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 مقدمة
وىييو مييا يعطيي فييرص أوبيير للييدوح الستقدمية حتيي  لييو  انيي   تديير التطييورات التكشولوجييية  ديرعة  بيييرة 

لقيدراتيا علي  مواو ية التطيور الدير ع  وفقياً   االسيتراتيجيةوأن تحقق أىدافيا   صغيرة للتأثير في العالقات الدولية
 وفقيياً   دييائد عيير قييدرة الدوليية فييي التييأثير  وذلييب  خييالت التقليييد الفييي مجيياح التكشولوجيييا  والسعلومييات التشافدييية

 .ومواردىا وحجسيا وموقعيا الجغرافي وعدد الدكان  (الجيوبولتيك )لواقعيا 
مشييية  والسعلوماتييية  ييية  ذيكٍل عييام  وتلييب العديكر ة  واأسييرائيل القطاعيات التكشولوجييية واّلتقشوقيد أوليي  إ

مرتكياات  اىتساًميا  بييًرا مشيط مطليع خسدييشيات القيرن الساويي  فييو يذيكل أحيد أىيم مشييا علي  وجيو التحد يد  
أو أن تعتسييد عليي   أمشييي داخلييي يحنييأ ليييا أمشيييا  تعلييم أنييو ال يكنييي أن تتستييع  ش ييامفيييي  اأميير اإلسييرائيلي 

 طيوق  وأنييا محاةية خروصياً  عالقتييا الخارجيية  ودورىيا اليو يني واالسيتثساري فيي السشطقية فيي حنيأ أمشييا 
   ليطلب عسلي  علي  أن تستليبمقارنية  يطلب ويافة لسدياحة جغراةيية صيغيرةلاوالييا   اإل عربي وإسالمي ىادت

ي ةليعية في مش ومة أمشيية ذات دالالت معلوماتيية  قيادرة علي  حدير توجييو إمكانياتييا وشخوصييا  ذيكٍل   قيييا
وجودىيييا وتعييياز ننوذىيييا مييير حولييييا وفيييي العيييالم  و يبيييية تو ينييييا  ريييورة تخيييدم  معرفييية اأحيييداث التيييي تجيييري 

 وتحيييياوح عليييي  أن تكييييون حاوييييشة لغالبييييية الرييييشاعات التكشولوجييييياتلييييطلب لييييم تعسييييل فقيييي   وعالقاتيييييا.  
 ييل تديع  أن تكييون  شيب السعلومييات اأمشيية فييي السشطقية  ميير خيالح مييا  . واإللكترونييات العديكر ة فييي العيالم

تتيحو ليا قدراتيا البرمجية وتنوقيا في مجاح التكشولوجيا اليط  تو نيو فيي مجياالت مختلنية  وخاصية فيي مجياح 
  يييدت إلي  السعلوميياتي اإلسيرائيلي  أنييو سيالحٌ وتحليييل البيانيات الكبيييرة. إذ  يوحي السذيييد التكشوليوجي و اأمير 

السشطقية العربيية  مييسشية  قيوة عديكر ة  فيي سيرائيلوالرقسيي اإلسيرائيلي   حييب ت قي  إ اسيتسرار ة التنيوق اّلتقشيي
عييالم  والييطي يعييود علييييا لكافيية  قيياع الومرييدرة للتكشولوجيييا  . وأن تكييون مر ييا جييطٍب تكشولييوجي واإلسييالمية

   .وثيرة  سردودات مالية وأمشية وسياسية
قشييييية ىييييي السرييييدر لتأصيييي ح  السعلومة/او   الشييييوعي اليييي  التنيييياوتالتنيييياوت الكسييييي  مييييرفالعييييالم انتقييييل 

 .اأساسي للتنوق 
فيي تقيديم تنرض ىطه التطورات التكشولوجية عل  الحكومات أن تطور مير أسيلوبيا وتكيون أوثير ذ ياًء و 

الط ييييية  ووييييرورة تحدييييير مديييتو  معيذيييية اأفييييراد  وتدييييييل امييييتال   خيييدماتيا لافييييراد ميييير خييييالح الحكوميييات
التكشولوجييا الستقدميية حتيي  تح يي   رويا السييواةشير  فدييرعة اإلنترنيي  العسالقية  وحجييم التخييا ر  ييير السدييبوق 
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الديييطرة علييييا  وستريي   حر يية  أوثيير انتذييارًا  و رييع  مييع صييغر حجييم أدوات التخييا ر  سيييجعل السعلومييات
وليير تييتسكر السجتسعييات السغلقيية ميير وقيي  اأفكييار  اأفييراد فييي الديينر واالنتقيياح أسييرع وأسيييل فييي ننيي  الوقيي  

الستدفقة  واأخطار إلييا  أدواتيا التقليدية. فتتسثل أ رز التيداييات فيي  ييور أنيواع جد يدة مير الجيرائم  وتطيور 
أوثير قيدرة علي  حسايية حيدودىا وأمير التعق   وىطا  تطل  مر الدوح أن تكون  عل  أدوات التخني وعدم القدرة

 مجتسعييييا مييير التيد يييدات التيييي تطرحييييا التطيييورات التكشولوجيييية  مييير خيييالح الديييبق فيييي اميييتال  وتطيييو ر ىيييطه
اأدوات  حتيي  تكييون قييادرة عليي  تش يييم اسييتخداميا  وتالفييي سييلبياتيا  وتقشييير عسلييية تييداوليا  وأن تطييور ميير 

 . ل السخاةر السختلنة الستطورةجياتيا اأمشية لكي تتعامل أ
 (Big Dataالعالم يعيش مرحلة  ): أولا 

فييي النزيياء  ىيي مجسوعيية ميير البيانياتو ( Big Data) يعييش العييالم افن فيي مرحليية البيانييات الكبييرة
يسكيييير االسييييتنادة مشيييييا   وىييييي الرييييورة الخييييام للسعلومييييات قبييييل عسليييييات النييييرز والترتييييي  والتييييي ال اإللكترونييييي

)الحجييم  والتشييوع   مثييل  رييورتيا اأولييية قبييل السعالجيية. وتستيياز تلييب البيانييات  التعقيييد إذ ليييا خرييائ  فر ييدة
 والدرعة  والسرداقية(.

 1   ييل تر ليييون جيجا ا يي  4.4ز تا ا يي  ) 4.4م  إليي  2013عييام حجييم تلييب البيانييات وصييل  ولقييد  
ومتوقيييع أن  ز تيييا  ا ييي  12*10ذ  ا يييد معيييدح البيانيييات  يييل عيييام إ ( صييينراً  21   أي ا ييي 2110 ز تا ا ييي    

  وليب 1ز تا ا ي  180م إلي  ميا يقيرب مير 2025ز تا ا    وسيرل فيي عيام  44م إل  2020يرل في عام 
   2جيجا ا ي  مير البيانيات شييرً ا 2م  مر الستوقع أن  ولد  ل ىيات  ذ يي  2018أن في ىطا العام  أن تتخيل

مليييار مدييتخدم لليواتيي  الط ييية فييي جسيييع أنحيياء  6.1م  سيييكون ىشييا  2020 حلييوح عييام ذا مييا علسشييا أنييو إ
 .3العالم

 اختيييارتديياعد السدييتخدمير سييواء  ييانوا  يياحثير أو ُمحللييير عليي   والتيييالسدييتخرجة  البيانييات وتتشييوع 
فيييي خيييوادم  : التييييمثيييل(  Structured Data) البيانيييات السشاسييي ة لسجييياح  حيييثيم وتتزيييسر  يانيييات ُمييكلييية

( مثييل: الرييور Un Structured Data  وبيانييات  ييير مييكليية ) ات االتريياالت والخييوادم الحكوميييةشيير 
   (GPS)السكالسيييات وبيانيييات الخيييرائ    ومقييياةع وتديييجيالت الريييوت والنييييد و والرسيييائل القرييييرة وسيييجالت

                                                             
 .4102الصادر بعام  International Data Corporation –طبما لدراسة أجرتها مؤسسة البٌانات الدولٌة   1
2
   Ict 3لطر، البٌانات الضخمة: تحمٌك التوازن بٌن المزاٌا والمخاطر، ص 

3
 with the new Digital in 2017 Global Overview report from We Are Social and Hootsuite revealing that more than 

half of the world’s population now uses the internet, https://www.linkedin.com/pulse/digital-2017-global-
overview-simon-kemp/  

https://www.linkedin.com/pulse/digital-2017-global-overview-simon-kemp/
https://www.linkedin.com/pulse/digital-2017-global-overview-simon-kemp/
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ن تحيدي حجيم وتديارع إنتاجييا وإ خروصياً   4والتحلييل لتييئتييا فيي شيكل مشاسي  للتجيييا وجيداً  وقتا وتتطل 
وثير ميير ثير مير ملييار مدييتخدم  و يتم تيداوح أأن  ليد  واتيي  أب أوسيبيل السثياح  فعليي مديتسر  ذيكل مييوح   

ملييار صيورة مير  50ةيدبو  تتعامل مع أوثير مير و  مليار صورة   ذكل  ومي. 1.6مليار رسالة وحوالي  42
 11أنيو  يل   االويافة إلي   مليار عسلية  حب في الذيير 100تتعامل مع حوالي  ( Google)و مدتخدمييا.

ثانية  دخل شخ  جد د حوح العالم إل  الذ كة اإلنترن  العالسية  أي ميا يقيارب ملييون شيخ   ومييًا  تعيرت 
 علييا أوح مرة في حياتو.

م تكيون ىواتي  ذ يية  وقيد ميشي 6أشيخاص حيوح العيالم  خسيتخدام اليواتي  السحسولية  7و ل ثانية  بدأ 
ملييييار مديييتخدم. و يييل  يييوم يديييتخدم الذييي كات االجتساييييية عبييير  4.9 ليييد عيييدد مييير  حيييوزتيم ىواتييي  محسولييية 

شييخ   ييل ثانييية. وقييد  لييد عييدد مدييتخدمي  18مليييون شييخ  أوح مييرة. يعشييي  سعييدح  1.5اليواتيي  الط ييية 
 2.7 ميييشيم حيييوالي لييي  اإلنترنييي .ملييييار شيييخ   أي نرييي  ال ذييير ة ع 3.7م حيييوالي 2017اإلنترنييي  للعيييام 
 .5الذ كات مليار يدتخدم.

ن البيانييات الزيخسة  تشذييأ عير ةر ييق  يل شيييء مير حولشييا وفيي  ييل اأوقيات  ييل و تزي  مسييا سيبق أ
 عسليييية رقسيييية سيييواء  رنيييامي حكيييومي أو  يييير حكيييومي   الديييجالت الطبيييية اإللكترونيييية وز يييارات السدتذيييبيات

 وبشيييييو  الطعيييييام  الت يييييادالت التجار ييييية أو ذات الريييييلة  السعيييييامالت وسيييييجالت التيييييأمير والديييييجالت السريييييرةية
 .6 مرادر ش كات أجياةاالئتسانية و  معامالت ال طاقات

فقبييل    (2X) ي: أن السعرفية ال ذيير ة تتزياع  فيي شيكل ُأُسي(اسيساعيل أ يو شيسي )و قيوح اليد تور 
وعشيييدما  يييدأ اإلنديييان  التيييدو ر عيييام ميييرة واحيييدة   500عرييير التيييدو ر   انييي  السعرفييية ال ذييير ة تتزييياع   يييل 

عيام مييرة   12عيام مييرة  والييوم تتزياع  السعرفيية ال ذيرة  ييل   250أصي ح  السعرفية ال ذيير ة تتزياع   ييل  
سيياعة  ولييب أن تتخييل حجييم البيانييات الييطي ال يسكيير  12ومير الستوقييع فييي الدييشوات القادمية أن تتزيياع   ييل 

   .7أن  در و العقل ال ذري 

                                                             
4
 3-4البار، عدنان، البٌانات الضخمة ومجاالت تطبٌمها، كلٌة الحاسبات وتمنٌة المعلومات، جامعة الملن عبد العزٌز، السعودٌة، ص   

5 with the new Digital in 2017 Global Overview report from We Are Social and Hootsuite revealing that more than 
half of the world’s population now uses the internet, https://www.linkedin.com/pulse/digital-2017-global-
overview-simon-kemp/  

6
 3-4البار، عدنان، البٌانات الضخمة ومجاالت تطبٌمها، كلٌة الحاسبات وتمنٌة المعلومات، جامعة الملن عبد العزٌز، السعودٌة، ص   

بحضور الكتاب ، ، غزةمركز الدراسات السٌاسٌة والتنموٌةاالصطناعً، البشري الً الذكاء الذكاء من ، محاضرة: 4102شمٌس، إسماعٌل،   7

 للمحاضرة

https://www.linkedin.com/pulse/digital-2017-global-overview-simon-kemp/
https://www.linkedin.com/pulse/digital-2017-global-overview-simon-kemp/
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 خسييتخدام  تكشولوجيييا  إالعالييية   كنيياءة   يسكيير ُمعالجتييياال خرييائ الكبيييرة ت ذلييب  لييو  جعييل للبيانييا
التقاةييا  حجسييا و  ير تقليدية أي تقشيات ىشدسية  رمجية فر دة  قادرة عل  التعاميل ميع ذليب التعقييد وتحيديات 

   البيانات.تحليليا في  زون فترة زمشية مقبولة لتلب و  ومذار تيا ونقليا  وتخا شيا  وإدارتيا

 تحدي استخالص أدق المعلومات أ( 

مرحليية   لتشتقييل إليي  مرحليية جد ييدة أخيير  وىييي ات الحكومييالذيير ات و عليي   وبالتييالي ىييطا ينييرض تحييدٍ 
(Tiny Data)  وىيي العسليية الالحقية لتحلييل  البيانيات الكبييرة  والتيي تديتيدت الحريوح علي  أىيم السعلوميات

 درعة ودقية  عياليتير  وىيي فيي الح يقية  يانيات  يير موجيودة   ( The Most Important Dataالسطلوبة )
مثييييل  متطييييورةعسلييييية تحليييييل البيانييييات العسالقيييية  عبيييير  ييييرامي  تم اسييييتش اةيا والتوصييييل إلييييييا ميييير خييييالح ييييل  يييي

(HADOOP)   وإنذياء روا ي   يشييا وبيير  عزييا الي عف   ييدت  تعسل عل  إعادة تريشي  ىيطه السعلوميات
فييي فيييم جسييييع أ عيياد ال يياىرة السشذييودة  وفييييم السدييتقبل  رييورة أفزييل  واتخييياذ قييرارات فييي الوقييي   السديياعدة

 .  8ليا تأثيرات في السدتقبل القر   السشاس  يكون 
اسيتغرق    فيخذا ميا  عسليية التحلييل تليب علي   شياء القيرار اتخياذ فيي حاسيساً  عشريراً  وتعتبير الديرعة

إدارة  البيانيات فيي شيكٍل  ن وفيي الح يقية إ .أياميًا  تنقيد السعلوميات قيستيياسياعات أو والتحلييل سعالجة العسلية 
أنَّييو لسجييرد وجييود البيانييات فييخن ذلييب   للذيير اتو  لليي عف   ىشييا  فكييرة مغلوةيية ربسييا تخطييرو  مجييٍد أمييرًا عديييرًا.

الدير ال يكسير فيي تجسييع البيانيات فيخن ذليب يغيرق ُمتخيطي لكير  تي  ليم   داةة الحريوح علي  نتيائي مثسيرة. 
 .(relevant data -البيانات ذات الرلة)القرار  سا د مر البيانات. ولكر الدر يكسر في 

عليي   يياة  م  2014خناقييات الحييرب لعييام  فنييوق تقر يير إ  سييرائيليىييطا مييا حييدث مييثاًل مييع الجيييش اإل
ولكير القيدرة علي  ترشيي  أدقييا  لالسيتيدات  ىشيا  اني  مر البيانيات    بير جداً  أن ىشا   ان  م  التقد ر جاء

 ييد وأن تقييرر أواًل نويييية البيانييات التييي تر ييد أن تجسعيييا  سييا ال أو الجييية السعشييية  سعشيي  أن الذيير ة .9السعزييلة
إجا يات دالية واأسئلة التي ت حب عر إجا ة ليا حت  يكيون تحلييل البيانيات ذا    توافق مع أىدافيا االستراتيجية

فالتاا يد السديتسر للبيانيات ملسوسية قرو  فوائد  اليتحلييا ستكون ال يسة مر وراء  حيشيا   عل  مؤشرات نجاح
تدياعد علي  رة ية الريورة  فييي   . كيلولامير  لم تكر موجودة مير قبيل للعليم والتجيارة وللسجتسيع   تي  فرًصاً 

الكبيرة  والنيم العسيق  وتحدير أليات اتخاذ القرارات  وتقلييل السخياةر  وتنيادي الجيرائم  والتواصيل  كنياءة ميع 
                                                             

8
 3خلٌفة، إٌهاب، مرجع سابك، ص  

 مصدر سابك. ،4102شمٌس، إسماعٌل،   9
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إن للقيييدرة علييي  إجيييراء مدييي  لكسييييات  بييييرة مييير البيانيييات   .10إلييي … السيييو نير والسديييتيلكير علييي  حيييد الديييواء
ماايا واويحة ال تخني  علي  أحيد.  يعطي للتوصل إل  تحليل أوثر شسواًل  والجسع  ير  يانات مر عدة مرادر

تحلييييل البيانيييات العسالقييية والخيييروج  يييالجوىر مشييييا اليييطي  يعطيييي التشبيييؤ الذييير ات القيييادرة أن  ال خيييالت ليييطلب
وىشيا تكسير معزيلة   في  افة السجياالت  السدتثسر ر  سرع  ىي اأقدر عل  جل  انت اهوق  أ   توقعات فر دة

 وميد  البيانيات  مريدر موثوقيية قيدرات الذير ات التحليليية و قريد  ييا " ( Veracity)السوثوقيية  والريحة 
 فيي  ثقيون  ال ميدراء ثالثية ويل  يير مير تشنييطي ميد ر ىشيا  أن البيانيات. حييب تليب وحداثية وصيحتيا دقتييا

 حجيم أن تقيدر دراسيات ىشا  أن وسا .القرار التخاذ علييم تعرض التي السعلومات الشاتجة عر تحليل البيانات
 دوالر ترلييون  3.1 يقيدر االمر كيي االقترياد علي  البيانيات جييدة الشاتجية عير تحلييل السعلوميات الغيير ويرر
 .11 سشو اً 

 سيطرة التوقع خارجب( العالم مندفٌع 

لييي  سيييرعة  اإلويييافة إيانيييات وتحليليييييا  وتعقييييد الب البيانيييات الزيييخسة وتقشييييات الحوسييي ة  تيييدفقوميييع اسيييتسرار 
التحيييوالت والتغييييرات فيييي السشييياةق والسشييياخ الدياسيييي  وىيييو ميييا  يييؤثر علييي  شيييكل ونوييييية وسيييرعة السعلوميييات  

فيي  ة والتكشولوجييا يدون افلي عدم القدرة عل  التحلييل نشا دخلشا في مرحلةوأ الستعلقة  كافة السجاالت  خروصاً 
 .مرالسجاالت الدياسية واأفي  وافة السجاالت وحت 

سيسا قيل  في السجاح العيام وأوسياا اأوياديسيير أو صيشاعة القيرار  مير أنيو يسكير االوتنياء  وصي  اأحيداث ف
"التوقييع"   وإنتياج تقييد رات  ذيأنيا  سييت ل ىشيا  مذييكلة ح ي يية ميا لييم  يتم التوصييل إلي  حييلٍّ لسديألة أو تحليلييا 

ا إليي  أنييو إذا لييم َتُقييْد أسيياليُ  ال حييب الست عيية فيييي -أن تقييرر ذلييب أحياًنيياميير دون  -فكييل مراوييا التنكييير تييدر  
 .12تكون مجديةال في التقد ر   فخن مياميا االقتراب مر توقع التطورات الت  قد تحدث

وتذيا ب السعلوميات وحجسيييا  ز يادة معيدح حيدوث مييا يديسيو الخبيراء  الش يام الالخطييلي  و عيا  ذليب إ
عيي  تغيييرات السناجئيية  ييير الستوقعيية فييي ن ييام العييالم  مثييل اأزميية االقترييادية التييي وق  أو الومييد  مرييداقيتيا

انيييار قيد ال  ن أي خطير قيادم أوإذ أ .13أو فوز دوناليد ترامي  فيي االنتخا يات  أو صعود داعش  2008عام 
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التييي تييداخل  ةيييو عوامييل داخلييية  مييثالً   سييا ىييو السذيييود فييي الحاليية الدييور ةن مقرييوًرا عليي  عامييل واحييد  و يكيي
شييتي عيير  االجتسايييية اأخيير  فييي التييار    وإنسييا    أو  سييا ىييو الحيياح مييع االنيييياراتوخارجييية مختلنيية ومعقييدة

رئيي  اأن سية العالسيية  كليية  الدييلي  (ىيومر ديكديون ) و ذي وفي حدوثيو.  داىميعدد  بير مر العوامل التي 
العوامييل السر  يية  الزييغوا " (The Upside of Down)للذيؤون الدولييية فييي ووترلييو  شييدا  ومؤليي   تياب 

التكتونية  وذلب  دب  الطر قة التي تشبشيي  ييا  ييدوء ثيم تشنجير فجيأة   اسيحة فيي ةر قييا  يل ألييات االسيتقرار 
 .14"ر االننالتالتي ال  ش  عشيا لسشع السجتسع م

و  انيي  فييي الساوييي  انيي  ىشييا  قييدرة للييدوح والنيياعلير السييؤثر ر  عليي  الديييطرة عليي  سييلو  الشيياس  
 اني  ىشيا    ديرعة الييوم تغيير ذليب  ليو اال تكارات التكشولوجية ووسائل االتراح محدودة والعالم  تقدم  ي  ء  

 احثييان الخطييوات ننديييا يسكشيسييا أن يرييال إليي  إذا اسييتخدم  ثقيية فييي ال حييب العلسييي  إليي  درجييٍة قيييل معيييا إنييو
الشتييائي ننديييا  و أنيييا عسلييية حدييا ية. وعليي  اليير م ميير أن ذلييب لييم يكيير يحييدث  ييالط ع  فييخن الثقيية فييي العلييم 

إن "   واحيدة  جسلية  و عبر عر ذلب  لو اليد تور   عبيد الديالم ميد ر مر يا السديتقبل للدراسيات وان   بيرة.
وصييشع  اننريياح  ييير ةبيعييي  ييير اأواديسييية يعيياني حاليييًا مذييكلة  أحييد أىييم مالمحيييا أي شيييء يدييس  "علسييًا"

الطييائرات  ييدون ) ييير الش ر يية والواقييع  مييع عييدم قييدرة الجييانبير أحيانييًا عليي  اإلدرا  الديير ع لتييأثيرات  القييرار  أو
لييية للسديياعدة الييش م اف  دون الجييياز الييطىشي ال ذييري يعجييا عير تنيييم العييالم الحييد ب ."  أي التكشولوجيييا(ةييار

 ليي  أن نييدر   ييي  تييؤثر البيئيية انتقائييياً إ  ت قييي  عيييدة الحييوادث ن إذ أفييي معالجيية الكييم اليائييل ميير السعلومييات  
والسطليوب إعيادة التنكيير فيي  يل ميا ىيو قيائم  إذ أن سيرعة وقيوع اأشيياء أوبير  كثيير مير  .عل  الطىر ال ذري 

 انييي  الديييب  فيييي   مثيييل وسيييائل التواصيييل االجتسييياعي اليييط  مدييي قاً سيييرعة اوتذيييات اأسييي اب التيييي أدت إليييييا 
   وتجشيد اإلرىا ير مر خالح مواقع التواصل.و صعود الذعبو ة مثالً الثورات العربية  أ

  ةالكبيير   شياء علي  تحلييل البيانيات اأواديسيتذغيل الحدس  وىطا ما أدي إل  الش ر  اىتسام شد د إل 
فييييي   السييييتخالص أدق السعلومييييات  السدييييتخدمة فييييي التحلييييالت الدياسييييية واأمشيييييةو كيييون أحييييد أىييييم اأدوات 

 ستزيياربة  واييياب التشديييق التحليييالت الو  الييدوح نتيجيية للتطييور والسعلومييات  محاوليية لتجشيي  اأخطييار السحدقيية
مييييدر ات مؤسدييييات اأميييير  الخييييداع  وتييييأثيرات محييييددة للعالقيييية  ييييير صييييانعي القييييرار  تييييأثيرات الخرييييوم عليييي و 

عشيييدما  تعليييق اأمييير أو االسيييتشنار الكييياذب  الس يييالد فيييييا  وجساعييية االسيييتخ ارات   عيييدم االقتشييياع أو التوقعيييات
 أ عاد   رعوبة االعتساد عل  السرادر ال ذر ة و يرىا.    تزات تيد د محدد  إرىا ي د شي مثالً 
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أو رة ية الحقيائق التيي  لكر ت ل السذكلة العامة في الحاالت  لييا ىيي عيدم اليتسكر مير إدرا  الواقيع 
فعيياًل عليي  اأرض. فييخن اإلشييكالية اأساسييية التييي تتجيياوز قييدرات الجسيييع  ىييي أن البيئيية  تتذييكل  أو تذييكل 

تتزييسشو ميير تغيييرات وبيانييات ومخيياةر  تذيييد تحييوالت جوىر يية مدييتسرة  إليي  درجيية قيياح  االسييتراتيجية  كييل مييا
لييد شا   "ال جييدو  ميير وجييود مشيياىي لتحليييل التيد ييدات معيييا أحييد محللييي التيد ييدات فييي إحييد  الييدوح الكبيير :

 .15دولتشا  بيرة  مداحًة وسكانًا  عشدما ي ير التيد د  نتحر  عل  النور  قوة قاتلة  إلنيائو  ىطا ىو مشيجشا"
لكشيو  ميع السدياحة.  ويرار تتشاسي  عكديياً أن اب ننعيًا ميع دولية  بييرة السدياحة  إذ أيسكر أن يجدي ذلي واقعيًا 

ليطلب ىيي تديوق نندييا  أنييا قيادرة علي  تغيير   .السحيدودة صاح ة السداحة الجغراةية  إسرائيل   شاس ذلب ال 
تكيون    يرامي فائقية اليط اء تحتياج الي تحلييل البيانيات والتيي علي  تكشولوجييا  اعتسادىياىطه السش ومة مر خيالح 

  نيييا فوويو ة ال يسكيير تت عيياأحيداث متراوسيية ومعلومييات ىائلية تتييراء  لشيا ن تييرب  أأذات وجيية أمشييية تديتطيع 
لييي  سيييلو  ونسييي  مييير التريييرت مذيييتر  فيييي ميييا  يشييييا. ذات ُتندييير السعلوميييات الُسعقيييدة  ردىيييا إن  يييرامي قيييادرة أ

ًا حداسية معيشة   رامي لد يا قدرة وعير ثاق ية تليتق  اليشس   وخروصيا اليشس  اليطي ُيعياود ال ييور  وليو مختلني
قلييال  عبير مراحيل زمشيية مديتقلة وتقاةعي  مييوليم عشيد التش يو للعذيوائي والسعقيد وللحيدود الستعرجية والستخ طية 

 والقناات الُسناجئة.
وىييييو مييييا جعييييل "موقييييع إسييييرائيل فييييي السجتسييييع الييييدولي  تغييييير  ذييييكل درامييييي   دييييب  حاجيييية العييييالم للتكشولوجيييييا 

تيييولي إسيييرائيل أىسيييية  بييييرة إذ  .16خبيييرتيم فيييي مكافحييية اإلرىييياب اوالسعلوميييات التحليليييية التييي  توفرىييي اإلسييرائيلية
لرييشاعة التكشولوجيييا  ومعالجيية البيانييات  وقييد أحييرزت الذيير ات اإلسييرائيلية  السرفييودة  خبييرات أمشييية وعدييكر ة 

 تقدما ملسوس في ىطا السجاح.
ىيا الجغراةيية حجسييا ومواردفيي تطس  مر خالح تلب التطورات أن  تاح ليا النرصة لكي تلع  دورًا أوبير مير 

   رورة قد تغير مر السنياييم التقليديية للسسارسية الشنيوذ فيي العالقيات الدوليية   حييب تلعي  في الدياسة الدولية
 .17الدوح "اأوثر تقدمًا" الدور الرئيدي في العالقات الدولية  داًل مر الدوح "اأوبر"

 سرائيل التكنولوجيتطور إ:  ثانياا 
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في إسرائيل ال د مير التأوييد علي  العالقية الستيشية  التكشولوجي والسعلوماتي عرض السذيد   قبل الذروع
وجيود  سيرائيل عاميلإلذ يذيكل اأمير  الشدي ة إ. 18واأمر في إسرائيل فيي العد يد مير الجواني  ذلب السذيد ير 

ة إسيرائيلية متجيددة لتجشييد جسييع فيشيا  إراد واستقرار  فلامر منيومو الخاص والسختل  لد  إسيرائيل. وتسكير
ورقسييًا  وذليب  وعديكر اً  وسياسيياً  دعم أمير اسيرائيل اقتريادياً  ل مكاٍن  العيالم ليمعتسد ر عل   تطو رهلطاقات ال

متطرفييية   يح ييي   غالبيييية مجتسعييياً   وباإلويييافة لوجيييود السشذيييودة يييل اليييدوح ال مييير خيييالح اختيييراق لييير يكيييون إ
  الوقوع تح  تأثير السناجآت والردمات اأمشيية والعديكر ة التييُ تقليق أمشيو  ومدتشنًرة  ذكٍل ش و دائم  و خذ

دولية  وميا ليم تكير إسيرائيل ف .19مر قبل الجسيور اإلسرائيلي لسد  السخياةر التيي تحيي   يو وعي عسيق  مرفود
تقليدييية ذات خرييائ  مذييا ية لغيرىييا ميير الييدوح  إنيييا حاليية مختلنيية  ييالش ر إليي  نذييأتيا السرييطشعة فييي  يئيية 

. فزياًل عير  ونييا  وتقية لريير مال يير السيياجر ر مير الجييش اإلسيرائيليعدائية وانخراا جسيع مواةشييا في 
وتياب أميية "وىيو ميا أثياره   اإلسيرائيليجشدييات وعرقييات مختلنية وىيو ميا انعكي   طبيعية الحياح علي  االقترياد 

لغية وأثيار ويجة  بيير فيي اأوسياا العالسيية  وانتقيادات إيجا يية  20الذر ات الشاشئة"  والطي ترجم أوثير مير 
 20عل  عدم االستقرار في السشطقة فعال؟ فعالً يعتسد اقتراد إسرائيل  ذ ما  انإوسلبية  حوح فكرة 

اإلسيرائيلي التيي  لقطاع التكشلوجيا والسعلومات تحي  الس لية اأمشيية فييياة سِ الدسات السُ لطلب نلقي الزوء عل  
فيييي سيييشوات سييياعدىا علييي  تحقييييق مريييالحيا االقتريييادية والدياسيييية  بشيييية معرةييييةو  جعلييي  مشيييو اقترييياًدا رائيييًدا

 .معدودة

  مؤشرات تقدم القطاع التكنولوجي في إسرائيل  ( أ

التنييييوق و   لتحيييياق  نكييييرة التقييييدمةر ييييق االفييييي سييييرائيل إ سييييارت اسييييتجا ة ل روفيييييا اأمشييييية االسييييتثشائية 
فكيرة العولسية واالنيدماج واليطوبان فيي االقترياديات  أدر ي  سشط وقي  م كير  ف كل ما أوتي  مر قوةالتكشولوجي 

السنكيير وفقييا لسقوليية تعتبير العييالم دونيييا عييالم متخلي    انيي   والتيييوااللتحيياق  ر يي  الييدوح الستقدمية   العالسيية
  أن الييدوح  ييير اأوربييية أصيي ح  مجبييرة عليي  ال قيياء فييي بيياو أقلسيية أور  وفييي  تا يي )ت د  يياش شييكارا ار (اليشييدي 

ن التييي تنرييل الغييرب عسييا سييواه  إذ أ قاعيية انت ييار وىسييية ملحقيية  التييار    إذ  ييات االنت ييار م ييياس الثقافيية 
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19
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يذييير لنييأ "ىييم" إليي  ل  يشسييا منيييوم التقييدم اسييتقر مشييط  القييرن الثييامر عذيير فرييارت  لسيية "نحيير" تسثييل السدييتقب
 21  ماوي "نحر"الساوي  وأحيانا إل

اسيييتثسرت السنييياييم الجد يييدة التيييي مييير خيييالح   ذيييكل دةوب ومتييراوم جعلييييا تعسيييل مجسييل تليييب الحقيييائق
 ليورت م ياىر الثيورة السعلوماتييية والتقيدم التكشوليوجي الستدييارع  وحر ية الستغييرات فييي العيالم  العولسية والكونييية 

مييير تكشولوجييييات فيييي أليتيييير  ىسيييا:  ااالعتسييياد الست يييادح  واسيييتطاع  أن تو ييي  ميييا تسخزييي  عشييييوم ييياىر 
 .ميارة استخدامياو   وميارة است  اليا

كبييرة  ومير تسو يل ودعيم الزير بية العنياءات التديييالت القانونيية واإلاستنادت ىطه الرشاعة فيي إسيرائيل مير و 
ووحييدات الجيييش تييدر   والتعليييم لئسييرائيليير فييي الجامعييات  والذيير ات اأمر كييية لحكييومي وأمر كييي مذييتر  ل

لييييا فيييي  ادت مييير فيييت  الذييير ات الكبييير  فيييروع سيييا اسيييتن خنتييياج التكشولوجييييا الستطيييورة    الستخرريييةالستطيييورة 
 . كانللثقافات  تخترر الامان والستأسي   شية معرةية وتربو ة حد ثة عا رة . وىو ما ساىم في سرائيلإ

 158م حيوالي1977لسواةشيييا فيي العيام  وحيدىاالت  أصدرتيا إسيرائيل  تراعاتاالخ راءات إذ وصل  
البليدان العربيية مجتسعية  علي  الير م مير النيارق   فييالوقي  مثيل ىيطا العيدد   ب راءة اختراع  ولم  تحقق في ذلي

  ليم  يراءة اختيراع فقي  370م  2000-1980العيام  فيي عدد الدكان  والعسق االستراتيجي. وقد سيجل العيرب 
ر ييا الجشوبييية وبر طانيييا سييرائيل و و ليا ييان  وسو دييرا وتييا وان وبعييدىا إمر كييا واعييدا أسييرائيل  تنييوق حيشيييا عليي  إ

 .لسانياوفرندا وأ
ةلييي   يييراءة  1725د د يييير دوح العيييالم  عييي 15م فقييي  احتلييي  إسيييرائيل السرت ييية 2006العيييام  فييييأميييا 

فييي عييام و  . 22 ييراءة اختييراع  127العييالم  امييا العييرب فحققييوا   فيييي  ييطلب تكييون ثالييب أعليي  ز ييادة وىيي  اختييراع
- ناسيدا  ) تراعد عيدد الذير ات اإلسيرائيلية السديجلة فيي مؤشير الريشاعات التكشولوجيية اأمر كيي م2009

NASDAC  )  45شيير ة وىييو أعليي  عييدد للذيير ات اأجشبييية فييي السؤشيير  السقارنيية  حييوالي  65إليي  حييوالي 
سييرائيلية السدرجيية الذيير ات اإل . 23 شيير ات ىشدييية 3شيير ات  ر طانييية و 5شيير ات يا انييية و 6شيير ة  شدييية و

   .24بية السدرجة ةيوو عل  مؤشر ناسدا  أوثر مر  ل شر ات القارة اأور 

                                                             
22على ماذا ٌطلك اسم فلسطٌن، ص 
21

  
22

 223 - 220، المعرفة لوة .. والحرٌة أٌضاً، مكتبة الملن فهد الوطنٌة، الرٌاض، ص 2009الحارثً، فهد،   

 
23
  16926http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=سرائٌل العلمٌة، الناشئة، معجزة إ أمة الشركات 
 34أمة الشركات الناشئة، ص START UP NATIONk The story of israels economic mieacle، 4111ساول سٌنجر،  –سٌنور، دان   24
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أن إسيرائيل احتلي  السرت ية   م2013عيام  25ثورنتيون الدوليية أ ير تقر ر صادر عر مؤسدة  ران  و 
 عييد  ور ييا الجشوبييية التييي ترييدرت الترتييي  مشييط نائقيية التطييور والالثانييية عالسيييًا فييي صييشاعة التكشولوجيييا العالييية 

وتقييدم  إسييرائيل  ميير الشيياتي السحلييي. %40مييا ندييبتو    والتييي تذييكل فييييا صييشاعة التكشولوجيييام2009عييام 
مرت ييية واحيييدة   عيييد أن  انييي  تحتيييل الترتيييي  الثاليييب العيييام الساويييي  متقدمييية علييي  فشلشيييدا ثالثيييًا  والديييو د را عيييًا  

 12805حالًيييا  حييوالي  حيييب يعسييل فييييا   26وتعتبيير إسييرائيل ذات أوبيير عييدد ميير الذيير ات. واليا ييان خامديياً 
شيير ة متعييددة الجشديييات  وميير  150شيير ة تكشولوجيييا عالييية مشيييا  1100نحييو   27مرييشع وشيير ة تكشولوجييية

  بير  شير ة تكشولوجيية  50مشييا حيوالي   28ىشيا شر ة أفرع رئيدية ليا  100شر ة تذغل حوالي  150 ير الي
 مثل 

(Microsoft , Google , Apple, Intel…et)  ل  عدد للذر ات الشاشئة علي  مديتو  وإسرائيل صاح ة أع 
شييير ة  3000   سيييا تتخيييط خيييالح العقيييد اأخييييرشييير ة ناشييئة  2000ميييا يقيييارب إذ تديييتخدميا النييرد فيييي العيييالم 

ليييا   اإلوييافة إليي   تكشولوجييية  سييواء  انيي  ناشييئة أم ال  وميير الحجييم الستوسيي  أو الرييغير ميير إسييرائيل مقييراً 
لسعلومييات مر ييا لل حييب والتطييو ر تا عيية لذيير ات متعييددة القوميييات. وقييد جيياءت ىييطه ا 300شيير ة نامييية و 30

 اال تكار ييةحديي  فئيية  سو دييرافخسييرائيل الثانييية  عييد  .29اإلسييرائيلية سييلطة اال تكيياروييسر التقر يير الرييادر عيير 
وقيد صيش  التقر ير م  2017-2016فديية والعالسيية لعيامي ي العيالسي حيوح التشااالقترادتقر ر السشتد  ل وفقاً 

حتي    فئية  ومشييا اال تكار ية واالسيتعداد التكشوليوجي  واليط اء التجياري والثقافية الجامعيية 12دوح العالم ويسر 
فشلشييدا والواليييات الستحييدة وألسانيييا  عليي متقدميية  سو دييرافييي السشافديية الذيياملة ايزييا احتليي  السرت يية الثانييية  عييد 

 .30اليا انو الدو د و 
تذيييد  أخيير اتجيياهوفييي بلييوإ إسييرائيل ىييطه السرت يية العالييية يعييود إليي  اسييتسرار زخييم نسييو االقتريياد اإلسييرائيلي  و 

  حيييب يقييوح التقر يير: "ر ييم  ييون  البييية الييدوح السرييدرة للييشن  فييي السشطقيية تراجعيياً  عييف الييدوح فييي السشطقيية 

                                                             
هً واحدة من المنظمات العالمٌة المتخصصة فً مجال الدراسات اإلحصائٌة واالستشارٌة، وتساعد الشركات  :مؤسسة غرانت ثورنتون الدولية  25

 دولة حول العام. 011فً تحسٌن لدرتها على النمو، وتمدم المشورة من خالل مجموعة واسعة من الخٌارات التً تمدمها للشركات فً أكثر من 
26

ً  االبتكارٌةإسرائٌل لبل الوالٌات المتحدة فً حمل  ،4102وزارة الخارجٌة االسرائٌلٌة،     عالمٌا
rael.aspxIs-http://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAndMidicine/Pages/Startup    

 42، إسرائٌل فً أرلام، ص4102دائرة االحصاء المركزٌة اإلسرائٌلٌة ،   27
، تأثٌر اإلصالحات الضرٌبٌة األمرٌكٌة على شركات التكنولوجٌا العالٌة فً إسرائٌل، 4101حبٌب دمحم،   28

reforms-tax-us-of-https://www.sasapost.com/opinion/impact/  
29

    مرجع سابكوزارة الخارجٌة االسرائٌلٌة،   
30
 Professor Klaus Schwab World Economic Forum Editor Professor Xavier Sala-i-Martín Columbia University Chief 

Advisor, The Global Competitiveness Report  ،2016–2017, Compare the item of the innovation in the report 
between p210 and 232 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAndMidicine/Pages/Startup-Israel.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAndMidicine/Pages/Startup-Israel.aspx
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إسيييرائيل قيييد تسكشييي  مييير االرتقييياء ثيييالث درجيييات علييي  سيييلم فئييية تجا يييو التراجيييع فيييي الشسيييو أو الكدييياد  إال أن 
 .  31ل  الطاقة الش ينةةيسا  بدو العالم  تجو إ "اال تكار ة

وىشييا  مخييياوت واوييحة ومعقولييية ميير أن إسيييرائيل سيييتلتيم اأسييواق العربيييية مدييت  اًل  وىيييي تعسييل مشيييط أوقيييات 
العالسييية  التكشولوجييياإن التطيور السييطىل لرييشاعة  م كيرة عليي  أن تكييون القييوة االقتريادية العالسييية فييي السشطقيية 

يعشيي  يل ذلييب   ودأ يييا علي  توسييع أسيواق  مشتجاتيياعلي  جيطب رةوس اأميواح اأجشبيية سيرائيل وعسلييا إفيي 
فيي زمير  اإلقتريادية  أن السواجية العالسية االقترادية لامر الدلم ستكون أصع   كثير مر السواجية العلسية

  فييييو قيييادرة علييي  ذ أن اقترييياد السعرفييية ىشيييا  فر يييداً   إتشييياف  علييي  االسيييتثسار فيييي إسيييرائيل. فيشيييا  32الحيييرب
 بيييرة تذييتري شيير ات تكشولوجييية إسييرائيلية  وتجعليييا جيياء ميير  شيير اتمييا إترييد ر معرفيية  ييير تشافدييية  فتجييد 

 .أو  الىسيييا معييياً  الذيير ة اأم  أو أن شييير ات عسالقيية تديييتثسر فيييي إسييرائيل و كيييون لييييا ثيياني أىيييم فيييرع ىشييا  
ميير  اً  بييير   و سلييب عييدداً   مدييتثسر أمر كييي شييييروىييو سليييارد ر ال (سييتي   ييالسر) السدييؤوح فييي مايكروسييوف ف

 ونييا شير ة أمر كيية   " شير ة إسيرائيلية  يشن  مقيدار :مايكروسيوف   أنييا قياح عير شير ةا الذر ات  في أمر ك
% مييييير شييييير ات مايكروسيييييوف  ىيييييي 6.1ن حيييييوالي إذ أ وذليييييب  ديييييب  حجيييييم  ودور النيييييرق اإلسيييييرائيلية فيييييييا.

نقييييف سييييجلو    فييييي أمر كييييا  وتييييوقيراً  اأوثيييير احتراميييياً   رالسدييييتثسر ميييير وىييييو (  رن  افييييي أ)أمييييا   ."إسييييرائيلية
شييير ة   ذيييرائو  أجشبيييية خيييارج الوالييييات الستحيييدة  ذيييراء أي شييير ة  اليييداعي لال تعييياد عييير السخييياةرة االسيييتثساري 

(ISCAR نتاج افالتإل ) يير مير  وعليق علي  ذليب  أنيوم. 2013عيام  ملييارات دوالر 4 حوالي  إسرائيلمر 
فشرييي  شييير ات   السسكييير  الشدييي ة لذييير ات التكشولوجييييا الرائيييدة تجاىيييل إسيييرائيل علسيييا أن مع سييييا ليييم ينعيييل 

) لل حييب والتطييو ر فييي إسييرائيل    شيير ات ناشييئة أو افتتحيي  مراوييااً  اشييترتتقر  ييا التييي تحتييل القسيية  االتكشولوجييي
Cisco )   فسع ييم الذيير ات التييي تتدييا ق سا ييد. ال وتحيياوح شييراء ةإسييرائيليشيير ات  9 سنردىييا اسييتحوذت عليي

 سرائيل لتدتنيد مر اال تكار ة الت  تسكشيا مر السشافدة.تأتي إل  إعل  التشافدية 
"  لذييؤون التكشولوجيييا واال تكييار: ( British Telecomsنائيي  مييد ر شيير ة ) ( يياري شييا شبرإ )وقيياح 

تييأتي اأفكييار اال تكار يية اأشييد حداثيية افن  عليي  ن يييف اأفكييار السعيياد إنتاجيييا أو تلييب اأفكييار القديسيية التييي 
علي  الير م مير و  ةأ أثشاء تراجع االقتراد العالسي".لم  ت ا وذلب   مر إسرائيل ةيعاد تغلينيا في صشاد ق جد د

وسييا قاليي   التكشولوجيييا اإلسييرائيلية    قيي  أولئييب الييط ر يدييسعوىا للسييرة اأوليي  مييطىولير االنتذييار الحييالي لقريية
لسيياذا    سييرائيليةتدتكذيي  شيير ات اإلعييالم الرقسييية اإللاخ ييار عشييدما تييم ارسياليا ل ( NBC)نائ ية مييد رة شيير ة 

                                                             
31
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صييغير  فيي مكيان  معياً يحيدث ىيطا فيي إسيرائيل؟ ليم أَر فييي حيياتي قي  مثيل ىيطه النووي  و ييل ىيطه اال تكيارات 
رأ ي  خييالح  يومير فييي  (philips medical)بشياء عليي  قيوح  يوح سييسيب  الشائي  اأوح لسيد ر شيير ة و  .وييطا

ن اإل يداع اليطي يجيري فيي أ:  ير   ( يل  ييت ) أميا .  يية العيالم" أوثر مسا رأ تو خالح عام  فيي  إسرائيل فرصاً 
علي  سييبيل ىشيا   فذيير ات  ثييرة تعسيل ىشيا  وتذييتري . 33إسيرائيل ىيو أمير جييوىري لسديتقبل أعسياح التكشولوجييا

 :  ال الحرر السثاح
 لييو ر دوالر  1.5مييا قيستييو  م 1998لحييير عييام  (ومايكروسيين    نتييلإو    موتييوروال) شيير ة  ييل ميير 

تنيييوق ميييا فيييي اإلسيييرائيلية  اسيييتثسارات أمر كيييا فيييي التكشولوجييييا يم شييير ات البرمجييية  اإلسيييرائيلية  وقيسييية مييير أسييي
  .34باو الستحدة أو أسيا  مجتسعة وشرق أور السسلكة 

  GOOGLE)وميييير  ييييير الذيييير ات التكشولوجييييية اأمر كييييية التييييي تعسييييل فييييي إسييييرائيل مييييثاًل شيييير تي 
ENTEL) وحيدىا فيي أربعية أفيرع  الستخررة فيي مجياح الذيرائ  اإللكترونيية  حيب إن استثسارات شر ة إنتل

ملييييارات دوالر  4.5ملييييار دوالر  وتشيييوي توسييييع مقرىيييا فيييي  ر يييات جيييات  يييي 20لييييا فيييي إسيييرائيل تريييل إلييي  
شييير ة  ميييؤخراً  ت  إنتيييلوقيييد اشيييتر .  35% مييير الريييادرات التكشولوجييية اإلسيييرائيلية8وتديييطر ىيييطه الذييير ة علييي  

(Mobil Eye) سيرائيلية الستخررية فيي أن سية مزيادة للتريادم والسدياعدة فيي قييادة الدييارات  يأوثر مير اإل
 70 تجييياوز  ن جسييييع ن يييم البيانيييات والخيييدمات فيييي ىيييطا الديييوق سييييسثل سيييوقاً أنتيييل إوقيييدرت  مليييار دوالر. 15

   .36م2030مير ي  حلوح عام أمليار دوالر 
ا حتيي  والتييي رصييدت تطييور قطيياع التكشولوجييي إسييرائيل الطسوحيية  اسييتراتيجيةالجيياء  ذلييب  تعلييق وربسييا 

:  دعم العالقية  يير القطاعيات السدنيية والجامعيات والسؤسديات السدنيية  العديكر ة وص أوالتي م  2028العام 
 .37مييع التأويييد علييي وييرورة وجييود خاصييية قييدرات وةشييية للدوليية والحنييان عليي  قييدرتيا عليي  التشيياف  الخييارجي

 فيي داخيل إسيرائيل  تيراوح  قيي  جشبيية  حييب ل عل  ز ادة معدح االسيتثسارات اأ الحنان والعس و طلب أوص :
 والتطييور التكشلييوجي  العلسيييعليي  ال حييب  الحكييومي قنييااإلن عييد أن تراجييع وذلييب  .38%31 -%  19مييا  ييير 

                                                             
 401، 31، 32، 401، مرجع سابك، ترتٌب الصفحات حسب الفمرات ص4111ساول سٌنجر،  –سٌنور، دان   33
  223، المعرفة لوة .. والحرٌة أٌضاً، مكتبة الملن فهد الوطنٌة، الرٌاض، ص 2009الحارثً، فهد،   34
، تأثٌر اإلصالحات الضرٌبٌة األمرٌكٌة على شركات التكنولوجٌا العالٌة فً إسرائٌل، 4101حبٌب دمحم،   35

reforms-tax-us-of-https://www.sasapost.com/opinion/impact/  
36    THE TIMES OF ISRAEL’ ،, 2017 ملٌار  02بأكثر من  اإلسرائٌلٌة لتكنولوجٌا السٌارات’ موبٌل اي’األمٌركٌة تعلن شراء شركة ’ إنتل

D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84%-   دوالر

-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-D8%A7%D8%A1%D8%B4%D8%B1%-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86
%D9%85%D9%88%D8%A8/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

37
م.دراسة تحلٌلٌة، المركز العلمً المتخصص بدراسة الصراع 4141فهمً، طارق، ، مجال العلوم االستراتٌجٌة والتكنولوجٌة، إستراتٌجٌة إسرائٌل   

 343جامعة الزلازٌك، مصر، ص والتسوٌة بٌن العرب واسرائٌل،

11لموشة، رفعت، لراءة  من المنظور االستراتٌجً والبعد االلتصادي ، ص  38  

https://www.sasapost.com/opinion/impact-of-us-tax-reforms/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A8/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A8/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A8/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A8/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A8/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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ن ىيييطه أ إال  %14نناقيييا  ييييطا السجييياح  وىيييو  سعيييدح إ ندييي ة الييي   ييياقي اليييدوح الغربيييية فييييي اأقيييلفيييي إسيييرائيل 
 وال يالدسيرائيل إ فيينناق علي  ال حيب  جشبية مر مجسل اإلمداىسة الذر ات اأمر خالح  معووةالشد ة تبدو 

 .39قدراتيا التشافدية في مجاح السعرفة واال تكار مر أجل تطو ر 66%
ينيوق  حيوالي وسا أن معدح تدفق االستثسار اأجشبي الس اشر في القطاع التكشوليوجي فيي إسيرائيل فخنيو 

ويييع  ن ييييره فيييي جسييييع اليييدوح اأوروبيييية   يشسيييا وصيييل معيييدح االسيييتثسار السحليييي السيييدني فيييي القطييياع  30
% مر الشاتي السحليي اإلجسيالي وىيو أعلي  معيدح لالسيتثسار السيدني فيي العيالم السييسا إذا 4.5التكشولوجي إل  

% مير الشيياتي السحلييي اإلجسييالي  3.2تعييد  ميا ذ رنييا أن معييدح االسيتثسار السييدني فييي القطياع التكشولييوجي ال  
 .40% في الواليات الستحدة اأمر كية2.7في اليا ان و

 الدور المحوري للجيش في إثراء ورفد صناعة التكنولوجيا والمعلومات المدنية ( ب
فيي مجياح  السلييم لال تكيار ال ذيري  السياح ليرأس اأوليية السريادر مير واحيد ىيو اإلسيرائيلي الجييش يعيد

دور  ولييو والذيير ات السدنييية  ييطلب الخرييوصالتكشولوجيييا والسعلومييات  والييطي  تعيياون مييع السؤسدييات العلسييية 
الدييكان وتوسييع فييي تطييو ر  ييير  تقلييي  النجييوة الرقسييية  فييي نجيي  وقييد محييوري فييي صييعود تلييب الرييشاعة 

 .41ليرل للعالسية السحلي الرقسي السحتو  
 ييير السؤسديية العدييكر ة  تلييب العالقيية  عشييات  مطيير ميير جامعيية تييل أ ييي ترصييد ال احثيية اإلسييرائيلية و 

اث التييي  مييير اأ حييي  حثييياً  55 تسيييوح وزارة اأمييير أنوجيييدت  علييي  سيييبيل السثييياح  ويييا اأ حييياث والجامعييياتاومر 
اأمشييي الستطييور فييي مييع و اليية ال حييب  فييي ىييطه السجيياح أيزيياً  ىشييا  تعيياون  وأن ُتجيير  فييي جامعيية تييل أ ييي . 

وميير  يشيييا  حييب السييواد الستنجييرة الجد ييدة فييي ي تسييوح أيزييًا  تدييعة أ حيياث أخيير   تييالييدفاع االمر كييية  والوزارة 
  وجياز ال رير ات الكيربائيية السزياد للريوار   اليطي   يتم تطيو ره فيي  ليية اليشدسية   ولية الكيسياء العزو ة

جامعيية تييل  إذ تقييوم قية ت ادلييية أحيانيياً ن العالأ سييا   ري  حثيييا فيي  لييية علييوم الحاسييوبوةيرق التذيينير التييي يجيي
  .42أ ي   غيرىا مر الجامعات  تطو ر خط  تعليسية معدة لخدمة عشاصر اأجياة اأمشية

                                                             
 012،  المؤسسة األكادٌمٌة اإلسرائٌلٌة، مدار المركز الفلسطٌنً للدراسات االسرائٌلٌة، ص4102مصطفً، مهند،    39

 40
  http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=16926الناشئة، معجزة اسرائٌل العلمٌة،  امة الشركات 
41

م.دراسة تحلٌلٌة، المركز العلمً المتخصص بدراسة الصراع 4141فهمً، طارق، ، مجال العلوم االستراتٌجٌة والتكنولوجٌة، إستراتٌجٌة إسرائٌل   

 342بٌن العرب واسرائٌل، جامعة الزلازٌك، مصر، صوالتسوٌة 
42

 4111انظر ٌعموب برغمان ، 177،  المؤسسة األكادٌمٌة اإلسرائٌلٌة، مدار المركز الفلسطٌنً للدراسات االسرائٌلٌة، ص4102مصطفً، مهند،    

 021هل الجامعات تخدع الجمهور ذا ماركر  ص

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=16926
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سيرائيل ىيي إأحد اأشياء الت  تداعد دولية ىي  العالقة أن ىطه" 43(:أ راىام  اتدير)و قوح البروفدور 
أنيا أوياديسي أعسيل فيي الجامعية   شي    ميثالً   أخر   واحد مشا ىو مواةر وعامل في السجاالت  ح يقة أن  ل 

ترييلة   عزيييا نحيير لعييدة سييشوات   ييل اأمييور م للرييشاعات العدييكر ة  عسليي  فييي شيير ة رفائيييل فييي الجيييش
العلسيييية بيييا والوالييييات الستحيييدة  وىشيييا  قطيعييية  يييير اليييورش و ميييا يسيانيييا:  شييي  فيييي أور   ندييياعد  عزيييشا وىكيييطا

    .44والجيش  إنيم يكرىون الجيش! أما ىشا فاعتقد أنشا  نزل ح يقة أنشا نداعد أحدنا افخر"

 الطيا ع   دييولة لسعرفتيو  دور خر جيي الوحيدات العديكر ة التقشيية  إسرائيل  في  َتَقبَّل قطاُع اأعساحِ و 
الطالي  اإلسيرائيلي اليطي فالسسيا للجيش اإلسيرائيلي اليطي يجعليو مختلًنيا عير أي مؤسدية عديكر ة فيي العيالم   

 شيييي دراسييتو فييي السييدارس العليييا يختليي  عيير ن يييره فييي جسيييع دوح العييالم تقر ً ييا  فيييو ال   حييب عيير الجامعيية 
ينكيير  ساايييا الوحييدات العدييكر ة السختلنيية  بييدأ التييي سيييلتحق  يييا أو التخريي  الجييامعي الييطي سيييرتاده وإنسييا  

السجشييد االسييتعداد لاللتحيياق  قييوات االحتييياا فييي الجيييش لسييدة ثييالث سييشوات للذيي اب وسييشتير للنتيييات  و بييطح و 
وحييدة ) مثيل : قريار  جييده فيي مرحلية االخت يارات السبدئيية لييتم اختييياره فيي إحيد  وحيدات الشخ ية فيي الجييش

وحييييييدة الحواسيييييييي     8200  وحيييييييدة  اسييييييتخ ارات الشخ ييييييية  لرئاسييييييية اأر ييييييان Matkal  االنتقائيييييييةالسغيييييياو ر 
Mamram    وحيييدةTalpiot  وىيييي التيييي تجسيييع  يييير التيييدر   التقشيييي واالةيييالع علييي   ييياقي عسلييييات وحيييدات

ميا  تديم  التيي عيادةً أىيم وحيدة لال تكيار والتكشلوجييا ة عف تلب الوحدات مر    45 ل (إالسغاو ر  أو وحدة .....
 وجيورج تياون  انتقائية شد دة مساثلة لسا تقوم  يو الجامعيات العالسيية مثيل ىارفيارد فييا  اختيارىا للسجشد ر الجدد 

وىييو مييا يعيياز فييرص التحيياقيم  الذيير ات الكبيير   عييد نياييية فتييرة خييدمتيم العدييكر ة  حتيي  إذا لييم  لتحييق  عييف 
لخبيرة العديكر ة يدييم فيي تعا يا فرصييم لذيغل و يائ  الذ اب  وحدات الشخ ة في الجيش فخن مجرد اميتال  ا

والييطي وىييي اأوثيير انتقائييية فييي الجيييش  (Talpiot)فوحييدة الييي . 46فيي مختليي  قطاعييات االقتريياد اإلسييرائيلي
ذارع وىي  وحيدة تعسيل تحي   شيارة  الي  أ يراج القلعية فيي أيية فيي أناشييد التلسيود إقسة اإلنجاز في  يعشي اسسيا

 و  47 كيييا والتيييي تساثيييل و الييية مذيييار ع ا حييياث اليييدفاع الستقدمييية فيييي أمر   (Mafat)ال حييب والتطيييو ر اليييداخلي  
 عييد  ييل مدييتوي تييدر   مكثيي    عييد خزيوعيم اليي   اليي  مدييتو ات مختلنيية  (Talpiot)فييي   السلتحقيييريريعد 

                                                             
  

43
رشة علمٌة شهٌرة "العلم والتكنولوجٌا واألمن" والتً تدار من خالل برنامج دراسات األمن فً كلٌة  أثناء و البروفسور أبراهام كاتسيرحدٌث  

 .إذاعة الجٌشبرعاٌة من  العلوم االجتماعٌة، والتً تمولها وزارة األمن، وشركة رفائٌل و
 4111انظر ٌعموب برغمان ، 177،  المؤسسة األكادٌمٌة اإلسرائٌلٌة، مدار المركز الفلسطٌنً للدراسات االسرائٌلٌة، ص4102مصطفً، مهند،    44

 021هل الجامعات تخدع الجمهور ذا ماركر  ص
45

 011أمة الشركات الناشئة، ص START UP NATIONk The story of israels economic mieacle، 4111ساول سٌنجر،  –سٌنور، دان   

 
46
  http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=16926امة الشركات الناشئة، معجزة اسرائٌل العلمٌة،  

47  ( the  Defense advanced research PROJECTS  Agency - DARRA 

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=16926
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ون يخزيع  لخيدمتيم تديع سيشواتربعيون شييرًا(  ةيسيا الحيد اأني  )واحيد وأ حيب يخزيعون أةيوح فتيرة تيدر  
لسييييدان قتييياح ح يقيييي مثيييل مييييدان التريييدي ليجسيييات الديييا بر فييييم يجبيييرون مييير وحيييدات مذيييا يو  مزمالئيييي وسيييا

الجشود مر مختل  التخررات العدكر ة وخاصة  العاملير في مجاح التكشولوجيا علي  إيجياد  حليوح  متعيددة 
رىا ييييية والدييييلكية ميييير خاليييييا معادييييية )إ ةللذيييي كات الالسييييلكيلسذيييياول عدييييكر ة أو تقشييييية محييييددة    اإلخراقييييات 

الييييطي درس درجيييية ( لسكافحيييية النا روسييييات واالختراقييييات الدييييبرانية  McAfee) لذيييير ة تقر يييير فنييييي  سدييييساىم( 
خسدية. مير  ونري  أربعية درجيات  إسيرائيل العالمية اأعلي   دولية فيي السجياح الديبراني  نالي   23جيوز ية 

وأثيار ىيطا اليرقم دىذية معيّدي . 48فيي  يل دقيقية إلي  ألي  ىجيوم سيبراني سيرائيل تتعيرضوقد أ ير التقر ر أن إ
مش وميييات اليييدفاع اإلسيييرائيلية  واعتبيييروا أن إسيييرائيل ميييييأة جييييدًا لسواجيييية اليجسيييات  التقر ييير اليييط ر أثشيييوا علييي 

شييير ة  أ مغيييشم  ( Talpiot)تلييب الوحيييدات العديييكر ة وخاصييية وحيييدة  مييير خييير ي يجعيييل  يييل ذليييب  .الدييبرانية
ميير خر جييا  أصيي    مع سيييم تقر  ييا  650حييولي تخييرج ميير الوحييدة  م 2012حتيي  عييام ف. 49تكشولوجيييا مدنييية

فالذيييييير ة العالسييييييية لش ييييييام رصييييييد السكالسييييييات  .ائيلية اأوثيييييير نجاحيييييياً مؤسدييييييي شيييييير ات إسيييييير أوبيييييير أويييييياديسي و 
(NICESystems )   مير خير جير فر يق  مر قبيلتأسد(Talpiot )شير ة مير أصيل  85تديتخدميا   والييوم

 أفزل الذر ات في العالم.  Forbesشر ة  حد  ترشي   100

ن العد يد مير ال ذيري وتطيو ر اأدو ية. حييب أ السيورثالرائيدة فيي فيب  ( Compugen) أسديوا شير ةو يطلب  
 ر تليب الوحيدةمي شر ات التكشولوجيا اإلسرائيلية الت   تم تداوليا في  ورصة ناسدا  أسد  مير قبيل الخير جير 

 .50 فييا أدوار رئيدة  ان أحدىم أو  أو السذا ية ليا
فيي ال يسكير الذيب  أنيو  الجامعية العبر ية  في  يعقوب  ر سان ىو محاور في  لية اإلدارة االقترادية  و ؤ د

ميييا   دور الجيييش فييي تطييو ر التكشولوجيييا وال حييب العلسييي  وال حييب اأمشييي فييي الجامعييات  الجيييش ىييو الييطي
الجيييييش ىيييو الييييطي  يييياود الدييييوق  إنوليييي  الجامعييييات    فييييي إسييييرائيل اليا تيييييب لريييشاعة وبيييييرة دفعيييية أعطييي و 

 خبييرات فييي مجيياح التكشولوجيييا وأصييحاب تجييارب علسييية  وىييو  شتقييد  ييطلب إدعيياء الجامعييات  أنيييا   اإلسييرائيلية

                                                             
48    SDA SECURITY DEFENC AGEND, with the support of McAfee, Belgium ,2012,  Cyber-security: The vexed 
questions of global rules,  An Independent Report on Cyber-preparedness 
around the Word, p66  

49
 003-000، مرجع سابك، ص4111ساول سٌنجر،  –سٌنور، دان   

 002أمة الشركات الناشئة، ص START UP NATIONk The story of israels economic mieacle، 4111ساول سٌنجر،  –ر، دان سٌنو  50
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الجامعييات  انيي  لييو  الكبييير فييي مجيياح اليا تييب  حيييب ان ال حييب العلسييي فييي  السدييؤولة عيير التطييور العلسييي
  .51مداىسة متواوعة في اليا تب

 اليييدوح مييير واحيييدة ىيييي إسيييرائيل  يييالجيش   االلتحييياق مليييام إسيييرائيلي ويييل   مستيييازة مدرسيييةٌ  ىيييو الجييييش
 الجييش فيي يخيدمون  18 سير فيي الرجياح مير% 75 و يون  اإللااميي  التجشييد ن يام تت ع الطي العالم في القليلة

 و كيون     يالجيش التحياقيم  عيد أن تشتييي ميدة  السيدني العسيل سيوق  في الحقاً   شخرةون  الحاح  طبيعة يجعليم
 مش ومييية مثيييل  52ىشيييا  معييييا تعييياملوا التيييي السش وميييات مييير أوىشيييا    مييير اوتديييبوىا التيييي السعرفييية حيييوزتيم 
(SAIP)  ديييتخدم   حييييب ييجسيييع البيانيييات و ريييّشنيا لتحد يييد السعلوميييات الكاةيييية للتيييدخل  رنييياميىيييو(SAIP )

تييياداد شييعبية ىيييطه و تقشيييات  اسييتطاعتيا تسيييييا الكلسييات والجسيييل والسعلومييات التيييي قييد تيييم وييي اا السخييا رات. 
اأصيشات مير أدوات تحليييل اللغية  ييير أجيياة السخيا رات حييوح العيالم  وسييائل لتحد يد الخطير القييادم. تياعم ىييطه 

ت ييير فقييرة تحييوي الئحيية ميير السييواد    فعليي  سييبيل السثيياح قييدخبييراء  حديي  "تنيييم مييا تقييرأ"السشتجييات عليي  أنيييا 
ذيخ   يتكّلم عيير الكيسيائيية  يير ويارة للذيخ  العيادي  لكير  اسيتطاعة ألية تحلييل اللغية التعيرت علي  أن ال

  ة عييا عشييدما  ييتم سييؤاح أي مدييؤوح إسييرائيلي أو مسيير يعسلييون فييي ىييطا القطيياع عيير ذلييب ترييشيع أداة متنجييرة
انتيياء خيدمتيم   يطىبون لديوق العسيل و ديتثسرون خبيراتيم  يطلب   شني أنييم يديتخدمون تليب الوسيائل  لكير  عيد

مير عسلييا  قطياع   التي   يان لييا جيطور أمشيية سيرائيلية خروصياً الذر ات اإل  عف  ت تطور فقد  .53 السجاح
التحليل والتت ع وتحليل السعلومات الكبيرة والبيشات العسلية والتي تعطيي نتيائي متقدمية وفروييات جد يدة  تدياعد 

علشيي  أ ن تعطييييا   فسييثال ً  تدييتطيع التكشولوجييية التقليدييية أاتخيياذ قييرارات فييي الوقيي  السشاسيي   وىيياذا مييا ال عليي 
ونيو ييور    عسليييا فيي وسو ديرا تديتعد لتوسييع م  أنيييا2009عيام   التييي تأسدي ( Signals Group)شير ة 

 الخافتييية اإلشيييارات ليييرب  اإلسيييرائيلية االسيييتخ ارات فيييي التحلييييل أسيييالي  ننييي  تطبييييق مييير سيييشوات وذلليييب   عيييد
 .وابيائر لييم شير ة أالت ن ةيورت عسلييا  ذيكل  بيير  عيد أن عسلي  ميع خسديةوذلب  عد أ النيرسة  وبيانات

 صيي ح  الذيير ة حديي  قييوحت حاسييسة  فييي أعسيياليم  وقييد أاقييرار  ان  تخييطو زودتيييم  سعلومييات تديياعدىم  عليي  أ
 االستذييياري  السيييشيي "تتحيييد  تقشيتشيييا :(Signals Group) مجسوعييية ومؤسييي  التشنييييطي اليييرئي  سييياده جييييل

 الوصييوحو  اال تكييار  لسواو يية التجار يية لافكييار جد ييد مرييدر إليي  القييرار وصييشاع التشنيييط ون  يحتيياجإذ التقليييدي  

                                                             
 4111انظر ٌعموب برغمان ، 177،  المؤسسة األكادٌمٌة اإلسرائٌلٌة، مدار المركز الفلسطٌنً للدراسات االسرائٌلٌة، ص4102مصطفً، مهند،    51

 02الجمهور ذا ماركر  صهل الجامعات تخدع 

 
52
  ww.aljazeera.net/programshttp://w، اسرائٌل وصناعة العلم، 4100الجزٌرة،  

53
   Alex Kane,2016, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology, 

https://theintercept.com/2016/10/17/how-israel-became-a-hub-for-surveillance-technology/  

http://www.aljazeera.net/programs/infocus/2011/8/3/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85#L1
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  االسيتثسار مقارنية "ملسوسية وأن تكيون ذات قيسية النعليي الوقي  في البيانات مروأدق  تشوًعا أوثر مجسوعة إل 
 إن" :. وقيياح أيزيياً مليييار دوالر 30قييارب عليي  ميير قبييل شيير ات التحليييل الكبيييرة فييي ىييطا الحقييل  الييط   الكبييير

 متعييييددة مرييييادر ميييير السر  يييية والخارجييييية  ييييير  ييييش م البيانييييات الييييطي" اإلشييييارات دليييييل" ىييييو السسيييييا مشييييتجيم
   .54"سوت يعسل ثورة في ىطا السجاح لدشوات والتوصيات الرة   والطي يقدم  للسدتيلكير

البيانييات الكبيييرة   ؤىليييا لتاو ييد ذلييب يعشييي أنشييا سشذيييد تطييورات  بيييرة لذيير ات إسييرائيلية فييي تحليييل ال يعشييي و 
ىشيا  تطيورات أخير    فقي   و توقعيات سياسيية تدياعدىم علي  اتخياذ قيرارات سير عةأالسعشير  توقعات الديوق  

وحدات التت ع والرصد والدعم لوحيدات مالحقية  السقاومية النلديطيشية  خر جير ما يقوم  و أمشية مثل  ليا أصوح
رىييا يير ميير وجييية ن يير يم  تخرجييوا وعسلييوا شيير ات واصييل   ستا عيية اإلأو أي خرييوم أخيير ر فييي أي مكييان 

 وىيي مير أوبير شير ات  (PayPal) فعشيدما احتاجي  شير ة .أخير   زاو ية ميرر لكي العسل عل  نن  السوويوع 
علي  االنترني    شير ة  االئتسيانتد ر  دائل الذيكات وبطاقيات  والتيعبر اإلنترن  في العالم  ياإللكتروندفع ال

   اسيتعان   حدي  توصيية مير شير ة الت   اني  تكلنييا خديائر  بييرة سرقة  اليو ة اإللكترونية زمةأمشية لحل أ
(Benchmark Capitalالستخرريية )  علييوم االحتييياح  ذيير ة )  االسييتثسار فييي شيير ات تأسديي  حييد ثا-

Fraud Science  )(لذيافات  شياويد)  وىي  شير ة متسر ياة 8200خيطم فيي حيدة نخ ية االسيتخ ارات  اليطي  
شيييخاص الخيييير ر م ميييا  يييير اأالعيييالم مقدييي   دييياةة حدييي  شييياويد " نحييير نعليييم أن وميييشيي عسلييييا فيييي اسيييرائيل

وذلييب عبيير  اصييطياد عليي  الذيي كة  أن تسيييا  ييير ىييؤالء  واأشييرار   والخدعيية ميير أجييل مكافحيية االحتييياح ىييي
مير خيالح تت يع سدياعدة فيي ال ي ف علي  االرىيا يير حيب  اني  وحدتيو فيي الجييش مديؤولة عير ال  اإلرىا يير

مثيل اأقيدام الرقسيية  –ر  تر يون أثيارًا علي  أنندييم علي  اإلنترني   ر خييال فاأشيخاص  نذطتيم عل  اإلنترني أ
 يل ميا و أنيم لي  لد يم ميا يخنونيو  أميا اأشيخاص اأشيرار ال  تر يون أثيرًا أنييم يحياولون إخنياء أنندييم   –

عليشييا فعلييو ىييو ال حييب عيير أثييار اأقييدام فييخن اسييتطع  العثييور علييييم ةيسكشييب تقلييي  الخطيير إليي  مدييتو ات 
 ا فيييي حالييية مكافحييية اإلرىيييا ي   أميييحييييب نتت يييع أثيييار مقبولييية  إن اأمييير  تليييب ال دييياةة"  وىيييطا  خيييالت الواقيييع  

 رقيم موبييل  حدياب علي  حدياب إمييل الذ كة فاإلرىا ي ىو مر ليي  ليو أثير و قريد  ريسة االلكترونيية  ميثالً 
شيياويد حققيي  شيير ة وقييد  .فسيير لييو أثيير ىيو شييخ  قييد يكييون جيييداً     مواقيع التواصييل  صييور شخرييية ... إليي

مير حسلية اليد توراه  الذير ة وىيم خسديون شخرياً  فييالسوجيود ( PayPal) كثير مير فر يق  أعل نتائي مطىلة  

                                                             
54

  Gedalyah Reback ،Israeli analytics startup Signals raises $10 million ،
https://www.geektime.com/2016/06/01/israeli-analytics-startup-signals-raises-10-million-series-    
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https://www.geektime.com/2016/06/01/israeli-analytics-startup-signals-raises-10-million-series-bhttps:/www.geektime.com/2016/06/01/israeli-analytics-startup-signals-raises-10-million-series-b/


19 
 

ليي  معامليية حلليي  مائية أ شياويدن شيير ة  علي  السحتييالير  إذ أ حيياولون التقييدم  خطيوة دائسيياً  يانوا يفيي اليشدسيية 
لسعيامالت فقي   ثالثية تليب ا  حلليشير ة شياويد الريغيرة التي   وقيد أ ييرتيم  مالية  سبق لخبراء الذر ة تحليليا

 املية  سيبوعاً تطلي  اأمير ميشيم أو  التي  تقيدم  ييا شير ة شياويد تيدقيق الشتيائي ن قيام النر يق الذير ة ة عد أ أيام 
ىيطا الشجياح جعيل شير ة  %  مقارنية  شتيائجيم 17أفزيل مير أداء فر يق الذير ة  يي تلب الشتيائي  و اني   لسقارنة

(PayPal ) ح  جيياء مشيييا وأ قيي  عليي  فرعيييا صيي وأ مليييون دوالر تقر  يياً  200ميير   ييأوثرتذييتري شيير ة شيياويد
 .55 سرائيل  لي ق  النر ق في ذلب الجو السحنا لال تكار وس  ىطه النوو  التكشولوجيةفي إ

 والحييروب جيييش العامليية فييي قطيياع التكشولوجيييالخر جييي وحييدات ال تشتذيير السيييارات التييي تييم تطو رىييا و 
فقييد اصيي ح  تلييب الوحييدات مغطييية لذيير ات ناشييئة  ثيييرة  التجديي  خييارج نطيياق الجيييش  ذييكل متاا ييد.و  الرقسييية

عليي  اليير م ميير ادعييائيم أن  لغايييات التجديي  عليي  الذييعوب. أحيانييا   يموت يياع مشتجييات  داخييل وخييارج إسييرائيل
تليييب السشتجيييات تقيييّوض  مييير أن  ون حيييطر ي ال أن دعييياة الخروصيييية إ  مشتجاتييييا أساسيييية للحنيييان علييي  اأمييير

  تقر يًرا حيوح قطياع الرقا ية الدوليية. حيّددت "الخروصيية الدوليية"جسوعية السراق ية أصيدرت مو  الحر ات السدنية.
إمييا مؤسدييير أو شييا لي مشاصيي  عليييا فييي ىييطه  8200 ييان خر جييو الوحييدة  إسييرائيليةرقا يية  شيير ة 27 ةيييو 

العيالم فيي   وىو الرقم اأعل  حد  نري  النرد عل  مدتو  العالم. )الواليات الستحيدة تتريدر دوح الذر ات
 . 56شر ة( 122عدد شر ات الرقا ة  واقع 

 ؤ ييد ذلييب مييا أعلشييو إدوارد سييشودن  العسيييل الدييا ق  و اليية اأميير القييومي اأمر كييية  ميير ربسييا ذلييب و 
  موويحًا أن الوالييات الستحيدة م2013فزيحة تشر  الواليات الستحدة اأمر كية عل  العيالم فيي شيير  ونييو 

 ,Microsoft, Google, Apple)مر كيية العاملية فيي مجياح التكشولوجييا مثيلاسيتخدم   بير  الذير ات اأ
Yahoo, Skype.. et ) و يطلب   57للتشر  عل   يانات مدتخدمي خيدمات ىيطه الذير ات والحريوح عليييا

لكشيييا افن مسلو يية  8200شيير ة نيياروس  التييي أسديييا خر جييو وحييدة التعيياون والسديياعدة التييي قييدمتيا  فزيي  
(عليي  جسييع حر يية البيانييات عليي  اإلنترنيي  AT&T -إيييو تييي أنييد تييي(لبو شييد  متعّيييد الييدفاع اأمر كييي. شيير ة 

                                                             
55

 21- 21-21 -22 -21، مرجع سابك ، ص 4111ساول سٌنجر،  –سٌنور، دان   
56

   Alex Kane,2016, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology, 
https://theintercept.com/2016/10/17/how-israel-became-a-hub-for-surveillance-technology/  

 57
   https://futureuae.com/ar- مركز المستمبل، شبكات التواصل االجتماعً بٌن االلتناع والتظلٌل، 

https://theintercept.com/2016/10/17/how-israel-became-a-hub-for-surveillance-technology/
https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/45/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84


20 
 

أثيار العيالم أجسيع  ويل ذليب  ومليارات رسائل البر د اإللكتروني وتقيديم تليب السعلوميات إلي  و الية اأمير القيومي
 .58دانتيم الختراق الخروصيةإ حدة اأمر كية وسياستيالواليات الستود ا

للتكشولوجيييا  السرييدرة الكبيير   الييدوح  ييير ميير متقدمييةً  مرت ييةً  اليييوم إسييرائيل تحتييل أن صييدفةً  فييي الواقييع لييي     
 السوويوع وإييالء السجتسيع عديكرة علي   اأساس يقوم الطي الش ام ةبيعة إل  يعود ىطا  والسعلومات واأسلحة

 .االستراتيجيات وووع والتخطي  للبرمجة أولو ةً  العدكري 

   يم 59ن تتخيل حجيم الذير ات التي  موجيودة فيي إسيرائيل أو التي  أصي ح  مسلو ية لذير ات عالسييةولب أ    
والتحليالت  وبالتالي تتوفر ىطه  ديولة  لقطاع اأمير فيي إسيرائيل  وىيو ميا يجعيل يسكر أن توفر مر البيانات 

 ا  شب السعلومات االوح.مشي

السخا رات اإلسرائيلية  انيا زودت فرنديا   سعلوميات دقيقية حيوح اليجسيات التي  تعيرض لييا  اّدع  فقد
لذي كة: شي كة الدياسيات ىيو ميد ر البيرامي فيي ا (عالء الترتيير) ار   ومعلومات أيزا حوح ىجسات محتسلة  

 اليسيشييية االسييرائيلية اليومييية الرييح  احتنيياء محيي وييان " االسييتخ اراتي االسييتعالء" ىييطا ن يير  أ   النلدييطيشية
  "تدييو ق قزييية" اأوليي    الدرجيية وإنسييا  وحديي   اسييتخ اراتية أو أمشييية ليديي  أنيييا  ىشييا  والقزييية . واليديار ة

 قائسيية فييي وقييوة تقييدماً  أوثيير موقييع فييي( سييرائيلإ) ووييع أجييل ميير( التجار يية لعالماتيييا الذيير ات تدييو ق تذيي و)
 ىييطه ةيرح فيي عجي  فييال السقلوبية  السعيا ير تديوده عييالم فيي العيالسي  السديتو   عليي  لئرىياب السحاربية اليدوح

 .60"السحاججة

فيييي تطسيي  ميير خييالح تلييب التطييورات أن  تيياح ليييا النرصيية لكييي تلعيي  دورًا أوبيير ميير  وفييي الشياييية  
ييم التقليدييية للسسارسيية الشنييوذ فييي حجسيييا ومواردىييا الجغراةييية فييي الدياسيية الدولييية    رييورة قييد تغييير ميير السنييا

العالقيييات الدوليييية   حييييب تلعييي  اليييدوح "اأوثييير تقيييدمًا" اليييدور الرئيديييي فيييي العالقيييات الدوليييية  يييداًل مييير اليييدوح 
 .61"اأوبر"

  اإلسرائيلية مع التكنولوجيا التطبيع العربي :ثالثاا 
                                                             
58   Alex Kane,2016, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology, 
https://theintercept.com/2016/10/17/how-israel-became-a-hub-for-surveillance-technology/  
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أحييادي القطبييية التييي تييييسر عليييو  الييدولي ش ييامال   عييد صييعود تغييير مدييار الرييراع العربييي اإلسييرائيلي
الحييدث السنرييلي وليي  ميير قبيييل الس الغيية القييوح إن و  عييد حييرب الخليييي اأولييي    الوالييات الستحييدة اأمر كييية

وإعييالن الييرئي  الدييا ق جييورج  ييوش حربييو  2001سييبتسبر( / 11)أحييداث عليي  ذلييب   ييان  سيياعد أيزيياً  الييطي
 الذييرة ود اإلرىاب. 

السناوويييات  بييييدءم و 1991ميييؤتسر مدر يييد عيييام خروصييييًا مييييع    يييام عيييالسي جد يييدلشالوالييييات  دعيييوةو 
عربيييية إسييييييرائيل فيييي مشطقيييييية  إلدراجصيييييييغة مالئسيييييية  عييييير  حيييب المحاولييييية و   .للديييالم اإلسيييرائيلية –العربيييية 

  ل حد  سيسات الجغراةيية اإلقتريادية  التار   الحزاري والثقافي والد شي  تمعادية ليا  لي  وفق السواصنا
 تتوسييييع  التييييدر ي انطالقييييًا ميييير إسييييرائيل  شييييواة  خلييييق فييييييا نييييواة سييييوق شيييرق أوسييييطيةو ن يييام الدييييوق العالسييييية  و 

وفييق  إسييييرائيل   تقييييّدمأن   لييو . سييس  ذلييبومييدنياً  وأمشييياً  وتكشولوجييياً  ومييسشييية اقتريييادياً  ودورىيييا  قيييوة جاذ ييية
رادعييية فيييي عيييالم عربيييي  أمشيييية  ل ييية غلبتيييير  ومتديييلحة  مذيييروا  إسيييتراتيجية متكاملييية ت حيييب فيييييا عييير سيييالم

فيييي شيييرق عربيييي وتنيييوق إقتريييادي وتكشوليييوجي متقيييدم   دولييية "ديسقراةيييية" فيييي وسييي  "د تاتور يييات"و   "عيييدواني"
ر خييالح شيير ات التكشولوجيييا ندييي عالقييات ثشائييية مييع دوح  ثيييرة فييي العييالم ميياأخييير سيييل ليييا   .62"متخليي "

أو مير خيالح الذير ات االسيرائيلية التي  . و حت  مر خالح الرينقات التي  قامي   ييا  أاالستثسار ة  تلب الدوح
 اندمج  في الذر ات الكبيرة.

الست ادليية و ييير الست ادليية  ييير إسييرائيل و ثييير ميير الييدوح ميير  االعتسيياداتحجييم فييي الدييا ق وقييد لسدييشا 
  ةيبيا الذييرقو دوح أور وتاا ييد فيي  يل أنيو امتيد  الغربييية  بياو ولييي  فقي  ميع دوح أور  . والسعرفية خيالح التكشولوجييا

 تيييار    ملييييار دوالر 20 حيييوالي  ة التيييي وقعيي  عقيييود ميييع اأخيييير   ييير الريييير واسيييرائيل  وبيييير اليشيييد واسيييرائيل
 .63م06/07/2017

السرييشعة    وا يات جد يدة لترييد ر مشتجاتييا التكشولوجيية وأالتييا إلسيرائيلبيا الذييرقية و سيواق أور أوفيرت 
قيل الوالييات أة جيالغربيية  وبدر  بياو ر و وأ   ان  محريورة  أسيواق يفرصة لتشوع مراوا استيرادىا الت عطتياأ وسا و 

م 1990حييد عذيير مليييون وثالثسائيية أليي  دوالر عييام أ سييرائيلية لبولشييدا مييرالستحييدة  مييثال قنييات  الرييادرات اإل
ميييا أية فيييييا تجييياوز اأربعييية ملييييارات  اإلسيييرائيل تاالسيييتثسارا  وحجيييم م2010عيييام  ملييييون دوالر 21914اليييي 
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مليييييون  والت ييييادح التجيييياري مييييع معيييييا 15218م اليييي  1990مليييييون عييييام  21ميييير  الرييييادرات ليشغار ييييا فقنييييات
تيييدت   بياو دوح شيرق أور وقيد وقعي  الكثييير مير االتناقييات االقتريادية مييع  مليييار  يورو. 3أوثير مير رومانييا و 

 أتياح لييا فيرص للعسيل   ذيكل أوسيع  فسيثالً  .64اتناقييات اقتريادية 9ميع أل انييا  مثال لتطو ر التعاون التجاري 
  فيي أوثير مير أن سة الري  التش ي  فيي العيالم أص ح  أوبر ماودالتي االسرائيلية   (Netafimتعسل شر ة )

 لشيد واليا يان والنلبيير و ور يا ا والريير واليشيد وتادنيونيوز ال تيا ون فيي مكاتي   لد مير خسي  قيارات  ولييا  110
وبيدأت  عيد   بياو فيي أور  حيد عذير مكت ياً أو    واإلويوادور و ولومبيياوأمر كا والبيرو والسكديب وتذييلي  ندونيدياأو 

و ازخدييتان  أذربيجييان الدييا قة  الكتليية الدييوفيتية فييياإلسييالمية  ليييا مييع الييدوح   نذيياا  فييت  فييي 2009عييام  
    .65ودية مع حكومة إسرائيل وأوزباودتان أدت إل  عالقات

سيرائيلي علي  أن يجيد انقيالب سييكولوجي    والرىيان اإلعالسيياً  ىطه السعرفة التكشولوجية أص ح  مطل اً 
أن يحييييييدث علييي  رىييييييان وىيييو   فيييي مواقييي  العيييرب مييير إسيييرائيل  بيييدو أنيييو رىيييان علييي  التكشولوجييييا اإلسيييرائيلية.

رىم سييييوت يحتيييياجون تلييييب أنيييييم  غيييي   نييييت  قشييييوات للتطبييييع أو التعيييياون و  "وفييييق الحاجيييية والسريييلحة "انقييييييالب
 التكشولوجيا.

اليدوح ميع الرييييونية والييوديية واأحكيام الدو سائييية  عيف فسير وجيية ن ير إسييرائيل أنيو ر يم تشيياقف 
ة للرسييل  وإحيييتالح الخيانيييات الستعاق ييعليي   ييرار الذييع  قاتيييل السدييي  والنكييرة الالىوتيييية عشييد السدييلسير وىييي 

تكشولوجييا اإلسيرائيلية وتشياف  علي  ال فيي العيالم وإعجياب وةلي  افتتيانىشيا   العالم تغيروي عربية  إال أن اأر 
 ىشا . والسعرفة الغير تشافدية

ىشيا  فيي الح يقية أن " :( eBay) السااد اأولي عل  الذي كة اإللكترونيية يقوح  السد ر التشنيطي لذر ة
السوىييييوبير  وىشييييا   التأويييييد أوييييعات الوسييييائل التيييي  عليييي  إسييييرائيل  العد ييييد ميييير اأميييياور الااخييييرة  اأشييييخاص

الطييالب فييي سييشغافورة يييأتون ىييم اأعليي  فييي قسيية سييلم الترتييي  العييالسي ميير حيييب درجيياتيم فييي  تقييديسيا. مييثالً 
ي أميياور عد يدة مشيييا اليشييد وإ رلشييدا والر اوييات.  سيا أن شيير ات عالسييية أسديي  مراويا ليييا فيي  العلييوم اخت يارات

 ,Google, Cisco, Microsoft, Intel) لكششيا ال نديلم السيسيات الحداسية لسيو نير تليب الي الد  ميثال أيزياً 
eBay…et )   ًإن اأميير أوبيير . ىييو الييطي يحيييا و سييوت  شتيجيية لعسييل النييرق اإلسييرائيلية أفزييل أسييرارىم حن ييا
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ييير خييدمات تقشييية فييي غو تأ  أجانيي  فييي مراوييا للسكالسييات الييواردة فييي اليشييدكثييير ميير مجييرد اسييتخدام مييو نير  
 .66"إ رلشدا. فسا ننعلو في إسرائيل يختل  عسا نقوم  و في أي مكان أخر في العالم

 أياليطي  ؤديييو تعبييير التطبيييع )  ييالسعش  ثقاةييياً  وبالتيالي ال شييب أن التطبيييع السيراىر عليييو لييي  تطبيعياً 
 ( وعادية جعل اأمور ةبيعية

اأوثييير تريييشيعًا  ن البليييدانأإذ  إنسيييا تطبيعيييًا سيييتجبرىم علييييو التكشولوجييييا اإلسيييرائيلية السدنيييية  واأمشيييية.
 عييد  ورئييي  الييوزراء اإلسييرائيلي نتشييياىئل . فعشييدما ُسيي67 اتيي  تعكيي  للبلييدان اأقييل نسييوًا صييورة مدييتقبليا القييادم

حيييوح مييياذا  ر يييد العيييرب مييير  2016نيييوفسبر/ فيييي   السيييؤتسر الد لوماسيييي الديييشوي لريييحينة جييييروزاليم  وسييي 
الدير ع لالقترياد العيالسي نحيو التحيوح  : "ثالثة أشياء: التكشولوجيا والتكشولوجيا ثيم التكشولوجييا  ؟ قائل"إسرائيل"

موقييع مشاسيي   ذييدة فييي والتييي تذييغل اقتريياد يعتسييد عليي  تكشولوجيييا السعلومييات يريي  فييي مرييلحة "إسييرائيل"  
( واالتريياالت والييط اء االصييطشاعي  وأن ىييطا وحييده  نيييل  تغيييير  ييل Big Dataلكبيييرة )مجيياالت البيانييات ا

 .68"شيء

ذىشييية أو سيييكولوجية  نييوع ميير حاليية  يراىر علي  نذيير  العقل االستراتيجي اإلسرائيلي الحاومأن   بدوو 
ثقافيييية   69حاليييية "ال ثقافييييية"قييييومي  أي  وةشييييي أو تكييييون  ييييال مزييييسون تييييار خي وال ُ عييييدوالعيييالم لييييد  العييييرب 

السديييييتجدة  لتتجييييياوز أزمتييييييا السناييسيييييية القديسييييية  العلسيييييية والسنييياييم  سياسيييية تتكّيييي  وفيييق التحيييوالت الدوليييية
وذليب مير خييالح االنتقيياح  والتوسيع الجغرافيي  يال حيدود  ومأزق االسيتيطان  السيعاد"  الستسثلييية في فكيييرة "أرض

التكشولوجيييا  ميييا تذيييكلو سيييلطة مرتكييا أوثيييير تالةمييييًا مييييع  تكشولوجيييا( تطبيعيياً  جد ييد وىييو) منيييييوم صييييييوني إليي 
شيير اتيا وأجياتيييا اأمشييية  وقيييدرة وننيييوذ عرييير السعلوميييات واالترييياح مييير قيييوة تيييأثيرفييي   اإلسييرائيلية السعرفيييةو 

مالحقية و   70ذليب شياء  لقيييرارا التخياذتحليل البيانات الكبيرة وتقيدم السعلوميات اأدق حييطق في الو  السبييادرة  عل 
ن أجياتشيا إ " 2018 /21/2 فييقيائاًل  نتشيياىووىيو ميا  تنياخر  يو  اإلرىا يير في العالم مر خيالح التكشولوجييا 
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http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2017/3/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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مر  ثير جيدًا مير مثيل تليب  ىطا واحدٌ و مشع  إسقاا ةائرة ر اب أسترالية  ( 8200اأمشية )وان يقرد الوحدة 
لرحلييية تا عييية لذييير ة االتحييياد فيييي محاولتييييا لتنجيييير داعش  لييي انييي   تليييب  تنجييييرالمحاولييية ن إذ أ التحر يييات  

    .71للطيران "اإلماراتية"  ان مر السقرر أن تغادر سيدني إل  أ و بي

ال   وويحايا فيي  يل مكيانباإلرىاب والبيانات وخطرىا ومااياىا  و  التكشولوجيا  انذغاح العالم أجسعإن 
 يي  تجشيي تطيور تليب التكشولوجييا و يي  ن يي  مذغولة وُمْديتيَلكة  يأمور أخير :  تجاىلو  لكر إسرائيل ريسك
  وتدييتخدميا لسرييالحيا عليي  السدييتو ات: العييالسي واإلقليسييي اليجسييات اإلرىا ييية فييي  ييل مكييان  يييا ور ييعر ع

 افيييية ميييير أوجيييياع افخيييير ر  وتدييييتحدث مشيييييا فرصييييًا اقترييييادية وسياسييييية عليييي   دائسيييياً تدييييتنيد ىييييي  .والسحلييييي
 .72السدتو ات

فحدييي  تقر ييير   الذييير ات اإلسيييرائيلية فيييي اليييدوح العربيييية  ذيييكل ملنييي   تغلغليييالعربيييي    فعليي  السديييتو 
تقييدم  ن شيير ات إسييرائيلية عد ييدةأ الستخرريية  التقييار ر واأخ ييار السالييية  اأمير ييية (Bloomberg)  لو اليية

سييا  تعلييق  سجيياح الحساييية اأمشييية  وتعسييل ىييطه    وخاصيية فييي مجيياالت مختلنيية خييدمات لييدوح عربييية خليجييية
 الذر ات  الدر ر م معرفة الطرت الثاني عر مالكييا.

عسلييا اأساسيي ىيو التشقيي  فيي و  التي  تعسيل فيي الديعودية ( IntuView -إنتوفييو) يشييا شير ة ومير 
 تاالسيتخ ارافيي  و الديا قعسلي شاء علي  خبرتيو فيي  (شسوئيل  ار)د رىا   وأسديا و اإلنترن  الخني أو الس لم

- يياالنتير)اأمير ييية  تكشولوجييياميير الىييي الشدييخة اإلسييرائيلية  (IntuViewشيير ة )و   عاميياً 30اإلسيرائيلية لسييدة 
Palantir)   أىيييم  رنيييامجير فيييي تحلييييل البيانيييات:  او شبثيييق عشيييي .  متخررييية فيييي جسيييع وتحلييييل البيانييياتوىيييي

 (Palantir Gotham ) اليدفاع اأمر كيية(  ) يانيات  يل ميا يخي  اإلرىياب وتديتخدمو وزارة السخيت   تحلييل  
االستخ ارات فيي نيواحي أوروبيا والوالييات و االت  إل  اخدماتي ار    شر ةوباع  ( Palantir Metropoliو )

خدمات رصيد "إرىيا يير منترويير" عبير مواقيع شي كات التواصيل  عوديالد لامر  . وتقدم شر تو أيزاً الستحدة
تحر ييات مكثنية عيير الجييياد ير الدييعود ير   اسيتخدام إحييد   رامجيييا والييطي  ييدع    فالذيير ة تعسييل االجتسياعي

مال يير مير  يانيات رواد مواقيع التواصيل االجتسياعي عبير  4  واليطي يسكشيو معالجية (IntuScan –انتوسكان )
 .البي   و  وتو تر في اليوم الواحد

                                                             
 

71
 BBC ،ً43158839، إسرائٌل أحبطت مخططا لتفجٌر طائرة إمارتٌة، 4101عرب-http://www.bbc.com/arabic/middleeast  
72

، 42/2/4102كترونً ، اسرائٌل وداعش وهجمات بارٌس، نمطة وأول السطر، تارٌخ الوصول للمولع االل4102الترتٌر، عالء،   

ar.html-92004-http://www.noqta.info/page  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43158839
http://www.noqta.info/page-92004-ar.html
http://www.noqta.info/page-92004-ar.html
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 عير ةر يق شييخ   شتسيي لسديتو ات علييا فيي السسلكيية  مشيط عيامير  انيي  دايية تعامليو  : أنيقيوح  يار
مدييياعدتو فيييي تحد يييد ىو ييية اإلرىيييا يير السحتسليييير  و انييي  السذيييكلة الوحييييدة  وذليييب عشيييدما احتييياج الديييعود ون 

  الشدييي ة لييييم التيييي اشيييترةوا معالجتييييا حتييي  ال تعييييق التعييياون  ىيييي ويييرورة إخنييياء اليو ييية اإلسيييرائيلية لذييير تو
(IntuViewقبل العسل معو  ووص  أ )73 ن ىطه الخطوة  الييشة. 

 تت يييع اإلرىييياب مييير خيييالح البيانيييات فقييي    يييل تطيييور حاليييياً ىيييطه الذييير ات اإلسيييرائيلية ال تقترييير علييي  
 أمياور فيي تر يبييا يسكير جيداً  صيغيرة مجدات وىي  :االنتحار ير ود مجدات معتسد ر عل  تكشولوجيا الشانو

 أو الستنجييرة السييواد رائحيية مثيل مختلنيية ةر يق مدييافات  عيير  عييد  عيير االنتحياري  تذييخ  أن وتدييتطيع عامية 
ًا لتطيييو ر تكشولوجييييا مكافحييية اإلرىييياب والتيييي سيييرائيل مر يييا ىيييطه التكشولوجييييا سيييتجعل مييير إ . 74اليييوزن  أو الحيييرارة

 .لحالة االناالق الواقعة في السشطقة  ص ح  مع م الدوح  حاجتيا ن راً أ

لسدييياعدة شييير ة   ذييير ات إسيييرائيلية   ىيييو االسيييتشجاد (Bloomberg)تقر ييير يدتعرويييو ومثييياح أخييير 
  عشدما اختيرق متديللون أن سية الكسبييوتر الخاصية م2012في عام  و"الشن  الوةشية" الدعودية للشن  (أرامكو)

اأعطياح  عيد مكافحية خصيالح   حيب قام  الذر ات اإلسيرائيلية حيشييا أرامكو الدعودية والشن  الوةشية    يسا
معلوميات تلييب  االختراقيات  حتي   عيد انتيياء السيسية اسيتسرت  عيف الذيير ات  التعاقيد مير الخيارج لحسايية أمير

 .75الذر ات الدعودية

ذ شييسل  لييي  الذيير ات الداخلييية سييرائيل تريياعدت لسدييتو ات عالييية  إصييحي  أن السقاةعيية العربييية إل
تييدخل فييي  و تبيييع سييلعاً أسييرائيل إالتييي تسلييب اسييتثسارات فييي الذيير ات فقيي    ييل شييسل   ةاإلسييرائيلي والخارجييية

ن تلييب أجشبييية شييادات تثبي  ن تبيرز الذير ات اأأعليي  وتييش  قيوانير السقاةعية  سيرائيلية.إصيشاعتيا مكونيات 
و فيي السشتجيات التيي أييا ال تديتخدم فيي صيشاعة مشتجاتييا نأو جائيًا إلسرائيليير  و أ الذر ات  ير مسلو ة  لياً 

 .و السشذأأتروجيا أي مكونات إسرائيلية الرشع 

لكير  عيد التطيور التكشوليوجي فيشيا    م1948مشيط عيام  العربييةفي الواقع  ان ىطا مليام لسع يم اليدوح 
عربييي وسييواه ال يديييتخدم  دال  وجييمقاةعتييييا   رال يسكييدور إلسييرائيل فييي مع ييم الريييشاعات التكشولوجييية التييي 

                                                             
73  Jonathan Ferziger and Peter WaldmanJ, 2017, How Do Israel’s Tech Firms Do Business in Saudi Arabia? Very 
Quietly, Bloomberg , https://www.bloomberg.com/news/features/2017-02-02/how-do-israel-s-tech-firms-do-
business-in-saudi-arabia-very-quietly , االعتماد على ترجمة انجً مصطفً للتمرٌر، المنشور على صفحة المعهد المصري للدراسات  تم

.2-0السٌاسٌة واالستراتٌجٌة، من ص  

  
74
  http://www.bakranqara.com/?p=485النانو،  ادمحم، بكر، نحن واسرائٌل وتكنولوجٌ 

75  Jonathan Ferziger and Peter WaldmanJ, 2017, Previous reference. 

https://www.bloomberg.com/news/features/2017-02-02/how-do-israel-s-tech-firms-do-business-in-saudi-arabia-very-quietly
https://www.bloomberg.com/news/features/2017-02-02/how-do-israel-s-tech-firms-do-business-in-saudi-arabia-very-quietly
http://www.bakranqara.com/?p=485
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   وال  وجييد عربييي ال يعلييم عيير تطبيييق 76 ييات مشتجييات الرقييائق الرقسييية الييطي  شتجيييا مرييشع إنتييل فييي  ر ييات
وبالتيالي السقاةعية . 77تم اختراع ىطا التطبييق فيي إسيرائيلنو لكشو قد ال يعلم إ  للتراسل النوري  (Viber -فا بر)

ولقيد حرصي  العد ييد مير اليدوح عليي  التعاميل ميع اسييرائيل ال يسكير االلتياام  يييا حدي  سيياقيا التييار خي اأوح  
تة  ليييدان علييي  اأقيييل مييير قبيييل وسيييطاء فيييي  ليييدان أخييير   ولكييير حجيييم ونطييياق الشذييياا اإلسيييرائيلي افن فيييي سييي

 أص   مر الرع  إخناةه.عالية  مكانة لد وىو الخليي  

مؤسديييي شييير ات اأمييير الذييي كي االسيييرائيلي اأوثييير   حيييدأيزيييًا  أن أ ( Bloomberg)فحدييي  تقر ييير
مييارات العربييية حتييية مير اأميير الذيي كي فيي دوليية اإل شياء  شييية ت  فييي أوروبييا والوالييات الستحييدة  اسييتطاع انتذياراً 

ر مليييارات ب  أ ييدي ميشدسييير إسييرائيليير. ننيي  ىييطه الذيير ات تعسييل فييي الدييعودية ولكيي 6الستحييدة  ييأوثر ميير 
 مارات  حيب تعسل عل  معالجة وإدارة الاحام في مكة السكرمة. و ينة تختل  عر مثيلتيا في اإل

تحليية ميياه تعسل شر ات إسرائيلية أخر  في مشطقة الخليي تحي  مديسيات شير ات وىسيية  علي  و وسا 
  (شييبتاي شيييافي )ىكيييطا أقيير . ال حيير  وحساييية البشييية التحتيييية  واأميير الذيي كي  وجسيييع السعلومييات االسييتخ ار ة

ال نقيدم تناصييل عسير أو " :ئي  شر ة أمر إسرائيلية في أثيشا  وىو ر م1996-1989الطي  ان  د ر السوساد 
 .78"الحطر واج  وي  ننعل ىطا  السرء ال يكدر الغرر الطي يجل  عليو  فق 

فيييييو ليييييي    "اإلسيييييرائيلي الجد ييييد الرقسييييدييييييس  "الخطييييير  مييا يسكيير أن ىيييطاأن  إليي وبالتييالي نخليي  
التطبيييع التكشولييوجي ىييو انيياالق الييدوح  .و حييّطر و شييطر "تطبيعييييًا ثقافيييييًا"   سييييا يحلييييو لليييي عف أن يقييييوح و تييييوّىم

وفييق لزييرورات اأخطييار التيي  لتدييتنيد ميير التكشولوجيييا اإلسييرائيلية لتجيياوز أزماتيييا الداخلييية  واأمشييية العربييية 
و ييان ينتييرض أن يكييون االتديياع اليائييل فييي حجييم  .فييي السشطقيية العربييية   ال سيييسا خطيير اإلرىييابالستريياعدة

قائسية  ييشيم وبيير "إسيرائيل"  إال أن علي  ميواز ر الريراع الية العربية مع إسرائيل  وصنو خطيرًا النجوة التكشولوج
حسلة التحوالت في البشية اأمشية اإلقليسية خالح اأعوام اأخييرة دفعي  اأميور نحيو مشحي  مختلي . فبيداًل مير 
أن تش يير الييدوح العربييية إليي  التنييوق التكشولييوجي لييي"إسرائيل" عليي  أنييو إخييالح  سييواز ر الرييراع  تش يير إليييو افن 

جاتيا الستاا دة مر التكشولوجيا  خاصة في السجياالت اأمشيية  فيي حيير أن "إسيرائيل" أخيطت وسنتاح لتلبية احتيا
تش ييير إلييييو علييي  أنيييو منتييياح لتحقييييق ىيييدفيا ةو يييل اأميييد  تطبييييع العالقيييات ميييع جوارىيييا العربيييي  دون أن تخيييل 
                                                             

76
، اكبر استثمار فً تارٌخ اسرائٌل، 4102وزارة الخارجٌة اإلسرائٌلٌة،   

Israel.aspx-in-believes-gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAndMidicine/Pages/Intelhttp://mfa.  

 
77
  /https://www.alhadath.ps/articleاختراعات إسرائٌلٌة احترلت حٌاتن التكنولوجٌة،  

78  Jonathan Ferziger and Peter WaldmanJ, 2017, Previous reference. 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAndMidicine/Pages/Intel-believes-in-Israel.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAndMidicine/Pages/Intel-believes-in-Israel.aspx
https://www.alhadath.ps/article/31057/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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القيييادة اإلسيييرائيليير اليييط ر ال  ر يييدون أن  " :قييياحفحدييي   )عسييير موسييي  (  .79 توازناتييييا االسيييتراتيجية واأمشيييية
أن العريير  السقبييل يجيي  أن يكييون عريير  فذييسعون  يييرز الييرئي  اإلسييرائيلي قيياح لييو مييرةليي  الحييرب  إالعييودة 

إسييرائيل  و ييان و ييان  ر ييده  السجييان   سييا  ييل قييادة  اقتريياديٌ  ىييو تعيياونٌ   يييرز يديييسو   قترييادياإلالتشيياف  
 سييرائيل جيياء مشييو وبالتييالي  أن عريير التكشولوجيييا  قييد  يدأ وإن إ2016تييو حاد ثييو الكثييير حتي  وفاواويحًا ميير أ

سيييرائيلي   تزييياع   قيييوة وسيييرعة لسواوبتييييا لشيييواحي التطيييور فيييي متقدمييية  نراسييي   عييير مشطقتييييا وإن التقيييدم اإل
 .80التكشولوجي  افة وىو ما ال  توفر للعرب ومر ثم   نقطة الزع  الواوحة  والخطير ىو أمشيا

وعليي  تحييوح جييوىري  إنشييا نقيي  حاليييًا فييي مكييان  إن الكييالم  ييدور عيير تغيييرات ىائليية :"حنتشييياىو يقييو 
 يل ذليب  مختل   أنشيا ن ييم عالقيات متيشية ميع أوروبيا ونطورىيا ميع أوروبيا الذيرقية  ودوح  ثييرة مشييا إسيالمية 

نعييل أال ىييي  تلية الييدوح العربيية  فالييطي يحيدث  ال إنشيا نييدخل سياحة جد يدة دييب  التنيوق التكشولييوجي  قيد تغّيير 
ر خشيا حتي  عشيدما  شيا نبيرم االتناقيييات. وبيالر م مير عيدم  ليوإ التعياون  ذييت  معييا أمير ليم يديبق حدوثيو فييي تا

الطييرق والسدييتو ات مرحليية ال يييور علشييًا  عييُد  إال أن اأمييور الحاصييلة  رييورة  ييير معلشيية إليي  حييد  بييير. إن 
ستحيدة فالعالم  رمتو  تغير  ولكر ال يعشي ذلب أنو حدث تغييير فيي السحافيل الدوليية واأميم ال ذلب لتغيير  بير.

 واليوندكو  عد.

اليطي يحيدث أمامشيا يعيّد تغيييرًا  بييرًا يحيدث ر يم ح يقية أن النلديطيشيير ولاسي  الذيد د ليم يعيدلوا  عييّد 
 ة لقدييم  بييير ميير الجسيييور ور ييم ذلييب ميير شييروةيم للتوصييل إليي  تدييو ة سياسييية مييع أنيييا  ييير مقبوليية  الشديي

يحدث تغيير  يعود إل   ونشا نشسي قوتير تأتيان معًا  قو  ثالثة. أي نقوم في إةيار سياسية محيددة  تشسيية القيوة 
االسيييتخ اراتية اإلسيييرائيلية وىيييطا اليييدمي يسيييش  قيييوة -التكشولوجيييية التيييي تديييس   تشسيييية القيييوة العديييكر ة-االقتريييادية
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