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ــام  ــى اهتم ــرائيلي عل ــي اإلس ــوق العلم ــا والتف ــوع التكنولوجي ــتحوذ موض اس
”مركــز األبحــاث“ منــذ بدايــات نشــأته. وصــدرت عــن املركــز العديــد مــن الدراســات 
ــى  ــك عل ــر ذل ــالل، وأث ــة االحت ــا دول ــي متتلكه ــات الت ــا والتقني ــول التكنولوجي ح

ــة.  ــم اخملتلف ــع دول العال ــية م ــات السياس ــية والعالق الدبلوماس

ــوع  ــاول املوض ــي تتن ــب الت ــن الكت ــة م ــتينيات مجموع ــة الس ــي نهاي ــدرت ف ص
ــب املعرفــي  ــراء اجلان ــى املركــز بإث بإســهاب، وتعكــس مــدى اهتمــام القائمــني عل
ــم  ــت معظ ــية. وأجمع ــاته السياس ــدو وانعكاس ــي للع ــتوى التقن ــول املس ح
ــي  ــي والتقن ــتويني العلم ــة املس ــرورة معرف ــى ض ــة عل ــات واألوراق البحثي الدراس
اللذيــن وصلــت إليهمــا دولــة االحتــالل، ودراســة إمكانياتهــا كخطــوة أولــى علــى 

ــلوب.  ــق املس ــتعادة احل ــق اس طري

ــة حــول املوضــوع فــي نشــرات خاصــة، وضمــن سلســلة  ــات الكتاب كان مــن بداي
»دراســات فلســطينية« التــي كان مــن أهمهــا دراســة املهنــدس الفيزياكيميائــي 
ــدرت  ــي ص ــرائيل« الت ــي إس ــي ف ــدم العلم ــار التق ــوان »أخط ــروّة بعن ــف م يوس
املعاهــد  األول بإســهاب موضــوع  الفصــل  تنــاول   .1967 آب/ أغســطس  فــي 
ــل  ــرد الفص ــا أف ــة. فيم ــاطاتها العلمي ــرائيل« ونش ــي »إس ــة ف ــة العالي التقني
ــن  ــه ع ــن معرفت ــا ميك ــي وكل م ــي الدول ــاط العلم ــن النش ــث ع ــي للحدي الثان
األبحــاث التــي جتريهــا اخملتبــرات اإلســرائيلية وكل مــا ينشــر وتتــم مناقشــته فــي 
ــة مــن قبــل علمائهــم. حــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل شــرح  املؤمتــرات الدولي
اهتمــام »إســرائيل« باملؤمتــرات والــدورات التدريبيــة ومــدى مشــاركتها علــى مــدار 
عشــر ســنوات مــن 1955–1965 باملؤمتــرات الدوليــة، كمــا مت ذكــر أســماء العلمــاء 

ــم. ــرز إجنازاته ــة وأب ــم الوظيفي ومواقعه

وفــي الفصــل الثالــث مت التطــرق إلى موضوع الــذرة في إســرائيل ومؤسســة الطاقة 
الذريــة اإلســرائيلية. وقــد مّيــز الباحــث بــني نوعــني مــن املؤسســات النوويــة، وهما: 
مؤسســة الطاقــة الذريــة التــي متلــك املفاعــالت الذريــة، واملؤسســات التــي تتبــع 

التكنولوجيا.. التفوق العلمي املدني والعسكري

وعالقات إسرائيل الدولية
رشا احلسن*

* $":/9 28 *()' ا%$#"ث ا.23+4567.
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ــراء املؤسســة  ــة وتكــون حتــت إشــراف خب ملكيتهــا للجامعــات واملعاهــد التقني
ــة  ــروات الطبيعي ــع للث ــل الراب ــي الفص ــروّة ف ــرّق م ــم. وتط ــورة وتوجيهاته املذك
ومصــادر الطاقــة وصناعــات التعديــن اإلســرائيلية. وتوســع فــي الفصــل اخلامــس 
فــي عــرض األبحــاث اإلســرائيلية اجلاريــة فــي الطــب والزراعــة والفضــاء والكيميــاء 
والفيزيــاء، كمــا اســتعرض أبحاثــاً أخــرى دون شــرحها، وشــرح عــدداً مــن األبحــاث 
ــي  ــة الت ــع احلساس ــرب للمواضي ــاء الع ــار العلم ــه أنظ ــرة لتوجي ــرية اخلطي الس

يجــب أن يلتفتــوا إليهــا فــي أبحاثهــم.

فــي نهايــة الكتــاب، أضــاف الباحــث ملحقــاً حــول مــا اعتبرهــا »األهــداف 
العســكرية والعلميــة فــي فلســطني احملتلــة« تنــاول فيــه تفاصيــل مهمــة عــن 

ــرى. ــكرية أخ ــداف عس ــة وأه ــرعات الذري ــة واملس ــالت الذري املفاع

ــب  ــن الكت ــدد م ــق“ ع ــام وحقائ ــلة ”أرق ــن سلس ــز ضم ــن املرك ــدرت ع ــا ص كم
للتوزيــع اخلــاص واحملــدود، التــي كانــت موجهــة بشــكل خــاص للخبــراء واملعنيــني 
باملوضــوع دون توزيعهــا توزيعــاً واســعاً. ومــن ضمــن هــذه الكتــب؛ كتــاب »الطاقــة 
ــذي صــدر فــي  ــة فــي إســرائيل« للمهنــدس الباحــث بطــرس لبكــي ال الكهربائي
متــوز/ يوليــو 1969. وتنــاول الباحــث فــي دراســته املؤسســات العاملــة فــي حقــل 
ــة  ــي البداي ــرح ف ــادي. فش ــا اإلداري واالقتص ــا وتطوره ــة ودوره ــة الكهربائي الطاق
النواحــي القانونيــة واملاليــة لبدايــات عمــل مؤسســات الكهربــاء فــي فلســطني، 
والتســهيالت التــي حصلــت عليهــا مــن املنــدوب الســامي. وفّصــل باألرقــام وضــع 
ــث  ــام 1967. حي ــى الع ــام 1921 حت ــي الع ــها ف ــذ تأسيس ــاء من ــركة الكهرب ش
تطــرق الباحــث إلــى تطــور محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة والتغيــرات التــي 
طــرأت عليهــا، واألعمــال الســنوية التــي قامــت بها شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية، 
مــن جتهيــز باحملــوالت وتطويــر لطاقــة التحويــل وعــدد احملــوالت ومحطــات التحويــل.. 
وفــي ختــام كتابــه، شــرح الباحــث دور الطاقــة الكهربائيــة فــي اضطهــاد األقليــة 
العربيــة مقابــل تهويــد اجلليــل واملناطــق احلدوديــة واملســاهمة فــي إســكان اليهــود 
منطقــة اجلنــوب. وفــي الكتــاب، كمــا فــي جميــع كتــب سلســلة »حقائــق وأرقــام« 

تركيــز واضــح علــى املعلومــات الرقميــة اخلاصــة مبوضــوع البحــث. 

ــول  ــر العق ــرائيل وعص ــوان »إس ــب بعن ــك، كتي ــلة كذل ــب السلس ــني كت ــن ب  وم
اإللكترونيــة« للباحــث أحمــد حجــاج، الــذي صــدر فــي شــهر تشــرين األول/ 
أكتوبــر 1969. ويقصــد الباحــث بـ«العقــول اإللكترونيــة« مــا نســميه فــي أيامنــا 
هــذه بالكمبيوتــرات والرقمنــة اإللكترونيــة. يبــدأ الباحــث دراســته بعــرض ســريع 
ــا  ــا رافقه ــة، وم ــدة األميركي ــات املتح ــي الوالي ــة« ف ــول اإللكتروني ــور »العق لظه

التكنولوجيا.. التفوق العلمي المدني والعسكري.. وعالقات إسرائيل الدولية
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ــذا  ــة. وه ــذه التقني ــالك ه ــى امت ــي عل ــس العامل ــوم والتناف ــي العل ــور ف ــن تط م
الكتيــب يوضــح مــدى اهتمــام مركــز األبحــاث مبعرفــة تفاصيــل التقــدم العلمــي 
الــذي وصلــت إليــه دولــة االحتــالل ومجــاالت اســتخدامها للتقنيــات اجلديــدة فــي 
العلــوم كافــة، حيــث شــرح الباحــث بالتفصيــل دمــج علــم اإللكترونيــات بنظــام 
تدريــس العلــوم والرياضيــات فيهــا، ودمجــه بنظــام البحــث العلمــي مــع التركيــز 
علــى أهــم مراكــز األبحــاث اإللكترونيــة فــي »إســرائيل«. كمــا شــرح الباحــث عــن 
تطــور الصناعــات اإللكترونيــة اإلســرائيلية التــي لــم تقتصــر فقــط علــى املــواد 
اإللكترونيــة الالزمــة للمســتهلك، مثــل: أجهــزة الراديــو والتلفــاز والتســجيل.. بــل 
تخطتهــا إلــى االســتخدامات الصناعيــة، مثــل: »احلواســيب« وأجهــزة املواصــالت 
الســلكية والالســلكية.. وأيضــاً لألغــراض العســكرية، مثــل: الطائــرات والصواريــخ 
ــوق  ــى أن التف ــاه إل ــث االنتب ــت الباح ــد لف ــكرية... وق ــه العس ــزة التوجي وأجه
التكنولوجــي ال يقــاس بعــدد األجهــزة التــي متتلكهــا الدولــة، إمنــا بنوعهــا وطريقــة 
اســتخدامها، وفــي هــذا اجملــال كانــت »إســرائيل« متفوقــة علــى الــدول األوروبيــة 
ــراء  ــى ش ــراف عل ــة لإلش ــة حكومي ــات جلن ــذ البداي ــأت من ــا نش ــة. كم املتقدم
»العقــول اإللكترونيــة« واســتخدامها اســمها »جلنــة األوتوميشــن ومراكــز العقــول 
اإللكترونيــة فــي القطاعــني املدنــي والعســكري«. وفــي الكتــاب عــدد مــن املالحــق 

التــي حتتــوي علــى إحصــاءات ذات عالقــة مبوضــوع البحــث.

ــس  ــن نف ــدود ضم ــاص واحمل ــع اخل ــاب للتوزي ــه 1969 كت ــام نفس ــي الع ــدر ف وص
السلســلة بعنــوان »األبحــاث الذريــة اإلســرائيلية« للباحــث يوســف مــروّة. حــرص 
ــام  ــات واألرق ــدث املعلوم ــع أح ــى جم ــاث، عل ــز األبح ــن مرك ــف م ــث، بتكلي الباح
اخلاصــة باملوضــوع لتزويــد املؤسســات الفلســطينية والعربيــة املعنيــة بهــا. فوّضح 
الباحــث فــي الفصــل األول مــن كتابــه النشــاط الــذري اإلســرائيلي منــذ بداياتــه، 
ــاول  ــم تن ــة اإلســرائيلية بالتفصيــل، ث ــي األبحــاث الذري وتنــاول فــي الفصــل الثان
موضــوع الســالمة النوويــة وفيزيــاء األشــعة. وخصــص الفصــل الرابــع للتطبيقــات 
ــة  ــة والزراع ــي الصناع ــتخداماتها ف ــرح اس ــث ش ــة، حي ــة الذري ــلمية للطاق الس
ــة.. وفــي الفصــل اخلامــس شــرح مــا متكــن مــن  ــاء الذري والطــب النــووي والكهرب
احلصــول عليــه مــن معلومــات حــول القنبلــة الذريــة اإلســرائيلية وأســرار تركيبها.. 

وفــي الكتــاب مالحــق مهمــة لــذوي االختصــاص.

ــب،  ــس الكات ــان لنف ــان هام ــدر كتاب ــطينية، ص ــات فلس ــلة دراس ــن سلس وضم
ــع  ــال تصني ــي مج ــالل ف ــي لالحت ــدم التقن ــني للتق ــة اخملتص ــان متابع يعكس
ــوات  ــاب »الق ــا؛ كت ــه، وهم ــدو وقدرات ــة الع ــم لدراس ــعي الدائ ــلحة، والس األس
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اإلســرائيلية احملمولــة جــواً« للباحــث محمــود عزمــي، الــذي صــدر فــي العــام 1973، 
وكتــاب »القــوات املدرعــة اإلســرائيلية عبــر أربــع حــروب« لنفــس الباحــث، والــذي 

ــران 1975.  ــي حزي ــدر ف ص

يبحــث الكاتــب فــي كتابــه األول التطــور التاريخــي لوحــدة املظليــني اإلســرائيليني، 
ــر  ــة »مم ــل عملي ــدة مث ــذه الوح ــا ه ــي نفذته ــات الت ــن العملي ــدداً م ــل ع ويفّص
ــات  ــرق للعملي ــا يتط ــام 1967، كم ــل الع ــات قب ــام 1956، والعملي ــي الع ــال« ف مت
التــي قامــت بهــا القــوات احملمولــة جــواً فــي حــرب العــام 1967 بشــكل خــاص وفي 
حــرب االســتنزاف كذلــك. ثــم يوضــح الباحــث كيــف مت اســتخدام القــوات احملمولــة 
جــواً ضــد املقاومــة الفلســطينية خصوصــاً فــي معركــة الكرامــة. وينهــي كتابــه 
بفصــل بعنــوان »اجتاهــات تطــور القــوات اإلســرائيلية احملمولــة جــواً« ناقــش فيــه 
توقعاتــه للتغيــرات التــي ســتدخلها دولــة االحتــالل علــى قواتهــا اجلويــة واملهــام 

القتاليــة احملتملــة للمظليــني فــي املســتقبل.

وفــي كتابــه »القــوات املدرّعــة اإلســرائيلية عبــر أربــع حــروب« بــدأ الباحــث بشــرح 
نظريــات حــرب املدرعــات بشــكل عــام، ثــم كتــب بإســهاب عــن تاريخ نشــأة ســالح 
املدرعــات اإلســرائيلي وتطــوره علــى فتــرات زمنيــة قســمها حســب احلــروب التــي 
خاضتهــا هــذه القــوات. بــدأ بشــرح تطــور ســالح القــوات املدرعــة منــذ تشــكيل 
أول وحــدة مدرعــة إســرائيلية أثنــاء الهدنــة األولــى حلــرب عــام 1948 حتــى حــرب 
عــام 1956، مــروراً بالعمليــات التــي خاضتهــا تلــك املدرعــات علــى احملــاور الثالثــة؛ 
ــي 1956 و1967،  ــني حرب ــم شــرح عــن تطورهــا ب ــي واألوســط والشــمالي. ث اجلنوب
ــة  ــة األردني ــى اجلبه ــة وعل ــة املصري ــى اجلبه ــات عل ــات املدرع ــول عملي ــب ح فكت
واجلبهــة الســورية، وكيــف تصرفــت هــذه القــوات علــى كل جبهــة مــن اجلبهــات، 
والتكتيــكات التــي اتبعتهــا. بعــد ذلــك، تطــرق الباحــث للحديــث عــن تطور ســالح 
املدرعــات اإلســرائيلي بــني حربــي 1967 و1973، وكيــف أّن هــذه القــوات لــم تســتغِن 

عــن املدرعــات أو تزيــد فــي أعــداد املشــاة املرافقــني لهــا كمــا توقــع البعــض. 

وخصــص الباحــث فصــالً كامــالً للحديــث عــن ميــزان القــوى بــني املدرعــات العربية 
واملدرعــات اإلســرائيلية فــي حــرب عــام 1973، كمــا تطــرق لقتــال املدرعــات علــى 
اجلبهــات املصريــة والســورية بإســهاب، وقــارن بــني حربــي عــام 1967 و1973 علــى 
نفــس اجلبهــات. وفــي الفصــل األخيــر للكتــاب حتــدث الباحــث عمــا أطلــق عليــه 
»التأهــب للحــرب اخلامســة«، حيــث شــرح عــن وضــع ســالح املدرعــات اإلســرائيلي 
وحجمــه وتوقعاتــه حلــرب قريبــة مــن تاريــخ كتابــة الكتــاب فــي أيــار/ مايــو 1975.
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ــي  ــم األيوب ــدم الهيث ــّد املق ــاً، أع ــطينية أيض ــات فلس ــلة دراس ــن سلس وضم
ــام 1974.  ــي الع ــات« ف ــرات واملدرع ــز الطائ ــوان »متيي ــاً بعن ــد اهلل كتاب ــام عب وهش
وقــد كان هــدف مركــز األبحــاث مــن نشــره أن يكــون دليــالً للمقاتلــني يحتــوي كل 
ــة؛  ــرات اخملتلف ــز الطائ ــة لتميي ــور ضروري ــات وص ــن معلوم ــل م ــا يحتاجــه املقات م

ــات...  ــات، واملصفح ــواع الدباب ــرات، وأن ــل، والهليكوبت ــال، والنق ــرات القت طائ

لــم يتوقــف االهتمــام مبوضــوع التقــدم التكنولوجــي للعــدو عنــد هاتــني 
السلســلتني بــل تخطاهمــا إلــى سلســلة الكتــب التــي تصــدر عــن املركــز وإلــى 
دوريــة »شــؤون فلســطينية«. وهنــا يجــدر التنويــه إلــى أّن سلســلة الكتــب ودوريــة 
ــت  ــني وليس ــراء واملهتم ــور الق ــة جلمه ــدارات موّجه ــطينية« إص ــؤون فلس »ش

ــابقتني.  ــلتني الس ــا السلس ــع كم ــدودة التوزي مح

 صــدرت فــي العــام 1973 أربــع دراســات فــي دوريــات »شــؤون فلســطينية« وهــي؛ 
»التعــاون التقنــي األميركــي– اإلســرائيلي إلنتــاج »الســوبر ميــراج« لهشــام عبــد 
ــح  ــض املالم ــالن، و«بع ــد عج ــلدكتور محم ــرائيل« لـ ــي إس ــا ف اهلل، و«التكنولوجي
ــري  ــود خي ــور محم ــرائيل« للدكت ــي إس ــي ف ــي والتكنولوج ــدم العلم ــارزة للتق الب
ــي  ــث العلم ــي البح ــرائيل ف ــي إس ــا ف ــد العلي ــات واملعاه ــه، و«دور اجلامع بنون

ــرة.  ــاح تني ــر مصب ــي« لبك والتكنولوج

ــي األميركــي– اإلســرائيلي  ــد اهلل فــي دراســته »التعــاون التقن يوضــح هشــام عب
إلنتــاج »الســوبر ميــراج« تفاصيــل التعــاون واالتفــاق األميركــي– اإلســرائيلي 
ــوص  ــتقبلية بخص ــه املس ــراج« وتوقعات ــوبر مي ــرات الـ«س ــاج طائ ــوص إنت بخص
ذلــك. وتنــاول أحدهــا موضــوع التفــوق التكنولوجــي علــى الــدول العربيــة، ومــدى 
ــادة الفجــوة التكنولوجيــة املوجــودة بينهــا وبــني  ــة اإلســرائيلية بزي اهتمــام الدول
دول املنطقــة، كمــا بحــث موضــوع النشــاط العلمــي فــي »إســرائيل« وتركيزهــا 

ــنوياً.  ــي س ــم العلم ــا وإنتاجه ــوق علمائه ــرورة تف ــى ض عل

وفــي تقريــر »بعــض املالمــح البــارزة للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي إســرائيل«، 
اهتــم د. محمــود خيــري بنونــه بدراســة نظــام التعليــم فــي »إســرائيل« والنشــاط 
ــي  ــدم العلم ــز التق ــم ركائ ــرح أه ــا ش ــا، كم ــة فيه ــز البحثي ــي للمراك العلم
ــرائيل  ــك إس ــث متتل ــري، حي ــل البش ــا بالعام ــي حصره ــا الت ــي فيه والتكنولوج
ــنّي  ــة. وب ــوارد املتاح ــكانها، وامل ــداد س ــبة لتع ــاء بالنس ــن العلم ــبة م ــى نس أعل
ــة االحتــالل التفــوق العلمــي والتكنولوجــي لهــا مــن  الباحــث كيــف جعلــت دول

ــة. ــا القومي ــى أهدافه أول
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ــي  ــث العلم ــي البح ــرائيل ف ــي إس ــا ف ــد العلي ــات واملعاه ــر »دور اجلامع ــا تقري أّم
والتكنولوجــي« لبكــر مصبــاح تنيــرة، فقــد جــاء مكمــالً للتقريريــن اللذين ســبقاه، 
ــرائيلية  ــات اإلس ــن اجلامع ــة م ــرح دور كل جامع ــل والش ــاول بالتفصي ــث تن حي
ــة  ــارئ طبيع ــل الق ــي، وفّص ــث العلم ــر البح ــي تطوي ــا ف ــد العلي ــع املعاه وجمي
األبحــاث التــي تقــوم بهــا الدوائــر واملعاهــد اخملتلفــة واهتماماتهــا العلميــة، فــي 
محاولــة لتوجيــه الباحثــني العــرب لطبيعــة األبحــاث التــي يجــب أن يقومــوا بهــا 

ــم. ــة عدوه ملواجه

وقــد توالــت فــي »شــؤون فلســطينية« األبحــاث التــي تناولــت جوانــب مختلفــة 
ــة  ــي، ودراس ــا العلم ــرائيلية وتفوقه ــة اإلس ــع التقني ــول مواضي ــة ح ــن املعرف م
ــات  ــا أّن املعلوم ــح لن ــة. ويتض ــي املواجه ــتخدمة ف ــات املس ــلحة والتقني األس
التــي كانــت فــي البدايــة موجهــة إلــى أشــخاص محدديــن فــي نشــرات خاصــة، 
ــور  ــر جلمه ــت تنش ــل أصبح ــرار، ب ــاع الق ــاء وصن ــى العلم ــراً عل ــد حك ــم تع ل
ــرة  ــة »شــؤون فلســطينية«، حيــث شــهدت فت القــراء واملهتمــني فــي أعــداد دوري
ــا  ــة، بعضه ــن 14 دراس ــر م ــر أكث ــرين نش ــرن العش ــات الق ــبعينيات وثمانيني س

ــرة. ــة كبي ــى درج ــص إل متخص

ــغ 25  ــغ 23 ومي ــي مي ــني طائرت ــة ب ــة وتكتيكي ــة تكنولوجي ــته »مقارن ــي دراس  ف
وطائــرات الفانتــوم وتــوم كات وايغــل« حملمــود عزمــي التــي صــدرت فــي العــدد 84 
ــذه  ــني ه ــل ب ــات بالتفصي ــث الفروق ــنّي الباح ــي 1978، ب ــرين الثان ــهر تش ــي ش ف
الطائــرات، وأســعارها، وتعــرض لذكــر الفــرق فــي قدراتهــا القتاليــة واســتخداماتها 

اخملتلفــة. 

 فــي شــهر متــوز/ يوليــو 1975 صــدرت دراســة بعنــوان »حتــدي التقنيــة اإلســرائيلية 
»شــؤون  مــن   47 العــدد  فــي  مقصــود،  ســالم  لهالــة  نواجههــا«  وكيــف 
فلســطينية«. شــرحت الباحثــة كيــف تطــور البحــث العلمــي فــي دولــة االحتــالل 
ــرات  ــي املؤمت ــاركة ف ــرائيليني باملش ــني اإلس ــام الباحث ــام 1948، واهتم ــذ الع من
ــة.  ــم النووي ــاً أبحاثه ــة وخصوص ــم البحثي ــر معاهده ــة وتطوي ــة العاملي العلمي
وقــد بينــت الباحثــة كيــف اهتــم العلمــاء بشــكل خــاص بتطويــر األبحــاث فــي 
اجملــال العســكري، وإدخــال حتســينات علــى أســلحتهم البريــة والبحريــة واجلويــة... 
ــرات  ــرائيلية، والتطوي ــة اإلس ــات املدني ــى الصناع ــل إل ــت بالتفصي ــا تطرق كم
ــكرية-،  ــة العس ــة بالصناع ــة –املتصل ــة اإللكتروني ــى الصناع ــا عل ــي أدخلته الت
ــة –التــي منــت بعــد اســتيالء إســرائيل علــى نفــط ســيناء-.   والصناعــة الكيماوي
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ــي  ــرار السياس ــو الق ــة ه ــدول العربي ــص ال ــا ينق ــى أّن م ــة إل ــص الباحث وتخل
ــى  ــى تبق ــة حت ــن البيروقراطي ــرر م ــة والتح ــة العلمي ــودات البحثي ــم اجمله وتنظي

ــي. ــدم العلم ــة للتق مواكب

ــوان  ــة بعن ــرت دراس ــل 1976، نش ــان/ أبري ــي نيس ــدر ف ــذي ص ــدد 56 ال ــي الع  ف
ــث  ــاول الباح ــن. تن ــاس الزي ــور إلي ــة« للدكت ــي املعرك ــا ف ــم والتكنولوجي »دور العل
املوضــوع بالتحليــل باألرقــام واحلقائــق، حتــى يبــني كيــف يخــدم التقــدم العلمــي 
البلــدان ضــد التخلــف، وكيــف يفيــد فــي الدفــاع واألمــن واحلــروب بشــكل خــاص. 
ــي  ــا ف ــا ودورهم ــم والتكنولوجي ــور العل ــن تط ــذة ع ــة نب ــي البداي ــى ف ــد أعط فق
ــات  ــالك التقني ــوم وامت ــي العل ــة ف ــار العربي ــع األقط ــن وض ــرح ع ــة، وش املعرك
احلديثــة بعــد حــرب عــام 1967، خصوصــاً لبنــان. ثــم عقــد مقارنــة موســعة بــني 
ــاج  ــدل اإلنت ــي مع ــرة ف ــات الكبي ــرزت الفروق ــا ب ــرائيل، وهن ــة وإس ــار العربي األقط
ــة  ــة والذري ــاث العلمي ــدد األبح ــرين، وع ــاء الناش ــدد العلم ــرد، وع ــي للف العلم
ــة، وغيرهــا..  ــب العلمي ــى البحــوث، وإصــدار الكت املنشــورة، ومعــدالت اإلنفــاق عل
وناقــش الباحــث تســاؤلني هاّمــني وهمــا؛ هــل يخــدم العلــم العربــي املعركــة؟ ومــا 
هــي أســباب تخلــف العلــم العربــي؟ ثــم أفــرد جــزءاً كبيــراً مــن دراســته للحديــث 
عــن »الثــورة الفلســطينية والعلــم«، وكيــف اســتفادت الصهيونيــة مــن العلــم 
فــي »بنــاء الدولــة« وتطويــر قدراتهــا العســكرية والنوويــة. ولــم يتوقــف الباحــث 
ــر  عنــد مرحلــة الوصــف، بــل تخطاهــا إلــى اقتــراح إســتراتيجيات علميــة لتطوي
ــي  ــة ف ــات احلديث ــف التقني ــة، وتوظي ــدان العربي ــي البل ــا ف ــم والتكنولوجي العل
خدمــة املعركــة مــع العــدو. وكمــا ذكــرت »هالــة ســالمة مقصــود« فــي الدراســة 
الســابقة، ذكــر الباحــث أّن أوّل خطــوة تنفيذيــة فــي االجتــاه الصحيــح تكــون بوجود 

قــرار سياســي داعــم. 

واهتمــت »شــؤون فلســطينية« بنشــر دراســات حــول اإلســتراتيجية اإلســرائيلية 
والتقنيــات املســتخدمة فــي احلــروب. ففــي العــدد 84 الــذي صــدر في شــهر تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1978، كتــب محمــود عزمــي دراســة بعنــوان »حــرب تشــرين: تخلف 
ــتخدمة  ــات املس ــا التقني ــش فيه ــك«، ناق ــي والتكني ــور التقن ــتراتيجية وتط اإلس
فــي حــرب تشــرين والفــرق بينهــا وبــني حــرب عــام 1948. وفــي ثمانينيــات القــرن 
ــكالية  ــوان »إش ــازي بعن ــني حج ــة حلس ــدد 188 دراس ــي الع ــرت ف ــرين، ظه العش
ــة  ــة مترجم ــى دراس ــدة عل ــرائيلية« معتم ــتراتيجية اإلس ــي اإلس ــوق« ف »التف

بعنــوان »الكميــة والنوعيــة فــي اإلســتراتيجية اإلســرائيلية«.
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وفــي العــدد 192 مــن »شــؤون فلســطينية« نشــرت دراســة لعمــرو هاشــم ربيــع 
بعنــوان »التكنولوجيــا العســكرية اإلســرائيلية«. تناولــت الدراســة موضــوع 
التطــور التكنولوجــي فــي دولــة االحتــالل بالتفصيــل، فتــم توضيــح أهــم دعائــم 
ــات  ــي الصناع ــة، وف ــة والبحثي ــات التعليمي ــي املؤسس ــي ف ــور التكنولوج التط
ــد  ــق-. وق ــكل أعم ــكرية –بش ــات العس ــي الصناع ــة، وف ــي الزراع ــة، وف اإللكتروني
عــرض الباحــث نشــأة صناعــة األســلحة اإلســرائيلية وتطــور الصناعــات احلربيــة 
اخملتلفــة، وناقــش عوامــل جناحهــا مــن خبــرة عمليــة، وشــعور باخلــوف مــن حظــر 
ــر الســالح لهــا مــن بعــض الــدول الكبــرى، وعوامــل داخليــة عديــدة. وفــي  تصدي
الدراســة تفاصيــل مهمــة حــول تطــور أنــواع األســلحة اخملتلفــة؛ أســلحة املشــاة، 
واملدرعــات، والدفــاع اجلــوي، والســالح البحــري، وإنتــاج القنابــل والصواريــخ، وصناعة 
ــة  ــا الدول ــت عليه ــي حصل ــالح الت ــاج الس ــص إنت ــم تراخي ــر أله ــرات.. وذك الطائ

ــرة مــن عــام 1981 حتــى عــام 1985-. اإلســرائيلية –خصوصــاً فــي الفت

ــع  ــرائيلية، والتوس ــة اإلس ــدرات النووي ــرح الق ــته بش ــي دراس ــث ف ــم الباح اهت
التكنولوجيــا  موضــوع  ناقــش  ثــم  وقدراتهــا،  النوويــة  املفاعــالت  مبوضــوع 
ــاون  ــف أدى التع ــدة، وكي ــات املتح ــع الوالي ــات م ــار العالق ــي إط ــرائيلية ف اإلس
اإلســرائيلي– األميركــي فــي مجــال الصناعــات احلربيــة إلــى تطويــر هــذا القطــاع 
وتوقيــع اتفاقيــات إســتراتيجية. كمــا ناقشــت الدراســة الصــادرات التكنولوجيــة؛ 
ــي  ــع ف ــرائيلي والتوس ــالح اإلس ــر الس ــني تصدي ــت ب ــكرية، وربط ــة والعس املدني

ــة. ــية اخلارجي ــات السياس العالق

ــة  ــوان »األبعــاد اإلســتراتيجية والتكنولوجي ــول 1989، صــدرت دراســة بعن ــي أيل ف
ــن  ــط م ــد فق ــام واح ــد ع ــم، بع ــام فهي ــرائيلي« لهش ــي اإلس ــر االصطناع للقم
إطالقــه. وكانــت الدراســة مميــزة فــي تنــاول تطــور القمــر االصطناعــي اإلســرائيلي 
ــث  ــدأ الباح ــد ب ــة. فق ــة واإلعالمي ــتراتيجية والعلمي ــه اإلس ــه وتأثيرات ومواصفات
بشــرح تطــور تكنولوجيــا األقمــار الصناعيــة عامليــاً، وأنواعهــا، واســتخداماتها. ثــم 
توســع فــي تفاصيــل تطــور فكــرة القمــر االصطناعــي اإلســرائيلي، وبــنّي خطــوات 
التعــاون العلمــي أو التقنــي بــني إســرائيل وبــني الواليــات املتحــدة األميركيــة التــي 
أدّت إلــى هــذا التطــور. وفــي الدراســة شــرح مفصــل ملواصفــات القمــر الصناعــي 
ــات أخــرى  ــود، وبيان ــزود بالوق ــات الت ــوزن، وبيان ــث الشــكل وال اإلســرائيلي مــن حي
ــأّن القمــر  ــل االدعــاء اإلســرائيلي ب مهمــة للمعنيــني. ويناقــش الباحــث بالتفصي
االصطناعــي »جتريبــي– علمــي«، كمــا يحــاول توقــع تأثيراتــه علــى املنطقــة ككل، 
علــى املســتوى اإلســتراتيجي، واملســتوى العلمــي– التقنــي، واملســتوى اإلعالمــي. 

التكنولوجيا.. التفوق العلمي المدني والعسكري.. وعالقات إسرائيل الدولية
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ويختــم الباحــث دراســته بوضــع تصــور ألســاليب عربيــة ممكنــة ملواجهــة تأثيــرات 
هــذا القمــر االصطناعــي علــى املنطقــة.

يالحــظ أّن مركــز األبحــاث منــذ تأسيســه بــدأ باســتكتاب الباحثــني واخملتصــني حول 
مختلــف املوضوعــات املهمــة بغــرض توفير املعلومــات الدقيقــة للمهتمــني بالوضع 
ــول  ــي احلل ــث ف ــتمرار البح ــز باس ــاول املرك ــم، وح ــكري القائ ــي والعس السياس
ــاً، بهــدف الوصــول  ــر فــي األوضــاع القائمــة عاملي ــراح ســبل للتغيي ــة واقت املمكن

إلــى حتريــر البــالد واســتعادة احلــق املســلوب. 

التكنولوجيا.. التفوق العلمي المدني والعسكري.. وعالقات إسرائيل الدولية
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