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الآت���ي���ة :ع��ق��د م��ن��اق�����ش��ات م��ك��ث��ف��ة ،وت��ن��ظ��ي��م جت��م��ع هرت�سيليا رفيع
امل�ستوى ،والعمل مع مراكز الفكر امل�شهورة عاملياً ّ
واملنظمات الدول ّية
ومنتديات النخب ،وت�شبيك كبار ال�شخ�صيات الإ�سرائيلية ورجال
الأعمال والإعالم مع �أقرانهم من املنتديات الإقليم ّية ب�أوروبا و�آ�سيا
و�أم��ري��ك��ا الالتينية ،ومم��ار���س��ة �أن�شطة دفاعية ب�إ�سرائيل وال��ع��امل
اخلارجي.
وي��ع��م��ل امل��ع��ه��د ع��ل��ى و����ض���ع م��ن��ه��ج�� ّي��ات ج���دي���دة ل�ل��أم���ن ال��ق��وم��ي
الداخلي واخلارجي (���ص ،)85ويهدف املعهد �إىل تطوير العالقات
اخلارجية الإ�سرائيلية مع دول العامل ،وو�ضع �سيناريوهات لدعم
مكانة �إ�سرائيل دولياً ،ويف �سبيل ذلك الهدف ينظم املعهد الربامج
الآتية :عقد مناق�شات مكثفة حول ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية،
وتنظيم م�ؤمتر هرت�سيليا رفيع امل�ستوى ،والعمل مع مراكز الفكر
امل�����ش��ه��ورة ع��امل��ي��اً وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وم��ن��ت��دي��ات ال��ن��خ��ب ،وت�شبيك
كبار ال�شخ�صيات الإ�سرائيلية مع �أقرانهم من املنتديات الإقليم ّية،
وممار�سة الأن�شطة الدفاعية ب�إ�سرائيل والعامل اخلارجي .فاملركز
يهتم باال�ستفادة من ر�ؤى وخربات ال�شخ�ص ّيات البارزة دولياً وعاملياً
للم�ساهمة يف �صياغة �سيا�سة �إ�سرائيل اخلارجية لكن مبا يتواقف
مع الروابط الدولة اال�ستيطانية ال�صهيونية.
وط��وّر املركز �سل�سلة من منهجيات الأم��ن القومي ت�سمح بحدوث
ت��ق��ي��ي��م م��ت��ك��ام��ل ل��ق�����ض��اي��ا الأم�����ن ال��ق��وم��ي وال���ع�ل�اق���ات اخل��ارج��ي��ة
لإ�سرائيل ،كتقليل خماطر تبني ا�سرتاتيجية دفاعية و�سلبياتها
و�إي��ج��اب��ي��ات��ه��ا ،واالن���ق�ل�اب م��ق��اب��ل االح���ت�ل�ال ك��ت��ح��د مل��ف��ه��وم الأم���ن
ال��ق��وم��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،وم��ي��زان��ي��ة الأم���ن وال��ق��وى الأم��ن��ي��ة ،ومتكني
وتقوية قوة جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي ،والتحديات اجلديدة ملفهوم
الأمن القومي الإ�سرائيلي.
وي��رت��ك��ز م��ف��ه��وم الأم����ن ال��ق��وم��ي ال��داخ��ل��ي لإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى �أرب��ع��ة
حم�����اور رئ��ي�����س��ة :ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة ،وت���ط���وي���ر ودع�����م امل��ن��ظ��وم��ة
التعليمية والتوظيف وحتقيق منو اقت�صادي ،وحماربة الالم�ساواة
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وال��ت��وا���ص��ل م��ع ال��ي��ه��ود و»ال�����ش��ت��ات» خ��ا���ص��ة ،وخا�صة
الأجيال اجلديدة.
وفيما يتع ّلق ب�أن�شطة امل��رك��ز ،ف���� ّإن ف��ري��ق العمل ينق�سم �إىل كبار
ال��ب��اح��ث�ين ،وب��اح��ث�ين م�ساعدين� ،إ���ض��اف��ة �إىل امل��وظ��ف�ين الإداري��ي�ن،
في�ضم امل��ع��ه��د نخبة م��ن ك��ب��ار ال��ب��اح��ث�ين ال��ذي��ن ت��ت��ع��دى خرباتهم
ال��ب��ح��ث��ي��ة  28ع���ام���اً ي��ت��خ�����ص�����ص��ون يف ع����دة جم����االت ب��ح��ث��ي��ة ،كمنع
االن��ت�����ش��ار وال����ردع ال��ن��ووي وال��ع�لاق��ة م��ع االحت���اد الأوروب�����ي وحلف
�شمال الأطل�سي ،وال�شرق الأو�سط .ومنهم من قدم مقرتح «ال�شرق
الأو����س���ط ال��ك��ب�ير» ،والإره������اب امل�����ض��اد وح���رب ال��ع�����ص��اب��ات ،وال��ع��ن��ف
وال��ت��ط��رف ال�سيا�سي ،والإ���س�لام ال��رادي��ك��ايل ،وج��ن��وب ���ش��رق �آ�سيا.
ويحمل  %57م��ن كبار الباحثني درج��ة ال��دك��ت��وراه ،و %28يحملون
درجة املاج�ستري ،ويدر�س  %25من حملة الدكتوراه درا�سات ما بعد
الدكتوراه (�ص.)88
يدير املعهد فريق عمل خ��دم يف امل�ؤ�س�سات احلكومية التي ت�سهم
يف عملية �صنع ال�سيا�سة العامة يف �إ�سرائيل :اجلي�ش الإ�سرائيلي،
وامل��و���س��اد ،واخل��ارج��ي��ة ،والكني�ست وال�����س��ل��ط��ة الت�شريعية ،وق��ط��اع
الأعمال العام واجلامعات احلكومية.
م�صادر التمويل
هناك عدة امل�صادر:
التمويل التعاقدي من قبل م�ؤ�س�سات الدولة كم�ؤ�س�سة الرئا�سة.
 ت�برع��ات الأف�����راد ال��ذي��ن ت��ت��ع��دد جن�سياتهم وي�لاح��ظ اجلن�سيةالأمريكية يف املقام الأول ( 32ع�ضواً) يليها الإ�سرائيلية ( 11ع�ضواً)
ثم الإنكليزية ت�سعة ،واحد من �أ�صل عربي ،والبولندية � 3أع�ضاء،
الكولومبية ع�ضوان ،والبلجيكية والفرن�سية ع�ضو واحد.
 التمويل احل��ك��وم��ي حيث ي��رع��ى ع��دة وزارات ب�شكل دوري و�صلعددها �إىل  11وزارة على ر�أ�سها وزارة الدفاع واخلارجية والتعليم

وال�صناعة والهجرة وال�شتات واملجتمع ومعاداة ال�سامية.
 متويل �شركاء يف القطاع اخلا�ص. خدمات ا�ست�شارية ،فيقوم املعهد ببع�ض الأحيان بتدريبات تنظمب�أجر مادي يدفعه املتدربون.
 منظمات داعمة «جمع ّيات ومراكز فكر».وتثري ق�ض ّية ا�ستقالل ّية املعهد �إ�شكال ّية كبرية فرغم � ّأن مركزها
القانوين م�ستقل كمركز خا�ص غري حزبي وال يتبع احلكومة وال
يتقيد ب����أي ت��وج��ه ح��زب��ي �أو �آي��دي��ول��وج��ي ،تتبناه احل��ك��وم��ة �إال � ّأن
التوجه اليميني ال��ذي �سيطر على مقاليد احلكم يف �إ�سرائيل كان
ّ
هو ال�سائد يف ما ناق�شه املركز من ق�ضايا وما تبناه من �سيا�سات وما
�أطلقه من تو�صيات.
الف�صل ال��ث��ال��ث :مقارنة ب�ين ر�ؤي���ة املعهد وال�سيا�سات
احلكومية يف �ش�أن معاداة ال�سامية اجلديدة
ت�ستعر�ض الكاتبة ب��داي��ة مفهوم م��ع��اداة ال�سامية اجل��دي��دة .من
خالل تناول املعنى التقليدي ملعاداة ال�سامية واملعنى احلديث.
املعنى التقليدي ،يعني معاداة ال�ساميني �أو لأع�ضاء اجلن�س ال�سامي
الذي ي�شكل العرب �أغلبيته العظمى ،بينما يُ�شكك البع�ض يف انتماء
اليهود �إل��ي��ه� .إال � ّأن وجهة النظر الغربية واليهودية ال�صهيونية
ت��ن��ظ��ر �إىل اع��ت��ب��ار �أغ��ل��ب �أع�����ض��اء اجل��ن�����س ال�����س��ام��ي ه��م اجل��م��اع��ات
اليهودية.
�أمّ���ا م��ع��اداة ال�سامية اجل��دي��دة ،ف��ج��اء ط��رح��ه��ا ب��ع��د ت�شرين �أول/
�أكتوبر  2000م��ع ان��دالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،وميكن
تف�سري ذل��ك ب���أ ّن��ه ا�ستحدث كذريعة لتربير للقوى الباط�شة لتي
ا�ستخدمتها يف قمع تلك االنتفا�ضة .وي��ن��درج حتت ه��ذا امل�صطلح
اجلديد اجتاهان رئي�سيان :االجتاه الأول بني املثقفني والي�ساريني
يف �أوروبا والواليات املتحدة .يُعرف معاداة ال�سامية اجلديدة ب�أ ّنها
�إن��ك��ار حق ال�شعب اليهودي يف احلياة على ق��دم امل�ساواة داخ��ل �أمة
واحدة.
�أمّ���ا االجت���اه ال��ث��اين ب�ين املثقفني وال��ق��وى ال�سيا�سية الإ���س�لام��ي��ة
وال��ع��رب��ي��ة ،ي�ستخدم امل�صطلح ل�ل�إ���ش��ارة �إىل م��ا ي�سميه ال�صهاينة
م��ع��اداة ال�سامية الإ�سالمية والعربية� ،أي ع��داء امل�سلمني والعرب
لليهود .وهم يرون � ّأن هذا النوع من العن�صرية �آخذ يف التزايد حيث
ينظر امل�سلمون والعرب باعتبارهم �أع��داء اهلل و� ّأن �إ�سرائيل تعبري
عن امل�ؤامرة اليهودية الأزلية.
وتتمثل خطورة املفهوم اجلديد مقارنة بالتقليدي �أ ّنه ّ
مت ت�سيي�س
الق�ضية وربطها بنهج ال��دول��ة ال�صهيونية فهو يطلق العنان لها
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الرتكاب �أفعال تخالف القوانني الدولية وحقوق الإن�سان.
�أمّا عن مظاهر معاداة ال�سامية اجلديدة ،فال يقت�صر وجودها على
الوطن العربي والإ�سالمي ح�سب املعهد .و أ�ب��رز املظاهر يف �أوروب��ا
ح��م�لات حت��ر���ض داخ���ل الأمم امل��ت��ح��دة ،وحت��ري�����ض ق��ن��وات الإع�ل�ام،
وامل��ق��اط��ع��ة ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وك���ذل���ك مقاطعة
اخلرباء والأكادمييني ،وخطوات قانونية ملنع ال�سا�سة والع�سكريني
من دخول �أوروبا.
ً
�أمّ��ا يف العامل العربي والإ�سالمي ،معاداة �آراء اليهود ا�شتقاقا من
م�����ص��ادر دي��ن��ي��ة �إ���س�لام��ي��ة ،وال�ت�روي���ج لقتل ال��ي��ه��ود امل�����س��ي��ح ،و�إن��ك��ار
الهولوكو�ست ،وم�ساواة ال�صهيونية بالنازية (�ص.)169
وي���ت���ط���رق �إىل م��ظ��اه��ر ال��ع��ن��ف ���ض��د امل���ع���اب���د ال��ي��ه��ودي��ة وال���ي���ه���ود،
واملواجهات الع�سكرية للجي�ش الإ�سرائيلي ،كالت�صعيد املتوايل مع
الفل�سطينيني وبع�ض احلروب كحرب لبنان .2006
وي�شري �إىل مظاهر اجتماعية وثقافية ،من قبيل انخفا�ض �أع��داد
ال��ي��ه��ود ال���ذي���ن ي��ب��ل��غ ع���دده���م الآن  12،9م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة� ،إذا قمنا
مقارنتهم بعددهم قبل خم�سني �سنة كان عددهم  11مليون.
ويتطرق �إىل املظاهر القانونية للتحديات ال��ت��ي ت��واج��ه �إ�سرائيل
لناحية رف�ض الأع���داء ب���أن �إ�سرائيل تخو�ض «ح��رب��اً �ضد الإره��اب
العربي عامة والفل�سطيني خا�صة» و�إنها تقع يف ظل �صراع م�سلح
من ث ّم متار�س حق الدفاع ال�شرعي عن النف�س.
وي��ن��ظ��ر امل��ع��ه��د �إىل منظمة الأمم امل��ت��ح��دة وامل��ن��ظ��م��ات ال��ت��اب��ع��ة لها
باعتبارها �ساحة لنزع �شرعية �إ�سرائيل وحقها يف احلياة عرب �إ�صدار
قرارات وت�شريعات تت�صف مبعاداة ال�سامية.
من هذا املنطلق قام املعهد بو�ضع عدد من ال�سيا�سات والتو�صيات
التي متت مناق�شتها خالل �ساحات م�ؤمتر هرت�سيليا .وميكن تق�سيم
تلك اال�سرتاتيجية �إىل ثالثة حماور رئي�سية:
توجهات تتعلق بال�شعب اليهودي يف داخل وخارج �إ�سرائيل� ،إذ يناق�ش
بناء رواب��ط مع يهود ال�شتات وت�شجيع موجات الهجرة �إىل الدولة
اال�ستيطانية (�إن�شاء وزارة م�ستقلة عن وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
تخت�ص بتقوية العالقات مع ال�شتات).
عالقة �إ�سرائيل مع العامل اخلارجي عرب الآلية الدبلوما�سية وبناء
التحالفات وتقوية و�ضع بع�ض الأقليات بالدول الغربية كامل�سلمني.
والعمل على تعبئة ت�أييد الر�أي العام الأمريكي ،والتوا�صل مع يهود
رو�سيا.
ويختتم ه��ذا الف�صل اخل��ت��ام��ي ب��احل��دي��ث ع��ن الأدوات التنظيمية
مل��واج��ه��ة ظ���اه���رة م���ع���اداة ال�����س��ام��ي��ة اجل���دي���دة ،م���ن خ�ل�ال احل���رب
الدبلوما�سية حيث جنحت �إ�سرائيل يف الت�أثري يف املنظمات الدولية
للح�صول يف ع�ضويتها ،وحثها على تنظيم فاعليات تخدم الق�ضية
حمل البحث( .جن��ح ال�ضغط يف ان�ضمام جنمة داوود �إىل االحت��اد
الدويل لل�صليب والهالل الأحمر يف .)2006
وك��ذل��ك ال��ن��ج��اح يف ال��ت��وا���ص��ل م��ع ي��ه��ود ال�����ش��ت��ات م��ن خ�ل�ال �إن�����ش��اء
«وزارة ال�شتات واملجتمع ومعاداة ال�سامية» و»وزارة املعلومات ويهود
ال�شتات».
وتخل�ص امل�ؤلفة �إىل �أن ما تبناه املعهد واحلكومة هو امتداد وحتديث
لأف��ك��ار ق��ادة ال�صهاينة �أو الآب���اء الأوائ���ل مب��ا يتوافق وم�ستجدات
الع�صر.
----------------الكتاب :دور مراكز الفكر يف �صنع ال�سيا�سة العامة :درا���س��ة حالة
�إ�سرائيل.
امل�ؤلف :هبة جمال الدين حممد العزب.
ال���ن���ا����ش���ر :ب���ي��روت :م���رك���ز درا�����س����ات ال����وح����دة ال���ع���رب���ي���ة ،ال��ط��ب��ع��ة
الأوىل. 2015
عدد ال�صفحات� 285 :صفحة.
* باحث لبناين
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دور مراكز الفكر يف �صنع ال�سيا�سة العامة يف �إ�رسائيل ..لهبة جمال الدين
�أحمد الزعبي *
تتناول هذه الدرا�سة الدور الذي ت�ؤديه مراكز الفكر والبحث الإ�سرائيلية داخل النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،ومدى قربها من �صانع القرار هناك،
ومدى ت�أثريها يف ال�سيا�سة العامة لإ�سرائيل .وتركز على حالة معهد ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجيا ،وهو �أحد مراكز الفكر امل�ستقلة الذي تربطه عالقات
مت�ش ّعبة بدوائر �صنع ال�سيا�سة العامة يف �إ�سرائيل وخارجها ،وهي عالقات تظهر بو�ضوح من خالل �أعمال «م�ؤمتر هرت�سيليا للأمن القومي» الذي يعقده
املعهد �سنوي ًا.

2

تق�سيم الكتاب
ي��ت���أل��ف ال��ك��ت��اب م��ن م��ق��دم��ة وث�لاث��ة ف�����ص��ول ..الف�صل الأول حمل
ع��ن��وان «دور م��راك��ز ال��ف��ك��ر يف ال��ت���أث�ير يف عملية �صنع ال�سيا�سات
ب�إ�سرائيل» .وينق�سم �إىل ثالثة مباحث :يتحدث املبحث الأول عن
ال�سياق املُجتمعي ملراكز الفكر يف �إ�سرائيل ،ويتناول املبحث الثاين
خريطة م��راك��ز الفكر الإ�سرائيلية واهتماماتها ،ويناق�ش املبحث
الثالث :ت�أثري مراكز الفكر يف عملية �صناعة القرار الإ�سرائيلية.
الف�صل الثاين حمل عنوان «معهد ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجة :ن�ش�أته،
ودوره وتطوره» ،وهو يت�صدّى لن�ش�أة معهد ال�سيا�سة والإ�سرتاتيج ّية
وتطوّره يف الت�أثري يف عملية �صنع ال�سيا�سات يف �إ�سرائيل ،وينق�سم
ب���دوره �إىل ثالثة مباحث :الأول يتناول ن�ش�أة املعهد كمركز فكر
داخ��ل النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي و�أجندته ،وذل��ك عرب احلديث
عن ن�ش�أته وموارده و�أجندته البحث ّية والقوى الب�شرية العاملة به؛
وال��ث��اين يتناول م�ؤمتر هرت�سيليا و�صناعة ال��ق��رار ب�إ�سرائيل� .أمّ��ا
الثالث فيتحدّث عن �سيناريوهات م�ستقبل ال�شرق الأو���س��ط وفقاً
لر�ؤية املعهد.
ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ب��ع��ن��وان «م��ق��ارن��ة ب�ي�ن ر�ؤي�����ة امل��ع��ه��د وال�����س��ي��ا���س��ات
احل��ك��وم��ي��ة» ،وي��ت��ط�� ّرق �إىل م��ع��اداة ال�سام ّية اجل��دي��دة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
مبحثني رئي�سيني :الأول يتحدث عن ر�ؤي��ة املعهد لظاهرة معاداة
ال�سامية اجلديدة من خالل مناق�شة املفهوم واملظاهر التي يقرها
املعهد كم�ؤ�شر على معاداة ال�سامية اجلديدة واال�سرتاتيجية التي
و�ضعها ملواجهة الق�ضية؛ �أمّا الثاين فيناق�ش ال�سيا�سات التي تبنتها
احل��ك��وم��ة خ�لال حربها م��ن يطلق عليهم م��ع��ادو ال�سامية اجل��دد،
وذلك عرب درا�سة برامج احلكومات املتعاقبة و�أبرز القرارات املتخذة
يف هذا ال�صدد.
الف�صل الأول :دور مراكز الفكر يف الت�أثري يف عملية �صنع
ال�سيا�سات ب�إ�سرائيل
ذك��ر رئي�س ال��دول��ة الإ�سرائيلية �شيمون ب�يري��ز يف معر�ض و�صفه
رك��ائ��ز امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا �إ���س��رائ��ي��ل يف ك��ت��اب��ه «ال�����ش��رق
الأو�سط اجلديد» �أن «القوة يف العقود القادمة يف اجلامعات ولي�س
وع�ب�ر ب�يري��ز ب��ق��ول��ه ه���ذا ع��ن م���دى اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة
يف ال��ث��ك��ن��ات»ّ .
بالبحث العلمي ،فهو الركيزة التي تعتمد عليها �إ�سرائيل ال�ستكمال
خمططها اال�ستيطاين.
وم���ن ث��م تنتقل �إىل الإط�����ار امل��ج��ت��م��ع��ي مل��راك��ز ال��ف��ك��ر ،وت�����ش�ير �إىل
� ّأن الثقافة ال�سيا�س ّية ال�سائدة ه��ي الفكر ال�صهيوين ال��ذي تقوم
عليه الدولة الإ�سرائيلية ،والإمي��ان مببادئ هذه احلركة القوم ّية
ال��ي��ه��ود ّي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف ل��ع��ودة ال��ي��ه��ود �إىل الأرا����ض���ي الفل�سطينية
املحتلة� ،أو كما يزعمون �أر�ض ووطن �أجدادهم .فهذا املذهب الفكري
هو خمطط ا�ستعماري ا�ستيطاين عرب االعتماد على جلب املزيد من
املهاجرين اليهود ،ا�ستيالء على �أرا�ضي ال�سكان الأ�صليني ،تهويد
ال�سوق كقاعدة اقت�صادية ،ن�شر وتعميق الأيديولوجيا ال�صهيونية

بني امل�ستوطنني.
وق��د رب��ط املُف ِّكرون الأوروب��ي��ون يف القرن  19بني امل�س�ألة اليهودية
وامل�س�ألة ال�شرق ّية ،واهتدوا �إىل �أ ّنه ميكن حل امل�س�ألة اليهوديّة عن
طريق توظيفها يف ح��ل امل�س�ألة ال�شرق ّية ،بطريقة تخدم م�صالح
العامل الغربي ،ذل��ك بنقل الفائ�ض الب�شري الوظيفي �إىل ال�شرق
ليتحوّل �إىل جماعة وطنية ا�ستيطان ّية ،للتخ ّل�ص من اليهود وما
ي�سببونه من م�شكالت يف الدول الغربية (�ص.)25
وت��ت��ح��دّث الكاتبة ع��ن خ�صو�ص ّية ال�شخ�ص ّية الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،فعلى
الرغم من � ّأن اليهود حاملي اجلن�سية الإ�سرائيلية قادمون من دول
العامل املختلفة ولكن ظروف املعي�شة يف �إ�سرائيل قبل هجرتهم �إليها
�ساهمت يف خلق عدد من ال�سمات امل�شرتكة حيث تت�سم ال�شخ�ص ّية
الإ�سرائيل ّية مبوروثات ثقاف ّية مت ّيزها وتظهر يف مكونها الفكري
وت�ترج��م يف نهجها و���س��ل��وك��ه��ا :فال�شخ�صية الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ردي��ة،
دينام ّية ،تعتمد يف تثبيت مواقفها وخمططاتها اال�ستيطانية على
مركبني �أ�سا�سيني وهما :املعرفة والقوة.
وت�ستعر�ض �سمات النظام ال�سيا�سي ،ف�إ�سرائيل ذات نظام برملاين
يقوم على التعددية احلزبية وينعت بالدميقراطي .ويرتكز على
مبد�أ الف�صل بني �سلطاته الثالث :الت�شريعية املمثلة بالكني�ست،
والتنفيذية املمثلة باحلكومة ،والق�ضائية ،م��ع التعاون وال��ت��وازن
فيما بينها .ولي�س ل��دول��ة �إ���س��رائ��ي��ل د���س��ت��ور مكتوب ل��ع��دم اكتمال
امل�شروع ال�صهيوين مبكونيه الرئي�سيني :احلدود اجلغرافية واملكون
الب�شري (�ص .)28
وتنتقل بعد ذلك �إىل م�ؤ�س�سات �صنع القرار:
 -1ال�سلطة الت�شريعية :الكني�ست :وقد ا�شتق من لفظ «هاكني�ست
هاغدوال» مبعنى املجل�س الأكرب الذي كان مبثابة الهيئة الت�شريعية
ل��ل��ي��ه��ود يف ب��داي��ة ع�����ص��ر ال��ه��ي��ك��ل ال���ث���اين .وال��ك��ن��ي�����س��ت ه��و امل���ؤ���س�����س��ة
امل��رك��زي��ة يف ن��ظ��ام احل��ك��م الإ���س��رائ��ي��ل��ي� ،إذ ت�ستمد احل��ك��وم��ة قوتها
ومتار�س مهماتها با�سمه وموافقة �أع�ضائه.
ومي��ار���س الكني�ست ع��دة وظ��ائ��ف يف �صناعة ال�سيا�سة العامة .وهو
ي��ح��ت��اج خ�ل�ال ع��م��ل��ي��ة ���س��ن ال��ق��وان�ين وال��ت�����ش��ري��ع��ات �إىل م��زي��د من
املعلومات واملعرفة حول الق�ضايا حمل النقا�ش.
 -2ال�سلطة التنفيذية :ي�أتي يف مقدمها رئي�س احلكومة ،وحتتل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دوراً ك��ب�يراً ن��ظ��راً �إىل الطبيعة اال�ستيطانية
للدولة ال�صهيونية املوجودة يف حميط معاد وراف�ض لها .وتتوىل
احلكومة ال�سلطة التنفيذية وهي مكلفة ب���إدارة �ش�ؤونها الداخلية
واخلارجية .وت�شمل احلكومة والوزراء واجلهاز البريوقراطي.
وتتمتع احل��ك��وم��ة ب�صالحيات تتعلق يف م��رح��ل��ة �صنع ال�سيا�سات
العامة� ،إذ ت�ستطيع �أن تخرج لوائح تنفيذ القوانني والت�شريعات
التي ي�س ّنها الكني�ست.
وت�ضطلع امل�ؤ�س�سة الع�سكريّة بدور كبري ك�إحدى امل�ؤ�س�سات البارزة
التابعة لل�سلطة التنفيذية ،ولك ّنها �أدت وال تزال دوراً يف هذا ال�صدد

فقد كان لها دور رائد يف بناء الدولة وتوطيدها.
وترى بع�ض التحليالت � ّأن اللوبي الإ�سرائيلي يف الواليات املتحدة
ويف مقدمه «�آيباك» ميكن ت�صنيفه ك�إحدى امل�ؤ�س�سات التي متار�س
دوراً وا�ضحاً يف املنظومة الع�سكرية يف �إ�سرائيل.
ووفقاً لطبيعة النظام الربملاين ف� ّإن رئي�س دولة �إ�سرائيل هو رئي�س
�شريف� ،أي ميار�س مه ّمات �شرف ّية ومرا�سيم ّية بالأ�سا�س ،كافتتاح
اجلل�سة الأوىل لدورة الكني�ست وت�سلم �أوراق اعتماد الدبلوما�سيني
الأجانب وتوقيع املعاهدات التي �صادق عليها الكني�ست.
وتنتقل الكاتبة بعد ذلك للحديث عن الإطار االجتماعي ،وتلفت �إىل
معاناة املجتمع اليهودي لآف��ات اجتماعية نظراً لطبيعته كمجتمع
�شتات ي�ضم �أطيافاً خمتلفة من ال�شعوب من خمتلف �أنحاء العامل.
وتظهر فيه �صراعات داخلية كال�صراع بني الأ�شكيناز وال�سفردمي،
واملتدينني والعلمانيني.
وت��ع��اين �إ���س��رائ��ي��ل م��ن م�شكلة دمي��وغ��راف�� ّي��ة ب�سبب ت�صرف اليهود
ب��ا���س��ت��ع�لاء ون��ظ��رة دون��ي��ة �إىل الأغ���ي���ار وال�����ش��ع��وب الأخ������رى ،حيث
ينعتونهم بالـ «ج���ومي» وامل��ف��رد «ج���وي» ه��و ا�سم م�شتق م��ن الكلمة
العربية جفيا وتعني جثة ،مقابل مدح ذاتهم باعتبارهم «�شعب اهلل
املختار» بل «ال�شعب الأزيل والأبدي» .ومن ثم �آمنوا بالنقاء العرقي.
الف�صل الثاين :معهد ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية :ن�ش�أته
ودوره وتطوره
يندرج معهد ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية حتت ت�صنيف مراكز الفكر
امل�ستقلة ،وي��ت��ب��ع م���ؤ���س�����س��ات تعليمية خ��ا���ص��ة ه��ي م��رك��ز هرت�سيليا
م��ت��ع��دد ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ،وم��در���س��ة الودر ل��ل��ح��ك��وم��ة وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة
واال�سرتاتيجية مبركز هرت�سيليا .جاءت مبادرة �إن�شائه عام 2000
من عوزي �أراد ،املدير ال�سابق جلهاز اال�ستخبارات الداخلية « ال�شني
بيت -وهو ما يثري بع�ض الت�سا�ؤالت حول هوية املركز.
�أما بالن�سبة للمحاور البحثية ،يتناول عدة ق�ضايا متعلقة بال�ش�أن
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ذات �أه��م��ي��ة ح��ي��وي��ة ل��ل��دول��ة ي���أت��ي يف مقدمتها الأم��ن
القومي والإ�سرتاتيجي وال�سيا�سة اخلارجية واال�ستخبارات و�أو�ضاع
م��ا �أ���س��م��وه بال�شعب ال��ي��ه��ودي واالق��ت�����ص��اد وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��رف��اه
وال�سيا�سة االجتماعية والتعليم.
وي��ت��ن��اول م�����س��ائ��ل ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��امل الإ����س�ل�ام���ي وامل��ح��ي��ط الإق��ل��ي��م��ي
ب���إ���س��رائ��ي��ل ،وي�����س��م��ى ه���ذا امل��ح��ور وف��ق��اً ل��ل��م��رك��ز «ال�����ش��رق الأو���س��ط
الكبري» :تقييم املخاطر الإقليمية الكلية .وتدور الق�ضايا املندرجة
حت��ت ه��ذا امل��ح��ور يف فلك ق�ضايا الإ���س�لام ال�سيا�سي ودول اجل��وار
الإق��ل��ي��م��ي لإ���س��رائ��ي��ل «دول ال�����ش��رق الأو����س���ط» .و�أب����رز امل�����ش��روع��ات
البحثية يف هذا ال�ش�أن :تقييم القطبية النووية يف ال�شرق الأو�سط،
وامتداد القوة والت�أثري الأمركي يف ال�شرق الأو�سط ،وبرنامج كوين
م�ؤ�س�سي.
ويهدف املعهد �إىل تطوير العالقات اخلارج ّية الإ�سرائيلية مع دول
العامل (�ص  ،)84ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف ينظم املعهد الربامج

