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 ملخظ:

ٗاُةيةة أ١ىىلىجيةا و ه٘حةف أرس ةد ا ووِةالق أٜى ميةا مةدي ِٗةيةة  ،في محاولة بحثيةة أإؿةيةية مدِةدامل اإلاظةدى ا  

أإثيراتهةةةةةةا الجاه يةةةةةةة ُةةةةةةً اجهيةةةةةةةاز ؤهٌمةةةةةةة الةةةةةةدٗاَ الِظةةةةةةة١س ة و  الىةةةةةةاهى فةةةةةةي مرةةةةةةا٤ ؤهٌمةةةةةةةة الةةةةةةدٗاَ الِظةةةةةة١س ة اإلادوةةةةةةةىزمل

ةةٝ لتوةةىا  ُةميةةة مىدٌمةةة ؤم١ةةً أىةةدزا الدزاطةةة فةةي مِال ،الدٜةيد ةةة جةةة مؼةة٢ةة المحةةل مةةً الىاجيةةة اإلاىخجيةةة ٗو

ةةا  وألةة يٝ و ،مةةً لالل ةةا ٗحةةف اٗلةةراق الدزاطةةة فةةي التدةةاص لةـةةا الدزاطةةة بلةةا جِةةم الىدةةائت أ١ؼةةٙ اإلا٘اٛز

 .ال٘رىا  بين الجاهب الِةمي والِملي

 ؛ألاهٌمةةة الدٗاُيةةة الرٟيةةة ؛لرووةة الال١ الجةة ؽ ؛الدٜةيد ةةةؤهٌمةةة الةةدٗاَ  ؛لىةةاهى أ١ىىلةةى يا: الكلماااث املاخاةياات

 .الدىاشن الِظ١سي الِالمي

Abstract: 

 N an original, multi-level research attempt, we examine in an abstract and correct 
manner the extent and effectiveness of nanotechnology in the field of advanced 
military defense systems and their side effects on the collapse of conventional 
military defense systems, The study includes treatment of the research problem 
methodically, according to regular scientific steps through which it was possible to 
examine the study's assumption. In conclusion, the study concluded some results 
that reveal paradoxes and narrow gaps between the scientific and practical side. 

Keywords: Nanotechnology; conventional defense systems; electronic army; smart 
defense systems; global military balance. 
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 :ملذمت

ية مظدد مة في الِةىص والدٜىيا  الحد ثة التي اه ثٜا  وِ ؽ في ُالم اليىص هحى مإطظة ثىزمل مِٗس

  ،ؤؿمحا بدوزها اإلارا٤ اإلاِسفي الحيىي لةٜسن الحاليو منها أٜىية الىاهى 
 
ِد أٜىية ُابسمل لةدخــا  في بدوزها ت

ية ألالسي و ال ىدطة و ء ال١يماء ال٘يز ا ؤو ٟما  حداها الِد د مً اإلاساٟص المحثية ، ٓيرها مً الدخــا  اإلاِٗس

و م١ً الٜى٤ ؤن أٜىيا  ، ذل٣ لتىاؿ ا اإلاِٜدمل واتظاَ مرا٤ أوميٜاتها ،ؤجها أٜىية الِـس اإلاِسفي الٜااص

يما  الىاهى ة في الىاهى تهدم باألطاض بابد٢از أٜىيا  ووطائل جد دمل أٜاض ؤجِااها با يٙ اللٟر لىاهىملر  ؤو أًى

ية الجد دمل لدٜىية الىاهى لم أمع ٜٗى الِةىص ، ؤاوا  ذا  ؤجِاا هاهىملر هو ؤج صمل  ٠ل هره الدحىال  اإلاِٗس

بهما مظا اإلاراال  الاجدماُية بما ٗيها جٜل الِالٛا  الدولية وأحد دا الدخـف اإلاِسفي ، الدٛيٜة واإلاِٜدمل

ؤهٌمة مساٛمة مً اإلاِدا  و ٗىالجٍ ؤن أاز خ الدٜدص الد١ىىلى ي ؤاي بلا أوى س ألاطلحة  ،الِظ١سي والدٗاعي

ًوبرل٣ هسجا ؤهم ؤجىدا المحل اإلادِةٜة بميزان ، الِظ١س ة ألاؿٔس حجما وؤٟثر ٛىمل طماٚ التظلح  الٜىي ُو

ة ٝ الـيآة  ب ةٗإماص ٠ل هره اإلاِويا   م١ً هسح مؼ٢ة، في اإلاظدٜمل هتيرة لةدوىزا  اإلاتظاُز حثية ٗو

ش ألاهظمت :الِةمية الدالية الذفاعيت  ما مذي فعليت وفاعليت الىاهى جكىىلىجي كحلل معشفي حذًذ في جطٍى

ت الخلليذًتو   ؟العسكٍش

زبما ال أ١د٘  ؿيآة اإلاؼ٢ةة المحثية لةمىكَى بهرا الٜدز مً الاتظاَ الطتيِاب الِدا ال ائل مً 

ية  ،أ١ؼٙ ُنها الدزاطة الِمةية التيو اإلاؼ١ال  الِةمية  ةيه ل ع مً الظ يل إل سااها بال في ألاطئةة الُ٘س ُو

 :الدالية

 ؟هل سيكىن لخلىيت الىاهى جكىىلىجي جأثير على الخىاصن العسكشي العاملي  

 ش أهظمت الذفاع راث الطابع املذوي ش حيل ، هل ًمكً وضع خطىط جماطل بين جطٍى وبين جطٍى

 ؟الحشوب جيش الكترووي في ةالتللحذًذ 

ية ه٘حف الاٗلراق الداليولإلجابة ًُ اإلاؼ٢ةة المحثية     :ألاطئةة الُ٘س

 ش  سيؤدي، الخىامي املدساسع لخكىىلىحيا الىاهى في املجال العسكشي والذفاعي أهظمت  لخطٍى

 .ملاسبت ألامً والسالم العامليبىاء الذفاع الخلليذًت و 

  :الدالية ثية ٛيد المحل أم هىدطة التوة ة المحلراق الدزاطة والاجابة ًُ اإلاؼ٢ةل٘حف اٗ

 جأضيل ماهىماحي جكىىلىحيا الىاهى : ول املحىس ألا / 01

ية ؤ/   أ١ىىلىجيا الىاهى مٜازبة مِٗس

 .ٟسوهىلىجية أوىز أٜىية الىاهى أ١ىىلى يب/

  .ؤهمية أٜىية الىاهى أ١ىىلى ي ا/

 .هٚس وأٜىيا  أِ٘يل اللراٟيب الىاهى ةا/

ش مىظىمت الذفاع الخلليذًت  :املحىس الثاوي/02  .البرامج البحثيت لخطٍى

 .اإلاخاهس الىاػئة إلاىٌىمة الدٗاَ الىاهى ة الجد دمل ؤ/

 .البرامت المحثية لدوى س أ١ىىلىجيا الىاهى ُبر الِالمب/

 .أوميٜا  الىاهى أ١ىىلى ي في اإلارا٤ الِظ١سي والدٗاعيا/

 .خالضت واسخيخاحاث
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 جأضيل ماهىماحي الىاهى جكىىلىحيا : ول املحىس ألا /01

  :جكىىلىحيا الىاهى ملاسبت معشفيتأ/

٠اها أٜىية اإلااٟسو هي اإلاظدخدمة في ألاهٌمة الدٜىية مثل الؼسائخ  ٛمل هسح الىاهى أ١ىىلى ي 

اإلاي١سوميلر هى مٜياض هىلي يظاوي جصء مً اإلاةيىن ٗ، ؤلال١لروهية  ألراوح ؤحجام ا مً اإلاي١سوميلر بلا اإلايةيملر

 MICRO ELECTROمي٢اه١ية اإلاي١سو ة "و ألاهٌمة ال١ س هرد ألاهٌمة اإلاي١سو ة اإلاِسوٗة مً و  إلالرمً ا

MECHANICAL SYSTEMS"،  أـييّ ألاج صمل أتيخ جيل  ،لدٜىية الىاهى لدحل بد ال لةمي١سو  اليىص اهدٜةىا ؤما

دخدمة بمٜداز ؤلٙ مسمل مً حجم ؤلال١لروهية الىاهى ة وأٜةيل حجم جميّ أة٣ ألاج صمل اإلاظوال١ سو مي٢اهي١ية 

 .(24.ؾ،2007الـالخي)ؤج صمل اإلاي١سو 

جصءا ؛ تظاوي واجد مً مةياز ملر  ؤي الىاهى أ١ىىلى ي ؤػدٝ اطم ا مً الىاهى ملر ٠ىجدمل ٛياضؤؿل 

س ٜية "هاهىض همؼدٜوهي  ،مً ؤلٙ مةيىن جصء مً اإلالر  ما تِٖس و ؤ" التي تِجي الٜصص الـٔير  مً ال٢ةمة ؤلٓا

 (Meyer2006,p.07) .ُالم ألاٛصاص التسافي اإلادىاهي الـٔسباطم  ؤ لا

" الخلىيت اللادسة على جحليم دسحاث :ؤما مً جيل تِس ٙ أٜىية الىاهى ٗيه مً يِٗس ا ُلا ؤجها 

وهزا ألامش ٌساعذ الخحكم في وظائف ألادواث ، عاليت مً الذكت في وظائف وأحجام وأشكال املىاد ومكىهاتها

 " .الاضاءو الذفاع  الهىذست،و الطىاعت و ي ميادًً الطب املسخعملت ف

ِٖس ؤ لا
 
 " ."علم الخعامل مع أشياء أضغش مً الطغش هاسه :ت

حجم الىاهى جِدمل ؤمثةة منها ازأ٘اَ ٛوسمل  "مً "جامِة طداه٘ىزا"TOMAS" KENNY :حيل  ـٙب

طم٣ و ، وظان في الثاهية الىاجدملؤو مِد٤ همى ً٘س الا ماء جِد جظو ا جظوا ٠ةيا ُلا مظاجة ملر مسبّ واجد

 .(32.ؾ  ،ؿالح)  ـل بلا مئة ؤلٙ هاهى ملرالري  الىزٛة الِاا ة اإلاظدخدمة في ال١دابة 

  :كشوهىلىحيت جطىس جلىيت الىاهى جكىىلىجيب/

ل١ً مً  ،جٜمة شمىية لبروش أٜىية الىاهى يؼير اإلا دمين بهره الدٜىية ؤهه ال  م١ً أحد د ُـس ؤو

هميتها هم ؿاوعي الصجاا بحيل ٠اهىا ؤألاوائل الر ً اطدخدمىا هره الدٜىية بدون اازاٞ  الىاضح ؤن مً

طا  ُد دمل جى٤ أٜىية الِـس الحد ل ً س  بحىث وازاؤما في ، يظدخدمىن جم ما  الرهب الىاهى ة لةدةى ً

ئية ألامس ١ية" في محاكسأه أحدث الِالم ال٘ص ائ  اإلاؼ ىز "ز تؼازا ٗيمان" بلا "الجمِية ال٘ص ا 1959 ُاصالىاهى 

 ،" مؼير ؤن الرزا  أدـٖس جؼ٢ل مخدةٙ ًُ جالتها جؼ٢ل مظدٜل،الؼ يرمل "هىاٞ مظاجة واطِة مً ألاط٘ل

الىؿى٤ بلا الحجم اإلاوةىب  و الجص ئا  جؼ٢ل مظدٜل و ٟما ؤػاز بلا ام٢اهية أوى س هس ٜة لدحس ٣ الرزا  

ىد هره اإلاظدى ا  أدٔير ال١ثير مً اإلا٘اهيم ٗدـمخ مثال الجاذبية ؤٛل ؤهمية وباإلاٜابل أصااا ؤهمية  ،ال٘ص ائية ُو

م مً وجىا ؤبحاث ٛةيةة ُلا  مىاا بمظدىي الىاهى ٜٗد أم١ً" p.01)1999( E Peterson,،الدىأس الظوخي بالٓس

وبِد ُدمل طىىا  أم الحـى٤  ،1956ُاص "Porous Siliconؤهةير" مً تسجيل مؼاهدأه "لةظية٢ىن الاط٘ىجي" 

أم أوى س "طىائل مً الٜسن اإلااض ي الظد ىيا   ؤما في، 1990لا اػِاَ مسئ  مً هره اإلااامل ألو٤ مسمل ُاص ُ

بحيل أـىّ هره الظىائل مً جم ما  ؤو جظيما  مٔىاه ظية بإجِاا هاهى ة تظمى  "Ferro Fluidsمٔىاه ظية" 

يما  ػمه مىؿةة 1969"ليىايظا٠ " اٛلرح ثم ،آهراٞ بالِىالٝ رل٣ أـييّ ، بإحجاص الىاهى أـييّ أٟس ٟو

 و ػم٢ا  ػمه مىؿةة م٘سهة الـٔس  
 
ي ية لة٘ةصا  الىاهى ة ٠ىجىا ؤ م١ً في الظمِيييا  الديما بالتـائف اللٟر
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بحيل تِدمد التـائف ُلا ؤجِاا  ،"Mass Spectroscopyؤُداا سحس ة ًُ هس ٝ ازاطا  "هيٙ ال١دةة" "

مِد ً في ه٘ع ال٘لرمل جظماٟة ذز ة ب  "sا ؤم١ً أـييّ ؤو٤ بئر ٟمي ٟم ،(21.ؾ،2007الـالخي)الِيىة اإلادمةىزمل 

" بمِد ؿ٘سي التي هضجا أوميٜاتها في آلاوهة Quantum Dots أالها جِد ذل٣ أـييّ الىٜان ال١مية  ،ؤجاا ة

 .(12.،ؾ2012 ؤجمد طيد) ألاليرمل

ٗظىز" هىز ىأا مً لال٤ الدِس ٙ الري ؤوزاه البرو 1979ً س مظعا أ١ىىلىجيا الىاهى ُاص 

الجمِية الياباهية الدٛيٜة محس٠ا  الاهداا الِـس الٜااص  "بماأمس هيٜىش ي" في وزٛده الِةمية اإلايؼىزمل 

ؤن أ١ىىلىجيا الىاهى أسأ١ص ُلا ُمةيا  ٗـل اهدماا واُاامل تؼ١يل اإلاىاا  ٗيها وضح "؛لد١ىىلىجيا الىاهى

أم اٛلراح "اإلاي١سوط٢ىب الىٜ٘  اإلااسح" ٟما ،(12.ؾ،بً ؿالح الـالخي) بىاطوة ذزمل واجدمل وجص ئا وجيد

Scanning Tunneling Micro SCOPE" "ٕوهى ج اش ، 1981هينر ٣ زوهس" ُاص و " بىاطوة الِاإلاان "جيرا ب ى

" في IBMجِدها جِدمل طىىا  هجح الِالم ال٘ص ائ  "اون ا رةص" في مِامل "،  ٜىص بدـى س ألاجظاص بحجم الىاهى

مما ٗدخ مرا٤ جد د إلم٢اهية أرميّ الرزا   خداص ج اش اإلاي١سوط٢ىب الىٜ٘  اإلااسحأحس ٣ الرزا  باطد

وهي  "،زوبس  ٟير٤ و ز تؼازا  طمالي" "و بىاطوة "هازولد ٟسوأى" " ال٘ةىز  ىا اٟتؼاٖ  أةتها ،اإلا٘سامل مّ جِل ا

م ال١يمائ  "مىجي أم١ً الِال 1995ُاص و  ،ُمازمل ًُ جص ئا  أد٢ىن مً ذزمل ٟسبىن أدرمّ ُلا ػ٢ل ٟسمل ٛدص

اٟتؼٙ "أساهصطدىز" جِدها  ،(12.،ؾٗا ص ؤجمد طيد)باوهدي" مً أحلير جم ما  مً ػمه اإلاىؿال  ال٢اا ىص 

دم١ً الِالم ال٘ص ائ  الِسب  "مىير لي ،1998" ُاص Carbone Nano Tube Transistor"ؤهاب ب ال١سبىن الىاهى ة" 

 29هاهى أد٢ىن مً  01جم ما  الظةي٢ىن ؤؿٔسها ذا  ٛوس  مً اٟتؼاٖ  وأـييّ ُائةة مً 2000ها ىه" ُاص 

ؤمس ٢ا مماازمل أ١ىىلىجيا الىاهى ٠اطلراأيرية  نُال أةتها ا، ذزمل طةي٢ىن طوح ا ُلا ػ٢ل ال٘ىلىز ىا  ال١سبىهية

 .(22 .ؾ ،الـالخي) 2002بى٘ع اإلاىخا طىة  اليابان و وهىية 

ٖ الجيل التامع الري ً س في ُالم ؿىاؤتِدبر أ١ىىلىجيا الىاهى في مساجل أوىزها مً 

  : م١ً أـييٙ ثىزاأه الد١ىىلىجية بخمع ؤجيا٤ ٟبري وهيو الال١لروهيا  

  ؛ دمثل في اطدخداص اإلاـماح ؤلال١لروو : ول الجيل ألا  

 ؛ دمثل في اٟتؼاٖ اللراهصطدىز واهتؼاز أوميٜاأه اإلاىطِة: الجيل الثاوي  

 هي ُمازمل ًُ جظم ؿٔير جدا ػ٢ةا في و  ،الد٢امةية دمثل في اطدخداص الرزا  : الجيل الثالث

 ؛ٗلرا  ماكية ٛ٘صمل هامة في أٜةيل حجم الرزا  الال١لروهية

 جدثا ثىزمل في مرا٤ الال١لروهيا  ؤوالتي ،  دمثل في اطدخداص اإلاِالجا  الـٔيرمل: الجيل الشابع

ائٝ الحاطىبية الظةي٢ىهية التي ؤجدثا أٜ، بةهداا الحاطما  الصتـية دما أ١ىىلىجيا في والٛس

 ؛مرا٤ الـىاُة

 (13.ؾ ،ٗا ص ؤجمد طيد ) دمثل في ما يِٖس اليىص بالىاهى أ١ىىلى ي : الجيل الخامس. 

 

  أهميت جلىيت الىاهى جكىىلىجي 

ص أٜى م الدٜىية الِالمي  ،1998-1996يِىا الاهدماص الىاطّ بدٜىية الىاهى ما بين  ُىدما ازض "مٟس

هٜان ؤهم ا ؤن لدٜىية الىاهى مظدٜمال ٌُيما في جميّ  ُدمل ـا الدزاطة بلالةو  را٤" اإلاWtecألامس ٢ " 

يرها مً اإلارال  ألالسي و اإلاِةىماأية الال١لروهية  ،اإلارال  الومية الِظ١س ة ال١ثير بحيل  سي  ،الحاطىبية ٓو

  :ي ما  ليمً اإلا دمين في مرا٤ أٜىية الىاهى منهم جِم الح٢ىما  ؤن أٜىية الىاهى ؤهمية  م١ً كمو ا ف
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 سمل اإلاىاا الحميدمل بيئيا ير مىاا هٌي٘ة  ،ٗو  ؛لةمياهواإلاظدخدمة في أٗى

 سمل وش اامل الاهداا الصزاعي ر ة اإلا ىدطة وزاثيا تظ م في ٗو  ؛اإلاحاؿيل وألٓا

  ؛الٜى ةو تِص ص واُم هىاحي الدٜىية الد٘اُةية الرٟية لألٓر ة السليـة 

  ؛ُالية ذا  ٟ٘اءملو ش اامل الٜدزمل الدـييِية الىٌي٘ة 

 ؛ش اامل طِة أخص ً اإلاِةىما  وام٢اها  الاأـا٤ 

 أـييّ ألاج صمل الد٘اُةية الرٟية. 

ح الماجثىن ألاإلاان والياباهيىن في اهداا اهر همية أٜىية الىاهى في جِم أوميٜاتهاؤمً  اُم ما

رل٣ مِالجة ٟ ،مسحٚى هاهىي ُمازمل ًُ ذزا  ذهمية اٛيٜة لةٔا ة ألجل أىٌيٙ اوزا  اإلاياه اون بر٤ ج د

ٟما أم١ً ُةماء ؤإلاان مً اٟتؼاٖ وطيةة هاهى ة جد دمل جٔية جٍ٘ ، الى٘ا ا  الظائةة الىاأرة ًُ اإلاـاوّ

ُالم اإلاي٢اهي٣ ال ىدس ي جٜٝ ؤما في  ،اإلاخوىها  الٜد مة وجما تها مً الدةٙ وأإثير الِىامل التازجية

الدٔةب ُلا الاجد٢اٞ و  ال١يميائ و لدأ٠ل اإلاي٢اهي٢  او الـدؤ و الماجثىن في مرا٤ الظيوسمل ُلا ُمةيا  الاهلراء 

ساءتها، ،اإلاي٢اهي٢  وبذا ما اطدمس الىراح في هرا الاأراه  ٟما أم١ً ألاإلاان مً أخص ً اإلاِةىما  في ذزا  ٛةيةة ٛو

اٛة بحجم الواجّ البر دي  طيـمخ ٛس ما مً اإلام١ً أخص ً ٠ل ما أم اهداجه مً ألااب الِالمي ُلا ٛز

Nicnas,2006). ( 

الجساحي في ازاطا  ُدمل مً ؤجل أوى س و ٗدحا أ١ىىلىجيا الىاهى آٗاٚ جد دمل في اإلارا٤ الوبي 

ُلا ؤطماب ألامساق ٟرا الدِٖس  ،زوبىأا  هاهى ة  م١ً ازطال ا للجظد لةدِٖس ُلا التال ا اإلاسكية وأسميم ا

ٔمع في الجظم إلجساء ُمةية جساجية حجم ذزمل  م١نها ؤن أىب م١ً ؿىّ ط٘يىة ٗلائية و  ،مِالجتهاو التم ثة 

يرها مً مراال  الدوميٜية ألالسي ل ره الدٜىية اإلارهةة  ،اون جساجة وهائسمل بحجم جِىكة ٓو

 .(09.ؾ،2011الىحاض)

تج/               طشق وجلىياث جاعيل التراكيب الىاهٍى

ىاهى ة بدزجا  مد٘اوأة لراٟيب الالهىاٞ أىَى واطّ مً الدٜىيا  التي أمدة٣ الٜدزمل ُلا ؤلاهداا و 

ة ، مً الجىامل  : م١ً ؤن هدزا جميّ هره الدٜىيا  كمً أـيي٘ين زئ ظيين هماو لد٢ة٘ة واالظُس

  ألاعلى (–املسلك الخطاعذي )جلىيت ألاسال: Botton –Up Technology 

الجص ئا ( لٔسق و أسأ١ص هره الوس ٜة ُمةية أرميّ وبىاء مىاا هاهى ة مً جظيما  ؤؿٔس )الرزا  

ائٝ ذا   ؤجها تِدمد ُلا مدٔيرا  الد٘اُل ال١يميائ  وهَى الىٌم  ؛ؼ٢ل اإلاوةىب ؤيالحجم و الالحـى٤ ُلا ٛز

 .ظيوسمل اإلادمِة ل٢ل أ٘اُلاإلا

  ألاسال ( –املسلك الخىاصلي )جلىيت ألاعلى: Top-Down Technology  

جاص ؤؿٔس لى٘ع ال١دةة تِدمد هره الدٜىية ُلا ُمةية أحى ل اإلاىاا ذا  ألاحجاص ال١ميرمل بلا ؤح

 (,2008Hawk) .ُلا ممدؤ اطتئـا٤ الرزا  ؤو الجص ئا  مً اإلاىاا ألاؿةية ذا  ألاحجاص ال١ميرو اإلااا ة 

ش مىظىمت الذفاع الخلليذًت  :الثاوياملحىس   02  .البرامج البحثيت لخطٍى

ت الجذًذة أ/  املخاطش الىاشئت ملىظىمت الذفاع الىاهٍى
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مً لال٤ هسح تظائ٤ زئ س ي بلا ؤي مدي طدحل أ١ىىلىجيا الىاهى محل ا هىمٜازبة اإلاىكَى  دم 

وهل الدولة مظدِدمل لالجهياز اإلاحدمل ألهٌمة الدٗاَ الدٜةيد ة جظ ب أىام  أٜىية  ؟ؤهٌمة الدٗاَ الدٜةيد ة

يٙ طي٢ىن أإثير الدٗاَ الىاهىي اإلاحدمل ُلا ُالٛة الدولة باإلاردمّ الِالمي؟،الدٗاَ الىاهىي   ؟ٟو

الِٜما  والدحد ا  التي ٛد  رةبها ُةم الىاهى و هره ألاطئةة أدوةب أٜييم اإلاؼا٠ل اإلاِٜدمل  ٠ل

 دم اطتثماز اإلاةيازا   بحيل ،الد١ىىلىجيا ل ع ٜٗى لةدٗاَ وألامً واإلااطظا  ول١ً ؤ لا الدو٤ و وال ىدطة 

مدي الظىىا  الٜاامة ُلا  وبرل٣ طد٘سق مىاٗظة جاامل ُلا، الدوالزا  لةمحل والدوى س في مرا٤ ُةم الىاهى

الدوميٜا  الِظ١س ة والدٗاُية ُبر الدو٤ مما  ثير ٛةٝ ػد د هتيرة و زبى الدولة في زئ تها لص اامل اإلاىدرا  

  :ُلا  الدولة كمى جِم اإلاخاهس الداهمة لدٜىية الىاهى التي  م١ً كمو ا ٗيما  ليبا  لصاما لرل٣ 

 ا د مً ؤن ؿىاُة الىاهى ٛد  اثس ُلا أخس ب الىٌاص هىاٞ ٛةٝ ػد د وملز  :مخاهس أـييّ الىاهى

 ؛ولةٝ هٌاص طالص ُالمي كِيٙ، الاٛدـااي الِالمي

 ااي الاطدخداص الىاطّ الىواٚ إلاىدرا  الىاهى بلا اجدما٤ هسح أحد ا  : مخاهس الم ئة الىاهى ة 

 ؛(19.،ؾ2017تؼيىن)لويرمل  بيئية 

  دخدام ا جؼ٢ل ٓير ٛاهىو  مما  ررب تهد دا  أىوىي ُلا اجدما٤ اط: مخاهس الازهاب الىاهىي

 ؛وبهما ُلا ألاٗساا والظالص الِالمي، لويرمل ل ع ٜٗى ُلا الدو٤ 

 مم١ً ؤن  سطم طىاز ى واجد في اإلاظدٜمل ؤن السوبىأا  أحا٠  ه٘ظ ا : مخاهس الىاهى الِظ١س ة

 ؛مما  ااي بلا تظابٝ تظلح ُالمي بإطلحة هاهى ة ،بى٘ظ ا

 ٗمّ أوىز الدٜىيا  اإلادىاهية الـٔس ٛد أيؼإ مؼا٠ل هتيرة لِدص وجىا  الاهاز  :دىٌيميةالخاهس اإلا

 ؛الدىٌيمي الِالمي لةدٗاَ الىاهىي 

 ٛد أٜط ي ُلا اوز ال ؼس مً طاجة ، ؤلال١لروهيا  الىاهى ةوٗإج صمل ال١مميىأس : مخاهس اإلاىازا

ة طاطية اإلاحيوة ٗ را الدحى٤ يظ ب مـدز ٟمير الٜةٝ ُلا ؤطاض ؤن اإلاخاهس ألا  ،اإلاِٟس

اإلاخاهس الميئية و ب ىما هىاٞ ج د مظدمس ل٘ م صحة الاوظان  ،بالجظيما  الىاهى ة لم  دم ٗ م ا

.(Pandya For Ins,p.p. 01-03) 

 

ش جكىىلىحيا الىاهى عبر العالمب/  البرامج البحثيت لخطٍى

ِة  إلاحدمةة الىاػئة ًُ التهد دا  ألامىية او هاازا ما  دم أـييٙ الاطدخداما  الِظ١س ة اإلادٛى

في ما  م١ً ؤن أ٢ىن هره الدٜىية وطيةة هدص  ،أ١ىىلىجيا الىاهى في اإلاىاٛؼا  اإلادِةٜة بدوىزاتها اإلاظدٜمةية

و م١ً ؤن أااي بلا همى  ؟ؤص أااي بلا أوى س جيل جد د مً ؤهٌمة ألاطلحة و اإلاٜاأةين ،وتهد د الظالص الِالمي

 سي الِالمي؟ الِىامل اإلااثسمل ُلا الدىاشن الِظ١

جتى آلان هره الٌاهسمل ل ظا جد دمل ؤؿمخ الابد٢از الِظ١سي في شمً الظةم امدداا للحسب ه٘ظ ا  

مال  والحسوب التي أٜسزها ٗؼل ؤجد حً ألامثةة الداز خية لةمِاٞز وال" هىاٞ الِد د م ،ٟما الجٍ "أيم بييمى

 (Pandya For Ins,p.p.03-05 ) .ىاج تهابما امر ا ؤو مالد١ىىلىجية اإلادحازبين في أٜد س الدوىزا  

بذا ٠ان الاٛةيم الؼمالي طيِصش ؤهٌمة ألاطلحة الحالية ؤو  ٜىا اإلاردمِا  اإلادٜدمة بلا ُـس جد د 

مً الحسب ال صا٤ مىكّ ػ٣ وذل٣ ؤن أ١ىىلىجيا الىاهى لم أ١تظب جِد وكّ الد١ىىلىجيا الىاضجة بما ٗيه 
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، ن  ٢ىن أإثيره الدٛيٝ ُلا الؼاون الظياطية والِظ١س ة في الِٜىا اإلاٜمةةال١٘ا ة لةظماح بالديما بما  م١ً ؤ

 م١ً الٜى٤ ؤن الداز خ مليء بإمثةة لةمردمِا  التي ٟؼ٘ا ًُ ه٘ظ ا ٓير ٟ٘امل ُلا الد١يٙ جؼ٢ل صحيخ 

مل ٠ل بهما ؤ، أوىزها في هره الحالة ال ُالٛة لةد١ىىلىجيا بالىراح ؤو ال ص مةو  مّ الد١ىىلىجيا  الجد دمل وال ٛو

برل٣  ،ش يء مظإلة مدي اه٘داح اإلاردمِا  ومىٌماتها الِظ١س ة ُىدما ه١٘س في جسوب اإلاظدٜمل ووطائل ٟظبها

  : م١ً هسح تظائ٤ 
 
ؼً بها هل طدـمخ أ١ىىلىجيا الىاهى ابد٢از ؤص ؤجها طدٔير جؼ٢ل ٟمير الوس ٜة التي طت

  ؟جيىغ اإلاظدٜمل الحسب

ة الىاهى بلا جةى٤ أٜىية  دم امر ا في اإلاىٌما  الظياطية بذا ٠ان مً اإلام١ً اللزا٤ أٜىي

مّ ، ٗال  يمغي ؤن  ٢ىن حجم الدٔيير الىاأت ًُ الابد٢ازا  ذا  الـةة ألاٟبر مً اإلااض ي، والِظ١س ة اإلا١ي٘ة

ذل٣ ٗمً اإلاىوٜ  ؤٟثر ؤن االا٤ ألاهٌمة اإلاِدمدمل ُلا هٌاص هاهى أ١ىىلى ي طيِمل ُلا أحد د ال ي٢ل 

ول١ً ؤ لا مً لال٤  ،جؼ٢ل ٟمير ل ع ٜٗى مً لال٤ تِويل الدىاشن الاطلراأيجي الِالمي الحالي الِظ١سي 

ِة بلا اهـ از  ة جد دمل مً اإلاٜا  ع بين ال ؼس وآلاال  ؤو في مٌِم الظ ىاز ىها  اإلادٛى الٜياامل هحى مرمُى

 (,P.09).2009 Bandow ,.الج اشبالاوظان 

  كيتالبحىث راث الخىحه العسكشي في الى   :الًاث املخحذة ألامٍش

الدوى س الِظ١سي ٗةن الىال ا  اإلادحدمل ألامس ١ية هي و ٟما هى الحا٤ في اإلاراال  ألالسي مً المحل 

أم تظمية ُةم الىاهى ٠ىاجدمل مً طدة مراال  بحثية اطلراأيرية لةدٗاَ مىر أإط ع  1996ألابسش بالِ٘ل ُاص 

ة واطِة مً ممرٟم بسامت أ١ىىلىجيا الىاهى الِظ١س ة  ٜددب،NNIاإلاماازمل الىهىية لد١ىىلىجيا الىاهى  ُى

ٟما ؤػسها آه٘ا ؤهه مىر مىدـٙ ، الدوميٜا  لدحظين ؤااء ؤهٌمة ألاطلحة الحالية وأوى س ؤهٌمة جد دمل

ألاوؼوة مً ؤجل مٜازهة الاطتثمازا  الِامة والتاؿة التي أم والتظِيييا  ؤجس ا الِد د مً الدزاطا  

ووٗس  الااازمل ألامس ١ية ألااوا  اإلاىاطمة مً ؤجل أوى س طياطة ، في جميّ ؤهحاء الِالم NST مىح ا في ؤبحاث

اإلاماازمل الىهىية لدٜىية " 2001 ااُمة وهىية جٜيٜية لـالح أ١ىىلىجيا الىاهى  اِٗا بها بلا اهالٚ مماازمل ُاص 

ل٘ىائد التي  م١ً ؤن أٜدم ا هره ؤؿمحا هره الج ىا مم١ىة مً لال٤ زئ ة هى ةة اإلادي لة٘سؾ وا "،الىاهى

الدوى س في الاٛةيم و طياطة ػامةة لِدمل ٛواُا  م١سطة لدٌِيم ؤوؼوة المحل  NNIٟما تؼمل  ،اإلاماازمل

جـةا وشازمل الدٗاَ ُلا جـة ٟميرمل مً المدا ة  2002ُاص  NNIِٗىد أإط ع ) .(Den eve,p.p.04-05الؼمالي

 NSTالـِب أحد د زئ ة واضحة ألوؼوة المحل والدوى س ٗمً ، ابممةٕ أمى ل  مثل الاجمالي مما ُصش اوزه

ٟما أدم ااازمل البرامت اإلاىج ة لد١ىىلىجيا الىاهى  مً ٛمل و٠الة مؼسوَ ؤبحاث الدٗاَ  ،التي أمىل ا وشازمل الدٗاَ

ّ  دٗوهرا  (,P. 22 Altman ) ،الِالمي NNIؤجها أحـل ُلا ؤُلا هـ ب مً أمى ل ؛ بمِجى DARPAاإلادٜدمة 

ا  مً الج ؽ أيؼى في اإلارا٤ مثل ىجىا ب  "مخدبر ؤبحاث الٜىا  الجى ة" "،مخدبر ؤبحاث الج ؽ"مرمُى

مً ؤجل كمان أماط٣ ؤٗلل للج ىا اإلامرولة في مرا٤ أ١ىىلىجيا الىاهى و  "،مخدبر ألابحاث المحس ة"و

اوؼاء و " ،ع لةد١ىىلىجياالِظ١س ة ٛاص ج ؽ الىال ا  اإلادحدمل ألامس ١ية بالدِاون مّ "مِ د ماطا تظىطت

خدبرا  ألاطلحة الىهىية، إلااكاٗة بلا ؤبحاث الدوى س الِظ١سي ،ISN"2000مِ د أ١ىىلىجيا الىاهى الجىدي "

"مخدبر لىض ؤالمىض الىطو "  ،الدوى س في مرا٤ ألاطلحة الىىو ةو وهي اإلاخدبرا  الثالث اإلاظاولة ًُ المحل 

LANL"، مخدبر لىزوع لي٘سمىز الىهجي" وLLNL"، مخدبر طاهد ا هاػيىها٤" وSNL ٛاما بإوؼوة في أ١ىىلىجيا ،

ص أٜىيا  الىاهى اإلاد٢امةة في ُاص LANL و SNLالىاهى وشاا  أوىزا جِد أإط ع ٠ل مً  مّ مىاكيّ  2002مٟس

ي٘ية اإلاِٜدمل ،الىاهى ة الال١لروهيا وأٜىيا  الىاهى  فيبحثية ووج ا  مدىاهية الـٔس   ،اإلاىاا الىاهى ة الًى
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مد س ة ُةىص "في  NNI، جِد أإط ع NTRDأم تِص ص الِمل مّ  LLNLوفي ، الىٌس ة واإلاحا٠امل، اإلاي٢اهي٢ا الىاهى ة

ةىص الىاهى" التي ألم مِ ا  "ال١يماء أم أحى ل الِد د مً اإلاؼازيّ ذا  الـةة ٟما  "،مخدبر ألامً الحيىي ُو

ن اإلاخدبرا  الثالث ل ا بسامت طس ة بكاٗية جى٤ ؤ  ىضحمما  مً ٛمل بسهامت المحل والدوى س اإلاىجه لةمخدبر

 ( Altman, P. P. 22-23) .ى ة الِظ١س ة ل ع ٜٗى في مرا٤ ألاطلحة الىىو ةاهاطدخداما  ألاطلحة الى

 ت في الذول الىاشئت باملجال "سوسيا والطين  ":بشامج البحث الىاهٍى

ٜا لةمدخــين واإلاساٛمين الِظ١س ين أم أوى س هٌاص ألاطل  حة اإلاحظً بدٜىية الىاهى مً ٛمل ٗو

 الج ؽ السوس ي وؤً س الالدماز الىاجح ألٛىي طالح ٓير هىوي في الِالم اإلاِسوٖ باطم ؤب  جميّ الٜىابل

Military Uses Of Nano Technology, P. 02)  ) زوطيا اطدخداص اإلاىاا الىاهى ة في أوميٜا  ُدمل مثل   ُمد

مً ؤطلحة ذل٣ ؤهه أم  ،والحد ألاٛص ى لدزجة الحسازمل ومٜاومة ألاٟظدمل ،ل٘م الدىأس ،ُةم الواٛة وال٘لاء

 ط مير اأحلير ألاإلاىيىص الىاهى  صي ألو٤ مسمل في ؤوائل الظمِيييا  مً الٜسن اإلااض ي مً ٛمل ُةماء السوض في 

َ "ا ملري ووٜٗا لىائب وش س الدٗا، وهي في اإلاٜاص ألاو٤ لالطدخداص اإلاحدمل ٟماامل ملاامل إلاِاان الـىاز خ

ُلا ؤطاض ، 2011- 2010"ٗةن أ١ىىلىجيا الىاهى طٖى تظدخدص إلهداا الصي الِظ١سي السوس ي بين ،بىلجا٠ىٖ

دزمل اكاٗة بلا مىاا هاهى ة ال ي٢ل مّ أحظين اإلاداهة اإلاسوهة ؤهه ؤٟثر مٜاومة، الدإثير ومٜاومة الحسازمل التي و ، ٛو

سمل في ميؼأ  اهداا الوائسا  الِظ١س ة لحما ة مً الاػِاَ لوالوالء ، ظم٣ هاهىملرجٟوالء اإلالاا  ٠اها مدٗى

 (De Fence  Nanotechnology, p .P. 35-36) .لاؿة مّ جِم هائسا  ال يةى٠ىبلر الِظ١س ة ال١ سومٔىاه س ي

تؼير المياها  اإلادِةٜة في الاػازمل لىجىا طياطا  تهدٖ بلا الح٘اي ُلا ألابحاث في مرا٤ الاٛةيم 

ل١ً في اإلاٜابل البد مً ُدص ، ما ٠ان الىخق اإلاىجه ُظ١س ا في الاٛةيم الؼمالي مىجىا بالِ٘لوبذا ، الؼمالي

 Science Citationمّ ذل٣ أميل المياها  مً ماػس  اهما٤ ألاهساٖ ألالسي في مرا٤ الاطتثمازا  الِةمية

Ind  ،د مً ألابحاث في ُةىص الىاهى ؤٟثر بلا اثما  ؤهه ب ىما  يؼس الماجثىن في الىال ا  اإلادحدمل ألامس ١ية الِد 

  ،مً الماجثين في ؤي بةد آلس
 
ٌ س جٜيٜة ؤلسي أدٔير ٗةن الـىزمل ألاٟثر أ٘ـيال لةميؼىزا  الِةمية الدولية أ

ية مخدة٘ة ُلا ط يل اإلاثا٤ كمً الحٜل ال٘سعي  الدـيي٘ا  الِاإلاية ُىدما  دم أٜظيم ُةم الىاهى بلا ٗئا  ُٗس

ص الثاو  لةٙ الىال ا  اإلادحدمل ألامس ١ية لةمىاا الىاهى ة  حدل تِمل زوطيا في اإلاٜابل ، الماجثىن الـ ىيىن اإلاٟس

في بسهامت أوى س  زا دوال الوذل٣ إلاا وضحا الح٢ىمة السوطية ؤجها طدمىخ مةيازا   ُل أوى س هره الدٜىية

في جين أميل جِم  (Military Uses Of Nano Technology, P. 06)،أ١ىىلىجيا الىاهى ُلا اإلادي اإلادىطى

بال ؤن ازجة ، الدٜد سا  بلا اٗلراق بىجىا بسهامت ؿيجي ذا  أىجه ُظ١سي في ُةم الىاهى وأ١ىىلىجيا الىاهى

دمل ة زوطىاهىأ٣"ومً اإلاٜسز ؤن تظتثمس ، الاطتثماز التي واٜٗا ُةيها الظةوا  الـ ىية الأصا٤ ٓير مٟا  "ػٟس

والتظائ٤ اإلاوسوح اليىص هى مدي ، ي ماال  ٜل ًُ ُؼس ً مؼسوَاوالز ف مً مةيىن السوطية الح٢ىمية ؤٟثر 

  ؟ام٢اهية أوى س أ١ىىلىجيا الىاهى السوطية ذا  الدىجه الِظ١سي في الِٜد اإلاٜمل

 ش جلىيت الىاهى جكىىلىجي   :الاجحاد ألاوسوبي وبشهامجها البحثي لخطٍى

ي فوىاهى باُدمازها مً اإلاظاعي ألاوزوبية التي أتىاو٤ ٛلا ا أٜىية ال 1996طىة أم وؼس الدٜاز س ألاولا 

، لةمحل والابد٢از مً لال٤ جِل أٜىية الىاهى ٟإولى ة ؤوزوبية FP6 "هازي الظااضالبرهامت الا "أم أٜد م  2002

هحى اطلراأيرية ؤوزوبية لدٜىية "زطالة مً هٖس اإلا٘ىكية ألاوزوبية جِىىان  مً لالل ا  وج ا 2004 أالها في

ٟما اُدمد   ،اإلاظدىي اإلااطس ي بلاوزوب  في أ١ىىلىجيا الىاهى بلا أحد د هخق الاأحاا ألا تهدٖ  "،الىاهى
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-2005لوة ُمل ؤوزوبا : الدٜىيا  الىاهى ةو الِةىص الىاهى ة "لوة ُمل تظمى 2005 "اإلا٘ىكية ألاوزوبية"

2009"Den eve,p.07))  7 "هازي الظاجّالبرهامت الا "ثم هسحFP  ممازامل الدمى ل "مت جد د بسهاو  ،2013جتى جها ة

2020 horizon،p.05 ) ( CWI nans,  مً ج ة ؤلسي ال تهدٖ اطتثمازا  واطلراأيريا  الاأحاا ألاوزوب  في مرا٤

اإلايزاهيا  الداُمة لالأحاا ألاوزوب  و بدال مً ذل٣ تهدٖ البرامت ؛ أ١ىىلىجيا الىاهى بلا اطتمدا٤ الج ىا الىهىية

 MODبين اإلاماازا  الىهىية ِٗلا ط يل اإلاثا٤ أمى٤ وشازمل الدٗاَ البر واهية  بلا كمان أماط٣ ؤٟبر وؤٗلل

، DERA "و٠الة أٜييم الدٗاَ وألابحاث"جِم الجىاهب الِظ١س ة لدٜىية الىاهى  دم اجساء المحىث مً لال٤ 

مية اإلاظاولة بسهامت ؤبحاث الؼس٠ا  اإلاسأموة بر ىا الدمى ل الِاص في الظى د، ٟما تظتثمس الظةوا  الح٢ى و "

ص مرا٤ الدمى ل ، مةيىن  ىزو ُلا مداز لمع طىىا  في ؤوؼوة أ١ىىلىجيا الىاهى 11ًُ طياطة الِةىص  وأٟس

ساق الِظ١س ة ُبر   SDRA Fence Nanotechnologyو٠الة ؤبحاث الدٗاَ الظى د ة"جؼ٢ل لاؾ ُلا ألٓا

Research,p.p.35-36) أحاا ألاوزوب  في مرا٤ أ١ىىلىجيا الىاهى ميزاهيتها ما في ؤإلااهيا التي تِدبر ألاولا في الا(،ؤ

وهي مىهً لحىالي ثةل جميّ ػس٠ا  أ١ىىلىجيا الىاهى ، مماثةة أٜس ما لجميّ او٤ الاأحاا ألاوزوب  مردمِة

، ؤطاطا بلا ؤوؼوة المحىث اإلادهية BNVGالداجِة لىشازمل الدٗاَ ال٘يدزالية  هاوتظتىد ؤوؼوة ؤبحاث، ألاوزوبية

يزها الحالي ُلا أٜىيا  الحما ةو ىـب أ ل١نها أحٜٝ ؤ لا في أوميٝ الد١ىىلىجيا الىاهى ة لدر يز الٜىا   ٟس

ٜا لدٜس س جمِده اإلا٘ىكية ألاوزوبية مىلا، الٜدالية ألابحاث والدوى س ذا  الـةة الِظ١س ة بةةةحىالي BNVG ٗو

٤ أٜىية الىاهى  ىاشي بةدان المحل ألالسي ؤما ًُ ٗسوظا أٜىص بر د بحثي ٛىي في مرا، 2003مةياز  ىزو في 1،0

ٟما ؤهةٜا ، و سأ١ص بسهامر ا المحثي ُلا ٗسق الاطدخداص اإلاصاوا في مرا٤ الدوميٜا  الِظ١س ة ألاٟثر أحد دا

Snecma Propulsion Solide ،لدوى س جيل جد د مً مىاا الوالء  بسهامرا تِاوهيا ٗسوظيا/ؤإلااهيا /ٟىد ا

 (Den eve, p.08)    .الواٛا  اإلادرداملو ية الىاهى ة لدوميٜا  الويران يالظيرامي٣ ذا  الم  و 

 جطبيلاث الىاهى جكىىلىجي في املجال العسكشي والذفاعي ج/

ة لدي ُدا   ة في الٌ ىز بـىزمل متظاُز بدؤ  الدوميٜا  الِظ١س ة ل را الىَى الجد د مً اإلاِٗس

ُلا ط يل اإلاثا٤ تظعا جِم ، و٤ ألاٟثر أٜدماواإلااطظا  الِظ١س ة ألالسي في الد مً وشازا  الدٗاَ

 مةٕ حجم ا جىالي  اإلااطظا  الِظ١س ة بلا أـييّ مىٌىمة اٗاَ هاهى ة هجىمية  ل ا ػ٢ل جؼسمل اُدياا ة

 .الٜدزمل ُلا موازامل التـم ومداجِده وأـى سه وجتى ٛدةهل ا  أوير في ألاجىاء  ١سونما 200

يٙ الِظ١سي   :الساهً لدٜىية الىاهى  م١ً ا راشها ٗيما  لي مً الدىج ا  اإلاوسوجة لةدًى

  لةىؿى٤ بلا ، ا راا بد ل ال١لروو  للجصء الحيىي مً ألاامٔة ال ؼس ة اإلاِسوٖ باطم ٛسن مىن

 
 
ِد٤ ال١لروهيا أحميل الراٟسمل بمئا  ؤكِاٖ ما هى مداح وكّ يظدويّ مِه ؿاجب الدماْ اإلا

 ؛ا الدىاؿل بين اماْ جؼسي وآلسوأخص ً الدِةيما  اإلاِٜدمل  والٜدزمل ُل، هميِيا

  دزا  ألاااء ال ؼسي ّ مظدىي ٛو  ؛ابد٢از ؤُلاء وبدائل مـىِة ألجصاء مً الجظم لٗس

  ؿىاُة ؤٛساؾ تٔيير ُمةيا  الاطدٜالب في لال ا ؤجظاص الجىىا إلاىح م الٜدزمل ُلا المٜاء لِدمل ؤ اص

 ؛بدون هىص وهِاص

 أـمم ُلا ٓساز الـساؿير وتظدويّ التظةٝ ُلا  بحيل، ؿىّ زوبىأا  أ٢اا أوابٝ ال٢ائىا  الحية

 ؛الجدزان والظاللم

  ٖ؛اإلاد٘رسا اطدخداص هحل ٛااز ُلا اٟتؼا 
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 ىب في  ؿىّ ؤهٌمة أسؿد ُلا مظاٗة جِيدمل الحالة الرهىية لألشتاؾ اإلاؼ٢ٞى بيهم ؤو اإلآس

 .(37 .، ؾحؿال)وذل٣ باطدخداص أٜىية الدـى س بالسهين اإلأىاه س ي ، مساٛمتهم والدرظع ُةيهم

  ت لطىاعت الضي العسكشي   :جلىيت الىاهى في الخطبيلاث العسكٍش

 الٔير ميظىجة  Nano Synt Tex Incؤٛمؼة  لا أوى س ج ؽ الىال ا  اإلادحدمل ألامس ١ية ُيِمل 

ٗدم  ومِالجة اإلاي١سوبا ، أرمّ بين مص ت مً مخدةٙ الؼم٢ا  الةيىة المدـاؾ اإلااء ومٜاومة الحس ٝ والحسازمل

ة في أـم ة اإلادِدامل الومٜا  لد٢ىن ؤلٙ في الىشن ومد٘ٛى مة الٔير محمٟى اإلاظيل الٔاش يم هره ألاٛمؼة اإلاٟس

 .لةدمَى

 ت   :جلىيت الىاهى في الحىاحض الحشاٍس

الٜىا  الجى ة و ى ة مً ٛمل الج ؽ ألامس ٢  هأوى س ؤهٌمة الوالء بالحاجص الحسازي الىا ي رس    

والم ئا  الـةمة ذا  ازجة  ، الصجاجية ( اإلاِسكة لةددٗئة اإلاِددلة الحدمل أللياٖو ألطوخ الوائسا  )اإلاِدن 

ما  الِظ١س ة  وفي محس٠ا  الدىز ب ىا  الٔاش ة الِظ١س ة لص اامل ُمس اإلا٢ىها  وؤااء  الحسازمل الِالية في اإلاٟس

 (,2014Nano Technology In Military Applications) .اإلاحس٠ا 

 لىاكيت للبذنجلىيت الىاهى في الذسوع ا:  

يز السئ س ي ألبحاث أ١ىىلىجيا الىاهى الِظ١س ة مثل جص ئا  ، أحظين الدزوَ الىاٛية لةمدن هى، اللٟر

si ؤوtio2 س ي ة ألابٟى الري  ـةب ُلا أإثير  الىاهى ة في المىليمس الظائل sio2جظيما  ، اإلادمرة في مـ٘ٗى

  .المالظدين

 هظام الجىسست: 

الدٜدص في أ١ىىلىجيا ٗ ،ياز السوبيية بالِ٘ل ًُ هس ٝ الدح١م ًُ جِد دم تؼٔيل الوائسا  بدون ه

  (,Will So Utter 2012) .ؤهٌمة الدح١م بإن أـمخ ؤؿٔس  وؤٟثر ٗاُةيةو الىاهى ط ظمخ ل٢ل مً ألاهٌمة آلالية 

صص اطتؼِاز وؼوة تؼمل الدوىزا  السئ ظية التي أم أم١ينها بىاطوة أٜىية الىاهى أوى س ج  ٟما  

طي٢ىن لد١ىىلىجيا الىاهى أإثير ُلا ؤهٌمة طاجا  اإلاِاٞز اإلاِىية ٟما ، الدزجة الِظ١س ة الٟتؼاٖ اللسز مً 

الميىلىجية و ٗيم١ً اطدخداص مظتؼِسا  الىاهى ال١يميائية  ،الاطدٜاللية والر٠اء ،بمِالجة اإلاِةىما  والاػازا 

 م١ً ألج صمل الاطتؼِاز الىاهى ة ال٘ص ائية  ؛يلحب وألاطلحة الميىلىجية، اللازمل ال١يمائيةلة١ؼٙ ًُ اإلاىاا 

   (Ramsden 2012, p.p.121-122)              .اٟتؼاٖ ال١ظىز في اإلاِدا  الِظ١س ة

  ىلىجي املغىطيس ي  Mr. Fluidالسائل الٍش

 ـمخ و  ،اإلاائّ  اإلأىاه س ي الس ىلى ي هى طائل  م١ً ؤن  دٔير ١ُظيا مً الحالة الظائةة بلا الـةمة

ما٤  Mrوؤً س  طىائل ، ائل ٛابل لةدح١م بر٠اء باطدخداص اإلارا٤ اإلأىاه س يالظ الٜدزمل ُلا الدِامل مّ ألُا

ؼية ال ي٢ةية اإلاٜاومة لاله٘رازو الداِٗة  وفي الدوميٜا  الِظ١س ة ؤ لا تِدمد ، الدث يا الٜابل لةد١يٙ لأٓل

ة مً ٗاُدماا هرا الىَى مً الجص ئا  ا ،الظائلهرا  ٛىمل الدزوَ ُلا  ة مىُى إلاظدخدمة  م١ً أوى س مرمُى

ا  لةد١يٙ مّ الجىىا في ؤهىاَ مخدة٘ة  (Ramsden, p.121) . بمً ًسوٖ الحس  أ١ىىلىجيا اإلادُز

 ت  :الشوبىجاث الىاهٍى
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ٚ ؤو بالٜسب مً مٜياض الىاهى اإلا٢ىها  آلالية ُلا هواو مرا٤ هاش ئ  دم ٗيه اوؼاء آلاال   ؼ٢لي

جيل تؼير اإلاىاا  لاؿة ؿىاُة ألاٗالص ؛ل ٟمير مً لال٤ ؤٗالص التيا٤ الِةميأم وؼس هرا اإلاـولح جؼ٢ ،ملر

ّ ؤن  الىاهى ة ُلا وجه الدحد د بلا أخـيف هىدطة الىاهى ؤو أـميم وبىاء زوبىأا  الىاهى التي مً اإلادٛى

 س ووؼس الدرميّ الىاهىي اوزا جاطما في أوى  ُمةيةٜٗد أةِب ، ال٘لائيةو تظدخدص في الدوميٜا  الِظ١س ة 

أـميم هره السوبىأا  ؤ لا لةٜياص بماهم  وط دم ،لةٜدا٤السوبىأا  الاؿوىاُية التي  م١ً اطدخدام ا 

 (Jitendras  Abd, p.02 ) . ٛدزا  الاطتؼِازو الج ة اإلاظتهدٗة و أـاال  والاُظ١س ة محدامل مثل الاطدواَل 

 Camille، مٜاال ؤُدأه Defense Dossierألمىا اوز ة  "السوبىأا ، الحسب واإلاردمّ" ُىىانأحا 

français ص بس ١مان"،الماجثة اإلادخــة في ٛلا ا الظياطا  ألامىية الظيبر اهية و الحسب الال١لروهية  "بمٟس

د ؤهه ُاص ازا، أٟا السوبىأا  الِظ١س ة اهدماما  ااٟتظ  2007لألهلرها و اإلاردمّ في ٠ةية الحٜٚى برامِة هاٗز

ة آلاثاز ألالالٛية الطدِمال ا في مرا٤ الحسوب ومدي امدثال ا إلادوةما  الٜاهىن ملزا دا في ًل الظعي لدزاط

ية الِد دمل أحال٘ا  وؤػ٢ا٤ جد دمل مً مىٌما  اإلاردمّ اإلادو   د ولد  الىٜاػا  اإلاِٗس الدولي والاوظاو ، ٛو

ي ُمازمل ًُ وه "،اللجىة الدولية للحد مً اطدخداص ؤطلحة السوبى "في اإلارا٤، ومثا٤ ُلا ذل٣ أإط ع 

أحال٘ا  مً ؤ٠اا ميين و وهاػو  جٜٚى الاوظان لةدٗاَ ًُ ٗسق جلس اولي الطدخداص ألاطلحة ال٘داٟة 

هٌمة ذاأية الدح١م مً ؤجل اٛية لألمم اإلادحدمل برىيٙ جى٤ ألا أم ُٜد اأ٘ 2014وفي ماي  ،ذاأية الدح١م

  .وكّ السوبىأا  الٜاأةة كمً اهدماما  الٜاهىن الاوظاو  الدولي

بلا تظاَز وأيرمل ااماا الٜواَ التاؾ في اهداا السوبىأا   Camille français  وؤػاز  الماجثة

ا طىة  ٗس ساق ُظ١س ة، ُو ة  2013أٓل ة  Googleاُالن ػٟس اإلادخــة  Boston Dynamicًُ ػساءها ػٟس

ة Google اُالن 2014في ؿىاُة السوبىأا  الِظ١س ة، أةتها  في أٜىيا  اإلادخــة  DEEP MINDػساء ػٟس

 .( 3cyuxyv bit.ly) الر٠اء الـىاعي

ألزا د ؤهمية أ١ىىلىجيا الىاهى في اإلاراال  الِظ١س ة و ألامىية وذل٣ في ًل طماٚ التظلح ٟما 

 "مِ د ازاطا  وأحةيل الدٗاَ ال ىدي"وبرل٣ ؤؿدز ، الِالمي بين الٜىي ال٘اُةة في هسمية اللراأ ية الِاإلاية

idsa التي ؤُدها الماجل في  "اهى أ١ىىلى ي اإلارا٤ الىاش ئ إلاظدٜمل الدوميٜا  الِظ١س ةالى" :ازاطة جِىىان

صا ُلا ؤهمية هره الدٜىية في الاطدخداما  الِظ١س ة ٗلال ًُ مخاهس الاطدخداما  مِ د طاهريٙ أىماز م   ٟس

 .) bit.ly2RQnGIL)أحد داالٔير آمىة في اإلاراال  الِظ١س ة

 زفيتسلحت اللوألا  الىاهى جكىىلىجي:  

٘اءمل ُاليةمّ طتظاُد أٜىية الىاهى ُلا أـييّ ؤطلحة ٛرٗية ذا  ؤوشان ل٘ي٘ة   ؛ مداهة ؤٟثر ٟو

يب مص ت مً اإلاىاا الىاهى ة مّ  ة  بىليمسا برل٣ يِمد جِم الماجثين بلٟر أيدت ُىد ازأوامه بال دٖ جظُس

ٙ مالد٘اُل هرا ماامل جد دمل ل ا كٔى هائل، يظاُد وهي ُالية جدا  ا  الِدو ُلا ٛو ُبر امدـاؾ  ٜرٗو

ٙ الٜر ٘ةمما هاٛتها واطدِمال ا في الد٘اُال  ال١يمائية   . ااي بلا أ٢ى ً مىوٜة ؿةمة ٛاازمل ُلا ٛو

ّ لبراء الدزاطا  اإلاظدٜمةية ؤن اطدخداص أٜىية الىاهى في الدوميٜا  الِظ١س ة طئير مىاش ً   دٛى

الال١لروهية طلز د ٛىمل الىال ا  اإلادحدمل  ذٗا ؤن الٜا  حا ي ؤجد التبراء في هرا اإلارا٤، الٜىي الِالمي

ا الظةم ة اإلاِةىما  اإلاددٜٗة  وم  وب أل ألاشما  والحس ، وفي ألامس ١ية  في ٛو حظا  ن الحىاط ب الىاهى ة وطُس

ة التـىص ٛد تظ م أٜىية الىاهى في أـييّ ؤطلحة مٜاومة لةدزوَل ؛اإلاخابسا  ومىٌىما  الِص٤   ،ِص٤ جٟس
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ائٜة الدٛةؿٔيلد٢ىن  مما  تيخ تٔةب ج ؽ ؿٔير وظ يا ُلا ج ؽ ٟمير مر ص باألطلحة  ،رمل الحجم ٗو

 .(167 .،ؾمحمد طةيم ؿالح(الدٜةيد ة

  خاجمت: 

اطد١ماال ل ره اإلاحاولة المحثية التي طِا لدٜد م ماامل ُةمية مىدٌمة  اهوالٛا مً مِالجة مؼ٢ةة 

اُةية أ١ىىل ىجيا الىاهى في أوميٜ ا ُلا اإلارا٤ الِظ١سي وأوى س ؤهٌمة بحثية جؼإن الدحٜٝ مً مدي ِٗةية ٗو

ؤهٌمة الدٗاَ لدوى س برل٣ ؤثمتا محاوز الدزاطة الاٗلراق الِةمي ًُ ام٢اهية أ١ىىلىجيا الىاهى ، اٗاَ مدوىزمل

ا  م١ً ؤن أاثس ُلا و الدٜةيد ة  وتهد د ألامً  ،دماط٣ الِالئٜ  بين الدولة واإلاردمّالل١ً في ه٘ع الٛى

  :و م١ً ؤن وظتؼٙ الىدائت الدالية ظالص الِالمي، وال

 ية جد دمل في الٜسن الحاليى أ١ى ااي بلا الوًِ في اإلاظةما   مما  ،لىجيا الىاهى تِلر ثىزمل مِٗس

 .والىٌس ا  الدٜةيد ة في الدٜدص اإلاِسفي

 ؤجل  ٘سق أىاٗع جاا م، اهدماص اإلاساٟص المحثية بدوى س جيل جد د مً ؤهٌمة الىاهى أ١ىىلى ي ً

 الدٗاَ وال٘لاء. ،الدح١م ؤٟثر مً مرا٤ ٠الوب ال ىدطة

  بن أوى س الدو٤ اإلادٜدمة لألهٌمة الِظ١س ة والدٗاُية الدٜةيد ة  ـِب ال٘ـل بين الىىاحي

  .ؤهٌمة ذٟية لةد٘ٚى الِظ١سي في جاال  الحسبو الظةمية اإلادهية 

 ٛد  ااي في اإلاظدٜمل بلا أ١٘ي٣  ،ومإطظة ج ؽ بل١لروو  ٛااز ُلا اإلاحا٠امل ًُ جِد وأدمير الِد

 .ألاهٌمة الدٜةيد ة اإلا٢ة٘ة ماا ا وبؼس ا

   مً مخاهس أ١ىىلىجيا الىاهى الدخىٖ مً محا٠امل السوبىأا  الرٟية لمِل ا وبالدالي ٗسق الالأىاشن

 .اطدٜساز ُلا مظدٜمل الظالص و ألامً الِالمي والال

 مي لاؿة ُلا اُامل أ١ىىلىجيا الىاهى أوسح بُاامل أىٜيخ م٘ ىص أىا شن الٜىي الدٜةيدي بلا الٛس

 .اإلاٜازبة الـةمة في طياطاتها الدٗاُية والِظ١س ة

ةجابة ًُ  ل١ً م ما  ١ً في أحةيل مخاهس أ١ىىلىجيا الىاهى ُلا ؤهٌمة الدٗاَ الِظ١س ة  ٟو

ا اطدواُااػ٢الية اإلاىكَى  ماء اإلاالية وال ؼ في ه٘ع الٛى في  س ة لاؿةأوى س ؤهٌمة ذٟية وأخ٘يٙ ألُا

ساق ذا  الواجّ اإلادو  ية جد دمل في اُاامل  ألٓا ِالية الىاهى أ١ىىلى ي ٟمٜازبة مِٗس وبرل٣  دضح مدي ِٗةية ٗو

يمة الد١ىىلىجية الدٜةيد ة لةمىٌىمة الِظ١س ة والدٗاُية لاؿة في الدو٤ التي تِٖس  أـميم وهي٢ةة اللٟر

ىـس الد٢ة٘ةا ىامي١ية مد٢امٗسق ه٘سمل ُةمية وبسامت مدٜدمة في  را  ،ةة بين الجاهب اإلاِسفي والد١ىىلى ي ُو ٟو

ا الحسوب   الـساُا  اإلادخوية الحدوا .و الح٘اي ُلا الِىـس ال ؼسي لاؿة في ٛو
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