
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 االستراتيجي في دولة االحتالل مراكز البحث والتفكير

 

 

 مقدمة 

ضرورة عن حالة تقدم بحثي أو أكاديمي 1بداية فإن تعدُّد مراكز األبحاث سرائيل ال يعبر بال كما هو الحال في الدول  في إ

سائل، والتأكيد  الغربية المتقدمة؛ سبل والو ستباق محيطها )العدائي( بكل ال بقدر ما يعبر عن حاجة هذه الدولة إلى ا

الدائم على أنها نقطة مضييي ة متقدمة منييمن معايير ةربيةم في عالم عربي مت لضا إنييافة إلى أنها )ككيان 

ستعماري جاء يحمل معه قيَم الغرب وتوجهاته ومنهجه وحتَّ سي( منتٌج ةربٌي ا شري الذي تجمعسيا من  ى كادره الب

ع العلم أن انتشار "م ا2أنحاء العالم من أجل ال دمة في دولة االحتالل مصطحبين معهم علومهم وأجهزتهم وعالقاتهم

  ذهه تأثير مدى على يدل مما أكثر هذه المؤسسات البحثية بأعداد كبيرة يشير إلى ثقافة ومجتمع وسياسات إسرائيل،

ساهمة، وقد  المنوعة المجموعة شك فيه أنها قادرة على الم سة والقرارات المحددة، ومما ال  سيا صنع ال في بي ة 

 3".قدمت مساهمات قيمة في سياستها ال ارجية والداخلية

                                                           
 عالقة في أو معينة مجاالت في والدراسات باألبحاث للقيام مخصًصا يكون مركز، أو جماعة أو معهد أو مؤسسة أو منظمة هي” Think Tank“ الـ بأن القول ويمكن" 1

 قديموت ،(عامة بصورة المجتمع) الرسمية غير أو( الحكومة) الرسمية األطراف أحد خدمة بغية أو العامة، والمعرفة الثقافة نشر بهدف سواء المتنوعة، القضايا من بعدد
 النشاطات اللخ من وذلك الدولة؛ في العام والتفكير والمعرفة العلمي البحث إلنتاج األساسية المرتكزات أحد المراكز تلك جعل ما وهذا.. معينة لمشاكل والحلول المقترحات

 مقتصرة التفكير مراكز مهمة تعد ولم.. عنها تصدر التي والمنشورات والكتب الدورية واإلصدارات واألبحاث تعقدها، التي المؤتمرات في ممثلة بها، تقوم التي العلمية
عقل  حمد عيد.مالبدائل".  اقتراح مع القرار لصانعي المشورة وتقديم مباشرة، بصورة معينة مشاكل معالجة تشمل صارت بل نقدية؛ تحليلية أكاديمية دراسات تقديم على
. تم 6112/ 11/ 11مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية، منشور بتاريخ .  دور مراكز الدراسات االستراتيجية في عملية اتخاذ القرار االسرائيلي و؛العد

-http://pss.elbadil.com/6102/01/01/%D1%B9%D9%16%D9%18. من الموقع: 6112/ 6/ 2استرجاعه بتاريخ 
%D1%A7%D9%18%D1%B9%D1%AF%D9%11%D-1%AF%D9%11%D1%B0-
%D9%18%D1%B0%D1%A7%D9%18%D1%B6-
%D1%A7%D9%18%D1%AF%D1%B0%D1%A7%D1%B8%D1%A7%D1%-AA
%D1%A7%D9%18%D1%A7%D1%B8%D1%AA%D1%B0%D1%A7/ 

 
 البروفسور العلمية،حواسيب كانت موجودة في العالم في تلك المرحلة لألغراض  2إلى دولة االحتالل واحد من  1591على سبيل المثال: وصل عام  6

يات ضحاييم اليفي بيكاريس عمل لفترة محددة في مركز األبحاث المتطورة في جامعة برنستون وعندما جاءه العرض ألن يتولى منصب رئيس قسم الريا
في  عة جونيفن نويمنالبروفسور جيرالد استرن وكان عضوا في مجمومعه أعلن موافقته شريطة أن يأتي برفقة حاسوب. حضر  في إسرائيل العملية

 فيو تعلمت إسرائيل كيف تبني الحاسوب.برنستون، وهي المجموعة التي بنت أول حاسوب من هذا النوع وجمعوا مجموعة من المهندسين والتقنيين وهكذا 
 .إلسرائيليا الجيش يمتلكه الصنع أميركي عسكري حاسوب أول ليكون حيفا ميناء إلى األميركية فرانسيسكو سان من الفيلكو حاسوب وصل 1521 عام

. 17/6/6117. استرجع بتاريخ 66/7/6116منشور بتاريخ  .البحث العلمي في إسرائيل وصناعة القرارعدنان أبو عامر.  3

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/6116/7/66/%D1%A7%D5%11%D1%A1%D1%AD%D1%-AB
%D1%A7%D5%11%D1%B5%D5%11%D5%19%D5%1%D-A5%11%D5%1-A
%D1%A9%D1%B3%D1%B1%D1%A7%D1%A2%D5%1A%D5%11%D-5%11%D1%B9%D5%12%D1%A7%D1%B5%D1%A5-
%D1%A7%D5%11%D5%16%D1%B1%D1%A7%D1%B1 

 
 

http://pss.elbadil.com/2016/10/18/%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
http://pss.elbadil.com/2016/10/18/%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
http://pss.elbadil.com/2016/10/18/%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
http://pss.elbadil.com/2016/10/18/%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
http://pss.elbadil.com/2016/10/18/%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/7/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/7/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/7/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/7/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1


 
 
 
 
 
 
 

 ية سواء كانت مستقلة أون الصعب تحديد العدد اإلجمالي لمراكز األبحاث التي تعنى بالقضايا االستراتيجوالواقع أنه م

ولكن في المجمل فإن هناك عشييرات المراكز  اإلشييكاليات المتمثلة في تعريض هذه المراكز لذاتها بسييبب أكاديمية

ستراتيجية في  ضايا اال صص في الكتابة والتفكير في الق شكل عام أو مت  البحثية التي تتبع جهات م تلفة تعمل ب

 ا4دولة االحتالل

 

 بي ة العمل 

سية ثالثة مرتكزات ويمكننا الحديث هنا عن  سا شجع تحيط أ سرائيلا أولها:بيوت المناخ   ة عمل مراكز األبحاث في إ

سيس مراكز األبحاث والتفاعل بينها  سمح بتأ سيةالديمقراطي الذي ي سيا سية وةير ال سيا وما  ،وبين قوة المجتمع ال

ساءلة ومح شديد على الجهات التنفيذية وما يمكن أن يترتب عليها من م نغط  شديدة ت لقه هذه البي ة من  سبة  ا

في حال اإلخفاق في ات اذ القرار ما شجعها على است دام كل الوسائل النظرية والعملية التي تسهم في تحقيق أفضل 

ضل المناهج العلميا صراع دائمة ثانيًا:  النتائج اعتمادًا على أف سرائيلية التي تتحدث عن بي ة  النظرية األمنية اإٍل

 يفرض عليها المتابعة الشاملة والدائمة والسعي الدائم المتالك المعرفة بالمحيطما وهو لدولة االحتالل مع محيطها 

االستقطاب السياسي والحزبي الذي يعزز ثالثًا:  من أجل تقدير الموقض واةتنام الفرص وسرعة التعامل مع المتغيراتا

 ا5وقيمة ما تضطلع به مراكز األبحاثمن أهمية 

ركز على قدرات ن بة مت صصة تعتمد بشكل ُم -األكاديمية واالستراتيجية–الحتالل في دولة امراكز البحث والواقع أن 

سها  الذين جاؤوا إلى دولة االحتالل مع من األكاديميين سي ستطاعوا بناء قدرات علمية من دول م تلفة بداية تأ وا

العسييكريين االحتياأ أو ن بة من  -االسييتراتيجية- لكوه من خبرة وعالقاتا أنيييض إلى هذه المراكزعالية بما امت

سنوات ال دمة في تطوير مهاراتهم العلمية في  ممن المتقاعدين شكل عملي وأفادوا من  خدموا في جيش االحتالل ب

شكل كبير من  ويقود عدٌد كبير منهم مراكز بحثية، من الجيش ليعمل مجاالت تقنية أو ةيرها ثم تفرَّةوا ستفيدًا ب م

بشييكل كبير وبعيد عن  يد صييانع القراردراسييات وتقارير تفمن أجل إنجاز منتجات و التجارب العمليةو تلك ال برات

في إدارة وعمل هذه  كما شارك أيضًا عدد من الوزراء أو السياسيين السابقينا 6الرومانسية والتفكير البعيد عن الواقع

                                                           
. مجلة علم االستغراب، مؤسسة وعي للدراسات واألبحاث، قطر، العدد األول مراكز األبحاث في إسرائيل ودورها في التأثير على عملية صنع القرارصالح نعامي.  1

 .95، ص6112خريف 
 .21صالح النعامي، مرجع سبق ذكره. ص 9
 .71صالح نعامي. مرجع سابق. ص  2



 
 
 
 
 
 
 

سات المراكز سبت درا ستراتيجية أهمية بالغة نظرًا لعمق همبحيث اكت صنع القرار  وتقديراتهم اال وقرب تجربتهم من 

 ا 7في إسرائيل

أثير ستراتيجية وتهدف للتبدأ االهتمام اإلسرائيلي بمراكز األبحاث التي تعنى بالقضايا اال" ومن الناحية التاري ية فلقد

الكيان الصهيوني  دوائر صنع القرار متأخرًا نسبيًا، حيث أن مركز األبحاث الوحيد الذي تم تدشينه مع اإلعالن عن على

سري، وهو ووكان وما يزال ذا 1441عام  ساتي و س سكرية "  ، التابع"لواء األبحاث  " طابع مؤ ست بارات الع شعبة اال ل

لذي يعد أكبر جهاز اسييت باري إسييرائيليا وعلى مان" ، ا طابع عمله السييري، كونه جزءًا من المنظومة  الرةم من أ

سييتراتيجية" لصييناع لقانون مهمة تقديم "التقديرات االا ر، حتى اآلن بحكماالسييت بارية، فأن "لواء األبحاث" يحتك

 ا1"القرار

 

 المعرفة في خدمة االحتالل

سرائيل" عن  ستعمارخدمة االتي تعمل في المعرفة ويمكننا الحديث هنا في تجربة "إ هذا ما يمكن أن نل ص به و ؛ال

 اصيية والتابعة للوزارات تحولت مراكز األبحاث الجامعية وال، بحيث مجمل عمليات االحتالل المعرفية وإنتاجه العلمي

أذرعه العسييكرية  وتعزيزه من خالل اسييت دام القدرات العلمية في دعم جميع االحتاللواقع خدمة  في مجملها إلى

والتي تسييت دم أدوات البحث  (الن بة المطيعة)وتحولت هذه الن بة العلمية إلى ما يطلق عليه منها والسييياسيييةا 

ال يمكن إنييافة إلى هذا فإنه  4تفوقها العلمي والتقنيا من أجل خدمة الدولة المحتلة ونييمانالعلمي بكل فروعه 

تبع ا والمتلجانب لهم ولدولتهم ولمستقبلهملمراكز البحث العلمي أن تنمو بدون قناعة لدى السياسيين بأهمية هذا ا

سرائيل"للواقع العلمي في  سيالحظ اعتمادًا كبيرًا على الدول الغربية في تطوير -بكل جوانبه–" إ سواًء من  هفإنه 

ناحية بناء المؤسسات العلمية وونع أسسها على قواعد علماء تعلموا في الغرب ثم تم استقطابهم ألسباب م تلفة 

 10دولة االحتاللام المالي واللوجستي الذي تتلقاه المراكز البحثية والعلمية في ، أو من جانب الدع"إسرائيل" إلى

 

                                                           
. رام هللا: المركز الفلسطيني للدراسات المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية المعرفة السياسة واالقتصادمهند مصطفى.  .72نعامي. مرجع سابق. ص صالحينظر:  7

 616.  ص6111مدار،  –اإلسرائيلية 
 91صالح نعامي، سبق ذكره، ص 1
 .27l4l2014 إسرائيل في السياسات وصنع العلمي، البحث المعرفة، ندوة . المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدارينظر:  5

 (. للتعرف على المشروع وأهدافه الرابط: HORIZON 2020ينظر على سبيل المثال في اشتراك دولة االحتالل في المشروع األوربي العمالق ) 11

https://ec.europa.eu/programmes/horizon6161-/en/horizon6161statistics- 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNfMMvm1Uw0LfuR1LIRt81A
https://www.youtube.com/channel/UCNfMMvm1Uw0LfuR1LIRt81A
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics


 
 
 
 
 
 
 

 مصادر التمويل

في  وسببًا مهمًامصدرًا أساسيًا تعتمد إسرائيل في تمويل أبحاثها على عدة مصادر منها المصدر الحكومي والذي يعتبر و

سرائيلتاري يًا، تطور البحث العلمي  سبة اإلنفاق على البحث العلمي في إ صل ن ج القومي تمن مجمل النا %4.3حيث ت

سبة األكبر حيث بلغتكما ُي 11امليار دوالر 110البالغ  شاركته في اإلنفاق على  سهم القطاع ال اص حاليًا بالن سبة م ن

بشييكل  2000وازداد االنفاق على البحث العلمي في إسييرائيل بعد عام  من مجمل اإلنفاقا 2002عام  %74 البحث العلمي

  ا12ث العلمي خاصة في الجوانب األكاديمية والتقيةفد األساسي في البحبحيث أصبح التمويل ال اص هو الرا مطَّرد

ضًا يأتي و سلفناكما –أي سرائيليون مع نظرائهم من الدول  دور -أ شترك فيها الباحثون اإل شاريع الدولية التي ي الم

  اية كبيرة وتتعاون فيها مع دولة االحتاللاألوروبية واألمريكية وةيرها من الدول التي تدعم مشاريع بحث

التابعة مراكز األبحاث ب زيادة االهتمام واالعتناء في مسألة نقطة تحول فارقة 1473 أكتوبر/ رمضان حرب كانتقد لو

سساتل ستقلة  الحكومية لمؤ صنع القرارالمعلومات وعنى بتقديم التي ُتووالم شارات لدوائر  ست ل، في دولة االحتال اال

ستعداد والكفاءة  ستفادة منها وبالتالي اال سة كبيرة في توظيض المعلومات واال وذلك لما مثلته تلك الحرب من انتكا

إخفاقات  يللتحقيق ف 1473أعقاب حرب  يلت فشييكِّ يالت - أجرانات"لجنة  ة في التعامل مع الحروب، وكانتالمطلوب

 مراكز األبحاثا دور أوصت بتعزيزقد  -الحرب يف يالجيش اإلسرائيل

التي علوم التقنية  وتطوير بحثمتَّجها نحو  "إسييرائيل"أصييبح التركيز األكبر في  2000بعد عام ه ووبشييكل عام فإنَّ

صبحت ُت صادأ سرائيلي وتطوير عجلة االقت وهو ما جعل البحث في العلوم  ،13شكل حجز زاوية في الدخل القومي اإٍل

االجتماعية يتراجع درجة إلى الوراء، ومع هذا فإن مراكز األبحاث التي تقدم رؤية اسييتراتيجية بقيت في الصييدارة لما 

  ا14تشكله من قيمة كبيرة وتداخل كبير مع صّناع القرار في "إسرائيل"
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 أقسام مراكز البحث

 تابعةأخرى فمنها: مراكز أبحاث مستقلة و اأقسامعدة إلى  حسب الجهة التابعة لها تقسم مراكز األبحاث في إسرائيلو

سية مراكزللجامعات و سيا سات ال س ا ولكل واحدة من هذه المراكز ميزتها وميدانها وتوجهات 15تابعة للوزارات والمؤ

 16 افيهاتوجيه الن بة والرأي العام خاصة تدعمها وتعمل على 

ال اصيية بالوزارات والمؤسييسييات الحكومية أخذت موقعًا متقدمًا فيما يتعلق بإصييدار أن مراكز التفكير والحقيقة 

صة وتقديرات المواقض سات ال ا شكل  الدرا صة ت سة بأن المراكز ال ا فقط،  %11وتقارير المعلومات حيث أظهرت درا

ية  كل المراكز الحكوم ما تشيي ي %53، و%36بين جامع ية وال كاديم حث والتفكير في للمراكز األ ية مراكز الب ة من بن

 ا17"إسرائيل"

جاالت التي يمكن "و يل" على جميع الم ية في "إسييرائ مام المراكز البحث لةا ومن خالل  أنيتوزع اهت لدو ها ا تاج تح

ضية ذات أهمية ت دم  صعب أال تجد مجااًل أو ق شرها هذه المراكز، يمكن االدعاء بأّنه من ال ستعراض األبحاث التي تن ا

المشروع الصهيوني، إال وتم بحثها في هذه المراكزا ورةم وجود مراكز بحثية ذات أجندات حزبية، يسارية أو يمينية، إال 

لدأّن مراكز األ ية  عة القوم نا يادة الم مة المشييروع الصييهيوني، وز خد بالمجمل تتفق على  ية  حاث اإلسييرائيل لة ب و

سرائيل" سرائيل" وبالتالي 11""إ صعود التيار اليميني في "إ صض األخيرين تبعًا ل ، مع ظهور نزعة يمينية في العقد ون

 14فه في السياق الجماهيري والن بوياتصاعد حاجة التيار اليميني إلى مراكز بحث تعزز من أيديولوجيته ومواق
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سب الباحث أ سم  شرفوح سببدر فإن المراكز تق صصة في أبحاث: "األمن،  ح نوعية إلى مراكز مت  اهتماماتها المو

صاد، التعليم، التاريخ،  ضايا االجتماعية، الفكر، االقت سات العامة، الق سيا ستراتيجي وال سالم، الت طيط اال األمن وال

 20تعزيز التعايشا"

 

 ال اتمة

ال تزال مراكز البحث في دولة االحتالل تحتلُّ مكانًا متقدمًا نمن دوائر صنع القرار وفي الوقت الذي يستحوذ فيه البحث 

ستراتيجية  ستويات ا نمن م العلمي التقني على الكمية األكبر من اهتمام الدولة والقطاع ال اص فإن هناك اهتمامًا 

 ز البحثية نمن جميع المستويات ال اصة والحزبية والحكومية وةيرهااتستثمر في تطوير أداء المراك

وحتى لو كانت مراكز البحث بعيدة بشكل عملي عن صانع القرار اإلسرائيلي فإنها تعمل بشكل كبير على تطوير األداء 

 هذه لقراءة السريعةبعد المطلوب  الحكومي من خالل األثر الذي تتركه على صعيد المجتمع ثقافيًا ومعرفيا وسياسيًاا

من كل متابع ومت صييص في الشييأن الصييهيوني أن تعاد قراءة هذه المراكز بشييكل منفرد ومقدار النفوذ وطبيعة 

العاملين وتوجهاتهم من أجل فهم أكبر لطبيعة هذه المراكز وقدرتها على التأثير في المجتمع الصييهيوني وقدرتها 

 اللاعلى التأثير في صناع القرار في دولة االحت

 

 قائمة المراجع

موقع مركز رؤية  ا11/3/2016ا منشور بتاريخ القرار صناعة في ودورها اإلسرائيلية األبحاث مراكزأشرف بدرا  ا1

 pd.org/AR/Articles/Article-http://www.vision1للتنمية السياسيةا 

 ا قناة الجزيرة Al Jazeera Arabicا  إسرائيل وصناعة العلمبرنامج تحت المجهر،  ا2

صنع القرارصالح نعاميا  ا3 سرائيل ودورها في التأثير على عملية  ستغراب، مراكز األبحاث في إ ا مجلة علم اال

 ا2016للدراسات واألبحاث، قطر، العدد األول خريض مؤسسة وعي 

صناعة القرارعدنان أبو عامرا  ا4 سرائيل و شور بتاريخ  االبحث العلمي في إ سترجع بتاريخ 22/7/2012من ا ا

ا  17/2/2017
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http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/7/22/%D1%A7%D4%

14%D1%A1%D1%AD%D1%%D-AB1%A7%D4%14%D1%B4%D4%14%D4%15%D4%1-A

%D4%11%D4%1%D-A1%A5%D1%B3%D1%B1%D1%A7%D1%A6%D4%1A%D4%14-

%D4%11%D1%B5%D4%16%D1%A7%D1%B4%D1%A4-

%D1%A7%D4%14%D4%12%D1%B1%D1%A7%D1%B1 

زت: بيرا االقتصاد السياسي لصناعة التقنية العالية في إسرائيل اقسوم أحمد مفيد فضل مصطفى النقيب، ا5

 ا2015ا مؤسسة الدراسات الفلسطينية

ماذا تراجعنا محمد صييادقا ا6 قاهرة: البحث العلمي بين المشييرق العربي والعالم الغربي كيض نهضييوا ول ا ال

 ا2014المجموعة العربية للتدريب والنشر، 

سرائيلي و؛عقل العد محمد عيدا ا7 ستراتيجية في عملية ات اذ القرار اال سات اال مركز البديل ا  دور مراكز الدرا

 ا2016/ 10/ 11للت طيط والدراسات االستراتيجية، منشور بتاريخ 

سرائ في السياسات وصنع العلمي، البحث المعرفة، ندوةا   المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ا1   يلإ

 ا27/4/2014

سة واالقتصادمهند مصطفىا  ا4 سيا ا رام اهلل: المركز الفلسطيني المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية المعرفة ال

 ا  2014مدار،  –للدراسات اإلسرائيلية 
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