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 الملخص: 
سراويل، هدفت الدراسة الى التعرف على أهم المراكز البحثية  في الدول العربية واا

وقدرة كل منهما على رسم السياسة العامة واستشراف المستقبل، وقد وجد الباحث 
ان هناف عددا كبيرا من المراكز البحثية لدى الدول العربية، إال انها رغم كثرتها لم 
ترق الى دور المراكز البحثية في إسراويل في رسم السياسة العامة واستشراف 

ل، حيث ادى اهتمام إسراويل بالبحث العلمي مبكرا ومنذ انشاوها الى وجود المستقب
مؤسسات اكاديمية وبحثية باعتبارها مؤسسات غير رسمية مشاركة في عملية صنع 
القرار، بينما عانت مراكز ابحاث الدول العربية من عدة تحديات حالت دون 

وعلى رأس هذه المعوقات مشاركتها الفاعلة في صنع القرار واستشراف المستقبل، 
انخفاض الموازنات ونقص الكفاءات وغيرها، ويوصي الباحث الدول العربية 
باالهتمام بالبحث العلمي وزيادة موازنتها وتمكين مراكز األبحاث العربية من 

 المشاركة بدور أكثر فاعلية سواء في عملية صنع القرار أو استشراف المستقبل.
 البحث العلمي، إسراويل. التحديات، الواقع،حث، مراكز البكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

 The study aimed at identifying the key research centers both 

in Israel and the Arab states and the ability of each to draw 

public policies and reading the future. The researcher found 

that there are a large number of research centers in the Arab 

world though they have not reached the role played by their 

counterparts in Israel ،particularly in the domain of drawing 

public policies and reading the future. Israel early interest in 

scientific research since its creation lead to establish a number 

of academic institutions helped as an informal institution in 

decision- making processers whereas the research centers in 

the Arab world suffered too much from obstacles prevented 

them from active participation in the process of decision-

making and reading the future. Top on these are poor financing 

and the lack of efficient professionals.  
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Finally ،the research recommends to pay much attention to the 

scientific research and increase its financing as well as 

providing the opportunities to participate in the process of 

decision-making and reading the future.  

Keywords: Think tanks. Realty, Challenges ,Scientific 

research, Israel. 

 المقدمة
انتشرت مراكز األبحاث وتعددت في ثمانينيات القرن العشرين، وتنوعت في مجال 
عملها وتخصصها، وازدادت مع بداية األلفية الجديدة وأصبحت ظاهرة عالمية 
وفاعال أساسيا نتيجة للدور الكبير الذي ساهمت فيه في عملية صنع السياسة 

دول، وهو مما أدى الى قيام العديد من الدول ببلورة سياسية بحثية العامة لل
متكاملة. لتصبح مراكز األبحاث أحد الدالول الهامة على تطور الدولة وتقييمها 
للبحث العلمي واستشراف المستقبل، وتعتبر المراكز البحثية ذات أهمية كبيرة ألنها 

على تطويرها، وتحظى باهتمام تعنى بالدراسات السياسية واالستراتيجية وتعمل 
الدول واألنظمة. إن المتأمل لواقع المؤسسات البحثية من المحيط إلى الخليج، 
يتضح له مدى الفروقات الواسعة فيما بين مراكز األبحاث العربية وبين مستوى 
مراكز األبحاث اإلسراويلية، فالدول العربية تمتلف الموارد الكبيرة إلنشاء أفضل 

بحثية، ولكن الواضح أن الدول العربية عموما تفتقر إلى سياسة علمية المراكز ال
محددة المعالم، وبالتالي لم تتبوأ موقعها الحقيقي في المشاركة في عملية صنع 
القرار، غير أن الدور الذي حظيت به مراكز األبحاث في إسراويل أدى إلى 

حًا دورها في النظام وصولها إلى مراكز متقدمة على المستوى الدولي، وبرز واض
السياسي اإلسراويلي من خالل اعتبارها أحد المؤسسات غير الرسمية في عملية 

 صنع القرار واستشراف المستقبل.
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 مشكلة الدراسة
تسعى الدول إلى انشاء مراكز علمية متخصصة بالبحوث إليجاد حلول وطرح 

ول إلى إنشاء بداول للظواهر التي تطرأ على المجتمعات، كما تسعى بعض الد
أكاديميات ومؤسسات علمية مهمتها التنسيق بين المراكز البحثية في محاولة 

 االستفادة منها في استشراف المستقبل.
ولذلف تعتبر الدراسات واألبحاث المعمقة من أهم الركاوز التي يعتمد عليها 
 السياسيون في رسم وتخطيط السياسات في الدول، وهو الدور الذي نلحظه لهذه

المراكز في الدول الغربية، ويكمن السؤال الرويس للدراسة في دراسة حالة بعض من 
سراويل، ويتفرع عن هذا السؤال عدة اسولة  اهم المراكز البحثية في الدول العربية واا

 فرعية منها:
 ما هو دور المراكز البحثية في التراكم المعرفي؟ -
كل من إسراويل والدول  ما هي اهم التحديات التي تواجه مراكز البحث في -

 العربية؟
 ما هو الواقع العملي للمراكز البحثية في كل من إسراويل والدول العربية؟   -

 أهداف الدراسة
 التعرف على دور المراكز البحثية في التراكم المعرفي. -0
سراويل. -2  يسعى البحث إلى دراسة أهم دور مراكز األبحاث في الدول العربية واا
اث اإلسراويلية والعربية ودورها في صياغة رصد أهم مراكز األبح -3

 االستراتيجيات.
 أهمية الدراسة:

تلعب مراكز األبحاث دورًا رياديًا في توجيه سياسات الدولة، ولذلف يجب  -0
 التعرف على آلية عملها.
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تلعب مراكز األبحاث دورًا رياديًا باعتبارها تحقق التراكم المعرفي ألي مجتمع  -2
ة التحديات التي تواجهها الدولة وتعمل على تقديم ومن تم قدرته على مواجه

 المقترحات والبداول.
 منهج وأسلوب الدراسة

لجأ الباحث إلى االستفادة من الممارسة والتجربة العملية التي عاشها كباحث لمدة 
عشرين عامًا في مجال الشؤون اإلسراويلية، حيث سعى الباحث إلى تطبيق المنهج 

تطبيق المنهج المقارن بين أدوار ومهام أهم المراكز البحثية  التحليلي باإلضافة إلى
سراويل للتعرف على طبيعة هذه األدوار وكيفية تأثيرها في رسم  في الدول العربية واا

 السياسات واستشراف المستقبل.
 مصطلحات الدراسة

وهو تعبير  (Think tanks)المراكز البحثية أو مراكز الفكر هي ترجمة لمصطلح 
دل على استقاللية مراكز األبحاث وأنها غير متحيزة، وتعني مراكز األبحاث شاوع ي

 في الواقع نوعًا من المؤسسات البسيطة لتداول األفكار حول عملية صنع القرار
(1) . 

ويعتبر مفهوم مراكز البحث لدى بعض العلماء والمفكرين مفهوما هالميا واسعا 
العلمي وليست جامعات أو كليات يحتوي على عدة تفاصيل، فهي مراكز للبحث 

، (2) المجاالتتعمل على إقامة دورات تدريبية وورد عمل وأيام دراسية في كل 
وتعرف أيضًا أنها أي منظمة أو مؤسسة تدعي أنها مركز لابحاث والدراسات أو 

 مركز للتحليل حول المساول العامة.
مة هدفها البحث في وعرفتها الموسوعة البريطانية بأنها معهد أو مجموعة منظ

بالقضايا الحكومية والتجارية، وفيما يتعلق بالقضايا  مجاالت الدراسات المختلفة
                                                           

(1( https://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank#Types 
(2( Howard J. Wiarda, 'The New Powerhouses: Think Tanks and Forein Policy," 
American Foreign Policy Interests, vol.30,no.2 (March- April 2008)P96. 
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الحكومية، فتتدخل في تخطيط السياسات االجتماعية والدفاع الوطني، أما القضايا 
التجارية فيتدخل في التطويرات التكنولوجية، وتعتمد مصادر تمويلها على المنح 

ة باإلضافة الى التبرعات الفردية الشخصية والعواود من انجازها والمشاريع الخيري
 .(1) ماليةللتقارير والبحوث لصالح جهات محددة مقابل مبالا 

وبالتالي يتضح أن )الثنف تانكس( هي منظمة أو مؤسسة أو جماعة أو مركز 
متخصص للقيام باألبحاث والدراسات في مجاالت معينة بهدف نشر المعرفة 

تقديم الخدمات ألطراف رسمية أو غير رسمية وتقديم المقترحات والحلول العامة و 
للمشاكل المختلفة مما يجعل هذه المؤسسات من المرتكزات األساسية للبحث 
العلمي والتفكير من خالل النشاطات العلمية التي تقوم بها وذلف عبر المؤتمرات 

 .(2) القرارونشر األبحاث والكتب وتقديم المشورة لصناع 
 تقسيم الدراسة

ولتوضيح الدور الذي يمكن ان تلعبه مراكز األبحاث في استشراف المستقبل فمنه 
 سيتم تقسيم الدراسة الى محاور كالتالي: 

 المحور األول: أهمية مراكز األبحاث 
 المحور الثان: واقع وتحديات مراكز االبحاث اإلسراويلية 

 اث العربية المحور الثالث: واقع وتحديات مراكز االبح
 المحور األول: أهمية مراكز األبحاث 

ازداد اهتمام الدول بالبحث العملي مع الثورة الصناعية، حيث قامت الدول بمنشاء 
المؤسسات األكاديمية والمراكز العلمية إلجراء البحوث والدراسات المتعددة 

كان لنجاح والمتنوعة في المجاالت العلمية المختلفة في استشراف المستقبل، وقد 
هذه المراكز في العديد من الدول دورا في استمرار دعم الدول للمراكز العلمية، 
وبات واضحا الدور الريادي لهذه المراكز العلمية في تقديم االستشارات 

                                                           

(1)https://www.britannica.com/topic/think-tank. 
 .2، ص4راكز التفكير ودورها في التأثير على صنع السياسة، مجلة الفرات العدد (  أمين، هازار صابر: م2)
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االستراتيجية ال سيما في الدول الغربية، حيث أصبحت هذه المراكز مصدرا هاما 
عي السياسة وبالتالي فمن هذه المراكز هي في وضع الخيارات والفرضيات أمام صان

 .(1)جزء أساس من عملية صنع القرار لهذه الدول بما توفره من دراسات وأفكار
يشكل دور المراكز البحثية ومراكز الدراسات في استشراف المستقبل أهمية بالغة 
حيث إن مهمة تلف المراكز هو العمل على وضع الدراسات مستفيدة من التجارب 

بحاث السابقة والوضع القاوم ومن خالل استخدام المناهج العلمية القاومة على واأل
االستقراء والتحليل الستشراف المستقبل مع األخذ في االعتبار تجارب الدول 
األخرى، ومعالجة السلبيات وتنمية االيجابيات من أجل وضع الخطط العلمية 

 .(2) الدولواالستراتيجية التي تؤدي الى تقدم 
عود أهمية مراكز األبحاث الى دورها باعتبارها مستشارة للحكومة تقدم لها وت

االقتراحات واألفكار والبداول الجديدة من خالل أبحاث ودراسات، حيث إن صناع 
القرار ليسوا خبراء في قضايا متعددة أو مجاالت متنوعة تتعلق بموضوع القرار، 

جتماعيا ولذلف فمن الدور األبرز يقع والذي يمكن أن يكون سياسيا أو اقتصاديا أو ا
على عاتق الباحثين المختصين في قضايا محددة وخبراء في ذات المجال، والذي 

، (3) الدولةيمكن اعتباره عملة نادرة في الدول، وهؤالء يعتبرون أحد مصادر قوة 
 وتكمن أهمية مراكز األبحاث في عدة اعتبارات أهمها:

عية أو ثقافية ينبري لها أهل الخبرة ان أي ظاهرة سياسية أو اجتما -0
المؤسسي الذي يجمعهم لدراسة تلف الظاهرة وهو مما  اإلطارواالختصاص في 

يدفع الدول الى انشاء هذه المؤسسات التي تدفع الى تحسين مستوى اتخاذ 
                                                           

الخزندار، سامي؛ األسعد، طارق: دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة،   (1)
 .3، ص 2102جانفي  8مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

(2) Howard J. Wiarda, The New Powerhouses, op.cit. P99        
(3) James G. McGann, The Global "Go-To Think Tanks 2009 " Think Tanks and Civil 
Socities Program, Final United Nations Univiersity Edition, January 2010 , P65. 
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القرار، وهو ما يمكن مشاهدته من دعم الدول الغربية لهذه المراكز واالعتماد 
 من خدماتها ودراستها.عليها لالستفادة 

قدرة المراكز البحثية على وضع استراتيجات حول الظواهر المتعددة وقدرتها  -2
 على صنع المستقبل.

تعمل مراكز األبحاث على التأثير في مجالين حيويين هما الرأي العام  -3
والقرار السياسي أو االستراتيجي، فالرأي العام يتأثر كثيرا بوساول االعالم التي 

داة رويسية من أدوات نشر الفكر البحثي، أما القرار السياسي فيجب أن تعتبر أ
 .(1) الدولةتكون له بداول متعددة تخدم مصلحة 

تكاد مراكز األبحاث تصل الى تكريس وجودها كأحد أساسيات الحياة  -4
الناجحة المتسمة بالمهنية المبتعدة عن االرتجال في التفكير والعبثية في التنفيذ، 

في تصوير وتوقع الثمار والنتاوج، وهو األمر الذي أدى الى اعتبارها  والمبالغة
ذات أهمية كبيرة لمؤسسة صنع القرار في الدولة، إن أهم المؤشرات التي تساعد 

 في معرفة حجم تأثير هذه المراكز ما يلي:
مدى اعتماد النخب السياسية المتخذة للقرار على الباحثين والمعلقين  -0

 السياسيين.
األبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، واتساع نسبة توزيعها جودة  -2

 وانتشارها.
 وجود عالقات بين صناع القرار وبين الباحثين. -3
 اعتماد صانعو القرار السياسي على إصدارات تابعة لمركز بحثي. -4

 دور المراكز البحثية في التراكم المعرفي-1
العالم في موضوع التنمية  تعددت االشكاليات التي واجهت وما زالت تواجه دول 

فهناف حاجة متعددة من دول العالم لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المجتمعية 
                                                           

القرار السياسي، مركز الدراسات االقليمية، الشهواني، هاشم حسن: مراكز األبحاث اإلسراويلية وأثرها في صنع  (1)
 .323، ص2100، 23جامعة الموصل، العدد 
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ولذلف كان هناف حاجة الى مراكز األبحاث المتعلقة بالعلوم السياسية 
واالستراتيجية، لوضع مجموعة من األفكار والحلول واالستراتيجيات لمواجهة 

و الخارجية التي تواجهها الدولة وكيفية التعامل معها المشكالت سواء الداخلية أ
سواء على مستوى المؤسسة الرسمية أو على مستوى المؤسسات البحثية والواضح 
أنه مع تعدد األزمات على مستوى الدول العربية، فمنه من الواضح الدور المحدود 

أمعنت في لهذه المؤسسات التي اخذت في شكلها الطابع االسمي، أما الجامعات ف
انتاجها النظري األكاديمي، ولم يكن الحل إال من خالل مجموعة من المؤسسات 
البحثية المستقلة أو شبه الرسمية، والتي باتت أمرا ضروريا لمواجهة تعدد األزمات 

 .(1)التي تعيشها دول العالم
 عدد المراكز الدولة الرقم

 0631 الواليات المتحدة 0
 429 الصين 2
 260 ابريطاني 3
 094 المانيا 4
 092 الهند 2
 000 فرنسا 8
 030 االرجنتين 0
 022 روسيا 6
 016 اليابان 9

 20 مصر 00
 28 إسراويل 09

 (2) العالمعدد المراكز البحثية في بعض دول : 1جدول رقم 
ن التراكم المعرفي يظهر بشكل واضح في الدول المتقدمة حيث هناف ربط بين إ

والبحوث العلمية والتطبيقية، كما ان هناف اهتمام واسع بعمليات عملية التنمية 
                                                           

، 2114، صيف 36( الحسن، عمر: المراكز البحثية والديمقراطية في العالم العربي، مجلة شؤون خليجية العدد 1)
 .20ص 

(2)James, Mc Mcann ،December 2014 Global to think tank Index report, Univ.of 
Pennsylvania,3.1.2015, p54.       
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استطالع الرأي التي تجريها هذه المراكز وكذلف الدراسات الميدانية، ولذلف تزداد 
أهمية المراكز البحثية في عملية التراكم المعرفي، ليس فقط في تقديم العلم 

األفضل الستخدام مصادر  والتقنيات من خالل تطوير نظم التعليم، وتبيين الطرق
موارد الدولة األمر الذي يؤدي الى رفع االنتاجية ناهيف عن الدور الهام الذي تقوم 

 به المراكز البحثية في عملية التنمية بشكل عام.
 المشاركة في استشراف المستقبل-2

تلعب مراكز البحث دورا مهما في استشراف المستقبل خاصة في الدول الغربية، 
ان حققت هذه المراكز دورا هاما في تحقيق التراكم المعرفي، وأبدت قدرة  وذلف بعد

كبيرة على مستوى مواجهة األزمات من خالل تقديم البداول واألفكار التي تفيد 
صانعي القرار وقدرتها الكبيرة على استشراف المستقبل، كما وتنبه على القضايا 

ف المشاكل التي من الممكن ان التي قد تشكل عاوقا أمام تحقيق التنمية، وكذل
 تواجهها الدولة في السنوات القادمة.

أدى ذلف الى انتشار مراكز الدراسات التي تتعلق باستشراف وصنع المستقبل 
وخاصة في الدول الغربية، وأصبحت هذه المراكز عالمة واضحة لتقدم الحياة 

فمن معظم  السياسية في هذه الدول، وأحد أبرز مؤسسات صنع القرار، ولهذا
التصورات واألفكار التي تضعها هذه المراكز قد تصبح في وقت الحق تعبر عن 

 .(1) ذلفموقف الدولة تجاه قضية معينة ثم قرارا بعد 
 

 
 
  

                                                           

الواليات المتحدة االمريكية أنموذجًا مجلة  –( حميد، أنس محمد: دور المراكز البحثية في صنع القرار السياسي 1)
 .9، ص 2102، 21المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 
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 عدد المراكز القارة
 0018 آسيا

 0969 أمريكا الشمالية
 804 أمريكا الجنوبية

 0622 أوروبا
 480 الصحراء االفريقية

 39 األقيوناسية
 220 الشرق االوسط وشمال افريقيا

 (1) العالمعدد مراكز األبحاث في : 2جدول رقم 

وقد تزايدت أهمية دور مراكز األبحاث في استشراف المستقبل واستكشافه خاصة 
مع تطور علم المستقبليات في الدول الغربية والتي تعتبر نتاجا لعملية التخطيط 

مراكز وذلف من خالل مجموعة الخبراء التي االستراتيجي التي تقوم بها تلف ال
تعمل على الوصول الى القرار الرشيد لدى رجال الدولة في عملية اتخاذ القرار، 
وعليه فمن هذه المؤسسات توجه السياسات العامة للدول الكبرى في العالم، وبالتالي 

رات أصبح لزاما على دول العالم مراجعة انتاج المراكز البحثية لمعرفة القرا
 .(2) تجاههاالمستقبلية 

ويمكن االشارة الى عدد من النماذج لمثل ذلف على مستوى الدول الغربية، ومنها 
فكرة الردع النووي والتي طبقتها حكومة الرويس االمريكي آيزنهاور في مطلع 
الخمسينات كاستراتيجية لمواجهة النفوذ السوفييتي، والتي كانت عبارة عن ورقة 

نجر قدمها لجامعة هارفارد، وكذلف نظرية االحتواء المزدوج التي عمل لهنري كيس
طبقتها حكومة كلينتون تجاه العراق وايران كانت عبارة عن اقتراح مقدم من مارتن 
انديف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى والذي شغل موقعا 

ق تم طرحها من بول وولفتز متميزا في اللوبي اليهودي، كما ان فكرة احتالل العرا
والتي كانت عبارة عن دراسة بعنوان دليل التخطيط االستراتيجي،  0992عام 

                                                           

(1) Mc Mcann, op.cit, p.53.  
(2) Howard J. Wiarda, The New Powerhouses, op.cit. P97.        
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ناهيف عن كتابات صموويل هنتغنتون حول صراع الحضارات، وفوكاياما حول 
نهاية التاريخ، التي تدور فكرتها حول سيطرة الغرب على الشرق، باإلضافة الى 

ة والتي من اهمها معهد بروكنجر، أمريكان انتربرايز، عمل كثير من المراكز البحثي
مركز بيكر للسياسات العامة، ومؤسسة راند التي انتجت دراسة عن الدولة 
الفلسطينية، ومعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في الواليات المتحدة 

ية، االمريكية، ومعهد الدراسات الدولية في لندن، والمعهد الفرنسي للعالقات الخارج
 .(1)ومؤسسة نيرا اليابانية

 الصعوبات التي تواجهها مراكز االبحاث-3
تواجه مراكز األبحاث السياسية واالستراتيجية صعوبات كبيرة في اداء عملها على 
المستوى العربي، نتيجة الرتباطها بعملية صنع القرار وتقديم المقترحات للمستوى 

كز على مستوى الدول الغربية، وعمليا السياسي بينما ال يظهر ذلف على تلف المرا
 تقسم هذه الصعوبات الى عدة تقسيمات منها:

 األوضاع الداخلية للدولة-0
يمكن التعبير عنه بمجموعة التفاعالت داخل حدود الدولة من سياسية واقتصادية 
وقانونية واجتماعية وثقافية، والتي غالبا ما ترتكز على الممارسة الديمقراطية 

لسياسي لافراد وحسب قانون تلف الدول، وبالتالي فمننا نميز هنا بين والسلوف ا
الدول الغربية التي تسمح بيوتها الداخلية بتعزيز العمل البحثي، وبين الدول النامية 
والتي منها الدول العربية، التي تعاني في جزء كبير منها من قضية الديمقراطية 

األمنية والتي ترى فيها الحكومات وتركيز عمل مراكز األبحاث على القضايا 
العربية إحدى البقرات المقدسات التي ال يمكن التعاطي منها من خالل الباحثين، 

، وبالتالي فمن معظم الحكومات العربية تخصص (2)وترى فيها حكرا عليها فقط 
                                                           

 .28( الحسن، المراكز البحثية والديمقراطية، ص 1)
( محمود، خالد وليد: دور مراكز األبحاث في الوطن العربي: الواقع العربي وشروط االنتقال الى فاعلية أكبر، 2)

 .  30، ص 2103المركز العربي لابحاث ودراسة السياسات، قطر، 
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جزء كبير من موازناتها للعمل على ضمان أمن الدولة، في حين تعتبر قضايا 
من الكماليات التي يمكن االستغناء عنها خاصة اذا تركزت عملية   البحث العلمي

صنع القرار على عمل محدد من األفراد وهي البيروقراطية التي تعاني منها معظم 
الدول العربية، كما تخشى هذه المراكز من سياسة تكميم األفواه اذا استمرت في 

 .(1)نشاطها وبالتالي الحد من حرية الفكر والرأي
تؤثر السياسة القاومة في الدولة على مراكز األبحاث حيث تعمل الدول على  كما

تطبيق سياسة االحتواء لهذه المراكز وبالتالي تصبح مهمة هذه المراكز عمليا هو 
اضفاء الشرعية على األنظمة السياسية في تلف الدول من خالل مجوعة كبيرة من 

لخارجية، وبالتالي فان ثقة الرأي العام اآلراء التي تؤيد سياسات النظام الداخلية وا
 .(2) المحفبهذه المراكز تكون على 

كما تخشى معظم المراكز البحثية الخاصة في دول العالم باعتبارها منظمات أهلية 
من سحب تراخيص العمل السارية في تلف الدول، وبالتالي فان هذه المراكز 

والتي غالبا ما تتعدد الجهات  باعتبارها منظمات اهلية تخضع للقوانين المطبقة
المشرفة عليها، فمما ان تكون وزارة الداخلية أو الشؤون االجتماعية أو الثقافية أو 
وزارة االعالم، وتزداد حالة المراكز البحثية سوءا في معظم الدول النامية اذا كانت 
ذات عالقة أو شراكة مع مؤسسات بحثية خارجية وهو بحد ذاته يضع هالة من 

شف على هذه المراكز وعلى تحركات طاقمها البحثي، والتي غالبا ما يالحق ال
اعضاؤها بسبب التواصل مع جهات خارجية، خاصة اذا كان مضمون عمل هذه 

 المنظمات يتعلق بتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق االنسان في المجتمعات المحلية.
 

                                                           

مصطفى كامل: الحريات االكاديمية وأثرها على الدراسات المستقبلية العربية، في نيفين مسعد )تحرير(  ( السيد،1)
، 0996نحو استراتيجية مشتركة )ندوة(، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة  –الدراسات المستقبلية العربية 

 .084ص
 .001( المرجع نفسه، ص 2)
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 التمويل-2
ثية هي قضية التمويل وذلف في ظل ومن اهم التحديات التي تواجه المراكز البح

انخفاض معدالت القراء في الدول النامية وارتفاع تكاليف عمليات النشر والطباعة، 
ولذلف فان الكثير من مراكز االبحاث تحاول ان تبحث عن مصادر دعم وتمويل 
لنشاطاتها من خالل التبرعات وهي غالبا محدودة، أو البحث عن مصادر تمويل 

عمل على وجود شراكة مع مؤسسات حكومية وهو بالتالي يثير خارجية أو ال
الشكوف حول مصداقية المؤسسة ويجعلها رهينة بارتبطاتها والجهات الداعمة لها 

، ومن أهم الصعوبات التي تواجهها المراكز البحثية هو (1)سواء محلية أو اجنبية
لكثير من المراكز البحثية نظام آلية العمل وتركيبة المراكز البحثية ذاتها، اذ تعاني ا

من غياب الديمقراطية في اتخاذ القرارات الذي يؤدي الى عدم الشفافية في اجراء 
، كما تعاني بعض مراكز االبحاث من نقص في الكوادر (2)البحوث والدراسات

البحثية ولذلف يعتمد بعضها على الشخصانية حيث تعرف هذه المراكز باسم رويس 
المؤسسة البحثية تضعف هذه المؤسسات، وكذلف تفقد بعض  المركز، وبغيابهم عن

المؤسسات البحثية صفة العلمية بعد قيامها بوظاوف سياسية ليست بحثية، مما 
، وهو ما سيؤدي الحقا الى تغيير في أفكار واتجاهات (3)يفقدها التراكم العلمي

الذي يؤدي  األبحاث الصادرة عن المركز نتيجة الختالف األوضاع السياسية األمر
 الى فقدان الثقة بالدراسات واألفكار الصادرة عن المركز.

 النشاط البحثي في دول مختلفة -4
تتباين الدول في انتاجها للدراسات واألعمال البحثية ويتضح من المعطيات أن 
هناف بونا كبيرا بين الدول الغربية والدول النامية سواء في مجال دعم البحث 

العلمي لهذه الدول، وفيما يلي بعض المؤشرات على ذلف حسب  العلمي أو االنتاج
                                                           

 .32ث، ص ( محمود، دور مراكز األبحا1)
 .002( السيد، الحريات االكاديمية وأثرها، ص 2)
 .04الخزندار، واألسعد، دور مراكز الفكر والدراسات، ص  (3)
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الذي يبين بوضوح عدد االبحاث المنشورة في الدوريات والمؤتمرات  3الجدول رقم 
، وكذلف يبين الجدول عدد االبحاث المنشورة 2104 -0998العالمية بين عامي 

البحاث، كما يبين وعدد االبحاث المقتبسة ومن ثم العدد االجمالي القتباسات تلف ا
( الذي يبين مدى فعالية الدولة في االنتاج العلمي، حيث احتلت Hالجدول معامل )
بين الجدول في االبحاث المنشورة، وحصلت اقرب دولة عربية  23إسراويل المكانة 

، ولكن إسراويل حصلت على 42اليها وهي جمهورية مصر العربية على المكانة 
نقطة ألبحاثها على  498، وقد حصلت إسراويل على اقتباسا ألبحاثها 898.322

( وهي تضعها في المكان السابع عاميا متفوقة على الصين، بينما Hمعامل )
(، وبالتالي يوضح الفرق بين Hنقطة على معامل ) 082حصلت مصر على 

 أهمية األبحاث لكال الدولتين.
 Hمعامل  قتباساتعدد اال عدد االبحاث المقتبسة عدد االبحاث المنشورة البلد

 0846 63000826 0608234 6828093 الواليات المتحدة
 492 01482020 3289822 3800322 الصين
 0102 01320239 2013042 2390600 ايطاليا
 660 9040060 2142433 2008681 المانيا
 042 0809229 2116401 2104602 اليابان
 600 2208940 0486268 022829 فرنسا
 094 4038366 0034266 0220361 كندا

 061 203628 206366 260101 إيران
 498 894929 222183 202322 إسراويل

 082 082244 000014 021493 مصر
 084 69322 60843 90481 السعودية

 019 81063 49231 20291 تونس
 90 34182 32600 38491 الجزاور
 000 43348 34120 32982 المغرب

 002 00262 22088 28891 االمارات

 (1)4162 -6991: عدد االبحاث المنشورة وعدد االقتباسات 3جدول رقم 
                                                           

(1) http://www.scimagojr.com/countryrank.php. 
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 المحور الثاني: واقع وتحديات مراكز االبحاث اإلسرائيلية
تولي إسراويل أهمية كبيرة للتعليم بجميع مستوياته، حيث ترصد له أعلى 

كذلف األكاديمية، ويالحظ الميزانيات، وتعقد المؤتمرات لتطوير المؤسسة التعليمية و 
أن الحركة الصهيونية أولت اهتماما للعلم، فقد أسست الجامعة العبرية في القدس 

، وبالتالي فمن الصراع مع إسراويل في أحد 0922وافتتحتها عام  0906عام 
جوانبه هو صراع حضاري وقيمي، حيث كان مطلوبًا من إسراويل الدفاع عن 

نما بدعاوى دينية وتاريخية وثقافية، محاولة احتاللها ليس بالقوة العسكر  ية، واا
اختراق العقل العربي وعناصر ومكونات حضارة العرب، والشخصية العربية وهزها 

 . (1)بعنف بهدف إسقاطها والتشكيف فيها
وتعتبر المؤسسة األكاديمية نفسها مجندة لخدمة المشروع الصهيوني، فقد كان 

اويلية واندماجها في خريطة البحث األكاديمي ازدهار الحرية األكاديمية اإلسر 
العالمي جزءا من مشروع بناء إسراويل، والواضح أن جميع الرؤساء للمناصب 
المركزية في الجامعات البحثية في إسراويل، وكذلف معظم الباحثين اإلسراويليين 

اًل ، وهكذا مث(2)يرون أنفسهم حتى اآلن ملتزمون تجاه مشروع بناء وتطوير إسراويل
فمن كتاب التعيين لفريق العمل لتعزيز التعليم الصادرة عن رويس الحكومة ووزير 
التعليم ينص على أن دولة إسراويل بحاجة لهيوات تعليم قادرين على الوصول الى 
المراتب العالمية األولى من حيث اإلنجازات لتحقيق أفضلية نسبية طويلة 

 . (3)المدى
                                                           

ات ( خطاب، نظير: دور مراكز األبحاث اإلسراويلية في مخطط الغزو الفكري للمنطقة العربية، مجلة مركز الدراس1)
 .2، ص 2101كانون اول  02الفلسطينية، جامعة بغداد، العدد 

( اوفير، عودي: األكاديميا اإلسراويلية والالوعي السياسي، مجلة قضايا إسراويلية، مركز مدار للدراسات 2)
 .        6، ص 2104، 23اإلسراويلية، رام اهلل، العدد 

اويل في العهد النيو ليبرالي، مجلة قضايا إسراويلية، مركز مدار ( يونا، يوسي: متناقضات المنطق: التعليم في إسر 3)
 .        42، ص 2102، 40للدراسات اإلسراويلية، رام اهلل، العدد 
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( 22ل على أن عدد المؤسسات التعليمية األكاديمية )ويدل واقع التعليم في إسراوي
( معهد 0922( جامعات هي الجامعة العبرية )6مؤسسة للتعليم العالي منها )

( جامعة بار 0928( جامعة تل أبيب )0983( جامعة حيفا )0924التخنيون )
( وتعتبر 0949( معهد وايزمان )0989( جامعة بن غوريون )0922ايالن )

ابقة جامعات بحث في إسراويل، باإلضافة إلى الجامعة المفتوحة الجامعات الس
(، ولكن المفارقة هي أن الجامعة 1( كلية أكاديمية)24(، زد على ذلف )0908)

في إسراويل  فقدت احتكارها النتاج المعرفة، ودخلت إلى هذا المجال مؤسسات 
ير والسياسات، أخرى تنافسية، مثل الكليات األكاديمية ومراكز األبحاث والتفك

ومؤسسات المجتمع المدني، وشكل ذلف تحديًا جديدًا للجامعات اإلسراويلية التي 
 .(2)ظنت أنها وصلت إلى حالة من االستقرار في القرن العشرين

 النسبة عالميا عدد المنشورات العلمية اإلسراويلية السنة
2112 9909 0 ،22 
2113 00299 0 ،29 
2114 01446 0 ،22 
2112 00300 0 ،02 
2118 00343 0 ،02 
2110 00100 0 ،02 
2116 02420 0 ،18 
2119 02012 0 ،10 
2101 00629 0 ،11 
2100 02024 1 ،98 

 (3)2111 -2112: عدد المنشورات العلمية اإلسرائيلية 4جدول رقم 
                                                           

بين الجامعات والكليات، مجلة قضايا إسراويلية، مركز مدار  –( عواودة، وديع: التعليم العالي في إسراويل 1)
 .        88، ص 2104، 23العدد للدراسات اإلسراويلية، رام اهلل، 

بين الحرية االكاديمية والسلطوية، مجلة قضايا -( مصطفى، مهند: لجنة الحكم في التعليم العالي اإلسراويلي2)
 .        66، ص 2104، شتاء 28إسراويلية، مركز مدار للدراسات اإلسراويلية، رام اهلل، العدد 

 .093، ص2104اإلسراويلية، مدار، رام اهلل، ( مصطفى، مهند: المؤسسات االكاديمية 3)
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( ألف منهم 261ويبلا عدد الطالب اإلسراويليين في الجامعات ما يزيد عن )
( ألف في كليات ومن المعلوم أن الطالب في 044ألف في الجامعات و)( 029)

( ثالث سنوات 3وذلف بعد ) 20ال األكاديمية في سن  يبدؤون دراستهمإسراويل 
 من الخدمة العسكرية اإللزامية. 

 أهم المراكز البحثية االستراتيجية في إسرائيل 
لماوة مركز تتوزع على مراكز يفوق عدد المراكز البحثية السياسية واالستراتيجية ا

بحثية تابعة للجامعات وأخرى للحكومة، ومراكز بحثية خاصة، وقد قمت باختيار 
نتاجها العلمي وتفاعلها الداخلي والخارجي مع 2) ( خمسة منها نتيجة ألهميتها، واا

 غيرها من المراكز البحثية وهي: 
 ( الت )هرتسيلياالمركز المتعدد المجا –معهد الدراسات االستراتيجية  -1

بمبادرة من  2111( في هرتسيليا عام IPSتأسس معهد الدراسات االستراتيجية )
عوزي أراد، وهو ضابط سابق في الجيد اإلسراويلي ومستشار سياسي لرويس 
الوزراء اإلسراويلي بنيامين نتنياهو ويرأسه حاليًا البروفيسور اليكس مينتس، ويعقد 

يا حول ميزان المناعة واألمن القومي إلسراويل ويشارف المعهد سنويًا مؤتمر هرتسيل
فيه معظم قادة إسراويل السياسية والعسكرية، باإلضافة إلى شخصيات عالمية 

 . (1) إلسراويلأخرى ويناقد المؤتمر سنويًا القضايا االستراتيجية 
ويهدف المركز من خالل عقده مؤتمر هرتسيليا السنوي لمناقشة مستقبل إسراويل 

اسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ورصد األخطار التي من المحتمل أن تواجه إسراويل سي
مستقباًل، والتركيز على السياسة في الشرق األوسط والشؤون الخارجية إلسراويل، 
وهو ما يمكن مالحظته في اإلصدار األول للمركز الذي دعا الى تعزيز ما أسماها 

ل المدماف السياسي واالقتصادي بالمداميف التي تعزز وجود إسراويل مث
واالجتماعي واليهودي... وكذلف اعالن أرويل شارون رويس الوزراء السابق عن 
خطته لالنسحاب احادي الجانب من قطاع غزة من خالل مؤتمر المركز عام 

                                                           

(1) http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=511. 
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بايغر والذي دعا الى مشروع يقضي بتبادل اراضي  –، وكذلف مشروع اراد 2113
الفلسطينيين وجاراتها لحل القضية الفلسطينية وذلف في شامل ومتعدد االطراف بين 

. ويرتبط المركز بعالقات وثيقة مع الحكومات 2116مؤتمر هرتسيليا الثامن 
 . (1)والمؤسسات العامة ومراكز الفكر ومعاهد البحوث في أنحاء العالم 

   INSSمعهد دراسات األمن القومي -2
، له مجاالت متعددة في 0900ام مركز بحثي تابع لجامعة تل أبيب، تأسس ع

شؤون األمن القومي والجيد والشؤون االستراتيجية، والصراعات والتوازنات 
رويس أركان العسكرية في الشرق األوسط والحرب اإللكترونية، يرأس المعهد حاليًا 

الجيد اإلسراويلي السابق عاموس يادلين، ومن أهم المواضيع التي يتناولها المركز 
واالستشراف، القضايا التقليدية كالدفاع وعقيدة األمن والسياسات، والعالقة  بالدراسة

، ومن الدراسات المشهورة التي صدرت عن (2)بين المستويين السياسي والعسكري
المركز سابقا كانت حول الدولة الفلسطينية والتي بحثت تصورات الحل السياسي 

سراويل وذلف خالل االنتفاض  . 0966ة الفلسطينية األولى بين الفلسطينيين واا
ال ينتج المركز أبحاثًا أكاديمية لتطوير المعرفة النظرية حول قضايا األمن القومي 
بل يصدر أوراق موقف وأبحاث وسياسات بالمفهوم التقليدي للكلمة، ودراسات 
متطورة لها عالقة باألمن القومي اإلسراويلي، ويالحظ أن معظم باحثيه ليسوا من 

نما ذوي خلفيات عسكرية وأمنيةخلفية أكا ، وتوزع أبحاث معهد دراسات (3)ديمية واا
األمن القومي في جميع أنحاء العالم بما في ذلف الكتب والمقاالت األكاديمية 
ووساول اإلعالم، ويصدر عن المركز دوريات علمية في الشؤون السياسية 

ركز دراسات يعتبر م 2104والعسكرية، وحسب تصنيف جامعة بنسلفانيا لعام 
 االمن القومي األهم في إسراويل في صناعة القرار في إسراويل. 

                                                           

 ( المرجع نفسه.1)
(2) http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4494. 

 .200( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص3)
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 أهداف المركز. 
إجراء أبحاث سياسية تستوفي المعايير األكاديمية المرموقة والتي تتناول  -

 مجاالت أمن إسراويل القومي والشرق أوسطي. 
ر المساهمة في النقاد العام وفي عمل السلطة في المواضيع التي تتصد  -

 . (1) تتصدرهاأجندة إسراويل األمنية، أو التي من المفترض أن 
 مركز بيغن _ السادات للدراسات االستراتيجية  -3

مركز أكاديمي يتبع كلية العلوم السياسية في جامعة بار إيالن في تل أبيب، تأسس 
، ويعرف المركز نفسه بأنه مركز غير حزبي ومستقل، إال أن المركز 0993عام 

وجهاته اليمينية ويعتبر أحد أكبر المراكز األمنية الصهيونية، ويدير معروف بت
المركز منذ تأسيسه افرايم عنبر، وهو متخصص بقضايا الشرق األوسط 

( باحثًا أبرزهم مردخاي كيدار 20االستراتيجية واألمن القومي، ويعمل في المركز )
لصهيوني توماس هانت أحد المحاضرين اليمينيين المتطرفين، ويعتبر الملياردير ا

 الممول الرويسي لنشاطات المركز رغبة منه في تخليد دور السادات. 
ومن أهم المواضيع التي يتناولها المركز هي التفكير االستراتيجي اإلسراويلي، 
والردع واألمن اإلقليمي، وبداول استراتيجية، وعملية السالم، والسياسة الداخلية 

ة والرأي العام اإلسراويلي حول األمن والقدس وعالقات والخارجية للسلطة الفلسطيني
إسراويل الخارجية، ويركز المعهد جهوده البحثية على التطورات السياسية 
واالجتماعية في الدول العربية خصوصًا، ويرسل المركز أبحاثه ودراساته 
االستراتيجية إلى مجموعة من النخب اإلسراويلية وتقتصر على صناع القرار، 

 . (2) الجنراالتار وكب
 
 

                                                           

(1) http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4494. 
(2) http://besacenter.org/about/history/ 
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ذا كان المركز يعرف نفسه بأنه مركز سياسات إال أنه يعرف نفسه كمركز  واا
أكاديمي معرفي أيضًا، إال أن الجانب السياساتي يطغى على عمله، وبعض 

 نشاطاته تشير الى انتماوه إلى اليمين المتشدد.
صورات والمشهور أن المركز ينطلق من توجهات يمينية محافظة ممزوجة بت

استشرافية بداوية في دراسة الشرق األوسط، وللمركز دوره في نشر أفكار اليمين 
وأيديولوجيته وتعزيزها بالنسبة للصراع العربي اإلسراويلي، وليس صدفة أن يختار 
رويس الوزراء اإلسراويلي بنيامين نتنياهو القاء خطابيه المعروفين بخطاب بار 

تعلقا بتطور العملية السلمية وموقفه من قبوله ( واللذين 2102( و)2119إيالن )
لحل الدولتين، في المؤتمر األول ورفضه في الثاني، وهو ما يدل على انسجام 
مواقف نتنياهو من الصراع ونظرته للعرب والفلسطينيين مع توجهات المركز 
اإليديولوجية، فالجامعة والمركز يعتبران مركزًا لليمين اإلسراويلي الصهيوني 

، وتدور نشاطات المركز حول كتابة أوراق بحثية، وأبحاث ـ، وليس (1)دينيال
إصدار الكتب، ومن االبحاث التي يمكن االشارة اليها دراسة انشطة الفضاء في 
إسراويل آلفي هار ايفن رويس وكالة الفضاء اإلسراويلية السابق ، والذي دعا الى 

لصفوف الدنيا والعمل على شدهم تعزيز مواضيع التعليم حول الفضاء ابتداء من ا
الى الموضوع والتوضيح لهم ان الوصول الى الفضاء وفهم ورؤية ما يحدث هناف 
يحتاج الى تعلم الرياضيات والفيزياء وعلوم أخرى ومن الدراسات المستقبلية دراسة 

، حيث دعا الى ان تكون 2103افرايم عنبار حول مصالح إسراويل في سوريا عام 
دة عن الصراع مع تمنياتها بسقوط االسد، وان وضع إسراويل سيكون إسراويل بعي

 افضل بوجود دولة فاشلة على حدودها من ان تكون كيان قوي مدعوم إسراويليا.  
 مركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية واألفريقية  -4

ه يعتبر مركز ديان أحد أقدم المراكز التي تم تأسيسها في إسراويل، حيث تعود نشأت
( تحت اسم رؤبين شيلواح مؤسس جهاز الموساد، ثم تم تسميته 0929إلى العام )

                                                           

 .200( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص1)
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، ثم تم الدمج بين مركز شيلواح وديان تحت مسمى 0963باسم موشيه  ديان عام 
مركز موشيه ديان ضمن جامعة تل أبيب، ويتبع المركز اآلن كلية الدراسات 

، ويعتبر (1)ية بجامعة تل أبيبالتاريخية وكلية ليستر وسالي إنتن للعلوم اإلنسان
المركز ذراعًا دعاويًا إلسراويل في صياغتها لروايتها الرسمية حول أحداث النكبة 
الفلسطينية ودحض الرواية العربية، حيث كانت هي الفكرة األساسية لتأسيس 

ولم يتم تهجيرهم، وتجدر اإلشارة إلى  0946وأن الفلسطينيين هربوا عام ، (2)المركز
المركز استولى على قسم كبير من األرشيف الخاص بمنظمة التحرير  أن هذا

ونقل هذا  0962الفلسطينية عند االجتياح اإلسراويلي للبنان ــ ومقر م.ت.ف 
 . (3)األرشيف المعلوماتي إلى إسراويل

يعتبر مركز ديان مركز متعدد المجاالت لدراسة التاريخ الحديث، والمتغيرات في 
يقيا، ويقوم المركز بمصدار دراسات استراتيجية تعمل على الشرق األوسط وأفر 

تطوير ودعم السالم بواسطة الحوار، وتشمل مجاالت المركز السياسية اإلسالمية 
ومجتمعات تخوض غمار التغيير، واالقتصاد والديمغرافيا، والنساء والجندر في 

ليات اإلسالمية الشرق األوسط، وعالقات إسراويل والدول العربية وقباول دول األق
في دول الغرب، وتركز دراسات المركز حاليًا على الدراسات التاريخية واإلنسانية 

 بالشرق األوسط وأفريقيا بشكل بحثي وأكاديمي. 
ومن الدراسات التي اصدرها المركز دراسة افرايم هليفي تحت عنوان الدولة 

حديات التي تواجه الفلسطينية من النظرية الى التطبيق، والتي ناقد فيها الت
سراويل، حيث اكد على قضية الفصل بين الطرفين وان إسراويل  الفلسطينيين واا

الجانب كتطبيق لالنفصال عن الضفة  سياسية أحاديةستضطر الى فرض بداول 
 الغربية.

                                                           

(1) http://www.dayan.org/about-us-0 
 .214( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص2)
 .9( خطاب، دور مراكز األبحاث اإلسراويلية، ص 3)
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 معهد دراسات األمن القومي _ جامعة حيفا  -5
لعلوم السياسية ، وقام بتأسيسه أستاذ ا2111تأسس المركز في جامعة حيفا عام 

غادي بن دور وأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا، ويدير المركز دان شفطمان، والذين 
يهتم المركز  (1) والفلسطينيينلهم مواقف يمينية متطرفة وعنصرية ضد العرب 

بتطوير النشاط البحثي المتعدد المجاالت في موضوع األمن القومي، ويعتبر 
ات والثقافات العامة بالنسبة لباحثين من ذوي المعهد مركزا لابحاث واإلصدار 

خلفيات أكاديمية متنوعة يجمعهم االهتمام المشترف بالقضايا المتعددة لامن 
 : (2)القومي، ويطمح المركز إلى تحقيق أربعة أهداف

 إنتاج بحث أكاديمي رفيع جدًا.  -
 فحص متعدد المجاالت لقضايا األمن القومي  -
 األمن القومي  المساعدة في صياغة سياسات -
 تطوير النقاد الجماهيري في مساول األمن القومي  -

وحسب هذه األهداف فمن هناف تعاونا بين المركز والمؤسسة األمنية اإلسراويلية 
وتتمحور هذه العالقة في قيام الجامعة من خالل المركز بتنظيم مسارات تعليمية 

الستراتيجية، حيث يشارف استكمالية خاصة في مجاالت األمن القومي والدراسات ا
فيها ضباط في الجيد اإلسراويلي، وكذلف تنفيذ مهمات بحثية حيوية حول تخطيط 

 . (3)الحاجات األمنية المستقبلية إلسراويل 
يعتمد المركز على باحثين غير متفرغين ودعوة محاضرين لايام الدراسية، وعلى 

ال حول األمن القومي الرغم من صغر المركز فمن له تأثيره على بلورة السج
اإلسراويلي كبير جدًا، وذلف من خالل مشاركته السنوية الثابتة في مؤتمر هرتسيليا 

                                                           

 .204إلسراويلية، ص( مصطفى، المؤسسات االكاديمية ا1)
(2) http://hevra.haifa.ac.il/poli/index.php/he 

 .202( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص3)
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السنوي حيث يعرض المركز تقرير الرصد للمناعة الوطنية في إسراويل، وذلف من 
 .(1)خالل قربه المباشر من الضباط الذين يدرسون في جامعة حيفا

ة اليها فكرة الفصل بين اإلسراويليين والفلسطينيين ومن الدراسات التي يمكن االشار 
والتي تعود الى عالم الجغرافيا السياسية ارنون سوفير، وكل ما يتعلق بنسب الزيادة 

" والتي كانت  2131 – 2101السكانية حيث أكد في دراسته " إسراويل ديمغرافيا 
سوف يشكلون نسبة بعنوان في الطريق الى دولة دينية الى أن المتدينين الحرديم 

االمر الذي سيؤدي الى ثورة اقتصادية اجتماعية  2131كبيرة بين السكان عام 
 عسكرية غير مسبوقة على االطالق. 
 مميزات المراكز البحثية في إسرائيل 

تعتمد في صقل برامجها على متخصصين ذوي كفاءات علمية من  -0
وتعقد معظم المراكز  الباحثين اليهود سواء كانوا داخل إسراويل أو خارجها،

البحثية مؤتمرات سنوية خاصة بها، تدعي إليها اليها المفكرين من اليهود في 
معظم دول العالم، باإلضافة إلى المؤثرين في عمليات صنع القرار في الدول 

 الغربية. 
تتنوع وتتعدد مجاالت اهتمام مراكز االبحاث في إسراويل فمنها ما يتناول  -2

السياسية واالقتصادية، ومنها ما يهتم بدراسات االمن االوضاع الداخلية و 
القومي، وآخر بالسياسات الخارجية مع العرب مرورا بمراكز األبحاث التي 
تهتم بعالقات إسراويل مع الدول االسيوية واالفريقية، اضافة الى اهتمام بعضها 

 (.2)العسكرية بالقضايا 
صدارات المراكز الب -3 حثية عدة تفاسير تحمل أهداف وآليات عمل واا

 لطروحاتها البحثية. 
                                                           

 .208( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص 1)
ية والبحوث ( مرتضى، احسان: العلم والتكنولوجيا في االستراتيجية اإلسراويلية، مركز الدراسات االستراتيج2)

 .21، ص 2111والتوثيق، بيروت 
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تخفي معظم المراكز البحثية في إسراويل مصادر تمويلها، علمًا بأن  -4
 نشاطات بعضها يفوق الماليين من الدوالرات. 

يوجد تعاون وثيق بين مراكز األبحاث اإلسراويلية، وخاصة الباحثين  -2
 (.1)أنفسهم 

القات واالتصاالت الخاصة تتميز مراكز الفكر اإلسراويلي بوجود قسم للع -8
 وهو يمثل االهتمام بالتواصل الخارجي مع المراكز الدولية وذلف لعدة أسباب: 

تشكل الجاليات اليهودية في العالم حلقة الوصل بين هذه المراكز البحثية  -
 اإلسراويلية واليهود في الشتات. 

ول الغربية زيادة التبادل المعلوماتي بين المراكز البحثية في إسراويل والد -
 . (2) وأوروباخاصة مع الواليات المتحدة 

 مصادر تمويل المراكز البحثية في إسرائيل. 
من ناتجها القومي على البحث والتطوير، وبالتالي  % 4تنفق إسراويل حوالي 

تعتبر من الدول الراودة في مجال البحث العلمي، حسب مقاييس دول عديدة، 
لتطوير هو األعلى بمقاييس الناتج القومي، وهو فاالستثمار في البحث العلمي وا

(، OECDمن أعلى المعدالت في العالم، واألعلى بين دول التعاون االقتصادي )
وتشير داورة اإلحصاء المركزية إلى أن االنفاق على البحث العلمي وصل في العام 

 .  (3) شيكل( مليار 39.4إلى حوالي ) 2102
ناتجها القومي إال أن هناف تراجعًا في اإلنفاق  ( من%4ورغم أن إسراويل تنفق )

الحكومي على البحث العلمي والتطوير في إسراويل في العقد والنصف األخيرين، 
مقابل ازدياد اإلنفاق الخاص على البحث، والبد من المالحظة أن اإلنفاق على 

                                                           

 .( الشهواني، مراكز األبحاث اإلسراويلية وأثرها1)
، 2118، 24( حسان، كمال علي: مراكز الفكر اإلسراويلية، مجلة قضايا إسراويلية، مركز مدار، رام اهلل، العدد 2)

 21ص 
 .061( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص 3)
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كن ما البحث العلمي من الناتج القومي لم يتغير تقريبًا خالل العقد األخير، ول
 تراجع كان حجم اإلنفاق الحكومي على البحث ومساهمته من الناتج القومي. 

وتختلف مراكز االبحاث اإلسراويلية طبعا للجهات الداعمة لها، فمنها كما هو 
مالحظ ممول حكوميا، ومنها المراكز المرتبطة بالجامعات، باإلضافة الى وجود 

 مراكز تابعة لاحزاب ومراكز اخرى مستقلة.
ويتضح من معطيات الكنيست اإلسراويلي إلى أن لجنة المالية البرلمانية في عام 

أكدت أن حجم اإلنفاق الخاص كان يساوي حجم اإلنفاق الحكومي في  2101
، إال أنه منذ ذلف الحين ارتفع حجم االنفاق الخاص، وتراجع حجم 2111العام 

ان  2111 – 2116لفترة اإلنفاق الحكومي، وتوضح معطيات لجنة المالية خالل ا
بينما وصل معدل  % 20نسبة الزيادة وصلت تحت الصفر، وتحديدا نزلت إلى 

 .% 20زيادة اإلنفاق الخاص إلى حوالي 
ورغم هذه البيانات فمن هناف نوعا من التعتيم المقصود حول مصادر التمويل، 

، والواضح حيث تزيد ميزانية بض المراكز البحثية على عدة ماليين من الدوالرات
ان الحكومة تشكل اهم مصدر لتمويل مشاريع البحث والتطوير حيث توفر الدعم 

من حاجة مؤسساتها العلمية من ضمنها مراكز  %21المباشر لما يزيد عن 
 .(1)االبحاث والباقي تحصل عليه من مؤسسات أخرى 

جهات، ويقوم اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير المدني في إسراويل على أربع 
الشركات االقتصادية، الحكومة بواسطة مؤسساتها المختلفة وأهمها الصندوق 
الحكومي للعلوم التابع لاكاديمية القومية اإلسراويلية للعلوم، والجامعات اإلسراويلية، 
ومؤسسات مدنية غير ربحية، ويشير الجدول إلى أن االنفاق الحكومي هو أكثر 

لماضيين، ويوضح الجدول التالي أهم مصادر الجهات تراجعًا خالل العقدين ا
 التمويل في إسراويل. الجدول. 

  
                                                           

 اني، مراكز األبحاث اإلسراويلية وأثرها.( الشهو 1)
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 (1) إسرائيل: مصادر تمويل مراكز االبحاث في 5جدول رقم 

مشروع البحثي أضف إلى ذلف أن البحث والباحث اإلسراويلي األكثر استفادة من ال
وحتى العام  2118األوروبي من خالل انضمام إسراويل إلى المشروع في العام 

( مليون يورو، من صندوق المشروع، كما 831، حيث حظيت إسراويل ب )2103
أن هناف مؤسسات أكاديمية بحثية في الجامعة العبرية، والتخنيون ومعهد وايزمان، 

ية حصلت على منح بحثية من مجلس ويصنفون من بين أكبر عشر مؤسسات بحث
البحوث األوروبية، ويعتبر االتحاد األوروبي هو األكثر إنفاقًا على البحث والتطوير 

 .(2)في إسراويل بعد الصندوق القومي للعلوم 
 المحور الثالث: واقع وتحديات مراكز األبحاث العربية

الخمسينات، حيث تم بدأ ظهور المراكز البحثية في الدول العربية بشكل أساس في 
، 0922تأسيس معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عام 

، ثم تأسيس المركز القومي للبحوث (3)والذي تحول بعد ذلف إلى األداء األكاديمي 
وكذلف مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية  0928في القاهرة 

                                                           

 .064( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص1)
 .091( مصطفى، المؤسسات االكاديمية اإلسراويلية، ص2)
( عزيز، لؤي: الوضع الراهن لمراكز دراسات المستقبل في الوطن العربي، في نيفين مسعد، الدراسات المستقبلية 3)

 .069العربية، ص 

مجمل االنفاق على  
البحث العلمي 
 )بمالين الشواقل(

شركات 
اقتصادية 

 وربحية

مؤسسات خاصة  الجامعات الحكومة
 غير ربحية

0969 02482 83 ،2% 4 ،6% 29 ،8% 0 ،9% 
0992 00808 00 ،9% 3 ،4% 23 ،0% 1 ،6% 
2111 31461 62 ،2% 2 ،2% 04 ،0% 1 ،0% 
2112 29861 62% 0 ،6% 02% 0% 
2101 34303 63 ،2% 0 ،6% 03 ،8% 0 ،2% 
2102 30466 64 ،0% 0 ،0% 02 ،9% 0 ،2% 
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للدراسات السياسية واالستراتيجية وتم تأسيسه في القاهرة  ، ثم مركز األهرام0982
 ، ثم في فترة السبعينات تم تأسيس مركز دراسات الوحدة العربية.0986عام 

 عدد المراكز الدولة الرقم
 20 مصر 0
 44 فلسطين 2
 42 العراق 3
 41 االردن 4
 36 تونس 2
 33 المغرب 8
 31 اليمن 0
 20 لبنان 6
 04 االمارت 9

 02 الجزاور 01

 (1) العربية: عدد المراكز البحثية في بعض الدول 1جدول رقم 

وقد تطورت المراكز البحثية العربية مع بداية الثمانينات وتعدد كما هو مالحظ 
، وارتبطت بشكل كبير بالجامعات أو المؤسسات الحكومية، ثم 8بالجدول رقم 

ت المتنوعة والمتعددة، وقد كان انتشرت مراكز األبحاث الخاصة ذات المجاال
لمراكز األبحاث السياسية واالستراتيجية واألمنية االنتشار األكبر، وتطور عالقاتها 
مع مؤسسة صنع القرار في الدول العربية، ثم ظهرت بعد ذلف العديد من المراكز 
البحثية، وهي ظاهرة تدل على أن الدول العربية بدأت تدرف أهمية مراكز استشراف 

لمستقبل غالبا ما تصنف مراكز األبحاث العربية  وفق الطبيعة االيدولوجية أو ا
 :(2)السياسية الى الفوات التالية

 المراكز البحثية ذات االتجاه الليبرالي.-0
 المراكز البحثية ذات االتجاه اليساري أو االشتراكي أو القومي العربي.-2

                                                           

(1) Mc Mcann, Op. Cit, P5. 
 .9( الخزندار، واألسعد، دور مراكز الفكر والدراسات، ص2)
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  المراكز البحثية ذات االتجاه االسالمي.-3
المراكز البحثية غير المؤدلجة أو المسيسة أي ذات الصيغة األكاديمية -4 

 الصرفة.
المراكز البحثية ذات االتجاه الوطني بمفهوم تبني الرؤية الرسمية للدولة أو -2

 الحكومة.
 أهم مراكز األبحاث العربية 

ة، قام الباحث باختيار خمسة مراكز بحثية تعتبر األشهر على مستوى الدول العربي
 وهي كما يلي:

  األهرام –مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية  -0
 0986ظهر مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية في مصر الى الوجود في عام 

كمركز دراسات مستقل يتبع مؤسسة األهرام وكان في بداية ظهوره يقوم على دراسة 
لتشمل  0902ماته بعد عام الصهيونية والمجتمع اإلسراويلي، ثم تطورت اهتما

التفاعالت االقليمية والدولية، وال يدرس المركز الظواهر فقط وانما يطرح رؤية 
فكرية لحل االشكاليات التي تواجهها الدولة العربية وخاصة جمهورية مصر 

 .(1) وباحثاخبيرا  32العربية، وتتكون الهيوة العلمية للمركز من 
لدراسات السياسية واالستراتيجية، وتراوحت بين تعددت منشورات واصدارات مركز ا

اللغات العربية واالنجليزية، وللمركز مكانة بين المراكز البحثية العربية والغربية، 
كما يضم وحدات متعددة ومتنوعة تتناول القضايا السياسية واالجتماعية والتاريخية 

 واإلسراويلية.
. الداورة الدولية، 0اور متكاملة :وبالتالي يغطي النشاط العلمي للمركز ثالث دو 

باعتبارها اإلطار األوسع الذي تعيد الدول العربية داخله، ويهتم المركز في هذه 
الداورة بدراسة التغيرات الرويسية التي يمر بها النظام الدولي، والمنازعات الدولية 

صادية وطرق تسويتها، والمنظمات الدولية والتكتالت والتحالفات السياسية واالقت
                                                           

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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. الداورة العربية، حيث يهتم المركز ببحث التفاعالت الداخلية 2والعسكرية. 
والخارجية للمنطقة العربية، بما ينطوي عليه ذلف من دراسة التغيرات المختلفة في 
الدول العربية، وأنماط التفاعل بين بعضها البعض، وبينها وبين الداورة الدولية 

حيث يركز المركز على تناول مختلف التطورات . الداورة المصرية، 3االوسع. 
 .(1)الهامة في مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وثقافيا وتاريخيًا 

يهدف المركز الى نشر الوعي العلمي لدى الرأي العام المصري والعربي بالقضايا 
االستراتيجية في العالم، وترشيد عملية صنع القرار في مصر، ويهتم المركز 

مخاطبة القادة السياسيين صناع القرارات، الهيوات التشريعية، التنظيمات ب
السياسية، األحزاب السياسية، الباحثين، والمحللين السياسيين ووساول االعالم 

 والجمهور العام. 
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية -2

االمارات العربية المتحدة  انشئ مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية في
بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رويس دولة  0994عام 

االمارات ليكون بمنزلة مركز علمي يهتم بمعداد البحوث والدراسات العلمية للقضايا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتعلقة بدولة االمارات العربية المتحدة، 

، ويعمل المركز في اطار ثالثة (2)يج خصوصا والعالم العربي عموما ومنطقة الخل
مجاالت هي الدراسات والبحوث وخدمة المجتمع وتدريب الكوادر البحثية ويتبع 

 المركز الحكومة االماراتية، ويرأس المركز حاليا محمد بن زايد ال نهيان.
رشيد في التعامل مع  وتدل رسالة المركز على أنه ينتهج منظور استراتيجي واقتراب

 القضايا المحورية في الماضي والمستقبل، ويهدف المركز إلى:
 تشجيع البحث العملي النابع من تطلعات واحتياجات المجتمع-
 تنظيم الملتقيات الفكرية ومتابعة التطورات العلمية ودراسة انعكاساتها-

                                                           

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 .211( عزيز، الوضع الراهن، ص 2)
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 تبني البرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية-
 جميع المعلومات وتوثيقها وتحليلها بالطرق العملية الحديثةاالهتمام ب-
 اعداد الدراسات المستقبلية-
افضل  بشأنتقديم الدعم لدواور صنع القرار الهامة من خالل اعداد التقارير -

 (1) السياسيةالبداول 
يقوم المركز بمصدار كتب وسالسل دوريات محكمة باللغتين االنجليزية والعربية، 

ختلف القضايا والدراسات االستراتيجية التي تتعلق بمنطقة الخليج والعالم، تتناول م
 811من  أكثر 2116حتى عام  0994وقد بلغت اصدارات المركز بين عام 

ضمن أفضل خمسة مراكز بحثية على  2116اصدار، وتم اختيار المركز عام 
 مستوى الشرق االوسط.

 األردنيةالجامعة  –مركز الدراسات االستراتيجية  -3
قامت الجامعة االردنية بتأسيس مركز الدراسات االستراتيجية في المملكة األردنية 

كوحدة أكاديمية تابعة للجامعة يهدف الى عقد الدراسات والبحوث في  0964عام 
قام  0969مجال النشاطات السياسية والعالقات الدولية واالقليمية ثم في عام 

لتخطيط والبحث في مجال الديمقراطية والتعددية المركز بتوسيع نشاطاته لتشمل ا
السياسية والتنمية واالقتصاد ويشمل المركز عدة مجاالت منها وحدة استطالع 

 .(2)الرأي ووحدة الدراسات االقتصادية ووحدة دراسة البيوة 
وللمركز عدد من المشروعات البحثية خارج نطاق وحداته المتخصصة كما أجرى 

وأبحاث مع مراكز خارجية ومن أهم المشاريع االستراتيجية المركز عدة دراسات 
التي نفذها هو المشروع البحثي المستمر بعنوان "العالقات االردنية الفلسطينية" 
الذي ضم اختصاصيين من األردن وفلسطين وجامعات غربية وكذلف مع مركز 

 لية في لندن.الدراسات والبحوث الفلسطينية في نابلس، والمعهد الملكي للشؤون الدو 
                                                           

(1) http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb 
(2) http://www.jcss.org/Contents/Missionar.aspx#.VjVIh9KrQ2w 
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  مركز دراسات الوحدة العربية-4
في بيروت  0902يعتبر مركز دراسات الوحدة العربية حسب بيان التأسيس عام 

عبارة عن جمعية هدفها البحث العلمي حول مختلف نواحي المجتمع العربي 
والوحدة العربية بعيدة عن كل نشاط سياسي أو حكومي أو انتماء حزبي، وتم عقد 

وقد  0908التأسيسي والذي أعلن فيه عن قيام المركز في الكويت عام  االجتماع
والتي قام على أثرها العديد من المثقفين بالمناداة  0980جاء المركز أثر نكسة 

بعقد بعض الندوات لمناقشة ضرورة الوحدة العربية، وجمع تواقيع من المثقفين 
بية، إال ان الشعور مجلة دراسات عر  0986، 0980العرب نشرتها خالل عامي 

بأهمية الوحدة العربية وضرورة القيام بعمل ثقافي مستمر أدى الى تأسيس مركز 
تم تصنيفه على أنه  2111وفي عام  (1)للدراسات يعبر عن قضية الوحدة العربية

منظمة دولية، ال يتبع أية جهة حكومية أو أي تنظيم سياسي أو حزبي. يعتبر 
ز عالمية يهتم بالدراسات المستقبلية. ويرأس المركز المركز واحدًا من خمس مراك

خير الدين حسيب، ومقره بيروت، ويعتمد المركز في تمويله على ربع الكتب 
والمجالت والدراسات التي يقوم بمصدارها. يركز المركز على الدراسات السياسية 

 واالقتصادية والتنموية والتعليمية والعسكرية والسياسية.
كتاب سنويا، ويصدر عدة مجالت علمية محكمة.  21ا يقرب من يصدر المركز م

 :(2)ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها 
جمع الوثاوق والنشرات والمؤلفات والمخطوطات والمطبوعات المتعلقة بالوحدة -

 العربية والمجتمع العربي
 إعداد الدراسات على أساس عملي ونشرها.-
 ضمن أهداف المركز.القيام بأي نشاط عملي آخر -

  
                                                           

 .093( عزيز، الوضع الراهن، 1)
(2) http://www.caus.org.lb/Home/contents1.php?id=142 
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 المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات -2
ويديره  2101تأسس المركز العربي لابحاث ودراسة السياسات في قطر عام 

المفكر العربي عزمي بشارة وهو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة للعلوم االجتماعية 
أكاديمية علمية، واإلنسانية وبخاصة في جوانبها التطبيقية، والمركز هو مؤسسة 

تعلن أنها ملتزمة بقضايا األمة العربية، ويعني المركز بتشخيص األوضاع في 
العالم العربي، دواًل ومجتمعات، وتحليلها، وبتحليل السياسات االجتماعية 
االقتصادية والثقافية وبالتحليل السياسي العقالني، ويطرح التحديات التي تواجه 

الهوية، والتجزوة والوحدة، والسيادة والتبعية والركود األمة على مستوى المواطنة و 
العلمي، وتنمية المجتمعات والدول العربية والتعاون بينها وقضايا الوطن العربي 
بصورة عامة، ويعني المركز بدراسات عالقات العالم العربي ومجتمعاته مع 

ية واآلسيوية محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا ومع السياسات األمريكية واألوروب
 .(1)المؤثرة فيه، بجميع أوجهها السياسية واالقتصادية واإلعالم 

ويصدر المركز أبحاثًا بصيغة أوراق وتقارير، ويدير عدة برامج مختصة ويعقد  
مؤتمرات وورد عمل وتدريب، وندوات موجهة للمتخصصين وللرأي العام العربي، 

االجتماعية والثقافة والفكر والعلوم  ويصدر المركز كتبًا ودوريات محكمة في العلوم
 السياسية كما يعمل على ترجمة كتب أكاديمية من اللغات األجنبية واصدارها.

 التحديات التي تواجهها مراكز األبحاث العربية
تؤكد حداثة تعدد مراكز األبحاث العربية، وخاصة تلف العاملة في مجال استشراف 

اسية أو االستراتيجية أنها بحاجة إلى مزيد من المستقبل، سواء مراكز األبحاث السي
الرعاية واالهتمام في جميع مستوياتها سواء األكاديمية أو الحكومية أو الخاصة، 
حيث إن دورها في عملية صنع القرار ورسم السياسة العامة للدولة ما زال محدودا، 

عف ثقافة وتتعدد التحديات التي تواجه مراكز البحث، والتي أهمها يدور حول ض
البحث العلمي، وضعف التمويل وتشكف من الحكومات العربية تجاه المراكز 

                                                           

(1) http://www.dohainstitute.org/content 
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البحثية وخاصة حين يكون مجال عملها تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان، 
وفيما يلي أهم التحديات التي تواجه تعزيز عمل مراكز األبحاث السياسية 

 ل: واالستراتيجية وقدرتها على استشراف المستقب
العالقة مع السلطة الحاكمة، تفرض بعض الدول العربية قيودًا على حرية -0

العمل لمراكز البحث، وتوجه لها اتهامات نتيجة لطبيعة عمل هذه المراكز في 
مواضيع سياسية، حيث ينعدم التواصل بين الحكومات والمراكز البحثية، التي 

ت خارجية أو أنها تعمل على تصبح محل اتهام، والتي تتهمها الحكومة بارتباطا
 ( أو أن التمويل هو تمويل خارجي.1تحقيق أهداف خارجية، )

زد على ذلف هروب الكفاءات العلمية من الدول العربية إلى الخارج أماًل من 
الباحثين بمستقبل أفضل سواء في المعيشة أو في عملية البحث العلمي، حيث تدل 

ت بيوة طاردة للعقول والكفاءات العلمية المؤشرات على أن الدول العربية أصبح
( من مجمل العلماء %81للخارج، وان مصر لوحدها قدمت في السنوات األخيرة )

( عالمًا عربيا 0321العرب والمهندسين المهاجرين إلى الواليات المتحدة باإلضافة )
 تركوا بالدهم بسبب األحوال السياسية واألمنية. 

كز األبحاث من أهم اإلشكاليات والتحديات التي التمويل: يعتبر تمويل مرا-2
تواجه مراكز األبحاث، فاالفتقار إلى مصادر التمويل الذاتية، والمستقلة يؤثر تأثيرًا 
كبيرًا على مراكز األبحاث العربية، حيث يتطلب إنشاء مركز بحثي موادًا لوجستية، 

وبدون التمويل ال يمكن باإلضافة إلى فريق الباحثين، وهو ما يتطلب موازنة مالية، 
توفير باحثين خبراء، وبدون تمويل ال نستطيع عقد ورشة عمل وندوات ومؤتمرات، 
أو نشر األبحاث التي يقوم بها مركز الدراسات، علمًا بأن اإلنفاق العربي على 

من مجمل الدخل القومي،  % 01البحث العلمي محدود الميزانية وهو ال يساوي 
لمجمل  % 1.3 – 1.0العربي للبحث العلمي تتراوح بين كما أن نسبة التمويل 

الدول العربية، أما بالنسبة إلسراويل فتصل نسبة االنفاق على األبحاث العلمية إلى 
                                                           

 .082( السيد، الحريات االكاديمية وأثرها، ص 1)
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من الموازنة  % 31من الموازنة العامة للدولة وما يوازي  %4.0ما يوازي 
من أهم ، وعليه فمن قضية التمويل هي (1)الحكومية المخصصة للتعليم العالي

التحديات التي تواجه مراكز األبحاث العربية، وفيما يلي جدول يوضح االنفاق على 
 البحث العلمي في الدول العربية. 

 القيمة بالمليار $ الترتيب العالمي في االنفاق الدولة
 مليار 12.5 20 السعودية

 مليار 6.1 30 مصر
 مليار 4.2 35 االمارات العربية

 يارمل 1.2 51 المغرب
 مليار 1.2 54 قطر

 مليون 832 60 الكويت
 مليون 828 61 تونس
 مليون 377 74 عمان
 مليون  263 80 االردن
 مليون  241 82 الجزاور

  (2) العلميإنفاق الدول العربية على البحث : 1جدول رقم 

العمل البحثي: تؤدي االستقاللية إلى حيادية األبحاث والدراسات، التي ال  -3
دد إال بعيدًا عن المؤثرات الخارجية، وكذلف إلى استقاللية الباحث في عمله تتح

اخضاع نتاوج دراسته للحذف إذا تعارضت مع سياسة المركز البحثية  البحثي، دون
(3 .) 
عدم وجود شراكات حقيقية: إن عدم وجود شراكة بين مراكز البحث سواء -4

وجود أدوات اتصال وتنسيق بين  الحكومة أو األكاديمية أو الخاصة، وكذلف عدم
                                                           

 .33( محمود، دور مراكز األبحاث، ص1)
البلدان األكثر إنفاًقا على البحث والتطوير.. أمريكا أواًل والصين ثانًيا والسعودية األولى عربًيا، موقع أرقام،  (2)

،  https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/560700، 21/02/2109تاريخ االطالع: 
 06/0/2106تاريخ النشر: 

 .24( الخزندار، واألسعد، دور مراكز الفكر والدراسات، ص 3)

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/560700
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مراكز األبحاث، يؤدي إلى ضعف مخرجات مراكز األبحاث وربما أدى ذلف إلى 
تطور أفقي، بمعنى أن مخرجاتها واحدة، وهو ما يتضح بشكل كبير في األيام 
الدراسية التي تعقدها المراكز البحثية الخاصة أو األكاديمية والتي يغلب عليها 

ل عام، وترتكز داومًا على العاملين في ذات المؤسسة البحثية الطابع الفردي بشك
(1 .) 
توفر مصادر المعلومات: تعتبر المعلومات أحد أهم مصادر البحث العلمي، -2

وبدون البيانات العلمية الحديثة تصعب عملية الدراسة البحثية، كما أن امتالكها 
ا هو الحال في لجهة رسمية أو خاصة يؤدي إلى صعوبة الحصول عليها، كم

مراكز البحث الحكومية، والتي ترفض في كثير من األحيان االفصاح عن مصادر 
 .(2)معلوماتها 

عدم وجود استراتيجية علمية واضحة لدى الدول العربية تؤدي الى تعميق -8
البحث العلمي وتعزيزه، وذلف رغم تعدد الجامعات العلمية الموجودة في الدول 

كثير منها من عدم وجود مراكز بحثية نتيجة لعدم اهتمام العربية والتي يعاني 
الدول العربية، زد على ذلف عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث 
العلمية أو لتدريب كوادر بحثية جديدة، كما أن معظم الجامعات العربية تركز على 

ها تسعى إلى التدريس ونشر الدراسات األكاديمية، أما المراكز البحثية الخاصة فمن
 عقد شراكات مع مؤسسات خارجية أماًل منها في نشر أبحاثها العلمية. 

والواضح أن مراكز البحث العربية وبسبب طبيعة نظم الحكم ال تملف القدرة على 
التأثير في عملية صنع القرار نتيجة الرتباطها بالحكومة أو الجامعات التي يغلب 

ز البحثية الخاصة، فرغم حداثة وجودها إال أن عليها الطابع األكاديمي، أو المراك
 : (3)لها بعض األدوار الهامة مثل 

                                                           

 .004( السيد، الحريات االكاديمية وأثرها، ص 1)
 .26( الحسن، المراكز البحثية والديمقراطية، ص 2)
 .00( الخزندار، واألسعد، دور مراكز الفكر والدراسات، ص 3)
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 تناول الدراسة الهامة والحديثة في مجمل القضايا اهتمام الشارع العربي.  -0
تنظيم المؤتمرات واأليام الدراسية التي تتناول قضايا مهمة تقع ضمن إطار  -2

 عملية صنع القرار في الدولة. 
بتكليف من الدولة لدراسة قضايا حساسة داخل حدود الدولة، إعداد دراسات  -3

وهذه الدراسات ال تنشر، وغالبًا فمن هذه الدراسات يتم التكليف بها بعد عملية 
 بحث أمني موثقة. 

 متابعة التغيرات اإلقليمية والدولية التي تؤثر على الدولة.  -4
ي يهتم بها العمل على إجراء استطالعات الرأي العام حول القضايا الت -2

 مواطنو الدولة. 
حسب نوعية اإلصدارات تحظى مراكز األبحاث الخاصة العربية مصداقية  -8

أكثر من المراكز الحكومية التي يغلب عليها الطابع البيروقراطي أو الجامعة 
 التي يغلب عليها الطابع األكاديمي. 

 الخاتمة
، ورسم السياسة يعتبر دور مراكز األبحاث جزء أساسي من عملية صنع القرار

العامة للدول، وليس ترفًا أو مادة استهالكية ولكنها شكل من أشكال التقدم 
الحضاري والتفكير المتبادل بين الخبرات في دول العالم في محاولة منهم لتقديم 
الحلول والبداول للمشكالت التي تواجهها الدول، ولذلف تتجه معظم دول العام نحو 

 رعاية مراكز األبحاث.
قد خلصت الدراسة إلى اهتمام إسراويل الواضح بالبحث العلمي ودعمها المتواصل و 

للبحث العلمي، ودعمها للعلماء، وتخصيص ميزانيات كبيرة، كما سعت إسراويل 
إلى إنشاء مراكز متخصصة للبحوث لدراسة المشكالت السياسية واالستراتيجية 

مة في كثير من المواضيع فكان لها القدرة على التأثير في رسم الساسة العا
 الداخلية إلسراويل، وعلى مستوى السياسة الخارجية إلسراويل.



 واقع وتحديات مراكز األبحاث العربية واإلسرائيليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــــــ

85 
 

وقد الحظ الباحث أن أحد أهم األسباب التي تؤدي إلى انخفاض معدالت البحث 
في الدول العربية يعود إلى عدم وجود استراتيجية واحدة للبحث العلمي على 

يل في عدد من الدول العربية، مستوى الوطن العربي، وكذلف انخفاض التمو 
وبعض الدول ال توجد بها ميزانيات مستقلة للبحوث العلمية، وبعض الدول العربية 
ترى في مراكز األبحاث ترفًا ورغم ذلف فقد الحظ الباحث أن دور مراكز األبحاث 
العربية مع األلفية الجديدة بدأ يأخذ طابع الجدية حيث ازداد عدد المراكز البحثية 

ياسية واالستراتيجية كما لوحظ أن هناف تطورًا نوعيًا على هذه المراكز ولكن الس
هذه الزيادة كانت على مستوى االنتشار والمأمول من هذه المراكز أن يكون لها 
القدرة على التأثير في عملية رسم السياسة العامة واستشراف المستقبل، ومواكبة 

 علميًا واستراتيجيًا.مراكز البحث اإلسراويلية والتفوق عليها 

 التوصيات
ينبغي على الدول العربية أن تبذل جهدها من أجل تطوير نشاطات البحث  .0

 العلمي والكوادر البحثية.
تشجيع وتطبيق نموذج دولة الكويت في دعم البحث العلمي حيث تقوم  .2

 بفرض نسبة معينة من أرباح الشركات لدعم مؤسسة الكويت لابحاث.
هتمام الجامعات بالبحث العلمي وزيادة عدد المراكز العمل على زيادة ا .3

 البحثية في كل جامعة عربية، ومحاولة التنسيق بين المراكز البحثية.
ان ترتبط مشاريع البحوث العلمية )القضايا محل اهتمام المراكز البحثية(  .4

بأهداف المجتمع وقضاياه الحقيقية فالبحث العلمي ال يكون إال مجرد بحث 
ترقية العلمية فقط، بل هو البحث الذي يكون معالجا لقضايا من أجل ال

وانشغاالت المجتمع الجوهرية واألساسية فال يجوز أن تنفق االموال على 
 بحوث تتعلق بمشكالت مجتمعات ال تعنينا
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انشاء مراكز بحوث علمية متخصصة وذات قواعد وشروط واضحة للباحثين  .2
المحسوبية بل ان يكون وفق  وان ال يخضع االنضمام اليها الى سياسة

 قدرات وكفاءات الباحثين.

 المصادر والمراجع
مجلة أمين، هازار صابر: "مراكز التفكير ودورها في التأثير على صنع السياسة"،  -0

 .، د.ت4: العددالفرات
، رام مجلة قضايا إسرائيليةأوفير، عودي: "األكاديميا اإلسراويلية والالوعي السياسي"،  -2

 .2104، 23دار للدراسات اإلسراويلية، العدد اهلل: مركز م
البلدان األكثر إنفاًقا على البحث والتطوير.. أمريكا أواًل والصين ثانًيا والسعودية األولى  -3

، 21/02/2109عربًيا، موقع أرقام، تاريخ االطالع: 
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/560700،  :تاريخ النشر

06/0/2106 
، رام اهلل: مركز مجلة قضايا إسرائيليةحسان، كمال علي: "مراكز الفكر اإلسراويلية"،  -4

  2118، 24مدار، العدد 
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