالل المحاكمة والتي 

تعد أساسا للمحاكمة العادلة. نعتقد أن هذا هو الطريق األساسي لحل 

المشاكل.

١٤
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من رأي، قد ال يملكون األدلة أو الحقائق الكافية، ألن شركتنا تحتفظ 

القانون  ينتهك  نشاط  بأي  نقوم  ولن  تأسيسها  منذ  متواضع  بموقف 

بالقوانين،  نلتزم  إذا لم  القوانين والتقنيات ألي دولة.  ولن نتعالى على 

فلن نتمكن من البقاء حتى ليوم واحد.

واآلن تخضع هذه القضية لإلجراءات القضائية، ونعتقد أنه سيتم حلها 

القانونية  األنظمة  بأن  نثق  المنصفة.  القضائية  اإلجراءات  خالل  من 

ننتظر  وسوف  ونزيهة،  وعادلة  وشفافة  مفتوحة  والكندية  األمريكية 

إصدار المحكمة حكمها بالصبر.

فقط،  لهواوي  موظفة  ليست  حال، هي  كل  لكن على  خربال:  أرجو 

بل ابنتك أيضا، فكيف كان شعورك الشخصي كأبيها بعد اعتقالها؟

رن تشنغ فاي: قد كبر األطفال وهم لم يواجهوا الكثير من المشقات 

إن  القول  يصدق  لهم.  مفيدة  المصاعب  هذه  تكون  فقد  نشأتهم،  في 

المصاعب والمتاعب تجعلك أقوى وُولد األبطال من المشقات. أعتقد 

أن هذه المشقة ستكون ثروة كبيرة البنتي ألنها ستصقل عزمها وتكون 

مفيدة لها لمواصلة المضي قدما.

أرجو خربال: هل اتصلت بها مؤخرا؟ إذا كنت تتصل بها، عم تتحدث 

معها؟

رن تشنغ فاي: دائما ما نتحدث تلفونيا عن األسرة والحياة اليومية. ال 

للمراقبة.  ماذا  اتصاالتنا تخضع  أن  نعلم  آخر، ألننا  نتحدث عن شيء 

يمكن أن نتحدث عنه؟ نتحدث عن الحياة فقط.

١٦
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أرجو خربال: لقد ذكرت أنها أرادت مغادرة الشركة قبل االعتقال. ما 

هي خطتها التالية من حيث حياتها الشخصية وتنميتها المهنية؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف. لقد اعتقدت أن فكرتها لمغادرة الشركة كانت 

شائعة على اإلنترنت في البداية، لذلك قلت ذلك دون تفكير كثير. أخبرني 

أصدقائي الحقا أنها كتبت رسالة لي ذكرت فيها أنها تريد مغادرة الشركة. 

المغادرة. لقد  تريد  ولكن بعد كل هذه االضطرابات، غيرت فكرتها وال 

أدركت الصعوبات التي تواجهها الشركة وتريد مساعدتنا على التغلب 

عليها.

الثانية.  العالمية  الحرب  في  هذه  الشهيرة  ايل-٢  طائرة  مثل  ظروفها 

بثقب  مليئة  وكانت  أصيبت  أن  بعد  الطيران  الطائرة  هذه  واصلت 

الرصاص من الطائرات األخرى والدفاعات المضادة للطيران. هي اآلن في 

وضع مماثل، وستكون بطلة إذا عادت إلينا. أعتقد أنها ستكون بطلتنا 

في المستقبل.

في  دورها  هو  فما  الشركة،  مغادرة  منغ  تريد  ال  اآلن،  خربال:  أرجو 

الشركة إذا تم إطالق سراحها؟

رن تشنغ فاي: سوف تستمر في العمل الذي كانت تفعله.

األمريكية  التجارية  الحرب  موضوع  إلى  أعود  أن  أود  خربال:  أرجو 

الصينية. اعتقلت كندا منغ وان تشو تلبية لطلب الحكومة األمريكية، 

هل ترى أنها رهينة في هذه الحرب التجارية الصينية األمريكية؟

رن تشنغ فاي: ربما.

١٨
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أرجو خربال: لقد ذكرت أنه ينبغي للجانب األمريكي أال تتخذ هواوي 

هدفا في الحرب التجارية األمريكية الصينية بينما قال دونالد ترامب 

رئيس الواليات المتحدة إنه قد يتدخل في قضية منغ وان تشو كجزء 

من المفاوضات التجارية األمريكية الصينية. هل تؤيد موقفه؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف، ألن ترامب لم يخبرني أفكاره.

أرجو خربال: هل حاولت االتصال به للتحدث معه عن هذا الموضوع؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف رقم هاتفه.

أرجو خربال: إذا قلت إن منغ وان تشو قد تكون رهينة في هذه الحرب 

أن بعض  والصين، فهل هذا يعني  المتحدة  الواليات  بين  التجارية 

االدعاءات ضدها ليست صحيحة من زاوية القانون؟

وهواوي،  تشو  وان  منغ  باالدعاءات ضد  يتعلق  فيما  فاي:  رن تشنغ 

قد رفعت وزارة القضاء األمريكية دعوى ضد شركة هواوي، وقد ردت 

هذه  على  دول  ألي  القانون  تنتهك  لن  بريئة  شركة  باعتبارها  هواوي 

الحكومة األمريكية،  أيضا رفعنا دعوى في داالس ضد  االدعاءات. نحن 

ويجب على حكومة الواليات المتحدة تقديم األدلة إلثبات تهمة شركة 

هواوي.

علينا أن نعتمد على القانون لحل هذه القضية التي ال تتعلق بالمفاوضات 

التجارية بين الحكومتين الصينية واألمريكية وهما لم تذكرا هواوي في 

أي من المفاوضات الثنائية، لذلك، سوف نلجأ إلى القانون لحل القضية 

ونثق بأن قوانين الواليات المتحدة مفتوحة وشفافة وعادلة.

أرجو خربال: لقد ذكرت أنك لم تتحدث مع الرئيس ترامب، لكن ما 

٢١
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رأيك في أسلوب قيادته وتكتيكاته؟

رن تشنغ فاي: إذا تريد أن أعلق على الرئيس ترامب فمن األفضل أن 

أضع صفتي كرئيس هواوي جانبا أوال، ومن الممكن أن أعرب عن رأيي 

الشخصي عنه بدال من أن أعلق عليه كممثل لشركة هواوي.

رن تشنغ فاي: أوال، أعتقد أنه رئيس عظيم ألنه أول رئيس عبر تاريخ 

فترة  خالل  كبير  بشكل  الضرائب  خفض  في  نجح  المتحدة  الواليات 

الضرائب قد  أن تخفيض  الديمقراطية. ال شك  الدولة  قصيرة في هذه 

ساعد على تنشيط المؤسسات، تعزيز رغباتها في نقل أموالها الموجودة 

في بلدان أخرى إلى الواليات المتحدة بفضل انخفاض معدل الضريبة 

إلى ١٢٪ األمر الذي ساعد الواليات المتحدة بشكل كبير على تحسين 

وضع احتياطيها المالي الوطني.  لم تكن نتيجة البيانات المالية للعديد 

كمال دفع  من الشركات في العام الماضي جيدة ألنها كانت بحاجة إلى إ

أن  المتوقع  الضرائب من  دفع  وبعد  العام،  هذا  ولكن  الدخل.  ضريبة 

ملحوظ،  بشكل  يوليو  في  التي ستصدر  المالية  البيانات  نتيجة  ترتفع 

قد تشهد سوق األسهم األمريكية ارتفاعا كبيرا في يوليو أيضا. كل هذه 

ستزيد ثقة المستثمرين والمستهلكين وتساعد على إنعاش االقتصاد 

األمريكي. لذلك، قلت إن ترامب رئيس عظيم.

الدول  تخويف  في  ترامب  الرئيس  استمر  إذا  أيضا.  عيوب  لديه  ولكن 

والشركات األخرى، واستمر في احتجاز األشخاص بشكل تعسفي، فمن 

سيخاطر باالستثمار في الواليات المتحدة؟ إذا لم يستثمر أحد في الواليات 

المتحدة، فكيف يمكنهم تعويض إيرادات الضرائب المفقودة؟ ستجد 

الحكومة األمريكية صعوبة كبيرة في معالجة عجزها المالي. عندما قرر 

ترامب أن يخفض الضرائب كان يأمل في جذب المزيد من االستثمارات 

يستردوا  لن  أنهم  من  خائفين  المستثمرون  كان  إذا  لكن  األجنبية، 

أموالهم ولن يستطيعون الحفاظ على حقوقهم الشرعية، فلن يجرؤوا 

فتحت  إذا  المثال،  سبيل  على  المتحدة.  الواليات  في  االستثمار  على 
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الواليات المتحدة صناعة االتصاالت لديها ويقول مشغلو االتصاالت إنهم 

الدوالرات من معداتنا، فلن أصدق  المليارات من  سيشترون عشرات 

ألنني  المتحدة.  الواليات  في  دوالر  مليارات  باستثمار  أخاطر  ولن  ذلك 

أخشى أن ينسحبوا فجأة وأن يتوقفوا عن التعامل معنا. في هذه الحالة، 

سأفقد عشرات المليارات من الدوالرات في الواليات المتحدة. هذا ليس 

ما أريده.

دول  ودية مع  كثر  أ يكون  أن  عليه  يجب  كان  الضرائب  تخفيض  بعد 

وجيد  آمن  مكان  المتحدة  الواليات  بأن  الجميع  إقناع  ومحاولة  أخرى 

االقتصاد  فإن  المتحدة،  الواليات  في  الجميع  استثمر  إذا  لالستثمار. 

أن  المتحدة  للواليات  الالزم  من  ليس  كبير.  بشكل  سينمو  األمريكي 

تلجأ إلى القوة العسكرية للسيطرة على العالم، ألنه لديها تقنيات رائعة 

العوامل  هذه  على  تتوقف  أن  ويمكن  قوي،  واقتصاد  بارزة  وقدرات 

إلى سفينتها  اللجوء  من  بدال  العالم  في  القيادية  مكانتها  على  للحفاظ 

تهاجم  إذا  مرتفعة.  استخدامها  تكلفة  تكون  ما  دائما  التي  الحربية 

معها  تحارب  سوف  الدولة  هذه  أن  شك  فال  دولة،  المتحدة  الواليات 

معتقدة أنها ليس لديها ما تخسره وال تخشى التعرض للهجوم. ولكن 

الواليات المتحدة في وضع مختلف، ألنها دولة كبيرة ثرية ولديها الكثير 

لتخسره.

لذلك أعتقد أن ترامب رئيس عظيم، لكن ينقصه التفكير الشامل في 

وال  الشخصية  آرائي  هي  هذه  إن  األجنبية.  االستثمارات  جذب  كيفية 

عالقة بهواوي. 

أرجو خربال: فيما يتعلق بمفاوضات ترامب مع الحكومة الصينية، 

يقول بعض الناس إنه ينجح في جعل الحكومة الصينية تتنازل في 

التفاوض. فهل تعتقد أن الحكومة الصينية تواجه ضغوطا شديدة في 
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هذه المفاوضات مع الواليات المتحدة؟

الذي تحدثت  أعرف ما  أنا لست مسؤوال حكوميا وال  رن تشنغ فاي: 

بما  أهتم  وال  أعرف  ال  شركتي،  نمو  سوى  يهمني  ال  الحكومات.  عنه 

قاله المسؤولون الحكوميون وما هي التنازالت التي قدموها أو ما هي 

سياسة  تكون  أن  فقط  آمل  عليها.  التي حصلوا  المصالح  أو  الفرص 

الحكومة الصينية مواتية بشكل متزايد لتطوير الصناعة.  عندما تكون 

الصين قوية، فإنها لن تخاف من المفاوضات.

ترامب، ولكن  الرئيس  اآلراء مع  تتبادل  أنك لم  أرجو خربال: ذكرت 

إذا كنت تحت سقف واحد معه، فما هي المعلومات التي تريد أن 

تنقلها إليه؟

رن تشنغ فاي: أريد أن أقول له إن التعاون يؤدي إلى النجاح المشترك 

ويجب أن تتعاون الدولتان لتحقيق الفوز المشترك. إن الواليات المتحدة 

لديها اقتصاد قوي وتقدم العديد من المنتجات العالية الجودة للعالم، 

أما الصين فيبلغ عدد سكانها ١.٣ مليار الذين يشكلون سوقا استهالكية 

الصينية، والصين بحاجة  السوق  إلى  المتحدة  الواليات  ضخمة. تحتاج 

إلى تكنولوجيا من الواليات المتحدة. ويمكن للدولتين تحقيق الكسب 

المشترك وتقديم المساهمات في إنعاش االقتصاد العالمي من خالل 

التعاون الوثيق.

أعتقد أن أهم شيء بين الدولتين هو التعاون والفوز المشترك. ال يوجد 

شيء آخر أريد أن أضيف عن هذا الموضوع.

لم  المتحدة  الواليات  حكومة  إن  قلت  لقد  رن،  السيد  خربال:  أرجو 

تعرف جيدا المستوى التكنولوجي الذي توصلت إليه شركة هواوي 

٢٥
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ولم تعرف شفرتها المصدرية جيدا. هل تريد أن تدعو ترامب وحكومة 

ولتهدئة  عنها  معرفته  لتعزيز  تنتشن  في  هواوي  زيارة  إلى  ترامب 

مخاوفه منها؟

رن تشنغ فاي: سأرحب به وبزيارتنا في تنتشن.

أرجو خربال: كانت حصة هواوي في سوق الواليات المتحدة صغيرة 

الحكومة  نسبيا لمدة طويلة. قد رفعت هواوي دعوى قضائية ضد 

األمريكية، فهل هذا يعني أن هواوي ال تريد مواصلة عملها في سوق 

الواليات المتحدة أم مجرد للحفاظ على سمعتها؟

رن تشنغ فاي: ما نريده هو سياسة عادلة من حكومة الواليات المتحدة 

مع  المتحدة  الواليات  تتعامل حكومة  أن  يجب  مع شركتنا،  للتعامل 

شركة هواوي دون تحيز وتمييز. أما إرادتنا وإمكانيتنا في مواصلة العمل 

في وسوق الواليات المتحدة، فهي تتوقف على ما إذا كان عمالؤنا يريدون 

شراء منتجاتنا وال تتوقف على كالم ترامب.

بلغ  قد  هواوي  لشركة  المستهلكين  قطاع  حجم  إن  خربال:  أرجو 

المرتبة  هواوي  تحتل  أن  تريد  أنك  ذكرت  كما  الدوالرات،  مليارات 

األولى في صناعة الهواتف الذكية، وغالبا ما تتخذ أبل نموذجا لهواوي. 

تمكن ستيف جوبز وتيم كوك من تحويل أبل إلى عالمة تجارية عالية 

الجودة تتمتع بإقبال مستهلكين العالم. فهل تعتقد أن هواوي قد 

وصلت إلى هذا المستوى العالي اآلن؟

رن تشنغ فاي: أظن أن السيد جوبز كان شخصا عظيما. كنت في عطلة 

في الجبال مع عائلتي يوم وفاته. ابنتي الصغيرة هي من معجبي السيد 

جوبز، لذلك اقترحت على الجميع الوقوف دقيقة حداد، فوقفنا وقفة 
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حداد برئاستها. كان السيد جوبز عظيما ليس ألنه أنشأ شركة أبل، بل 

إنه  المحمولة.  األجهزة  عبر  اإلنترنت  وهو عصر  جديدا  أنشأ عصرا  ألنه 

شخص عظيم للغاية وال يمكن أن نلخص أو نعلق على عظمته بكلمة 

أو كلمتين.

أظن أن أبل شركة عظيمة أيضا، تتمثل عظمتها في توسيع السوق بدال 

من تضييقها. بفضل عالمتها التجارية ذات الشهرة العالمية تبيع أبل 

منتجاتها التي تتمتع بجودة عالية بأسعار مرتفعة، وفي الوقت نفسه، 

األخرى  الشركات  مكن  مما  باستمرار  السوق  توسيع  في  أبل  نجحت 

من البقاء والتطور. ولكن عندما أنظر إلى كيفية تطور هواوي في سوق 

االتصاالت، فأدرك أننا قد وقعنا في بعض األخطاء. لقد حددنا األسعار 

بناء على تكاليفنا التي كانت منخفضة نسبيا. وهذا لسببين. أوال، تقدم 

ثانيا،  منتجاتنا.  تكاليف  خفض  من  فتمكنا  سريع،  لدينا  التكنولوجيا 

أيضا.  منخفضة  التشغيلية  تكاليفنا  الغربية،  اإلدارة  استيراد  بفضل 

نتيجة لذلك، حددنا أسعارنا على مستوى منخفض نسبيا، مما أدى إلى 

الصعوبات للشركات الغربية، لقد فكرنا في هذه المشكلة جيدا.

الناس أن منتجات هواوي  الكثير من  لقد رفعنا أسعارنا واآلن يعتقد 

للشركات  كبر  أ سوق  نترك  األسعار  ارتفاع  مع  ولكن  الثمن.  غالية 

اإلضافية  األرباح  نوزع هذه  لن  أننا  غير  كثر،  أ نربح  أيضا  نحن  األخرى. 

على موظفينا أو المساهمين. بدال من ذلك، سوف نستخدمها لتمويل 

الجامعات والعلماء ألبحاثهم واستكشافاتهم في المستقبل، وهذا مهم 

جدا لمستقبلنا.

سنة  ملياري  بعد  على  تزال  ال  الهدف  كان  إذا  هي:  استراتيجيتنا  إن 

إذا  "السمسم".  االستثمار مثل  قليال وحجم  ضوئية عنا، فقد نستثمر 

قليال،  كثر  أ االستثمار  فيمكننا  كيلومتر،  ألف   ٢٠ بعد  الهدف على  كان 

وحجم االستثمار مثل "التفاح". إذا كان الهدف على بعد عدة آالف من 

الكيلومترات، فسوف نستثمر الكثير، وحجم االستثمار مثل "البطيخ". 
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إذا كان الهدف على بعد خمسة كيلومترات فقط، فسنستثمر "ذخيرة" 

فيها، أي نركز طاقاتنا وجهودنا كلها على تحقيق هذا الهدف. وبعد ذلك 

سوف نواصل أن نركز عليها وتحسين أدائنا ومنتجاتنا في هذا المجال. 

على  رائدة  منتجات  صنع  على  قادرين  نكون  سوف  الطريقة،  بهذه 

مستوى العالم.

على سبيل المثال، لم تخترع هواوي تقنية polar في تكنولوجيا الجيل 

الرياضيات. في  أريكان أستاذ تركي في  إنه من اختراع إلردال  الخامس، 

علماؤنا  كتشفها  ا الرياضيات،  أطروحة  أريكان  األستاذ  نشر   ٢٠٠٨ عام 

بعد شهرين، وقضوا ١٠ سنوات في تحويل نظرياته إلى معايير تكنولوجيا 

الجيل الخامس اليوم.  لذا فإن المعايير التي تعتبرها الواليات المتحدة 

أستاذ  من  رياضيات  أطروحة  على  مبنية  الواقع  في  ألمنها هي  تهديدا 

تركي.

المستقبل وهذا سيساعدنا على  المجال في  سنزيد استثمارنا في هذا 

معالجة كيفية توزيع أرباحنا المتزايدة بصورة معقولة. لن نوزع أي ربح 

إضافي على موظفينا، ألن الربح اإلضافي سيشبعهم ويفقدهم الرغبة في 

المضي قدما. ولن نقوم بتوزيع األرباح اإلضافية على المساهمين أيضا. 

إذا يمتلكون ثروات مالية هائلة، فسيكونون منهمكين في تحقيق مزيد 

من مكاسب رأس المال فقط. لذلك سنسعى إلى جعل توزيع أموالنا 

معقوال وعلميا، وسنزيد استثمارنا في مجال البحث والتطوير باستمرار.

أرجو خربال: تحدثت عن استثمار شركة هواوي في البحث والتطوير، 

مثال، االستثمار في رقاقة الجيل الخامس وغيره من المجاالت. تمتلك 

هواوي رقاقة الجيل الخامس الخاصة بها اآلن، وتستخدمها هواوي 

الملكية  بيع  في  هواوي  تفكر  هل  الغالب.  في  نفسها  منتجات  في 

الفكرية وخاصة الملكية الفكرية لرقاقتها إلى أطراف ثالثة مثل أبل؟
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رن تشنغ فاي: نحن مفتوحون على أبل في هذا الصدد.

أرجو خربال: وفيما يتعلق باالبتكار في الهواتف الذكية، كانت هواوي 

للطي.  قابلة  ذكية  هواتف  تنتج  التي  القليلة  الشركات  من  واحدة 

أنه مجرد شكل  أنها تمثل المستقبل للهاتف الذكي أم  هل تعتقد 

انتقالي؟

رن تشنغ فاي: إن طريق تطوير هواوي طريق منعرج، لن نعرف ما هي 

المنتجات التي تعجبها العمالء بدون المحاولة. الهواتف القابلة للطي 

هي مجرد واحدة من محاوالتنا. ال نعرف أنه إذا كان ستكتسب شعبية 

كبيرة بين المستهلكين إال بعد أن يخوض الختبار السوق.

أرجو خربال: تحدثنا عن أبل وستيف جوبز. في الصين ينظر إليك على 

أنك صاحب رؤية كبيرة جدا في عالم التكنولوجيا مثل جوبز أبل. ولكن 

من  ذلك  في  السبب  هو  فما  دولية،  شهرة  منك  كثر  أ جوبز  ستيف 

رأيك؟ لماذا لم تحصل على نفس الشهرة على المستوى الدولي؟

رن تشنغ فاي: ألنني ال أعرف التكنولوجيا جيدا، ولم أخترع أي شيء.

كبر شركة لمعدات االتصاالت في العالم. أرجو خربال: لكنك أنشأت أ

فعلته  ما  المالية.  أو  اإلدارة  أو  التكنولوجيا  أعرف  ال  فاي:  تشنغ  رن 

وشجعتهم  موظف  ألف   ١٨٠ عددهم  البالغ  موظفينا  وحد  أنني  هو 

نجاح  يتوقف  ولكن  بمفردي،  اإلنجازات  أحقق  لم  قدما.  المضي  على 

هواوي على جهود ١٨٠ ألف موظف جميعهم. لذلك من المستحيل أن 

أستمتع بنفس المكانة والشهرة لجوبز. عندما أرادت الحكومة الصينية 

أن تمنحني بعض الجوائز، شعرت بخجل شديد ألنني لست من بنى 
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كون الشخص الذي يحظى بهذا الشرف.  هذه اإلنجازات، وينبغي أال أ

التكنولوجيا سريعا  تطورت  التكنولوجيا.  لنتحدث عن  أرجو خربال: 

تنمية  على  جبارة  تأثيرات  تركت  مما  الماضية  السنوات  خالل 

المجتمع. اآلن نحن نعيش في عالم متصل، أترى أن التكنولوجيا هي 

قوة للخير أم  قوة للشر بتجاربك خالل هذه السنوات؟

أسرع  بشكل  تتقدم  سوف  التكنولوجيا  أن  أعتقد  فاي:  تشنغ  رن 

أو ٣٠  العالم بعد ٢٠  الناس كيف سيكون  مما توقعنا. سألني بعض 

عاما، قلت لهم إنني ال أستطيع أن أتخيل شكلها بعد سنتين أو ثالث 

تأسس  بداية  في  جدا  متخلفة  االتصاالت  صناعة  كانت  فقط.  سنوات 

شركة هواوي، ولكن بعد مرور ٣٠ عاما فقط، قد أصبحت خدمة النطاق 

العريض متاحة في معظم المناطق الريفية في العالم، وهذا لم يتخيله 

تتقدم  سوف  المقبلة،  عقود  الثالثة  أو  العقدين  في  الماضي.  في  أحد 

الذكاء  الخصوص، سوف يسرع  أسرع. وعلى وجه  التكنولوجيا بشكل 

االصطناعي التنمية للمجتمع البشري كله.

ظهر وتطور الذكاء االصطناعي بناء على عدة أسس: األساس األول هو 

ظهور قوة الحوسبة الهائلة، الثاني هو تحقق بناء أنظمة التخزين الكبيرة 

إلى  باإلضافة  الحافة.  الصغير والحوسبة  الحوسبة  التي تشمل تخزين 

الذكاء  علم  لتطور  قد مهد طريقا  للمجتمع  التقني  التطور  فإن  ذلك، 

وال شك  الماضي،  في  تخيله  يمكننا  مما  أسرع  يعد  الذي  االصطناعي 

على سبيل  كبير.  بشكل  اإلنتاج  كفاءة  يزيد  السريع سوف  تطوره  أن 

من  فستتمكن  الجرارات،  في  االصطناعي  الذكاء  تحكم  تم  إذا  المثال، 

إال  أي شيء  إلى  تحتاج  ولن  كل  ٢4 ساعة  مدار  على  الزراعي  العمل 

الوقود. وهذا سيزيد كفاءة اإلنتاج بشكل كبير ويؤدي إلى الزيادة الكبيرة 

في الثروة المادية ويساعد أيضا على إثراء حياتنا النفسية. لذلك أظن أن 
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التكنولوجيا ستتطور تجاه الخير.

الوراثية  التكنولوجيا  دمج  على  العلماء  من  العديد  اقترح  قد  طبعا، 

تدريجيا مع التكنولوجيا اإللكترونية لصنع "البشرية الجديدة". إنه اآلن 

مجرد خيال علمي وال يعني أنه سيتحقق يوما ما، وستكون هناك ٣٠ 

سنة على األقل من اآلن حتى ولو يحدث ذلك، وسنجد حلوال للمشاكل 

كفاءة  رفع  قد  االصطناعي  الذكاء  أن  أعتقد  سنة.   ٣٠ بعد  المحتملة 

اإلنتاج بشكل كبير وأدى دورا إيجابيا للمجتمع ويزيد الثروة االجتماعية 

بشكل ملحوظ. لك مثال آخر: الواليات المتحدة لديها تكنولوجيا متطورة، 

ولكن تنقصها يد العمل. إذا يستخدم الذكاء االصطناعي فستعادل القوة 

اإلنتاجية لشخص واحدة عشرة أشخاص، وستصبح الواليات المتحدة 

قوة تكنولوجية كبرى ذات ٣ مليارات شخص. وهل يستطيع العالم كله 

التي  الجودة  العالية  المنتجات  الكمية الضخمة من  أن يستهلك هذه 

تنتجها الواليات المتحدة وحدها؟

لذا فإن الذكاء االصطناعي سيجعل العالم أفضل وليس أسوأ. حتى إذا 

كان الذكاء االصطناعي يشكل تهديدات أخرى، يمكننا إدارتها بالقوانين 

والقواعد. لذلك ال داعي للقلق من بعض اإلعالمات على اإلنترنت.

مجال  في  البارزة  الشخصيات  بعض  يحذر  لكن  خربال:  أرجو 

حذر  المثال،  سبيل  على  التقني،  التقدم  مخاطر  من  التكنولوجيا 

أن  وتكرارا من  مرارا  لشركة تسال  التنفيذي  الرئيس  إيلون موسك 

المستقبل  في  التوظيف  مشكلة  إلى  يؤدي  قد  االصطناعي  الذكاء 

وسيفقد الناس فرص عملهم. حقا إن الذكاء االصطناعي قد أصبح 

كثر ذكاء من البشر في بعض المجاالت ويرى بعض الناس أنه قد  أ

يقوم مقام اإلنسان في المستقبل. ما رأيك في هذه المشكلة؟

من  التحذيرات  فيها  سمعت  التي  األولى  المرة  إن  فاي:  تشنغ  رن 
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بيل غيتس  المجتمع كانت من  السلبي على  الذكاء االصطناعي  تأثير 

وستيفن هوكينج، ولكن غّير بيل غيتس رأيه في الوقت الالحق مشيرا 

إلى أن الذكاء االصطناعي يمكن أن يعزز التقدم االجتماعي بشكل كبير. 

بالطبع، يمكننا أن نفهم قلق الناس، لكننا نعتقد أننا قادرون على تسخير 

الذكاء االصطناعي واستخدامه لخير المجتمع وتجنب تأثيراته السلبية. 

خذ تطبيق الترجمة اآللية كمثال، يمكن أن يساعد الذكاء االصطناعي 

على ترجمة النص إلى ٧٠ لغة مختلفة في آن واحد وهذا يفيد المجتمع 

العمل  أعباء  تقليل  على  االصطناعي سيساعد  الذكاء  إن  به.  يضر  وال 

لكثير من الناس رغم أن استخدامه في بعض المجاالت قد يفقد العديد 

من المترجمين ومحللي األسهم وظائفهم، ولكن يمكنهم أن يدخلوا إلى 

صناعات أخرى يؤدوا دورهم الجديد. فأعتقد أنه ال داعي للقلق الشديد 

للتأثيرات السلبية للذكاء االصطناعي ألن القلق الفائض سيعرقل تقدم 

التكنولوجيا.

أرجو خربال: لقد عبر بعض الناس عن قلقهم ومخاوفهم وهم يرون 

عليها  سيسيطر  االصطناعي  الذكاء  مثل  القوية  التقنيات  هذه  أن 

بمجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا الكبيرة وهذا سيزيد قوتها 

بشكل كبير ويعزز سيطرتها على المجتمع. هل تعتقد أن الشركات 

مثل شركتك القوية تحتاج إلى المراقبة بسبب القوة الكبيرة التي 

تمتلكها؟

رن تشنغ فاي: مع تطور التكنولوجيا، سيصبح عالم المستقبل "الفائز 

يأخذ كل شيء". على سبيل المثال، ما هي الشركة التي يمكن أن تتفوق 

على مايكروسوفت في ويندوز وأوفيس؟ ال توجد. لذا فإن مايكروسوفت 

هي الفائز الوحيد وتهيمن على السوق. هناك يوجد المزيد من الشركات 

كبر، ذلك ألن التكنولوجيا  التي تتقن وتسخر التقنيات الجديدة بسرعة أ

ليست حية ويمكن تطبيقها على نطاق واسع. من المحتمل أن تظهر 
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االحتكارات التي ذكرتها في المستقبل ونحن ندعم المراقبة الشفافة على 

الشركات ذات التقنيات الجديدة، ونحن مستعدون للخضوع للمراقبة. 

لهذا السبب ناقشنا مع الحكومة األلمانية عن استعدادنا لقبول مراقبتها. 

ومع ذلك، فإن االحتكارات في هذه األنواع من التقنيات ستفيد العالم، بدال 

من اإلضرار به. ما لدينا ليس نوعا من القنبلة النووية أو السالح النووي. 

ما هي األضرار لتطبيق الترجمة التي لديها حوسبة أسرع؟ هل الحوسبة 

األكثر بطء هي األفضل بالنسبة لنا؟ 

عليه  نخاف  أال  لنا  ينبغي  المجتمع،  االصطناعي  الذكاء  يفيد  سوف 

كتشاف  ا تم  المثال،  االجتماعي. على سبيل  التقدم  والخوف سيعيق 

مندل الجينة خالل تجاربه على تهجين البازالء، ولكن ظن الناس في ذلك 

ولم  عام.   ١٠٠ لمدة  وتجاهلوه  الفائدة  عديم  كان  كتشافه  ا أن  الوقت 

يدرك العلماء قيمة الجينة والحمض النووي إال بعد سنوات عديدة. في 

ذلك الوقت، لم تقبل الصين نظريات مندل، بل اتبعت نظريات إيفان 

ميشورين. وهذا أدى إلى تأخر الصين في هذا المجال لسنوات طويلة. 

اآلن نتحدث كثيرا عن التكنولوجيا المعدلة وراثيا، أي تحرير الجينات. 

تحرير  يمكننا  ال  فلماذا  النباتات  جينات  تحرير  على  الناس  يعترض  ال 

الجينات البشرية؟ عندما ال يوجد عالج لمرض ما، ربما يمكننا اللجوء 

إلى تحرير الجينات. بالطبع، بعد عدة عقود من اآلن، قد يؤدي ذلك إلى 

آثار جانبية أخرى ال يمكننا التنبؤ به، ولكن تخفيف اآلثار الجانبية أفضل 

المتواصلة.  الممارسات  خالل  العالجات  وسنجد  الفوري،  الموت  من 

على سبيل المثال، إن األعمى والصم الخلقي ناتج عن جينات مفقودة، 

الجينات. تساعد غوغل  الشفاء عن طريق تغيير  المريض  فيستطيع 

أنها  العالم بأجهزة استشعار لألعصاب مع  المكفوفين على رؤية  اآلن 

باستمرار  تتقدم  التقنيات  إن  طبعا.  البشر  عيون  مثل  جيدة  ليست 

بالتكنولوجيا  الوراثية  التكنولوجيا  العباقرة أن نرتبط  وقد اقترح بعض 

اإللكترونية، وقد يتحقق خلق "البشرية الجديدة" بعد ٢٠ أو ٣٠ عاما. 

هذه الفكرة تخيف بعض الناس، لكنها اآلن ما زالت بعيدة عنا.
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أرجو خربال: مع وصولنا إلى نهاية المحادثة، أريد التركيز على خطتك 

الشخصية للمستقبل. لقد كلفك ٣٠ عاما تطوير شركة هواوي إلى 

حجمها اآلن، هل تفكر في التقاعد في الوقت القريب؟

التفكير  على  وقدرتي  أعصابي  صحة  على  يعتمد  هذا  فاي:  تشنغ  رن 

المستقل مع تقدمي في السن.  أعتقد أن غوغل قد تطور يوما ما دواء 

يساعد الناس على العيش إلى األبد، لكن قد ال أتمكن من رؤيته.

لتوريث  خطة  لديك  هل  آجال،  أم  عاجال  إن  ستتقاعد  خربال:  أرجو 

الشركة بعد تقاعدك؟

التعاقب  نظام  على  بوضوح  الشركة  ميثاق  نص  قد  فاي:  تشنغ  رن 

والتناوب للشركة، يمكننا أن نقدم لك نسخة لهذا الميثاق إذا تريد. إن 

التعاقب والتناوب يجب أن يتما بطريقة منظمة، وهذا األمر ليس على 

يدي لتعيين وريث. ال تقلق من أن شركة هواوي ستنتهي في النهاية 

دون وجود الرئيس الجديد لها. في الواقع، لدينا كثير من القادرين لتولي 

منصب الرئاسة. ولكن منغ وان تشو لن تكون الرئيسة الجديدة للشركة 

بالتأكيد.

أرجو خربال: لقد ذكرت في حديثنا أن البعض يسألونك عن رؤيتك 

الذي  ما  تعرف حتى  ال  لكنك  عاما،  إلى ٣٠  بعد ٢٠  لشركة هواوي 

سيحدث بعد سنتين أو ثالث سنوات. ولكن ما زلت أريد أن أسألك: 

المجال  التي ستحدث في هذا  الكبيرة  التكنولوجيا  ما هي تطورات 

بعد عدة سنوات؟

تجارب  في  يكمن  تكنولوجي  تقدم  كبر  أ أن  أعتقد  فاي:  تشنغ  رن 

رئيسيان  مجاالن  شركتنا  ولدى  االصطناعي،  الذكاء  وتطبيقات 
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العالم،  في  اتصال  أفضل  توفير  نريد  أوال،  المستقبل.  في  عليهما  نركز 

نسعى  نحن  ثانيا،  االتصال.  الخامس هي جزء من  الجيل  وتكنولوجيا 

جاهدين لتقديم أفضل خدمة في الحوسبة الحافة للعالم، ولن نركز على 

الحوسبة الفائقة والحوسبة الوسيطة، ونحن نركز فقط على الحوسبة 

الحافة. باإلضافة إلى ذلك، فإننا سنتعاون مع العديد من المؤسسات 

في مجال التخزين، ونحاول القيام بعمل أفضل في هذا المجال. نعتقد 

أن تطور مستقبل االتصال سيتوقف على الحوسبة الحافة، سنرى إما 

العكس.  أو  التخزين  أجهزة  في  المدمجة  المركزية  المعالجة  وحدات 

سيؤدي هذا إلى تغيير الهيكل الذي اقترحه جون فون نيومان وسيؤدي 

العمل بشكل  األجهزة من  إلى تمكين  التخزين والحوسبة  بين  الجمع 

أسرع. بالطبع، ال تزال المعدات الكبيرة تعتمد على بنية أجهزة الحوسبة 

والتخزين المنفصلة. إلى جانب ذلك، سوف نعمل بجد للمساهمة في 

تطوير عالم السحابة لكي يفيد الجميع.
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العلماء  جميع  أشكر  أن  أود  شيء،  كل  وقبل  أوال  فاي:  تشنغ  رن 

معنا،  للتبادل  هواوي  شركة  إلى  زيارتكم  على  والصحفيين  واألساتذة 

يسعدني كثيرا التحادث والتبادل معكم وجها لوجه. هل لديكم انطباع 

عن هذا المقهى؟ بعد أن زارت زوجتي حديقة ميغورو اليابانية، قالت 

إنها ترغب في بناء مقهى مماثل الستقبال األصدقاء اليابانيين. إن عائلتنا 

كلها، بما فيها ابنتي، تحب اليابان كثيرا. كانت اللغة األجنبية الثانية التي 

اليابانية، ومن عادتها أن تسافر إلى  ابنتي الصغيرة هي اللغة  تعلمتها 

اليابان للتسوق في وقت فراغها.

اليوم  الثمين  وقتك  لمنحنا  جزيال  شكرا  غاكوشوين:  جامعة  ممثل 

لهذا اللقاء. كانت زيارتي األولى لشركة هواوي في عام ١٩٩٧، وفي ذلك 

الوقت كنت طالب دراسات عليا في الجامعة. استقبلني موظف شاب 

وقال إنه سيسافر إلى إفريقيا في األسبوع المقبل، ومهمته األخيرة في 

الصين هي استقبال الضيوف األجانب في المصنع. بعد أن أصبحت 

أستاذا جامعيا، أحضرت بعض طالبي إلى شركة هواوي قبل عامين. 

بصراحة، كان هؤالء الطالب يشعرون بشيء من الخوف قبل زيارة 

هواوي، ولكن عندما رأوا مظهر شركة هواوي المذهل والتكنولوجيا 

الرائدة التي تمتلكها، كانوا يعرفون ما هو العمل العظيم الذي تقوم 

شركة هواوي به.

على الرغم من أن شركة هواوي تواجه تحديات كثيرة من الخارج، تعد 

من أبرز الشركات الرائدة في مجال التقنية على المستوى العالمي. 

هذا الصباح، تحدث السيد هوانغ ويوي عن الفكرة الرئيسية لقانون 

كبر قدر من النمو  هواوي األساسي وهي اهتمام هواوي بتحقيق أ

نفسه  الوقت  وفي  األرباح،  من  معين  حجم  ضمان  أساس  على 

تسعى إلى احتالل المركز األول في عدد مستخدمي منتجاتها، وهذه 

يمكن  هواوي  أن  أعتقد  هواوي.  لنمو  الرئيسية  الدافعة  القوة  هي 

١
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أن تفكر في خلق بعض القيم والرؤى الجديدة في األسواق الجديدة 

تعتبر موردا جيدا  التالية ألن هواوي  الجديدة كخطوتها  والمجاالت 

ألجهزة االتصاالت، وإذا تريد أن تقدم خدمات أفضل للبشر عن طريق 

الضروري  من  فهل  الخدمات،  مع  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  دمج 

تعد  المثال،  سبيل  على  الشركة؟  على  التعديالت  بعض  إدخال 

حماية المعلومات الشخصية عمال مهما للغاية اآلن، وتتجسد الفكرة 

التي أصدرتها   )GDPR( العامة البيانات  األساسية في الئحة حماية 

األفراد وحمايتها بشكل  إلى  الشخصية  المعلومات  إعادة  أوروبا في 

اآلن. فما  ناضجة  ليست  المجال  التكنولوجيا في هذا  ولكن  أحسن، 

هي المجاالت التي يمكن لشركة هواوي إيجاد قيم جديدة فيها في 

المستقبل؟ هل هناك أفكار محددة تريد أن تبلغنا؟

المتفوقة؟  االقتصادية  بالقوة  اليابان  تتمتع  لماذا  فاي:  تشنغ  رن 

ألنكم تركزون على العمالء وتجعلون سلعكم تتحلى بجودة عالية مما 

جذب العمالء من أنحاء العالم لشرائها. يسافر الكثير من الصينيين إلى 

اليابان لشراء البضائع، وهذه البضائع موجودة أيضا في الصين، فلماذا 

البضائع  كانت  ولو  الصين؟ حتى  في  المصنوعة  المنتجات  ال يشترون 

الصينية تشابه البضائع اليابانية كليا وهي أرخص؟ ألنهم يريدون شراء 

البضائع التي تصنع في اليابان فقط. إن أعمق انطباع للمنتجات اليابانية 

العمالء.  قبل  من  المتطلبات  أهم  من  تعد  التي  الجودة  هو  للناس 

تسعى شركتنا إلى إرضاء العمالء بجودة منتجاتنا وخدماتنا، وال نسعى 

إلى تحقيق سرعة النمو الهائلة والحفاظ على عدد المستخدمين فقط. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن السعي لتحقيق رضا العمالء يتطلب منا تحمل 

تباع  التي  األجهزة  وصيانة  المنتجات  جودة  تحسين  عن  المسؤولة 

للعمالء وتقديم الخدمات المرضية بعد البيع. رغم أن تكنولوجيا الجيل 

الخامس قد ظهرت واستخدمت في بعض المجاالت غير أننا علينا أن 

نواصل عملنا في صيانة األجهزة من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل 

الرابع لضمان جودة خدماتنا في الدول مثل الدول اإلفريقية التي ال تزال 
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تستخدم هذه الخدمات.

الصناعية،  المنتجات  في  والنوعية  والبساطة  الدقة  إلى  اليابان  تسعى 

وتهتم بتجربة العمالء وتعمل على إرضائهم، وهو أمر يستحق تعلمنا. 

تم تصميم نظام خط إنتاجنا بمساعدة شركة تويوتا اليابانية والعديد من 

الخبراء المتقاعدين اليابانيين، وقد استفدنا كثيرا من نظام إدارة الجودة 

اليابانية  واألجهزة  المعدات  من  كثيرا  ونستخدم  نستورد  اليابان.  في 

وهذا  شركتنا  إنتاج  خط  في  والنوعية  بالدقة  تشتهر  التي  واأللمانية 

مرتبط بتوجيهات الخبراء أيضا. كما تم تصميم قاعدة بحيرة سونغشان 

الياباني  إليها، على يد المهندس المعماري  لهواوي التي قمتم بالزيارة 

السيد أوكاموتو.

من خالل تعلم هذه الروح من اليابان، نحسن جودة منتجاتنا باستمرار 

ونعمل على تحويل المعدات الضخمة إلى المعدات الصغيرة والدقيقة 

عليها  يقبل  الخامس  للجيل  األساسية  محطتنا  لتصبح  اليابان  مثل 

للجيل  األساسية  لمحطتنا  الوظيفية  السعة  إن  العالم.  أنحاء  كل  في 

كبر بعشرين ضعفا من الجيل الرابع، ولكن حجمها هو ثلث  الخامس أ

الرابع، ووزنها عشرون كيلوغرام  للجيل  المحطة األساسية  أو ربع من 

تثبيتها  يحتاج  وال  أضعاف،  عشرة  الطاقة  استهالك  وانخفض  فقط، 

وتركيبها إلى البرج الحديدي. بالنسبة للمدن المكتظة بالسكان في أوروبا، 

يكون العديد من المنازل القديمة التي ال تستطيع بناء األبراج الحديدية، 

ويمكن تعليق محطاتنا األساسية للجيل الخامس على أي عمود وجدار. 

كل، نتعلم أيضا من اليابان، وقد طورنا  في دراسة المواد المقاومة للتآ

المحطة  تركيب  من  مكنا  مما  كثر  أ أو  عاما  لعشرين  يتعفن  ال  مادة 

المناطق  في  السكان  احتياجات  لتلبية  التصريف  أنبوب  في  األساسية 

المختلفة. إذا كنا نبني أبراجا كبيرة في كل مكان، فعلينا إنفاق كثير من 

المال، ونحتاج إلى رافعة كبيرة للتعليق والتثبيت أثناء البناء. في أوروبا، 

األساسية  محطاتنا  إلحدى  المشروع  تسليم  تكلفة  تخفيض  يمكن 
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بمقدار عشرة آالف يورو فضال عن الصيانة البسيطة. بالطبع، مساحة 

الواليات المتحدة كبيرة للغاية ولديها أموال كثيرة، ويمكنها بناء العديد 

من األبراج، فمن المفهوم أنهم تريدون القيام بذلك. ولكن اليابان هي 

دولة ذات كثافة سكانية عالية تتميز بأحياء سكنية كثيفة فال يناسب 

األساسية  المحطة  فإن  لذلك،  الخاصة.  ظروفها  الضخمة  األبراج  بناء 

التي تم إنشاؤها على أساس تعلمنا من اليابان قوية الوظائف وصغيرة 

الظروف، سواء في منطقة  تركيبها تحت أي ظرف من  الحجم ويمكن 

الباردة أو منطقة أوكيناوا الحارة، وسوف يقبل عليها ويحبها  هوكايدو 

الجميع بالتأكيد. 

أما أجهزتنا المنزلية فنحب استخدام المنتجات اليابانية، ألنها ال تتحلى 

كان  ولو  حتى  أيضا،  التشغيل  بسهولة  تتميز  بل  فقط،  جيدة  بنوعية 

بكل سهولة.  التشغيل  يمكنه  ثقافي منخفض  ذا مستوى  المستخدم 

زاد  الذي  األمر  المنتجات  تصميم  في  الروح  هذه  من  ونستفيد  ندرس 

جودتها وأعطانا مزيدا من الفرص في السوق.

المقام األول  العمالء في  أنها تضع  الرئيسي لنجاح هواوي هو  السبب 

هذا  على  أوافق  ال  وأنا  العمالء،  هم  األغنياء  أن  البعض  يعتقد  دائما. 

الرأي. ما زالت تعاني بعض الدول اإلفريقية من الفقر، ولكن تزيد األجور 

التي يحصل عليها موظفو هواوي العاملين هناك عن أجور الموظفين 

في  كثيرا  أرباحا  كسب  يمكننا  وال  أضعاف،  بثالثة  الصين  في  العاملين 

إفريقيا، لكننا ال نزال نعمل فيها ألن شركتنا ليست شركة مدرجة تسعى 

إلى تحقيق األرقام العالية في البيانات المالية، بل نسعى لخدمة البشر 

الجنوبي  السفح  إيفرست، سواء كان في  األعلى. جبل  المثل  ولتحقيق 

أو الشمالي، يتم تثبيت معظم المحطات األساسية على يد شركتنا. ال 

يوجد ناس كثيرون في جبل إيفرست، فكم ماال يمكننا كسبه؟ ولكن إذا 

المتسلقين.  حياة  إنقاذ  يمكننا  فقد  هناك  ومحطة  لدينا شبكة  كانت 

سبق لي أن تناولت غداء على جبل إيفرست في نيبال، لكنني كنت ال 
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ساعات  لثماني  الجبل  تسلقت  نيبالية  فتاة  أحضرته  الغداء  أن  أعرف 

إلى  الوصول  أستطيع  ال  أنني  المحليون  السكان  وأخبرني  الطعام،  مع 

يشكروننا  الناس  نخدم  عندما  أيام.  ثالثة  في  فيه  تعيش  الذي  المكان 

أيضا، أليست هذه الروح هي روح اليابان؟

الشركة  موظفي  مع  أتحدث  ما  ودائما  اليابان،  من  كثيرا  تعلمنا  لقد 

الصناعية  الحضارة  في  روح  أهم  تعد  التي  وروحها  اليابان  قصة  عن 

المجاالت،  من  عديد  في  ألمانيا  من  أيضا  نتعلم  بالطبع،  المستقبلية. 

اليابانية  اإلدارة  أساليب  بدمج  قمنا  لذلك،  العمليات.  إدارة  في  خاصة 

واأللمانية وروح الشعب الياباني واأللماني لتشكيل أسلوب وروح هواوي.

ممثل جامعة آسيا: أنا جوتو من جامعة آسيا اليابانية، ظللت أتابع 

تطور االقتصاد الصيني لمدة خمسة وعشرين عاما، خصوصا تنمية 

الشركات الخاصة الصينية. أعتقد أن شركة هواوي هي األفضل بين 

من  عانت  أن  لهواوي  سبق  هل  ولكن  الصينية،  الخاصة  الشركات 

األلم الذي تعاني منه الشركات الخاصة الصينية؟ سمعت أن بيئة 

التطور للشركات الخاصة الصينية ليست جيدة، فلماذا تستطيع أن 

تحقق هواوي مثل هذه التطورات؟

رن تشنغ فاي: ال أستطيع اإلجابة على سؤالك. ألنني ظللت أعاني من 

األلم. إن الطريقة لي للتغلب على األلم هي احترام وإطاعة القانون، ولن 

أحصل على  األحمر، هكذا  الخط  ألمس  ولن  القانون،  يمنعه  ما  أفعل 

الشعور باألمن وأتغلب على األلم. وفي الوقت نفسه، أشجع الموظفين 

على العمل بجدية والمساهمة في تطور المجتمع. إذا كنا نجتهد ونعمل 

كثر ونجعل جودة الخدمة للعمالء أفضل، يمكننا أن نحصل على قبول  أ

العمالء ونتغلب على األلم.

لقد واجهنا جميع الصعوبات التي واجهتها الشركات الخاصة في الوقت 

٢
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كبر صعوبة هي أنه ال يمكننا الحصول على القروض حين ال  المبكر. أ

نمتلك أنفسنا أمواال كثيرة. فكيف تغلبنا على هذه الصعوبة؟ قبل عام 

٢٠٠٠، كان معظم دخلنا الشخصي ُيعاد إلى الشركة، وفي عام ٢٠٠٠، لم 

يكن لدي شقة أعيش فيها، فاستأجرت زوجتي شقة تبلغ مساحته ٣٠ 

مترا مربعا تقريبا وكانت هذه الشقة الصغيرة لم تتزود بمكيف الهواء 

ولم تتمكن من تقليل الحرارة والضوء القوية للشمس الغاربة. إذا اعتبر 

الصغير  أخي  سأل  الغناء.  معنى  نعرف  نكن  فلم  أغنياء،  أننا  الناس 

منازلهم،  امتلكوا  قد  يحسنوا عملهم  لم  الذين  الموظفين  "إن  والدتي: 

العمل؟"  في  جدا  ممتاز  وهو  منزل  لديه  ليس  أخي  كان  لماذا  ولكن 

لماذا؟ ألنني قد وضعت كل أموالي في التنمية الموجهة للمستقبل. ما 

األولى  الدفعة  على  للحصول  جدا  كبيرة  جهودا  بذلت  أنني  أتذكر  زلت 

من القروض التي بلغت قيمتها ٨٠ ألف يوان. كل هذه هي الصعوبات 

واآلالم التي كنت أعاني منها ولكن تغلبت عليها كلها.

بذلت  وقد  التنمية،  لتحقيق  والمستمرة  الخاصة  مسيرته  بلد  لكل 

البيئة  الصين كثيرا لتحسين ظروف وبيئة تنميتها، وقد أصبحت هذه 

أفضل بكثير بشكل عام. ينظر بعض الناس إلى هذا الموضوع بشكل 

وبيئة  ظروف  أن  معتقدين  اليابان  مع  الصين  ويقارنون  "أفقي" 

التنمية في الصين أسوأ بكثير من اليابان، لكننا ننظر إلى هذا الموضوع 

"عموديا" ونقارن الصين اآلن مع ظروفها قبل ٣٠ عاما ونعتقد أن البيئة 

والسياسات الحالية قد تحسنت بصورة ملحوظة. أثق بأن البالد سوف 

التجارية بين الصين والواليات  يتحسن باستمرار، وخاصة بعد الحرب 

للصين  الداخلي  االقتصادي  اإلصالح  وتسرع  ستحفز  ألنها  المتحدة، 

وتجعل بيئة تنمية الصين أفضل.

بقوتها  وتضربنا  هدف ضربها  هواوي  تتخذ  المتحدة  الواليات  أن  رغم 

أنها لم تقدم أي دليل واضح ومقنع  إال  باتهامات كثيرة،  كلها وتتهمنا 

الدول  في  والقوانين  الصينية  بالقوانين  تلتزم  هواوي  تظل  اآلن.  حتى 
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دائما ما  الصين،  فيها، ألنه عندما تعمل هواوي في خارج  التي تعمل 

تعتبر كونا يتمسك بأيديلوجيا الشيوعية، إذا لم نحترم ونلتزم بقوانين 

البلدان المضيفة، فلن نتمكن من البقاء والتطور هناك. وعندما تعود 

قلت  الرأسمالية.  بأيديولوجيا  يتمسك  كونا  تعتبر  الصين،  إلى  هواوي 

قبل قليل إننا كنا ال نمتلك أمواال كثيرة في عام ٢٠٠٠، ولكن اليوم نمتلك 

هناك شكوك  تكون  عندما  لذلك،  رأسماليا.  اآلخرون  فيعتبرني  أمواال، 

من كال الجانبين، إذا لم ندير ونحسن سلوكنا أو نلمس الخط األحمر ألي 

جانب من الجانبين، فلن نتمكن من البقاء. لن نلمس الخطوط الحمراء 

في الصين ولن نلمس الخطوط الحمراء في البلدان األخرى أيضا.

ممثل مكتب سانكيو لمحامي براءات االختراع: لقد أبحث في شركة 

هواوي منذ ٢٠ عاما، وأعرف بعض القصص عنها. في الماضي، عندما 

ومشيت  للعمالء  أعطيتها  فقط،  واحدة  سيارة  الشركة  تمتلك  كان 

على األقدام إلى العمل في مدينة شنتشن الحارة. زرنا قاعدة بحيرة 

سونغشان أمس ويدهشنا أن هواوي تمتلك اآلن مصنعا كبيرا ذا 

الماضي  في  بتجربتك  كثيرا  تأثرت  وأنا شخصيا  أوروبي متميز  نمط 

وإنجازاتك اآلن.

رن تشنغ فاي: إن تلك القصة قصة حقيقية. كانت المسافة في ذلك 

الوقت بين منزلي والشركة 4.4 كيلومترات، وكان الصيف في شنتشن 

حارا للغاية، وكانت مالبسي مبللة بالعرق بعد الذهاب من المنزل إلى 

المكتب مشيا. ومن المستحيل أن أستحم في المكتب، فدائما ما تكون 

مالبسي متجعدة وأصبحت قصتي هذه شائعة. ولكن اآلن يختلف عن 

يرجع  الفضل  وهذا  يوم،  كل  أنيقة جيدة  اآلن مالبس  أرتدي  الماضي، 

تقابل  المالبس عندما  تبديل  "عليك  دائما،  زوجتي  قالت  زوجتي.  إلى 

الضيوف"، وهي تحثني على شراء المالبس الجديدة دائما.

٣
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تويوتا  لدى شركة  االختراع:  براءات  لمحامي  ممثل مكتب سانكيو 

اإلنتاج  أتمتة  نظام  وهو  بها،  خاص  وإنتاج  تشغيل  نظام  اليابانية 

وفقا  اإلنتاج  لخطوط  التعديالت  ببعض  الشركة  تقوم  للمصنع. 

للظروف المختلفة في كل مكان ولكن هذا النظام لن يتغير، وتتمسك 

من  العديد  هواوي  تمتلك  الظروف.  تغير  رغم  النظام  بهذا  تويوتا 

المصانع في جميع أنحاء العالم، فهل لديها مبدأ أو قاعدة تتمسك 

هواوي بها في كل مكان؟

رن تشنغ فاي: إن المبادئ التي نتمسك بها لن تتغير أيضا. هل زرت 

مصنع التصنيع في بحيرة سونغشان اليوم؟ إذا قمت بالزيارة فستجد أن 

معظم خطوط اإلنتاج تتزود بالمعدات اليابانية، وتم بناء هذه الخطوط 

على أساس المفاهيم اليابانية، وسيكون هناك مئات اآلالف من خطوط 

اإلنتاج مثلها في المستقبل. يبلغ طول كل خط ١٢٠ مترا، وسنشتري 

قام  ذلك،  إلى  باإلضافة  المستقبل.  في  اليابانية  األجهزة  من  كبر  أ عددا 

العديد من المستشاريين والمهندسين اليابانيين بتقديم االستشارات 

استخدام  وكيفية  المتميزة  اليابانية  اإلدارة  طريقة  يعلموننا  وهم  لنا 

األجهزة اليابانية. وفي المستقبل، سنبني مزيدا من المصانع المماثلة في 

جميع أنحاء العالم لنقل هذه الروح إلى العالم كله.

أما طريقة اإلدارة األلمانية فهي تتمثل في اإلنتاج أوال ثم إعادة االختبار، 

ألن ألمانيا لديها الثقة بالجودة العالية لمنتجاتها. في حين يتميز الشعب 

الياباني باليقظة واالهتمام البالغ بالجودة وهو يقوم باختبار شامل لكل 

حلقة من عملية اإلنتاج. لذلك نسعى إلى إنتاج منتجاتنا العالية الجودة 

مثل الشعب الياباني فنختار ونستخدم طريقة إدارة الجودة اليابانية.

هواوي  تشتهر  االختراع:  براءات  لمحامي  سانكيو  مكتب  ممثل 

بثقافتها التي تدعو جميع الموظفين إلى أن يصبحوا مكافحين. هل 

٤
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ستظل هواوي تتمسك بهذه الثقافة أينما تعمل؟

رن تشنغ فاي: فكرتك صحيحة، نعتقد أن من يعمل بجد يكن مكافحا. 

لنفترض أنني موسيقي، أعمل ثماني ساعات كل يوم وأربعين ساعة 

كل أسبوع، وأتمتع بالعطلة في نهاية األسبوع، وأستمر العمل أربعين 

أصبح  أن  من  سأتمكن  أنني  تعتقد  هل  المقبل،  األسبوع  في  ساعة 

موسيقيا رفيع المستوى؟ وينطبق نفس الشيء على الرسامين، فهم 

يرسمون صورا كل يوم عند العمل، وال يرسمون بعد العمل، هل تعتقد 

أنهم سيصبحون رسامين ممتازين؟ الذين يصنعون المنتجات الجيدة 

هم من يكرس حياتهم ويكافحون باستمرار. يكافح أو ال، هذا هو اختيار 

طوعي لجميع الموظفين. يبدأ العمال العاديون دوامهم وينتهون من 

بالعطلة وينالوا أجرا  أن يتمتعوا  المحدد ويمكنهم  الوقت  أعمالهم في 

هل  هذه؟  كل  إلى  يحتاجون  هم  فهل  المكافحون  العمال  أما  عالية، 

مكافحتهم وجهودهم تؤدي إلى خسارتهم؟ طبعا ال. يمكن لهم الحصول 

على حصص معينة من األسهم للشركة، ويجوز لهم أن يحصلوا على 

المكافأة القصيرة األجل والطويلة األجل بهذه األسهم. المكافأة القصيرة 

األجل هي المكافأة المالية السنوية والمكافأة الطويلة األجل تمكنهم 

من التمتع بالفوائد التي أتت بها مساهماتهم الماضية بعد التقاعد. ال 

يرتبط حصص األسهم الممنوحة بالمراتب فقط، بل يرتبط بمساهمة 

المكافحين وأعمارهم أيضا.

ممثل جامعة كوبي: أهال وسهال، أنا كاواشيما من جامعة كوبي، أدرس 

المتعلقة  القوانين  وخاصة  الدولية،  االقتصادية  والقواعد  القوانين 

من  شديد  بقلق  أشعر  شخصيا  أنا  العالمية.  التجارة  بمنظمة 

االحتكاك التجاري بين الصين والواليات المتحدة، والذي قد يؤدي 

إلى انقسام العالم. كانت الحكومة األمريكية في الماضي ال يجوز لها 

الواليات  أصدرت  يومين،  أو  يوم  قبل  ولكن  هواوي،  معدات  شراء 

٦
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معدات  األمريكية  الشركات  استيراد  يحظر  إداريا  أمرا  المتحدة 

إلى  وخدماتها  منتجاتها  األمريكية  الشركات  تصدير  ويحظر  هواوي، 

هواوي وفقا لنظام قائمة الكيانات لوزارة التجارة األمريكية. إن هذا 

الخبر يدهشنا جميعا.

العالقة  قطع  المتحدة  الواليات  تخطط  أوال،  سؤالين:  أطرح  أن  أود 

المتحدة  الواليات  إجراءات  تأثير  هو  فما  الصين،  مع  االقتصادية 

الحكومة  ضد  قضائية  دعوى  هواوي  شركة  رفعت  ثانيا،  رأيك؟  في 

األمريكية بسبب إصدارها قانون NDAA في مارس، ما موقف هواوي 

القانون الجديد؟ اآلن  أمام هواوي خياران، أولهما هو رفع  من هذا 

الحكومة  مع  بالتعاون  دعوى  رفع  أو  المتحدة،  الواليات  في  دعوى 

الصينية من خالل نظام منظمة التجارة العالمية، وهذا قد يؤدي إلى 

المناهضة الشاملة بين الجانبين الصيني واألمريكي، الثاني هو قبول 

المراقبة من قبل الواليات المتحدة أو الطرف الثالث مثل شركة زد 

تي إي، وهذا قد يمهد الطريق لتحقيق المصالحة، فما اختيار هواوي؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أن االقتصاد العالمي قد شهدت عولمة شاملة، 

خياطة  آلة  مستقل  بشكل  يصنع  أن  ما  لبلد  يمكن  الماضي،  ففي 

دخول عصر  بعد  اآلن  التقليدي.  االقتصاد  إطار  في  أو سفينة  قطار  أو 

وثيق  بشكل  تتعاون  أن  العالم  دول  على  يجب  االقتصادية،  العولمة 

نفسها وتصنع  تغلق  أن  دولة  أي  أرادت  إذا  المشترك.  الفوز  لتحقيق 

وبالتالي  كبيرة جدا،  تكون  لن  المنتج  هذا  مبيعات  فإن  بنفسها،  شيئا 

فإن سعره سيكون غاليا للغاية وال يمكنه تلبية احتياجات المجتمع. إن 

غرض العولمة االقتصادية هو أن يجعل البلد الذي يكون أنسب لصنع 

وإنتاج منتج معين بلدا متميزا إلنتاج هذا المنتج. على سبيل المثال، 

يستخدم المسمار الذي ينتجه مصنع ياباني في معدات الطرق السريعة 

في كل أرجاء العالم، ولكن إذا أرادت كل دولة إنشاء مصنع مثل اليابان 

إلنتاج هذا النوع من المسمار، فستكون التكلفة إلنتاجه مرتفعة جدا.
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إذا نتراجع من العولمة ونريد تطوير صناعة بشكل منعزل عن غيرها 

اليابان  لنأخذ  فوضوية.  كثر  أ االقتصاد  يصبح  فسوف  الصناعات،  من 

كمثال، تقع اليابان قريبة من الصين، وتعد سوق الصين التي تغطي 

اليابانية  المنتجات  احتلت  لليابان.  جدا  مهمة  شخص  مليار   ١.٣

السوق الصينية بسبب جودتها الممتازة، وال تزال هذه السوق تنمو. في 

الماضي، فرضت الصين كثيرا من القيود على االستثمار األجنبي، واآلن 

األجنبي،  االستثمار  وتشجيع  لجذب  قانونا جديدا  الصين  اعتمدت  قد 

أن  يمكن  لذلك،  الصين.  في  كبر  أ بسرعة  تتداول  أن  للبضائع  فيمكن 

كثر في ظل العولمة  نقول إن دول العالم تعتمد بعضها على البعض أ

االقتصادية. وانطالق من هذا المنطق نعتقد أن تخلي الواليات المتحدة 

عن السوق الصينية ليس طريقة عقلية وجيدة إلنعاش اقتصاد ذاتها.

قرارنا  نتخذ  ولم  الكيانات،  قائمة  األمريكية  التجارة  وزارة  أصدرت  لقد 

لن  أوال،  بمبدأين:  نتمسك  سنظل  ولكن  الوقت.  لضيق  نظرا  النهائي 

ربطهما  يمكن  وال  تماما  مختلفتان  الشركتان  إي.  تي  زد  طريق  نتخذ 

معا بسبب أنهما شركتان صينيتان فقط. ثانيا، لن نتخذ طريق التحكيم 

الدولي لمنظمة التجارة العالمية، ألنه يجب أن نلجأ إلى مساعدة سلطة 

تزعج  التي  األشياء  من  كثير  هناك  الدولي.  التحكيم  نريد  إذا  الدولة 

حكومتنا، وال داعي ألن تقلق على شركتنا. أما حول رفع دعوى قضائية 

في الواليات المتحدة أم ال، فلم نفكر فيها جيدا ولم نتخذ القرار النهائي.

ممثل موقع أخبار اليابان االقتصادية: أطرح سؤالين: أوال، إذا ُحظرت 

شركة هواوي من استيراد أشباه الموصالت، فهل يمكن أن تواصل 

اآلن  العالم  يشهد  ثانيا،  الذكية؟  لهواتفها  الطرفية  المحطة  إنتاج 

انقساما كبيرا، سواء كان من حيث االقتصاد أو مجتمع اإلنترنت، هل 

المستقبل؟ هل  أن يعكس مساره في  يمكن  االتجاه  أن هذا  تعتقد 

سيشهد االقتصاد العالمي واإلنترنت االنقسام أم التكامل؟

٧
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هذه  ولكن  إنتاجنا  على  تأثيرات  هناك  سيكون  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

إيرادات مبيعاتنا لن  إلى ذلك، فإن  التأثيرات لن تكون كبيرة. باإلضافة 

تكون جيدة كما يتوقعها الناس. ارتفعت إيرادات مبيعات في الربع األول 

من العام الجاري بنسبة ٣٩٪، ولكن قد انخفض معدل النمو إلى ٢٥٪. 

بحلول إبريل. توقعنا أن معدل نمو إيرادات المبيعات للعام الكامل ال 

يتجاوز ٢٠٪، والرقم الحقيقي قد يكون أدنى منه.

مختلفة  وأنواع  معايير  وجود  إن  مثاال.  الحديدية  السكك  لنأخذ  ثانيا، 

والسكك  العادية  والسكك  الضيقة  السكك  مثل  الحديدية  للسكك 

سلس.  بشكل  البضائع  لتداول  عرقلة  شكل  قد  العالم  في  العريضة 

للتطور  سيئة  نتائج  إلى  أدى  قد  االختالف  هذا  أن  التاريخ  أثبت  لقد 

بناء  العالم أن يفكر في كيفية  المشترك، لذلك يجب على  االقتصادي 

اتصال أفضل. إن أعظم اختراع في العالم هو "الشكل المستدير" ألنه 

يولد العجلة وعربة الخيل ثم القطار والسفينة. في عصر عربة الخيل، 

التقليدي  القطار  البشرية محدودا جدا، وفي عصر  األنشطة  كان نطاق 

والسفينة، كانت سرعة التنمية االقتصادية بطيئة نسبيا أيضا.، وقد عانى 

المجتمع البشري من فترة طويلة من الفقر؛ عندما يدخل العالم عصر 

السكك الحديدية والقطارات الفائقة السرعة والطائرات، تتسارع سرعة 

تطور العالم؛ وفي المستقبل فإن تقدم تكنولوجيا شبكة اإلنترنت سيعزز 

تقدم المجتمع البشري بشكل ملحوظ.

معايير  ثالثة  وهناك  الرابع،  والجيل  الثالث  الجيل  من  العالم  يأتي 

العالم  دول  بذلت  قد  نسبيا.  مرتفعة  التكلفة  وكانت  الرابع،  للجيل 

جهودا كثيرة للتوصل إلى معيار موحد للجيل الخامس، فما هي أهمية 

الجيل الخامس بالنسبة للمجتمع البشري؟ في المستقبل، سينخفض 

السعر لبت واحد بعشرات أضعاف حتى مائة ضعف )يرى العلماء أنه 

أنه  ترويجها وإعالنها  الشركات في  ترى  بينما  بمائة ضعف  سينخفض 

أحضره  الذي  العريض  النطاق  وسعر  أضعاف(.  بعشرات  سينخفض 
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الجيل الخامس سيكون أرخص بعشرات أضعاف أو مائة ضعف من 

على  العالم  ورؤية  يتعلموا  أن  الفقراء  لألطفال  ويمكن  اليوم،  سعر 

اإلنترنت، وهذا التقدم هائل جدا.

عندما كنت طفال، نشأت في واد فقير جدا، وسبق لي أن درست وغنيت 

أغنية مشهورة لألطفال واسمها ))لنجدف معا((. توجد في األغنية جملة 

"أشجار خضراء وجدران حمراء"، ما عرفت معناها في ذلك الوقت. وعندما 

كنت كبيرا في السن، أخذت طفلي للذهاب إلى حديقة بيهاي للتجديف 

في  الخضراء  واألشجار  الحمراء  الجدران  رأيت  األغنية.  معنى  ولتجربة 

الحديقة، وأدركت فجأة المعنى والمنظر الجميل الذي تصفه األغنية. 

التعليم عبر  بواسطة  العالم  يعرفون  أن  الصغار  لألطفال  يمكن  اليوم 

اإلنترنت بسهولة. وبفضل هذا التقدم في التكنولوجيا سيتم إطالق القدرة 

اإلبداعية للبشر لدفع تقدم المجتمع. لقد فكر الناس في الماضي فيما 

واليوم  الكلي،  التكامل  نحو  يتجه  أن  يمكن  البشري  المجتمع  كان  إذا 

سألني  التكامل.  هذا  نحو  البشري  المجتمع  دفع  إلى  اإلنترنت  يؤدي 

أحد قبل أيام، "ما مدى تأثير الشعبوية على الجيل القادم من الشباب 

بال  يكون  قد  الشباب  القادم من  الجيل  تفكير  إن  له  قلت  رأيك؟"  في 

حدود. ال أعرف حالة استخدام شبكة اإلنترنت البنتي الصغيرة، وأخبرني 

صحفي أمريكي أن ابنتي الصغيرة لديها عشرات اآلالف من المعجبين 

وهم  متعددة  أيديولوجيات  إلى  الشباب  نقسم  فكيف  كله.  العالم  في 

يتواصلون بنفس الوعي في عالم متصل؟

الجيل الخامس ليس قنبلة ذرية بل هو لصالح البشرية. من الضروري 

السلس  التبادل  نتمكن من تحقيق  لم  إذا  الشبكة،  تطوير  نواصل  أن 

كبر مورد لعالم  عبر الشبكة فلن نتمكن من التقدم المشترك. ما هو أ

المستقبل؟ هو يكمن في السكان. ال يزال ٧٠٪ إلى ٨٠٪ من سكان العالم 

بنت  إذا  المتقدمة.  البلدان  في  وليسوا  الفقيرة،  المناطق  في  يعيشون 

البلدان المتقدمة شبكة مغلقة، فستفقد سوقا ضخما يشكلها هؤالء 
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السكان في المناطق الفقيرة. أثق بأن معظم الدول تدرك هذا ولن تختار 

طريق االنقسام.

ممثل موقع أخبار طوكيو: أنا إيتانيوم من موقع أخبار طوكيو الياباني. 

ذكرت في الماضي أن ترامب رئيس عظيم، وفي حالة اليوم، ما رأيك 

في ترامب؟

الضرائب،  ألنه خفض  رئيس عظيم  ترامب  أن  أعتقد  رن تشنغ فاي: 

األوروبية  الدول  بعض  في  ديمقراطي.  بلد  في  للغاية  صعب  أمر  وهذا 

الشباب يميلون  االجتماعية نجد كثيرا من  بنظام رعايتها  التي تشتهر 

العمل  بدال من  الشارع  في  القهوة  الوقت وشرب  وقتل  االستراحة  إلى 

رواتبهم  معظم  ويدفعون  جدا  ثقيلة  الضرائب  ألن  لماذا،  باجتهاد، 

كضرائب. إن تخفيض الضرائب يفيد تطوير الصناعات المختلفة، لذلك، 

أعتبره رئيسا عظيما ألنه نجح في خفض الضرائب. لكن ارتكب ترامب 

خطأ، إذا استمر في تخويف الدول والشركات األخرى، واستمر في احتجاز 

الواليات  في  باالستثمار  سيخاطر  فمن  تعسفي،  بشكل  األشخاص 

المتحدة؟

في الصين قام دنغ شياو بينغ بتخفيض الضرائب قبل 4٠ عاما، حيث 

خفض دنغ الضرائب على جميع الشركات األجنبية إلى ١٥٪. وفي ذلك 

 ،٪٥٥ بنسبة  الدخل  لضريبة  تخضع  الصينية  الشركات  كانت  الوقت، 

األجانب  الحكومة  تعامل  لماذا  أنه  في  يفكر  الصيني  الشعب  وكان 

بشكل جيد وال يعامل المواطنين معاملة جيدة؟ في البداية، لم يصدق 

األجانب هذة السياسة وقاموا بمجرد المحاولة، ثم وجدوا أن الحكومات 

في  وتتسابق  اقتصادية  إنجازات  تحقيق  تريد  الصين  أنحاء  جميع  في 

استخدام السياسات التي قدمتها الحكومة المركزية لجذب الشركات 

لمدة  الضرائب  من  معفاة  التمويل  األجنبية  المؤسسات  إن  األجنبية. 

٨
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ثالث سنوات وتتمتع بنصف الضريبة في السنتين التاليتين، واستفادت 

المؤسسات األجنبية التمويل بشكل كبير من سياسة الصين وتدفقت 

يالونغ  خليج  إلى  سافرت  أن  لي  سبق  مشاريعها.  إلنشاء  الصين  إلى  

يالونغ يتمتع بجمال مماثل  في جزيرة هاينان قبل ٣٠ عاما، إن خليج 

لهاواي، باعت الحكومة الشواطئ الرملية الجيدة لهوو ينغ دونغ رجل 

األعمال المشهور من هونغ كونغ بسعر خمسة سنتات ل"مو" واحد 

إلى  األرض  سعر  ارتفع  الالحق،  الوقت  وفي  صينية(،  مساحة  )وحدة 

الفنادق  ببعض  دونغ  ينغ  هوو  وتبرع  واحد.  لمو  يوان  ماليين  عشرة 

ومالعب الجولف للحكومة.

في فترة معينة من تاريخ الصين، تدفق االستثمار األجنبي إلى الصين 

بفضل السياسات التفضيلية الصينية للضرائب، وكان دنغ شياو بينغ 

وديا لألجانب، وخاصة لليابانيين. خالل فترة حكم الرئيس هو ياو بانغ، 

بين  الصداقة  تبادالت وثيقة، ووصلت  والياباني  الصيني  الشباب  شهد 

التكامل  وتحسن  الثمانينيات،  في  تطورها  ذروة  إلى  واليابان  الصين 

الذي  الحديقة  فندق  يزال  ال  مثال،  واليابان.  الصين  بين  االقتصادي 

جميال  شانغهاي  في  اليابانية  الجوية  الخطوط  شركة  يد  على  بناؤه  تم 

متميزا جدا حتى اليوم، وقد كسب أرباحا كثيرة منذ بنائه بفضل العالقة 

االقتصادية الوثيقة بين الجانبين الصيني والياباني. إن الصين تظل تتخذ 

كان  فإذا  المتحدة  الواليات  أما  األجانب،  المستثمرين  من  وديا  موقفا 

أن  يريد  أحد  فال  األخرى  والشركات  الدول  تخويف  في  ترامب  يستمر 

يستثمر فيها.

الجيدة  التفضيلية  السياسية  البيئة  توفير  يتطلب  االستثمار  إن جذب 

والوفاء بالوعد. إن عظمة ترامب تتمثل في نجاحه في تخفيض الضرائب، 

ولكن بسبب وجود تناقضات في شخصيته، لم يتمكن من أن يحسن 

شهدت  وبالعكس،  االستثمار،  جذب  في  الناجح  سياسته  استخدام 

ثقة  المتحدة  الواليات  وفقد  حادا  انخفاضا  األمريكية  األسهم  سوق 
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المستثمرين بها، وهذا قد يفقد ترامب الفرصة ليصبح رئيسا عظيما 

للعالم  الخاصة  ترامب مساهمته  قدم  ذلك،  الكلمة. ومع  بكل معنى 

وهو تنبيه الحكومات المختلفة إلى أهمية تقليل األعباء التي تتحملها 

الشركات وتخفيض الضرائب المفروضة عليها لتوفير مزيد من أموالها 

الخدمات  وتحسين  الجديدة  المنتجات  تطوير  في  االستثمار  لتعزيز 

وتقوية القدرة التنافسية للبالد. وجدير بالذكر أن الصين قد نجحت في 

تخفيض الضرائب بنسبة ٪4.

في الماضي، قلت إن ترامب رئيس عظيم وعظمته تتمثل في تخفيض 

الضرائب. اليوم ال أغير هذا الرأي رغم أنه يضربنا، لن أغير رأيي رغم أن 

عائلتي تعاني من المعاملة الظالمة. إذا لم يكن لدي مثل هذه النظرة، 

فلم تتمكن شركة هواوي من تحقيق إنجازاتها الكثيرة.

الواليات  أن  هو  األول  السؤال  شينبون:  أساهي  صحيفة  ممثل 

كانت هواوي مستعدة  إلى هواوي، فهل  الصادرات  المتحدة تحظر 

لمواجهة هذا القرار أم كانت مدهشة؟ إذا كانت مستعدة لذلك، فمنذ 

تطوير  بواسطة  المشاكل  حل  أتريد  باالستعداد؟  تقوم  بدأت  متى 

المنتجات داخل الشركة أم من خالل قنوات أخرى؟ السؤال الثاني، 

اآلن تفرض الواليات المتحدة عقوبات على شركة هواوي، هل هذه 

العقوبات تهدف إلى شركة هواوي خصوصا أو ألنها شركة صينية؟ 

هل هواوي تعتبرها خسارة لها أم فائدة لها؟

كانت  معا:  التاريخ  لنستعرض  األول،  السؤال  حول  فاي:  تشنغ  رن 

لتطور شركة  مهمة  تحول  نقطة   ٢٠٠٣ عام  إلى   ٢٠٠٢ عام  بين  الفترة 

عالية  قمة  إلى  ببطء  الصعود  نتمكن من  أننا  نعرف  كنا  هواوي حيث 

يعد  الذي  الشمالي  المنحدر  من  نتسلق  قد  وبالطبع،  المستقبل،  في 

حمل  يمكننا  وال  المال  من  الكثير  لدينا  ليس  وصعوبة،  حدة  كثر  أ

٩
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الجنوبي،  المنحدر  من  يتسلق  آخر  فريق  وهناك  الطعام،  من  الكثير 

كياس  أ يحملون  بل  فقط،  والقهوة  البقر  لحم  معلبات  لديهم  ليست 

هناك  فستكون  الجبل،  قمة  إلى  الفريقان  يصعد  عندما  أيضا.  النوم 

أن شركة  في  نحكم  وكنا  عنيفة،  تكون هناك صراعات  وقد  تناقضات، 

هواوي  شركة  لبيع  استعددنا   ،٢٠٠٣ عام  في  لذلك،  هواوي ستفشل، 

كملنا جميع  لشركة أمريكية بسعر عشرة مليارات دوالر أمريكي. لقد أ

اإلجراءات لهذه الصفقة، ووقعنا جميع العقود، ولبس أعضاء الفريقين 

مالبسهم المتلونة وجروا على الشاطئ ولعبوا تنس الطاولة لالحتفال 

بنجاح هذه الصفقة الرائعة. لكن في ذلك األسبوع، شهد مجلس إدارة 

ورفض  المنصب،  جديد  رئيس  وتولى  مفاجئا  تغيرا  األمريكية  الشركة 

هذه الصفقة. أخبرني الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون أنه عندما رآه 

الرئيس الجديد لتلك الشركة األمريكية في الوقت الالحق بكى نادما على 

قرار لرفض تلك الصفقة وفقد مثل هذه الفرصة الذهبية. كنا نعلم أننا 

سنصادف الفريق األمريكي في قمة الجبل، فقررنا أن نلبس "قبعة رعاة 

البقر" األمريكية وتحت هذه القبعة األمريكية يواصل الصينيون عملهم 

المتحدة،  الواليات  الحاد مع  التناقض حتى الصراع  في هواوي لتجنب 

لكن لألسف، لم ينجح هذا األمر.

بيع  نريد  كنا  إذا  عما  للشركة  المسؤولين  كبار  ناقش   ٢٠٠٣ عام  في 

الشركة مرة أخرى، كان جيل الشباب يعارض البيع قطعا، وقلت لهم: 

"بعد عشر سنوات، سنواجه صراعا عنيفا مع الواليات المتحدة ويجب 

إذا نقرر عدم بيع الشركة اآلن". منذ ذلك الحين،  أن نكون مستعدين 

بدأنا تصميم وتنفيذ خطتنا اإلستراتيجية االحتياطية أو تسمى بالخطة 

اإلطارية وعملوا آالف موظفينا جاهدين ليكونوا مستعدين للمصادفة مع 

الفريق األمريكي. وخالل هذه السنوات يشكو بعض هؤالء الموظفين 

معي قائلين إن الشركة ال تهتم بهم وإنهم ال يتمتعون بالشهرة الكبيرة 

مثل الموظفين في األقسام األخرى وهذا يدل على أنهم لم يفهموا هذه 

الخطة المهمة جيدا. فسألتهم: "هل تقل مكافآتكم المالية ورواتبكم؟" 
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"ال". فأقول لهم: "هذا يكفي، ال داعي للسعي إلى الشهرة."

ومن أجل تجنب التنافس مع الواليات المتحدة، أردنا حقا بيع الشركة 

قبل بضعة عشر عاما، وكنا قد وضع خططا جديدة لما بعد بيع الشركة. 

كانت الخطة األولى هي أن نشتري جميع مصانع الجرارات في الصين 

كبر مشكلة للجرارات المصنوعة في  سواء كانت كبيرة أو صغيرة. كانت أ

الصين هي تسرب الوقود وعدم مقاومة درجات الحرارة العالية، ويمكننا 

حل هذه المشكلة باستخدام طريقة البحث IPD. في ذلك الوقت، كان 

باستخدام  جودتها  نحسن  أن  ويمكننا  دوالر،   ١٠٠٠ واحدة  جرارة  سعر 

هذا  اتخذنا  وإذا  دوالر،   ٢٠٠٠ بسعر  نبيعها  وثم  المبتكرة  بحثنا  طريقة 

كبر مملكة جرارة في العالم. الخطة الثانية هي أن  الطريق، فسنصبح أ

المستهدفة هي منطقة  السياحة، وكانت منطقتنا  نخوض في صناعة 

قطار  تطوير  ونخطط  ويونان،  والتبت  سيشوان  تقاطع  عند  مثلثية 

لبناء منطقة سياحية متميزة هناك. كما  الجبال مثل سويسرا  تسلق 

بالقرب  الجيدة  الفنادق  وببناء  المنطقة  هذه  في  األرض  شراء  نخطط 

قطارنا  يمر  فلن  األرض،  بقعة  شراء  في  ننجح  لم  وإذا  القطارات،  من 

بها. كانت الخطة رائعة أيضا، حيث كان مبلغ ١٠ مليارات دوالر مبلغا 

كبيرا جدا ولكن يمكننا جمعها من خالل القروض وغيرها من الطرق. 

تلك  بدأنا  ولو  جدا،  مزدحمة  الصين  في  اليوم  السياحية  المناطق  إن 

الناس  ازدحام  أن نساعد على تخفيف  الممكن  العظيمة فمن  الخطة 

في المناطق السياحية. نظرا ألن الجميع اعترضوا على بيع الشركة، قررنا 

مواصلة مشوارنا في صناعة المعلومات بعزم قوي.

حول السؤال الثاني، أعتقد أنه من الممكن أن ننظر إلى هذا السؤال من 

زاوية السياسة الجغرافية. أظن أن عالم اإلنترنت لن ينقسم إلى جزأين 

منفصلين ألن الواليات المتحدة لن تستطيع التخلي عن أسواق الدول 

الجبل  على  يتسلقان  واألمريكي  الصيني  الفريقين  كال  اآلن  األخرى. 

ما،  يوما  الجبل في حين واحد  إلى قمة  ربما سنصعد  الجهود،  بأقصى 
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لكننا لن نقاتل مع الفريق اآلخر بل سنحتضنه ونحتفل معه بنجاحنا 

كره أو أحقد  في التكامل لتقديم خدمة المعلومات للبشرية كلها. لن أ

الواليات المتحدة أبدا، ألنني عندما كنت شابا، كنت أحب أمريكا كثيرا.

على  اإلجابة  من  تتمكن  لم  صينية  شركة  بصفتها  هواوي  شركة  إن 

اآلخرين،  الكسب على حساب  نريد  ال  نربح؟  أم  نخسر  أ  السؤال:  هذا 

وال نعتقد أننا نعاني من الخسارة. نحن نتقدم باستمرار ونؤدي مهمتنا 

ورسالتنا في خدمة الناس. ليس الجميع يكرهنا وال يسمح لنا بتقديم 

لكي  وبخدمتنا  بنا  ترحب  التي  المناطق  إلى  للذهاب  نستعد  الخدمة. 

المناطق  تلك  ندخل  فلماذا  كثيرا.  يسعدنا  أنه  وأعتقد  رسالتنا،  نؤدي 

التي ال تسمح لنا بالخدمة؟

ممثل صحيفة نيو بيكس اليابانية: لقد تأثرت كثيرا بفلسفة عملك 

وإدارتك. ذكرت في الماضي أنه يجب على رجل األعمال أال يتحدث 

ذكرت  األمر؟  هذا  في  أو درس  تجربة  أي  لديك  فهل  السياسة،  عن 

الشهير  اإلسرائيلي  بالسياسي  كثيرا  تأثرت  أنك  في إحدى مقاالتك 

إسحاق رابين، فما هي تأثيراته عليك؟

رن تشنغ فاي: أعتقد أنه يجب على كل شخص أن يركز على مهنته 

وال يتدخل في مهن اآلخرين. أنا رجل أعمال وال أفهم السياسة. إذا كنت 

أتدخل في السياسة فستكون النتيجة كارثية وتضر بمصالح البالد. لذلك 

من األحسن أال أسأل عن السياسة، ويجب أن أفعل وأركز على ما أتقنه.

قلت إنني طالب لرابين، وأحترمه كثيرا ألنه يلتزم بمبدأ األرض مقابل 

السالم، ويسعى إلى تحقيق السالم الحقيقي مع الدول المجاورة. كان 

العرب  من  الماليين  مئات  ويحيط  جدا،  صغير  إسرائيل  سكان  عدد 

أيضا وربما بعد  العربية ذكية جدا  األمة  أن  المعروف  بإسرائيل، ومن 

وبعد  أخرى،  مرة  نهضتها  وتحقق  قوية  تكون  قد  عام  مائتين  أو  مائة 

١٠
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وديا  تعامل معها  المجاورة،  العربية  الدول  الحدود مع  رابين  أن حدد 

لتجنب الكوارث في العقود المقبلة، وهذا هو تخطيط ذو تفكير طويل 

األجل. كان رابين عظيما واغتياله خسارة للبشر كله.

كون وديا لجميع المنافسين.  حصلت على إلهام مهم من رابين وهو أن أ

لم تهاجم هواوي في مسيرة تنميتها أيا من منافسيها، بل تظل تعمل 

على تعزيز التبادالت التقنية مع الجميع. رغم أننا حققنا إنجازات كبيرة 

وتمكنا من الحفاظ على مكانة الريادة في بعض المجاالت، لم نتخذ أي 

رابين في مبدأ "األرض  بالمنافسين. نتعلم كثيرا من فكرة  إجراء مضر 

المشترك  الكسب  مقابل  التعاون   " بمبدأ  ونتمسك  السالم"،  مقابل 

والعالقة التعاونية الودية".

قد يتذكر الجميع أن أوروبا شهدت موجة مكافحة اإلغراق قبل سنوات، 

كانت السويد وفنلندا من أول الدول التي تعارض هذه الموجة، أثق بأن 

إريكسون ونوكيا بذلتا جهودا جبارة إلقناع حكومتيهما باتخاذ هذا الموقف 

ألنهما تدرك تماما األهمية للحفاظ على الوحدة والتضامن بين الدول 

والخسارة  االنقسام  وتتجنب  المشترك  الكسب  تحقق  لكي  األوروبية 

المتحدة تتخذ سياسة ودية  الواليات  أتذكر مثاال آخر وهو أن  للجميع. 

الغربية  الشركات  ونوكيا وكوالكوم وغيرها من  إريكسون  مع كل من 

ضد  موقف  أي  يتخذوا  لم  الشركات  لهذه  التنفيذيون  المدراء  ولكن 

يتعاملون مع هواوي وديا وقد عبروا عن رغبتهم في  هواوي ويظلون 

عدم إبعادنا عن السوق العالمية. إذا التزمت جميع البلدان بفكرة رابين 

التي تدعو إلى تحقيق الوئام والسالم والتعاون بين الجميع، فسيخلق 

كبر. شعرت بالحزن الشديد لوفاة رابين، كما  المجتمع البشري ثروات أ

كنت حزينا للغاية عندما توفي ستيف جوبز، وإذا استطاعا العيش لفترة 

أطول، فإن صناعة المعلومات العالمية ستشهد المزيد من التغيرات 

اإليجابية.
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في  جديد  تقدم  يوجد  ال  اليابانية:  إنسايدر  بيزنيس  صحيفة  ممثل 

مسألة منغ وان تشو، فهل لديك تعليقات جديدة على هذه المسألة؟

تهمة  إن  قانون.  أي  تشو  وان  منغ  تخالف  لم  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

تحضر  االنتظار حتى  إلى  نحتاج  ولكن  لها،  أساس  ال  المتحدة  الواليات 

اآلن  جيدة  حالتها  إن  المحاكمة.  إلجراء  واضحة  أدلة  المتحدة  الواليات 

بشكل عام، هي تدرس ستة مواد وتستغل هذا الوقت إلكمال دراسات 

الدكتوراه. أعتقد أنها لم تفقد ثقتها وأملها.

التبادالت  من  طويل  تاريخ  اليابانيين  واألصدقاء  تشو  وان  لمنغ  كان 

الودية أيضا، فعندما سبب زلزال "١١ مارس" المدمر التسرب النووي 

في فوكوشيما، اتجهت منغ إلى اليابان لتوجيه عملية اإلنقاذ واإلغاثة، ولم 

ياباني.  كبين، وكان أحدهما منغ واآلخر  يكن على متن الطائرة سوى را

في عملية اإلغاثة، قدمت المساعدة لفتاة يابانية، وبعد ما حدث في كندا 

مؤخرا، كتبت تلك الفتاة اليابانية رسالة إليها لتشجيعها.

القانونية  العملية  تكون  اآلن مستقرة عقليا وصبورة جدا. قد  إن منغ 

طويلة ولكن التاريخ سيوضح لنا الحقيقة.

أنا الممثل الصيني الوحيد في هذا الفريق  كاتب للعمود الصحفي: 

السيد  لكتاب  ترجمتي  إلى  تعود  هواوي  شركة  مع  عالقتي  اليوم. 

التي تسقط؟(( من  التالية  الشركة  ))هل ستكون هواوي  تاو  تيان 

بأن  شعرت  للكتاب  ترجمتي  خالل  اليابانية.  إلى  الصينية  اللغة 

إحساس هواوي باألزمة يظل قويا جدا. أود أن أسألك: إذا لم نضع 

الواليات  تفرضها  التي  الضغوط  مثل  حسباننا،  في  الخارجية  البيئة 

كبر خطر لهواوي في الداخل، مثال، مسألة هيكل ملكية  المتحدة، ما أ

األسهم وتحديد الوريث للشركة، واختيار االتجاه االستراتيجي وآلية 

صنع القرار وغيرها من المسائل؟

١١

١٢
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اعتقال  أزمات كثيرة داخل هواوي. قبل  أوال، ال توجد  رن تشنغ فاي: 

وعدم  الموظفين  في كسالن  تتمثل  أزمات  لدينا  كانت  تشو،  وان  منغ 

اتحادا  كثر  أ أصبحنا  الحدث،  هذا  بعد  التقدم.  في  القوية  الرغبة  وجود 

يفقدون  يكافحون  ال  الذين  األشخاص  يكون  وقد  العمل،  في  واجتهادا 

فرص عملهم في هواوي، لذلك لن يشكل هذا مشكلة أو أزمة لنا.

للموظفين  هواوي  تسمح  األسهم،  ملكية  هيكل  مسألة  حول  ثانيا، 

ويمكنهم  معينة،  شروط  أساس  على  باألسهم  باالحتفاظ  المتقاعدين 

بيعها للشركة أيضا، ال يوجد أي مشكلة أو خطر فيه.

كثر من  ثالثا، حول اتجاهنا االستراتيجي، لقد حددنا هدفا رئيسيا منذ أ

كان  المعلومات.  تدفق  إدارة  على  القدرة  تحسين  وهو  سنوات  عشر 

في البداية يركز العشرات والمئات من الموظفين على هذا الهدف، أما 

الموظفين عليه  اآلالف من  اآلالف ومئات  اآلالف وعشرات  فيركز  اآلن 

ويبذلون قصارى جهودهم لتحقيقه. نستثمر قرابة ٢٠ مليار دوالر سنويا 

في البحث والتطوير في هذا المجال. هناك عدد قليل من الشركات في 

العالم ترغب في استثمار أموال ضخمة في مشروع مماثل ألن معظم 

إلى  وتميل  المالية،  بالبيانات  اهتماماتها  كبر  أ تولي  المدرجة  الشركات 

وال  مدرجة  شركة  هواوي  ليست  االستثمار.  في  محافظ  موقف  اتخاذ 

تحقيق  بكيفية  تهتم  بل  المالية،  البيانات  في  الجيدة  باألرقام  تهتم 

أهدافها االستراتيجية المحددة. لذلك ال توجد مسألة في تعديل االتجاه 

االستراتيجي.

ممثل شبكة بي ميديا: حول العالقة بين هواوي واليابان، قد صدرت 

الشركات اليابانية كمية كبيرة من قطع الغيار والمكونات إلى هواوي، 

فما نوع العالقة التي ستبنيها شركة هواوي والشركات اليابانية في 

المستقبل؟

١٣
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رن تشنغ فاي: سؤالك جيد جدا. أوال، لدينا تكامل قوي مع الشركات 

وهذا  نوبل،  بجائزة  بالفائزين  غنية  اليابان  أن  المعروف  من  اليابانية. 

البحوث األساسية وهذا  للغاية في مجال  اليابان متطورة  أن  يدل على 

يساعد اليابان على تطوير نظام البحث العلمي بشكل مستمر. باإلضافة 

صناعة  أبحاث  مجال  في  العالم  في  األقوى  هي  اليابان  فإن  ذلك،  إلى 

المتحدة بقوة تنافسية كبيرة أيضا في  الواليات  المواد، وبالطبع تتمتع 

هذا المجال.

العالم.  والمكونات في  الغيار  األقوى في صناعة قطع  اليابان  تعد  ثانيا، 

في  الذكي  المجتمع  نحو  البشري سيتجه  المجتمع  إن  الجميع  يقول 

كبر ميزة للمجتمع الذكي هو اإلدراك واإلحساس، وكيف  المستقبل، وأ

جهاز  لصناعة  األساس  إن  االستشعار.  جهاز  بواسطة  ونحس؟  ندرك 

االستشعار هو المواد وعلم المواد. من المتوقع أن تحقق صناعة الجيل 

الخامس قيمة إنتاجية تتراوح بين 4٠٠ و٥٠٠ مليار دوالر في العالم، وفي 

الوقت نفسه، يمكن أن تحقق عشرات التريليونات من الدوالرات من 

القيمة لصناعات اإلنترنت. لذلك، ستشهد المنتجات اليابانية التي تتميز 

بالدقة والبساطة وسهولة االستخدام والجودة العالية إقباال على نطاق 

أوسع في العالم. إن العالقة بين شركة هواوي والشركات اليابانية عالقة 

تكميلية وعالقة ودية، وال توجد عالقة التنافس. وبفضل وجود واستمرار 

إلى  نحتاج  ألننا  الشمالي  المنحدر  على  معا  نتسلق  بيننا  العالقة  هذه 

مع  نتعاون  القمة.  إلى  لنتسلق  اليابانية  المنتجات  من  هائلة  كميات 

الشركات اليابانية لتحقيق الفوز المشترك، ونعمل معا لتوسيع صناعة 

المعلومات، وللمساهمة في بناء مجتمع ذكي للبشرية.

بكالمه  وتأثرت  آسو،  تارو  الياباني  المالية  وزير  مؤخرا خطاب  شاهدت 

العادل واإليجابي كثيرا، ويجب علينا أن نشكره، ألنه ألقى كلمة عادلة 

عظيمة تحت هذا الضغط الكبير وهو يستحق ثناءنا وشكرنا.

في الواقع، ظلت شركتنا تتخذ نهجا هادئا في مسيرة التنمية، ولكن اآلن 
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اضطررنا إلى الوقوف لمواجهة الضرب من الواليات المتحدة، وهذا قد 

يجعل شركتنا بطال كبيرا للصين. نعرف أن كثيرا من الناس منفعلون 

القومية والشعبوية  أن عاطفة  أؤكد  أن  أود  الحالي ولكن  بالوضع  جدا 

البالد  لتطور  الصحيح  االتجاه  تمثل  وال  المناسب  الحل  لنا  تقدم  ال 

معا  ستشكل  الجنوبية  وكوريا  واليابان  الصين  بأن  نثق  والمجتمع. 

منطقة تجارة حرة وتعمل معا على دفع التكامل االقتصادي بينها. وهذه 

المنطقة التي تبنيها الدول الثالث تعد منطقة تجارة حرة صناعية، وبعد 

إنشائها سترغب اآلسيان في االنضمام إليها لشراء المنتجات الصناعية 

اندمجت  عندما  أخرى.  جهة  من  الزراعية  المنتجات  وبيع  جهة  من 

الجنوبية،  وكوريا  واليابان  الصين  بين  الحرة  التجارة  ومنطقة  اآلسيان 

سيكون االتحاد األوروبي متحمسا وراغبا في االنضمام وسيقول: "لدينا 

كبيرة  وأسواق  السكان  كبير من  لديكم عدد  المزايا،  العديد من  أيضا 

ونريد التعاون معكم"، هكذا تم بناء "الحزام والطريق". بعد هذا الترابط 

والتواصل، تحتاج القطارات التي تتنقل بين هذه الدول والمناطق إلى 

وآسيا  األوسط  الشرق  منطقة  وتتمتع  الطريق،  منتصف  في  الوقود 

معا  نشكل  حتى  أيضا،  إلينا  تنضم  وهكذا  الوافرة،  بالطاقة  الوسطى 

ستلعب  االقتصادية  المنطقة  هذه  في  جدا.  ضخمة  اقتصادية  منطقة 

الدول،  بقية  من  تقدما  كثر  أ الياباني  التصنيع  ألن  كبيرا  دورا  اليابان 

وما زالت الصين تحتاج إلى وقت طويل لتحسين أنظمتها في مختلف 

المجاالت تدريجيا. وفي هذه المنطقة سنتقدم نحو بناء مجتمع متناغم 

الهيمنة  بدال من  الثروة  واالقتصاد وخلق  التجارة  التركيز على  معا مع 

العسكرية. النفقات العسكرية في مختلف البلدان كبيرة للغاية، إذا نوفر 

هذه النفقات، فال يوجد فقراء في العالم.

الصين  بين  والتفاهم  التبادل  لتعميق  دائما  شركتنا  تزوروا  أن  آمل 

واليابان. كثير من الناس في الصين ال يعرفون اليابان، لكن إذا سافروا 

إن  البلد.  هذا  مع  الحب  في  كلهم سيقعون  فإنهم  اليابان،  في  وتجولوا 

أينما تسافر فيها تجد قرية  العالم،  اليابان هي أفضل بلد سياحي في 
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كايا جيدة على األقل،  صغيرة نظيفة توجد فيها مطعم رامين جيد وإيزا

الجميلة، فيها  الزهور  بالجداول  نقية، وتحيط  الجداول  المياه في  كانت 

بطوط محبوبة بيوضها لتوليد البطوط الصغيرة. في الواقع، تعد اليابان 

المتحدة  الواليات  تعلم  تستحق  فهي  المتناغم،  للمجتمع  نموذجا 

ولكن  والحرب،  للقتال  المال  الكثير من  أنفقت  المتحدة  الواليات  ألن 

شوارعها ممزقة.
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٢١ مايو ٢٠١٩

فاي  تشنغ  لرن  المستديرة  المائدة  لقاء 
مع وسائل اإلعالم الصينية 
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بدقة  فتهتم  عسكريا  كنت  أوال،  المركزي:  الصين  تلفزيون  مراسل 

الوقت، وأنا مراسل يقوم بالبث الحي فأهتم بدقة الوقت أيضا. إن 

أربعة شهور في هذا  أقمنا مقابلة صحفية قبل  يمر بسرعة،  الوقت 

المكان بالذات، حيث ظن الجميع أن هواوي قد دخلت مرحلة صعبة، 

المقابالت  من  سلسلة  أجريت  بهواوي  الخاص  اهتمامهم  وبسبب 

أن  ببالي  يخطر  لم  واألجانب.  الصينيين  المراسلين  مع  الصحفية 

كثر تعقيدا وصعوبة مما كان عليه  وضع اليوم الذي يواجه هواوي أ

"الطائرة  صورة  عرض  صحفي  هناك  قليل  قبل  شهور.  أربعة  قبل 

كثيرا،  تعجبك  إنها  أيضا،  لها  نسخة  على  حصلت  قد  المتكسرة"، 

وهي صورة طائرة ذات آثار جروح كثيرة.

للسؤال  "ووكونغ  شبكة  على  الصورة  هذه  رأيت  فاي:  تشنغ  رن 

واإلجابة"، أرسلتها إلى الجميع إذ ظننت أنها تشبه حال شركتنا. اعتقد 

فريق المشغلين التجاري لشركتنا أن هذه الطائرة تشابهه كثيرا فنشرها 

في نطاق واسع. لكن وجدنا بعد المراجعة فيما بعد أن فريق المشغلين 

التجاري لم تكن عنده مشكلة كبيرة، ألن عنده استعدادا كافيا أتى من 

تجربة بضع عشرة سنة للوضع الحالي. إن وضعنا الحالي هو أننا نصلح 

الطائرة بينما نطير ونحاول أن نعود رغم وجود جروح كثيرة.

مراسل تلفزيون الصين المركزي: تتمكن هذه الطائرة من العودة ألن 

أجزاءها المهمة مثل خزان الزيت والمحرك لم تتضرر، والذي أصيب 

المهمة  إذا تعرضت األجزاء  الرئيسية مثل األجنحة.  هو األجزاء غير 

للطائرة للهجوم عندما تطير، فكيف تعود؟

الحرب  أثناء  واليابان  ألمانيا  عن  قصتين  لكم  أحكي  فاي:  تشنغ  رن 

لذا تعرضت للقصف  ألمانيا ترفض االستسالم  الثانية. كانت  العالمية 

الذي دمر كل أمكنتها سوى بوتسدام التي أُبقيت إلقامة االجتماع بعد 

الحرب. أما اليابان فقد تعرضت للقصف العنيف أيضا، لو ما استسلمت 

لقد صارت أرضا مستوية تحت قصف الجيش األمريكي، لكنها اختارت 

١
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كليا،  ُتدمر  لم  استسالمها  بسبب  اإلمبراطور.  على  للحفاظ  االستسالم 

ولكن كثيرا من القواعد الصناعية قد ُدمرت. كان شعار مشهور في ذلك 

الوقت "رغم تالشي كل شيء ما دام اإلنسان باقيا فسيعيد مجده من 

جديد". ولم تمض إال بضع سنوات حتى نهضت ألمانيا، وأعادت بناء كل 

المباني مثل ما كانت عليه سابقا. كما استأنف اقتصاد اليابان بسرعة، 

القوي. ال نستطيع  التنموي  كفائها وتعليمها وأساسها  أ وذلك بفضل 

المهم هو قدرة  األمر  إن  "اإلنسان" حتى ولو فقدنا كل شيء،  فقدان 

اإلنسان ومهارة اإلنسان وثقة اإلنسان.

تأجيل  المتحدة  الواليات  أصدرت  المركزي:  الصين  تلفزيون  مراسل 

بدء تطبيق الحظر على هواوي لمدة ٩٠ يوما أمس بالتوقيت األمريكي، 

رأيك  وما  يوما،   ٩٠ لمدة  مؤقتة  رخصة  هواوي  ُمنحت  أخرى  وبعبارة 

فيها؟ ماذا تستطيعون أن تفعلوا خالل ٩٠ يوما؟ إذا كان الخبر حقيقيا، 

فما رأيك في إمكانية إلغاء قرار التأجيل هذا لمدة ٩٠ يوما؟

رن تشنغ فاي: أوال، ٩٠ يوما ال معنى لها بالنسبة إلينا، قد استعددنا 

استعدادا كافيا. من المهم أن نقوم بأعمالنا جيدا، ال نستطيع السيطرة 

نشكر  أن  نود  الفرصة  هذه  وباغتنام  األمريكية.  الحكومة  سلوك  على 

الشركات األمريكية التي صحبت شركتنا وقدمت مساهمات كبيرة في 

عملية نمونا وعلمنا كيف نسير طريقنا خالل الثالثين سنة الماضية. كما 

الشركات  من  معظمها  لهواوي  المستشارة  الشركات  الجميع،  يعرف 

كسنتشر وغيرهما من عشرات  األمريكية، على سبيل المثال آي بي إم وأ

الشركات، كلها من الواليات المتحدة.

األمريكية  الغيار والمكونات  ثانيا، قد قدم عدد كبير من مصانع قطع 

مما  األخيرة،  األزمة  لحظات  في  خاصة  طويلة  لمدة  كبيرا  دعما  لنا 

عكس العدالة والضمير للشركات األمريكية. في ليلة أول أمس اتصل 

أن كثير من  ليخبرني  الليل  تلفونيا في منتصف  بي  شيوي تشي جون 

مزودين الواليات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في ضمان العرض لنا، ذرف 
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والظلم  الواسع  بالتأييد  "العدل يحظى  بأن  الدمع من عيني، شعرت 

يلقي المساعدة الضئيلة"، واليوم ما زالت الشركات األمريكية تتصل 

بالحكومة األمريكية لتحثها على التدقيق والموافقة على هذا األمر.

أُدرجنا في قائمة الكيانات، مما فرض على الشركات األمريكية التي تبيع 

المنتجات إلى هواوي أن تطلب الموافقة الحكومية. إن الواليات المتحدة 

بالقوانين كما  االلتزام  األمريكية عدم  للشركات  قانونية، ال يمكن  دولة 

الوسائل  من  أرجو  بالقوانين.  يلتزم  أن  الحقيقي  االقتصاد  على  يجب 

نحترمها  أن  علينا  دائما،  األمريكية  الشركات  تشتم  ال  أن  اإلعالمية 

أننا  رأيي  في  المتحدة.  الواليات  ساسة  هم  شتمه  يجدر  من  ونجاملها، 

عندما ال نفرق بين الصحة من الغلطة وضربنا كل الناس بعصا واحد، 

قد نصيب الشخص القصير القامة ال الشخص الطويل القامة. يجب 

على وسائل اإلعالم أن تفهم أن الشركات األمريكية تشاركنا في مصير 

مشترك، وكلنا الدعامة األساسية القتصاد السوق.

كثر الكالم عن  قد استهان الساسة الواليات المتحدة قوتنا. فال أريد أن أ

ذلك، ألن رسالة خه تينغ بو الموجهة إلى الموظفين قد أوضحت ذلك، 

ونشرتها الوسائل اإلعالمية الرئيسية في الداخل والخارج. قد ذكرنا الطائرة 

المتكسرة سابقا، لم يكن عند منتجاتنا الهامشية "اإلطار االحتياطي"، في 

األصل سيتم التخلص من هذه المنتجات عاجال أم آجال، وستتأثر هذه 

المنتجات بأفعال الجانب األمريكي تأثرا سلبيا، لكن منتجاتنا األكثر تطورا 

لن يتأثر به، على األقل لن تتأثر شبكة الجيل الخامس به، باإلضافة إلى 

ذلك، فإن اآلخرين لن يقدروا على اللحاق بنا في سنتين أو ثالث سنوات.

الرقاقة.  مراسل صحيفة الشعب اليومية: أريد أن أطرح سؤاال عن 

الحظت أنك قلت عندما أجريت مقابلة مع وسائل اإلعالم اليابانية 

في اليوم ال١٨ "ال تحتاج هواوي إلى الرقاقة األمريكية، ال مشكلة عند 

٢
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موظفيها  إلى  موجهة  هواوي  لشركة  رسالة  نُشرت  بدونها".  هواوي 

على نطاق واسع، ورد في الرسالة أن الشركة شجاعة ومستعدة لما 

ستتعرض له. أجب من فضلك ما هو أساس شجاعة هواوي وما هي 

استعداداتها؟

الشركات  األمريكية.  الرقاقة  إلى  نحتاج  سنظل  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

األمريكية تؤدي اآلن مسؤولياتها للتقدم بطلب للحصول على الموافقة 

أو  الرقائق  شراء  في  فسنستمر  عليها،  إذا حصلت  واشنطن،  قبل  من 

نبيع الرقائق إليها )ال نشتريها فقط، بل نبيعها أيضا لنطورها باستمرار(. 

لذا فلن نرفض الواليات المتحدة، أو نطور أنفسنا بطريقة ضيقة، يجب 

لدينا  فليست  اإلمداد،  فيه  يتوفر  ال  حال  هناك  كان  إذا  معا.  ننمو  أن 

الفترة  في  الراقية.  الرقائق  كل  بأنفسنا  صنع  نستطيع  ألننا  صعوبة. 

نصف  نشتري  أي  واحد"،  زائد  "واحد  سياسة  نطبق  نظل  السلمية، 

أن  رغم  بأنفسنا.  اآلخر  النصف  ونصنع  المتحدة  الواليات  من  الرقائق 

تكلفة الرقائق الذاتية الصنع أرخص بكثير، إال أننا ما زلنا نشتري الرقائق 

بأسعار عالية من الواليات المتحدة، ألننا ال يمكننا أن ننعزل عن العالم 

ويجب أن نندمج في العالم. وال يمكن لقرار واحد أو ورقة واحدة أن تدمر 

الصداقة بيننا وبين الشركات األمريكية والتي تشكلت خالل عشرات 

السنوات. سنشتري األجهزة األمريكية على نطاق واسع في المستقبل 

طالما تحصل على موافقة واشنطن. والوقت ضيق اآلن، قد ال تقدر على 

بعد  عليها  الحصول  تستطيع  وقد  القصير،  الوقت  في  عليها  الحصول 

فترة معينة. سنحافظ على التجارة الطبيعية مع الشركات األمريكية ما 

األمريكية،  الحكومة  الموافقة من قبل  الحصول على  دامت تستطيع 

يجب أن نبني المجتمع المعلوماتي البشري معا وأال نبنيه بانفراد.

ولخصت  اليابانية متطرفة عندما سجلت  اإلعالم  كانت بعض وسائل 

ونشرت كالمي، نستطيع صنع الرقائق مثل الواليات المتحدة وذلك ال 

يعني أننا ال نشتريها منها.
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مراسل وكالة أنباء شينخوا: قلت إن هواوي ال تريد أن تصبح "الفارس 

هواوي  إن  تقول  واآلن  التعاون.  إلى  وتحتاج  تدعو  بل  الوحيد"، 

كالمك  أفهم  أن  يمكن  هل  بنفسها،  باالستعداد  القيام  تستطيع 

كهذا: ستؤدي الحمائية التجارية للواليات المتحدة اآلن إلى مقاطعة 

سلسلة التوريد العالمي وتجعل السوق بأكملها في الفوضى؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف كيف يفكر الساسة األمريكيون. أظن أنه ليس 

من المعقول أن نتعرض للضربة لمجرد تفوقنا على الواليات المتحدة، 

إلى  يؤدى  بل سبيال  نووية  قنبلة  ليست  الخامس  الجيل  أن شبكة  إذ 

رفاهية المجتمع البشري. 

ستكون سعة شبكة الجيل الخامس عشرين ضعف من سعة الجيل 

الرابع وعشرة آالف ضعف من سعة الجيل الثاني؛ وبالمقارنة مع شبكة 

الجيل الرابع، انخفض استهالك الكهرباء لكل بت عشرة أضعاف وصار 

األساسية  المحطة   .٪٧٠ انخفض  أي  الرابع  الجيل  حجم  ثلث  حجمه 

للجيل الخامس صغيرة جدا، وزنها ٢٠ كيلوغراما فقط، وهي مثل حقيبة 

تحتوي على مستندات، فال تحتاج إلى برج حديدي لتركيبها، ويمكن أن 

أيضا مواد  ولدينا  الحائط كما نشاء،  تعلقها على  أو  تركبها على عمود 

كل لمدة عقود. فيمكنك وضع المحطات األساسية للجيل  مقاومة للتآ

الخامس في مجاري الصرف الصحي. هذا النوع من التسهيالت يناسب 

برج  تثبيت  يمكن  وال  جدا  قديمة  أحياء  توجد  حيث  األوروبية،  الدول 

كبير فيها مثلما نفعله في الصين. طبعا، ال تعد األبراج الكبيرة في الصين 

الجيل  لشبكة  األساسية  المحطات  تعليق  ويمكن  للموارد،  تضييعا 

تحتاج  ال  جديد.  برج  لبناء  حاجة  هناك  ليست  ولكن  عليها.  الخامس 

كل محطة إلى رافعة وما إلى ذلك، ويمكنها توفير عشرة آالف يورو في 

أوروبا من حيث التكاليف الهندسية. باإلضافة إلى ذلك، كانت المحطة 

األساسية السابقة تحتاج إلى رافعة، ويجب إغالق الطريق لمرور الرافعة. 

يدويا،  الخامس  للجيل  األساسية  المحطات  رفع  على  فنقدر  اآلن  أما 

٣
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مما زاد العملية سهولة. ثم، تكون طاقة عرض النطاق الترددي للجيل 

الخامس كبيرة جدا، وتستطيع تقديم المحتويات العالية الوضوح، ومن 

السهل أن ينشر تلفاز ٨ كي.  تشير الدعاية إلى أن التكلفة ستنخفض 

ب١٠ أضعاف، في الواقع، يمكن تحقيق انخفاضها ب١٠٠ ضعف، بحيث 

يمكن لألشخاص العاديين مشاهدة التلفزيون العالي الدقة، وسترتقي 

الثقافة بسرعة. تعتمد التنمية الوطنية على الثقافة والفلسفة والتعليم، 

وهي أساس لتنمية البلد. لذا، يمكن للجيل الخامس أن تغير المجتمع 

كله، ويمكن استخدامها ألشياء كثيرة في الصناعة.

قد  الضربة؟  من  تدمر  قد  محركنا  هل  هو:  دونغ  األستاذ  به  يهتم  ما 

تكون عند أجنحتنا أثقاب، لكن الجزء الجوهري لطائرتنا هو من تصميم 

وإنتاج أنفسنا، وهو يتفوق على اآلخرين في العالم. كلما ارتقت منتجاتنا 

ازداد عدد "اإلطارات االحتياطية" التي تجعلني مستعدين لمواجهة أي 

صعوبة.

أنباء شينخوا: هل تعتقد أن نظام السوق الدولي قد  مراسل وكالة 

تعطل؟

الواليات  من  األمور  بعض  تتابع  لن  أوربا  أن  أظن  ال،  فاي:  تشنغ  رن 

المتحدة، وما زالت تتواصل أغلبية المؤسسات األمريكية معنا تواصال 

وثيقا.

مراسل صحيفة جلوبال تايمز: قد تحدثنا عن التأثيرات على هواوي، 

رسالة  نشر  بعد  ومنفعال جدا  العام متحمسا  للرأي  الفعل  رد  كان 

الرقائق  المشتغلون في صناعة  ينظر  رئيسة شركة هاي سيليكون. 

إلى الفجوة بين الرقائق والمكونات المحورية المحلية وبين الرقائق 

والمكونات المحورية األمريكية واألجنبية بطريقة موضوعية. إلى أي 

حد قد توصلت منتجات هواوي المستقلة والبحث والتطوير لها في 

٤
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العرض  استمرار  ستضمن  أنها  الرسالة  في  ُذكر  ما  وحسب  رأيك؟ 

دون انقطاع في المستقبل، هل توجد هناك نقطة فاصلة لهذا األمر؟ 

وأين هي؟

أعتقد  أعصابنا؟  لنهدئ  باردا"  "دشا  نأخذ  ال  لماذا  فاي:  تشنغ  رن 

الحماسة  تنفعنا  لن  إلينا.  بالنسبة  أهم شيء  هما  واالتزان  الهدوء  أن 

الفائضة إذا ال نقدر على القتال أخيرا، الفوز األخير هو الفوز الحقيقي.

يجب علينا أوال أن نؤكد أن عمق الواليات المتحدة واتساع نطاقها في 

العلوم والتكنولوجيا يستحقان تعلمنا منها، لدينا كثير من أوجه القصور 

الصغيرة  األمريكية  الشركات  نقارن مع منتجات بعض  خاصة عندما 

الخاصة، وصرنا نسبق  نركز فقط على صناعتنا  للغاية. نحن  المتطورة 

وبين  شركتنا  بين  فيما  كبير  فرق  يوجد  ال  أنه  نعتقد  اآلن.  اآلخرين 

الواليات  وبين  بلدنا  بين  الفجوة  لكن  عام؛  بشكل  األخرى  الشركات 

فقاعة  ازدياد  إلى  ذلك  سبب  يرجع  جدا.  كبيرة  تزال  ال  ككل  المتحدة 

اقتصادنا في هذه السنوات، فالفقاعات في صناعات الند للند واإلنترنت 

جعلت  ذلك  إلى  وما  المزيفة  والسلع  والعقارات  المصرفية  واألعمال 

األفكار األكاديمية للناس تصبح فقاعة أيضا. إن تشكيل نظرية أساسية 

واحدة يستغرق عقودا، فإذا لم يجد ويجتهد الجميع في بحث وتطوير 

أقوى بعد عقود  بالشعارات، فلن نكون  النظريات، بل صرخوا جميعا 

اليوم. لذلك، ال يزال يتعين علينا أن نتعلم ونعمل بجد  مما كنا عليه 

وإخالص.

بالتشجيع  شعرت  قد  الرقائق.  عن  سؤالي  باي:  بنغ  أخبار  مراسل 

بعد قراءة رسالة الرئيسة خه. قد عرفت من المراجع أن شركة هاي 

الخاصة  الرقائق  امتلكت  وقد   ،٢٠٠٤ عام  في  تأسست  سيليكون 

السنوات.  هذه  لمدة  التطور  بعد  المجاالت  من  العديد  في  بنفسها 

٥
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كيف قمت بالتفكير والتخطيط وكيف قررت أنت شخصيا أو هواوي 

المستقلة؟  والتطوير  بالبحوث  رقائق  الوقت صنع  ذلك  في  كشركة 

المتشددة"،  الظروف  في  "البقاء  فرضية  خه  الرئيسة  ذكرت  كما 

واستمر تخطيطك حتى اآلن، لقد قبلت مقابلة وسائل اإلعالم قبل 

يومين وقلت فيها: "لم نعد نحتاج إلى الرقائق األمريكية." هل يمكن 

أن تصف لنا هذه العملية؟ هل تكون النتيجة الحالية من التخطيط 

األصلي منسجما مع الفكرة األصلية؟ إذا كانت الرقائق األمريكية غير 

متوفرة تماما، فكيف تقدر على تقديم الخدمات للعمالء؟

رن تشنغ فاي: في الواقع، لقد ضحينا باألفراد واألسر واألوقات لصحبة 

األبوين... كل ذلك من أجل أمنية - الوصول إلى أعلى قمة في العالم. اليوم 

ال يتمكن الجميع من التحمل فصرخوا الشعار مثل "نسبق اآلخرين في 

العالم". كنا ال نسمح بصرخ هذا الشعار من قبل،  العالم" و"األول في 

أعرف أنه من أجل تحقيق هذه األمنية سيطلع الصراع بيننا والواليات 

المتحدة عاجال أم آجال. ولتجنب هذا الصراع، كنا مترددين للغاية في بداية 

عام ٢٠٠٠: هل يمكن أن نرتدي "قبعة رعاة البقر" لنواصل عملنا بدون 

مواجهة الضغوط والضربات من قبل الجانب األمريكي؟ لقد استعددنا 

أمريكي،  دوالر  مليارات  أمريكية مقابل عشرة  إلى شركة  لبيع هواوي 

وتم توقيع العقد وإتمام جميع اإلجراءات، ما انتظرنا إال موافقة مجلس 

اإلدارة للجانب األمريكي. واشترى جميع المفاوضين مالبس ملونة في 

الفندق، ولعبنا كرة الطاولة معا على الشاطئ منتظرين الموافقة وإتمام 

الصفقة. ولكن فجأة، أجرى مجلس اإلدارة للشركة األمريكية االنتخاب، 

وكان رئيس مجلس اإلدارة الجديد شخصا قصير النظر، فرفض عملية 

لبيع  استعددنا  قد  الوقت،  ذلك  في  كمالها.  إ يتم  فلم  هذه،  االستحواذ 

تنافس  أن  هو  ذلك  غرض  وكان  األمريكية،  الشركة  تلك  إلى  شركتنا 

البقر"  رعاة  "قبعة  المرتدين  الصينيين  الموظفين  من  مجموعة 

أخصامهم في أنحاء العالم. بعد أن فشلت هذه الفكرة، قام كبار قادتنا 

بالتصويت: أنبيع الشركة من جديد أم ال. قد اتفقت جيل الشباب من 
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القادة على أن "ال نبيع"، وكنت أعرف أنني ال يمكن أن أعارضهم، فقلت 

أم آجال، فيجب أن نستعد  المتحدة عاجال  بالواليات  إننا سنلتقي  لهم: 

لمواجهة الواليات المتحدة على "قمة الجبل"، ومنذ ذلك الوقت، قمنا 

الجبل".  "قمة  عند  المتحدة  الواليات  مع  للقائنا  االستعدادات  ببعض 

لكن في النهاية، يتعين علينا أن نحتضن بعضنا مع البعض على قمة 

الجبل ونقدم المساهمة معا للمجتمع البشري.

مراسل أخبار بنغ باي: قد نشرت اإلدارات لألقسام األخرى لهواوي 

معلومات تشير إلى أن هواوي قادرة على االستمرار في خدمة العمالء، 

هل سيؤثر الوضع الحالي على العمالء الكبار وأعمال الشركة؟ كيف 

ترد على ذلك؟

ال  حيث  عمالئنا،  خدمة  في  أننا سنستمر  المؤكد  من  فاي:  تشنغ  رن 

الكيانات  قائمة  بإدراجنا في  تتأثر  ولن  كبيرة جدا،  اإلنتاجية  تزال قدرتنا 

قد  العالم.  أنحاء  كل  في  تتقدم  مناقصاتنا  تزال  وال  المتحدة،  للواليات 

تتباطأ سرعة النمو، ولكن لن تكون بطيئة كما تصورتم. زادت إيرادات 

مبيعاتنا في الربع األول بنسبة ٣٩٪ على أساس سنوي، وانخفضت إلى 

كثر في نهاية هذا العام، ولكن  ٢٥٪ في أبريل، ومن المتوقع أن تنخفض أ

لن يتسبب ذلك في نمو سلبي لشركتنا أو إلحاق أضرار بتنمية الصناعة.

الواليات  قطعت  إذا  اليومية:  والتكنولوجيا  العلوم  صحيفة  مراسل 

المتحدة اإلمداد، فما هو التأثير على هذه الصناعة؟ رأيت منذ يومين 

ما نشره فانغ تشو تسي في منصة المدونات القصيرة ويبو: "إذا كان 

اإلطار االحتياطي سهل االستخدام، فلماذا ال ُيستخدم إال بعد تكسر 

اإلطار األصلي؟" ما رأيك في وجهة النظر هذه؟

شيء  كل  في  االحتياطي"  "اإلطار  استخدام  أن  أظن  فاي:  تشنغ  رن 

عن  االنعزال  إلى  يهدف  الذي  الذاتي"  بـ"االبتكار  تسمونه  ما  يعكس 

٦
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بقية العالم، لكننا نريد مصادقة كل الناس في أنحاء العالم. لذا ال نفكر 

سهل  االحتياطي  "اإلطار  السؤال  هذا  طرح  الذي  تفكيره  أسلوب  في 

إنه ال يفهم تفكيرنا اإلستراتيجي. ال  االستخدام، لماذا لم نستخدمه؟"، 

نريد أن نضر األصدقاء، بل نريد مساعدتهم في كسب المنافع، حتى ولو 

كانت لدينا تعديالت، يجب أن نساعدهم.

إلى  نحتاج  ال  أننا  األمريكية  للشركات  نوضح  لم  سابقا،  ذكرت  كما 

مكوناتها، لكننا نأمل أن تواصل الشركات األمريكية تزويدنا بمنتجاتها 

الرقائق  تطوير  في  تجاربنا  قدمنا  األولى،  األيام  في  معا.  البشرية  لنخدم 

نُكلف  بل  أنفسنا،  ننتج  ال  ونحن  البحث،  نتائج  وحتى  شركائنا،  إلى 

الجانب اآلخر اإلنتاج، وهذا هو السبب في أن المزودين في أنحاء العالم 

يعاملوننا معاملة جيدة. "اإلطار االحتياطي سهل االستخدام، ولماذا لم 

نستخدمه"، اإلطار االحتياطي هو اإلطار االحتياطي، لماذا نستخدمه إن 

لم يتكسر اإلطار األصلي؟

مراسل صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية: في حال حدوث انقطاع 

اإلمداد حقا، فما تأثيره على الصناعة؟

رن تشنغ فاي: بالنسبة إلى شركتنا، لن يحدث انقطاع اإلمداد، ألننا قد 

استعددنا استعدادا جيدا. في أوائل هذا العام، توقعت أن هذا الحادث قد 

يحدث بعد عامين، ألن الواليات المتحدة لن تضربنا إال بعد انتظار إصدار 

المحكمة الحكم لقضيتنا، ومهما كان الحكم فال شك أننا سنواجه ضربة 

الواليات المتحدة. هكذا بقي لنا عامان لالستعداد. ولكن بسبب اعتقال 

منغ وان تشو، تقدم موعد اشتعال "فتيل". 

وأنا  الربيع،  عيد  خالل  إضافية  ساعات  نعمل  أننا  الجميع  يعرف  كما 

مقدمي  عدد  بلغ  قد  حيث  أيضا.  الربيع  عيد  خالل  الموظفين  أهنئ 

ونوادل  النظافة  وعمال  األمن  حراس  من  فقط  المتكونين  الخدمات 

أجور  على  الحصول  وأمكنهم  خادم،   ٥٠٠٠ لنا  لـ"المحاربين"  المطاعم 
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مضاعفة، وضاعفت الشركة النفقات لشراء المواد الغذائية، كما أعطت 

النوادل بعض اإلكراميات. ما عاد الكثير من موظفينا إلى منازلهم خالل 

الوقت  توفير  أجل  الشركة من  أرضية  ينامون على  وكانوا  الربيع،  عيد 

للكفاح. والحال لم يتغير في عيد العمال، فالعديد من الناس لم يعودوا 

إلى منازلهم.

مراسل شبكة نت إيز: عندما يتعلق األمر بخطة اإلطار االحتياطي، كم 

استثمرت شركة هواوي في تنفيذ هذه الخطة على مرور السنين؟ إذا 

لم يتم تفعيل خطة اإلطار االحتياطي، فهل ستظل تستثمر األموال 

في هذه الخطة؟

تخصيص  تم  المضبوطة.  األرقام  أعرف  ال  جدا،  كثير  فاي:  تشنغ  رن 

لهم  االحتياطي"  و"اإلطار  الرسمي"  لـ"اإلطار  العاملة  والقوى  الميزانية 

في نفس الوقت، كانت مخصصات الميزانية تميل إلى "اإلطار الرسمي" 

في الماضي، أما اآلن فتميل إلى "اإلطار االحتياطي". ال أدري بالضبط ما 

هو حجمها، كلما وصل التقرير إليّ كان صفحات ممتلئة بالحروف، وأنا 

أتصفحها فقط وال أسأل عن كل شيء فيها. كان تنفيذ الخطة القادمة 

وإال  رويدا.  رويدا  يجري  المكون  هذا  في  المفتاحية  الحلقات  وتحديد 

فكيف يكون هناك ثمانون أو تسعون ألف مهندس في مجال البحث 

والتطوير؟

الواليات  أصدرت  أن  بعد  األسبوعي:  شين  تساي  مجلة  مراسل 

المتحدة الحظر، من المتوقع أن تساعد المؤسسات المتابعة لهواوي 

في اليابان وأوروبا ومنطقة تايوان هواوي مساعدة كثيرة. وإذا فشلت 

الحكومة األمريكية في الحظر، فهل ستضغط على المؤسسات مثل 

شركة تايوان لصناعة أشباه الموصالت المحدودة كخطوتها التالية؟ 

٧

٨
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على  القدرة  تملك  ال  رقائق  مؤسسة  هواوي  تعتبر  حال،  كل  على 

تغطية سلسلة الصناعة بأكملها.

هناك  فسيكون  يستسلمون،  ال  الذين  الناس  كثر  إذا  فاي:  تشنغ  رن 

المزيد من الناس الذين لن يستسلموا. يجب أال نشعر بالقلق الشديد 

بشأن ذلك، على كل حال لم يحدث بعد.

يكون  غوغل،  حدث  عن  األسبوعي:  شين  تساي  مجلة  مراسل 

ال  هواوي  هواتف  أن  على  للغاية  قلقين  أوروبا  في  المستخدمون 

هذه  تحل  كيف  أندرويد.  لنظام  إصدار  أحدث  استخدام  يمكنها 

المشكلة؟

رن تشنغ فاي: تعد غوغل شركة جيدة ذات درجة عالية من الشعور 

بالمسئولية، فهي أيضا تحاول أن تقنع الحكومة األمريكية بحل هذه 

المشكلة. نناقش أيضا تنفيذ البرامج البديلة، وال يزال الخبراء يعملون 

على ذلك، واآلن ال أستطيع اإلجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي.

في  الخطر  الوضع  هذا  سيدوم  سنة  كم  تينسنت:  شبكة  مراسل 

تطور  تاريخ  في  التحول  نقطة  الوضع  هذا  سيكون  هل  اعتقادك؟ 

هواوي؟

رن تشنغ فاي: يجب أن تسأل ترامب، إن تسألني تخطأ. أعتقد أن هذا 

األمر له وجهان، فمن ناحية، سوف نتأثر به تأثرا قليال، ومن ناحية أخرى، 

منهجي  بشكل  اإللكترونيات  صناعة  تطوير  على  الصين  فإنه سيحفز 

إنفاق  الماضي هي  في  الصناعة  لتطوير  البالد  كانت سياسة  ومنتظم. 

المال  إنفاق  على  بالدنا  تعودت  قد  اآلن.  ينفع  ال  المال  ولكن  المال، 

فقط لبناء الجسور والطرق والعمارات... ولكن إنفاق المال ال يكفي في 

تطوير الرقائق، يجب إنفاق المال على علماء الرياضيات والفيزيائيين 

٩
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نفاذة  نظرة  كم  واجتهاد؟  بجد  يدرس  منا  كم  ولكن  والكيميائيين... 

ومعرفة حقيقية موجودة في أطروحات الدكتوراه؟ من الصعب أن تنجح 

الصين اعتمادا كليا على االبتكار المستقل دون معالجة هذه المشاكل. 

لماذا ال نقوم باالبتكار المشترك عبر الحدود؟ يمكن إنشاء قواعد االبتكار 

في العديد من البلدان. أينما توجد القدرة نذهب إليها ونبني معهد أبحاث 

هناك.

طبعا، يعود كثير من األكفاء إلى الصين اآلن، وهذا أمر مهم جدا. ومع 

ذلك، فإن ضريبة الدخل الشخصي في الصين أعلى بكثير مما في الدول 

األجنبية، إذا كان على األكفاء أن يدفعوا المزيد من الضرائب بعد العودة 

إلى الصين، فلن تستديم روح "لي فنغ" )رجل مشهور في تاريخ الصين 

وهو يفعل الخير وال يطلب الجزاء( المتمثلة في تضحية كل شيء من 

كبار  يعود  إذا  حال،  كل  على  الصيني.  الشيوعي  والحزب  البالد  أجل 

يتلقوا معاملة تفضيلية، بل  أجنبية، ولن  الصين من دول  إلى  الخبراء 

سيدفعون المزيد من الضرائب، فسنعجز عن تحقيق أهدافنا. سمعت 

مؤخرا أنه يمكن تخفيض ١٥٪ من ضريبة الدخل الشخصي في منطقة 

خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى، فما هي تدابير التنفيذ؟ 

هل يجب عليهم القيام بتسجيل اإلقامة الدائمة في هذه المنطقة، وهل 

يجب أن يعملوا فيها؟ إذا تغير المكان فال يمكن تطبيق هذه السياسة، 

لمدة  هنا  يعملون  إذا  دائما،  متنقلون  األصل  في  العلماء  فائدتها؟  فما 

البيئة  نخلق  أن  علينا  علماء؟  زالوا  ما  هم  هل  فقط،  ساعات  ثماني 

المالئمة لجذب العلماء األجانب إلى الصين.

كان أول هجرة كبيرة للمواهب في العالم هو هجرة ثالثة ماليين يهودي 

من االتحاد السوفيتي إلى إسرائيل، مما جعل إسرائيل أرضا رائدة ذات 

الثانية من جديد  الكبيرة  المواهب  لقد جاءت هجرة  عالية.  تكنولوجيا 

فال  اآلن،  لألجانب  معادية  المتحدة  الواليات  تكون  بعد سنوات، حيث 

يمكن لعدد كبير من المواهب الدخول في األبحاث في بعض المجاالت. 
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حكومة  يسأل  مقاال  الشهيرة  األمريكية  اإلعالم  وسائل  إحدى  وكتبت 

الواليات المتحدة "إذا اخترعت الصين دواءا يعالج السرطان، فهل ذلك 

يهدد األمن الوطني األمريكي أيضا؟" وقد صرف مركز إم دي أندرسون 

وسأل  أعمالهم،  عن  األصل  صينيين  علماء  ثالثة  السرطان  ألمراض 

أمراض  لمعالجة  الصينيون  اخترعه  الذي  الدواء  يهدد  هل  المقال: 

العلماء  من  الكثير  فقد  قد  أيضا؟  األمريكي  الوطني  األمن  السرطان 

الواليات المتحدة، فلماذا ال نحتضنهم؟ قد يسألون:  ثقتهم بالعمل في 

"كيف ندخل؟ من الصعب أن يلتحق أطفالنا بالمدارس، وال نستطيع 

دفع  علينا  يجب  كما  الدائمة،  اإلقامة  تسجيل  بدون  السيارة  شراء 

الضريبة العالية." يجب تعديل سياساتنا لجذب هؤالء األكفاء من أنحاء 

مائتي  قبل  الحمر  للهنود  قحالء  أرضا  المتحدة  الواليات  كانت  العالم. 

العالم بفضل السياسات  المهيمن في  اليوم فأصبحت السيد  أما  عام، 

الصحيحة. تتمتع بالدنا بخمسة آالف عام من الحضارة ولديها أساس 

جيد، فعليها أن تضع سياسات مالئمة الحتضان مواهب العالم لريادة 

األعمال في الصين.

نسبيا،  فقيرة  الشرقية  أوروبا  دول  إن  يفكروا:  أن  الجميع  على  يجب 

المتحدة  الواليات  في  والممولين  والعلماء  القادة  من  كبير  عدد  ولكن 

ننشئ  أو  الصين  إلى  الشرقيين  األوروبيين  ال نجذب  لماذا  جاؤوا منها. 

من  واآلن  لهم؟  العمل  فرص  لتوفير  الشرقية  أوروبا  في  بحثية  قواعد 

الصعب إنشاء قاعدة نظرية في الصين لكسر حصار الواليات المتحدة 

في  العالية  التنافسية  بالقدرة  تتمتع  لم  الصين  ألن  الحالي،  الوقت  في 

قد  السنوات.  هذه  في  تحسن  قد  الحال  أن  رغم  األساسية،  النظرية 

وسمعت  للعلوم،  الوطني  المؤتمر  في  الرياضيات  أهمية  عن  تحدثت 

أن خريجين من اختصاص الرياضيات حالة توظيفهم تتحسن اآلن. كم 

فردا منا يرغب في تعلم الرياضيات؟ أنا لم أدرس الرياضيات، وسبق لي 

أن قلت إني أريد أن أجد جامعة جيدة لتعلم الرياضيات بعد التقاعد. 

سألني رئيس الجامعة ماذا تفعل بالرياضيات؟ قلت إنني أريد دراسة 
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القانون الثاني للديناميكا الحرارية. سألني: لم تدرس هذا القانون؟ قلت 

إني أريد أن أدرس أصل الكون. قال: أرحب بك! ولكن ما زلت ال أستطيع 

التقاعد حتى اآلن، وال يمكنني الذهاب إليها. كنا طالب هندسة في ذلك 

الرياضيات.  علوم  أسهل  العالية وهي من  الرياضيات  ودرسنا  الوقت، 

يتعين على الصين أن تعمل بجد لرفع قدرتها العلمية في الرياضيات 

والفيزياء والكيمياء وعلم األعصاب وعلوم الدماغ وغيرها من العلوم، 

هكذا، يمكننا أن نحقق النهضة الحقيقية.

كان النظام الفلسفي السائد الماضي في الصين هو الميتافيزيقيا، حتى 

على  يجب  وكان  السنسكريتية،  باللغة  كانت  بوذية،  هناك  كانت  ولو 

الراهب تانغ شوان تسانغ أن يترجمها إلى الصينية، لكن لم تتم ترجمتها. 

أما الغرب فروج الميتافيزيقيا والمادية الميكانيكية التي أولدت الفيزياء 

والكيمياء والرياضيات والهندسة وغيرها من العلوم المختلفة، لذا تم 

تطوير الصناعة وتأسيس المجتمع الصناعي واحتالل العالم. في أيامنا 

هذه، لم نقل إن الميتافيزيقيا تافه، إنه يصلح لبناء العالم االفتراضي، 

تتطور صناعة األلعاب في الصين بسرعة، وقد يتم افتراضية العديد من 

أساليب اإلنتاج في المجتمع البشري. يشكل العلماء الصينيون األصل 

الصين  في  احتضناهم  وإذا  االصطناعي،  الذكاء  علماء  ٪ من   ٥٠ حوالي 

عندما تعرضوا لإلقصاء، فسوف يبتكرون على منصتنا ويقدمون مزيدا 

من المساهمات للمجتمع البشري كله.

أرى أنه إذا استطعنا جذب مزيد من المواهب الممتازين، فهذا أمر جيد 

إلصالحنا. إذا ما زلنا على دعاية االبتكار الذاتي بشكل أعمى، فسنضيع 

كثيرا من الوقت الثمين.

نظام  ُيستخدم  هل  اليومية:  االقتصادية  األخبار  صحيفة  مراسل 

تشغيل هونغ منغ على النطاق الصغير داخل شركة هواوي؟ ١٠
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رن تشنغ فاي: من المؤسف أني ال أستطيع اإلجابة على هذا السؤال. 

نستطيع أن نبني نظام التشغيل، لكنه ليس من الضروري أن يكون هذا 

النظام بديال لآلخر، ألننا نحتاج إليه أيضا في الذكاء االصطناعي وإنترنت 

األشياء، لكنني ال أعرف بالضبط أين نستخدمه وأين ال نستخدمه.

المقاالت  تستخدم  اليومية:  االقتصادية  األخبار  صحيفة  مراسل 

الكثيرة اآلن عنوان "تدهش هواوي العالم"، فكيف تدهش هواوي 

العالم؟

الموظفين في شركتنا بطيؤو اإلحساس، وال يشعر  إن  رن تشنغ فاي: 

أي منهم بالخوف، ونحن نشعر بأن األمر عادي جدا. بالغت المقاالت 

على اإلنترنت في األمر عموما، على سبيل المثال، انتشر على اإلنترنت 

أن شركة انانفينيون قد توقفت عن تزويدنا ببضائعها، متى حدث هذا 

األمر؟ إنه خبر مزيف. لذا، إذا أردت حقا معرفة األمور عن شركة هواوي، 

يمكنك االطالع على منتدى األماني على موقع شركتنا الرسمي. في هذا 

المجتمع االفتراضي، لن يحظر المشاركون حتى هؤالء الذين يشتمون 

الشركة، وبدال من الحظر، سيقرأ قسم الموارد البشرية تعليقاتهم، وإذا 

كانت التعليقات واالنتقادات صحيحة، فبدأ في التحقيق ومراجعة أدائهم 

في العمل في السنوات الثالث السابقة. إذا كان أداؤه جيدا أيضا، فنقله 

إلى أمانة الشركة للمساعدة في التعامل مع بعض المشكالت المحددة 

ولتدريبه وتأهيله، ثم ترسله إلى وظيفته بعد نصف سنة. والذي دائما 

ما يمدحنا هو الذي يريد إشاللنا ألن كالمه خال من المعاني واالقتراحات 

تحليل  وعلينا  لتطورنا،  خاصة  رؤية  لديه  يشتمنا  من  كل  إن  البناءة. 

البقاء  أمكنا  لما  الذاتي  النقد  ال  لو  المختلفة.  واقتراحاتهم  كتطلباتهم 

والتطور حتى اليوم.

"اإلطار  بخطة  الجميع  يهتم  واآلن  جينغ:  تساي  مجلة  مراسل  ١١
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االحتياطي" لهواوي، قد بدأت تتحدث عن تأثير الوضع الدولي على 

هواوي منذ عشر سنوات وذلك عكس وعيك بالشقاء واألزمة.

في  موجود  االحتياطي"  "اإلطار  خطة  عن  كالمي  إن  فاي:  تشنغ  رن 

متى  أتذكر  ال  إليه.  الوصول  للجميع  ويمكن  الرئيس،  مكتب  رسائل 

انتباه  لم أجذب  لكنني ذكرتها مرارا وتكرارا، ولكن  أتحدث عنها،  بدأت 

كلمة  فصارت  علينا،  هجوما  المتحدة  الواليات  تشن  اآلن  المجتمع. 

"اإلطار االحتياطي" تتلقى االهتمام.

باألزمة  بوعيها  تتميز  تظل  هواوي  إن  جينغ:  تساي  مجلة  مراسل 

المشاكل  تحليل  على  وتقدر  السنوات  هذه  طوال  والمشقات 

ظللتم  لقد  والجزئي.  الكلي  المستويين  على  أعمالها  في  الموجود 

تفكرون في هذا األمر لسنوات عديدة، وعندما يصبح التوقع حقيقة 

كثر خطورة مما تصورتموه، هل لديكم أفكار  واقعة، وتكون الضربة أ

جديدة؟ لقد رأينا الكثير من تأثيرات االحتكاك التجاري بين الصين 

والواليات المتحدة على هواوي، وعندما يأتي التحدي الحقيقي، هل 

لديكم أفكار وخطط جديدة؟

رن تشنغ فاي: أوال، تتفق استمرارية أعمالنا الرئيسية مع مسيرة تطور 

تتعطل  عندما  السيارة  أن  يضمن  الذي  االحتياطي"،  "اإلطار  مشروع 

تستطيع السير بعد تبديل اإلطار. إننا نحقق االستمرارية خطوة بخطوة، 

بتطوير  نقوم  عندما  العالية.  اإلنتاجية  القدرة  على  ونحافظ  الواقع،  في 

األجانب.  شركاءنا  نبعد  لم  أنفسنا،  على  معتمدين  المنتجات  وإنتاج 

مليون   ٥٠ عن  يقل  ال  ما  سنشتري  إننا  مقالي  في  قلت  أن  لي  سبق 

مجموعة من الرقائق من شركة كوالكوم كل عام، لذلك لم نرفض أو 

نقاوم اآلخرين أبدا.

إن اإلطار االحتياطي األكبر في العالم هو القنبلة الذرية، فما فائدة القنبلة 

الذرية؟ لم تستخدم ولو مرة منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن 
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وتجربة  بخلفية  يتمتعون  الصين  في  ترقيتهم  تمت  الذين  المسؤولين 

للمشاركة في مشاريع صنع القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية: عليهم 

مخلصين  يكونوا  أن  ثانيا  القنبلتين،  صنع  على  القدرة  يملكوا  أن  أوال 

للبالد. يستطيع كل منهم أن يشتغل كوزير أو رئيس مقاطعة ما دام 

جمع بين المهارات والكفاءة واألخالق. قد أصبحوا رؤساء المقاطعات في 

األربعين من عمرهم، ونحن نحسدهم، إذ أننا ما زلنا نبحث عن وظيفة 

الوقت  في  مشهورة  كلمة  االحتياطي"  "اإلطار  أصبح  قد  األربعين.  في 

أننا في شركتنا قد تعودنا عليها لمدة طويلة. كما أصبحت  الحالي غير 

الرئيسة خه تينغ بو شهيرة اآلن، ولم تتمكن من التحمل في الليل الذي 

صدر فيه الحظر األمريكي. كانت تعاني من الضغوط في هذه السنوات 

وهي تظل تجتهد في عملها العظيم باإلخالص والصمت.

مراسل مجلة تساي جينغ: يعني أنك تظن أن اإلطار االحتياطي يظل 

موجودا ولكنك لم تقرر متى استخدامه؟

رن تشنغ فاي: ال شك أن اإلطار االحتياطي سيكون مفيدا ألن تصميمه 

يمتزج بحلولنا المبتكرة، وإن التصميم ليس منفصال عن الحلول. ولن 

يبدأ استخدامه حتى كان متاحا وناضجا، وسيكون استخدامه بشكل 

تدريجي.

تجاه  واضحان  موقفان  للجميع  واآلن  جينغ:  تساي  مجلة  مراسل 

هواوي: أوال، الوطنية الواضحة التي تعتبر دعم هواوي دعم الوطنية؛ 

ثانيا، إن هواوي اختطفت المشاعر الوطنية للمجتمع بأسره، وإذا ال 

تدعم هواوي، فال تحب الوطن. أشعر بأن هذا الحال يزداد سوءا اآلن.

ال  أنه  يعني  أبل، فهل هذا  هاتف  إذا يستخدم طفلي  رن تشنغ فاي: 

يحب هواوي؟ ال يجوز لنا أن نحكم في هذا األمر هكذا. يغضب يو تشنغ 

المنتجات  دائما  يروج  رئيسه  أن  ويعتقد  هذا،  كالمي  من  جدا  دونغ 

١٢
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إن  نقول  أن  ال يمكن  الحقيقة،  أقول هو  ما  لنفسه. ولكن  ال  لآلخرين 

من يستخدم منتجات هواوي يحب الوطن، ومن ال يستخدمها فال يحب 

فاستخدمها،  تحبها  وإذا  سلع،  سوى  ليست  هواوي  منتجات  الوطن. 

إن  حال،  كل  على  بالسياسة.  ترتبطها  ال  تستخدمها،  فال  تحبها  ال  وإذا 

لوحات  على  للوطن"  المجد  "كسب  نضع  ولم  تجارية،  شركة  هواوي 

ألداء  األخير  االجتماع  عند  األشعرة  بعض  نهتف  فقط  أبدا.  إعالناتنا 

اليمين في بعض األحيان، لكننا سنصدر على الفور وثائق لمنعهم من 

توزيع  أو  بالنصر  االحتفال  تنظيم  في  بأس  ال  عشوائيا،  األشعرة  إلقاء 

إثارة  يمكن  ال  لكن  الراحة،  وقت  في  والتباهي  المبالغة  أو  الميداليات 

النزعة الشعبية أبدا.

غالبا ما أضرب بعض األمثلة، في الواقع أريد أن أصب من خالل ذلك 

التي  الشعبية  استخدام  يمكننا  ال  هواوي.  موظفي  على  البارد  الماء 

يعتمد  الوطن  مستقبل  ألن  الذاتية.  مصالحنا  لتحقيق  الوطن  تضر 

المتحدة،  والواليات  الصين  بين  المحادثات  انتهاء  بعد  على"االنفتاح". 

أنا  واإلصالح"،  االنفتاح  علينا  "يجب  أنه  المركزي  الصين  تلفزيون  ذكر 

سعيد للغاية بذلك. في الواقع، نحن متأخرون في االنفتاح واإلصالح، قد 

أن  بعد  بالوعد  نفي  أن  فيجب  بذلك،  العالمية  التجارة  منظمة  وعدنا 

كسبنا المنافع منها. إذا وفينا بالوعد وقدمنا المساهمات، يمكنك تبني 

عالقة الصداقة مع مزيد من الشركات والدول في العالم. الصين لديها 

الكثير من األموال، لماذا تنفقها في الواليات المتحدة فقط؟ يمكننا أن 

كثر في جميع الدول، في أوروبا وروسيا وإفريقيا. إذا تقلق على  ننفقها أ

أن هذه الدول ال تسدد الديون، فإنها مرهونة باالئتمان الوطني، وإذا لم 

الدفع بعد مائة سنة؟ هكذا يتفرق  العام، هل ال تقدر على  تدفع هذا 

وعن  األموال.  كسب  في  تستعجل  ال  التي  الصين  إلى  بالنسبة  الخطر 

إذا نستطيع  لماذا نشتري من دولة واحدة فقط؟  الزراعية،  المنتجات 

شراء المنتجات الزراعية األوكرانية، فإن ظروف أوكرانيا االقتصادية لن 

تشهد التدهورات الحالية.
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مراسل صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية: ذكرت سابقا أن إنفاق 

المال ليس كافيا لتطوير الرقائق، بل يحتاج إلى الفيزيائيين وعلماء 

الرياضيات. لقد تحدثتا أنت شخصيا أو نيابة عن الشركة كثيرا عن 

سابقا،  مناسبات  عدة  في  األساسي"  والتعليم  األساسي  "البحث 

فما هي تفاصيل اإلجراءات التي ستتخذها هواوي في دفع البحث 

للبحث  يمكن  الذي  الدعم  هو  ما  األساسي؟  والتعليم  األساسي 

والتطوير أن يقدمه لتنمية هواوي المستقبلية؟

والتطوير  البحث  مجال  في  متخصصا  مركزا   ٢٦ لدينا  فاي:  رن تشنغ 

كثر من ٨٠٠  كثر من ٧٠٠ عالم رياضيات، وأ في جميع أنحاء العالم، وأ

كثر من ١٢٠ كيميائيا. لدينا أيضا معهد بحوث إستراتيجية  فيزيائي، وأ

يمتلك الكثير من األموال وننفق أمواال هائلة على األساتذة الكبار من 

جامعات مشهورة في جميع أنحاء العالم، ولم نتمسك بمفهوم العائد 

 - بايه  "قانون  مبدأ  نستخدم  بل  األموال،  هذه  مقابل  االستثمار  على 

دول" األمريكي، ويعني أن المستفيد منه هو الجامعات. وهكذا، يتم 

إعداد عدد متزايد من العلماء بفضل جهود شركتنا.

الجيل  لمعيار شبكة  اإليجابي  التأثير  مدى  عن  الجميع  يتحدث  اليوم، 

الجميع أن معيار شبكة  البشري، وكان يفاجئ  المجتمع  الخامس في 

الجيل الخامس يصدر عن أطروحة رياضيات نشأها البروفيسور التركي 

كثر من عشر سنوات. بعد شهرين من نشر البروفيسور  أريكان منذ أ

براءات  مختلف  دراسة  في  وبدأنا  كتشفناها،  ا األطروحة،  هذه  أريكان 

االختراع التي تركز على هذه األطروحة، ودرسناها وحللناها خطوة بخطوة، 

الرياضيات  أطروحة  حولنا  سنوات،  عشر  خالل  فيها.  كثيرا  واستثمرنا 

االختراع  براءات  تمثل  ومعايير.  تكنولوجيا  إلى  التركي  للبروفيسور 

األساسية الخاصة بشبكة الجيل الخامس حوالي ٢٧٪ من إجمالي عدد 

العالم.  في  األولى  المرتبة  يحتل  الرقم  وهذا  العالم،  في  االختراع  براءات 

بالمال  نزوده  التركي من موظفي هواوي، ولكننا  البروفيسور  لم يكن 

١٣
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لدعم مختبره، ويمكنه توظيف المزيد من طالب الدكتوراه ونحن نقدم 

المساعدات إليهم. ندعم أيضا بروفيسورا جامعيا في اليابان، حيث يأتي 

جميع طالب الدكتوراه األربعة عنده للعمل في شركتنا، ومكان عملهم 

في مكتبه، ويمكنه توظيف أربعة طالب دكتوراه آخرين، أي يوجد ثمانية 

طالب دكتوراه يساعدونه في إجراء البحوث. ولكن ثمار البحوث وما إلى 

ذلك تنسب إليه وال تنتمي إلينا. إذا نرغب في استخدام بحوثه، نحتاج إلى 

إجراء معامالت تجارية، وهذا هو مبدأ " قانون بايه - دول" األمريكي، 

فنحن نعد المزيد من العلماء بهذا األسلوب.

بل  حضرته  ما  الماضي،  األسبوع  في  العالمي  العلماء  مؤتمر  عقدنا 

شاهدته من خالل البث الحي في غرفة المؤتمرات الخاصة بي. صاحبني 

مجموعة من العلماء الشباب وهم يقومون بالتفسير لبعض التقنيات 

لي. إن كلهم حاصلون على شهادة الدكتوراه، وهم ممتازون جدا، وشرحوا 

لي ما تعنيه هذه األطروحات بالنسبة للمجتمع البشري في المستقبل. 

ننظم هذا النوع من التبادالت على المستوى العالمي باستمرار، ونمتص 

من خاللها الطاقة من األكفاء المختلفين، كما يعرف العلماء من خاللها 

احتياجاتنا، مما يشكل التواصالت والتبادالت المثمرة والمستمرة.

إن  ما  المواهب،  جذب  في  جدا  بصيرة  برؤية  الغربية  الشركات  تتمتع 

وجدت أنك موهوب حتى تدعوك إلى شركتها للعمل التدريبي، حيث 

يوجد متخصصون كثيرون ليدربوك، بينما يبحث الشباب في الصين عن 

الوظيفة بعد التخرج من الجامعات. قد ازداد عدد المواهب الذين يختارون 

العمل في الصين وفي شركتنا بشكل ملحوظ ولكن قوتنا التنافسية ما 

زالت ضعيفة. نقدم الوظيفة إلى طالب الجامعات المتميزين في مختلف 

أذكياء  األطفال  هؤالء  الثانية.  السنة  بداية  في  كانوا  عندما  العالم  دول 

للغاية، على سبيل المثال، فازت جامعة نوفوسيبيرسك بالمركز األول 

والمركز الثاني في منافسات الكمبيوتر العالمية لست سنوات متتالية، 

وجذبت غوغل جميع الفائزين بالمركزين األول والثاني بخمسة أو ستة 
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أضعاف من الراتب. منذ العام الجاري سنقدم الراتب األعلى من راتب 

غوغل لجذبهم، يتعين علينا أن نتنافس مع غوغل في الفوز بالمواهب 

لدفع االبتكار. نحن ندعم ابتكار العلماء وال نطلب من العلماء أن يسعوا 

إلى تحقيق النجاح، والفشل هو أيضا نوع من النجاح، ألنه يؤهل ويقوي 

المواهب. ال يمكننا مواصلة التقدم باستمرار إال بهذه الطريقة.

مراسل صحيفة جياه ميان: قد زرت مختبرات هواوي، وجدت كثيرا 

والتوصيل  كل،  التآ مكافحة  معدات  مثل  الجديدة،  االختراعات  من 

... لقد وجدت أن مبادئها هي نفس مبادئ الكيمياء التي  الحراري 

جدا.  سحرية  تطبيقها  عملية  ولكن  الثانوية،  المدرسة  في  تعلمناها 

والتعليم  األساسية  العلوم  إنجازات  أشكال  من  شكل  هذا  هل 

لهذه  اإلنجازات  كم  لترا يمكن  مدى  أي  وإلى  عينيك؟  في  األساسي 

العلوم األساسية أن يساعد هواوي في هذه المرحلة الحرجة؟

المتوسطة  المدارس  في  الطالب  تعلم  لقد  الواقع،  في  رن تشنغ فاي: 

معادلة التفاعل النووي المتسلسل للقنبلة الذرية. إن العلوم األساسية 

مبادئها تبدو سهلة لكن تطبيقها صعب جدا. لذلك، قد يبدو شيء ما 

في الدول المتقدمة من حيث العلم والتكنولوجيا اختراعا صغيرا، لكنه 

احتوى على سلسلة من االختراعات، وهو قطعة غيار صغيرة مدعومة 

بآالف أو عشرات اآلالف من براءات االختراع.

الرياضيات  في  االستثمار  تعزيز  عن  لنتحدث  سينا:  شبكة  مراسل 

اآلن  هواوي  استثمار  مستوى  هو  ما  رأيك،  في  األساسية،  والمواد 

المواد  في  االستثمار  أهمية  تدرك  وماذا جعلك  العالم؟  نطاق  على 

األساسية؟ وما هي أهدافك وتوقعاتك لالستثمار في المستقبل؟

١٤
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رن تشنغ فاي: أضرب لك مثال، فإن كاميرا هاتف P30 هي الرياضيات. 

ال تأتي الصورة اآلن من االلتقاط، بل من حسابات الرياضيات. إن العين 

البشرية تعادل مائة مليون عدسة، ولكن لدى كامير هاتفنا المحمول 

عدسة واحدة فقط، ومن خاللها يحصل هاتفنا على نقطة استشعار ثم 

العدسات  من  الماليين  عشرات  إلى  رياضيات  بطرق  ويحولها  يحللها 

علماء  شعار  جدا.  عالية  بدقة  الصور  التقاط  من  يتمكن  ثم  البصرية 

الرياضيات لشركتنا هو "نهدف إلى أن نصنع الهاتف المحمول األحسن 

من العين البشرية"، قد انتقدت هذا الشعار عندما ألقيت الخطاب في 

داخل الشركة، ألنني أرى أنه ليس ضروريا، ولكنهم قد عقدوا عزيمتهم 

ومن المستحيل أن أغيرهم. قالوا إن الهاتف المحمول الذي يصنعونه 

كيلومتر،  بألف  يبعد  ما  تصوير  يستطيع  كما  القمر،  تصوير  يستطيع 

أظن أنهم قد يحققون هذا الهدف قريبا ألن التصوير هو نوع من علم 

الرياضيات الذي يتمكن من تحويل اإلشارات الضعيفة إلى الصور ذات 

الدقة العالية.

في  "البحر  قلت:  لمقابلتهم،  فرنسا  في  نيس  معهد  إلى  سافرت  عندما 

نيس أزرق، والسماء فيها زرقاء، ولماذا معادلة علماء الرياضيات زرقاء 

أيضا؟" ألن الصورة األصلية كانت منحازة إلى لون األزرق، واآلن يبدو أنهم 

المحمولة  الهواتف  السبب وراء تطور  أتموا تعديلها تصحيحها. إن  قد 

االحتياطي"،  "اإلطار  إستراتيجيتنا  من  استفدنا  أننا  هو  كبيرة  بسرعة 

أنشأته شبكتنا،  الذي  اإلستراتيجي  االحتياطي  اإلطار  لم نستخدم  ألننا 

فاستخدمناه في قسم أجهزة النهاية الطرفية، وأصبحت النهاية الطرفية 

ويرجع  ثالثة شهور،  كل  تقنيته جيال  وتتحدث  الماء،  في  السمكة  مثل 

الذين  الفزيائيين  إلى  طبعا  أساسيا،  الرياضيات  علماء  إلى  الفضل 

يعملون على جهاز استشعار الضوء بثالثة ألوان أيضا.

شراء  حال  في  اإللكترونيات  صناعة  تبقى  أن  المستحيل  من  لذلك، 

الشركات  على  نعتمد  أن  يمكننا  ال  للتجميع.  اآلخرين  من  المكونات 
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باألسعار  إلينا  إنجازاتها  وتبيع  الرياضي  البحث  تجري  التي  األخرى 

اإلضافية مع المكونات. في هذا الصدد، ال بد أن نقود العالم ونقف في 

طليعة العالم.

مراسل شبكة هوان تشيو: منذ فترة، لم تقم الواليات المتحدة بقمع 

على  األوروبيين  الحلفاء  بحث  أيضا  قامت  بل  فقط،  هواوي  شركة 

الضغط على هواوي وحصار هواوي، وإذا استمرت الواليات المتحدة 

في مطالبة الحلفاء األوروبيين بإغالق الباب أمام شركة هواوي، فهل 

ستقوم شخصيا بزيارة رقم ١٠ داونينج ستريت في بريطانيا وقصر 

هواوي  أمام  إغالقه  يهددون  الذي  الباب  لفتح  فرنسا  في  اإلليزيه 

كثر مباشرة وفعالية؟ بطريقة أ

لشرب  إليه  أتردد  كنت  داونينج ستريت،  في   ١٠ رقم  فاي:  تشنغ  رن 

تتماشى  كيف  بريطانيا:  من  الناس  بعض  سألني  الظهر.  بعد  الشاي 

هواوي مع المعايير الدولية؟ قلت: من خالل شرب الشاي بعد الظهر. 

لذلك، أعدوا الشاي بعد الظهر لي في داوننج ستريت الستقبالي. لدينا 

تواصالت وتبادالت مع قادة جميع الدول، ولكل دولة مصالحها الخاصة، 

ولكن أظن أنه لن تكون الواليات المتحدة تتمتع بالقدرة القيادية لدعوة 

الجميع إلى متابعتها.

مراسل شبكة فينيكس: كنت في العام الماضي أهتم بشأن الدعم 

األشخاص  لمختلف  المحمولة  الهواتف  شركات  تقدمه  الذي 

العلوم  تقدم  ساعد  قد  والخدمات.  المعلومات  على  للحصول 

والتكنولوجيا بشكل كبير األشخاص ذوي اإلعاقة. صادف ال١٦ من 

مايو في األسبوع الماضي اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، 

ما هي الجهود التي بذلتها هواوي في هذا الصدد باعتبارها مؤسسة 
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ذات المثل العليا وشركة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا؟ وما 

هي خططها للمستقبل؟

رن تشنغ فاي: لقد جربت ارتداء نظارات شركتنا في اليابان، ويمكنني 

أن أرى تشغيل الموظفين على بعد آالف الكيلومترات وإعطاء توجيهات 

بشأن تشغيله؛ أو بعد ارتداء النظارات، توجد جميع الرسومات وإرشادات 

الصواب والخطأ على النظارات. هذا ما يمكن أن نحققه بالفعل. ال أعرف 

هل هي قد دخلت السوق أم ال.

في  نظريا  نحققه  أن  يمكن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إلى  الدعم  تقديم 

اآلن،  إليها  توصلنا  قد  مرحلة  أي  إلى  بعد  أعرف  لم  ولكن  المستقبل، 

سأطلب منهم أن يسألوا علماءنا ذلك. من الناحية النظرية، يمكن القيام 

ارتديتها  التي  النظارات  الدماغ. كانت  بذلك عن طريق تحفيز أعصاب 

هي السلكية ويمكن أن أرى وضع العمل الذي قام به الموظفون على 

بعد آالف الكيلومترات. بالطبع، ما أتحدث عنه اآلن ال يعد اإلنجاز النهائي 

أو التقنية الجاهزة، ألن ما رأيت هو عرض علمي من العلماء، ولم تكن 

سلعة جاهزة بعد. 

بالتعليم  دائما  اهتماما  أبل  شركة  تولي  فينيكس:  شبكة  مراسل 

أيباد  أجهزة  من  كثير  قدمت  العمل.  هذا  أحسنت  وقد  األساسي 

وأيفون مساعدات كبيرة لألطفال في تعلمهم. تعلق هواوي اهتماما 

بالغا على التعليم األساسي، بما في ذلك المواد األساسية، فما هي 

الجهود التي بذلتها هواوي في هذا المجال؟ األفعال أهم من األقوال، 

أريد أن أعرف رأيك في التعليم.

رن تشنغ فاي: إن تحسين الجودة الثقافية لألمة بأسرها هو المسؤولية 

ترقية  تتحمل مسؤولية  أن  يمكن ألي مؤسسة  وال  للدولة،  األساسية 

المستوى الثقافي لألمة بمفردها. ال يمكن أن نعمل على رفع مستوى 
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التعليم للبالد كله لمجرد أننا نذكر ونهتم بالتعليم.

للتنافس مع الواليات المتحدة في المستقبل ال سبيل أمام الصين سوى 

تحسين التعليم. تعد السلع المرتبط بالتعليم شيئا آخر، وأعتقد أن أهم 

شيء هو االهتمام بالمعلم، ال يريد الناس أن يصبحوا معلمين إال بعد 

االحترام في شنتشن،  المعلمون  لقي  قد  المجتمع.  باحترام  يحظوا  أن 

وكسبوا راتبا عاليا، فتنافس ٢٥٣ شخصا على منصب معلم واحد. لقد 

مدرسة  بناء  في  تشينغهوا  لجامعة  التابعة  الثانوية  المدرسة  ساعدنا 

تشينغالنشان المتوسطة، وقال رئيسها إنها ستكون مدرسة من الدرجة 

كثر  أ تشينغالنشان  مدرسة  تستقبل  المستقبل.  في  الصين  في  األولى 

من ٢٠٠٠ طالب فقط وكان رسومها مرتفعة نسبيا. إن هذه المدرسة 

مفتوحة للجميع، ويتسابق موظفو هواوي على إرسال أطفالهم إليها. 

لجؤوا إلي عندما فشلوا في اإلرسال فقلت لهم إني عاجز عن مساعدتهم.

تحسين  بعد  إال  الكبير  التطوير  يحقق  أن  للتعليم  يمكن  ال  أنه  أعتقد 

الوضع السياسي ورفع المعاملة االقتصادية للمعلمين. لماذا لدي هذا 

الشعور؟ ألن والديّ من المعلمين الريفيين الذين ضحوا أنفسهم في 

كثر مناطق األقليات فقرا في قويتشو، ولخص  مجال التعليم الريفي في أ

"ال  واحدة  بجملة  حياتهما  األطفال طول  تعليم  في  تجربتهما  الوالدين 

المعلمون  إذا منع  الحياة."  نسمح ألوالدنا أن يشتغلوا معلمين طول 

تالميذهم عن أن يصبحوا المعلمين، فال يوجد خلف يبني بالدنا. لقد 

عانيت شخصيا من الصعوبات الكثيرة المتمثلة في الوضع السياسي 

المرارة  هذه  ذقنا  لقد  الرديئة،  االقتصادية  والمعاملة  والتمييز  المتدني 

بأنفسنا، لذلك لم نختر أن نكون معلمين.

تخطيط  في  أوال،  سؤاالن:  عندي  التجارية:  الصين  صحيفة  مراسل 

األعمال  مجموعة  من  جزء  كبر  أ هي  المستهلكين  أعمال  الشركة،  ١٩
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رأيك،  في  المؤسسات.  وأعمال  المشغلين،  أعمال  وتليها  الثالثة، 

ما نسبة اإليرادات التي سيحققها كل من مجموعة األعمال الثالثة 

في المستقبل، مثال بعد خمس أو عشر سنوات؟ ثانيا، فيما يتعلق 

بمكانة شركة هاي سيليكون، كيف تحددون مكانتها المستقبلي في 

نظام هواوي في ظل الوضع الحالي؟

رن تشنغ فاي: شركة هاي سيليكون هي القوة الداعمة لهواوي، وهي 

تتقدم إلى األمام مع القوة الرئيسية لهواوي، إنها تشبه شاحنة الوقود، 

مكانة  نحدد  وال  الدبابات.  قوة  في  النقال  والفريق  الجسر  تركيب  وآلة 

التي تكسبها. أظن أن أهم قسم  الثالثة ألعمالنا وفقا لألموال  األركان 

لنا هو قسم يعمل في مجال تقنية اتصال شبكة االنترنت وهو أيضا ما 

تهتم به الواليات المتحدة، و"الطائرة المتكسرة" المذكورة سابقا تقصد 

هذا القسم أيضا. اآلن، ال تواجه الصعوبات الكثيرة هذا القسم، بل توجد 

الصعوبات في األقسام األخرى ذلك ألننا نستعد له لمدة طويلة. ال نتلقى 

األساسية  الشبكة  البصري،  النقل  الخامس،  الجيل  في مجاالت  ضربة 

وما إلى ذلك، بل سوف نتفوق على اآلخرين في العالم في هذه المجاالت 

لسنوات عديدة.

مراسل صحيفة تجارة الصين اليومية: في األيام األخيرة، تظهر كلمة 

بشكل  االنترنت  على  سيليكون  هاي  لشركة  الموظفين"  "تعبئة 

فمتى  فيها،  لالشتراك  العالم  أنحاء  من  األكفاء  تدعو  كما  متكرر، 

ستكون شركة هاي سيليكون شركة مستقلة؟

رن تشنغ فاي: لن تكون شركة مستقلة أبدا. إنه مثل "شاحنة الوقود"، 

"الفريق النقال"، "آلة تركيب الجسر" في القوة الرئيسية. فكيف تكون 

االتصال  قسم  إن  المعركة؟  في  رئيسية  قوة  ليست  وهي  مستقلة 

بشبكة االنترنت هو القوة الرئيسية، وليس من الضروري أن يكون حجم 
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كبر في المستقبل. هو مثل "جبل إفرست" قد ال يكون  المبيعات له أ

بأهمية كبيرة  يتمتع  اإلنتاج ولكنه  الكثير من قيمة  قادرا على تحقيق 

الواليات  فعلته  وما  إستراتيجيا.  مرتفعا  يعتبر  هو  العالم،  إلى  بالنسبة 

المتحدة هو من أجل احتالل هذا المرتفع االستراتيجي، وهي اآلن تلجأ 

المرتفع  هذا  نترك  أن  يمكننا  ال  عليه.  للتنافس  اإلدارية  الوسيلة  إلى 

تحل  الثانوية  األهداف  نجعل  لن  األموال.  كسب  لمجرد  االستراتيجي 

محل أهدافنا اإلستراتيجية األكثر أهمية.

هواوي  أن  من  الرغم  على  اليومية:  الصين  تجارة  صحيفة  مراسل 

تستعد لتشغيل وإدارة األعمال بشكل مستمر، ولكن هناك كثير من 

المكونات المعنية في خادم واحد أو محطة أساسية واحدة، فكيف 

تكونون متفائلين هكذا لحل جميع المشاكل المعقدة المحتملة؟ 

رن تشنغ فاي: كلما نجد المشاكل نرتبها ثم نحلل كل مشكلة موجودة. 

والتطوير.  البحث  حول  سؤالي  اليومية:  الشعب  صحيفة  مراسل 

االتجاه  هي  وما  والتطوير،  البحث  في  بكثافة  هواوي  استثمرت  قد 

هي  وما  المستقبل؟  في  والتطوير  البحث  في  لهواوي  الرئيسي 

االحتياطيات الفنية التي تتمتع هواوي بها؟

رن تشنغ فاي: على مدار الثالثين عاما الماضية، لقد بذلنا وما زلنا نبذل 

لدينا عشرات  كان  أ جهودنا ونركز على نقطة واحدة في صناعتنا سواء 

ومئات األشخاص أم لدينا عشرات اآلالف ومائة اآلالف من األشخاص، 

ونثق بأننا قادرون على تحقيق االختراق لهذه النقطة، ومن أجل تحقيق 

هذا الهدف قد استثمرنا ٢٠ مليار دوالر للبحث والتطوير سنويا. ال توجد 

أي شركة في العالم تقدر على االستثمار في البحث والتطوير مثلنا مركزة 
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على نقطة واحدة في صناعة االتصاالت.

الطرفية هي  النهاية  فقط،  المعلومات  تدفق  تسهيل  أجل  نعمل من 

وجهودنا،  تركيزنا  وبفضل  "أنبوب".  هي  المشغلين  وأعمال  "صنبور"، 

مهمة  بارزة  مكانة  ونحتل  الصناعة  هذه  في  العالم  قيادة  من  نتمكن 

الستثماره  المال  من  مزيدا  نكسب  أن  ونستطيع  الصناعة  هذه  في 

ولو خسرنا  حتى  والتطوير  البحث  في  استثمارنا  نقلل  لن  للمستقبل. 

بل  المال،  وراء  يجرون  ال  موظفينا  إن  إيراداتنا.  انخفضت  أو  أمواال 

يقتنعون بما يكسبه من الرزق. توفر بعض زوجات الباحثين في شركتنا 

األموال، أنتقد هذا السلوك. ويسألني بعض الناس، من هو "لي فنغ" في 

شركتنا؟ أقول: اذهب إلى متجر للسلع الفاخرة، إذا رأيت امرأة تشتري 

حقائب، واسأل أين يعمل زوجها، إن يعمل في هواوي، تجده من خالل 

رقم وظيفته، فهو لي فنغ. تكسب الزوج األموال ولكن ال تنفقها زوجته، 

فكيف يكون له الدافع لكسب المال؟ نواصل العمل في نفس المجال 

ولن نغير المسار.

يقول بعض الناس على اإلنترنت إننا قد دخلنا صناعة السيارة، إن هذا 

الخبر مزيف. نقدم خدمة الشبكة ألهم شركات السيارة في العالم، ونركز 

على الحوسبة داخل السيارة وااللكترونيات داخل السيارة، ولدينا إمكانية 

كبيرة في هذا المجال. بالتعاون مع اآلخرين، قد حققنا اختراقا كبيرا في 

مجال السياق بدون السائق، أعطتنا شركة سيارة مبتكرة مطبوعة عليه 

عالمة هواوي كهدية، هذا ال يعني أننا نرغب في صنع السيارة. إنه خبر ال 

دليل له، لن نغير مسارنا.

توجد  فهل  كثيرا،  األساسي  بالتعليم  تهتم  سوهو:  شبكة  مراسل 

إمكانية لك لالشتراك فيها بشكل ما في المستقبل؟

عاتق  على  األساسي  التعليم  تطوير  مسؤولية  تقع  فاي:  تشنغ  رن 
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تحملها  أن  عليها  يجب  أخرى  وللشركات مسؤولية  والحكومة،  الدولة 

وتكملها بشكل جيد. نحن القوة الرئيسية في الحرب، ال يمكن أن تنتصر 

قوة الدبابات إذا يتبعها األطفال وهم يحملون الكتب. مسؤوليتنا هي 

بناء الشبكة الضخمة لإلنسان من أجل تحقيق الترابط الكامل والشامل 

للعالم، وقد حققنا ربط ثالثة مليارات نسمة في العالم حتى اليوم. على 

سبيل المثال، في المنطقة اإلفريقية، ال تريد الشركة الغربية أن تبني 

لها الشبكة ألنها ال تجني الربح منها، ولكن نذهب إليها ونبنيها لها. فإن 

وجود هواوي ليس تهديدا بل عدم وجودها تهديد للعالم.

لن نشترك في صناعة التعليم، ألننا ما زلنا نحتاج إلى تعديل وتقليص 

الثانوية  الهيئات  لبعض  الخصخصة  عملية  وندفع  الرئيسية،  قوتنا 

لتصبح مليشيات تتبعنا. مثل حملة هوايهاي خالل فترة الحرب األهلية 

األموال  وبالمقابل حصلوا على  للقوات  الطعام  العمال  نقل  الصينية، 

كثر من خمسة  العام، قدم أ الربيع في هذا  حسب أعمالهم. خالل عيد 

آالف شخص خدمة لشركتنا وهم مثل مليشياتنا. وخالل عيد الربيع، 

اشترينا السلع بأسعار مضاعفة كما قدمنا لهم المكافأة المادية تقديرا 

لجهودهم وأعمالهم العظيمة.

مراسل صحيفة أخبار التجارة في القرن الحادي والعشرين: في رأينا 

أن فلسفة وأفكار اإلدارة لشركة هواوي هي فلسفتك وأفكارك، ففي 

رأيك ما هو جوهر فلسفة وأفكار اإلدارة لهواوي؟ طالما يسيطر الغرب 

على فلسفة وعلم اإلدارة، فهل تظن أنه حان الوقت لتصدير فلسفة 

في  الكتب  كبير من  عدد  ويوجد  العالم؟  إلى  الصينية  اإلدارة  وأفكار 

السوق حول سر نجاح هواوي، هل يوجد سر النجاح لهواوي؟ وهل 

يمكن استنساخ ونقل نمط هواوي إلى الشركات والدول األخرى؟

لم  كما  الفسلفة  أدرس  ولم  توجد فلسفة هواوي.  ال  رن تشنغ فاي: 
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أقرأ الكتب الفلسفية بجدية أيضا. أما الكتب في السوق فلم أرها ولم 

أعرف كتابها ربما كتبوا حسب تصورهم. فلسفة هواوي التي يتحدث 

عنها الناس ال يوجد فيها شيء مختلف وخاص. في رأيي، إذا كانت لدى 

هواوي فلسفة، فإنها فلسفة تدعو إلى التركيز على العمالء وخلق قيمة 

طرائق  ثالث  فهناك  العمالء،  جيب  في  موجودة  األموال  ألن  للعمالء، 

للحصول على أموالهم. أوال، الخطف، هذا جريمة. ثانيا، السرقة، هذا ال 

يمكن أن تفعل أيضا، لو فعلت ذلك فُتحجز في مركز الشرطة بضعة 

وبالمقابل، من  إرادتهم،  بمحض  لك  أموالهم  العمالء  يدفع  ثالثا،  أيام. 

الالزم أن تقدم لهم السلع الجيدة والخدمات التي يحتاجون إليها. فهذا 

السر الوحيد لهواوي.

كما رأيتم أن المقاهي الصغيرة في شركتنا تدور بشكل جيد، لماذا؟ ألن 

الموظفون يعملون بجدية ولن يقدمون الخدمات والمنتجات السيئة 

الجودة. في الماضي، كان بعض الموظفين في شركتنا يديرون المقاهي 

وهم يتمتعون بالراتب العالي وأسهم الشركة. ولكن المقاهي دائما ما 

خسرت. فقلت لهم: ابدأوا مشروعا تجاريا ألنفسكم، وأديروا كل منكم 

مقهى واحدا. واآلن يمكن لكل منهم أن يكسب سبعمائة أو ثمانيمائة 

ألف يوان سنويا. وقال بعض الناس في مكاتبنا إنهم يشكون في أسلوبهم 

لكسب المال، لماذا ال يكسب الربح في الماضي وكيف يكسب الربح 

بالتحقيق، فستطدون موظفينا.  إذا تشكون وتقومون  اآلن؟ قلت لهم 

في  الرغبة  يفقدون  وتجعلهم  آمالهم  تخيب  قد  شكوككم  ألن  لماذا؟ 

تقديم المنتجات والخدمات الجيدة. طالما تدفع المقاهي رسوم اإليجار 

والمياه والكهرباء، والطعام فيها ذو جودة جيدة وبيئتها نظيفة فيقبل 

في  وتشككون  التافهة  األشياء  هذه  تفعلون  فلماذا  الموظفون،  عليها 

حجمه  لنا  اللوجيستية  الخدمات  قطاع  إن  المال؟  لكسب  أسلوبهم 

العمال  عدد  ولكن  دولة،   ١٧٠ في  موظف  ألف   ١٨٠ لدينا  جدا،  صغير 

لتقديم الخدمات اللوجيستية ٧٠٣ فقط.
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مؤتمر  في  خطابك  مؤخرا  قرأت  لقد  شينخوا:  أنباء  وكالة  مراسل 

اإلدارة  تَعتبر إصدار ميثاق  الشركة، فيه  الحاملين أسهم  الموظفين 

لهواوي تقدما رمزيا. وحول هيكل إدارة شركة هواوي، ما اتجاه إدارتها؟

إدارتنا  وميثاق  هيكل  شركتنا  أصدرت  قد  الواقع،  في  فاي:  تشنغ  رن 

كثر من سنة،  على االنترنت. واستغرق انتخاب مجلس اإلدارة الجديد أ

الميثاق  هذا  يدرسون  وهم  شخص،  ألف   ٩٠ من  كثر  أ فيه  واشترك 

وسائل  ولكن  أوسع،  نطاق  على  روحه  نشر  على  ويعملون  باستمرار 

اإلعالم ال تتهم به. السؤال الذي طرحته لي ال يمكن أن أشرح لك بشكل 

كامل، ألنه نظام معقد شامل.

أن  هواوي  تريد  الشركة  من  نوع  أي  شينخوا:  أنباء  وكالة  مراسل 

تكون في المستقبل؟ أو أي اتجاه ستتجه إليه؟

رن تشنغ فاي: أي نوع ممكن باستثناء السماح لرأس المال بدخول 

شركتنا.

مراسل تلفزيون الصين المركزي: أرى أنك لديك شعور قوي باألزمة 

كثر من  في الظروف اآلمنة فلديك خطة اإلطار االحتياطي للرقائق قبل أ

عشر سنوات. فأرغب في أن أعرف من أين جاء هذا الشعور باألزمة؟

رن تشنغ فاي: دائما ما تواجه هواوي الضربات والضغوط من اآلخرين 

فيزداد هذا الشعور باألزمة باستمرار .

وهم  األسئلة،  من  كثيرا  الجميع  طرح  لقد  كر:   ٣٦ شبكة  مراسل 

يقولون إن هواوي لديها خطة اإلطار االحتياطي وهم متفائلون بشأن 

كثر في هذه المرحلة؟ وقضية منغ  الوضع الحالي. وماذا تخاف عليه أ

٢٥

٢٦

٢٧
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تتعلق بعائلتك، هل يؤثر التواصل والتبادل مع عائلتك يوميا على 

عملية صنع قرارك؟

رن تشنغ فاي: هدف اعتقال ابنتي هو ترك بعض التأثيرات السلبية 

على إرادتي. ولكن عائلتي تظل تشجعني مما يقوي إرادتي. قالت ابنتي 

في رسالتها إلي إنها متفائلة ومستعدة لما سيحدث األمر الذي يشعرني 

هذا  في  القضايا  في  أفكر  أن  علي  يجب  ضغطي.  ويخفف  باالطمئنان 

فلن  وإال  هواوي،  وشركة  والعائلة  الفرد  يتجاوز  مستوى  على  العالم 

كون موضوعيا في صنع القرار. أ

يتكلمون بصراحة،  دائما ما  األجانب وهم  المراسلين  تواصلت مع  قد 

لكم  وأعطيته  لمقابالتنا  الكامل  النص  العامة  العالقات  قسم  وطبع 

اليوم. لماذا نحتاج إلى الكثير من التبادالت؟ إذا تنظر إلى هذا األمر بوجهة 

النظر الضيقة، فإننا واإلعالم الغربي يقفان في اتجاهين مختلفين، وربما 

لدينا كثير من التناقضات أيضا. فيجب علي أن أتجاوز محدودية وجهة 

نظري وأناقش هذه القضايا مع جميع األطراف على قدم المساواة.

الغالبية العظمى من قادة هواوي ال يفكرون في المشاكل على أساس 

مصالحهم ومصالح الشركة، ألننا عالميون، وهناك العديد من األصدقاء 

في العالم يقبلوننا ويدعموننا.

مراسل تلفزيون الصين المركزي: إني أتابع موضوع حقوق الملكية 

أن  الناس  الكثير من  يعتقد  المستقل.  واالبتكار  المستقلة  الفكرية 

قلت  مستقبلنا.  هما  المستقل  واالبتكار  المستقلة  الملكية  حقوق 

يعني  االحتياطي  اإلطار  كخطة  سيليكون  هاي  وجود  إن  قليال  قبل 

وجود أساس االبتكار المستقل، ولكن قلت أيضا إن األجزاء الثانوية 

ُيضيع  ال  األمر ذلك حتى  إذا طلب  التخلى عنها  "الطائرة" يجب  في 

الوقت والجهد. فلماذا يوجد هذا الفرق الكبير في كالمك؟

٢٨
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رن تشنغ فاي: االبتكار المستقل كنوع من الروح يستحق التشجيع، 

اإلنسانية  للحضارة  المساهمات  تقديم  إلى  يهدف  الذي  واالبتكار 

االبتكار  تحقيق  إلى  يسعون  العلماء  جميع  إن  الصحيح.  االختيار  هو 

المستقل، لماذا؟ هم يبحثون في مواضيع غريبة ال يفهمها أحد ولكنهم 

الوقت  وفي  المستقبلي.  البشري  للمجتمع  مهمة  إسهامات  يعتبرونها 

على  الوقوف  إلى  يحتاج  التكنولوجي  االبتكار  أن  نرى  أن  يجب  نفسه، 

كتاف من سبقوه، على سبيل المثال، شركة هاي سيليكون ال تبتكر  أ

الملكية  على  للحصول  لآلخرين  كبيرة  مبالغ  تدفع  بل  الصفر  من 

ومع  المتبادل،  الترخيص  اتفاقيات  بعضهم  مع  عقدنا  وقد  الفكرية. 

بعضهم اآلخر اتفاقيات التفويض الدائم، فنتكامل بعضنا مع البعض 

ونتقدم سويا مما يشكل ابتكار أنفسنا على أساس إنجازات اآلخرين.

االبتكار المستقل، ولكن يجب أن نوضح تعريفه.  نوافق على تشجيع 

إذا صنعت شيئا قد يطلب اآلخر قبلك منك أن تدفع الستخدامه ألن 

حقوق الملكية الفكرية ال تنتمي إليك، هذا هو القانون، تنتمي حقوق 

الراديو  اخترع  أول من  أوال.  إلى من يطلبها وتسجيلها  الفكرية  الملكية 

بوبوف الروسي، ولكن روسيا منعت إعالن هذا لخبر لكتم السر، فطلب 

حقوق  فكان  أوال،  للراديو  الفكرية  الملكية  بحقوق  اإليطالي  ماركوني 

رايت،  األخوان  ليس  الطائرة  ومخترع  لماركوني.  الفكرية  الراديو  ملكية 

هما قاما بأول تجربة الطيران الناجحة فقط. وكان مخترعها الحقيقي هو 

جوكوفسكي، هو من استنبط كيفية ارتفاع األجنحة بمعادلة ميكانيكا 

مما أرسى حجر األساس لجريان الموائع. إن جودة طائرتنا النفاثة ليست 

جيدة حتى اليوم، ولكن من اخترع الطائرة النفاثة؟ صيني. وافقت شركة 

سبي البريطانية على أن يبيع محركه لطائرة النفاث للصين عندما سافر 

دنغ شياو بينغ إلى بريطانيا الستيراده. وسأله دنغ شياو بينغ هل يمكن 

أن يبيع محرك النفاث العسكري للصين، قال: نعم. في البداية، أرادت 

الصين شراء المحرك المدني فقط ليكون قطعة غيار للطائرة المدنية. 

وما يفاجئ دنغ هو أن سبي وافقت على بيع المحرك العسكري للصين 
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أيضا، وهذا المحرك العسكري يستخدمه لشيآن إتش-٦ اآلن، فقام دنغ 

أدهش  الذي  األمر  البريطانيين،  للعلماء  شكره  عن  تعبيرا  بينغ  شياو 

الصيني.  العالم  الختراع  شكرا  وقالوا:  الحترامه  فقاموا  العلماء  هؤالء 

النفاث،  المحرك  اخترع  لتحقيق من  الصين  إلى  بينغ  دنغ شياو  فعاد 

الخنزير في  يربي  وو تشونغ هوا وهو  السيد  أنه  ثم وجد  اآلن.  وأين هو 

مقاطعة هوبي. فسرعان ما عينه كمدير معهد الفيزياء الحرارية. لماذا ال 

يمكننا أن نواصل الدراسة على أساس بحث وو تشونغ هوا ونحقق قفزة 

نظرية في المحرك النفاث؟ تصميم محرك الطائرة هو العلم التطبيقي، 

ليس العلم النظري، ولكن تصميم الطائرة ال بد أن يكون على أساس 

العلم النظري. يمكنكم أن تقرأوا خطاب سيرغي شويغو عن الطائرة. 

يمكن للطائرة األمريكية أن تطير لمدة 4٠٠٠ - ٥٠٠٠ ساعة، ولكن يمكن 

شويغو  سيرغي  فقال  فقط،  ساعة   ١٠٠٠ تطير  أن  الروسية  للطائرة 

الحرب؟ تم إصابة وتدمير  أن تطير ١٠٠٠ ساعة في  للطائرة  هل يمكن 

معظمها في أقل من ١٠٠٠ ساعة في الحرب، لذلك ليس من الضروري أن 

يخترع الطائرة التي يمكن أن تطير لمدة 4٠٠٠ - ٥٠٠٠ ساعة وتكلفتها 

أعلى بكثير. لذلك يتم تحديد مبدأ تصميمها من خالل االحتياج الفعلي. 

والسطح  بسرعة  تطير  تكن  لم  الطائرة  إن  شويغو  سيرغي  قال  كما 

المعدني لم يكن مسطحا، فصنعت روسيا طبقات من الغشاء الرقيق 

على جناحيها، مما حل تأثير احتكاك الهواء العالي السرعة بحيث يمكن 

للطائرة الروسية أن تطير بسرعة فائقة. اخترع عالم الرياضيات لالتحاد 

السوفيتي نظرية طائرة الشبح غير المرئي إف-٢٢ قبل الخمسينات من 

القرن الماضي، قال إن سطح الماس بعد القطع ذو وظيفة التخفي، 

عديمة  إنها  وقالت  طويلة  لمدة  فيها  السوفيتي  االتحاد  بحثت  وقد 

الفائدة. لماذا؟ ألنها ال يمكن تحقيقها، لذلك وافقت على نشر أطروحته 

علنيا. ولكن بعد قرأها األمريكان وجدوا فيها كنزا، وبعد ٢٢ سنة نجحت 

أمريكا في صنع طائرة الشبح إف-٢٢، ولكن اآلن يمكن أن تكشفها رادار 

طول موجته من متر إلى عشرة أمتار.
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في  الصين  في  االبتكار  إلى  يسعون  العلماء  من  عديد  هناك  الواقع،  في 

الخمسينيات من القرن الماضي، لكن اآلن الكثير من العلماء في الصين 

ال يجتهدون ويكرسون في البحث واالبتكار، لذلك كيف يشكل أسلوب 

من  لبالدنا؟  األساسي  العلمي  البحث  في  التنافس  قوة  هذا  الدراسة 

الضروري أن نفكر في كيفية إصالح أسلوب الدراسة والتعليم.

هو  ما  مهما،  شيئا  ذكرت  قد  المركزي:  الصين  تلفزيون  مراسل 

تعريف االبتكار المستقل؟ هل األمر الذي تعارضه هو االبتكار بشكل 

مغلق ومتكرر وأعمى؟

رن تشنغ فاي: إذا كان االبتكار المستقل نوعا من الروح، فأنا أؤيده؛ وإذا 

كان فعال بشكل أعمى، فسأعارضه.

مراسل تلفزيون الصين المركزي: إذا قمت بتعريفه بهذه الطريقة، 

فهل سيعارضك الجميع بشركة هاي سيليكون كمثال؟

كتاف اآلخرين. رن تشنغ فاي: إن ابتكار هاي سيليكون يقف على أ

تشو قوانغ بينغ: االبتكار المستقل ال يعني ابتكار كل شيء من جديد. 

أهم شيء لالبتكار هو إتقان جزء جوهري في نظام، بدال من التكرار إلنشاء 

الكثير من "العجالت" التي قد أنشأها اآلخرون، هذا ال جدوى له. يهتم 

السيد رن تشنغ فاي بالرياضيات، وجوهر الرياضيات هو معرفة ما وراء 

الظاهرة. على سبيل المثال، يمكن أن تصنع مجرفة بسهولة، ولكن هل 

تعرفه المبدأ وراءها؟ أي شكل لمجرفة أفضل؟ يمكن أن تقوم بتجربة 

بين تجربتك  التجربة؟ كيف تثبت مدى اختالف  المبدأ وراء  ولكن ما 

ونظريتك؟ وأين نهايته؟ كل هذه تحتاج إلى اإلثبات من الناحية النظرية.

صناعة  في  ذلك.  على  أوافق  ال  المركزي:  الصين  تلفزيون  مراسل 

السيارات، قال البعض إن لي شو فو شخص عظيم في مجال صناعة 

فولفو،  سيارة  لشراء  األموال  استخدام  يمكنه  الصينية،  السيارات 
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ولكن قال البعض اآلخر في الوقت نفسه إنه عمالق قصير الرجلين، 

ألنه ال يتقن التكنولوجيا للمحرك. كثير من الشركات في العالم تتقن 

يكون  أن  الضروري  من  أليس  نتقنها،  لم  ولكن  التكنولوجيا  هذه 

االبتكار المستقل الحلقة المفتاحية لنا في هذه الصناعة؟

رن تشنغ فاي: لست ضد لي شو فو، ولكن هل حلقة الصلب المتصاص 

صنع  كيفية  عن  لنتحدث  المستقل؟  ابتكاره  من  والعجالت  الصدمة 

ألمانيا السيارات. ذات مرة، سافرت إلى شتوتغارت األلمانية، وصحبني 

السنة  في  لهم  أسابيع  أول  في  الطالب  لزيارة  الهندسة  كاديمية  أ عميد 

الحديدية،  الصفيحة  من  قطعة  منهم  واحد  كل  األستاذ  أعطى  األولى. 

والصنع  بالمبرد،  الترس  هذا  يصنعوا  أن  منهم  وطلب  للترس،  ورسما 

فقط ال يكفي لتحديد درجتهم، بل عليهم أن وضعوا تروسهم في علبة 

تخفيض السرعة للتحريك، وبعد هذا االختبار يمكنهم أن يحصلوا على 

السيارة  بين  الفرق  وما  األلمانية.  السيارة  أساس  هو  وهذا  الدرجات. 

ألن  غال؟  األوروبية  السيارة  سعر  ولماذا  الصينية،  والسيارة  األوروبية 

مختلفة.  جودتها  ولكن  سيارة،  صنع  للجميع  يمكن  عالية.  موثوقيتها 

ليس  وهو  والتكنولوجيا،  العلم  من  الكثير  إلى  يحتاج  السيارة  صنع 

مفهوما بسيطا لالبتكار المستقل.

شيء  كل  صنع  إعادة  يعني  ال  المستقل  االبتكار  بينغ:  قوانغ  تشو 

بنفسك، بل إيجاد نقاط قوتك. دائما ما تركز على نقاط ضعفك، ولكن 

ما هو نقاط قوتك؟

جيد،  بشكل  نتقنها  لم  التي  األشياء  لصنع  داعي  ال  فاي:  تشنغ  رن 

يمكن الشراء من اآلخرين.

مراسل تلفزيون الصين المركزي: إذا كنت ال تملكها وال تتمكن من 

شرائها من اآلخرين، فهل توجد المشكلة؟

رن تشنغ فاي: ليس كل واحد ستواجهه الحاالت المتطرفة مثل حاالتنا، 
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لذلك ال داعي ألن يختاروا هذا الطريق، بل عليهم أن يتقدموا بمساعدة 

المستقل،  االبتكار  عن  نتحدث  اإلنسانية.  للحضارة  السابقة  اإلنجازات 

فمن أين تأتي مادة اللوحة الفوالذية؟ إنه أيضا من ابتكار اآلخرين ليس 

من ابتكارنا المستقل.

خاصة  حالة  الحالي  وضعك  هل  المركزي:  الصين  تلفزيون  مراسل 

في  الصينية  لشركة  متكرر  بشكل  ستحدث  حالة  أم  فجأة،  تحدث 

المستقبل؟

واآلن  بالدنا،  تواجهها  التي  المشكالت  في  أبحث  لم  فاي:  تشنغ  رن 

يدفعني قسم العالقات العامة لمواجهة العالم الخارجي ونقل صوتنا 

الحقيقي إلى الخارج، فأنا مثل "درع" للوقاية من "الرصاص". ال أخاف 

من الرصاص أو الموت وأنا كبير في السن. إن تركيزي الرئيسي هو على 

المشكالت الموجودة داخل الشركة واالهتمام بالتكنولوجيا في المجاالت 

ذات الصلة في العالم ألجد الخطأ في إستراتيجيتنا. العالقة بيني وبين 

قالت  دائما.  وبزوجتي  وابنتي  بابني  أتصل  لم  جيدة،  ليست  العائلة 

زوجتي"تهتم بشركتك فقط ال تهتم بعائلتك." لذلك إذا أولي االهتمام 

أن  لذلك ال يمكنني  لي،  توجد عائلة  ال  ربما  الحالة،  بالمجتمع في هذه 

لدراسة  طاقة  لدي  وليست  كله  للمجتمع  الحالي  الوضع  وأقيم  أحلل 

الشركات األخرى في الصين أيضا.

مراسل المجلة المالية األسبوعية: عبرت وزارة الدفاع األمريكية عن 

قلقها على طيف التردد، هل هناك طريقة لحله؟

رن تشنغ فاي: نتخذ اإلجراءات لحله اآلن.

٢٩
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مراسل شبكة هو شيوه: حصلت على كتيب عن مقابالتك مع وسائل 

اإلعالم المختلفة، وقرأته بدقة، فوجدت بعض األسئلة الغريبة بالنسبة 

بين  األيديولوجيا  المتبادل واختالف  التفاهم  لنا، مثل األسئلة حول 

الدول، ففي رأيك، ما هي الوسيلة لحل هذه المشكلة؟ هل ستغير 

هواوي أسلوب نشرها وتطورها في الخارج في المستقبل؟ أو أي إجراء 

ستتخذه لتحسين ظروف تطورها في ظل العولمة؟

تقديم  طريق  عن  المشكالت  حل  إلى  دائما  نسعى  فاي:  تشنغ  رن 

ويعرفه  جدا،  متقدمة  منتجاتنا  فقط.  لعمالئنا  الجودة  العالية  الخدمة 

مجلس  رئيس  اشترى  المثال،  سبيل  على  استخدامها.  بعد  عمالؤنا 

اإلدارة لمجموعة إل جي الكورية الجنوبية معدات إل تي إي بسرعة ٣٠٠ 

ميغابايت في كل ثانية. ولم أوافقه عليه ألنني أظن سرعة ١٠٠ ميغابايت 

مع  أقنعني  ولكنه  ميغابايت.   ٣٠٠ لسرعة  داعي  وال  تكفي،  ثانية  كل 

مترجمين وأصر على رأيه. فبعنا له ما يريده. وبعد فترة قصيرة، زار البابا 

بولس كوريا الجنوبية، فاجتمع ثالثمائة ألف شخص في مكان مساحته 

١.٣ ميل مربع. هم صوروا ونقلوا البيانات في آن واحد ولم تشل الشبكة. 

والمثال اآلخر هو تقديم الضمان لموسم الحج، كانت الشبكة تشل كل 

مرة في موسم الحج عندما أشرف عليها كل من المشغلين من غيرنا، 

ولكن بعد إشرافنا عليها، لم تشل الشبكة حتى ولو مرة واحدة. أغلق 

أربعة أو خمسة ماليين مسلم هواتفهم قبل الصالة، وفتحها جميعهم 

بعد الصالة. وهذه كلها تدل على قدرتنا العالية وجودة خدماتنا الحسنة 

في العالم، ولن نقوم بتغيير صورتنا من خالل الدعاية في وسائل اإلعالم.

أما بالنسبة إلى استثمارنا في الخارج، فهو أيضا من أهم أعمالنا الرئيسية. 

مثال، نستثمر في مصانع الرقائق الضوئية في بريطانيا، ألننا نتخذ بريطانيا 

مركز التصدير لهذه الرقائق في المستقبل. ولدينا مثل هذه المصانع في 

ألمانيا واليابان وهذا من حاجتنا أيضا، ليس لتشكيل صورتنا، نحن لسنا 

بحاجة إلى صورة، نحن بحاجة إلى الطلبية فقط.
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مراسل موقع قوان تشا: زرنا أمس قاعة العرض لهيكل ملكية أسهم 

هواوي  أسهم  ملكية  هيكل  أوال،  وسؤاالن.  شعوران  لدي  هواوي، 

مختلف تماما عن شركات التكنولوجيا الرئيسية في شرق آسيا مثل 

المحدودة،  الموصالت  أشباه  لصناعة  تايوان  وشركة  سامسونج 

من   ٪٥٠ من  كثر  أ األجانب  األشخاص  أو  األجنبية  المنظمة  تمتلك 

األسهم في هاتين الشركتين، مما يجعل رأس المال الغربي يستطيع 

أن يحصل على العائد من شركات التكنولوجيا الكبرى في شرق آسيا. 

فكيف ترون هذا الفرق وما رأيك في العائد على رأس المال؟ ثانيا، 

هيكل ملكية أسهم هواوي هيكل تكتشفه هواوي بنفسها ويناسب 

نفسها، وقد تواصلت هواوي مع وسائل اإلعالم الغربية في السنوات 

الماضية، ولكن حسب ما سمعته أمس، فالكثير من وسائل اإلعالم 

امتالك  ليس  أنه  تعتقد  وهي  لهواوي،  الفهم  سوء  لديها  الغربية 

األسهم لجميع الموظفين، بل هو نظام تشجيع المواظفين بالرواتب 

شركات  تهتم  ناحية،  من  للغرب،  وجهين  يمثل  وهذا  والمكافآت. 

تستحق  ناحية  وهذه  والتكنولوجيا،  باألكفاء  الغربية  التكنولوجيا 

أو تفهم بشكل خاطئ لألنماط  االحترام، ومن ناحية أخرى، ال تفهم 

المختلفة عن أنماطها، في رأيك، ما هو األصل لسوء الفهم هذا؟

رن تشنغ فاي: ال نهتم برأس المال لذلك لم نقم بالبحث فيه، لو أرادت 

وسائل اإلعالم الغربية معرفة هذا الموضوع يمكن أن تقوم بالبحث فيه، 

الشركة.  إلى  بالدخول  الخارجي  المال  لرأس  لن نسمح  على كل حال، 

مشكلة شركتنا هي أنها تكسب األموال الكثيرة اآلن، لكن ال يمكننا أن 

أن  الصغيرة  للشركات  يمكن  فال  بتخفيضه،  نقوم  إذا  السعر،  نخفض 

تبقى، فسنصبح "ملك تشو الغربية" الذي يسيطر على كل شيء وال 

يسمح لآلخرين بالبقاء والتطور مما يجعلنا نتجه نحو الهلك أيضا، فال 

يمكن أن نفعل ذلك في هذه الصناعة. تعد شركة أبل نموذجا لنا، هي 

مثل مظلة دائما ما تعطي الفرصة للشركات الصغيرة للبقاء والتطور. 

إذا تبيع أبل منتجاتها بسعر رخيص، ال يوجد هاتف نقال بماركة أخرى 
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في العالم. لدينا أموال كثيرة، ونستخدم بعضها في اإلستراتيجية، ولكننا 

مؤتمر  عقدنا  والعلماء.  للجامعات  التأييد  نقدم  بل  أفقيا،  نتوسع  ال 

العلماء، فاشترك فيه العديد من العلماء المشهورين من أنحاء العالم، 

إنه معجزة كبيرة ويقدم مساهمة جليلة لتنمية هذه الصناعة كلها.

لذلك، ال نحتاج إلى دخول رأس المال، إن طبيعة رأس المال الجشعة 

ستعوق عن تحقيق طموحاتنا.

مراسل موقع قوان تشا: إذا، ما هو أصل سوء الفهم في هيكل ملكية 

أسهم هواوي بالنسبة إلى الغرب؟

رن تشنغ فاي: سوء فهمه ال يبدأ من اليوم، بل منذ عشرات السنوات. 

ال بأس طالما تكون شركتنا شركة شرعية في الصين.

للواليات  السطحية  الحجة  األسبوعية:  شين  تساي  مجلة  مراسل 

إلى  الصادرات  وتقييد  كندا  في  تشو  وان  منغ  العتقال  المتحدة 

لقرار  بانتهاكها  بهواوي  األمريكية  العدل  وزارة  اتهام  هما  هواوي 

فرض العقوبات على إيران. لحل هذه المعضلة، هل تريد هواوي أن 

تتحدث مع الحكومة األمريكية ووزارة التجارة ووزارة العدل؟

رن تشنغ فاي: قد رفعنا الدعوى ضد الحكومة األمريكية، سيتحدث 

المحامي معها في المحكمة، ومن الضروري أن تقدم الحكومة األمريكية 

األدلة.

مراسل مجلة تساي شين األسبوعية: لذلك، ال تريد أن تتحدث معها 

شخصيا؟

رن تشنغ فاي: ليس عندي طريقا للتواصل معها. هل ستعطيني رقم 

هاتف ترامب؟
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التقطت  لقد  سهال.  سؤاال  أسألك  أن  أود  إيز:  نت  شبكة  مراسل 

صورة عائلية مع ابنتك الصغيرة ياو أن نا ووالدتها ياو لينغ في العام 

الماضي مما يدهش الجمهور. كيف تقيم أداءك كأب وزوج؟ وكم من 

الوقت تقضيه مع عائلتك؟ ابنتك تدرس في جامعة هارفارد، أي نوع 

من العمل تريد أن تشتغله في المستقبل؟

التحقت  ألطفالي.  الشديد  باألسف  أشعر  الواقع،  في  فاي:  تشنغ  رن 

بالجيش عندما كان ولداي صغيرين في السن، وأعمل في الخارج ل١١ 

إلى المدرسة نهارا  البيت، كانا يذهبان  إلى  شهرا كل سنة. وبعد عودتي 

ويكمالن الواجبات المنزلية ليال ثم ينامان، وفي اليوم التالي، يكرر األمر. 

مع  والعالقة  عميقة.  ليست  بيننا  فالعالقة  بيننا،  التبادل  قل  لذلك 

ابنتي  بالشدائد عندما كانت  تمر  الصغيرة كذلك. كانت شركتنا  ابنتي 

كثر من عشر ساعات كل يوم، أو سافرت إلى  صغيرة. بقيت في الشركة أ

المدن األخرى وما عدت إلى البيت إال بعد بضعة شهور. ومن أجل فتح 

الفاسدة  المعامالت  من  يأت  لم  نجاحنا  أن  وإلثبات  العالمية  السوق 

داخل الصين، بقيت خارج البالد وقتا طويال، ولم أتصل بها دائما. لذلك 

أشعر باألسف الشديد ألطفالي. يعتمد أطفالي على جهود أنفسهم، وهم 

يضعون مقياسا عاليا ألنفسهم ويسعون إلى تحقيق أهدافهم السامية 

في الحياة والعمل.

عندما كانت ابنتي الصغيرة في المدرسة المتوسطة، تدرس الرقص ١٥ 

ساعة كل أسبوع. وال يمكنها أن تمكل الواجبات المنزلية إال بعد انتهاء 

درس الرقص، وال يمكنها أن تنام بعد الساعة الواحدة ليال. وعندما كانت 

في الجامعة، أدت الواجبات حتى الساعة الثانية ليال عادة وأحيانا حتى 

دعاها  وعندما  والفن،  األدب  تحب  فجرا.  الخامسة  أو  الرابعة  الساعة 

وعبرت  وأمها  معي  ناقشت  الحفالت،  بعض  حضور  إلى  أصدقاؤها 

عن رغبتها في الحضور. كانت أوافق وأؤيد، ألنني أظن أنه إذا رفضناها 

ربما  ممهدا  ليس  اآلخر  طريقها  كان  فعندما  المرة،  هذه  ومنعناها 
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ستشكو منا لرفضها وسد طريقها. فقررنا أن نؤيدها لتفعل ما تريده. 

كان من المطلوب أن نلتقط الصورة العائلية لالشتراك في الحفلة، كنت 

أول من يعبر عن التأييد اللتقاط ونشر صورتنا العائلية. ظنت زوجتي 

أنني سأهرب من األمر، ولكن في رأيي، علي أن أؤيد ابنتي وأسمح لها 

باختيار طريق حياتها بنفسها.

مراسل شبكة نت إيز: هل يمكن أن تتحدث عن زوجتك؟

رن تشنغ فاي: قد تزوجت مرتين، ولدي ثالثة أطفال. زوجتي السابقة 

امرأة شجاعة، وكانت المفوض السياسي للحرس األحمر البالغ عددهم 

ثالثمائة ألف في تشونغتشينغ في الثورة الثقافية، إنها امرأة ذات نفوذ. 

كنت ال أستطيع أن ينضم إلى الحرس األحمر. وليست عندي صديقة بعد 

التخرج في الجامعة، فعرفني اآلخر بها. إنني ال أفهم لماذا اختارتني. إنها 

كـ"البجعة البيضاء" التي تطير في السماء وأنا كـ"ضفدعة قبيحة" على 

األرض. وفي ذلك الوقت، بغض النظر عن الدراسة الجيدة، لم تكن ظروف 

الثيران")المكان  "حظيرة  في  يعتقل  زال  ما  أبي  كان  كما  جيدة،  أسرتي 

الذي احتجز واعتقل الناس خالل فترة الثورة الثقافية(، فكيف اختارتني 

كثر من عشرين سنة، ولكن انفصلنا أخيرا.  كزوجها؟ عشنا معا لمدة أ

زوجتي الثانية امرأة لطيفة ذات قدرة أيضا. تركز على تربية الطفل ألكثر 

من عشرين سنة كما حققت ثمارا كبيرة. في الحقيقة، ساعدتني زوجتي 

كمال اإلجراءات المتعلقة بالزواج الثاني مع ياو لينغ،  السابقة كثيرا على إ

كما ساعدتنا على تسجيل هوكوه )بطاقة إقامة األسرة( البنتي الصغيرة 

السابقة  الزوجة  بين  العالقة  إن  للصينيين.  الدائمة  اإلقامة  بطاقة  أي 

وزوجتي الحالية جيدة.

مع  تعاونها  عن  غوغل  توقفت  اليومية:  الشعب  صحيفة  مراسل 

هواوي، وقد أصدرت هواوي بيانا عنه، وهل يمكنك أن تقدر تأثيره  ٣٥
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على نظام التشغيل لهواوي؟

تبحث  اآلن  ممتازة.  شركة  غوغل  شركة  إن  تأثير.  له  فاي:  تشنغ  رن 

غوغل عن طريقة لمعالجة المشاكل ونحن أيضا.

مراسل صحيفة جلوبال تايمز: قد الحظت أن شركة هاي سيليكون 

الرسمي على  الحساب  التوظيف عن طريق  تظل تصدر معلومات 

الشركات  المسألة  نفس  وتواجه  الوسائل.  من  وغيره  شات  وي 

الصينية مثل شركة علي بابا وتينسنت، أال وهي الحاجة إلى المواهب 

الراقيين من ضمنهم المواهب الدوليين لالنضمام إلى مجال االبتكار. 

فما هو الذي تقدمه هواوي لجذب المزيد من األكفاء لتشكيل فريق 

رفيع المستوى؟ وهل هناك معيار محدد للراتب والمكافأة لهم؟

رن تشنغ فاي: الشعور بالرسالة. هناك معيار محدد في المكافأة المادية 

بالتأكيد، ولكن من األهم أن نعزز شعورهم بالرسالة، ونتيح الفرص لهم 

لتحقيق إنجاز ما، ونقدم لهم الحرية التامة في بحثهم.

مراسل صحيفة جلوبال تايمز: قد زرت فروع هواوي في أوروبا قبل 

بضعة أشهر، ورأيت أن العديد من الموظفين األجانب يفهمون ثقافة 

أريد  لذلك  أيضا،  هواوي  عن  الكتب  بعض  أقرأ  كما  جيدا،  هواوي 

الصينية ذات  المحلية  الشركة  التي تجعل  القوة  ما هي  أعرف  أن 

الخصائص المميزة تصبح شركة دولية ذات ثقافة دولية مشتركة؟

ألنها  الحقيقة،  تعكس  ال  قرأتها  التي  الكتب  معظم  فاي:  تشنغ  رن 

االنترنت، ولكن ال نعترض ألن هؤالء  المعلومات على  تأليفها وفق  تم 

المؤلفون يفعلون ذلك لكسب العيش. يمكنكم أن تطالعوا المحتويات 

كثر صحة. أما الموظفون  في موقع األماني لشركتنا، المعلومات هناك أ

األجانب فال فرق بينهم وبيننا في الجوهر، ألن عملهم يهدف إلى خدمة 
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العمالء وعملنا يهدف إلى خدمة العمالء أيضا. فال يوجد فرق في مفهوم 

القيمة بيننا.

مراسل صحيفة جلوبال تايمز: اآلن يوجد الجدال حول "٩٩٦")يعمل 

كل أسبوع ستة أيام، ويعمل كل يوم من الساعة التاسعة صباحا إلى 

الساعة التاسعة ليال(، ويوجد فرق كبير بين ثقافة الشركات الصينية 

تنسقها  كيف  أعرف  أن  فأريد  والعمل،  للقيمة  الغربية  والمفاهيم 

هواوي في الداخل؟

رن تشنغ فاي: حول المفهوم للقيمة والعمل، نلتزم بقوانين العمل في 

هذه الدول لحماية حقوق جميع العمال. ولكن لديهم شعور بالرسالة. 

ال يمكنهم أن يحققوا إنجازات بدون الشعور بالرسالة. العلماء األجانب 

كثر اجتهادا بالمقارنة مع العلماء الصينيين، والعديد منهم  لنا يعملون أ

لم يتزوجوا حتى في سن الثالثين أو األربعين.

مراسل صحيفة العلم والتكنولوجيا اليومية: ذكرت أن القوة الرئيسية 

لهواوي قد أصبحت فريقا منتخبا يتحلى بالذكاء والكفاءة، فما رأيك في 

مسألة تخفيض عدد الموظفين؟ وإن تخفيض عدد الموظفين مسألة 

حساسية في سوق الصين، ولكن في الواقع بدأ كثير من الشركات في 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تخفض عدد موظفين، أما 

هواوي فلم تقم به بشكل كبير منذ عام ١٩٨٧.

كثر  أ هواوي  غادروا  الذين  الموظفين  عدد  الواقع،  في  فاي:  رن تشنغ 

بإرادتهم  اآلن. وبعضهم غادروا  يبقون  الذين  من عدد موظفي هواوي 

الحرة. مسؤولية فشل أي عمل تقع على عاتق مسؤوله الرئيسي ليس 

على عاتق الموظفين. ويمتاز الموظفون بمهارات كثيرة في طريق التقدم 

لذلك عندما نخفض عددهم يجب علينا أن نعطيهم مخرجا. على سبيل 

على  اقترحوا  وهم  أخيرا،  البرنامجيات  قسم  بأداء  اإلشادة  تم  المثال، 
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فرش السجادة الحمراء ليمشي عليها عشرة آالف موظف كاالحتفال، 

الحمراء.  السجادة  على  الموظفين  آالف  مشي  وأخيرا  عليهم  وافقت 

في  المناقشة  بعد  البرنامجيات  تقليل صناعة  في  قررنا  عام ٢٠١٧،  وفي 

اجتماع رسم اإلستراتيجية بشانغهاي، ألنها لم تحقق أي إنجاز. وعندما 

قررنا ذلك، طلبت من قسم الموارد البشرية برفع رواتبهم قبل مغادرة 

الموظفين قسمهم األصلي، ألن مرتبتهم منخفضة، خشيت أنه ستلحق 

عندما  سنتين،  بعد  ولكن  آخر.  قسم  إلى  نقلهم  بعد  الخسارة  بهم 

إلى  يذهبون  الموظفين  هؤالء  من  الكثير  أن  وجدت  الشركة،  تفقدت 

المجال الجديد قبل رفع الرواتب وكان نجاح النهاية الطرفية وتكنولوجيا 

إقصاؤهم.  تم  الذين  الموظفين  هؤالء  مع  كبيرة  عالقة  له  السحاب 

هؤالء الموظفين وصلوا إلى وظائف جديدة، ثم لم يجدوا فرص العمل 

االستراتيجية فقط، بل يحققوا ترقيتهم. لذلك خالل سنتين لتخفيض 

عدد الموظفين، لم يحدث تأثيرا سلبيا في المجتمع وال أحد يشكو منه 

كثر من عشرة آالف موظف إلى وظائف جديدة.  في شركتنا، بل تم نقل أ

الموظفين، ولكن ذلك لنقل  اآلن ما زال بعض األقسام تخفض عدد 

معظم الموظفين الفائضين إلى القوة اإلستراتيجية الرئيسية، ال نطرد إال 

قليال من العاجزين. وهذا التعديل الهيكلي ال يعني تخفيض الموظفين 

حقيقيا بل يهدف إلى تقليص أقسامنا وتحسين هيكلها وأدائها.

مراسل شبكة بنغ باي: قال يو تشنغ دونغ إنك استخدمت األيفون 

الذي  الهاتف  هل  لهواوي،  نقاال  هاتفا  تستخدم  اآلن  قبل،  من 

تستخدمه P30؟

المتخلف دائما، ألن  الهاتف  إنه متقدم جدا، أستخدم  رن تشنغ فاي: 

الهاتف المتقدم تحتاج إلى الوقت، وال أحتاج  دراسة أسلوب استخدام 

إلى الوظائف الجديدة.
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كثر؟ مراسل شبكة بنغ باي: تفضل أعمال المشغلين أ

رن تشنغ فاي: ال. أوبخ من أحبه، إذا ال أحبه فلماذا أوبخه؟ دائما ما أوبخ 

يو تشنغ دونغ أيضا.

مراسل شبكة بنغ باي: ما رأيك في نمو أعمال المستهلكين؟

كسب  هو  وغرضه  ألعملنا،  وداعم  مساعد  قطاع  إنه  فاي:  تشنغ  رن 

في  الحصة  على  الحصول  في  المشغلين  ألعمال  المال  وتقديم  المال 

سوق العالم. وبعد حصول أعمال المشغلين على المال بدأت االندفاع 

إلى األمام لتحتل "جبل إفرست". إن احتالل القمة هو من أهم أهدافنا 

ومبادئنا األساسية.

مراسل شبكة بنغ باي: في أريي أن يو تشنغ دونغ هو كفء ممتاز قادر.

رن تشنغ فاي: لم أقل إنه ليس قادرا. وسائل اإلعالم تقدره تقديرا عاليا 

دائما، ممكن أن تتصلوا به اآلن لنقل التقدير والثناء له.

مراسل شبكة بنغ باي: هل يمكن أن تلخص تطور أعمال المستهلكين 

في السنوات األخيرة؟

التركيز  يمكننا  ال  ما،  لقسم  باإلنجازات  نعترف  عندما  رن تشنغ فاي: 

على التقدير والمدح والثناء فقط، بل يجب أن نصحح أخطاءه إلهدائه 

وأحيانا  شركتنا،  في  الذاتي  بالنقد  نقوم  ما  دائما  الصحيح.  الطريق  إلى 

تتشاجر اإلدارة التنفيذية في داخلها للتوصل إلى االتفاق نهائيا.

الجميع  يسيء  ربما  كثر.  أ الرئيس  يدعمنا  أن  آمل  دونغ:  تشنغ  يو 

فهم وتفسير بعض كلمات الرئيس. ويستخدمها بعض الناس لتدمير 

عالقتنا.

عندما  التأكد  بعدم  تحس  أنك  يبدو  دونغ،  تشنغ  يو  فاي:  تشنغ  رن 

قلت هذا.
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العائد كهدف  دوالر من  مليار  باي: حددت ١٥٠  بنغ  مراسل شبكة 

ألعمال المستهلكين؟

رن تشنغ فاي: حددوه أنفسهم، ولكن ال يستطيعون تحقيقه بالتأكيد.

مراسل شبكة بنغ باي: ما زلت تعلق آماال كبيرة عليهم.

رن تشنغ فاي: قد دخلت حاجة الناس إلى منحنى التشبع، وليس من 

السهل أن نتقدموا على المتابعين في منحنى التشبع حتى ولو نبذل 

قصارى جهودنا، بل تتقلص هذه الفجوة تدريجيا. على سبيل المثال، 

المستخدون  يشعر  ال  ولكن  صعب،  واحدة  ثانية  في  فيلمين  تحميل 

بفرق بين تحميل فيلم واحد وفيلمين في ثانية واحدة. ولكن هذا الفرق 

بعض  تعاني  فقد  التكنولوجيا  في  الكثير  االستثمار  إلى  يحتاج  الصغير 

في  اآلخرين  على  تتفوق  أن  للشركة  فيمكن  الخسارة.  من  الشركات 

التشبع.  منحنى  في  بسرعة  تتقدم  أن  يمكن  ال  ولكن  التسلق،  مرحلة 

لذلك ال نعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

ملكية  عن  التغطية  ببعض  قمت  لقد  جينغ:  تساي  مجلة  مراسل 

األسهم لهواوي، إن موظفي هواوي يهتمون بها كثيرا، ومع االرتفاع 

على  حصلوا  الماضية  السنوات  في  هواوي  أسهم  لسعر  المستمر 

عوائد كبيرة بفضل شراء أسهم هواوي الداخلية، مع زيادة الشكوك 

في المستقبل، يريدون أن يعرفوا إذا واجهت بعض المشاكل الشركة 

فهل سيؤثر ذلك على توزيع أرباحهم وعوائدهم؟

رن تشنغ فاي: إن شراء األسهم الداخلية أمر تطوعي، واالنسحاب منها 

إن نظامها مفتوح ليس مغلقا. قد تنخفض عوائد  أيضا.  أمر تطوعي 

ونرى  الشركة  داخل  في  الذاتي  والنقد  بالنقاش  قمنا  الداخلية.  األسهم 

كثر من ٣٠٪ من العوائد لموظفينا لمدة ٣٠ سنة، إلى متى  أننا نوزع أ
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نريد أن نستمر في ذلك؟ كما أنتقد كل سنة أن األرباح لإلدارة التنفيذية 

تزيد بسرعة أما االستثمار لإلستراتيجية فال يكفي. وضعوا تقرير النقد 

الذاتي للعام الماضي في مكتبتي ولم أقرأه بعد. وفي هذا العام، قرر دونالد 

ترامب فرض العقوبات علينا ربما ستنخفض أرباحنا قليال بسبب هذه 

العقوبات.

أن  الموظفين  جميع  على  يجب  هل  جينغ:  تساي  مجلة  مراسل 

يشتركوا في السراء والضراء؟

ما  تأخذوا  أن  يمكنهم  الموظفين،  بعض  أفكار  نفهم  فاي:  تشنغ  رن 

ينتسب إليهم.

مراسل مجلة تساي جينغ: قد ذكرت قبل قليل أن أي نوع من سبيل 

الشركة.  إلى  المال  رأس  بدخول  السماح  باستثناء  ممكن  التطور 

من  كثير  ظهرت  وقد  حساسية،  ذات  المال  رأس  عن  المسألة  إن 

الشائعات عنها.

رن تشنغ فاي: ال تثق بالشائعات، لن يدخل رأس المال شركتنا أبدا، 

ليس  لطموحنا  نكافح  شركتنا.  قادة  كل  عليه  اتفق  الذي  األمر  وهو 

للمال.

مراسل شبكة ٣٦ كر: أي قسم مسؤول عن نظام التشغيل؟ وهل 

سيكون مفتوح المصدر فيما بعد لجذب مزيد من المطورين؟

المسؤول  المعين ليكون  القسم  رن تشنغ فاي: ال يمكنني أن أحدد 

حيث  من  التشغيل  نظام  إنشاء  الصعب  من  ليس  أوال.  لنحاول  عنه، 

التقنية، فالصعوبة األكبر هي بناء بيئة مالئمة لبقائه، كيف نبني بيئة 

مؤاتية لنظامنا؟ هذا أمر مهم، ونحتاج إلى مزيد من الوقت.
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مراسل شبكة جياه ميان: زرت قاعة العرض لهيكل ملكية األسهم 

أمس فأدهشني كثيرا أن هواوي وموظفيها ترتبط مصالحهما ارتباطا 

النقض، اآلن يوجد  أنت تمتلك ١.٤٪ من األسهم فقط وحق  وثيقا. 

عديد من المؤسسين وهم يتمتعون بنفوذ حسب نسبة أسهمهم أو 

كبر  يريد النفوذ األكثر من نسبة أسهمهم. وأنت تظل تحافظ على أ

تأثير ونفوذ في هواوي، ما طبيعة جوهره؟

يملكون  الذين  الموظفين  نواب  مؤتمر  عقد  تم  قد  فاي:  تشنغ  رن 

أسهم الشركة النتخاب النواب الجدد في بداية هذا العام، إن هذا المؤتمر 

لالنتخاب ولكل سهم  كثر من سنة، وثم صوتنا  أ لمدة  بتحضيره  قمنا 

المجتمع عنه ونحن قمنا بتحضيره ألكثر  صوت واحد. كيف ال يعرف 

من سنة؟ ال أعرف أيضا لماذا يكتمون موظفونا السر إلى هذا الحد. أما 

المنتخبون فهم ال يمثلون األسهم فيما بعد بل يمثلون  النواب  هؤالء 

صوت  منهم  واحد  لكل  األسهم،  يمتلكون  الذين  اآلخرين  الموظفين 

واحد لتحديد قرار الشركة. فيصوت مجلس اإلدارة حسب عدد أفراده، 

تفويض  تحت  اليومية  العمليات  بإدارة  فتقوم  التنفيدية  اإلدارة  أما 

مجلس اإلدارة.

مراسل شبكة فيديو الكمثرى: لم تستخدم حق النقض حتى اآلن، 

فهل يوجد أي وقت تريد أن تستخدمه؟ أو في أي حالة ستستخدمه 

في المستقبل؟

األوروبي". في األصل، عند حق  االتحاد  "االنسحاب من  رن تشنغ فاي: 

النهائي.  موعده  عند  صالحيته  أنهى  أن  وأريد  نهائي،  موعد  لي  النقض 

ولكن عندما أصدرنا الميثاق الجديد، حدث انسحاب المملكة المتحدة 

من االتحاد األوروبي، صوت الجمهور لالنسحاب أم ال، وال أريد أن تفشل 

بحق  نحتفظ  زلنا  ما  لذلك  التصويت،  النوع من  هذا  بمثل  مؤسستنا 
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النقض واآلن أنا أتمتع بهذا الحق مؤقتا. وبعد انسحاب بعض الفرق 

منا ويشكل الفريق الصغير المتكون من النخب، سأتخلى عن سلطتي 

٧ نخب.  المتكون من  الرئيسي  الفريق  إلى  السلطة  وأنقل  الشخصية 

األعمال  الكبير، ال داعي الستخدامه في  الحدث  وهم يستخدمونه عند 

اليومية.
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على  لك  شكرا  رن،  السيد  ماكنزي:  توم  بلومبرغ  تلفزيون  مراسل 

أن  يعتقد  إنه  ترامب مؤخرا  األمريكي  الرئيس  قال  مقابلتي.  قبول 

شركة هواوي شركة خطيرة من الزاويتين األمنية والعسكرية. فكيف 

ترد على هذا؟

نقدم خدمة  أن شركتنا خطيرة.  يعتقد  لماذا  أعرف  ال  رن تشنغ فاي: 

ونساعد  العالم،  في  شخص  مليارات  لثالثة  واالتصاالت  المعلومات 

وتبادل  التواصل  تحقيق  على  الفقيرة  المناطق  من  وغيرها  إفريقيا 

لنشر  الماضي  في  المبشرين  عمل  مثل  هو  به  نقوم  ما  المعلومات. 

الثقافة في الغابات العميقة والمناطق النائية الفقيرة، وروحنا هي مثل 

قوة دينية تخدم البشر، فلماذا يعتقد أن شركتنا خطيرة؟ إن تكنولوجيا 

الجيل الخامس ليست قنبلة ذرية، بل هي مجرد أداة لنشر المعلومات، 

الميكروفون،  مثل  وهذا  باألدوات.  لها  عالقة  ال  المنتشرة  والمحتويات 

تكمن  بل  الصوت،  ينقل  ألنه  خطير  الميكروفون  إن  القول  يمكن  ال 

الخطورة في األقوال والقائلين، فكيف تكون األدوات خطيرة؟ 

كالمه  لتفسير  الثقة  لديه  فهل  واألساس،  الدليل  قوله  ينقص  لذلك، 

إلقناع الجميع؟

في  هواوي  شركة  مؤخرا  المتحدة  الواليات  أدرجت  ماكنزي:  توم 

العقوبة  هذه  أن  األمريكيون  المشرعون  ويعتقد  السوداء،  القائمة 

تعد اإلعدام لشركة هواوي. هل تعتقد أن هذا القرار هو قرار يتعلق 

بالبقاء أو الهلك لشركة هواوي؟

هو  وهذا  معداتنا،  تشتري  ال  المتحدة  الواليات  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

البائعون،  يبيع  وال  المشترون،  يشتري  ال  السوق،  القتصاد  حر  سلوك 

هذه ليست مشكلة. تعتقد الواليات المتحدة أن المعلومات غير آمنة، 

وليست لديها معداتنا، فما هي العالقة بيننا وبين أمنها؟ ولن تشتري 

١
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معداتنا في المستقبل، فما عالقة األمن األمريكي بنا؟ ال توجد أي عالقة.

النظام  المتحدة هي دولة ذات نظام قانوني، وأهم شيء لهذا  الواليات 

هو الدليل، وضعت الواليات المتحدة شركتنا في قائمتها السوداء دون 

تقديم أي دليل على أننا نضر بأمنها الوطنية. كما سأل أحد المراسلين 

بومبيو مؤخرا: "أين الدليل؟" وقال: "سؤالك خاطئ." لذلك، أعتقد أنه 

قد يكون من الخطأ أن تضع الواليات المتحدة شركتنا في قائمة الكيانات.

يجب على للواليات المتحدة أال تشعر بالذعر بشكل مفرط. إن الواليات 

المتحدة دولة ذات مزايا مطلقة في العالم، حتى ولو كانت بعض الدول 

تلحق به في المستقبل، فإنها تمتلك ميزة نسبية كبيرة. حققت بعض 

األمر  وهذا  المجاالت،  بعض  في  اختراقات  األمريكية  غير  الشركات 

أفضل  خدمة  نقدم  ألننا  الدول،  جميع  من  والسعادة  الفرح  يستحق 

الخدمات  هذه  تعتبر  أن  المتحدة  الواليات  تريد  فلماذا  معا،  للبشر 

تهديدات؟

بعد وضع شركتنا في قائمة الكيانات هذه، هل ستنهار شركة هواوي؟ لن 

نموت، لكن قد أصبنا بجرح بليغ مثل الطائرة في هذه الصورة. كانت هذه 

الواقع،  في  الثانية،  العالمية  الحرب  في  قنابل سوفييتية  قاذفة  الطائرة 

كانت هواوي مثل هذه الطائرة التي تتعرض إلصابات وضربات، لكننا 

الحالي صعب،  العودة. حقا إن وضعنا  نريد  الموت، بل  نريد  زلنا ال  ما 

لكننا لن نموت. لقد وضعتنا الواليات المتحدة في قائمة الكيانات، كما 

الثغرات  إصالح  مع  سنطير  لكننا  الصعوبات،  بعض  شركتنا  تواجه 

وتعديل المسار، ونثق بأننا سنبقى على قيد الحياة. أما في مجال الجيل 

الخامس، فسنتقدم في العالم، ولن يتمكن المتنافسون من اللحاق بنا 

خالل عام أو عامين.

تطلب  كثيرا.  تعجبني  ذكرتها  التي  "الطائرة"  نظرية  ماكنزي:  توم  ٣
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الغيار  قطع  توفير  عدم  الشركات  بعض  من  المتحدة  الواليات 

والبرامج لهواوي، بما فيها كوالكوم وإنتل وغوغل، إلى متى يمكن أن 

تستمر هواوي في تنميتها بدون قطع الغيار والبرامج التي تقدمها 

الشركات األمريكية؟

رن تشنغ فاي: الواليات المتحدة ليست شرطيا عالميا، وال يمكنها السيطرة 

على العالم بأسره، فدول العالم ستقرر ما إذا كانت تريد أن تتعامل معنا 

على أساس مصالحها ومواقفها التجارية أو ال. أما الشركات التي ال تتعامل 

معنا، فعلينا أن نفكر في كيفية ملء "الحفرة" مثل إصالح الثغرات لتلك 

الطائرة، وإذا نمأل الحفرة بالحديد أو الورق أثناء الطيران، يمكن أن تستمر 

الطائرة في الطيران. كم من الوقت يمكنها أن تواصل الطيران؟ ال نعرف 

إال عند الوصول، كيف نعرف كم من الوقت يمكن لطائرة مكسورة أن 

تواصل الطيران؟ نأمل أن نطير إلى قمة جبال الهيمااليا، ونأمل الوصول 

إلى قمة إفرست، وتريد الواليات المتحدة الوصول إلى قمة إفرست أيضا. 

تتسلق الواليات المتحدة من المنحدر الجنوبي حاملة معلبات لحم البقر 

بدون  الطعام  نحمل  وكنا  الشمالي  المنحدر  نتسلق من  لكننا  والقهوة، 

المياه المعدنية، ونعتمد على مياه الثلج فقط.

شركة  لمعاملة  المتطرفة  اإلجراءات  المتحدة  الواليات  اتخذت  لقد 

هواوي، لماذا تشعر الواليات المتحدة بالخوف إلى هذا الحد؟ الواليات 

مثل  صغيرة  بشركة  تهتم  أن  يمكنها  فكيف  للغاية،  قوية  المتحدة 

هواوي؟ أشعر بالسعادة ألننا نحظى باالهتمام البالغ، ويبالغ العالم كله 

لنا مثل هذه  قدموا  اآلخرين  أنا متشكر ألن  ومكانتها.  دور شركتنا  في 

اإلعالنات الجيدة.

شعورك  وما  تقصد؟  ماذا  إفرست،  جبل  عن  تحدثت  ماكنزي:  توم 

بإيفرست؟ ما هو هدفك النهائي بعد التسلق إلى قمة إفرست؟ ٤
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يتمثل في  لتحقيق هدف سام  رن تشنغ فاي: تسعى هواوي جاهدة 

توفير خدمات متقدمة لإلنسان. بالطبع، تريد الشركات األمريكية أيضا 

تحقيق هذا الهدف، فنحن نحقق هذا الهدف معا ونخدم اإلنسان معا، 

أليس هذا أمرا جميال؟

توم ماكنزي: حول اإلجراءات األمريكية األخيرة ضد هواوي، هل تعتقد 

كثر؟ كثر أم أنها تؤذي الموردين األمريكيين أ أنها تؤذي شركة هواوي أ

رن تشنغ فاي: إنها تؤذي كال الجانبين

مؤخرا.  الخامس  الجيل  بتقنية  اهتماما  الجميع  يولي  ماكنزي:  توم 

الخامس  الجيل  منتجات  جودة  ضمان  هواوي  لشركة  يمكن  فهل 

بدون الموردين األمريكيين؟

رن تشنغ فاي: ال توجد أي مشكلة في جودة منتجاتنا للجيل الخامس، 

فنحن لدينا القدرة على إدارة أنفسنا وعلى المنتجات األكثر تقدما.

توم ماكنزي: هل قد طورت شركة هواوي رقاقتها الخاصة التي يمكن أن 

تحل محل الرقاقات األخرى في مجال خدمة الشبكة األساسية؟

رن تشنغ فاي: نعم.

توم ماكنزي: هل يمكنك أن تقدم لنا وقتا محددا إلصدار هذه الرقاقة؟ 

منذ متى بدأت تطور هذه الرقاقة؟ ومتى يمكن استخدامها؟

رن تشنغ فاي: في الواقع، نظل نستخدمها. في الماضي، اتخذنا سياسة 

الخاصة واستخدام  رقائق هواوي  التي تعني استخدام نصفها   "١+١"

مصالح  نضمن  أن  يمكننا  هكذا  األمريكية.  الرقائق  اآلخر  النصف 

٥
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من  الخاصة  رقائقنا  باختبار  نقوم  أن  يمكننا  كما  األمريكية،  الشركات 

القيود علينا،  المتحدة مزيدا من  الواليات  إذا فرضت  الممارسة.  خالل 

كثر،  فسوف نشتري الرقائق األمريكية أقل ونستخدم رقائقنا الخاصة أ

وإذا حصلت الشركات األمريكية على اعتماد واشنطن الذي يسمح لها 

ببيع المنتجات لنا، فسنستمر في شراء عدد كبير من الرقائق األمريكية. 

نتعاون مع هؤالء الشركات ونشارك في نفس المصير، ال يمكننا التخلي 

عن شركائنا رغم أننا قادرون على تطوير رقائقنا الخاصة، وإال، فال أحد 

يرغب في التعاون معنا في المستقبل.

 ليس هدف تطوير رقائقنا الخاصة هو استبدال اآلخرين وبناء نظام ذاتي 

المستقبلية.  التقنيات  إلى تحسين قدرتنا على فهم  نهدف  بل  مغلق، 

لذلك لسنا مستعدين الستبدال رقائق الشركات األمريكية تماما، لكننا 

لفترة  األمريكية  الشركات  مع  كة  والشرا الصداقة  على  الحفاظ  نريد 

الوقت  وفي  بأنفسنا،  نطورها  التي  الرقائق  نستخدم  نظل  لذا،  طويلة. 

نفسه، ال نريد أن نستبدل الرقائق األمريكية.

توم ماكنزي: هل هناك أي خطة لتغيير سلسلة التوريد الحالية من 

أجل ضمان توفير قطع الغيار لهواوي؟

تغيير،  بدون  الحالية  التوريد  نزال نحتفظ بسلسلة  ال  رن تشنغ فاي: 

الشركات  لم تستطع  وإذا  األمريكية،  للشركات  الطلبية  نزال نضع  وال 

األمريكية تزويدنا، فستزداد النسبة المئوية لعرضنا الذاتي، وعلينا إيجاد 

حلول لمشاكلنا.

توم ماكنزي: في الوقت الحالي، تعتبر هواوي رائدة في الجيل الخامس، 

هل ستجعل اإلجراءات األمريكية ضد هواوي منافسي هواوي مثل 

٧
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نوكيا وإريكسون تتمتع بمزيد من المزايا والفرص؟

رن تشنغ فاي: هذا أمر جيد ألنها تخدم المجتمع البشري أيضا، يمكنها 

أن تكسب المزيد من األموال. نوكيا وإريكسون هما شركتان جيدتان، 

فعندما تعرضت هواوي لعقوبات مكافحة اإلغراق في االتحاد األوروبي، 

إريكسون  حثت  ربما  معارضتين،  دولتين  أول  وفنلندا  السويد  كانت 

نتعامل  ما  دائما  نحن  الموقف.  هذا  اتخاذ  على  حكومتيهما  ونوكيا 

كبر  بعضنا مع البعض وديا وال نعتبر البعض عدوا. لذلك، تأخذ حصة أ

كبر لخدمة اإلنسان، أليس هذا جيدا؟ في السوق وتتحمل مسؤولية أ

الجيل  مجال  في  المنافسين  على  هواوي  تقدمت  قد  ماكنزي:  توم 

الخامس لحوالي عامين، فهل ستتقلص هذه الفجوة للعامين بمرور 

الوقت؟

رن تشنغ فاي: بالطبع، ألن أجنحتنا اآلن مليئة بالثقوب، فإذا طرنا أبطأ 

بنا. ومع  اللحاق  بالطبع  الطائرات األخرى أسرع، يمكنها  قليال، وطارت 

بشكل  فسنطير  اإلصالح،  وبعد  ثقوبنا،  بإصالح  أيضا  نقوم  فإننا  ذلك، 

أسرع.

CBG؟  بأعمال  الحالي  الوضع  يلحقه  الضرر  مقدار  ما  ماكنزي:  توم 

ال  األجانب  الموردين  اللوحي. ألن  والكمبيوتر  الذكية  الهواتف  مثال، 

يزودونك بالرقائق فقط، بل بالبرامج أيضا، فما هو مقدار الضرر؟

رن تشنغ فاي: بالتأكيد، له تأثير على هواوي، ولكن يقوم كل منتج وكل 

قسم بتقدير مقدار التأثير، وهي تعمل على إيجاد حلول بديلة كإجراء 

اإلغاثة. سنحافظ على النمو المعقول رغم أن معدل النمو قد ال يصل 

إلى المستوى المتوقع، لكن الشركة ال تزال تنمو. ما زلنا ننمو في أصعب 

٩
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الظروف، وهذا يدل على عظمتنا. بالطبع، لم أتباه أبدا في الحياة، لكن في 

أصعب األوقات، أثنيت على نفسي لمرة واحدة.

ثاني  لتصبح  أبل  شركة  على  هواوي  شركة  تفوقت  ماكنزي:  توم 

الهواتف  مبيعات  وزادت  العالم،  في  المحمولة  للهواتف  مورد  كبر  أ

المحمولة بنسبة ٥٠٪ في الربع األول، وهل حددت هواوي في ذلك 

المحمولة  للهواتف  األولى  المصنعة  الشركة  لتصبح  الهدف  الوقت 

في العالم؟ هل هذا الهدف يتغير األن؟

رن تشنغ فاي: إن أبل كبيرة جدا، لقد أصبحنا "خوخا" خالل العامين 

كبر بقليل من "التفاح"، وبعد عامين سنصبح  الماضيين، وحجم الخوخ أ

"برقوق"، وحجمه أصغر بقليل من "التفاح"، لكنه ال يزال من الممكن 

أن يأكله الناس، لكن البرقوق حامض ومر قليال.

توم ماكنزي: هل ما زلت ترغب في أن تكون األول في مجال الهواتف 

المحمولة؟

كبر أو أصغر. إن هواوي شركة غير  رن تشنغ فاي: ال، يمكننا أن نصبح أ

مدرجة في سوق األسهم، وال تسعى إلى زيادة المبيعات، وال تسعى إلى 

تحقيق مستويات الربح أيضا، إن البقاء هو أهم شيء لنا.

توم ماكنزي: سمعت أن شركة هواوي تقوم بتطوير نظام التشغيل 

إلى  يدخل  أن  يمكن  متى  هذا؟  التشغيل  نظام  هو  ما  بها،  الخاص 

السوق؟

حيث  من  صعبا  ليس  التشغيل  نظام  تطوير  إن  فاي:  تشنغ  رن 

التكنولوجيا، الجزء الصعب هو بناء البيئة اإليكولوجية لهذه التكنولوجية. 

١١
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أبل  بيئة  ندعم  ونظل  للغاية،  تعمل بشكل جيد  أبل وغوغل  بيئة  إن 

النظام  طورنا  إذا  المستقبل،  في  ونتابعها.  ومايكروسوفت  وغوغل 

بعض  تطوير  يمكننا  فهل  األشياء،  إنترنت  نظام  ذلك  في  بما  بأنفسنا، 

أنظمة التشغيل البسيطة؟ اآلن ال يمكننا التأكد من أننا نستطيع القيام 

بعمل جيد، لكننا سنعمل جاهدين. سنعمل بجد فيها مثلما فعلناه في 

قطع الغيار والرقائق والمنتجات األخرى.

والبيئة  البيئي  النظام  بناء  هو  الرئيسي  التحدي  ماكنزي:  توم 

البيئة كال  النظم وهذه  بناء هذا  لقد كلف  للتكنولوجيا،  اإليكولوجية 

من أبل وغوغل سنوات عديدة، وهذا هو التحدي الرئيسي لهواوي، 

هل هذا صحيح؟

رن تشنغ فاي: نعم.

توم ماكنزي: يقال إن بكين قد تتخذ بعض اإلجراءات االنتقامية ضد 

شركة أبل، هل تعتقد أنه يجب على الحكومة الصينية أن تتخذ مثل 

هذه اإلجراءات؟

الحكومة  تتخذ  إذا  ثانيا،  بالتأكيد.  مستحيل  هذا  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

هذه اإلجراءات، فسأعارضه بحزم. لماذا نحظر شركة أبل؟ تعتبر شركة 

أبل شركة عظيمة رائدة في العالم، فبدون شركة أبل ال يوجد اإلنترنت 

المحمول، وبدون أبل لن يكون عالمنا ملونا. إن أبل هي معلمنا، فهي 

تقودنا إلى األمام، ونحن لن نعارض المعلم أبدا ألننا جميعا طالبها. إذا 

الحظر ضد  أول من يعارض  القرار والسلوك، فسأكون  لدينا هذا  كان 

شركة أبل.

المتحدة  الواليات  حظرت  طالما  إنه  المجتمع  في  الناس  بعض  يقول 

هواوي، فإننا نحظر أبل أيضا. فأعارض ذلك. يجب أال نفكر في هذا األمر 
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بهذه الطريقة. خدمة أبل للبشر عظيمة أيضا، فلماذا ال يمكننا استخدام 

منتجات أبل؟ يستخدم بعض أفراد عائلتي منتجات أبل أيضا باستثناء 

منتجات هواوي.

توم ماكنزي: هل تقلقك هذه الشعوبية والقومية؟

الضيقة،  والقومية  الشعوبية  بشدة  نعارض  نحن  فاي:  تشنغ  رن 

ويجب أن يصبح االقتصاد عالميا وعلينا أن نتعاون للفوز المشترك. إن 

العالم كبير جدا، فكيف يمكن لشركة واحدة أن تقود العالم وتنجز كل 

األعمال؟ لن نوافق، حتى ولو يمكننا أن نكون األول، يجب أن نتحد مع 

الجميع لخدمة اإلنسان معا، وليس لخدمة أنفسنا.

توم ماكنزي: قال الرئيس ترامب مرات إنه في المفاوضات التجارية 

بين الصين والواليات المتحدة، قد تصبح شركة هواوي عنصرا مهما، 

هل تعتقد أن ذلك محتمل، وما مدى احتمال ذلك؟

ورفعت دعوى  المتحدة شركتنا  الواليات  اتهمت  لقد  رن تشنغ فاي: 

ضدنا، كما اتهمنا الحكومة األمريكية ورفعنا دعوى ضدها، إذا دخلنا إلى 

العملية القانونية، فما الفائدة للتفاوض والتحادث؟ ستحل المحكمة 

بالمفاوضات  عالقة  أي  لدينا  ليست  ذلك،  إلى  باإلضافة  شيء.  كل 

تشتر  لم  المتحدة  والواليات  المتحدة،  والواليات  الصين  بين  التجارية 

في  شراءها  تريد  ولو  حتى  لها،  منتجاتنا  نبيع  ال  فقد  كثيرا،  منتجاتنا 

المستقبل. أعتقد أنه من الضروري أن نتابع أحكام المحكمة وأثق بأن 

النظام القضائي األمريكي مفتوح وشفاف وعادل.

توم ماكنزي: إنه رئيس البالد، وهو قال هكذا، فأود أن أذكر هذا األمر.

رن تشنغ فاي: إذا اتصل ترامب بي، فقد ال أرد عليه، بالطبع، ربما ليس 

لديه رقم هاتفي.
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اتفاق مع ترامب؟  إلى  التوصل  أنه يمكنك  توم ماكنزي: هل تعتقد 

قال ترامب إنه خبير ماهر في التوصل إلى اتفاق، كما أنك خبير ماهر 

في التفاوض أيضا، هل يمكن التوصل إلى اتفاق بينكما؟

رن تشنغ فاي: لقد رفعت الواليات المتحدة دعوى ضدنا، كيف يمكن 

التفاوض بيننا؟ يجب أن نعتمد على قرارات المحكمة والنظام القانوني.

توم ماكنزي: كنت تعتقد أن الرئيس ترامب كان رئيسا عظيما، هل 

ما زلت تعتقد ذلك؟

رن تشنغ فاي: إن ترامب رئيس عظيم، لقد أعلن للعالم: "إن هواوي 

شركة عظيمة. ال تبع قطع الغيار لها". إن قوله يدل على عظمة هواوي 

ويساعدنا على ترويج منتجاتنا في كل أنحاء العالم. وبفضل دعايته لنا 

لقد حصلنا على مزيد من العقود والطلبيات. أعتقد أنه رئيس عظيم 

ألنه قام بدعاية لعظمة هواوي.

توم ماكنزي: يقارن بعض الناس شركة زد تي إي مع هواوي، واجهت 

توصلت  األخير  وفي  الماضي،  العام  في  الصعوبات  بعض  إي  تي  زد 

إدارتها، وقبلت  الجانب األمريكي، وتم تغيير مجلس  اتفاق مع  إلى 

يمكنك  شروط  أي  هناك  فهل  المتحدة.  الواليات  ومراقبة  الغرامة 

قبولها لرفع الحظر عن هواوي؟

معها.  أتعامل  ولم  جيدة،  معرفة  إي  تي  زد  أعرف  ال  فاي:  تشنغ  رن 

الشرقية  للمنطقة  المحكمة  في  المتحدة دعوى ضدنا  الواليات  رفعت 

لنيويورك، وسندافع عن أنفسنا في المحكمة.

١٥
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توم ماكنزي: ابنتك اآلن على قيد اإلقامة الجبرية في كندا، وهي تواجه 

البنوك  احتيال  تهمة  أيضا  وتواجه  المتحدة،  الواليات  إلى  التسليم 

وانتهاك اتفاق العقوبات اإليرانية. قال الرئيس ترامب إنه يمكن أن 

يتدخل في هذه القضية لمساعدة ابنتك، هل ترحب بتدخله؟

كل  المحكمة  في  سنوضح  القانون،  يحكمه  بلد  كندا  فاي:  تشنغ  رن 

المسائل التي تتعلق بسلوك الحكومة الكندية غير الشرعي في عملية 

تنفيذ القانون. ال يوجد أي سلوك احتيال لمنغ وان تشو، فقد وضحنا 

هذا األمر في المحكمة. يمكن للطرفين تقديم األدلة، ولدينا األدلة بالفعل. 

لذلك، قد يكون الظلم الذي عانت منه منغ يهدف إلى تحقيق بعض 

األهداف السياسية. يمثل ترامب السياسة في األصل، وكيف يمكنه حل 

المشكلة؟ إنه يريد أن تتنازل الصين، ولكن لم نرتكب أي جريمة، فلماذا 

يجب أن تتنازل بالدنا؟

توم ماكنزي: هل اتصلت بمنغ وان تشو مؤخرا؟

رن تشنغ فاي: نعم.

توم ماكنزي: كيف حالها

رن تشنغ فاي: هي تدرس تحت اإلقامة الجبرية اآلن.

والواليات  كندا  القانونية ضد  إجراءاتك  أن  تعتقد  ماكنزي: هل  توم 

تجعل  قد  ألنها  المخاطر؟  أم ستسبب بعض  المتحدة ستساعدك 

كثر توترا. الوضع أ

رن تشنغ فاي: إن كندا والواليات المتحدة اتخذتا اإلجراءات ضدنا أوال 

قبل أن رفعنا الدعوى، فكيف تقوالن إن إجراءاتنا للدفاع عن حقوقنا 

الشرعية تشوش النظام االجتماعي؟ طالما تعرف الواليات المتحدة أن 
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الدعوى  رفعت  فلماذا  االجتماعي  النظام  شوشت  قد  الباطلة  تهمتها 

ضدنا؟ أال يمكننا أن نرفع الدعوى ضدها أيضا؟ إن الواليات المتحدة بلد 

عادل ومفتوح وشفاف، إذا كان لديها الحق في رفع الدعوى ضدنا فلدينا 

الحق في رفع الدعوى ضدها أيضا.

للواليات  األجل  الطويلة  االستراتيجية  في  رأيك  ما  ماكنزي:  توم 

تقييد  إلى  تهدف  إنها  الناس  بعض  يقول  الصين؟  تجاه  المتحدة 

صعود الصين؟

تسأل  أن  عليك  سياسيا،  ولست  السياسة  أفهم  ال  فاي:  تشنغ  رن 

ترامب عن السياسة، ألنه سياسي.

شركة  أسست  ولقد  كثيرة،  وتجارب  خبرات  لديك  ماكنزي:  توم 

عما  كثيرا  وعرفت  البلدان،  من  العديد  إلى  وسافرت  كبيرة،  ناجحة 

يحدث في العالم. يقول بعض الناس إننا قد وصلنا إلى نقطة جديدة 

اآلن، ستكون هناك حرب باردة جديدة، هل سيؤدي هذا الوضع إلى 

المخاطر لشركتك؟

رن تشنغ فاي: أوال، ال أعتقد أنني لدي القدرة على كل شيء، إن قدرتي 

هي القدرة على إدارة الشركة فقط، وال أعرف أي شيء آخر خارج شركة 

هواوي. ال أعلق على شؤون البالد، وال أعرف سياسات وإستراتيجيات 

الشركات الصينية األخرى أيضا.

أذهب إلى بلدان أخرى للسفر، وإذا سألتني ما هي ألذ قهوة في العالم 

وأي مكان يتمتع بأجمل منظر طبيعي في العالم، يمكنني تقديمها لك، 

لكني ال أفهم سياسة البلد.
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إننا إذا اتبعنا المسار الحالي، فقد  توم ماكنزي: يقول بعض الناس 

التكنولوجية في المستقبل:  يكون هناك نظامان للبيئة اإليكولوجية 

أحدهما تقوده الصين واآلخر تقوده الواليات المتحدة. فما رأيك؟

رن تشنغ فاي: أوال، مر العالم بطريق وعر، ففي العصر الصناعي، لدينا 

سكك حديدية ضيقة وسكك حديدية عادية وسكك حديدية عريضة، 

البضائع  تداول  آثارا سلبية على  ترك  قد  السكك  في معيار  واالختالف 

ونمو التجارة العالمية. ولكن نظرا ألن تداول البضائع في العصر الصناعي 

كان بطيئا نسبيا، فلم تشكل هذه االختالفات حواجز مرورية كبيرة. أما في 

صناعة االتصاالت، فقد أدى التعدد في المعايير للجيل الرابع إلى ارتفاع 

التكاليف مما يعوق البشر عن استخدام هذه التكنولوجيا بسعر معقول 

النطاق  تكلفة  انخفضت  الخامس،  الجيل  ظهور  بعد  كبر.  أ وبسهولة 

العريض بشكل كبير، حيث يمكن لجهاز صغير الحجم أن يحل محل 

كبر من سعة جهاز الجيل الرابع  جهاز الجيل الرابع الكبير، وإن سعته أ

لكن  الثاني ب١٠٠٠٠ مرة،  الجيل  كبر من سعة جهاز  أ ب٢٠ مرة وهي 

حجمه أصغر وهو ُعشر جهاز الجيل الرابع من حيث استهالك الطاقة.

يمكن للعديد من الفقراء استخدام النطاق العريض بأسعار منخفضة 

أسهل.  بشكل  التعليم  يتلقوا  أن  ويمكنهم  الجديد،  العصر  في  للغاية 

في مجتمع المستقبل الذي تنتشر فيه المعلومات، يمكن لألطفال في 

المناطق النائية أن يروا كيف يبدو العالم ويتقدموا بسرعة، مما يمكنهم 

من  المزيد  وخلق  العالية  الجودة  ذات  الحبوب  من  المزيد  زراعة  من 

الثروات لتخليص الناس من الفقر، وهذا مفيد للمجتمع كله.

ما إذا كانت التكنولوجيا من المحتمل أن تنقسم إلى نظامين قياسيين، 

ال يمكنني اإلجابة على هذا السؤال اآلن. وهذا مثل فريقين يتسلقان 

للوصول إلى قمة الجبل، يتسلق أحدهما من المنحدر الجنوبي، ويتسلق 

الجبل، سنحتضن  إلى قمة  وعندما نصل  الشمالي،  المنحدر  اآلخر من 

بعضنا بعضا لالحتفال بالتجمع بدال من التحارب والتصادم، سنستبدل 
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الخدمات  بتقديم  لالحتفال  ونشربه  الجبل  على  بالثلج  الشمبانيا 

المشتركة للبشر. معيار واحد أو معياران أو عديد من المعايير، هذا ال 

يهم، واألهم هو خفض تكلفة الخدمات.

توم ماكنزي: تتوقع إلى متى ستستمر الحرب التجارية؟ كان هناك 

مسؤول حكومي كبير سابق في الصين يقول إن الحرب التجارية قد 

تستمر حتى عام ٢٠٣٥، لكن ما يون مؤسس مجموعة على بابا قال 

إنها قد تستمر لمدة ٢٠ عاما، فما رأيك؟

فالشركة  فقط،  بشركتنا  أهتم  أخمنه.  أن  أستطيع  ال  فاي:  تشنغ  رن 

يمكن أن تكون كبيرة أو صغيرة، إذا استمرت الحرب التجارية، فسنصبح 

كبر قليال، ونصبح "كرة طائرة"؛  أصغر قليال، ونصبح "تنس طاولة"، ثم أ

كبر قليال، ونصبح كرة سلة. فيمكننا تغيير الحجم في أي وقت نشاء. وأ

توم ماكنزي: انتقد بعض الناس أن تطور هواوي اليوم يعتمد بشكل 

الدعم  والحصول على  الفكرية  الملكية  أساسي على سرقة حقوق 

الحكومي، ما ردك؟

رن تشنغ فاي: لقد صنعنا الشيء الذي لم تصنعه الواليات المتحدة، 

كيف  المتحدة؟  الواليات  تملكها  ال  التي  التكنولوجيا  نسرق  فكيف 

إذا  إلى ما  بالنسبة  المتحدة؟  الواليات  التي لم تخترعها  نسرق األشياء 

بالتدقيق  جي  إم  بي  كيه  مؤسسة  تقوم  حكومية،  خلفية  لدينا  كانت 

وإن  التدقيق.  تقارير  منهم  تطلب  أن  ويمكنك  شركتنا،  حسابات  في 

الحكم الباطل ليس صحيحا دائما. إذا كنا نتخلف عن الواليات المتحدة 

من حيث التكنولوجيا، فهل من الضروري للسياسيين األمريكيين أن 

يضربونا؟ ذلك فقط ألننا نتقدم.
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القضائية  الدعاوى  من  العديد  هواوي  واجهت  لقد  ماكنزي:  توم 

التي رفعتها الشركات األخرى مثل سيسكو وموتوروال وتي موبايل 

ضدها، ما هي ثقافات هواوي التي تعكسها هذه القضايا؟ وما هي 

اإلجراءات التي اتخذتها هواوي لمواجهة هذه الدعاوى القضائية.

هذه  على  الحكم  األمريكية  المحكمة  أصدرت  لقد  فاي:  تشنغ  رن 

بإدارة  شركتنا  قامت  لقد  المحكمة.  حكم  نحترم  أن  ويجب  القضايا 

الموظفين بشكل صارم لئال ينتهكوا القواعد. إن شركتنا تقوم بأعمال 

معقدة ومهمة في مجال التكنولوجيا، عندما نتحدث عن هذا الموضوع، 

لدينا  لإلنسان؟  نقدمها  التي  المساهمة  هي  ما  أوال:  نسأل  أن  علينا 

تخدم  اختراع  براءات  ومعظمها  اختراع،  براءة  ألف  تسعين  من  كثر  أ

ونقدم  مؤخرا،  تشكيلها  تم  التي  والرقمي  المعلوماتي  المجتمع  تطور 

مساهمات هائلة لوضع أساس متين لتطور هذا المجتمع. تم تسجيل 

كثر من ١١٥٠٠ براءة اختراع أساسية في الواليات المتحدة، وقد منحتنا  أ

بعض  نسوي  أن  فيمكن  الستخدامها.  الحقوق  المتحدة  الواليات 

الخالفات تدريجيا بواسطة محاولة فهم مساهمات هواوي لإلنسان.

الخامس  الجيل  في  رائدة  هواوي  شركة  أصبحت  لقد  ماكنزي:  توم 

الشركات  من  وغيرهما  ونوكيا  إريكسون  عن  تتخلف  كانت  والتي 

العالمية، فكيف حققت ذلك؟ ما هي الخطوات التي اتخذتها؟ كيف 

حققت قفزة التنمية هذه؟

القهوة  اآلخرون  يشرب  الذي  الوقت  استخدمنا  أوال،  فاي:  تشنغ  رن 

لدي  ليست  ثانيا،  اآلخرين.  من  كثر  أ جهودا  بذلنا  وقد  للعمل  فيه 

وزمالئي أموال كثيرة، ألن األموال التي تكسبها الشركة قد تم توزيعها 

نجتذب  أن  ويمكن  األموال  نوفر  ولذلك  متساو،  بشكل  الجميع  على 

العديد من العلماء البارزين والمواهب الممتازين لالنضمام إلى الفريق 
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كون غنيا صغيرا.  باستخدام هذه األموال. أنا لست غنيا كبيرا، بالطبع، قد أ

بمحض  غنيا  أصبحت  عاما،   ٢٠ من  كثر  أ بعد  لكن  فقيرا،  رجال  كنت 

إرادتي. هناك قول مأثور في الصين يقول: "إذا وزعت أموالك على الناس 

فسيتجمعون بك"، وبعد توزيع األموال، يكون العلماء في جميع أنحاء 

العالم على استعداد للتعاون معنا ولالنضمام إلينا، وبفضل هذا نتقدم 

باستمرار. لقد تم االستيالء على معظم األموال األمريكية من قبل وول 

ستريت، لذا كسب العلماء القليل من األموال، وربما هم سيأتون إلينا.

توم ماكنزي: إذا كانت هناك أزمة في البالد، ويقول لك بعض الناس" 

من المفروض أن تقدم المساعدة للبلد، ونحتاج إلى دخول شبكتك، 

ونحتاج إلى أن تقدم بعض المعلومات، وهذه مفيدة للبلد والحكومة 

والشعب"، فما ردك على ذلك؟

رن تشنغ فاي: لن نقوم أبدا بتركيب الباب الخلفي في منتجاتنا. ألننا 

نقدم الخدمة للبشر، وليس للمخابرات، فلماذا نقوم بذلك؟

الشيوعي  الحزب  إلى  انضممت  عندما  أقسمت  لقد  ماكنزي:  توم 

أن  منك  الصيني  الشيوعي  الحزب  قادة  يطلب  كان  وإذا  الصيني، 

تشارك في حل النزاع بين الصين والواليات المتحدة، فهل ستكسر 

ذلك القسم وستظل تحافظ على شركتك، وال تفعل ما يطلب الحزب 

الشيوعي الصيني منك؟

يكون  أن  هو  الصيني  الشيوعي  الحزب  قسم  كان  فاي:  تشنغ  رن 

الواليات  أن  إلى  تشير  كلمات  القسم  في  توجد  وال  للشعب،  مخلصا 

المتحدة عدو لنا.

الفعلية  العملية  في  تتخذها  التي  الخطوات  هي  ما  ماكنزي:  توم 

لرفض طلب الحكومة؟
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األلمانية  الصحيفة  نشرت  األمر.  هذا  مثل  يحدث  لم  فاي:  تشنغ  رن 

مقاال يقول إن نظام شركة هواوي ومنتجاتها ال يوجد أي باب خلفي. 

وتقول المملكة المتحدة إن شركة هواوي قد خضعت ألدق تدقيق في 

العالم، ولذلك المملكة المتحدة تثق بنا وتواصل استخدام معداتنا. هذا 

هو دليل يقدمه التاريخ، ولن نفعل ذلك في المستقبل.

عن  صادر  تقرير  وهناك  المتحدة،  المملكة  ذكرت  ماكنزي:  توم 

بعض  قلق  عن  يعرب  المتحدة  المملكة  في  السيبراني  األمن  مركز 

الشبكة  أمان  مشكلة  تحل  لم  هواوي  أن  إلى  مشيرا  البريطانيين 

التي ظهرت من قبل، وهذه المشاكل قد تشكل تهديدات ومخاطر 

للشركات البريطانية، ما رأيك؟

رن تشنغ فاي: التقرير ينتقدنا بشكل ودي، إن هواوي ليست مثالية، 

وحول  أنفسنا.  وتحسين  المشكلة  بحل  نقوم  المشكلة،  وجدنا  فإذا 

األمريكية  الشركات  تسأل  أن  أيضا  يمكنك  الخلفي،  الباب  تركيب 

األخرى نفس السؤال لمعرفة إجاباتها.

توم ماكنزي: كيف تصف العالقة بينك وبين الحكومة الصينية؟

رن تشنغ فاي: أدفع الضرائب وألتزم بالقوانين الصينية

توم ماكنزي: بعد إدراج الواليات المتحدة هواوي في القائمة السوداء، 

هل تتحدث مع الحكومة الصينية؟

هذه  إن  الصينية،  الحكومة  مع  التحدث  إلى  نحتاج  ال  فاي:  رن تشنغ 

القضية هي بين شركتنا والجانب األمريكي وسنتقابل نحن والجانب 

األمريكي في المحكمة، فلماذا نحتاج إلى التحدث مع الحكومة الصينية؟

٢٧
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توم ماكنزي: تشير بعض التقارير إلى أن الحكومة الصينية تفكر في 

منحك الدعم المالي، هل تفكر في قبوله؟

رن تشنغ فاي: ال يوجد هذا الشيء، فإن هذه المعلومات واضحة ومرئية 

في البيانات المالية. إذا تخفض البنوك الغربية القروض لنا، فسنطلب 

المزيد من القروض من البنوك الصينية. في الماضي، اقترضنا كثيرا من 

البنوك  تقدم  لم  إذا  ولكن  المنخفضة،  فائدتها  بسبب  الغربية  البنوك 

الغربية قروضا لنا، وكانت فائدة البنوك الصينية أعلى، وما زلنا نحتاج 

إلى االقتراض. هذا عمل تجاري وليست له العالقة بالحكومة.

توم ماكنزي: هل الحكومة الصينية أو أي كيان تابع لها تمتلك أسهم 

هواوي؟

رن تشنغ فاي: ال شيء على اإلطالق.

توم ماكنزي: أسباب بعض المشاكل أو جميعها تعود إلى الثقة، وألن 

اإلجراءات  إلى  باإلضافة  والصين.  بهواوي  تثق  ال  المتحدة  الواليات 

اإلجراءات اإلضافية  تنفيذها، هل ستكون هناك بعض  تم  التي قد 

لتعزيز الثقة، مثل إعادة تشكيل الشركات أو إدراج الشركات؟

رن تشنغ فاي: أوال، نحن نعمل مع عمالئنا منذ ٣٠ عاما ولدينا تواصل 

ألي  يمكن  شيئا  ليست  الثقة  وهذه  شخص،  مليارات  ثالثة  مع  جيد 

شخص تغييره أو تدميره بسهولة. ثانيا، إذا كان الهدف إلدراج هواوي 

هو الحصول على ثقة اآلخرين، فلن نقوم بهذا اإلدراج. إن هواوي شركة 

ذات سجل نظيف، لذلك ال داعي للقلق بشأن ما يقوله اآلخرون عنا

توم ماكنزي: هل لهواوي اليد العليا في الجدل الحالي في أوروبا؟

٢٩
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لديها  المتحدة  الواليات  ألن  العليا،  اليد  لدينا  ليست  فاي:  تشنغ  رن 

إن صوت  العالمي،  العام  الرأي  على  السيطرة  على  للغاية  قوية  قدرة 

هواوي ضعيف نسبيا، مثل الرياح التي تهب العشب، وصوت الواليات 

بأن  نثق  كنا  أال نسكت.  يجب  لكن  البحر،  أمواج  المتحدة مثل صوت 

"السكوت ليس جبنا، والصبر ليس خدرا"، فنحن دائما ما نصبر، ولكنهم 

ما زالوا يضربوننا، لذلك قررنا أن نصرخ. لكن كم من الناس يمكن سمع 

السيطرة  قوية من حيث  تزال  ال  المتحدة  الواليات  ألن  قليل،  صوتنا؟ 

على الرأي العام.

توم ماكنزي: إن نجاح عملك يدل على أنك قد بنيت نوعا من عالقات 

فهل  الحكومة،  جانب  على  أركز  أن  أريد  لكنني  العمالء.  مع  الثقة 

تعتقد أنه يمكنك فعل بعض األشياء لبناء الثقة مع الحكومة وتعزيز 

هذه الثقة بصفتك الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة؟

إن  بهواوي.  تثق  الحكومات  تزال معظم  الواقع، ال  في  رن تشنغ فاي: 

البشر. في  كارثة على  الطليعة عندما تحدث  تكون في  ما  دائما  هواوي 

اليابان،  في  مارس   ١١ لزلزال  النووي  التسرب  عند  الحرجة  المرحلة 

غادرت شركات أخرى بينما تقدمت هواوي إلى االتجاه المعاكس إلنقاذ 

محطات  إصالح  على  ساعد  وهذا  االتصاالت،  معدات  وصيانة  الناس 

الطاقة النووية في وقت قصير. في ذلك الحين، طارت منغ وان تشو من 

هونغ كونغ إلى طوكيو، وكان هناك شخصان فقط على متن الطائرة إلى 

طوكيو، أحدهما منغ واآلخر ياباني.

نحن نستعد دائما لتحمل المسؤولية عن مصير اإلنسان. عندما حدث 

حاال،  والمعدات  األموال  من  بالكثير  تبرعنا  إندونيسيا،  في  تسونامي 

وبعثنا مئات األشخاص الستعادة معدات االتصاالت، وهذا ساعد على 

عملية اإلغاثة في الكوارث.
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خالل الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات في تشيلي، فقد ثالثة من 

التمثيل،  مكتب  رئيس  بي  فاتصل  الزلزال.  مركز  في  االتصال  موظفينا 

ال  له:  قلت  عنهم.  للبحث  الفريق  إرسال  الضروري  من  هل  وسألني 

وإال فإن  اآلن،  أخرى، فال تبحث عنهم  إذا كانت هناك هزات  نعرف ما 

األشخاص الذين يبحثون عنهم سوف يفقدون االتصال أيضا في مركز 

األشخاص  بنا  اتصل  أيام،  لبضعة  االنتظار  بعد  قليال.  ولننتظر  الزلزال، 

منه  يطلب  شركتنا  قرار  أن  يعرف  المحلي  مسؤولنا  يكن  لم  الثالثة، 

المقام األول، يعرف فقط أن  المفقودين في  الموظفين  إنقاذ  أن يضع 

معدات الميكروويف في المنطقة قد تعطلت وتحتاج إلى اإلصالح فورا، 

بإصالح  للقيام  الكوارث  مركز  إلى  حقائبهم  األشخاص  هؤالء  فحمل 

اإلنقاذ واإلغاثة. صورنا لهذه القصة  التي تساعد على عملية  المعدات 

المؤثرة فيلما صغيرا مدته ثالث دقائق. عندما ذهبت لرؤيتهم في تشيلي، 

أعطاني أغنى رجل في تشيلي صندوقا من النبيذ الجيد، وأعطيته ألحد 

الموظفين الثالثة، فأخذه ثم غادر سعيدا، ولم يعط زجاجة واحدة من 

النبيذ للقادة الكبار الجالسين هناك. إنه شاب بسيط وعظيم جدا وهو 

يعجبني كثيرا.

في إفريقيا التي تنتشر فيها كثير من األمراض، مثل الوباء ومرض ايبوال 

واإليدز والمالريا، تساعد شركة هواوي العديد من المناطق، وقد أصيب 

الكثير من موظفي هواوي بالمالريا. تطبق هواوي قاعدة مشهورة من 

تحصل  أن  ألحد  يمكن  ال  وهي:  الموظفين  لترقية  األمريكي  الجيش 

على الترقية إال بعد أن يحارب في المعرك ويعاني من اإلصابات. وإذا لم 

يعمل واحد في مكان ظروفه صعب قاس، فال يمكن ترقيته إلى منصب 

المسؤول الكبير.

تعرف  أن  أريد  الشخصية،  تجاربك  لنستعرض  ماكنزي:  توم 

مشاهدينا على شيئين: من أنت وما الذي دفعك إلى تأسيس هذه  ٣٢
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ثم  الصيني،  الشعبي  التحرير  جيش  في  مهندسا  وكنت  الشركة؟ 

أسست شركة هواوي عام ١٩٨٧، هل يمكنك تقديم هذا التاريخ لنا؟

رن تشنغ فاي: في الواقع، ينقسم تاريخي إلى جزأين: أوال، البقاء على 

الكبير، قمت  السالح  نزع  المخطط. قبل  االقتصاد  الحياة في نظام  قيد 

بالخدمة العسكرية في الجيش. في هذا النظام، كنت مهندسا فنيا على 

ثم  فجأة،  الكبير  السالح  نزع  واجهت  ولكن  الفوج.  مساعد  مستوى 

خرجنا من الجيش ودخلنا إلى بحر اقتصاد السوق. ثانيا، البقاء في نظام 

اقتصاد السوق. في ذلك الوقت، لم أفهم اقتصاد السوق على اإلطالق، 

فكيف  يوان،  بعشرة  المنتج  هذا  اشتريت  إذا  المثال،  سبيل  على 

يمكنني بيعه الثني عشر يوانا؟ أليس هذا خدعا وكذبا على اآلخرين؟ 

في ذلك الوقت، كانت أفكارنا ال تزال تتقيد بقيود كثيرة، وكنا نغرق في 

شركة  في  أعمل  كنت  وعندما  اآلخرين،  كالم  أصدق  وكنت  البحر،  هذا 

صغيرة ، خدعني اآلخرون وفقدت كل أموالي، ثم قمت باستعادة المال، 

القانون بنفسي،  المحامي، فبدأت أدرس  المال ألكلف  ولم يكن لدي 

أدركت  كله.  العالم  القانونية في  الكتب  بنفسي، قرأت  وأصبح محاميا 

أن اقتصاد السوق يشمل شيئين، أحدهما هو مصدر البضائع، واآلخر 

هو العمالء، والمعاملة بين االثنين هي القانون. ال يمكنني أبدا السيطرة 

على العمالء، ولكن أستطيع السيطرة على مصدر البضائع، وأستطيع 

فعلينا  والتطوير،  بالبحث  للقيام  لنا  الدافع  هو  وهذا  بالقانون.  االلتزام 

تطوير البضائع بالنفس وكسب المال من العمالء عن طريق شرعي.

عن  للبحث  فعدت  تقبلني،  ال  األصلية  الشركة  كانت  الحالة،  تلك  في 

سمحت  واالنفتاح،  اإلصالح  سياسة  تنفيذ  بعد  جديد.  من  العمل 

المدن،  إلى  بالعودة  األرياف  في  العاملين  المثقفين  للشباب  الحكومة 

ولكن الحكومة كانت ال تستطيع تخصيص وتعيين أعمال لهم، فقط 

تسمح لهم ببيع الشاي والخبز والقيام بالتجارة البسيطة. في شنتشن، 

أريد  وكنت  التكنولوجيا،  شركات  بتأسيس  األشخاص  لبعض  ُيسمح 
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أن أحاول فأسست هواوي. في الواقع، تم إنشاؤها بسبب ضيق الحياة. 

ثم أتبع هذه الفكرة، وأقوم بعمل جيد في مصدر البضائع، وأبيعها إلى 

العمالء بسعر معقول، وأكسب األموال من العمالء. هذا هو الحقيقة، 

أسست هذه الشركة، وأقودها إلى اليوم.

توم ماكنزي: ما هدفك لتأسيس الشركة في عام ١٩٨٧؟

ليشبع  الكافي  الطعام  لدي  يكن  لم  الوقت،  ذلك  في  فاي:  تشنغ  رن 

نفسي، وأردت البقاء فقط. في ذلك الوقت، كان أطفالي صغارا، ودائما 

ما أخبرتني أمهم أنها ستذهب إلى السوق في الساعة الخامسة مساء 

لشراء بعض األسماك الفاسدة الرخيصة لألطفال، ألن األطفال إذا لم 

النمو بشكل جيد، فكنا نعيش على الحد  البروتين، فال يمكن  يتناولوا 

أي  نحدد  لم  الوقت،  ذلك  في  طويلة.  لمدة  المعيشة  لمستوى  األدنى 

هدف، ألننا ال نعرف ما إذا كنا نستطيع البقاء. شعاري األكثر شهرة في 

الشركة هو "نريد البقاء على قيد الحياة"، ال يزال شعارنا اليوم هو"البقاء 

على قيد الحياة"، وال يوجد أي هدف عظيم.

توم ماكنزي: هل تخيلت أنك ستتمتع بهذه الشهرة والمكانة اليوم؟

كبر.  أ قدرة  فلديه  رغبة،  أي  لدى شخص  يكن  لم  إذا  رن تشنغ فاي: 

ليست لدي رغبة وال أرغب في الحصول على المزيد من المال، لذلك 

ال أمتلك سوى القليل من األسهم. في عام ٢٠٠٠، لم يكن لدي شقة، 

استأجرت زوجتي بيتا مقابل أشعة شمس الغروب وما تزودت بمكيف 

الهواء، ومساحته نصف مساحة غرفة االجتماع هذه، أي حوالي ٣٠ مترا 

وإذا  الفقر،  واجهنا  تراجعنا  إذا  للتراجع،  طريق  أي  لدينا  ليس  مربعا. 

فنرى  بإصرار،  األمام  إلى  نتقدم  لذلك  اآلمال،  بعض  نجد  فقد  تقدمنا 

٣٣

٣٤



مقابلة رن تشنغ فاي مع تلفزيون بلومبرغ

٣٩٨٣٩٩

الشمس فجأة، ونجد أننا قد وصلنا إلى قمة الجبل فجأة. إذا لم تضربنا 

العالم.  في  بارزة  بمكانة  نتمتع  أننا  نعرف  ال  فنحن  المتحدة،  الواليات 

الواليات  من  شديد  بضرب  هواوي  أصيبت  ولو  حتى  بهواوي  نفتخر 

المتحدة اليوم، ونفتخر بهواوي حتى ولو تنهار بسبب ضرب ترامب، ألن 

ترامب هو الذي قتلنا، وليس أي شخص آخر.

أسلوبك  على  الجيش  في  خبرتك  أثرت  مدى  أي  إلى  ماكنزي:  توم 

إلدارة الشركة؟

رن تشنغ فاي: ليس لدينا أي طريق للتراجع، فعلينا أن نتقدم خطوة 

ونحقق  خطوة  نخطو  الطاحونة"،  يجر  الذي  "الحمار  مثل  بخطوة، 

القوة  من  المزيد  الحمار  لدى  صغيرة،  نتيجة  تحقيق  وبعد  إنجازات. 

إن  الخوف.  ودون  باستمرار  بخطوة  خطوة  األمام  إلى  ويتقدم  الدافعة، 

شخصية الجيش هي التقدم خطوة بخطوة دون خوف من الصعوبات 

والعقبات.

توم ماكنزي: قلت إن عام ٢٠٠٠ كان أيضا وقتا صعبا عندما اتهمت 

سيسكو شركة هواوي بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. 

بالمقارنة مع الوقت الحاضر، هل تعتقد أن الوقت الحالي هو أصعب، 

كثر تحديا؟ أم أن تلك الفترة فترة أ

رن تشنغ فاي: ليس لدينا وقت بال صعوبة، فإن أي وقت هو أصعب 

وقت لنا.

بيع  تريد  كنت   ،٢٠٠٠ عام  في  األخبار،  لبعض  وفقا  ماكنزي:  توم 

٣٥
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الشركة إلى موتوروال، ولكن في النهاية، لم تنجح، فهل نقطة التحول 

هذه تسعدك؟

رن تشنغ فاي: إن موتوروال ليست ذكية في هذا األمر، في ذلك األسبوع، 

نائبه مارك الستكمال جميع  زاندر محل جالفين، وتفاوض معنا  حل 

المالبس  ولبسنا  الوثائق،  جميع  على  التوقيع  وتم  التجارية،  العقود 

وانتظرنا  معا  الطاولة  تنس  لعبنا  الشاطئ  على  لالحتفال  المتلونة 

هذه  على  وافق  ما  زاندر  لموتوروال  الجديد  الرئيس  ولكن  النتيجة، 

عدة  بعد  إريكسون  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قابلت  عندما  الصفقة. 

سنوات، قال إن مارك كان يبكي نادما عندما تحدث عن قراره هذا. لماذا 

ال يوافق على صفقة االستحواذ هذه؟ ال أعرف.

في ذلك الوقت، كنا ال نزال خائفين من الواليات المتحدة، فقد أدركنا أننا 

سنواجه الواليات المتحدة في النهاية بعد سنوات من التطور بالتأكيد، 

لذلك كنا على استعداد لبيع الشركة ونقوم بتطوير السياحة والجرارات 

في  الصفقة.  لهذه  نهائي  اتفاق  إلى  توصلنا  ما  لكن  أخرى،  وصناعات 

فعندما  وسطي،  بحل  المشاكل  وحل  بالتنازل  دائما  أتعود  الحقيقة، 

نناقش من جديد في شركتنا "هل سنستمر عملنا في هذه الصناعة أو 

نبيع الشركة؟" ، قال المسؤولون الشباب إنهم ما زالوا يريدون االستمرار 

في هذه الصناعة ، فهم يجيدون التقنية، وإذا لم نفعل ذلك ويأخذون 

العلم الصغير كمرشد سياحي، فسيشعرون بأنهم ال يجيدون ذلك وال 

يزال يتعين عليهم أن يفعلوا ما يتعلق بالتكنولوجيا. قلت لهم إنه بعد 

عشر سنوات، قد تكون هناك تصادم ومواجهة مع الواليات المتحدة، إذا 

أردنا التقدم، فيجب أن نعمل بجد لرفع مستوياتنا وتحسين منتجاتنا، 

هكذا، توصل الجميع إلى اتفاق على عدم بيع الشركة. نتعرض للضرب 

ما  الجميع  لكن  والجروح،  بالثغرات  مليئة  "الطائرة"  وكانت  اليوم، 

زالوا متحدين للغاية، ولم يكن هناك أي خالف، وهذا مرتبط بتجربتنا 

السابقة. لكن ما إذا كنا نستطيع البقاء، ال نعرف. سألني بعض الناس: 
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"ماذا تفعل إذا تتعرض الطائرة لضرب في المحرك أو خزان الوقود؟" في 

الحقيقة، ال داعي للتحدث عن المحرك أو خزان الوقود، إذا لم نستطع 

شراء الوقود من اآلخرين، فكيف تستطيع الطائرة أن تواصل الطيران؟ 

وهذه ستصبح مشاكل جديدة، نواجه المشكالت ونحلها، ونتقدم خطوة 

بخطوة ونحقق إنجازات تدريجيا.

تهبط؟"،  أن  لطائرتنا  يمكن  "هل  سؤال  على  اإلجابة  مني  طلبَت  لقد 

واآلن ال تزال "الطائرة المكسورة" تطير في السماء، وأحيانا تهب الرياح، 

فال تقاومها "الطائرة المكسورة"، وقد تهبط.

توم ماكنزي: هل هذا الشيء يجعل هواوي أقوى؟

رن تشنغ فاي: ال، بل يمكن أن أقول إنه سيحدث تغييرا جذريا لنا.

كبر فرصة لهواوي في المستقبل في رأيك؟ ٨٣. توم ماكنزي: ما هي أ

رن تشنغ فاي: اآلن لم نحل مشكلة البقاء، فكيف نناقش المستقبل؟ 

هل ستسمح الواليات المتحدة لنا بأن نبقى ونواصل تنميتنا؟ لم نحل 

هذه المشكلة حتى اآلن، لذلك، أعتقد أن المستقبل ما زال بعيدا عنا.

باستثمارها  هواوي  تشتهر  البقاء،  عن  نتحدث  عندما  ماكنزي:  توم 

الضخم في مجال البحث والتطوير، وتستثمر ُعشر إيراداتها السنوية 

في البحث والتطوير كل عام، وهذا هو المحفز الرئيسي لوقوع هواوي 

هواوي،  المتحدة  الواليات  تحظر  اآلن  الخامس.  للجيل  الصدارة  في 

الغيار  وقطع  للمنتجات  والتطوير  البحث  في  كثر  أ ستستثمر  فهل 

التي تطورها هواوي بنفسها؟

رن تشنغ فاي: عندما كنا نبيع المنتجات في الماضي، قمنا بالتسعير 

٣٨

٣٩
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على أساس التكلفة، وكان السعر منخفضا، مما أضر بمصالح الشركات 

أعلى  بالتسعير  نقوم  اآلن  نادم.  وأنا  بعضها،  إفالس  إلى  وأدى  الغربية 

كثر. تتمتع  من سعر إريكسون ونوكيا بشكل عام، ولكن نكسب أمواال أ

كبر مقارنة مع بعض الشركات  آلية التوزيع الداخلية الخاصة بنا بميزة أ

أجل  كثر، يصبحون كسالى. من  أ أموال  الموظفون  فإذا كسب  الغربية، 

تجنب هذا، سننفق المزيد من األموال على البحث العلمي واالستثمار في 

المستقبل، وهذا مثلما يزيد الفالح خصوبة األرض لحصاد المحصوالت 

األجود. شركة أبل هي أعظم شركة في العالم، وبفضل عالمتها التجارية 

رغم  نفسه،  الوقت  في  ولكن  مرتفعا،  منتجاتها  سعر  وكان  المشهورة 

سعرها العالي يمكن للعديد من الشركات التي تبيع المنتجات بسعر 

أبل. في  نتعلم من شركة  أن  باستمرار. علينا  أن تبقى وتتطور  أرخص 

الواقع، لدينا كثير من التدابير لتخفيض التكلفة. إذا كسبنا المزيد من 

األموال، فسنستثمر في البحث والتطوير ونستثمر في المستقبل.

في  فسنستمر  الجوع،  من  نعاني  ال  طالما  الطعام،  لدينا  يزال  ال  طالما 

زيادة االستثمار. حتى في أصعب األوقات، علينا االستثمار للمستقبل، 

إذا واجهنا الخسارة أوىإذا لم  وإال فلن يكون هناك األمل للمستقبل. 

يكن لدينا المال الكافي لدفع األجر، فهي حالة مختلفة. بالطبع ال توجد 

التي يمكنها  إلى توفير األموال  الحالي. نحتاج  الوقت  هذه المشكلة في 

توفيرها، ولن نضعف استثمارنا في البحث والتطوير، وإال فإننا سنموت 

بالتأكيد في المستقبل.

توم ماكنزي: حول موضوع جذب المواهب، رفضت الواليات المتحدة 

العديد من الطالب الصينيين بسبب الوضع الحالي، وال يمكن للكثير 

من العلماء البقاء في الواليات المتحدة، هل هذا فرصة كامنة لهواوي 

لجذب المواهب لالنضمام إلى هواوي؟

٤٠
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هؤالء  إلى  هواوي  من  المختلفة  األقسام  تحتاج  إذا  فاي:  تشنغ  رن 

المواهب، فبالطبع يمكن أن نوظفهم.

توم ماكنزي: ما هو التغيير التكنولوجي األكثر أهمية في المستقبل 

في رأيك؟

رن تشنغ فاي: الذكاء االصطناعي.

االهتمام  ستزيد  هل  ونفسك،  الشركة  إلى  بالنسبة  ماكنزي:  توم 

بالذكاء االصطناعي؟

رن تشنغ فاي: لقد اُستخدمت رقائق الذكاء االصطناعي ونظامه على 

اإلنتاج ونظام  الذكاء االصطناعي في خط  إذا لم يستخدم  نطاق واسع. 

اإلدارة، فستكون تكلفة اإلدارة مرتفعة جدا، ولن نتمكن من االستثمار 

في البحث والتطوير باألموال المتوفرة. باإلضافة إلى ذلك، نستخدم الذكاء 

االصطناعي في منتجاتنا أيضا.

توم ماكنزي: إلى متى ستبقى في منصب الرئيس التنفيذي؟

رن تشنغ فاي: ال أعرف، ربما لفترة.

توم ماكنزي: هل لديك خطة التوريث للشركة؟

رن تشنغ فاي: كانت لدي خطة التوريث. ولكنها ليست لشخص ما، 

بل لمجموعة من المسؤولين، ويتكون نظام شركتنا من عدة مستويات 

من الهيئات، ويشابه هذا النظام التفاعل المتسلسل، وتعد هذه الخطة 

خطة ضخمة، ولكنها ليست لشخص واحد. إال فماذا نفعل عندما كان 

هذا الشخص مريضا؟ عالوة على ذلك، ما زلنا مؤسسة تواجه ضغوطا 

٤١

٤٢
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والضربات  لإلصابات  تعرضت  التي  الطائرة  تلك  مثل  كثيرة  وتحديات 

الكثيرة، لذلك إن الوريث ليس شخصا، بل مجموعة من الناس.

الرئيسيون  الموردون  قام  التوريد،  إلى موضوع  لنرجع  ماكنزي:  توم 

القيود  إن  لهواوي،  التوريد  بتقييد  وغوغل(  وكوالكوم  إنتل  )مثل 

أيضا. كيف تتغلب  البرامج  الغيار فقط، بل على  ليست على قطع 

لخطة  التفاصيل  عن  التحدث  يمكنك  هل  الصعوبة؟  هذه  على 

الطوارئ لهواوي؟

رن تشنغ فاي: يجب على الشركات األمريكية أن تقوم تقييم مصالحها 

الموردين  أعمال  ندعم  نحن  الصائبة.  القرارات  اتخاذ  أجل  وبيئتها من 

معظم  ولكن  كثيرا،  الخطة  عن  اإلعالم  وسائل  تتحدث  للتقييم. 

المعلومات ليست واضحة.

توم ماكنزي: سمعت أنك بدأت خطة الطوارئ قبل عام، لماذا فكرت 

هل  نفذتها؟  وكيف  الوقت؟  ذلك  في  هذه  الطوارئ  خطة  تنفيذ  في 

تستطيع أن تعرفنا بهذه الخطة؟

رن تشنغ فاي: إن خطة الطوارئ ليست للحاالت الطارئة فقط، بل ألن 

نتقدم في هذه الصناعة. إذا لم تستطع تكنولوجيا الصناعة أن تتوصل 

تقدما وقطع  األكثر  الرقائق  بد من صنع  فال  المطلوب،  المستوى  إلى 

الغيار األكثر تقدما لتمهيد الطريق لتطور المستقبل. لكننا نقوم بجزء 

فقط، وليس بإنتاج اآلالف أو بعشرات اآلالف، إال فهي ستكلفنا كثيرا. 

هناك  وكان  اليوم،  لطائرتنا  الوقود"  "خزان  و  "المحرك"  إعداد  تم  قد 

العديد من األماكن على "األجنحة" غير جاهزة، وعلينا أن نحل المشاكل 

ونصلحها. بعد سنتين أو ثالث سنوات، إذا تأتي إلي مرة أخرى، فستعرف 

ما إذا كان بإمكاننا البقاء.

٤٣
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توم ماكنزي: لقد ذكرت البقاء، أريد أن أسأل ما الذي يمكن أن يقتل 

هواوي؟

كبر قاتل قد يقتل هواوي هو أال نثق بالمستقبل،  رن تشنغ فاي: إن أ

وال نمتلك اإلرادة والعزيمة وال نبذل أقصى الجهود.

الوضع  إلى  أدى  الذي  السبب  أن  الناس  بعض  يرى  ماكنزي:  توم 

الحالي لهواوي هو أن الصين كانت تقيد بعض شركات التكنولوجيا 

األمريكية الكبرى من قبل، فقامت الواليات المتحدة بتقييد الشركات 

الصينية كرد فعل، ما رأيك؟

رن تشنغ فاي: إنها ال تمنعنا من دخول سوق الواليات المتحدة فقط، 

سوق  دخول  من  فقط  منعتنا  إذا  العالم.  أنحاء  جميع  في  تقيدنا  بل 

الواليات  سوق  دخول  نريد  ال  ألننا  سعداء  فنحن  المتحدة،  الواليات 

المتحدة في األصل.

العديد  تقيد  كانت  الصين  أن  الناس  من  كثير  يقول  ماكنزي:  توم 

القيود  أن  يبدو  لذلك  الكبرى،  األمريكية  التكنولوجيا  شركات  من 

األمريكية على الصين عادلة.

رن تشنغ فاي: إنهم يروج الفكرة لتقييدنا في أنحاء العالم، هذا ال تمنعنا 

قطع  شراء  من  تمنعنا  بل  فقط،  المتحدة  الواليات  سوق  دخول  من 

تجد  أن  فعليها  التشريع،  خالل  من  المتحدة  الواليات  وتقيدنا  الغيار. 

سلطات  ثالث  ذات  دولة  المتحدة  الواليات  ألن  عليها،  وتدل  أخطاءنا 

فقط  التشريع  أجهزة  بتصويت  علينا  تحكم  أن  يمكنها  ال  منفصلة، 

الدعوى ضدها ونتهمها  لذلك، قررنا رفع  ننتهك دستورها.  أننا  مدعية 

بانتهاك الدستور.

٤٤
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توم ماكنزي: لقد قلت لوسائل اإلعالم الصينية إنك تأمل أن تتمكن 

الصين من تسريع خطوة اإلصالح واالنفتاح. إذا قامت الصين بتسريع 

خطوة اإلصالح واالنفتاح في وقت مبكر، فهل الوضع سيختلف عن 

الوضع الحالي؟

لإلصالح  البالد  بخطة  شركتنا  وضع  ربط  يمكننا  ال  فاي:  تشنغ  رن 

واالنفتاح. ظللت أؤيد سياسة اإلصالح واالنفتاح في البالد، بفضلها، تتطور 

إلى دولة مزدهرة وقوية. يجب على الصين أن تواصل االنفتاح  الصين 

بدال من إغالق أبوابها، والخمسة آالف سنة من االنعزال واإلغالق للصين 

أدت إلى الفقر والتخلف، والثالثون عاما من اإلصالح االنفتاح في الصين 

أتت باالزدهار. لذلك سياسة اإلصالح واالنفتاح تفيد الصين. وهذا ال يهم 

مصير هواوي، ولكننا نظل نؤيد سياسة اإلصالح واالنفتاح في الصين.

إن  أيضا.  ضروري  هو  بخطوة  خطوة  المنتظم  االنفتاح  فإن  ذلك،  مع 

لهواوي  تسمح  ال  ولكنها  انفتاحا،  األكثر  الدولة  هي  المتحدة  الواليات 

باالنفتاح  القيام  من  المتحدة  الواليات  تمكنت  إذا  سوقها.  بدخول 

المنتظم، فمن المفهوم أن تقوم الصين بنفس الشيء.

توم ماكنزي: هل ممكن أن تتحدث عن مستقبل هواوي بعد خمس 

سنوات؟ ما هي رؤيتك لشركة هواوي بعد خمس سنوات؟ وما هي 

توقعاتك؟

رن تشنغ فاي: ال أتخيل مستقبل هواوي بعد خمس سنوات، أركز فقط 

على السنوات الثالث المقبلة. بعد ثالث سنوات، ممكن أن تأتي إلينا مرة 

أخرى، فإذا ماتت هواوي، يرجى إحضار باقة من الورود إلى المقبرة، وإذا 

الحياة، فسوف أرسل لك كعكة كبيرة.  تزال على قيد  كانت هواوي ال 

آمل أال تحضر الورود بعد ثالث سنوات، بل آمل أن أصنع كعكة كبيرة 

لك، هذا هو أملي وهدفي. لكن ما يجري أمامنا ال يزال مجهوال.

٤٦

٤٧
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توم ماكنزي: ما زال هدفك البقاء؟

رن تشنغ فاي: البقاء هو الهدف األول دائما، فبدون البقاء، لن نتمكن 

حل  علينا  األحالم.  كانت  مهما  أبدا  أحلم  لم  تطور.  أي  تحقيق  من 

المشاكل بالواقعية.

توم ماكنزي: ذكرت قضية شركة سيسكو في عام ٢٠٠٣. ومنذ ذلك 

الحين، هل يكون لديك أي شيء يمكنك بصفتك الرئيس التنفيذي 

الملكية  من  هواوي  موقف  بشأن  الجميع  قلق  لتخفيف  تفعله  أن 

الفكرية؟ إذا قام موظفو هواوي بسرقة حقوق الملكية الفكرية من 

الشركات األخرى، فماذا تفعل؟

رن تشنغ فاي: نظل نولي اهتماما كبيرا إلدارة حقوق الملكية الفكرية، 

لذا فإن مثل هذه الدعوى الكبيرة لقضية سيسكو انتهت بالمصالحة 

إدارة  لتعزيز  األهمية  وأدركنا  كثيرا،  يحذرنا  األمر  هذا  إن  الجانبين.  بين 

للبشر،  كثيرا  الفكرية  ملكيتنا  ساهمت  قد  الفكرية.  الملكية  حقوق 

وأنشأنا آليات ونظما كثيرة داخل الشركة إلدارة الملكية الفكرية أيضا.

توم ماكنزي: سمعت أن لدى هواوي ثقافة تدفع الموظفين إلى األمام 

وتحثهم على السعي إلى الفوز، وهي تسمى أيضا ب"ثقافة الذئب". 

رؤوس  سرقة  مثل  المشاكل،  بعض  إلى  الثقافة  هذه  تؤدي  هل 

المطاط لشركة تي موبايل، هل تسببها هذه الثقافة المتطرفة؟

رن تشنغ فاي: لقد دخلت بعض القضايا العملية القضائية وسُتعالج 

وفقا لحكم المحكمة. إن ثقافتنا وإدارتنا فعالة بشكل عام.

توم ماكنزي: هل سبق أن أنشأِت الشركة مثل هذه اآللية لمكافأة 

٤٨

٤٩



مقابلة رن تشنغ فاي مع تلفزيون بلومبرغ

4٠٧

سرقة الملكية الفكرية من اآلخرين؟

رن تشنغ فاي: طبعا ال.

توم ماكنزي: سمعت أن وزارة العدل األمريكية اتهمت هواوي بأنها 

سرق  إذا  أي  زمان،  منذ  الشركة  داخل  هذه  المكافأة  آلية  أنشأت 

فستحصل  األخرى،  الشركات  من  الفكرية  الملكية  هواوي  موظف 

على المكافأة.

وسننتظر  الدعوى  األمريكية  العدل  وزارة  رفعت  قد  فاي:  تشنغ  رن 

ونعتمد على حكم المحكمة.

توم ماكنزي: فأنت لن تتغاضى عن هذا النظام؟

رن تشنغ فاي: نعم، بالتأكيد.



يعتمد المحتوى في هذا المنشورعلى مقتطفات من مقابالت مؤسس هواوي والرئيس التنفيذي السيد رن مع 

وسائل اإلعالم. هذه هي المعلومات الداخلية. إنه من الممنوع استخدامه ألي أغراض تجارية.



 امسح رمز االستجابة السريعة
للحصول على النسخة اإللكترونية


