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 الشكر والتقدير

 
كالكماؿ  - ينسب الفضؿ كمو في إكماؿ فإليوفي البداية , الشكر كالحمد هلل ,جؿ في عبله , 

 ىذا العمؿ. -يبقى هلل كحده 
سكر عزيز حيدر المشرؼ عمى يفك كبعد الحمد هلل , فإنني أتكجو إلى أستاذم الدكتكر البر 

م كممات حقو , فمكال مثابرتو كدعمو المستمر ماتـ ذم لف تفيو أالرسالة بالشكر كالتقدير كال
كؿ لكؿ أساتذتي الذيف تتممذت عمى أيدييـ في كؿ مراحؿ ىذا العمؿ .كبعدىا فالشكر مكص

 دراستي حتى أتشرؼ بكقكفي أماـ حضراتكـ اليكـ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج

  :الممخص

( في المجاؿ العسكرم Hi-Techىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أىـ التطكرات التي شيدتيا صناعة الػ )
كمعرفة أسباب اعتماد إسرائيؿ عمى صناعة الػ  كأىـ مجاالتيا، 2012 – 1982اإلسرائيمي خبلؿ الفترة 

(Hi-Tech في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي. كالكشؼ عف طرؽ حصكؿ إسرائيؿ عمى أحدث التطكرات )
 ( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي. Hi-Techفي صناعة الػ )

يفرض عمييا التفكؽ كاعتمدت ىذه الدراسة عمى فرضية مفادىا أف الياجس األمني الذم تعيشو إسرائيؿ، 
 ( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي.Hi-Techالعسكرم في جميع مجاالتو، كأىميا صناعة الػ )

 كلتحقيؽ ىذه األىداؼ كالتأكد مف صحية الفرضية اتبعت الدراسة األسمكب الكصفي التحميمي. 

ـ تطكر التكنكلكجيا حيث استعرضت الدراسة في الفصؿ الثاني أىمية التكنكلكجيا في الصناعات، كمف ث
الصناعية الحديثة، كتطكر تكنكلكجيا األسمحة. أما الفصؿ الثالث فقد تـّ تخصيصو لمكضكع أثر 

 ( كمكانتيا كدرىا في االقتصاد اإلسرائيمي. Hi-Techصناعات )

ـّ  ( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي، التي Hi-Techكضيح أسباب اعتماد إسرائيؿ عمى صناعة الػ )تكت
 مت في ثبلثة عكامؿ، كىي العامؿ األمني كالعامؿ السياسي، كالعامؿ االقتصادم.تمث

، تـ 2012 – 1982( التي شيدتيا إسرائيؿ خبلؿ الفترة Hi-Techة التطكرات في صناعة الػ )فكلمعر 
( العسكرية اإلسرائيمية، كمف ثـ تقسيـ ىذه الفترة إلى قسميف، األكؿ تنازؿ Hi-Techعرض نبذة عف )

أمثمة عمى إضافة إلى عرض ، 2012 – 1991، كالثاني الفترة 1990 – 1982اعات التكنكلكجية الصن
، كقد شيدت فترة الدراسة تطكرات عّدةػ مثؿ ( في الصناعات العسكرية كتطكراتياHi-Techاستخداـ )

لكتركنيات الطيراف، ك بصرية -الصناعة الكيرك، ك المعالجاتك صناعة الحاسبات  اـ نظ، ك الركبكت، ك ا 
 .التصكير الحرارم، ك كسايمت

إسرائيؿ تعمؿ عمى امتبلؾ كتطكير أحدث الصناعات أما أبرز نتائج ىذه الدراسة فتتمثؿ في أف 
أىـ ىذه الطرؽ تبادؿ كانت التكنكلكجيا بكسائؿ مختمفة، كتعتمد بالدرجة األكلى عمى الكاليات المتحدة، ك 

 .التنمية كالبحثالمعمكمات الخاصة بتطكير أجيزة الدفاع، كبرامج 



 د

أسباب تدفع إسرائيؿ لمحصكؿ عمى ىذه الصناعات، األكؿ العامؿ األمني المتمثؿ في  تبّيف كجكد ثبلثةك 
عمؿ إسرائيؿ بشكؿ  مستمر عمى تقكيـ كضعيا األمني كالتكنكلكجي، لتككف عمى اطبلع دائـ بآخر 

ما الثاني فيك سياسي، يتمثؿ في اعتبار أ. المستجدات األمنية كالسياسية كاالقتصادية كاّلتقنية العالمية
صفقات األسمحة اإلسرائيمية مع غيرىا مف الدكؿ، كسيمة لكسب دعـ ىذه الدكلة إلسرائيؿ في مكقؼ 

تسعى إسرائيؿ إلى زيادة اإلنتاج بما يفكؽ احتياجات إذ الثالث اقتصادم، ك سياسي إقميمي معيف أك دكلي، 
يساعد عمى تقميص كمفة المنتج، كبما يجعمو منافسان لممنتجات لكبما يسمح بالتصدير لمخارج، يا قكات

المماثمة في األسكاؽ الدكلية، لذلؾ تحرص الصناعة الحربية اإلسرائيمية أف يككف إنتاجيا كبير الحجـ، 
 كطكيؿ األجؿ، كقميؿ الكمفة.

مجاالت العسكرية، التي تدخؿ في كافة الك تمتمؾ صناعات تكنكلكجية عسكرية متقدمة، كتبّيف أف إسرائيؿ 
بدءان مف الرشاش المحمكؿ مع القكات الخاصة، حتى أجيزة الرصد الحديثة المتصمة مع األقمار 

باإلضافة إلى الركبكت الذم يقكـ بيماـ بدالن مف الجنكد، كحصمت عمى نظاـ ايمتكس  ،الصناعية
 .المخصص لحماية الدبابات، كحصمت عمى تكنكلكجيا التصكير الحرارم

لنا أف إسرائيؿ تسعى إلى استخداـ أقصى حدكد التطكر التكنكلكجي المكجكد كبمختمؼ أنكاعو،  كتبّيف 
كتسخيره في المجاؿ العسكرم، كذلؾ لتمبية احتياجات إسرائيؿ األمنية، كالتعكيض عف ضخامة الجيش 

 كارد االقتصادية.باستخداـ التكنكلكجيا، كالتقميؿ مف الخسائر البشرية قدر اإلمكاف، كلمتعكيض عف قمة الم
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Hi-Tech industry in the Israeli military field (1982 - 2012) 

Prepared by: Sherihan AlShatrit 

Supervisor: Prof. Aziz Hedar 

Abstract: 
This study aims to show the important developments in the Israeli Hi-Tech industries upon 

the Israeli military between 1982-2012. It also aims to explore the reasons which made Israel 

depend on Hi-Tech industries in its military and to show the steps it has taken to reach an 

advanced stage in this sector. 

The hypothesis of this study is that the Israeli security concern has necessitated achieving 

military advantage in all of its fields, especially in the Hi-Tech industries. A descriptive and 

analytical method has been used to examine the mentioned hypothesis. 

Chapter two shows the importance of using technology in industry as a whole, in modern 

industries and in arms industries. The third chapter examines the effects of the Hi-Tech 

industries and their role in the Israeli economy. 

Israeli dependence on the Hi-Tech industries in its military field has rested on three factors: 

political, economic and security.  

A brief background about Israeli military Hi-Tech industry is given covering the period 

between 1982-2012, in addition to several examples on specific areas in which Hi-Tech in 

military industries  have developed such as computers, processors, Avionics, Iltex system, 

thermographs and the electro-visual industry. 

The results of this study show that Israel strives to have and to develop the latest 

technological industries in different ways relying, mainly on the USA. One of the most 

important exchanges has been privileged information about defense systems and research and 

development programs. 

According to the results, there are three reasons which encourage Israel to acquire these 

industries. First, the security factor as Israel always tries to develop its security system. The 

second is political, representing in arms procurements with other countries. The third is 

economical as Israel endeavors to increase the production in these industries for export. In the 

long term, full-size and low cost products are the top priority for the Israeli military 

industries. 

The study shows that Israel has advanced military Hi- Tech industries in all its military 

equipment including automatic machine guns, modern surveillance systems connected to 

satellites, its military robots, the Ilitex system and the thermographic technology. 

Consequently, Israel strives to use its advanced technological development in all of its 

industries as a means to protect itself from the external threats.   
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 الفصل األول: 

________________________________________________________ 

 مقدمة الدراسة ومشكمتها: 

 المقدمة:  1.1

العربية،  كدكلة محتمة كسط مجمكعة مف الدكؿإسرائيؿ( منذ تأسيسيا عمى تثبيت كجكدىا  تعمؿ )دكلة
كتعمؿ عمى بقاء سيادتيا عمى األرض، كال يتحقؽ ليا ىذا األمر، إال إذا بقيت قكية عسكريان، كمتفكقة في 

ؿ جاىدة عمى مجاؿ الصناعات العسكرية التقميدية كالمتقدمة عمى كؿ مف تعتبرىـ أعداء ليا، كىي تعم
تطكير كتحديث كتحسيف صناعاتيا العسكرية بأم كسيمة ممكنة، كجمب التطكر التكنكلكجي في المجاؿ 

 العسكرم كاستخدامو.

( في إسرائيؿ عسكريان كأمنيان كاقتصاديا، سكؼ تعرض ىذه الدراسة Hi-Techكلمتعرؼ عمى أىمية )
المختمفة لمدكؿ، ثـ  التكنكلكجيا في الصناعات أىمية، ك االقتصاد كالتكنكلكجيا العسكريةالعبلقة بيف 
تطبيقات ، ك تكنكلكجيا األسمحة، كالتي اشتممت عمى تطكر التكنكلكجيا الصناعية الحديثةتستعرض 

 .( في الحركبHigh-Techالتكنكلكجيا العميا )

سرائيمية ( العسكرية اإلHi-Techالتطكرات في صناعة الػ )سة بشيء مف التفصيؿ اكذلؾ تتناكؿ ىذه الدر 
( في المجاؿ Hi-Techأسباب اعتماد إسرائيؿ عمى صناعة الػ )، كمف ثـ 2012 – 1982خبلؿ الفترة 

 . العامؿ االقتصادم ك العامؿ السياسيك  العامؿ األمني، كالعسكرم اإلسرائيمي
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مف ، كالتي تتض( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيميHi-Techمجاالت صناعة الػ )ثـ تتطرؽ الدراسة إلى 
لكتركنيات الطيراف، ك المعالجاتك صناعة الحاسبات  نظاـ ، ك الركبكتك بصرية  -الصناعة الكيرك، ك ا 

. فيذه الصناعات المتقدمة في إسرائيؿ لـ تكف كليدة المحظة أك بجيكد التصكير الحرارم، ك ايمتكس
تبادؿ ، مثؿ إسرائيؿ عمى التكنكلكجيا العسكريةمت مف خبلليا طرؽ حصإسرائيمية خاصة، إنما تكجد 

برامج تبادؿ المعمكمات العممية ، ك برامج التنمية كالبحث، ك المعمكمات الخاصة بتطكير أجيزة الدفاع
 ، كخاصة مع الكاليات المتحدة.كاليندسية

 مشكمة الدراسة:  1.2

( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي، كاإلجراءات التي Hi-Techتعالج ىذه الدراسة مكضكع دكر صناعات )
ت كتقكـ بيا إسرائيؿ لمحصكؿ عمى ىذه الصناعات، كذلؾ الطرؽ التي تـّ مف خبلؿ الحصكؿ عمى قام

ىذه الصناعة، كاألسباب المؤدية لذلؾ، فإسرائيؿ تعيش حالة مف عدـ االستقرار األمني، يدفعيا ىذا األمر 
خية، كىي محاطة فمسطيف التاري أراض دكلة تحتؿالمتبلؾ أفضؿ كأحدث المعدات العسكرية، حيث إّنيا 

، لياأعداء تعبرىـ مف ثبلث جيات بدكؿ عربية، تنظر إلييـ إسرائيؿ رؤية إستراتيجية بعيدة المدل، ك 
خاضت إسرائيؿ فقد  دكلة عربية. ةأيكبيف  ياكتأخذ إسرائيؿ بعيف االعتبار احتماؿ حدكث نزاع مسمح بين

في قطاع غزة، كمع حزب اهلل في ، كتعيش حالة حرب مع حركة حماس 8491سنة عديدة منذ  ان حركب
جنكب لبناف، إضافة إلى المكاجيات كالعمميات التي تحدث في الضفة الغربية كالمستكطنات، في فترات 

إسرائيؿ ككؿ، مف  كدكلةمتقطعة، كىذا بدكره يجعؿ مف الحفاظ عمى األمف كالمكاطف اإلسرائيمييف، 
 يات دكلة إسرائيؿ.أكلكيات أم حككمة، كيعتبر إستراتيجية مف إستراتيج

 أسئمة الدراسة:  1.3

( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي خبلؿ الفترة Hi-Techما أىـ التطكرات التي شيدتيا صناعة الػ ) 
 ؟1181 - 8411

( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي؟ ما أىـ Hi-Techعمى صناعة الػ )إسرائيؿ  اعتمادما أسباب  -8
 ( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي؟ Hi-Techالمجاالت في صناعة الػ )

( في المجاؿ العسكرم Hi-Techكيؼ تحصؿ إسرائيؿ عمى أحدث التطكرات في صناعة الػ ) -1
 اإلسرائيمي؟ 
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 أهمية الدراسة:  1.4

تكمف أىمية ىذه الدراسة مف الناحية العممية كالمعرفية، فيي تعمؿ عمى التكضيح لمقارئ ما تكصمت إليو  
كتبّيف الطرؽ التي مف خبلليا تقكـ إسرائيؿ ، 1181ية اإلسرائيمية حتى العاـ الصناعات التكنكلكج

بالحصكؿ عمى أحد الكسائؿ القتالية، كىذا بحد ذاتو يبّيف لمقارئ العربي بشكؿ عاـ، كالفمسطيني بشكؿ 
 خاص المدل الذم كصمت إليو إسرائيؿ مف تطكر كتقدـ في المجاؿ العسكرم.

اؽ جديدة لباحثيف آخريف، كيمكف أف تُبنى عمييا أفكار جديدة تدرس الشأف كذلؾ تفتح ىذه الرسالة آف
 اإلسرائيمي بعمؽ كشمكلية أكثر. 

 

 أهداف الدراسة:  1.5

 تعمؿ ىذه الدراسة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:

( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي خبلؿ Hi-Techمعرفة أىـ التطكرات التي شيدتيا صناعة الػ ) -8
 . 1181 – 8411الفترة 

( في المجاؿ العسكرم Hi-Techأسباب اعتماد إسرائيؿ عمى صناعة الػ )التعرؼ عمى  -1
   اإلسرائيمي.

 . ( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيميHi-Techأىـ المجاالت في صناعة الػ )معرفة  -3

( Hi-Techتحصؿ إسرائيؿ عمى أحدث التطكرات في صناعة الػ )التي مف خبلليا  معرفة الطرؽ -9
  .في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي

 

 فرضية الدراسة:  1.6

 تعتمد ىذه الدراسة عمى الفرضية اآلتية: 

إف الياجس األمني الذم تعيشو إسرائيؿ، يفرض عمييا التفكؽ العسكرم في جميع مجاالتو، كأىميا 
 ( في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي.Hi-Techصناعة الػ )



4 

 حدود الدراسة:  1.7

إسرائيؿ بشكؿ مباشر، كىي المكاف الذم تتناكلو الدراسة بشكؿ تفصيمي، كدكؿ  دكلة: مكانيةالحدود ال
 أكركبية كالكاليات المتحدة، حيث تأتي الدراسة عمى ذكرىا في مكاضيع متنكعة.

 ـ .1181 – 8411: الفترة الممتدة ما بيف األعكاـ الحدود الزمنية

 منهجية الدراسة: 

فيك يصؼ الكاقع ب الكصفي التحميمي، فيك يتناسب مع ىذا النكع مف الدراسات، تتبع ىذه الدراسة األسمك 
كما ىك مف خبلؿ الرجكع إلى األدبيات كالدراسات التي تناكلت نفس المكضكع، كمف ثـ تحميؿ ما كرد 

 فييا مف معطيات كبيانات كمعمكمات.

 

 الدراسات السابقة:  1.8

 (: 1182دراسة )النقيب، كقسكـ، 

يا الباحثاف مكاضيع عدة تتعمؽ باالقتصاد السياسي لصناعة التقنية العالية في إسرائيؿ، فقد تناكؿ في
ة الخاصة باقتصاد صناعة التقنية العالية، مثؿ اقتصاد المعرفة كرأس الماؿ يأكضحا األساسيات المفاىيم

سي المبني عمى مراحؿ البشرم، كدكر الدكلة في صناعة التقنية العالية، كاستعرضا اقتصاد إسرائيؿ السيا
مختمفة، كاالستيطاف كالتكسع بالبناء كاإلنشاءات كدكر الصناعات التقنية في تطكر اقتصاد إسرائيؿ. 
إضافة إلى ذلؾ عرضا تأثير ىذه الصناعة في مجاؿ األكضاع السياسية، كدكرىا في المحيطيف اإلقميمي 

 العالية.  كالعالمي، كدكر الجانب الحربي كاألمني في صناعة التقنية

 :(Haft, 2014هافت )دراسة 

 الناحية متقدـ مف سكقي اقتصاد لدييا 1183 حتى العاـ أكضح الباحث في بداية الدراسة أف إسرائيؿ
 كالمعدات كالمكاد، كالحبكب، الخاـ، النفط مف الرئيسية التكنكلكجية، كيشتمؿ ىذا التقدـ عمى الكاردات

سنة ماضية، كانت معظـ  12كغيرىا، كأكضح أيضان أنو خبلؿ  الفائقة، تكنكلكجيا معدات العسكرية،
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الصناعات العسكرية كاألمنية اإلسرائيمية ترّكز عمى استخداـ التكنكلكجيا، كأم صناعة ذات صمة بيا، 
 حتى المستحضرات الدكائية. 

 كعمـ الحيكية كأكضح كذلؾ أف مجاؿ التكنكلكجيا العسكرم كاسع كمتعدد، كيدخؿ ضمنو التكنكلكجيا
، كالتكنكلكجيا مكضحان أف ىذا يضيؼ عمى المجاؿ  الذكية، كالمكاد النانكية )الركابط المجيرية( الجينـك

 كاألجيزة كالمكاد. جديد لمعمميات العسكرم إنتاج

 

 (:Rubinstein, 2012روبنشتاين )دراسة 

رائيؿ كدكلة أمنية تناكلت الباحثة أىـ الشركات المخصصة في الصناعات التكنكلكجية، كأكضحت أف إس
كدفاعية تتعامؿ مع الشركات المتخصصة في الصناعات التكنكلكجية المتطكرة، كذات السمعة الحسنة في 

 الحصكؿ تـ التي كالمعرفة الكاسعة ىذا المجاؿ، حيث تعتمد إسرائيؿ في التكنكلكجيا العسكرية عمى الخبرة
نت كذلؾ أف إسرائيؿ نجحت في امتبلؾ اإلسرائيمي، كبيّ  لمجيش عسكرية تقنيات تطكير في عمييا

 تكنكلكجيا عسكرية كمدنية، مف شأنيا صناعة كتصميـ أنظمة األمف المدنية كالعسكرية.

الجكية، كأنظمة المبلحة الجكية،  الصناعات العسكرية اإلسرائيمية في مجاؿ كتناكلت الباحثة المنتجات
 تخدـ فييا التكنكلكجيا العسكرية، مثؿ ابتكارطيار، كتحدثت عف مجاالت عّدة تس بدكف طائرات كتطكير

 البنية كفي كحماية اإلرىاب، كالبحرية، كفي مكافحة الطيراف مثؿ مجاالت في كمدنية عسكرية نظـ
 اإلسرائيمية. التحتية

 (: Even, 2010إيفين )دراسة 

 أنيا  الباحثقكية، كيرل  دفاعية بينت الدراسة أف دكلة إسرائيؿ بكضعيا الحالي بحاجة إلى مؤسسة
كتناكؿ كذلؾ حجـ المصركفات كالنفقات العسكرية اإلسرائيمية، كقارنيا مع دكؿ  إلسرائيؿ، كجكدية ضركرة

أكركبية متقدمة، كبّيف أف الصناعات العسكرية اإلسرائيمية كاألمف ليا األكلكية عمى باقي القطاعات 
أخرل لخطر  كطنية أىداؼ يعرض اعي الالدف اإلنفاؽ األخرل في الدكلة، كأكضح أف سبب ذلؾ يعكد أف

الدفاع لتطكيرىا بشتى المجاالت، كخاصة االتصاؿ  ميزانية كبّيف أنو يجب أف يككف زيادة في التراجع،
 كالتكنكلكجيا العسكرية، كتناكؿ في ىذا الشأف التكنكلكجيا المخصصة لسبلح الجك.
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 :(Peled, 2010بيميد ) دراسة

إسرئيؿ التكنكلكجية في الصناعات العسكرية، كأكضح أف التكنكلكجيا  قدرات عمؿ الباحث عمى تقييـ
العسكرية اإلسرائيمية متفكقة كمتقدمة عمى العديد مف الدكؿ األكركبية في مجاؿ الصناعة كالتصميـ 

 كاالبتكار، كأكضح أف اإلنفاؽ العسكرم ال يؤثر عمى باقي القطاعات االقتصادية األخرل.

ة اليجكمية كالدفاعية، حإنشائيا تعمؿ عمى تطكير جيش الدفاع، مف حيث األسمكبّيف أف إسرائيؿ كمنذ 
ـّ إدخاؿ الصناعات التكنكلكجية كاليندسية في النظاـ التعميمي، كأكضح أف الترابط الكثيؽ بيف  بحيث ت
 القطاع األكاديمي كالقطاع العسكرم يأتي بنتائج إيجابية عمى الصناعات التكنكلكجية العسكرية، فيذا
الترابط يسيـ في تخصيص المكارد، كيحافظ عمى النفقات، كيعمؿ عمى تطكير كتحديث البنية األمنية 

 اإلسرائيمية، كيؤدم إلى تطكير الصناعات التكنكلكجية.
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 : الثانيالفصل 

______________________________________________________ 
 : اإلطار المفاهيمي لمدراسة

 مقدمة وتعريف:  2.1

في سعي اإلنساف لتحقيؽ التقدـ كالتطكر، استخدـ التطكرات العممية في مجاؿ الصناعة، كأىميا 
 كممة تعد كلـ ،فشيئان  شيئان  اليكمية كالصناعية عمى حد سكاء يتسع الحياة في دكرىا التكنكلكجيا، فقد بدأ

 كالصناعة، كاالقتصاد الت كثيرة، التعميـمجا في التكنكلكجيا دخمت لقد العامة، عمى غريبة تكنكلكجيا
 جزءان  أصبحت أنيا حتى كالفضاء، األرض كعمكـ كاليندسة الطب مثؿ متعددة تستخدـ في مجاالت

 (Miller, 2008الصناعات العسكرية في الدكؿ المتقدمة. ) في أساسيان 
عمؿ عمى  الربط بيف العمـ )فف العمـ(، أم الطريقة التي ت يشير مفيـك التكنكلكجيا بمعناه الكاسع إلى

 نتائج عمى يعتمد الذم اإلجراء إنيا حيث بيا، المناطة كالكظيفة نفسيا اآللة كالصناعة، أم الربط بيف
فائدتو، كُتعنى التكنكلكجيا بيذه  مف التأكد يتـ إنتاج تحقيؽ في تساعد أك تنتج التي كالقياس المبلحظة

 كفي المجاؿ الصناعي تعّرؼ. مفيدة اإلنساف يعتبرىا تيال كالخدمات المكاد إنتاج الحالة بعمميات
 مف بيئتو  عمى اإلنساف سيطرة مف التأكد إلى ييدؼ الذم المنطقي المعرفي بأنيا المجاؿ التكنكلكجيا

 (Hecker, 2005محددة. ) عممية قكانيف  تطبيؽ خبلؿ

 يتضمف بحيث السائد ماعياإلجت اإلطار مف ينبثؽ أف البد التكنكلكجيا تعريؼ أف يعتبر مف كىناؾ
 عند أنو نستخمص ىنا مف. التكنكلكجيا مفيكـ يكحد عاـ تعريؼ  يكجد فبل كبالتالي كالغرض السياؽ
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 المجاالت في كحتى المجاالت مختمؼ في المستخدمة أنكاعيا بيف الفصؿ يجب التكنكلكجيا عف الحديث
 قد لمنسيج مصنع في تستخدـ التي كنكلكجياالت فمثبل. ليا مفصؿ تعريؼ إعطاء نستطيع ال ربما المتشابو

 مختمفة المصنعيف إنتاج كطريقة عمؿ مبدأ لككف آخر مصنع يستخدميا التي المكاصفات بنفس تتسـ ال
  . البدائية اإلنتاج عمميات عمى يعتمد اآلخر كبقاء إحداىا في الحديثة التقنيات الستخداـ نتيجة

االقتصاد في ىذه الرسالة، ال بّد مف تعريفيا تعريفان محددان لتحديد كعند الحديث عف التكنكلكجيا كعبلقتيا ب
االستخدامات التي تدخؿ في المجاؿ العسكرم فقط، التي ستتناكليا ىذه الرسالة. فقد تعددت التعريفات 
المكضحة لمفيكـ التنككلكجيا الصناعية، كذلؾ الرتباطيا القكم كالمتنكع في الصناعات الحديثة، فبعد 

ماد عمى اآللة كحمكليا محؿ اإلنساف، بدأت الصناعات تكتسب مسمى لمرحمة جديدة، كىي االعت
التكنكلكجيا الصناعية، أك التفكير الصناعي، أك الذكاء الصناعي، أك محاكاة اآللة لمياـ البشر، فقد 

 (Miller, 2008مكجكد مع اآللة الحديثة، تتمقى أكامر كتنفذىا. ) أساسيان أصبحت التكنكلكجيا جزءان 
مياـ الصناعية عبارة عف الإف ىذه التكنكلكجيا المتنكعة األداء كاالستخداـ كالكظائؼ، كالمتنكعة في تنفيذ 

محاكاة كتمثيؿ لجيد األيدم العاممة كالميارات الصناعية الحرفية، كلمتفكير اإلنساني المدمج في اآلالت 
مة أـ الخفيفة، النافعة بعبلج ية، سكاء الثقالتكنكلكجية، كتكافر ىذه العناصر في الصناعات المتنكع

 اإلنساف، أـ المخصصة ألغراض التدمير كالقتؿ، يشكؿ البنية األساسية لمصناعات التكنكلكجية الحديثة.
كقد تكصؿ اإلنساف ليذه الصناعات عف طريؽ العمؿ، كال يخمك جزء مف ىذه الصناعات إال كمبني عمى 

جة الحاسكبية كااللكتركنيات، إضافة إلى الفيزياء كالكيمياء أساسي عممي، خاصة اليندسة كالبرم
 (Bakhshi, 2015كالبيكلكجيا، كبكافة تخصصاتيا كأفرعيا كاشتقاقاتيا. )

 لبلكتشافات العممي التطبيؽ ىي كىذا االرتباط بيف التكنكلكجيا كالعمكـ يدؿ عمى أف التكنكلكجيا
النظر  كجية أما مف العممي. البحث خبلؿ مف إلييا ؿالتكص يتـ التي المختمفة العممية كاالختراعات

 بما فييا المستخدمة كاألساليب اإلنتاجية العممية تطكير عف عبارة ىك التكنكلكجيا مفيكـ االقتصادية، فإف
 معرفة ىي األسمكب. كعند التعمؽ أكثر نجد أّف التكنكلكجيا تطكير أك اإلنتاج تكاليؼ خفض يحقؽ

 عف عبارة كىي. الثركة إنتاج عمى فتساعد التكنكلكجيا أما المعرفة ينتج فالعمـ العمة، معرفة كالعمـ الكسيمة،
 الصناعي، الفف مستكل في كاضح تقدـ عمييا كيترتب الصناعة مجاؿ في عممية بتطبيقات تتعمؽ أفكار
 يالعمم التطبيؽ أنيا عمى آخر تعريؼ كىذا الفكرة، الكتشاؼ السابقة الحالة إلى بالقياس كذلؾ

 عبارة كىي العممي، البحث خبلؿ مف إلييا التكصؿ يتـ التي المختمفة العممية كاالختراعات لبلكتشافات
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 في اإلنساف يستخدميا التي كاإلدارية المادية كالكسائؿ كاألدكات المتراكمة كالخبرات المعارؼ مجمكعة عف
 (Bruce, 1989) .يةالماد حاجتو إلشباع اليكمية حياتو مجاؿ في معينة ككظيفة عمؿ أداء

األىـ  الكسيمة كتعد بتطكر المجتمعات، الصناعات التكنكلكجية كالتكنكلكجيا عامة مرتبطة ليذا، أصبحت
 جديد مجتمع بناء في مباشرة بطريقة تساىـ فيي متطكرة، مجتمعات إلى النامية المجتمعات بنقؿ كاألسرع
ير الكقت كتقميؿ الجيد، كفي تركيز المعرفة، إلكتركنية، كتساىـ في تكف معمكماتية خدمات عمى يعتمد

 مباشرة صمة ذات كزيادة التخصصات كتكجيييا بطريؽ كاحدة خالية مف التشعبات، فدخمت عمكـ جديدة
أدكات  تقّدـ فالتكنكلكجيا كالتعميـ، كىذا جميعو يصب لصالح التطكر كالتقدـ، كاإلنتاج االتصاؿ بخدمات

عادة التنمية تسريع شأنيا مف  ,Millerتكفير المعمكمات البلزمة كبزمف أسرع. ) ىيكمتيا، مف خبلؿ كا 

2008) 

 
 أهمية التكنولوجيا في الصناعات:  2.2

لمتكنكلكجيا أدكار بارزة كمؤثرة في تسريع عجمة االقتصاد، كمنيا تكتسب التكنكلكجيا أىمية مف زكايا 
أك االعتماد عمى التكنكلكجيا لرصد ، ةكبلت االقتصاديحؿ المشكجكانب متعددة، فيي العامؿ األساس في 

الناتج عف الصناعات، كتكقع التمكث كتكقع التحديات كالصعكبات المتكقعة، عمى سبيؿ المثاؿ قياس 
 الككارث الطبيعية كتقميؿ خطكرتيا، فتساىـ بحفظ رأس الماؿ البشرم كالمادم.

استحداث آالت، أك أجزاء مف آالت،  كتساىـ الطرؽ التكنكلكجية في الحفاظ عمى مكارد الطاقة، مف خبلؿ
يمكنيا تقدير كبدقة بالغة كمية الطاقة المطمكبة إلتماـ ميمات صناعية، فالمجسات اإللكتركنية القادرة 
عمى قراءة التغيرات في خزانات الطاقة كالكمية المطمكبة استخداميا، تكضح لمستخدمي اآلالت الكمية 

 (Wright, 2007الحفاظ عمى الطاقة في آف كاحد. )المطمكبة مف الطاقة، كبيذا تساىـ في 
كتعمؿ التكنكلكجيا عمى تكضيح مكاف الخمؿ كاألعطاب الطارئة في اآلالت، كتعطي قراءة كاضحة لكيفية 
التعامؿ مع ىذه األعطاب بناء عمى معمكمات مسبقة مخزنة في كحدة المعمكمات الخاصة بيا. إّف ىذا 

في التقميؿ مف الكقت، كالحفاظ عمى الكقت يعّد مف أساسيات النجاح  في النمط المتبع في اآلالت يساىـ 
المؤسسات االقتصادية، كمف األمثمة عمى أىمية التكنكلكجيا في تكظيؼ الكقت كاستغبللو بالشكؿ األمثؿ 

كىكذا كثيران ما نفسر نشأة المدف باستخداـ ىك استخداـ التكنكلكجيا في الزراعة كالحصاد كجني الثمار. 
التكنكلكجيات الزراعية التي زادت مف إنتاج الغذاء حتى بمغ حدان كافيان إلعالة أعداد كبيرة مف الناس 
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يعيشكف بعيدان عف األرض، كذلؾ أرجع اختراع الماكينات في الثكرة الصناعية إلى استخداـ قكة البخار، 
ي تتدفؽ في سيؿ ال نياية كفي كقت قريب كتب كتاب مشيكركف يصفكف مجتمعان تشكمو التكنكلكجيات الت

 (Wright, 2007) لو مف معامؿ العالـ.
في ظؿ بيئة ىذه أمثمة عامة عمى أىمية التكنكلكجيا في الصناعة، لكف في ظؿ احتداـ التنافس العالمي، ك 

زيادة كفاءة الشركات في البحث عف اإلمكانات التكنكلكجية لممنتجات كالكسائؿ االستيبلكية  تنافسية نحك
ة التي يمكف تسكيقيا كبيعيا لتحقيؽ الربح، كبصفة عامة تساعد القكل االقتصادية عمى تفسير نكاح الجديد

كثيرة مف التطكر التكنكلكجي كتيتـ الشركات بتطبيؽ كتطكير األساليب التكنكلكجية التي سكؼ تقمؿ مف 
اىـ أيضان في زيادة كتستحكذ عمى قدر أكبر مف السكؽ، كتزيد إنتاجية أعماليا، كتس ،تكاليؼ اإلنتاج

ف كاف بصكرة أقؿ كضكحان تقكد الضغكط أيضان التطكرات التكنكلكجية في الدكؿ  أرباحيا كبالمثؿ كا 
الصناعية ذات التخطيط المركز بحيث أىداؼ التخطيط كمجمكعة متنكعة مف الحكافز إلى النيكض 

 (Miller, 2008. )باإلنتاجية كاإلقبلؿ مف تكاليؼ اإلنتاج
كجيا ساىمت باستحداث مصطمح جديد في عالـ الصناعة، كىك )تكنكلكجيا االنتاج(، المتمثؿ إف التكنكل

مف اجمو أصبحت عمميات اإلنتاج مف ، كالذم المزايا االقتصادية إلنتاج السمع بكميات ضخمةفي 
تزداد في صناعية إنتاجية عمميات أك خطكط إنتاج، كىي إلى خطكط تجميع  األيدم العاممةمحطات 

 . كلذلؾ أصبح نطاقيا كاسعان  ؛زيتيامرك
بؿ إنيا قدمت أيضان  ،كلـ تقتصر تكنكلكجيا اإلنتاج عمى مزج الطاقة كالمكاد الخاـ في صناعة السمع

التكنكلكجيات المعاصرة في  ةف نشأإحيث  ،كسائؿ تضمف حسف استخداـ القكل العاممة كرقابتيا
لى الحصكؿ عمى  ،ف مف الرقابة عمى العمؿالمجتمعات الصناعية تيدؼ إلى تطبيؽ أكبر قدر ممك كا 

  أقصى حد ممكف مف إنتاج السمع.
تطكير تكنكلكجيا جديدة يتجو إلى االرتكاز عمى العبلقات في كتبيف ىذه النظرة إلى التغير التكنكلكجي 

كيؿ االجتماعية كالسياسية المكجكدة داخؿ المجتمع كتدعيميا، كباختصار تعتبر التكنكلكجيا جزءان مف تش
السمطة اليرمي في المجتمعات الصناعية كباإلضافة لذلؾ ككفؽ ىذا التفسير، يتجو تطكير أنظمة 
تكنكلكجية متزايدة التعقيد كذات رقابة مركزية إلى زيادة أىمية كتأثير مجمكعات الخبراء الصغيرة المكجكدة 

 (Miller, 2008) في مركز السمطة السياسية كالمؤسسية.
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  ولوجيا الصناعية الحديثة: تطور التكن 2.3

يصعب تحديد سنة لبدء استخداـ التكنكلكجيا في الصناعة، أك تحديد اآللة التي تحكلت مف الصناعة 
التقميدية المعتمدة عمى األيدم في تكجيييا كتشغيميا، إلى آلة مقننة تكنكلكجيان، فقد شيدت الفترة ما بيف 

الت بشتى أنكاعيا. ككانت الحاجة إلى استخداـ تطكرات ممحكظة عمى اآل 8432 – 8411األعكاـ 
التكنكلكجيا متنكعة كمتعددة، كتدخؿ في مجاالت عّدة، كقد تداخمت األفكار كذلؾ في إعادة تصميـ 
اآلالت لكي تتضمف التكنكلكجيا الحديثة، سكاء مف آالت الطباعة، أك اآلالت الطبية كالعسكرية كالمدنية 

ـّ االختراع(، فقد تـ تناكؿ األفكار مف جيات مختمفة، كالمركبات، فجميعيا ينطبؽ عم ييا مقكلة )الحاجة أ
كتعددت التطكرات، كبيذا اكتسب التطكر التكنكلكجي الحديث صفة التشارؾ المتشعب، بمعنى أف 
الترانستكر عمى سبيؿ المثاؿ قد دخؿ في صناعة الحكاسيب كالتمفاز كالراديك، كلو استخدامات مختمفة في 

ككذلؾ كحدات تخزيف المعمكمات بكافة أنكاعيا، كالتي يتـ تزكيدىا بمجمكعة مف األكامر لتنفذىا،  كؿ آلة،
 (Kelley, 2004كتكاد تككف ىذه الكحدات في جميع أنكاع اآلالت. )

 إحداث في ساىمت التي البخارّية المحركات ابتكار كتاريخيان بحث اإلنساف عف تطكير صناعاتو، مثؿ
 كصناعة كاليكاتؼ الكيرباء اختراع ذلؾ كتمى العالـ، في كالبحرمّ  البرمّ  النقؿ ئؿكسا في كبرل ثكرة

 في اإلذاعّية المكجات كساىمت العالـ، حكؿ التعديف صناعات في أساسي بشكؿ استخدـ الذم الديناميت
 الحديثة، االتكنكلكجي تطكر في نكعّية قفزة الثانية العالمية الحرب مثمت قد. االستيبلؾ عمى الناس تشجيع
 التي النككية الطاقة كىك الطاقة مف جديد نكع ابتكار في الفترة تمؾ في الحرب اقتصادات أسيمت حيث
 مف الحديثة الصناعات في الطاقة تمؾ استخداـ تـ بعدىا كمف الحرب، تمؾ إنياء في األىـ العامؿ كانت
 . المثاؿ سبيؿ عمى لمغكاصات الكبيرة المحركات في كاستخداميا الكيرباء تكليد خبلؿ

 كتحّكؿ األكركبّية الفضاء أبحاث مراكز أحد في اإلنترنت شبكة ابتكار تـّ  حتى عامان  خمسكف تمر تكد لـ
 نكاحي شّتى في التكنكلكجيا عمى فييا االعتماد يزداد حقيقي بشكؿ صغيرة قرية إلى الكقت مع العالـ
 مرادفان  الحديث بمفيكميا التكنكلكجيا صبحتكأ كالمعارؼ، الخبرات كاكتساب التكاصؿ أجؿ مف الحياة
 مع التكاصؿ أك الحديث العمؿ مياـّ  مف ميّمة أّية إتماـ يمكف ال حيث الكككب عمى المتحّضرة لمحياة

 (Jin, 2008) .التكنكلكجّية الكسائؿ إحدل استخداـ بدكف اآلخريف
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 تغيير في بفاعمية ساىمت التي ابالتكنكلكجي ُيعرؼ كالتي أصبحت كاإلكتشافات االختراعات كمع تكالي
 بحيث كبير بصكرة كزادت كاالكتشافات االختراعات ىذه نمت. الصعد كافة عمى أحداثو كمجريات العالـ
 عمى االعتماد مف المتقدمة المجتمعات كساىمت في تحّكؿ الصناعية، بالثكرة يعرؼ أصبح ما شكمت
 كثكرة المعمكماتية ثـ كمف األتمتة، باسـ يعرؼ ما أك اإلنتاج آلية إلى المكننة باسـ يعرؼ ما أك اآلالت

 كالكسائؿ األدكات عمى طرأت التي التطكر بعمميات قكرنت ما إذا جدا قصير كقت في جاءت االتصاالت
 العممية كاألسس المنيجية إلى ذلؾ في السبب يعكد. الماضية العصكر في اإلنساف كطكرىا اخترعيا التي
 في كتطكرىا التكنكلكجيا عميو تعتمد التي األساس المبدأ ىك كىذا األمكر مع عامؿالت في اتباعيا يتـ التي

 (Miller, 2008كالتطبيقي. ) النظرم الجانبيف

لقد دخمت التكنكلكجيا في أطكار كمراحؿ متعددة، جميعيا كانت تيدؼ إلى التطكر الصناعي، فدائمان ما 
حسيف اإلنتاج كتقميؿ المنافسيف، كىذه األىداؼ جميعيا يبحث اإلنساف عف تكفير الكقت كالجيد كالطاقة كت

تندرج تحت مظمة التكنكلكجيا الحديثة، التي تككف فارقان بيف اإلنتاجات المختمفة، فإضافة إلى ذلؾ، تكفر 
التكنكلكجيا الدقة في العمؿ كاألداء كالتصميـ لمحصكؿ عمى ناتج مبتكر، سكاء كاف ىذا الناتج في خدمة 

ىك الحاؿ في الصناعات الطبية كالعبلجات، أك في الصناعات العسكرية اليادفة إلى الحفاظ البشرية كما 
 (Cuban, 2009عمى التفكؽ العسكرم. )

إف التطكرات الحاصمة في التكنكلكجيا، تتشارؾ كتتشابؾ في االستخداـ، فقد دخمت التكنكلكجيا في القطاع 
في بناء مصنع كامؿ مبني كمعتمد عمى  الصناعي كبرزت عمى شكؿ خطكط إنتاج، كيتثمؿ ذلؾ

التكنكلكجيا في تسيير جميع خطكاتو، كأف المصنع الكاحد أصبح آلة كاحدة تتككف مف كحدة إدخاؿ، 
ككحدة تصميـ كتككيف كتجميع، كمف ثـ كحدة إخراج، مما يسيؿ عمى اإلنساف الحصكؿ عمى آالؼ 

اآللة الميكانيكية، فأصبحنا نشاىد اليكـ مصانع الكحدات مف نفس الناتج بكقت قميؿ جدان إذا ما قكرف ب
 (Cuban, 2009تنتج مئات السيارات في يـك كاحد. )

كأىمية أخرل لمتكنكلكجيا تتضح مف خبلؿ عممية )التقييـ/ التقكيـ المحظي( فينا يشير التقييـ إلى النسبة 
ييـ المكاد الداخمة في تركيب المئكية مف كفاءة اإلنتاج، فقد أصبحت العديد مف الصناعات تعتمد عمى تق

عطاء درجة مف مئة لجكدة ىذا الناتج، أم إعطاؤه قيمة مف مئة مثبلن  المنتج، ككيفيو تركيبو كتشكيمو كا 
% مف الجكدة إلعطاء مدة معينة مف الكفالة، بناء عمى نسبة المكاد الخاـ كمدة التصنيع، كغيرىا مف 21

ـّ ارتكاب خطأ بشرم في اآلليات التي يتـ تقييميا لحظيان. أما ال تقكيـ، فمعناه ىنا ببساطة التصحيح، فإذا ت
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( يكضح أيف الخطأ Alarmخطكة ما، أك في كمية معينة، أك في إعطاء أمر ما لآللة، يظير تنبيو )
يتضمف   (reportككيفية معالجتو. إضافة إلى تزكيد بعض مف اآلالت بالقدرة عمى إعداد تقرير )

في مرحمة محددة، ككمية اإلنتاج ككمية المكاد الخاـ، ليسيؿ عمى مشغمي اآللة خطكات العمؿ التي تمت 
 (Miller, 2008معرفة المشكبلت كعبلجيا. )

إف عممية )التقييـ / التقكيـ المحظي( قد ساىمت بشكؿ بارز بإضفاء جكدة كدقة عمى الناتج، مما جعؿ 
عاممييا، كسرعة إنتاجيا، ككيفية التغمب عمى المؤسسات المنتجة قادرة عمى تقييـ كمية إنتاجيا، كأداء 

المشكبلت، كساىمت في تكفير الكقت كالجيد في عمميات التقييـ، كاستحدثت ميف جديدة كالرقابة عمى 
الجكدة، كدكائر البحث كالتطكير، مما يدفع عجمة النمك االقتصادم إلى حدكدىا القصكل في التقييـ 

 كالتقكيـ كعبلج المشكبلت.

كجكد تكنكلكجيا تعمؿ عمى التقييـ كالتقكيـ كتصحيح األخطاء كعبلج المشكبلت، ككفرة مف خبلؿ  
تكنكلكجيا االتصاؿ، كتكنكلكجيا الحصكؿ عمى المعمكمات مف المراجع االلكتركنية المتكفرة باستمرار، 

صاد كتكنكلكجيا التصكير الرقمي داخؿ اآللة نفسيا لعبلج أم طارئ، أصبحت قطاعات كثيرة مف االقت
 ,Hallغير قادرة عمى االنفصاؿ عف التكنكلكجيا، كأصبحت دكف جدكل إذا لـ يرافقيا تكنكلكجيا حديثة. )

2010) 

  تكنولوجيا األسمحة: 2.4

الصناعات كازدىرت ىذه  ،الصناعيةالتكنكلكجية الثكرة تأثرت كاستفادت صناعة تكنكلكجيا األسمحة مف 
كما أنيا أثرت أيضان فييا بالتطكرات التي نتجت عف  ،يا ليذه الثكرةالعسكرية بمكتسبات المعرفة كالتكنكلكج
عمى كؿ تكنكلكجيات كمعارؼ العصر حيث تعتمد األسمحة الحديثة  البحث عف أفضؿ الكسائؿ العسكرية.

ألداء مياميا. فاإللكتركنيات يتـ تكظيفيا لدقة التكجيو كالتحكـ كالسيطرة كالحاسبات اآللية في المعدات 
ئرات تقكـ بمياـ متعددة لمساعدة العنصر البشرم كاألشعة تحت الحمراء في الرؤية الميمية كأشعة كالطا

الميزر في تكجيو الصكاريخ كتدمير األىداؼ البعيدة أك تعطيميا كأجيزة التشكيش اإللكتركنية لتضميؿ 
لمطائرات لتضميؿ الدفاعات األرضية كالطائرات كالصكاريخ المعادية. كاستعممت الدىانات المتخصصة 

الرادارات كاستخدمت األقمار الصناعية الفضائية لبلتصاالت العسكرية كالتجسس كفي نظاـ تحديد المكاف 
  كفي تكجيو الصكاريخ الجكالة إلى أىدافيا المحددة.  Global Positioning System GPSالعالمي 



14 

مثبلن في اتجاىات زيادة القدرات القتالية  كتجرم أحدث التطكرات التكنكلكجية في إنتاج الطائرات العسكرية
بتطكير مركبات تساعد عمى التخفي مف الكشؼ الرادارم ككذلؾ تطكير أجيزة المبلحة المتقدمة كأجيزة 

 (Bakhshi, 2015) التعرؼ عمى األىداؼ كتمييزىا لحظيان.
اذ قرار اليجكـ كتكقيتو كتقكـ الحاسبات اآللية بدكر جكىرم في معاكنة الطياريف الختيار األىداؼ كاتخ

حيث تعطي الحاسبات اإللكتركنية الطيار معمكمات لحظية عف األىداؼ كترتيب خطكرتيا عميو كتقـك 
جراء تشكيش الكتركني.   (Bakhshi, 2015)برصد الصكاريخ التي تـ إطبلقيا عميو كا 

تعمؿ باألشعة تحت  كتزكد الطائرات القتالية بمجمكعة مف المستشعرات لكشؼ انطبلؽ الصكاريخ التي
الحمراء ككاشفات لئلنذار الرادارم كالميزر كالتصنت عمى البث الكيركمغناطيسي كتحاكؿ الياباف اقتحاـ 
المجاؿ بكؿ ما تممكو مف إمكانيات تكنكلكجية عالية في اإللكتركنيات كالمكاد كاأللياؼ البصرية. كمف 

في اليجكـ عمى ستة دكؿ في العقد األخير ألنيا ناحية أخرل فقد تـ استخداـ صكاريخ مف النكع الجكاؿ 
تتميز بإمكانية كصكليا إلى أىدافيا بدقة متناىية كبخسائر أقؿ كمداىا البعيد كبصعكبة إصابتيا لتحميقيا 
عمى ارتفاع منخفض جدان كلرخص ثمنيا نسبيان، كقد طكرت ىذه الصكاريخ المسماة تكماىكؾ لزيادة مداىا 

كير الكقكد كزيادة دقة تكجيو الصكاريخ بتجييزىا بأجيزة استقباؿ تابعة كـ بتط0333 – 0333إلى 
( كتزكيدىا برأس تمفزيكني كيزكد بحاسب آلي لمقارنة ارتفاع الصاركخ GPSلمنظكمة المبلحة الفضائية )

مف سطح األرض مع التضاريس الفعمية مف الخرائط النظامية لممنطقة كيصحح الصاركخ ارتفاع 
 ,Bakhshi) كي.ذبكؿ ىذه التقنيات المتطكرة أصبحت ىذه الصكاريخ ذات تحكـ ذاتي أتكماتيكيان. ك 

2015) 
أصبحت عمى درجة عالية مف التقنية تضارع كتفكؽ التقنيات المستخدمة  ااألسمحة باختبلؼ أنكاعيإف 

، ة أخرلالعكائد االقتصادية كاالجتماعية ىائمة لممنتج كأم سمعة اقتصاديك  مف أحدث اآلالت الصناعية.
ف  االحتفاظ بقكة متقدمة تحمي الحؽ كتدعـ السبلـ البد أف ينبني عمى تطكر تكنكلكجي كمعرفي ىائؿ.ك  كا 

االعتماد عمى شراء األسمحة المتطكرة لبناء قكة حقيقية ال يعدك أف يككف كىمان حيث أف التطكير في 
 (Wright, 2007) األسمحة مستمر.

متطكرة بتدعيـ كتصنيع األسمحة المتطكرة إلى استفادة كؿ مف أدل قياـ الشركات الصناعية الكقد 
الصناعات المدنية كالصناعات العسكرية مف التطكرات التكنكلكجية كالمعرفية كمف إنتاج األسمحة بشكؿ 

بميكف دكالر إلنتاج كتطكير الطائرة األمريكية  51اقتصادم. فعمى سبيؿ المثاؿ تقاضت شركة بكينج 
 التسعينات كذلؾ مف مبيعاتيا لمحككمة األمريكية كحدىا.في  F-22المقاتمة 
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إف الدكؿ المستخدمة لؤلسمحة ال تكتفي باستخداـ ما ىك متاح مف تكنكلكجيات كمعمكمات إنما تطكرىا. 
الثانية كذاكرتو فى بميكف عممية حسابية  5301تستخدـ كمبيكتر يقكـ بعمؿ  F-22فمثبلن الطائرة المقاتمة 

 (Kelley, 2004)يت. اميجاب 033سعتيا 
 

 تكنولوجيا الفضاء والطيران: 2.5

يعتبر التقدـ العممي في تكنكلكجيا الفضاء كالطيراف مف أىـ التطكرات في القرف العشريف لما تنتج عنو مف 
عكائد اقتصادية كاجتماعية كلما حققو مف دفع لمتطكر في محاكر كتطبيقات كاستخدامات متعددة مدنية 

الستخدامات المدنية كالعسكرية يجب عدـ الفصؿ بينيا في ىذه الحالة نظران لمتكمفة كعسكرية. كىذه ا
 (Jin, 2008) العالية لؤلبحاث كأيضان بسبب الميارات البشرية العالية التي تتطمبيا.

األبحاث الطبيعية كالبيكلكجية،  كمف أمثمة ىذه األبحاث كالتي كاف ليا عائد اقتصادم كاجتماعي مباشر
ف مف خكاص مما حسّ  ،جزئياتيا حيث تحقؽ التجانس في، تحسينات في تركيب األدكيةإضافتو مف  ما تـّ 

األدكية. كذلؾ أمكف فصؿ اليرمكنات عف الخبليا الحية مما زاد مف األمؿ في البحث عف ىرمكنات تقاـك 
 (Cuban, 2009) الشيخكخة كعقاقير تكقؼ النمك السرطاني كغيرىا.

تصنيع سبائؾ ليا خكاص يـ حكؿ يكاصؿ عمماء الفضاء أبحاثإذ ، مكاد جديدةة بالمتعمقبحاث األكذلؾ 
ـّ ما  مثؿ ،متميزة  ،قاءنحيث يمـز أف تككف عمى درجة عالية مف ال ،تصنيعو مف مكاد ألشباه المكصبلتت

 ،مثؿ تحسيف كسائؿ كمكاد االحتراؽ كالدفع الصاركخية ،أبحاث تطكير العمميات الفضائيةإضافة إلى 
 (Cuban, 2009) حسيف عمميات تكليد الطاقة الناتجة عف عمميات احتراؽ الكقكد.كت

 

 ( في الحروب: High-Techتطبيقات التكنولوجيا العميا ) 2.6

يسعى اإلنساف بشكؿ حثيث نحك التطكر، كسمة التطكر التي نعيشيا اليكـ ىي امتبلؾ تكنكلكجيا عالية 
(، حيث يرتبط خياؿ اإلنساف بما يريد Science Fiction) تقكـ بمياـ تصؿ إلى درجة الخياؿ العممي

حدكثو في المستقبؿ، كأف يمتمؾ جياز عمى شكؿ ساعة يد يككف عبارة  جياز اتصاؿ كتحديد مكاقع 
كمزكد بكاميرا عالية الدقة، كيحكم عمى سعة تخزيف. كحمـ اإلنساف بتكفير كحدات تخزيف بحجـ قطعة 

معمكمات المكجكدة في مكتبة الككنجرس، كيسعى إلى تطكير أجيزة السكر تستكعب معمكمات بقدر ال
متناىية في الصغر قادرة عمى القياـ بمياـ متعددة كقادرة عمى معالجة بيانات مف أكثر مف مصدر في 



16 

كيسعى إلى تطكير كحدات معالجة مركزية  (،Multi-Systemفي نفس المحظة، أم النظـ المتعددة )
( تحاكي عمؿ الدماغ، كأف يقكـ جياز Nano Central Processor Uints متناىية في الصغر )

بتبادؿ الحديث )تحميؿ الصكت كاإلجابة( كالمشاىدة )التصكير كتخزيف الصكر( كالتزكد بالطاقة، كالقياـ 
كىذا الخياؿ الذم يسعى اإلنساف لتحقيقو ناتج ، بالمياـ الداخمية كما في جسـ اإلنساف، كامتبلؾ مشاعر

رجة األكلى عف ثبلث مجاالت رئيسية: الرفاىية كاالقتصاد كالتسميح، أما مجاالت الطب كالتقدـ عف بالد
 ,Heckerالحضارم كاالتصاالت المدنية كغيرىا، فيي تأتي في المرتبة الثانية في اىتمامات اإلنساف. )

2005) 

أطكار كمراحؿ متنكعة، ىذه إّف ىذا السعي الحثيث جعؿ مف تطكر التكنكلكجيا العميا كالمتقدمة تدخؿ في 
المراحؿ عبارة عف استقراء ألخطاء كفجكات المرحمة السابقة، فقد عمؿ اإلنساف تطكير أفكاره كتجديدىا 
مف خبلؿ البحكث العممية المختمفة في شتى المياديف الطبية كاالقتصادية كالمدنية كالعسكرية كاإلنسانية 

مى اىتماـ الحككمات كالشركات كاألفراد عمى حد سكاء، بدءان كالطبيعية، فاستحكذت البحكث التكنكلكجية ع
 ,Wrightمف صناعة المبلبس حتى غزك الفضاء، كأثمر ىذا السعي بنتائج عظيمة عمى البشرية. )

2007) 

كنستعرض أىـ المراحؿ كاالبتكارات الحديثة التي انتقمت بيا التكنكلكجيا العميا مف مرحمة إلى أخرل،  
 لمجاالت العسكرية كما يمي: كالتي تدخؿ في ا

 مرحمة التصوير الحراري:  3.7.2

. الحمراء تحت األشعة يستعمؿ الذم التصكير أنكاع مف نكع ىك( Thermography) الحرارم التصكير
-411) الكيركمغناطيسي لمطيؼ الحمراء تحت األشعة نطاؽ في الضكء تكشؼ الحرارم التصكير آلة

 (Jin, 2008) .الضكء لذلؾ الصكر كينتج( ميكركمتر 89-1.4 أك تقريبا نانكمتر 89111

 النظاـ ىذا استعماؿ كلذلؾ حرارتيـ، لدرجات كفقان  األشياء جميع مف تُبعث الحمراء تحت األشعة أف كبما
 التصكير ىك الحمراء تحت باألشعو التصكير كبيف بينو كالفرؽ. مرئي ضكء أم بدكف بالرؤية يسمح
 تحت اشعو كشاؼ كجكد إلى باإلضافة كاممو كصكره الحمراء تحت شعواال التقاط تستطيع بكاميرا
 االشعو استقباؿ ام الحمراء تحت لؤلشعو كشاؼ كجكد دكف التصكير فيك الحرارم التصكير اما الحمراء
 أم في ىك الفرؽ الحمراء كلكف تحت لؤلشعة الترددم النطاؽ يستخدـ ككبلىما فقط االجساـ ترسميا التي
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 األقرب) األعمى الحمراء تحت األشعة تررد نطاؽ في الفكتكغرافي التصكير أف حيث النطاؽ ىذا مف جزء
 عف األبعد) األدنى الحمراء تحت األشعة تردد نطاؽ في فيك الحرارم التصكير أما (المرئي الضكء إلى

 (Jin, 2008) (.الميكركيؼ مف كاألقرب المرئي الضكء

 الشعبلت أف ذلؾ سمبياتيا، ليا كانت كلكف. الكاشفة األضكاء داـاستخ شاع أف إلى الحاؿ ىذا استمر كقد
 الستغبلؿ األكلى العالمية الحرب منذ محاكالت كبذلت. كالعدك لمصديؽ بكامميا المعركة مناطؽ تضيء
 الحرب في إال الجيكد، تفمح كلـ الرؤية، لتعزيز الكيركمغناطيسي الطيؼ مف المرئية غير األجزاء
 تـ التي النتائج مف ككاف األىداؼ، إلضاءة الحمراء تحت األشعة مصادر الستخداـ ،الثانية العالمية
عادة اإللكتركني، لمتضػخيـ كيربائية شحنات إلى الضكء يحكؿ الذم ،" الصكر مكثؼ" إلييا التكصؿ  كا 
 (Cuban, 2009) .فمكرسنتية شاشة عمى لمعرض مرئي ضكء إلى تحكيميا

 باألشعة اإلضاءة مصادر رؤية كذلؾ، ىك يستطيع، كاف مشابية، داتمع يحكز كاف الذم العدك، كلكف
 الحاجة اقتضت كلذلؾ. المرئية اإلضاءة مصادر عف تختمؼ ال فعميان  أصبحت التي الحمراء، تحت

لى المرئي، الضكء طيؼ إلى األنظار فاتجيت اإلشعاع، مف نكع أم تصدر ال سمبيػة، أجيزة استخداـ  كا 
، القمر مثؿ الطبيعية اإلضاءة مصادر استغمت كليذا القريبة، اءالحمر  تحت األشعة حـز  كاألشعة كالنجـك
 ,Jin) .عنيا منعكسة أك نفسيا، منيا مكلدة حرارة تشع التي األجساـ، كؿ مف المتكلدة الحمراء تحت

2008) 

 ىذه ظبلؿ فإف المطارات، أحد في ممر أرض عمى تربض الطائرات مف مجمكعة ىناؾ كانت فإذا
 أقمعت فإذا المحيطة، المنطقة عف الظبلؿ مكاف حرارة درجة في اختبلؼ إلى تؤدم الممر عمى ائراتالط

 بعد الحرارم التصكير تـ فإذا. الممر أرض باقي عف مختمفة تككف الطائرة مكاف حرارة فإف الطائرات،
 جياز إلى كبالرجكع .اإلقبلع قبؿ الطائرات تمؾ ككضع كعددىا، الطائرات، مكاف تمييز يمكف فإنو فترة،

 بكؿ اإلقبلع كتتابع الطائرات إقبلع أزمنة تحديد يمكف فإنو كاألرض، بالطقس خاصة كمتغيرات الكمبيكتر
 (Jin, 2008) .دقة

 حدث لتصكير عظيمة فائدة تضيؼ أف يمكف الكمبيكتر، كأجيزة الحساسة الحرارية الككاشؼ فإف كىكذا
 درجات في التمييز يمكنيا الصناعية، األقمار في حرارية ؼككاش تكفير فعبلن  أمكف كقد. كقكعو بعد

 الغكاصات تتبع في فعبلن  كاستخدمت الكاحدة، المئكية الحرارة درجة مف عشرة مف جزءان  بمغت بدقة، الحرارة
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 شكؿ إلى الكصكؿ في الظاىرة ىذه تستخدـ أف كيمكف. المحيطات قاع مف بالقرب مساراتيا في النككية
 ,Miller) .اإلجراـ عالـ في الغمكض كشؼ إلى يؤدم مما الجريمة، مسارح في ـكعددى المجرميف

2008) 

 الميمية، العمميات بأىمية أخيران  اىتماميا زاد التي الدكؿ، مقدمة في األمريكية المتحدة الكاليات كتأتي
 كبداية ينياتالخمس أكاخر في كبدأ  الميمية، الرؤية ألجيزة التجارب حقمي كفيتناـ ككريا حربا ككانت

 استخدامات أجؿ مف النجكـ ضكء بتكثيؼ تعمؿ التي السمبية، الميمية الرؤية أجيزة ظيرت الستينيات
 ،Starlight Scopes" النجكـ ضكء مناظير" باسـ الكقت، ذلؾ في المستخدمة المناظير، كعرفت. المشاة
 ما كأصغرىا ميؿ، نصؼ حتى تصؿ مسافة عمى أىدافو برؤية لمجندم تسمح كانت المناظير ىذه كأفضؿ
 M16K. (Miller, 2008) طراز البندقية عمى يركب كاف

 الروابط المجهرية )النانوتكنولوجي(:  3.7.3

كالمعركفة باسـ النانك تكنكلكجي، إف ىذه المرحمة عبارة عف تجسيد كتمثيؿ لمحجـ العادم لآللة، كتركيبيا 
مف السنتميتر، أم أصبح بمقدكر العمماء في  8111108بحجـ متناىي في الصغر، قد يصؿ حجميا 

جياز الكتركني صغير ال يتجاكز عرضيـ  8111المختبرات كفي االستعماالت الطبية استخداـ 
 11111 يساكم المعدؿ في العادية الرأس شعرة قطر إف العمـ مصطفيف معان عرض شعرة كاحدة، مع

 (Cuban, 2009البعض. )نانكمتر، كيتـ ذلؾ عف طريؽ ربط ذرات الكربكف ببعضيا 

 األشياء إنتاج يتكلى عممي تطبيؽ كلتكضيح ىذا مفيكـ )الركابط المجيرية/ النانك( بشكؿ عممي، فإنيا
 المكاد كؿ دامت كما كجزيئات، ذرة مثؿ األساسية، مككناتيا مف الصغير المستكم عمى تجميعيا عبر

 ذرة بدليا كنرصؼ عنصر ذرة نستبدؿ فأ نستطيع فإننا معيف، تركيب كفؽ مرتصفة ذرات مف المككنة
جزء مف  تقريبا. كبالقياسات فإف النانكمتر شيء أم كمف جديد شيء صنع نستطيع كىكذا آخر، لعنصر

 أبعاد مف كثيرا أقؿ أبعاد الييدركجيف، كىي ذرة أضعاؼ قطر المميكف مف الممميتر، كيعادؿ عشرة
 كتتنكع المكاد، بخكاص تيتـ بؿ األحياء بعمـ التقنية ىذه تختص ال اآلف حتى الحية، كالخمية البكتيريا
. الجزيئي الذاتي التجميع عمى معتمدة تماما حديثة طرؽ إلى المكصبلت أشباه مف كاسع بشكؿ مجاالتيا

 أك ظكاىر أم مع تتعامؿ النانك فتقنية المستخدمة، المكاد طبيعة في اتساع يقابمو بالقياس التحديد ىذا
 تؤدم التي كمي تقييد تتضمف أف يمكف النانكية الظكاىر ىذه مثؿ. الصغير لنانكا مستكل عمى بنايات
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 المادة كحجـ الجزمء حجـ بيف حجميا يبمغ التي لممادة جديدة كبصرية كيركمغناطيسية ظكاىر إلى
 انصيار درجة انخفاض كىك - تكمسكف-جيبس تأثير أيضا النانكية الظكاىر تتضمف. المرئي الصمبة
 ,Bakhshi) .النانك الكربكنية أنابيب فأىميا النانك بنايات عف اما نانكيا، قياسيا يصبح دماعن ما مادة

2015) 

 كالقكة المكف مثؿ المادة، عمى تنطبقاف ال كالكيمياء لمفيزياء العادية النانكنية فإف القكاعد المقيايس ىذه كفي
أنابيب  تكنكلكجي كالمقاييس العادية، فمثبلا مقاييس النانك  بيف كبير تفاكت كالتفاعؿ، ألنو يكجد كالصبلبة

ـّ تركيبيا بكاسطة النانكتكنكلكجي أقكل منو  أخؼ لكنيا بنفس الكقت الفكالذ، مفبمئة مرة  الكربكف التي ت
نانكميتر،  1 يتعدل ال قطرىا الكربكف ذرات مف مصنكعة جدان  دقيقو أنابيب عف عبارة مرات، فيي بست

 كالتيار الحرارة تكصيؿ أيضان  تستطيع كىذه األنابيب ذريان بركابط مجيرية،كىي متصمة مع بعضيا البعض 
 تمؾ فى كسر أم دكف بقكة البعض بعضيا مع الكربكف ذرات تبلحـ الى يرجع ذلؾ الكيربائي، ككؿ

 (Cuban, 2009). االنابيب

 الكيماكية المكاد يعتصن في التقميدية كتتـ صناعة الركابط في المركب الناكني بطريقة تختمؼ عف الطريقة
 فإف كبالتالي التفاعؿ، في الداخمة الذرات معرفة اتجاه دكف معان  التفاعؿ مككنات بخمط تتـ المختمفة، كالتي

 كضع تكجيو الممكف فمف النانك تقنية باستخداـ أما مكاد، عدة مف خميطا تككف الناتجة الكيماكية المادة
مف  نقاءن  كأكثر دقة أكثر تككف سكؼ الناتجة المكاد فإف كبالتالي محدد، بتكجيو التفاعؿ في الداخمة الذرات

 كخفض اإلنتاج تكمفة تقميؿ عمى تعمؿ النانك تقنية قإف ككذلؾ التقميدية بالطرؽ التصنيع الشكائب مف
 أثناء الصحيح مكانيا في ككضعيا الذرات بتكجيو تقكـ النانك مستكل عمى أجيزة المستيمكة، فيناؾ الطاقة
كالذرات.  الجزيئات مستكل مع لتتكافؽ النانك بتقنية ىندستيا تـ مركبات ىناؾ كأيضان  .التفاعؿ عممية

(Bakhshi, 2015) 

 مف مجمكعة تظير عمى الكجكد، كظيرت في جزئيات النانك صناعة دخمت 8441كمنذ العاـ 
كغيرىا،  كالتيتانيكـ مثؿ األلمنيكـ أنكاعو عمى جزيئات األكسيد نانك تستخدـ التي المستحضرات الطبية،

 كميا كيبقى البنفسجية فكؽ األشعة تحجب جزيئات النانك فيذه لؤلشعة، المضادة المراىـ في خصكصا
 ركسيا في العمماء كقد تكصؿ .لمتبقع المضادة األلبسة بعض في كتستعمؿ شفافا نفسو الكقت في المرىـ
 باحثكف تمكف مرات، كقد أربع كزنو عف تقؿ الذم الكقت في مرتيف متانة الفكالذ تفكؽ مكاد اختراع إلى
 قادرة المضادات الحيكية ألف الفضة إلى الفضو نانك إدخاؿ ككريا الجنكبية مف في يانج ىانج جامعة في
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Hellwet Pacared  (HP )البشرم، كتعمؿ شركة  تؤذم الجسـ أف دكف جرثكمة 021 حكالي قتؿ عمى
 حفظ عمى ذات سعة تخزيف عالية جدان كقادرة يكتركناتنانك ال صنعيا في يدخؿ عمى صناعة رقاقات

 (IBMحاليا، كقد تمكف باحثكف مف كؿ مف شركة ) المكجكدة الذاكرة مف المرات بآالؼ أكثر المعمكمات
. األبعاد ثبلثي بمكر إلى لبلجتماع قابميف غير جزيئيف جمع مف أكرليانز نيك كجامعة ككلكمبيا كجامعة
نتاج  تـ كبذلؾ  مكّلده خصائص مع الطبيعة، أطمقكا عمييا اسـ )ممغنسيكـ( في مكجكدة غير مادةتشكيؿ كا 
 لمحرارة مكصؿ نصؼ ىك كىذا السيمينايد محاطة برصاص الحديد، كأككسيد نانك مف مصنكعة لمضكء
كالبطاريات.  الطاقة مجاالت في كثيرة استعماالت ليا الخاصة الميزة الضكء، كىذه تكليد عمى قادر
(Bakhshi, 2015) 

( نسبة الفيزياء Quasam) تدعى نانك جزيئات مف مصنكعة جديدة كيتجو العمـ الحديث إلى تشكيؿ مادة
 كستككف جدان كخفيفة، صمبة فتصبح كالسيراميؾ كالمعادف الببلستيؾ إلى ( تضاؼQuantomالكمية )

 لمجميد ضادةكمف خصائصيا أنيا م كأجنحتيا، الطائرات في ىياكؿ خصكصا كثيرة استعماالت ليا
درجة تحت الصفر في المختبرات.  911مئكية، كحكالي  درجة 411 تصؿ حتى لدرجة حرارة كمقاكمو

(Cuban, 2009) 

إف ىذه المزايا التي يكفرىا التصنيع بكاسطة النانكتكنكلكجي، أصبحت محط اىتماـ األنظمة العسكرية، لما 
كتكفر المتطمبات البلزمة مف الصبلبة كالكزف، ليا مف مزايا تعتبر استراتيجية في المجاؿ العسكرم، 

 كالبحثية العممية التخيبلت فإف  العسكرم النانك تقنيو كالمركنة في االستعماؿ، كالحيز البسيط، ففي مجاؿ
 ضمف يدخؿ كالذم العسكرم، السبلح فركع لمختمؼ كاالستنباط كالتقصي البحث في األساس تعتبر
 المثاؿ، سبيؿ عمى الشبح طائرة تعتبر. الجكم كالدفاع كالجكية البحريةك  البرية لمقكات العسكرم السبلح
 أيضا معيا ليتـ النانك تقنية إلى استنادا تطكيرىا يتـ أف المتكقع مف كالتي التخيبلت لتمؾ كاضحا مثاال
 لىإ باإلضافة المختمفة، كالميكانيكية الحرارية لمصدمات عالية مقاكمة ذات الحجـ صغيرة غكاصات إنتاج

 .كالجنكد كالمؤف العتاد مف كبيرة أعدادا تستكعب فائقة سرعة ذات الحجـ دقيقة بحرية كسفف طائرات
(Hall, 2010) 

 ال عسكرية كمعدات ألسمحة تقنيات بكالدة يبشر قد القريب المستقبؿ فإف العسكرم، السبلح مجاؿ في
 طائرات المثاؿ سبيؿ عمى كمنيا العسكرية، الشؤكف في المختصيف عمى حتى الباؿ، عمى تخطر

 النانك كمكاد تراكيب مختمؼ مف جزيئات عمى تحتكم كالتي الكؼ، بحجـ الحجـ، صغيرة التجسس
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 األطفاؿ لعب مثؿ حمميا يمكف كما, التكاليؼ كبأقؿ مكقع أم في نصبيا كيمكف الرادارات اختراؽ تستطيع
 متعددة كقنابؿ كمتفجرات مسدسات زتجيي أيضا يمكف كما. الجاسكسية عكالـ مف جديدا عالما لتككف

 فتاكة بككنيا تمتاز الدقيقة كالجزيئات المكاد مف التكاليؼ كبأقؿ الطمب حسب كاالستعماالت األىداؼ
 (Cuban, 2009) .األغراض كمتعددة الحجـ كصغيرة الدقة كمتناىية

 كالخياـ، كالمعسكرات، المباني، المثاؿ، سبيؿ عمى كمنيا العسكرية كالتجييزات كالمؤف العتاد بخصكص 
 كالمبلعب، كالمتنقمة، الثابتة كالمكاتب كالمطابخ، المستشفيات، مثؿ المساند، العسكرم التمكيف كمعدات

 مباني لدينا يككف حيث المختمفة، النانك تقنيات عمى بناء تطكيرىا يتـ سكؼ أيضا فيذه سابح،مكال
 كدكف كالشتاء الصيؼ فصؿ في بكفاءة اميااستخد ليتـ تحكيرىا يمكف كما مقاكمة، كخياـ كمنشآت
. كبير حيز تشغؿ كالتي التكاليؼ كعالية الضخمة الكيرباء كمكلدات كالباردة، الحارة المكيفات إلى الحاجة

 في الجندم احتياج لتبلئـ كباردة حارة مياه إلى الحجـ، دقيقة مكلدات خبلؿ مف المياه تكليد يمكف كما
 (Bakhshi, 2015) .القتاؿ مكقع

 تكنولوجيا الرؤية الميمة:  3.7.4

 رئيسيَّيف نكعايف إلى الميمية الرؤية معدات تعتمد الرؤية الميمية عمى تكنكلكجيا تكثيؼ األشعة، حيث تُقسـ
  الحرارية الرؤية الضكئي. الثاني أجيزة التكثيؼ بصمامات تعمؿ كالتي الضكئي التكثيؼ األكؿ أجيزة

 المتبقي الضكء عمى تكبير عمى عمميا الضكئي التكثيؼ قكـ عمؿ أجيزةكي .كالبعيد المتكسط بقسمييا
 في كما جدان  ضعيفة اإلضاءة كانت إذا بيا، الرؤية تنعدـ األىداؼ، حيث قد عمى كالمنعكس ليبلن،

 الضكء كتعتمد ىذه التكنكلكجيا عمى )بقايا. سيئة الرؤية عكامؿ كانت أك الغائمة، الميالي في الغابات أك
 حيز إلى إضافة المرئي، الحيز عمى يحتكم التكثيؼ أجيزة لعمؿ البلـز الضكء مصدر ( كالذم ُيعادّ الميمي
 (Bakhshi, 2015)(.  ميكركف 8.1 كحتى 1..1 المكجي الطكؿ مف) القريب الحمراء، تحت األشعة

 : ، حسب المعادلة(Lux) لكس تسمى بكحدات،( E) استضاءتو شدة كتقاس

 ( Lux – لكس) كحدة( = المربع بالمتر) المساحة(/بالكات) الفيض( = E) االستضاءة شدة

 لكس،( 8) مف أكبر االستضاءة شدة تككف إذ كالنيار؛ الميؿ بيف الفاصؿ الحد ُيعادّ  لكس،( 8) كالمقدار
 : كاآلتي كبيانيا  منحنيات في مكضحة المتبقي الضكء ىذا كمصادر. ليبلن  لكس،( 8) مف كأقؿ نياران،
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 (. لكس,. 8) لكس مممي 811 إلى إضاءتو شدة كتصؿ(: كجد إذا) القمر( 8)

 . لكس مممي 81 إلى إضاءتيا شدة كتصؿ: النجكـ( 1)

 مممي 8ك 1.8 بيف أضاءتو شدة كتككف( :الغائمة الميالي في كذلؾ) السماء لمعاف/الجكم التأيف( 3)
 (Bakhshi, 2015). لكس

 آالؼ 81 كتكبرىا التكثيؼ، أجيزة تستقبميا كانعكاسيا، ؼاألىدا عمى ليبلن، المتبقي الضكء ىذا كبسقكط
 إلى األحياف، بعض في التكبير يصؿ قد ك ؛(لكس 8 إلى لكس مممي 1.8 مف التكبير يعادؿ ما أم) مرة
 . مرة ألؼ 21

تتحكؿ  كفييا. التكثيؼ صمامات تسمى تكبير، كحدات بكساطة بالتكبير التكثيؼ كذلؾ تعمؿ أجيزة
 إلكتركنات يطمؽ ،(فكتككاثكد) جزء يسمى بكساطة إلكتركنات ساقطة )الفكتكنات( أكالنإلىالضكء ال كحدات
 ذلؾ، كبعد. الصماـ داخؿ اإللكتركني( أم التكثيؼ) التكبير يككف ثـ. عميو الساقط الضكء شدة تبلئـ

 لمعيف المرئي يزالح في فكتكنات بدكرىا، تشّع، ،(أنكد) فكسفكرية شاشة عمى المكبرة اإللكتركنات ُتستقابؿ
 خضراء عادة، الصكرة، ىذه كتككف بسيكلة، تمييزىا المشاىد يستطيع التي الصكرة، مككنة البشرية،
 (Cuban, 2009). لمعيف حساسية أكبر حيث المكف،

 مجاؿ استخداـ بكساطة لئللكتركنات، الحركية الطاقة إما بزيادة التكثيؼ صماـ داخؿ التكبير، كيككف
 الشاشة في اإللكتركنات شعاع أك عف طريؽ تركيز(. األنكد) كالشاشة الفكتككاثكد بيف ؿلمتعجي كيربائي،

 (Hall, 2010). الثانكم اإلشعاع طريؽ مف اإللكتركنات، عدد الفكسفكرية، أك بمضاعفة

 ترل البشرية الحرارية المستخدمة في تكنكلكجيا الرؤية الميمة، فيي تقكـ عمى فكرة أف العيف أما الرؤية
 سطحيا، عمى مف كارتدادىا األجساـ عمى مصدر أم مف الضكئية الصادرة األشعة سقكط نتيجة ألشياءا

ذا  ذكره سبؽ ما مثؿ لمضكء، خاصة تكبير أجيزة استخداـ فيمكف ضعيفة، المرتدة األشعة ىذه كانت كا 
. تمامان  الساقطة الضكئية األشعة مصدر ُعِدـ إذا الرؤية ُتعداـ أف كبدييي. الضكئي التكثيؼ أجيزة مف
 مف بدالن  الرؤية، في األجساـ، عف الصادر الذاتي، الحرارم اإلشعاع استغبلؿ فكرة جاءت ىنا، كمف

 (Hall, 2010). أحيانان  ُيعداـ قد كالذم عنيا، المرتد اإلشعاع عمى كمية االعتماد
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 : الثالثالفصل 

____________________________________________________ 

 ( في االقتصاد اإلسرائيمي:Hi-Techأثر صناعات )

 تقديم:  3.1

كتعتبر ىذا النكع مف الصناعات مف الركائز تكلي إسرائيؿ اىتمامان كبيران بالصناعات التكنكلكجية المتقدمة، 
ة األساسية لتطكير اقتصادىا كتنميتو، كتعظيـ مكارد الدكلة المالية، فبل يقتصر األمر عمى األبحاث العممي

كالمخبرية فحسب، إنما تسعى إسرائيؿ لجعؿ ىذا النكع مف الصناعات متيمزان كمنفردان عمى مستكل العالـ، 
كمنافسان لمعديد مف الدكؿ المتميزة في الصناعات التقنية المتقدمة، فيي تضع بالحسباف منافسة كؿ مف 

 ةمريكية، كالياباف كماليزا كسنغافكر السكيد كفنمندا كالدنمرؾ كىكلندا في أكركبا، كالكاليات المتحدة األ
 كالككريتيف كالصيف في آسيا. 

العمؿ مف أجؿ بقاء إسرائيؿ قكية، فيي تتطمع إلى كب كتتسـ ىذه الصناعات بالطابع الحككمي الرسمي
السير قدمان في ىذه الصناعات لمرقي اقتصاديان نكعان ككمان )أم التمّيز ككميات اإلنتاج(، كلمحفاظ عمى 

النكعي العسكرم إقميميان كعالميان، كلتسييؿ الحياة المدنية. فيظير الطابع الحككمي الرسمي مف  التفكؽ
 كعمـك العالية التكنكلكجيا مظمة مشرفة عمى جميع صناعاتعبارة عف (، كىي IATI) منظمةخبلؿ إنشاء 

 Israel Advanced Technology( اختصاران لؤلحرؼ مف )IATIإسرائيؿ، ك) في الحياة
Industries ،)التكنكلكجيا مجاالت في العامميف كاألفراد كالمنظمات الشركات كميمتيا اإلشراؼ عمى 

نشاء في الحياة كعمكـ العالية التكنكلكجيا صناعات الحياة، كتعزيز كعمكـ  تكنكلكجية قيادة إسرائيؿ، كا 
 كتطكر ،IATI منظمة بحثت الكطني". العرؼ ىك اإلبتكار حيث إسرائيؿ عالمية، كرسالتيا: "في كمبتكرة
 حكؿ العالمي الكعي رافعة إسرائيؿ، في بأكممو التكنكلكجيا قطاع تعزز التي كاإلجراءات السياسات كتدعـ
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بتكارات قكة نقاط  مف مناسبة بيئة اإلسرائيمية التكنكلكجيا شركاتل يؤدم إلى نشكء كىذا. القطاع ىذا كا 
نتاج كتطكير إبتكار أجؿ  (IATI, 2012) .المجتمع تفيد لتيا المنتجات كتقديـ كا 

 الشركات، ىذه لمثؿ المتكاصؿ النمك دعـ عمى اسرائيؿ في الحككمة تجاه الصناعة إستراتيجية كتركز
 البحث تشجيع قانكف إطار في الصناعي كالتطكير األبحاث مجاؿ الحككمة كتدعـ كالكبيرة، منيا الصغيرة
 المكتب ىذا قاـ كقد. كالصناعة التجارة كزارة في لعمماءا كبير مكتب تطبيقو عمى يشرؼ الذم كالتطكير،
حتى سنة  كالتطكير بالبحث المتعمقة المنتجات كتشكؿ لكحدىا، 1111سنة  مشركع 80111 بتمكيؿ
 (IATI, 2012) الصناعية. الصادرات  مجمكع نصؼ مف أكثر 1181

 ازدادت فقد ،بشكؿ خاص ةطكر ، كالصناعات المتالسريع بنمكهبشكؿ عاـ  الصناعي القطاع يتميزليذا 
 مجاؿ في العامميف كالميندسيف العمماء عدد ككذلؾ المدني القطاع في كالتطكير البحكث نفقات فيو

 البحث كيتـ. ( كال يزاؿ الدعـ مستمران 1111-8411الفترة ) خبلؿ اضعاؼ بعدة كالتطكير البحكث
ا تاإللكتركنيا  عمى يتركز الذم اسرائيؿ في الصناعي كالتطكير  الشركات مف قميؿ عدد في خصكصن
 التصدير كنمك العمؿ فرص لزيادة الرئيسي المصدر المكثؼ كالتطكير البحث شركات كاصبحت. الكبيرة

 (Dobbing and Cole, 2014) في إسرائيؿ. السنيف مر عمى الصناعي

 اإلسرائيمي عربيال ( أسست الحككمة اإلسرائيمية معيد اليايتيؾ، أك )المركزIATIإضافة إلى منظمة )
(، كيسعى ضـ أكبر قدر ممكف مف IATIالذكية(، كأىدافو مشابية لمنظمة ) كالصناعات لمتكنكلكجيا

المكاطنيف العرب لبلستفادة مف قدراتيـ، تحت مسمى المنفعة االقتصادية لجميع سكاف دكلة إسرائيؿ. 
 ( 1114)ياركف، 

 رائيمي:جية في االقتصاد اإلسو مكانة الصناعات التكنول 3.2

المحاسب العاـ في كزارة المالية اإلسرائيمية )ياركف زليخة( أىمية ىذه الصناعات في االقتصاد يمخص 
 يقارب ما الصناعية الصادرات مجمؿ مف نسبتو تبمغ الذم القكمي النمكّ  محرؾاإلسرائيمي حيث يعتبره: "

 المرافؽ إلى األجنبية بلدالب مف االستثمارات الستقطاب المركزم المحكر ىك الكاقع كفي %،08
كيطالب زليخة بأف يتـ التغمب عمى جميع الصعكبات في ىذا النكع مف الصناعات، كذلؾ  "،االقتصادية

مع ما يشابييا في  العالـ في مختمفة دكؿ في االقتصادم النمك مركبات بيف مقارف تحميؿ خبلؿ مف
 (84، ص 1114، )ياركف. إسرائيؿ لةدك  في متكفرة المطمكبة المركبات كافة أف يؤكدإسرائيؿ، ك 
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، كترأس طكاقـ الكيمياء كالبيئة  أما )مكشيو شيني( كالذم شغؿ منصب رئيس قسـ التكنكلكجيا كالعمـك
العاممة في المعيد التكنكلكجي اإلسرائيمي )التخنيكف(، كفي المركز اإلسرائيمي لمتربية العممية كالتكنكلكجية. 

المحرؾ األساسي إلنتاج مكاد ذات أىمية لئلنساف بدءان مف النبيذ يا: "فيصؼ الصناعات المتطكرة عمى أن
كيكضح أنيا تعمؿ عمى إيجاد حمكؿ لمشكبلت ( 84، ص 1112)ساكتشك كآخركف، ، كحتى األنسكليف"

تجعؿ مف كمية اإلنتاج مضاعفة كذات نكعية عالية كىذه الصناعات ، في المستقبؿ دكلة إسرائيؿ
عكبات التقنية، كتزيد الفرص كالحمكؿ أماـ االقتصاد اإلسرائيمي. )ساكتشك كمنافسة، كتقمؿ مف الص

 (1112كآخركف، 

ترل الباحثة مف ىذيف التعميقيف، كىما مف ذكم الخبرة كاإلطبلع عمى التطكرات االقتصادية كالتكنكلكجية 
ركيزة  برتكتع، إسرائيؿفي إسرائيؿ، أف ىذه الصناعات تحتؿ مكانة ميمة، كليا أكلكية كبيرة بالنسبة لدكلة 

أساسية لتطكر دكلة إسرائيؿ اقتصاديان. كتستنتج كذلؾ أف اىتماـ حككمة إسرائيؿ بيذا النكع مف 
الصناعات نابع مف قدرتيا عمى تحقيؽ التقدـ النكعي في المجاالت المدنية كالعسكرية كالطبية كاليندسية، 

 كحتى عمـ الفضاء. 

مف خبلؿ البيانات التي عرضتيا دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية، كالتي كتتضح مكانة ىذه الصناعات أيضان 
تبّيف مدل اىتماـ األفراد باألبحاث العممية كالتطكير، كليس الجيات الحككمية كالرسمية فقط، كىذا ما 

 : (8رقـ )يكضحو الشكؿ 

 

 

 

 

 
 (3121-3115) نولوجيافي مجال التك المصروفات القومية لمفرد عمى البحث والتطويرمقارنة (: 2شكل )

 3121المصدر: دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية، 
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يتضح مف الشكؿ السابؽ أف مصركفات األفراد في إسرائيؿ عمى البحث كالتطكير في مجاؿ التكنكلكجيا 
الكاليات المتحدة األمريكية، حيث يصؿ حجـ ىذه المصركفات مع ىك األعمى مقارنة مع دكؿ أكركبية ك 

 ( دكالر أمريكي سنكيان.8111إلى ما يقارب )

بما  كالتكنكلكجيا، األبحاث عمى يعتمدكأكضحت دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية أّف اقتصاد إسرائيؿ الحديث 
 البحث مجاؿ في المعمكمات، كأنو يتـ االستثمار كنشر االتصاؿ مجاؿ في المتطكرة التكنكلكجيا ذلؾ في

 مف ككضحت كجكد أقساـ .العالـ في األعمى ىك لخاـا لمناتج المحمي بالنسبة اسرائيؿ في كالتطكير
 االنتاج، مثؿ فركع الخدمات عممية في المتطكرة استخداـ التكنكلكجيا عمى تعتمد باالزدياد آخذة الصناعة

 المتطكرة، كأكضحت بأنو التكنكلكجيا مع استخداـ كاالتصاؿ المعمكمات تكنكلكجيا خدمات تتناكؿ التي
 في التكنكلكجيات، كقد تطكرت بيذه صناعتيا تتـ منتجات مف باألساس الصناعي التصدير يتألؼ

 (.1181)دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية،  .متسارعة بكتيرة السنكات األخيرة

مميار شيكؿ سنكيان، كذلؾ  11فيصؿ أحيانان إلى   (Hi-Techأما مف حيث المصركفات عمى أفرع كأقساـ )
 ذلؾ:( يكضح 1، كالشكؿ رقـ )1119منذ سنة 

 

 

 

 

 

 
 

 ( المصروفات عمى البحث التطوير.3شكل )
 3121المصدر: دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية، 

( أف فرع )خدمات تتعمؽ بالحاسكب( كاف لو النصيب األكبر مف حيث 1نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
ع عمى %(، كيشمؿ ىذا الفر 32.2المصركفات عمى البحث كالتطكير، كيحتؿ المرتبة األكلى بنسبة )
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، كيشتمؿ عمى اآلالت ممعدات كخطكط اإلنتاج كالسيارات كغيرىاالصناعات المتعمقة بالبرمجة اآللية ل
الذكية، كبرمجيات المعدات الخفيفة كالثقيمة، كيشمؿ أتمتة اآلالت بكافة أنكاعيا، أم تحكيؿ اآلالت مف 

 عمى شاشة عرض.اآللة كعرضيا  تخزينيا فييدكم إلى أتكماتيكي بناء عمى أكامر يتـ 

%( مف الناتج الكمي لمقطاع 16كأكضحت الدائرة أف فركع تكنكلكجيا المعمكمات ساىمت بما نسبتو )
كاعتبرت الدائرة أّف  %( مف مجمؿ العامميف في القطاع العممي،8كتساىـ في تشغيؿ ما نسبتو ) العممي،

(، 2010-2000ؿ السنكات )ىذه الفركع مف القطاعات الرائدة في إحداث النمك في االقتصاد خبل
 ICT( )Information and Communicationالمعمكمات ) فركع تكنكلكجياكتشتمؿ 

Technologies)  ُعنى بمجاؿ البرامج عمى أنشطة صناعة معدات الكمبيكتر، كصناعات كشركات ت
 (.2010كالبحث كعرض المعمكمات. )دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية، 

 الصناعات في تغيير ( في إسرائيؿ كانت أبرزHi-Techالتي تحتميا صناعة )إف ىذه المكانة المرمكقة 
 تكنكلكجيا فركع كخصكصا العميا التكنكلكجيا صناعات أىمية ازدادت ، حيثالعكلمة عصر في اإلسرائيمية
 منيا التصدير ازدياد كفي إسرائيؿ في الصناعي اإلنتاج زيادة في مساىمتيا كازدادت، كثيرا المعمكمات

فاألعمى إلى اإلسرائيمي االقتصاد يقكد الذم العمبلؽ بالقطار) كصفياتـ  درجة ىإل  النمكىذا  (، كا 
. كالبرمجيات المنتجات لتطكير ىاـ مركز إلى إسرائيؿكنقؿ  ؿحكّ  اليايتؾ( Hi-Tech) لصناعات السريع
 عف ُبعد االتصاؿ مجاالت في كخصكصا العالـ في اإلسرائيمية( Hi-Tech) صناعات اشتيرت كقد

 . الطبية كالمعدات)التكنكلكجيا الحيكية(  كالبيكتكنكلكجيا اإللكتركنية كالطباعات المعمكمات كحماية

 بصكرة كتستعيفبعضيا البعض،  جانب إلى مقراتيا إقامة( بHi-Tech) كشركات مصانعكقد بدأت 
 شركات غالبية، ك عبلفكاإل كاالتصاؿ الحكسبة خدمات مثؿ ،ليا الضركرية المختمفة بالخدمات مشتركة

(Hi-Tech )السكانية التجمعات حيث ،كالقدس كحيفا أبيب تؿمثؿ  الكبرل المدف في تتركز إسرائيؿ في 
-Hi) شركات مف الكثير تبدأك . ليا الحيكية البشرية الثركة فييا نجد كما ،العالي التعميـ كمؤسسات الكبيرة

Tech )عماؿ كطاقـ بشرية ثركة تجنيد في يبدأكف ثـ ،ينةمع فكرة لدييـ مبادركف يقيميا بأف طريقيا، 
التكنكلكجية  شركاتال مئات التسعينات بداية منذ إسرائيؿ في أقيمت كقد. منتج إلى الفكرة تحكيؿب كيبدأكف

 (Dobbing and Cole, 2014) .1113 ك 8442 عامي بيف
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 شركات فييا تتكاجد التي بمداتكال لممدف االقتصادم المستكل رفع في كبير بشكؿات الصناع ىذه تساىـك 
(Hi-Tech)، في العاممكف يسكنيا التي كالبمدات المدف في االقتصادم - االجتماعي المستكل رفع كفي 

، خاصة أف عدد العامميف في ىذه الصناعة ىذه أرباح مف الدكلة مدخكؿ رفع عف عدا الشركات، ىذه
 (1181، عمكماتكالم األبحاث مركز( ألؼ. )801الصناعات يبمغ حكالي )

 في اإلجمالي المحمي الناتج مف (%9.4ما نسبتو ) رااستثمتعمؿ إسرائيؿ عمى  1111 العاـ كمنذ بداية
%( ..3) كفنمندا%( 3.1) السكيد مثؿ متطكرة دكؿ مع مقارنة مرتفعة نسبة كىي كالتطكير، األبحاث
 (1181دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية، ). 1111مقارنة مع العاـ  %(3.9) كالياباف%( 3.2) الجنكبية كككريا

ىذه  شكمت 1111 العاـ فيف الصادرات، في مركزم عامؿ ىي إسرائيؿ في( Hi-Tech) صناعةك 
 الصناعية الصادرات مف إضافية (%38)ك الصناعية الصادرات مف (%93ما نسبتو ) صادراتال

-Hi) كأف. المدنية كالعسكرية كغيرىاالمشتممة عمى جميع أنكاع اآلالت كالمعدات التكنكلكجية  التكنكلكجية

Tech كتمنحيا اليايتؾ صناعة ترافؽ عمؿ أماكف نشكء بينيا االقتصاد، عمى أخرل إيجابية تأثيرات( ليا 
 في عامؿ كؿ مقابؿ عامميف خمسة إلى ثبلثة بنسبة أخرل، ميف أصحاب ذلؾ في كيشارؾ ،خدمات
 (Dobbing and Cole, 2014). اليايتؾ

 الرابعة المرتبة تحتؿ (، أصبحت إسرائيؿHi-Techطكرات اليائمة التي أحدثتيا صناعات )كبعد ىذه الت
 في السيميككف كادم بعد لمتطكير مركز أكبر ثاني كىي المتقدمة، التكنكلكجية الصناعات مجاؿ في عالميان 
 حيث إسرائيؿ، في كالنمك االقتصاد بعجمة قدمان  يدفع الذم األساس الدكالبكأصبحت . كاليفكرنياكالية 
 مف% 21 يعادؿ ما أم دكالر، مميار 12 إلى 1181 العاـ في اليايتؾ صناعة إنتاج مجمؿ كصؿ

 (IATI, 2012) .سنكيان % 82 بمعدؿ السنكم النمك إلى إضافة إسرائيؿ، في الصناعة صادرات

 حجر تكضع اإلسرائيمية الحربية الصناعات أفكمما يضيؼ عمى المكانة العالية ليذه الصناعات 
 أنو إال. كالعالمية المحمية العمؿ سكؽ إلى كالمتخصصيف الميندسيف مف اآلالؼ جتكخرَّ  ،الي األساس
 إسرائيؿيكجد في ك  المدني، الطابع ذات التكنكلكجيا إلى أكثر بالتحكؿ االتجاه بدأ الثمانينيات نياية كمنذ
التي  الكبرل الشركات مف نيابي مف شركة 211 تعدك  ،(Hi-tech) مجاؿ في شركة (3211) مف أكثر

 النحك عمى الشركات ىذه تخصصات كتقسـ دكالر، مميكف 11حكالي  السنكية مبيعاتيا حجـيقارب 
 في شركات 81. البرمجة، تطكير مجاؿ في شركات 8181 االنترنت، مجاؿ في شركة 8121: التالي
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 .الطبية التكنكلكجيا مجاؿ في شركة 983 ناشئة، شركات أم أب ستارت شركة 911 االتصاالت، مجاؿ
(Dobbing and Cole, 2014) 

 التي العالمية الشركات عشرات يكجد وفإن اإلسرائيمية،( Hi-Tech) شركات مفإضافة إلى ىذا العدد 
 ك IBM مثؿ كالفركع التطكير مراكز مف العديد كافتتحت إسرائيؿ( في Hi-Techتطكرات ) مع تكاصمت
INTEL ك MICROSOFT كApple إنتيؿ شركة تأثير إلى نظرنا كلك. حيفا في مركزىا افتتحت يالت 
 الطريؽ شؽ الثمانينيات، نياية منذ اإلسرائيمية السكؽ إلى دخكليا أف نجد رائدة، عالمية كشركة خصكصان 

 اإلسرائيمية الشركات كمئات عشرات نشكء جانبيا إلى ىيأت كالتي ،العالمية الشركات مف العشرات لقدكـ
 صادرات مف% 11 ك اإلسرائيمية، الصناعية الصادرات مف% 81 بػ تساىـ كحدىا إنتيؿ شركةف. الجديدة

(Hi-Tech) ،كتكظؼ دكالر، مميار 9.0 يعادؿ ما 1181 العاـخبلؿ  صادراتيا كبمغت اإلسرائيمي 
ىذا المجاؿ  في آخر عامؿ 13111 عمى مباشر غير تأثير كليا ،إسرائيؿ في عامؿ 1211 اليكـ الشركة

 ( 1181)دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية، الصناعات.  مف

 : في االقتصاد اإلسرائيمي ( العسكريHi-Tech) دور 3.3

 ، كذلؾالقكمي الدخؿ مصادر أىـ مفيعّد  العسكرية كالصناعات المتقدمة التقنية مجاؿ في االستثمارإف 
المحتمة  فمسطيف أرض أف المعركؼ فمف ،إسرائيؿمف ضمنيا ك لؤلسمحة،  ةكالمصدر المنتجة  الدكؿ في
 المصادر فأ أم ،النقب صحراء عف عبارة كالباقي ،المساحة محدكدة زراعية أرض عف عبارةيا أغمب

 دكلتيـ بنكا الذيف الييكد فإف لذلؾ ،اآلف حتى معدكمة تككف تكاد كغيره البتركؿ مثؿ األخرل االقتصادية
 ،الشتات ييكدمف  المالي كالدعـ الخارجية داتالمساع عمى المئة في مئة يعتمدكف بداياتيـ في كانكا
 المقاـ في الصناعة عمى تعتمد ذاتية اقتصادية قاعدة يكجدكا أف أعينيـ نصب كضعكا فإنيـ كلذلؾ
 آف في ىدفيف بيا يصطادكف التي العسكرية كالصناعات التقنية عمى تعتمد التي تمؾ كخصكصان  ،األكؿ
 كمصدر الصناعة تمؾ استخداـ كالثانية كالتطكير، التسميح مف المحمية الحاجة خدمة ىك أحدىما كاحد

 (Haft, 2014) .كالتدريب التصدير طريؽ عف الصعبة العمبلت ليـ يجمب اقتصادم

 غرب دكؿ نحكإلى  اإلسرائيمية العسكرية الصادراتكجاء ىذا االعتماد في مكانو، حيث بمغت قيمة 
 اإلسرائيمية األسمحة مبيعات تضاعؼحيث ىذا العاـ  .دكالر مميكف 113ما قيمتو  1183في العاـ  أفريقيا
 في دكالر مميكف .81ك ،1181 في دكالر مبلييف .81ك ،1114 بعاـ مقارنة أفريقيا غرب لمنطقة
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 األسمحة. كتصدر إسرائيؿ 1114 عاـ دكالر مميكف 8. تتجاكز لـ المبيعات ىذه أفّ  حيف في ،1188
 ركاندا، إلى إضافة كليسكتك، كنيجيريا االستكائية كغينيا كتشاد الكاميركف مف كؿّ  إلى أساسي بشكؿ

 المباعة األسمحة ألنكاع نظرا الكمية، مف أكثر النكعية عمى تعتمدك  .كأكغندا أفريقيا كجنكب كسيشيؿ،
 كدكؿ اآلسيكية الدكؿ كبقيت .تمؾ الدكؿ في العامميف اإلسرائيمييف العسكرييف كالخبراء المدربيف كعدد
 3.4 اليـك قيمتو بما إسرائيؿ، مف األمنية كالصناعات لمسبلح استيرادا األكثر ىي الباسيفيؾ منطقة
 (Haft, 2014) .(1181-1111خبلؿ السنكات ) دكالر مميارات

، دكالر مميارات 3.5 حكالي 1183 عاـ بمغت العسكرية الصناعات مف إسرائيؿ صادراتأما إجمالي 
 اليـك تحتؿ التي ،إلسرائيؿ القكمي الدخؿ مصادر أىـ أحد العسكرية اتالصناع ُتعدككفقان ليذه األرقاـ 

كىذا الترتيب عمى مستكل العالـ، عممت إسرائيؿ  كالذخائر، لؤلسمحة المصدرة الدكؿ بيف السادسة المرتبة
 نشكئيا قبؿ ما إلى إسرائيؿ في كاألمنية العسكرية الصناعات مشركع يعكدجاىدة لمكصكؿ إليو، حيث 

 أبيب، تؿ قرب جفعتايـ بمدة في األكؿ العسكرم المصنع إنشاء تـ حيث ،8433 عاـ إلى داكتحدي
كعند حمكؿ  .الرشاشة كالبنادؽ اليدكية القنابؿ تصنيع في المستخدمة الصمبة األدكات إلنتاج كخصص

 فييا العاممكف ككاف كاضحة، معايير حسب تعمؿ صناعية مرافؽ إلى المصنع ىذا تحكؿ ،8491سنة 
 فارقة عبلمة شكمت 84.3 حرب أف اإلسرائيمية الدفاع كزارة لكائح مف كُيستدؿ .الياغانا عصابة عضاءأ

 .لمتصدير كحتى المحمي لبلستيبلؾ إنتاجيا حجـ ازداد حيث بإسرائيؿ، العسكرية الصناعات مسيرة في

 مبلييف تعشرا مف العسكرية الصناعات صادرات حجـ ارتفع ،8441ك 84.3 عامي بيف الفترة كفي
فقد  1111أما سنة  .المدني بالطيراف خاص جديد إنتاج فرع افتتاح كتـ مميار، نصؼ نحك إلى الدكالرات
كىي  (القتالية الكسائؿ لتطكير السمطة)برعاية  إسرائيؿ في كاألمنية العسكرية الصناعات كافة ُنظمت
 اإللكتركنية كاألدكات كالفضاء لجكا بأجيزة الخاصة الكسائؿ أما. (رفائيؿ) دعىتُ  كاحدة حككمية شركة
 (Haft, 2014) .الجكية إسرائيؿ صناعات شركة إطار في ُتصنع فبقيت

 في تبيع أف كيتكقع ،%9. بنسبة  1111 العاـ منذ إسرائيؿ في العسكرية الصادرات حجـ ارتفعكقد 
 .المتحدة الكاليات تصدره ما ضعؼ طيار ببل طائرات( 1188-1114األعكاـ 
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 الصادرات حجـ في كبيرا ارتفاعا شيد 1181 العاـ بأف إسرائيؿ في الدفاع لكزارة الجزئية معطياتال كتفيد
 كأجيزة طائرات، ترميـ عمى الماضي العاـ في تركزت عاـ بشكؿ الصادرات معظـ كأف العسكرية،
 .طيار ببل كطائرات رادار، كأجيزة كذخائر، لمطيراف، حاسكب

 كحمفائيا المتحدة الكاليات بتخفيض متأثرة الماضي العاـ% 83 بنسبة انخفضتفقد  1183أما في العاـ 
 االتحاد تيديد مع بالتزامف الحصيمة ىذه عف الكشؼ كجاء كأفغانستاف، العراؽ في العسكرم تكاجدىـ حجـ
 العسكرية، الصناعات قطاع بينيا القطاعات مف عدد في إضراب بشف اإلسرائيمية العماؿ لنقابات العاـ
فك  .العامة المؤسسات مف عدد بخصخصة حككمي لمشركع فضار  كذلؾ  الصادرات عائدات إجمالي ا 

 .9.. بمغت كالتي 1181 بعائدات مقارنة 1183 عاـحتى  دكالر  مميارات 0.29 بمغت العسكرية
  (IATI, 2012).دكالر مميارات

 مف% 11 نحك -سرائيميةاإل الحككمة منيا الكثير تممؾ التي- اإلسرائيمية األسمحة صناعة شركات تصدر
 التي السنكية اإلسرائيمية العسكرية المكازنة تغطية في بدكرىا تسيـ عائدات يجمب مما الخارج، إلى إنتاجيا
 (Haft, 2014) .دكالر مميار 81 نحك إلى تصؿ

 حجميا ككصؿ ،1189 بسنة مقارنة األكركبية لمدكؿ المبيعات حجـ تضاعؼ، فقد 1182أما في سنة 
 العسكرية لمصادرات األساسية الصفقات شممت فقد الصحيفة، كبحسب، ك تقريبان  دكالر مميار 8.0 إلى

 الحربية كالمنظكمات الطائرات كتحسيف لتطكير كبرامج طيار، دكف طائرات بيع ،1182 في اإلسرائيمية
 في سرائيميةاإل األسمحة صفقاتمقابؿ انخفاض في عدد  .كالرادارات األسمحة كقكاعد الذخيرة كبيع الجكية،

 بعاـ مقارنة كأمريكا، أكركبا لدكؿ ارتفاعيا مقابؿ البلتينية، كأمريكا كآسيا األفريقية لمدكؿ 1182 عاـ
 دكالر، مميار ..2 بقيمة عسكرية كتقنيات أسمحة لبيع إبراـ عقكد تـّ  1182 عاـ خبلؿكبالمجمؿ ف .1189

 (World Factbook. )1189 العاـب مقارنة العسكرية لمصادرات% 811 بنسبة زيادة يعني ما
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 : خاتمة الفصل

ـّ استثناء Hi-Techنبلحظ أف صناعات ) ( في إسرائيؿ ىي العمكد الفقرم لبلقتصاد اإلسرائيمي، إذا ت
الدعـ الخارجي الذم تحصؿ عميو مف الكاليات المتحدة، فدكلة إسرائيؿ ال تعتمد عمى المكارد كالمكاد الخاـ 

ي الحفاظ عمى قكة اقتصادىا كدخميا القكمي العاـ، ليذا تحافظ بشكؿ رسمي كالصناعات المدنية ف
كحككمي عمى بقاء صناعاتيا العسكرية كمصدر أساسي كأكؿ لمدخؿ، كتنفؽ عمى أبحاث كتطكير 

( أكثر مف غيرىا مف الدكؿ، مما يعني أّنيا تسعى لتصدر قائمة دكؿ العالـ في ىذه Hi-Techكتحديث )
 ظ عمى اقتصاد قكم يعني دكلة قكية بجميع المعايير المدنية كالعسكرية. الصناعات، فالحفا

، حيث تعمؿ رأس الماؿ البشرمكلبلستمرار في التفكؽ النكعي في الصناعات التكنكلكجية، تيتـ إسرائيؿ ب
عمى تطكير قدرات الباحثيف كالعمماء، كذلؾ يتكفير المخصصات المالية المناسبة، كالشراكة مع مؤسسات 

دكؿ أخرل، خاصة الكاليات المتحدة، كتساند الحككمة رأس الماؿ البشرم بإنشاء البنى التحتية  مف
 كالمرافؽ العممية المتخصصة، كتقـك بتنفيذ االحتياجات المينية كالعممية ليـ. 
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 : الرابعالفصل 

________________________________________________________ 
 ( في المجال العسكري اإلسرائيمي:Hi-Techتماد إسرائيل عمى صناعة الـ )أسباب اع

 

 مقدمة:

 التي المراحؿ عمى اعتمادان  اإلسرائيمية، التسميحية الصادرات اليكـ حتى بيا مّرت التي المراحؿ تحميؿ إف
 في إلسرائيميةا السياسة كجيت رئيسة عكامؿ ثبلثة ثمة أف يبيف اإلسرائيمية، الحربية الصناعة بيا مّرت
المجاؿ، فإسرائيؿ منذ تأسيسيا تسعى لمحفاظ عمى أمنيا كقكتيا العسكرية، كاقتصادىا، كاستغبلؿ  ىذا

 :تفكقيا العسكرم في عبلقاتيا السياسية، كنتناكؿ ىذه األسباب في المباحث اآلتية

 األمني: العامل 4.1

ا  كمدل الداخمي كالخارجي، أمنيا حماية عمى ئقةالفا ُكقدرتيا األمنية، بنظريتيا إسرائيؿ تفتخر ما دائمن
 أمكاليا مف األكبر كتخصص الجزء بأمنيا، لممساس محاكالت أية عمى القضاء في كسرعتيا جاىزيتيا
 أك بيا، المساس إسرائيؿ محاكالت تفسر ما كدائمنا. أشكاليا بكافة األمنية نظريتيا كتدعيـ إلسناد

 كتعمؿ كما. أمنيا ييدد بأنو خطرنا كالعالمية، الدكلية المحافؿ في أماميا الكقكؼ حتى أك مقاكمتيا،
 المستجدات بآخر دائـ اطبلع عمى كالتكنكلكجي، لتككف األمني كضعيا تقكيـ عمى مستمر  بشكؿ إسرائيؿ
 الخاصة، لقناعاتيا كفقنا األمنية نظريتيا إسرائيؿ بنت .العالمية كاّلتقنية كاالقتصادية كالسياسية األمنية
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 أف تريد فيي. بيا المحيطة لمدكؿ كاّلتقنية كاألمنية كالعسكرية السياسية كاالقتصادية لُمقدرات نظرتياك 
 النكاحي كافة كمف دائـ، شبو بشكؿ   طميعتيا في تككف كأف دكؿ، مف مف يجاكرىا عمى دائمنا تتفكؽ
 تجرم فيي الحركب، كضلخ الجاىزية دائمة أنيا، حسب ادعائيا،  كما. كالعسكرية كاّلتقنية األمنية
 في لتككف بيا، المحيطة لمدكؿ كاألمني كالعسكرم كاالقتصادم السياسي الكضع مستمرة لتقكيـ دراسات

الكطف  كسط الجاثـ لمكقعيا كالسياسي الجغرافي العمؽ االعتبار في كتأخذ كما. عمييا تقدـ مستمر
 كاإلقميمية كالدكلية، المحمية اإلطراؼ مف دالعدي مع كاالجتماعات كالمناقشات بالمناكرات كتقـك العربي،
 (881، ص 1183الجغرافي. )جمعكد،  محيطيا في تجرم التي التطكرات آخر عمى مطمعة لتبقى

 المناطؽ في بالسبلح كاالنفصالية الثكرية الحركات مف الكثير تزكيد كراء باستمرار إسرائيؿ ليذا كانت
 الخارجية السياسة مع السياسية تكجياتيـ تتفؽ كممف المسمحة، كالصراعات األزمات تكتنفيا التي

 الكتائب كحزب الجنكبي، لبناف كجيش العراؽ، في األكراد الثكار: أىدافيا، مثؿ تحقيؽ كتخدـ إلسرائيؿ،
 المغرب، في بكليساريك كحركة نيكاراجكا، في الككنترا كقكات السكداف، جنكب في جارانج كقكات لبناف، في

 سكريا مكاجية في تركيا مثؿ معيا نزاعات كفي كاإلسبلمية، العربية لمدكؿ معادية دكؿ إلى باإلضافة
ريتريا السكداف، مكاجية في كأثيكبيا كالعراؽ، يراف مكريتانيا، مكاجية في كالسنغاؿ اليمف، مكاجية في كا   كا 

 األحياف ضبع كفي. الخ... باكستاف مكاجية في كاليند األكلى، الخميج حرب إباف العراؽ مكاجية في
 عف كشؼ كما أىدافيا، كلخدمة المتحدة، الكاليات عف بالككالة تجرل اإلسرائيمية األسمحة صفقات كانت
 مساعدات تقدـ أف المتحدة الكاليات بكسع يكف لـ حيث ،.841 عاـ( ككنترا - إيراف) فضيحة في ذلؾ

 .إيراف مثؿ دكؿ إلى مباشرة عسكرية

 خصـك مع عبلقات إقامة ىك اإلسرائيمية األسمحة صادرات مف اليدؼ يككف قد األحياف، بعض كفي
 ىدؼ كيككف الحكـ، لنظاـ المناىضة الثكرية كالمنظمات كالحركات المعارضة األحزاب مثؿ القائـ الحكـ

 أك( إسرائيؿ)لػ مكاليان  ليككف بو آخر سياسي نظاـ كاستبداؿ الحاكـ، النظاـ إلسقاط السعي ىك( إسرائيؿ)
 فرض ما إذا خاصة أمريكا، عف بالككالة تعمؿ الحالة ىذه في( إسرائيؿ) كتككف تحدة،الم الكاليات

 .أمريكية بأسمحة كالمنظمات الدكؿ بعض تزكيد في األمريكية اإلدارة عمى قيكدان  األمريكي الككنغرس
 (1119)سكيمـ، 

 حكؿ األمف السائدة اىيـلممف تحديان  السبرانية الحرب تكنكلكجيا مجاؿ في العديدة المستجدات ليذا تشكؿ
بيريتس كىك كزير  كتتجسد رؤية إسرائيؿ المتبلؾ تكنكلكجيا متقدمة فيما كرد عمى لساف عمير القكمي،
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 الدفاع قضية إيبلء عمينا يرتب كىذا. األساسية مفرداتيا مراجعة عمينا تفرضدفاع إسرائيمي سابؽ بأنو: "
 كالحكسبة كاالتصاالت كالمياه الطاقة مجاالت في سيما الك  قصكل أىمية لمدكلة الحيكية التحتية عف البنى

 في البلزمة إجراء التعديبلت ينبغي عميو، كبناءن . كاألمني المدني القطاعيف في كاالقتصاد، كالمكاصبلت
 بعقيدة ىذا الكزير اقتراحان  قّدـ ،1110 ." كفيالمستجدة التيديدات عمى الردّ  بيدؼ القكمي األمف مفيكـ
 جياز كرئيس القكمي األمف مجمس رئيس مف كبلن  ضّمت مريدكر داف برئاسة لجنة ة أعدتومحدث أمنية

ص  1183)برعاـ، . آخريف كباران  كمسؤكليف الدفاع كزارة في األمف عف كالمسؤكؿ )الشاباؾ( األمف العاـ
3) 

 بعيدة تغيرات يابين كسريعة كبرل استراتيجية تغّيرات زمف في اآلف تعيش إسرائيؿ المجنة أف تقرير كأظير
تشكؿ  التي كالحسـ( المبكر، كاإلنذار )الردع، ثبلثية إلى )الدفاع( مكّكف بإضافة المجنة كأكصت. المدل
 دكف طيار مف بطائرات بالتزكد تحديدان  أكصت كما 0 التقميدم، اإلسرائيمي القكمي األمف مفيكـ ركائز

 قبؿ اختراقيا مف لمنع الشامؿ، الكطني لالمستك  عمى الكمبيكتر أنظمة عف لمدفاع منظكمة كبتأسيس
 (9-3ص  1183)برعاـ، . األعداء

 منطقة في مييمنة، عظمى إقميمية كقكة النقية، الييكدية اليكية ذات لالكبر  إسرائيؿ إجماالن، إّف إقامة
 -العرب قبميا التي السبلـ بعممية يسمي ما ضكء كفي– القادمة المرحمة في ذلؾ كلتحقيؽ األكسط، الشرؽ
 المناطؽ مف تستطيعو ما ضـ إلى الحدكد كترسيـ السبلـ معاىدات خبلؿ مف تسعي أف إسرائيؿ عمى فإف
 ليا كيكفؿ الجيكاستراتيجية، النظر كجية مف أمنيا متطمبات تحقؽ كالتي ،.840 عاـ في احتمتيا التي

 العرب السكاف فم إخبلئيا مع األراضي، تمؾ عمى شرعيتيا كفرض إضافية، مياه مصادر عمى الحصكؿ
 الردع خبلؿ مف ذلؾ تحقيؽ عمى العسكرية اإلستراتيجية تعمؿ أف عمى الييكدية، اليكية عمى حفاظان 
 المنطقة في كالتحكـ األراضي، كتيكيد كاالستيطاف الضـ عمميات كتأميف الجسيـ، كاالنتقامي الكقائي
 (1119)سكيمـ،  .اقتصاديان ك  عسكريان  الذات عمى االعتماد مع كثقافيان  كاقتصاديان  سياسيان 

 االنتقاؿ أجؿ مف النكعي، التفكؽ يعتمد عمى إحراز –مف كجية النظر األمنية اإلسرائيمية  –ىذا التحكـ 
 قبؿ مف مضيد كمستعبد شعب كمف. بغيرىا الكارثة إنزاؿ عمى قادرة دكلة إلى الكارثة أصابتو شعب مف

 بناء أجؿ مف القائـ القكمي الناتج ثمث تقريبان  سرائيؿليذا تخصص إ اآلخريف؛ تستعبد دكلة إلى اآلخريف
 كافية غير النسبة ىذه العالـ، كيرل اإلسرائيميكف أف حتى في نسبة أعمى يشكؿ عمييا، كىذا كالحفاظ القكة

 لكف اهلل، عمى االتكاؿ بعقيدة عند الييكد مرتبط األمف مفيكـ كاف سنة، مئتي فقبؿ. لتعزيزىا كبحاجة
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 تبريران  يشكؿ الزائد الخطر فإف القكة، كبذلؾ عمى االتكاؿ مفيكـ بمثابة الجديد تفسيرهب أصبح األمف
 (1118ىارنئيؼ، )زائدة.  بقكة لبلحتفاظ

 مجاليف ضكء في تبنى أف مف ليا بد ال اإلسرائيمية النكعية القكة أف تامير ابراىاـ االحتياط في المكاء كرأل
 المجاؿ كفي. البحتة العسكرية القكل عبلقات كمجاؿ الشاممة منيةاأل القكة عبلقات مجاؿ: االعتبارات مف

 السياسي كمنيا القكمي، األمف مجاؿ في التفكؽ عناصر كؿ اعتبار الحسباف في يؤخذ أف يجب األكؿ،
 القكل ميزاف مجاؿ في أما. كالعسكرم كالديمكغرافي كالتكنكلكجي كالعممي كاالجتماعي كاالقتصادم
 مف كاحد كؿ في النكعي التفكؽ لضماف كمصيرية حتمية ضركرة ىناؾ أف تامير فرأل البحتة، العسكرية
 المبكر كاإلنذار الردع أنظمة مجاؿ كفي كالجك كالبحر البر في العسكرية، لمقكة الرئيسية العناصر
 إلسرائيميا النكعي العسكرم التفكؽ أف تامير كحدد. كالتمكيف كاإلمداد اإلدارية كالشؤكف كالمراقبة كالسيطرة

  :أساسية عناصر ثبلثة عمى يقكـ

 عنيا، الدفاع أك أرض احتبلؿ مثؿ محدد، ىدؼ تحقيؽ إلى ييدؼ القتاؿ، في نكعي تفكؽ -8
  .عمميا شؿ أك أساسية أسمحة تشكيبلت أك قكات كتدمير

 أك الجكية أك البرية الساحة في عسكرم نصر تحقيؽ إلى ييدؼ المعركة، في نكعي تفكؽ -1
  .البحرية

 ( 8444)ىركابي،  .الحرب السياسية أىداؼ تحقيؽ ضماف إلى ييدؼ الحرب، في نكعي كؽتف -3

 :السياسي العامل 4.2

 دبمكماسية عبلقات تقيـ تكف لـ كدكؿ( إسرائيؿ) بيف الستينيات منذ األسمحة صفقات بعض عقد جرل
ندكنيسيا اليند: مثؿ ،(إسرائيؿ) مع مباشرة يراف، كالصيف كا   اإلسرائيمي الجيش سمعة جذبت فقد كا 

 كالمعدات لؤلسمحة دكؿ عدة طمبات مف بو بأس ال عددان  .840 حرب في حققيا التي كاالنتصارات
 ضغكط أك بشركط ترتبط تكف لـ ألنيا ؛(إسرائيؿ) مع تسميحية صفقات تعقد أف آثرت كالتي اإلسرائيمية،

 تبذليا التي الجيكد مف جزءان  قاتالصف ىذه فكانت لمسبلح، المصدرة الكبرل الدكؿ تفعؿ مثمما سياسية
يراف باكستاف مف تمتد التي الحيكم مجاليا دائرة دكؿ في نفكذىا لتكسيع( إسرائيؿ)  الساحؿ إلى شرقان  كا 

 المندب كباب أفريقيا كجنكب كسط إلى شماالن  الكسطى آسيا بمداف كمف غربان، األطمنطي عمى المغربي
 (Dobbing and Cole, 2014) .جنكبان  األحمر البحر عمى
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 إلسرائيؿ أتاح قد االقتصادم المستكل عمى محكرم لدكر إسرائيؿ في الدكلة ممارسة أف فيو شؾ ال كمما
مكانات فرص مف لدييا متاح ىك بما االستفادة عمى كبيرة قدرة  يمبي قكم اقتصاد لبناء كخارجية داخمية كا 

العامؿ  لعب اإلطار ىذا كفي. لسياسيةكا كاالجتماعية األمنية األصعدة عمى األساسية احتياجاتيا
مكاقؼ بعض الدكؿ المساندة إلسرائيؿ )عمى رأسيا الكاليات المتحدة،  في المتمثؿ الخارجي السياسي

 ركزت التي الشتات، ييكد عسكرية، إضافة إلى تبرعات كمساعدات كبريطانيا كفرنسا( بتقديـ تعكيضات
 األعداد استيعاب عمى كالقادرة الفائقة، كالتكنكلكجيا الميارة ذات المتطكرة الصناعات عمى األكلى بالدرجة
 االقتصاديات مستكل إلى اإلسرائيمي االقتصاد انتقؿ كبذلؾ التأىيؿ، عالية العاممة األيدم مف المتزايدة
 (Even, 2010) .كبيرة بدرجة تقكده التي ىي الدكلة أف رغـ المتقدمة، الرأسمالية

 مكقؼ في إلسرائيؿ الدكلة ىذه دعـ لكسب كسيمة ما، لدكلة سرائيميةاإل األسمحة صفقات تككف كقد
 ما دكلة في المتكاجديف لمييكد لمسماح أك المتحدة، األمـ في كالتصكيت دكلي، أك معيف إقميمي سياسي
 .كزيمبابكم أفريقيا كجنكب األرجنتيف كييكد إثيكبيا، مف الفبلشا ييكد ىجرة مثؿ ،(إسرائيؿ) إلى باليجرة

(Even, 2010) 

 :االقتصادي العامل 4.3
 طبيعية لمكارد افتقارىا حيث مف ،(إسرائيؿ) لدكلة األصكلية الجيكبكليتيكية اإلمكانيات ضعؼ إلى بالنظر

 فقد التصدير، مجاؿ في السيما القتصادىا، قكية كركائز دعائـ تشمؿ -الثمينة كالمعادف كالنفط-
 مجاؿ في السيما كعريضة، متطكرة تكنكلكجية إمكانيات مف كوتمم ما عمى المقابؿ في( إسرائيؿ) اعتمدت

 بيف االستراتيجي التعاكف اتفاقات إطار في المتحدة الكاليات مف عمييا حصمت الحربية، الصناعات
 الدكؿ مف الكثير تحتاجيا التي الحديثة الحربية كالمعدات األسمحة مف إنتاجيا قاعدة تكسيع في البمديف،
 ىذه تصدير مجاؿ في بثقؿ( إسرائيؿ) كدخمت. الصدد ىذا في األمريكية القيكد بفعؿ إلييا كتفتقر األخرل،
 مكاسب بذلؾ كحققت العالـ، أسكاؽ جميع إلى األمريكي األصؿ ذات المتقدمة كالمعدات األسمحة
 العاممة األيدم مف المزيد تشغيؿ عف ناىيؾ التجارم، ميزانيا إصبلح إلى أدت ضخمة اقتصادية

 (Dobbing and Cole, 2014) .الحّرة العممة مف احتياطيا كزيادة ائيمية،اإلسر 

 المسمحة القكات احتياجات يفكؽ بما الحربية المصانع في اإلنتاج زيادة فإف االقتصادم، اإلطار كفي
 لممنتجات منافسان  يجعمو كبما المنتج، كمفة تقميص عمى يساعد لمخارج، بالتصدير يسمح كبما اإلسرائيمية،

 الحجـ، كبير إنتاجيا يككف أف اإلسرائيمية الحربية الصناعة تحرص لذلؾ الدكلية، األسكاؽ في المماثمة
 نفقات تغطية في عائداتيا تسيـ بحيث الصادرات بزيادة يسمح كبما الكمفة، كقميؿ األجؿ، كطكيؿ
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% 2 حكالي إلى عادة جتحتا كالتي كالتطكير، البحث ألعماؿ البلـز التمكيؿ خاصة البلحقة، االستثمارات
 الدكلة ىذه حصكؿ إلى ما دكلة مع كبيرة سبلح صفقات عقد يحتاج كقد الدفاعي، اإلنفاؽ إجمالي مف
 كانت كلما الثالث، العالـ مف الدكلة ىذه مثؿ كانت إذا سيما ال الصفقات، ىذه لتمكيؿ قرض عمى
 بما كذلؾ المطمكب، القرض تقديـ عمى المتحدة الكاليات تحث فإنيا قركض لتقديـ مستعدة غير( إسرائيؿ)
 (Even, 2010) .األمريكي القرار صنع دكائر في نفكذ مف( إسرائيؿ)لػ

 السيما الحيكية، الخاـ المكاد مف احتياجاتيا عمى( إسرائيؿ) حصكؿ في أيضان  السبلح صادرات تفيد كما
 ،(إسرائيؿ) مف تمقتيا التي سمحةاأل ثمف بالنفط إيراف دفعت فقد المقايضة، صفقات إطار في كذلؾ النفط،
 تسميحية صادرات مقابؿ في كاليكرانيكـ كالصمب الفحـ عمى أفريقيا جنكب مف( إسرائيؿ) حصمت بينما

 االقتصادم النشاط مجاؿ تكسيع إلى الصادرات ىذه إليو تؤدم ما جانب إلى ىذا إلييا، إسرائيمية
 الطرؽ مجاالت في األساسية البنية مشاريع كتنفيذ التدريب، مراكز إنشاء مثؿ الخارج، في اإلسرائيمي
 مكشي السابؽ( إسرائيؿ) بنؾ محافظ صرح ككما. الصحي كالصرؼ كالمياه القكل كمحطات كالجسكر
،  أنقذت قد الماضي القرف مف كالتسعينيات الثمانينيات في( إسرائيؿ)لػ الحربية الصادرات أف مندلـك
 (Dobbing and Cole, 2014) .االنييار مف اإلسرائيمي االقتصاد

 عمى( إسرائيؿ) حرص فإف اإلسرائيمية، السبلح بصادرات يختص فيما االقتصادية االعتبارات أىمية كرغـ
 التصدير سياسة في ميمان  عنصران  يعتبر األسمحة ليا تصدر التي الدكؿ في ليا نفكذ مناطؽ خمؽ

 الدكلة إشعار عمى تحرص المجاؿ ىذا في دكلة أم مع( إسرائيؿ) تعامؿ بداية ففي اإلسرائيمية، التسميحية
 التجارم التعامؿ معايير كأف الدكلة، ىذه عمى نفكذ أك سياسية ضغكط ممارسة إلى تسعى ال بأنيا المعنية
 العتاد اشترت التي الدكلة احتياج كمع سنكات عدة بعد كلكف البمديف، بيف العبلقة تحكـ التي ىي

 كالتطكير، الغيار كقطع كاإلصبلح الصيانة كاحتياجات العتاد، ىذا عمى ةتدريبي خبرات إلى اإلسرائيمي
 القكات كتشكيؿ كتنظيـ العسكرية، األساسية البنية تطكير: مثؿ أخرل احتياجات مف ذلؾ يكاكب كما

 لؤلسمحة المستكردة الدكؿ عمى نفسو يفرض اإلسرائيمي النفكذ يبدأ الدكؿ، ىذه في الخ... المسمحة
 مع اإلسرائيمييف كالمستشاريف الخبراء كعمؿ ،(إسرائيؿ) إلى الضباط تدريب بعثات خبلؿ مف ة،اإلسرائيمي

 األخيرة في العسكرية القيادات كانت إذا السيما الدكؿ، ىذه في الحاكمة السياسية كالنخبة العسكرييف القادة
. البلتينية كأمريكا كآسيا فريقياأ في السيما الثالث، العالـ دكؿ معظـ مع الحاؿ ىك كما فعبلن، الحاكمة ىي
 مف كأكثؽ أقكل تعتبر األسمحة ليا تصدر التي الدكؿ مع( إسرائيؿ) تبنييا التي التحتية العبلقات كىذه

 ىذه شممت إذا خاصة الدكؿ، كىذه( إسرائيؿ) بيف قائمة غير أك قائمة كانت سكاء الرسمية، العبلقات
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قامة فييا، كالعسكرية السياسية القيادات كحراسة ميفكتأ المخابراتي التعاكف مجاالت العبلقات  عبلقات كا 
 كالسياسية االقتصادية كالركابط التعاكف مجاالت تكسيع إلى بالتالي يؤدم ما كىك معيـ، شخصية

 (Inbar, 2010, p 83 - 84) .كاالجتماعية

 مختمؼ في دكلة 01 مف أكثر إلى اإلسرائيمية الحربية كالمعدات األسمحة تصدير أسكاؽ امتدت لذلؾ
 :ىي الدكؿ ىذه أبرز ككانت العالـ، قارات

 أفريقيا سيراليكف، أكغندا، غانا، إريتريا، إثيكبيا، سكازيبلند، زائير، أفريقيا، جنكب كينيا،: أفريقيا في - 8
 .المغرب الكسطى،

 ككريا سيريبلنكا، ناـ،فيت نيباؿ، بكرما، تايكاف، سنغافكرة، ماليزيا، إندكنيسيا، اليند، الصيف،: آسيا - 1
 .الفمبيف تايبلند، الجنكبية،

 .السكيد إيطاليا، اليكناف، بمجيكا، فرنسا، ىكلندا، ألمانيا، سكيسرا،: أكركبا في - 3

 بكليفيا، أكرغكام، بيرك، المكسيؾ، البرازيؿ، األرجنتيف، كندا، المتحدة، الكاليات: األمريكتيف في - 9
 (Inbar, 2010, p 83 - 84) .فنزكيبل ككلكمبيا، جكاتيماال، يكاراغكا،ن ىندكراس، سمفادكر، إككادكر،

 ،(إسرائيؿ) في األسمحة صادرات عمى المؤثر األساس العامؿ ىي األمنية االحتياجات أف مف الرغـ عمى
 آثاره ترؾ .840 حرب في انتصارىا بعد( إسرائيؿ) عاشتو الذم كاالقتصادم السياسي االزدىار أف إال

 حربي أف كما ممحكظة، بصكرة األسمحة مبيعات كبالتالي اإلنتاج، زاد إذ العسكرية، الصناعة ىعم أيضان 
 نمت حيث اإلسرائيمية، الحربية الصناعات منتجات كعرض الختبار كافية مياديف أكجدتا 84.3ك .840

 دكالر يكفمم 11. إلى ،84.1 سنة دكالر مميكف 21 مف السبعينيات أكائؿ منذ باطراد األسمحة صادرات
 عاـ دكالر مميار 3 إلى ،8442 عاـ دكالر مميار 1.1 ثـ ،.841 عاـ في دكالر مميار إلى ،8411 سنة

( سيبرم) معيد لبيانات كطبقان  الصناعي، اإلنتاج حجـ إجمالي مف% 91 حكالي يمثؿ ما كىك ،1118
 العالـ، في لمسبلح المصدرة الدكؿ بيف الثامنة المرتبة تحتؿ( إسرائيؿ) فإف السكيد، في السبلـ لبحكث
يطاليا كبريطانيا كفرنسا كركسيا المتحدة الكاليات بعد تأتى حيث كيقّدر بأف ميزانية  .كالبرازيؿ كالصيف كا 

( مميار دكالر أمريكي خبلؿ السنكات 82.2-10كزارة الدفاع اإلسرائيمية سكؼ تصؿ إلى ما يقارب )
1111 - 1180( .Dobbing and Cole, 2014) 
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 : الخامسالفصل 

________________________________________________________ 

 – 1982( العسكرية اإلسرائيمية خالل الفترة Hi-Techالتطورات في صناعة الـ )
2012: 

 

 مقدمة: 

أنو ال يكجد بمد مف الدكؿ المتقدمة تكنكلكجيان، تستخدـ في دراستو ( Gordon, 2009, p3أكضح )
جيا بصكرة متقدمة، في الشرطة كالجيش كما ىك الحاؿ في إسرائيؿ، كلدييا نسبة كبيرة مف التكنكلك 

المكاطنيف الذيف يعممكف في مجاؿ األمف الداخمي، كعمى كعي تاـ بالتطكرات التكنكلكجية العسكرية، فيما 
يكاصمكف أعماليـ يتعمؽ بتكنكلكجيا االتصاالت كأجيزة المراقبة كغيرىا، كلدييا أيضان المينييف الذم  

األخرل،  كاألمف الدفاع أك منظمات أك الشرطة االسرائيمي الجيش مف خركجيـ بعد كخبراء كمستشاريف
عممي، ليس  مجاؿ تقديـ استشاراتيـ عمى شكؿ تدريب كخبراء كميندسكف، كيككف سابقيف، كمنيـ ضباط

 التقنيات مف كاسعة تدريب عمى مجمكعةيتـ ال التقميدية في األمف، بؿ كالدراية فقط عمى األنشطة كالخبرة
كفعالية  كفاءة أكثر األمنية األنظمة كجعؿ السبلمة، تعمؿ عمى تعزيز العالية، التي التقنية ذات كالمعدات

 في إسرائيؿ.
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   العسكرية اإلسرائيمية: (Hi-Techنبذة عن )  5.1

سكرية المتقدمة كخيار استراتيجي عمى إسرائيؿ التمّسؾ بالتكنكلكجيا الع يفرضاىناؾ دافعيف أساسييف 
، فيذا يدفع بإسرائيؿ بالعمؿ عمى االقتصادية كقمة المكارد األمنية إسرائيؿ كأساسي، كىما احتياجات

 مف بدال المبتكرة، العسكرية التكنكلكجيا لمدفاع، خاصة المخصصة المكارد مف العسكرية القكة مضاعفة
لممساحة  نظرا إلسرائيؿ، استراتيجيا حاسمة أنيا عمى اإليي ينظر كقد االعتماد عمى ضخامة الجيش،

 عدكا إلسرائيؿ، تككف أف ُيحتمؿ بدكؿ محاطة مف جميع االتجاىات أنيا كحقيقة الصغيرة نسبيا إلسرائيؿ،
خاصة عدـ كجكد رأس الماؿ  طكيمة، لفترات الحركب نتائج تحمؿ في رغبة إسرائيؿ إضافة إلى عدـ

 ذات العسكرية التقنيات عمى اإلسرائيمي الجيش اعتماد إلى لعربية، فأدل ىذاالبشرم مقارنة مع الدكؿ ا
 (Peled, 2001, p 16 - 17العالية. ) التكنكلكجيا

( في Hi-Techالتكنكلكجية العسكرية يزة في التفكؽ النكعي ىي )أىـ ركترل القيادة اإلسرائيمية أف ك 
استخداـ أقصى حدكد التطكر بمعنى أف يتـ رية(، ، أك )تكنكلكجيا الصناعات العسكةالعسكري الصناعات
كعممت إسرائيؿ المكجكد كبمختمؼ أنكاعو، كتسخيره في المجاؿ العسكرم، كالمعرفي كالعممي التكنكلكجي 

التقنيات كالميارات الصناعية المستخدمة في التركيب كالتحكيؿ كالتطكير لممكاد كاآلالت دخؿ ت أفْ  عمى
مف حيث الشكؿ كالجكدة كالفعالية في صناعة  ،الصناعات العسكرية اتكنكلكجيعمى حد سكاء ضمف 

 المتكسط إلى الكبير اآلالت كالمعدات العسكرية المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ كالمياـ، كتحكيميا مف الحجـ
 Mallik, 2004, pكاستخداميا في الميداف بفعالية مربكة لمعدك. ) حمميا يسيؿ لدرجة جدان  الصغير إلى

79)   

، كنرل أنيا مف حيث التفكؽ نستخمص المزايا التي تمنحيا تكنكلكجيا الصناعات العسكريةالرؤية  همف ىذ
تبدأ مف أسمحة المشاة الخفيفة حتى الغكاصات المتقدمة، حيث أشار التعريؼ السابؽ إلى )المعدات 

ف مف الصناعات العسكرية المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ كالمياـ(، أم أنو ال يقتصر عمى جزء معي
  ( Gorden, 2009) العسكرية.

 مجاؿ في الذاتي االكتفاء ، حيث تعمؿ عمى تحقيؽ.840كىذا ما تعمؿ إسرائيؿ عمى تحقيقو، منذ سنة 
الغيار كالطائرات كالقطع الحربية  كقطع القتاؿ كمركبات كالذخائر كالمعدات احتياجاتيا مف األسمحة سدّ 

، لـ تتقدـ إسرائيؿ بطمب شراء .840االستيراد العسكرم، ففي سنة  اعتمادىا عمى كتقميؿ المختمفة،
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طائرات )ميراج( مف فرنسا، حيث كانت ىذه الطائرة تعد مف الطائرات المتقدمة في القتاؿ، إنما طالبت 
فرنسا بالحصكؿ عمى مخططات ىذه الطائرات، كحصمت عمى تمؾ المخططات عف طريؽ سرقتيا، 

. كفي نفس العاـ حصمت إسرائيؿ عمى (كفير) المقاتمة في مصانعيا تحت اسـكقامت ببناء ىذه الطائرة 
التكنكلكجيا النككية مف الكاليات المتحدة كبريطانيا كجزء مف فرنسا، كالتي كانت متكفرة في ذلؾ الكقت 

في  المتحدة لممفاعبلت النككية، إضافة إلى حصكليا عمى األمكاؿ كالدعـ التكنكلكجي البلـز مف الكاليات
  ( Gorden, 2009 ,p 20العسكرية. ) المعدات

ككانت تطمعات إسرائيؿ المتبلؾ تكنكلكجيا عسكرية كاسعة، حيث عممت في عقد السبعينات مف القرف 
الماضي عمى امتبلؾ تكنكلكجيا )الطائرات غير المأىكلة( كالمعركفة اليكـ بالطائرة دكف طيار، كذلؾ 

 الطائرات تكنكلكجيا كتصدير كاستخداـ ذلت جيكدان كبيرة في تصنيعالستخداميا في المجاؿ العسكرم، كب
مف الدكؿ الرائدة في ىذا المجاؿ، كقد نافست كؿ مف  1183العسكرية، حتى أصبحت سنة  طيار دكف

بريطانيا كتركيا كالصيف في ىذه التكنكلكجيا، حتى أنيا تفكقت عمى الصناعات العسكرية البريطانية في 
 (Dobbing and Cole, 2014, p4) .ىذا المجاؿ

كلـ تقتصر إسرائيؿ عمى الطائرات دكف طيار، بؿ عممت في منتصؼ الثمانينات أيضان عمى امتبلؾ 
( كمـ، كقادرة عمى 011( صينية الصنع، كالتي يصؿ مداىا إلى )M-9تكنكلكجيا خاصة بالصكاريخ )

كلي لكي ال تصؿ ىذه التكنكلكجيا حمؿ رؤكس غير تقميدية، كقد سعت إسرائيؿ جاىدة عمى الصعيد الد
 إلى دكؿ مثؿ إيراف، لكي تككف ىي الدكلة الكحيدة في الشرؽ األكسط الممتمكة ليذا النكع مف التكنكلكجيا.  

 

 :1990 – 1982الصناعات التكنولوجية  5.2

عة مف القرف الماضي، التطكير الذم بدأ عمى صنا( 8413 – 84.4تو الفترة )أكؿ تطكر تكنكلكجي شيد
مف خبراء  فريؽ سعى . حيثت( كاستمر ىذا التطكير حتى بداية التسعينيا8الدبابة اإلسرائيمية )ميركافا 

عسكرييف إسرائيمييف لتصميـ دبابة تتمتع بأقصى قدر مف الحماية كالقكة كالسرعة، كقد كضعكا المحرؾ في 
ز بالجزء الخمفي، كذلؾ تقميدان الجزء األمامي منيا ليككف بمثابة درع كاقي لمجنكد إضافة لتكفير حيّ 

 تضمينو تـّ الذم  الثاني النمكذج( 8413 – 8411لمسيارات الحديثة في ذلؾ الكقت. كأضافكا ليا خبلؿ )
ـّ إضافة نظاـ 8441التصكيب. كاستمرت التحسينات حتى سنة  دقة مف يزيدل الحرارمالنظاـ  ، حيث ت
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الذم يتككف مف نظاـ )كيربائي  النار تكجيو إطبلؽب الكتركني لمتحكـ بإطبلؽ النار، كنظاـ التحكـ
لتسييؿ التنقؿ كالتعرؼ  (Sensors، كأضيفت ليا حساسات ضكئية )(EL-OP)بصرم( كيطمؽ عميو اسـ 
 عمى األىداؼ المتحركة.

ـّ استبداؿ األنظمة3ك 1، ك8كاسُتخدمت التكنكلكجيا في حماية األجياؿ الثبلثة )ميركافا   (، حيث ت
بنظاـ الكتركني، لو مركز تحكـ كيربائي مثبت تحت مدفع اإلطبلؽ، كميمتو تكفير الحماية  ةالييدركليكي

كيعمؿ  .كتنقيتو تكييفو عالي لميكاء مع ضغط نظاـ خبلؿ مف كالبيكلكجية كالكيميائية األسمحة النككية ضد
 (Cordesman, 2010, p 18) ىذا النظاـ عمى تكفير الحماية ضد الحرائؽ داخؿ الدبابة.

 بالصناعات متخصص فني بعضيا المعمكمات، لجمع استخباراتية دكائر كشيدت ىذه الفترة أيضان تطكير
لكتركني، آلي اآلخر العسكرية، كبعضيا  كغيرىا؛ كالتنصتية التجسسية باإللكتركنيات كمتخصص كا 

 لكسائؿا استخداـ عبر كذلؾ كلبلسمكي، السمكي لمرصد خاصة عمميات كقامت إسرائيؿ بتشكيؿ غرفة
 عبر ىذه اسرائيؿ في القرار لصانعي تقديميا يتـ التي القراءات عف عبلكة التجسس، في الرقمية الحديثة

 خاصة كثيرا، اإللكتركنية الحرب اإلسرائيمي، كاىتمت بأدكات القكمي باألمف تتعمؽ كالتي شعبة، الغرفة
 قادة عف المعمكمات مف ممكف قدر أكبر بجمع تتعمؽ كالتي بيئة عمميا، بحكـ كذلؾ منيا، التجسسية
الجباؿ  قمـ عمى التصكير الرقمية فة إلى ذلؾ كانت كال زالت تستخدـ آالتاالفمسطينية. إض المقاكمة
 مف المناطؽ القريبة اإلسرائيمية االستقباؿ أبراج كعمى الغربية، الضفة في الفمسطينية بالمدف المحيطة

 دكف المقاكمة؛ كتستخدـ الطائرات رجاؿ خاصة لفمسطيني،ا الشارع تحركات لرصد كلذلؾ الفمسطينية،
 (892، ص 1183كغيرىـ. )جمعكد،  كاُلمبنانية الفمسطينية المقاكمة رجاؿ تحركات لتتبع طيار كذلؾ

 :2012 – 1991 الفترة 5.3

 تتكانى مـ(. فبرنامج الفضاء اإلسرائيمي( خبلؿ ىذه الفترة كاف )Hi-Techإف أبرز مجاؿ في صناعة )
 في كرقمية، ّكتقنية كعسكرية أمنية أبعادنا طياتو في ضـ كالذم الفضائي، برنامجيا تدعيـ عف سرائيؿإ

 المعمكمات، جمع كسائؿ مف كغيرىا التجسسية، كالمعدات الصناعية، باألقمار سمائيا تزكيد منيا محاكلة  
 الخارجي، لفضائيا برامج   مىع إسرائيؿ استحكاذ بضركرة المنادم اإلسرائيمي التكنكلكجي الحراؾ ليستمر
 اإللكتركنية الحركب لخكض كيؤىميا البرامج، ىذه لمثؿ المتصدرة العالـ دكؿ كبريات تنافس يجعميا

 (830 ص، 1183جمعكد، . )االصطناعية األقمار عبر المستقبمية
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 األقمار ىذه خبلؿ مف بتحقيقيا ترغب التي كاألمنية المعمكماتية األىداؼ مف بنكنا إسرائيؿ فأنشأت
 إلييا ضاؼيك  األىداؼ، ىذه مقدمة في كاإلسبلمي العربي العالـ عمى التجسس يقع. االصطناعية

 قياـ األقمار الصناعية اإلسرائيمية عمى أىميا التحقؽ، المنشكدة اإلستراتيجية األىداؼ مف أخرل مجمكعة
 مراقبة عبر كذلؾ ا،دائم إسرائيؿ تخشاه الذم المفاجأة عنصرالقكات العربية عمى تحقيؽ  التقميؿ مف قدرة

رساؿ كاإلسبلمية، العربية العسكرية المنشآت  األقمار تكفرك  .دكرم بشكؿ   بيا تتعمؽ التي التقارير كا 
 إسرائيؿ عززت كقد ليا، المجاكرة لمدكؿ اليامة المعمكمات عمى االستطبلع إمكانية إلسرائيؿ الصناعية

 سرائيؿإ ضرب مف العراؽ تمكف حيث الثانية، الخميج ربح بعد خاصة االستراتيجي، اليدؼ ىذا مف
 نحك كتكجيييا النككية، كغير النككية الصكاريخ حمؿ عمى اُلقدرة األقمار ليذهك  .الصكاريخ مف بمجمكعة
 كاإلسبلمية، العربية لمدكؿ كالبلسمكية السمكية االتصاالت شبكات إعاقةكليا القدرة عمى  ،بدقة أىدافيا
 االتصالية الشبكات ىذه اختراؽ مف إسرائيؿ مكفتُ  كالتي اإلشعاعية، االستطبلع كسائؿ عبر كذلؾ

   (821 ص 1183جمعكد، . )كالتكاصمية

ـّ التحكـ بو عف ُبعد،  (الروبوتىك ) إسرائيؿ كالمجاؿ الثاني الذم ركزت عميو أك اإلنساف اآللي الذم يت
اة الجنكد كالعسكرييف، فيقكـ بيا )الركبكت( بدالن فييا خطكرة كبيرة عمى حيتقكـ بمياـ  ىك عبارة عف آلةك 

حيث يتـ منيـ، كالكشؼ عف األجساـ المشبكىة كاأللغاـ، كاالقتراب مف المكامف لمتصكير كزرع القنابؿ. 
برمجة الركبكتات حاسكبيان، كبطرؽ معقدة، حيث يتـ استخداـ تكنكلكجيا الحاسكب كلغات البرمجة الحديثة 

(، بمعنى إذا قاـ الركبكت بميمة ما لمعمؿ Conditional Statementsلشرطية )المتعمقة البيانات ا
عمى جسـ معيف، كمخزف معمكمات عنو في بيانات الركبكت، عميو تنفيذ أمر محدد مشركط بشكؿ الجسـ 

 Multipleكحجمو عمى سبيؿ المثاؿ، كتتضمف برمجة ىذا الركبكت كذلؾ البيانات المتعددة االتجاىات )

– way Statements  ،) أم إذا صادؼ الركبكت ما ىك متكقع أك مخزف في بياناتو، عميو االنتقاؿ إلى
تنفيذ أمر آخر كالقياـ بميمة أخرل، كيستعمؿ الركبكت ىذه التقنية أثناء الحركة كالتنقؿ بيف الصخكر 

 IATI, 2012, p)( أك قركف االستشعار الخاصة بو. sensoresكالمرتفعات. باإلضافة إلى المجسات )

56) 

كيتخذ الركبكت العسكرم عدة أشكاؿ، بناء عمى الميمات التي يقكـ بيا، فقد يككف عمى شكؿ عربة، أك 
ناقمة عسكرية مع أذرع، أك كتصميـ الدبابة، أك عمى شكؿ نصؼ إنساف كنصؼ آلة، كبعض الركبكتات 

 (IATI, 2012, p 56)مزكدة بسبلح كرشاش بسيط لمقياـ بمياـ غاية في الخطكرة. 
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 :وتطوراتها ( في الصناعات العسكريةHi-Techأمثمة عمى استخدام ) 5.4

، كالتي تعتمدىا ( في الصناعات العسكريةHi-Techعمى استخداـ )متنكعة أمثمة يستعرض ىذا المبحث 
 إسرائيؿ في ترسانتيا العسكرم، كىي كاآلتي:

ثنيو عمى شكؿ زاكية حادة أك  ىك عبارة عف رشاش آلي يمكف (:Corner Shotرشاش كورنر شوت )
كجيان لكجو مع العدك عند إطبلؽ النار، فيك مزكد بكاميرا عالية الدقة قائمة، بحيث ال يككف الجندم 

مف الكاميرا إلى شاشة ( Video Translate –يمكف تحريكيا أفقيا، كيعتمد عمى تكنكلكجيا )نقؿ الفيديك 
المعركضة، كمزكد كذلؾ بتكنكلكجيا نقؿ الحركة، بحيث صغيرة أماـ الجندم ليحدد اليدؼ بناء الصكر 

يضغط الجندم عمى زر الكتركني ينقؿ الحركة إلى الزناد الفعمي لمرشاش. إضافة إلى تقنية الميزر 
تتككف مف جزأيف، الجزء األمامي يمكف تحريكو مف  ةعبارة عف بندقيلمتكجيو. كيمكف كصفو عمى أنو 

كاميرا ممكنو، كالجزء الخمفي يتككف مف مخزف الطمقات كالزناد جانب آلخر كيحتكم عمى المسدس ك 
 ,Rubinstein, 2012). بدأت تجربتو بالفعؿ في جيش الدفاع اإلسرائيميكقد   ،كالشاشة كمفاتيح التحكـ

p 51 - 52) 

السبلح يكفر حمايو لمجندم مف أم نيراف مباشرة كذلؾ باإلختفاء بجانب زاكية مبنى مثبلن أك خمؼ كىذا 
جدراف الغرؼ كالممرات مف الداخؿ، كمف ثـ تكجيو الجزء األمامي المتحرؾ لمسبلح لمجية األخرل حيث 

كتسمح لو بالتسديد عمى اليدؼ المراد اقتناصو بمساعدة  ةتقكـ الكاميرا بتصكير كؿ ما في تمؾ الناحي
جدان أثناء ىذا السبلح صمـ خصيصان لمقكات الخاصو فيك فعاؿ ك محدد ليزر عمى جسـ الضحيو. 
كىك مف انتاج شركة أمريكية مقرىا في  أك في أماكف مكتظة بالمباني. ةالمداىمات أك في ساحات مفتكح

 (Rubinstein, 2012, p 51 - 52) .فمكريدا

 الدفاعية، الميزر أنظمة يعتمد عمى الميزر عالي الطاقة، كيعتبر أحدث نظاـ دفاعي: السماء حارس درع
 Tactical High) الطاقة عالي التكتيكي تقنية الميزر خبلؿ مف" السماء سدرع حار " تطكير تـ كقد

Energy Laser) كىك باألساس يعتمد عمى تكنكلكجيا )األلياؼ الضكئية(، حيث يمكف تجميع حـز .
شعاع الميزر لتككف عمى شكؿ ألياؼ عالية الطاقة أك الحرارة، كتعترض كتدمر أم صاركخ اك طائرة، 

 خاصا نكعا الميفي الميزر ا تعتمد أيضان عمى تكثيؼ أشعة الميزر كتكجيييا، حيث يستخدـكىذه التكنكلكجي
 أسمحة في المستخدمة بالنيكديميكـ المشبعة البمكرات مف بدال لمضكء، مشعة كمادة الضكئية األلياؼ مف
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 مف المزيد دعندىا حش تمكف كجدلو، لفو يمكف ىذا الميؼ ألف كنظرا. الصبلبة بحالة التقميدية الميزر
 الصبلبة، بحالة التقميدية الميزر أسمحة ضعفي كفاءتو أك فعاليتو، تككف أف النظاـ، كيمكف ىذا في الطاقة
تبريدىا، فيك غير تقميدم، بحيث  عند سيكلة أكثر األلياؼ يجعؿ الحجـ، إلى بالنسبة األكسع السطح ألف

كميات طاقة كبيرة، باإلضافة إلى سيكلة  يكصؼ بأنو نظاـ تكنكلكجي معقد كمتطكر جدان، كال يستيمؾ
 (Dobbing, and Cole, 2014, p 9)النقؿ. 

كالقذائؼ المدفعية  الصكاريخ كالقذائؼ مف اليامة األماكف ليزرية لحماية فقاعة ىذا الدرع كينشئ
م مساحة مف األرض بشكؿ دائر  حماية عمى كقادر .القارات كعابرات المدل قصيرة الباليستية كالصكاريخ

 التسخيف طريؽ عف تدميرىا سيبلن نسبيا فيعد الكتؼ، عمى المحمكلة القذائؼ أما كيمكمترات، 5 قطرىا
 . كيمكمتر 20 الى لمنظاـ الحماية نطاؽ بالميزر، ليذا يمتد

كقد تـّ تصميمو كتطكيره حديثا لمتجمعات السكانية في شماؿ اسرائيؿ حديثان، لحمايتيا مف قذائؼ الكاتيكشا 
كالقذائؼ المدفعية، بكاسطة شركة نكرثركب األمريكية، ككاف أساسان مصممان لحماية المطارات  الحارقة

 Dobbing, and)كاألماكف الحساسة األخرل ضد الصكاريخ كالقذائؼ الباليستية كالتيديدات االخرل. 

Cole, 2014, p 9) 

جسس كاالستطبلع كالتصكير، لككنيا طائرة مخصصة لعمميات الت :دون طيار طائرة التجسس )أيرواليت(
ـّ تزكيدىا بتكنكلكجيا تصكير عالية الدقة، كتكنكلكجيا االتصاؿ الذاتي، كتكنكلكجيا نقؿ المعمكمات  فقد ت

تقكـ بتصكير كؿ ما تمر  كالصكر كتحديد المكاقع جغرافيان، بناء عمى برمجة حاسكبية خاصة بيا، حيث
جيزة تحكـ أرضية فضبل عف إمكانية ربطيا بنظاـ جي بي عميو بدقة عالية كنقؿ الفيديك بشكؿ مباشر أل

 Dobbing, and). اس لمتكجيو عبر األقمار الصناعية كالتحكـ بيا عف بعد الستطبلع أماكف بعينيا

Cole, 2014, p 10) 

كتستخدـ أيضا الغراض التدريب، اضافة الى  ،تعمؿ عمى المدل القريبك الكزف، خفيفة مف مزاياىا أنيا 
ئرة تقميدية ذات عجبلت تمكنيا مف االقبلع كاليبكط بسبلسة تامة، كيبمغ طكؿ الطائرة مف الرأس ككنيا طا

أمتار. كيمكف ليذة  4سـ اما عرضيا بيف طرفي الجناحاف فيبمغ  96متر كارتفاعيا  2.56إلى الذيؿ 
ة الطائرة مف كيمكمتر، كيتـ استخداـ ىذ 150الطائرة الطيراف بشكؿ متكاصؿ لمدة أربع ساعات في مدل 
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كىي مصنعة بكاسطة شركة ايركنكتكس اإلسرائيمية.  قبؿ قكات الجك االسرائيمية كالقكات البحرية االمريكية.
(Cuban, 2009) 

مف مصممة لبلستخداـ في كحدات الجيش كاأل ،طائرة استطبلع كتجسس خفيفة دكف طيار ىي: أوربيتر
كتتميز  .المنخفضات كعمميات حرب المدفك مرتفعات المنكط بيا العمؿ عمى الالكحدات خاصة  ،الداخمي

باستبلـ الصكر التي  مركران  ،مف اإلقبلع كحتى اليبكط بسيكلة السيطرة عمييا في كافة نقاط عمميا بدءان 
أم زككـ رقمي حتى عشرة أضعاؼ بتقكـ بالتقاطيا بشكؿ فكرم مف خبلؿ الكاميرا عالية الجكدة، المزكدة 

، كالمثبتة في الذيؿ، كتحتاج الطائرة الى فرديف فقط كحد أدنى (Digitally Zoom 10xبتكنكلكجيا)
أجيزة التحكـ بيا خفيفية كغير معقدة كيمكف حمميا عمى إضافة لذلؾ فإف  ،دائياألتشغيميا كمتابعة 

كىي مصممة بحيث ال تصدر أم ضكضاء كأف  ،الظير. كيمكف تجييز الطائرة لمعمؿ خبلؿ عشر دقائؽ
 (Bakhshi, 2015). ( أم نظاـ التتبع كالتحكـ عف بعدRemotely)بتكنكلكجيا كلة يتحكـ بيا بسي

كيمكمتر كلساعة كنصؼ مف الطيراف المتكاصؿ. كفي  15كبإمكاف الطائرة العمؿ ليـك كليمة في محيط 
لسمسة  عف طريؽ برمجتيا الخاصة حاسكبيان، تبعان  ما تمقائيان أ ،نياية ميمتيا، تدخؿ الطائرة في حالة العكدة

انطبلقيا بناءن عمى . كمف ثـ تعكد الطائرة الى نقطة التحكـ عف بعدك بكاسطة األكامر المخزنة فييا، أ
مف أم نقطة، لميبكط لئلقبلع ك إذ أنيا مصممة ببل عجبلت  ،لميبكط بيا ةكتنشر المظم ،برمجة مسبقاال
جديدة بعد دقائؽ معدكدة مف . كيمكف إطبلؽ الطائرة في ميمة االرتطاـ باألرضمعدة لتحمؿ صدمة ك 

 (Dobbing, and Cole, 2014, p 10 - 11). ةىبكطيا بعد شحف سريع لمبطاري

متر بينما يبمغ طكليا مف الرأس الى الذيؿ متر كاحد  2.2كيبمغ عرض الطائرة بيف طرفي الجناحاف نحك 
مية لتكفير تغطية صممت الطائرة كُنفذت بكاسطة شركة ايركنكتكس اإلسرائيك  متر. 0.3كارتفاعيا 

 (Dobbing, and Cole, 2014, p 10 - 11) . كاستطبلع فكرم لمقادة الميدانييف
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 : خاتمة الفصل

تبّيف لنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ أف الصناعات التكنكلكجية اإلسرائيمية قد شيدت تطكرات كثيرة، كعمى 
ـّ تطكير  ـّ العديد مف أنكاع األسمحة كاآلالت العسكرية، منيا ما ت ه إسرائيميان، كما في الدبابات، التي ت

، كجميعيا نظاـ الكتركني لمتحكـ بإطبلؽ النار، ك النظاـ الحرارم، ك الحماية كالقكة كالسرعةتطكيرىا بأنظمة 
ـّ تطكير ىذه األنظمة بدءان مف سنة  حتى بداية  84.4مف تصميـ كصناعات عسكرية إسرائيمية. كت

 التسعينات. 

قامت إسرائيؿ بتصنيع أنظمة كتكنكلكجية بالغة التطكر، منيا  1181سعينات كحتى كمنذ بداية عقد الت
كلبلسمكي ألغراض التجسس، كتكسعت ليس عمى صعيد األسمحة فقط،  السمكي لمرصد أجيزة خاصة

نما عمى صعيد برامج الفضاء، باالعتماد عمى تكنكلكجيا األقمار االصطناعية. كمف المستجدات  كا 
ـّ إدخالو في الخدمة التكنكلكجية أيض ـّ التحكـ بو عف ُبعد، حيث ت ان، )الركبكت( أك اإلنساف اآللي الذم يت

يعتمد عمى الميزر عالي  نظاـ دفاعيالعسكرية ألداء مياـ خطرة كمتنكعة بدالن مف الجنكد. كطّكرت أيضان 
كىي مخصصة ، طائرة التجسس )أيركاليت(الطاقة، كطّكرت نكعيف مف الطائرات دكف طيار، األكلى 

ـّ تزكيدىا بتكنكلكجيا تصكير عالية الدقة، كتكنكلكجيا  لعمميات التجسس كاالستطبلع كالتصكير، فقد ت
طائرة  ، كىيأكربيتراالتصاؿ الذاتي، كتكنكلكجيا نقؿ المعمكمات كالصكر كتحديد المكاقع جغرافيان، كالثانية 

 . مف الداخميات الجيش كاألمصممة لبلستخداـ في كحد ،استطبلع كتجسس خفيفة دكف طيار
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 : السادسالفصل 

________________________________________________________ 
 وطرق الحصول عميها: ( في المجال العسكري اإلسرائيميHi-Techمجاالت صناعة الـ )

 :اإلسرائيمي ( في المجال العسكريHi-Techمجاالت صناعة الـ ) 6.1

( كالتي تستخدـ كأنظمة تكنكلكجية في Hi-Techراسة في ىذا المبحث المجاالت العامة لمػ )تتناكؿ الد
مف الصناعات، كتشتمؿ ىذه الصناعة عمى المجاالت  نكع محددأنكاع مف األسمحة كالمركبات، كليس 

 الرئيسية التالية:

 : المعالجات - اتالحاسب صناعةأواًل: 

إنما المقصكد ىنا الحاسبات حكاسيب الشخصية أك المحمكلة، ليس المقصكد في ىذا الصدد صناعة ال
االلكتركنية المخصصة كالمعدة لمركبة ما أك سبلح ما، كما ىك الحاؿ في البرمجة أك الحاسكب الخاص 

(، حيث ATMكالحاسكب كالبرنامج المكجكد في البنؾ االلكتركني ) ،بالسيارات الحديثة عمى سبيؿ المثاؿ
مف األكامر، يقكـ المستخدـ بتطبيؽ ىذه األكامر لمسحب أك اإليداع، كينطبؽ ىذا تكجد شاشة كمجمكعة 

 المعدات صناعة إلىأكالن  انقسمت استخداميا، نطاؽ اتساعاألمر عمى الحاسبات العسكرية، كمع 
(Hardware أم الجزء الصمب مف اآللة، ككحدات تخزيف المعمكمات كالخرائط كالصكر، ككحدات )

المخصصة لمعالجة كترجمة البيانات الكاردة، إلى معمكمات رقمية أك نصكص يقرأىا  ( CPUالمعالجة )
(، كىك عبارة عف النصكص أك األكامر أك Softwareمجيات )البر  صناعةثانيان إلى ك  ،العسكرم

 (Inbar, 2010, p 89)الحاسب االلكتركني.  التطبيقات الظاىرة عمى شاشة
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 لصناعة اآلفاؽ كفتحت ،الحاسبات استخداـ في كبيرة مركنة يات،جالبرم ، كخاصةصناعةىذه ال كقدمت
العسكرية، بدءان مف  المجاالت كافة في تدخؿ التي اآللية، الحسابات عمى المبنية بالمعدات يسمي ما

مع القكات الخاصة، حتى أجيزة الرصد الحديثة المتصمة مع األقمار الصناعية. الرشاش المحمكؿ 
، )اإلحداثيات( عمى قياس الزمف كالمسافة بدقة متناىية بناءن  ،الغان في تحديد األىداؼكقدمت كذلؾ تطكران ب

كرسـ خريطة الكتركنية في ذاكرة القذيفة المكجية لتتبع ، لتحرؾ اليدؼ ب االحتماالت المتكقعةاكحس
تـ بكاسطة ، ككؿ ىذه العمميات االلكتركنية تمسار اليدؼ، كما في القنابؿ الذكية كالصكاريخ الحرارية

 (Inbar, 2010, p 89). كرصد األىداؼ تحديدالتكجيو ك التزكيد األسمحة بحكاسيب صغيرة، تقكـ بمياـ 

 : (Electro-optical Systems) بصرية -الكهرو الصناعة ثانيًا:

في العديد مف األسمحة الفردية كالمركبات العسكرية، ألنيا  بصرية -الكيرك تستخدـ إسرائيؿ عمى األنظمة
 حيث األسمحة، كتكجيو األىداؼ اكتشاؼ في كاإللكتركنيات البصريات تستخدـ بارة عف األنظمة التيع

 المرئية، األشعة مساحات فى الكيركمغناطيسية األشعة التقاط أك بإنتاج يقكـ النظاـ الكيركبصرم
)أشعة قصيرة المكجة  كاألشعة الحمراء كفكؽ البنفسجية(، تحت كاألشعة غير المرئية )األشعة

 في العممية الناحية مف استخدامان  األكثر ىك ميكركف 89 إلى 1.3 مف الطيفي كالمدل الميكرككيؼ(،
 في التقنية مف نكعاف كيكجد المحتممة، األىداؼ كأنكاع الجكية، الظركؼ بسبب العسكرية، التطبيقات

 عادة يككف منيما ككؿ لميزر،ا كتقنية الحرارية الرؤية تقنية كىما الحديثة، الكيركبصرية األنظمة مجاؿ
 (Cordesman, 2010, p 33) .األىداؼ اكتشاؼ أك النيراف، إدارة نظاـ مثؿ معقد، نظاـ مف جزءان 

 قناة كىي عبارة عف في المعدات العسكرية. األجيزة ىذه مفكالثالث  الثاني يفإسرائيؿ الجيم كتستخدـ 
 مف لمغاية كاضحة صكرة عمى الحصكؿف م كيمّكف أكبر، ضكئي تكثيؼ إلى تؤدم مسطحة، أنابيب
 نظارات عسكرية كثيرة، مثؿ تطبيقات إلى بالنسبة نفسيا تفرض األنظمة كىذه كاحدة، تقكية مرحمة

 أف كما الخكذة، عمى تثبيتيا كيمكف الكزف، كخفيفة صغيرة ألنيا كذلؾ الميمية، لمرؤية السائقيف أك الطياريف
 الرؤية ظركؼ في أك ليبلن، ككاضحة دقيقة، صكر تككيف األمر مـزاست ما إذا ضركريان  يصبح استخداميا
 (Cordesman, 2010, p 33) .كالضباب كالغبار الضعيفة
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  (:Avionics) الطيران إلكترونياتثالثا: 

(،  Aviation and Electronics( اختصاران لػ )Avionicsأك يعرؼ بااللكتركنيات كالطيراف، كالكممة )
اـ الكتركني يستعمؿ في المبلحة الجكية، كتكجيو األقمار االصطناعية، كرحبلت كىك عبارة عف نظ

الفضاء بشكؿ عاـ، كالصكاريخ بعيدة المدة )البالستية كالعابرة لمقارات(، كيستعمؿ في االتصاالت كالمبلحة 
دارة أنظمة متعددة، أك أنظمة ذات ميمات متعددة، ليذا قد يتككف نظاـ ال كتركنيات العسكرية، كلعرض كا 

 (Tabansky, 2011, 45) الطيراف مف مئات األنظمة االلكتركنية، كالتي تؤدم ميمات معينة.

كلتكضيح ىذا المفيكـ، يطمؽ عميو أحيانان اسـ )الكشاؼ(، أم أنو يكشؼ الطريؽ كيحددىا، كيسّير 
 ذلؾ في بة، بماكيستعمؿ العديد مف أنظمة التكجيو كالمراقالطائرات كالصكاريخ إلى اليدؼ المنشكد، 

لمتصادـ، كغيرىا مف األنظمة المدنية  المضادة كاألنظمة كالطقس، كالمبلحة، كاالتصاالت كالرصد مراقبة
كلتكضيح استخدامو عسكريان، يمّكف ىذا النظاـ الصكاريخ عمى التحميؽ بارتفاعات مختمفة، . كالعسكرية

ؿ المسارات الجكية بناء عمى التضاريس كبمسار متعرج، كتغيير مسار الصاركخ بسيكلو، كانتقاء أفض
صابتو. حيث يتميز   بدرجة اإللكتركنية الصناعات مف الفرع ىذاكاتجاىات الريح، ككشؼ اليدؼ لو كا 

 األقمار أك الطائرات، في التكازف كانعداـ الذبذبة، ظركؼ مكاجية ستطيعأنو ي حتى الدقة، مف كبيرة
  (Tabansky, 2011, 45) .الفضاء كسفف الصناعية،

  : Robot الروبوترابعًا: 

 الصناعات سكاء كبير، كبشكؿ المختمفة، بأفرعيا اإللكتركنيات مجاؿ في اإلسرائيمية الصناعات انطمقت
. المقاتمتيف (الفيك) (الكافير) الطائرتيف صناعة مف تمكنت العسكرم، المجاؿ كفي. العسكرية أك المدنية
 كفى. طيار دكف مف المكجية كالطائرات اإللكتركنية، االتصاؿ نظـ كأنتجت الصناعية، األقمار كأطمقت
 كنظـ المقمدات، كأنتجت المختمفة، باستخداماتو الميزر إنتاج في تفكقت فقد الكيركبصرية، الصناعة مجاؿ
 في خاصة متقدمة، إلكتركنية حكاسب إنتاج في كنجحت العمـ، ىذا عمى تعتمد التي المختمفة، القتاؿ
 (Haft, 2014, p 65) .رامجالب صناعة مجاؿ

 كس: متخامسًا: نظام اي

 الثعمب نظاـمخصص لحماية الدبابات مف الصكاريخ كالقذائؼ بالدرجة األكلى، كيسمى ) ايمتكس نظاـ
 االسكد الثعمب نظاـ يعمؿحيث  .الحمراء تحت لؤلشعة الشبح طائرات نظاـ عف كالمأخكذ (النشط األسكد
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 لمبيئة صكرا تمتقط الحمراء تحت باالشعة تعمؿ مراقبة بكاميرا كسفينة مركحية اك دبابة ام تجييز عمى
 الحرارية الطبيعة نفس كيرسؿ لممنطقة الحرارية الطبيعة ذلؾ بعد النظاـ يحمؿ ثـ. بيا تعمؿ التي المحيطة

 كأ الدبابة تصبححيث   .االنظار عف تماما ختفاءاال مف تمكنيا ثـ كمف ،دبابةال عمى مثبتة ألكاح عمى
 الحرارية الميمية الرؤية انظمة عف مرئية غير النظاـ بيذا المجيزة السفينة أك الجنكد حاممة المدرعة

 (Tabansky, 2011, 51) .الصكاريخ كرؤية المكجية كالصكاريخ

 حماية ىيئة عمى كالمكجية، المباشرة لمدركع المضادة األسمحة مف كالدبابات الجند ناقبلت لحماية كمصمـ
 تكتشؼ عندما النظاـ يقكـ حيث اتكماتيكيا، مداه يدخؿ صاركخ أل بتدمير النظاـ يقكـ. ةكركي نصؼ

 لمطاقـ ضكئي صكتي تحذير تطمؽ الميددة لمدركع المضادة القذيفة أربعة كعددىا بو الخاصة الرادارات
 كماتبالمعم بالمنظكمة الخاص الحاسكب جياز الرادارات تغذم ذلؾ مع بالتكازم ،القائد شاشة عمى

 أثناء لممقذكؼ متابعة الرادارات كتبقى الميدد، لمدركع المضاد المقذكؼ كاتجاه كسرعة مسافة التالية،
 يعطي مباشرة ،لممدرعة الميدد المقذكؼ انطبلؽ أثناء المحدثة بالمعمكمات الحاسكب كتغذية حركتو

 ,Haft) .الدفاعي بالمقذكؼ صةالمن كتذخير اإلطبلؽ مجمكعة إلى االستعداد إشارة أكتكماتيكيان  الحاسكب

2014, p 66) 

 المقذكؼ اتجاه عمى بناء الدفاعي المقذكؼ اتجاه بحساب الحاسكب يقـك السابقة الخطكة مع بالتكازم
 الدفاعي بالمقذكؼ الخاصة القتؿ منطقة ضمف الميدد المقذكؼ بو يصبح الذم البلـز كالزمف الُميِدد،
 الدفاعي بالمقذكؼ الخاصة القتؿ منطقة إلى الميدد لمقذكؼا كصكؿ عند. متر 31 تتعدل ال كالتي
 لتدمر انفجاريان  المتشكمة الكتؿ مف العديد يعطي مما الدفاعي، المقذكؼ بانفجار األمر الحاسكب يعطي
. منو القريبة كالقكات المدرعة سبلمة عمى لمحفاظ انفجاره دكف الميدد بالمقذكؼ الخاص الحربي الرأس

(Gorden, 2009, p 15) 

 ألنظمة (رافائيؿ) مؤسسة مف كبل مختبرات داخؿ اعكاـ عشر لمدة كتطكير أبحاث نتاج النظاـ ىذا ككاف
 الحماية انظمة استكماؿ ىكو من كالغرض اإلسرائيمية، الطيراف صناعات مجمكعة (التا)ك ،المتقدمة الدفاع

 الدفاع لجيش البرية القكات قيادة اعمنت تاالختبارا مف سمسة بعدك . كالثقيمة الخفيفة اإلسرائيمية بالمدرعات
 دبابات بكتيبو النظاـ ىذا تركيب يتـ باف خطو كضع كتـ ،1114 سنة في فعاؿ التركفي بأف اإلسرائيمي
 النظاـ ىذا نجح 1188 مارس 8 في. 1181 عاـ بحمكؿ اإلسرائيمى المدراعات لسبلح تابعو إسرائيمية

 الصكاريخ الحد التصدل تـ 1181 أغسطس 8 في. غزة مف بالقرب الصكاريخ الحد لتصدم فعبل
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 مف بدءا. غزة مف بالقرب التركفى بنظاـ مزكدة 9 ميركافا دبابة نحك إطبلقيا تـ التى لمدبابات المضادة
 جياز كىي أركاف أربعة النظاـ ىذا لتصميـ. الميركافا الدبابات عمى التركفى النظاـ تثبيت تـ 1181 عاـ
 بدرجة رؤية كنظاـ المركبة، عمى مثبتو مسطحو بشاشات ىكائيات كأربع حرائؽ،ال عمى كسيطرة رادار
 لكف الحركية، الطاقة ذات الصكاريخ عدا الصكاريخ أغمب النظاـ يدمر. إطبلؽ كمنصات درجة 301
 (Gorden, 2009, p 15. )القذائؼ ىذه تدمير ليستطيع النظاـ تطكيره يتـ سكؼ

 (: Thermal Imagingسادسًا: التصوير الحراري )

 قدر أم تضخيـ عمى الميمية، التي تعتمد الرؤية عف Thermal Imaging الحرارم التصكير يختمؼ
 كتمتقط الضكء، مف قدر أم كجكد تتطمب ال التي الحرارية الكاميرات مقابؿ المرئي، الضكء مف ضئيؿ
 إف القكؿ كيمكف. رتياحرا درجة لتعكس األشياء، مختمؼ مف مباشرة ترد التي الحمراء تحت األشعة
، باالعتماد عمى الحرارة الصكر التقاط يمكنو( يرمكمتر)ث أك لمحرارة دقيؽ ميزاف ىي الحرارية الكاميرا

   (IATI, 2014, 52)كليس الضكء، أم أنيا تكّكف صكرة بناء عمى حرارة األجساـ التي تصكرىا. 

إحدل آالت التصكير الحرارم، كتستخدميا مع كتقكـ الصناعات العسكرية اإلسرائيمية بتصنيع أك بتقميد 
 كلذلؾ حرارتيـ، لدرجات كفقان  األشياء جميع مف تُبعث الحمراء تحت األشعة أف العديد األسمحة، بما

 تحت باألشعو التصكير كبيف بينو كالفرؽ. مرئي ضكء أم بدكف بالرؤية يسمح النظاـ ىذا استعماؿ
 كجكد إلى باإلضافة كاممو كصكره الحمراء تحت االشعو قاطالت تستطيع بكاميرا التصكير ىك الحمراء
 الحمراء تحت لؤلشعو كشاؼ كجكد دكف التصكير فيك الحرارم التصكير اما الحمراء تحت اشعو كشاؼ

 الحمراءكلكف تحت لؤلشعة الترددم النطاؽ يستخدـ ككبلىما فقط االجساـ ترسميا التي االشعو استقباؿ ام
 تحت األشعة تررد نطاؽ في الفكتكغرافي التصكير أف حيث النطاؽ ىذا مف جزء أم في ىك الفرؽ

 تحت األشعة تردد نطاؽ في فيك الحرارم التصكير أما (المرئي الضكء إلى األقرب) األعمى الحمراء
 (IATI, 2014, 52) (.الميكركيؼ مف كاألقرب المرئي الضكء عف األبعد) األدنى الحمراء

 التكنولوجيا العسكرية:  طرق حصول إسرائيل عمى  7.3

بالدرجة األكلى عمى الكاليات المتحدة األمريكية، تعتمد إسرائيؿ في الحصكؿ عمى التكنكلكجيا العسكرية، 
كانت اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية، تقتضي جمع أكبر قدر ممكف مف األسمحة النكعية المتقدمة مف 

ـّ تكقيع )اتفاقية.11/81/841يدان في ، كتحد.841أم مصدر كاف، إال أنو كمنذ سنة   تبادؿ ، ت
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الدفاعية( بيف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة، كعمى إثر ىذه االتفاقية، تمكنت إسرائيؿ مف  المعمكمات
  (Carmel, 2001, p 31الحصكؿ عمى ما تريد مف األسمحة المتطكرة تكنكلكجيان. )

كنكلكجيا العسكرية مف طرؼ الكاليات المتحدة تركز ىذه الدراسة عمى حصكؿ إسرائيؿ عمى الت كسكؼ
األمريكية، خاصة أف حصكليا مف دكؿ أخرل يككف عرضيان أك استثنائيا، كما ىك الحاؿ مع تركيا، حيث 
يتـ تبادؿ المعمكمات العسكرية ضمف اتفايات تجارية أك سياحية، أك كالحالة اإلسرائيمية األلمانية، حيث 

تقديـ بعض الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة، مثؿ التصكير الجكم عالي تقتضي بعض المنح األلمانية 
السرعة كعالي الدقة، كالذم بكاسطتو يغطي تصكير مساحة كبيرة مف األرض في كقت قصير، كتككف 

 (Carmel, 2001, p 32ىذه التكنكلكجيا ألغراض مدنية أك عسكرية، كغيرىا مف الحاالت االستثنائية. )

ىـ طرؽ حصكؿ إسرائيؿ عمى التكنكلكجيا العسكرية مع الكاليات المتحدة األمريكية كتستعرض الدراسة أ
 كما يمي:

 :الدفاع أجهزة بتطوير الخاصة المعمومات تبادلأوال: 

الحصكؿ أنكاع ، فقد أصبح بإمكاف إسرائيؿ (الدفاعية المعمكمات اتفاقية تبادؿبنكد كمبلحؽ )بناء عمى 
ية، كتبادؿ المعمكمات ىذا، يككف عبارة عف أحدث مف تكصؿ إليو البمداف مختمفة مف التكنكلكجيا العسكر 

 أسمحة عف المعمكمات تبادؿتكنكلكجيا في شتى الميادم العسكرية، كالعمؿ عمى تطكيرىا سكيان، كيشمؿ 
، المعتمدة عمى تكنكلكجيا التصكير دباباتتكجيو الحركة كالتكصيب في ال أنظمة :كأنظمة تتمثؿ في

، بكاسطة األشعة تحت الحمراء، الميمية )أك الرؤية( المراقبة أجيزةكتكنكلكجيا المجسات، كتشمؿ الحرارم، 
مكجية بتكنكلكجيا  صاركخية أنظمةك  مدفعية صكاريخ أك المكجات الضكئية قصيرة التردد، كتشمؿ تكجيو

يزر كالرادارات المعتمدة عمى تكنكلكجيا الفضاء كالم جكم دفاع أنظمةالفضاء )األقمار الصناعية( ك 
الحديثة المكصكلة مع أجيزة تحديد المكاقع، كتحصؿ إسرائيؿ كذلؾ عمى معمكمات عف مكاقع أرضية 
بكاسطة شبكة اتصاالت أمريكية تعتمد عمى الرادارات المكجكدة عمى البكارج كحامبلت الطائرات، كمتصمة 

 (Carmel, 2001, p 32-33) ػمع الغكاصات كمع القكاعد األمريكية المنتشرة في ببلد متنكعة

 نظمةفي األنظمة كاألسمحة السابقة، إنما يشمؿ تبادؿ المعمكمات األ كال تنحصر ىذه التكنكلكجية
، تكتيكية اتصاالت أجيزةالخفيفة كالمتكسطة، ك  مشاهال أسمحةمتنكعة، ك  إلكتركنية معدات، ك مدفعيةال
 ألغاـ بث أجيزةمثؿ  أرضية فنية معداتمية( ك كالجرثك  الكيماكيةغير التقميدية ) األسمحةمف  الكقايةك 
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صديقة، أم يككف اتصاؿ بيف المغـ كالمركبات اإلسرائيمية، بحيث ال يعمؿ المغـ بمركر مركبة إسرائيمية 
 تنظيمية كمعدات متحركة، إيكاء أنظمةك  العسكرم الطبك  بالجيش خاصة ىندسية أجيزة عسكرية. كتشمؿ

 الخاصة العسكرية األنظمة، كيشمؿ التبادؿ كفنياتيا المختمفة ألسمحةا تطكير طرؽك  بالمكارد اإلمدادك 
خاصة بالطائرات،  ىجكمية أنظمة، ك لمسفف المضادة الصكاريخ ضد الدفاع أنظمة، ك الجكم بالدفاع

 تكنكلكجيا، ك التطبيقي المحيطات دراسة عمـمكجية بالمجسات الحرارية( كتشمؿ  جك/ جك)صكاريخ 
 ( Carmel, 2001, p 32-33. )اإللكتركنية البصريات

  :والبحث التنمية برامج: ثانياً 

ـّ برنامج  المتحدة الكاليات حككمتا كقعتتكقيع االتفاقية السابقة بأياـ معدكدة، حيث  بعدث حالتنمية كالب ت
سرائيؿك  األمريكية  سيةالرئي المبادئ يبّيف مشترؾ)برنامج التنمية كالبحث( كىك عبارة عف برنامج  اتفاقية ،ا 

إلى معدات متطكرة  التقميدية، الدفاع معدات كتطكير بحث مجاؿ في المشترؾ التعاكف تحكـ التي
 المعمكمات عمى الحصكؿ الدكلتيف، مف كؿ في الدفاع عف المسؤكليف اختصاص مف سيككفك  تكتنكلكجيا،
 الدكلتيف، فم كؿ في المسؤكلة الصناعية كالجيات، األخرل الدكلة في كالتطكير باألبحاث، الخاصة
حيث تضمف المعمكمات،  مف تحتاج ما عمى الحصكؿب األخرل الدكلة في المكجكدة المصادر ستعاكف
 :(Shichor, 2001, p 22-23) المكاضيع التالية برامجىذا ال

 : المشترك والتطوير البحث برنامج. 2

 مف أم في كالتطكير، البحث مجاؿ في لمتعاكف أسمكب تنفيذ عمى الدكلتاف خبللو مف تتفؽ الذم البرنامج
 .كالمطمكبة العامة االحتياجات لتغطية ػ كمتييما في أك ػ الدكلتيف

 :والتطوير البحث برنامج تدعيم. 3

 طبقان  األخرل، الدكلة لحسابالستة  هبنكد مف أم   بإنجاز الدكلتيف مف أم تقكـ خبللو مف الذم البرنامج
 المعمكمات في التصرؼ في الحؽ الدكلتيف مف أم يعطي ال البرنامج أف ما، كالشأف ىذا في مبـر لعقد

ذا األخرل، الدكلة لدل المتبعة التصدير قكانيف في التدخؿ أك الفنية،  مراعاة فيجب ذلؾ حدث ما كا 
 األبحاث، ىذه عف الناتجة الفنية المعدات مف أم معمكمات، تصدير في أكالن  األخرل الدكلة احتياجات

 (Shichor, 2001, p 22) .المعنية األخرل الدكلة التفاؽ ضعيخ أف يجب تصدير أم كأف
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 :المعدات تطوير برنامج. 4

 جانب مف تطكيرىا السابؽ المعدات تقيِّـ أف أك، تختبر أف الدكلتيف مف ألم يمكف البرنامج، ليذا طبقان 
 أك ات،مشتري خبلؿ مف عميو تحصؿ لما كطبقان ، العقد صاحبة الشركة جانب مف أك األخرل، الدكلة
 .المشترؾ اإلنتاج اتفاؽ أك المشترؾ، التعاكف

 :والتنافس والتطوير البحث برنامج. 5

أعطى ىذا البند فسحة لكبل الدكلتيف لمحصكؿ تكنكلكجيا مف دكؿ أخرل، كمف ثـ تطكيرىا،  كلكف بطريقة 
 البحث مجاؿ في األخرل، الدكؿ في مثيبلتيما مع تتنافسا أف الدكلتيف عمىغير مباشرة، بحيث 

 .األخرل الدكلة بعمـ كذلؾ كالتطكير،

 :والتكنولوجيا البحث في األساسي البرنامج. 6

 تنسؽ أك تنفذ أك ،تعزز أف المشترؾ بالتعاكف أك بمفردىا، الدكلتيف مف ألم يمكف البرنامج ىذا خبلؿ مف
 كلكف، لدييا اسيةاألس التكنكلكجيا ريتطك  أك بناء أف أجؿ مف تكنكلكجية، أسس عمى كالتطكير البحث،
 لممعدات كالتطكير البحث، يمكف المكضكع ليذا كطبقان ، لدييا معينة عممية لمتطمبات طبقا بالضركرة ليس

 ليذا كطبقان  ،الحككمية غير المعامؿ ككذلؾ كالحككمة، كالجامعات، البحث، مؤسسات في المكجكدة
جراء المرتقبة، لكجيالمتكنك  تقييمات كضع ككذلؾ التكنكلكجيا، تقييـ يمكف البرنامج  عمى اختيارات كا 

 تبادؿ ككذلؾ المختمفة، كالمعدات التكتيكية ،المختمفة التكنكلكجية المكاد فييا بما الجديدة، التكنكلكجيا
   .المختمفة لمصناعات البلزمة كالتكنكلكجيا اليندسية، المعدات

 :والتطوير البحث، في التنافس مجاالت تحديد. 7

 بالمذكرة، الخاصة الممحقات تشمميا التي التكنكلكجية، األنظمة مجاؿ في التطكيرك  البحث برامج إف
 كميما األخرل، الدكلة في شركات مع لمتعاقد الدكلتيف إحدل في الشركات بيف التنافس مجاالت سيفتح
 مف أم جانب، مف التنافس عممية مف تستثنى أف يمكف المعينة، البرامج ىذه مف أجزاء إقامة فإف يكف

 الدكلتيف، مف أم تتبعيا التي الدكلية السياسات أك التكنكلكجيا كنقؿ القكمية، لمنكاحي طبقان  الدكلتيف
 تككف أال ،لمبرامج طبقان  بيا المسمكح المنافسة تككف أف تطمب أف يمكف الدكلتيف مف أيان  أف كيبلحظ
 .المعمكمات بتبادؿ الخاصة لمممحقات طبقان  سرية،
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 :والهندسية العممية المعمومات تبادل برامج: ثالثاً 

سدان ألم فراغ قد جاء ىذا البرنامج متزامنان كمكمبلن مع برنامج التنمية كالبحث، ىذه الطريقة ما ىي إال 
ينتج عف الطريقتيف السابقتيف، بمعنى أّف أم ابتكار عممي مدني حديث، يمكف تسخيره كدمجو في 

في بعض  البرنامج كبنكده كاليدؼ منو لـ يصرح بذلؾ عمنان كلك أف ىذا األنظمة التكنكلكجية العسكرية، 
حيث  ، إأل أنو يفيـ مف مضمكنو تكظيؼ االبتكارات التكنكلكجية الحديثة في الخدمة العسكرية.األحياف

 بالعمماء األخرل الدكلة بإمداد الدكلتيف مف كؿ تقـكبيف البمديف، ف الخبرات تبادؿتضمف ىذا البرنامج 
 في العامميف المتخصصيف مف كالمعاىد، كالجامعات ةكالصناع الدفاع منظمات في عامميفكال كالميندسيف
 التقميدية، األسمحة كأنظمة الجكية، كالقكات األسطكؿ، مثؿ المسمحة، بالقكات المتعمقة التكنكلكجيا مجاالت
  .كأحجاميا المختمفة بأشكاليا كالمعدات

 كالعمماء اإلسرائيمييف العمماء بيف المرشحيف اختيار يجرمك الخبراء،  تبادؿ ليذا البرنامج يتـ كطبقان 
 المدنييف كالمكظفيف العسكرييف، الضباط مف أم اختيار أك ترشيح محظكر الكقت نفس في األمريكييف،

 في الحككمية كالشركات الصناعات، في كالعامميف األمريكية، الدفاع ككزارة اإلسرائيمية، الدفاع كزارة في
 (Peled, 2001, p 32) .األخرل الدكلة في ؿلمعم البمديف

 الذم كالنشاط، القدرة فيو يشترط البرنامج، ليذا اختياره يجرم عضك كؿكقد اشترط ىذا البرنامج بأف عمى 
 لديو كتككف مناسبة، عممية درجة المرشح يحمؿ أف يجب، ك الجانبيف مف عمييا المتفؽ لمفترة طبقان  يحتاجو
 تقييـ في لممساعدةك  .عممو فترة خبلؿ سيتناكليا التي المختمفة، األنظمة في قؿاأل عمى سنكات أربع خبرة
 عضك لكؿ تقييمان  تجرم أف يمكف األمريكية، الدفاع ككزارة اإلسرائيمية الدفاع كزارة فإف المرشحيف، ىؤالء
 ليؤالء نيائيال كاالختيار كمية، عميو يعتمد أف قبؿ األقؿ، عمى شيكر ستة عمؿ لفترة األخرل الدكلة مف

 المتحدة كالكاليات إسرائيؿ مف كؿ في الدفاع كزارتي بيف المشترؾ بالتبادؿ عميو سيتفؽ المرشحيف
 (Peled, 2001, p 33) .األمريكية

 بمجاالت خبرة كلدييـ اإلنجميزية، بالمغة ممميف يككنكا أف يجب اإلسرائيمية، الدفاع كزارة مف المرشحيف إف
 تككف أف يجب األمريكية، الدفاع كزارة مف المرشحيف أف كما األمريكية، المتحدة تالكاليا في الفني العمؿ
 التعرؼ تتطمب التي الفنية المجاالت في بالعمؿ كذلؾ خبرة كلدييـ العبرية، بالمغة كمعرفة خبرة لدييـ
 (Peled, 2001, p 33) .الدكلتيف مف أم في العمؿ مجاؿ في ضركريان  ذلؾ باعتبار العبرية، المغة عمى
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 : النتائج

أّف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف الصناعات التكنكلكجيا، كالتطكرات التي تحدث في  الدراسةرأينا مف خبلؿ ىذه 
حيث تعتمد األسمحة الحديثة عمى كؿ تكنكلكجيات عالـ الصناعات المختمفة، كبيف الصناعات العسكرية، 

ا لدقة التكجيو كالتحكـ كالسيطرة كالحاسبات كمعارؼ العصر ألداء مياميا. فاإللكتركنيات يتـ تكظيفي
اآللية في المعدات كالطائرات تقـك بمياـ متعددة لمساعدة العنصر البشرم كاألشعة تحت الحمراء في 
الرؤية الميمية كأشعة الميزر في تكجيو الصكاريخ كتدمير األىداؼ البعيدة أك تعطيميا كأجيزة التشكيش 

 .األرضية كالطائرات كالصكاريخ المعاديةاإللكتركنية لتضميؿ الدفاعات 

كتبّيف أف إسرائيؿ تعمؿ عمى امتبلؾ كتطكير أحدث الصناعات التكنكلكجيا بكسائؿ مختمفة، كتعتمد 
بالدرجة األكلى عمى الكاليات المتحدة في الحصكؿ عمى ىذه الصناعات كتطكيرىا، كمف أىـ ىذه الطرؽ 

 البحث كالبحث التي تشتمؿ عمى برنامج التنمية دفاع، كبرامجال أجيزة بتطكير الخاصة المعمكمات تبادؿ
 كالتطكير البحث المعدات، كبرنامج تطكير كالتطكير، كبرنامج البحث برنامج المشترؾ، كتدعيـ كالتطكير

كالتطكير،  البحث، في التنافس مجاالت كالتكنكلكجيا، كتحديد البحث في األساسي كالتنافس، كالبرنامج
 كاليندسية. العممية المعمكمات تبادؿ كمف ثـ برامج

كتكجد عدة عكامؿ كأسباب تدفع إسرائيؿ لمحصكؿ عمى ىذه الصناعات، كقد استعرضت الدراسة ثبلثة 
 تقكيـ عمى مستمر  بشكؿ أسباب أساسية كرئيسية، األكؿ العامؿ األمني المتمثؿ في عمؿ إسرائيؿ

 كاالقتصادية كالسياسية األمنية المستجدات بآخر دائـ اطبلع عمى كالتكنكلكجي، لتككف األمني كضعيا
السياسية  لُمقدرات كنظرتيا الخاصة، لقناعاتيا كفقنا األمنية نظريتيا إسرائيؿ فقد أسست .العالمية كاّلتقنية

كبيذا قد تحققت فرضية الدراسة كثبت  بيا. المحيطة لمدكؿ كاّلتقنية كاألمنية كالعسكرية كاالقتصادية
 صحتيا. 

 كسيمة مع غيرىا مف الدكؿ، اإلسرائيمية األسمحة عامؿ الثاني فيك سياسي، يتمثؿ في اعتبار صفقاتأما ال
 المتحدة، األمـ في كالتصكيت دكلي، أك معيف إقميمي سياسي مكقؼ في إلسرائيؿ الدكلة ىذه دعـ لكسب

 إثيكبيا، مف الفبلشا ييكد ىجرة مثؿ ،(إسرائيؿ) إلى باليجرة ما دكلة في المتكاجديف لمييكد لمسماح أك
 كزيمبابكم. أفريقيا كجنكب األرجنتيف كييكد
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 المصانع في اإلنتاج كيتمثؿ العامؿ الثالث بالدكافع كاألسباب االقتصادم، حيث تسعى إسرائيؿ إلى زيادة
 عمى يساعد لمخارج، بالتصدير يسمح كبما اإلسرائيمية، المسمحة القكات احتياجات يفكؽ بما الحربية
 الصناعة تحرص لذلؾ الدكلية، األسكاؽ في المماثمة لممنتجات منافسان  يجعمو كبما المنتج، مفةك تقميص
 الكمفة. كقميؿ األجؿ، كطكيؿ الحجـ، كبير إنتاجيا يككف أف اإلسرائيمية الحربية

ىذه العكامؿ مجتمعة أدت بإسرائيؿ ألف تمتمؾ صناعات تكنكلكجية عسكرية متقدمة، فقد استطاعات 
 يسمي ما الحاسبات كالمعالجات، كتستخدمتيا إسرائيؿ في صناعة عمى تكنكلكجيا صناعةالحصكؿ 
العسكرية، بدءان مف الرشاش  المجاالت كافة في تدخؿ التي اآللية، الحسابات عمى المبنية بالمعدات

المحمكؿ مع القكات الخاصة، حتى أجيزة الرصد الحديثة المتصمة مع األقمار الصناعية. كحصمت 
 أك الطياريف نظارات عسكرية كثيرة، مثؿ بصرية المستخدمة في تطبيقات -الكيرك ائيؿ عمى الصناعةإسر 

الطيراف، التي تساعد في التغمب  صغيرة، كحصمت عمى إلكتركنيات ألنيا كذلؾ الميمية، لمرؤية السائقيف
 الفضاء. كسفف الصناعية، أك األقمار الطائرات، في التكازف عمى مشكمة انعداـ

الذم يقكـ بيماـ بدالن مف الجنكد، كحصمت عمى نظاـ ايمتكس المخصص لحماية  باإلضافة إلى الركبكتك 
الدبابات، كحصمت عمى تكنكلكجيا التصكير الحرارم، كال تزاؿ إسرائيؿ تعمؿ عمى تطكير ىذه الصناعات 

 عسكريان. 

كجي المكجكد كبمختمؼ أنكاعو، كتبّيف لنا أف إسرائيؿ تسعى إلى استخداـ أقصى حدكد التطكر التكنكل 
األمنية، كالتعكيض عف ضخامة الجيش  إسرائيؿ كتسخيره في المجاؿ العسكرم، كذلؾ لتمبية احتياجات

 باستخداـ التكنكلكجيا، كالتقميؿ مف الخسائر البشرية قدر اإلمكاف، كلمتعكيض عف قمة المكارد االقتصادية.

سة أف إسرائيؿ تعمؿ عمى االستفادة مف القدرات العسكرية مف كنستنتج مف المعطيات الكاردة في ىذه الدرا
 ناحيتف، األكلى التفكؽ التقني العسكرم، كالثانية االستفادة االقتصادية القصكل. 

كذلؾ نستنتج أّف إسرائيؿ تسعى جاىدة لكي يككف ليا مكانة مركزية بتصدير األسمحة عمى مستكل العالـ، 
جية باتجاىات مختمفة، فتصدر جزء مف أسمحتيا المتطكرة إلى كتعمؿ عمى تكسيع أسكاقيا الخار 

 األمريكيتيف كدكؿ إفريقية كآسيكية عديدة، إضافة إلى أكركبا. 
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تسعى إسرائيؿ إلى الحفاظ عمى التفكؽ العسكرم النكعي ليس مقارنة مع الدكؿ العربية المحيطة فقط، 
نما عمى المستكل الدكلي، فيي تعتبر مف الدكؿ القميم ( العسكرية، Hi-Techة التي تمتمؾ صناعات )كا 

 مثؿ طائرات دكف طيار، كتكنكلكجيا الفضاء كاالتصاالت، كتعبر مف الدكؿ المنافسة في ىذه المجاالت.

كنستدؿ مف طريقة تعامؿ إسرائيؿ مع رأس الماؿ البشرم أنيا تدرؾ أىمية ىذا العنصر، فتعمؿ عمى 
تية، كتقدـ الدعـ المالي الكافي إلجراء األبحاث المتقدمة، خاصة أف تكفير االحتياجات العممية كالبنى التح

 إسرائيؿ مف أكثر دكؿ العالـ إنفاقان عمى البحكث العممية. 

ـّ اكتشافو مف  كمما يساعد إسرائيؿ عمى الحفاظ عمى تفكقيا التكنكلكجي، كينمي قدراتيا التكنكلكجية، ما ت
 بيف تتركاح كمية عمى يحتكم بأنو عتقديُ  الغربية، الضفة رقيش الميت البحر منطقة مف بالقرب نفطيبئر 
، فسكؼ تستغؿ إسرائيؿ ىذه المقدرات لصالج مجاليا العسكرم، فيك صاحب برميؿ مميكف 88 – .

 األكلكية األكلى في دكلة إسرائيؿ. 

مف إف البحث كالدراسة في المجاؿ العسكرم اإلسرائيمي، كخاصة في الصناعات المتطكرة، يقتضي 
الباحث أف يككف مممان كمطمعان بالمغة العبرّية، كيككف قادران عمى الحصكؿ عمى مصادر كبيانات حديثة 
لممعمكمات مف جيات رسمية حككمية، فكثيران ما كاجيت الباحثة صعكبات في التأكد مف األرقاـ كالسنكات 

متقدمة، فقد أشارت بعض مف كطرؽ التصنيع كالبيانات المتعمقة بالصناعات العسكرية اإلسرائيمية ال
غير مصّرح  ، كبيانات(Dobbing and Cole, 2014كما في ) الدراسات إلى أف ىناؾ أرقاـ تقريبية

 (، خاصة عند الحديث عف بيانات كمعمكمات مستقبمية.IATI, 2012بيا، كما في دراسة )

يا المتقدمة، فإف ما إضافة إلى الغمكض كالتضارب فيما يتعمؽ بطرؽ حصكؿ إسرائيؿ عمى التكنكلكج
عرضتو الدراسات كالمراجع حكؿ ىذا المكضكع، اشتمؿ عمى بيانات تتعمؽ بأمكر عامة في البحث 
كالتطكير كتبادؿ المعمكمات مع الكاليات المتحدة األمريكية، كمف ضمنيا أبحاث تتعمؽ بالتكنكلكجيا 

 مجاؿ الفضاء لكف بإيجاز. العسكرية المتقدمة، كقد ذكرت بعض الدراسات أنو يكجد تعاكنان في

كقد استعانت الباحثة ببعض المكاقع االلكتركنية لمتأكد مف بعض األرقاـ، كخاصة التي كردت في مكقع 
مركز األبحاث كالمعمكمات التابع لمكنيست، كمكقع الخارجية اإلسرائيمية الذم يعطي معمكمات عامة عف 

)التخنيكف( اإلسرائيمي المتعمؽ بالصناعات القطاعات المختمفة في إسرائيؿ، كاطمعت عمى مكقع 
التكنكلكجية المتقدمة، كجميعيا منشكرة بالمغة العربية، كذلؾ قارنت بعض األرقاـ بما نشرتو مكاقع إخبارية 



61 

عربية مثؿ الجزيرة كغيرىا، التي استندت عمى أرقاـ مف صحؼ عبرية، مع ما كرد في المكاقع اإلسرائيمية 
 رقاـ تقريبية.التي أشارت إلى أف األ

بيانات حكؿ عقكد كصفقات األسمحة المعقكدة بيف إسرائيؿ مف جية إضافة إلى ذلؾ، كرد في ىذه المكاقع 
كاليند كباكستاف كتركيا مف جية أخرل، ككانت معظـ تمؾ المكاقع تبّيف أف التبادؿ العسكرم بيف اليند 

سرائيؿ يتمخص في تزكيد الدكلتيف إسرائيؿ بمعمك  مات نككية، كتزكدىما إسرائيؿ بتكنكلكجيا كباكستاف كا 
( أف إسرائيؿ أكثر تطكران منيما Mallik, 2004متطكرة، كبّينت نفس ىذه المكاقع كبعض الدراسات مثؿ )

كتسبقيما بعشرات السنكات. أما تركيا فقد كردت بيانات تتعمؽ بصفقات دبابات إسرائيمية مقابؿ المياه 
، ثـ 1110ه الصفقات بعد حرب إسرائيؿ عمى حزب اهلل المبناني سنة التركية، ثـ أشارت إلى إلغاء ىذ

كردت معمكمات تؤكد إعادة الصفقات مع بعض الشركط التركية، دكف عرض بيانات مؤكدة كمفصمة، 
 كضعيا في ىذه الدراسة. مما دفع الباحثة بعدـ 
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