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شكر وتقدير

أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى أكاديمية دراسات البلجئين وبخاصة مشرف بحثي
د.ابراىيم عرعراوي عمى دعميم لي لكتابة واستكمال ىذا البحث.
وأتقدم أيضا ببالغ الشكر والعرفان لمدكتور ناجي البطة الخبير في الشأن الصييوني
عمى مساعدتو لي في ىذا البحث.
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الممخص
تعتبر األبحاث والدراسات من أىم الركائز التي يعتمد عمييا السياسيون ومتخذو الق اررات في الدول الديمقراطية
في رسم وتخطيط سياسا تيم واتخاذ ق ارراتيم ،ولقد أدرك الصياينة مع بداية فكرة الحركة الصييونية أىمية مراكز
الدراسات ودورىا في دعم مسيرة الحركة الصييونية في اختراق المشرق اإلسبلمي ،وقد تيقنوا بعد تأسيس الدولة
أن جيش البروفسورات ىو بمثابة العمود الفقري لمدولة ورأس ماليا ،فجعموا لو مكانة ال تقل شأنا عن مكانة رجال
السياسة أو القادة العسكريين .وبالمقابل كان ىناك غياب لرؤية عربية إسبلمية واضحة في تنبي مراكز األبحاث،
ودفع عجمتيا في طريق اإلنتاج المدروس الممنيج.
وقد بدأت بحثي بتعريف مراكز األبحاث ومن ثم عرجت عمى الفرق بينيا وبين مراكز الفكر ،وأنييت الباب األول
بعرض تاريخ نشأة مراكز األبحاث .أما في الباب الثاني ففصمت فيو بداية مراكز األبحاث مع بداية الصييونية
وماذا كان اليدف منيا .وباالنتقال لمباب الثالث نبلحظ أنو يحتوي عمى  %50من البحث ،فصمت فيو كل
وبناء عمى الباب
تصنيفات مراكز األبحاث الصييونية ،وذكرت أمثمة تفصيمية عن بعض ىذه المراكز ودورىا.
ً
الثالث قمت بكتابة الباب الرابع؛ الذي يعطي رؤية استنتاجية واضحة عن خصائص مراكز األبحاث الصييونية
ولماذا كل ىذا الدعم ليذه المراكز البحثية .واذا نظرنا إلى الباب الخامس نرى أنو يحدد لنا بكل دقة من ىو
الباحث الصييوني الذي ارتكزت عميو دولة االحتبلل.
وأخي اًر كان الباب السادس ألتساءل فيو بحسرة :مراكز األبحاث العربية إلى أين؟ ،وقد عقدت مقارنة بين مراكز
األبحاث العربية ومراكز األبحاث الصييونية؛ لتظير تفوق األخيرة تفوقاً كبي اًر ،وفي نياية الباب عرضت تجربة
دولة صغيرة الحجم وقميمة السكان لحقت بركب التقدم بزمن قياسي فقط ألنيا اىتمت بالبحث العممي؛ أال وىي
سنغافورا.
وكان ال بد لي في النياية من طرح استنتاجاتي الخاصة وتوصياتي بعد ىذه الدراسة المعمقة ،وان من أىم
توصياتي ىو متابعة ورصد مراكز األبحاث والدراسات الصييونية التي ليا مساىمات جارية في صنع القرار أو
تبرير السياسات واالستراتيجيات الحالية أو المستقبمية ،وانشاء قواعد بيانات لكافة مراكز األبحاث الميتمة
بالصراع اإلسبلمي الصييوني ،واالرتقاء بمراكز األبحاث العربية بكل السبل المتاحة.
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المقدمة
في حين تقدم الصياينة في استغبلل مراكز األبحاث كان مقابل ذلك ضعف وغياب رؤية عربية واسبلمية
استراتيجية تبصر فييا ومنيا طرق حماية بيضتيا ومستقبميا ،وطرق مواجية خصميا ،حتى غدت األمة ببل راع
يرعاىا ويحمي عقيدتيا .وتكمن أىمية بحثي لما لمراكز األبحاث الصييونية من دور أساسي في صناعة الفكر
وتسويقو وجني ثمراتو ،وقد كانت ىذه المطابخ الفكرية في دولة االحتبلل تحديدا ،وراء ما وصمت إليو من ثورة
فكرية وصناعية وتقدمية ،حيث أسيمت مراكزىم في معرفة خصوميم وكيفية تكييفيم أو تحييدىم أو القضاء
عمييم ،إلى أن نجحت مراكز األبحاث عندىم باختراق مفاصل الحياة العربية واالسبلمية.
وكتبت بحثي ألحاول تسميط الضوء عمى أحد مواطن صناعة العقول ،ومستودعات التفكير أال وىي مراكز
األبحاث ،أدرسيا من زوايا مختمفة وفي أقطار متعددة؛ بتحديد ماليا من دور أساسي في صناعة القرار السياسي
والعسكري ،وألبرز لمقارئ سمات مراكز األبحاث الصييونية وأسباب دعميا ،وليكون عمى دراية تامة من ىو
الباحث الصييوني ،إضافة إلى لفت األنظار ألىمية مراكز األبحاث وأن عمى األمة اإلسبلمية استنياض اليمم
لبناء مراكز أبحاث قوية ومركزية .وحاولت الكشف عن مستوى التفاوت بين مراكز أبحاثنا العربية ومراكز أبحاث
دولة االحتبلل الصييوني .وركزت عمى ضرورة فتح الباب عمى مصراعيو لصناعة نماذج مؤثرة وقوية تستميم
التجارب البحثية من الدول المتقدمة بحثيا وتضيف عمييا ،وأردت الوصول بالقارئ إلى أحد أعمق نوايا مراكز
أبحاث دولة االحتبلل كمفتاح لمتعامل الواعي مع ىذه المراكز في المستقبل وعدم تقديم معمومات رخيصة ليا.
وجاء بحثي ليجيب عن كثير من التساؤالت في ىذا الموضوع منيا :ما مدى اىتمام القادة السياسيين والعسكريين
الصياينة بنتائج مراكز األبحاث الصييونية قديماً وحديثاً؟ ،وأين األمة العربية من إقامة مراكز أبحاث خاصة
بيا؟ ،ومن يدعم مراكز البحث الصييونية؟ ،ومن ىو الباحث الصييوني؟ ،وىل فعبلً نضوج مراكز األبحاث في
الدولة يعني نضوج الدولة؟ ،وما ىي مصادر قوة مراكز األبحاث الصييونية؟ ،وما ىو السبب الذي دفع دولة
صغيرة مثل سنغافو ار إلى مراتب عالية في التقدم الحضاري؟
5

الباب األول
نشأة مراكز األبحاث والدراسات وتعريفها
الفصل األول :تعريف مراكز األبحاث والدراسات
مراكز األبحاث والدراسات :منظمة أو مؤسسة أو معيد أو جماعة أو مركز .ويكون مخصصا لمقيام باألبحاث
العامة،
والدراسات في مجاالت معينة أو في عبلقة بعدد من القضايا المتنوعة؛ سواء بيدف نشر الثقافة والمعرفة ّ
أو بغية خدمة أحد األطراف الرسمية (حكومية) أو غير الرسمية (المجتمع بصورة عامة) ،وتقديم المقترحات
والحمول لمشاكل معينة.
العام في الدولة؛
وىذا ما جعل تمك المراكز أحد المرتكزات األساسية إلنتاج البحث العممي والمعرفة والتفكير
ّ
وذلك من خبلل النشاطات العممية التي تقوم بيا ،ممثّمة في المؤتمرات التي تعقدىا ،واألبحاث واإلصدارات
الدورية والكتب والمنشورات التي تصدر عنيا .ولم تعد ميمة مراكز التفكير مقتصرة عمى تقديم دراسات أكاديمية
تحميمية نقدية؛ بل صارت تشمل معالجة مشاكل معينة بصورة مباشرة ،وتقديم المشورة لصانعي القرار (في الدولة
أو في القطاع الخاص) ،مع اقتراح البدائل(.)1

الفرق بين مراكز الفكر ومراكز األبحاث:
وىناك من يحاول التمييز في التعريف بين مراكز الفكر" "Think tanksومراكز األبحاث والدراسات استنادا إلى
اعتقاده بأن مراكز األبحاث والدراسات ال ترمي إلى أبعد من الغايات األكاديمية والحياد الموضوعي الصرف .أما
مراكز الفكر أو التفكير فتستيدف غايات استراتيجية محددة من خبلل سعييا إلى االنخراط في صنع القرار
السياسي العام ،ويبدو أن ىذا الرأي من قبل القائل بو ناجم عن اعتقاده بأن مراكز األبحاث والدراسات ىي فقط
تمك التابعة لمجامعات والمؤسسات األكاديمية ،لذا سيطرت تجربة ىذا النوع من المراكز عميو في إصدار ىكذا
حكم ،ولم يطمع بعمق عمى تجارب المراكز غير المرتبطة بالمؤسسات األكاديمية ،إذ تصبح مراكز األبحاث
6

والدراسات ىي ذاتيا مراكز وخزانات لمفكر والمعرفة .عمى أي حال ،فإن تعريف مراكز األبحاث والدراسات
يعكس مقدار أىميتيا ودورىا الحيوي في بناء الدول والمجتمعات الحديثة ،كما يعكس الحاجة المتنامية إلييا مع
تعقيد قضايا الفكر والمعرفة ،وتصاعد األزمات والصراعات ،وتشابك المصالح ،وتعدد مصادر المعمومات في
عالم يتجو إلى مزيد من التقارب في ظل تنامي حركة العولمة وتقدم مستوى التقانة(.)2
مراكز األبحاث التي ُيعنى بها البحث:
وعمى الرغم من غياب اإلجماع عمى تحديد مفيوم مراكز األبحاث والدراسات؛ فإن ىذا البحث يستخدم مصطمح
"مراكز األبحاث والدراسات" باعتباره مرادفًا لمصطمح "مراكز الفكر ."Think Tanks
تعرف مراكز األبحاث بأنيا :مؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث الموجية لصانعي القرار ،والتي تتضمن
توجييا ت أو توصيات معينة حول القضايا المحمية والدولية ،بيدف تمكين صانعي القرار والمواطنين لصياغة
سياسات حول قضايا السياسة العامة.
وتعرف أيضا بأنيا  :تجمع وتنظيم لنخبة متميزة ومتخصصة من الباحثين تعكف عمى دراسة معمقة ومستفيضة
لتقدم استشارات أو سيناريوىات مستقبمية يمكن أن تساعد أصحاب الق اررات في تعديل أو رسم سياستيم بناء عمى
ىذه المقترحات في مجاالت مختمفة.
أو ىي :جامعات ببل طبلب ،أبحاثيا األكاديمية عالية الجودة ،ىدفيا بيان العواقب المحتممة إلتباع مجموعة من
الخيارات في السياسة الخارجية.
وان الصمة التي تربط بين مراكز األبحاث والدراسات والمسؤولين وصناع القرار جعمت البعض يصفيا بأنيا
نوادي نصف سياسية ونصف مراكز بحثية وأكاديمية .وىذه المؤسسات البحثية قد تسمى مراكز أو معاىد أو
جمعيات أو مجالس أو وحدات .لكن ىذه التسميات ال تؤثر عمى دورىا الذي تمعبو في صنع القرار السياسي
ورسم السياسات العامة ،طالما أن آليات عمميا واليدف من تأسيسيا واحد(.)3
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الفصل الثاني :نشأة مراكز األبحاث والدراسات
يختمف الباحثون في تحديد البداية التاريخية لتأسيس مراكز األبحاث والدراسات ،فيناك من يحدد نشأتيا األولى
في عام  1831مع تأسيس المعيد الممكي لمدراسات الدفاعية في بريطانيا ،وىناك من يربط نشأتيا بعام 1884
مع تأسيس الجمعية الفابية البريطانية التي تعنى بدراسة التغيرات االجتماعية .وبصرف النظر عن البداية
التاريخية لنشوء ىذه المراكز ،فإنو مع مطمع القرن العشرين الماضي تصاعدت حركة تأسيسيا ،ففي الواليات
المتحدة تم تأسيس معيد كارنيجي لمسبلم الدولي عام  ،1910ثم معيد بروكينغز عام  ،1916ومعيد ىوفر عام
 ،1918والمكتب الوطني ألبحاث االقتصاد عام  ،1920ومعيد غالوب عام  ،1920ومؤسسة راند عام 1945
بإشراف القوات الجوية األمريكية .أما في بريطانيا فتم تأسيس المعيد الممكي لمشؤون الدولية عام  ،1920وفي
فرنسا تم تأسيس المعيد الفرنسي لمعبلقات الدولية ،وفي ألمانيا تم تأسيس األكاديمية األلمانية لمسبلم عام
 .1931وقد استمرت حركة تأسيس ىذه المراكز بالتصاعد حتى وصمت ذروتيا في عام  1996بمعدل 150
مركز تم تأسيسيا سنويا ،وفي عام ّ 2011بينت إحصائية أمريكية لمراكز األبحاث والدراسات أن عددىا وصل
إلى  6480مرك از في العالم منيا  54مركز في دولة االحتبلل الصييوني و %29في أمريكا و %27في أوروبا
وفقط  % 5في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتأتي في المرتبة األولى من حيث األىمية والتأثير في عممية
صنع القرار السياسي مراكز األبحاث األمريكية (فالمراكز الثبلث األولى عالميا تعود لمواليات المتحدة وىي
حسب الترتيب :معيد بروكينغز ،ومؤسسة كارنيجي لمسبلم الدولي ،ومجمس العبلقات الخارجية) ،تمييا بريطانيا
والصين ،ثم ألمانيا وسويس ار والدنمارك وروسيا ودول أوربا الشرقية وتركيا واستراليا ،أما دور مراكز األبحاث
والدراسات في الشرق األوسط فمحدود .إن ىذا التنامي الكمي والنوعي لمراكز األبحاث ،يدل عمى أنيا مؤسسات
أصيمة وميمة في بناء الحضارة اإلنسانية في الحاضر والمستقبل(.)4
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الباب الثاني
الصهيونية وانطالق األبحاث
أدرك الييود منذ بداية فكرة الصييونية أن مراكز الدراسات سيكون ليا دور أساسي في دعم مسيرة الحركة
الصييونية في االستحواذ عمى المشرق اإلسبلمي ،وأنو ال بد من إيجاد المبررات المقنعة ألتباع الييودية والغرب
في العودة إلى أرض الميعاد؛ تبدأ من منطمقات توراتية وعنصرية صييونية ،وتنتيي بجممة من االفتراءات
واألكاذيب والتحريفات والمغالطات التاريخية والدينية.
ساىمت مراكز األبحاث في بداية الصييونية في إعطاء الصياينة الشرعية السياسية والقانونية من خبلل أبحاثيم
العممية في مجال الكيمياء الحيوية ،والتي خدمت بريطانيا في الحرب العالمية األولى ،وكان لذلك األثر األكبر
في وعد بمفور .وقد ساىمت أيضا بإعطاء الشرعية التاريخية ،حيث سخر العمماء الصياينة امكانياتيم إلثبات
نظرية أرض ببل شعب لشعب ببل أرض ،وربط المشروع الصييوني تاريخياً بأرض فمسطين ،فصاغوا تاريخيم
الجديد المبني عمى قاعدة كبيرة من األكاذيب واالفتراءات.
وعميو ترسخت مراكز األبحاث الصييونية مع بداية الحركة الصييونية لسرقة الموروث الفمسطيني اإلسبلمي
وتأليف األكاذيب ،وقد جمع قادة الحركة الصييونية جيشا من البروفسورات لبناء مراكز األبحاث.

وقد انطمقت استراتيجية الصهيونية في مراكز األبحاث من خالل رؤيتين:
األولى :تفكيك البنية الداخمية لمدول العربية من خبلل الصراعات وتيييج الخصوم واثارة الببلبل والفتن والنزاعات
الداخمية.
الثانية :إيجاد المبررات المقنعة ألتباع الييودية والعالم الغربي في العودة إلى أرض الميعاد.
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دور مراكز األبحاث الصهيونية في إيجاد المبررات المقنعة ألتباع اليهودية والعالم الغربي في
العودة إلى أرض الميعاد ،تتمثل فيما يمي:
-1بذل الجيد في إقناع الييود وتحفيزىم -دينيا وماديا -لميجرة إلى فمسطين.
-2تكييف العقمية األوروبية واقناعيا إليجاد مبررات تتقاطع معيا في دعم المشروع الصييوني.
-3اثبات ارتباط الييود بفمسطين عن طريق شبكة معقدة من الدعاوى ،والتمفيقات التاريخية ،والنصوص الدينية،
وذلك لتكوين معالم واضحة لمشخصية والدولة الييودية.
-4رسم صورة محرفة لفمسطين وأىميا ،عمى نحو يدعم فكرة ىجرة الييود إلى فمسطين من خبلل الفروق بين
الييود والعرب (شعب اهلل المختار ،نقاء العرق الييودي) (.)5
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الباب الثالث
تصنيفات مراكز األبحاث
ودورها في عممية التنمية لكل قطاعات دولة الحتالل الصهيوني
من أىم أسس الديمقراطية والتطور والحضارة ألي دولة وجود مراكز أبحاث ودراسات متطورة فييا ،وتساىم
مخرجات مراكز األبحاث في تطوير الحياة المعرفية العامة عن طريق أنشطتيا التثقيفية لممجتمع من خبلل
منابرىا اإلعبلمية ،ىذا إضافة الى ما تقدمو ىذه المراكز من طرح المعمومة الجديدة الموثوقة والتحميل العممي
الرصين ،وتعمل جاىدة عمى بمورة آفاق المستقبل؛ وعميو يتم االعتماد عمى ىذه المراكز في رسم وتخطيط
السياسات واتخاذ الق اررات الخاصة بيذه الدولة.
فطنت دوائر صنع القرار في الكيان الصييوني مبك ار إلى الدور الذي يمكن أن تمعبو مراكز التفكير التي تعنى
بالشؤون العربية في مساعدتيا عمى بمورة مواقفيا السياسية والعسكرية واألمنية تجاه العالم العربي في الحرب
والسمم .من ىنا حرصت المؤسسات السياسية والعسكرية واألمنية "اإلسرائيمية" عمى تدشين مراكز أبحاث خاصة
بيا لتزويدىا بتقديرات استراتيجية حول األوضاع في العالم العربي وانعكاساتيا عمى الكيان الصييوني .وفي
الوقت نفسو ،عنيت النخب الحاكمة في تل أبيب بتقديم الدعم لمراكز التفكير التابعة لممؤسسات األكاديمية
ومراكز األبحاث المستقمة ،وسعت لمتعاون معيا ،عبر إقامة مشاريع مشتركة تيدف خاصة لئلفادة من خبرات
الباحثين في ىذه المجاالت .وال يمكن إغفال الدور الذي قامت بو المنظمات الييودية واألثرياء الييود في دعم
المؤسسات البحثية في "إسرائيل" ،وتحديدا تمك التي تعنى بالتركيز عمى قضايا الصراع مع العرب والمسممين،
حيث تحصل ىذه المراكز عمى دعم غير محدود من قبل الييئات األمنية والسياسية الرسمية الصييونية ،وكذلك
من قبل منظمات المجتمع المدني والجامعات واألحزاب .كما تحصل عمى دعم أميركي ىائل بسبب تقاطع
برامجيا وأنشطتيا مع برامج وأنشطة أميركية.
11

ونحن ىنا بصدد التعريف بمراكز التفكير الرسمية بشقييا العسكري والمدني ،باإلضافة لمراكز التفكير التابعة
لممؤسسات األكاديمية ومراكز األبحاث المستقمة ،من حيث التركيز عمى طابع ىذه المراكز ومجاالت
اختصاصيا ،وأوجو التعاون بينيا وبين المؤسسة الحاكمة ،عبلوة عمى مصادر التمويل وكبار الباحثين فييا.

مستويات عمل مراكز األبحاث الصهيونية:
المستوى األول :األكاديمي البحثي :إن الباحثين في ىذه المراكز ىم باحثون ذوو كفاءات عالية جداً ،ويتمتعون
بشيرة عالمية ،وذلك بسبب دراساتيم في الخارج ،وكذلك بسبب استخداميم لطرق البحث العممية التي تخضع
لممعايير العممية العالمية في إجراء وعرض البحوث في المؤتمرات والمجبلت العممية المتخصصة ،ومن ىنا
نبلحظ كثافة إصداراتيم وتمثيميم في جميع المحافل والمناسبات العممية العالمية والمحمية.
المستوى الثاني" :اإلسرائيمي" العام :حيث تشارك جميع المراكز في إصدار وبناء برامج تثقيفية لممواطنين كل
حسب اختصاصو ،مثل مؤتمرات وندوات ،وتنظيم أيام دراسية ،والمساىمة في توسيع دائرة الثقافة من خبلل
المسرح والغناء والنشاطات الجماىيرية المختمفة.
المستوى الثالث :صناع القرار :وىنا تصقل زبدة ىذه األبحاث لتعرض عمى شكل توصيات تقدم لمتخذي
الق اررات وواضعي السياسات "اإلسرائيمية" في مجاالت مختمفة(.)6

ويمكنا تقسيم مراكز البحث في دولة الحتالل إلى خمسة أقسام ،وهي:
الفصل األول :مراكز األبحاث التابعة لألجهزة الستخبارية والحكومة الصهيونية:
المراكز التابعة لمقطاع الحكومي في دولة االحتبلل تعتبر ىي الركيزة األساسية التي تقوم عمييا األبحاث
الصييونية ،وذلك العتبارات سياسية وأمنية وعسكرية واستخبارية .فما تقدمو ىذه المراكز من أبحاث تجد طريقيا
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إلى دوائر االستخبارات بأقساميا وفروعيا ،وىناك يجري تقدير أىمية المادة وتوضع في األماكن المخصصة ليا
إضافة إلى كتابة كل االستخبلصات والتوصيات لتعتمدىا بعد ذلك المؤسسات الحكومية(.)7
أما أجيزة األمن في دولة االحتبلل ومنيا شعبة االستخبارات العسكرية والشاباك والموساد ،تقوم بأبحاثيا الخاصة
وترفع ىذه األبحاث كتوصيات أو فيما يعرف بـ “تقدير الموقف” لمقيادة السياسية الصييونية التخاذ الق اررات
الخاصة بالسمم أو الحرب( .)8وتعد مراكز األبحاث التابعة لؤلجيزة االستخبارية اإلسرائيمية األكثر اىتماما
بالشؤون العربية وتقاطعاتيا المختمفة .ونظ ار ألن طابع عمل ىذه المراكز سري ،تماشيا مع سرية ىذه األجيزة
وأنشطتيا ،فإنو ال يمكن التعرف بالضبط عمى آليات العمل داخل ىذه المراكز .لكن لدينا القميل من التفاصيل
عمى حسب ما ورد في وسائل اإلعبلم اإلسرائيمية ،بشأن ىذه المراكز ،أو من خبلل ما ورد في مذكرات مسؤولين
تولوا مراكز قيادية في األجيزة االستخبارية اإلسرائيمية(.)9

المبحث األول :المراكز البحثية الحكومية في دولة الحتالل:
 –1مراكز وزارة الخارجية "اإلسرائيمية":
يتبع ىذا المركز لو ازرة الخارجية "اإلسرائيمية" ،ويمعب دو ار ميما في تقديم التقديرات االستراتيجية المتعمقة بالعالم
العربي ،وعبلقات إسرائيل الخارجية ،إلى جانب تقديمو توصيات لدوائر صنع القرار في مجاالت اختصاص
المركز .ويسمح رؤساء الوزراء عادة لمباحثين في المركز بالحصول عمى المعمومات االستخبارية التي يجمعيا
"الشاباك" و"الموساد" و"أمان" ،والتي يفترض أن تساعدىم عمى بمورة تقديرات موضوعية .ورغم أن ىذا المركز
يخضع إلطار مدني ،تحظى أنشطتو بسرية تامة ،كما يحظر الكشف عن ىوية العاممين فيو من باحثين(.)10
ومن أهم تمك المراكز في الخارجية "اإلسرائيمية" :مركز البحوث والتخطيط السياسي .ويقع ىذا المركز داخل
مجمع و ازرة الخارجية بالقدس المحتمة ،ويعمل فيو نحو  100باحث ومحمل ومساعد (.)11
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-2يوجد مركز أبحاث في كل و ازرة أو مؤسسة حكومية ،ىذا المركز يديره متخصصون متميزون متفرغون لرصد
وتقديم التوصيات المتعمقة بتطوير وتأكيد جودة عمل كل و ازرة في تخصصيا.
أيضا في “الكنيست” مركز معمومات وبحث في مجاالت متعددة كاألمن واالقتصاد ،أو حسب طمب
-3يوجد ً
رؤساء لجان الكنيست السبعة الرئيسة .واذا دعت الحاجة لبلستعانة بباحثين خارجيين في ىذا المركز يتم
االستعانة بمجموعة خارجية ،وحدث ذلك في جمسة الكنيست المنعقدة في شباط  ،2006حيث بحثت مجموعة
أمريكية "إسرائيمية" إضافة لخبير من جامعة بار إيبلن وآخرون ،السبل الممكنة التخاذ قرار سياسي عمى أساس
معطيات مختمف عمييا حول عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة (.)12

المبحث الثاني :المراكز التابعة لألجهزة الستخبارية الصهيونية:
.1مركز األبحاث التابع لجهاز الموساد:
نظ ار ألن جياز الموساد يتولى بشكل أساسي ميمة جمع المعمومات االستخبارية حول أىداف تقع خارج حدود
فمسطين ،وألن ىذا الجياز يتحمل المسؤولية عن ممفات محددة ،مثل :مواجية الممف اإليراني ،وما تطمق عميو
"إسرائيل" "حركات الجياد العالمي" ،والتعاون األمني واالستخباري مع نظرائو من األجيزة االستخبارية في الدول
األخرى ،فإن مركز األبحاث التابع لمجهاز يقوم بإعداد:
 .1تقييمات حول نتائج األنشطة التي تقوم بيا شعبو المختمفة ،بحيث تقدم لقيادة الجياز.
.2تقييمات حول مستجدات الممفات التي تقع ضمن صبلحياتو وتقديميا لدوائر صنع القرار السياسي ،مثل ممف
البرنامج النووي اإليراني.
وكما ىو الحال مع بقية مراكز البحث التابعة لؤلجيزة االستخبارية ،فإن التقديرات الصادرة عن ىذا المركز تستند
في األساس لممعمومات االستخبارية التي حصل عمييا الجياز سواء عن طريق مصادره البشرية أو التقنية ،حيث
يقوم الباحثون في ىذا المركز بتحميل ىذه المعمومات في مسعى لبمورة تصور أشمل.
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ونظ ار ألن رئيس الوزراء في "إسرائيل" ىو المسؤول المباشر عن الموساد ،فإنو يطمع عمى التقييمات الصادرة عن
ىذا المركز ،وينقميا -إن رأى ذلك-لبقية أعضاء الحكومة.
وكما ينطبق عمى كل العاممين في الموساد ،فإنو ال تكشف ىوية رؤساء مركز األبحاث وال العاممين ضمن طواقم
الموساد ،ومع ذلك ،تم اإلفصاح عن اسم رئيسين من رؤساء الموساد العتبارات ما وىم :عوزي عراد وأوري
نئمان ،وقد برز أوري نئمان مؤخ ار في نشره مقاالت تنتقد التوجيات الرسمية الحالية تجاه المشروع النووي
اإليراني ،حيث ينطمق نئمان من افتراض مفاده أن إيران لم ولن تكون مصدر تيديد استراتيجي "إلسرائيل"(.)13
 .2مركز األبحاث التابع لجهاز المخابرات الداخمية "الشاباك"
يعنى جياز "الشاباك" بالممف الفمسطيني خاصة ،وباألخص إدارة المواجية ضد المقاومة الفمسطينية في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وىذه ىي الميمة الرئيسية ليذا الجياز .ورغم أن "الشاباك" يعد أصغر األجيزة االستخبارية
اإلسرائيمية من حيث الحجم ،فإنو في المقابل يحظى بقدرة كبيرة عمى التأثير عمى دوائر صنع القرار في
"إسرائيل" ،ألنو المسؤول عن تقديم التقديرات بشأن مستقبل التسوية مع الجانب الفمسطيني ،وسبل مواجية
المقاومة وغيرىا من القضايا الحساسة ،التي تؤثر مباشرة عمى الواقع السياسي الداخمي في دولة االحتبلل
وموازين القوى الحزبية واأليديولوجية في الكيان الصييوني .ومثل الموساد ،فإن "الشاباك" يقع تحت اإلشراف
المباشر لرئيس الوزراء ويطمع عمى تقديراتو المختمفة ،وينقميا لمحكومة.
ويعنى مركز األبحاث التابع "لمشاباك":
 .1بتقديم تقديرات بشأن المقاومة الفمسطينية وفصائميا والسمطة.
 .2بتقديم التقديرات بشأن مستقبل التسوية مع الجانب الفمسطيني.
 .3بالعمل عمى تطوير الجوانب المينية المتعمقة بميام الجياز الرئيسية ،مثل :التحقيق مع المعتقمين ،وتجنيد
العمبلء وغيرىا من المجاالت(.)14
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.3لواء األبحاث التابع لشعبة الستخبارات العسكرية "أمان"":
تعد شعبة االستخبارات العسكرية التي يطمق عمييا "أمان" أكبر األجيزة االستخبارية في "إسرائيل" ،وأكثرىا تأثي ار
عمى دوائر صنع القرار "اإلسرائيمي" في كل المجاالت ،وىي تعد جزءا من ىيئة أركان الجيش الصييوني،
وتخضع لرئيس ىيئة األركان .إن أىم المجاالت التي تعنى بيا "أمان" ىي بمورة التقديرات االستراتيجية لصناع
القرار السياسي .من ىنا فإن لواء األبحاث التابع ل"أمان" يعد أكبر مراكز األبحاث التابعة لؤلجيزة االستخبارية
الصييونية عمى اإلطبلق ،ونظ ار لمدور الذي تمعبو التقارير والتقديرات الصادرة عن ىذا المواء ،فإنو يطمق عميو
"المقدر القومي" .وعادة يكون قائد لواء األبحاث في "أمان" ضابطا برتبة عميد ،وفي الوقت نفسو يكون حاصبل
عمى المقب الثاني أو الثالث من إحدى الجامعات "اإلسرائيمية" ،في مجال دراسات الشرق األوسط .وبخبلف ما
ىو عميو الحال في "الموساد" و"الشاباك" فإنو يكشف عن ىوية قائد لواء األبحاث في "أمان" ،حيث يشارك في
جمسات الحكومة ويقدم إفادات أمام أعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة لمكنيست .وتشغل العميد إيتي ميرو
منصب قائد لواء األبحاث في "أمان" ،وىي أول امرأة تشغل ىذا المنصب ،ومن بين أىم قادة ىذا المواء سابقا
داني روتشيمد الذي يشغل حاليا منصب رئيس "مركز ىرتسميا متعدد االتجاىات" ،وعاموس جمعاد رئيس الدائرة
السياسية األمنية في و ازرة الدفاع ،وعاموس جمبوع الذي عمل مستشا ار لرئيس الوزراء األسبق مناحيم بيغن
لمشؤون العربية(.)15
 .4مركز معمومات الستخبارات ومكافحة اإلرهاب:
يعنى المركز بتقديم معمومات حول ما يعده "المنظمات اإلرىابية العربية والفمسطينية واإلسبلمية" .ويحاول رصد
ما يصفو ب"عمميات التحريض" ضد الييود في المؤسسات التعميمية واإلعبلمية والدينية في العالمين العربي
واإلسبلمي .ومن أجل تشويو صورة العرب واإلسبلميين ،يصدر المركز منشورات بالمغات اإلنجميزية والفرنسية
واإلسبانية والروسية باإلضافة لمعبرية بشأن ما يعده "التحريض العربي واإلسبلمي عمى العمل اإلرىابي" .ولممركز
موقع عمى شبكة اإلنترنت يعرض فيو بعض منشوراتو التحريضية( ،)16وىذا الرابط:
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الفصل الثاني :مراكز األبحاث في الجامعات "اإلسرائيمية":
اتساعا في العممية البحثية ،إذ تتوفر ليا وفييا الكفاءات والخبرات العممية
تعد الجامعات اإلسرائيمية األطر األكثر
ً
والظروف األكاديمية ،فضبلً عن توفر اإلمكانات المادية والمعنوية البلزمة لعمميتي التدريس والبحث .ويتميز
جدا ،ويتمتعون بشيرة عالمية ،وذلك بسبب دراساتيم في
الباحثون في ىذه المراكز بأنيم ذوو كفاءات عالية ً
الخارج ،وكذلك بسبب استخداميم لطرق البحث العممية التي تخضع لممعايير العممية العالمية في إجراء وعرض
البحوث في المؤتمرات والمجبلت العممية المتخصصة ،ومن ىنا نبلحظ كثافة إصداراتيم وتمثيميم في جميع
كبير لمعمل في ميادين العموم
تماما ًا
المحافل والمناسبات العممية العالمية والمحمية .وتولي ىذه الجامعات أيضا اى ً
اإلنسانية واالجتماعية والقانون .ومن أبرز تمك الجامعات :الجامعة العبرية ،وجامعة تل أبيب ،وجامعة حيفا،
وجامعة بار إيبلن ،وجامعة بن غوريون ،وتتبع ليا مراكز ومؤسسات بحثية(.)17

المبحث األول :مراكز األبحاث في الجامعة العبرية:
أول من أطمق فكرة الجامعة العبرية عالم الرياضيات الييودي (تسفي) عام 1882م؛ حيث تم طرح المشروع
رسمياً في المؤتمر الييودي األول عام 1897م ،وتقرر بناؤىا في المؤتمر الييودي الثالث عشر عام 1913م،
وتبرع دافيد رئيس المؤتمر الصييوني بمبمغ  25ألف دوالر لتأسيسيا عام 1918م ،وقد وضع (حاييم وايزمان)
حجر األساس ودشنيا بمفور عام 1925م في مدنية القدس .وتحوي الجامعة عمى ما يزيد عن مميون مجمد و60
أمين مكتبة ،وفييا متحف لآلثار الييودية ،وليا دار نشر خاصة بيا(.)18
و يتبع لمجامعة العبرية عدد من المعاىد والمراكز ومؤسسات األبحاث المنوط بيا إنجاز األبحاث المتنوعة في
شؤون الصراع االسبلمي الصييوني ،منيا :مؤسسة األبحاث الشرقية  ،المعيد "اإلسرائيمي" لؤلبحاث االجتماعية
التطبيقية ،معيد بن تسفي لمدراسات الييودية  ،معيد الدراسات االقتصادية -باسم موريس فالك ،مركز دراسة
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أوضاع عرب ( عرب  )48في معيد ترومان ،معيد ليفي اشكول لؤلبحاث االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
معيد ليونارد ديفيس لمعبلقات الدولية ،معيد مارتن بوبر لمتقارب الييودي العربي  ،مؤسسة أبحاث الشرق
األوسط ،مركز شاشا لمدراسات االستراتيجية ،ومعيد ىاري ترومان(.)19
-1مركز هاري ترومان لدراسات الوفاق والسالم:
ويعتبر من المراكز األولى لمفكر الصييوني؛ حيث يقدم توصيات لمتخذي الق اررات في قضايا الصراع االسبلمي
الصييوني .أسس عام  1967وعقد أول مؤتمر دراسي لو عام  ،1970خصص لدراسة أفكار طروحات الرئيس
تقدير لدوره ومواقفو في خدمة الصييونية و"إسرائيل" ،وأخذ المعيد منذ
ًا
األميركي األسبق ىاري س.ترومان؛
بحثيا مع موضوعات متفرقة ذات مضامين وأبعاد محمية واقميمية ودولية(.)20
تأسيسو يتعاطى ً
ويركز المركز في بحوثو عمى الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأميركا البلتينية ،إضافة إلى وحدة خامسة اختصت
بدراسة مسائل التحديث والتنمية .ويعمل المركز عمى حصد وجمع الدراسات والمطبوعات العربية ليقوم عمى
التعرف عمى مستجداتيا .حتى إنو كان قديماً يعنى بدراسة لوحات الحائط في الدول العربية ،ويتابع
دراستيا و ُّ
سياسات العرب الفمسطينيين ،ويرصد حركة األحزاب السياسية الفمسطينية(.)21
ويصف المركز نفسو بأنو أول وأكبر مركز في الشرق األوسط ييتم بدراسة صراعات المنطقة وتقديم حمول سممية
ليا .يحوي المركز أكثر من  70باحثًا ،ويقوم المركز بتمويل الدراسات الميدانية واألبحاث السياسية في المجاالت
التي تيم "إسرائيل" ،كما يقوم بتمويل أبحاث الدرجات العممية وأبحاث الطبلب وصغار الباحثين(.)22
ويرأسو المستشرق البروفيسور أساف ديفيد ،المتخصص في العبلقة بين "إسرائيل" والنظام األردني .ويعنى
خاصة بممف التسوية مع الجانب الفمسطيني ،ويركز المركز خصوصاً عمى عقد مؤتمرات تشارك فييا شخصيات
فمسطينية وعربية( .)23وقد أصدر المعيد العديد من الكتب البحثية منيا سياسات العرب الفمسطينيين ،والتنظيم
السياسي لمعرب الفمسطينيين في ظل االنتداب البريطاني( .)24ورابط المعيد عمى االنترنت:
http://truman.huji.ac.il
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–2مركز ليفي أشكول:
الذي رأسو عند تأسيسو عام  1971د .شمومو أفينري ،وتتابع عمى رئاستو أكاديميون صياينة بارزون ،ويعمل
فيو طاقم من كبار الباحثين .ويختص بالشؤون الييودية والتغيرات العقائدية في المجتمع الصييوني والحروب
ونتائجيا عمى المجتمع الصييوني ودور الصحافة الييودية ودورىا في حاالت الطوارئ.
ومن بحوث المعيد التغيرات العقائدية في المجتمع "اإلسرائيمي" ،والطرق المختمفة الستيعاب المياجرين وتوسع
الصناعات الحربية وانعكاس ذلك عمى األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية في "إسرائيل" ،والمجتمع
"اإلسرائيمي" كمجتمع مؤمن بالتعددية(.)25

المبحث الثاني :مراكز األبحاث في جامعة تل أبيب:
 –1مركز دراسات األمن القومي:
تأسس في عام  ،1977ويتعامل في مجاالت شؤون األمن القومي مثل الجيش والشؤون االستراتيجية والصراعات
والتوازنات العسكرية في الشرق األوسط إضافة إلى الحرب اإللكترونية ،وجرت العادة أن يتولى رئاسة المركز
شخصية ذات ماض عسكري غني ،حيث إن رئيس المركز الحالي ىو الجنرال عاموس يادلين ،رئيس شعبة
االستخبارات العسكرية السابق(.)26
يهدف معهد األمن القومي إلى أمرين:
األكاديمية المرموقة ،والتي تتناول مجاالت أمن دولة االحتبلل
أساسية تستوفي المعايير
األول :إجراء أبحاث
ّ
ّ
الدولية.
القوم ّي ،والشرق األوسط والمنظومة
ّ
تتصدر أجندة دولة االحتبلل
الثاني :المساىمة في النقاش العام ،وعمل سمطة االحتبلل في المواضيع التي
ّ
تتصدرىا(.)27
األمنية – أو التي من المفترض أن
ّ
ّ
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يعتبر األشير واألغزر انتاجا بين مراكز األبحاث الصييونية التي تعنى بالقضايا االستراتيجية واألمنية ،وىو
مركز مرتبط بالمؤسستين السياسية واألمنية في تل أبيب ،ويقدم الكثير من الدراسات اليامة منيا :دراسة ىامة
حول دور المخابرات "اإلسرائيمية" في مواجية المخاطر االستراتيجية الجديدة التي ستتعرض ليا" إسرائيل" خبلل
العقد المقبل ( .)2030-2020وتعد ىذه الدراسة واحدة من الكتابات القميمة التي ال تقدم فقط رؤية "إسرائيمية"
لؤلخطار التقميدية وغير التقميدية التي تواجو دولة االحتبلل ،وانما تتناول تركيبة المخابرات .ورغم تخصص
المعيد في الشؤون األمنية إال أنو يصدر أبحاثًا في مجاالت أكثر نعومة ،كالرأي العام والعبلقات المدنية
العسكرية.
ونشرت أبحاث معيد دراسات األمن القومي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الكتب والمقاالت األكاديمية،
ووسائل اإلعبلم ،وتم استخداميا من قبل المسؤولين الحكوميين ،إضافة الى ذلك يصدر المركز دوريات عممية
في الشؤون السياسية والعسكرية.
وقدم المركز دراسة في عام  2014بعنوان اإلسبلم السياسي في حالة دفاع عن النفس ،استنتجت أن المممكة
العربية السعودية ترى في الحركات اإلسبلمية السنية وعمى رأسيا اإلخوان المسممون التيديد األكبر الستقرار
نظام الحكم فييا ،وذكرت الدراسة أن إيران ىي أكثر األطراف استفادة من الموقف السعودي.
ًا
ولحقت دراسات المركز
مؤخر بتنظيم داعش ،كما ذكرت دراسة لو أن إنجازات داعش في العراق تعتبر تحوالً
كبير عمى إسرائيل(.)28
اتيجيا ًا
مفصميا في تاريخ الشرق األوسط وتش ّكل ًا
خطر استر ً
ً
ورغم أن المركز يعد من ناحية شكمية وحدة بحثية تابعة لجامعة تل أبيب ،فإنو مستقل من ناحية إدارية ومالية
عن الجامعة ،ويحصل عمى دعم مالي من متبرعين من دولة االحتبلل ومن منظمات ييودية في أرجاء العالم،
وعمى وجو الخصوص في الواليات المتحدة ،عبلوة عمى عوائد االستشارات التي يقدميا في المجاالت األمنية
المشتركة ،باإلضافة لممخصصات التي يحصل عمييا من مجمس التعميم العالي في دولة االحتبلل(.)29
ولممركز موقع عمى شبكة اإلنترنت يضم األبحاث والدراسات الصادرة عنو ،وىذا رابطو:
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http://www.inss.org.il/heb/index.php
 –2مركز يافا :وىو من أىم مراكز الفكر "اإلسرائيمية" المتخصصة في المجال االستراتيجي والعسكري ،وقد أقيم
عام  ،1977ويقوم بدراسات معمقة في االستراتيجيات الصييونية والشرق أوسطية والعالمية ويرفعيا لصناع
القرار(.)30

المبحث الثالث :مراكز األبحاث في جامعة "بار إيالن":
مركز دراسات بيغن-السادات لمدراسات الستراتيجية:
المفارقة األسبق في اسم ىذا المركز تتمثل في وضع اسم الرئيس المصري الراحل أنور السادات في اسم مركز
أمني "إسرائيمي" ،يعد أحد أكبر المراكز األمنية الصييونية ،وىو ما فسره الممياردير الصييوني توماس ىاكت
الممول الرئيسي لؤلنشطة البحثية لممركز أنو رغبة منو في تخميد دور السادات صاحب أول معاىدة عربية مع
"إسرائيل"(.)31
يتبع جامعة "بار إيبلن" اإلسرائيمية ،ثانية كبرى الجامعات "اإلسرائيمية" ،ويختص ببحث تأثير التطورات في العالم
العربي عمى الواقع االستراتيجي في "إسرائيل" .وبخبلف بقية المراكز ،فإن لممركز توجيا أيديولوجيا يمينيا ،حيث
إن الجامعة تتبع التيار الديني الصييوني ،وىذا ما انعكس عمى اتجاىات الباحثين في المركز .ويرأس المركز
البروفيسور إفرايم عنبار ،الذي يدعو التخاذ مواقف متشددة من العرب والفمسطينيين.
ويرسل المركز أبحاثو ودراساتو االستراتيجية إلى مجموعة محدودة من النخبة "اإلسرائيمية" ،تقتصر عمى صناع
القرار ،وكبار الجنراالت ،وضباط االستخبارات ،وأعضاء السمك الدبموماسي ،وأساتذة العموم السياسية ،وزعماء
الجاليات الييودية حول العالم .وينظم مؤتمرات ،وورش عمل ،ومحاضرات ،وندوات لمباحثين "اإلسرائيميين"،
واألجانب .ويصدر المركز دورية بحثية ،يطمق عمييا "بيسا" ،كما أنو يقيم برامج بحثية وتدريبية مع الجيش(.)32
ولممركز موقع عمى اإلنترنت ،رابطو.http://www.biu.ac.il/Besa / :
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الفصل الثالث :مراكز األبحاث والفكر الخاصة باألحزاب في دولة الحتالل:
تعمل العديد من المجان والييئات البحثية في غالبية األحزاب والحركات الصييونية عمى تزويد قيادات األحزاب
وكوادرىا بالتقديرات التحميمية والتقارير حول األوضاع الداخمية واإلقميمية ،حيث تمجأ ىذه األحزاب وخاصة قبيل
االنتخابات بعمل دراسات معمقة عن توجو الناخبين والمؤشرات الخارجية والداخمية ،ودورىا في بناء البرامج
االنتخابية التي تجذب أصوات الناخبين إلييا ,وربما يكون سبب قرار نتنياىو بتبكير االنتخابات العامة التاسعة
عشر لمكنيست ،ذلك القرار الذي أتخذ في أوائل مايو /أيار  ،2012ىو ثمرة ليذه األبحاث اليمينية التي رجحت
فوز اليمين في االنتخابات القادمة .ومن أبرز مراكز األبحاث الحزبية :مركز الدراسات العربية جعفات
حفيفا(.)33

الفصل الرابع :مؤسسات البحث الخاصة:
ىي مراكز األبحاث "اإلسرائيمية" المستقمة عن توجيات القائمين والداعمين ليا في األساس ،حيث يتصدر ىذه
المراكز مركز فان لير في القدس والمركز "اإلسرائيمي" لمديمقراطية ومركز بيغن ـ السادات لمبحوث
االستراتيجية(.)34
كذلك توجد مراكز بحثية هامة وكثيرة منها عمى سبيل المثال:
.1مركز القدس لدراسات الجمهور والدولة:
مركز أبحاث ذو توجيات يمينية ،يرأسو ممثل "إسرائيل" األسبق في األمم المتحدة دوري غولد ،وضمن كبار
الباحثين فيو السفير "اإلسرائيمي" األسبق في مصر تسفي مزال ،والجنرال المتقاعد ييودا دحوح ىميفي .ورغم أن
المركز يركز عمى القضايا المتعمقة بالقدس ،حيث يحرص عمى عرض الدراسات التي تؤكد الصمة الدينية
والتاريخية لمييود بيذه المدينة ،ويعنى بتقديم تصورات بشأن تكريس الطابع الييودي لممدينة ،فإنو يعد أبحاثا
حول انعكاسات التطورات في العالم العربي عمى "إسرائيل" .ويتبنى المركز من ناحية أيديولوجية وجيات نظر
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اليمين "اإلسرائيمي" ،لذا فإن بعض باحثيو عمموا ويعممون مستشارين في ديوان رئيس الحكومة اليميني بنيامين
نتنياىو .رابط المركز عمى االنترنت.)35( http://www.jcpa.org.il :
 .2مركز ريئوت:
يعنى بالقضايا األمنية واالستراتيجية ،ومنيا العبلقات مع العالم العربي ،ويعنى خصوصا بدراسة آثار الحروب
والنزاعات المسمحة بين "إسرائيل" والدول العربية وحركات المقاومة ،عبلوة عمى استثماره في مجال الدراسات
االستشرافية المتعمقة بمستقبل "إسرائيل"( .)36ولممركز موقع عمى اإلنترنت رابطو:
.http://reut-institute.org/he/Default.aspx

 .3المركز "اإلسرائيمي" لمديمقراطية:
تأسس المعيد في عام  ،1991وىو مؤسسة مستقمة غير حزبية تعمل عمى الخط الفاصل بين السياسة
واألكاديمية .تتمخص أىداف المركز في دعم اإلصبلحات البنيوية والسياسية واالقتصادية في دولة االحتبلل،
يختص المركز بالشأن الداخمي "اإلسرائيمي" ،ودراسة األوضاع واإلصبلحات السياسية واالقتصادية ،وأبحاث
نظام الحكم واإلدارة( .)37يعد أكبر وأىم مركز يعنى بقضايا الحكم والنظام السياسي ،والعبلقة بين الدين والدولة،
والفساد ،والعبلقة بين رأس المال والسياسة ،عبلوة عمى اىتمامو بواقع اإلعبلم في "إسرائيل" .ويصدر المركز
كتبا ودوريات ومجبلت حول العديد من القضايا ،ولعل من أىم القضايا التي بات المركز يركز عمييا في اآلونة
األخيرة دور مرجعيات اإلفتاء الييودية في التأثير عمى الحياة السياسية في "إسرائيل" .ويعنى المركز أيضا
بالعبلقة بين "إسرائيل" وفمسطينيي  .48ويقدم استشارات لمكنيست في ىذه المجاالت ،ويعمل مباشرة مع صناع
القرار من أجل تحسين أداء الحكم والديموقراطية في "إسرائيل".
ومن أبرز الدوريات التي يصدرىا المركز مجمة "ىعاين ىشفيعيت" (العين السابعة) ،التي تعنى بواقع اإلعبلم،
إلى جانب دورية "البرلمان" ،التي تعنى بواقع التشريعات المختمفة التي يصدرىا الكنيست

"اإلسرائيمي"(.)38

العامة ،رابط موقع المركز عمى اإلنترنتhttp://www.idi.org.il/Pages/Home_Page.aspx :
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الفصل الخامس :دوريات بحثية:
ىناك العديد من المجبلت البحثية التي تعنى-ضمن شؤون أخرى-بشؤون الصراع االسبلمي "اإلسرائيمي"،
وأىميا:

 .1مجمة سيكور مموكاد:
يرأس تحريرىا وكيل و ازرة الخارجية "اإلسرائيمي" األسبق البروفيسور ألون ليئال ،وىو سفير سابق "إلسرائيل" في
كل من تركيا وجنوب أفريقيا .وتصدر المجمة كل شيرين ،وتعنى الدراسات والمقاالت التي تتضمنيا المجمة
وبناء عميو فيي تعنى
خاصة بتحميل نتائج التطورات في العالم العربي عمى واقع "إسرائيل" االستراتيجي،
ً
بالمنطقة العربية (كتغطية مركزة) ،عبلوة عمى تحميل التطورات عمى صعيد العالم واستقراء آثارىا المستقبمية عمى
"إسرائيل".
وىذا رابط المجمة عمى االنترنت/http://sikurmemukad.com :

(.)39

 .2مجمة بوليتيكا:
مجمة بحثية تعنى بالقضايا األمنية والسياسية واالجتماعية .وتركز المجمة خاصة عمى تأثير التطورات الخارجية
والداخمية في "إسرائيل" عمى العقيدة األمنية التي حكمت سموك الكيان الصييوني تجاه الدول العربية منذ ستينيات
القرن الماضي حتى اآلن .وتضم ىيئة تحرير المجمة عددا من كبار الجنراالت المتقاعدين ،الذين يجمعون بين
الخمفية العسكرية واألكاديمية ،مثل الدكتور رؤفين بيدىتسور ،رئيس أركان سبلح الجو "اإلسرائيمي" األسبق،
والذي يعد مرجعية في مجال األبحاث المتعمقة بالعقيدة األمنية (.)40
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الباب الرابع
سمات مراكز األبحاث الصهيونية وأسباب دعمها
استعرضنا وبعجالة جممة من أىم مراكز الدراسات الصييونية ،في الباب السابق ،والتي كانت جميعيا في الوقت
المعاصر وبرؤيتيا االستراتيجية المستقبمية ،تدفع نحو حماية مشروع الحركة الصييونية ودولتيا عمى أرض
فمسطين ،ومن خبلل قراءة سياسة ىذه المراكز وطبيعة أبحاثيا وما يصدر عنيا من نشاطات قمت باستنتاج ىذه
الخصائص التي تميز تمك المراكز وتدفعيا الى التقدم بقوة .مما جعميا منظومة متكاممة ومن أقوى مراكز
األبحاث في العالم ،ومن أىم ىذه المميزات التالي:

خصائص مراكز األبحاث الصهيونية:
 أنيا تتكيف مع المستجدات والمتغيرات العالمية ،من خبلل سرعة إصدار الدراسات واألبحاث ،والمشاريع
المناسبة في الوقت المناسب.
 التكامل بين مراكز األبحاث الصييونية :ومع أن مراكز الدراسات في الكيان كثيرة لمغاية ،غير أنك تجدىا
متناغمة متكاممة في أعماليا ومشاريعيا؛ حيث يركز كل مركز عمى شريحة محددة لمبحث تتمكن من
الوصول ليا بطرق أغمبيا مجيولة.
 تعتمد عمى صقل وبناء برامجيا من قبل متخصصين ذوي كفاءات عالية من بين الباحثين الييود في
معظميا.
 االستقبللية المالية :أو الدعم المالي غير المشروط أو غير الموجو بأي شكل من األشكال ،وىنالك تعتيم
مقصود حول مصادر التمويل ليذه المراكز المكمفة جداً.
 التطبيق العممي لؤلبحاث الصادرة عنيا :إن ىذه الدراسات والبحوث تأخذ مكانيا في الواقع العممي ،وال تكون
حبيسة األدراج.
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 قيام مراكز األبحاث عمى أساس العمل المؤسساتي ،الذي يعطييا تخصص أكبر وانتاج أغزر.
 اعبلمياً ىناك تكتيم عمى ىذه المراكز فأىدافيا وآليات عمميا غير واضحة حيث تحمل وجوىا ًًكثيرة من
التفاسير.
 التقييم والتقويم المستمر :بشفافية عالية ألعمال المركز ومشروعاتو ،وقياس مخرجات المركز ومدى تأثيرىا
عمى صناع القرار أو اإلعبلم أو الجماىير وشرائحو المستيدفة.


بدأت عمى أساس ثقة مؤسسات صناعة القرار بيا وبما يصدر عنيا ومنيا كمستخرجات ،ووصمت اآلن إلى
مرحمة التأثير في صناعة القرار السياسي والتوجيو االجتماعي ،وأحيانا صياغة القرار السياسي؛ وىذا يعد ىو
مركز قوة مراكز األبحاث الصييونية األساسي.

 تنتقل مراكز الدراسات من مرحمة رصد الحدث وتشخيصو إلى قراءة ما بين سطور الحدث ،وال تتعامل مع
الحدث بسطحية وثقة مطمقة ميما كان الحدث ونوعو ومن وراءه.
 العمل والتعاون والشراكات مع المؤسسات الحكومية وغيرىا.

تستمد المراكز البحثية الصهيونية هذا الزخم في عممها من عدة عوامل:
 .1دعم غير محدود من قبل الييئات األمنية والسياسية الصييونية ،ومن قبل منظمات المجتمع المدني
الصييوني والجامعات واألحزاب.
 .2دعم أمريكي ىائل لتقاطع برامجيا مع أخرى أمريكية عمى مستوى اإلدارة ومراكز البحوث واألحزاب وحركات
أيديولوجية ودينية ،وصياغة مشروع التفتيت لممنطقة العربية.
 .3دعم عربي غير مباشر عن وعي أو بدون وعي؛ كالسماح لوجود واجيات ليا كالمركز األكاديمي في مصر
واألردن ،وافساح مساحات لباحثيو في بعض الفضائيات العربية لئلدالء بدلوىم لمترويج لممشروع التفتيتي
(.)41
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أسباب الجهود الصهيونية لدعم مراكز األبحاث:
 لقياميا برسم مستقبل آمن لحدود دولة الصياينة من خبلل دراسة الماضي الستميام العبر منو ،ومن ثم
تحويره لما يتناسب مع احتياجات المرحمة الحالية.
 أل ن العقل الباطن الييودي يصارع حقائق التماثل التاريخي وىو أن التاريخ يعيد نفسو ،فيجدوا أنفسيم
مندفعين ال شعورياً إلى ما قد يعيد لممسممين مجدىم ،فتقوم مراكز األبحاث بتخميصيم من القمق لموصول
إلى حالة من الطمأنينة.
 تقديم تصورات ورؤى مدروسة تساعد المجتمع الييودي عمى معرفة حقيقة الصراع الدائر مع المسممين.
 لما تقوم بو ىذه المراكز من تغذية روح الصمود وارادة التحدي عند الصياينة لمواجية التحدي اإلسبلمي
والعربي وأي مناىض لما أطمقوا عميو بأعداء السامية.
 تحديد مواطن القوة والضعف عند العرب والمسممين لمعرفة إدارة الصراع ،وعميو يتم اقناع المخدوعين من
ي يظير النوايا الييودية الحسنة.
العرب بخطاب سممي ظاىر ّ
 لقياميا بالتماشي مع كل متطمبات الصييونية من البداية وحتى اآلن من كذب وتدليس لكل الحقائق في
سبيل خدمة مشروع الصييونية.
 مراقبة فمسطيني  :48حيث ترصد كل ما يتعمق بيم مثل الواقع الديمغرافي والتعميمي والديني والجغرافي.
 قيامها بعمل رؤية مستقبمية لواقع دولة االحتبلل بعد عدة سنوات ،وماىي المتطمبات لمنيوض بالدولة.
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الباب الخامس
الباحث الصهيوني
عممت وما زالت قيادة االحتبلل الصييوني إلى تأمين الكثير من متطمبات العمل البحثي ،ودفع الباحثين الييود
إلى المضي قدماً في تمك األبحاث لتحقيق األغراض المحددة ليا .وأصبح من المتعذر التمييز بين أكاديمي أو
باحث مدني وآخر عسكري في الكيان الصييوني ،من ناحية االرتباط بالمؤسسة العسكرية ،فيغمب عمى العممية
البحثية في الكيان الييودي طابع "العمل المؤسسي" المرتبط وظيفياً بأداء الدولة وتوجياتيا ،حيث ينتمي معظم
الباحثين إلى مؤسسات بحثية-رسمية أو خاصة-تعنى بتنظيم نشاطاتيم ،وتمدىم بالمعمومات األولية وبالمعطيات
البلزمة لعمميم ،ثم تزج بنتاجيم في خدمة المشروع الصييوني ككل.

صفات وحقيقة الباحث الصهيوني:
 الباحث الصييوني جزء من جيش من الباحثين وىؤالء ىم " :محاربون في إسرائيل "" ،ومن أجل إسرائيل"،
فيم يخدمون الكيان الييودي في مرحمتو الحالية؛ عمدوا إلى التضميل وقمب الحقائق ،عبر غارات من
األكاذيب واالفتراءات التي تتعرض ليا عقولنا وأسماعنا وذاكرتنا ،من منطمق " إذا أردت أن تقتل عدواً ال
تطمق عميو رصاصة بل أكذوبة" ،لتصبح الحقيقة خيال ،والباطل حقيقةً ،والحقيقة باطبلً ،واالغتصاب
تحرير ،ومقاومة المحتل إرىاب .!!...
 ىؤالء الباحثون الصياينة يعشون عمى ارض مغتصبة ،ويسيمون بشكل أو بآخر في استم اررية ىذا الوجود
عمى ارض فمسطين ،وساىموا في نشر األساطير الدينية والخرافات التي أوجدت ىذا الكيان الغاصب عمى
أرض فمسطين ،وأضفوا عمييا الطابع العممي واألكاديمي؛ ليسيل عمييم خداع العالم الغربي.
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 الباحث الييودي لو خصوصية وىدف في كتاباتو وبحوثو وان كان أغمبيا ال يتعارض مع اندماجيم في
مشروع الصييونية وغاياتو؛ فالظروف والغايات التي يكتب بيا الييود أبحاثيم ومنشوراتيم تخمع عنيم وعن
إصدارتيم خصائص االستنتاج العممي.
 فالباحث الصييوني يعمل عمى كسب مشروعية وجوده عمى أرض فمسطين ،من خبلل أبحاثو ،بدءاً من
محاولتو التشكيك والتشويو في اإلسبلم وتعاليمو وفي المقابل إثبات فضل الييودية عمى اإلسبلم ،بادعاء أن
الييودية ىي مصدر اإلسبلم ،ويترادف فييا أسباب سياسية تتصل بخدمة الصييونية فكرة أوالً ،ثم دولة ثانياً.
 ومما يميز الباحث الصييوني عن غيره ممن سبقو وعاصره من المستشرقين األوربيين وغيرىم ،ىوية المادة
البحثية المختارة وطول النفس والصبر في التحقيق وخاصة الكتب المتعمقة بتاريخ فمسطين وفضائل البيت
المقدس وما تعمق بكتب الرحالة الذين زاروا فمسطين.
 إن الباحثين الصياينة ىم مستشارون وقياديون في مواقع مرموقة في الدولة ورجاليا ،باإلضافة ألعماليم في
المؤسسات األكاديمية العبرية كباحثين؛ وىذا يجعميم ذوو نفوذ لبلطبلع عمى تفاصيل سرية.
 ومن أخطر ما يقوم بو الباحثين الييود إقناع القطاع األكبر من الجميور العام أن الييود كانوا وعاشوا عمى
ىذه األرض لسنين عديدة سابقا وىم اليوم قد عادوا إلى وطنيم بعدما أبعدوا عنو جب اًر؛ وبالتالي الزعم بأن
ج ّل الممارسات التي يمارسيا الييود في فمسطين مبررة ألنيم عندما عادوا إلى فمسطين – بزعميم أنيا ليم –
ووجدوا فييا سكان غير ييود قد تمكنوا من بيوتيم وأراضييم وىم عمموا عمى إخراجيم.
 منح الكيان الصييوني الباحثين لقبا يعتزون بو وىو جيش البروفسورات ،وجعل ليم مكانة ال تقل شأنا عن
مكانة رجال السياسة أو القادة العسكريين .وأشبع نيميم فتبنى أبحاثيم.


وقد تربى معظم الباحثين في محاضن المخابرات الصييونية ،وال غرابة في ذلك ألن ( )%4من السياسيين،
و( )%5من العسكريين بعد تقاعدىم ينتسبون إلى مراكز الدراسات( .)42وىذا ما صرح بو بن غوريون حينما
قال " :يندر أن تجد أكاديمياً أو "إسرائيمياً في إسرائيل" لم يتثقف عمى أيدي الموساد ،أو من خبلل منظمات
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اإلرىاب" ،وىذا ما ذكره الكاتب الييودي يئير عميكام" :أنو في كل مدرسة تعنى باالستشراق ،ضابط كبير
من سبلح المخابرات لتوجيو دراسات االستشراق" (.)43
 الباحث الصييوني في الجامعات العبرية يحصل عمى ميزات ال مثيل ليا من الوظائف الكبيرة في الدولة ،وال
يقتصر الدعم لو عمى الجانب المادي بل يتعداه إلى الدعم اإلداري والعممي ،إضافة الى حصولو عمى
ْق معادلة( :معمومات غير ممنوعة  +عقل +
صبلحيات وامتيازات تسيل عميو ميامو البحثية وذلك َوف َ
عمل) = سري جداً

(.)44

صالحيات الباحث الصهيوني:
أول :االطبلع عمى أرشيفات ومخازن الوثائق البحثية في الكيان الصييوني ،مثل أرشيف الدولة في القدس،
واألرشيف الصييوني المركزي ،وأرشيف تاريخ الشعب الييودي وغيرىا من الكنوز.
ثانيا :وفرت ليم مجاالت تشغيل تناسب الباحثين كل حسب تخصصو ،لتشجيع المياجرين منيم إلى فمسطين.
ثالثا :إشراكيم في رسم السياسات الدولية ،واقامة منتديات فكرية وورش عمل تجمعيم بكبار الساسة الصياينة.
رابعا :إتاحة الفرصة ليم لمتحدث في مختمف المسائل التي تيم الدولة.
خامسا :إتاحة المجال لمسفر وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل المختمفة في أرقى المؤسسات األوربية
واألمريكية لبلستفادة من الخبرات األجنبية المختمفة.
سادسا :توفر ليم كل اإلمكانات لزيارة مراكز المخطوطات والوثائق في اسطنبول ولندن وألمانيا وبريطانيا
وغيرىا(.)45
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الباب السادس
مراكز األبحاث العربية إلى أين؟
كل ما سبق في البحث عن مراكز األبحاث الصييونية يعطي رؤية واضحة عن التطور المذىل لدولة االحتبلل
في مجاالت البحث العممي ،والذي يطرح بالمقابل حجم التحدي الذي عمى مراكز األبحاث العربية مواجيتو ،وىنا
نعرض لكم مقارنة بين حالنا وحال الصياينة.
وجه المقارنة

مراكز األبحاث الصهيونية

مراكز األبحاث في الوطن العربي

نسبة التمويل لمبحث العممي تنفق الدول العربية مجتمعة ما معدلو  %4.7من انتاجيا القومي ،وما يوازي
بين  %0.1و %0.3فقط من دخميا  %30من الموازنة الحكومية
المخصصة لمتعميم العالي ،وتعتبر

القومي.

"إسرائيل" األولى عالميا من حيث
االنفاق عمى التعميم بالنسبة لمناتج
المحمي اإلجمالي
نصيب الفرد من النفاق

الدول العربية في الترتيب فوق المئة .احتمت

عمى البحث العممي
اإلنتاج المنشور سنويا

(.)46

"إسرائيل"

المرتبة

األولى

عالميا(.)47
معدل اإلنتاجية نحو
مجموع األبحاث في الوطن العربي ،يبمغ ّ
أن
ال يتعدى  15ألف بحث ،والحال ّ
عدد أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات والمعاىد العميا ،يصل إلى
حوالي  55ألف أستاذ ،أي أن معدل
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.)48(%10

اإلنتاجية ىو في حدود .%0.3
عدد األبحاث العممية

عدد

األبحاث

المصرية إنتاج دولة االحتبلل في شير قد يزيد

العممية

المعترف بيا دولياً خبلل العشرين عمى  43بحث(.)49
عاماً ،لم تزد عن( )43بحثاً .عدد
أعضاء ىيئة التدريس الحاصمين
الدكتوراه في مصر ،يفوق ما
عمى ّ
يوجد في الواليات المتحدة األميركية،
أن معدل إنتاجيم البحثي،
في حين ّ
يكاد يكون متواضعاً جدا.
الهتمام بالعمماء

يعد طارداً لمعمماء.
الوطن العربي ّ

اإلنتاج من المعارف

اإلنتاج العربي ال يتجاوز

اإلنتاج الصييوني )٪1( :أي أكثر من

اإلنسانية العالمية

( )٪0.0002من اإلنتاج العالمي.

العالم العربي بـ ( )5000ضعف(.)51

براءات الختراع وجوائز

الدول العربية مجتمعة متأخرة مقارنة تتفوق دولة االحتبلل ببراءات االختراع

دولة االحتبلل تمنع ىجرة األدمغة ،بل
عمى العكس من ذلك ،فيي تعمل عمى
استقطابيم(.)50

نوبل

عمى الدول العربية مجتمعة ،إضافة

مع دولة االحتبلل.

إلى عدد من الباحثين الصياينة
الحاصمين عمى جائزة نوبل(.)52
استراتيجيات البحث العممي

-تستنزف

الميزانية

المخصصة  -ترّكز الميزانية عمى البحث ،وال

لمبحث في الجوانب اإلدارية.
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تستنزف

الميزانية

عمى

الجوانب

 يستنفذ الباحثون وأساتذة الجامعات اإلدارية.ج ّل

العرب

وقتيم

عمى

ميام

 -أساتذة الجامعات يستغرقون (65

التدريس ،مما يستيمك الباحث )٪ ،من وقتيم في البحث العممي ،في
ويحولو إلى موظف ،أو معمم.
ّ
مجالت عمل مراكز البحوث

حين أن ( )٪35فقط لمتدريس(.)53

 ال توجد مراكز متخصصة في كل  -ال تقتصر عمى العموم التّطبيقية،الجوانب في الوطن العربي.

إنما تمتد لتشمل العموم اإلنسانية

 مراكز األبحاث التي تدرس واالجتماعية."إسرائيل" في الوطن العربي ،تكاد  -ىنالك م اركز تدرس العالم العربي
تكون شبو معدومة ،أو ّأنيا ال تفي باختبلف مستوياتو ،تاريخياً ،ولغوياً،
بالغرض المطموب ،إن كان عمى واثنياً،

وىي

تركز

تحديداً

عمى

مستوى العدد ،أو التّخصص ،أو الحركات والجماعات الطّائفية في
حتى

الميزانية،

واالستراتيجيات ،العالم العربي؛ وذلك بيدف تقويض،
وتفكيك البنى الوطنية في الوطن

واآلليات.

العربي(.)54
أعداد مراكز األبحاث

مصر  ،34إيران  ،33العراق  ،29تتصدر "إسرائيل" دول منطقة الشرق

والدراسات

فمسطين .28

مراكز أبحاث خاصة

لم تقم الدول العربية بإنشاء مراكز أسست دولة االحتبلل عدة مراكز

لمتجسس عمى دول الجوار

األوسط بوجود  54مركز(.)55

بحثية في دول الجوار لفيم و قراءة

في دولة االحتبلل.

الشخصية العربية و التجسس عمى
قطاعات المجتمع كافة ،و يكون ليا
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عبلقة مباشرة مع الموساد مثل المركز
االكاديمي التابع لمسفارة "اإلسرائيمية"
في األردن و مثمو في القاىرة(.)56
بالنظر الى كل الحصائيات التي ترصد واقع مراكز األبحاث العربية تم مالحظة أنها تتسم بصفتين رئيسيتين:
النمو واالنتشار والتطور؛ وقد رأينا المؤشر
بي ،آخذة في ّ
األولى في أن ظاىرة مراكز األبحاث في الوطن العر ّ
البياني ليا في تصاعد .إال أنيا ما زالت ظاىرة حديثة ،تحتاج لمزيد من الدعم والرعاية وتذليل العقبات أماميا.
الثانية :ضعف مراكز األبحاث والدراسات في إنتاجيا العممي وأدوارىا التي ينبغي أن تضطمع بيا؛ سواء في
مجال رسم السياسات العامة ،أو في ترشيد اتّخاذ القرار وصنعو ،عن طريق التأثير في صانع القرار ،وحقيقة ال
عرف
دور لبعض مراكز األبحاث العربية ،غير إعداد تقارير أمنية استخبارية؛ فتكون بذلك بعيدة كل البعد عما ت ّ
نفسيا بو.
المؤسسية ،وضعف التّمويل المحمّي،
ضعف مراكز األبحاث والدراسات في بعض الدول العربية :يعود إلى غياب
ّ
وانعدام اليوية الواضحة لممراكز البحثية وتواصميا مع صناع القرار .كما أن ىذه المراكز ،ال تقوم بدور ينسجم
مع طبيعة عمميا عمى أرض الواقع .وما ينبغي مبلحظتو ،ىو أن ىنالك خمطا بين مراكز الدراسات ومكاتب
االستشارات؛ وذلك لغياب إطار قانوني ينظم ىذا القطاع(.)57

دول ركزت عمى البحث العممي و تقدمت في زمن قياسي:
لتتصدر أي دولة قائمة التقدم في أي مجال البد ليا أوال بالتركيز عمى البحث العممي و تنمية مراكز األبحاث و
الدراسات لدييا ،وىذا ما اعتمدت عميو كثير من الدول الصاعدة اآلن مثل( :ماليزيا ،تركيا ،اندونيسيا ،سنغافورا،
إيران) فتقدمت بزمن قياسي.
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سنغافورا :الدولة الصغيرة في حجمها والكبيرة في إنجازاتها مثا ٌل ُيحتذى
ونحن ىنا لن نتطرق إلى الخطط التنموية التي قامت بيا سنغافورة ولكننا سنسمط الضوء عمى البحث العممي
واالبتكار في ىذه الدولة الصغيرة في حجميا والكبيرة في إنجازاتيا ،حيث يبمغ عدد سكانيا 5.47مميون نسمة
فقط .ففي عام  1991بدأت جيود سنغافورة في البحث العممي وشكمت حكومتيا مجمس العموم والتكنولوجيا
الوطنية وخصصت لو ميزانيو متزايدة في كل عام ،ومن أىم ميامو تعزيز ودعم البحوث الطبية الحيوية والعموم
والفيزيائية واليندسية ،دمج المواىب العممية في الشركات ،توفير الموارد البلزمة لتحفيز الباحثين الكتشاف
الفرص والتقنيات العممية الجديدة  ،تعزيز التعاون مع الجيات العممية الدولية لتعزيز القدرات البحثية من خبلل
تبادل المعارف،وتعزيز العبلقات الثنائية مع الدول الشريكة في مجال العموم والتكنولوجيا.
أنفقت الحكومة السنغافورية عمى البحث العممي  %2من الناتج المحمي االجمالي ،بينما أنفقت "إسرائيل" عمى
البحث العممي  %4.7من الناتج المحمي اإلجمالي ،شكل عدد الباحثين في سنغافورة حوالي  %4.5من إجمالي
عدد السكان ،بينما في "إسرائيل" شكل عدد الباحثين حوالي  %0.83من إجمالي عدد السكان ،أما في الوطن
العربي ال توجد اي احصائيات واضحة حول عدد الباحثين .ووصل إجمالي عدد براءات االختراع في جميع
المجاالت في سنغافورة  7671براءة اختراع ،وفي "إسرائيل"  1319براءة اختراع  ،وفي الوطن العربي آخر
احصائيات كانت في  2007فكان عدد براءات االختراع  1027براءة اختراع .واذا نظرنا إلى سنغافورة ضمن
تقرير االبتكار العالمي لعام  2014احتمت سنغافورة المركز السابع ،و"إسرائيل" المركز الخامس عشر ،واالمارات
العربية المركز السادس والثبلثين،أما في البحث والتطوير حصمت "إسرائيل" عمى المرتبة األولى ،وحصمت
سنغافورة عمى المرتبة الرابعة(.)58
وبعد إلقاء ىذه النظرة السريعة عمى تمك الدول يتبين لنا مدى أىمية البحث العممي في التطور والتقدم ،فكمما
اىتمت وأنفقت الدولة عمى البحث العممي كمما تقدمت وتطورت في جميع المجاالت ،والسؤال الذي يطرح نفسه
هنا هل سيأتي اليوم الذي سوف تتربع فيه دولنا العربية عمى هرم التقدم ؟
35

الخاتمة والتوصيات
النتائج:
 مراكز األبحاث الصهيونية تؤثر عمى صناعة القرار الصهيوني من خالل وسيمتين:
األولى :التأثير المباشر عمى الحكومة.
الثانية :التأثير عمى الرأي العام ،الذي يؤثر بدوره عمى الحكومة.
 إن الباحثين الصياينة ومراكزىم البحثية ىي مؤسسات عسكرية من الدرجة األولى.
 الباحث الصييوني يعمل وفق معادلة( :معمومات غير ممنوعة  +عقل عبقري  +عمل جاد) = فيض من
المعمومات السرية جداً.
 منح الكيان الصييوني الباحثين لقبا يعتزون بو وىو جيش البروفسورات ،وجعل ليم مكانة ال تقل شأنا عن
مكانة رجال السياسة أو القادة العسكريين .وأشبع نيميم فتبنى أبحاثيم.
" دولة إسرائيل" قامت عمى جيش من البروفسورات ومراكز أبحاثيم ،وان جنود البطش الصييوني ينفذون
المخططات التي صاغيا ىؤالء البروفسورات.
ماسة إلى إعادة النظر في ارتباطيا اإلداري
بي في حاجة ّ
 مراكز األبحاث والدراسات في الوطن العر ّ
والتنظيمي ،ودورىا في التنمية وتحميل السياسات ،ومستوى مساىمتيا في معالجة قضايا المجتمع ،ومواكبة
التغيرات المتبلحقة التي يعيشيا العالم.
الحقيقية بعد في الوطن
ونمو؛ ولكنيا لم تأخذ مكانتيا
بي في تصاعد وانتشار ٍّ
ّ
 مراكز األبحاث في الوطن العر ّ
بي.
العر ّ
اء في إنتاجيا العممي ،أو في أدوارىا التي ينبغي أن
 ضعف مراكز األبحاث والدراسات في الوطن العربي سو ً
تضطمع بيا؛ من حيث رسم السياسات العامة ،أو حتى عن طريق التأثير في صانع القرار .وحقيقة ال دور
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عرف
لبعض مراكز األبحاث العربية غير إعداد تقارير أمنية استخبارية؛ فتكون بذلك بعيدة كل البعد عما ت ّ
نفسيا بو.
 لتتصدر أي دولة قائمة التقدم في أي مجال البد ليا أوالً بالتركيز عمى البحث العممي ،وتنمية مراكز
األبحاث و الدراسات لدييا ،و ىذا ما اعتمدت عميو كثير من الدول الصاعدة اآلن مثل( :ماليزيا ،تركيا،
اندونيسيا ،سنغافورا ،ايران) فحققت التقدم في كثير من المجاالت في زمن قياسي.

التوصيات:
 متابعة ورصد مراكز األبحاث و الدراسات الصييونية اليامة ،خاصة من ليا اسيامات جارية في صنع
القرار أو تبرير السياسات و االستراتيجيات الحالية أو المستقبمية.
 انشاء قواعد بيانات لكافة مراكز األبحاث المهتمة بالقضية الصهيونية تغطي بقدر اإلمكان:
 oالموضوعات األكثر أىمية في التاريخ واالجتماع الصييوني.
 oما يستجد من مصادر أو مؤلفات ميمة في قضايا الحركة الصييونية والصراع اإلسبلمي الصييوني.
 oكل الوثائق الممكنة التي تتعمق بالقضية الفمسطينية ودولة االحتبلل ،وجعميا بين يدي الباحثين
والميتمين.
 لالرتقاء بمراكز األبحاث العربية ل بد من التركيز عمى التالي:
 oخمق إرادة قوية عند الدولة التخاذ قرار سياسي جريء بتعديل النظام التعميمي ،وتوجيو اإلعبلم لدعم ىذه
الخطوة.
 oقيام مراكز األبحاث باستقطاب الكفاءات من الباحثين وذوي الخبرة ،واالىتمام بيم ،وتقديم الدعم ليم،
والعمل عمى رفع مستواىم العممي والمعرفي وتطوير مياراتيم.
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 oبناء مؤسسات بحث عممي متخصصة ومتطورة ،والعمل عمى التنسيق بين مؤسسات البحث إلنتاج عمل
متكامل ،إضافة إلى سن قوانين صارمة لممحافظة عمى مؤسسات البحث العممي ،وتعمل عمى حماية
العمماء والباحثين ايضاً ،مع وجود مراقبة ادارية ومالية.
 oتأمين التمويل الضروري لمراكز األبحاث وتوفير ميزانية خاصة لمبحث العممي.
 oينبغي عمى مراكز األبحاث والدراسات ،أن تراعي في دراستيا :الدقة ،والموضوعية ،واألمانة العممية.،
وىذا ما سيؤدي إلى بناء حالة من الثقة بين ىذه المراكز وصناع القرار والمواطن أيضا .وبالتالي ربطيا
بالتخطيط االستراتيجي لمدولة لحل مشاكل المجتمع المختمفة ،ولممحاق بركب الدول المتقدمة.
 oمن الميم أن تنظّم مراكز األبحاث :المؤتمرات وورش العمل والندوات ،بصورة دورية؛ لما لذلك من أثر
في إثراء النقاشات ،وتوجيو الرأي العام ،والتعريف بمفاىيم قد تغيب عن ال ّذىن ،أو ال تخطر عمى بال
المواطن أو حتى صانع القرار.
 oزيادة ربط مراكز األبحاث بالواقع العممي ،وبمناىج البحث العممي الحديثة ،وبمصادر المعمومات الموثقة؛
باعتبارىا خطوطا أساسية إلنتاج البحوث والدراسات.
 oمنح مراكز األبحاث ىامشاً من الحرية واالستقبللية والحركة ،وتمكينيا من الحصول عمى المعمومات،
خاصة المخبأة منيا في أدراج الحكومات .إضافة إلى تسييل وصول الباحثين إلى اإلنتاج العممي
والمعرفي لمؤسسات بحثية أخرى.
 oتشكيل ىيئة أو مؤسسة لمجموع مراكز األبحاث المنتشرة في العالم اإلسبلمي والعربي ،وذلك لتحقيق
التنسيق المتكامل بينيا.
 oاالستفادة من خبرات الدول مثل سنغافورة و تركيا ماليزيا في مجال البحث العممي ،وحتى من خبرات
دولة االحتبلل لتعزيز القدرات البحثية.


وانني ألشعر ببالغ األسى والحسرة حينما أرى ىذه الجيود الصييونية المبذولة من الصييونية وأزالميا في
العالم لدعم مراكزىم وأبحاثيم بكل الطرق المتاحة ،وفي المقابل ىرمت كثير من مراكز األبحاث العربية
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واإلسبلمية وبعضيا ماتت وىي بانتظار جزء بسيط من وسائل الدعم لمشاريعيا من حكومات العالم العربي
واإلسبلمي.
كون جيشاً من البروفسورات والباحثين ،لمواجية الصياينة
 وانني ألقول ختاماً بأنو ليس من الصعب أن ن ِّ
وأكاذيبيم ،وحتى إلجبارىم عن التخمي عن فمسطين.
 مراكز األبحاث ىي ضرب من ضروب الجياد في سبيل اهلل ومقدمة لدحر العدو عن فمسطين وعمينا أن
نسعى لتأسيس ودعم أفراد جيش البروفسورات اإلسبلمي في داخل فمسطين وخارجيا ،وكل منا عميو أن يقف
عمى ثغر ويبذل نفسو وعمره ومالو فيو.
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المراجع
السياسات ،األىداف ،التّمويل ،بيروت:
 أبو عامر ،عدنان ( :)2013مراكز البحث العممي في "إسرائيل"ّ ،
مركز نماء لمبحوث والدراسات.
 الخزندار  ،سامي  ،طارق األسعد( :) 2012دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العممي وصنع
الـسياسات العامـة ،األردن :مجمة دفاتر السياسة والقانون ،العدد .٦
 العايش ،جياد ( :)2012/5/7ثورة األبحاث الصييونية ونظيرتيا العربية ،الكويت :مركز بيت المقدس
لمدراسات التوثيقية ،رابط البحثhttp://aqsaonline.org/news.aspx?id=5311 :
 العرادوي ،خالد عميوي( :)2013-05-18تفعيل دور مراكز األبحاث في صنع القرار السياسي العراقي،
العراق :مركز الرافدين الدراسات والبحوث االستراتيجية.
 النعامي ،صالح( :)2013/2/13العقل االستراتيجي "اإلسرائيمي"؛ قراءة في الثورات العربية واستشراف
لمآالتيا ،الدوحة :مركز الجزيرة لمدراسات ،الدار العربية لمعموم ناشرون.
 آل عممة ،جياد العياش ( :)20/02/2012ىيمنة مراكز األبحاث الصييونية ،الرياض :مجمة البيان ،العدد
 ،296رابط البحث.http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?id=1831 :
 حيدر ،خميل عمي ( 16أغسطس  :)2009مراكز األبحاث الحزبية في "إسرائيل" ،االمارات :مجمة االتحاد
اإلماراتية ،وىذا رابطوhttp://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=47356 :
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بي :الواقع الراىن وشروط االنتقال إلى
 خالد ،وليد محمود ( :)2013دور مراكز األبحاث في الوطن العر ِّ
فاعمية أكبر ،الدوحة :المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات.
 عبد السبلم ،جعفر ،نبيل السمالوطي ( :)2012/8/9لماذا تقدم االخرون وتخمفنا نحن العرب ،الدمام :اليوم،
العدد  ،14300ورابطوhttp://www.alyaum.com/article/3056174 :
 عوف ،ميرفت ( 26يونيو :)2014,ما ىي اىم مراكز األبحاث والدراسات "اإلسرائيمية" ،موقع ساسة بوست:
رابط البحثhttp://www.sasapost.com/centers-research-israeli-studies-conflict :
 فريق موقع ساسة بوست ،بحث بعنوان كيف تفيم "إسرائيل"؟ أىم مراكز األبحاث المؤثرة في صناعة
السياسات في دولة االحتبلل ،موقع ساسة بوست وىذا ىو الرابط:
http://www.sasapost.com/israel-think-tanks
 قطينة ،خميل ،عائشة ثوابتة ،آيات نجيب ،إيمان وحيش( :)2015/05/04كم تبتعد سنغافورة ؟؟ ،بيت لحم:
جامعة القدس ،راديو بيت لحم  ،2000رابطوhttp://www.rb2000.ps/ar/articles/135220.html :
 كيوان ،مأمون( :)2009/12/8مؤسسات األبحاث وصناعة القرار السياسي :النموذج "اإلسرائيمي" ،منبر
الحرية ،وىذا اربطوhttp://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/2206 :
 مرتضى ،إحسان( :)2012دور الموساد ومراكز األبحاث "اإلسرائيمية" ،لبنان :مجمة الدفاع الوطني ،العدد
 ،321ورابط البحث.http://www.lebarmy.gov.lb/ar#.U6psCJR_s7E :
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