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ترجمات الزيتونة

للدرا�شات واال�شت�شارات.  الزيتونة  التي ت�شدر دورياً عن مركز  الرتجمات  هي �شل�شلة من 

مراكز  عن  ال�شادرة  والدرا�شات  املقاالت  اأبرز  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الرتجمات  هذه  تهدف 

الدرا�شات االإ�رسائيلية والغربية، التي لها تاأثري مبا�رس على عملية �شناعة القرار يف “اإ�رسائيل” ويف 

الغرب، وخ�شو�شاً الواليات املتحدة االأمريكية. ويحر�ص مركز الزيتونة على اختيار الدرا�شات 

واملقاالت املهمة التي مت�ص ب�شكل مبا�رس ق�شايا العاملني العربي واالإ�شالمي ب�شكل عام، وال�شاأن 

العلمي وتقدم  البحث  الباحثني واملهتمني مادة ترثي  الفل�شطيني ب�شكل خا�ص؛ وا�شعاً بني يدي 

�شورة وا�شحة عن اجتاهات التفكري يف مراكز �شناعة القرار. ومتتاز ترجمات الزيتونة بجديتها 

وتوخيها الدقة واملهنية العالية يف الرتجمة.





 االبتكار و�سل�سلة الكتل والذكاء

اال�سطناعي يف “اإ�سرائيل”

باللغة  ومقاالت  علمية  درا�سات  جمموعة  من  مقتطفات  الأ�صلي:  الن�ص 

وال�سحافة  العاملية  واملوؤ�س�سات  املتخ�س�سة  املواقع  ن�رشتها  االإجنليزية، 

االأجنبية، حول االبتكار و�سل�سلة الكتل والذكاء اال�سطناعي يف “اإ�رشائيل”

 World العاملي  االقت�سادي  واملنتدى   ،Forbes فوربز  موقع  امل�صادر: 

وموقع   ،ConsenSys كون�سن�سي�س  �رشكة  وموقع   ،Economic Forum
hackernoon هاكرنون

الفرتة التي تغطيها الرتجمة: 2016–2018
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مقدمة املرتجم

عادًة،  و“اإ�رشائيل”  فل�سطني  ق�سية  تتناول  التي  الدرا�سات  معظم  تعطي 

االأهمية الق�سوى للخلفيات التاريخية والقدرات الع�سكرية واحلركة ال�سيا�سية 

الأطراف ال�رشاع، وقلما جند درا�سة تتناول حالة التقدم العلمي واالبتكار لدى 

ت�سلِّط  قوتها.  عنا�رش  من  مهّمني  عن�رشين  كونهما  من  بالرغم  “اإ�رشائيل” 
هذه الرتجمة ال�سوء على املدى الذي و�سلت اإليه “اإ�رشائيل” يف جمال االبتكار 

و�سل�سلة الكتل والذكاء اال�سطناعي، ومكانتها بالن�سبة للدول االأخرى.

املراجع  اأ�سدرتها  وتقارير  مقاالت  من  مقتطفات  الرتجمة  هذه  جتمع 

عاملياً  الرئي�سة  امل�سادر  من  يعترب  والذي   ،Forbes فوربز  موقع  االآتية: 

لتوفري املعلومات املالية واالقت�سادية، كما يهتم بامل�ساريع الريادية، وتطوير 

العاملي  االقت�سادي  واملنتدى  احلرة؛  االأ�سواق  واأفكار  واال�ستثمار  االأعمال، 

World Economic Forum، وهو منظمة دولية غري ربحية تهتم باالأعمال، 
وال�سيا�سات، والنواحي العلمية وال�سناعية، ت�سدر تقارير ودرا�سات دورية؛ 

جمال  يف  مرجعية  تعترب  والتي   ،ConsenSys كون�سن�سي�س  �رشكة  وموقع 

�سل�سلة الكتل blockchain، اإذ ترّكز ال�رشكة على النظام البيئي، ومنو �سبكة 

Ethereum، والتكامل العاملي لفوائد �سل�سلة الكتل وكتابة العمالت االفرتا�سية 
الرائدة  املواقع  من  وهو   ،hackernoon هاكرنون  وموقع  tokenization؛ 
عاملياً لن�رش اأحدث ما تو�سل اإليه علم التكنولوجيا يف جمال الذكاء اال�سطناعي 

والت�سفري و�سل�سلة الكتل وغريها.    

تكمن اأهمية هذه الرتجمة يف كونها من االأدبيات القليلة باللغة العربية، التي 

تن�رش باالأرقام املحدّثة، ولغاية اأواخر �سنة 2018، ما و�سلت اإليه “اإ�رشائيل” 

ومن  اال�سطناعي،  والذكاء  الكتل  و�سل�سلة  االبتكار  جماالت  يف  تطور  من 

م�سادر عاملية متخ�س�سة.
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و�سل  التي  و“العلو”  التطور  حالة  تر�سد  اأن  الرتجمة  هذه  حتاول 

العلمية  املجاالت  اأبرز  اأحد  يف  املحتلة  فل�سطني  يف  ال�سهيوين  امل�رشوع  اإليها 

والتكنولوجية. وهي تندرج يف اإطار �رشورة املعرفة ال�سحيحة واملو�سوعية 

التي  للقوى  اإحباط  وال  باإمكاناته،  ترهيب  منها  ُيفهم  اأن  ينبغي  وال  للعدو. 

من  هو  معها  املنهجي  والتعامل  احلقائق  معرفة  اإن  اإذ  امل�رشوع.  هذا  تواجه 

اأبرز العنا�رش لتعبئة طاقات االأمة وتوجيهها وحتديد اأولوياتها؛ وهي بالتايل 

ن�سو�س  اإن  ال�سهيوين.  امل�رشوع  مع  املواجهة  جناح  يف  اأ�سا�سي  عن�رش 

الرتجمة، وخ�سو�ساً تلك التي قد ُيفهم منها مدح للكيان االإ�رشائيلي، ال تعك�س 

راأي املرتجم وال توّجهات مركز الزيتونة، واإمنا كانت ترجمة اأمينة للن�سو�س 

االأ�سلية ح�سبما يذكر كاتبوها.
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االبتكار و�سل�سلة الكتل والذكاء اال�سطناعي يف 

“اإ�سرائيل”

:
اأولً: البتكار يف “اإ�رسائيل”1

يف  ال�سابق  الباحث   ،Yossi Matias ماتيا�س  يو�سي  تلقى   ،2006 �سنة  يف 

خمتربات َبل Bell وكبري موظفي التكنولوجيا ل�رشكة الربجميات هايرب رول 

والتطوير  للبحث  مركز  الإن�ساء   Google جوجل  من  عر�ساً   ،HyperRoll
فريقه حجم  اأ�سبح  حتى  العر�س  على  وافق  وبالفعل،  “اإ�رشائيل”.   يف 

500 مهند�س يف �سنة 2016.

هذه اخلطوة مل تكن االأوىل من نوعها، فمنذ �سنة 1974، قامت �رشكة اإنتل 

يف  وذلك  املتحدة،  الواليات  خارج  والتطوير،  للبحث  مركز  اأول  ببناء   Intel
تكنولوجيا  �رشكة  اأكرب  اإنتل  اأ�سبحت  عاماً،  اأربعني  مرور  وبعد  “اإ�رشائيل”. 
يف  والتطوير  للبحث  مركزاً   250 من  اأكرث  فيوجد   ،2016 �سنة  يف  اأما  هناك. 

500 �رشكة يف العامل. ثلثا هذه املراكز  80 منها تابعة الأكرب  “اإ�رشائيل”، حيث 
 ،Apple Facebook واآبل  التكنولوجيا االأمريكية مثل فاي�سبوك  هي لعمالقة 

 Huawei هواواي  مثل  والكورية  ال�سينية  لل�رشكات  تزايد  هناك  اأن  كما 

و�سام�سوجن Samsung. اأما �رشكة اأت�س بي HP، فلديها 8 مراكز بحث وتطوير 

يف “اإ�رشائيل”.

�رشكة،   10,185 باإن�ساء  االإ�رشائيليون  قام   ،2014–1999 بني  الفرتة  يف 

وبدءاً  دوالر.  مليون   100 يفوق  عائد  لديها  و%2.6  عامالً،  زال  ما  ن�سفها 

David Yin, Secrets To Israel’s Innovative Edge, site of Forbes, 5/6/2016, https://www.forbes.  1 
 com/sites/davidyin/2016/06/05/secrets-to-israels-innovative-edge/#645120334aec; and David
Yin, What Makes Israel’s Innovation Ecosystem So Successful, Forbes, 9/1/2017,
https://w ww.forbes.com/sites/davidyin/2017/01/09/what-makes-israels-innovation-ecosystem- 
 so-successful/#3331164c70e4
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تكنولوجيا  �رشكة   250 من  اأكرث  هناك  اأ�سبح  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  من 

اآخر  بلد  اأي  من  اأكرث   ،NASDAQ نا�سداك  بور�سة  يف  مدرجة  اإ�رشائيلية 

با�ستثناء الواليات املتحدة وال�سني.

من   %45  high-tech industries الفائقة  التكنولوجيا  �سادرات  ت�سكل 

�سنوياً.  دوالر  مليار   18.4 قدره   مبدخول  “اإ�رشائيل”،  �سادرات  جمموع 

ال�سيرباين  االأمن  ملنتجات  العاملي  ال�سوق  من   %10 “اإ�رشائيل”  تقود  كما 

cybersecurity، والذي ُيقّدر بـ 80 مليار دوالر.

1. مركز قوة للبحث والتطوير:

 Organisation for والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  تقرير  ك�سف 

 ،2014 ل�سنة   Economic Co-operation and Development (OECD)
ن�سفهم  اإن  حيث  العايل،  تعليمهم  اأكملوا  “اإ�رشائيل”  يف  البالغني  من   %46 اأن 

تخ�س�س يف مواد العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات )STEM(. كما 

التعليمية،  املعاهد  االإجمايل على  املحلي  الناجت  7.3% من  “اإ�رشائيل” تنفق  اأن 

حمتلة املرتبة اخلام�سة بني دول املنظمة.

الناجت املحلي االإجمايل يف البحث والتطوير  4.2% من  “اإ�رشائيل”  ت�ستثمر 

اجلامعات.  يف  لالأبحاث  يذهب  االإنفاق  هذا  من   %30 حيث  عاملياً(،  )االأعلى 

وايزمن  ومعهد   ،Tel Aviv University اأبيب  تل  جامعة  فاإن  وبالتايل، 

للتكنولوجيا  اإ�رشائيل  معهد   - تخنيون  وجامعة   ،Weizmann Institute
Technion – Israel Institute of Technology، هم من الع�رش االأوائل بني 

مقدمي براءات االخرتاع يف الواليات املتحدة.

العربية  للجامعة  التابعة  التكنولوجيا  نقل  �رشكة   ،Yissum ي�سوم  اأما 

Hebrew University of Jerusalem، فلديها اأكرث من 9,300 براءة اخرتاع، 
جتارية  ب�رشكات  وت�سلهم  اجلامعة  يف  الباحثني  مع  وثيق  ب�سكل  تعمل  وهي 

10 �رشكات جديدة �سنوياً،  اإن�ساء ما معدله  اإنتل وجوجل. كما ت�سهم يف  مثل 
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بع�سها مثل �رشكة موبيل اآي Mobileye والتي ُتقدَّر بت�سعة مليارات دوالر. 

اأما بالن�سبة للعائد، فـ 60% منه ينفق على الباحثني واملختربات والباقي يعود 

لل�رشكة واجلامعة.

“اإ�رشائيل”.  يف  والتطوير  البحث  لقوة  اآخر  رئي�سياً  م�سدراً  اجلي�س  ويعدُّ 

البحث  على  اجلي�س  اإنفاق  بلغ  املا�سي،  القرن  و�سبعينيات  �ستينيات  ففي 

30% من االإنفاق الع�سكري الكلّي. ونظراً لقوة هذا القطاع، عمدت  والتطوير 

 ،IBM اأم  بي  واآي   ،Lockheed Martin مارتن  لوكهيد  مثل  كربى  �رشكات 

ودويت�س تيليكوم Deutsche Telekom، اإىل جماورة مقرات اجلي�س يف مدينة 

املكون من اجلي�س وال�سناعة  البيئي  النظام  ال�سبع، وذلك لال�ستفادة من  بئر 

واجلامعات.

2. اجلي�ص كحا�صن للمواهب:

“اإ�رشائيل” قوة حا�سمة مل�سهد ال�رشكات النا�سئة  ُيعدُّ التجنيد االإلزامي يف 

املجندين  لو�سع  �سارمة  فرز  عملية  ُيجري  فهو  باحلياة.  الناب�س   Startups
 ،8200 الوحدة  االأق�سام  هذه  ومن  لهم.  ما�سة  بحاجة  هي  التي  االأق�سام  يف 

وهي وحدة يف غاية ال�رشية، موازية يف عملها لوكالة االأمن القومي االأمريكية 

National Security Agency، يعمل اأع�ساوؤها على التخطيط مل�ساريع واإيجاد 
ال�سيرباين.  االأمن  يف  اجلي�س  قدرات  لتح�سني  الذهني  الع�سف  عرب  احللول 

املوحدة  االمتحانات  من  متطور  لنظام  الوحدة  لهذه  املر�سحون  يخ�سع 

واالختبارات النف�سية والتو�سيات الداخلية، ثم يتم انتقاء االأف�سل بينهم لتتم 

مقابلتهم، حيث يتم فح�س قدراتهم القيادية، واالإبداعية، ويف مهارات التوا�سل 

و�رشعة التعلم. وما اإن يتم تعيينهم يف الوحدة 8200، حتى يخ�سعون لتدريب 

ُيعتربون  الوحدة  هذه  خريجي  اإن  حللِّها.  امل�ساكل  اأ�سعب  وُي�سلَّمون  مكثف 

من امل�سادر االأ�سا�سية ملوؤ�س�سي ال�رشكات النا�سئة وخ�سو�ساً يف جمال االأمن 

ال�سيرباين.
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3. �رساكات بني القطاعني العام واخلا�ص للدفع بالبتكار:

لعدة  وبعدها   1947 �سنة  االإ�رشائيلي  االقت�ساد  على  العام  القطاع  �سيطر 

القرن  ثمانينيات  اأواخر  منذ  لكن  جداً.  حم�سورة  التجارة  كانت  كما  عقود، 

القطاع  قدرات  عنان  تطلق  �سيا�سات  الإيجاد  بِجد  احلكومة  عملت  املا�سي، 

اخلا�س.

اأحد هذه الربامج هو يوزما Yozma )وتعني “املبادرة” بالعربية(، والذي 

و�سفه تقرير منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية ل�سنة 2010، اأنه “الربنامج 

االأكرث جناحاً واإبداعاً يف تاريخ اإ�رشائيل الطويل ن�سبياً من �سيا�سة االبتكار”.

 لقد كان يوزما، الذي تاأ�س�س �سنة 1993، العامل املحفز ل�سناعة راأ�س املال

من  املبكرة  للمراحل  الالزم  التمويل  اأّمن  فلقد  “اإ�رشائيل”.  يف  اال�ستثماري 

ا�ستثمارات زادت  وهكذا،  لل�سوق.  منتجاتها  االإ�رشائيلية  ال�رشكات   تقدمي 

مليون   58 من  �سعفاً؛   60 تلت،  التي  ال�سنوات  يف  اال�ستثماري،  املال  راأ�س 

الثانية  “اإ�رشائيل”  اأ�سبحت   ،1999 وبحلول  دوالر.  مليارات   3.3 اإىل  دوالر 

 private equity capital ال�سهمي  املال  راأ�س  ن�سبة  يف  املتحدة  الواليات  بعد 

تاأتي من م�ساريع  70% من م�سدر منوه  اأن  االإجمايل، كما  املحلي  الناجت  من 

التكنولوجيا الفائقة.

وهناك مبادرة مهمة وحا�سمة اأخرى، وهي برنامج احلا�سنات التكنولوجية 

ل�سلطة االبتكار االإ�رشائيلية، والذي اأن�سئ �سنة 1991، وكان هدفه يف االأ�سل 

تزويد املهاجرين اجلدد من االحتاد ال�سوفياتي —وقرابة ثلثهم من املهند�سني 

ذلك  ومنذ  اأعمال.  رّواد  ي�سبحوا  كي  واملوارد  االأموال  بروؤو�س  والعلماء— 

يف  وواحدة  التكنولوجيا،  يف   22 حا�سنة:   24 ليحوي  الربنامج  تطور  احلني، 

ا�ستملكها  معظمها  اإن  حيث  احليوية،  التكنولوجيا  يف  وواحدة  ال�سناعيات، 

القطاع اخلا�س عرب املناق�سات العامة. 
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مرحلتها  يف  املغرّية  االأفكار  التكنولوجية  احلا�سنات  برنامج  ي�ستهدف 

االأوىل، والتي فيها خماطرة عالية مل�ستثمري القطاع اخلا�س. وبالتايل ياأتي هذا 

الربنامج ليح�سن ال�رشكة النا�سئة بتمويٍل يرتاوح بني 500 و800 األف دوالر. 

اأما احلكومة فال ت�ستملك اأ�سهم فيها وتعطي 85% من امليزانية كمنحة، والتي 

ال ُت�سدد اإال عندما ي�سبح لدى ال�رشكة النا�سئة اإيرادات. 

وهكذا، ي�ساعد الربنامج ال�رشكات النا�سئة بال�سمود يف اأكرث املراحل �سعفاً، 

بتمويل املرحلة االأخطر من عملية االبتكار، حتى تبلغ مرحلة تلقي التمويل من 

 %60 1,500 �رشكة تخرجت من هذه احلا�سنات،  القطاع اخلا�س. فمن بني 

جذبت ا�ستثماراً خا�ساً بقيمة 3.5 مليارات دوالر و40% منها ما زالت فاعلة. 

650 مليون دوالر يف هذا  ا�ستثمرت نحو  قد  اأن احلكومة  بالذكر،  من اجلدير 

الربنامج، وجلبت 5–6 اأ�سعاف هذا املبلغ من اال�ستثمارات اخلا�سة.

يف  اال�ستثماري  املال  راأ�س  �سناعة  منت  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  منذ 

يف نا�سئة،  اإ�رشائيلية  �رشكات   708 متكنت  اإذ  مت�سارع.  ب�سكل   “اإ�رشائيل” 
�سنة 2015، من جلب متويل ما جمموعه 4.4 مليارات دوالر، وبالتايل احتلت 

من   %80 نفق 
ُ
اأ وقد  والهند.  وال�سني،  املتحدة،  الواليات  بعد  الرابعة  املرتبة 

التمويل على ثالثة قطاعات: الربجميات، واالإنرتنت، وعلوم احلياة.

4. ال�صتحواذ املبكر جداً:

اأن يتم ا�ستحواذها  تتطلع ال�رشكات النا�سئة، عندما ت�سل اإىل حجم معني، 

اأن ت�سبح ملكاً عاماً. ويعدُّ هذا النوع من التحوالت �رشيعاً لدى ال�رشكات  اأو 

�سور�س فانت�سور  جونز  داو  �رشكة  فبح�سب  خا�س.  ب�سكل   االإ�رشائيلية 

Dow Jones VentureSource، فاإن مدة عمر ال�رشكات النا�سئة االإ�رشائيلية 
كان اإذ  اال�ستحواذ(،  اإىل  االأوىل  التمويل  جولة  بني  الوقت  )اأي  االأق�رش   هو 

عدد  بلغ  وقد   .2016 �سنة  يف  اأعوام  اأربعة  واأ�سبح   2009 يف  اأعوام  ت�سعة 
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اال�ستحواذات، �سنة 2015، ما جمموعه 9.2 مليارات دوالر. فمثالً، ا�ستحوذت 

جوجل، �سنة 2013، على �رشكة وايز Waze بقيمة 1.1 مليار دوالر.

5. متويل من جهة ال�رسق:

كان لدى قطاع راأ�س املال اال�ستثماري يف “اإ�رشائيل” نكهة اأجنبية، بدءاً من 

برنامج يوزما يف الت�سعينيات. وقد بلغت ن�سبة التمويل، يف ال�سنوات االأخرية، 

من ال�رشكات غري االإ�رشائيلية 85%، مع العلم اأن هذا الرقم اآخذ باالزدياد. ويف 

�سنة 2016، ت�ساعف اال�ستثمار االأجنبي يف “اإ�رشائيل” من 6.5 اإىل 11.1 مليار 

دوالر. وبالرغم من اأن هذا اال�ستثمار كان عادة من الواليات املتحدة واأوروبا، 

انخف�ست  فقد  ال�سني.  من  وخ�سو�ساً  اآ�سيا،  من  متزايد  اهتمام  هناك  اأنه  اإال 

اال�ستثمارات االأمريكية بن�سبة 41% خالل �سنة 2016، اأي 1.8 مليار دوالر، 

اأ�سعاف،  ثالثة  ال�سني(  من  )وثلثاها  االآ�سيوية  اال�ستثمارات  تزايدت  بينما 

بقيمة 6.4 مليارات دوالر.

ال�سني، يف  ال�رش�سة  املناف�سة  وب�سبب  ال�سينية،  التكنولوجيا   فعمالقة 

فقد  ميزة.  متنحهم  اأن  �ساأنها  من  مبتكرة  تقنيات  على  للح�سول  تتطلع 

تونارا  �رشكة  يف  دوالر  ماليني   5 ال�سينية   Baidu بايدو  �رشكة  ا�ستثمرت 

كما   .Pixellot بيك�سلوت  �رشكة  يف  دوالر  ماليني  و3  االإ�رشائيلية   Tonara
 Foson وفو�سون ،Xiaomi و�ساومي ،Lenovo ا�ستحوذت �رشكات لينوفو

على �رشكات اإ�رشائيلية لتاأ�سي�س اأو تكملة مراكز البحث والتطوير اخلا�سة بها 

يف “اإ�رشائيل”.

مبلغ  Alibaba القاب�سة  بابا”  “علي  جمموعة  و�سعت   ،2014 �سنة   منذ 

القد�س  يف  اال�ستثماري  املال  راأ�س  �رشكاء  �سندوق  يف  دوالر  مليون   15
جذب  الذي  اإن  لها.  االأوىل  املرة  هي  وهذه   ،Jerusalem Venture Partners
“علي بابا” لهذا اال�ستثمار هو الرقم القيا�سي ل�رشكاء راأ�س املال اال�ستثماري 
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يف القد�س يف معرفة وحتديد ال�رشكات النا�سئة االأهم يف جمال تخزين البيانات، 

والتحليالت، واالأمن ال�سيرباين.

بابا”  “علي  جمموعة  ال�سندوق  ي�سارك  ال�رشاكة،  هذه  من  وكجزء 

التي  �رشكة   800 الـ  �سمنها  ومن  ترده،  التي  بال�سفقات  اخلا�سة  املعلومات 

االحتياجات  تنا�سب  فر�س  عن  يبحث  اأنه  كما  �سنوياً،  تقييمها  على  يعمل 

يحق با�ستثمار،  ال�سندوق  قام  وكلما  بابا”.  “علي  ل�رشكة   اال�سرتاتيجية 

لـ“علي بابا” امل�ساركة فيه.

ثانياً: تقرير التناف�صية العاملي 22018:

ال�رسق الأو�صط و�صمال اإفريقيا:

ت�سارعت يف ال�سنوات االأخرية خطى االإ�سالح االقت�سادي يف منطقة ال�رشق 

واالجتماعية  االقت�سادية  العوامل  زادت  بعدما  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط 

اأ�سعار  تدين  اإن  النمو.  فوائد  وتو�سيع  االقت�ساد  لتنويع  احلاجة  وال�سيا�سية 

خطوات  اتخاذ  على  بالبرتول  الغنية  البلدان  اأجرب  قد  طويلة  لفرتة  البرتول 

التوتر  اأو�ساع  حّولت  ولقد  القت�سادياتها.  التوازن  اإعادة  باجتاه  اأكرث  فعالة 

االجتماعي ومعدالت البطالة املرتفعة وامل�ستمرة —يف جميع اأنحاء املنطقة— 

�سيّما  وال  اخلا�س،  القطاع  يف  وظائف  اإيجاد  ]�رشورة[  اإىل  احلكومات  انتباه 

لل�سباب. كما اأن بع�س البلدان واجهها تدفق الالجئني والنازحني الذين تركوا 

مناطق ال�رشاع وعدم اال�ستقرار. 

ُيتوقع ملنطقة ال�رشق االأو�سط، بعد فرتة بطء يف النمو، �سنة 2017، اأن ت�سهد 

—وبعد للنفط  امل�سدرة  البلدان  توا�سل  حيث  اجلارية،  ال�سنة  خالل   قفزة 

World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 17/10/2018, http://www3.weforum.l  2 
 org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
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ولكن  املالية،  االختالالت  من  احلّد  املالية—  اال�سطرابات  ذروة  مواجهتها 

لتخفي�س  دخلت 
ُ
اأ التي  االإ�سالحات  من  ا�ستفاد  البع�س  اأن  كما  اأبطاأ،  بوترية 

)اأي  االإيرادات  وزيادة  االإعانات(  )وخ�سو�ساً  الهيكلية  الناحية  من  النفقات 

�ساأنه حت�سني  البلدان(. وهذا كله من  امل�سافة يف بع�س  القيمة  اإدخال �رشيبة 

اأن  حني  يف  النفطية،  غري  لل�سناعات  االقت�سادي  والن�ساط  املحلي  الطلب 

و�سوح  عدم  ب�سبب  موؤكدة  غري  تزال  ما  النفط  لقطاع  امل�ستقبلية  االجتاهات 

ارتفاع  املنطقة فهي ت�ستفيد حالياً من  اأما باقي  االإنتاج.  االأ�سعار وم�ستويات 

اكت�سب  حيث  وال�سياحة(،  )للت�سدير  االأوروبي  وخ�سو�ساً  االأجنبي  الطلب 

النمو زخماً يف �سنة 2017. 

ولقد خف�ست معظم البلدان الدعم املايل للكهرباء والغاز الطبيعي واملنتجات 

يف  الت�سوهات  وتقليل  املالية  امليزانيات  ا�ستدامة  �سمان  اأجل  من  النفطية 

االقت�ساد، وقد ُيثل هذا ح�سة كبرية من االإنفاق العام يف حالة حدوث زيادة يف 

االأ�سعار الدولية ملنتجات الطاقة. اأما االإ�سالحات االأخرى فهي تت�سمن اإدخال 

وحت�سني  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  امل�سافة  القيمة  على  ال�رشيبة 

الفيزا  اأنظمة  مرونة  وزيادة  املتحدة،  العربية  االإمارات  يف  االإفال�س  قانون 

للعاملني وال�سّواح.

يتعلق  فيما  متاماً  متنوعة  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  تزال  فما  اليوم،  اأما 

من  كٌل  وتت�سدر  املوؤ�رش(.  مكونات  جميع  حيث  )من  التناف�سية  القدرة  باأداء 

النواحي  من  كثري  يف  وتتفوق  امل�سهد،  املتحدة  العربية  واالإمارات  “اإ�رشائيل” 
لعامل  فبالن�سبة  والتنمية....  االقت�سادي  التعاون  منظمة  دول  معظم  على 

تتبعها  ،)5 )املرتبة  على  “اإ�رشائيل”  ح�سلت  فقد  االأعمال”   “ديناميكية 
بالن�سبة  اأما   ....)54( والبحرين   ،)52( وُعمان   ،)40( وقطر   ،)33( االإمارات 

تتبعها   ،)15( املرتبة  على  “اإ�رشائيل”  ح�سلت  فقد  العمل”،  “�سوق  لعامل 

االإمارات )42(، والبحرين )46(، وقطر )54(.
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تقرير  يف  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  “اإ�رشائيل”  تت�سدر 

التناف�سية العاملي 2018، بح�سولها على 76.6 نقطة والرتتيب 20 عاملياً. كما 

لوجود نظام  اأنها اأ�سبحـت تـعدُّ واحدة من اأهم مراكز االبتكار يف العامل نظراً 

اإنفاقاً يف موؤ�رش  االأعلى  10 عاملياً(، وهي  لالبتكار )املرتبة  بيئي قوي جداً 

“البحث والتطوير”، بحيث تنفق 4.3% من اإجمايل الناجت املحلي. وكذلك هناك 
)يف “اإ�رشائيل”(، ُيعترب ف�سل ريادة االأعمال االأكرث قبوالً وال�رشكات االبتكارية 

االأ�رشع منواً. تعتمد “اإ�رشائيل” على قوى عاملة مثقفة جداً، مبعدل 13 عاماً 

من التدري�س )املرتبة 8 عاملياً(، حيث يكت�سب النا�س املهارات املطلوبة من ِقبل 

جيد  ب�سكل  املواهب  من  الكم  هذا  وُيدمج  عاملياً(.   2 )املرتبة  االأعمال  اأ�سحاب 

اأرباح  من   %5.9( العمالة  على  ال�رشائب  النخفا�س  نظراً  العمل،  �سوق  يف 

على  واالعتماد  عاملياً(   6 )املرتبة  للمراأة  مت�ساوية  �سبه  وم�ساركة  ال�رشكات( 

 ،)22 )املرتبة  جداً  متطوراً  املايل  القطاع  ُيعدُّ   .)19 )املرتبة  االحرتافية  االإدارة 

“اإ�رشائيل” على املرتبة الثانية عاملياً من حيث توافر راأ�س املال  حيث ح�سلت 

اال�ستثماري، والذي يدعم القطاع اخلا�س املزدهر واملبتكر. من ناحية اأخرى، 

الكبرية )حيث حتتل  االأ�سواق املحلية وجود املجموعات  قد تعرقل ديناميكية 

“اإ�رشائيل” املرتبة 51 عاملياً من حيث �سيطرة اأعداد قليلة من ال�رشكات الكربى 
وخ�سو�ساً  اخلدمات،  قطاع  يف  املناف�سة  اأن  من  بالرغم  هذا  ال�سوق(،  على 

اخلدمات االحرتافية، ُيعدُّ ن�سيطاً )املرتبة 31(.

اأما االإمارات العربية املتحدة فقد ح�سلت يف تقرير التناف�سية العاملي 2018 

لالقت�ساد  االأ�سا�سية  القوة  تكمن  اإذ  عاملياً.   27 والرتتيب  نقطة   73.4 على 

م�ستقرة  ظروف  يف  تعمل  اأن  لل�رشكات  يكن  حيث  امل�ساعدة،  البيئة  بنوعية 

)املرتبة  اجليدة  التحتية  البنية  من  وت�ستفيد  عاملياً(،  )االأوىل  الكلي  لالقت�ساد 

تكنولوجيا  تبني  جمال  يف  عاملياً  املراتب  اأعلى  من  واحدة  تتبواأ  كما   ،)15
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6 عاملياً(. يف كل هذه املجاالت، تتبواأ االإمارات  املعلومات واالت�ساالت )املرتبة 

املقدمة عاملياً اأو الفارق بينها وبني املقدمة هو اأقل من ع�رشين نقطة. غري اأنه مل 

تتحول بعد اال�ستثمارات الكبرية يف اال�ستعداد التكنولوجي اإىل زيادة يف القدرة 

على البتكار حيث ح�صلت الإمارات على املرتبة 35 عاملياً....

وقد ح�سلت ال�سعودية يف تقرير التناف�سية العاملي 2018 على 67.5 نقطة 

املواتية  الكلي  االقت�ساد  بيئة  على  االعتماد  اأمكنها  حيث  عاملياً،   39 والرتتيب 

ال�سنوات االأخرية،  التي �سمدت ب�سكل جيد خالل ا�سطرابات  )االأوىل عاملياً( 

حديثة  حتتية  ببنية  ال�سعودية  تتميز  النفط.  اأ�سعار  بانخفا�س  متيزت  والتي 

اإذ ُيعدُّ االأكرب يف منطقة ال�رشق  40( وبحجم �سوق كبري،  )75.5 نقطة، املرتبة 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا والـ 17 عاملياً. كما حتتوي روؤية 2030 على جمموعة 

الديناميكية  القدرة  من  �ستزيد  ُنفذت  اإن  التي  الطموحة،  االإ�سالحات  من 

وجه  وعلى  ن�سبي.  �سعف  من  حالياً  تعانيان  واللتان  االبتكار،  على  والقدرة 

ديناميكية  معاقبة  على  احلايل  الوقت  يف  االإع�سار  اأطر  تعمل  اخل�سو�س، 

114(، كما على معاهد االأبحاث والتعليم الر�سمي  العمل )51.2 نقطة، املرتبة 

زادت  االأخرية،  ال�سنوات  ويف  البالد.  يف  االبتكار  م�ستوى  لتحفيز  تتح�ّسن  اأن 

ال�سعودية ب�سكل ملحوظ من امل�ساركة يف النظام التعليمي، مع متو�سط العمر 

العاملة  القوة  ت�سبح  اأن  وُيتوقع   ،)18 )املرتبة  عاماً   16.9 املدر�سة  يف  املتوقع 

102( تتعطل  االأعلى تعليماً عاملياً.... واأخرياً، فاإن كفاءة �سوق العمل )املرتبة 

العام  امل�ستوى  وتقلل  ال�سوق  تق�سم  التي  واللوائح  القيود  من  عدد  ب�سبب 

للكفاءة وا�ستغالل املواهب....
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:3Blockchain ثالثاً: “اإ�رسائيل” وتكنولوجيا �صل�صلة الكتل

العامل،  يف  النا�سئة  ال�رشكات  من  للفرد  ن�سيب  باأعلى  “اإ�رشائيل”  تتمتع 

ل�سنة  لالبتكار   Bloomberg بلومربج  موؤ�رش  يف  العا�رشة  املرتبة  بلغت  كما 

اأن تكون حا�سنة ل�رشكات  “اإ�رشائيل”، وب�سكل فريد،  2018. لقد ا�ستطاعت 
املرحلة املبكرة، وذلك نظراً لتمتعها، ومنذ فرتة طويلة، بخلفية يف جمال االأمن 

كما  التكنولوجيا.  يف  احلكومي  واال�ستثمار  الع�سكري،  والتقدم  ال�سيرباين، 

االإجمايل.  املحلي  الناجت  يف  والتطوير  البحث  ا�ستثمارات  يدمج  بلد  اأول  كانت 

اأكرث  “اإ�رشائيل”  اأن�سئ يف  2006 و2015،  امتدت بني �سنتي  التي  الفرتة  ففي 

 ،2016 �سنة  ويف  دوالر.  مليار   60 يفوق  براأ�سمال  نا�سئة  �رشكة  األف  من 

والعلماء املهند�سني  من  ن�سبة  اأعلى  ثاين  حتوي  بكونها  “اإ�رشائيل”   افتخرت 

يف العامل.

وبالتايل، كانت �سل�سلة الكتل موجودة يف االأفق االإ�رشائيلي منذ االأيام االأوىل 

بوؤرة  “اإ�رشائيل”   Deloitte ديلويت  �رشكة  اعتربت  فقد  التكنولوجيا.  لهذه 

اأن  االإ�رشائيلية  الكتل  �سل�سلة  جمعية  واأعلنت  الكتل.  �سل�سلة  البتكار  �ساخنة 

مرات  ثالث  ت�ساعف  قد  الكتل  ب�سل�سلة  املتخ�س�سة  النا�سئة  ال�رشكات  عدد 

�سفة  البالد  ينح  مما  نا�سئة،  �رشكة   200 اإىل  الكلّي  العدد  لي�سل   ،2018 يف 

متقدمة يف هذا املجال. ويعزى ال�سبب اأن هناك تنظيماً فّعاالً وتعاوناً وثيقاً بني 

التعليمية البحوث  ومنظمات  الكتل  ب�سل�سلة  املتخ�س�سة  النا�سئة   ال�رشكات 

واالأكاديية.

Israel and Blockchain Technology, site of ConsenSys, 15/10/2018, https://media.consensys.  3
 net/israel-and-blockchain-technology-231341981ed6; and Rachel Wolfson, Blockchain
 Startups In Israel Have Tripled: Why Israel Can Become A Leading Blockchain Nation, Forbes,
23/10/2018, https://www.forbes.com/sites/rachelwolfson/2018/10/23/blockchain-startups-in-
 israel-have-tripled-why-israel-can-become-a-leading-blockchain-nation/#2cc893ba73c8
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1. ابتكار �صل�صلة الكتل:

بدايات  لنجاح  “اإ�رشائيل”  يف  املنت�رشة  النا�سئة  ال�رشكات  ثقافة  هياأت  لقد 

“اإ�رشائيل”  اأنه يوجد يف   2016 اأ�سار تقرير ديلويت ل�سنة  �سل�سلة الكتل. وقد 

ا�ستخدام  اأن  املالية[، معترباً  ]للتكنولوجيا  نا�سئة   fintech فينتك  430 �رشكة 
تقنية �سل�سلة الكتل يف التمويل �سيكون اأول واأكرب اال�ستثمارات الرئي�سية لهذه 

�سل�سلة  �رشكة   38 لـ  مركزاً  “اإ�رشائيل”  كانت   ،2016 �سنة  ففي  التكنولوجيا. 

يف  زيادة  النا�سئة  لل�رشكات  البيئي  النظام  �سهد   2017 �سنة  ويف  نا�سئة،  كتل 

�سيحدث  اأنه  موؤ�رشات  وجود  عدم  مع   ،%50 بن�سبة  الكتل  �سل�سلة  �رشكات 

تباطوؤ.

2. اأ�صلوب التمويل:

وحتول.  دفع  مبرحلة  “اإ�رشائيل”  يف  الكتل  �سل�سلة  �سناعة  حالياً  متر 

املتخ�س�سة  النا�سئة  ال�رشكات  بعدد  م�سبوق  غري  منٌو  هناك  اأوىل  ناحيٍة  فمن 

ب�سل�سلة الكتل، ومن ناحية ٍ اأخرى، العديد من هذه ال�رشكات يتخطى العر�س 

اأ�سهم متويل  اإىل  ويلجاأ   Initial Coin Offering (ICO) للعملة   االأويل 

راأ�س املال، وذلك نتيجة عدم الثقة بالطريقة االأوىل.

3. التقدم التنظيمي:

التكنولوجيا،  جمتمع  مع  بانفتاح  تتعامل  التي  الدول  من  “اإ�رشائيل”  ُتعدُّ 

فوجود الكثري من ال�رشكات النا�سئة فيها، ُيجرب احلكومة اأن ت�سهل منو هذه 

هذه  على  حتر�س  اأنها  كما  بها.  املتعلق  التنظيم  وتقر  وغريها  التكنولوجيا 

روالند  اأعلن  فمثالً،  االأموال.  روؤو�س  من  هائلة  كمية  جتذب  التي  ال�سناعة 

يف  ال�رشائب  م�سلحة  عام  مدير  نائب   ،Roland Am-Shalem اأم�سامل 

الكتل  �سل�سلة  ل�سناعة  قوانني  و�سع  على  امل�سلحة  حر�س  عن  “اإ�رشائيل”، 
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�سل�سلة  جمال  يف  امل�سلحة  عمل  اأن  واأ�ساف  االزدهار.  خاللها  من  ُي�سمن 

ً اأي�سا هي  نف�سها  تنظيم  على  لتعمل  االأخرى  امل�سالح  على  �سيوؤثر   الكتل 

]�سمن كتل[.

،cryptocurrency امل�سفرة  الرقمية  العمالت  لتنظيم  بالن�سبة   اأما 

االأمر  وكذلك  عاملياً.  التنظيمية  الهيئات  اهتمام  حمط  اأعوام،  ومنذ  زال،  فما 

درا�سة  على  امل�رّشعون  يعمل   2013 �سنة  منذ  اإنها  اإذ  لـ“اإ�رشائيل”،  بالن�سبة 

املالية  االأوراق  هيئة  �سّكلت   2017 �سنة  ويف  العمالت،  لهذه  ال�رشيبية  االآثار 

االإ�رشائيلية Israeli Securities Authority جلنة لبحث كيفية تطبيق القوانني 

اأعلنت   ،2018 امل�سفرة. ويف �سنة  الرمزية والرقمية  العمالت  املالية على مبيع 

الرقمية  العمالت  يف  كبري  ب�سكل  ت�سارك  التي  ال�رشكات  �ستحظر  اأنها  الهيئة 

ال�رشائب  م�سلحة  اأما  البور�سة،  موؤ�رشات  من   bitcoin بيتكوين  امل�سفرة 

�ستُعدُّ  بل  �سمانة،  اأو  “ِعملة”  لي�ست  بيتكوين  اأن  اأعلنت  فقد  “اإ�رشائيل”،  يف 

ز  تركِّ القوانني  اأن  نرى  وبالتايل،  �رشائب.  عليها  ُيفر�س  التي  املمتلكات  من 

امل�ساريع  اأمام  املجال  وتفتح  واالحتيال،  التقلب  من  امل�ستثمرين  حماية  على 

امل�رشوعة، وثقة امل�ستثمرين، ومنو طويل االأمد ل�سل�سلة الكتل.

لكن باملقابل، اأ�سدرت املحكمة العليا االإ�رشائيلية قراراً ق�سى مبنع البنوك 

يخ�س  فيما  امل�رشفية  اخلدمات  على  قيود  و�سع  من  املالية  واملوؤ�س�سات 

للعمالت  املتبنني  مقدمة  يف  “اإ�رشائيل”  من  يجعل  وهذا  الت�سفري.  �رشكات 

الرقمية امل�سفرة.

4. مبادرات حكومية:

نظراً لوجود ا�ستثمارات ع�سكرية ثقيلة يف “اإ�رشائيل” و�سناعات دفاعية، 

اتخذت  لذلك  الكتل،  اإدماج تكنولوجيا �سل�سلة  كانت احلكومة منفتحة باجتاه 

اأي  من  الوقاية  على  عملت  نف�سه،  وبالوقت  لكنها  فيها،  لال�ستثمار  اإجراءات 

ا�ستخدام حمتمل لها لغ�سل االأموال واالحتيال. 
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تطبيقها  عن  اأعلنت  االإ�رشائيلية  املالية  االأوراق  هيئة  اأن  مثالً،  نرى  وهكذا 

تكنولوجيا �سل�سلة الكتل ملعاجلة خماوف االأمن ال�سيرباين. فقد اأدجمت �رشكة 

 Yael يائيل  نظام  يف  الكتل،  �سل�سلة  حل  ال�سيرباين  لالأمن   Taldor تالدور 

للرتا�سل الداخلي بني الهيئة واالأق�سام الر�سمية االأخرى العاملة حتت مظلتها. 

كما اأعلنت الهيئة عن عزمها على ا�ستخدام �سل�سلة الكتل يف نظام الت�سويت ويف 

اإدارة التقارير الر�سمية املعمول بهما يف اأق�سام الهيئة.

5. �رساكات عاملية:

يعتمد املفتاح االأ�سا�سي لنجاح “اإ�رشائيل” باأن تكون م�سدر قوة ل�سل�سلة 

الكتل على عالقاتها مع قادة الت�سفري عرب العامل. ففي ال�سنة املن�رشمة، خطت 

“اإ�رشائيل” خطوات وا�سعة يف مواءمتها مع �سوق الت�سفري االآ�سيوي، وكذلك 
مع �سوي�رشا التي ُتعدُّ بيت “وادي الت�سفري”. 

اآ�سيا  الكتل  �سل�سلة  “جمعية  اإن�ساء  عن  علِن 
ُ
اأ  ،2018 يوليو  متوز/  ففي 

التعاون  زيادة  بهدف   Asia Israel Blockchain Association”اإ�رشائيل

بني “اإ�رشائيل” وقوى الت�سفري االآ�سيوية مثل ال�سني، وكوريا، و�سنغافورة. 

فر�سة  االآ�سيوية  الكتل  �سل�سلة  �رشكات  �سيمنح  اأّنه  اإال  حداثته،  من  وبالرغم 

الو�سول اإىل االأ�سواق الغربية، وباملقابل �سي�سهل ل�رشكات الت�سفري االإ�رشائيلية 

�رشكة  بني  �رشاكة  عن  علن 
ُ
اأ اأول،  وكاإجناز  االآ�سيوي.  االقت�ساد  اإىل  الدخول 

�سل�سلة الكتل اال�ست�سارية ال�سينية بلوك 72 اأو Block 72 و“جمعية �سل�سة 

الكتل اآ�سيا اإ�رشائيل”.

امل�ستقبلي  بالتعاون  التزامهما  اأعلنتا  فقد  و�سوي�رشا،  “اإ�رشائيل”  اأما 

فينتك،  املالية/  والتكنولوجيا  امل�سفرة  الرقمية  العمالت  تنظيم  يخ�س  فيما 

و�سوي�رشا معروفة اأنها معِقل اإدماج �سل�سلة الكتل باملوؤ�س�سات املالية التقليدية 

العاملية. كما اأن هذا التعاون يوؤ�رش بدوره على عزم “اإ�رشائيل” على اال�ستثمار 
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يف حلول �سل�سة الكتل على م�ستوى املوؤ�س�سات املرتابطة عاملياً، باالإ�سافة اإىل 

ت�سجيعها لتكاثر ال�رشكات النا�سئة.

:
رابعاً: امل�صهد العام للذكاء ال�صطناعي يف “اإ�رسائيل” 42018

اأن ال�سني تتغلب على الواليات املتحدة يف الذكاء اال�سطناعي،  بالرغم من 

“اإ�رشائيل”  اأن  اإال  وال�سني،  املتحدة  الواليات  يتحّدون  االأوروبيون  واخلرباء 

بداأت تظهر وب�رشعة �سديدة كمناف�س جديد لقيادة عامل الذكاء اال�سطناعي.

ما  قوية،  ع�سكرية  وخربة  خلفية  االإ�رشائيليني  االأعمال  رّواد  معظم  “لدى 
ومعاجلة  اال�سطناعي،  الذكاء  جمال  يف  عملية  خربة  اإجماالً  لديهم  اأنه  يعني 

هذا  اأخرى”،  دول  من  االأعمال  رّواد  من  اأكرث  اإلخ  البيانات،  وعلوم  ال�سور 

اآب و�ست  املوؤ�س�س ملختربات  الع�سو   ،Shuly Galili قالته �سويل جاليلي  ما 

 Silicon ال�سيليكون  وادي  يف  املوجودة  التمويل  �رشكة   ،UpWest Labs
“اإ�رشائيل”.  النا�سئة يف  االأعمال وال�رشكات  ي�ستثمر يف رواد  Valley، والذي 
وجاليلي معروفة اأنها اأ�س�ست لبناء ج�رش بني وادي ال�سيليكون و“اإ�رشائيل”، 

فكانت مديرة تنفيذية لغرفة التجارة التي تن�سق بني كاليفورنيا و“اإ�رشائيل” 

.California Israel Chamber of Commerce

لقد جمع النظام البيئي لل�رشكات النا�سئة املتخ�س�سة بالذكاء اال�سطناعي 

ي�سهد وهو  تراكمي،  ب�سكل  دوالر  مليارات   7.5 من  اأكرث  “اإ�رشائيل”   يف 

حـاليــاً منواً هائالً يت�سم بتدفق كبري للموؤ�س�سات واملواهب، ويعمل على ت�سكيل 

 Daniel Singer, Israel’s Artificial Intelligence Landscape 2018, site of own shares in  
4

hackernoon, 30/8/2018, https://hackernoon.com/israels-artificial-intelligence-landscape-
 2018-83cdd4f04281; and Gil Press, The Thriving AI Landscape In Israel And What It
Means For Global AI Competition, Forbes, 24/9/2018, https://www.forbes.com/sites/
gilpress/2018/09/24/the-thriving-ai-landscape-in-israel-and-what-it-means-for-global-
ai-competition/#134361ac30c5
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ما يكن اعتباره الزعيم العاملي للذكاء اال�سطناعي على مدى ال�سنوات اخلم�س 

املقبلة. وبالرغم من غياب االأجندة وامليزانية الوطنية، فاإن “اإ�رشائيل” �سجلت 

اأكرب ا�ستحواذ ل�رشكات الذكاء اال�سطناعي حتى تاريخه، وذلك عرب ا�ستحواذ 

مليار   15.3 مقابل  االإ�رشائيلية  اآي  موبيل  �رشكة  على  االأمريكية  اإنتل  �رشكة 

دوالر.

الذكاء  ل�رشكات  ال�سخم  البيئي  النظام  اإىل  اأدناه  االإنفوجراف  ي�سري 

العميق،  والتعلم  االآلة،  تعلّم  تكنولوجيا  فيها  )مبا  “اإ�رشائيل”  يف  اال�سطناعي 

والتعرُّف  والروبوتات،  الطبيعية،  اللغات  ومعاجلة  احلا�سوبية،  والروؤية 

تطوير  االأ�سا�سية  تقدياتها  من  التي  ال�رشكات  وكذلك  الكالم...اإلخ(،  على 

تكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي وا�ستعمالها.
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وفيما يلي 18 جانباً من اأهم اجلوانب يف تطورات النظام البيئي يف “اإ�رشائيل” 

حتى االآن:

الذكاء  تطّور  اأو  ت�صتعمل  ن�صيطة  نا�صئة  �رسكة   950 من  اأكرث  هناك   .1
ال�صطناعي، منها 445 �رشكة نا�سئة اأقامت جولة متويل واحدة اأو اأكرث. 

نا�سئة  �رشكة   140 معدله  ما  تاأ�سي�س  مّت  املا�سية،  �سنوات  اخلم�س  ويف 

�سنوياً.

يبلغ  متويالً   2017 �صنة  يف  ال�صطناعي  الذكاء  �رسكات  جمعت  لقد   .2
اأنها جمعت خالل  2016. كما  70% عن �سنة  بارتفاع  1.94 مليار دولر، 
حجم  اأما  دوالر.  مليار   1.5 مبلغ  منه  اأغ�سط�س  اآب/  �سهر  ولغاية   2018
اال�ستثمارات يف هذا املجال يف �سنة 2017 فقد بلغ 207 ا�ستثمارات، بارتفاع 

19% عن �سنة 2016.
لقد �صهدت َجْوَلَتا التمويل الأوىل والثانية )Rounds A & B( لل�رسكات   .3
النا�صئة معدلت النمو الأعلى خالل �سنتي 2016 و2017، بن�سبة %64 

 Seed rounds االأّويل  التمويل  جوالت  بلغت  وقد  التوايل.  على  و%32 

59 اتفاقاً يف 2017 بينما كانت 56 اتفاقاً يف 2016.
تقدم 84% من �رسكات الذكاء ال�صطناعي حلولً قائمة على الربجميات   .4

البحتة، بينما 16% يقدم حلوالً خمتلطة فيها الربجميات واالأجهزة.

تت�صم معامالت 71% من ال�رسكات النا�صئة اأنها “من �رسكة ل�رسكة”   .5
.B2C بينما 28% هي من ال�رشكة اإىل امل�ستهلك ،B2B

51% من ال�رسكات النا�صئة للذكاء ال�صطناعي تكنولوجيا  ت�صتخدم   .6
تعلّم الآلة، منها 21% ي�ستخدمون تكنولوجيا التعلم العميق. هناك %13 

ي�ستخدمون تكنولوجيا الروؤية احلا�سوبية و11% ي�ستخدمون تكنولوجيا 

معاجلة اللغات الطبيعية. فقط 4% ي�ستخدمون الروبوتات واأمتتة للعمليات 

على  التعرُّف  تكنولوجيا  ي�ستخدمون   %3 بينما   ،process automation
الكالم.
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ال�صطناعي  للذكاء  النا�صئة  لل�رسكات  الرتاكمي  ال�صتحواذ  اإن   .7
الإ�رسائيلية قد بلغت قيمته 4.4 مليارات دولر، حيث ح�صلت على اأكرث 

ا�ستحواذ  معدل  بلغ  االأخرية،  اخلم�س  ال�سنوات  ففي  ا�صتحواذاً.   66 من 

بيعت  اإنها  121 مليون دوالر، حيث  اال�سطناعي  للذكاء  نا�سئة  كل �رشكة 

مببلغ ي�ساوي 5.6 اأ�سعاف التمويل الكلي لل�رشكة، وارتفع املبلغ لي�سبح 

اأغ�سط�س منه. وكمعدل عام،  اآب/  2018 وحتى  �سنة  اأ�سعاف خالل   8.3
ح�سلت ال�رشكات النا�سئة على 17.5 مليون دوالر قبل اأن يتم اال�ستحواذ 

عليها.

ال�صتحواذ  ليتم  ن�صاأتها  منذ  اأعوام  �صتة  النا�صئة  ال�رسكة  ت�صتغرق   .8
عليها وهذه املدة اآخذة يف االنخفا�س.

قرابة ثلث ال�صتحواذات تت�صمن اتفاقات ترتاوح بني 100–500 مليون   .9
وا�ستحواذ  اآي  موبيل  ل�رشكة  االأويل  العام  العر�س  حالتي  يف  اإال  دولر، 

دوالر.  مليون   500 منهما  كل  جتاوز  والذي   Datorama داتوراما  �رشكة 

بني كانت   %40( دوالر  مليون   100 من  باأقل  فكانت  ال�سفقات  باقي   اأما 

10 و50 مليون دوالر(.
هي  ال�صتحواذ  حيث  من  املرغوبة  الإ�رسائيلية  القطاعات  اأكرث  اإن   .10
عرو�ص تكنولوجيا الذكاء ال�صطناعي، وخ�سو�ساً تكنولوجيا الروؤية 

احلا�سوبية، يتبعها قطاع ت�سويق اال�ستهداف املتقدم، وقطاع التحليالت، 

وقطاع الت�سويق عرب الهاتف املحمول. ثم ياأتي قطاعي االأمن االإلكرتوين 

للموؤ�س�سات واأنظمة القيادة الذاتية لل�سيارات.

اإنها حتوي  اإذ  الذكاء ال�صطناعي،  “اإ�رسائيل” هي حا�صنة لكفاءات   .11
اأبحاث  يف  جميعهم  يعملون  بيانات،  وعلماء  ومهند�س،  مطوِّراً،   3,935
الذكاء اال�سطناعي. يعمل  وتطوير ودمج )الربجميات واالأجهزة �سمناً( 

64% من مواهب “اإ�رشائيل” يف الذكاء اال�سطناعي يف ال�رشكات النا�سئة، 
خمتربات  اأو  مراكز  لها  اجلن�سيات  متعددة  �رشكات  يف   %31 يعمل  بينما 
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�رشكات  يف  فتعمل  الباقية  الن�سبة  اأما  “اإ�رشائيل”.  يف  اال�سطناعي  للذكاء 

وجامعات اإ�رشائيلية.

يف  اجلن�صيات  املتعددة  ال�رسكات  مقدمة  يف  هي  اإنتل  �رسكة  اإن   .12
“اإ�رسائيل”، حيث اإنها توّظف 270 موظفاً متخ�س�ساً بالذكاء اال�سطناعي، 
نف�سه.  االخت�سا�س  من  موظفاً   130 لديها  التي  اأم  بي  اآي  �رشكة  تتبعها 

التي  اال�سطناعي  الذكاء  مواهب  ثلث  على  ال�رشكتان  هاتان  وحتتوي 

توظفت لدى �رشكات متعددة اجلن�سيات يف “اإ�رشائيل”.

ت�صكل املراأة 9% من جمموع مواهب “اإ�رسائيل” للذكاء ال�صطناعي،   .13
ولكن، وباملقابل، هي حالياً ت�سكل 30% من طلبة الدكتوراه يف حقل الذكاء 

اال�سطناعي.

اجلامعة العربية The Hebrew University of Jerusalem هي يف   .14
مقدمة معاهد التخ�ص�ص العايل حيث هناك 41 طالب دكتوراه م�سجلني 

تتبعها  اال�سطناعي.  بالذكاء  ال�سلة  ذات  التخ�س�سات  يدر�سون  حالياً، 

طالب   41 حالياً  عندها  اإذ  للتكنولوجيا  اإ�رشائيل  معهد   - تخنيون  جامعة 

طالب   22 فيها  اأبيب  تل  جامعة  ثم  ومن  ذاتها،  للتخ�س�سات  دكتوراه 

دكتوراه.

دولر  األف   140–109 ال�صطناعي  الذكاء  موظفي  دخل  معدل  يبلغ   .15
مرت  والتي  املبكرة  املرحلة  ذات  النا�سئة  ال�رشكات  تنفق  كما  �صنوياً. 

بجولة التمويل االأوىل بني 350 األف ومليون دوالر �سنوياً على م�ساريف 

لها عالقة بالذكاء اال�سطناعي. اأما يف ال�رشكات النا�سئة التي مرت بجولة 

التمويل الثانية فهذا النوع من االإنفاق يرتاوح بني 1.5 و2.3 مليون دوالر 

�سنوياً. 

OurCrowd هي امل�ستثمر االأكرث ن�ساطاً يف جمال  اأور كراود  اإن �رسكة   .16
 26 لديها  حيث  “اإ�رسائيل”  يف  ال�صطناعي  للذكاء  النا�سئة  ال�رشكات 

ا�ستثماراً، ما عدا اال�ستثمارات الالحقة.
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االبتكار و�سل�سلة الكتل والذكاء اال�سطناعي يف “اإ�سرائيل”

اأبيب  تل  اآب  �سكايل  مايكرو�سوفت  تهيمن  امل�رّسعات،  �صعيد  على   .17
33 �رشكة  امل�سهد، حيث تت�سارك مع  Microsoft ScaleUP TLV على 

نا�سئة يف جمال الذكاء اال�سطناعي.

ُتعّد بايثون Python اأهم لغة برجمة ُت�ستعمل لتطوير الذكاء اال�سطناعي،   .18
حيث ي�ستعملها 79% من ال�رشكات النا�سئة، تتبعها لغة الربجمة �سي++ 

Java جافا  ثم  النا�سئة،  ال�رشكات  من   %30 ي�ستعملها  والتي   C++l  اأو 

.l(14%) اR (%25) واآر

الذكاء اال�سطناعي، حتفر  العامل لتحقيق تفوق يف  الذي يت�سابق  الوقت  يف 

“اإ�رشائيل”، وب�سكل قاطع، موقعها يف القمة.





تقرير  يف  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�رسق  منطقة  “اإ�رسائيل”  تت�شدر 

التناف�شية العاملي 2018، بح�شولها على الرتتيب 20 عاملياً. كما اأنها اأ�شبحت 

تعدُّ واحدة من اأهم مراكز االبتكار يف العامل نظراً لوجود نظام بيئي قوي جداً 

لالبتكار )املرتبة 10 عاملياً(، وهي االأعلى اإنفاقاً يف موؤ�رس “البحث والتطوير”، 

“اإ�رسائيل”،  ا�شتطاعت  لقد  املحلي.  الناجت  اإجمايل  من   %4.3 تنفق  بحيث 

وب�شكل فريد، اأن تكون حا�شنة ل�رسكات املرحلة املبكرة، وذلك نظراً لتمتعها، 

الع�شكري،  والتقدم  ال�شيرباين،  االأمن  جمال  يف  بخلفية  طويلة،  فرتة  ومنذ 

واال�شتثمار احلكومي يف التكنولوجيا. وبالتايل، كانت �شل�شلة الكتل موجودة 

جمعية  اأعلنت  فقد  التكنولوجيا.  لهذه  االأوىل  االأيام  منذ  االإ�رسائيلي  االأفق  يف 

�شل�شلة الكتل االإ�رسائيلية اأن عدد ال�رسكات النا�شئة املتخ�ش�شة ب�شل�شلة الكتل 

قد ت�شاعف ثالث مرات يف 2018، لي�شل العدد الكلّي اإىل 200 �رسكة نا�شئة، 

مما مينح البالد �شفة متقدمة يف هذا املجال. 

و�شل  التي  و“العلو”  التطور  حالة  تر�شد  اأن  الرتجمة  هذه  حتاول 

العلمية  املجاالت  اأبرز  اأحد  يف  املحتلة  فل�شطني  يف  ال�شهيوين  امل�رسوع  اإليها 

والتكنولوجية. وهي تندرج يف اإطار �رسورة املعرفة ال�شحيحة واملو�شوعية 

التي  للقوى  اإحباط  وال  باإمكاناته،  ترهيب  منها  ُيفهم  اأن  ينبغي  وال  للعدو. 

تواجه هذا امل�رسوع. اإذ اإن معرفة احلقائق والتعامل املنهجي معها هو من اأبرز 

العنا�رس لتعبئة طاقات االأمة وتوجيهها وحتديد اأولوياتها؛ وهي بالتايل عن�رس 

الرتجمة،  ن�شو�ص  اإن  ال�شهيوين.  امل�رسوع  مع  املواجهة  جناح  يف  اأ�شا�شي 

راأي  تعك�ص  ال  االإ�رسائيلي،  للكيان  مدح  منها  ُيفهم  قد  التي  تلك  وخ�شو�شاً 

للن�شو�ص  اأمينة  ترجمة  كانت  واإمنا  الزيتونة،  مركز  توّجهات  وال  املرتجم 

االأ�شلية ح�شبما يذكر كاتبوها.


