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 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
             وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث  4
 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

«إسرائيل»تحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   
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 : الواقع والدوركاديمية في كيان العدوبحاث األ مراكز األ

  مدخل نظري ومفاهيمي

والبحـ  العلمـي امـا الضـامناا  في العالم الغربي مع نهاية الحرب العالمية الثانية نظريـة تفيـد بـ ال العلـم تبلورت
من دوا تخصيص موارد كبيرة لهما من الميزانيـة العامـة، ومـن  وب نهما لن ينجحالنمو ورفاه المجتمعات الحرة، 

العلمـي  ، رئيس مكتب تطوير البحـ ( Vannevar Bush) ه ما كتبه فانيفار بوشاذا التوجل  أام الوثائق حول
 Science The Endless). ، بعنــوااا العلــما جبهــة تيــر منتهيــة1945فــي الحكومــة اكمريكيــة عــا  

Frontier, 1945)   االجتماعية والفلسفة، وب نها ال تقلل أامية عن العلو   ت الوثيقة على أامية العلو وقد نصل
عــا   توصــيات الوثيقــة ت ســيس الصــندو  القــومي العلمــي فــي الواليــات المتحــدة اكمريكيــة الطبيعيــة، ونــتج عــن

  .، بهدف دعم البح  العلمي1950

علمي، الذي يمكـن تحصـيله مـن  ـالل مراامـة المعرفـة والبحـ  العلمـي، نت الوثيقة مصطلح رأس المال التضمل 
  اة متطلبات، من أامهاوتحقيق عدل 

  .زيادة االاتما  بالبح  العلمي في الجامعات ومرااز اكبحاث تير الرسمية .1

  .تخصيص ميزانيات فيدرالية كبيرة لتمويل نشاطات البح  العلمي. 2

  .سنوات 5للباحثين في مرااز اكبحاث، لفترة ال تقل عن ضماا تدفق الدعم المالي . 3

  .ز والجودة العالية للبح االعتبار الوحيد لتخصيص الميزانيات للبح  العلمي او التميل . 4

  ا.التد ل في أاداف البحوث ووسائله ضماا مطلق للحرية اكااديمية للباح ، وعد . 5

ودعـم البـاحثين الطـالب  تـدريب وت ايـل البـاحثين عبـر المـنح،تخصيص موارد فيدرالية لوضع  طـ  اـدفها . 6
العـــالم الغربـــي بوضـــع البحـــ  العلمـــي علـــى رأس  فـــي ماسســـات التعلـــيم العـــالي. وقـــد حـــذا كيـــاا العـــدو حـــذو

 ال نسبة اإلنفا  القومي على اكبحاث والتطويرألإلحصاء في الكياا، نجد  ااتماماته. فبحسب الجهاز المركزي 
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اإلجمـالي ، أي مـا يقـارب مـن  ٪ من النـاتج المحلـي4.3وصلت إلى  2015رفية والثقافية في عا  والتنمية المع
 2015اما وصل اإلنفا  على اكبحاث للفرد الواحد عـا  . مليار دوالر 13مليار شيكل )ما يعادل حوالي  50
 وبحســب OECD. والـذي يععتبــر مــن بـين أعلــى المعـدالت فــي منظمـة التعــاوا والتنميـة دوالر، 1,537إلـى 

المنشورة في العالم اي مـن إنتـاب بـاحثين  ةورا  والمقاالت البحثي% من اك1اكااديمية اإلسرائيلية للعلو ، فإا 
 المرتبـة الرابعـة علـى مسـتوع العـالم فـي نسـبة اكورا  البحثيـة المنشـورة مقارنـة إسـرائيليين، وأال إإسـرائيلإ تحتـل

   .بعدد السكاا

ـــ وتعقيـــدا   لمعاصـــرة أاثـــر تشـــابكا  لقـــد أصـــبحت الحيـــاة ا واقتضـــت تـــداعيات التطـــور العلمـــي  ،اانـــت عليـــه اممل
 يجاد مرااز متخصصةإ ،البح  العلمي وسبل االتصاالت والتواصل االجتماعي والتكنولوجي والثورة الهائلة في

وللقطـاا الخـاف فـي ارديـ  للدولـة  الفجوة في إمكانيـات القطـاا العـا  وللعمـل للبح  والدراسة والتمحيص لسدل 
  الخبرات واالستشارات مرجعية توجه السياسات واالستراتيجيات وتقدل  حي  تمثل اذه المرااز بيوت ،إدارة الدولة
تحقيـق  لتسـاعداا فـي حتى أنها أصبحت تقود الجزء المهم مـن السياسـة واإلدارة فـي الـدول المتقدمـة والمعلومات

يجابيــا  إجتمعــات لوســائل المعرفــة وتو يفهــا والم صــبح امــتالد الــدولواكــذا إذا أ .مصــالحها وأاــدافها الوطنيــة
 غ،من فرا  ي ت   رة لمفي كلل مجاالت الحياة. فتقد  الدول المتحضل  المتالد سبل الثروة والرقيل  وأساسا   معيارا  للقوة

مجــازا  اســم  ااديميــة التــي أطلــق عليهــاالدراســات اك تــى مــن زيــادة االاتمــا  بمرااــز البحــ  والتو يــ  فــيأبــل 
الثالـ ، ولـو بعـد  وعليـه بـدأ العديـد مـن الـدول الناميـة ودول العـالم ،الدور الذي تقـو  بـه السلطة الخامسة لحيوية

ــ ــة اللحــا  بالركــب العــالمي ت االاتمــا  والــدعم إلنشــاء اــذه المرااــز وتو يفهــا  مــن وأبــدع مزيــدا   . ير، بمحاول
ة في السائد العلمي والفكري والتعايش مع ما تمليه البيئة اإلستراتيجيةمسايرة التطور  ق للدولةواستثماراا بما يحقل 

ي أر لـم يعـد فيـه واالسـتقرار فـي عـالم سـريع التغيلـ ادافها المتعددة بما يضمن لها االزداار واكمنأ العالم وتنفيذ 
  .التواال وأ و الخمولأمكاا للجهل 

إلى عدة أقسا . فمنهاا مرااز أبحاث مستقلة وأ ـرع  لهاتقسم مرااز اكبحاث في إسرائيل بحسب الجهة التابعة 
وميــدانها  تابعــة للــوزارات والماسســات السياســية ولكــل واحــدة مــن اــذه المرااــز ميزتهــا تابعــة للجامعــات ومرااــز

  .هاتها الخاصة وتعمل على توجيه النخبة والرأي العا  فيهاوتوجل 

تعريـ   بسـبب كثـرة اكبعـاد  اث فضفاضا  ويحتمل أاثر منحوال يبقى مفهو  مرااز الدراسات واكبحال اك في
بـين اعتباراـا كمنظمـة تيـر حكوميلـة أو منظمـة مسـتقلة أو  والتفاصـيل التـي تحـي  بهـذه المرااـز، وانـاد تـدا ل
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 (RAND )تعريـ  ماسسـة رانـد الحكومات أو القطاا الخاف، فعلـى سـبيل المثـال يـتمل  تتبع أو تمول من قبل

واــي تقــد   ،مركــزة ومكثفــة تلــا الجماعــات أو المعااــد المنظمــة بهــدف إجــراء بحــوثإ ب نهــاالشــهيرة لألبحــاث 
المجاالت التكنولوجية واالجتماعية والسياسـية والعسـكرية  الحلول والمقترحات للمشاال بصورة عامة و اصة في

  إ.ما يتعلق باكمن القومي والتسلح واإلستراتيجية، أو

اذه المرااز دا ل الجامعات المرموقة فـي الغـرب فـي نهايـات القـرا الثـاني  ياتعلى الصعيد العالمي نش ت بدا
اكبحــاث  ــارب  وأ ــذت فــي النمــو والتطــور حتــى أوائــل القــرا التاســع عشــر، عنــدما بــدأت تظهــر مرااــز. عشــر

، وبعــداا انتشــرت فــي 1831ببريطانيــا ســنة  الجامعــات، حيــ  تــم ت ســيس المعهــد الملكــي للدراســات الدفاعيــة
 ابير نتيجة لدعم كبار المتبرعين والمثقفين لخلق مرااز يجتمع فيها الباحثوا  واليات المتحدة اكمريكية بشكل  ال

ـع القطـاا بشـكل   والقادة من القطاعين العا  والخاف، لمناقشة القضايا العالمية والتـداول ملحـو،،  بشـ نها. وتوسل
 .ه تسخير البح  العلمي لخدمة التوجهات السياسية للدولةباتجا واضحا   بعد الحرب العالمية الثانية لت  ذ منحى

وتوصــيات مرااــز اكبحــاث فــي  اــلل حكومــات العــالم المتقــد  تقريبــا  علــى تحلــيالت الوقــت الــراان، تســتند وفــي
لت نتيجـة كحـداث مهمـة فـي الدراسـات واكبحـاث العالميـة تشـكل  تلب مراازأ ومن المهم اإلشارة إلى أا  .قراراتها
  ا.استدعت البح  عن أفضل الحلول له نةة معيل قضايا ملحل  أو بسبب دولة ما

المرااـز بعـد أا  امية اـذهبية في العقود القليلة الماضية كبعض الدول العر  تهالعربي فقد تنبل  ما على الصعيدأ
مـن اـذا المضـمار،  اصـة علـى ضـوء العديـد  فهـا فـيوبعد أا أدركت اذه الدول مـدع تخلل  ثبت نجاحها عالميا  

أا واقــع  واجهتهـا والتــي تســتدعي البحـ  والدراســة المسـاولة والمعمقــة. إالل  التحـديات واإلشــكاالت الخطيـرة التــي
  .قل من الم مولأااز على المستوع العربي ما يزال المر  اذه

والدراســات  تلــب الدراســات، وفــق اإلحصــائيات المتــوفرة إلــى أا واقــع البحــ  العلمــيأ شــير ت  ــرآ مــن جانــب  
نسـبة مركـزا  بحثيـا  ب 580اـذا العـالم يحتضـن  لـى وجـود واقـع مـالم بـالرتم مـن أاإاديمية في العالم العربـي، ااك

قائمـة  والملفت لالنتبـاه أنـه بـرتم العـدد الكبيـر لمرااـز اكبحـاث فـي العـالم فـإا م.% من المرااز في العال 7.49
اسـم أي بلـد عربـي، بينمـا )إسـرائيل   ة، تخلـو مـنالتي لديها أابر عـدد مـن مرااـز البحـ  المرموقـ 25البلداا ال

أا الدول والمجتمعات في العـالم العربـي مـا تـزال تعـاني مـن عـد  إدراد  واذا ياكد .تحتل المرتبة التاسعة عشرة
وت ثيراــا، واقتصــار بحوثهــا  علــى أدائهــا، يــنعكس حتمــا   يتقــو  بــه اــذه المرااــز، اكمــر الــذ و طــورة مــا أاميــة

  .اكامية والفاعلية جوانب ليست على درجة كبيرة منودراساتها على 
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   :بحاثوظيفة ودور مراكز األ  

اال تصـاف وتحليـل آثـار المتغيـرات  جراء الدراسات والبحوث العلمية النظريـة والتطبيقيـة فـي الجوانـب ذاتإ  .أ
  .تراتيجية وتيراااالقتصادية والسياسية واالجتماعية واالس المحلية واإلقليمية والدوليه من النواحي

  .عقد الماتمرات والندوات العلمية المتخصصة وفق مها  المرااز .ب

القائمــة والمســـتقبلية  تنظـــيم المحاضــرات والحلقــات النقاشـــية التــي تتنـــاول موضــوعات تفرضـــها المتغيــرات .ب
  .ةساحة المحلية واإلقليمية والدوليال وت ثيراتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية على

  .وصل بين مصادر المعلومات والمستفيدين منها ةحلق د. تشكل

  .ه. إجراء البحوث والدراسات حول تحليل المشكالت التي تواجه السياسات العامة للدولة

  .و. تقديم االستشارات حول االاتمامات أو المستجدات العاجلة أو الفورية للسياسات العامة

  .الحكومية بنزااة وحيادية وللصالح العا تقييم البرامج والمشاريع  .ز

  .السياسات العامة، وتسهيل استيعابها للجمهورو  تقديم التفسير والتوجيه حول المبادرات .ح

  .ط. توفير الكفاءات اكساسية والخبرات الالزمة للدولة إلعداد السياسات العامة

  .والدروس المستفادة التطبيق من  الل التحليل. تجسير الفجوة ما بين المعرفة و ي

  أسرعها لتحقيقهابل و د. الكش  عن أولويات التنمية في المجتمع، و ما اي أسهل الس

  .من  الل استخدا  الموارد واإلمكانيات المحلية المتاحة

  .ل. نشر اكفكار وأنماط التفكير الجديدة بين صانعي القرار والسياسات وأفراد المجتمع

  .ي بين صانعي القرار والمجتمعات المحلية . تفعيل الحوار السياس
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عتبـر بعـض المرااـز بمثابـة تلجيشـها، و  تـوفير الدراسـات اكمنيـة والدفاعيـة للدولـة وفقـا  لعقيـدة اكمـن القـومي . ا
الــدوليين، وذلــا لتبــادل المعلومــات والخبــرات مــن  ــالل اكورا   منتــدع مشــترد لصــانعي السياســات والبــاحثين

االمعهـد الـدولي لمكافحـة  ات اكااديمية، كمركز ارتسيليا فـي كيـاا العـدو. كمـا يـدير بعضـها،والمنشور   البحثية
الهجمـات إاإلراابيـةإ والمنظمـات والناشـطين إاإلراـابيينإ،  اإلراـاب، قاعـدة بيانـات علـى شـبكة اإلنترنـت، تشـمل

الدراســات فــي  تلـب مرااــزأ  اأســ  تعلقــة بهـذا المجــال. ومــن دواعـي اكالتقــارير اإلحصـائية الم باإلضـافة إلــى
فيهـا أو بسـبب اإلجـراءات والتـد الت  لضـع    يجاد الطلب الالز  على إنتاجهـا، إمـاإ فق في أالعالم العربي قد 

 البشـرية والماديـة فضـال  عـن أا العالقـة بـين مرااـز اكبحـاث نفسـها ليسـت و بسـبب ضـع  المـواردأالحكوميـة 

  .بالمستوع المطلوب

   :سرائيليةالتجربة اإل

حـرزه أالتفو  النوعي الـذي  ص به الدوائر، وبالرتم مناياا العدو نفسه محاطا  بمحي  عربي معاد  ويتربل  يعتبر
 ،التفــو  البــد لــه مــن رافعــة مســتقبلية تتعلــق بالبحــ  العلمــي فــي المجــالين اكمنــي والعســكري فإنــه يــرع أا اــذا

وانطالقا  .والمسلمين في مجال الصراا مع العرب ،يجدي لوحده ب ا التفو  العسكري لم يعد انطالقا  من قناعته
نـا فـي ولعلل  ،والصـارو  لـم تعـد اـي الحـروب الوحيـدة أيضا  من أا حروب اكمس الكالسيكية بالبندقيـة والرشـاش

ـأبتنا  حالة القرصنة االلكترونية ي وبالتـال. ا اـي عليـه فـي حالـة الحـربما  أسلحة فتااة في حالة السلم أاثـر ممل
بـ ا اـذا  البح  العلمـي يعتقـد جازمـا   كياا العدو الذي يخوض وينفق ويبذل جهودا  تير مسبوقة في ميداا ال إف

دع     .للمستقبل وذ ر   ومكاسب      من تفول  في ضوء ما يحققه اإلنفا  لن يذاب سع

 جلواال تراعات ك موال على اكبحاثوال ينفق المليارات من اك ، يرية ويذكر أا الكياا الغاصب ليس جمعية  

نفـا  اـو جـزءس أساسـي مـن القـرار اإل اـذا ال إ، بـل فقـ  لتطـوير اكبعـاد التقنيـة واال تراعـات المعرفيـةو  ،نسـانيةاإل
ى في عالم اليو  بـ )اقتصاد المعرفة ، بمعنـى ق فيه ضمن ما يسمل والتعمل  اإلسرائيلي لخوض اذا المجال العلمي

. ولـوال اـذه الفائـدة قنف ـيع  ضـعاف مـاأيجنـي مـن وراء ذلـا  والكيـاا ،اكولـى المعرفـة اـي اقتصـاد بالدرجـة اذه أال 
  .الشعوب أا يصل إلى ما وصل إليه لما استطاا العدو في اذه السنوات القليلة من عمر
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 سـرائيلية التـي نشـ ت فـي  ـل االنتـداب البريطـاني لفلسـطين عامـة ب نهـا ذاتاإل صفت الماسسات العلميةلقد اتل 

وجيزة مـن قيـا  دولـة الكيـاا الغاصـب  يحمل معه فكرة إحياء الثقافة اليهودية الصهيونية. وبعد فترةطابع روحي 
ول رئيس لحكومـة صـهيونية أ ،العلمي  الذي ترأسه دافيد بن توريوا  )المجلس 1949أنش ت حكومته في عا  

بينها، وتشـجيع البحـوث العلميـة  والتنسيقبرامج العلو  الفيزيائية والكيميائية والطبيعية والتكنولوجية  بهدف تنظيم
اكمثـل للمـوارد الطبيعيـة للدولـة ومـن ثـم تحسـين الوضـع االجتمـاعي  في الصناعة والزراعة، وتحقيـق االسـتغالل

أولـى القطاعـات  1974 عـا  سسـت ريـة للعلـو  والتكنولوجيـا  التـي توتعـد )اللجنـة الوزا .للمسـتوطنين والصـحي
لتقديم وتنمية البحوث العملية، والتنسيق بين النشاطات  نت تحديد سياسة طويلة المدعالحكومية العلمية. وقد تبل 

وإنشـاء صـناديق  دا ل الوزارات، وتعيين علماء رئيسيين فـي الـوزارات المعنيـة بالتكنولوجيـا، العلمية والتكنولوجية
 ا  شـيازارة العلـو  والتكنولوجيـا ، تمإلى )و  اللجنة لت اذهتحول  1982للعلو  والتكنولوجيا للبح  العملي. وفي عا  

 وشملت المها  المنوطة بها )عالوة علـى مـا سـبق  وضـع السياسـات العلميـة للدولـة، .مع  ط  الدولة الواسعة

واستحداث أقسا  علمية جديدة في  وتدريب العلماء الشباا، وت سيس مرااز متطورة دا ل الجامعات اإلسرائيلية،
، 1949إقامــة المعهــد الجيولــوجي ســنة ولــى للدولــة الكيــاا تــمل اك ة. ومنــذ البــداياتمختلــ  الجامعــات اإلســرائيلي

بـار آيـالاإ، إ ، وإقامـة جامعـة1952، وتعيين لجنة الطاقة النوويـة سـنة 1950اإلسرائيلي عا   ومختبر الفيزياء
تـل أبيـبإ عـا  ، وإقامـة جامعـة إ1955وايزمـاا    فـي إسـرائيل فـي معهـداء أول حاسـوب الكترونـي )امبيـوتروبن

، وإقامـة جامعـة إبـن توريـواإ 1958العـالي وإقامـة معهـد أبحـاث النقـب سـنة  ، وبتعيـين مجلـس التعلـيم 1956
ث البحــار ســنة أبحــا وإنشــاء جامعــة إحيفــاإ، وإنشــاء مركــز اكبحــاث الصــناعية وشــركة 1961النقــب ســنة  فــي

ــلل ا مرحلــة بنــاء البنيــة الماسســية التحتيــةأ. ويمكــن القــول 1966 زت فــي الخمســينيات علــو  فــي الكيــاا قــد تركل
سـاس إسـتراتيجية واضـحة لـا مـن اكا العـدو قـد امتأو الصـة القـول اـي  .واسـتمرت حتـى منتصـ  السـتينيات

   .المعرفة   من اقتصادللبح  العلمي نجح من  اللها في إيجاد اذا النموذب المتقدل  المعالم

   :ساسيةسرائيلية األنظرة في االستراتيجات اإل

  :في مجال التعليم العالي -أ 
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 داعمـا   ،واكبحـاث الوطنيـة ل مرااـز الدراسـاتفـي إدارة الـدول وتشـكل  حيويـا   التخطـي  االسـتراتيجي عنصـرا   ليمثلـ
الدولـة لتحقيـق مصـالحها وأاـدافها الوطنيـة. ومـن منطلـق  لصـياتة السياسـات واالسـتراتيجيات التـي تقـود ال  مكملـ

وتحديـدا  التعلـيم  مـن تخطـي  الدولـة الصـهيونية للسياسـة التعليميـة أولويـة قوميـة كـاا البـدل  اعتبار البحـ  العلمـي
بحاجاته من الموارد البشـرية والماليـة. وحتـى  نها من تخصيص كل قطاا أو فراالعالي والبح  العلمي بما يمكل 
اكساســية  ات العلــو لــى أا الخــريجين فــي ا تصاصــإإســرائيل، نشــير  العــالي فــي نفهــم مــدع مخرجــات التعلــيم

كــاا لــدع إســرائيل  1973ففــي عــا   .والتطبيقيــة يعــدوا المصــدر اكول لكــوادر العلمــاء فــي الكيــاا الغاصــب
ألـ  عـالم  25كاا لدع العـدو  1990عالم، وفي عا   4600 عالم وبعد عشر سنوات ارتفع العدد إلى 2400

آالف  10عالمـا لكـل  135هندسـين لديـه قـد بلـ  نشـر فـي الكيـاا إا عـدد العلمـاء والم وفـي أوا ـر التسـعينيات
المهندسـين اإلسـرائيليين العـاملين فـي البحـ   عالما في حالة الواليات المتحدة ، وكاا عـدد 85إسرائيلي مقابل )
ر معهــد التخنيــوا ماسســات التعلــيم ويتصــدل  .الــرقم فــي حالــة العــالم العربــي عشــرة أمثــال 2000والتطــوير عــا  

عمـارة وأطبـاء  ألـ  مهنـدس وعـالم ومهنـدس 40نحـو  1997 ـر عـا  آب منـه حتـى إذ تخـرل  اإلسـرائيلي، العـالي
والبــاحثوا علــى مختلــ  مرااــز اكبحــاث فــي  مجــاالت العلــو  والتكنولوجيــا. ويتــوزا العلمــاء ىو بــراء فــي شــتل 

 )أوا ـر أل  شـخص 40والزراعية وسوااا، وفي قطاا االلكترونيات وحده اناد  القطاعات العلمية والصناعية

وتقنيـوا. واـذه المخرجـات العاليـة  % مـنهم مهندسـوا 60التسعينيات  ثلثهم تقريبا  من  ريجي الجامعات ونحو 
الهجـرة فـي انتقـال الكيـاا إلـى مجتمـع صـناعي حـدي  حيـ  بلغـت  لماسسات التعليم العالي ساامت إلى جانب

اـذا  .العاملـة % مـن مجمـوا القـوة البشـرية33بة العلـو  والتكنولوجيـا )أواسـ  الثمانينيـات  نسـ نسبة العاملين فـي
ر أدنـى جامعـاتهم مقـابر بحثيـة نتيجـة عـد  تـوفل  كثيـرا  مـن العلمـاء والبـاحثين العـرب بـاتوا يـروا فـي ال أفـي حـين 

 الجامعات ال تبخل في إقامة المباني، والمرافـق الخدماتيـة، لكـن عنـد ضـرورات أساسيات البح  العلمي، فإدارة

  .علمية تتراجع وتنتظر لكي تتبرا لها جهة ما بمواد بحثية ومكتباتالبح  العلمي 

  :في المجال العسكري  - ب

اإلنفـا   % من إجمـالي76، بتوجيه أاثر من 1980اإلحصائيات الرسمية المتاحة عا   سرائيل، بحسبإقامت 
الــدعم العلمــي  اــذه الجهــود مــع ت كــلالحكــومي المخصــص للبحــ  العلمــي، إلــى اكبحــاث العســكرية. وقــد أدل 

أصــبحت مبيعــات الســالح المصــنع فــي الكيــاا الغاصــب  والمــالي الخــارجي الكبيــر و اصــة اكمريكــي إلــى أا
الـذي أصـبح معـه اـو القطـاا القائـد فـي  القطـاا العسـكري الصـناعي إلـى الحـدل  وقـد تطـور بلـدا، 62تسـو  فـي 
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عمالقة الدول المصدرة للسـالح فـي  الخامسة بعدالمرتبة  تلوتقد  العدو اإلسرائيلي حتى اح .الثمانينيات اقتصاد
واــذا  ،مليــار دوالر 2.5-2للصــناعات العســكرية ) بحســب المعلــن    ويتجــاوز حجــم المبيعــات الســنوية .العــالم
 . من الرقم الحقيقي قل بكثيرأالرقم 

  :التعاون العلمي مع الخارج - ج

فـي الخـارب، وقـد جـاء فـي  المسـتوي الرفيـع التـي تعقـد العدو اإلسرائيلي في أتلب الماتمرات العلميـة ذات يشترد
العلميـة. ومعلـو  أا المسـتوع  الـدول التـي شـاركت فـي المـاتمرات المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة في ترتيـب

ودفعهـا إلـى المسـاامة  للبحوث اإلسـرائيلية فـي الخـارب اـو الـذي أثـار ااتمـا  صـناديق البحـوث فـي العـالم الرفيع
 . بح  العلمي دا ل الكياافي ال

السـو  اكوربيـة  نوعي على عالقات العـدو العلميـة مـع الخـارب بعـد توقيـع االتفاقيـة العلميـة مـع اذلا طرأ تطور
العلميـة الجماعيـة لـدول المجموعـة اكوروبيـة.  المشتركة، حي  وضع بمقتضااا تحـت تصـرفه مجمـل المنجـزات

 العالقات اكمريكية اإلسـرائيلية ومثـال علـى ذلـا الصـندو  القـومي من تطور أما التطور اكابر فهو الذي نتج

قــومي أ ــر للبحــوث  بــدأ عمــل صــندو   978. وفــي مســتهل عــا   1974اكمريكــي اإلســرائيلي للبحــوث عــا  
 ،ميركـي االسـبق رونالـد ريغـااالـرئيس اك الصـناعية. أمـا مشـاركة الكيـاا فـي مشـروا حـرب النجـو   ـالل عهـد

 ـر فـي اـذا المشـروا آي جانـب أشراد إأمريكا ما كانت تنوي  االعتبار أال  ابر مع اك ذ بعيننجاز اكفهو اإل
بفضـل المسـتوع المتميـز  بـواب  زانـة التكنولوجيـا اكمريكيـة أمـا  العـدوأب عليه فـتح الخطير، والذي ترتل  العلمي

علـى أنـه كـاا قـد  ا يدلل لهذا البرنامج ممل بحثا   150حوالى  للباحثين اإلسرائيليين. ويكفي أا نعلم أا الكياا قد 
  .في ميداا البحوث العلمية قبل أا ينضم رسميا  إلى المشروا قطع شوطا  بعيدا  

  :تمويل البحث العلمي -د 

الناتج المحلي مقارنة  المبال  المخصصة لتمويل عمليات البح  والتطوير في كياا العدو نسبة كبرع من تشكل
% مـن 40سـرائيلية تخصـص نحـو الماسسـة اإل لعـالم . وتاكـد دراسـات متخصصـة أامـع عـدد كبيـر مـن دول ا

صناديق اسرائيلية  اصة باكبحاث والتطوير، أو من  ـالل التعـاوا مـع دول  المبال  لتنمية المعرفة عن طريق
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عيـة الصـناديق الجام مباشـر، فضـال  عـن سـرائيلية بشـكل  صـناديق ممولـة مـن قبـل الحكومـة اإل أو بواسـطة أ ـرع 
التعليم العالي مصدر دعمها المالي والفني. أما بقية  العامة التي تشكل لجنة التخطي  والميزانية التابعة لمجلس

المجـالين  لألبحاث في مجالي الصحة والرفاه االجتماعي،  اصة وأا تحسين الماشرات فـي سكرل المبال  فهي تع 
نفــا  مــن الكيــاا. وقــد تطــورت نســبة اإل اليهــود إلــىالمــذكورين يعتبــر مــن أاــم العوامــل التــي تشــجع علــى اجــرة 

إلــى  1984% ســنة 3إلــى  1977% عــا  2.2إلــي  1965عــا   %1.5النــاتج المحلــي لميزانيــة اكبحــاث مــن
. وإذا علمنــا أا النــاتج المحلــي اإلجمــالي إلســرائيل بلــ   2002عــا   %4.8 لتصــل إلــى 2000% عــا  3.7
، وصـلت  2004 مليـار دوالر، وفـي عـا  5.3منـه بلـ  حـوالى  مليـار دوالر فـاا مـا ص البحـ  العلمـي 110

، بلـ  2008وفـي عـا   القـومي اإلجمـالي ٪ مـن ناتجهـا4.7نسـبة اإلنفـا  علـى البحـ  العلمـي فـي الكيـاا إلـى 
مــا تصــرفه الحكومــة الصــهيونية علــى البحــ  والتطــوير المــدني فــي  بــ ا معــدل ا  مليــار دوالر، علمــ 9حــوالى 

بكاملـه، بينمـا  ٪ مـن الموازنـة الحكوميـة المخصصـة للتعلـيم العـالي30.6العـالي بلـ  مـا يـوازي  ماسسات التعليم
الخـاف  والصـيانة والتجهيـزات، بينمـا يصـرف القطـاا يصرف الباقي على التمويل الخاف بالرواتب، والمنشـتت

، اك ـرع  ل المتقدمـةاإلنفـا  العـا  علـى اكبحـاث والتطـوير. وإذا قـورا وضـع الكيـاا بالـدو  ٪ مـن52مـا نسـبته 
اـذا الميـداا، حيـ  احتـل المركـز الثالـ  فـي  مـن الـدول الغنيـة والبلـداا المتقدمـة فـي ا  نجد أنه نافس وسبق كثيـر 

 الخـامس عشـر فـي كاليفورنيـا وبوسـطن، والمركـز إوادي السـيليكوا إالمتقدمـة بعـد  العالم في صناعة التكنولوجيـا
إلى مساحته فهو  ا  عدد سكانها قياس ألبحاث واال تراعات. أما بالنسبة إلىنتجة لبين الدول اكولى في العالم المع 

  .العلمية اكول في العالم على صعيد إنتاب البحوث

  :الدور الفاعل للدولة الصهيونية في دعم سياسات البحث والتطوير -هـ 

 1968اانت فـي عـا   داياتوالب ،الحكومة اإلسرائيلية الدور الرئيس في قصة نجاح البح  والتطوير لعبت -1
فـي وزارات الصـناعة  the office of the chief scientist  OCS إنشـاء المكتـب العلمـي الرئيسـي حـين تـمل 

والتجــارة ليكــوا المشــرف الــرئيس علــى عمليــة التطــوير العلمــي دا ــل اــذه  والزراعــة والــدفاا والطاقــة والصــحة
 اصـة بالتنميـة  ويقـد  استشـارات ،عضوا  في المكتب العلميحي  يكوا مستشار الرئيس في كل وزارة  الوزارات

التطــوير واــو التمويــل الــذي يقدمــه المكتــب  والتطــوير والبحــ  العلمــي، كمــا يحــدد التمويــل الــالز  لمشــروعات
  .يسمي مناطق التكنولوجيا العلمي للرئيس، كما يشرف على ما
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ـــات البحـــ  والتطـــوير -2 ـــانوا تشـــجيع عملي ـــذي يـــنظل  1984ا  الصـــناعي لعـــ صـــدور ق ـــدعم وال م انســـياب ال
 والتشريع استهدف ادفين رئيسين اما تطوير القاعدة العلمية وتطوير الصناعات لمشروعات البح  والتطوير،

  .ذات التوجه التصديري والقانوا او الذي ينظم حركة المكتب العلمي الرئيس

ماسسـة  1800أاثـر مـن  كيـاا العـدو ا ا ن فـيإذ يتـوطل  ،بـرامج الـدعم الحكـومي للمكتـب العلمـي الـرئيس -3
الصـادرات اإلسـرائيلية  اصـة فـي مجـال الصـناعات  % مـن50في مجاالت البح  والتطوير وتسهم بما يعادل 

  . التكنولوجية

  :ضافيااإساسياا أعامالا  -5

  :ئيل واماسراإحتى تكتمل صورة البح  العلمي في ضافتهما إلى أا ثمة عاملين آ رين يمكن إشارة تجدر اإل

  :أوالاالهجرة

اسـتمدت منـه الدولـة  معينـا  ال ينضـب مثلت الدول الغربيـة والشـرقية المتقدمـة وفـي طليعتهـا الواليـات المتحـدة فقد
والتكنولــوجي، وفــي  ــل قــانوا الجنســية المــزدوب أصــبح كــل عــالم أو تقنــي  العبريــة كــل أشــكال الــدعم العلمــي

ثمنــا  تاليــا  مقابــل  ه بــت ر المنجـزات التــي دفعــت الــدول اك ـرع يمــدل  مو فــا  لخدمــة المشـروا الصــهيوني يهـودي
يحمل  الصة جهـود زمالئـه العلمـاء وجهـوده الخاصـة  الحصول عليها، ثم إذا ما توافرت شروط اجرته الكاملة

 فـي اـذا ل نموذجـا مثاليـا  مجانيـة. ونمـوذب يهـود االتحـاد السـوفييتي السـابق يشـكل  إلـى الدولـة الصـهيونية كهديـة

 1968اليهـود المهـاجرين قـد بلغـت عـا   ن أا نسبة العلمـاءيتبيل  ،الكياا في الصدد. وفي دراسة أااديمية نشرت
% مـن العـاملين فـي 86الفتـرة وأشـارت دراسـات أ ـرع أا نسـبة  % مـن مجمـوا المهـاجرين فـي اـذه33حـوالى 

الجامعـة  % مـن أسـاتذة65كوروبية   تساوي المهاجرين الوافدين، وأا نسبة الكفاءات ) ا القطاا الطبي ام من
فقــ  ولــدوا فــي فلســطين  %34 أســتاذا فــي الجامعــة العبريــة مــنهم 547كــاا انــاد  1963العبريــة وفــي عــا  

بلغـت  2000السوفييتي منذ نهاية الثمانينيات حتى منتص  عـا   المحتلة. كذلا فإا موجة الهجرة من االتحاد
والكثيـر مـن عناصـراا  رة نوعية تمثل قطاعات رفيعة من التعليم المتميـز،مهاجر. وكانت تلا اج حوالى مليوا 

والحساسية قبل انهيار منظومة االتحاد السـوفياتي، ممـا  ااا يعمل في قطاعات علمية وتكنولوجية شديدة التقد 
  . مسيرة البح  العلمى فى الكياا ااا له ت ثير اائل على

  :ثانياا دور القطاا الخاف
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ففـي  ،ذلـا كثيـرة فـي العـالم مثلـة علـىكاطاا الخاف في دعم البح  العلمي و ايد على دور الق من التانا  البدل 
يقــو  علــى تمويلهــا ودعمهــا مــن قبــل الشــركات الكبــرع ،  أتلــب جامعــات العــالم نجــد أا المرااــز البحثيــة فيهــا

  .أوالقطاا الخاف عامة

عـد  تقـدير اــذا  ثيـة فـي العــالم العربـي يرجـع إلــىالضـعي  مـن قبــل القطـاا الخـاف للماسســات البح واإلسـها 
الميزانيــات التــي ترصــداا المرااــز والجامعـــات  القطــاا لقيمــة البحــ  العلمــي وجــدواه. إضــافة إلــى عــد  كفايـــة

وإلــى الفســاد المــالي واإلداري الملحــو، فــي الجامعــات ومرااــز البحــوث  وماسســات المجتمــع للبحــ  العلمــي ،
  .العربية

مـــن المـــوارد  %74قـــد ســـاام بنســـبة  2002ا القطـــاا الخـــاف عـــا  أفمـــن الجـــدير بالـــذكر فـــي الكيـــاا  مـــاأ
% . واــذا 52التــي كانــت  1990 % علــى نســبة إســهامه عــا 42المخصصــة للبحــ  العلمــي أي بزيــادة تبلــ  

ه العلمي، ياشر على دور وو يفة إنتاجيـة العلـم وعلـى أا لـ اإلسها  المتزايد للقطاا الخاف في ميزانية البح 
تحسـين اإلنتـاب  مجزيا ، ومن  الل اذا العائد كاا يجري اقتطاا اـذه النسـبة كا العلـم سـاام فـي ا  عائدا  ترااميل 

طـا  باإلنتـاب وأا تبوعلـى أا البحـ  العلمـي كـاا مر  وتعظيمه. واـذا اإلنفـا  داللـة علـى الـدور االجتمـاعي للعلـم
  .لها عائد اقتصادي مجز اكبحاث التي كانت تمول كاا

  :مراكز أبحاث صهيونية تهتم بوضع خطط استراتيجية وسياسات عامة

  :معهد االستراتيجيات الصهيونية -أ

والتعلـيم، وحقـو  اإلنسـاا،  ، ويبح  في مجـاالت السـلطة التشـريعية، والـدين والدولـة،2005المعهد عا   ست سل 
ويهـتم المركـز بعالقـة الـدين والدولـة ، BDSالمقاطعة العالمية وتحسين صورة إإسرائيلإ من  الل محاربة حركة

إسـرائيلإ اـي الدولـة إ فـي المـدارس العامـة، باإلضـافة لنشـره مقتـرح قـانوا دسـتوري يـنص علـى أال  ونظا  التعليم
اندل، الذي عمـل فـي مكتـب رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين   القومية للشعب اليهودي. يدير المركز بوعاز

 . Institute for (Zionist Strategies, 2016)) نتنيااو
  :مركز شاشا للبحوث االستراتيجية -ب
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للجامعــة العبريــة فــي  البروفيســور شــلومو حســونواو تــابع 2012، ويــديره منــذ عــا  2003المركــز عــا  ئ أعنشــ
ـز علـى القضـايا االسـتراتيجية  القدس، ويهتم بالرب  بين البحوث والتطبيق على أرض ذات اكاميـة الواقـع، ويركل

  .عمل ودراسات، باإلضافة إلى عقد حلقات دراسية حول اذه القضايا  لوطنية، وينشر أوراا

اســتراتيجية مســتقبلية،  المركــز مــع الجامعــات والمعااــد البحثيــة اك ــرع فــي الكيــاا بهــدف وضــع ر يــة يتعــاوا 
  .2050عا  ونشر دراسات تتعلق بمستقبل الكياا المحتل حتى

  :معهد شموئيل نئمان -ج

 بمبـادرة مـن شـموئيل نئمـاا، ويهـدف إلـى تنفيـذ ر يتـه بتعزيـز العلـو  1978عـا   س المعهـد فـي التخنيـوا ت سـ

ـز علـى صـياتة سياسـة  ا  بحوثـ والتكنولوجيا، واكوضاا االقتصادية واالجتماعية لدولة الكياا. فالمعهـد ينـتج تعركل
 لتحتيـة والبيئـة والطاقـة، وتيراـا مـن القضـايا ذاتوالتعليم العالي، والبنية ا وطنية للعلو  والتكنولوجيا والصناعة،

استنتاجات وتوصيات المعهد يتم مراعاتهـا  اكامية، وذلا بهدف زيادة المناعة القومية لدولة الكياا. ولذلا فإال 
المســـتويات، وفـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت يـــتم العمـــل بالتعـــاوا مـــع المكاتـــب  مـــن قبـــل صـــناا القـــرار فـــي مختلـــ 

  .الحكومية

باالسـتناد إلـى البحـوث وتحليـل  ر يـة المعهـد فـي تعزيـز اتخـاذ قـرارات قوميـة مسـتنيرة فـي دا ـل الكيـاا تـتلخص
  . المعلومات. يرأس المعهد البروفيسور زئي  تدمر

  :مركز موشيه داياا -د

مل ي في عا   1965شيلواح. وفي عا   كمعهد ر وفن 1959ت سس المركز عا   اندمج مع جامعة تل أبيب، وسع
ومتعـــدد  مـــن ورثـــة دايـــاا وأصـــدقائه، واـــو مركـــز تيـــر حزبـــي ا  موشـــيه دايـــاا بعـــد دعمـــه ماليلـــ مركـــز 1983

  .التخصصات، ويعكرلس جهوده لدراسة الشر  اكوس  المعاصر وإفريقيا

، وبالتـالي 21القـرا الــ  المركـز اكساسـية اـي تـوفير اكدوات واإلطـار التحليلـي لفهـم الشـر  اكوسـ  فـي مهمـة
الكياا و ارجه. يعمـل فـي المركـز فريـق مـن البـاحثين  ابة مصدر لصانعي القرار والجمهور في دا لليكوا بمث

 اإلنجليزيـــة والعربيـــة والتركيـــة والكرديـــة والفارســـية، واـــم مـــن ذوي الخبـــرة يتقنـــوا عـــدة لغـــات، مـــن ضـــمنها

  .التاريخية للمنطقةوالثقافية و  واال تصاف و اصة في تحليل الظواار واالتجااات السياسية واالقتصادية
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ـــى  ـــتم تمويلـــه بواســـطة المـــنح ومســـاامات الماسســـات، باإلضـــافة إل يـــدير المركـــز البروفيســـور عـــوزي رابـــي، ويع
  .الصناديق الخيرية

  :مرااز أبحاث تهتم بالقضايا االجتماعية -

  :معهد رئوت -1

ترينشـتاين. يهـتم  سه تيـديليكوا منظمة تير ربحية ومن دوا انتماء سياسي، ويرأ 2004المعهد عا   ت سس
االستراتيجية الالزمة لدولة االتتصاب وإالشعبإ  المركز بمجال االبتكار االجتماعي، ويعمل إلحداث التغييرات

  .اليهودي

التصــدي للتحــديات  الرئيســة للمعهــد اــي مســاعدة حكومــة الكيــاا ومختلــ  الهيئــات العامــة فيهــا، فــي المهمــة
السياسـي. المجـاالت اكساسـية التـي يهـتم بهـا المعهـد اـي  لتـي تواجـه بنيـة النظـا االستراتيجية التـي تواجههـا، وا

  .واالقتصادية واكمنية، والعالقات بين الكياا والعالم القضايا االجتماعية

سـواء اإلسـرائيلية أو  من الجهـات المانحـة الخاصـة، وال يقبـل التمويـل مـن الجهـات الحكوميـة، ا  ماليل  يعدعم المعهد
  .الميزانية السنوية اإلجمالية للمعهد ٪ من15ة، كما ال يقبل التبرعات التي تتجاوز اكجنبي

  :مركز طاوب -2

لصـانعي السياسـات  ، ويديره آفي فيس، وذلا بهـدف تـوفير وجهـة نظـر مهنيـة شـاملة1982المركز عا   ت سس
  .ماعيةاالقتصادية واالجت في الكياا، فضال  عن تقديم مقترحات سياسية في المجاالت

 المجتمع واالقتصاد والسياسةإ، الذي يتناول التحديات االجتماعيةا من أام منشورات المركز تقرير إحالة الدولة

الوضعإ، تحوي تحلـيالت مهنيـة  واالقتصادية التي تواجه الكياا. كما يصدر المركز نشرة دورية بعنوااا إصورة
  .قصيرة في القضايا المعاصرة

صـناا القـرار فـي فلسـطين  علـى اسـم إسـينجرإ، ويسـتفيد مـن نتـائج أبحاثـه كبـار ا  سنويل  ا  دوليل  ا  ماتمر  يعقد المركز
والمو فــوا الفنيــوا علــى جميــع المســتويات، باإلضــافة إلــى  المحتلــة، بمــا فــي ذلــا الــوزراء وأعضــاء الكنيســت
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و ارجـه، والتـي  ا ـل الكيـاااإلسرائيلية الكبرع، والمنظمـات االجتماعيـة والكيانـات اك ـرع فـي د وسائل اإلعال 
  .تهتم بمستقبل الدولة

  :مركز أدفا -3

الشـرقيين، والحركـة  بمبـادرة مـن ثـالث حركـات اجتماعيـة، اـي حركـة مسـاواة اليهـود 1991المركـز عـا   ت سـس
يهـتم المركـز بدراسـة المجتمـع اإلسـرائيلي، ويتخصـص  .النسائية، وحركة المسـاواة فـي الحقـو  للمـواطنين العـرب

والعدالـة  لمعايير المسـاواة  ا  ة واالقتصادية للحكومة، وذلا وفقوالسياسات االجتماعي رصد وتحليل االتجاااتفي 
ه المركز اجتماعي إديمقراطيإ، ويرأسه البروفيسور   .يوسي دااا االجتماعية. توجُّ

  :مركز فلورسهايمر -4

فـي  لمعهـد الدراسـات الحضـرية واإلقليميـة فـي كليـة العلـو  االجتماعيـة ا  وأصـبح تابعـ 2007أعنشـئ المركـز عـا  
المحلــي وعالقتــه بــالحكم المركــزي،  الجامعـة العبريــة بالقــدس. يهــتم المركـز بنشــر دراســات تتعلــق بقضــايا الحكـم

 العربيــة، وكــذلا الفجــوات بــين الســلطات المحليــة المختلفــة، وعالقــة وجوانــب الحكــم والتخطــي  فــي المجتمعــات
  .بالدولة. يديره البروفيسور عيراا رازين الدين

  :مرااز أبحاث تهتم بالجانب الفكري  -8

  المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية -أ

أرييه كارموا ورجل اكعمال  وتير حزبي، وبمبادرة من الدكتور مستقالا  ا  ليكوا مركز  1991المعهد عا   ت سس
للمركـز. يعنـتج المركـز مجموعـة مـن البحـوث تتعلـق  ا  بلسـنر مـدير  يوحنااععيل َن  2014برنار ماركوس. وفي عا  

واالقتصـاد والـدين والدولـة،  واإلصالح دا ل الحكومة اإلسرائيلية، ويعمل بـاحثوه فـي مجـاالت القـانوا  بالتخطي 
  إ.ووسائل اإلعال  والديمقراطية وإاإلرااب

وترســيق قيمهــا، وتعزيــز  ت إالديمقراطيــةإ فـي الكيــااإا الهــدف الــرئيس لـه اــو )تعزيــز الماسســاإالمعهــدا  يقـول
ـــ إإســرائيل ادولــة يهوديــة وديمقراطيــةإ، وتحســين أداء الهيااــل الحكوميــة  البنيــة التحتيــة اك القيــة والماسســية ل
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الشــرااة  طــر  التعامــل مــع التحــديات اكمنيــة للحفــا، علــى القــيم الديمقراطيــة، وتعزيــز واالقتصــاد، وصــياتة
  .المجتمع اإلسرائيلي والمواطنة في

  :مركز شاليم -ب

ـَس  وذلـا مـن أجـل  أاـاديميوا وشخصـيات عامـة مـن دا ـل الكيـاا و ارجـه، 1994المركـز فـي القـدس عـا   أسَّ
اليهـوديإ. يهـتم المركـز بعـدة مجـاالت، أامهـاا  إتعزيـز اكسـس الفكريـة الالزمـة الزداـار دولـة إإسـرائيل والشـعب

وتـاريق  فلسـفة العامـة، والفكـر الـديمقراطي، والسياسـات االجتماعيـة واالقتصـادية،وال الفكـر اليهـودي والصـهيونية
  .إالشعب اإلسرائيليإ، والقانوا اإلسرائيلي، وعلم ا ثار

بـرامج الزمـاالت لكبـار  المركز ماسسة تعليمية، فقـد بـادر إلـى إطـال  مجموعـة متنوعـة مـن البـرامج، مثـل يععتبر
العلـو  اإلنسـانية واالجتماعيـة مـن دا ـل الكيـاا و ارجـه،  العـاملين فـي مجـاالت البـاحثين وحملـة الـدكتوراة، مـن

المــدارس  مرحلــة مــا قبــل التجنــد للجــيش )القيــادات الشــابة فــي الجــيش  مــن جهــة، وطــالب وبــرامج دعــم وإثــراء
  .(2016الثانوية من جهة أ رع )المركز اكااديمي شاليم، 

  : ة المعاصرةمعهد أبرااا  اارماا لدراسة اليهودي -ب

َس كلية العلو  اإلنسانية عا  يتبع البروفسور موشيه ديفيس  1959 المعهد للجامعة العبرية في القدس، حي  َأسَّ
أعطلــق علــى المعهــد اســم أبرااــا  اارمــاا، ســفير الكيــاا . 1973 ، والــذي ترأســها حتــى عــا  1996 – 1916)

  .، ومستشار الجامعة حتى وفاته1983 – 1968ين ورئيس الجامعة العبرية ما ب لدع الواليات المتحدة،

والتدريس، وتشـجيع  او إطار للبح  والتدريس متعدد التخصصات، ادفه تعميق الفهم لمجاالت البح  والمعهد
المعاصــر. شــارد المعهــد فــي وضــع المــنهج  نمــو طــر  جديــدة للتفكيــر فــي دراســة العــالم اليهــودي فــي الجيــل

 وزارة تـاريق إســرائيل واليهوديـة المعاصــرةإ، واـو مــنهج دراسـي لطلبــة" مـن  ــاللالدراسـي لليهوديـة المعاصــرة، 

اعيـة فـي القـرا الــ والمحرقـة واإلبـادة الجم البكـالوريوس والماجسـتير والـدكتوراة فـي الدراسـات اليهوديـة المعاصـرة،
  .إسرائيل واليهودية المعاصرة من قسم تاريق ا  ، ليكوا جزء20

التوثيق، مثـلا اكرشـي  السـينمائي للمخـرب اليهـودي سـتيفن سـبيلبرغ،  المحفو ات ومراازيتبع للمعهد عدد من 
  .التوثيق إلحصائيات وديموترافيا اليهود، ومركز التوثيق الشفوي  ومركز
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  :مركز فيدال ساسوا الدولي لبحوث الالسامية -د

اونسوني. يهتم المركـز بدراسـة  انيوالفي الجامعة العبرية بالقدس، يترأسه البرفسور م 1982المركز عا   ت سس
ويركــز علــى العالقــة بــين اليهــود وتيــرام، و اصــة فــي أوقــات   ــاارة معــاداة الســامية عبــر العصــور المختلفــة،

 The Vidal Sassoon) .َيعقــد المركــز مــاتمرات ويعصــدر منشــورات بشــكل دوري  .اكزمــات والصــراعات

International Center, 2013)  

  :رماا لدراسة العقالنيةمركز فيد -اــ

لصـنع القـرار. يعمـل  في الجامعة العبرية بالقدس، ويسعى الستكشاف أساس منطقي 1991المركز عا   ت سس
واالقتصـاد، وعلـم الـنفس، وعلـم اكحيـاء،  تحت  ل المركز مجموعة متنوعـة مـن التخصصـات فـي الرياضـيات،

 جاريـــة، واإلحصـــاءات، والقـــانوا، وقـــد فـــتح المركـــز بـــابوالفلســـفة، واكعمـــال الت والتعلـــيم، وعلـــو  الكمبيـــوتر،

  .االنتساب لدرجة الدكتوراة 

 وتطبيقاتهـا، ويسـعى لتعزيـز التعـاوا بـين البـاحثين فـي حقلـين أو ثالثـة حقـول يهتم المركز بدراسة نظرية اللعبة

ة فـي أربـع كليـات أقسـا  مختلفـ مختلفة، وذلا باالعتماد على أصـحاب الموااـب مـن العلمـاء البـارزين مـن عشـرة
  .2006 - 2005بالجامعة، اعتبار ا من العا  الدراسي 

والمحاضــرات، ويستضــي  علمــاء مــن جميــع أنحــاء  ينشــ  المركــز فــي عقــد ورش العمــل والمــاتمرات والنــدوات
 The Federmann) .النقـاش. يترأسـه حالياـا البروفيسـور كريمــر إيـالا العـالم، كمـا ينشـر سلسـلة مــن أورا 

Center for the Study of Rationality, 2016)  

  :معهد فاا لير -و

س مبمبادرة مـن ع 1959المعهد في القدس عا   ت سل نحـو المعـارف اإلنسـانيلة  ا  ائلـة فـاا ليـر، بهـدف المضـيل قعـدع
مـة، وال ا  مركز  في مجاالت الفلسفة والمجتمع والثقافة. يعمل المعهد يتلقـى خطـاب الفكـريل العـا ل، و للدراسـات المتقدل

ـــغل أدوار فـــ مـــن صـــندو   ا  دعمـــ ، وَيشو وحساســـية  مركزيلـــة فـــي مجـــاالت ذات أاميلـــة حاســـمة ا  اا ليـــر الهولنـــديل
نـت مسـاامات نـواة مـن البـاحثين   .اإلسـرائيليل   اجتماعيلة، تتفاعـل مـع بـار التـوتلر المركزيلـة فـي المجتمـع وقـد مكل

بإصـالحات وإد ـال منهجيلـات حديثـة ومبتكـرة فـي مجـال مـن القيـا   ذائعـي الصـيت، الـذين يعملـوا فـي المعهـد،
كين المدنيل  التربية ديلة الثقافيلة الرسميلة وتير المنهجيلة، وفي أبحاث السياسات، ومجاالت التمو   .والتعدل
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ــة اليهوديلــةا يعمــل المعهــد فــي أربعــة مجــاالت مركزيلــة ويل ، والثقافــة والهع مــة، والمجتمــع المــدنيل  الدراســات المتقدل

هـــات  عاصـــرة، والتعـــاوا اإلقليمـــيل المتوســـطي. يعتمـــد المعهـــد فـــي المجـــاالت اكربعـــةالم المـــذكورة منـــااج وتوجل
ــذ مشــاريع مختلفــة ويــدير حلقــات نقــاش، ، ومــع  متنوعــة، وينفل ع التعــاوا مــع منظلمــات المجتمــع المــدنيل ويشــجل

سات اكااديميلة سة الحاامة الماسل   .والماسل

اجتماعيلـة تطبيقيلـة، ويطـولر ويطبلـق بـرامج تربويلـة، ومجموعـة  ا  وأبحاث ياسات العاملة،في الس ا  يعجري المعهد أبحاث
  .جبرائيل وتسكين برامج التدريب للمربلين والقادة المجتمعيلين. يرأس المعهد البروفيسور من

  :مركز موالد -ز

ذي انهــار بعــد فشــل تحقيــق تغييــر طويــل اكمــد، وتنشــي  معســكر اليســار الــ بهــدف 2012ت ســس المركــز عــا  
فـي روح  طـاب  ، واـو يسـعى إلـى ضـق الخطـ  واكفكـار2000اامب ديفيد واالنتفاضة الثانيـة عـا   محادثات

  .ومن دوا أحزاب الوس  اليسار اإلسرائيلي، بهدف إنشاء نظا  من كتلتي اليمين واليسار،

ـــه إلـــى ثالثـــة مجـــاالت، اـــيا الشـــاوا  الخارجيـــة واكمـــن، والمواطنـــة، يـــرأس المركـــز أفنيـــر أنبـــار، وينقســـم عمل
  .المجتمع واالقتصاد

والمليـاردير جـورب سـوروس،  ،إتمويل المركز عبر تبرعات المانحين، وعلى رأسهم صندو  إإسرائيل الجديـدة يتم
قرر المركز سحب طلبـه  2016وزارة  ارجيتها، وفي عا   وصندو  اإل وة روكفلر، والحكومة السويسرية عبر

ــإ للتمويــل مــن صــندو   التعزيــز  ة حــول كيفيــةة وجــود  الفــات اســتراتيجية مســتمرل إســرائيل الجديــدةإ، وذلــا بحجل
  .السليم للقيم المشتركة

باإلضـــافة إلـــى دعـــم فكـــرة إنشـــاء دولـــة  وتحليـــل الدعايـــة اإلســرائيلية، يقــو  المركـــز بـــإجراء اســـتطالعات رأي،
امبــادرة الســال   وباالعتمــاد علــى مقترحــات،علــى أســاس حــل الــدولتين، وعبــر المفاوضــات الثنائيــة،  فلســطينية

   .2002العربية )بيروت 

  :معهد رواب  -ح
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اليهوديـة واإلسـرائيلية،  في جامعة بن توريوا، ويهتم ببحوث اكدب وسياقات الثقافـة 2001المعهد عا   ت سس
ل المركـز مـن صـندو  اليهـودي والمجتمـع اإلسـرائيلي. يع  من أجل دراسة وتعزيز الرواب  الثقافية بين المجتمع مـوَّ

َيجمعـوا بـين  بنيامين إدموند دي روتشيلد ، وادفه الرئيس او تعزيـز البـاحثين الشـباا، الـذين قيسارية )صندو  
االجتماعي. رئيس المعهد وصاحب فكرة ت سيسه او البروفيسور   التفو  اكااديمي والحساسية الثقافية وااللتزا 

  .ي اكدب العبري يغال شوارتس، أحد كبار الباحثين ف

   ايافيه –مركز الدراسات االستراتيجية )جافا  –ط 

شــاحار واللــواء أاــاروا  بمبــادرة مــن جامعــة إتــل أبيــبإ مــن ق َبــل البروفيســور حــاييم بــن 1977فــي عــا   ت ســس
ء املحق عسكري في الواليات المتحدة وكندا، قائدا للوا ياري  )ااا رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، وعمل

وفاته في  رئيس اكركاا  الل يو  الغفراا  الذي ترأس أيضا المعهد منذ ت سيسه وحتى توالني سابق، مستشار
  .1994عا  

تغيـر اسـمه ليصـبح مركـز يافيـه  1983الكيـاا. فـي عـا   تركـزت أعمـال المركـز فـي قضـايا اكمـن والـدفاا عـن
ر المركز أصبح اسمه لألبحاث اإلستراتيجية، ل  معهد أبحاث اكمن القومي، 2006في عا   وبعد أا تطوَّ وتحوَّ

  .مادي عنها إلى ماسسة أااديمية تابعة لجامعة تل أبيب، لكنه يتمتع باستقالل

ااديميلـة إجـراء أبحـاث أساسـيلة تسـتوفي المعـايير اكي فين رئيسين، يتمثل الهدف اكول فوضع المعهد لنفسه اد
الهدف الثاني  لقومي لـلكياا والشر  اكوس  والمنظومة الدوليلة. ويتمثللمجاالت اكمن ال المرموقة، والتي تتناو 

ر أجنــدة العــدو اكمنيــة، باإلضــافة إلــى القضــايا  فــي المســاامة فــي النقــاش العــا ل حــول المواضــيع التــي تتصــدل
  .والسياسات التقليديلة، كالدفاا وعقيدة اكمن

والعالقـات المتبادلـة بـين المجتمـع والجـيش، والعالقـة  العـا ل،قـا  المعهـد بتوسـيع مجـاالت ااتمامـه لتشـملا الـرأي 
باإلضـافة إلـى  ،إوالمدنيلـة. َيصـدر عـن المعهـد أورا  تقـدير موقـ ، ومجلـة إنظـرة عليـا بين المستويات العسكريلة

  .التقرير اإلستراتيجي

  :معهد دراسات اكمن القوميـ ي 
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بـــاكمن القـــومي  البحـــ  والمناقشـــة العامـــة فيمـــا يتعلـــقلتعزيـــز  2000المعهـــد فـــي جامعـــة حيفـــا عـــا   ت ســـس
النطــا ، والتــي تشــمل مجموعــة كاملــة مــن  اإلســرائيلي، ويهــتم بتطــوير البحــوث متعــددة التخصصــات وواســعة

والعسـكرية واالجتماعيـة واالقتصـادية، والمسـاامة فـي تشـكيل التصـورات لـدع  مكونات اكمـن القـومي، السياسـية
الـدا لي والسـيا  اإلقليمـي  ن فـي النظـا  السياسـي والعسـكري، وذلـا بهـدف فهـم النظـا القـرار والمسـاولي صـناا

علــى بنــاء عالقــات مــع ماسســات اكمــن القــومي فــي  والــدولي. ويســعى المركــز إلــى إضــفاء الطــابع الماسســي
 ريبفــي تشــكيل الخطــاب العــا  المتعلــق بــاالمن القــومي االســرائيلي، وفــي تــد العــالم، كمــا يســاام عبــر أبحاثــه

  .من الباحثين المساولين وكبار الضباط في اذا المجال، باإلضافة إلى تدريب اكجيال القادمة

  .يترأسه الدكتور داا شويفتاا 2008في سنواته اكولى ترأس المركز البروفيسور تابرييل بن دور، ومنذ عا  

وتسـتند ميزانيتـه علـى  ت والمجـالت،المعهد نـدوات ومـاتمرات ويصـدر مختلـ  المنشـورات بمـا فيهـا الدراسـا َيعقد
  .والتبرعات والمنح الخارجية صندو  المعهد، وبدعم من مجلس التعليم العالي

اــو ضــاب  متقاعــد فــي جــيش  1951نــوفمبر 20يــادلين مــن مواليــد  المــدير الحــالي للمعهــد اــو اللــواء عــاموس
ـيل  1989 االحـتالل، وفـي عـا  نيسـاا  وني ثـم رئـيس اكركـاا، وفـيلقسـم التخطـي  فـي الجـيش الصـهي ن رئيسـا  عع

ــيل  2000تمــت ترقيتــه إلــى رتبــة عقيــد، وفــي عــا   1990 ــ لقيــادة ســالح ن رئيســا  عع  بعــداا رئيســا   نَ يل الجــو، وعع
مـا زال يـرأس لـما معهـد اكمـن القـومي. مـن أاـداف  لالسـتخبارات العسـكرية إأمـااإ، وبعـد  روجـه مـن الجـيش

المتصـلة بـاكمن  ي المعايير اكااديمية، من أعلى المعدالت في اكمـورلبل اكساسية التي ت المعهد إجراء البحوث
قاش العا  والمـداوالت الحكوميـة أ رع تساام في الن سرائيلي والشر  أوسطي والنظا  الدولي، وأادافاإلالقومي 

  . وكذلا تقديم توصيات بش ا السياسات لصانعي القرار وقادة الرأي جدول أعمال أمن الكيااو 

ـ المشـاركوا   السياسـة فـي الكيـاا، ن تراامـت  بـراتهم فـي المجـاالت اكااديميـة واكمـن وإدارةفـي المركـز اـم ممل

  .الماسستين السياسية والعسكرية ويحافظ على عالقة قوية مع البيئة اكااديمية ومع

ــ علومــات، والبحــوث البحــوث المتعلقــة بــالحرب اإللكترونيــة وحــرب الم ز معهــد دراســات اكمــن القــومي علــىويركل
الشـر  اكوسـ  وقضــايا  بــاكمن القـومي واالسـتراتيجي، كـذلا البحـوث المتعلقــة بـالتوازا العسـكري فـي المتعلقـة
  .اإلرااب

  :اناد مجموعة من الخط  والبرامج والمشاريع التي يعتبراا المعهد في سلم أولوياته
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وقائـد سـابق للـواء تــوالني،  يبونيإ واوعقيـد احتيـاطالخطـ  العسـكرية واالسـتراتيجية ا يرأسـها إتابرييـل سـ -أوال
العسكرية واإلنترنت، ومتخصص وباح  في العمليات ب د في مجاالت الحرو واو مدير برنامج البحوث بالمعه

الحـروب  عـن ايكـل القـوة الميدانيـة العمليـة والجيـوش فـي جميـع أنحـاء العـالم، فضـال   والتغيـرات واالتجااـات فـي
المنظمـات اإلراابيـة فـي الكيـاا وحـول  قتـال َدر لس أسـاليبة فـي الماضـي والحاضـر، كـذلا يعـوالعمليـات العسـكري

  .عنوااإاالستراتيجية العسكريةإ، وشارد في أبحاث السايبر واكمن العالم، واو واضع  طة لمجلة تحت

، واـو أحـد كبـار مدفعيـة مشروا اإلرااب وانخفـاض كثافـة الصـرااا يرأسـه )إيـورا  شفايتسـرإ  ـد  كضـاب  -ثانيا
واإلراابيـةإ ص بالمنظمـات الفلسـطينية إباكبحـاث التـي تخـت الباحثين في معهد دراسـات اكمـن القـومي   ويتعلـق

اـذلا يتنـاول  في اكمن والسياسـة، وأبحـاث عـن الجهـاد العـالمي وسـوريا وإيـراا وحـزب  ، الناشطة ضد الكياا
عــن أســاليب  التفجيــرات االنتحاريــة، فضــال   ابيــةإ، بمــا فيهــامشــروا االتجااــات وأســاليب عمــل المنظمــات إاإلرا

  .التشغيل ومكافحة اإلرااب

البحـوث فـي الميـزاا  مشـروا التـوازا العسـكري فـي الشـر  اكوسـ ا يرأسـه إيفتـاح شـيفيرإ )رئـيس برنـامج -ثالثـا
، ولـه  بـرة حيـ  أامـل  دمتـه برتبـة عقيـد العسـكري فـي الشـر  اكوسـ ، الـذي عمـل كضـاب  فـي سـالح الجـو 

درجــة البكــالوريوس فــي الفيزيـــاء  وبحــوث العمليــات، وحاصــل علـــى واســعة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومـــات
جامعة ريكاناتي بايطاليا  من الجامعة العبرية، وماجستير في إدارة اكعمال من كلية إدارة اكعمال في والكيمياء

تشـمل معلومـات عـن حيـازة اكسـلحة وإنتـاب وتجـارة  البيانات، وتل أبيب  ومشروا شيفير عبارة عن قاعدة لجمع
يعطـي  عـن التعـاوا بـين مختلـ  الجيـوش فـي المنطقـة، واـذا المشـروا الشـر  اكوسـ ، فضـال   اكسلحة بمنطقة
  .عن كل ما يتعلق بالقوات العسكرية في الشر  اكوس  دقيقا   الكياا مصدرا  

احتيـاط إشـلومو بـرو إ شـغل منصـب رئـيس  الفلسـطينية ا برئاسـة )العميـد -برنامج العالقـات اإلسـرائيلية  -رابعا  
التخطي  باالسـتخبارات العسـكرية، شـارد فـي حـروب االسـتنزاف، وحـرب  قسم التخطي  االستراتيجي في مديرية

مستشــار اكمــن  وفــي عمليــة الليطــاني وحــرب لبنــاا اكولــى وفــي االنتفاضــة اكولــى  واــو نائــب يــو  الغفــراا
يتنــاول الصــراا اإلســرائيلي الفلســطيني، فــي  وباحــ  بــارز فــي معهــد دراســات اكمــن القــومي، برنامجــه القــومي،

بالسياسة العامة في مجال اكمـن والوضـع السياسـي، وانـاد مشـاركوا معـه  محاولة لتشكيل التوصيات المتعلقة
  .البحوث في
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ي النداوإ تعدرس استراتيجية التفاوض، والحـد الدكتورةإإميل  طة لضب  التسلح واكمن اإلقليميا برئاسة - امسا
البكـالوريوس  ، واـي حاصـلة علـى درجـة2004المجـال النـووي فـي جامعـة إتـل أبيـبإ منـذ عـا   مـن التسـلح فـي

الجامعة العبرية في القدس. مجاالت ااتمامها فـي  والماجستير من جامعة إتل أبيبإ، وعلى شهادة الدكتوراه من
الواليــات ا يــراا النــووي، والجهــود التــي تبــذلهعــن أســلحة الــدمار الشـامل، وبرنــامج إ يشالبـرامج التــي تشــمل التفتــ

  .المتحدة وأوروبا لمنع انتشاراا، واإلرااب البيولوجي

برتبـة عميـد فـي الجـيش وشـغل   طـة الجبهـة الدا ليـة اإلسـرائيلية ا برئاسـة الجنـرال إمئيـر إيـرالاإ كـاا -سادسـا
مفاوضـات اتفـا  السـال  بـين إإسـرائيلإ ومصـر، وشـارد  العسكرية، شارد فـيمنصب نائب رئيس االستخبارات 

 االسـتنزاف وحـرب يـو  الغفـراا وعمليـة الليطـاني وشـارد فـي حـرب لبنـاا اكولـىب ر في حرب اكيـا  السـتة وحـ

درجة البكالوريوس في دراسـات  واالنتفاضة اكولى، عمل كمستشار استخباراتي  اف للجنة إفينوترادإ، ويحمل
العبريــة، وعلــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة إنــدياا، يعمــل فــي  الشــر  اكوســ  والعلــو  السياســية مــن الجامعــة

مـع التركيـز  قضـايا مختلفـة فـي مجـال الحمايـة مـن حـاالت طـوار  الجبهـة الدا ليـة اإلسـرائيلية، المعهـد ببرنـامج
  .اإلراابية على جاازية الجبهة الدا لية للحرب والتعامل مع الحوادث

الدكتورإ يهودا بن مئيرإ )ولد في نيويـورد وجـاء إلسـرائيل  القانوا الدولي و طة اكمن القوميا برئاسة -سابعا
حاصـل  او شلومو بن مئير كاا زعيم الحزب القومي الـديني، درس يهـودا فـي جامعـة يشـي ، مع عائلته، والده

 1962بـارايالا، انضـم فـي عـا   جامعـةواو محاضر في  1961على شهادة دكتوراه في علم النفس، من عا  
 مسح سنوي للرأي العا  فيما يتعلق بـاكمن القـومي، ويعمـل بحوثـا   مفدال  يعجري برنامج - للحزب القومي الديني

اا القـرار، واالجتماعيـة مـع صـنَّ  الدا لية ومس لة المناعة الوطنية، والعالقـات العسـكرية الجبهة حول قضايا مثل
  .الرأي واكمن ووسائل اإلعال  الوطنية في قضايا اكمن القومي الكياا وت ثيراا على صَنااواكقليات في 

  :المعهد الدولي لمكافحة اإلرااب -د 

عـن ماسسـة بحثيـة  ، ويهـدف إلـى تيسـير التعـاوا الـدولي ضـد إاإلراـابإ، واـو عبـارة1996المعهد عا   ت سس
الــدا لي وتقيــيم المخــاطر، والتحليــل االســتخباراتي  بإ، واكمــنمســتقلة اــدفها تــوفير  بــراء فــي إمكافحــة اإلراــا

  .الدفاعية واكمن القومي والسياسة
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ت والخبـرات مـن والبـاحثين الـدوليين  لتبـادل المعلومـا ويععتبـر المعهـد بمثابـة منتـدع مشـترد لصـانعي السياسـات
والمـاتمرات  د من الندوات وورش العملالبحثية والمنشورات اكااديمية، حي  يتم تنظيم عد   الل توزيع اكورا

  .والمقترحات الدولية، من أجل تسهيل تبادل وجهات النظر والمعلومات

الهجمـــات إاإلراابيـــةإ والمنظمـــات والناشـــطين  يـــدير المعهـــد أابـــر قاعـــدة بيانـــات علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، تشـــمل
متعــدد  جــال. يتبــع المعهــد لمركــز ارتســيلياالتقــارير اإلحصــائية المتعلقــة بهــذا الم إاإلراــابيينإ، باإلضــافة إلــى

 ,International Institute .(for Counter-Terrorism) المجـاالت، ويـديره البروفيسـور آريـل ريتشـماا

2016  

  :مراكز أبحاث تهتم باألمن والسالم 

  :المركز اكااديمي اإلسرائيلي في القاارة -1

بمبـادرة مـن ماسسـات التعلـيم  اإلسـرائيلية الوطنيـة للعلـو ، وذلـامـن قبـل اكااديميـة  1982المركـز عـا   ت سـس
  .1979التوصل إلى اتفا  بين الكياا ومصر عا   العالي والجمعية الشرقية اإلسرائيلية، وبعد

ل المركز من لجنة البروفيسـور تابرييـل  بناء السال ، ويديره في مجاالت اللغة واكدب وثقافة مصر الحديثـة يعموَّ
  .مجال العلو  الطبيعية  ، بينما يقو  راشيل تالوا بتنسيق العالقات فيروزنباو 

اي تعزيز العالقـات بـين الجامعـات والبـاحثين فـي مصـر والكيـاا،  المهمة الرئيسة للمركز اكااديمي في القاارة
يـــة المشـــاريع البحث البــاحثين مـــن كـــال البلــدين فـــي الوصـــول إلـــى المكتبــات والمحفو ـــات، وتشـــجيع ومســاعدة

اــم البــاحثوا والطــالب فــي مجــاالت اللغــة  المشــتركة. تالبيــة الــذين يســتخدموا المركــز فــي الجانــب المصــري 
بينمـــا معظمهـــم فـــي الجانـــب اإلســـرائيلي مـــن البـــاحثين والطـــالب فـــي  واكدب والدراســـات اليهوديـــة بشـــكل عـــا ،

  .الكياا أو مصر دراسية لزيارة والثقافة المصرية والعربية، ويحصل كال الجانبين على منح مجاالت التاريق

اإلسرائيلية من قبل مجموعة كبيرة من المتظـاارين، وكـاا  عقب مهاجمة السفارة 2011أعتلق المركز في أيلول 
  .2016أبوابه بعد عودة السفير اإلسرائيلي، وفتح السفارة في عا   يعتوقع أال يعاد فتح

  :السادات للدراسات االستراتيجية -مركز بيغن -2
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ـس امركـز أبحـاث مسـتقل  الـدكتور تومـاس اخـت، أحـد قـادة الجاليـة اليهوديـة فـي كنـدا، 1993المركـز عـا   َأسَّ
ـملي المركـز علـى اسـم منــاحيم  وتيـر حزبـي، مـرتب  بقسـم العلـو  السياسـية فـي جامعـة بـار إيـالا اإلسـرائيلية. سع

 يلي. يبحـ  المركـز فـي قضـايا إاكمـنجهودامـا فـي تسـوية الصـراا العربـي اإلسـرائ بيغن وأنور السادات بسبب

والسياســة الخارجيــة، ومختلــ   يإلســرائيلوالســال إ المزعومــة،  اصــة فــي المجــاالت المتصــلة بــاكمن القــومي ا
بمنشــوراته وتوصــياته كبــار صــانعي القــرار فــي المجــال  القضــايا اإلقليميــة فــي منطقــة الشــر  اكوســ ، وي  ــذ

 لة فـــي وزارة الـــدفاا ووزارة الشـــاوا الخارجيـــة، وأعضـــاء الســـلاوالماسســـات ذات الصـــ العســـكري والمـــدني،

منـذ   .أنحاء العالم، والجمهور المـتعلم الدبلوماسي، والصحافة واكوساط اكااديمية، وقادة الجاليات اليهودية في
  .يدير المركز البروفيسور أفرايم أنبار 1993عا  

 

  :معهد مراقبة وسائل اإلعال  الفلسطينية -3

  .المعهد بدراسة المجتمع الفلسطيني من  الل أنظمة اإلعال  والثقافة والتعليم التابعة للسلطة الفلسطينية يهتم

مراقبـة تــ ثير الســال إ،  ، ويرأســه إيتمـار مــاركوس، الــذي َشـَغل منصــب مـدير إمركــز1996المعهــد عـا   ت سـس
طينية اكمريكية، التي أعنشئت في أعقاب اتفا  اإلسرائيلية الفلس باعتباره عضو ا في لجنة منع التحريض الثالثية،

تصـرفاتها وبياناتهـا  الغـرض مـن اـذا المعهـد اـو دراسـة أيديولوجيـة السـلطة الفلسـطينية، والفجـوة بـين .واي ريفـر
والصـراا اإلسـرائيلي الفلسـطيني وعمليـة إالسـال إ. لهـذا  على مستوع اإلعال  العالمي، بش ا موقفها تجـاه الكيـاا

 بصورة أقلل علـى المجتمـع الفلسـطيني فـي قطـاا تـزة، الـذي تسـيطر عليـه حركـة حمـاس، ز المعهدالسبب، يرك

  إ.اونها ال تعترف بـالكياا وإعملية السال 

والكيـاا  البحثية حول الكش  عن التحريض المعادي للسامية والعن  والكراايـة ضـد اليهـود تدور أاداف المعهد
تعـوزَّا تقـارير المعهـد البحثيـة علـى صـانعي . منـاطق السـلطة الفلسـطينية وذلا على مستوع اإلعال  والتعلـيم فـي

 والواليات المتحدة وأوروبا، وَينشـر المعهـد أبحاثـه بـثالث لغـات، اـي العبريـة السياسات والقادة في دا ل الكياا

  .الفيديو واإلنجليزية والفرنسية، وتتبع له قناة يوتيوب تحتوي على مئات أشرطة



 
15/12/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(53رقم )                  

    
       
 

26 
 

ـ ا  مجلـس النـواب اكمريكـي، تقريـر  ، َقـدَّ  المعهـد إلـى لجنـة الشـاوا الخارجيـة فـي2008في إبريـل  بـالنواب  ا   اصل
  إلـى البرلمـاا َقـدَّ  2008عـا   الفلسطينية مع أعداء الواليات المتحـدة، وفـي كـانوا الثـاني حول عالقات السلطة

  .نيا في تعليم الكرااية ضد اليهود والغربالواردة من بريطا حول استغالل المساعدات المالية ا  البريطاني تقرير 

التحــريض فــي الســلطة  فــي تقــارير إماشــر الســال  وثقافــة ا  ئج التــي يتوصــل إليهــا المعهــد مصــدر النتــا تعســتخد 
  .2010اإلستراتيجية منذ  الفلسطينيةإ، التي أعدت بانتظا  من قبل وزارة الشاوا 

  :وماتالمركز اإلسرائيلي الفلسطيني لألبحاث والمعل -4

، وذلا بهدف بنـاء 1987 عقب اندالا االنتفاضة الفلسطينية االولى عا  1988المركز في القدس عا   ت سس
والفلســطيني، ويععتبــر المركــز  ــزاا التفكيــر الوحيــد  جســور التواصــل والتعــاوا بــين المجتمــع المــدني اإلســرائيلي

  .فلسطيني  في العالم - المشترد )إسرائيلي

اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس إدولتين لشعبينإ، فهو يعترف بحق  بتطوير حلول عملية للصراايهتم المركز 
  .اليهوديإ والشعب الفلسطيني في تقرير المصير إالشعب

 ترشوا باسكين، الذي يفخر بمشاركة المركز كقناة  لفية في مفاوضـات مـع حركـة ماسس المركز ومديره او

  .لدع الحركة ا  ندي جلعاد شالي ، الذي كاا أسير جحماس، من أجل إطال  سراح ال

الحلول السياسية العملية  المركز إلى قسمينا قسم البحوث والمعلومات، الذي يهدف إلى تطوير ومناصرة ينقسم
الخالفيـة للصـراا اإلسـرائيلي الفلسـطيني، مثـل القـدس والحــدود  لصـناا القـرار والمسـاولين، وذلـا بشـ ا القضـايا

الشـعبي مـن أجـل  واكمـن، وقسـم إبنـاء السـال  المسـتدا إ، الـذي يهـدف إلـى تطـوير وتعزيـز الـدعم والمسـتوطنات
 The) عـا  مايـد لحـل سـلمي عـادل ومسـتدا  السـال  والتعـاوا بـين اإلسـرائيليين والفلسـطينيين، مـن  ـالل رأي

Israel/ Palestine Center for .(Research and Information, 2016  

  اروماامعهد ااري ت -5

اكمريكي اـاري ترومـاا،  في الجامعة العبرية في القدس، بدعم شخصي من الرئيس 1965المعهد عا   ت سس
  .نوعه في الشر  اكوس  وبهدف دفع عملية السال ، ويععتبر المعهد اكول من



 
15/12/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(53رقم )                  

    
       
 

27 
 

ز المعهـد علـى دول الشـر  اكور ر اكااديمي للمعهد او البروفيسالمدي وسـ ، فضـال  عـن مناحيم بلوندحيم. يعركل
الالتينيـة، عبـر اتلبـاا منهجيـة تعـدد  اإلسرائيلي الفلسطيني، كما يهتم باحثوه بدراسة آسيا وإفريقيـا وأمريكـا الصراا

   .والسياسي واالجتماعي واالقتصاديي خصصات )التاريخي والثقافي والنفسالت

ايش الســلمي بــين الشــعوب واكمــم، قيمــة التســامح والحــوار فــي تعزيــز التعــ يهــتم المعهــد بتســلي  الضــوء علــى
  .وما بعد الدكتوراة  دراسية للباحثين المحليين والدوليين، لمراحل الماجستير والدكتوراة  ا  منح ويعخصص

، والذي يشارد في نشـاطاته سـفراء 1992 َيتوبع للمعهد مركز أبا إيباا للدبلوماسية اإلسرائيلية، الذي ت سس عا 
 The .(Harry S.Truman) السياسـات مـن مختلـ  أنحـاء العـالم إلـى صـانعيووزراء  ارجيـة، باإلضـافة 

Research Institute, 2012  

  :مركز تامي شتاينمتس كبحاث السال  -6

فـي جامعـة تـل  ، ويرأسه البروفيسور مرد اي تمركين، ويتبع لكلية العلو  االجتماعيـة1992عا   ت سس المركز
اكبحاث والتفكير المنهجيل فـي المواضـيع المتعللقـة  لمجاالت، من أجل تطويرأبيب. يتلبع المركز منهجية تعدد ا

  .الصراا العربي اإلسرائيلي ا  ت، و صوصالنـزاعا بعملية صنع السال  وفضل 

ماتمرات  معلومات حول أطر التعاوا اإلسرائيلي الفلسطيني واإلسرائيلي العربي، ويعقد يشرف المركز على بنا
  .2016شتاينميتس،  فة إلى نشر أبحاث تتعلق بهذا الموضوا )مركز تاميوورشات عمل، باإلضا

   امعهد ميتفيم )المعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية اإلقليمية -7

للبح  والتفكيـر، ويسـعى  ، ويرأسه نمرود جورا، واو معهد2011المعهد ليكوا منظمة تير ربحية عا   أعنشئ
  .وأوروبا وحوض البحر اكبيض المتوس  اإلسرائيلية في الشر  اكوس إلعادة تشكيل العالقات 

صـندو  فريـدرد أيبـرت، وصــندو  إإسـرائيلإ الجديـدة، ويهـدف إلـى تحقيـق نقلــة  يـتم تمويلـه عبـر صـناديق مثـل
  . إسرائيلإ ودول اإلقليمإ في السياسة الخارجية اإلسرائيلية، وتعزيز التكامل اإلقليمي والسال  بين نوعية

  :مراكز أبحاث تهتم بوضع خطط إستراتيجية وسياسات عامة
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  إامعهد السياسات واإلستراتيجيات إمركز ارتسيليا متعدد المجاالت -1

عمليــة اتخــاذ  مــن أجــل المســاامة فــي وضــع سياســة وطنيــة لـــلكياا ورفــع مســتوع  2000المعهــد عــا   ت ســس
يرأســه البروفيســور ألــيكس  2013عــا   أشــخاف، ومنــذالقــرارات اإلســتراتيجية، وقــد تعاقــب علــى رئاســته عــدة 

  .اإلسرائيلية مينتز، واو رئيس جمعية العلو  السياسية

الخارجيــة، والمخــابرات، وإالشــعب اليهــوديإ، واالقتصــاد  يهــتم المعهــد بــاكمن القــومي واإلســتراتيجية، والسياســة
ــ والعلــو  والتكنولوجيــا، ارتســليا  يم، ومــن أاــم نشــاطاته عقــد مــاتمرباإلضــافة إلــى السياســة االجتماعيــة والتعل

  .أورا  العمل وت لي  الكتب السنوي، عالوة على عقد الماتمرات والحلقات الدراسية، ونشر سلسلة من

إسـرائيلإ، بمـا فـي ذلـا إعـادة صـياتة العقيـدة اكمنيـة لــلكياا ومشـروا إ يهتم المعهد بدراسـة القضـايا المـاثلرة فـي
ودراسـات فـي عمليـة  العربيـة، دإ، وإجـراء اسـتطالعات للـرأي العـا  فـي الكيـاا والـدولنظـا  إسـرائيلي جديـ إنحـو

يعمـل المعهـد علـى تعزيـز عالقـات  والسياسـة الخارجيـة. صنع القرار واإلستراتيجيات، بمـا يتعلـق بـاكمن القـومي
البـاحثين مـن  اروالماسسات العامة وماسسات الفكر والـرأي الدوليـة، ومعااـد البحـوث وكبـ عمل مع الحكومات،

  .اكجانب في الكياا جميع أنحاء العالم، ولديه فريق يختص بتنظيم دورات للدبلوماسيين

ــــوزا مجــــاال ــــى ثالثــــتت ــــيم المخــــاطر ة ت البحــــ  فــــي المركــــز عل ــــر )تقي مجــــاالت، اــــيا الشــــر  اكوســــ  الكبي
اكمـن الـوطني  المبتكـرة فـي مجـال الكبرع ، والعالقـات الخارجيـة اإلسـرائيلية، والمنهجيـات اإلستراتيجية اإلقليمية

  .القومية بشكل دوري  واإلقليمي، حي  َيصدعر عن المعهد تقرير اكمن والمناعة

  :معهد يروشاليم لدراسة السياسات -2

س الجامعــة العبريــة، علــى يــد تيــدي كوليــا رئــيس بلديــة القــدس، وأبرااــا  ايــرمن رئــي 1978ت ســس المعهــد عــا  
  .اوسمائير كر  ا  ويديره حاليل 

البحوث المتعلقة بالسياسة البيئية  المعهد بدراسة المجتمع الحريدي، والصراا اإلسرائيلي الفلسطيني، وكذلا يهتم
التحــديات الفريــدة فــي القــدس المعاصــرة، ويســتفيد مــن دراســاته صــانعو  واالبتكــار والنمــو، وينصــبُّ تركيــزه علــى

واكااديميوا، فضال  عن  ،2000مفاوضات كامب ديفيد ت االستعانة بدراسات المعهد في حي  تمل  السياسات،
ر إحصائية سنوية حول مدينة القدس عامة الناس. والمعهد شريا في اللجاا التوجيهية في   .القدس، ويعصد 
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  :المركز اليروشيلمي -3

السـابق ي مديره بعد تولل  حاياه ارشكوبيتش، وذلا 2015، وقد استلم إدارته منذ عا  1976المركز عا   ت سس
المركــز بالقضــايا اإلســتراتيجية ووضــع سياســات عامــة  دوري جولــد منصــب مــدير فــي وزارة الخارجيــة. ويهــتم

 امـا يهـتم بوضـع إسـتراتيجيات لمحاربـة حركـة المقاطعـة العالميـة. وتهـتم منشـوراته لصـانعي القـرار فـي الكيـاا،

  . والسالح النووي اإليراني لعالمي،بإثبات إحقو  الكيااإ حسب القانوا الدولي، وبموضوا إاإلراابإ ا

  :مركز أبحاث ومعلومات الكنيست -4

بتزويــد أعضــاء الكنيســت  . يقــو  المركــز2000المركــز بمبــادرة مــن رئــيس الكنيســت أبرااــا  بــورغ عــا   ت ســس
عامــة، وأورا  ودراســات شــاملة، ســواء بنــاء علــى ت وضــوعية ومســتقلة، وبيانــات ومعلومــاولجانهــا بمعلومــات م

بهدف معالجة وتحليل البيانات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول  لب أو على نحو استباقي، وذلاالط
  .الكنيست ولجانه أعمال

العامـــة بتـــوفير المعلومـــات الالزمـــة للمركـــز دوا تـــ  ير،  تـــزامن إنشـــاء المركـــز مـــع َســـنل  قـــانوا يعلـــز  الســـلطات
شـيرلي  الـوطني أو العالقـات الخارجيـة. يـرأس المركـز الـدكتورمعلومـات قـد تضـر بـاكمن  باسـتثناء احتمـال نقـل

  .أفرامي

  :مركز دانيال أبرااا  للحوار اإلستراتيجي -5

اإلقليميـة. يـديره الـوزير العمـالي السـابق  المركز لكلية نتانيا اكااديمية، ويهدف إلى إيجاد حلول للصـراعات َيتوَبع
إلــى جنــب مــع شخصــيات معروفــة فــي  ا  ة مــن اكاــاديميين جنبــمجموعــ أفــرايم ســنيه. يعمــل تحــت إطــار المركــز

اكجهـزة اكمنيـة،  المحلـي والعـالمي،  ـدموا دولـة الكيـاا فـي الماضـي، باإلضـافة إلـى ر سـاء المشـهد السياسـي،
  : اكاداف التالية د المركز لنفسهورجال اكعمال من الص  اكول. وقد حدل 

إلــى جنــب مــع واضــعي السياســات،  ا  اكاــاديميين البــارزين، جنبــ بــينتنظــيم المــاتمرات الدوليــة التــي تجمــع  -1
  .الساعة في المنطقة والعالم للتعامل مع قضايا
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الــدول والخبــراء فــي المجــاالت ذات الصــلةا اكمــن، واكااديميــا  إنشــاء مجموعــة اتصــال مكونــة مــن ر ســاء -2
  .اإلقليمية والعالميةمحاولة للمساعدة في توفير حلول للصراعات  واالقتصاد، في

السياسـات فـي إإسـرائيلإ  نشـر أورا  تقـدير موقـ ، تحـوي اسـتنتاجات مـن اكاـاديميين المشـهورين وصـناا -3
  .والعالم، والذين يشاركوا في البح  عن حلول للصراعات

  : نجازات العلمية اإلسرائيلية العالميةنماذب من اإل

اكوروبية/ومختبر البيولوجيا  سة لكل من إمنظمة البيولوجيا الجزئيةالصهيوني او واحد من الدول الماس الكياا
الدولة الوحيدة تير اكوروبية التي تتمتع بميزة الحقو  المتساوية  دولة واو 20اللتين تضماا نحو  ،اكوروبيةإ
شار إليـه، المختبر الم الجهاز. وقد شغل المندوب اإلسرائيلي في أوا ر التسعينيات منصب نائب رئيس في اذا

ويـامن المركـز بـرامج  1994الجينية النباتية منـذ عـا   اما أا كياا العدو او عضو في المركز الدولي للموارد
الحفــا، علــى جينــات المحاصــيل ذات اكاميــة بالنســبة إلــى الــزاد الغــذائي فــي  عمــل علــى نطــا  عــالمي بهــدف

  :رائيلي ما يليالعدو االس أنحاء العالم ومن المجاالت التي تفو  فيها جميع

  .الكمبيوتر وصناعة المعلومات  - 

  .صناعة البرمجيات  -

  .علو  الذرة وتقنياتها  -

  .علو  الفضاء الكوني وتطبيقاته  -

  .التكنولوجيا الطبية والبيولوجية  -

  ا اتمة

لبنـاء الدولـة الجديـدة المقبلـة  مامنـا كعـرب ومسـلمين فـى المرحلـةأاـو التحـدي الحقيقـي القـائم  يالبحـ  العلمـ اإ
بحـ  اجتماعيـة مـن دوا االقتنـاا ب اميـة وحيويـة االعتمـاد علـى ال وأ المتطـورة. فـال تنميـة أو نهضـة اقتصـادية
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جميـع المعوقـات التـى  وتشارد القطاعات الحكومية والخاصة في دعمه وزيادة حجم اإلنفا  عليه وحـل ي،العلم
  تواجهه. والدول التى تسعى للتقد  تضع البح 

تبخل بتخصيص نسبة كبيرة مـن  واإلنفا  عليه فى أولوية أجنداتها السياسية واالقتصادية واالنمائية، وال يالعلم
لمـا اـو متـوفر مـن معلومـات فـي  ووفقـا   .جميـع التخصصـات ناتجها القـومى لإلنفـا  علـى اكبحـاث العلميـة فـى

إجمـالي  % مـن0.2على البحـ  العلمـى تبلـ   ام الدول العربيةأ اإلنفا  الحكومي في  نسبة اذا الخصوف فإال 
اإلنفــا  علــى عكــس مــا يجــرع فــى  النــاتج المحلــي فــى  ــل تيــاب شــبه تــا  للقطــاا الخــاف عــن المشــاركة فــى

% مـن ناتجهـا المحلـي 2.5الكيـاا الصـهيونى تخصـص نحـو  الـدول المتطـورة اك ـرع. وفـى المقابـل نجـد دولـة
 . وقـد بلـ يـة ماشـر جـودة مرااـز البحـ  العلمـية دول العـالم لناحمرموقة فـي قائمـ للبح  العلمي وتحتل مكانة

إســرائيلي، كمــا أا دار الكتــب  آالف 10ألفــا ، مــا يعنــي أا انــاد عالمــا  لكــل  135عــدد العلمــاء فــي إســرائيل 
أبحــاث فـــي  6309نشــر العلمــاء اإلســرائيليوا مــا را   مجلــد ومخطوطــة، كمــا 2,2000الجامعيــة فيهــا تضــم 

  .يقارب عشرة أضعاف نسبتهم من سكاا العالم أجنبية، بمادوريات علمية 

الخـارب، إذ  مليـوا دوالر، السـتقدا  العلمـاء اإلسـرائيليين مـن 14تنفيـذ  طـة بكلفـة  وقـررت الحكومـة اإلسـرائيلية
نــدوة مشــتركة،  15-10ويعقــد ســنويا   يســافر مــن الكيــاا ويحضــر إليــه ســنويا  ألــ  باحــ  فــي زيــارات علميــة،

علمـــاء إســـرائيليين وآ ـــرين مـــن الخـــارب، والنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي  برنامجـــا  بحثيـــا  مشـــتركا  بـــين 50ويوجـــد 
سـنويا ،، وينفـق العـدو  مليـار دوالر 5.3مليـارات دوالر، ونصـيب البحـ  العلمـي يصـل الـى  10يبل   (لـ)إسرائيل
دوالرا  فقــ ،،  11.9الفــرد فيهــا  والــدول العربيــة يبلــ  نصــيب دوالرا  ســنويا  للفــرد علــى البحــ  العلمــي، 1272.8

  .! ا تراا براءات 16805براءة ا تراا، بينما سجل كياا العدو وحده  836العربية مجتمعة   وسجللت الدول

  :من  الل ما تقد  يمكن الوصول الى استنتاب ما يلي

ــ فكريــا   إنشــاء مرااــز البحــ  والدراســات لــيس ترفــا   اإ تعكــس مــدع التقــد   ة،بــل ضــرورة وطنيــة عصــرية ملحل
ســاس النهــوض الحضــاري للمجتمعــات، اــو أ الــدور الــذي تــنهض بــه مرااــز اكبحــاث ال إإذ  ،الحضــاري للدولــة

أسـس وقواعـد منتظمـة، واضـحة الهـدف،  العلمـي الممـنهج المبنـي علـى سـاس التخطـي  االسـتراتيجي، والعمـلأو 
الحيوية للدور الهـا  الـذي  ول المتقدمة اكاميةمعالجتها للمواضيع قيد البح . وقد أثبتت تجارب الد وعملية في

وتحقيقها لمصالحها وأادافها القوميـة والوطنيـة. وتعكـس مخرجـات  تضطلع به اذا المرااز في سبيل تقد  الدول
النضــج السياســي  ســممــا اتل والدراســات فــي الواقــع حالـة النضــوب السياســي للدولـة وقياداتهــا، إذ كلل  مرااـز البحــوث
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وعمــل المرااــز البحثيــة والتصــاقها بالقضــايا  حــ  العلمــي والفكــري كلمــا تــوفرت دفعــة قويــة لبنــاءبارتباطــه بالب
الدراسات  س  يثبت الواقع الملموس في العالم العربي أا دور مراازوالمجتمع. لكن لأل الحيوية التي تهم الدولة

اسـية التـي داريـة والسيواإلالماديـة المعوقـات  فباإلضـافة إلـى ،لـ  عـن مثيالتـه فـي الـدول المتقدمـةواكبحـاث يخت
 القـرار،ت  ذ مكانها الحقيقي ولم تمارس دوراا الحيوي في المشـاركة فـي صـناعة  ها لمنل إتواجهها اذه المرااز ف

دائهـا بسـبب طبيعـة التخلـ  والفسـاد فـي ك سـاستو ـ  مـن اك ذلا ليس لعجزاا عن أداء المهمة، بـل كنهـا لـم
العمـل الماسسسـي كمـا اـو فـي الغـرب. فـي حـين يمثـل العـدو اإلسـرائيلي  بعـداا عـنالحيـاة السياسـية العربيـة، و 

وأادافها ومسايرة المتغيـرات  للدولةإ التي تو   وتستثمر مرااز البح  والدراسات بما يحقق مصالحهاإ أنموذجا
  .في البيئة اإلستراتيجية العالمية

 


