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 اإلسرائيلي  دور مراكز األحباث يف صنع القرار السياسي
 * احلي  عبد وليد. د أ.

 
 : مقدمة

 

التفكري   أو  الدراسات  مراكز  السياسية    Think Tanksمتثل  الظواهر  لدراسة  حبثية  دوائر 
واالجتماعية واالقتصادية والتقنية والبيئية هبدف تقدمي املشورة، وترشيد القرار احلكومي أو قرارات 
هيئات اجملتمع املدين، وقد تكون هذه املراكز مستقلة مالياً وإدارايً وغري اتبعة ألي جهة، وقد  

زبية أو ابجلامعات اخلاصة منها والرمسية. وتعمل هذه املراكز  تكون مرتبطة ابهليئات الرمسية أو احل
 كنقطة تعاون بني "األكادمييني واخلرباء"، وبني هيئات صنع القرار يف خمتلف املستوايت وامليادين. 

سنة   وبلغ عددها  العامل،  دول  أغلب  الدراسات يف  مراكز  انتشرت  ما جمموعه    2007وقد 
مركزاً، أي مبعدل   11,175إل    2020ة، وارتفع العدد سنة  دول  169مركز دراسات يف    5,035

مركزاً حبثياً   373أما يف الشرق األوسط، فقد كان هناك  1مركزاً حبثياً.  472زايدة سنوية تصل إل 
فلسطني  فيها  مبا  العربية،  املنطقة  يف 

، وهو ما يشكل ما 2020سنة  احملتلة،  
% من جمموع مراكز العامل، 3.33نسبته  

العامل.   أقاليم  بني  نسبة  أدىن  وهي 
حتتل   أهنا  جند  "إسرائيل"  مع  وابملقارنة 
بعد   األوسط  الشرق  يف  الثانية  املرتبة 

 

األردن    * الريموك يف  جامعة  السياسية يف  العلوم  قسم  أستاذ يف  واالستشرافية،  املستقبلية  الدراسات  خبري يف 
جملس أمناء    سابق يف   سابقًا، حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو 

وجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان وديوان املظامل، واجمللس األعلى  جامعة الزيتونة يف األردن،  
  ستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر لهكتاابً، يرتكز معظمها يف الدراسات امل   37. ألَّف  لإلعالم 

حّكمة.   120حنو  
ُ
 حبثاً يف اجملالت العلمية امل
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يف    87مركز دراسات مقابل    78إيران، فلديها  
  "إسرائيل"يف تركيا، وهو ما يعين أن    53إيران و
يف    % 20.9تضم   الدراسات  مراكز  من 
ة، ابلرغم من أن معدل عدد سكاهنا إل املنطق

 2. % 3.1إمجايل سكان املنطقة أقل من 

 
 أولا: مراكز األحباث يف "إسرائيل": 

 

 3من حيث التبعية إل ثالثة أمناط، هي:  "إسرائيل"ميكن تقسيم مراكز األحباث يف 
 

 

 ابجلامعات اإلسرائيلية:وهي املراكز املرتبطة : . مراكز األحباث األكادميية1
 

 : Tel Aviv Universityجامعة تل أبيب    .أ

 وإفريقيا األوسط الشرق لدراسات  داين موشيه مركز •

 Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies 
 : The Hebrew Universityاجلامعة العربية  .ب 

 السالم لتعزيز البحثي ترومان هاري مؤسسة •

 Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace 
 : Ben-Gurion Universityوريون  ججامعة بن ج. 

 The Chaim Herzogوالديبلوماسية    األوسط  الشرق  لدراسات   هرتسوغ  حاييم  مركز •

Center for Middle East Studies and Diplomacy 
للدراسات  جمعهد بن   • الصهيونية وريون   The Ben-Gurion Research  اإلسرائيلية 

Institute for the Study of Israel and Zionism 

 : Bar-Ilan Universityجامعة ابر إيالن د. 

 مركز بيجني السادات للدراسات االسرتاتيجية •

 The Begin Sadat Center for Strategic Studies 
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 : University of Haifaجامعة حيفا   هـ.

 The Jewish Arab Center  املركز اليهودي العريب •
 The Golan Research Instituteمعهد أحباث اجلوالن  •

 
  :. مراكز األحباث احلكومية2

 

 : Knesset  وهي اتبعة ملؤسسات رمسية كوزارة اخلارجية، أو األجهزة األمنية، أو الكنيست
 للكنيستمركز األحباث واملعلومات التابع  •

 Knesset Research and Information Centre (RIC) 
 بواإلرها االستخبارات  معلومات  مركز •

Intelligence and Terrorism Information Center 
 (اإلقليمية )ميتفيم اخلارجية للسياسات  اإلسرائيلي املعهد •

The Israeli Institute for Regional Foreign Policy (Mitvim)   

 
 :مراكز األحباث غري احلكومية .3

 

  Van Leer Institute in Jerusalemالقدس يف لري ڤان معهد •
 Israeli Center for Democracyاملركز اإلسرائيلي للدميوقراطية  •
  Israel Institute for Strategic Studies معهد إسرائيل للدراسات االسرتاتيجية •
 Israel Council on Foreign Relations (ICFR)  اخلارجية اجمللس اإلسرائيلي للعالقات   •
 ةمركز جتديد الدميوقراطية اإلسرائيلي •

The Center for the Renewal of Israeli Democracy (Molad) 
  Adva Centerأدفا مركز •
  Reut Institute ريؤوت  معهد •
 Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) العامة للشؤون القدس مركز •
   The International Institute for Counter Terrorism  املعهد الدويل ملقاومة اإلرهاب  •
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 يواالقتصاد االجتماعي للتقدم مركز إسرائيل •

 Israel Center for Social and Economic Progress 
 Institute for National Security Studiesاإلسرائيلي  القومي  األمن دراسات  معهد  •
 Taub Center for Social Policy Studies االجتماعية    السياسة   لدراسات   اتوب   مركز  •
 Arava Institute for Environmental Studies البيئية  للدراسات  عربة وادي معهد •
 Center for Agricultural Economic Research"مركز األحباث الزراعية واالقتصادية"   •
 األغذية وهندسة احليوية التكنولوجيا كلية •

Faculty of Biotechnology and Food Engineering 
 االقتصادية للدراسات  فالك  موريس معهد •

Maurice Falk Institute for Economic Research 
 Israel Democracy Institute للدميقراطية  اإلسرائيلي املعهد •
 Jewish People Policy Instituteاليهودي  الشعب سياسة معهد •
 Jerusalem Institute for Market Studies (JIMS)السوق  لدراسات  القدس معهد •
 Kohelet Policy Forum للسياسات  كوهيليت  منتدى •
 "اإلسرائيلي الفلسطيين للمبادرات اإلقليمية اإلبداعية"املركز  •

Israel-Palestine: Creative Regional Initiatives 
 ةوالقياد البيئي  للتعلم هيشل مركز •

Heschel Center for Environmental Learning and Leadership 
ــموئيل معهد • ــات   نيمان  صـــــــــ  Samuel Neamanوالتكنولوجيا  العلوم يف املتقدمة للدراســـــــــ

Institute for Advanced Studies in Science and Technology 
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 :اثنياا: مكانة مراكز الدراسات اإلسرائيلية إقليمياا وعاملياا 
 

ملراكز الدراسات يف   University of Pennsylvaniaاستناداً إل تصنيف جامعة بنسيلفانيا  
    4العامل، على الرغم من النقد املوجه هلذا التصنيف، يتبني لنا ما يلي:

القومي  .  1 األمن  دراسات  معهد  حيتل 
املراكز  بقية  بني  األعلى  املكانة  اإلسرائيلي 

الـ   هذا   78اإلسرائيلية  حصل  وقد  األخرى، 
املرتبة   على  مراكز   109املعهد  بقية  بني  عاملياً 

مركز دراسات يف إقليم   373مركزاً(، وهو ما جعله يتبوأ املرتبة األول بني    11,175راسات )الد
املرتبة   أنه احتل  إفريقيا. كما  املكانة يف ميدان    12الشرق األوسط ومشال  من حيث  عاملياً 

 عاملياً يف جمال السياسة اخلارجية والعالقات الدولية.  86ختصصه، وهو األمن القومي، واملكانة  

 توزعت مكانة مراكز الدراسات اإلسرائيلية إقليمياً على النحو التايل، من حيث املرتبة:  .2

 هناك مركزان وقعا ضمن العشر األوائل. •

 . 50إل  11اءت يف املراتب من مراكز ج  8هناك  •

 . 100إل   51مراكز جاءت يف املراتب من  8هناك  •

 . 373إل  101مركزاً وقعت ضمن املراتب  60هناك  •

اخلارجية   .3 السياسة  جمال  يف  اإلسرائيلية  الدراسات  مراكز  بني  عاملياً  املراتب  أعلى  كانت 
 للسياسات   اإلسرائيلي  (، واملعهد86والعالقات الدولية ملعهد األمن القومي اإلسرائيلي )املرتبة  

 (. 154)املرتبة   للسياسات  كوهيليت  (، ومنتدى130)املرتبة   اإلقليمية )ميتفيم( اخلارجية



 7      الزيتونة للدراسات واالستشارات مركز

واالقتصادي املرتبة    االجتماعي   للتقدم   يف جمال السياسة االجتماعية احتل مركز إسرائيل  .4
   عاملياً.   15

 
 :اثلثاا: تقييم الباحثني اإلسرائيليني لتأثري مراكز الدراسات

 

يبدو أن الصورة العامة عن وزن مراكز الدراسات يف القرار اإلسرائيلي هي موضع خالف بني  
 5اإلسرائيليني، فهناك اجتاهان يف هذا اجملال: الباحثني 

 

 : اجملموعة األوىل 
 

ضرورة اإلقرار بتواضع إسهام  إل  مييل عدد من رؤساء مراكز الدراسات خصوصاً غري احلكومية  
ال يقارن    "إسرائيل"مراكز الدراسات يف صياغة القرار احلكومي، وأن وزن أهم هذه املراكز يف  

بوزن مراكز الدراسات األمريكية يف هذا اجلانب. ويؤكد هؤالء أن مراكز الدراسات اإلسرائيلية 
سنوايً(، لتعويض حاجاهتا املالية أو لتحقيق دوافع أكادميية   800غزيرة اإلنتاج من الكتب )حنو  

يقر  البحوث ال  لكن هذه  القرار  ؤ فقط.  أتثريها يف صناعة  مما جيعل  السياسيون،  املسؤولون  ها 
السياسات  رسم  يف  الدراسات  مراكز  دور  ضعف  أسباب  إسرائيليون  ابحثون  وحيدد  حمدوداً. 

   اإلسرائيلية يف العوامل التالية:
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إذ تتحكم األحزاب يف صنع    ؛ يعة النظام السياسي اإلسرائيلي القائم على النظام الربملاينطب .1
بتوجهات أحزاهبم، مما   االلتزام  الكنيست اإلسرائيلي إل  ممثلو األحزاب يف  القرار، ويضطر 

 ال جدوى منه.  أمر   حبث النائب اإلسرائيلي عن استشارات خارجية  عمليةجيعل 
ضعف فرص انتخاب النخب الفكرية يُ   "إسرائيل"إن النظام االنتخايب النسيب املعمول به يف   .2

ذات الرأي املستقل واملتجدد، فتشكيل احلكومات االئتالفية يضع مصاحل األحزاب الصغرى 
)كاألحزاب الدينية الصغرية مثاًل( ضمن أولوايت احلزب األكرب لضمان جلبهم الئتالفه، وهو  

اجة ألي دور ملراكز الدراسات، ألنه منشغل أبولوية أتليف احلكومة أكثر من هنا ليس حب
 سياساهتا. 

القرارات  .3 يف  اإلسرائيلي  السياسي  النظام  انفتاح  درجة  إن 
االسرتاتيجية جتعل جمال تدخل مراكز األحباث أقل شأانً. فمثالً  
مل يكن ملراكز الدراسات أي دور يف قرار رئيس الوزراء األسبق 

االنسحاب من قطاع غزة، ابلرغم    Ariel Sharonأريل شارون  
ل منوذج ما أطلق عليه "مطبخ  من البعد االسرتاتيجي للقرار. ولع

مائري   اإلسرائيلي Golda Meirجولدا  القرار  اختاذ  " يف عملية 
الطبيعة   وملا كانت  القرار.  صناع  دائرة  لضيق  منوذجاً  يشكل 
"الباطنية" هي الطاغية يف السياسات اإلسرائيلية، فإن مساحة  
االستعانة مبن هم من خارج دائرة القرار تصبح أكثر ضيقاً، ال  

القرار سيّ  يف  تتحكم  اليت  واألمنية  العسكرية  األجهزة  أن  ما 
االسرتاتيجي تتصف ابمليل لتضييق عدد جهات اختاذ القرار خوفاً  

لى معلومات ال حتبذ هذه اجلهات  من تسرب املعلومات من انحية، أو خوفاً من االطالع ع
و   اآلخرين   طالعا األمين  الطابع  لغلبة  اثنية، ونظراً  قرارات عليها من انحية  العسكري على 

 أريل شارون 

 جولدا مائري 
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السياسات اإلسرائيلية االسرتاتيجية، فإن نوافذ اإلطالل على ما جيري يف "مطابخ صنع القرار"  
 6يكون حمدوداً للغاية، بينما يكون اإلطالل أوسع يف حالة القرارات ذات الطابع اخلدمايت. 

نظريهتا يف بلدان أخرى، مما جيعل إن القدرات املالية ملراكز الدراسات اإلسرائيلية ال تقارن مع   .4
قدراهتا أقل كفاءة وأتثرياً. فمثالً يشري مسؤول يف أحد أقدم مراكز الدراسات يف "إسرائيل"  

مليون دوالر، وهو رقم كبري يف   5.6إل أن أحد وقفيات املعهد تصل إل    ، وهو معهد فان لري
اً يف أمريكا أو أورواب، كما  "إسرائيل" لكنه ال يقارن مبراكز دراسات يف دول أخرى خصوص

 أن مساعدات احلكومة أو رجال األعمال ملراكز الدراسات ليست مشجعة ابلقدر الكايف. 
إن النظام الضرييب يف "إسرائيل"، خالفاً للعديد من دول العامل، ال يعفي مراكز الدراسات من  .5

الضريبة وال يعفي اجلهات املاحنة من الضريبة، حىت لو كان ريع هذه اجلهات املاحنة ذهب 
بعضه للمراكز البحثية. كما أن اجملتمع اإلسرائيلي غري معتاد على تقدمي املنح ملؤسسات مثل  

راكز األحباث، خصوصاً أن االنطباع السائد لدى اجملتمع  م
أن وزن هذه املراكز يف القرار ضعيف، مما ال يشجع هو  

اجلمهور أو الشركات لتقدمي الدعم املايل هلا، وهو ما يفسح 
اجملال أمام املتربعني األمريكيني للتغلغل يف مراكز األحباث 

املايل كما    اإلسرائيلية من خالل استغالل حاجتها للدعم
يف مدينة القدس،    Shalem Centerجرى مع مركز شاليم  

وهو ما يدفع هذه املراكز اإلسرائيلية إل االرتباط بشكل 
 أو آخر ابجلامعات لتتحول إل شبه رمسية. 

إن ارتباط املراكز البحثية ابجلامعات جيعل توجهاهتا البحثية أكثر ميالً للبعد األكادميي منه   .6
   للسياسات التطبيقية أو اليومية، وهو ما جيعل إنتاج هذه املراكز أقل جذابً لصناع القرار.

 مركز شاليم 
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إن نسبة غري قليلة من العاملني يف مراكز الدراسات هم ممن سبق هلم اخلدمة يف املؤسسات   .7
األمنية   املؤسسات  تلك  يف  املسؤولني  مع  روابط شخصية  هلم  وابلتايل  واألمنية،  العسكرية 

 رية، فيتم التشاور بينهم كأفراد ال كعمل مجاعي بني املركز واملؤسسة.  والعسك
إن بعض القطاعات ال سّيما العسكرية لديها خالاي حبثية متخصصة لوضع البدائل والتحليل،  .8

اليت ال   املعلومات احلساسة  متتلك  أهنا  البحثية، انهيك عن  للمراكز  أقل حاجة  مما جيعلها 
 متلكها مراكز األحباث. 

 
 اجملموعة الثانية:  

 

جتادل هذه اجملموعة يف عدم دقة التوصيف السابق الذي تتبناه اجملموعة األول، بل وترى أن  
وهو  والدفاعي،  األمين  اجملال  يف  اإلسرائيلي خصوصاً  القرار  صناعة  الدراسات يف  مراكز  دور 

وتستند هذه اجملموعة على احلجج  اهلاجس الرئيسي لصناع القرار وللمجتمع، هو أكرب مما يبدو،  
 التالية: 

هناك مراكز أحباث اتبعة للمؤسسات الرمسية وللجامعات، فاملؤسسات الرمسية كوزارة اخلارجية،  .  1
أو الكنيست، أو األجهزة األمنية، هي جزء أساسي يف صياغة القرار حبكم وظيفتها وموقعها 

الدراسات التابعة للجامعات فيكفي أن نشري إل ما يف هيكلية دوائر صنع القرار. أما مراكز  
 7يلي:

العسكرية  • املؤسسات  من  مالياً  دعماً  تتلقى  دراساهتا،  مراكز  فيها  مبا  اجلامعات  بعض  أن 
 واألمنية مقابل ما تقدمه من دراسات هلذه اجلهات. 

يقدر الربوفيسور السابق يف اجلامعات اإلسرائيلية آالن اببيه   •
Ilan Pappe  اإلسرائيلية اجلامعات  أساتذة  نصف  أن   ،

األمنية،  األجهزة  مع  بني    8يعملون  الصلة  أن  يعين  ما  وهو 
 آلن اببيه صناع القرار واملراكز قائمة ولكنها يف الظل وحماطة ابلسرية.
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، الذي شغل عدة مناصب  Yossi Beilinيقول يوسي بيلني   •
  Labor Partyوزارية، وكان من أبرز القيادات يف حزب العمل  

اإلسرائيلي، أنه "لوال مراكز الدراسات ما كان لنا أن نصل ال 
أن   أي  اجلانب"،  هذا  دورها يف  هلا  فقد كان  أوسلو،  اتفاق 

البح واخلالاي  اإلسرائيلية  الدراسات  تلعب  مراكز  ثية كذلك 
 دورها ولكن من وراء ستار.

 Global Research in"  الدولية  الشؤون  يف  العاملي  البحث"  يؤكد بعض العاملني يف مركز •

International Affairs يف هرتسليا، أن األحزاب اإلسرائيلية ال تطلب مساعدة مراكز ، 
الرمسيني، على خالف ما هو   املدنية وبعض  األحباث، وإمنا من يطلبها هم موظفو اخلدمة 

العمال   مثل  أحزاهبا  متتلك  اليت  بريطانيا  يف  واحملافظني   Labour Partyالوضع 
Conservative Party (UK)   النقاش املركز  هذا  طور  وقد  هبا.  مرتبطة  دراسات  مراكز 
ية ألنه جيمع من كل اجلهات ومن كل التخصصات، وأصبح  السياسي يف القضااي االسرتاتيج

، بل وأصبح هذا املركز من 2000نقطة اهتمام من السياسيني اإلسرائيليني منذ بداية سنة  
دوائر التأثري يف حتديد التوجهات السياسية للدولة، خصوصاً يف اجلوانب االسرتاتيجية وذات  

 الطابع املستقبلي.
لقرار الرمسي وبني العاملني يف مراكز الدراسات. حيث جند أن بعض  التداخل بني أفراد صنع ا •

الوزراء كانوا يعملون يف مراكز دراسات، أو أن العاملني يف مراكز الدراسات كانوا وزراء أو  
 منية. وميكن أن نوضح ذلك ابألمثلة التالية: أمسؤولني يف أجهزة 

،  Amos Yadlinايدلني  أموس  السابق  اإلسرائيلي    القومي  األمن  دراسات   معهدمدير  كان   .2
وكذلك   ، (Aman  )أمان  االستخبارات العسكرية  لشعبة  ورئيساً   ،سرائيلييف اجليش اإل  جنراالً 

 Manuel، أما الرئيس احلايل فهو مانويل تراجتنربغ  Udi Dekelانئبه يف املركز عودي ديكل  

Trajtenberg  الذي َعِمل رئيساً لعدد من اهليئات االقتصادية احلكومية إل جانب رائسته ،

 يوسي بيلني 
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للجنة التخطيط يف جملس التعليم العايل. أما حالياً، فنجد ضمن فريق الباحثني والعاملني يف  
 Doritوزيرة اخلارجية السابقة، ودوريت بينليتش    Tzipi Livniاملركز كالً من تسييب ليفين  

Beinisch  احملكمة العليا سابقاً، ومائري بنشاابت    رئيسةMeir Ben-Shabbat  والذي عمل ،
مستشاراً لألمن القومي يف رائسة احلكومة، كما أنه من الذين أسهموا يف ترتيب اتفاق أبراهام 

Abraham Accords  ومارك ريغيف ،Mark Regev  والذي عمل مستشاراً أيضاً يف رائسة ،
الذي  ،  Haggay Etkes، وهاغي إتكس  ، وقبلها سفرياً يف لندنالوزراء لشؤون اإلعالم الدويل

 كان ممثالً لـ"إسرائيل" يف صندوق النقد الدويل.
 واحتل عدداً   ،سابقاً   Mossad  رئيس املوسادل  اً انئب  David Kimche  كان ديفيد كيمحي .3

الدولة   العليا يف  املناصب  اخلارجية  خصوصاً من  وزارة  أيلون    أن   كما  .يف   Danielدانيال 

Ayalon   ًاجمللس اإلسرائيلي للعالقات اخلارجية. لوزير اخلارجية، وكالمها عمال يف  كان انئبا 
سرائيلي خالل املفاوضات  للوفد اإل  يعمل منسقاً   Gidi Grinstein  رينشتاينجكان غيدي   .4

 .ريؤوت  معهدوهو يعمل يف  ،سرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينيةاإل

متعنّ  .5 العاملو  يف  مركزل ا  يف   للشؤون  القدس  ني 
 Doreدوري غولد    ن مدير املركزأسنجد    العامة

Gold    ممثل األ  "سرائيل"إكان  يف  مم  السابق 
بيكر  ،املتحدة آالن  كان    Alan Baker  وأن 
فريدي    ،يف كندا  "سرائيل"إسفري   بينما كان 

  Zvi Mazel  ازيلمكان زيفي    مثلما  ،يف موريتانيا   "سرائيل"إسفري    Freddy Eytan  يتانإ
 سفريها يف السويد.

 سرائيلي عمل يف ضابط سابق يف اجليش اإل هو  Martin Shermanالباحث مارتن شريمان   .6
 . ""معهد إسرائيل للدراسات االسرتاتيجية
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فكار أول  أ من بنات    صالً أ كان  وإفريقيا    األوسط   الشرق   لدراسات   داين   موشيه   ن مركز إ  .7
والذي نتج    ، 1959  سنة   Reuven Shiloah  وفني شيلواح ؤ وهو ر   ، املوساد رئيس جلهاز  

دجمه مع جامعة    مث تّ ،  Reuven Shiloah Institute  وفني شيلواح ؤ ر معهد  نشاء  إ عنه  
 . 1966  سنة يب  أب تل  

 

 : رابعاا: وزن مراكز األحباث يف القرار السياسي اإلسرائيلي
 

فاعلية مراكز الدراسات تزداد يف التأثري على القرار اعتماداً  يشري الباحثون اإلسرائيليون إل أن  
 9على عدد من املؤشرات مثل:

كمية النشر والندوات اليت تؤثر على الثقافة اجملتمعية من انحية وعلى صناع القرار من انحية   .1
 أخرى.

مبوضوع   .2 صلة  هلم  ممن  خصوصاً  القرار،  بصناع  الدراسات  مراكز  رؤساء  القرار عالقة 
االسرتاتيجي كالشؤون الدفاعية أو األمنية. وهو ما يعزز الرتابط بني األبعاد النظرية والتطبيقية،  

 وقد يعزز املوارد املالية للمركز.

ويعرتض بعض الباحثني على ما سبق ابلقول  
أنه إذا كان البحث من مركز الدراسات طويالً  
فإن امليل لدى صانع القرار سيكون أعلى حنو 
"اخلطاب  فإن  كذلك  النص،  قراءة  عدم 

Discourse  قد القرار  صانع  يقدمه  الذي   "
يثري   ما  وهو  الناخب،  جبذب  مدفوعاً  يكون 

سخرية األكادمييني أحياانً، إل جانب أن اجلمهور قد ال يكون مزوَّداً آبليات معرفية الستيعاب 
الً ما عثران على تصرحيات من مضمون الدراسات األكادميية اليت تنتجها مراكز الدراسات، وقلي

   العاملني يف املراكز بتقدميهم مشورات ألصحاب القرار.
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 : خامساا: معايري قياس دور مراكز الدراسات يف صنع القرار
 

لدراسة سابقة حول دور مراكز الدراسات يف عملية صنع القرار، تبني للكاتب أن  استناداً 
أدبيات مراكز الدراسات خصوصاً توصياهتا، مث مقارنة ذلك  املنهجية القائمة على حتليل مضمون  

فإذا    10ابلسلوك السياسي للدولة من خالل قراراهتا، هي األكثر داللة على وزن مراكز الدراسات،
كانت نسبة التطابق عالية، وخالل فرتات زمنية متعددة، ويف نطاق تفاعالت دولية خمتلفة، فذلك  

ن تكون هذه األدبيات للمراكز األكثر أمهية أو صاحبة املراتب  مؤشر على أتثري واضح، شريطة أ
حول أتثري مراكز الدراسات    11املتقدمة يف الرتتيب الدويل أو اإلقليمي أو احمللي. ومثة دراسات 

تبنت هذه املنهجية لقياس العالقة بني توجهات الدراسات الصادرة عن مراكز الدراسات، وبني  
رجة التطابق بني املسألتني. وّت تطبيق ذلك على مركز إسرائيلي وهو  سياسات احلكومة، ومقارنة د

اإلسرائيلي، القومي  األمن  دراسات  للمركز    12معهد  الفكري  لإلنتاج  الدراسة  تلك  من  وتبني 
السابق، أنه كان ينشر دراسات تقرتح اخلطوط الرئيسية للسياسات الدفاعية واألمنية اإلسرائيلية،  

ت أهنا تتطابق مع السلوك اإلسرائيلي الالحق لنشر هذه الدراسات. فمثالً  وتبني من هذه الدراسا
يف جمال إدارة الصراع مع قوى إقليمية حمددة، كان املعهد يف دراساته يعدها مكامن اخلطر على  
األمن االسرائيلي، وهو ما يظهر يف جمال الدراسات اخلاصة حبركة محاس وحزب هللا وإيران، وعند  

الدراسات ومطابقتها مع السياسات اإلسرائيلية خالل حروهبا مع  مقارنة األفكا املركزية هلذه  ر 
، مث توجهاهتا االسرتاتيجية حنو  2014، و2008/2009، ومحاس خالل األعوام  2006لبنان سنة 

 إيران، يتبني أن هناك تطابقاً عالياً بني اجلانبني.  
ألغلب   الذاتية  السرية  دراسة  فإن  آخر،  جانب  الدراسات  من  مراكز  مدراء  أو  مؤسسي 

اإلسرائيلية، تشري إل أهنم من خرجيي اجلامعات األمريكية، أو ممن عملوا مع املؤسسات البحثية  
احلكومية   اإلدارة  توجهات  بني  التناغم  يفسر  هذا  ولعل  منها،  اليهودية  خصوصاً  األمريكية 

  13ء الباحثني يف هذه املراكز.اإلسرائيلية يف العالقة مع الوالايت املتحدة وتوجهات هؤال
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 : اخلالصة
 

الرمسية وشبه   .1 الدولة  الدراسات ومؤسسات  مراكز  العاملني يف  بني  التداخل  أن درجة  يبدو 
للمراكز من انحية،   املوازانت  الواضح يف  للتداخل  السائد، نظراً  الرمسية أعلى من االنطباع 

ونظراً للخلفيات الوظيفية للعاملني يف املراكز والذين وتلقيها دعماً حكومياً بطريقة أو أبخرى،  
كانوا موظفني يف الدولة، خصوصاً يف املؤسسات العسكرية واألمنية والشؤون اخلارجية من 

 انحية أخرى. 

إن درجة التطابق بني توصيات مراكز الدراسات اإلسرائيلية ذات املكانة األعلى وبني سياسات   .2
على الرغم من انتساب هذه املراكز لتيارات سياسية    ،ة بشكل واضحالدولة االسرتاتيجية عالي

 خمتلفة ومتباينة. 

إن نسبة عالية من العاملني يف مراكز  .3
يف   يتماهون  اإلسرائيلية  الدراسات 
واستنتاجات   مناهج  مع  دراساهتم 
املراكز األمريكية، كما تتماهى سياسة  

 الدولتني معاً.

  البالد   يف  والقرارالء عناية خاصة من جهات صنع السياسة  بناء على ما سبق، فإننا نوصي إبي
املقاومة الفلسطينية هلذه املراكز، ال سّيما اليت تتصدر هذه املراكز يف التصنيف الدويل وقوى    العربية

اهتماماهتا   ومتثل  الفلسطينية  املقاومة  تعين  موضوعات  يف  تتخصص  اليت  واملراكز  انحية،  من 
االسرتاتيجية من انحية اثنية، كما هو احلال يف دراسات معهد األمن القومي اإلسرائيلي، ومركز  

وإفريقيا،   األوسط الشرق لدراسات  داين بيجني السادات للدراسات االسرتاتيجية، ومركز موشيه
 و"املعهد الدويل ملقاومة اإلرهاب".
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