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 البحث مدتخمز
 ،إذ العذخيغ القخف  نيايات إلى الحجيثة العدكخية التقشيات تصػر تاريخ يخجع

 العدكخؼ  الجانب حاز التي والستقجمة الكبيخة العمسية واالكتذافات االختخاعات ضيخت
 السدمح بالرخاع الخاصة واألدوات والسعجات االسمحة انتاج في االوفخ السجاؿ مشيا

 عبخ راالتاالت عغ ،فزلا  والبحخية والجػية البخية السدمحة القػات اصشاؼ وشسل
 متدايج ادت دوراا  التي التقشيات العدكخية تصػر أف مغ البحث اىسية ،وتتأتى الفزاء
 عمى وقجرتيا الجولية القػػ  ىـخ في مػقعيا وتحجيج الجولة قػة تعديد في األىسية
 السدمحة والتشطيسات االرىاب مكافحة مدألة في سيسا ال الجولية الدياسة في التأثيخ

قبل  مغ وترشيعيا بامتلكيا تسثمت خصيخة انعكاسات ليا والستصخفة. بجأت
وبالخغع  ،والجوؿ الذعػب وسلمة وحياة امغ واستعساليا لتيجيج السدمحة التشطيسات

مجاؿ انتاج  في الجولية القػػ  بيغ كبيخيغ وتشافداا  سباقاا  يذيج مغ ذلظ فاف العالع
 التشطيسات بيج ليا الىوصػ  عجـ ضساف مغ ستتسكغ ىحه القػػ  ىحه التقشيات .فيل

وعميو فاف العمع والتصػر ،وىل اف تيجيج االمغ سيػقف ىحا التشافذ؟  السدمحة؟
ولكغ ،التقشي ال يعخؼ التػقف السيسا بسا يتعمق بإنتاج االسمحة وسباؽ التدمح 

ال ،ىشالظ حخص بجا اكبخ مغ قبل لزساف عجـ وصػؿ ىحه التقشيات يج االرىاب 
 ميا لسكافحتو والقزاء عميو .  سيسا وانو يتع استخجا
 التيجيجات –الجساعات السدمحة –العدكخية  -التقشيات -الكمسات السفتاحية :

mailto:Omar.oo14@yahoo.com
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Growing Armed Conflicts 
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Assistant Lecturer / International Relations Dep./ Faculty of Political 
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Abstract 

     The history of the development of modern military 
techniques backs to the end of the 20th century as the 
inventions and the large and advanced scientific discoveries 
emerged. The military side gained the most advantage in the 
production of weapons, equipment and tools related to armed 
conflict, and included armed forces on land, air and sea as well 
as all communications through space. The importance of the 
research is that the development of military techniques, which 
have played an increasingly important role in strengthening the 
power of the state and its location in the pyramid of 
international forces and its ability to influence international 
politics, especially in the issue of combating terrorism and 
armed extremist organizations, that have had serious 
implications for being possessed and made by armed 
organizations and to be used threaten the security, lives and 
safety of peoples and nations. Nevertheless, the world is 
witnessing a great race and competition between the 
international powers in the production of these techniques. Will 
these forces be able to ensure that they do not reach the hands 
of the armed organizations? Will the threat of security stop this 
competition? Therefore, science and technological development 
do not stop, especially with respect to arms production and  
arms race, but there is a greater concern than before to ensure 
that these techniques do not reach the hands of terrorism 
especially as they are to be used to fight and eliminate it. 

    Key Words: Technology - Military - Group Forces – 

Threats 
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 :سقجمةال
  ،إذ العذخيغ القخف  نيايات إلى الحجيثة العدكخية التقشيات تصػر تاريخ يخجع     

 الجانب حاز التي والستقجمة الكبيخة العمسية واالكتذافات االختخاعات ضيخت
 الخاصة واألدوات والسعجات االسمحة انتاج في االوفخ السجاؿ مشيا العدكخؼ 
 عغ ،فزلا  والبحخية والجػية البخية السدمحة القػات اصشاؼ وشسل السدمح بالرخاع

 التجميخ واسمحة الشػوؼ  الدلح انتاج في الكبيخ والتصػر الفزاء عبخ االتراالت
 كخؼ العد السجاؿ في سػاء الرغخ الستشاىية التقشيات صشاعة جانب ،الى الذامل

 بيا يتسيد التي الدسات مغ اليػـفي عالع  التغييخ صفة أصبحت. فقج غيخه اـ
 مياديغ شتى في الستلحقة والتقشية  العمسية التصػرات بفعل وذلظ السعاصخ عالسشا
 السجاؿ في سيسا ال الجولية التفاعلت مجسل عمى أيزاا  آثارىا تخكت والتي الحياة

الحؼ  اليائل التقشي التصػر إلى يدتشج العدكخية القجرات تصػيخ أصبح فقج العدكخؼ 
 مغ اليائل الكع ىحا انتاج وإف، الجولية التصػرات مختمف في الخئيذ الستحكعاصبح 

 أسمحة مغ وابتكاره إنجازه تع لسا بالكثيخ يجيغ إنسا الحخبية واألسمحة السعجات
 التقشية تجيغ وكسا، الثانية العالسية لمحخب القتالية الستصمبات إلييا الحاجة فخضت

 وااللكتخونيات والكيسياء الصبيعة لعمػـ السعاصخ تصػرىا في الحجيثة العدكخية
 . خاصة والعدكخية كافة الرعج عمى وإنجازاتو البذخؼ  العقل ،حيث أساساا 
 :البحث اىسية

 متدايج دوراا  ادت ة التيالعدكخيالتقشيات  تصػر أف مغ البحث اىسية تأتي    
 عمى وقجرتيا الجولية القػػ  ىـخ في مػقعيا وتحجيج الجولة قػة تعديد في األىسية
 السدمحة والتشطيسات االرىاب مكافحة مدألة في السيسا الجولية الدياسة في التأثيخ

 محجودة مداحات في تجخؼ  تعج ولع، الحخب ووسائل شخؽ  تغيخت حيث. والستصخفة
 أو االرض تحت انفاؽ يف او ضيقة واماكغ مأىػلة مجف في تجار اصبحت انسا
 . وغيخىا االفتخاضي العالع في
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 : البحث اشكالية
 تسثمت خصيخة انعكاسات لو بجأت العدكخية لمتقشيات الستدايج والتصػر الجور اف    

 الجساعات قبل مغ الستصػرةالتقشيات  ليحه الحاالت بعس في ترشيعالو باالمتلؾ 
 الذعػب وسلمة وحياة امغ لتيجيج واستعساليا والستصخفة السدمحة والتشطيسات

 مغ وبالخغع،يا مش والتخمز الجساعات ىحه ملحقة صعػبة مغ زاد ما. والجوؿ
التقشيات  ىحه وتصػيخ انتاج زيادة في قػياا  تشافداا  تخػض الجولية القػػ  مازالت ذلظ
 وغيخ السعمشة االبحاث. فزلا عغ ليا تخصج التي الزخسة السيدانيات خلؿ مغ

 بيحا الجانب. ةالسعمش
 : البحث فخضية

 كبيخ دورلو  الحجيثة العدكخية التقشيات تصػر اف مغ البحث فخضية تشصمق    
 العالع شيج حيث ،االرىاب عمى الحخب السيسا الججيجة الحخب مفاىيع في وفعاؿ
 ىل ،الدؤاؿ لكغ. السجاؿ ىحا في الجولية القػػ  بيغ كبيخيغ وتشافداا  سباقاا  ويذيج

 السدمحة؟ التشطيسات بيج التقشيات ىحه وصل عجـ ضساف مغ الجولية لقػػ ا ستتسكغ
 تصػيخ في الجولي التشافذ ابصاء او ايقاؼ الذعػب وامغ حياة تيجيج سيذكل وىل

 العدكخية؟ التقشيات وانتاج
 : مشيجية البحث

 جاسشيالب االستعانة تع السصخوحة التداؤالت عغ واإلجابة الفخضية ألثبات    
الستشباشي ااالستجاللي  والسشيج لػصف التقشيات العدكخية وتصػرىا الػصفي

لتحميل  التحميمي والسشيج لمكذف عغ العلقة بيغ تصػرىا واثخىا عمى امغ الذعػب
 تصػر الستعخاض التاريخي بالسشيج االستعانة وكحلظ ،ايجابيات وسمبيات ىحا الجور

 .عجمو مغ البحث ضيةفخ  إثباتعبخ التاريخ مغ اجل  العدكخيةالتقشيات 
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 :البحث ىيكمية
بالكتابة تع  الذخوع اجل ومغ، البحث وفخضية واشكالية اىسية تحجيج بعج    

 الستعخاض االوؿ السبحث تصخؽ  حيث .وخاتسة ومقجمة مباحث اربعة تقديسو الى
 عمى التعخؼ حاوؿ فقج الثاني السبحث اما. العدكخية التقشيات لتصػر تاريخي
 الدمبية األثار الثالث السبحث بيغ حيغ في.  الحجيثة العدكخية قشياتالت مغ نساذج

 التشافذ عمى فقج خررشاه لمتعخؼ االخيخ السبحث اما .الحجيثة العدكخية لمتقشيات
 .الحجيثة العدكخية التقشيات مجاؿ في الجولي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبحث األوؿ
 استعخاض تاريخي لتصػر التقشيات العدكخية
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السيسا في الجانب  والتقجـ التقشيالتصػر مغ  طخ السخء في التاريخ القخيبإذا ن     
ومجػ امكانية  بذأف التغيخ التقشيوما صيغ حػلو مغ افتخاضات ،العدكخؼ مشو 

التقجـ والتصػر في جانبو  ىحا التكيف معو سيجج ىشالظ قػة تذكيمية كبيخة مغ
نذاىج العجيج مغ اشكاؿ نا أبج. إذ فاقياالعدكخؼ عمى مدتػػ الحخب نجاحيا أو إخ

العدكخية البخية والجػية والسائية مغ اسمحة عالية الجقة في اصابة االىجاؼ  التقشية
. اذ تػجج ()وشائخات بجوف شيار ،(2)كتخونياا واخخػ بالميدرة الالى صػاريخ مػجي

دوف شيار لألغخاض  ( دولة في العالع تدتخجـ مشطػمات جػية مغ82) أكثخ مغ
فزلا  ،( دولة تشتج ىحه الصائخات وترجرىا56) كسا اف ىشاؾ اكثخ مغ .خيةالعدك

الحجيثة مغ وسائل االتراؿ الحجيثة التي تع االعتساد عمييا  قشياتالت اتاحتو عغ ما
   .(2)عدكخياا في مػاجية التشطيسات والسجاميع السدمحة

 قشيةعمػـ في التالحخب العالسية األولى أوؿ استثسار عسمي لتدخيخ ال جتع      
الحخبية عمى نصاؽ واسع بفزل ما وفختو الثػرة الرشاعية األوروبية مغ قجرات 
إنتاجية كبيخة حسمت العبء األكبخ مشيا اآللة واإلنتاج الرشاعي الكسي الحؼ تشتجو 
الرشاعة اآللية. ما أعصى لمحخب العالسية األولى االمتجاد واالتداع في الدماف 

و مغ اإلنجاز ، لتدخيخ قجراتهجانبي الرخاع كل عمى حج زل تشافذوالسكاف بف
 في الحخب. فكاف استخجاـ السجافع الخشاشة والغازات الحخبيةقشي العمسي والت

أؼ)الغازات الكيساوية( والتي اعتبخت في الفكخ العدكخؼ الحجيث اداة ردع ججيجة. 
العمع استخجاـ ع اية سم  الجبابات والصائخات كأمثمة ونساذج ناشئة في بجفزلا عغ 

قاـ شخفي الرخاع وحمفائيع  وبانجالع الحخب العالسية الثانية، الحخب إلنتاج أدوات
 .ستصمبات الحخبمغ اجل الػفاء ب البحػث العمسيةإلجخاء العجيج مغ  العمساءبجسع 

عالع وميشجس الف( 22نحػ) خت الػاليات الستحجة األميخكيةسخفعمى سبيل السثاؿ 
ػث العمسية أعصت ألسانيا الشازية القجر نفدو مغ االىتساـ لمبحليحا الغخض كسا 

وكحلظ باقي القػػ الجولية ما كاف لو اثخ كبيخ في بجاية تصػر ،(2)الحخبية قشيةوالت
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بذكل  عمى االمغ القػمي االنتاج العدكخؼ بذكل عاـ واثخ ىحا التقجـ التقشي
  . خاص

 أثخ التقجـ والتصػر التقشي عدكخيًا  –اواًل 
الصيخاف الشفاث  مجاؿ متسيدة فيعجيجة و  حخبيةقشية مشجدات ت تصػر وضيػر -2

ة والصػربيجات البحخية والسجافع اآللية والجبابات واأللغاـ السغشاشيدي اتوالخادار 
مقارات لصػاريخ عابخة التي تصػرت فيسا بعج الى  البجائية (F1/F2)والرػاريخ

لقشبمة الحرية ستحجة االمخيكية عمى انتاج اعسمت الػاليات المفزاء. ثع لرائجة اخخػ و 
العالسية  لتشتيي الحخب في الياباف ازاكي وىيخوشيساكنامجيشتي عمى والتي القتيا 

ق قفدات ىائمة مغ يحقتبانصلؽ العمع ل تسيدعرخ ججيج بعجىا يبجأ لو ، ()الثانية
 . (2)كافة السجاالت التقجـ والتصػر اإلنداني في

مغ الػاليات الستحجة االمخيكية  كلا لحخب العالسية الثانية استقصب العمع بعج ا -2
الخادع  قشيلتحقيق التفػؽ العمسي والت تشافدتا. فعطسييغالقػتيغ واالتحاد الدػفيتي ال

 شتج عغ ىحا التشافذ تصػيخفالحؼ يحسي نطاـ كل مشيسا في مػاجية اآلخخ و ،
ػاسيب الحرة والميدر والحفي مجاؿ  الستصػرة الكثيخ مغ السعجات الحخبيةوصشاعة 

مغ  والديصخة والتػجيو وغيخىا عغ بعج االلكتخونية ومعجات االتراؿ واالستذعار
لحخب العالسية الثانية وحتى يػمشا التي تمت افي العقػد الثلثة  الرشاعات الحخبية

 . (6)ىحا

ي ف مشياجاا لمعسل السشطعجعميع يزعػف بالعمع والخبخة اف ايساف القػػ الجولية  -2
ج عشو تأليف نتيعتسج عمييا مدتقبلا. مسا  ػيخ الرشاعات العدكخية تقشياا تص

 تجدحليع البخامج و  تمجسػعات متكاممة مغ العمساء والسيشجسيغ والخبخاء وضع
ليع السػارد واإلمكانات لتحقيق األىجاؼ ضسغ تػقيتات  تليع األىجاؼ وسخخ 

عمى  قشيةرات العمسية والتصػ السخررات السالية لمبحػث والت فباستعخاض،محجدة 
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وحمفائيا في الدشػات األخيخة فإنو يدتخعي سبيل السثاؿ لمػاليات الستحجة االمخيكية 
الشطخ ضخامة ىحه السخررات بالشدبة لسيدانيات الجفاع حيث ترل إلى أكثخ 

 الحؼ يبيغ حجع( 2رقع) وما يؤكج ذلظ الججوؿ ،% مغ الجخل القػمي22مغ 
وىحا مؤشٌخ قػٌؼ عمى مجػ  ،دوؿ (22)ألعمى 2226 شةلد العدكخؼ  االنفاؽ

والعدكخية واستخجاميا السيسا في  الحخبية قشيةصػيخ التاىتساـ ىحه الجوؿ بالعمع لت
أمػر جػىخية  عمىىحا التصػر  انعكذمجاؿ مكافحة التشطيسات السدمحة. فقج 

وكفاءة وسخعة  وتقميل ندبة الخصأ فييا تسثل في زيادة شاقة الشيخافتثلثة 
 .  االتراالت وسخعة التحخؾ ودقة تشفيح السشاورة

 دوؿ  22ألعمى  2226( حجع االنفاؽ العدكخؼ لدشة 2الججوؿ رقع )

 حجع االنفاؽ العدكخي  الجولة ت
 حجع االنفاؽ العدكخي  الجولة ت بسميار الجوالر

 بسميار الجوالر 

 الػاليات الستحجة 2
 االمخيكية 

 22،5 روسيا 5 689،8

 22،8 الياباف 9 252،9 الريغ 2

2 
 السسمكة العخبية

 8 65،926 الدعػدية 
 كػريا

 22،8 الجشػبية

 27،2 ألسانيا 7 62 اليشج 2
 26 فخندا 22 26،9 السسمكة الستحجة 6
تقخيخ صادر عغ مؤسدة القػة العالسية -الججوؿ مغ اعجاد الباحث باالعتساد عمى: -

( متاح عمى مػقعيا في شبكة Global Fire Powerلمجراسات العدكخية االمخيكية )
 -السعمػمات الجولية )األنتخنت(عمى الخابط:

http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp -   

 اا دافع ليا ستسيدةال قشيةتالقجرات وال خونيةااللكت يبالحػاستصػر اضاؼ ايزاا   -2
مغ  سجيػد العقمي أو الحىشيمقجرات خاصة ل التي اضافت تصػر الكسبيػتخات الى

http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp%20-
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 اآللة قجرات متعاضسة لمسجيػد العزمي االنداني مغ جية اخخػ  واضافت،جية 
كانت الحاجة أـ االختخاع  فإذا جسيعيا في الجانب العدكخؼ. والتي استخجمت،

شا أف ندجل أف الحاجة الساسة لمديصخة عمى الكع اليائل مغ السعمػمات التي فعمي
كياف تسخس عشيا السجيػد الحخبي لمحخب العالسية الثانية ىي التي دفعت لبخوز 

تدتػعب السعمػمات وتختدنيا مرشفة ليديل استخجاعيا.  قشيةالكسبيػتخ كسشطػمة ت
 ،2725تله عاـ ( ىارفارد مارؾ)اسع تحت 2722فكاف اختخاع أوؿ كسبيػتخ عاـ 

جىا والى يػمشا واستسخ بع، بتسػيل مغ الجير األمخيكي( أنياؾ)اختخاع الكسبيػتخ
 . (5)بسا يخجـ الجانب العدكخؼ  في شتى السجاالت السيسا التصػر التقشي

التي يعيذيا  السدمحة العسميات ضج عسميات الجفاع كحلظ ومغ اجل تعديد -6
قادرة عمى  تقشيات كبيخة مازاؿ يذيجىا .فقج ضيخت آثار ليا كاف عالسشا اليػـ والتي

 وكالة تقػـ،فعمى سبيل السثاؿ . لو مخصط جـػتذاؼ الجليل عغ اقخب ىكا
 متقجمة قجرات (بتصػيخDARPA)يةالستقجمة االمخيك الجفاعية البحثية السذاريع
 االتالسج في الجساعي والتيجيجات التشطيع السدمح مغ ججيجة أنػاع لسػاجية

الػكالة  تقػـ األخخػ  التػجيات بيغ ومغ، الحياة وعمػـ ()والديبخانية اإلشعاعية
 بالذبكة السترمة واإلشعاعية الشػوية األسمحة عغ الكذف أجيدة واختبار بتصػيخ

 في مخاقبة لتػفيخ بديػلة نذخىا يسكغ التي التكمفة حيث مغ والفعالة والستشقمة
 .(9)السجيشة اؽنص عمى لمسشاشق الحقيقي الػقت

 
 
 

  القػمي االمغ عمى عدكخياً  التقشي التقجـ ثانيًا/ أثخ
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ما تشصػؼ التصػرات السعاصخة في القخف الحادؼ والعذخيغ عمى فخص  قجرب     
عػامل تيجيج عجة  تػاجو لكشيا بحات الػقت. واعجة قشيةترادية وسياسية وعمسية وتاق

باب السفارقة أنو كمسا ازداد تقجـ الجوؿ بل قج يكػف مغ  ،لألمغ القػمي لمجوؿ كافة
 والتحجيات األمشية يجاتيجتلسجاالت كافة ازدادت بالتبعية الوتصػرىا تشسػياا في ا

تػاجو الجوائخ واألوساط الدياسية الخسسية السدؤولة عغ حساية ىحا الحاؿ  وفي،
تبايشاا عغ وأكثخ غسػضاا و ، مرالح الجولة بيئة استخاتيجية شجيجة التعقيج والخصػرة

الى  عا وزيخ الجفاع االمخيكي روبخت غيتذد 2227ففي عاـ  .(8)الطخوؼ الدابقة
ضخورة االبتعاد عغ القتاؿ التقميجؼ وإحجاث ثػرة في الذؤوف العدكخية مغ خلؿ 
اعتساد مقارنة أكثخ تػازناا في خػض الحخوب التقميجية وغيخ الشطامية .لحلظ 

خيق تعديد أنفاقيا عمى بخػ مشيا  سائخة عمى شصارت القػػ الجولية السيسا الك
  .(7)جل إعصاء دور أقػػ ألمشيا القػميالعدكخية مغ ا التقشية

 فاعمية القػمي األمغ أبعاد يعج مغ أكثخظ فإف ىحا التقجـ بشاءاا عمى ذل    
 انييار إلى ألف ذلظ سيؤدؼ أبجاا  بزعفو يدسح ال الحؼ البعج إذ يسثل، ووضػحاا 

 االحتلؿ تحت وقػعيا حج إلى ترل عشيفة وتيجيجات ألخصار   خضياوتع الجولة
 إلى تقديسيا أو العسل عمى أخخػ  دولة إلى وضسيا تساماا  إلغائيا أو األجشبي
لحا  وثيقاا. ارتباشاا  القػمي األمغ أبعاد بباقي البعج ىحا ويختبط صغيخة، دويلت

 أمشيا جػىخ لحؼ يسثلالعدكخؼ ا يجب اف تجيج باقي االبعاد في تقػية البعج
 أؼ فسكانة بالشدبية دولة ألؼ العدكخؼ  السيداف يترف أخخػ  ناحية ومغ ،الػششي

 التي العدكخية والسؤسدة السيداف ذلظ في مػقعيا لتغيخ تبعاا  يتغيخاف ونفػذىا دولة
سيكػف ليا دور قػؼ في الترجؼ ألؼ وبيحا  ،بيا  يعتج التي والقػة القجرة تسمظ

 . (22)الػششي أمشيا يخ مشطع ومكافحتو مغ اجل حساية خصخ مشطع او غ
 بخدعو  اليجؼ، لتحقيق وكافية عالية عدكخية لقجرات الجولة امتلؾ ففإوعميو      

 وسائل في ()الجبمػماسية بعج الثانية األداة  ُتعج القػمي،أمشيا  تيجيج عغ اآلخخيغ
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 والقػة الدياسية ةلمقػ  مدانج دعع عشرخ وىي الخارجية، الػششي األمغ حساية
 العدكخية األداة  وُتدتخجـ، الػششي األمغ أىجاؼ يحقق بسا وأدواتيسا، االقترادية

 واألداة  الدياسية، األداة  رأسيا وعمى األخخػ، األدوات تفذل عشجما كبجيل
 ،وُيخصط السعشػؼ  بالخدع العدكخية األداة  استخجاـ يبجأ أف عمىاالقترادية 

 العدكخية قػتيا بشاء في جرج. لحلظ تقػـ الجولة بالتمحدػب تراعجيا بماالستخج
 الشيائية الحؼ تدتصيع بو اعصاء والقػة الحجع إلى ترل حتى متعاقبة خصػات في

 تكػيغ حدابات تكػف  أف ويجب، عشجما يتصمب االمخ مدمح خاعخػض ص قخار
 ػصػؿال مقشعاا بحتسية مؤشخاا  تعصي التي لمجرجة دقيقة والترعيج العدكخية القػة
الدياسي  السػقف لسعصيات سميع تحميل ضػء عمى ،وضخورتو السدتػػ  ىحا إلى

 واحج كل في الحاكع العامل ىػ الػششي، األمغ يعج الحؼ والعدكخؼ واالستخاتيجي.
 .(22)عشو التخاجع أو الحخب قخار لتغميبمشيع 

و الى عدكخياا الحؼ امتجت بجايات والتقجـ التقشيمسا تقجـ يتزح اف التصػر     
وما ،تصػر والتقجـ عمى مجػ قخف تقخيباا الالحخب العالسية االولى وبعجىا استسخ ب

مى القػػ الجولية وامشيا الػششي. لحا سشتعخؼ في تحقق مغ ىحا التصػر مغ نتائج ع
والحؼ كاف لو ، الكبيخ ونساذج ىحا التقجـ التقشي بعس انػاع السبحث الثاني عمى 

 ة التشطيسات السدمحة التي امتمكت ىي االخخػ بعساثخ كبيخ السيسا في مكافح
عمييا  تمجف كاممة وسيصخ  تواسقص،بصخيقة  ما او اخخػ  ةالعدكخي ىحه التقشيات

 .أمغ دوؿ اخخػ  يجدت تومازال توىجد
 
 

 الثاني السبحث
 الحجيثة العدكخية التقشية مغ نساذج
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 السجتسعات عمى ثيخالتأ مغ والسديج السديج العمع يسارس يػـ كل مخور مع      
 يسكغ والتي ،مشيا العدكخية السيسا التصػر الدخيعة التقشية عرخ في نعير فشحغ

 قميلا  عجداا  أف حيث العدكخية الحخوب بيا تجار التي الصخيقة جحرؼ  بذكل تغيخ اف
 خػض كيفيو عمى أيزا ستؤثخ بالفعل حياتشا تغيخ التي الججيجة التقشيات مغ

لثػرة العمسية في االكتذافات واالختخاعات التي حجثت في السيسا وا. (22)الحخوب
نيايات القخف الساضي والتي شسمت كافة جػانب الحياة بسا فييا الجانب العدكخؼ 

 ليحا كاف إذ. الذامل التجميخ أسمحةبخياا وجػياا وبحخياا. فزلا عغ التصػر في 
 بيغ الجقيػق لمتػػازف  ةا نتيجػ ثالثػة عالسيػة حػخب نذػب مشػع في رئػيذ دور التصػر

 .2782/آب في الحرية لمصاقة الجولية الػكػالة تقجر ،إذ  (22)الكبػخػ  الشػويػة القػػػ 
 .(22)(نػوؼ  رأس ألف 62) بػ الشػوية الخؤوس مغ العالسي السخدوف 

 مدبػقة وغيخ ومتقجمة متفخدة نػعية ثػرة معالع بجأت الساضي القخف  نياية مع    
 تغييخ في ومؤثخاا  كبيخاا  أثخاا  بجورىا أحجثت والسعمػمات تراالتاال وتقشية وسائل في

 ىػ الحخبية واألسمحة السعجات في اليائل التقشي التصػر إف حيث الحياة، إحجاثيات
 في القتاؿ متصمبات إلييا الحاجة فخضت أسمحة مغ وصشاعتو ابتكاره تع لسا امتجاد

 الصبيعة لعمػـ بالفزل يجيغ لتصػرا ىحا وإف ، رأيشا كسا الثانية العالسية الحخب
 ،كافة الرعج عمى بإنجازاتو البذخؼ  ولمعقل ،أساسي بذكل وااللكتخونيات والكيسياء

 مغ الكثيخ حجثت العمسية االكتذافات ىحه وبفزل، الحخبي الرعيج عمى والسيسا
 وأيزاا  الشػوؼ  العرخ حتى والبارود البخار عرخ مشح العدكخية التقشية اإلنجازات

 التجارب وإجخاء واالستصلع الكذف بيجؼ الفزاء ألفاؽ اإلنداف تيادار 
  -:الحجيثة العدكخية شساذجنعخض لبعس ىحه ال وعميو ،(26)العمسية

  الحجيثة الحخب الحػاسيب)الكسبيػتخات( وإدارة – أوالً 
 معشى تعصي متخادفات جسيعيا ووسائميا وميجانيا لكتخونيةاال الحخب إف      
 ميجاف حققيا التي تمظ سيسا ال -الحجيثة التصبيقية العمـػ ستخجاـا ىػ واحج.
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 اليجػمية العدكخية التكتيكات خجمة في -العدكخؼ  الرعيج عمى اإللكتخونيات
 كاف فقج. فاعميتيا وإحباط السعيارية اإللكتخونية التجابيخ لسجابية وكحلظ والجفاعية،

 نػعية ثػرة بسثابة العذخيغ لقخف ا نياية مع( الكسبيػتخ) الحاسػب وتصػيخ أختخاع
 العمسي التقجـ درجات رفع في والتأثيخ األثخ بالغة مدبػقة وغيخ ومتقجمة متفخدة
 الحخب تقشية فيالحػاسيب  استخجاـ أحجثتيا التي الصفخة بيغ فبالسقارنة والتقشي
 التحخكات ببطء تتدع كشت انيا يتزح الساضي في العسميات مدارح وبيغ الحجيثة

 شػيمة ساعات تدتغخؽ  كانت انيا كسا. دقتيا وعجـ الستأخخة الفعل وردود خاراتوالق
 دقائق مغ أقل تدتغخؽ  التي اليػـ والجقيقة الفػرية الفعل ردود عكذ عمى،  وأياماا 
 مشح ، الػقت مغ مداره يدتغخؽ  ال لمقارات العابخ الراروخ إف حيث. ثػاف وربسا
 دقيقة 22 مغ أكثخ ميل (5222) جبع عمى لميجؼ وصػلو حتى إشلقو لحطة

 أوروبا وسط في الستسخكد السثاؿ سبيل عمى (pershing2)األمخيكي والراروخ
 وبفزل السقابل وفي ، دقائق 22 مغ أقلفي  الدػفيتي االتحاد في ىجفو يرل

 أكثخ يدتغخؽ  ال الرػاريخ ىحه تيجيجات إزاء الفعل رد فإف االلكتخونية الحػاسيب
 الخادارية السدتذعخات بػاسصة اإلشلؽ اكتذاؼ لحطة مشح قميمة وثػاني دقائق مغ

 . (25)االعتخاضية بالرػاريخ معيا والتعامل الحػاسيب بػاسصة معمػماتيا وتحميل
 متصػرة نطع وفق القتاؿ عسميات عمى والديصخة الحجيثة الحخب إدارة تتع      
 السكاف عمى الديصخة اف إذ معيا والتعامل وتحميميا األىجاؼ عغ السعمػمات لخصج

 والػقت السدافات اخترار في الكبيخ الشجاح مع قبل ذؼ مغ ايدخ باتت والدماف
 الشاس ،وربط قيػد دوف  لمسعمػمات الحخ والتجفق والتػاصل االتراؿ وسائل وتدخيع
 والسدتذعخات الحػاسيب فييا تذتخؾ الشطع وىحه الفػرية ومتغيخاتو العالع بحػادث

 بالجبابة الشيخاف إدارة نطاـ نحكخ ذلظ عمى وكسثاؿ، (29)لجقيقا التػجيو ونطع
 لتقجيخ وجيازبحاسػب  ةالسترم(M2أوM1ابخامد ) جشخاؿ الحجيثة األميخكية

 الشيخاف وإشلؽ األىجاؼ رصج ويتع ،كسا( 2)رقع الذكل في كسا بالميدر السدافة
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 لمقحائف السزاد (أكذ نايظ) نطاـ ،كحلظ الثانية مغ بأجداء وذلظ دقة بكل اتجاىي
 القحائف عغ السعمػمات يعالج حاسػب عمى يذتسل إذ لمقارات العابخة الباليدتية
 بجقة نحػىا االعتخاض صػاريخ تػجيو عمى ويعسل األمياؿ آالؼ بعج عمى السعادية

 بدخعتيا االنطسة مغ وغيخه الشطاـ ىحا كفاءة أف والشظ. معجودة دقائق خلؿ
  .(28)الحجيثة الحػاسيب بفعل إال السحىل جوالػ  بيحا تربح لع ودقتيا

 (2)رقع الذكل
 بالميدر السدافة لتقجيخ وجياز بكسبيػتخ السترمة بالجبابة الشيخاف إدارة نطاـ 

 
 
 
 
 
 
 

  -: عمى باالعتساد الباحث اعجاد مغ الذكل
   JOHN REED، The Democratization of Electronic Warfare، Article 

in, Defense Advanced Research Projects Agency , March 2012, On 

the website: - https://www.defensetech.org/05/03/2012    

 االتراالت تقشية مجاؿ في جػىخؼ  فزل أيزاا  االلكتخونية لمحػاسيب      
 مغ العجيج تذتخؾ ،حيث العسميات مدارح عمى ممةالكا والديصخة القيادة لتحقيق

 الػحجات مغ والسعمػمات البيانات لشقل شبكات في والتساثمية الخقسية الحػاسيب
 بذكل السػاقف عمى القيادات تعخؼ معو يسكغ بسا التذكيلت قيادة إلى الرغخػ 

 اسعب يعخؼ فيسا السػاقف مع يتشاسب بسا الفػرية القخارات وإصجار وسخيع دقيق
 روح مغ قممت ربسا متقجمة تقشية وىي والديصخة لمقيادة اآللية السػاصلت شبكة

https://www.defensetech.org/05/03/2012


 عًس هاشى ذنىٌ                        ة أثس انحقنيات انعسكسية انحديث          

 
 
 

              

272 

 

 مختمف بيغ التشديق مغ مديجاا  حققت ،لكشيا الرغخػ  القيادات لجػ السبادأة 
 تكػف  أف مدتػػ  أعمى في العميا القيادة ومكشت القتاؿ جبية اتداع عمى السػاقف

 السدتػػ  عمى فقط ليذ القتالية ػاقفالس عشاصخ بكافة كامميغ وعمع اشلع عمى
 عمى اصصمح والحؼ، أيزاا  التكتيكي السدتػػ  عمى بل والتعبػؼ  االستخاتيجي

 اإللكتخونيات إدخاؿ وأشكاؿ أنساط مغ وغيخىسا (وفيتخونيكذ أفيػنيكذ)بػ تدسيتو
 ىحا في ترب والتي العدكخية لمعسميات السباشخ التػجيو عسميات في السعمػماتية

 وبفزل لحلظ. الجواـ عمى ،والستججد متشاىية وبدخعة التصػر في خحاآل السجاؿ
 شبكة األميخكية الستحجة الػاليات أقامت فقج ىحه الستقجمة االتراالت تقشية تػافخ

 مغ شبكة يشطع (ويسكذ) نطاـ باسع تعخؼ العالع اتداع عمى ىائمة آلية اتراالت
 وسيصخة وقيادة إنحار وسائلو  رادار ومحصات والسدتذعخات الرشاعية األقسار
 إذ االلكتخونية اآلليةالحػاسيب  مغ كبيخة مجسػعة عمييا ويديصخ جسيعاا  بيا يتحكع
 ومعاونيو األمخيكي لمخئيذ االتراالت مغ الستصػر االلكتخوني الشطاـ ىحا يكفل

 العالع اتداع عمى األمخيكية لمقػات األوامخ إصجار إمكانية األركاف رؤساء مغ
  .(27)معاد ىجػـ بتػقع اإلنحار حالة في الدخيع بالتجخل

 بعج فيسا الحػاسيب استخجاـ ساحة اتداع مدألة إلى الدياؽ ىحا يجخنا قج      
 في األساسية العشاصخ أحج اإللكتخونية الحػاسيب اف إذ. فيو االنطسة تصػر وتدايج
  -:مثل السياـ مغ بالعجيج تقػـ وىي اآللية والديصخة القيادة أنطسة

 تخد التي والسدتقبمية الحالية البيانات جسيع وتحميل وتخديغ ومعالجة استقباؿ -2
 .  ومقارنتيا ودمجيا معمػماتيا ومرادر السدتذعخات مغ
 القػات واستعجاد وأوضاع بحاالت الخاصة السعمػمات وتخديغ استقباؿ -2

 . . والسعادية الرجيقة القػات عغ السصمػبة والسعمػمات وتسخكدىا
 البجائل وتقجيع السشاسب الفعل رد قخار واتخاذ السػقف، تقجيخ في السداعجة -2

 . السقتخح لمقخار
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 في تعجيميا إمكانية مع تشفيحىا ومتابعة السخؤوسة، لمػحجات السياـ إصجار-2
 . السشاسب الػقت

 استعادة قخار اتخاذ عمى والسعاونة الخدائخ، وتقييع القتاؿ نتائج استقباؿ -6
 . القتالي السػقف

 السياـ لتأدية والديصخة القيادة نطاـ استخجاـ عمى األركاف وىيئات القادة تجريب -5
 .(22)الحخبية والسباريات السحاكاة نساذج واستخجاـ السختمفة،

 التػجيو الجقيقة الحخائخ أسمحة تقشية -ثانياً 
 تللتراال متصػرة تقشية تحقيق في الفزل االلكتخونيات لعمع كاف كسا     

 إلصابة الشيخاف تػجيو في الجقة تحقيقب الفزل يخجع أيزاا  فمو والديصخة والقيادة
 تحقق قج ودقتيا األىجاؼ إصابة معجؿ زيادة أف صحيحاا  كاف وإذا. األىجاؼ

 االبتجائية الدخعة وبديادة التعسيخ وبآلية األسمحة مػاسيخ عمى(*)الحمدنة بإدخاؿ
% 222 بشدبة مقتل في لميجؼ السقحوؼ صابةإ احتساؿ أف إال ومجاىا لمسقحوفات

 تحقق أنو إال شػيلا  زمشاا  األسمحة تصػيخ تقشية يخاود أمخاا  ضل األولى الصمقة مغ
 أصبح ما وتعسيع. األسمحة تصػيخ في الستقجمة االلكتخونيات تقشية استخجاـ بفزل
 (precision-guided munitions-PGM) الجقيق التػجيو بحخائخ اليػـ يعخؼ

 والتي الخميج وحخب األوسط والذخؽ  فيتشاـ في وفاعمية بشجاح استخجمت التي
- الحؼ الػقت ففي. السعاصخة الحخب شبيعة اليقيغ وجو عمى تغيخ وسػؼ غيخت
اؼ ذات جشاحيغ غيخ متحخكيغ وانػعيا كثيخة  األجشحة الثابتة الصائخات فيو تسكشت

الستحخكة  )اليميكػبتخ( صائخة السخوحيةاؼ ال الجوارة األجشحة وذات،كالصائخة الحخبية 
 كانت البخية القػات فاف عجيجه، لدشػات التػجيو دقيقو ذخائخ إشلؽ مغ -االجشحة

 السجفعية مع يتغيخ أبج ىحا اف غيخ. القجرة ىحه عمى الحرػؿ في بكثيخ أبصأ
ادرة . أؼ القىاوتدر ومجافع الجفع والحاتية السدحػبة البشادؽ ذلظ في بسا السيجانية

 لمتحخؾ الخاص الجفع بشطاـ بدخعة بعج تجييدىا السعخكة ساحةفي  الحخكة عمى
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 ،فزلا  (22)كانت تجخ بالخيػؿالدابق حيث كانت عميو في اليجؼ خلفاا لسا  نحػ
. السػجو بجقة عالية الحخائخ نذخ في بجأت التي السجفعية صػاريخ مشطػمات عغ

 تيجيجاا  الدػفيتي للتحاد التابعة الستفػقة الجبابات قػه شكمت الباردة الحخب فخلؿ
 أوروبا في األشمدي شساؿ وحمف االمخيكية الستحجة الػاليات لقػات خصيخاا  تقميجياا 

 اعتخؼحيث  الخمل ليحا حاسساا  تعػيزاا  األمخيكية الشػوية األسمحة قجمت وبيشسا،
 شخيق عغ نػوؼ  غيخ تعػيزاا  تػفخ اف يسكغ الجقيقة الحخائخ باف العدكخيػف  القادة

 فيتشاـ في العسميات دفعت وقج الستحجة لمػاليات السجػ شػيمة بزخبات التيجيج
 أدؽ بذكل األىجاؼ إلصابة (الحكية األسمحة)أو السػجية الحخائخ إلى بالحاجة

 وجو عمي الحخائخ تػجيو يسكغو ، الجقة مغ أكبخ وبقجر، أقل جانبية وبإضخار
 الخادارات عغ ،فزلا  القػات لعدؿ الجدػر مثل ةالتحتي البشية أىجاؼ إلى التحجيج

 عمى وعلوة، والسصارات والديصخة القيادة ،ومخاكد الستكاممة الجػؼ  الجفاع ونطع
 عمى السخاشخ مغ يقمل ما، أكبخ مدافة مغ إشلقيا يسكغ الحخائخ ىحه فأف ذلظ

  .(22)والصائخات الصياريغ
 اليجؼ وتحجيج لمتعخؼ وسيمة مىع الجقيق التػجيو أسمحة نطاـ يذتسل كسا    

 الحسخاء تحتواشعة  ،راديػ، ،سػنار رادار)مشوو  األشعة مػجات ارتجاد بػاسصة
 تجخؼ  خلليا ومغ السخئي وغيخ السخئي الكيخومغشاشيدي الصيف مجاؿ في (وليدر

 يجخؼ  وبسقتزاه بالدلح مختبط كسبيػتخ ميكخو بػاسصة اليجؼ بيانات معالجة
 ويعتسج ،اليجوؼ  التجخل بغيخ آلية برػرة وإصابتو اليجؼ ػنح الشيخاف تػجيو

بالجرجة األساس  يحكسوولكغ ، كثيخة عػامل عمى لألسمحة الجقيق التػجيو
 بالحخب بجأت كثيخة بسخاحل لألسمحة الجقيق التػجيو مخ قجاليجؼ. ف خرائز

 خيةبح وشػربيجات بالخاديػ مػجيو قشابل بيغ وتصػرت وتشػعت الثانية العالسية
 امػجي صػاريخ الى بعج فيسا وتصػرت الحخارية وباألشعة وتمفديػنياا  رادارياا  مػجيو
 االمخيكي االحتلؿ وفي الخميج حخب في استخجمت والتي،كيخبائياا  وأخخػ  بالميدر
 وقػات االمخيكية بقيادتيا الجولي التحالف قػات استخجمتيا وكحلظ، 2222 لمعخاؽ
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 السدمحة والجساعات التشطيسات ضج معاركيا في لدعػديةا بقيادتيا العخبي التحالف
 في محىمة نتائج ليا كانت والتي، ()2229-2226بيغ  والعخاؽ وسػريا اليسغ في

 .(22)االىجاؼ اصابة
 شيار بجوف  الصائخات – ثالثاً 
 اإلشكاالت عجة بصخؽ  (شيار بجوف  الصائخات) والخصيخ الثالث الشػع صخحي    

 مغ السحاربػف  تسكغ إذ بعج عغ بو التحكع يتع آخخ سلح ؼأل ذاتيا االخلقية
 فقج، تقجماا  االكثخ االسمحة مغ تعج ىي لحلظ. بأنفديع السخاشخة مغ قجر بأقل القتل

برػر  االولى العالسية الحخب الى تعػد عقػد مشح بعج عغ الصائخات تقشية وججت
 الدػفيتي واالتحاد يصانياوبخ  والسانيا االمخيكية الستحجة الػاليات بجأت إذ بديصة
 مغ الشػع ىحا باستخجاـ الساضي القخف  ثلثيشيات ومشح بعج فيسا اخخػ  ودوؿ

 العالسية الحخب في استخجاميا تع كسا. لمصائخات الترجؼ تجريبات في الصائخات
 في استخجمت وكحلظ ، االمخيكي الجير قبل مغ ةمػجي اا صػاريخبػصفيا  الثانية

 االغتياالت بخامج تشفيح في استخجاميا تع الصائخات ىحه اف ساك ،(22)الكػرية الحخب
 في السيسا االمخيكية الستحجة الػاليات مثل الجولية القػػ  بعس قبل مغ السشطع
 ايزاا  الصائخات فيحه وعميو،(26)السدمحة والجساعات التشطيسات عمى حخبيا مجاؿ

 يذيجه الحؼ تدمحال سباؽ اشار في العدكخية التقشية تصػر نصاؽ ضسغ مشجرجة
 مختمفة مياديغ في لمغاية رائجة تقشية شيار دوف  مغ الصائخات باتت إذ .اآلف العالع

 أداء عمى بيا تدتعيغ التي الجيات ،وتكثخ والعدكخية السجنية استخجاماتيا تتعجد إذ
 انتذار مجػ يقيذ أف لمسخء يسكغو ، قبل مغ تشفيحىا السسكغ مغ يكغ لع ميسات

ة بصخؽ  شيار دوف  مغ الجػية تالسشطػما تقشية  البيانات قاعجة حدبف عج 
 مغ جػية مشطػمات تدتخجـ العالع في دولة (82)نحػ ،تػجج الججيجة األمخيكية

 الصائخات ىحه تشتج دولة (56)مغ أكثخ أف كساعدكخية.  ألغخاض شيار دوف 
 األقل عمى فع االا  بخنامجاا ( 582)ثس ة أف نفديا البيانات قاعجة وتزيف وترج رىا

 في أبحاث ومعاىج وشخكات حكػمات البخامج ىحه وتجيخ، السشطػمة ىحه لشذخ
 والريغ كألسانيا الجوؿ مغ العجيج قامت األخيخة الدشػات ففي العالع أنحاء مختمف
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 السيسا مػجية استصلعية شائخات تصػيخ أو بذخاء وغيخىا واسخائيل وإيخاف وروسيا
 العجيج يحفد ما متعجدة اقترادية بسدايا صائخاتال ىحه وتتستع، العدكخية لألغخاض

 يبمغ مثلا، (22اؼ)السقاتمة الصائخة سعخ كاف فإذا امتلكيا عمى الجوؿ مغ
 ملييغ (22)حػالى تبمغ السػجية الصائخة تكمفة ،فإف دوالر مميػف  (262)حػالى
 قارنةم لمغاية قميمة تعتبخ بعج عغ التحكع شاقع تجريب تكمفة أف كسا فقط، دوالر

 يػف خ شيار دوف  مغ الصائخات انتذار أف والشظ، السقاتمة الصائخات شيارؼ  بتجريب
 تستج   مجاالت في ججيجة قزايا إلى يقػد االنتذار ىحا أف غيخ ججيجة تقشية لمعالع

 في والتزارب اإلرباؾ ومشع الخرػصية قػانيغ إلى العدكخية التكتيكات مغ
 .(25)أيزاا  الجػؼ  السجاؿ

 العدكخية الخوبػتات - رابعاً 
 في واستخجامو الخوبػت ترشيع في اا وكبيخ  اا متدارع اا تصػر  العالع يذيج فيسا    

 الحخب تقشيات مغ السيسة االنػاع احج يعج الػقت ذات ففي الحياة مجاالت مختمف
 بجيمة شخؽ  ،واختيار االرض تزاريذ تتبع تدتصيع روبػتات ابُتكخت فقج الحجيثة

 مغ األرض وتصييخ والحخيخة األسمحة مغ اإلمجادات حسل صيعيدت ما مشيا إف بل
 ،لتربح تصػيخىا عمى جارياا العسل زاؿ وما  الحخاسة بأعساؿ ،واالضصلع األلغاـ

غ ما ،وكل والتحوؽ  والدسع والذع المسذ عمى قادرة  سخعة ،ويديجىا أداءىا يحد 
 تصػيخ إلى ميخكيةاأل الستحجة الػاليات تصسح كسا. ميس اتيا إنجاز في ومقجرة
 الساء تحت ،ويدبح الحػاجد تدمق ،ويدتصيع األمامية الخصػط في يحارب روبػت

 كخوؼ ربػت  ومدتقبلا تحاوؿ تجشيج، (29)األخخػ  العدكخية الخوبػتات ،ويخاقب
 الكتذاؼالسحيط  السكافيدتصمع  تمدكػبيو قػائع لو األرض عمى يتجحخج الذكل
 في أسمحة تجييد إلى بيا السدود والحخكة حخارةال مدتذعخات فتبادر العجو قػات
 وتغػص الصبيعة لتلئع روبػتات ُشػرت وكحلظ، األعجاء نحػ ،وترػيبيا داخمو

 تصػيخ يحاوؿ العمساء بعس اف كسا. (28)البحخية األلغاـ لتجميخلسحيصات ا في
 والياونات والسجفعيات االستصلع مياـ يتػلى ججاا  صغيخ روبػت ىيئة عمى جشجؼ
 السأىػلة. السشرات انتذار مشاشق لتأميغ السقجمة في نذخىا يتع التي الحخكة ذاتية
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 وعمىالرحخاء  وفياأللغاـ  حقػؿ فػؽ  والصيخاف والػثب الدحف يدتصيع كسا
 ُأنتج وقج، الكيساوية األسمحة ويكتذفاأللغاـ  ويديل العجو عمى ليتجدذالذػاشئ 

 تاغػف)وزارة الجفاع االمخيكية(البش خرز ذبابة بحجع ميكخو ىػائي روبػت
 جشػد لسخاقبة مرػ ِّرات حسل الحبابة ىحه وتدتصيع، دوالر ميػف ( م52)مبمغ لتصػيخه
 مغ حذج يدتصيعو ، أعشاقيع في الدع دس بػاسصة وقتميع اصصيادىع أو األعجاء

 األجداء عمى اليبػطبلستيكية  بستفجخات السدمحةالسيكخو ىػائية  الخوبػتات
 الستفجخات مغ قميمة بكسية توبخم خبالتتابع فيجم ،وتفجيخىا مثلا  جدخ مغ الحخجة

 عمى يعسل روبػتاا ( ناسا)األميخكية الفزاء وكالة وتصػر، كخوز صاروخ فعالية ليا
 صحخاء بيغ رحمة فيكع(22،622) مدافة الديخ استصاع ،وقج عجلت أربع

 غشياا مكاناا ديسيل الجشػبي القصب ثمػج عابخاا  شيمي في( Atacama)أتاكاما
 محصة في ميخكيةاأل قاعجةال غخب الخارجي الفزاء مغ الستداقصة باألحجار
 (أنتارتيكا/الجشػبية القصبية القارة) في الػاقعة( McMurdo)ماكسػردو

 .2766والستخررة بإجخاء البحػث في كافة جػانب العمـػ التي انذأت عاـ ،
 زالت ما أسعاره أف إالاليائل  التقشي ػرهوتص بإمكاناتو العدكخؼ  الخوبػت يستاز    

 مشيا ميسات بعجة الخوبػت اضصلع عمى األبحاث بعس ركدت وقج، باىطة
 شخيط شخيق عغ أوامخه ،وتمقي عشو نيابة الياتف سساعة والتقاط السعػؽ  تغحية
 روبػت ىشالظ أيزاا . الخوبػت يمتقصيا إشارات إلى األوامخ ؿيحػ  الحقغ حػؿ يمتف
 أمتار(5)ارتفاعيا وحػاجد ججراف ،وتخصي العجو أماكغ واختخاؽ القفد عمى قادر

 اا غاز  تشفث حيث العجو مشاشق في ويصمقيا الرغيخة الخوبػتات مئات يختدف  وىػ،
 اأم. ()الحجيثة الحخب وسائل إحجػ ىي وىحه،التشفذ والبرخ  في ؤثخمشػـ ،وم

ساعات بعج اف  ثلث ؿخل الصيخاف تسكغ مغ اا روبػت شػروا فقج الدػيج عمساء
 .(27)بالتحميق أمخوه ثع ميستو قػاعج مغ قاعجة (22لقشػه)

 اخخػ  انػاع ىشالظ عدكخياا  التصػر العالية التقشيات مغ االنػاع ىحه جانب الى   
 العدكخية الحخوب في اا كبيخ  اا دور  تمعب الجانب ىحا في كبيخة اىسية وذات عجيجة

االرضية فزلا  االلغاـ وايزاا ، التزاريذ لكافة عةالسجر  القتالية كالسخكبات الحجيثة
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صائج )السدساة( الخوسية MI-28)مثل اليجػمية الصائخات وكحلظ، الجبابات عغ
 الرػاريخ عغ فزلا ، اليجػمية الصائخات مغ وغيخىا، (Night Hunterالميل/

 نػاعاال ىحه كل. ومختمفة عجيجة واحجاـ بأنػاع الجقة عالية السػصفات ذات السصػرة
 ةالعدكخي الحخب أدوات مغ تعج. كثيخ وغيخىا الستصػرة العدكخية التقشيات مغ

 االمشية وقػاتيا جيػشيا تصػر العالع في والشامية الكبخػ  القػػ  راحت التي الحجيثة
 او مدمحة ومجاميع تشطيسات مغ سػاء ىجسات اؼ ضج وتدتخجميا بيا وتدمحيع

   .(22)معادية دوؿ
ومسيداتيا ، الحجيثة العدكخية الحخب تقشيات انػاع ألىع تعخاضاالس ىحا بعج     
 يذيج الحاضخ الػقت في عالسشا وأف السيسامغ عخض الىع اثارىا الدمبية  البج

 االرض تحت واخخػ  مأىػلة مشاشق في باا حخو  .سابقاا  عيجناىا كالتي ليدت حخوباا 
 االنػاع ىحه عمييا تصبق اف تتصمب االفتخاضي العالع في واخخػ  ضيقة مشاشق وفي
 واليػاء والساء االرض عمى الدمبية االثار مغ العجيج ستتخؾ التي االسمحة مغ

 التي الحخوب وما ،ألستخجميا نتيجةا  سػاء حج عمى والحيػاف االنداف عمى وكحلظ،
 جسيعيع العخبي التحالفو ، الجولي والتحالف االمخيكية الستحجة الػاليات تخػضيا

 .ببعيج والستصخفة في الػقت الحاضخ عشا السدمحة ساعاتوالج التشطيسات ضج
 
 
 
 

 الثالث السبحث
 الحجيثة العدكخية لمتقشية الدمبية األثار

 التيجيجات تصػر عمى كبيخ أثخ مشيا العدكخؼ  الجانب السيسا لمتقشية كاف لقج     
 القخف  نياية معلكغ . الثانية العالسية الحخب نياية مشح ضيخت التي السدمحة



 
 
 

                 

222 

 

 (21دزاسات إقهيًية  انعدد )                     يسكز اندزاسات اإلقهيًية         

 حاسساا  دولياا  عاملا  بػصفيا التيجيجات ىحه بأف التكيغ العمساء بعس بجأ العذخيغ
 الحػادث عجد انخفاض إلى تذيخ بإحراءات التكيغ ىحا تعدز وقج، يتزاءؿ اخح

 تخفي كانت اإلحراءات ىحه ولكغ في الحقيقة، الدمغ مغ عقج لسجة السدمحة
 التيجيجات ليحه السسيتة القجرة خفاضان في التصػر ىحا اف مفادىا اىسيو أكثخ حقيقة

 اليائل التقشي التقجـ في يكسغ مخيفو درجو إلى العذخيغ القخف  نياية في السدمحة
 العدكخؼ  الجانب في السيسا(22)القخف  ذلظ أواخخ في سجتسعال حققو الحؼ نفدو

 السدمحة والجساعات التشطيسات تيجيجات تصػرادػ برػرة غيخ مباشخة الى  الحؼو 
 اف..)2222لعاـ االمخيكي القػمي االمغ استخاتيجية في جاء ما فػفق بعج.فيسا 
 بات اليػـ العالع واف السيسا،( والتقشية التصخؼ تقاشع عشج دولتشا يػاجو خصخ اعطع
 اصبحت والتي ،(Hybrid warfare/اليجيشة الحخب) بسرصمح يدسى فيسا يعير
 الحخب دراسة معاىج تجخييا التي البحثية الجيػد في اا مذتخك اا وقاسس ساشعة حقيقة

. اا أيز الجولية الجفاعية والسشطسات الجيػش وقادة الداسة ،وأحاديث القػمي واألمغ
 بتغيخ متغيخة حالة ىي وإنسا مدتقخ، ثابت كسفيػـ الحخب الى الشطخ يسكغ فل

 يسكغ ولحلظ،والشداؿ  التشافذ أوضاع تفخضيا التي والتحجيات واألدوات األزمشة
 كسا السختمفة، الحخب أجياؿ شأف في والباحثػف  العمساء أقخىا التي الترشيفات قبػؿ
 بأنيا (کلوزفيتد) الكاتب العدكخؼ والسشطخ االستخاتيجي البخوسي وصفيا أف سبق

 الشداؿ حاالت عغ تعبيخاا  وأكثخىا الحخب أجياؿ أحجث أف ويبجو، كالحخباء تتمػف 
 تعخيفيا يسكغ والتي ،(Hybrid war/شةاليجي الحخب) جيل مغ سػػ  ليذ الخاىشة

 غيخ والحخب التقميجية، الحخب بيغ تجسع عدكخية إستخاتيجية.. بأنيا ببداشة
 الجمار اسمحة فييا تدتخجـ التي اليجسات ايزاا  وىي الديبخانية، والحخب الشطامية،
 مغ مختمفة أنػاع مغ تػليفة ىي أو السعمػمات وحخب التقميجية، واألسمحة الذامل،

واف الدبب الحقيقي في ، والتخخيبية التقميجية الػسائل استخجاـ تتزسغ التيجيجات،
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 والجساعات التشطيسات تسكغ كل ىحا يكسغ في التقشية العدكخية نفديا بدبب
 .(22)مغ الحرػؿ عمييا وترشيعيا في بعس الحاالت السدمحة

 ،وبيشسا اليجيشة حخبال حالة بسػازاة  التدميح شبيعة تغيخت فقج ىحا عمى بشاءاا      
 ججيجة أدوات ،فإف الحخب تمظ في ميسة أدوات والراروخ والصائخة البشجقية تطل

 وسائط عمى وبػستات ، وأمراؿ ،كسبيػتخ  أجيدة وبيشيا، التدمح قػائع إلى تشزع
 تغيخت ذلظ ،وبسػازاة  وتخويجيا الذائعات لرشع ،ولجاف االجتساعي التػاصل

 السجرب الشطامي الجشجؼ ذلظ السقاتل عاد فسا السحاربة قػةوال الفخد السحارب شبيعة
 تقشية ميشجس أو شبيباا  أيزاا  بات ،ولكشو فقط والحىشية البجنية القتاؿ أعساؿ عمى

 جبية فإف ذلظ غزػف  وفي. اإلنتخنت عمى اا مجون أومختبخ  في اا عالس أومعمػمات 
 الفئات شبيعة وحتى، ليا حجودبالل حجودىا تعخيف يسكغ بحيث اتدعت القتاؿ

 ،وجسيػر السجارس ،وشلب البيػت في األسخ لتذسل تغيخت بالقتاؿ السدتيجفة
 والحالة الػششية الحاكخةحتى ،و  السدتيجفة لألمة الجسعي والعقل الخياضية الفخؽ 

 ،والعسمة السرخفية ،والسعاملت اليػاء في كدجيغو ،واأل الذخب ،وماء السعشػية
 .(22)الحيػية الدمع مغ وغيخهالحشصة والػقػد  خدوف ايزاا م السدتخجمة

 التأكج ىي والتقشية التصخؼ بيغ تقاشع وقػع لتجشب الػحيجة الصخيقة فاف وعميو     
 التقشية باألسمحة التشطيسات ىحه بتدويج تقػـ معيشة جية أو دولة اؼ وجػد عجـ مغ

 التقشية اف وبسا ،(22)األخخػ  الجولية القػػ  جسيع مغ مدتيجفة ستكػف  ألنيا الحجيثة
 اف استصاعت والتي االندانية السذاكل عمى العمسية السعخفة تصبيق بأنيا تعخؼ
 استبجاؿ تع فقج. العدكخؼ  الجانب سيسا ال جػانبيا بكل الحياة مفاصل جسيع تحدغ
 أنيا اال. تكمفة وأقل وفتكاا  صستاا  وأكثخ تصػراا  أكثخ بأسمحة البجائية األسمحة معطع

 السجاؿ ففتحت الحياة تيجد التي العجائية االعساؿ شبيعة عمى أثخت توذا الػقت في
 أمغ بتيجيج( السدمحة التشطيسات) التقميجية غيخ الفاعمة الجساعات نذاط لتدايج
 السديخة والصائخات والحاسػبي والشػوؼ  والكيسيائي البيػلػجي التيجيج فطيخ. الجوؿ
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 سشحاوؿ ا. لحنذيط بذكل مشتذخة...ػ االخخ  واالخصار التيجيجات اشكاؿ مغ وغيخىا
      رئيدة. محاور ثلثة ضسغ العدكخية لمتقشية الدمبية األثار حرخ

 (الججيج التيجيج)والكيسياوي  والبيػلػجي الشػوي  التيجيج -اوالً 
 االعتجاء ىػ تيجيج إلى الحجيثة العدكخية التقشية تحػؿ عغ سمبي اثخ وؿأإف      

 وبالستفجخات والشػوية اإلشعاعية والبيػلػجية الكيسيائية ادبالسػ  يختكب الحؼ السدمح
 يتخؾ الحؼ الشػوؼ  التيجيج ومشو وسلمتيع الشاس ألمغ خصيخاا  تيجيجاا  يذكل والحؼ،

 تخدد ما مع والسيسا الساضي القخف  تدعيشيات بجايةتعػد الى  .الخصػرة بالغة أبعاداا 
 نػوية مػاد أو نػوية ؤوسر  عمى مدمحو وجساعات تشطيسات حرػؿ إمكانية عغ
 الشػوية تخسانتو اصابت التي الفػضى حالة ضل في الدابق الدػفيتي االتحاد مغ

 نصاؽ عمى متاحة فيسا بعج اصبحت الشػوية السعخفة اف مغ الخغعبو  ،تفككو عقب
 رأس انتاج عسمية وتعتبخ بديػلة متاحة ليدت ذاتيا الشػوية التقشية اف اال واسع
 التيجيج عغ السصخوحة التحميلت فإف ذلظ ومع ،الرعػبة لغةبا مدألة نػوية

 في السدمحة الجساعاتو  التشطيسات نجاح احتساالت عغ تتحجث ال الشػوؼ 
 ذلظ مغ بداشة أكثخ أشكاؿ عغ تتحجث ولكشيا نػوية رؤوس عمى الحرػؿ

 مع وضعيا يسكغ مذعة نػوية مػاد مغ السرشعة(القحرة القشبمة)بػ يعخؼ ما وأبخزىا
 السػاد عغ الستػلج االشعاع انتذار الى االنفجار يؤدؼ ،بحيث تقميجية متفجخات

 ايزاا  وىشاؾ، فادحة ومادية بذخية اضخاراا  بحلظ محجثاا  شاسعة مداحات الى الشػوية
 اجساالا  يدف  نػوؼ  رأس عمى تحتػؼ  التي "الشػوية بالحقيبة" يعخؼ ما

 شػرت قج(. KGB)الدابقة يةالدػفيت السخابخات اجيدة كانتو  ،كغع(29)حػالى
 حاالت في الستخجاميا الساضي القخف  مغ والدتيشات الخسديشات في الحقيبة ىحه

 فقط، عشيا الشاتج التفجيخ قػة عمى الحقيبة ىحه مخاشخ تقترخ وال. العالسي التػتخ
 السشصقة في التفجيخ عغ الشاتجة االشعاعية لمبقايا القاتل بالتأثيخ ايزاا  ولكغ
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 التشطيسات بعس الى وصل قج الحقائب ىحه بعس يكػف  وربسا ة،السدتيجف
 .(26)السدمحة والجساعات

 الحخفي بالسعشى بيػلػجياا  تيجيجاا  الجولية الداحة تذيج فمع البيػلػجي التيجيج أما     
 الستحجة الػاليات مجف بعس في الخبيثة الجسخة ميكخوب انتذار حػادث قبل لمكمسة

 في جػىخياا  تحػالا  مثمت والتي، االخخػ  الجوؿ مغ عجد في انتذاره ،ثع االمخيكية
 وبالحاتالعالع  دوؿ مغ العجيج اف السعخوؼ سغف. البيػلػجية التيجيجات شبيعة
 االسمحة وتتشػع. البيػلػجية االسمحة مجاؿ في متصػرة تخسانة تستمظ الكبخػ  الجوؿ

 -:ىي فئات ثلث بيغ ما البيػلػجية
 ،(والصاعػف  والكػليخا الستسػجة والجسخة الخبيثة لجسخةا واشيخىا)البكتيخيا-2

 (الججرؼ  واشيخىا) والفيخوسات
 يتدبب والحؼ (والخيديغ البػتيػليشػـ واشيخىا) البكتيخية الدسػـ -والتػكديشات-2

 .()فادحة بذخية خدائخ في
 والديػلة بالبداشة يتدع الحؼ الكيساوؼ  التيجيج ىشاؾ الشػع ىحا فزلا عغ     

 عمى علوة استخجاميا وسيػلة الكيسيائية السػاد ترشيع سيػلة بدبب لشدبية،ا
فيي مجسػعة مغ الغازات الدامة التي تؤثخ عمى ، عميو الستختبة الخدائخ ضخامة

وىي كل مغ ،وضائف جدع االنداف ويكػف بعزيا قاتل واالخخ معػؽ او مذػه 
 كاف وقج، عراب او الداريغ(واال،والجـ ،والخانق ،والخخدؿ ،والقيء ،غاز)الجمػع 

( شيشخيكيػ أوـ) شائفة قياـ ىػاستخجاـ احج انػاع ىحه الغازات  عمى االبخز السثاؿ
 نفق عمى ىجػـ في (الداريغاالعراب) غاز باستخجاـ الياباف في السدمحة الجيشية
 آالؼ خسدة ،واصابة اشخاص(22)مقتل عغ اسفخ ما( 2776/اذار) في شػكيػ
 . (25)آخخيغ

 التشطيسات سعي باستسخار تؤكج التي والتقاريخ االخبار مغ العجيج وردت لقج    
 قميمة تعج التي والكيساوية والبيػلػجية الشػوية االسمحة تقشية ستخجاـال السدمحة
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ومغ ذلظ ،كافة  العالع دوؿ في ىجساتيع تشفيح عشج االضخار كبيخة ندبياا  التكاليف
 ال السدمحة والجساعات التشطيساتاف  كيةاألمخي (Foreign Affairs)مجمة قمتن

 تسكشيا نػعية ألسمحة تحتاج فيي ولحا، شاممة عدكخية مػاجية في الجخػؿ يسكشيا
 األدلة ما اشيع عغ ذلظ وأكج، باألرواح فادحة خدائخ لتتخؾ أىجافيا تحقيق مغ

 في القاعجة تشطيع تجريب معدكخات في 2222و 2222عامي عمييا العثػر تع التي
 وكاف وبيػلػجية كيسيائية أسمحة عمى بالحرػؿ كاف ميتساا  التشطيع اف اندتافأفغ

 الفيجرالي التحقيقات مكتب ححر 2222 عاـ وفي، القحرة القشبمة لترشيع يدعى
 كيسيائية أسمحة إلنتاج قجراتيا تعديد تػاصل التشطيسات ىحه أف مغ االمخيكي

 لسكافحة األمخيكي القػمي كدالسخ  مجيخ ليتخ مايكل نجج 2222 عاـ في وأيزاا ،
 السدمحة التشطيسات لسشع تحققت التي الشجاحات مغ الخغع عمى إنو يقػؿ االرىاب

 تسثل التداؿ األسمحة ليحه امتلكيع مخاشخ أف إال شامل دمار أسمحة تصػيخ مغ
استخجاـ ىحه  مغ روسيا ححرت 2226 عاـ وفي ،لمغخب بالغ قمق مرجر

 فيو يتصمب الحؼ الػقت في السدمحة عسمياتيع في خخدؿال وغاز لمكمػر التشطيسات
 شؤوف  في السختز أوليانػؼ ميخائيل وقاؿ، معقجة تقشيات السخكبات ىحه ترشيع

عرابات ىحه  إف الخوسية الخارجية بػزارة عمييا والخقابة األسمحة انتذار حطخ
 وأصبحت ،()كيسيائية أسمحة انتاج تقشيات عمى فعلا  حرمػاالجساعات السدمحة 

 .(29)كيسيائية أسمحة ترشيع عمى القجرة لجييا
 ذات اصبحت والعذخيغ الحادؼ القخف  في والتيجيجات التحجيات فاف وعميو    

 تمظ عغ معدؿ في بقائيا ادعاء دولة عمى الديل مغ يعج ولع معػلع، شابع
 اتوالجساع التشطيساتتسارسُو  التي الستػاصل االمشي التيجيج فطاىخة التيجيجات.

 ضسغ وتعسل واليلمية بالديػلة تتدع ،فيي محجود جغخافي نصاؽ لو ليذ السدمحة
 لحئاب)ا طاىخةب يدسى ما افخزت حيث، فقط جغخافية وليدت أيجيػلػجية نصاقات
 غخبية دوؿ في السجنييغ ضج عسمياتيا بعج خصخ مرادر تسثل باتت التي( السشفخدة
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 الديبخانية كالحخب تيجيجات ىعم يشصبق األمخ ونفذ ،عجيجة عخبية وأخخػ 
 .(28)واالستخاتيجية واالقترادية التحتية البشى تصاؿ التي وتيجيجاتيا

 االتراالت. مجاؿ في التيجيج- ثانياً 
       الحاضخ عرخنا في التقشي والتصػر التقشية الثػرة أف عمى اثشاف يختمف ال       
 االعتساد ،وأصبح العالع في ةالحيا شكل تغيخ إلى أدػ قج اآللية الحػاسيب وضيػر

 الحياة مشاحي شتى في يػـ بعج يػماا  يدداد الحجيثة السعمػمات تقشية وسائل عمى
 أىع احج أصبح اآللي فالحاسػب .واالجتساعية واالقترادية والعدكخية الدياسية
 أو العامة السخافق أو السالية السؤسدات سػاء والخاصة العامة السؤسدات مقػمات
 مجاؿ في السيسا لمتقشية الدمبي االثخ يبخزو ، (27)األمشي أو لتعميسيا السجاؿ

حيث انيا ، السدمحة اليجسات او العدكخية العسميات في استخجامياىػ  االتراالت
 اكجوكسا  ، السدمحة والجساعات التشطيسات الجسيع ال سيسا يج متشاوؿ في اصبحت

 آلة اف .لشجف في االستخاتيجية الجراسات لسعيج الدابق السجيخ (ىيدبخج فخاندػا)
 تقشيات تػافخ عغ فزلا . التشطيسات ىحه ايجؼ ستشاوؿب اصبحت الذامل الجمار

 اإلذاعي والبث، السحجودة الجائخة ذات التمفديػني البث محصات مغ بجءاا  االتراؿ
في  واسقصتو الذاه عخش ىدت االيخانية ثػرةال اف يشدى فسغ، والكاست والفيجيػ

 الفاكذ وجػد عغ فزلا  ،لخصب الخسيشي الكاست لحجمت سايخاف استخ
 التقشية ىحه وكل االنتخنت وشبكة الرشاعية باألقسار السترل السحسػؿ والياتف
 السدمحة التشطيسات ىحه مرمحة في ترب اصبحت االتراؿ مجاؿ في السيسا

 ةججيج تيجيجات شكل امخ وىػ اىجافيا يخجـ لسا وتجييخىا استخجاميا خلؿ مغ
 افخاد لتجشيج مخررة كاممة شبكية مشرات ىشالظ إذ. قبل مغ نعخفيا لع وخصيخة
 ىحه تعدز لخصابات تخوج رسسية قشػات فزلا عغ تخخيبية مجسػعات ضسغ

 .(22)التػجيات
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 الجوؿ وانذغاؿ (االنتخنتو) السدمحة التشطيسات بيغ العلقة بجاية تخجع      
 ۱۰۰۲/أيمػؿ مغ عذخ الحادؼ إحجاث بعج ما لفتخة بسكافحتيا السعشية والسشطسات

 نذاشاتيا قرخ بعجـ تسثل باتباعو التشطيسات ىحه بجأت الحؼ الخصيخ فالسشحى
 وأصبح، اإللكتخوني الفزاء إلى انتقمت بل الػاقعي السادؼ السجاؿ عمى السدمحة

 استخجاـ فييا تع الصخفيغ جانب مغ العدكخية لمحسلت مػاكبة إعلمية حسمة ىشاؾ
 يتسثل -:ىاميغ بعجيغ اخح الحؼ ،االلكتخوني باإلرىاب يعخؼ ما وىػ،( اإلنتخنت)

 بتػفيخ وذلظ، السادية التقميجية لميجسات مداعجاا  عاملا  في كػنو اصبح أوليا
 معشػؼ  بعج بأنو القػؿ فيسكغ الثاني البعج أما. السدتيجفة األماكغ عغ السعمػمات

 ىحا ويعخؼ ،(22)األفكار وحخب لجيشيةا الكخاىية بث عمى التحخيس إلى يخمي
 أو الجوؿ مغ الرادر معشػياا  أو مادياا  التيجيج أو التخػيف أو العجواف) بِّػ االرىاب

 مالو، أو عقمو، أو عخضو، أو نفدو أو جيشو،ل اإلنداف عمى األفخاد أو الجساعات
 .(22)(األرض في اإلفداد وصػر صشػؼ بذتی حق بغيخ
 التشطيسات ىحه ومكغ التيجيج عسمية عدز االتراؿ مجاؿ في التقشي التصػر اف    

 التحتية وبشيتيا الجولة سؤسداتل الحيػية االنطسة ضخب مغ السدمحة والجساعات
 الغحائية السعامل بحػاسيب الخاصة االلكتخونية بخامج الى الػصػؿ عغ فزلا 

 السخض يدبب ما السشتجات بعس بشدب مثلا  التلعب خلؿ مغ والرحية
 يعخؼ ما نصاؽ في وىحا فعمي تػغل اؼ دوف  مغ ذلظ وكل، لمسدتيمكيغ السػتو 
 السدمحة والجساعات التشطيسات تيجيج اصبح فقج وبيحا ،((22))(الديبخانية الحخبػ)ب

 االتراالت تقشية اتاحت اذ الساضي عغ كثيخاا  يختمف االتراالت مجاؿ في
 مجسػعة بيغ التشديق خلؿ مغ العالع انحاء جسيع في والعسل التخصيط إمكانية

 التيجيج تشفيح يتع وبيحا، الطل في الخئيدة الخليا تبقى حيغ في السذتتة الخليا مغ
 . الخ...السقيى أو السكتب أو السشدؿ في العسيمة او
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 عغ فييا يختمف التي لمخرائز يخجع االتراالت مجاؿ في التيجيج اتداع اف    
 -: (22)يأتي فيسا والدسات الخرائز ظتم تحيج ويسكغ، التيجيجات مغ غيخه

 مترل حاسػب وجػد يتصمب بل والقػة العشف إلى العسميات تشفيح في يحتاج ال/2
 .اللزمة البخامج ببعس ومدود السعمػماتية بالذبكة

 خاضعة ،وغيخ والقارات لمجوؿ ،وعابخة الحجود متعجية السشفحة العسميات تعج/2
 األمشية األجيدة بعس لجػ الخبخة زنق عغ فزلا . محجود إقميسي لشصاؽ

 الخقسي الجليل غياب سخعة عمسشا اذا سيسا ال. معيا التعامل في والقزائية
 .وتجميخه إتلفو ،وسيػلة

 في االختراص ذوؼ  مغ يكػنػا اف عمى شخز مغ أكثخ بتعاوف  العسمية تشفح/2
 السعمػماتية والذبكة الحاسػب مع التعامل في خبخة ليع أو السعمػمات تقشية مجاؿ

 .التعقب عسمية يرع ب مسا وىحا العسمية تشفيح بعج مادؼ دليل أؼ يتخؾ الوانو ،
 السديخة الصائخات استخجاـ مجاؿ في التيجيج-ثالثاً 
 دراسات في والعالع األمخيكي والسفكخ الكاتب قاؿ الساضي القخف  سبعيشيات في    

 إف(..."الغج عالع في ستغيخاتال السدتقبل صجمة)كتابو في (تػفمخ ألفغ) السدتقبل
 التخخيبية آثارىا في تساثل نتائج عشيا تشجع سػؼ التقشية لػقف الستيػرة السحاوالت

 بيغ حػصخنا ،وقج إنشا ىجػ غيخ عمى تقجميا لجفع الستيػرة السحاوالت نتائج نفذ
 في إنشا. ولةمدؤ  تقشية أجل مغ حخكة إلى ماسة حاجة فيونحغ ، الخصخيغ ىحيغ
 والتقجـ العمسي البحث عجمة بجفع راشجاا  التداماا  ممتـد واسع سياسي تجسع لىإ حاجة
 اإليجابية األىجاؼ مغ مجسػعة يزع تجسع فقط. انتقائي أساس عمى ولكغ، التقشي

 اتجاه اؼ في التقشي التصػر اف عمى واضحاا  ترػراا  يعصيشا ىحا اف. (26)"لمسدتقبل
 العدكخؼ  الجانب في السيسا اا ومشزبص يوعم مديصخاا  يكغ مالع سمبية نتائج سيعصي

 تشطيع او متذجدة . السيسا اذا سيصخت جساعةالذعػب وحياة بأمغ يتعمق الحؼ
 ذلظ عغ الستختبة االثار فاف التقشية ىحه عمى بالعالع مكاف اؼ في  مدمح متصخؼ
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ر الثانية العالسية الحخب خلؿف ججاا. خصيخة ستكػف   القػة في كبيخ ضابط شػ 
 الغػاصة محصات لسياجسة ججيجة وسيمة ارنػلج ىشخؼ  الجشخاؿ وىػ األميخكية ةالجػي

 القجيستيغ القاذفتيغ حػؿ فقج: التحريغ عالية أخخػ  ومػاقع ،" بػت يػ" األلسانية
"B17،24 "بالستفجخات وحسميسا بعج عغ ُتجاراف شائختيغ الى() .ىحه تحقق لع 

 الحخب أف 2726 في اإلعلف مغ لجارنػ  يسشع لع ذلظ لكغ جيجة، نتائج الفكخة
 واقعاا  أمخاا  ارنػلج تػقعات وصارت، إشلقاا  شيار بجوف  بصائخات تجخػ  ربسا السقبمة

وىشاؾ ، األجػاء عمى بالديصخة السدمحة السدي خة الصائخات بجأت: سشة سبعيغ بعج
 اآلف حتىالتي تسمظ  االمخيكية الستحجة لػالياتدوؿ عجة تستمظ ىحه التقشية السيسا ا

 عمى االعتساد تدتصيع ال ،لكشيا الصائخات ىحه استخجاـ عمى ندبياا  احتكاراا 
 ىحه أف مغ وبالخغع. بدخعة بيا تمحق أخخػ  دوالا  ألف أشػؿ لسجة بحلظ االحتفاظ
 انتذار مع حرل مثمسا جحرية برػرة الجولي الشطاـ تغيخ لغ الججيجة األسمحة
 ذات بػسائل استخجاميا باإلمكاف زاؿ ما لكغ .البالدتية والرػاريخ الشػوية األسمحة
 مغ شيار بجوف  الصائخة كانت لقج، (25)والقتل االستقخار زعدعة عمى عالية امكانية

 خبخاء قبل مغ بعج عغ فييا التحكع يسكغ التي الحجيثة االبتكارات ىحه اىع
 تدتخجـ وصػاريخ وقحائف وكاميخات، بأجيدة مدودة فيي األرض عمى متخرريغ

 والحؼ الجوؿ قبل مغ تجاوالا  االكثخ يعج استخجاميا اف حيث. معيشة أىجاؼ ضج
 لجير السفزمة الػسيمة تعج فيي. العدكخية الخصط تشفيح في ىػ باىخاا  نجاحاا  حقق

 تقػدىا التي الحسلت في السيسا العدكخية الحخوب في االمخيكية الستحجة الػاليات
 مبخمجة قرف أو اغتياؿ عسميات تشفيح  تع إذ. والسدمحة الستصخفة الجساعات ضج
 جػية غارات خلؿ مغ االمخيكية االستخبارات وكالة قبل مغ الجساعات ىحه ضج

 .(29)وشالباف القاعجة بتشطيع السختبصة السجاعات ىحه استيجفت
 لكشيا الكبيخ والتصػر الصائخات ىحه بيا تتستع التي التقشية قػة مغ بالخغع       
 وقعت التي الحادثة في كسا اندانية كػارث في تدببت دائخخ عغ ايزاا  اسفخت
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 في السػجػديغالستحكسيغ بالصائخات و  بدبب ارتباؾ 2222 عاـ افغاندتاف في
 شالباف ومقاتمي عادييغ مدافخيغ بيغ التسييد (خصأ فينيفادا)في العدكخية القاعجة

 البيت مغ صادرة تقاريخ تذيخ كسا .كبيخة بسجازر الخاشئة استشتاجاتيع تدببت إذ
 باكدتاف في شيار بجوف  الصائخات ضخبات في قتمػا الحيغ السجنييغ عجد اف االبيس

 ىحه اف كسا مجني.225 الى26 مغ 2227خلؿ  ارتفع وليبيا والرػماؿ واليسغ
 وأسمحة ومخجرات محسػلة ىػاتف تيخيب مشيا اجخامية عسميات في اشتخكت التقشية

 مغ سجشاء ىخوب وايزاا  الحاالت إحجػ في شغب حالة في وتدببت سجػف  إلى
 ىحه لحجوث مشعاا  االحتخازية األمػر ببعس تعسل الجوؿ بعس جعل وىحا زنداناتيع

 بجوف  شائخات وتعقب رصج سبل تختبخ دبي في السثاؿ سبيل فعمى. (28)الخخوقات
 أحج يعتبخ الحؼ دبي بسصار رحلت عصمت خصيخة اختخاقات سمدمة بعج شيار
 القجيسة الفشػف  بيغ  السدج الى عسجه الفخندي الجير ،اما العالع تمصارا أزخع

 شيار بجوف  الصائخات إسقاط عمى الجارحة الصيػر تجريب خلؿ مغ التقشية وعالع
 بخيصانيا شيجت فقج االخخػ  الحػادث مغ وغيخىا، محطػراا  جػياا  مجاالا  تجخل عشجما

 . (27)مجنية كابر  بصائخات مدي خة خاتئاش بترادـ متكخرة تيجيجات
 امتلكيا مغ يأتي التقشية ىحه مغ االكبخ التيجيج فاف ىحا مغ الخغع عمى      

 ال السدمحة والتشطيسات الجساعات قبل مغ لترشيعيا محاوالت بل واستخجاميا
 بشاء إدارة رئيذ عغ الخوسية(سبػتشيظ) أنباء وكالة نقمت فقج مشيا الستصخفة سيسا

 ألكدشجر الخوسية األركاف ىيئة في السديخة لصائخاتا استخجاـ أنطسة وتصػيخ
 فخصاا  لإلرىابييغ أتاح اقتشائيا وسيػلة الصائخات ىحه خصخ إف) ،قػلو نػفيكػؼ

 تجابيخ اتخاذ يتصمب الحؼ األمخ العالع في نقصة أؼ في عسمياتيع في لمتػسع ججيجة
 لجػ السديخة تالصائخا مغ ججيجة أنػاع ضيػر اف قاؿ كسا... مشو لمتخمز مشاسبة

 في الحخة الدػؽ  إلى وصػليا مغ قميمة أياـ بعج جاء مثلا  سػريا في السدمحيغ
 تجسيعيا وتقشية الخارج مغ السديخة الصائخات ىحه استلـ حقيقة واف مختمفة بمجاف
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 العالع بل فقط سػريا عمى يقترخ ال التيجيج حجع أف عمى يجؿ وبخمجتيا
 .(62)(اجسع
 العدكخؼ  الجانب مغ السيسا السديخة الصائخات لتقشية لدمبيا االثخ فعل لقج    
 معارؾ في شيجناه ما وذلظ، انفديع الصائخات ىحه ومدتػردؼ صانعي عمى وُ فعم

 الجساعات حكع تحت وقعت التي واليسشية والدػرية العخاقية السجف تحخيخ
 ديمي صحيفة نذختو ما فػفق 2222 عاـ مشح( داعر) السدمحة والتشطيسات

 داعر مقاتمػ اف()البشتاغػف ) األميخكية الجفاع وزارة عغ نقلا  البخيصانية مغخاؼت
 شائخات بشذخىع العخاقية والقػات االمخيكية الستحجة لمػاليات متشامياا  تيجيجاا  يذكمػف 

 تتفادػ أف يسكشيا تجدذ كاميخات أو ناسفة بعبػات مدودة صغيخة تجارية مديخة
 العبػات ومكافحة بسخاقبة السكمف ػف البشتاغ مكتب قاد التيجيج وىحا، ()(اكتذافيا

 تحػيل عمى(الكػنغخس)ةاألمخيكي التذخيعية الييئة مغ السػافقة لصمب الشاسفة
 تحجيج تجابيخ تسػيل اجل مغ الصائخات ىحه مكافحة لجيػد دوالر مميػف  عذخيغ
 الجػية األنطسة آثار مػاجية شأنيا مغ التي لمتقشيات اختبار وإجخاء ودمج وجمب

 يؤكج الصمب ىحا أف األميخكية القػات عمى تذكميا التي والتيجيجات شيار دوف  مغ
 إلى اليػاة  نصاؽ مغ خخجت قج تجارياا  الستاحة الرغيخة السديخة الصائخات تقشية أف

 ناسفة بعبػات السدودةو  شيار دوف  مغ الجػية األنطسة ىحه فاف وعميو، األعجاء
 بيحا أميخكي عدكخؼ  مدؤوؿ قاؿفقج  التحالف لقػات مباشخاا  تيجيجاا  تذكل باتت

 ترػيخ   وسيمة   السديخة الصائخات ليحه التشطيع استخجاـ فزلا عغ إنو الرجد
 ايزاا  تدتخجـ ،فيي العخاقية األمغ قػات ورصج لميجػـ فخص عغ لمبحث بالفيجيػ

 االنتحارية الستفجخات تحسل التي لمسخكبات األىجاؼ عغ السعمػمات تػفيخ في
 لجحخ دراستيا يتع التي التقشية الدوايا مغ كبيخة مجسػعة ىشاؾ الفتخة ىحه وخلؿ،

 .(62)قخيباا  نذخىا سيتع التي السديخة الصائخات
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 التقشية تحجثيا التي الدمبية لألثار االستعخاض ىحا بعجو  ذلظ عمى بشاءا      
 نجج. والجوؿ الذعػب مغوأ حياة عمى تذكميا التي والتيجيجات الحجيثة العدكخية

 وترجيخ وترشيع تصػيخ في الجولية القػػ  بيغ قػؼ  تتشافذ ىشاؾ ذلظ نقيس عمى
 العدكخية السيسا التقشيات ىحه ػصػؿب معخفتيا رغع العدكخية التقشيات ىحه واستيخاد

 الخابع السبحث في سشحاوؿ لحا. متصخفة او مدمحة وتشطيسات جساعات يج الى مشيا
 الكبخػ  الجولية القػػ  السيسا السجاؿ ىحا في الستشافدة الجولية لقػػ ا الىع التصخؽ 

 والتشطيسات الجساعات مػاجية في التقشيات ىحه تػضف زالت وما وضفت التي
 عيجناىا كالتي ليدت حخوباا  يذيج اليػـ عالسشا وأف خز وججت ايشسا السدمحة

ؽ التي تدتخجميا ىحه كاألنفا االرض تحت واخخػ  مأىػلة مشاشق في باا و خ ح. سابقاا 
 في واخخػ  ضيقة مشاشق فيوأيزاا حخوب ،التشطيسات السدمحة لتشفيح ىجساتيا 

 الحخوب ماو ، االسمحة مغ الشػع ىحا عمييا تصبق اف تتصمب. االفتخاضي العالع
 بل العخبي والتحالف،الجولي  والتحالف االمخيكية الستحجة الػاليات تخػضيا التي

 .ببعيج عشا تدسياتيا بكل التشطيسات ىحه ضج سيعياج االوسط الذخؽ  ومشصقة
 
 
 
 
 
 
 
 الخابع السبحث

 الحجيثة العدكخية التقشية مجاؿ في الجولي التشافذ
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 الجولة قػة تحجيج في والسؤثخة السيسة العػامل مغ العدكخؼ  التقشي التصػر يعج      
 التي لقػةا مقػمات أىع مغ التصػر ىحا اصبح فقج الجولي الشطاـ في ومكانتيا

حيث ال تستمظ دوؿ ، والسعشػية السادية السكاسب وتحقيق نفػذىا لبدط الجولة تسمكيا
 عمى والحرػؿ ابتكاره عمى القادرة يامش فقمة نفذ السدتػػ مغ ىحا التصػر عالعال

ل لحلظ ،(62)الجولية القػة ىـخ في السخاتب أعمى الى والبمػغ الشفػذ  محػراا  شك 
 الشطخ لػجيات اختلؼ ومثار الخارجية الدياسة قزايا حجوأ الجولية لمتفاعلت

 الذكل بيحا االسمحة تصػر اف إذ. الجولي السجتسع اعزاء بيغ التقاشع حج الى
 في التقشية إدماج أف في شظ فل ،مجاا  اوسع الدياسي االبتداز مداحة جعمت

 بات ظذل أف إال ودفاعاا. ىجػماا إضافية  ميدة الجيػش أكدب العدكخؼ  السجاؿ
 لكغ .ذلظ بيشا كسا ججيجة أمشية وتيجيجات، ومخاشخ تحجيات ذاتو الػقت في سثلي

 في التقشي التفػؽ  وأصبح، السجاؿ ىحا في دولي تشافذ ضيخمغ ىحا  شقيسال عمى
 السبحث ىحا في سشحاوؿ وعميو ،(62)صعباا  تحجياا  يذكل واليجػمية الجفاعية القجرات

 بيغ علقة ثسة وانو السيسا. فيو الستشافدة جوليةال القػػ  ألبخز التفػؽ  ىحا قياس
 .لمجولة القػمي واألمغ الحجيثة العدكخية التقشية

 األمخيكية العدكخية والقػة ()تقشية الشانػ -اوالً 
 التقجيخات بخنامج في مذارؾ بحثالى  اشارة العشػاف ىحا تحت      

 قػة ُتقجـ الشانػ تقشية بأف. الججيج األمخيكي األمغ بسخكد الجفاعية واالستخاتيجيات
 دمار أسمحة تصػيخ مقجمتيا وفي عجة مجاالت في األمخيكي لمجير مزاعفة

 والجوؿ األمخيكي العدكخؼ  السجاؿ في التقشية ىحه تصبيقات وأف ، مرغخة شامل
 -:كاآلتي ىي ليا السشافدة

 
 :العدكخي  السجاؿ في الشانػتقشية تصبيقات  -1
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تقشية  أبحاث مجاؿ في بالخيادة شػيمة فتخة مشح االمخيكية ةالستحج الػاليات تتستع 
 ُتقجر ميدانية وخررت ، 2222 عاـ في" الشانػتقشية " دراسة في بجأت فقج. الشانػ

 ، الحكػمي التسػيل في مصخد انخفاض مغ تعاني أنيا بيج ، دوالر مميػف  622ػ ب
 األمخيكية الرجارة تيجد ،والتي أخخػ  لجوؿ العالسية االستثسارات زيادة فزلا عغ

 السجاؿ مغ كل في الشانػتقشية  لتصبيقات السحتسمة لمقيسة ونطخاا  ، السجاؿ ىحا في
 الػششية السبادرة)بػ ُيعخؼ ما االمخيكية الستحجة الػاليات أنذأت ، والعدكخؼ  السجني

 الجيات مغ عجد في الشانػ تقشية أبحاث لتعديد 2222عاـ (NNI/الشانػ لتكشػلػجيا
 22-22 مغ يقخب ما األمخيكية الحكػمة استثسخت الػقت ذلظ ومشح ،حكػميةال

 الدشػات خلؿ دوالر مميار 2.2-2.6 ذلظ في بسا الشانػ أبحاث في دوالر مميار
 لألبحاث مشيا دوالر مميػف ( 265)تخريز وتع ، 2229-2222لعامي السالية

 الجفاعية الستصػرة ػثالبح مذاريع وكالة) مثل ػف غالبشتا وأقداـ بييئات الخاصة
DAPRA ، والبيػلػجي الكيسيائي الجفاع وبخنامج DATRA ، مغ الحج ووكالة 

 الػششية لمسبادرة االستخاتيجية الخصة في ورد وكسا ، (DTRAالجفاعية التيجيجات
 أجيدة تحديغ في الحالية األمخيكية الجفاع ميدانية مغ كبيخ جدء تخريز يتع فإنو

 القجرات تعديد اتجاه في يرب بسا، الصاقة استخجاـ فاءةك وزيادة، االستذعار
 السجاؿ ىحا في األمخيكي الجير يصػرو  ، (62)األمخيكي القػمي واألمغ القتالية
 الكذف في تدتخجـ والتي ،Biosensors) البيػلػجية السجدات) تصبيقات أبحاث

 ضج استذعار أجيدة يستمظ، كحلظ الجشػد لجػ شفيفة دماغية إصابات أؼ عغ
 الخصخة واألمخاض والبيػلػجية الكيسائية السػاد ذلظ في بسا البيئية التيجيجات

 تعالج أف يسكغ أعراب زراعة إلى بيػلػجي الشانػ أبحاث تػصمت ايزاا  .األخخػ 
 عغ فزلا . ذاكختيع تحديغ أو السرابيغ الجشػد لجػ الرجمة بعج ما اضصخابات

 التقشية ىحه تعدز ثع ومغ، الصاقة وتخديغ تػليج في الشانػ تقشيات استخجاـ
 .(66)العدكخية لمسشذآت الصاقة مجاؿ في االستقلؿ
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 (21دزاسات إقهيًية  انعدد )                     يسكز اندزاسات اإلقهيًية         

 مشح مبكخ وقت في الشانػتقشية  في والتصػيخ البحث رحمة بجأت فقج الريغ اما     
  Atomic Force)/الحرية القػة مزاعف) إنذاء تع عشجما2787 عاـ

multiplier الشفقي السدح مجيخ) وأعقبو/(Scanning Tunnelling 

Microscope، عاـ وفي، (65)لشانػتقشية  ألبحاث الخئيدة األدوات تعج والتي 
 ما ،تزع الشانػ لتقشية صيشية عدكخية تصبيقات سبعة صيشية مقالة نذخت 2225

 مميػف  أكبخ التخديشية سعتيا تعج التي  Nano Silindir)/الشانػ )أسصػانة -:يأتي
 تعج التي Nano Structures)/الشانػ وىياكل)، يةالحال الكسبيػتخ أجيدة مغ مخة

 تتستع رقيقة ،وستخات جيشية أسمحة صشع عمى ،والقجرة الفػالذ مغ مخة222 أقػػ 
 األسمحة ،وصشع والتدمل التخفي بيجؼ الخادار مػجات امتراص عمى بالقجرة

 تعج وعميو، الجشػد ومعجات،(الشانػية)الرغخ متشاىية الرشاعية ،واألقسار الرغيخة
 تقجر بقيسة العالع في نسػاا  األسخع الشانػتقشية  أسػاؽ مغ واحجة الريغ

 .(69)2226 عاـ خلؿ دوالر مميار226بشحػ
 تخريز وتع الشانػ،تقشية  وتصػيخ بجراسة 2229نيداف في بجأت روسيا أما    

 ، دوالر مميار (2،2) اؼ روبل مميار (222) مغ أكثخ قجرىا الغخض ليحا ميدانية
 الرػاريخ وقػد مجاؿ في العدكخية التصبيقات في الشانػتقشية  بتصػيخ روسيا ـوتقػ 

 الشانػ ستخات ،وترشيع الرغخ متشاىية السػاد ،وترشيع العدكخؼ  الدؼ  وتصػيخ
 .(68)والدػخػؼ  السيج لصائخات

 الجعع تػفيخ ويتع ، األولػية ذات السجاالت أحج الشانػ تقشية تعج الياباف في أما     
 األساسية الخصة وضعت ، 2222عاـ ففي الػزارات مغ العجيج بلق مغ ليا يالسال

 عجـ مغ الخغع وعمى، الشانػ تقشية مجاؿ في لمبحػث األولية األىجاؼ والتقشية لمعمػـ
 إال .الياباف في لشانػا لتقشية عدكخية تصبيقات تصػيخ إلى تذيخ مباشخة أدلة وجػد

 وضعت بعجىا وما، 2222السالية دشةلم الػششي الجفاع بخنامج إرشادات أف
 االستخاتيجية أف حقيقة أبخزتالياباف و  في الػششي لمجفاع الججيجة التػجييية السبادغ
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 التقشيات وانتذار التقجـ اءجخ  كبيخ بذكل سيتأثخاف العدكخؼ  والتػازف  العدكخية
 .(67)(لشانػ)تقشية ا ذلظ في بسا الحجيثة

 عاـ وفي ،2775 عاـ في الشانػ تقشية صػيخبت أبج االوربي االتحاد ايزاا     
 اإلشارؼ  البخنامج ولػياتا مغ واحجة باعتبارىا الشانػبتقشية  االعتخاؼ تع 2222

 لتقشية يػرو ميػف ( م2222)بػ ُتقجر ميدانية مع ، واالبتكار لمبحث( FP6)الدادس
 اإلشارؼ  البخنامج في يػرو مميػف ( 2296)إلى لترل ،وارتفعت وحجىا الشانػ

 الحق وقت في (2222 آفاؽ) مبادرة تصبيق تع ثع (2222 –2229)الدابع
 الرمة ذات والتسػيل األبحاث أف الجراسة وتػضح ،يػرو بسميار تقجر بسيدانية
 الستحجة السسمكة مثل البمجاف مغ عجداا  تزع األوروبي االتحاد في الجفاع بسجاؿ

 ،واألجيدة نانػ ذعاراست أجيدة) البحثية السجاالت وتذسل وفخندا، والدػيج
 الشػوية السخاشخ مغ والحساية الرغخ، متشاىية السػاد ،وترشيع اإللكتخونية
 .(52)(الجشػد ،واستخجامات اإللكتخونية ،والحخوب والبيػلػجية والكيسيائية

 في مبكخ وقت في الشانػتقشية  إمكانيات لتجرؾ اليشجفي حيغ جاءت     
 إشلؽ تع عشجما روبية مميػف  (52) ليحػا قجرىا ميدانية ،وخررت 2222عاـ

. (2229-2222) العاشخة الخسدية الخصة في (NSTI/والتكشػلػجيا الشانػ) مبادرة
 الخسدية الخصة إشار في روبية مميارات (22) لتربح 2229 عاـ في ارتفعت ثع

 ىحا في الحكػمية الجوائخ مغ العجيج وتداىع ،(2222–2229) عذخة الحادية
 قامت التي (DRDO اليشجية الجفاع وتصػيخ أبحاث) مشطسة ذلظ في بسا السجاؿ

 ودليي أباد حيجر في الشانػية الرغخ متشاىية السػاد وإلنتاج لمبحث مشذآت بتأسيذ
 بخامج في أيزاا  اليشج دخمت كسا. روبية مميارات( 22)قجرىا إجسالية بتكمفة وكانبػر

 والػاليات وتايػاف وإيصاليا وألسانيا األوروبي االتحاد مع الشانػتقشية  لتصػيخ ثشائية
 شخكتاف فقامت، الشانػبتقشية  االىتساـب فييا الخاص القصاع ،وبجأاالمخيكية  الستحجة
 مغ السبحولة الجيػد واف ،ىحا السجاؿ في والتصػيخ لمبحث مخاكد بإنذاء كبيختاف
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 (21دزاسات إقهيًية  انعدد )                     يسكز اندزاسات اإلقهيًية         

 في يتسثل،و  الشانػ مجاالت في ممحػظ تقجـ إلحخاز أدت قج اليشجية الحكػمة قِّبل
 الكيخبائية السيكانيكية واألنطسة( (MEMS الرغيخة الكيخبائية السيكانيكية األنطسة

 مجاؿ في والتصبيقات الستقجمة االستذعار ،وأجيدة((NEMSالشانػية  الجقيقة
 ،فزلا  والكيسيائية والبيػلػجية الشػوية اليجسات مغ لمحساية أجيدة ،وتصػيخ الصاقة

 القتاؿ ومخكبات، (UAVs)السأىػلة غيخ الجػية كباتالسخ  تصػيخ إمكانية عغ
 القتالية القجرات ودعع اإلصابات معجؿ لخفس((UCAVsشيار بجوف  الجػؼ 

 .(52)التزاريذ صعبة والسشاشق السأىػلة، السشاشق في العدكخية والعسميات
 المجشة) خلؿ مغ 2222عاـ في الشانػ تقشية بسبادرة بجأت فقج  باكدتاف أما    

 مجتيا أولية لفتخة الحكػمة أسدتيا التي (NCNST/الشانػ وعمع لمتكشػلػجيا يةالػشش
  عاـ في مفرمة خصة وضع تع ،ثع دوالر مميػف ( 22) بمغ باستثسار سشػات ثلث

 إنذاء أف إلى الجراسة وتذيخ، تقخيباا  دوالر مميػف  26قجره إجسالي بتسػيل 2222
 التخكيد ،مع السبادرة ليحه الخئيدة ؼاألىجا مغ عجي الجفاعية لمتصبيقات مختبخات

 تعوحجيثاا ، الػاقية والسلبذ الفزاء مجاؿ في والتصػيخ البحث عمى خاص بذكل
 حػؿ خصصاا  تزع أف السقخر مغ التيالشانػ و  لتقشية باكدتاف مؤسدة إنذاء اقتخاح
 .سشػاتعذخة و  خسدة لسجة الشانػ تقشية
 بجأت وقج، الشانػ تقشية مجاؿ في الخائجة ةالجول ىي الجشػبية كػريا ايزاا  وتعج    

 قِّبل مغ 2222 عاـ االوؿ كانػف  في الكػرية الػششية الشانػ تقشية مبادرة
 السجاؿ ىحا في استثسارىا ،ويبمغ (NSTC/الػششي والتكشػلػجيا العمػـ)مجمذ

 الجشػبية كػريا ولجػ 2226 -2226 مغ الفتخة خلؿ دوالر مميار (2،86)نحػ
 لترشيع حكػمية مخافق ،وخسدة الشانػتقشية  مجاؿ في رائجة بحثية جبخام ثلثة

 .(52)ىحه التقشية وتصػيخ
 :الشانػتقشية  ألبحاث العالسية التشافدية البيئة -2
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 مادة تصػيخ يجخػ . إذ الشانػ مجلبخا السيسا مثسخة بشتائجىحه البيئة  جاءتلقج       
 أكثخ تسػيو تصػيخ في األولى ػةخصوالتي تعج  الزػء مرادر مع وتتكيف تتفاعل

 مغ تتسكغ أف االبحاث ليحه ،ويسكغ تخسيشياا  أكثخ مدتػػ  عمى الحخوب لقادة تقجماا 
 فعاؿ بذكل مخئي غيخ السػضػع يجعل ،مسا بالزػء تشكدخ التي األجيدة إخفاء

 مشرات وكحلظ، الحخوب محاربي إلخفاء األجيدة مغ العجيج استخجاـ سيتع وبيحا،
 جديسات باستخجاـ وتخديشيا الصاقة لتػليج وسيمة اكتذاؼ تع كسا. ةلخئيدا األسمحة

 كفاءة لتحديغ تجخيبية سعة في الكسػمية الشقاط تدسى صغيخة مػصلت أشباه
 تخديغ لديادة والدميكػف  الكخبػف  نانػ استخجاـ تع حيغ في ،٪22 مغ بأكثخ الصاقة

 . والكفاءة البصارية
ة ألبحاث تقشية الشانػ تدابقاا بيغ القػػ الجولية شيجت البيئة التشافدي      

 استسخت لمػاليات الستحجة االمخيكيةبتخريز السيدانيات الزخسة ليا. فبالشدبة 
 تسػيميا تخاجع مغ عانت أنيارغع  ،ىحه االبحاث مجاؿ في رائج كسدتثسخ رجارةبال
 بحاثأل األمخيكي التسػيل مدتػيات انخفزتحيث 2222 عاـ و ال سيسا فيفي

 السختبصة لألبحاث بالشدبة (%67)بشحػ قجري وبسا،(%29)بشدبة الشانػتقشية 
 2228 عاـ بجاية في االمخيكية الستحجة الػاليات اتجيت لحلظ. العدكخية بالذؤوف 

 التي األسمحة عمى االنفاؽ مجاؿ في ججيج مغ تفػقيا عمى اخخػ  مخة تأكيجال إلى
 في تفػقيا تيجد قج الريغ أف ادراكيا عجب السيسا االصصشاعي الحكاء عمى تعتسج
 عقج بتػقيع األمخيكية الجفاع وزارة قياـ ذلظ عمى السؤشخات ،ومغ العدكخية التقشية
 بيجؼ اآللي التعمع وتقشيات االصصشاعي الحكاء لعدكخة لگػ گ شخكة مع شخاكة

 قاتميغالس مكاف تحجيج في القخار صشع عسميةل اآللي التذغيلو  القتالي األداء تحديغ
 عمى السعتسجة العدكخية التقشية في ومكانتيا ميدتيا عمى فعاحوبيحا ست. واستيجافيع

 ،لشانػألبحاث تقشية ا الػششية سبادرةبال التداميا مزاعفة مغ خلؿ لشانػتقشية ا
 التعميسية السؤسدات تحفيد وكحلظ، الستخررة الجفاعية البخامج تسػيل وزيادة
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 (21دزاسات إقهيًية  انعدد )                     يسكز اندزاسات اإلقهيًية         

 الستحجة الػالياتوعجـ التداـ . السجاؿبيحا  بحاثاأل لستابعة الخاص والقصاع
 األجشبية العدكخية لمتقشيات متدايج نحػ عمى ُعخضو ستربح ،سبق بسا االمخيكية 

 ق بل مغ السجاؿ ىحا في العالسي اإلنفاؽ ندبة ارتفعت السقابل وفي، (52)السجمخة
 خأكث يػجج إذ 2222-2222عامي خلؿ% 22إلى الخاص والقصاع الحكػمات

 مميار 2.2)تخصجالتي  الياباف مثل لشانػلتقشية ا بحثية بخامج تسػؿ دولة 52مغ
 529)تخرز وألسانيا،( دوالر مميػف  792)تخرز حػالي وروسيا،ليا (دوالر
 . (52)(دوالر مميػف 

 العدكخية والقجرات اإللكتخوني الفزاء -ثانياً 
 أماـ ،األمخيكية يالقػم األمغ وكالة مجيخ ،روجخز مايكل األميخاؿ ححر      
 في األمخيكية التحتية البشية بأف ،2222 الثاني تذخيغ في األمخيكي الشػاب مجمذ
 أجشبية دوؿ قِّبل مغ السعمػماتي واالختخاؽ لميجػـ ُعخضة اإللكتخوني الفزاء مجاؿ

 األمغ قانػف  وتحجيجاا  القانػف  في محاضخ وىػ روزندويج بػؿ االستاذ اشار وكسا،
 2226 عاـ األمخيكية الخارجية الدياسة مجمذ عغ صادرة  لو مقالو في الديبخاني

 لمػاليات مشافديغ خرػـ ىع دولية بػصفيا قػػ  وإيخاف والريغ روسيا مغ كلا  فإ
 في الريغ مغ تقجماا  األكثخ روسيا تعج ،إذ السجاؿ ذلظ في االمخيكية الستحجة

 عمى جدئياا  بيا تتفػؽ  جق قجرات روسيا تستمظ بل اإللكتخوني، الفزاء صخاع مجاؿ
 التحتية البشية في الخوسي التفػؽ  ىحا أساس ويكسغ ،االمخيكية الستحجة الػاليات
 الخوسي الجير وحجات في القجرات ىحه تكسغ ال كحلظ. الديبخانية لقجراتيا الستسيدة
 مختخقي مغ عالية تقشية ميارات تستمظ كػادر امتلكيا في أيزاا  بل ،فحدب

 .(56)الذبكات
 

 وخجمات حمػؿ في الخائجة العالسية الذخكة-فخيدوف  مخكد عجىا فقج الريغ أما     
 خارجي فاعل أكبخ، 2222عاـ صجر لو تقخيخ في -السبتكخة والتقشية االتراالت
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 مغ(%76)بشحػ الريغ قامت فقج لمتقخيخ ووفقاا ، اإللكتخوني االختخاؽ مجاؿ في
 2222 عاـ في ػف اگلمبشت تقخيخ أشار ساك. الجوؿ تخعاىا التي اإللكتخونية اليجسات

 واألمشية العدكخية التصػرات عغ(الكػنغخس)األمخيكية التذخيعية الييئة إلى والُسقجـ
 أنحاء جسيع في اآللي الحاسب أنطسة مغ العجيج تعخض استسخار ،إلى لمريغ
 أتنذ التي االختخاؽ عسميات ،إلى األمخيكية لمحكػمة السسمػكة ذلظ في بسا العالع،

 .(55)الريغ في
 ججياا  استعجاداا  إيخاف أضيختاالمخيكية  الستحجة لمػاليات السشافديغ بيغ ومغ      

 واإلسخائيمية األمخيكية األىجاؼ ضج تجميخية بصخؽ  الديبيخية األدوات الستخجاـ
 أفب التقاريخ أفادت، 2222 عاـ فيف في مشصقة الذخؽ االوسط أخخػ  ودوؿ

 تقخيباا  دوالر مميار بمغت اإللكتخوني الفزاء مجاؿ في خانيةاإلي الدشػية السيدانية
 ضخر إلحجاث جغخافية إستخاتيجية بصخيقة اإلنتخنت أدوات االيخانيػف  استخجـ وقج،

 بخوزاا  األكثخ اليجػـ واف ،أخخػ  دوؿ ومرالح االمخيكية الستحجة الػاليات بسرالح
 (/DDOS ATTACKكاف)ىجـػ حجب الخجمة أو ىجـػ الحخماف مغ الخجمات

 مدؤولة إيخاف كانت أيزا. 2222 عاـ أواخخ في األمخيكية البشػؾ مغ العجيج عمى
 لمشفط مشتج ،أكبخ الدعػدية أرامكػ شخكة عمى(Sha-moon) الفيخوس ىجػـ عغ
 عمى ىجػـ عغًا  ،فزل كسبيػتخ جياز 22222حػالي دمخت والتي العالع في

 .Ras Gas (59)خؼ القص الصبيعي الغاز لذخكة الحاسػب شبكات
البشتاغػف االمخيكي)وزارة الجفاع  أسذ فقج ،الجولية التشافدية البيئة عمى ورداا      

 إلى ىجفت الديبخاني، األمغ وقيادة القتالية الديبخانية بالقػة خاصة وحجة االمخيكية(
 العسميات مغ لكل مػحجة قيادة وتػفيخ الديبخاني لألمغ اللمخكدية الجيػد تشديق

 عغ مدؤولة الديبخانية القيادة تعج الجفاعي الجانب فعمى. واليجػمية اعيةالجف
 نطع إشار في الخفي لمشذاط واالستجابة واكتذاؼ حساية إلى اليادفة اإلجخاءات
 اليجػمية الديبخانية العسميات تشصػؼ ، كحلظ ػف لمبشتاغ اإلنتخنت وشبكات السعمػمات
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 البشية تجميخ بيجؼ اإللكتخوني ػـواليج، السعمػمات وتجميخ ومشع تعصيل عمى
 .(58)لمخرع السجنية أو العدكخية التحتية

 مجاؿ في السمل او الكمل يعخؼ ال تشافذ في الجولية القػػ  ستسختلقج ا       
 مجالي في التشافذ جانب فإلى الحجيثة العدكخية التقشية واستيخاد وتصػيخ انتاج

 استخجاـب متسثمة اخخػ  تشافذ ػانبج ىشالظ االلكتخوني والفزاء، الشانػتقشية 
 في الجشػد مغ أفزل ستكػف  أنيا يتػقع فالبعس العدكخؼ  السجاؿ في الخوبػتات

 ساحة في إندانية أكثخ تكػف  أف ويسكغ بل، السعقجة الطخوؼ في الحخب تدييخ
 مغ العدكخية الخوبػتات آخخوف  أكاديسيػف  اعتبخ السقابل وفي. البذخ مغ السعخكة
 ذاتية الفتاكة األسمحة استخجاـ عمى دولي حطخ بفخض وشالبػا تاكةالف األسمحة

 في اجتساعاا  الستحجة االمع في االعزاء الجوؿ عقجت 2222 عاـ ففي .التحكع
 كػنيا الجولي اإلنداني االىتساـ قائسة عمى القاتمة الخوبػتات وضع بذأف جشيف
 تشافذ يبخز إذ الحج ىحا عشج التشافذ يتػقف معوبالخغع مغ ذلظ ف ،(57)فتاكو اسمحة
 الفػرية العالسية بالزخبة متسثل الحجيثة العدكخية التقشية مجاؿ في اخخ دولي

 سلح بػاسصة بالعالع مكاف أؼ ضخب تدتصيع مشطػمة وىي، (CPGS)التقميجية
 إدارتا أيجت وقج ،التشفيح أوامخ إعصاء وقت مغ واحجة ساعة مغ أقل في تقميجؼ
 محجدة خصط يػجج ال ذلظ ومع ،العدكخية القجرات ىحه نذخ أوباما و بػش جػرج

 األىجاؼ زخبتكسغ ب العدكخية السشطػمة ىحه أىسيةواف ، لشذخىا ػف البشتاغ لجػ
 عسمية وقف أو اإلرىابييغ كالفاعميغ العابخة األىجاؼ مثل العالسية األولػيات ذؼ
 السشطػمة صػيخت مجاؿ في الستشافدة القػػ  ابخز ومغ، الذامل الجمار أسمحة نقل

 تخسانات تصػيخ اجل مغ والريغ وروسيا االمخيكية الستحجة الػاليات التقميجية
 .(92)السجػ بعيجة تقميجية أسمحة
 العدكخية التقشية انتاج مجاؿ في تتشافذ مازالت الجولية القػػ وعميو فاف      

 قج ما لخغعوبا، وانػعيا واشكاليا مجاالتيا كل لعخض السقاـ يتدع الالتي  الحجيثة
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 انتقمت إذا والسيسا، الذعػب وامغ حياة يسذ مباشخ تيجيج مغ انتذارىا عغ يشتج
 عغ معمػمات تدخبت او متصخفة ارىابية وجساعات تشطيسات جالى ي التقشية ىحه

  .إذ وقت كارثية الشتائج تكػف  فقج ترشيعيا كيفية
 :خاتسة

 االنداف عخؼالقجـ حيث  مشح البذخؼ  السجتسع عمى برساتيا التقشية ثبتت لقج    
استسخ التصػر عبخ حقب زمشية شػيمة و  ،االحجار قجح بػاسصة الشاركيف يػل ج 
. اف السعمػمات وتقشية الدخيعة واالتراالت االصصشاعية االقسار عرخوصػالا الى 

الحؼ استسخ في  العدكخؼ  سجاؿال السيساو ،ىحا التصػر شسل كل مجاالت الحياة 
 التأثيخب وفعاالا  اا مؤثخ  وشك ل عاملا  الجولية العلقات نصاؽ في ىسيةاأل الستدايج هدور 
 في مؤثخاا  عاملا  بحلظ ليكػف  الخارجية، الدياسية وتفاعلتيا العدكخية الجولة قػة في

 الحخب انتياء فبعج، فيو طعتتش الحؼ الجولي الشطاـ إشار في الجولية الػحجات تخاتبية
 الدسة أصبحت واالشتخاكي الخأسسالي السعدكخيغ إلى عالعال وانقداـ الثانية العالسية
 السعدكخيغ بيغ السحسػـ التدمح سباؽ ىي الحيغ ذلظ في الجولي لمشطاـ الخئيدة

 الجولة قػة احتداب في األساس السعيار ىػ الشػوؼ  العدكخؼ  السعيار ،وأصبح
 العدكخية ةالسشافد عمى وخصيخة سخيعة تصػرات جخلتُ ل التقشية دور جاء ىشا ،ومغ

 الىو ، نػعية وقفدات تصػرات يذيج الشػوؼ  الدلح فأخح الحيغ ذلظ في الجولية
اف  مغ وبالخغع، الجقة عالية االسمحة مغ ججيجة انػاع تطيخ بجأت ذلظ جانب

 العدكخؼ  الجانب بتصػيخ االىتساـلكغ  الحياة مياديغ مختمف شسل التقشي التصػر
 2222ايمػؿ مغ عذخ الحادؼ احجاث بعج السيسا االكبخ الشريب عمى حاز

 .االرىاب عمى الحخب مخحمة واعلف،
سا يسيد التقشية العدكخية الحجيثة مغ كػنيا قممت مغ وقت تشفيح اليجـػ مبالخغع    

وقممت عجد الزحايا وعجد ،واعصت نتائج فعالو في اصابة االىجاؼ بذكل دقيق 
السدمحة في اؼ مكاف واؼ السقاتميغ وساعجت عمى خػض الحخوب او السػاجيات 
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وقت تقع ىحه الحخب او السػاجية وغيخىا مغ السدايا. اال اف الخصخ االكبخ يكسغ 
وىشا سيبجو ،في وقػع ىحه التقشية بيج جساعات مدمحة ومتذجدة غيخ مشزبصة 

االثخ الدمبي ليحه التقشية اكثخ وضػحاا فقج يجخؼ تصػيخىا وترشيعيا مغ قبل ىحه 
 ال اإلرىاب محاربة في ليحه التقشية والحكػمات الجوؿ اف تػضيفلحلظ ف ،الجساعات

 الجوؿ ذات مػاقع استيجاؼ في التقشية لحات نفدو اإلرىابتػضيف  إال يقابمو
 التقشية ىحه عمى االحتكاـ تفاوت متفاوتة بجرجات أو بدػاء سػاء والحكػمات

 البشية سدمحة ذاتالجساعات ال لذبكات يكػف  ال قجو ، تػضيفيا عمى القجرة وتفاوت
 اآللة مقػمات أعتى بحػزتيا وال الجوؿ تستمكيا التي والبذخية والمػجدتية العدكخية

 نطع فيلحج ما  الجوؿ ذات مع تتداوػ  قج ،لكشيا لمجوؿ تتػفخ التي الحخبية
واف ذلظ  فييا األعزاء لألفخاد السؤسدي واالنزباط التشطيع وشخؽ  السعمػمات

 شية.يسثل االثخ الدمبي لمتق
فاف القػػ الجولية مدتسخة في التشافذ ،وبالخغع مغ ىحا االثخ الدمبي الطاىخ      

وىشا ندتشتج االجابة عمى ،فيسا بيشيا مغ اجل تصػيخ التقشية العدكخية بكل مياديشيا 
بيحا  السقتخحاتوعميو نػرد بعس ،الفخضية التي شخحيا البحث في السقجمة 

 -الخرػص:
وضع حمػؿ مغ شأنيا اف تسشع  في تتػانى الالجولية اف يجب عمى جسيع القػػ  -2

 وصػؿ ىحه التقشية بيج ىحه الجساعات السدمحة.

 وأسخاره االرىابتقشية  خبايا لسعخفة الخبخاء ستئجارقياـ القػػ الجولية بتعييغ او ا -2
 بحيادية لجـد. السيسا وانو ال يسكغ ااستعساالتو سبل لتصػيخ أو الستشداخ أو

 حاجة عمى رداا  الغالب في تشذأ معيشة قيع مشطػمة نتاج باألساس ياكػنالتقشية 
 اإلرىابية صبيعةال يسكغ الجـد بال أيزاوليحا الدبب  ،السشطػمة لحات السجتسع

 مغ أـ العدكخية اآللة تقشية لمعشف ترسع التي تمظ مغ أكانت سػاء إياىا لمتقشية
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 اإلعلـ كتقشية .إال ليذ روافجىا مغ كخافج إال فييا العشف وضيفة تبخز ال التي تمظ
 .مثلا  واالتراؿ

 السجنية او العدكخية فيػ إف جولي في انتاج وترشيع التقشيةالحج مغ التشافذ ال -2
 .وعشف تخىيب وسيمة جعمياسي األقل فعمى إرىاب، أداة  مشيا يجعل لع

يجب اف تتفق جسيع الجوؿ السرشعة ليحه التقشيات عمى الحفاظ بقػة عمى سخية  -2
خصػرة وامشية ىحه التقشيات عدكخية كانت اـ مجنية كي ال ترل الييا يج و 

الجساعات السدمحة وبالتالي تػضفيا في ىجساتيا التي تيجد حياة وامغ شعػب 
 ودوؿ العالع باسخه.

جسيع تفاصيل ضبط اصابة  قػػ السرشعة ليحه التقشيةواخيخاا يجب اف تخاعي ال -6
في حخب او ىجػـ معيغ حتى تجشب نفديا ما  االىجاؼ بجقة حيشسا يتع استخجاميا

وقعت فيو سابقاا مغ اخصاء راح ضحيتيا اعجاد كبيخة مغ االبخياء كسا حجث اخيخاا 
في السعارؾ التي قادتيا الػاليات الستحجة االمخيكية والتحالف الجولي في العخاؽ 

 واليسغ وسػريا وافغاندتاف وغيخىا . 
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راليػامر والسراد  
                                                 

 

 مخكد, السدتقبل آفاؽ مجمة, الحخوب في حاسع دورىا العدكخية التكشػلػجيا,سشغخ  بيتخ(1)
 في آب 27 العجد, الستحجة العخبية تاالمارا, االستخاتيجية والبحػث لمجراسات االمارات
 . 88 ص,2115

(في ... ) عالع مغ تعج قخيب وقت حتى تحمق في الدساء كانت تقشية نذاىج بجأنا السجاؿ ىحا 
 ,والتي (شيار دوف  مغ جػية مشطػمات) باسع معخوفة روبػتية شائخات وىي العمسي الخياؿ

 السدمحة الجساعات اماكغ لتحجيج لجوليا التحالف قػات قبل مغ والعخاؽ سػريا في استخجمت
 .  87-86 ص, نفدو السرجر انطخ التفاصيل مغ لسديج...

 شيار دوف  مغ الصائخات تثيخىا التي واالسئمة استخجاماتيا, كاكايذ ,وكػندتانتيغ سشغخز بيتخ(2)
 االمارات, االستخاتيجية والبحػث لمجراسات االمارات مخكد, السدتقبل آفاؽ مجمة, الغج تكشػلػجيا

 . 86 ص, 2115 في  االوؿ وكانػف  الثاني وتذخيغ االوؿ تذخيغ 28 العجد, الستحجة العخبية
 مجمة في متاح مقاؿ,والتصػر  العمع بيغ الحجيثة الحخبية التكشػلػجيا,كاخيا  إسساعيل إبخاىيع(3)

 لسعمػماتا شبكة عمى2117/حديخاف/9,استخاتيجية  قخاءات صفحة,االلكتخونية  العخبي الجفاع
 -,يشطخ ايزًا: http://arabdefencejournal -:الخابط عمى(االنتخنت)الجولية

 CHAPMAN, Gary. An introduction to the revolution in military affairs. 

In: XV Amaldi Conference on Problems in Global Security, 3002 ,p: 3-
2 . 

(ففي) مغ فخاراً  االمخيكية الستحجة الػاليات الى ىاجخوا مسغ العمساء مغ مجسػعة قاـ السجاؿ ىحا 
 االمػاؿ بتخريز روزفمت آنحاؾ االمخيكي بسصالبة الخئيذ ,الشازي  العيج في االضصياد
 وعمذخ  خالؿ مغ بالفعل ذلظ وتع, أخخ احج أي قبل الشػوي  الدالح ىحا اختخاع الى ليتػصمػا

 التاريخ في ذرية تجخبة اوؿ وتجخبة صشاعة خاللو مغ استصاعػا والحي, (مانياتغ)باسع عخؼ
 عمى الحريتيغ القشبمتيغ بإلقاء الفعمي التصبيق مػضع الدالح وضع وبعجىا, 1945 عاـ

العمسي  التفكيخ, زكخيا فؤاد -: انطخ التفاصيل مغ لسديج...الياباف في وناكا زاكي ىيخوشيسا
 1991,الكػيت, واآلداب والفشػف  لمثقافة الػششي السجمذ, 3 السعخفة عالع كتب سمدمة,
 . 152-151ص,

http://arabdefencejournal/
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(4)Michael B Kelley and Armin Rosen, The US Needs To Stop 

Pretending the Sony Hack is Anything Less Than an Act of War, 

Article available on the Military and Defense website, New York, 

December, 2014. On the website 

    http://www.businessinsider.com/sony-hack-should-be-considered-an-

act-of-war  

  كاخيا, مرجر سبق ذكخه. إسساعيل إبخاىيع(5)
 مػقػػع العػػالع ,مقػػاؿ متػػاح عمػػى مػقػػع مػضػػػع أكبػػخ فػػي صػػشع كسبيػػػتخ الدػػعػ , أوؿ صػػابخيغ(6)

  -بالعػػػالع ,فػػػي مػقعيػػػا عمػػػى شػػػبكة السعمػمػػػات الجوليػػػة )االنتخنػػػت( عمػػػى الػػػخابط : عخبػػػي

https://mawdoo3.com: ذكخه سبق مرجر, كاخيا إسساعيل إبخاىيع -, كحلظ انطخ. 
(سيبخنصيكا ) في الكبيخة والتقشية العمسية السشجدات الى يدتشج حجيث ىػ عمع -الديبخانية: او 

 اإللكتخونية الحخب ىي الحاضخ الػقت الحاسبة. اما في والعقػؿ االلكتخونية الديصخة حقػؿ
 عمى جـػالي فييا يتع إذ,بالحخب  شبييو ألنيا" الديبيخية الحخب" اسع عمييا يصمق التي

 بجأ كمسة فيي" سايبػرغ" أو" سيبيخية" كمسة أما. االخخيغ تخز التي وغيخىا والسػاقع السمفات
 التفاصيل مغ لسديج.واألنداف.. االليكتخونيات بيغ والتي تعشي السدج 1961 عاـ استخجاميا

 خوالشذ لمجراسات العخبية السؤسدة, 3ج,الدياسية  السػسػعة, الكيالي عبجالػىاب-:انطخ
 -: انطخ كحلظ. 398 -397ص,1985, بيخوت,

Richard Kissel, "Glassory of Key Information Security Terms", 

National Institute of standards and technology, U.S Department of 

Commerce ", Revision, 2, May,2013, p57. 
(7)Michael B Kelley and Armin Rosen, op. cit. and see:- PRABHAKAR 

,Arati. Breakthrough Technologies for National Security. Defense 

Advanced Research Projects Agency (DARPA), Tech. Rep., 

3002.P: 01-01  , and see   

 . ذكخه سبق مرجر,كاخيا  إسساعيل إبخاىيع
 درع مجمة, والسختكدات واألبعاد السفيـػ...يالػشش األمغ, وآخخوف , الحجاد جسعة يػسف(8)

 . 83 -82 ص,2113, 512 العجد,الستحجة  العخبية االمارات, (واستخاتيجية عدكخية)الػشغ
(9) Athony H.Cordeman, The Obama Administration and US strategy 

:The First 100 Days ,center For strategic and international studies ,in 

2009,p3-7. 

 .  88-83 ص, ذكره سبق مصدر, وآخرون, الحداد جمعة يوسف (11)

http://www.businessinsider.com/sony-hack-should-be-considered-an-act-of-war
http://www.businessinsider.com/sony-hack-should-be-considered-an-act-of-war
https://mawdoo3.com/
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(  تعج الجبمػماسية اداة مغ ادوات تشفيح الدياسة الخارجية سػاء في وقت الدمع مغ خالؿ...)
مخحمة اعجاد الجولة لمجفاع او في وقت الحخب .إذ يقاؿ اف الجبمػماسية والقػات السدمحة 

عمي عبجالفتاح -ػارى احجىسا ليطيخ االخخ...لسديج مغ التفاصيل أنطخ:وجياف لعسمة واحجة يت
 2114,دار اليازوري العمسية لمشذخ والتػزيع, عساف, االردف , 1,االعالـ الحخبي والعدكخية ,ط

 ,51,ص
 .91-86 ص, السرجر نفدو(11)

(12)Hammes, Thomas X. "Technologies Converge and Power  Diffuses", 

Policy Analysis , 2016  , 786p.16 .  
, الباردة الحخب بعج الججيجة الجولية عمى الدياسية الستغيخ التكشػلػجيا دور,صالح  وليج (خمػد13)

 الجولية الدياسية ادارة, الدياسية العمـػ كمية,الشيخيغ  جامعة, مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة
 .ذكخه سبق مرجر, خياكا إسساعيل إبخاىيع: انطخ ,كحلظ  83 ص, 2119, بغجاد,

 الجولية الجراسات مخكد, 1ط, الجولي الشطاـ ومدتقبل العخب, سعيج السشعع عبج: عغ نقالً (14)
 .17 ص, 1987، ،بيخوت

 الثػرة الحجيثة السعارؾ في الدالح بأىسية أصبح الكسبيػتخ,السيجى  عباس احسج فيرل(15)
 جسيػرية مػقع عمى متاح مقاؿ,العدكخية  العسميات في استخاتيجياً  انقالباً  تحجث السعمػماتية
 الجولية السعمػمات شبكة عمى, 2ص, 2115,حخة  واراء مقاالت, الجفاع وزارة,الدػداف 

 -السػقع : عمى(االنتخنت)
 https://mod.gov.sd/index.php                                                                         

                     
 العجد, الباحثػف  مجمة, الحجيثة الحخوب في اإللكتخوني الحاسب دور, كاخيا إسساعيل إبخاىيع(16)

 . 2-1ص, 2111, سػريا, 44
 حالة دراسة)الحجيثة والحخوب السعمػماتية, خمف شالب واالء, الكاضع عبج ميجي رياض(17)

 ,العجد( 11) السجمج, ندانيةاال  لمعمـػ واسط مجمة, (2113 عاـ العخاؽ عمى االمخيكية الحخب
 . 184 ص, 2115,العخاؽ , 29

 الجرع: االزرؽ , االمخيكي الجػ سالح, االمخيكية الجفاع وزارة  مػقع عمى متاحة معمػمات(18)
-:السػقع عمى(االنتخنت) الجولية السعمػمات شبكة  عمى, الديبخاني

Display-p://www.af.mil/News/Articlehtt   

http://www.af.mil/News/Article-Display
http://www.af.mil/News/Article-Display
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كاخيا  إسساعيل إبخاىيع -:انطخ ,كحلظ 5ص, ذكخه سبق مرجر, السيجى عباس احسج فيرل(19)
 . ذكخه سبق مرجر,والتصػر  العمع بيغ الحجيثة الحخبية التكشػلػجيا,

 ذكخه قسب مرجر, الحجيثة الحخوب في اإللكتخوني الحاسب دور, كاخيا إسساعيل إبخاىيع(21)
 .4 ص,

 ماسػرة بػ)حمدنة( األسمحة صانعػ األسمحة ،بجأ ومجى دقة ( في ىحا الجانب ,ومغ اجل تحديغ*)
 مغ تخخج الخصاصة لتجعل اليدار أو اليسيغ داخميا إما في جية في أخاديج البشجقية، أي وضع

 ليا وسسحت الجبابات قحيفة بتثبيت العسمية ايزاً  ىحه دوراف .كسا ساعجت حالة في البشجقية
 محػرىا حػؿ لمجوراف ذاتية قجرة لمقحيفة األخاديج ىحه تحقق حيث أبعج. مدافات إلى بالػصػؿ

لمقحيفة...لسديج مغ  أفزل واستقخار لمحرػؿ عمى تػازف  الذكل مغدلية حخكة في الصػلي
 في الشارية االسمحة بيانات قػاعج إنذاء الزػ ,أىسية أحسج حدغ الدخ -التفاصيل أنطخ :

, رسالة ماجدتيخ غيخ (IBIS Arsenal جياز )استخجاـ: حالة الجشائي دراسة العسل جاؿم
مشذػرة مقجمة الى جامعة الخباط الػششي, كمية الجراسات العميا والبحث العمسي ,السغخب 

انػار الذخاد ,ماذا تعخؼ عغ مجافع الجبابات ,مقاؿ متاح  -,كحلظ انطخ: 36-35,ص 2116
مجفاع والتدميح في مػقعو عمى شبكة السعمػمات الجولية)االنتخنت( عمى في السشتجى العخبي ل

 -الخابط :
http://defense-arab.com/vb/threads//94014  

(21)Christopher F Foss, report about Field artillery is increasingly 

employing precision-guided munitions in order to engage targets with 

greater accuracy., analysis in IHS Jane's Defense Industry and 

Markets Intelligence Centre, Jane's Defence Weekly , 2015 ,p.2-3. 
(22) Prabhakar, Arati, op. cit,p. 22. 

(مغ ) تشطيع ضج الجولي التحالف عسميات مغ األولى التدعة خاألشي في بالحكخ انو الججيخ 
جػية  ضخبة( 3311) قخابة خالؿ مغ ىجفاً (5548)مغ أكثخ أصيب وسػريا العخاؽ في داعر
القتالية  األعساؿ في شخز أي فقجاف دوف  مغ كمو ،وىحا تاريخّياً  محىل دقة مدتػى  ،وىحا

 أقل األىجاؼ إصابة معجؿ كاف حيث الثانية لسيةالعا الحخب إّباف أجخيت التي باالختبارات مقارنتاً 
  -: انطخ...ثابتة أىجاؼ ضج الراروخية الزخبات خالؿ مغ% 4 مغ

Kedar Pavgi, “The 5,548 ISIS Targets Struck By Coalition Air Forces, in 

3 Charts,” Defense One , Aril 6, 2015. 

http://defense-arab.com/vb/threads/94014
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(23)- Christopher F Foss, op. cit,p. 4 

 -: انطخ كحلظ....  87-86ص, ذكخه سبق مرجر,كاكايذ  كػندتانتيغ و سشغخز تخبي(24)
 الصّباغ أييع, تخجسة, 1بعج ,ط عغ بالتحكع القتل شيار بجوف  الصائخات حخب, بشجامغ ميجيا

  . 21 -21 ص, 2114, القصخية الكتب دار, والجولية العخبية العالقات مشتجى,
 . 8ص, نفدو السرجر(25)
 . 89 ص,ذكخه  سبق مرجر,كاكايذ  كػندتانتيغ و خزسشغ بيتخ(26)
 ص, 2111, ,لبشاف 317 العجد, الجير مجمة, السدتقبل حخوب جشجي الخوبػت, عمػ احسج(27)

69-71. 
,  الػشغ درع مجمة,  والستاح السصمػب بيغ,  السجف لحخب السدمحة القػات تأىيل, عمي دمحم(28)

 ثػرة, الجدسي سمصاف -,ايزًا انطخ: 82ص, 2113,الستحجة  العخبية ,االمارات 511العجد
 الستحجة العخبية ,االمارات 542 العجد, الػشغ درع مجمة, السختمفة واستخجاماتيا الشانػ تقشية

   -:انطخ ,كحلظ 95 ص, 2117,

Military robotshttp, Online article available on  the website : 

www.allonrobots.com 

() (...في الخوبػتات تصػيخ في تدعى التي الجوؿ مقجمة مغ االمخيكية الستحجة الػاليات تعج 
 روبػتية انطسة تصػيخ عمى العسل خالؿ مغ السجف حخب في تدتخجـ التي العدكخي  الجانب

 االنطسة ىحه ابخز ومغ, ضجه قتالية عسميات في التػرط قبل العجو اىجاؼ اكتذاؼ عمى تعسل
 تذكل التي الزيقة الذػارع في يتحخؾ مدمح استكذافي وىػ( Pack Bots)الخوبػتي الشطاـ
 والعخاؽ ألفغاندتاف االمخيكي االحتالؿ خالؿ الخوبػتات ىحه استخجمت ,وقج الجشػد عمى خصخا
 . 82 ص, ذكخه سبق مرجر, عمي دمحم عمي عغ نقالً (... 2113 عاـ

 -,كحلظ انطخ : 71 ص, ذكخه سبق مرجر, عمػ احسج(29)
McMurdo Station, National Science Foundation, 2415 Eisenhower 

Avenue, Alexandria, Virginia, USA ,On its website on the Internet 

link:-https://www.nsf.gov /geo/ opp/support/ mcmurdo .jsp 

الذخيخة  اآللة" ىشتخ نايت" MI-31 اليجػمية وحيةالسخ  الصائخة, الحجاد وآخخوف  جسعو يػسف(31)
 2117الستحجة , العخبية , االمارات 549 ,العجد الػشغ درع مجمة, تقشيات صفحة في تقخيخ,

 ججيجة تحجيات مػاجية في العالع وجيػش دوؿ, الحجاد جسعو يػسف:  انطخ كحلظ, 98 ,ص

http://www.allonrobots.com/
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 ،مجمة ضبي ابػ في والعذخيغ الػاحج القخف  لحخوب القادة مؤتسخ نذخة في مقاؿ, 21 القخف  في
 .5-4 ص, 2117,عجد  بال, الستحجة العخبية االمارات, (واستخاتيجية عدكخية)الػشغ درع

(31) BOWERS, Stephen R.; KEYS, Kimberley R. Technology and 

terrorism: the new threat for the millennium. Faculty Publications 

and Presentations, 1998, p.1  . 

 واألمغ اليجيشة الحخب)الجفاع مفاىيع في تغيخاً  يفخض الرخاع ادوات تصػر,ياسخ عبجالعديد (32)
 558 العجد, وبحػث دراسات صفحة( ,واستخاتيجية عدكخية)الػشغ درع مجمة( ,الجيسقخاشي

 .87-86 ص, 2118الستحجة , العخبية ,االمارات
 
(((33)))Andrew Radin ,Hybrid Warfare in the Baltics: Threats and 

Potential Responses. RAND Project AIR FORCE Santa Monica 

United States, 2017. ,pp.2-5 

 متخجسة دراسات, 1الحخب ,ط واسمػب سياسة العدكخية االستخاتيجية, ستػف  جػف -:مغ نقالً (34)
 .162ص, 2114, االستخاتيجية والبحػث لمجراسات االمارات مخكد,

 الػشغ صحيفة مػقع عمى مشذػر مقاؿ, الشػوي  االىاب سالح القحرة القشبمة, دمحم العاشي عبج(35)
 2116 نيداف في(االنتخنت) الجولية السعمػمات شبكة عمي متاح, واراء كتاب صفحة, القصخية

   www.al_watan.com/wwriter                                                  -: الخابط عمى

                                               

And see ,Fischer, Ben B. A Cold War conundrum: the1983 soviet war 

scare. Washington, DC: Central Intelligence Agency, Center for the 

Study of Intelligence,1997; Also Look James K. Campbell, 'Weapons 

of Mass Destruction in Terrorism: The Emerging Threat Posed by 

Non-State Proliferation' ,www. emergency .com WMD-terr. hem, 

1996, pp.2-3. 

()...ججاً  قجيسة عرػر الى يعػد بيػلػجية كأسمحة الحية الكائشات استخجاـ اف بالحكخ الججيخ مغ 
 مختمفة ازمشة عبخ الشاس تشاقمتيا كثيخة وروايات إشارات تػجج إذ. ـ.ؽ 311 عاـ الى ترل

 الى الدالح ىحا استخجاـ تاريخ الكتاب بعس ويقدع االسمحة مغ الشػع ىحا استخجاـ عمى تجؿ
 (لحسخا لميشػد االنكميد ىجية) الشـػ اغصية في الججري  الى السياه تمػث مغ تبجء مخاحل ستة
 مغ إلنتاجيا الحىبي العرخ الى البيػلػجية االسمحة مغ الشػع ىحا إلنتاج الياباف ابحاث ,الى

http://www.al_watan.com/wwriter
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-47 ص, نفدو السرجر أنطخ التفاصيل مغ لسديج... وغيخىا.. االمخيكية الستحجة الػاليات قبل
57   . 

 تقجيع, واالرىاب والسخابخات الحخب بيغ والكيسيائية البيػلػجية االسمحة, مرباح عبجاليادي(36)
 . 27-23 ص,2111, القاىخة, والشذخ لمصباعة المبشانية السرخية الجار, 1ط,الباز اسامة

(في ) االتحاد تفكظ بعج االرىابييغ بيج واسع نصاؽ عمى الدالح انتذخ كيف نحكخ السجاؿ ىحا 
 -يشطخ:... لمساؿ دولو واحتياج الذخقي السعدكخ وتحمل الدػفيتي

Martha Crenshaw, „Current Research on Terrorism: The Academic 

Perspective‟, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 15, Number 1, 

1992, p. 10. 
 ليا الترجي وشخؽ  االرىابييغ يدتخجميا التي التقشية والػسائل االساليب, عيج فتحي دمحم(37)

 الخياض, والبحػث الجراسات مخكد, مشيةاال لمعمـػ العخبية نايف أكاديسية, ومكافحتيا
 .59 ص,2111,

 مقاؿ, 21 القخف  في ججيجة تحجيات مػاجية في العالع وجيػش دوؿ, الحجاد جسعو يػسف(38)
 عدكخية) الػشغ درع ،مجمة ضبي ابػ في والعذخيغ الػاحج القخف  لحخوب القادة مؤتسخ نذخة في

 -: انطخ كحلظ.. 6ص,2117,جد ع بال, الستحجة العخبية االمارات( ,واستخاتيجية
 Michael Wilson ,Terrorism in a New World - Evolution in Revolution, 

The Nemesis Group, 1994, pp.1-2. Defense Intelligence Agency 

Counterterrorism Analytic Methodology Course, 17-18 November 

1997, p.2. 
 وشخؽ  اإللكتخوني االرىاب السدتحجثة الجخائع مغ لمحج الحجيثة ياتاآلل دور, عصية دمحم أيدخ(39)

 الستغيخات ضل في السدتحجثة الجخائع) السػسـػ العمسي السمتقى في ممقى بحث, مػاجيتو
 الياشسية االردنية السسمكة, عساف, االستخاتيجية العمـػ كمية في( والجولية اإلقميسية والتحػالت

 .11-9 ص, 2114,
 ىحا السجاؿ اف خسيشي كاف يسثل السعارضة الجيشية في ايخاف في سبعيشيات القخف  نحكخ في

الساضي ضج الحكػمة االيخانية الججيجة التي شكميا الذاه آنحاؾ بخئاسة )جعفخ شخيف امامي( 
,والتي كاف ىجفيا االساسي غيخ السعمغ ىػ قسع الثػرة االيخانية الستراعجة رغع ما قجمتو ىحه 

اصالحات ,والتي رد الخسيشي عمييا عبخ شخيط كاست ادخمو سخًا الى ايخاف ىاجع الحكػمة مغ 
بو الحكػمة وتيسيا بالتآمخ عمى السدمسيغ ,ومحاربة وتجميخ الحخكة االسالمية ,ودعا الذعب 
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االيخاني الى االلتحاؽ بقػى السعارضة لإلشاحة بالشطاـ الجكتاتػري االستبجادي واستسخ ىا الشػع 
...لسديج مغ  1979التحخيس حتى قياـ الثػرة االيخانية وسقػط الذاه عاـ مغ الخصب و 

جاسع الحبجي ,حكػمة جعفخ شخيف امامي, مجمة دراسات تاريخية -التفاصيل أنطخ :
      .                                                179-168, ص 2117( ,قدع التاريخ الحيث والسعاصخ ,جامعة البرخة ,3,العجد)

 .61 ص, ذكخه سبق مرجر, عيج فتحي دمحم(41)
  . 2ص,  ذكخه سبق مرجر, عصية دمحم أيدخ(41)
 قخارات في مشذػر الجولي والعشف االنداف حقػؽ  بذأف(2/14) 128 رقع قخار: أنطخ(42)

 الفتخة خالؿ الجوحة في عقج الحي اإلسالمي الفقو مجسع مجمذ عذخة الخابعة الجورة وتػصيات
-1413) الجولي االسالمي الفقو مجسع وتػصيات قخارات في 2113 ثاني انػف ك 16-11 مغ

 .266 ص, (ـ2119-1988/ ىػػ1431
 القادة مؤتسخ نذخة في مقاؿ, جحرياً  الحخوب مالمح غيخت التكشػلػجية التصػرات, الكعبي نػرة(43)

( يةواستخاتيج عدكخية) الػشغ درع ،مجمة ضبي ابػ في والعذخيغ الػاحج القخف  لحخوب
 -:انطخ كحلظ, 2ص, 2117, عجد بال, الستحجة العخبية االمارات,

Ken Lormond, CBN News, Washington, DC,15 March1996. 
 . 11ص, ذكخه سبق مرجر,عصية  دمحم أيدخ(44)
 ناصف عمي دمحم تخجسة, الغج الع في الستغيخات السدتقبل صجمة, تػفمخ ألفغ... نقاًل عغ(45)

 .454 ص,1984, القاىخة, العالسية السعخفة لشذخ ةالسرخي الجسعية,1ط,
()...تع فقج الدمغ مغ بعيجة عقػد الى تعػد شيار بجوف  الصائخات فكخة اف بالحكخ الججيخ مغ 

 شيار بجوف  بالػف  211 نحػ اشمقػا عشجما 1849 عاـ لمشسداوييغ ليا استخجاـ اوؿ تدجيل
 بخسذ مخت قج شيار بجوف  الصائخات اف ػؿالق ويسكغ, البشجقية مجيشة ضج قشابل بيا وعمقػا
 كقشبمة حسميا الى, العدكخية لمقػات ىجؼ كػنيا العدكخي  السجاؿ في استخجاميا مغ مخاحل
 بجء مشح السيسا تدميحيا ثع ومغ, االستخبارية السعمػمات لجسع كسخاقب عسمت وبعجىا, شائخة

 التفاصيل مغ لسديج...  السحمي ف القانػ لسخاقبة شخشية كتقشية واخيخاً , االرىاب عمى الحخب
 -:انطخ

Shaw, Ian GR. Predator empire: Drone warfare and full spectrum 

dominance, University of Minnesota Press, 2016. 
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(46)Sarah KREPS, Micah Zenko, The Next Drone Wars, Preparation for 

Percolation, Journal of Foreign Affairs, the number 93, 2014, p. 68. 

,  الجخائع وتشفيح االرىاب مكافحة في االحجث الدالح: السديخة الصائخات,الدساؾ  شاكخ زيشب(47)
 شبكة عهى يىقعها في, انًعهىياجية اننبأ شبكة في جقازيس – سياسة  صفحة عمى متاح مقاؿ

  -:انسابط عهى, 3002(,االنحسنث) اندونية انًعهىيات
    http://annabaa.org/arabic/reports         

(48)Spencer Ackerman, White House reveals the death toll from US 

drone strikes, an article in the Guardian newspaper in New York on 

Monday ,March 7, 2016 ,On its website in the International 

Information Network on the link -https://www. Theguardian .com/us-

news/2016/mar/07/us-drone- 
 .ذكخه سبق مرجر,الدساؾ  شاكخ زيشب(49)
 ىيئة في السديخة الصائخات استخجاـ أنطسة وتصػيخ بشاء إدارة رئيذ, نػفيكػؼ الكدشجر(51)

العالع  مغ نقصة أي في السديخة لمصائخات اإلرىابييغ استخجاـ خصخ عغ حجيثو   الخوسية األركاف
 في مػقعيا عمى متاح مقاؿ في" -SPUTNIKسبػتشيظ" الخوسية األنباء وكالة عغ مشقػؿ,

       -: الخابط عمى( االنتخنت) الجولية السعمػمات شبكة في 11/1/2118
   https://arabic.sputniknews.com                                 

(يتحجث ) تصػر عغ األميخكية نيػزويظ مجمة لو نذختو مقاؿ في بخيشائغ ديفيج الكاتب االمخيكي 
 ىحه تشتذخ أف مغ الخذية عغ عمييا ،ويعخب الحرػؿ وسيػلة الصائخات ىحه تقشية وانتذار
 مغ تحارب التي الصخيقة في ثػرة وأحجثت تصػرت انيا حيث. لجوؿا سيصخة عغ بعيجاً  األسمحة

 السعارؾ ساحات في تدتخجـ الصائخات ىحه أصبحت االمخيكية ،حيث الستحجة الػاليات خالليا
 ىحه استخجاـ أف ويزيف,الفزاء  في قخيباً  استخجاميا سيجخي  البحخ ،وأنو وفي اليابدة عمى

 بعز عمى حرمت قج جساعة أو دولة 91 نحػ إف ش ،بلالجيػ  عمى مقرػراً  يعج لع الصائخات
 متعجدة ،وأف وألغخاض مختمفة بأحجاـ متاحة أصحبت التي الخخيرة الصائخات ىحه أصشاؼ

 ويقػؿ,الججيج  األميخكي األمغ مخكد عغ صادر تقخيخ بحدب بيا بتدمح قامت الجيات بعس
 شخيق عغ لمحخب السقبل التصػر ليسث السدحميغ إلى ووصػليا الصائخات ىحه تقشية انتذار إف

 الصائخات أف ورغع,فعمية  جػية قػات بشاء اإلرىابية لمجساعات يسكغ بعج ،حيث عغ التحكع
 مسيتة تكػف  أف السحتسل مغ مشخفزة فإنيا تقشية ذات تكػف  السدمحػف  يصػرىا التي السديخة

 لصائخات مرانع عمى العخاقية القػات عثخت 2117 عاـ السػصل تحخيخ تع عشجما انو ويذيخ,

http://annabaa.org/arabic/reports
http://annabaa.org/arabic/reports
https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/
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 مديخة شائخات استخجمت اليسغ في الحػثي جساعة اف كسا, داعر لتشطيع تابعة شيار دوف  مغ
  مياجسة مغ تسكشت وقج,اليسغ  عمى الحخب في الدعػدية تقػده الحي التحالف لسياجسة متصػرة

 -:انطخ التفاصيل مغ لسديج.... الدعػدية الشفط ومرافي السصارات

    David Brennan , Why are Militants using Drones ? UAV Weapons 

have Spread far beyond Nation States, an article in Newsweek in 

24/4/2018 on website in the International Information Network on the 

link:- https://www.newsweek.com/why-are-militants-using-drone . 
(51) Bloomberg News, Islamic State fighters using drones with IEDs and 

spy cameras, says Pentagon, An article is available in the Daily 

Telegraph on 7 July JULY 2016 on its website in the International 

Information Network, on the link:-  

    https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/07/islamic-state-fighters-

using-drones  

    and also look : Ben Riley- Smith, Isil plotting to use drones for nuclear 

attack on West ,An article is available in the Daily Telegraph on 1 

April 2016 News on its website in the International Information 

Network, on the link:-  

    https://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/01/isil-plotting-to-use-drones          

 العخبي صحيفة في متاح السفخخة مقاؿ لمصائخات" داعر" لجػء كيفية تكذف وثائق-: انطخ ايزاً 
 السعمػمات شبكة عمى مػقعيا في 2117/شباط/2 في, تقاريخ– سياسة صفحة, اليػمية الججيج
    -:الخابط عمى(االنتخنت) الجولية

   https://www.alaraby.co.uk/politics/  
الحكسة  بيت حمسي ،اصجارات القادر عبج فالح:  ،تخجسة الخأسسالية ,مدتقبل ثخو ليدتخ(52)

 . 669 ،ص 2111 ،سشة ،بغجاد
 الكػيت ،الكػيت ,جامعة الدياسية العمـػ ،مػسػعة مقمج صبخي  واسساعيل, ربيع محسػد دمحم(53)

 639 ص, 1994 ،سشة
(:)كمسة نانػ مذتقة مغ المغة اليػنانية  -( تقشية الشانػ أو)التقشيات الحجيثة الستشاىية الرغخ

ياس الدمغ فتسثل واحج عمى مميار ( ,وفي مجاؿ العمـػ تعشي وحجة قNanosوالتي تعشي القـد )
 والحزارة اإلغخيقية في الحزارة الشانػ تقشية مغ الثانية الػاحجة , وقجيسًا ججًا تع استخجاـ

 لداوية تبعاً  لػنو يغيخ الحي )ليكػروجد( الذييخ اإلغخيقي ,واإلناء صشاعة الدجاج في الريشية
 جديسات صشاعتو في استخجـ الحيو  التقشية ليحه التصبيقات أقجـ الزػء. يعج أحج سقػط

https://www.newsweek.com/why-are-militants-using-drone
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/07/islamic-state-fighters-using-drones
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/07/islamic-state-fighters-using-drones
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/01/isil-plotting-to-use-drones
https://www.alaraby.co.uk/politics/
https://www.alaraby.co.uk/politics/


 
 
 

                 

222 

 

 (21دزاسات إقهيًية  انعدد )                     يسكز اندزاسات اإلقهيًية         

                                                                                    

خمصيا بالدجاج ,وكحلظ الشانػ يسثل وحجة قياس اشػاؿ االشياء  تع الحىب متشاىية الرغخ مغ
,وحجيثًا تعج تقشية الشانػ الستشاىية الرغخ مغ الجيل الخامذ في الثػرة التقشية اليائمة التي 

رشاعات العدكخية ,فاالعتساد شيجىا العالع ,وقج دخمت في مجاالت الرشاعات كافة ومشيا ال
عمييا يقمل مغ التخسانات العدكخية اليائمة لألسمحة ويقمل مغ االنفاؽ السالي ,فزاًل عغ 
العامل االىع تػفيخ اسمحة ذات احجاـ صغيخة وكفاءة عالية ودقة كبيخة ,وال تتصمب مدتػدعات 

اني ,تكشػلػجيا الشانػ مغ دمحم شخيف االسكشجر -ضخسة لتخديشيا .... لسديج مغ التفاصيل أنطخ:
 واآلداب والفشػف  لمثقافة الػششي السجمذ, 374 السعخفة عالع كتب اجل غج افزل ,سمدمة

 95الجدسي ,مرجر سبق ذكخه ,ص سمصاف -, كحلظ انطخ:18-17ص,2111 ,الكػيت,
كد السسخ -.أيزًا , عمي يػسف ,الشانػ تكشػلػجي وتصبيقاتو في السدتقبل ,وزارة التخبية الدػرية

 .6,ص 2115الػششي لمستسيديغ ,سػرية , 
(54)Kelley Sayler, Nanotechnology And U.S. Military Power ,Defense 

Advanced Research Projects Agency (DARPA), Tech. Rep, 2015, P.3; 

Also See: National Science and Technology Council Subcommittee on 

Nanoscale Science, Engineering, and Technology, The National 

Nanotechnology Initiative: Supplement to the President‟s 2015 

Budget, March 2014, and 2017. 

 مخكد مػقع عمى متاح مقاؿ,العدكخي  التكشػلػجيا مجاؿ في ججيج صبحي تشافذ مخوة(55)
 مػقعو في 2115,الستحجة  العخبية الماراتابػضبي ,ا, الستقجمة والجراسات لألبحاث السدتقبل

    -:الخابط عمى(االنتخنت) الجولية السعمػمات شبكة عمى

   https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Category  

(56(Sanjiv Tomar, Nanotechnology The Emerging Field For Future 

Military Applications, Monograph Series, Institute For Defense 

Studies Studies Analyzes (Idsa), New Delhi ,, No. 48 October 2015, P. 

25.  

(57)"Market Report on China Biotechnology and Nanotechnology 

Industry", at 2013 In their website on the link:  

    www.ice.it/paesi/asia/cina/upload/174/Market/China  

العدكخية  السجاالت في تكشػلػجي الشانػ تصبيقات: آمشة غيخ استخجامات, إسساعيل إسخاء(58)
 العخبية االمارات,ابػضبي, الستقجمة والجراسات لألبحاث السدتقبل مخكد مػقع عمى متاح مقاؿ,

 -:الخابط عمى(االنتخنت) الجولية السعمػمات شبكة عمى مػقعو في 2115,الستحجة 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Category
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Category
http://www.ice.it/paesi/asia/cina/upload/174/Market/China
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https://futureuae.com/ar-AE/Mainoage 

      .Sanjiv  Tomar ,op . cit, p.p:27-28                                 كحلظ انطخ:

(59)National Defense Program Guidelines for FY 3004 and Beyond, 

December 17, 2013, In their website on the link at: 

www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/national.html  

   -:انظس كرنك, ذكسه سبق يصدز, إسًاعيم إسساء(61)

Sanjiv  Tomar, op .cit, p.p 29-30.   
(61)Koen Beumer and Sujit Bhattacharya, Emerging Technologies in 

India: Developments, Debates and Silences about Nanotechnology, 

Science and Public Policy, 2013, p.5…also see:- Mission on Nano  

Science and Technology (Nano Mission), at 2014 In website on the 

link:- http://www.dst.gov.in/scientific-programme/ser-nsti.htm 

(62)Sanjiv Tomar, ,op . cit, p.p 33-34. 

 العدػػػػكخية القػػػػػى  ػازيغمػػػػ تحػػػػػالت فػػػػي  واستذػػػػخافية تحميميػػػػة  قػػػػخاءة, احسػػػػج الدػػػػيج داليػػػػا(63)
 554 العػجد,الستحػجة  العخبيػة االمػارات, (واسػتخاتيجية عدػكخية)الػػشغ درع مجمة, واالستخاتيجية

 .91 ص,2118,

(64)Kelley Sayler , op. cit,p. 4.  
(65)Paul Rosenzweig ,Cyber Weapons And Military Capabilities An 

Introduction,  Monograph Series,  Institute For Defense Studies 

Analyzes (Idsa) , New Delhi , No. 48 October 2015, P.10 , also :- Ellen 

Nakashima, Foreign Powers Steal Data on Critical U.S. 

infrastructure, NSA Chief Says, Washington post , November 20,2014,           

www.washingtonpost.com/world/national-security    

(66)Stephanie Henry ,“Verizon Report Describes Trends in 

International Data Breaches, China-Based Espionage ,”U.S.- China 

Business Council Washington Update, In website on the link, 

www.uschina.org/washington-update/verizon-report-describes   

    and see :- Michael Joseph Gross, “ Enter the Cyber-dragon ”, Vanity 

Fair, September 2011,  

    http://www.vanityfair.com/culture/featuresChinese–hacking    

 مجاؿ في حتى, القػة مغ وصل ميسا  محجودة  قػتو مقجار وتبقى حجود الحياة في شيء لكل 
 في الحػاسيب السعالجات قػة التقشيات ,لكغ تبقىو  العمع تصػر مع ،فحتى السعمػمات امغ

 ضخامة مغ بمغت ميسا محجودة تعالجيا التي البيانات ،وكسية  سخعة مغ بمغت ميسا محجودة

https://futureuae.com/ar-AE/Mainoage
http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/national.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security
http://www.uschina.org/washington-update/verizon-report-describes
http://www.vanityfair.com/culture/featuresChinese–hacking
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 ال شاقتيا خارج البيانات ىحه زادت فأف  معالجتيا تدتصيع معيشة بكسية محجود فالحػاسيب
،وىػ  أنػاعيا بكافة الخجمة مغ مافالحخ  ىجسات عسل مبجأ ىػ ،ىحا ويشيار تحسميا يدتصيع

 شاقة مغ اكبخ حجع إلى ترل حتى والبيانات الصمبات مغ ضخسة بكسية اليجؼ يعشي اغخاؽ
 العسل مغ اليجؼ ذلظ أيقاؼ وتدتصيع ىجفيا تحقق وبيحا الخجمة عغ يخخج او فيشيار اليجؼ

 ىجسات تدسيتيا عت السفيـػ ىحا ،ومغ مشو االستفادة مغ اليجؼ ذلظ يدتخجـ مغ حخماف أو
 في ي جعى اليجسات مغ الشػع ,وىحا( Denial of Service Attacks) الخجمة مغ الحخماف

 مػاصفات بمغت ،فسيسا اآلف حتى عالج لو ليذ انو بدبب اإلنتخنت( )بإيجز األوساط بعس
 ميسا الصمبات مغ محجد رقع ضسغ يبقى الصمبات واستقباؿ معالجة عمى وقجرتو وسخعتو اليجؼ

 اكثخ مغ اليجسات ىحه ،فتبقى العجد ذلظ مغ اكثخ شمبات يدتقبل أف يدتصيع ال كبيخ افك
 لتعخض عخضة فيي الذبكات وكل والحكػمات الجوؿ تيجد األنتخنت شبكة عمى خصػرة اليجسات

   -وأجيدتيا...لسديج مغ التفاصيل: شبكاتيا وانييار الخجمة مغ الحخماف ليجـػ

بالتفريل ,مقاؿ متاح عمى مػقع مخكد االمغ  الخجمة مغ خمافالح الػشمي ,ىجسات عمي   
   -لمجورات التجريبية في شبكة السعمػمات الجولية )االنتخنت( عمى الخابط:

    https://www.isecur1ty.org  
 

(67)Paul Rosenzweig, op. cit,p.p.8-9, and see :- Christiopher Bronk and  

Eneken Tikk -Ringas ,The Cyber Attack on Saudi Aramco, 2013, In 

website on the link :   www.iiss.org/en/publications/survival/sections  

    and look: The heritage foundation , 2018Index of U.S. Military 

Strength, Assessing America‟s Ability to Vital Interests and Provide 

for the Common Defense ,p.285. 

 .ذكخه سبق مرجر,إسساعيل  إسخاء(68)
(69) Camille Francois, Robots, War, And Society, Monograph Series,  

Institute For Defense Studies Analyzes (Idea) , New Delhi , No. 48 

October 2015, PP.11-14..  

(70)Thomas Scheber ,Time To Deploy Conventional Prompt Global 

strike, Monograph Series, Institute For Defense Studies Analyzes 

(Idea) , New Delhi , No. 48 October 2015, P.P:21-24 
 

https://www.isecur1ty.org/
https://www.isecur1ty.org/
http://www.iiss.org/en/publications/survival/sections

