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 أتثري مراِكز الفكر والرأي ودورها يف صناعة القرار يف منظومة االستعمار االستيطاين الصهيوين 

 1د. أشرف عثمان بدر 

 

 ص: لخ م
 

هتدف الدراسة إىل إجراء مسح وحتليل لتأثري مراكز الفكر والرأي على صناعة القرار يف "إسرائيل"، والسعي  
لإلجابة على سؤال مركزي يتعلق مباهية أتثري مراكز الفكر والرأي اإلسرائيلية، والذي يتفرع عنه عدة أسئلة  

ها املباشر وغري املباشر، وذلك بواسطة إجراء  تتعلق بكيفية أتطريها نظر�ً ومفاهيمياً، وإمكانية رصد أتثري 
املتوفرة كاإلحصاء   األولية  املصادر  إىل  الرجوع  مع  البحث،  مبوضوع  واملتعلقة  املنشورة  لألدبيات  مسح 
اإلسرائيلي، ومن خالل حتليل مضمون املواقع الرمسية، على الشبكة العنكبوتية، ألبرز مراكز الفكر والرأي يف  

 حول عالقة السلطة إبنتاج املعرفة.   Foucault Theoryناد على نظرية فوكو  "إسرائيل"، وابالست 
جتادل الورقة بوجود أتثري مباشر وغري مباشر ملراكز الرأي على الرغم من تعقيد عملية صنع القرار وصعوبة  

 رصد هذا التأثري. 
مت الورقة إىل مخسة مباحث وخامتة؛ تبدأ ابلتأطري النظري واملفاهيمي ملر  اكز الفكر والرأي، وتنتقل  ُقسِّ

، ومن مث البحث أبنواع املراكز ومتويلها، وأخرياً رصد التأثري  "إسرائيل" بعدها إىل تناول آلية صنع القرار يف  
املباشر وغري املباشر للمراكز اإلسرائيلية. حيث رصدت الدراسة عدة جماالت للتأثري املباشر وغري املباشر،  

على عملية صنع القرار نتيجة لتزايد االستناد على العقالنية، وأبّن ملراكز الرأي  لتستنتج وجود أتثري للمراكز  
دوراً يف عدة جوانب تتعلق إبدارة السكان (البيوسلطة) من بينها اجلانب السياسي، واألمين، واالقتصادي،  

 واالجتماعي، والثقايف األيديولوجي. 

 مصطلحات البحث: 
 

 
 . ابحث وحماضر أكادميي، حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية، وماجستري دراسات إسرائيلية 1

 املعرفة االستعمار االستيطاين  مراكز الرأي  مراكز الفكر 
  صناعة القرار البيوسلطة السلطة
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  مقدمة:
 

اليت   التطورات  ومع  واجملتمعات،  األفراد  حياة  تسيري  عملية  من  أساسياً  جزءاً  يعّد  القرارات  اختاذ 
شهدها العامل ما بعد عصر احلداثة والتحول ابجتاه العقالنية، وتغري شكل نظام احلكم يف بعض الدول 

قدة تشارك فيها عدة من سلطوي فردي إىل الشكل الدميوقراطي، أصبح اختاذ القرارات عملية مركبة ومع
جهات وال تقتصر على شخص احلاكم. فقد لعبت مراكز الفكر واألحباث دوراً بصناعة القرار يف بعض  
الدول عقب احلرب العاملية الثانية، وازداد دورها وأتثريها منذ سبعينيات القرن العشرين، ليصبح هلا دوٌر  

واملقرتحات والسيناريوهات ملواجهة املعضالت   فاعٌل يف استشراف املستقبل والتخطيط له، ووضع احللول
أمام صانعي القرار. ينطبق األمر ذاته على الكيان الصهيوين، الذي برز فيه دور مراكز الفكر والرأي  

 كمصدر من مصادر املعرفة االستعمارية اهلادفة لتعزيز منظومة التحكم والسيطرة الصهيونية.  

كز الفكر على أّ�ا مؤسسات هتدف إىل توليد فكر جديد  ملرا   Richard Haass  ريتشارد هاس يؤطر  
كما تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف من بينها توفري خرباء للعمل احلكومي، وأتمني    ،لصناع القرار

حيز وتفاهم مشرتك لصانعي السياسات، عالوة على تثقيف املواطنني، وأيضاً توفري فريق اثلث يقوم 
 2ني.ابلوساطة بني طرفني متنازع 

 Gallia Lindenstrauss  غاليا ليندنشرتاوسو    Yoel Guazanskyيويل غوزانسكيجيادل كل من  

االقرتاحات األساسي  الدور  أبّن   وتقدمي  وتقييمها،  وحتليلها  املشكالت  حتديد  هو  البحثية  للمراكز 

 
2Maker's Perspective, site of U.S. -Richard N. Haass, Think Tanks and U.S. Foreign Policy: A Policy

Department of State, 1/11/2002, https://2001-2009.state.gov/s/p/rem/15506.htm                                     

https://2001-2009.state.gov/s/p/rem/15506.htm
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وإن كان ذلك    ، الشمالية، كما هو شائع يف أمريكا  �ً وأحيا   ،والتوصيات لتحسني كيفية التعامل معها
لتوفري منصب مؤقت لألشخاص الذين ينتظرون تويل املنصب مع    ،أقل يف أورواب الغربية و"إسرائيل"

لكننا سنجد، يف السطور الالحقة، أدواراً أخرى    3.أو "وظيفة اثنية" للمسؤولني املغادرين  ،تغيري احلكومة
تتجاوز الدور السياسي إىل الدور االجتماعي،   ،ليندنشرتاوسوكذلك  غوزانسكيأو  هاسمل يتطرق هلا 

   واألمين، واالقتصادي، والثقايف.
اإلسرائيلية. حيث يقوم كمال حسان بتعريفها مع    4حبثت عدة أدبيات يف موضوع مراكز البحث

فيما    5أتطريها نظر�ً (بشكل موجز)، وتطرق للجذور التارخيية لنشأهتا، وأمهيتها، مع تعداد ألنواعها.
وحبث حسني الشهواين    6تناولت نظرية خطاب دور مراكز الفكر اإلسرائيلي يف الغزو الفكري للدول العربية. 

بينما اهتم عد�ن أبو عامر مبراكز    7ومتويلها ودعمها، وأتثريها على السياسة األمريكية. يف أنواع املراكز،  
 8من حيث السياسات واألهداف والتمويل.   "إسرائيل" البحث يف  

برز من بني األدبيات أطروحة الدكتوراه هلبة العزب، واليت تناولت فيها دور مراكز الفكر اإلسرائيلية  
 The Institute for Policy  السياسة العامة، مع دراسة حالة معهد السياسة واالسرتاتيجيةيف صناعة  

and Strategy (IPS)    اجملاالت متعدد  يتبع مركز هرتسيليا   Herzliya Interdisciplinaryالذي 

Center (IDC)   ومدرسة "الورد" للحكومة والديبلوماسية، ويشرف على عقد مؤمتر هرتسيليا السنوي ، 

 
3, “Foreign Policy Think Tanks and Decision Making Yoel Guzansky and Gallia Lindenstrauss

Processes,” Strategic Assessment journal, Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv 
University, Vol. 20, No. 2, July 2017, p. 127.                                                                                                 

 ال يتم التمييز يف هذا الورقة بني مصطلَحي مراكز الفكر ومراكز البحث، فكالمها له املدلول نفسه. 4
املركز الفلسطيين للدراسات   ، سرائيليةإقضا�  جملة    ،"مراكز الفكر اإلسرائيلية ودورها يف النسيج االجتماعي، "حسانكمال   5

 . 56-44 ، ص2006 ،24 ، العدداإلسرائيلية "مدار"
العربية"خطاب،  نظرية   6 للمنطقة  الفكري  الغزو  خمططات  يف  اإلسرائيلية  األحباث  مراكز  الدراسات   ،" دور  مركز  جملة 

 . 31-3  ، ص31/12/2010 ،12 العراق، العدد ،جامعة بغداد، مركز الدراسات الفلسطينية ، الفلسطينية
مركز    ، قليميةإدراسات  جملة    ،"الشهواين، "مراكز األحباث اإلسرائيلية: وأثرها يف صناعة القرار السياسي اإلسرائيليحسني   7

 . 89-59 ، ص2011، 23 ، العدد8، العراق، اجمللد جامعة املوصل، الدراسات اإلقليمية
  ) 2دراسات صناعة البحث العلمي (   ، األهداف، التمويل مراكز البحث العلمي يف إسرائيل: السياسات،  أبو عامر،   عد�ن   8

 ). 2013،  مناء للبحوث واالستشارات مركز  بريوت:  ( 
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Annual Herzliya Conference    ويتناول املناعة القومية لـ"إسرائيل". وجتري العزب 2000منذ سنة ،
مقارنة بني السياسات احلكومية املعتمدة للتعامل مع ظاهرة "معاداة السامية" وتوصيات املعهد، لتستنتج  

على ذلك؛ ويف ورقة منشورة    عالوة  9وجود توافق كبري بني توصيات املعهد يف مؤمتراته وقرارات احلكومة.
 10ابللغة اإلنكليزية مستلة من أطروحتها للدكتوراه تتناول كيفية قياس أتثري املراكز مع ذكر ألنواعها.

يف   الفكر  مراكز  أتثري  حالة)  (كدراسة  مناد  �ال  االسرتاتيجية    "إسرائيل"وتناولت  صياغة  على 
 12فيما تعرضت إسالم العالول لنشأة مراكز األحباث اإلسرائيلية وتعريفها وكذلك تصنيفها.  11األمنية.

نشأة   يف  حبث  الذي  صوافطة  أشرف  وكذلك 
البحث   لدعم  احلكومية  والسياسات  املراكز، 

التمويل.  موضوع  بينها  ومن  أّما    13العلمي، 
به  أشرف   تقوم  الذي  الدور  يف  فيبحث  بدر 

، مع  "إسرائيل"نسانية يف  مراكز أحباث العلوم اإل
 14استعراض أبرزها.

القرار يف   ويشري أمحد العسريي إىل صعوبة قياس أتثري مراكز البحث بسبب تعقيد عملية صناعة 
، ولذلك يتناول تعريف املراكز ونشأهتا، ومكانتها، وأنواعها، وأهم األقسام البحثية يف الوزارات  "إسرائيل"

 
، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية(  دور مراكز الفكر يف صنع السياسة العامة: دراسة حالة إسرائيل   العزب، هبة  9

2015 .( 
10Contemporary Making in Israel,” -Heba Gamal El Din, “The Role of Think Tanks in Influencing Policy

Arab Affairs journal, Centre for Arab Unity Studies, Vol. 9, No. 2, 2016, pp. 187-211.                               
  " 2026-2016) يف صنع االسرتاتيجية العسكرية اإلسرائيلية  Think Tanksاالسرتاتيجي (دور مراكز التفكري  "مناد،  �ال   11

 ). 2016، اجلزائر، لةقكلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح ور   ،رسالة ماجستري(
مج دبلوم الدراسات  ، بر�أكادميية دراسات الالجئني،"  األحباث الصهيونية ودورها يف صناعة القرار"العالول،   إسالم    12

 https://refugeeacademy.org/download/105، انظر: 23/3/2016الفلسطينية، 
السياسي: إسرائيل منوذجاً "صوافطة،  أشرف    13 القرار  العلمي على صناعة  البحث  العريب،" موقع  أثر  الدميقراطي  ، املركز 

 https://democraticac.de/?p=25826، انظر: 13/1/2016
، انظر:  19/12/2016،  مركز رؤية للتنمية السياسية ، موقع  بدر، مراكز األحباث اإلسرائيلية ودورها يف صناعة القرار أشرف  14

https://vision-pd.org 
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أسد هللا  15.اإلسرائيلية سيد  من  مار�ن    Seyed Asadollah  ويعدد كل    Athary Mryanوأثري 
فيما تناولت مباركية    16مراكز األحباث وأفرعها وتقسيماهتا وختصصاهتا.  Ehsan Ejaziوإحسان حجازي  

أمني دراسة حالة مركز هرتسيليا ودوره يف صنع القرار، مع ذكر ملواضيع املؤمترات السنوية اليت يقيمها  
بينما    18أيضاً؛ ركَّز خالد شعبان يف مقالته على تعريف مراكز األحباث ومصادر متويلها وأمهيتها.   17ملركز. ا

تناول وليد عبد احلي تقييم    19أجرى تقى السيد مقارنة بني مراكز األحباث اإلسرائيلية والعربية.  فيما 
الباحثني لدور مراكز األحباث يف حماولة لإلجابة على سؤال أتثري مراكز األحباث من عدمه، ومن خالل 

 20تتبع وز�ا يف القرار السياسي.
واقتصارها    21تظهر مراجعة األدبيات وجود ثغرة معرفية، تتمثل ابفتقار معظم األدبيات للتأطري النظري 

التأطري املفاهيمي، عالوة على وجود خلط يف بعض األدبيات بني دور وأتثري مراكز الفكر واألحباث  على  
تركيز معظم   اإلسرائيلية. واألهم من ذلك هو  الوزارات  التخطيط يف  وأقسام  غري احلكومية، ودور دوائر 

البحث وجماالت عملها دون اخلوض يف أتثريها عل  القرار،  األدبيات على حصر وتعداد مراكز  ى صنع 
فمعظم األدبيات اليت متت مراجعتها واملعنونة مبراكز األحباث ودورها يف صناعة القرار تنتهي إىل تعداد هذه  

 
، مركز البحث والتواصل مكاشفات  ،" جملةالعسريي، "مراكز الفكر والسياسة اإلسرائيلية ودورها يف صنع القرار أمحد  15

 . 103-92 ، ص:2017  ،1 ، العدد1املعريف، اجمللد 
16Seyed Asadollah, Athary Maryan and Ehsan Ejazi, “The Impact of Israeli Think Tanks on Israel's Foreign 

Policy (2006-2017),” Journal of World Sociopolitical Studies, University of Tehran, Vol. 2, No. 2, 2018, 
pp. 247-285.                                                                                                                                                           

  -   2017/ 2011" يف صنع القرار يف السياسة اخلارجية اإلسرائيلية  Think Tank"   دور مراكز الفكر االسرتاتيجي " أمني،   مباركية   17
اجلزائر،  ،  كلية احلقوق والعلوم السياسية   ، جامعة حممد بوضياف   ، رسالة ماجستري (   " املركز املتعدد االجتاهات هبرتسيليا أمنوذجاً 

2018 .( 
مركز التأريخ والتوثيق   ، التارخيية الفلسطينيةجملة  "  ،واالسرائيلية: واقع وحتد�تشعبان، "مراكز األحباث العربية   خالد    18

 . 87- 48 ، ص2020 ،5العدد  ،الفلسطيين
،  2020 ، 65 العدد  ، آفاق سياسية  جملة   ،" ، "مراكز األحباث وصنع القرار السياسي: دراسة حالة إسرائيل تقى السيد   19

 . 50- 42  ص 
للدراسات واالستشارات،    مركز الزيتونة، موقع  مراكز األحباث يف صنع القرار السياسي اإلسرائيليعبد احلي، دور  وليد   20

 https://www.alzaytouna.net، انظر: 4/1/2022
 فيما عدا كمال حسان ومهند مصطفى اللذان تناوال األمر بشكل موجز. 21
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املراكز، وميزانياهتا وتوجهاهتا، مع تطّرق هامشي لدورها يف صناعة القرار. بل إن بعض األدبيات ال تتعرض  
ني مراكز األحباث اإلسرائيلية والعربية أو الغربية. يتناول قسم كبري  لصنع القرار وإمنا تنتهي إىل إجراء مقارنة ب 

من الدراسات السابقة أتثري املراكز اإلسرائيلية بعبارات عامة فضفاضة، دون ذكر أمثلة حمددة لدور هذه  
ات  املراكز، أو كيفية وماهية التأثري، وهذا ما هتتم به هذه الدراسة. �هيك عن وجود خلط يف بعض الدراس 

 بني دور مراكز الفكر يف حتليل ودراسة االسرتاتيجيات اإلسرائيلية، وبني صياغة واقرتاح هذه االسرتاتيجيات.  
متناقضني   رأيني  بوجود  القرار  صناعة  يف  املراكز  دور  ببحث  يتعلق  فيما  اإلشكالية  تتمظهر 

تنطلق هذه     22أتثري ملموس. للباحثني، أحدمها يقول بوجود أتثري حمدود يف مقابل من يدعي بوجود  
، وابلتايل هتدف الورقة  "إسرائيل" الورقة من االفرتاض بوجود أتثري ملراكز الرأي على صناعة القرار يف  

إىل إجراء مسح وحتليل لتأثري مراكز الفكر والرأي على صناعة القرار يف الكيان الصهيوين، من خالل  
، يتفرع  "إسرائيل" فكر والرأي على صناعة القرار يف  طرح سؤال مركزي مفاده: ما هو أتثري مراكز ال 

عنه عدة أسئلة من بينها: ما هو التأطري النظري واملفاهيمي ملراكز الرأي، وما هو التأثري املباشر وغري  
واملتعلقة   املنشورة  لألدبيات  مسح  إجراء  بواسطة  وذلك  اإلسرائيلية،  والرأي  الفكر  ملراكز  املباشر 

رجوع إىل املصادر األولية املتوفرة كاإلحصاء اإلسرائيلي، ومن خالل حتليل  مبوضوع البحث، مع ال 
، حيث ّمت  "إسرائيل" مضمون املواقع الرمسية، على الشبكة العنكبوتية، ألبرز مراكز الفكر والرأي يف  

   23مركزاً.   45رصد  

 
 . السياسي اإلسرائيليدور مراكز األحباث يف صنع القرار وليد عبد احلي،  22
وهي: معهد أحباث األمن القومي، دراسات األمن القومي، املعهد الدويل ملكافحة اإلرهاب، األكادميي اإلسرائيلي يف   23

بيجن   اتمي    -القاهرة،  ترومان،  هاري  اإلسرائيلي،  الفلسطيين  الفلسطينية،  اإلعالم  وسائل  مراقبة  معهد  السادات، 
يا، معهد يروشليم، الريوشيلمي، الكنيست، دانيال أبراهام، معهد االسرتاتيجات الصهيونية، شتاتينمس، ميتيفيم، هرتسيل

أبراهام   شاليم،  للدميقراطية،  اإلسرائيلي  املعهد  فلورسهامير،  أدفا،  رئوت، طاوب،  موشيه د�ن،  نيمان،  شاشا، مشوئيل 
لدراسات السوق، اإلسرائيلي للتطوير االقتصادي  هارمان، فيدال ساسون، فيدرمان، فان لري، موالد، روابط، معهد القدس  

واالجتماعي، هامتان شالوم، هنريتا سالد، كوهني، بن جوريون، احلاخام نسيم، اتبنيكني، يعاري، إسحق بن تسفي،  
 جبعات حبيبة، اليهودي العريب، مركز بتسيلم، مركز بريس للسالم واالنتاج.
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على الرغم ،  "إسرائيل"جتادل الورقة بوجود أتثري مباشر وغري مباشر ملراكز الرأي على صناعة القرار يف  
تعقيد عملية صنع القرار وصعوبة رصد هذا التأثري، والذي يرتبط بعدة بعوامل من بينها نوع املركز  من  

ومتويله. وإلثبات هذه اجملادلة ّمت تقسيم الورقة إىل مخسة مباحث وخامتة، يتناول أوهلا التأطري النظري  
ونظريته حول عالقة   Michel Foucaultى ميشيل فوكو  واملفاهيمي ملراكز الفكر والرأي ابالستناد عل 

هبدف موضعة مراكز الرأي يف هذه    "إسرائيل"السلطة ابملعرفة، ومن مث يتم تناول آلية صنع القرار يف  
العملية، ولننتقل بعدها إىل البحث يف أنواع املراكز ومتويلها، وخنتم ابملبحث اخلامس الذي يهتم برصد  

 املباشر ملراكز الفكر والرأي.   التأثري املباشر وغري
ميكننا القول بوجود عدة عوائق َحتْول دون توسع الدراسات السابقة يف رصد وتناول ماهية وكيفية  
أتثري مراكز الفكر والرأي على صنع القرار، من أبرز هذه العوائق متحور عمل هذه املراكز حول تغيري  

ي يف األنظمة السياسية متعددة األحزاب (كما يف األفكار والسياسات، وهذا ال حيصل بشكل تلقائ
إىل   ميتد  قد  أحيا�ً  إىل وقت طويل  ذلك  احلكومية، حيث حيتاج  والبريوقراطيات  اإلسرائيلية)،  احلالة 

سنوات، ومن هنا تظهر صعوبة رصد أتثري هذه املراكز 
على صناعة القرار. من �حية أخرى، ال جند يف معظم 

أع عن  الصادرة  ذكر التقارير  أي  األحباث  مراكز  مال 
لكيفية أو ماهية أتثريها على صناعة القرار؛ فمن جمموع  

سوى    45 جند  ال  الدراسة  هذه  فيهم  حبثت    3مركزاً 
 تذكر يف تقاريرها كيف أثَّرت يف صناعة القرار. 24مراكز

ة صنع  ما سبق ذكره؛ ابإلضافة إىل أسباب أخرى تتعلق بطبيعة النظام السياسي اإلسرائيلي وعملي
القرار وكذلك التمويل، وأيضاً سرية بعض األحباث الصادرة عن مراكز األحباث بسبب عالقتها ابجلانب  

 األمين، وغريها من األسباب، تضع عائقاً أمام البحث يف أتثري هذه املراكز.  

 
 

املركز اإلسرائيلي للتطوير االقتصادي  ية، ومعهد القدس لبحث السياسات، و وهي: معهد مراقبة وسائل اإلعالم الفلسطين 24
 .)ICSEPواالجتماعي (
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 املبحث األول: إطار نظري ومفاهيمي: 
 

 :املطلب األول: إطار مفاهيمي
 

إىل غرفة حمصنة كانت تُعقد فيها اجتماعات القيادة    think tankتعود أصول تسمية مراكز الفكر  
البنتاغون   يف  املشرتكة    Pentagonالعسكرية 
لتبادل ابلوال�ت املتحدة، ابعتبارها موقعاً   آمناً 

املصطلح   تعريب  ّمت  البداية  يف  املعلومات. 
كـ"داببة الفكر"، يف داللة للمكان احملصن الذي 
تـُتَّخذ فيه القرارات العسكرية االسرتاتيجية، مث ّمت  

الباحثني، ال يوجد    25تعريبها الحقاً كمراكز الفكر والرأي. كز ا تعريف واحد مقبول ملر حبسب بعض 
ل البحث العلمي تفرض علينا تبين تعريفاً إجرائياً ملفهوم مراكز الفكر، وهذا ما  لكن أصو   26،حباث األ

    سنتناوله يف السطور القادمة.

استخدامه    Diane Stone  د�ن ستونتدعي   الفكر قد شاع  الستينأبّن مصطلح مراكز  ات ييف 
يعّرف بر�مج    حيث  ،امةعلوصف جمموعة من املتخصصني الذين جيرون دراسة مكثفة لقضا� السياسة ال

املنظمات العاملة على أساس منتظم أّ�ا: "مؤسسات الفكر والرأي على    UNDPاألمم املتحدة اإلمنائي  
يف  سلطة  اجلسر بني املعرفة والوهي    ،مسألة تتعلق ابلسياسة العامة  يف أيّ   وتقدمي املشورةيف البحث  

 27". قراطيات احلديثةو الدمي
البعض أّن   النخبة اليت تعتمد على خربهتا   عبارة عن  املؤسسات الفكريةيعّد  "منظمة (منظمات) 

وعالقاهتا الوثيقة مع صانعي السياسات لتعزيز املصاحل السياسية واالقتصادية للشركات واجلهات اخلريية".  

 
  -   2017/ 2011" يف صنع القرار يف السياسة اخلارجية اإلسرائيلية  Think Tankدور مراكز الفكر االسرتاتيجي " مباركية أمني، "  25

 . 29ص    "، املركز املتعدد االجتاهات هبرتسيليا أمنوذجاً 
26, 10journal, American Enterprise Institute, No. National Affairs Tevi Troy, “Devaluing the Think Tank,” 

Winter 2012, p. 77.                                                                                                                                                      
27Diane Stone, “Think Tanks and Policy Advice in Countries in Transition,” Paper prepared for the Asian 

Development Bank Institute Symposium: “How to Strengthen Policy-Oriented Research and Training in 
Viet Nam”, 31/8/2005, p. 2, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156673/adbi-dp36.pdf          

https://www.britannica.com/topic/think-tank
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156673/adbi-dp36.pdf
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تعمل    ؛Patrick R. Halpernوابتريك هالبرين    Tuğrul Keskingörenسكينجوَرن كلـتورول   وفقاً و 
واحملامني  السياسة  وخرباء  احلكوميني  واملسؤولني  األعمال  قادة  بني  جتمع  "كمؤسسة  الفكر  مراكز 

فيما يتعلق   ،اخلالفات املتعلقة مبقرتحات سياسية حمددة  وحلّ   ،والصحفيني كوسيلة للتوصل إىل اتفاق
الفكر والرأي   مؤسسات   Glenn C. Savageج  جَلن سافِ   يعّرفولذلك    28نخب الطبقة احلاكمة". ب

لديها املوارد والقدرات وابلتايل  أب�ا "اآللية الفكرية لشبكة مغلقة من النخب املؤسسية واملالية والسياسية.  

حسان من    كمال  يتوافق هذا التعريف مع ما ذهب إليه  29. "ملمارسة أتثري على صنع السياسة العامة
الباحثني، تعكف على دراسة معمقة ومستفيضة  لنخبة متميزة ومتخصصة من  كو�ا "جتمُّع وتنظيم 
أو رسم   تعديل  القرارات يف  تساعد أصحاب  أن  أو سيناريوهات مستقبلية، ميكن  استشارات  لتقدم 

 30سياستهم بناء على هذه املقرتحات يف جماالت خمتلفة".

يعّرف قاموس أكسفورد مراكز الفكر أبّ�ا: "مؤسسات حبث أو منظمات أخرى تقوم على تقدمي  
الوطنية االقتصادية، من خالل جمموعات متعددة األنساق املعرفية أو   النصيحة واألفكار يف القضا� 
منضبط، حيث ظهرت   وغري  عاٌم  التعريف  فإن هذا  مهند مصطفى  لكن وحبسب  خرباء خمتصني"، 

ات أخرى تركز على البنية اإلدارية والتنظيمية، من حيث كو�ا غري رحبية ومستقلة، فيما ركزت  تعريف

 
28Impact of Israeli Think Tanks on Israel's Seyed Asadollah, Athary Maryan and Ehsan Ejazi, “The 

Foreign Policy (2006-2017),” p. 252.                                                                                                                 
29.252Ibid., p.   
 . 45ص  ،"النسيج االجتماعيمراكز الفكر اإلسرائيلية ودورها يف كمال حسان، " 30
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وهذا ما جنده   31تعريفات أخرى على جماالت عمل املراكز، هل هي اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية. 
ل املشكالت، يف تعريف معجم الرتاث األمريكي أبّ�ا "مجاعة أو هيئة منظمة تقوم أبحباث متعمقة حل

فيما    32خصوصاً يف جماالت التكنولوجيا واجملاالت االسرتاتيجية أو االجتماعية أو السياسية أو التسلح". 
" الذي يرى أبّن  Winand Gellner  غيلنرويناند  اهتم البعض بتعريفها بناًء على املهام اليت تقوم هبا كـ"

   33شر أفكار، وجتنيد النخب ملراكز البحث.مهمتها هي إنتاج األفكار، وعقد لقاءات واجتماعات، ون
ورمبا    يوجد تركيز يف التعريفات السابقة على نوعية منتسيب مراكز الفكر، واملهام اليت يقومون هبا، 

إىل تعريفها بناء على اجلهة املستفيدة أو املستهدفة،    James McGann  جيمس ماكجان هذا ما دفع  
حبثاً أبّ�ا   تولد  اليت  احمللية    موجهاً   "املنظمات  القضا�  بشأن  ومشورة  وحتليالت،  السياسات،  حنو 

قضا�   بشأن  مستنرية  قرارات  اختاذ  من  واجلمهور  السياسات  صانعي  لتمكني  حماولة  يف  والدولية 
 34. السياسة العامة" 

 على أّ�ا:  Britannica املوسوعة الربيطانيةا تعريف يربز لدين
هبدف تقدمي املشورة    ، وذلك التخصصات  ةمتعدد  ،أو جمموعة منظمة للبحثشركة  مؤسسة أو  

وتفعيل   املتخصصة  املعرفة  استخدام  خالل  من  السياسات  قضا�  من  متنوعة  جمموعة  بشأن 
الشبكات. ختتلف مراكز الفكر عن املؤسسات احلكومية، والعديد منها منظمات غري رحبية،  

املشاريع    ما تتضمن  غالباً   ،للعمالء احلكوميني والتجاريني على حٍد سواءتقدم خدماهتا    ولكن قد 
الوطين والدفاع  االجتماعية  السياسة  ختطيط  احلكومة  لعمالء  فيما املقدمة  املشاريع    ،  تشمل 

األوقاف    ها تشملمصادر متويلو   ،التجارية تطوير واختبار التقنيات اجلديدة واملنتجات اجلديدة
 35.واألوراق البحثية والعقود والتربعات اخلاصة ومبيعات التقارير

 
رام هللا: مدار املركز الفلسطيين للدراسات  (   املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،   31

 . 200، ص )2014االسرائيلية، 
 . 94،" ص  "مراكز الفكر والسياسة اإلسرائيلية ودورها يف صنع القرارأمحد العسريي،  32
 . 202ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،  33
34(New  Think Tanks and Policy Advice in the US: Academics, Advisor and AdvocatesJames Mcgann, 

York: Routledge, 2007), p. 11.                                                                                                                                
35 tank-nnica.com/topic/thinkhttps://www.brita, 2015Stella Ladi, think tank, site of Britannica,   

https://www.britannica.com/topic/think-tank
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ريف جبمعه بني نوعية القائمني على املراكز، ومهامها، واجلهات املستفيدة منها، عالوة  ميتاز هذا التع
أنّه كالتعريفات السابقة يهمل كيفية أتثريها، وطبيعة اإلنتاج الفكري هلذه   على اجلهة املمولة هلا. إال 

 املراكز.
و  الورقة،  تقرتح هذه  السابقة،  التعريفات  املوجودة يف  الثغرات  التعريفات بناًء على  ابالستناد على 

 السابقة، تبين تعريف مراكز الفكر والرأي كـ:
مؤسسات جتمع خنبة من املفكرين والباحثني واملتخصصني وأصحاب اخلربة يف جماالت عدة،  
القطاعني،  لكال  خدماهتا  وتقدم  أو كليهما،  اخلاص  القطاع  أو  احلكومة  من  متويلها  تتلقى 

لعام، وتؤثر فيهما بشكل مباشر أو غري مباشر يف القضا� الداخلية  تستهدف صنَّاع القرار والرأي ا
واخلارجية، ينصبُّ اهتمامها على توصيف الواقع بواسطة أوراق احلقائق أو األوراق املفاهيمية، 
وضع   خالل  من  ابملستقبل  للتنبؤ  والسعي  السياسات،  حتليل  أوراق  خالل  من  وحتليله 

موقف أو التقارير والتقادير االسرتاتيجية، عالوة على اقرتاح  السيناريوهات بواسطة أوراق تقدير  
البدائل للتغلب على أي خلل أو معيقات يف أداء السلطة، وتقوم بتسويق هذه األفكار والبدائل  

 من خالل وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة وكذلك املطبوعات وبعقد الندوات واملؤمترات.

 

 نظري:املطلب الثاين: إطار 
 

هناك عالقة بني إنتاج املعرفة وممارسة  
السلطة واحلكم، فبحسب فوكو "السلطة 
تنتج املعرفة (وليس فقط بتشجيعها أل�ا  
وأن   مفيدة)،  أل�ا  بتطبيقها  أو  ختدمها 
السلطة واملعرفة تقتضي إحدامها األخرى؛  

وجد معرفة ال تفرتض، وال تقيم وأنه ال توجد عالقة سلطة بدون أتسيس مناسب حلقل معرفة، وأنه ال ت
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ميكننا استخدام تنظري فوكو للعالقة بني ممارسة احلكم وإنتاج املعرفة   36بذات الوقت عالقات سلطة".
 كتأطري إلنشاء مراكز الفكر والرأي يف العصر احلديث.

ة هتتم  حبسب فوكو، أسهم التحّول يف العصر احلداثي حنو العقالنية يف ز�دة االهتمام إبنتاج معرف
إبدارة السكان (البيوسلطة)، حيث أّن إدارة السكان الناجعة تعين ز�دة اإلنتاج ومراكمة الثروة، ولذلك  

 ينبغي (عند دراسة القرن التاسع عشر)  هنا  "ومن  37واإلنتاج،  والعمل  احلياة،   علوم  وجَّه إنتاج املعرفة إىل
 أساس  على  متكلم،  وموضوع  عامل،  وفرد  حي،  ككائن  حتلله  اليت  اإلنسانية  والعلوم  اإلنسان  موضوع  فهم

حيث تؤطر املعرفة لفن احلكم وإدارة   38املعرفة"،  وموضوع  القوة (السلطة)  بني  كعالقة  السكان   ظهور
 السكان.  
مبعىن (  اإلقليمية  للممالك   اإلداري  اجلهاز  منذ القرن السادس عشر بتطور  احلكم  فن  نظرية  ارتبطت

 يف   ابلتطور  بدأت   اليت  املعرفة  وأشكال  التحليالت   من  مبجموعة  ارتبطت  كما  ،) احلكومية  ظهور األجهزة
  عناصرها   مبختلف  الدولة  معرفة  عشر، حيث أنّ   السابع   القرن  يف   نطاقها  وازداد  عشر  السادس  القرن  �اية 

  فبحسب فوكو "فن   39الدولة".   علم  أي   "، statistics  اإلحصاء "  ابلتحديد   مسي  قوهتا،  وعوامل  وأبعادها
  املكتسبة   حيث املعرفة  من  التحديد  وجه  على  السلطة،  ممارسة  هو عبارة عن اجلهد املبذول لرتشيد  احلكم

 وابلتايل فإّن معرفة الدولة ميكن توظيفها يف تكتيكات احلكم. 40. اإلحصاء" خالل من
احلكم العقالنية،   بفعالية  يتطلب  إىل  تكوين   االحتكام  يكون  غري  )  الدراية(  املعرفة  حيث  ابحلكم 

  ، "االقتصاد"  نسميه  ملا  األوسع  ابملعىن  السكان  حول  تدور  اليت  العمليات   جبميع  معرفة  تكوين  منفصل عن
  ضمن شبكة   والسكان،  االقتصاد  جماَيل   يف  احلكومي  التدخل  أشكال  من  كشكل  نفسه،  الوقت  ويف

 نظام  من  عشر  الثامن  القرن  يف  والثروة، ليتم االنتقال  واإلقليم  السكان  بني  العالقات   متعددة  مستمرة
  احلكم يدور   تقنيات   عليه   هتيمن  إىل نظام  إدارية منبثقة عن النظام السلطوي (امللكي)  هياكل  عليه  هتيمن

 
 ). 1990، بريوت: مركز اإلمناء القومي( املراقبة واملعاقبة: والدة السجن فوكو،  ميشيل 36
37  (New 1978-1977Security, Territory, Population, Lectures at the Collège de France Michel Foucault, 

York: Palgrave Macmillan, 2009), p. 78.                                                                                                         
38 .79Ibid., p.   
39 .100Ibid., p.   
40 .101Ibid., p.   
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  الشكل   هو  السياسي  ومن مث فإّن "االقتصاد  41.السياسي  االقتصاد  والدة  حول  وابلتايل  السكان،  حول

  42.للمعرفة" الرئيسي
أو كيفية تطوير    قوهتا،  على  احلفاظ  من  الدولة  ُمتكِّن  اليت  العناصر  يعرف  أن  جيب على من حيكم

 تشكل  اليت   ابألشياء  املعرفة  قوهتا، وهذه  بفقدان  وجودها  تفقد  أو   اآلخرون  عليها  يسيطر  ال  حىت  قوهتا،
 احلالة: واليت تتضمن معرفة .أطلق عليها اإلحصائيات  الدولة واقع

وقياس   السكان،  معرفة  املثال:  سبيل  على  معينة.  ما يف حلظة  دولة  متيز  اليت  واملوارد  ابلقوى 
الوفيات، والوالدة؛ حساب فئات األفراد املختلفة يف الدولة وثرواهتم؛ تقييم   كميتهم، ومعدل 

ره؛ تقييم الثروة املتداولة، وامليزان التجاري، الثروة احملتملة املتاحة للدولة، واملناجم والغاابت، إىل آخ
وقياس آاثر الضرائب والرسوم، كل هذه البيا�ت، وأكثر من ذلك، تشكل اآلن احملتوى األساسي  
ملعرفة احلاكم، ....، وكان من الضروري أيضاً التفكري يف جهاز إداري مل يكن موجوداً بعد ولكن  

دث يف اجملال يف أية حلظة، جهاز إداري ال جمرد  سيكون من املمكن أن نعرف ابلضبط ما حي
وكيل لتنفيذ أوامر احلاكم، أو لز�دة الضرائب والثروة والرجال الذين حيتاجو�م، ولكن يف نفس  
القوة   ملمارسة  األساسية  األبعاد  أخرى، كأحد  مرة  وهنا  للمعرفة،  جهازاً  سيكون  الوقت 

 43(السلطة)".

ما سبق ذكره يؤطر نظر�ً لفكرة إنشاء مراكز للفكر تُزوِّد احلكام مبعرفة متكنهم من فن احلكم الناجع 
املعرفة   يقتصر استهالك  الدميوقراطية ال  القول، ويف ظّل األنظمة  (البيوسلطة). ميكننا  السكان  وإدارة 

ه إىل عموم احملكومني الذين ميارسون  املنتجة بواسطة مراكز الفكر على احلكام أو صناع القرار، وإمنا يتعدا
دوراً غري مباشر يف تسيري احلكم، وذلك بواسطة انتخاب من يرونه مناسباً لتحقيق السياسات واألهداف 
اليت يبغون حتقيقها، واليت تبلورت يف أذها�م من خالل املعرفة اليت أنتجتها مراكز الفكر. فبحسب 

صناعة القرار اإلسرائيلي من خالل وسيلتني؛ األوىل: التأثري عد�ن أبو عامر تؤثر مراكز البحث على  

 
41 .106Ibid., p.   
42 .108Ibid., p.   
43 .274Ibid., p.   
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العام، الذي يؤثر بدوره على احلكومة. الرأي  التأثري على  وهذا ما   44املباشر على احلكومة، والثانية: 
 45إسالم العالول. اً أيضتستنتجه 

 

  املبحث الثاين: آلية صنع القرار:
 

من أجل تتبع دور مراكز الفكر يف هذه    "إسرائيل"حنتاج للتعرف على آلية وعملية صنع القرار يف  
عدم  يف ظّل وجود حالة من  صنع القرار على أنه فعل االختيار من بني البدائل املتاحة  العملية. يُعّرف  

على عملية صنع القرار يف   جيادل كرمي اجلندي بوجود أتثري للقوى البنيوية واملؤثرات الطبيعية   46.يقنيال
، ابإلضافة إىل أتثري العوامل اخلارجية، تتضمن القوى البنيوية شخصية رئيس الوزراء، كذلك  "إسرائيل"

األحزاب  برامج  على  عالوة  السياسية،  والتحالفات  االنتخاابت،  يف  النسيب  التمثيل  نظام  أتثري 
أتث اخلارجية  العوامل  حتت  يندرج  فيما  داخل  وأيديولوجياهتا.  والعسكر  األمن  قوى  ،  "إسرائيل"ري 

واملستشارون ومراكز الفكر، ومجاعات املصاحل كاحلريدمي، والصهاينة املتدينيني، واهلستدروت، والعالقة 
 47مع الوال�ت املتحدة، والعالقة مع اليهود يف "الشتات".

لقرارات، وذلك بسبب  يعّد أمحد العسريي النموذج اإلسرائيلي من أصعب النماذج يف عملية صنع ا
 Charles  تشارلز فريليتش  يتفق  48تنوع العوامل واملتغريات اليت تتعلق بعملية اختاذ القرارات السياسية. 

Freilich  تعاين من عدة  صنع القرار اإلسرائيلي    اجلندي، مدعياً أبّن عملية   مع أمحد العسريي وكرمي
لية، وعلى رأسها التسييس الشديد لعملية احمليكلية  اهلعوامل  الو ،  ارجية اخلبيئة  مؤثرات سلبية من بينها ال

وما يرتتب عليه من حاجة للحكم من خالل   ،صنع القرار النابعة من نظام التمثيل النسيب االنتخايب 

 
 . 84، ص مراكز البحث العلمي يف إسرائيلعد�ن أبو عامر،  44
 . 36،" ص األحباث الصهيونية ودورها يف صناعة القرار"إسالم العالول،  45
46“The Impact of Israeli Think Tanks on Israel's Seyed Asadollah, Athary Maryan and Ehsan Ejazi, 

Foreign Policy (2006-2017),” p. 251.                                                                                                                     
للدراسات   بريوت: مركز الزيتونة(ترمجة أمل عيتاين  ،املؤثرة صناعة القرار اإلسرائيلي: اآلليات والعناصراجلندي، كرمي  47

 . 11)، ص 2011واالستشارات،  
 . 93،" ص  "مراكز الفكر والسياسة اإلسرائيلية ودورها يف صنع القرارأمحد العسريي،  48
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ن لضعف إطار صنع القرار يف  اهناك سبب   Giora Eiland  يالنداجيورا  حبسب    49ائتالفية. حكومات  
لنظام  فا  ،نظامل هليكل السياسي لـ"إسرائيل"، والثاين �جم عن الغياب الواضح لابيتعلق  األول    ، "إسرائيل"

حالة دائمة من عدم   يوِجداالنتخايب يف "إسرائيل" والطريقة اليت يتم هبا تشكيل احلكومات مث سقوطها  
نظام  وهذا بدوره يؤثر على اختاذ القرارات. ويؤكد حممود حمارب على أّن طبيعة ال  50،اليقني السياسي

السياسي تفرض نفسها يف عملية صناع القرار ابلكيان الصهيوين، حيث يتميز النظام بكثرة األحزاب،  
فمنذ قيام "دولة إسرائيل" مل يتمكن أي حزب من تشكيل احلكومة مبفرده، وكان االئتالف بني األحزاب 

 51هي الطريقة السائدة لتشكيل احلكومة.
صناعة القرار التعرف على كيفية صنع القرار    لفكر والرأي علىمؤسسات ايتطلب معرفة كيفية أتثري  

يشري وأثري مار�ن وإحسان حجازي إىل وجود عدة مناذج لصنع القرار من أبرزها؛ منوذج    "إسرائيل". يف  
، حيث يتم اختاذ القرارات على أساس منطقي وعقالين، Rational Actor Modelالفاعل العقالين  

، وهي مبنية على االختيار بني عدة قرارات عقالنية،  Poliheuristic Theoryونظرية تعدد االختيارات  
اجلماعي   التفكري  منوذج  متجانسة    ، Groupthinkوأخرياً  صغرية  قرارات  جمموعة  على  مبنية  وهي 

 52. ومتماسكة
، والذي يتضمن االعتماد  "إسرائيل" هبيمنة "النموذج الوظيفي" يف عملية صنع القرار بـ جيادل حممود حمارب  

بعد    1973ويشري حمارب إىل حدوث حتول عقب حرب    53يف عملية صنع القرار على مؤسسات احلكم، 
عن "الفشل" االستخبارايت يف احلرب،   تفجر خالف بني املستوى السياسي والعسكري حول املسؤولية 

 
49Making in Israel: Processes, Pathologies, and -, “National Security DecisionCharles Freilich

Strengths,” Middle East Journal, Middle East Institute, Vol. 60, No. 4, Autumn 2006, p. 636.               
50The d Meir Elran (eds.), Giora Eiland, “The Decision Making Process in Israel,” in Shlomo Brom an

Second Lebanon War: Strategic Perspectives (Institute for National Security Studies (INSS), 2007), 
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2017/08/The-Second-Lebanon-War-25-34.pdf                    

بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة  (  سياسة إسرائيل النووية وعملية صنع قرارات األمن القومي فيهاارب،  مود حمحم 51
 . 74)، ص 2013، السياسات

52Israeli Think Tanks on Israel's Seyed Asadollah, Athary Maryan and Ehsan Ejazi, “The Impact of 
Foreign Policy (2006-2017),” p. 252.                                                                                                                   

ء لشؤون األمن، ديوان رئيس احلكومة الذي على سبيل املثال فيما يتعلق ابلقرارات األمنية: رئيس احلكومة، جلنة الوزرا 53
حيوي مستشارين خمتصني، السكرتري العسكري لرئيس احلكومة، سكرتري احلكومة، وجملس األمن القومي "أسسه نتنياهو  

 "، وكذلك وزير الدفاع ورئيس األركان.   1999سنة 

https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2017/08/The-Second-Lebanon-War-25-34.pdf
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يؤشر هلذا التحول تقرير "جلنة غرا�ت" اليت ُشكلت للتحقيق حول هذا الفشل، حيث انتقد التقرير  و 
ات العسكرية اعتماد احلكومة على مصدر وحيد يف املعلومات وتقدير املوقف وهو جهاز االستخبار 

 54"، وقد أوصت اللجنة بضرورة إصالح هذا الوضع من خالل إ�اء هذا التفرد.Aman"أمان 
) يف إحداث حتوالت يف آلية  1973وحبسب حممود حمارب، أسهمت عوامل أخرى (عدا عن الفشل يف  

،  1977سنة  Knesset النتخاابت الكنيست  Labor Party صنع القرار، من بينها خسارة حزب العمل 
إىل سدة احلكم، مما وضع حداً الحتكار حزب العمل تعيني رئيس األركان    Likud  وصعود حزب الليكود 

وما رافقها من انقسام ابلرأي العام   ،1982الضباط. عالوة على ذلك، أحداث حرب لبنان سنة    وكبار 
اإلسرائيلي حول أهداف احلرب. وجيادل حمارب أبّن العوامل املذكورة دفعت قادة وابحثني من صلب 
املؤسستني األمنية والسياسية إىل طرح موضوع كيفية صنع القرار يف الكيان الصهيوين، وضرورة وجود  

  55من.مؤسسة مدنية مستقلة عن اجليش تتوىل تقومي األ
اللذان جيادالن    Gabi Shefferوغايب شيفر    أورن براكيستشهد حممود حمارب ابلباحثني اإلسرائيليني  

بواسطة منوذج   "إسرائيل"أبّن عملية صنع القرار تتم يف  
نفوذ  متتلك  شبكة غري رمسية  وهي  األمنية"،  "الشبكة 
والثقافة  واالقتصاد  واجملتمع  السياسة  على  وأتثري 
بينهم  فيما  الشبكة  أفراد  ويتعاون  املهمة،  والقرارات 
ومعظمهم  أفرادها،  يتوزع  حيث  رمسي،  غري  بشكل 
خالل  من  السياسي  اجملال  على  متقاعدين،  ضباط 

زاب السياسية، وخوض االنتخاابت على قوائمها، ويشري كرمي اجلندي إىل أّن الضباط  االنتماء لألح
ويف اجملال االقتصادي   56% من أعضاء الكنيست.10الكبار املتقاعدون يشكلون يف املتوسط ما يقارب  

حيث يشغل العديد منهم مناصب إدارية عليا يف الشركات واملؤسسات االقتصادية ويف مقدمتها شركات  

 
 . 97، ص فيها سياسة إسرائيل النووية وعملية صنع قرارات األمن القومي حممود حمارب،  54
 . 99املرجع نفسه، ص  55
 . 97، ص صناعة القرار اإلسرائيليكرمي اجلندي،  56
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، ويؤكد اجلندي على ذلك إبشارته إىل أّن الضباط املتقاعدين يشكلون ثالثة  High-techاهلاي تك  
أما يف جمال الثقافة واإلعالم فيتوزع أفراد    57أرابع املدراء التنفيذيني يف خمتلف اجملاالت االقتصادية. 

هذه الشبكة على وسائل اإلعالم كخرباء وحمللني ومراسلني للقنوات واحملطات، وفيما يتعلق جبانب  
  األمن القومي   دراسات  التعليم واألحباث يرتأس أفراد من الشبكة مراكز أحباث ومعاهد علمية، كمعهد 

The Institute for National Security (INSS)   جبامعة تل أبيب، واملعهد الدويل ضّد اإلرهاب
International Institute for Counter-Terrorism (ICT)    ،يف املركز املتعدد اجملاالت هبرتسيليا

 58جبامعة ابر إيالن.   Sadat Center for Strategic Studies-Beginالسادات    -وكذلك مركز بيجن  
ل من "النموذج الوظيفي" إىل منوذج "الشبكة األمنية" أسهم يف تعزيز  يتضح لنا مما سبق أبّن التحو 

دور مراكز الفكر يف عملية صنع القرار، لكن جيب األخذ بعني االعتبار أبّن دور هذه املراكز حمكوم 
 بعدة عوامل من بينها نوع املركز وجمال عمله، وهذا ما سنتناوله يف السطور الالحقة.  

 

 :الثالث: أنواع مراكز البحثاملبحث 
 

يوجد عدة تصنيفات ملراكز الفكر؛ يوضح لنا تصنيف ونوع املركز جمال ومدى أتثريه، حيث يتم  
تصنيف مراكز الرأي بناء على عدة معايري من بينها: معيار التوجه السياسي (ليربايل، اشرتاكي)، وجمال  

حبسب   59ومي، غري حكومي، أيديولوجي حزيب). االهتمام، والتمويل، وأساليب العمل، واالنتماء (حك
كمال حسان يوجد عدة أنواع من املراكز ذات التوجه: الصناعي، والتكنولوجي، والزراعي، والرتبوي،  
واليت ميكن تقسيمها إىل مراكز متخصصة يف حقل علمي واحد كمراكز الطاقة، أو مراكز فكر متنوعة  

 60التخصصات كمراكز حبوث التاريخ. 

 
 . 96املرجع نفسه، ص  57
 .109-106، ص سياسة إسرائيل النووية وعملية صنع قرارات األمن القومي فيها حممود حمارب،  58
  -   2017/ 2011" يف صنع القرار يف السياسة اخلارجية اإلسرائيلية  Think Tankدور مراكز الفكر االسرتاتيجي " مباركية امني، "  59

 . 34ص    "، املركز املتعدد االجتاهات هبرتسيليا أمنوذجاً 
 . 50ص  ،"مراكز الفكر اإلسرائيلية ودورها يف النسيج االجتماعيكمال حسان، " 60
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يدَّعي الباحث اإلسرائيلي حيزقيل درور بوجود أمناط خمتلفة ملراكز األحباث، أوهلا: أقسام حتليل السياسات  
policy analysis unit  البحث مؤسسات  واثنيها:  الوزارات،  داخل  حبث  مراكز  وهي   ،

لثها: مراكز  ، واليت تعمل على إنتاج املعرفة اخلالصة، واث  Institutions for advance studiesاملتقدمة 
، وهي جمموعة صغرية من الباحثني يقدمون الرأي ألصحاب القرار، وأخرياً  Brain trustالعقول املوثوق هبا  

وحبسب مهند مصطفى    61اليت تعمل يف أحباث السياسات وحتليلها وتطويرها.    Think tanksمراكز البحوث 
تفرّغ الباحثني لتكوين مراكز حبث، وعلى  يصلح تقسيم درور قدمياً، أما يف الوقت املعاصر فال يشرتط  

 األغلب ال تتبع مراكز األحباث حزابً معيناً، وإمنا تدافع عن أيديولوجيا تنسجم مع حزب قائم على الساحة. 
مراكز الفكر ضمن ثالث جمموعات، بناء على عملها وطريقة جتنيد    K. Weaver  ك. ويفر  يصنف

ثية وهي مبثابة جامعات بدون طالب، تضم ابحثني من املؤسسات  املوارد للقيام بعملها، أوهلا: مراكز حب
وهلا عالقة   تطبيقية  أحباثها  بكون  اجلامعي  البحث  عن  وتتميز  اخلاص،  القطاع  من  ُمتَوَّل  األكادميية، 
مباشرة بصانع القرار. اثنيها: مؤسسات التعاقد البحثي وفيها ابحثني من مؤسسات جامعية يعملون 

الوزا البحثية.  مبوجب عقد مع  اليت حتدد األجندة  املمولة هي  القطاع اخلاص، وابلتايل اجلهة  رات أو 
واليت ختدم أيديولوجيا أو جمموعة مصاحل ابحثني أكادمييني    Advocacy tankاثلثها: مؤسسات املرافعة  

االسرتاتيجية معهد  أتثري غري مباشر على التوجهات األيديولوجية مثل  ومن خلفيات مهنية خمتلفة، له  
 62ينشر أيديولوجيا اليمني اإلسرائيلي. ، الذيInstitute for Zionist Strategies الصهيونية

(األمن، يذهب أشرف بدر إىل تصنيف املراكز حبسب جمال اهتمامها، فيقسمها إىل تسعة أقسام،  
، والفكر، واالقتصاد،  ، والقضا� االجتماعية خطيط االسرتاتيجي والسياسات عامةواألمن والسالم، والت

التعايش. وتعزيز  والتاريخ،  أربعة    63والتعليم،  إىل  العسريي  أمحد  وكذلك  حسان  صنفها كمال  فيما 
 .The Harry S  ترومانوهاري  قطاعات (بناء على االنتماء)؛ أوهلا: القطاع اجلامعي (مثال: �فا،  

Truman Research Institute واثنيها: القطاع اخلاص أو املستقل (مثال: فان لري ،(  The Van Leer 

 
 . 200ص   ،واالقتصاداملؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة مهند مصطفى،  61
 . 202ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،  62
 ".مراكز األحباث اإلسرائيلية ودورها يف صناعة القرارأشرف بدر، " 63
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Jerusalem Institute  ، اإلسرائيلي للدميقراطية د  واملعه  The Israel Democracy Institute (IDI)  ،(
واثلثها: القطاع احلكومي (مثال: أقسام ووحدات يف الوزارات)، ورابعها: مراكز فكر اتبعة لألحزاب (واليت  

احلكومية،  فيما اكتفى حسني الشهواين بتقسيمها إىل ثالثة أقسام:     64هتتم إبجراء استطالعات رأي). 
اخلاص.  والقطاع  الباحثني   65واجلامعات،  بعض  إسقاط  إىل  االنتباه  أساس    66وهنا جيب  التصنيف على 

  االنتماء (حكومي، وغري حكومي)، واخللط بني املراكز احلكومية وغري احلكومية واجلامعية. 
ثريها على صناع  ميكننا القول إبمكانية تصنيف مراكز البحث والرأي بطريقة أخرى، بناء على مدى أت 

القرار، حيث ميكننا تصنيفها إىل ثالثة أنواع؛ أوهلا: املراكز ذات التأثري املباشر، وتتجسد بشكل أساسي يف  
املراكز التابعة للدولة (كقسم األحباث يف الكنيست، والبنك املركزي)، وأقسام البحث يف الوزارات واألجهزة  

الدفاع واخلارجية)، وكذ  التأثري غري  األمنية (وخصوصاً  التابعة لألحزاب. واثنيها: املراكز ذات  لك املراكز 
والرتاث (مثال: احلاخام  املباشر، وهي املراكز اليت هتتم ابجلانب الفكري والتارخيي واأليديولوجي وقضا� اهلوية  

غري املباشر،  : املراكز اليت جتمع بني التأثري املباشر و نسيم، واتبنيكني، ويعاري، وإسحق بن تسفي). واثلثها 
 ). معهد فان لري حيث هتتم ابلقضا� الفكرية ويف الوقت ذاته بقضا� سياساتية (مثال:  

 

 املبحث الرابع: التمويل: 
ملراكز   أتثري كبري  وجود  على  البعض  يستدل 
ميزانيات  بتخصيص  القرار  صناعة  على  الفكر 

فلوال أّ�ا تلعب دوراً مهماً ملا ّمت     67ضخمة هلا، 
من  لنا  يظهر  حيث  امليزانيات.  هذه  ختصيص 

 
"مراكز الفكر  ؛ وأمحد العسريي،  54-52ص  "مراكز الفكر اإلسرائيلية ودورها يف النسيج االجتماعي،"  كمال حسان،   64

 . 96،" ص والسياسة اإلسرائيلية ودورها يف صنع القرار
 "."مراكز األحباث اإلسرائيلية: وأثرها يف صناعة القرار السياسي اإلسرائيليحسني الشهواين،  65
 على سبيل املثال نظرية خطاب.  66
 . 10، ص اإلسرائيلي دور مراكز األحباث يف صنع القرار السياسي وليد عبد احلي،  67
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 Central Bureau of Statisticsدائرة اإلحصاء املركزية اإلسرائيلية  خالل تتبع األرقام املنشورة بواسطة  

(CBS)    الوطين"فاق  بلغ اإلنالبحث العلمي. فقد    وجود اهتمام من احلكومة اإلسرائيلية ابإلنفاق على "  
  ، مليار دوالر) 23(أي ما يقارب  مليار شيكل 76.2مبلغ  2020  سنةعلى البحث والتطوير املدين يف 

وهي تعّد النسبة األعلى بني دول العامل، يليها كور�    68، من الناتج احمللي اإلمجايل  % 4.5  وذلك يعادل
%، وذلك  3.4%، مث الوال�ت املتحدة  3.5السويد  مث  %،  3.6%، مث الصني اتيبيه "اتيوان"  4.8بنسبة  

 OECD .69  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حبسب تقرير

بلغ اإلنفاق  تذهب معظم امليزانيات املخصصة للبحث إىل متويل األقسام واملؤسسات البحثية احلكومية، إذ  
(حنو    مليون شيكل   1,417.4حنو    على البحث والتطوير يف املعاهد واملؤسسات والوحدات البحثية احلكومية 

من اإلنفاق الوطين على البحث    % 6.2ما يقرب من  حيث خصص  ،    2016يف سنة    70مليون دوالر)   370
يف املنظمات    % 31، و من النفقات كانت يف املكاتب احلكومية ومعاهد البحث  % 63.9؛ والتطوير املدين 

من أنشطة   %37.1  متويل  متّ .  يف املنظمات العامة غري اهلادفة للربح  %5.1و  ، اخلاصة غري اهلادفة للربح
من خالل مبيعات اخلدمات والعقود  %  23.8و  ،البحث والتطوير يف املعاهد من خالل الدعم احلكومي

  ، )2009  سنة يف    % 61دث اخنفاض كبري يف نسبة الدعم احلكومي للبحث والتطوير ( حواملنح البحثية. و 
يف    معاهد البحث ومن اجلدير ابلذكر أّن    .) 2009  سنة يف    % 17وز�دة يف اخلدمات والعقود واملنح البحثية ( 

  شخص   2,732توظيف    متّ وقد    .وخارجها   يف "إسرائيل" مؤسسات  تعاون حبثي مع    1,702لديها    2016سنة  
 71. أكادميي   141,2جال البحث والتطوير يف معاهد البحث، منهم  مب 

خصصت احلكومة اإلسرائيلية جزءاً من ميزانية البحث والتطوير لتمويل اجلامعات اإلسرائيلية، واليت  
بلغ اإلنفاق على األحباث املمولة بشكل  ذهب معظمها لتمويل أحباث يف جمال العلوم الطبيعية، فقد  

 
 ، انظر: 2021 ، دائرة اإلحصاء املركزية، موقع 2020اإلنفاق الوطين على البحث والتطوير املدين يف عام  68
 https://www.cbs.gov.il      (ابلعربية) 

69  -https://data.oecd.org/rd/gross, 2022OECD, Gross domestic spending on R&D, site of OECD data, 
domestic-spending-on-r-d.htm                                                                                                                                         

 ، الذي حدد 2016لسنة  املركزي    "سرئيلك "إئيلي وفق معطيات بناسر اإلصرف الدوالر مقابل الشيكل  ر  سعد  مت اعتما  70
 . 3.8406ـ سعر الصرف ب

 (ابلعربية) . 2019، دائرة اإلحصاء املركزية"، 2016" مسح البحث والتطوير يف معاهد البحث 71

https://www.cbs.gov.il/
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
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  ، مليون دوالر)   724(حنو    مليار شيكل  2.58ما قيمته    2019  سنة خاص يف اجلامعات اإلسرائيلية يف  
العاملةوقد   القوى  اإلنفاق على  مليون    368(حنو    مليار شيكل  1.313  ؛ رواتب ومنح دراسية  ،بلغ 

اخلاصة على:    %20.9(  دوالر) امليزانية  األخرى يف  املصروفات  اخلاصة)، وكانت  امليزانية  إمجايل  من 
والنفقات   مليون دوالر)،  180(حنو    مليون شيكل)  643(   %24.9؛  املعدات واملواد واخلدمات املخربية

؛  املشاريعوالتحويالت بني    مليون دوالر)،  162(حنو    مليون شيكل)  579(   %22.4  ؛العامة واملتنوعة
من امليزانيات من قبل ابحثني   % 4.50 مجع  متّ   72مليون دوالر).   13(حنو   مليون شيكل)   47(   % 1.8

%  8.1و   من العلوم اإلنسانية،  %9.2و   والعمارة،  اهلندسة  % من17.6و  من العلوم الطبيعية والر�ضيات،
الطب، االجتماعية،   % 7.6و  من  العلوم  الزراعة،   %3.9و   من  القانون، و  0.9و   من  من   % 2.2من 

معروفة.  ميدانية غري  تتصدر    دراسة  بواقع  فيما  احلكومي  البحثي  التمويل  ابلقدس يف  العربية  اجلامعة 
 Weizmann Institute  معهد وايزمان للعلوم  % 14.7%، و 22.1  يليها جامعة تل أبيب  %، 22.4

of Science ،  للتكنولوجيامعهد إسرائيل "التخنيون % 13.3و"  Technion – Israel Institute of 

Technology ،   جامعة حيفا %  5، وجامعة ابر إيالن  % 9، و وريون يف النقبججامعة بن    % 10.8و ،  
 73من جامعة أرييل.  %6.2و

ال يقتصر ختصيص املواز�ت للبحث على القطاع احلكومي، وإمنا جند إسهاماً يف ذلك من القطاع  
يتوقع أن جتلب له عائداً، فبحسب دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية  اخلاص، الذي يستثمر يف اجملاالت اليت  

  مليون شيكل   82,732بلغت املصروفات يف الشركات العاملة على البحث والتطوير العلمي    ، 2019يف سنة  
،  مليون دوالر)   5,994(حنو    مليون شيكل   21,365ذهب منها للصناعة  ،  مليون دوالر)   23,211(حنو  

 74. مليون دوالر)   4,941(حنو    مليون شيكل   17,612واهلاي تك  

 
 ، الذي حدد2019لسنة املركزي  "سرئيلك "إئيلي وفق معطيات بناسر اإلصرف الدوالر مقابل الشيكل ر سعد مت اعتما 72

 3.5643ـ سعر الصرف ب

،  دائرة اإلحصاء املركزية"،  2019"البحث والتطوير يف اجلامعات يف إسرائيل: اإلنفاق على البحث املمول بشكل خاص   73
 . (ابلعربية) 2020

 . (ابلعربية) 2019، دائرة اإلحصاء املركزية، النفقات واالستثمارات يف الشركات العاملة يف جمال البحث والتطوير 74
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السلطة   تسعى  اليت  املعرفة  طبيعة  على  املختلفة  البحثية  القطاعات  يف  امليزانيات  توزيع  يؤشر 
أرقام   أّن ختصيص  اإلسرائيلية دائرة اإلحصاء  احلاكمة إلنتاجها، فكما نالحظ من خالل حتليل   ،

اإل  للعلوم  أقل  الطبيعية، وختصيص جزء  العلوم  لقطاع  امليزانيات احلكومية  نسانية  اجلزء األكرب من 
%). وهنا جيب أن نشري إىل عدم وجود متييز يف األدبيات املنشورة بني  7.6%+  9.2واالجتماعية ( 

األرقام   إيراد  يتم  إذ  الطبيعية،  العلوم  يف  العلمي  البحث  وميزانيات  والرأي  الفكر  مراكز  ميزانيات 
الفكر. عالوة على  املخصصة من احلكومة لتمويل البحث والتطوير على أ�ا خمصصة مجيعاً ملراكز  

ذلك، يصعب حصر مواز�ت ومتويل مراكز الرأي، فجزء كبري منها �يت عرب التربعات اخلارجية (غري  
املرصودة من دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية)، واليت تصل يف بعض املراكز إىل ثالثة أرابع موازنتها، فعلى  

   75كان من دول أجنبية.   2020يف سنة    B'Tselemبتسيلم  % من مصادر متويل  79سبيل املثال  
 

 :  أتثري مراكز الفكر والرأياملبحث اخلامس: 
 

يصعب احلكم بتأثري املراكز وذلك بسبب صعوبة القياس والرصد، ويعود ذلك إىل الطبيعة املعقدة  
واختاذ  عملية صنع السياسات  أيضاً؛ تتم    76لعملية صنع السياسة العامة، اليت يشرتك فيها فاعلون كثر.

أو من كان لديه تفضيل   القرارات يف دوائر مغلقة، وابلتايل ليس من السهل معرفة من هو األكثر أتثراً 
من الصعب قياس أتثري مراكز الفكر ابلنظر إىل طبيعة  ، وكذلك  الختاذ قرار معني أو تبين سياسة معينة

،  بني عشية وضحاها ال حتدث    ، حيث يصعب قياس تغيري األفكار واملعتقدات، كون هذه العملية عملها
 77. سنوات عدة عملية طويلة األجل قد تستمر لفهي 

إىل وجود انقسام بني الباحثني حول مدى أتثري مراكز الرأي،    Hannah Meyers  ها� مايرز يشري
عبد احلي    وليد   يفسر   78بني من يرى بوجود أتثري حمدود هلا، ومن يدَّعي بتأثريها املباشر على صنع القرار. 

 
 ، انظر:2022بتسيلم،  - املركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلةموقع ، عن بتسيلم 75
    https://www.btselem.org/arabic/about_btselem 
 .13، ص دور مراكز الفكر يف صنع السياسة العامةهبة العزب،  76
77 .198Making in Israel,” p: -Heba Gamal El Din, “The Role of Think Tanks in Influencing Policy 
78 .46-37, pp. 2009Hannah Meyers, Does Israel Need Think Tanks? Middle East Quarterly, Winter  
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، منطلقاً من  "إسرائيل"خالل تناوله تقييم الباحثني ملدى أتثري مراكز البحث يف    سبب هذا االنقسام من 

يقول: بتأثريها احملدود، بسبب طبيعة النظام السياسي الربملاين (األحزاب تتحكم  أوهلما  وجود رأيني؛  
فرص   يضعف  الذي  النسيب  االنتخايب  والنظام  مطبخ  ابلقرار)،  وجود  وكذلك  فكرية،  انتخاب خنب 

هذا ) يتوىل بلورة السياسات، ابإلضافة إىل أن الدعم املايل حمدود مقارنة بدول أخرى (كابينتسياسي (
إليه سابقاً  أشر�  ما  "إسرائيل" دول   خيالف  تصدر  يف 

)، كما ال العامل يف نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير
األ ملراكز  ضرييب  إعفاء  اليت يوجد  للمنح  أو  حباث 

املرتبطة  األحباث  مراكز  بدفع  يسهم  مما  تتلقاها، 
ابجلامعات ابجتاه اإلنتاج األكادميي أكثر من التطبيقي،  
 79عالوة على وجود أقسام للتخطيط يف اجليش والوزارات.

اث حكومية  فيقول: بوجود دور كبري هلا يف صناعة القرار، ابالستناد على وجود مراكز أحب   الرأي الثاين أما  
   80مرتبطة ابجلامعات تتلقى متويالً كبرياً، عالوة على وجود مسؤولني كبار كانوا يف مراكز األحباث أو ابلعكس. 

يف صنع القرار   التخطيط  احنياز قوي ضدّ بوجود    Lewis Brownstein  لويس براونشتاين  يدَّعي
، وأبّن إدارة  مع استثناءات حمتملة للزراعة والدفاعخصوصاً فيما يتعلق ابلسياسة اخلارجية    ،ـ"إسرائيل"ب

شعور   بينها  من  أسباب  لعدة  وذلك  اليومية"،  احلرائق  "إطفاء  مفهوم  على  مبنية  اخلارجية  السياسة 
لى بعض واقعة حتت رمحة قوى خارجية، عالوة على عدم وجود إمجاع سياسي ع  "إسرائيل"املسؤولني أّن  

 81، وأيضاً االعتماد على التكتيك بدل االسرتاتيجية، 1967املواضيع مثل املوقف من املناطق احملتلة سنة  
يضاف إىل ذلك وجود موقف سليب من بعض املسؤولني جتاه األكادمييني (البحث العلمي)، الذين يتم  

 82تصويرهم كأشخاص يعيشون يف بروج عاجية، ويفتقرون للخربة العملية. 

 
 . 9-6، ص دور مراكز األحباث يف صنع القرار السياسي اإلسرائيليوليد عبد احلي،  79
 . 10املرجع نفسه، ص  80
81Political Lewis Brownstein, “Decision Making in Israeli Foreign Policy: An Unplanned Process,”  

Science Quarterly journal, The Academy of Political Science, Vol. 92, No. 2, Summer 1977, p. 266. 
82.277Ibid., p.   
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لتأثري على السياسة بشكل كبري على الرغم من الثقافة  اب  املؤسسات الفكريةبفشل  حتاج هبة العزب  
املناقشات السياسية، وحقيقة أن لدى "إسرائيل"، ابلنسبة للفرد، نسبة    أمهيةإلسرائيلية، و قراطية او الدمي

حيزقيل درور بعدم وجود  فيما يذهب    83. أعلى من مؤسسات الفكر والرأي مقارنة ابلوال�ت املتحدة
السياسي يف   القرار  ملراكز األحباث على صانع  ينتقده مهند مصطفى"إسرائيل"أتثري  ما  عرب    ، وهذا 

 84اإلشارة إىل أّن ادِّعاء درور قد يكون صحيحاً إذا نظر� إىل الفرتة الزمنية. 
النعامي،  ويؤكده صاحل  حمارب  ما طرحه حممود  إىل  وأشر�  "الفشل"    85سبق  بعد  حتول  من حدوث 

مؤسسات  ، متظهر هذا التحول يف توصيات "جلنة غرا�ت" الداعية إىل إشراك  1973اإلسرائيلي يف حرب  
غري املؤسسات احلكومية "أمان" يف تقدير املوقف. وكذلك حصول حتول من تبين "النموذج الوظيفي" إىل  
منوذج "الشبكة األمنية"، والذي يتضمن مشاركة املؤسسات املدنية ومراكز األحباث يف صناعة القرار. كمؤشر  

مراكز ك  أتسيس  جند  التحول  هذا    دراسات معهد  على 
أنشئ بعد حرب تشرين األول/    ، ) INSS( األمن القومي  

حبسب صفحته التعريفية،    ، ، والذي يهدف 1973أكتوبر 
يف اخلطاب العام واملناقشة احلكومية للقضا�    اإلسهام إىل  

املعهد  حيث يقدم    ؛ وتقدمي توصيات سياسية لصانعي القرار وقادة الرأي يف "إسرائيل"   ، االسرتاتيجية الرئيسية 
خدماته لكبار املسؤولني العسكريني واحلكوميني واالسرتاتيجيني املستقلني كجزء من جلسات اإلحاطة املغلقة  

ووزير الدفاع، ورئيس  جيتمع رئيس املعهد ابنتظام مع رئيس الوزراء، والرئيس،  ، كما  واحملاكاة واالستشارات 
األركان وآخرين. وهو مصدر رئيسي للمعرفة للمنظمات السياسية اليهودية يف مجيع أحناء العامل، ويساعد يف  

 86ثر على صانعي القرار. أ تشكيل الرأي العام الدويل جتاه "إسرائيل"، مما له  

 
 .19، ص السياسة العامةدور مراكز الفكر يف صنع هبة العزب،  83
 . 206ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،  84
النعامي،   85 إسرائيلصاحل  يف  املؤسساتية  البحث  مراكز  والبحوث،    أطلسموقع    ،جذور  انظر:  8/7/2017للدراسات   ،  

https://atls.ps/post/14695 
  mission/2-https://www.inss.org.il/he/about، انظر:  2022  ، معهد دراسات األمن القومي، موقع  املهمة واألهداف 86

 (ابلعربية) 
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ري املباشر مع األخذ بعني االعتبار  جتادل هذه الورقة بوجود أتثري للمراكز يرتواح بني التأثري املباشر وغ
 وجود مراكز رأي جتمع ما بني التأثري املباشر وغري املباشر، وفيما يلي التفاصيل: 

 

 املطلب األول: التأثري املباشر:
 

َيصُعب رصد التأثري املباشر ملراكز األحباث والرأي على صناعة القرار لألسباب اليت سبق ذكرها، إال  
ميكننا رصد   و"التعايش"،  أنه  السياسي،  واحلل  املفاوضات  أبرزها:  من  مباشر يف عدة جماالت  أتثري 

والتطبيع، والرقابة الشرطية، ومشاريع القوانني، والسياسات االقتصادية، وإحكام السيطرة على القدس، 
 والتخطيط. وفيما يلي التفاصيل: 

 املفاوضات واحلل السياسي: .1

الفلسطينيني  بني  املفاوضات  يف  املباشر  التأثري  يتجسد 
واإلسرائيليني واحلل السياسي املرتبط بعملية "السالم" اليت انتهت  

  ح عضو الكنيست يوسي بيلني صرَّ اتفاق أوسلو، حيث  بتوقيع  
Yossi Beilin    أنه "بدون الشروط اليت أوجدهتا    1998سنة  يف
لنحقق اتفاقيات أوسلو  ، مل نكن(مراكز البحث) هذه املنظمات 

 87". والتفامهات حول اتفاقية دائمة
) مدير معهد Terje Rød-Larsen  الرسنالرسون (تريي رود  -بني كارييه رادبدأ كل شيء بلقاء  
،  The Fafo Research Foundation  األحباث النروجيي "فافو"

بيلني كرئيس  إدارة    ويوسي  اإلسرائيلي  معهد  جمللس  األحباث 
 Economic Cooperation Foundation  أي.سي.أف 

(ECF)  ،  الذي ّمت أتسيسه بواسطة حزب العمل استعداداً لعصر
إىل  التوصل  إمكانية  بطرح  االجتماع  "السالم". ابدر الرسن يف 
اتفاق "سالم" بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ويف �اية االجتماع  

 
87Yoel Guzansky and Gallia Lindenstrauss, “Foreign Policy Think Tanks and Decision Making 

Processes,” p. 128.                                                                                                                                                  

 يوسي بيلني

 تريي رود الرسن
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، ملزيد من Yair Hirschfeld  حيفا يئري هريشفيلداجلامعي واملستشرق يف جامعة  أوصله بيلني ابألستاذ  
أمثرت وساطة الرسن عن عقد لقاء بني هريشفيلد وأمحد قريع "أبو عالء"    88البحث حول املوضوع. 

(أحد مهندسي اتفاق أوسلو)، وقد دار اللقاء األول بينهما على أرضية مناقشة ورقة حبثية بعنوان "عوائد  
األمريكيني ال إىل  ووصلت  األوروبية،  للمفوضية  قريع  قدمها  قد  األوسط"، كان  الشرق  يف  سالم 

واإلسرائيليني وقتئذ، وكان هذا اللقاء األول بني هريشفيلد وقريع واملمهد ملا ُعرف فيما بعد مبفاوضات  
 89أوسلو.

ال يقتصر دور املراكز على اإلسهام يف التوصل إىل اتفاقيات "سالم"، وإمنا يتعداه إىل توفري حلول  
 Arnonشكَّلت األفكار اليت قدَّمها أرنون سافري  وبدائل تتعلق مبستقبل العالقة مع الفلسطينيني. إذ  

Soffer  رافية، األرضية  جميو ، حول املعضلة الد2000سنة    من جامعة حيفا يف مؤمتر هرتسيليا األول
األب الروحي    سافريولذلك يعّد    90لالنسحاب (االنفصال) أحادي اجلانب عن قطاع غزة فيما بعد. 

لتنفيذ اخلطة.  Ariel Sharonأريل شارون  خلطة االنفصال، فقد اعتمد   عالوة على   91على أفكاره 
سنة  ذلك   هرتسيليا  مؤمتر  سنة    2001تبىن  األراضي ضمن  )  2008(وكذلك  بتبادل  يقضي  اقرتاحاً 

هذا املقرتح   Ehud Olmertإيهود أوملرت  تلقَّف رئيس الوزراء اإلسرائيلي    92املفاوضات مع الفلسطينيني،
   93. 2008وطرحه يف مفاوضاته مع الرئيس حممود عباس سنة 

 
مؤسسة    ، الدرسات الفلسطينية  جملة  "، قصة االتصاالت السرية اليت سبقت االتفاق  :"مفاوضات أوسلو  بنزميان،  عوزي  88

 . 136 ، ص1993 ،16 ، العددالدراسات الفلسطينية
رام هللا:  (   1993وسلو  أ ، مفاوضات  1الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إىل خريطة الطريق  قريع،    أمحد  89

 . 49)، ص  2006،  مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
 . 143، ص مراكز البحث العلمي يف إسرائيلعد�ن أبو عامر،  90
 . 119، ص صناعة القرار اإلسرائيليكرمي اجلندي،  91
،  4، ص  2016/ 7/ 18،  املعهد املصري للدراسات   ، موقع أبو سعدة، مؤمترات هرتسليا واالسرتاتيجية األمنية الصهيونية  حممد   92

 https://eipss-eg.orgانظر:  
 ، يف: 12/2019/ 18، عّمان، الرأي، صحيفة أوملرت عرض على عباس خارطة لتبادل األراضي 93
 https://alrai.com/article/368203 
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وَّج هلذا املفهوم ر الصراع" كمثال إضايف على توفري حلول وبدائل،  ميكننا االستشهاد مبفهوم "تقليص  
" الصادر ابلعربية  67يف كتابه املعنون: "مصيدة    Micah Goodmanميخا جودمان  الباحث اإلسرائيلي  

 لتقليص  خطوات   بعنوان: "مثاين  2019، تبع ذلك إصداره مقالة يف جملة ليربال العربية سنة  2017سنة  
  2021سنة    اإلسرائيلية  احلكومة  توليه رائسة  بعد  Naftali Bennettنفتايل بينيت  الصراع". حيث أعلن  

يتضمن مفهوم تقليص الصراع خطة مكوَّنة من مثاين    94عن تبّنيه هلذا املفهوم يف تعامله مع الفلسطينيني.
ودمان يف وضعها على دراسات صادرة عن مراكز وأقسام أحباث، كمعهد دراسات  جخطوات، اعتمد 

 مقدمة من منظمة "قادة ألمن إسرائيل األمن القومي، وقسم التخطيط ابجليش اإلسرائيلي، وكذلك ورقة  
Commanders for Israel’s Security ."95 

لتأثري   إضايف  مثال  حيث  يوجد  املفاوضات،  جماالت  يف  البحث  ابسكني  مراكز  غرشون  يدعي 
Gershon Baskin   مدير املركز الفلسطيين اإلسرائيلي للبحوث واملعلومات)  IPCRI  مبشاركة املركز (

 (كقناة خلفية) يف مفاوضات مع حركة محاس من أجل إطالق سراح اجلندي األسري جلعاد شاليط
Gilad Shalit  96غزة.، وذلك عرب التواصل مع غازي محد أحد قيادات محاس يف قطاع 

 "التعايش":  .2

 واإلسرائيليني كمركز بريس للسالم هتدف بعض املراكز إىل تعزيز ثقافة "التعايش" بني الفلسطينيني  
Peres Center for Peace & Innovation" ازدهار دولة إسرائيل  تعزيز، الذي وضع ضمن أهدافه ،  

املركز كذلك "    97". وبني جاراهتاومتهيد الطريق حلياة مشرتكة وسالم دائم بني مجيع مواطنيها، وبينها  
للسالم العريب  حبيبة  "اليهودي  جفعات  ينظم  Givat Haviva  يف  الطالب   الذي  بني   اجتماعات 

 
الصراع والتحول من    بدر،   أشرف  94 الزاحف " تقليص  الزاحف " إىل    " الضم  يف منظومة االستعمار االستيطاين    " االنفصال 

 . 9)، ص  2021للدراسات واالستشارات،    مركز الزيتونة (بريوت:    ) 14دراسة علميَّة حمكَّمة ( ، سلسلة  الصهيوين ابلضفة الغربية 
دار النشر  ( ، ترمجة اهلدهد  : اخلالفات الفكرية اليت تقف خلف االنقسام السياسي يف إسرائيل 67مصيدة   جودمان،   ميخا  95

 ). 2021،  دافري 
للدراسات   بريوت: مركز الزيتونة(  2014-1987إسرائيل ومحاس: جدلية التدافع والتواصل والتفاوض    بدر،   أشرف 96

 .112)، ص 2016واالستشارات،  
 center.org/ar/foundation/about-https://www.peres، انظر:  2018،  للسالم واالبتكار ، موقع مركز بريس  عن املركز  97
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الذهنية مقابل دعم احلوار    الصور النمطية   "تغيريهبدف    ، يف املدارس الثانوية  (الفلسطينيني واإلسرائيليني)
 98. "املساواة والتعددية واملواطنة الفعالة"للمعلمني حول  يقدم املعهد تدريباً كما .  "الثقايف

للجامعة العربية يف جمال العمل من أجل "التعايش" السلمي، ابإلضافة    التابع  معهد هاري ترومان يربز  
  الدكتوراه   بعد  ما  والدوليني، ملرحلة  احملليني  يقوم املعهد بتخصيص منح دراسية للباحثني  ،إىل نشر األحباث 

ة  بلدي" ابلتعاون مع  مشروع صور ابهراملاجستري، من أبرز مشاريعه ما أمساه "  وكذلك طالب   والدكتوراه
؛ يقوم املشروع على  احلالة اجملتمعية واالجتماعية للمجتمعات العربية يف املدينة   "تعزيزهبدف "القدس  

من طالب اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة العربية  يف مناطق كصور ابهر ابلقدس،  ف  العمل اجملتمعي املكثَّ 
العربية ابللغة  مثل:  الناطقني  ويعاجل مشاكل  و ،  املدرسة،  املبكر،  التسرب من  والزواج  األسري،  اخللل 
  ه أطلق، الذي  مشروع تدريس اللغة العربية والثقافةيضاف إىل مشاريع املعهد    والعنف داخل األسرة. 

بهبدف   على    " السالمـ"النهوض  العربية  اجلامعة  طلبة  تعريف  خالل  العربيةمن  حيث  الثقافة  يقوم  ، 
أو  والشرق  الدراسات اإلسالمية  العرب يف قسم  العربيةالطالب  ابللغة  اليهود  الطالب  بتعليم    ، سطية 

أيضاً  ولكن  العربية  اللغة  ممارسة  فقط  ليس  املشروع  بني    جوهر  والصداقة  والثقة  التفاهم  بناء جسور 
اليهود وزمالئهم الطالب العرب.   أيضاً من أعمال املعهد إقامة مدرسة بني األد�ن، حيث  الطالب 

،  توراةمقاطع من الكتاب املقدس والقرآن وال  ن ويدرسون معاً و ن واملسيحيو يلتقي الطالب اليهود واملسلم
 99مث يربطو�ا ابحلياة اليومية. يف هذه النصوص والوحدة  "السالم"ويناقشون 

م للـ"تعايش"  الداعية  املراكز  بتعزيز  يندرج حتت  هتتم  بريس  راكز  الدولتني كمركز  حّل  منوذج  فرص 
ويف السياق   100.املركز الفلسطيين اإلسرائيلي للبحوث واملعلومات للسالم (الذي سبق ذكره)، وكذلك  

وأحباث  تقارير  يصدر  بتسيلم؛  مثل مركز  إىل مراكز حبث ومؤسسات حقوقية  اإلشارة  ميكننا  نفسه، 
تستخدم فيها حقوق اإلنسان كمدخل، وحتث على التعايش والتعاون االقتصادي، وحترص فيها على  

 
98  .204Making in Israel,” p. -Heba Gamal El Din, “The Role of Think Tanks in Influencing Policy 
99, 2022Site of The Harry S. Truman Research Institute, The Hebrew University of Jerusalem,  

https://truman.huji.ac.il/our-projects 
100, 2022Israel/Palestine Center for Research and Information, site of Anna Lindh Foundation,  –HOME: IPCRI 

https://www.annalindhfoundation.org/members/ipcri-israelpalestine-center-research-and-information-0      

https://www.annalindhfoundation.org/members/ipcri-israelpalestine-center-research-and-information-0
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ا بصفة دولة فصل للقانون الدويل، حىت ال يتم نزع الشرعية الدولية عنها ووصمه  "إسرائيل"عدم خرق  
 101عنصري (أابرهتيد). 

 التطبيع:  .3

مركز بريس  قامت عدة مراكز بعقد نشاطات هدفها تعزيز التطبيع مع الدول العربية، ويف مقدمتها  
العرب، وإشراكهم مبحاضرات وندوات عن   للسالم املطبِّعني  العديد من  الذي حرص على استضافة 

أمهية التطبيع وبناء عالقات "سالم". وهنالك من املراكز من يذهب إىل أبعد من ذلك، ويضع ضمن  
  دول اجلوار؛ كاملركز اإلسرائيلي للدراسات العسكرية يف زخرون أجندته العمل على إقامة حتالفات مع  

بعضها،  102.يعقوب  تقدم  السياق،  هذا  اخلارجية  Mitvim  ميتفيممثال    يف  لوزارة  توصيات  حول  ، 
لسات إحاطة ألعضاء  مع املشاركة جبابلتوازي  اإلمكانيات املتاحة إلقامة عالقات مع الدول العربية،  

 103. ةالكنيست وخمتلف الوزارات احلكومية حول الشؤون اخلارجي
األكادميي يف القاهرة املتفرع عن اجملمع اإلسرائيلي الوطين للعلوم واآلداب يف جهوده لتعزيز  برز املركز  

وتلك املوجودة يف   ،تقوية الروابط بني اجلامعات يف مصرالتطبيع، إذا إّن املركز يعّرف مهمته الرئيسية ب
سرائيل"، ومساعدهتم يف  "إ، احلاصلني على منح دراسية لز�رة مصر و"إسرائيل" والباحثني من البلدين

 104.احلصول على مواد مكتبية وأرشيفات حول موضوعات حبثهم وتعزيز البحث املشرتك
مل تكتِف بعض املراكز بتقدمي توصيات تعزز التطبيع، بل 
اجتهت حنو ممارسة دور مباشر يف االتصال مع دول عربية ال  

 مركز أحباث ، كاالتصاالت بني  "إسرائيل" تقيم عالقات مع  
يف  السابق  السعودية  سفري  العشقي،  أنور  يرتأسه  سعودي 

 
 .2022بتسيلم، موقع ، عن بتسيلم 101
 . 12ص   ،"دور مراكز األحباث اإلسرائيلية يف خمططات الغزو الفكري للمنطقة العربيةنظرية خطاب، " 102
 انظر:، 2022، ميتفيمموقع  ،تعريف 103

    https://mitvim.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA (ابلعربية) 
 ، انظر:  2022، اجملمع الوطين اإلسرائيلي للعلوم اآلداب، موقع  املركز األكادميي ابلقاهرة 104

https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=792       (ابلعربية) 

https://mitvim.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=792
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الذي    Jerusalem Center for Public Affairsللشؤون العامة  ومعهد القدس  الوال�ت املتحدة،  
، مدير عام وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، هبدف تطبيع العالقات بني  Dore Gold  دوري جولديرتأسه  

مؤمتر هرتسيليا يف التطبيع، والذي حضر  يضاف إىل ذلك إسهام  105إيران. الدولتني، وبناء حتالف ضّد 
أيضاً  106فعالياته وزراء وسفراء وشخصيات عامة من األردن ومصر والسلطة الفلسطينية وسورية وقطر.

به   قام  واإلفريقيةما  اآلسيوية  الدراسات  األفارقة   معهد  الطلبة  تدريس  تسهيل  من خالل  نتانيا،  يف 
 107. "إسرائيل"ألف طالب إفريقي درسوا يف  25، هبدف كسب تعاطف  ـ"إسرائيل"ب

 الرقابة الشرطية:  .4
املثال؛ تقوم  متارس بعض املراكز البحثية ما أمساه مهند مصطفى بدور الشرطة املعرفية، فعلى سبيل  

  االسرتاتيجية الصهيونية، مبالحقة التوجهات غري الصهيونية   معهدحركة إم ترتسو "إذا أردمت"، املتفرعة عن  
من خالل تتبع اإلصدارات    وذلك   108يف اجلامعات اإلسرائيلية، وخصوصاً يف كليات العلوم اإلنسانية. 

 والنشاطات األكادميية لألساتذة اجلامعيني، والتشهري أبي نشاط ينتقد ممارسات االحتالل الصهيوين.
 الشرطية دور معهد مراقبة وسائل اإلعالم الفلسطينيةيربز لدينا يف تتبعنا لتأثري املراكز يف جمال الرقابة  

Palestinian Media Watch (PMW)  ،بدراسة يهتم   نظام  خالل  من  الفلسطيين  اجملتمع  الذي 
 للسلطة   التابع  والتعليم  والثقافة  اإلعالم

حي تقاريره  الفلسطينية،  املركز  ث عرض 
مرات،  عدة  اإلسرائيلي  الكنيست  يف 
كما شارك يف مداوالت "جلنة اخلارجية  
األسرى   رواتب  موضوع  واألمن" حول 

، وعقب تقرير للمركز  2018/ 2/ 15يف  
 

105and Israel, site of Council on  Regional Challenges and Opportunities: The View from Saudi Arabia
Foreign Relations, 4/6/2017, https://www.cfr.org/event/regional-challenges-and-opportunities-view-
saudi-arabia-and-israel-0                                                                                                                                 

 . 12ص ، مؤمترات هرتسليا واالسرتاتيجية األمنية الصهيونيةحممد أبو سعدة،  106
 . 10ص   ،"للمنطقة العربيةدور مراكز األحباث اإلسرائيلية يف خمططات الغزو الفكري نظرية خطاب، " 107
 . 235ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،  108

https://www.cfr.org/event/regional-challenges-and-opportunities-view-saudi-arabia-and-israel-0
https://www.cfr.org/event/regional-challenges-and-opportunities-view-saudi-arabia-and-israel-0


          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                         32  

ت النرويج متويلها ملركز نسوي فلسطيين ّمت تسميته على اسم الفدائية "دالل املغريب"، بذريعة أن  سحب
وذلك يف   له،  وتشجيع  لـ"اإلرهاب"  متجيد  التسمية  الوزراء  28/5/2017هذه  رئيس  استخدم  . كما 

تقرير املركز لالستدالل على وجود توجهات عنفية    Benjamin Netanyahuاإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  
لدى املشاركني يف رحلة سفينة مرمرة اليت هتدف لكسر احلصار عن قطاع غزة، وّمت اقتحامها على يد  

يف   "اإلرهابيني" 2010/ 2/6اإلسرائيليني  تشجع  السلطة  يف  مؤسسات  بوجود  ولالستشهاد   ،
الك 2010/ 1/ 10( يف  املركز  تقارير  ُعرضت  وقد  األمريكي).  أسهمت  2017/ 5/ 25(  وجنرس  وقد   ،(

مليون دوالر كان يتم منحها للسلطة، بذريعة أن    150تقاريره ابختاذ قرار يف الكوجنرس بتجميد مبلغ  
). عالوة على تسبب املركز بضجة 2008/ 3/ 1السلطة تدعم اإلرهابيني (األسرى) وعوائل الشهداء (

ريراً عن استخدام السلطة أموال املساعدات الربيطانية لدعم إعالمية يف بريطانيا، بعدما نشر املركز تق
 109نشاطات "إرهابية". 

مدير    ،Itamar Marcus  وّجه كل من إيتمار مركوسكمثال إضايف على ممارسة الدور الشرطي،  
رئيس الدائرة القانونية  ،  Maurice Hirsch  ، وموريس هريشمعهد مراقبة وسائل اإلعالم الفلسطينية

تطبيق قرار قوات من أجل    SMS  نصية  عرب رسائل  إىل البنوك الفلسطينيةمباشرة  ابملعهد، رسالة حتذير  
وجاء   110، املتعلق برواتب األسرى الفلسطينيني،االحتالل

االحتفاظ  يف  استمرارك  حال  "يف  الرسالة:  نص  يف 
حبساابت اإلرهابيني املسجونني (األسرى) يف البنك اخلاص  

شخصياً  نفسك  ستجعل  فإنك  البنك بك،  وموظفي   ،
اآلخرين، شركاء يف اجلرمية"، وأضافت الرسالة أنه يف حال 

 
، انظر:  2022  ،معهد مراقبة وسائل اإلعالم الفلسطينيةموقع    ،نظرة على وسائل اإلعالم الفلسطينية  ،سامهنا ابلتغيري 109

https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=90     (ابلعربية) 
َعدل رقم ( 110

ُ
وحيظر القرار ، مع اعتباره ساري املفعول بعد ثالثة أشهر.  9/2/2020)، بتاريخ  1651صدر القرار العسكري امل

على البنوك االحتفاظ حبساابت األسرى، وإال فإ�ا تُعترب وموظفيها شركاء يف "اجلرمية"، وأن عقوبة ذلك تنطوي على 
 . عقوبة قد تصل إىل سبع سنوات يف السجن وغرامة ابهظة

https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=90
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مفوض من قبلهم، فيتوجب على   تواجدت حساابت لألسرى يف البنوك، سواء ابمسهم أو ابسم مستفيد
 111. البنك جتميد احلساابت وحتويل األموال املوجودة فيها إىل قائد جيش االحتالل يف املنطقة

 مشاريع القوانني:  .5
أسهمت بعض مراكز األحباث يف بلورة مشاريع قوانني عرضت يف الكنيست، حتوَّل بعضها إىل قوانني 

لسن قانون القومية اليهودي يف الكنيست،    صهيونية" اجلهودمعهد االسرتاتيجية القاد "  معتمدة، فقد
ويف مثال إضايف؛ أسهم    112والتقطت األحزاب اليمينية الفكرة ليتحول إىل قانون صّوت عليه الكنيست.

 إنشاء مركز الكنيست لألحباث واملعلومات  يف   من خالل حتركاته السريعة  املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية
Knesset Research and Information Center،    اقرتاحاً وقد شرع يف  كما    ، دستورل ل  أولياً   أعد 

أول مشروع شامل حلل اخلالف بني  عالوة على صياغة    113، إللغاء نظام التصويت الثنائي  محلة �جحة
رئيس حّث    ، وكذلك نشاء اجمللس االقتصادي اإلسرائيليوطرح مبادرة إل  ،ين والدولة يف "إسرائيل"الدِّ 

ملكتبه  األقليات اتبعة  إنشاء هيئة خاصة لشؤون  أتييد    ، �هيك الوزراء على  إصدار سلسلة من عن 
 114القوانني لتعزيز األمن القومي ومكافحة الفساد والدفاع عن حقوق اإلنسان. 

 السياسات االقتصادية:  .6
 " دور  لدينا  واالجتماعي يربز  االقتصادي  للتطوير  اإلسرائيلي   " ICSEP  املركز 

يف أتثريه على القرارات االقتصادية حلكومات اليمني اإلسرائيلي، فبحسب صفحته كان له أتثري    
الفكر   مرياث  من  والتخلص  احلر  والسوق  الليربالية  االقتصادية  السياسات  تبين  ز�دة  ابجتاه 

يف توفري األرضية    املركز   تنياهو بقوله: "لسنوات عديدة ساهم االقتصادي االشرتاكي، وقد مدحه ن 
  ما يفعله   ، حنن حباجة إىل تغيري حنو أسواق أكثر حرية الفكرية لإلصالحات االقتصادية لألمة،...،  

للتغيري   املركز  الدور كمحفز  أداء هذا  االستغناء عنه   ، هو  أنه ال ميكن    املركز   عمل فقد    . " أعتقد 
 

السياسات والدراسات    املركز الفلسطيين ألحباثموقع    ،استهداف إسرائيل حلساابت األسرى الفلسطينينيستييت،    بالل 111
 https://www.masarat.ps ، انظر:9/6/2020، مسارات -اإلسرتاتيجية 

 . 5، ص  2016،  مركز رؤية للتنمية السياسية ،  الدالالت وردة الفعل   قانون القومية اإلسرائيلي (يهودية الدولة)... بدر،    أشرف  112
 الكنيست. يتضمن التصويت على رائسة احلكومة بشكل منفصل عن قوائم  113
114 206.Making in Israel,” p. -Heba Gamal El Din, “The Role of Think Tanks in Influencing Policy 
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،  رئيسي لإلصالحات يف االقتصاد اإلسرائيلي، مبا يف ذلك: إلغاء احتكار السوق املالية مبثابة حافز  
مساحات كبرية من  حترير  و   ، اإلصالح الضرييب و إصالح القطاع املصريف  و خلصخصة،  ا محلة  وقيادة  

خصخصة اخلدمات  ، والدفع ابجتاه  ك احتكارات مواد البناء ي تفك ، و األراضي اململوكة للحكومة 
 115. البلدية 

 إحكام السيطرة على القدس:  .7
تلعب بعض املراكز دوراً يف تزويد سلطة االستعمار االستيطاين اإلسرائيلي أبدوات تعزز من سيطرهتا على  

لبحث السياسات  اختيار معهد القدس    متّ   القدس والتحكم بسكا�ا من الفلسطينيني، فعلى سبيل املثال؛ 
Jerusalem Institute for Policy Research    قبل حكومة اليوبيل    "إسرائيل" من  للمشاركة يف خطة 

  ، من خالل توفري قاعدة حبثية ألحباث التكوين والتقييم لتنفيذ االقرتاح   ، االقتصادية للقدس   " تنمية ـ" احلكومية لل 
  ذ تنفي بعد  ّمت ذلك   وقد مليون دوالر)،    238شيكل (حنو  مليون    850مبيزانية    مخسة أعوام هذه عملية مدهتا  و 

يتعلق ابإلمكا�ت االقتصادية، واملزا� احلضرية، واألدوات امللموسة لتعزيز القدس  قام به املركز مشروع حبثي 
كما  ).  JDAمن قبل سلطة تطوير القدس ( يات املركز  تبين توص   متّ حيث  كمدينة حكومية نشطة و�جحة،  

مليون    561(حنو  مليار شيكل    2ابستثمار أكثر من  املتعلق    3790قرار حكومي رقم  أسهم املركز إبصدار  
اختيار املعهد من قبل وزارة القدس    قرار احلكومة متّ وعقب  ،  لشرقي القدس   " التنمية االقتصادية " يف  دوالر)  

دراسة  . وقد وضع املركز  إلجراء التقييم والبحوث االسرتاتيجية اليت تشتد احلاجة إليها ابلتزامن مع تنفيذ القرار 
  ) إىل نسبة مشاركة املرأة % 22ز�دة نسبة النساء العربيات املشاركات يف القوى العاملة يف القدس ( حول  

وذلك هبدف ز�دة  )،  % 35(   "إسرائيل" العربية يف  
  مليون شيكل   457اقتصاد القدس مبقدار    " منو " 

دوالر)    128(حنو   وقد  سنو�ً مليون  تنفيذ    متّ ، 
رقم   بقرار حكومي  الدراسة  هذه    . 3790نتائج 

قرار   ابختاذ  املركز  أسهم  سبق؛  ما  إىل  ابإلضافة 

 
115, 2022ICSEP’s impact, site of The Israel Center for Social & Economic Progress (ICSEP), 

http://icsep.org.il/support/icseps-impact                                                                                                          

http://icsep.org.il/support/icseps-impact
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، فمن خالل تواصل  تسوية لألراضي   من خالل إجياد  شرقي القدس األراضي يف  " ترتيبات بـ"  حكومي يتعلق 
شرقي  من أراضي    % 50تكليف وزارة العدل إبجراء تسجيل    مع املهنيني وصناع القرار املعنيني، متّ املركز  
 116. 2025  سنة مع �اية    شرقي القدس من تسجيل األراضي يف    % 100، و 2021  سنة حبلول �اية    القدس 

 العامة:  التخطيط والسياسة  .8
بينها: األمن، ومعاداة   السياسات يف عدة جماالت من  املراكز يف وضع خطط وبلورة  أسهمت بعض 

 ، وفيما يلي التفاصيل: BDSوحركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوابت (يب دي أس)  السامية،  

 األمن:  .أ

أسهمت مقرتحات وتوصيات بعض مراكز الرأي يف تعزيز املنظومة األمنية اإلسرائيلية. فعلى سبيل  
قام   االسستشهاديني  ظاهرة  وملواجهة  إبعداداملثال؛  �فا  إجراء    مركز  من خالل  ذلك،  حول  دراسة 

وعة من مقابالت (مع استشهاديني ّمت اعتقاهلم قبل التنفيذ)، وبواسطة دراسة وصا� وتسجيالت جمم
االستشهاديني، قدم املركز عدة توصيات ملواجهة ظاهرة االستشهاديني من خالل حتليل دوافعهم، ومن 
مث العمل على جانب الوعي لألشخاص والبيئة احلاضنة "احملرضة" (املسجد، واملدرسة، واإلعالم)، من 

اك (على سبيل املثال تقليل أجل جماهبة هذه الظاهرة. كما اقرتح تقدمي تسهيالت حياتية وتقليل االحتك
 117احلواجز العسكرية)، وحماولة الوصول حلل سياسي، وأيضاً قطع الدعم املايل عن أهايل االستشهاديني. 

على قطاع   2014حرب السادات احلكومة اإلسرائيلية عقب  -يف مثال إضايف، أوصى مركز بيجن 
مواجهة التهديدات احملتملة بقذائف  و نظام الدفاع  من حيث تصحيح    ،بتحسني نظام القبة احلديدية  غزة

 
116, 2019The Jerusalem Institute’s Impact, site of Jerusalem Institute for Policy Research, July 

https://jerusaleminstitute.org.il/en/content/impact                                                                                                 
 الذي حدد ،  2019لسنة  املركزي    "سرئيلك "إئيلي وفق معطيات بناسر اإلصرف الدوالر مقابل الشيكل  ر  سعد  مت اعتما

 . 3.5643ـ سعر الصرف ب
،  مركز �فا لألحباث االسرتاتيجية  ، جامعة تل أبيب،  من هم انتحاريو اإلرهاب الفلسطيين  ،قمحي ومشوئيل ايفنشاؤول   117

 . (ابلعربية) 2004

https://jerusaleminstitute.org.il/en/content/impact
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عالوة على ذلك، قام حبثِّ اجليش على االهتمام مبواجهة قدرات املقاومة الفلسطينية فيما يتعلق اهلاون.  
  118. تدمريهاليتم األنفاق حتدد أماكن ر تكنولوجيا يطو ابألنفاق، من خالل ت

 معاداة السامية:  .ب

تتوافق توصيات معهد السياسات العامة املتعلقة مبواجهة ظاهرة "معاداة السامية" مع قرارات احلكومة 
 119فيما يتعلق بقضا� اهلوية اليهودية واحملافظة على الرتاث والتعليم، ومن خالل تطوير متحف "الشتات"

"الد�سبورا"، ابإلضافة إىل إنشاء كرسي أستاذية يف جامعات غربية من  اليهودي، واستضافة ز�رات يهود  
أجل نشر اهلوية والثقافة اليهودية، وكذلك األخذ بتوصيات املعهد بشنِّ محلة إعالمية مضادة؛ من خالل  

 120إنشاء فرع جديد يف الدعاية الصهيونية يُدعى "اإلعالم اجلديد" ويهتم بوسائل التواصل االجتماعي. 

 : BDS يب دي أس  مواجهة حركة املقاطعة .ج
أوصى معهد السياسات العامة مبواجهة املقاطعة  
وز�دة   جتارية  عالقات  وإنشاء  توسيع  خالل  من 
مواجهة محلة   الدول هبدف  مع  االقتصادي  التعاون 

وهذا ابلفعل ما قامت به 121. املقاطعة (يب دي أس)
قوق اإلنسان، احلكومة اإلسرائيلية ابلتوجه حنو دول أخرى غري أوروبية (كالصني)، فدول أورواب هتتّم حب

وال حتظر نشاط حركة املقاطعة. ويف السياق نفسه، أقام مركز األرض واإلنسان سلسلة من احملاضرات 
 122)، وطرق التعامل معها،BDSيف جامعة ابر إيالن تتناول التهديد الذي تشكله املقاطعة االقتصادية (

 املؤمتر. وقد أخذت احلكومة اإلسرائيلية فيما بعد جبزء كبري من مقرتحات 

 
118Israel's Seyed Asadollah, Athary Maryan and Ehsan Ejazi, “The Impact of Israeli Think Tanks on 

Foreign Policy (2006-2017),” p. 263.                                                                                                                   
ية ابحلق  مع التحفظ على استخدام مصطلح الشتات والد�سبورا كون استخدامهما يعين ضمناً ترويج الرواية الصهيون 119

 التارخيي وتشتت "الشعب اليهودي" من أرض امليعاد. 
 . 236-207، ص دور مراكز الفكر يف صنع السياسة العامةهبة العزب،  120
 . 218املرجع نفسه، ص  121
 ، انظر:2014  ،مركز األرض واإلنسانموقع  ،): التهديد وطرق التعاملBDSاملقاطعة االقتصادية ( 122
      https://www.regavim.org.il  (ابلعربية) 
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عقد مؤمترات  أيضاً وهبدف كسر املقاطعة األكادميية، سعت بعض اجلامعات ومراكز األحباث إىل  
علمية دولية يف "إسرائيل"، وذلك هبدف تشجيع طالب جامعيني وابحثني مرموقني لكسر املقاطعة  

، شارك فيه  2015فقد ّمت عقد مؤمتر علمي دويل يف اجلامعة العربية يف آب/ أغسطس    123األكادميية،
 حاصلني على جائزة نوبل.  15ابحث من ضمنهم   400دولة ووصل عددهم إىل  70ابحثني من 

  

 املطلب الثاين: التأثري غري املباشر: 
 

ن أبرزها: توفري رأمسال بشري، ميكننا القول بوجود أتثري غري مباشر ملراكز الرأي يف عدة جماالت م
والدعاية، واالستشراق والغزو الفكري، وتوفري قاعدة معلومات،  124والربوابجندا والرتويج األيديولوجي،  

 وفيما يلي التفاصيل: 

 : توفري رأمسال بشري .1
هتدف بعض مراكز األحباث إىل توفري كوادر بشرية وقيادات شابة مدربة على التحليل وتقدير املواقف  
والتفكري ببدائل سياساتية، وهذا بدوره يؤثر على صناعة القرار، إذ أّن هذه الكوادر ستدير مستقبالً 

إليها. على سبيل املثال؛    مواقع مهمة، وستكون قراراهتا متأثرة بطرح مراكز األحباث اليت كانوا ينتمون
من ابحثي املعهد يشغلون مناصب   اً كبري   اً دراسات األمن القومي أن عدديذكر املوقع اإللكرتوين ملعهد  

الدولة أو متّ  الفريق اإلسرائيلي يف   الذي ترأس  Udi Dekel  أودي ديكلك  ،تكليفهم مبهام رمسية   يف 
شلومو بروم   ، وكذلك يف عهد أوملرت   Annapolisاملفاوضات مع الفلسطينيني يف حماداثت أ�بوليس  

Shlomo Brom    توىل مئري إلران    ، كما يشغل منصب �ئب مستشار األمن القومي لرئيس الوزراء الذي
Meir Elran    منصب مساعد رئيس جلنة التحقيق يف فينوغرادWinograd    بعد احلرب على لبنان

ويعمل 2006  سنة  عريان    ،  جند    125. الكنيست يف  مستشار  ك   Oded Eranعوديد  إضايف  كمثال 

 
 ، انظر: 2016،  معهد سياسات الشعب اليهودي ، موقع )2015-2014وضع الشعب اليهودي (تقدير سنوي  123
 https://jppi.org.il/uploads/JPPI-2015_Annual_Assessment_HEBREW.pdf      (ابلعربية) 

 نشر املعلومات بطريقة موجهة أحادية وغري موضوعية هتدف للتأثري على تفكري أكرب قدر ممكن من الناس.   124
125 .200Israel,” p. Making in -Heba Gamal El Din, “The Role of Think Tanks in Influencing Policy 

https://jppi.org.il/uploads/JPPI-2015_Annual_Assessment_HEBREW.pdf
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)، ويف الفرتة ما بني  Reut Institute  وتئ مؤسس معهد ر (   Gidi Grinsteinجيدي غرينشتاين  
 126. شغل منصب سكرتري فريق التفاوض مع الفلسطينيني ، قد  2001إىل    1999

 لوجي:يو الرتويج األيد .2
واليمني)   (اليسار  السياسية  األحزاب  تستخدم 
وبراجمها   أليديولوجياهتا  للرتويج  األحباث  مراكز 
السياسية، فصبغ أي سياسة أو توجه بصبغة "علمية"  
يكسبها أتييد شرائح واسعة من اجملتمع اإلسرائيلي.  
واملناهج كأداة   التعليم  استخدام  ذلك  إىل  يضاف 

االسرتاتيجية الصهيونية بنشر أيديولوجيا اليمني    معهد ذه األيديولوجيات، فعلى سبيل املثال يقوم  للرتويج هل 
) هبدف نشر األفكار  2013- 2009وقد مارس عدة نشاطات يف عهد حكومة نتنياهو (   127اإلسرائيلي. 

العديد من اإلجنازات يف جمال الدين  وحبسب الصفحة الرمسية للمعهد فقد حّقق    128الصهيونية القومية. 
وكذلك األمر معهد دراسات األمن    129. م برامج تعليمية يف املدارس احلكومية ، وصمّ ل" إسرائي " والدولة يف  

مسارات    القومي (جامعة حيفا) الذي حيمل أيديولوجيا ميينية، ويقوم ابلتأثري غري املباشر من خالل إقامة 
تعليمية استكمالية يف جمال األمن القومي، يشارك فيها ضباط يف اجليش اإلسرائيلي، ابإلضافة إىل إقامة  

   130أ�م دراسية يشارك فيها الضباط. 
السادات للدراسات االسرتاتيجية، ذو التوجه اليميين االستشراقي،    - مركز بيجن    يف السياق نفسه، يعمل 

 Ariel Center for Policy  وكذلك "مركز أرييل" ألحباث السياسات     131أليديولوجيا اليمني. على الرتويج  

 
126, 2014Yoel Guzansky, The Role and Influence of Think Tanks in the Israeli Experience, INSS, 

https://www.inss.org.il/role-influence-think-tanks-israeli-experience                                                        
 . 202ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصاد مهند مصطفى، 127
 . 221ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،  128
 (ابلعربية) https://www.izs.org.il/he، انظر: 2022، معهد االسرتاتيجية الصهيونية، موقع تعريف 129
 . 215ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،  130
 . 217املرجع نفسه، ص  131

https://www.inss.org.il/role-influence-think-tanks-israeli-experience
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Research   .وأيضاً مركز شاليم   132يف مستوطنة "شعريه تكفا" الذي يروج لليمني االستيطاين  Shalem 

Center   ية، والذي  الذي اعرتفت به احلكومة كمعهد أكادميي، ومينح درجة البكالوريوس يف العلوم اإلنسان
ميينية.  فكرية  خنبة  إنتاج  أهدافه  إىل    133وضع ضمن  هارمان ابإلضافة  أبراهام   The Avraham  معهد 

Harman Institute   املعاصرة،    لليهودية   الدراسي   شارك يف وضع املنهج   الذي   لدراسة اليهودية املعاصرة
منهج  واحملرقة،    املعاصرة،   اليهودية   الدراسات   يف   والبكالوريوس   والدكتوراه   املاجستري   لطلبة   دراسي   ووضع 

   134املعاصرة.   واليهودية   "إسرائيل"   اتريخ   قسم   من   القرن العشرين، كجزء   يف   اجلماعية   واإلابدة 
املقرب من اليسار، والذي أسهمت أحباثه املتعلقة    Molad Centerيف املقابل، جند مركز موالد  

االسرتاتيجية السياسية ألحزاب الوسط واليسار، خصوصاً فيما يتعلق بوجود مثن  ابلرأي العام بتغيري 
جمموعة    إسهاماتنت  مكّ ويف السياق ذاته،    135لالستيطان، ومن خالل تشجيع منوذج حّل الدولتني. 

من التنفيذ الناجح لإلصالحات وإدخال األساليب احلديثة    يف معهد فان لري   من الباحثني العاملني 
 136. التعليم الرمسي وغري الرمسي   يف جماالت

 ندا والدعاية: جالربواب .3
متارس بعض املراكز دوراً يف الدعاية املوجهة والرتويج للرواية الصهيونية، فعلى سبيل املثال، قام رئيس  

هبدف    1959سنة    137، بتأسيس معهد شيلواح David Ben Gurionديفيد بن جوريون  الوزراء اإلسرائيلي  
 138وحماولة الرتويج هلروهبم.   ، 1948جماهبة الرواية العربية حول التهجري القسري للسكان الفلسطينيني سنة  

السياسية، كإعالن رئيس   لبعض اخلطط  املراكز كأداة لإلعالن والرتويج  ّمت استخدام بعض  أيضاً، 
عن خطة االنفصال (االنسحاب من قطاع غزة) يف مؤمتر معهد الدراسات   شارونأريل  الوزراء اإلسرائيلي  

 
 . 221املرجع نفسه، ص  132
 . 223املرجع نفسه، ص  133
 ".مراكز األحباث اإلسرائيلية ودورها يف صناعة القرارأشرف بدر، " 134
 (ابلعربية)  http://www.molad.org/about/molad، انظر: 2022 ،موالد، موقع من حنن 135
 (ابلعربية)    https://www.vanleer.org.il، انظر: 2022 ،معهد فان لري ، موقع عن املعهد 136
 إىل "مركز موشيه د�ن لدراسات الشرق األوسط ومشال أفريقيا" التابع جلامعة تل أبيب.  1983حتول اسم املعهد سنة  137
 . 204ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،  138
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السادات    - وإعالن نتنياهو يف مركز بيجن     2003139.املركز املتعدد اجملاالت (هرتسليا) سنة    - االسرتاتيجية  
املعروف خبطاب ابر إيالن سنة   التابع جلامعة ابر إيالن إللقاء خطابه    2009للدراسات االسرتاتيجية، 

بنموذج حّل الدولتني)، مث تراجع عنه يف خطاب آخر ألقاه يف ابر إيالن   (الذي يقّر فيه ضمناً 
 140. 2012  سنة 

 االستشراق والغزو الفكري: .4
حبسب نظرية خطاب هتدف بعض املراكز إىل التمهيد للغزو الفكري للدول العربية، وحماولة دراسة  

خماطر امتالك مصر سالح نووي، ودراسات حول تنامي  مكامن ضعفها وقوهتا، فنجد دراسات عن  
قدرة العراق العسكرية. عالوة على دراسات تتعلق ابلرتكيبة العرقية واإلثنية يف الدول العربية، وحرب  

 141املياه املتوقعة يف الشرق األوسط. 
الشرق األوسط  هتتم بعض املراكز بدراسة األوضاع يف الدول العربية، بل إن هنالك مراكز هتتم بدراسة  

 The Chaim Herzog Centerوالديبلوماسية ككل، مثل مركز حاييم هرتسوغ لدراسة الشرق األوسط 

for Middle East Studies and Diplomacy    وهو مركز خمتص ابلدراسات  جوريون والتابع جلامعة بن ،
حبثية   منح  ويقدم  واحلاضر،  املاضي  يف  أوسطية  الشرق  املراكز    142للطالب. واألحباث  هذه  على  يغلب 

  التوجهات االستشراقية، عالوة على مشاركة بعضها يف سرقة تراث الدول العربية، كما فعل معهد تراث اببل 
Babylonian Jewry Heritage Center .143، الذي قام بتهريب املخطوطات العربية واآلاثر من العراق   

 توفري قاعدة معلومات: .5
مراكز   (تلعب  للدولة  التابعة  الكنيستاألحباث  يف  األحباث  وقسم  اإلحصاء  وأقسام كدائرة   ،(

التخطيط يف الوزارات، دوراً أساسياً يف توفري قاعدة معلومات لصّناع القرار، بل إن بعضها حيتكر هذه  

 
 . 66ص " ،"مراكز األحباث العربية واالسرائيلية: واقع وحتد�تخالد شعبان،   139
 . 67املرجع نفسه، ص  140
 .7ص   ،"دور مراكز األحباث اإلسرائيلية يف خمططات الغزو الفكري للمنطقة العربيةنظرية خطاب، " 141
 . 220ص   ،املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصادمهند مصطفى،  142
 . 12ص   ،"دور مراكز األحباث اإلسرائيلية يف خمططات الغزو الفكري للمنطقة العربيةنظرية خطاب، " 143



 41         الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

مراكز  بعض  توفري  نلمس  ذلك  من  ابلرغم  أمان)،  (مثال: جهاز  األمنية  بذريعة خطورهتا  املعلومات 
حباث تقارير اسرتاتيجية وقاعدة معلومات لصانع القرار، كمؤشر املناعة القومية السنوي الصادر عن األ

اخلطط للعديد من  ة  يقاعدة معرفمركز هرتسليا متعدد اجملاالت. وكذلك تقارير معهد القدس اليت تشكل  
القدس  املتعلقة ابلقدس مثاحلكومية   التفصيلي ملنطقة  القان  -ل: املخطط  وخطة مكتب   ،وينالوضع 

األكادميية" "املدينة  الساحلية  املنحدرات  لتآكل  الوزراء  التحتية  ، وكذلك  رئيس  للبنية  الرئيسية  اخلطة 
 144ة. ومشروع املباين اخلضراء التابع لوزارة محاية البيئ، والسالمة على الطرق للمواصالت يف القدس

 
  اخلالصة واالستنتاجات:

 

النظام السياسي من األنظمة امللكية إىل األنظمة الدميوقراطية بز�دة االهتمام  أسهم التحول يف شكل  
إبنشاء مراكز البحث والفكر والرأي، إذ أّن األنظمة امللكية تستند على نظرية احلق اإلهلي يف احلكم،  

 ابحلكم واختاذ وابلتايل تنتفي إمكانية مناقشة وتقييم قرارات احلاكم الذي يدعي أبنّه ميلك تفويضاً رابنياً 
القرار، بينما بنيت األنظمة الدميوقراطية على فكرة التشارك ابختاذ القرارات، سواء بشكل مباشر عرب  
االستفتاءات، أم بشكل غري مباشر من خالل الدميوقراطية النسبية اليت ينتخب فيها األفراد من ميثل 

 تطلعاهتم، ويعمل على تنفيذها.
حول حنو تعزيز مكانة مراكز البحث يف الغرب ومن مث يف جزء من دول ميكننا االستنتاج أبّن الت

الذي شهده العامل الغريب، وحتول من تبين الوحي   epistemology  االبستمولوجيالعامل، �تج عن التغري  
اختاذ   تعزيز  أسهم يف  مما  والعقالنية،  العقل  االستناد على  املعرفة، حنو  أساسي من مصادر  كمصدر 

 ى أسس عقالنية وبعد دراسة وحبث ومتحيص.   القرارات عل 
ابلتحول من "النموذج الوظيفي" إىل منوذج    1973أسهم الفشل االستخبارايت اإلسرائيلي يف حرب  

  1973"الشبكة األمنية"، وز�دة االعتماد على مراكز األحباث يف عملية صنع القرار، إال أّن "صدمة"  
ر مراكز الرأي يف صنع القرار، وبقي دور هذه املراكز مرتبٌط  وغريها من العوامل مل تتسبب مبأسسة دو 

برغبة احلكام وصنّاع القرار، فال يوجد يف النظام السياسي اإلسرائيلي ما يلزم صانع القرار ابالستماع إىل  
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تقديرات املؤسسات البحثية، وما زالت التواز�ت احلزبية واالعتبارات االنتخابية تلعب دوراً أساسياً يف  
 ملية صنع القرارات داخل الكيان الصهيوين. ع

الرأي   مراكز  وتقارير  بتقديرات  القرار  يتأثر صانع 
عوامل   عدة  أتثريها  مدى  يف  يتحكم  اليت  والفكر، 
وانتمائها،   ونوعها،  واهتماماهتا،  بتخصصها،  تتعلق 
امليزانيات   على  عالوة  عليها،  القائمني  ومؤهالت 
والتطوير،   للبحث  املمولة  واجلهات  هلا،  املخصصة 

ندة البحثية، وابلتايل يتحكم بشكل املنتج املعريف (يف جتسيد لعالقة السلطة  فمن يتحكم ابلتمويل حيدد األج 
 ابملعرفة)، وهذا يقود للتحكم يف ماهية وكيفية أتثري مراكز الرأي.   

يصعب اجلزم مبدى وماهية أتثري مراكز الرأي على صناعة الرأي وذلك لتعقيد عملية صنع القرار يف  
واملؤثرين، لكن ميكننا االدعاء بوجود أتثري مباشر وغري مباشر ملراكز    الكيان الصهيوين وتعدد الالعبني
(تسهم يف عملية إدارة السكان "البيوسلطة") تؤثر فيها    جماالت   مثانيةالرأي. حيث رصدت الدراسة  

املراكز وهي: املفاوضات واحلل السياسي، و"التعايش"، التطبيع، والرقابة الشرطية، ومشاريع القوانني،  
رصدت مخسة  والسي فيما  واخلطط.  والسياسات  القدس،  على  السيطرة  وإحكام  االقتصادية،  اسات 

والربوابجندا   األيديولوجي،  والرتويج  بشري،  رأمسال  توفري  وهي:  مباشر،  غري  بشكل  تؤثر  جماالت 
 والدعاية، واالستشراق والغزو الفكري، وتوفري قاعدة معلومات. 

ري املباشر وغري املباشر ملراكز األحباث تتوزع على عدة قطاعات، ميكننا االستنتاج أبّن جماالت التأث
من بينها السياسي كاإلسهام يف املفاوضات واقرتاح احللول السياسية للصراع، والقانوين ابقرتاح مشاريع 
القوانني، واألمين سواء ابقرتاح اخلطط والسياسات أم الرقابة الشرطية، واالجتماعي الذي جنده يف العمل  

ى موضوع "التعايش"، واالقتصادي من خالل اقرتاح سياسات اقتصادية، والثقايف األيديولوجي من عل 
خالل الرتويج والربوابجندا، عدا عن اجلانب البريوقراطي الذي يتمثل بتوفري رأمسال بشري وحماولة توفري 

 قاعدة معلومات تفيد ابلتخطيط.   
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