
 

  الحیاة المدنیة األخرى للتقنیات العسكرّیة:

 تطبیقات الدرایة العسكرّیة اإلسرائیلّیة في مجال الّزراعة

 

 تَم، إلى حّد واسع، توثیق مسألة استخدام األراضي الفلسطینّیة المحتلة وسّكانها الواقعین كرهائن في ظل هذا االحتالل كمختبر

 لفحص التقنیات الجدیدة من جانب الجهاز العسكرّي اإلسرائیلّي والشركات الخاّصة. كذلك الحال بالّنسبة إلى تسویق وتصدیر هذه

 التقنیات باعتبارها قد "ثبتت نجاعتها في المعركة". وتظهر األبحاث االستقصائّیة التي أجرتها جمعّیة "Who Profits" كیف
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 یمتد تسویق المعرفة العسكرّیة اإلسرائیلّیة التي یولّدها االحتالل إلى ما وراء مجال الّصناعات األمنّیة، وإلى األسواق المدنّیة،

 ویشمل ذلك مجال التقنیة الزراعّیة المتنامي.

 وعلى الرغم من أن تكییف التكنولوجیا العسكرّیة لالستخدام المدني یعّد ظاهرة عالمّیة معروفة، فإن واقع االحتالل العسكرّي

 المطّول، في الحالة االسرائیلّیة، قد كان المحّرك الدافع وراء غزارة الّصناعات العسكرّیة شدیدة اإلدرار للربح، وذلك ما دفع إلى

 خلق عالقة تكافلّیة بین القطاع الخاّص والجهاز العسكرّي للّدولة. إن امتداد هذا التكافل لیشمل المجاالت المدنّیة كالّزراعة الذكّیة،

 یزید من مصلحة الشركات الخاّصة في إدامة الوضع القائم. وبالتالي، فإن الشركات التي تتخصص في تقنیات الرّي أو حمایة

 المحاصیل تصیر متوّرطة في العالقة مع الجهاز العسكرّي للّدولة.

 وفي عالم یّتسم بشكل متزاید بالتقلّبات المناخّیة الشدیدة، والتحدیات التي تواجه اإلنتاج الزراعّي واألمن الغذائّي وسبل المعیشة

 الّریفّیة، یتزاید االهتمام العالمي بالتقنیات الزراعّیة بشكل مضّطرد، وهذا ما یخلق فرًصا جدیدة أمام الشركات العسكرّیة

 اإلسرائیلّیة وشركات التقنیات الزراعّیة على حد سواء، من أجل القیام بعملّیة "غسیل أخضر" لنشاطاتهما المرتبطة باالحتالل،

 بما یستهدف صیاغة صورة "خضراء" إیجابّیة، وحرف النظر عن دور هذه الّشركات في ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان.و

 بالّنسبة للشركات العسكرّیة، فإن تكییف التقنیات العسكرّیة لغرض استخدامها المدني في سوق التقنیات الزراعّیة العالمي یوّفر

 مكاسب اقتصادّیة وسیاسّیة هائلة. إن مثل هذه التكییفات (التعدیالت) التجاریة تتسبب في الوقت ذاته في اختراق أسواق دولیة

 جدیدة ومربحة من جهة، وإضفاء شرعیة جدیدة على تقنیات القمع من جهة أخرى، وهي التقنیات التي یتم تصورها في سیاق

 االحتالل الحربي واختبارها على الّسّكان الفلسطینیین الواقعین تحت االحتالل.

 ومن أجل إظهار العالقة المتنامیة القائمة بین التقنیات العسكرّیة وتلك الزراعّیة، فإن "Who Profits" تقوم بفحص أربعة

 أشكال حدیثة للتعاون بین شركات التقنیات الزراعّیة والعسكرّیة. وجمیع هذه األشكال األربع تعتمد على تسویق المعرفة

 العسكرّیة التي تّم تطویرها في سیاق االحتالل اإلسرائیلّي. ینطوي الشكل األول على الشراكة بین شركة Netafim لتقنیات

 الرّي، وبین شركة mPrest Systems، الّشركة التي طّورت نظام القیادة والسیطرة في نظام "القّبة الحدیدّیة " الدفاعّي

 الصاروخّي اإلسرائیلّي. یتعّلق الشكل الثاني بتكییف طائرة The Cormorant (طائر"الغاق" [البحرّي])، وهي طائرة مسّیرة تم

 تطویرها بالتعاون مع سالح الّطّب في الجیش اإلسرائیلّي ألغراض القیام بالّرش الجّوي. أّما الشكلین األخیرین فیتمّثالن بالتعاون

 بین شركات التقنیات الزراعّیة واثنتین من كبریات الشركات العسكرّیة اإلسرائیلّیة، شركة Elbit Systems وشركة الّصناعات

 الجّویة اإلسرائیلّیة (IAI)المملوكة للّدولة.

1 Who Profits, Proven Effective: Crowd Control Weapons in the Occupied Palestinian Territories. 2014 أیار. 
http://bit.ly/2OGTNtW; Cooke, Jonathan. “The Lab”: Israel Tests Weapons, Tactics On Captive Palestinian 
Population. تقریر خاّص. Washington Report on Middle East Affairs, 17-16 .أیلول 2013, ص. http://bit.ly/2OHvex1; 
Hamushim, A Lab and a Showroom: The Israeli Military Industries and the Oppression of the Great March of Return 
in Gaza. 2018 تّموز. http://bit.ly/2orHGGv 
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 دراسة الحالة رقم 1

 القّبة الحدیدّیة: من میدان المعارك إلى الحقل الزراعّي

  تعد منظومة NetBeat™ منّصة ذكّیة إلدارة الرّي، تسمح للمزارعین بمراقبة وتحلیل أنظمة الرّي والسیطرة علیها عن بعد من

 خالل منّصة مغلقة واحدة، كما تسمح بتولید استراتیجیات رّي یومیة مخصصة وعرض بیانات حّیة. وقد تم إطالق هذه المنّصة
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 من قبل Netafim ، وهي شركة إسرائیلّیة متخصصة في عملیات الرّي الدقیق، وفي أیار 2018، تم تسویق هذه المنظومة

 بوصفها “ منظومة الرّي األولى التي تملك دماغا”.
3

 تّم تصمیم ’دماغ‘ هذه المنظومة من قبل mPrest Systems، وهي شركة عالمیة مقرها في إسرائیل، تقوم بتزوید برمجیات

 الرقابة والسیطرة وتحلیل البیانات الضخمة. وبحسب تصریحات رئیس مجلس إدارة .Netafim، فقد فازت mPrest بالعقد بناء

 على “ثبوت نجاعة برمجیاتها في المیدان” وهذا الـ ’حقل‘ الذي ثبتت فیه نجاعة برمجیات mPrest لم یكن من النوع الذي الذي
4

 یرتبط باألعمال الزراعّیة للمزارعین، بل ساحة المعركة اإلسرائیلّیة المتمثلة في االحتالل المطّور والحصار المستمّر.

  تمتلك شركة رفائیل للمنظومات الدفاعّیة، ما نسبته 40٪ من أسهم شركة mPrest Systems، وشركة رفائیل (المملوكة جزئیا

 للّدولة) هي التي طّورت برمجیات سیطرة وتحكم لمنظومة الدفاع الصاروخّي اإلسرائیلّیة التي یطلق علیها اسم “القّبة الحدیدّیة ”.

 غالبا ما یطلق على هذه البرمجیات اسم ’دماغ‘ القّبة الحدیدّیة . ومنظومة القّبة الحدیدیة هي منظومة صاروخّیة قصیرة المدى تم

 تطویرها من قبل شركة رفائیل بالتعاون مع كل من “إیلتا” و mPrest، وتم نشرها على امتداد الحدود مع قطاع غّزة المحاصر

 والجوالن السورّي المحتل. وخالل العام 2014 إّبان الهجمة اإلسرائیلّیة العسكرّیة على غّزة، حظیت القّبة الحدیدّیة بتغطیة

 إعالمیة مكثفة، واستقطبت اهتمام دول على غرار تایوان، الهند، وكوریا الجنوبیة. إن المنظومة التي طورتها mPrest، والتي
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 یطلق علیها اسم C4I هي المنظومة المسؤولة عن بناء الوعي بالصورة في القّبة الحدیدّیة ، وهي المسؤولة أیضا تصنیف

 األهداف، واحتساب مسارات االعتراض، والتحكم في عملیات اإلطالق واالعتراض.
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 هذا، وتعّد منظومة السیطرة والتحّكم الخاّصة بالقّبة الحدیدّیة المنتج األرفع لـ mPrest ومصدرا كبیرا لنجاحها التجاري:

 “لقد حققنا نجاحاتنا في السوق الدفاعّیة شدیدة التطّلب، بعد أن طّورنا بعض تطبیقات السیطرة والتحّكم األكثر تطورا في

 هذا المجال، بما في ذلك البرنامج القائم وراء نظام الدفاعّي الصاروخّي الشهیر عالمیا،  القبّة الحدیدیّة  ، وسرعان ما

الصناعّي )  أدركنا بأن هذه التقنیة التي أثبتت جدواها في المعركة هي بالضبط ما تتطلبه أسواق الـ IIT(إنترنت األشیاء 
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 للتحول الرقمي.

 وعلى مدار العقد الماضي، قمنا بالتركیز على تحویل هذه القدرات الذكّیة، في الدفاع الحي إلى تطبیقات تجاریة في

 مجال إنترنت األشیاء.”
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2.Who Profits موّثق لدى .Netafim Report 2016-2017 تقریر االستدامة الخاّص بـ  
3.Who Profits موّثق لدى .™Netafim, NetBeat بیان حقائق  
4.Who Profits بیان صحفّي. موّثق لدى mPrest Systems  

5 Hamushim, The Gaza Laboratory — Protective Edge. http://bit.ly/31bpj5U  
6 mPrest Systems and Rafael Advanced Defense Systems, Iron Dome Command and Control Center, موّثق لدى Who 
Profits. 

  إنترنت األشیاء (باإلنجلیزیة:Internet of Things - IoT)، مصطلح برز حدیثا، ُیقصد به الجیل الجدید من اإلنترنت (الشبكة) الذي یتیح التفاهم بین7
 األجهزة المترابطة مع بعضها (عبر بروتوكول اإلنترنت). وتشمل هذه األجهزة األدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء االصطناعي المختلفة

 وغیرها.- المترجم
8.”Who Profits“ والموّثقة لدى ، mPrest Systems Company النشرة التوضیحیة الخاّصة بشركة  
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 یعد تطبیق NetBeat™ تطبیقا تجاریا على النحو الموصوف سابقا. ویصف موقع اإلنترنت الخاّص بشركة Netafim هذا

 التطبیق باعتباره “ما توّصل إلیه أفضل المختّصون” من طواقم التطویر في ثمانیة دول، وأكثر من 120 مهندسا من شركات

 التقنیة اإلسرائیلّیة والمعرفة العسكرّیة وقد تم تطویره من قبل mPrest ، "صانعة القّبة الحدیدّیة ." ویظهر هذا التعاون فرص

 الربح الكامنة في إتاحة سوق التقنیة الزراعّیة، من خالل التقنیة التي تم تطویرها لصالح الجیش اإلسرائیلّي على وجه التحدید في

 سیاق الحصار المستمر المضروب على غّزة.

 

 دراسة الحالة 2

  [طائرة] (الغاق) [المسّیرة] Ag-Cormorant: من إخالء الجنود إلى عملیات الّرش من الجو

 في آذار 2019، قامت شركة الحمایة المملوكة للصین، Adama،  وشركة تقنیات المالحة اإلسرائیلّیة Tactical Robotics عن

 شراكتهما في إجراء دراسة جدوى حول تطویر الطائرة المسّیرة التي أنتجتها الّشركة األخیرة، المخصصة ألعمال اإلنقاذ، بحیث

 تصیر مخصصة لالستخدامات الزراعّیة.

 یذكر أن طائرة "الغاق" (التي كان یطلق علیها سابقا اسم "بغل الجّو"( AirMule) هي طائرة متعددة المهام، صغیرة، قادرة على

 حمل حمولة كبیرة، وقادرة على االنطالق والهبوط بشكل عمودي تم تطویرها من قبل شركة Tactical Robotics محدودة

 الضمان. ، وهي مملوكة بشكل كامل لشركة Urban Aeronautics محدودة الضمان، منذ انطالقها.وقد تم ربط عملیة تطویر
9

 طائرة "الغاق" بشكل مباشر باحتیاجات وأولویات المنظومة العسكرّیة اإلسرائیلّیة. وفي أعقاب الهجمة اإلسرائیلّیة اإلسرائیلّیة

 على لبنان في العام 2006، شرع الجیش اإلسرائیلّي في النظر في إمكانیة صناعة طائرة مسّیرة إلخالء الجنود المصابین في

 مناطق ذات تضاریس متعددة، وبضمنها المناطق المدنیة المأهولة. في العام 2009، أعلن سالح الّطّب التابع للجیش اإلسرائیلّي
10

 بأن مسّیرة AirMule التابعة لـ Urban Aeronautics قد كانت على رأس المّرشحین لعملیات الشراء والتزّود الخاّصة

 بالسالح. في العام 2011، أعلمت وزارة الدفاع اإلسرائیلّیة صحیفة The Marker اإلسرائیلّیة بأنها شریكة في استثمار في
11

 Urban Aeronautics التي تعرض تقنیات تهدف لتعزیز القدرات التقنیة ذات العالقة .
12

 ویوّفر مقال منشور في مجلة سالح الجو اإلسرائیلّي نشر في العام 2010 تصورا ثاقبا حول االستخدام العسكرّي المقصود

 لـ"الغاق" ، ویورد المقال سیناریو خیالي لـ "عملیة سیطرة في واحدة من مدن الضّفة [الغربیة]. حیث تشتبك قوة إسرائیلّیة على

 الطابق الرابع عشر في واحدة من البنایات شاهقة االرتفاع، بالسالح الناري. ویصاب جندّي إسرائیلّي في بطنه أثناء المعركة

 ویتعّین على قائد الفریق إخالئه لتمكینه من الحصول على الرعایة الّطّبیة في أقرب وقت ممكن. في ذلك الوقت، یكون من الخطر

 إرسال سیارة إخالء، كما أن إرسال طائرة إنقاذ تحت الظروف المیدانیة القائمة یعّد أمرا شدید التعقید في منطقة حضریة، حیث

 یحتمل أن تستغرق هذه العملیة بضعة ساعات. " ویقول المالزم أول غالزبیرغ للصحافي بأن الطائرات غیر المأهولة على غرار

 "الغاق" من شأنها أن تحول مثل عملیات اإلخالء هذه أمرا ممكنا، في المستقبل غیر البعید 
13

9 Corporate information on Tactical Robotics can be found in Who Profits’ in-depth report, Agribusiness as Usual: 
Agricultural Technology and the Israeli Occupation. 2020 كانون ثاني. http://bit.ly/2R4vtl0 
10 Israel army: UAV's to evacuate wounded. United Press International, Inc. 7 آب 2009. موّثق لدىWho Profits. 
11The Future Belongs to Unmanned MedEvac. Israeli army, 6 آب 2009. موّثق لدى Who Profits. 

  غریمالند، غاي.  السیارة الطائرة باتت موجودة، لكن وجودها یقتصر على الشكل العسكرّي.  مجّلة TheMarker، 27 كانون ثاني 12.2011
http://bit.ly/2MbhtVw 

13http://bit.ly/319Og1x .2010 إیتامار، إیتاي.  بغل الجریح.  مجلّة سالح الجو ، 195, 28 تشرین أّول  
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 في الوقت الحاضر، یتعاون سالح الّطّب اإلسرائیلّي مع Tactical Robotics في تطویر مسّیرة "الغاق"، وذلك بهدف ضمان

 مواءمة الطائرة المسّیرة للمتطلبات المحددة للجیش. وقد تم إطالق الكود الرمزي العسكرّي "الیعسوب" [بالعبریة شفریریت]
14

 على مسّیرة Cormarant. وفي أیار 2018، قّدمت Tactical Robotics استعراضا أوال لـ "تمثیل المهمة" أمام الجیش

 اإلسرائیلّي، حیث وصفت الّشركة الجیش بأنه "زبونها الرئیسي".
15

 في آب 2018، أي بعد أربعة شهور من استعراض طائرة "الغاق" أمام الجیش اإلسرائیلّي، نشرت الّشركة وثیقة تفّصل فیها

 بشأن االستخدامات المحتملة للمسّیرة في مجال الّزراعة. وتضع هذه الوثیقة الطائرة المسّیرة بوصفها “الحل” لمسألة الّنقص في

الطّیارین الزراعّیین، والقیود المتصاعدة المفروضة على مسألة اإلقالع بالطائرات نتیجة االزدحام السّكاني القریب من الحقول.
  إن الدّقة العالیة لمسّیرة "الغاق"، المطّورة الستیفاء متطلبات جیش محتل یقوم بشكل دورّي باالشتباك في مناطق مدینیة

16

 مأهولة وفي مناطق شدیدة االزدحام بالسّكان، یتم تسویقه بوصفه نقطة قوة مفتاحیة في التطبیقات الزراعّیة. مثل هذه الدّقة تتیح

 لطائرة "الغاق" المناورة من خالل المناطق المزروعة باألشجار، ونثر مواد كیماوّیة على مناطق محددة، والطیران من دون

 مشاكل كما من شأنه أن یحدث في حاالت الطائرات األخرى.
17

 هذه الشراكة مع Adama، التي تعّد واحدة من أكبر شركات حمایة المحاصیل في العالم، والّشركة األولى التي تم اإلتجار بها في

 سوق الصین المالي، تتیح لـ Tactical Robotics وشركتها األم Urban Aeronautics اإلیغال في االستفادة من تحویل

 التقنیات المخصصة للجیش اإلسرائیلّي إلى تقنیات تجاریة.

 

 دراسة الحالة 3

 Phenomics Consortium: التقنیات القمعیة في خدمة علم تحدید النبات

 صارت شركة Elbit Systems شركة سّیئة الّسمعة لضلوعها الواسع في االحتالل اإلسرائیلّي. وتعد شركة المقاوالت

 العسكرّیة، وهي شركة مساهمة عاّمة، واحدة من أكبر شركات األسلحة الخاّصة في إسرائیل، وواحدا من الموّردین الرئیسیین

 للجیش اإلسرائیلّي، حیث تجني ما یقارب ُخمس إیراداتها من مبیعاتها إلى وزارة الدفاع اإلسرائیلّیة. وقد تّم استخدام عدد من
18

 الطائرات المسّیرة غیر المأهولة (UAV) التابعة للّشركة، على غرار Skylark 7.5، و Hermes 450 في الهجوم العسكرّي

 اإلسرائیلّي على غّزة في سنة 2014. وفي تّموز 2014، أي إّبان ذروة هذا الهجوم، ارتفعت نسبة أرباح الّشركة بنسبة ٪6.1 .
19

 وقد كانت Elbit أیضا واحدة من المزودین اإلسرائیلّیین لتقنیات التعقب اإللكتروني في أنظمة السور الذي یعّد جزءا من مشروع

 جدار الفصل في أراضي الضّفة الغربیة المحتلة، كما أن هذه الّشركة مسؤولة أیضا عن مشروع تعّقب األنفاق والكشف عنها،

 بوصفها جزءا من تقنیات المنظومة اإلسرائیلّیة لمواصلة فرض الحصار على غّزة.
20

14http://bit.ly/2OHzLQ3 .2018 عمیقام، إیتاي.  مستقبل [عملیات] إخالء الجرحى: بواسطة طائرات غیر مأهولة . موقع واي نت , 12 تّموز  
15.Tactical Robotics’ Cormorant Achieves IDF Mission Demo Milestone : بیان صحفّي  

.Who Profits موّثق لدى  
16 Tactical Robotics. Use of the Cormorant UAV in Agriculture. 

.Who Profits موّثق لدى  
 .المصدر السابق 17
18 Who Profits, Elbit Systems Company Profile. http://bit.ly/32cpyib 
19 Who Profits, Elbit Systems ’ Complicity in the Assault on Gaza 2014. November 2014. http://bit.ly/2IHlbUz 
20 Who Profits, Elbit Systems Company Profile. http://bit.ly/32cpyib 
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 ونظرا ألن شركة Elbit Systems هي شركة مطّورة ومصّدرة بارعة للتقنیات القمعّیة، فقد رّكزت اهتمامها مؤخرا على تكییف

 قدراتها التقنیة مع القطاع المدني، وعلى وجه التحدید على سوق الّزراعة الدقیقة. وقد قامت، جنبا إلى جنب مع عدد من
21

 الشركات والمؤسسات األكادیمیة اإلسرائیلّیة باالنضمام إلى مبادرة "االتحاد الهائل"، وهي مبادرة حكومیة متعددة السنوات

 لتطویر أدوات وأنظمة للّزراعة الدقیقة.

 تعّد مبادرة "االتحاد الهائل" التي تم إطالقها في عام 2018 من قبل هیئة االبتكار اإلسرائیلّیة (IIA) بمیزانیة بلغ قدرها 16.5

Evogene،  Elbit Systems ، Opgal :ملیون دوالر أمریكي، مبادرة حكومیة تتكون من ستة شركات إسرائیلّیة هي 

 Optronic Industries، بذور "هزیرع" ، Sensilize و Rahan Meristem، إلى جانب أربعة مؤسسات أكادیمیة

 إسرائیلّیة هي، مركز فولكاني (Volcani Center) معهد الدراسات التطبیقیة اإلسرائیلّیة “التخنیون”، وكّال من جامعتي بن
  غوریون وحیفا.  

22

 وتهدف هیئة االبتكار الداخلیة من خالل هذه المبادرة إلى دمج عملیات البحث والتطویر في التقنیات الزراعّیة اإلسرائیلیة وبین

 صناعة المستشعرات (وهي صناعة ذات سبغة عسكرّیة إلى حد كبیر) بهدف النهوض اقتصادّیا بالصناعتین معا. إن شركات

 التقنیة الزراعّیة على غرار شركة Evogene ( التي رمزها الكودي في كل من سوقي NASDAQ و TASE المالیین هو :
23

 EVGN) تقوم بتزوید الخبرات في مجال التكنولوجیا الحیویة الحاسوبیة وعلوم الحیاة، في حین أن الشركات العسكرّیة

 والتكنلوجیة على غرار Elbit Systems و Opgal Optronic Industriesتقوم بتوفیر عملیات تحلیل البیانات الكبیرة،

 وخوارزمیات الذكاء الصناعّي، وقدرات التصویر الحراري، بهدف نهائي یتمّثل في تطویر المنتجات التجاریة. وأیة ملكیة
24

 فكریة تنتج عن هذه المبادرة ستتم مشاركتها بین جمیع أعضاء المبادرة.
25

 األمر یعني، بالّنسبة إلى Elbit ، تحویر وظائف الطائرات المسّیرة العسكرّیة إلى االستخدام المدني، وتثبیت الفهارس الكهربائیة

 الضوئیة، إلى جانب تطویر نظام معایرة لقیاس خصائص النبتة بواسطة تقنیة االستشعار الخاّصة بالّشركة. كما ویزّود
2627

 "االتحاد الهائل" بمنصة یمكنها من خاللها اختراق سوق الّزراعة الدقیقة العالمي، كجزء من ’حل‘ أزمة الغذاء العالمیة، على

 الرغم من اختبار منتجات الّشركة على الّسّكان الفلسطینیین الواقعین تحت االحتالل من خالل عملیات القصف الجّوي، والجدران

 العسكرّیة. تساعد هذه النسخة "المغسولة" من تقنیات االستشعار عن بعد، وتقنیات تطییر الطائرات المسّیرة ، في تبییض سمعة

 Elbit بوصفها منتجة لالبتكارات التكنولوجیة البریئة.

 وتقوم Elbit خارج إطار هذه المبادرة أیضا باختبار تطبیق مدني لتقنیات الّزراعة من خالل طائراتها المسّیرة من طراز

 Hermes 450 في والیة نورث داكوتا بالوالیات المتحدة، حیث تقوم بتصویر الحقول وجمع البیانات الجوّیة لیتم بیعها

21 Atzmon Schmayer, Irad, Drones in the Air and Sensors in the Ground: How Israeli Farmers Plan to Feed Billions. 
Haaretz, 11 2018 تشرین أّول. http://bit.ly/32cqaEv 

  هیئة االبتكار اإلسرائیلّیة تطلق مبادرة الزراعة الدقیقة باستثمار بلغ 60 ملیون شیكل  (بالعبرّیة ). بیان صحفّي. هیئة االبتكار اإلسرائیلّیة ، 29 كانون22
  ثاني 2018.

23Who Profits، في التقریر المعّمق الخاّص بـ Evogene باإلمكان العثور على معلومات حول شركة   
http://bit.ly/2R4vtl0 .2020 كانون ثاني .Agribusiness as Usual: Agricultural Technology and the Israeli Occupation 

  یقول د. السیرسون (Laserson) ، مدیر االبتكار في قسم الحوسبة واإلنترنت في Elbit : "نتوق إلى المنتجات، ولذا فإننا نعمل في سیرورة مسّرعة،24
 بهدف تطویر أمر ما واختباره فورا في مجال الزراعة، لكي نتقدم بشكل أسرع، وبطریقة تضمن استدامة أكبر لشركات التقنیة الزراعّیة."  الحاسوب الذي

http://bit.ly/2ILzSGn یشّخص أمراض النباتات . هیئة االبتكار اإلسرائیلّیة 
25.Who Profits للصناعات. موّثق لدى Opgal Optronic بیان صحفّي. شركة  

26 Atzmon Schmayer, Irad, Drones in the Air and Sensors in the Ground: How Israeli Farmers Plan to Feed Billions. 
Haaretz, 11 2018 تشرین أّول. http://bit.ly/32cqaEv 

27http://bit.ly/2ILzSGn .الحاسوب الذي یشّخص أمراض النباتات.  هیئة االبتكار اإلسرائیلّیة  
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 للمزارعین األمریكیین. وتعّد الطائرات المسّیرة المنتسبة إلى عائلة هیرمیس من أكثر المنتجات التي یستخدمها الجیش
28

 اإلسرائیلّي على نطاق واسع، وخصوصا في غّزة المحاصرة. ویمكن لطائرة Hermes 450 أن تحمل صاروخین متوسطي

 المدى، یطلقان كما هو معتاد تجاه المدنیین في غّزة إّبان الهجمة العسكرّیة اإلسرائیلّیة على غّزة في العام 2014.
29

 

 دراسة حالة 4

 BirdEye 650D: مراقبة التجمعات السّكانیة، ومتابعة المحاصیل

 في كانون ثاني من العام 2019، قامت شركة الّصناعات الجویة اإلسرائیلّیة (IAI) المملوكة للّدولة، وشركة تقنیات الّزراعة

 البرازیلیة Santos Lab بالتوقیع على اتفاقیة بتطبیق قدرات التحلیل المتطورة في الطائرات الُمسّیرة التي تقوم الّصناعات

 الجویة بصناعتها، وتحویرها لكي تخدم على نطاق واسع في مجال الّزراعة الدقیقة. ومن المتوقع أن تدر هذه االتفاقیة أرباحا

 تقدر بمئات المالیین من الدوالرات على مدار العقد المقبل، وهي تتضمن توفیر أنظمة الطائرات المسّیرة وقدرات الّصناعات

BirdEye بالعمل على نسخة معّدلة من طائرة Santos Lab الجویة اإلسرائیلّیة على تحلیل البیانات. ووفقا لشروطها، فستقوم 

 650D المسّیرة، التي تم تكییفها لتتمكن من تصویر واسع الطیف، الذي تم تخصیصه بشكل محدد لعملیات الزراعة الدقیقة. إن
30

 BirdEye 650D، وهو نظام جّوي متقّدم صغیر غیر مأهول (UAS) یتم تسویقه للجیوش وجهات إنفاذ القانون عبر العالم، هو

.BirdEye 650 و BirdEye 400 والتي تشمل أیضا ، BirdEye جزء من مشروع الّصناعات الجویة اإلسرائیلّیة من سلسلة 

 هذا، وتعّد شركة الّصناعات الجّویة اإلسرائیلّیة المزّود الرئیسي لألنظمة الجّویة الخاّصة بالجیش اإلسرائیلّي، وقد بلغت نسبة

 مبیعاتها لوزارة الدفاع اإلسرائیلّیة ، 21٪ من مبیعاتها السنویة في العام 2018. ووفقا للّشركة، فإن عقودها مع وزارة الدفاع
31

 اإلسرائیلّیة تخدم بوصفها "بطاقة زیارة"  بین صفوف الزبائن المحتملین، كما أن عالقات الّشركة الوثیقة مع الجیش اإلسرائیلّي
32

 تمّكنها من "اختبار منتجاتها، وبالتالي المساعدة في تحسین المنظومات وتسویقها في مختلف البلدان". في عام 2018، دفعت
33

 الّصناعات الجویة اإلسرائیلّیة وشركة ELTA التابعة لها مبلغ 14 ملیون دوالر من عائداتها إلى وزارة الدفاع اإلسرائیلّیة لقاء

 صادراتها العسكرّیة
34

 هذا، وتستخدم منتجات شركة الّصناعات الجّویة اإلسرائیلّیة بشكل كثیف من قبل الجیش اإلسرائیلّي، كما أن طائراتها المسّیرة قد

 جرى استخدامها في العام 2006 إّبان الحرب االسرائیلّیة على لبنان وفي الهجمات العسكرّیة واسعة الّنطاق على غّزة في كل
35

 من 2009، 2012، و 2014. وخالل هجمات العام 2014 على غّزة، عمل طاقم الّشركة عمل موّظفو الّشركة عن كثب مع
36

28 Atzmon Schmayer, Irad, Drones in the Air and Sensors in the Ground: How Israeli Farmers Plan to Feed Billions. 
Haaretz, 11 2018 تشرین أّول. http://bit.ly/32cqaEv 
29 Who Profits, Elbit Systems ’ Complicity in the Assault on Gaza 2014. November 2014. http://bit.ly/2IHlbUz 
30 Globes correspondent, IAI teams with Brazil's Santos on precision agriculture drones. Globes, 9 2019 كانون ثاني. 
http://bit.ly/33qPQNW 

31.Who Profits التقریر السنوي للصناعات الجّوّیة اإلسرائیلّیة للعام 2018 ، ص. 124. موّثق لدى  
  المصدر السابق، ص 3237
  المصدر السابق، ص 3344
  المصدر السابق ،ص 34120
  شاحم، نداف.  عقد على ]مشروع] شوفال أعضاء طاقم "شوفال" یتذكرون الماضي وینظرون إلى المستقبل . مجلّة “بمحانیه”  (مجّلة الجیش اإلسرائیلّي).35

http://bit.ly/35pvYMZ 
  إلیاهو، آفي و باسیفكین، ناتان  سّري جّدا: هنا ُتتج الطائرات اإلسرائیلّیة التي تتجسس في جمیع أرجاء العالم، آفي إلیاهو . موقع ماكو، 10 كانون ثاني36

http://bit.ly/2MBqUMX .2013 
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 الوحدات العسكرّیة، وقد استخدمت الّشركة "نجاح" منظوماتها، وال سّیما منظومة القّبة الحدیدّیة ، لجمع 450 ملیون دوالر من

 خالل إصدار سندات من قبل مستثمرین مؤسسیین.
37

 وقد صّرح موشیه لیفي، بوصفه المدیر العام لشركة الّصناعات الجّویة اإلسرائیلّیة، لصحیفة “غلوبس” اإلسرائیلّیة:

 “یعّد استخدام أنظمتنا في المجاالت الزراعّیة على كیفیة تطلعنا إلى تسویق معرفتنا بشكل تجارّي وتوسیع عروضنا. إذ توّفر

 شركة الجّویة اإلسرائیلّیة القدرة على الجمع بین التقنیات العسكرّیة والتطبیقات التجاریة، ناهیك عن قدرة الّصناعات الجویة

 اإلسرائیلّیة الفریدة على تطییر الطائرات المسّیرة في المجال الجوي المدني. إنني أرحب بالتعاون مع Santos Lab، والذي من

 شأنه أن یفتح أمامنا فرصا إضافّیة".
38

 واحدة من هذه الفرص اإلضافیة التي تحققت في شهر آب 2019، تمثلت في منح الّشركة مشروًعا قیمته ملیون دوالر أمریكي

 للحصول على طائرات ُمسّیرة عالیة الدّقة وحلول التصویر فائق الّطیف من قبل المؤسسة ثنائیة القومیة للبحث والتطویر

 الصناعّي (BIRD)، سویا مع مؤسسة Headwall Photonics التي یقع مقرها في الوالیات المتحدة، وهي الّشركة المصّنعة

 لألجهزة الطیفیة ألسواق االستشعار عن بعد واألسواق الدفاعّیة.
39

  تایغ، أمیر، و أورباز، عنبال . نظرة سریعة إلى واحدة من أكثر شركات الهاي ِتك تطورا في العالم: الّصناعات الجّوّیة . TheMarker صحیفة ، 373
http://bit.ly/35u26iF .2014 تشرین أّول 

38 Globes Correspondent, IAI teams with Brazil’s Santos on precision agriculture drones. Globes, 9 2019 كانون ثاني. 
http://bit.ly/33qPQNW 
39 Headwall, Headwall & Israel Aerospace Industries (IAI) Awarded Contract for High-Endurance Fixed-Wing 
Hyperspectral Imaging UAV for Wide Area Precision Agriculture. 1 .بیان صحفّي. http://bit.ly/33kuamC 
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