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* عضو سابق في الكنيست، رئيس حزب التجمع الدميقراطي

مقدمة

تلعب معاهد التفكير والبحث دورًا متصاعًدا في بلورة اخلطاب 

السائد في إسرائيل وفي التأثير على صناعة القرار وفي صياغة 

اليمني  صعود  ومع  املستقبلية.  والتصورات  التاريخية  الرواية 

اليمينية  النخب  الكبيرة في حجم  والزيادة  العقود األخيرة  في 

ومكانتها، يزداد التعّطش إلى أدبيات أيديولوجية ميينية، تقوم 

معاهد اليمني الفكرية والسياسية بإنتاجها وزيادة إنتاجها تبًعا 

في  تأثيرها  وتعاظم  األدبيات  هذه  انتشار  ويساهم  للحاجة. 

إنشاء معاهد جديدة وتقوية املعاهد القائمة.  وتشهد السنوات 

وقوتها  اليمينة  األبحاث  مراكز  عدد  في  حاًدا  ارتفاًعا  األخيرة 

الفكرية  العضالت  تشكل  والتي  ومتويلها،1  وتأثيرها  ومكانتها 

لليمني اإلسرائيلي.

العضالت األيديولوجية لليمين اإلسرائيلي

د. جمال زحالقة*

تخضع  التي  العالم،  في  القليلة  الدول  من  إسرائيل  تعتبر 

الداخلية  السياسة  منها  تشتق  عليا،  رسمية  أليديولوجيا 

والتصورات  التاريخية  الرواية  عليها  وتتأسس  واخلارجية، 

املستقبلية. وإذ تعرّف إسرائيل نفسها كدولة »يهودية ودميقراطية«، 

فإن هذا املفهوم هو من مشتقات األيديولوجيا الصهيونية، التي 

لها مكانة أعلى من الدولة ومصلحة الدولة واملواطنة فيها، والدولة 

خاضعة للفكرة وليس العكس، حتى لو كان للدولة تأثير عليها. 

الدولة بهذا املفهوم هي تكريس للمشروع الصهيوني، الذي يسّوق 

نفسه اعتماًدا على ثالثية الشعب واألرض والدولة.  

مبادئ  حتددها  ال  إسرائيل  في  السائدة  األيديولوجيا  إن 

السلطة، التي تشغلها القوى السياسية فحسب، بل إّن مبادئ 

استثنائية،  أهمية  لها  وعليه  كانت،  سلطة  ألي  سابقة  الدولة 

الوجود  وبتبرير  الدولة  بطبيعة  يتعلَق  ما  كل  في  وخصوصًا 
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تشغلها  التي  السلطة،  مبادئ  تحددها  ال  إسرائيل  في  السائدة  األيديولوجيا  إن 

وعليه  كانت،  سلطة  ألي  سابقة  الدولة  مبادئ  إّن  بل  فحسب،  السياسية  القوى 

الوجود  الدولة وبتبرير  ق بطبيعة 
َ

لها أهمية استثنائية، وخصوصًا في كل ما يتعل

والدفاع عن شكله القائم وتصَورات الحفاظ عليه وتطويره. 

والدفاع عن شكله القائم وتصَورات احلفاظ عليه وتطويره.  هنا 

ا في سكب األفكار  تلعب معاهد اليمني األيديولوجية دورًا مهّمً

الصهيوني  اليمني  فكر  تعتمد  التي  والسياسات،  والتوجهات 

للهيمنة  مسعى  في  والديني،  العلماني  املتصاحلني  بشقيه 

السياسية والعقائدية على الدولة العميقة وليس على السلطة 

احلاكمة فحسب.

اإلستراتيجي  والتفكير  البحث  معاهد  انتشار  أصبح  لقد 

ظاهرة كونية، خصوصًا في ظّل زيادة التعقيد في العالم احلديث، 

حيث هناك كم هائل من املعلومات في كل مجال وحيث يزداد 

املجتمعات  وبني  املجتمعات  داخل  والتفاعل  والتداخل  التأثير 

مراكز  إلى  بحاجة  أنفسهم  القرار  متخذو  يجد  هنا  والدول.  

األبحاث للحصول على املعرفة الالزمة التخاذ »قرارات مستنيرة 

– well informed decisions«، ويلتقي ذلك مع رغبة هذه املراكز 

في التأثير على اتخاذ القرار.  

الواليات  تأثير مراكز األبحاث في  لقد أصبح واضًحا مدى 

التوجهات السياسية واالقتصادية واألمنية، حيث  املتحدة على 

كثيرة  تخصصية  مبجاالت  املراكز،  هذه  من  هائل  كم  هناك 

وتوجهات أيديولوجية وسياسية متباينة، بعضها قريب من احلزب 

الدميقراطي وبعضها من احلزب اجلمهوري وبعضها مستقل. وال 

ينحصر تأثير مراكز األبحاث األميركية على الشأن األميركي، 

بل يتعّداه إلى العالم بأسره، فهي تؤّثر على سياسة األميركية 

اخلارجية واالقتصادية واألمنية، ولهذه بالطبع بصمات واضحة 

في كل أرجاء املعمورة. لكن هناك أيًضا تأثير من نوع آخر لهذه 

نسخ  محاوالت  وتزداد  به  يحتذى  مثااًل  أصبحت  فقد  املراكز، 

جتربتها ومحاكاة نظامها وطرق عملها. وميكن القول إن معظم 

مراكز التفكير والبحث اليمينية في إسرائيل هي مبفهوم معنّي 

امتداد ملراكز الفكر احملافظ األميركي ونسخة إسرائيلية عنها.

عدة  من خالل  إسرائيل  في  اليمينية  التفكير  مراكز  تعمل 

مسارات للتأثير على السياسات وعلى اتخاذ القرارات:

1. التأثير من الداخل: انتقال خبراء إلى شغل وظائف ومناصب 

عامة، حاملني معهم املعرفة واألفكار، التي اكتسبوها في 

مراكز البحث والتفكير. وهؤالء اليوم يعّدون باملئات. إضافة 

لقيادات  وتفكير«  بحث  »محّطة  املراكز  هذه  تشّكل  لذلك، 

تنتقل من موقع آلخر، من اجليش إلى السياسة كما فعل 

اجلنرال، بوجي يعلون، رئيس األركان اإلسرائيلي السابق، أو 

من الدبلوماسية إلى السياسة كما فعل السفير اإلسرائيلي 

السابق في الواليات املتحدة، مايكل أورن، أو من الوظائف 

احلكومية إلى السياسة كما فعل يوعز هندل، املدير السابق 

ملكتب اإلعالم احلكومي.

2. تقدمي االستشارة: التواصل املباشر مع املسؤولني احلكوميني 

وتقدمي  مشتركة،  عمل  طواقم  خالل  من  أو  فردي  بشكل 

وفي  القرار.  عمليات صنع  في  التأثير  بهدف  االستشارة 

كثير من األحيان تكون »االستشارة« عبارة عن خّطة عمل 

مفّصلة وجاهزة للتطبيق الفوري.

3. التأثير اخلارجي: عن طريق نشر معلومات وأبحاث ومواقف 

ومقترحات في مؤمترات ومنشورات وفي وسائل اإلعالم بهدف 

التأثير على الرأي العام وعلى صّناع القرار، دون اللجوء إلى 

اجللوس املباشر معهم أو في طواقم مشتركة.

4. التعاون مع السلطة وأذرعها: تقوم مراكز األبحاث بالكثير من 

النشاطات بالتعاون مع أذرع السلطة بشكل أو بآخر، ومنها 

احلمالت ضد نزع الشرعية عن إسرائيل، تدريب الكوادر، 

إعداد برامج تعليمية خاصة، وغير ذلك.

من الصعب، عموًما، قياس مدى تأثير مراكز التفكير على 

القرار السياسي، وذلك ألن عوامل كثيرة تتداخل في اتخاذ القرار، 

وألن جزءا كبيرا ومهما من تأثير هذه املراكز يبقى طي الكتمان. 

كثيرًا ما ال يقبل متخذو القرار النصيحة في العلن ويشترطون 

  ومن املهم 
السرية في األخذ بنصائح ومبقترحات مراكز األبحاث.2

أيًضا التمييز بني الشهرة واالنكشاف وبني التأثير الفعلي، حيث 

الكثير من املراكز ذات الشهرة لها تأثير أقل بكثير من الضجيج 

الذي تثيره. وعلى سبيل املثال فإن مترير قانون القومية يعود 

أساًسا إلى منتدى »كوهيليت«،3 الذي عمل مبثابرة وبصمت وكان 

له ما أراد، في حني أن بعض املؤسسات اليمينية، التي أثارت 
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ضجة إعالمية، لعبت دورًا هامشًيا في املوضوع.  

وعلى الرغم من صعوبة القياس، إاّل أن نتائج تأثير مراكز 

التفكير اليمينية واضحة وملموسة، ومع مراعاة شرعية املبالغة 

الساسة  يقوله  املراكز  تكتبه هذه  ما  إن  بالقول  املجازفة  ميكن 

بعدها، وما تقترحه اليوم يتحّول إلى سياسة رسمية في الغد. 

والكثير مما يقوله ويقترحه سياسيون مثل بينيت وشاكيد وديختر 

وشتاينيتس ويعلون وساعر وإدلشتاين وحتى نتنياهو، يكون قد 

عبر بحًثا وتفكيرًا وحتضيرًا في مراكز األبحاث اليمينية.

األبحاث  مراكز  أهم  ودور  عمل  استعرض  الورقة،  هذه  في 

اإلسرائيلية املرتبطة فكرًا وسياسة باليمني اإلسرائيلي )كلمة ميني 

هنا هي حتديًدا احمليط الفكري والسياسي من الليكود مييًنا، 

مع أن اليمني في إسرائيل أوسع من ذلك(، وال تشمل مؤسسات 

بتوجيه  وليس  العلمي  بالبحث  تعنى  ألّنها  أكادميية،  بحثية 

السياسات، وال تشمل أيًضا منظمات مهمة تابعة لليمني ومنها 

املنظمات واألطر االستيطانية، مثل غوش إمونيم وإلعاد وعطيريت 

كوهنيم، وكذلك ال تتطرق إلى منظمات الفعل املباشر، مثل أم 

ترتسو ورجافيم. ومع العلم أن هناك مناطق رمادية وتداخاًل في 

األجندات بني املؤسسات املختلفة، إاّل أنني لم أحاول »لم شتات 

األطراف السائبة« وأترك التطرق لها ألبحاث الحقة أطول وأكثر 

تفصياًل واتساًعا.

حرس   – الصهيونية  االستراتيجيات  معهد 

الحدود األيديولوجي
تأسس هذا املعهد عام 2005، وهو يعرّف نفسه بأّنه مؤسسة 

أبحاث وتفكير غير حزبية، تهدف إلى التقريب بني املعسكرات 

السياسية املختلفة في إسرائيل، وهو يشّدد على املُُثل الصهيونية 

باعتبارها األساس الفكري والقاسم املشترك لالجتاهات السياسية 

اإلسرائيلية املختلفة.4 وإذ ينصب اجلهد الفكري والعملي للمركز 

على األيديولوجية الصهيونية، فإنه ال يتدخل في احلياة السياسية 

إاّل للتصدي ملا يراه انحراًفا عن اإلستراتيجية الصهيونية، أو ما 

يراه ضرورًيا إلجناحها.

وعلى الرغم من االدعاء أن هذا املعهد غير حزبي وغير منحاز، 

إال أن معظم مؤسسيه والعاملني فيه هم من معسكر اليمني، 

ولهم ضلع في إقامة جمعيات ميينية أخرى، وفي تشبيك عالقات 

مع مؤسسات أخرى في مالحقة منظمات حقوق اإلنسان. لهذا 

املعهد عالقات وثيقة مع قيادات سياسية كثيرة، ومنهم من كان 

من مؤسسيه والعاملني فيه.  ويقع هذا املعهد، بتركيبته وأهدافه 

ونشاطه، في قلب التيار املركزي في اليمني اإلسرائيلي، وحظي 

في  القوانني  أهم  أحد  ومترير  إعداد  في  لدوره  واسعة  بشهرة 

إسرائيل وهو »قانون القومية«.

أجرى املعهد سلسلة من األبحاث في موضوع الدميغرافيا، ومن 

أبحاثه ذات التأثير » االجتاهات الدميغرافية في أرض إسرائيل 

منذ العام 1800«. وجاء فيه أن »االنسحاب أحادي اجلانب من 

على  اعتمدت  الغربية  الضفة  من  االنسحاب  ومقترحات  غّزة 

فرضيات دميغرافية غير صحيحة«.5 ويعتمد الكثير من الساسة 

في إسرائيل على هذا البحث وأمثاله لتبرير رفضهم لالنسحاب 

اإلسرائيلي من الضفة، بادعاء أن التوازن الدميوغرافي في »أرض 

إسرائيل« لن يتغّير بشكل جوهري في العقود القادمة، وعليه ال 

داعي ألي انسحاب حلفظ التوازن الدميغرافي.

ـ 17 مشروع دستور، جرى  ـ 16 وال وقدم املعهد في الكنيست ال

بحثه باستفاضة في جلنة القضاء والدستور، إاّل أن اخلالفات مع 

الكتل الدينية أوصلته إلى باب موصود. كما اقام املعهد منتًدى 

فكريا حول »إسرائيل كدولة يهودية ذات قيم دميقراطية«. ووضع 

يافطة احملافظة  العربية حتت  األراضي  على  لالستيالء  خطًطا 

على ما أسماه »أراضي الدولة« في اجلليل والنقب.

كان أول رئيس للمعهد هو يسرائيل هرئيل، وهو من قيادة 

املستوطنني، وشغل هذا املنصب بني عام 2005 حتى عام 2012، 

وتبعه يوعاز هندل، وهو كاتب وصحافي مييني عمل مستشارًا 

لنتنياهو، وفي انتخابات 2019 أصبح عضو كنيست في قائمة 

أزرق أبيض عن حزب تيليم، الذي يرأسه وزير األمن اإلسرائيلي 

يوفال  احملامي  حالًيا  املعهد  ويرأس  يعلون.  بوغي  السابق 

جولوفينسكي، ومن بني الشخصيات التي لها دور في املعهد 

اإلسرائيلي  االمن  ووزير  األركان  رئيس  يعالون،  بوجي  موشي 

السابق، ونتان شيرانسكي، الرئيس السابق للوكالة اليهودية.

يمكن القول إن معظم مراكز التفكير والبحث اليمينية في إسرائيل هي بمفهوم 

معّين امتداد لمراكز الفكر المحافظ األميركي ونسخة إسرائيلية عنها.
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ا التمييز بين الشهرة واالنكشاف وبين التأثير الفعلي، حيث الكثير 
ً

من المهم أيض

من المراكز ذات الشهرة لها تأثير أقل بكثير من الضجيج الذي تثيره. وعلى سبيل 

المثال فإن تمرير قانون القومية يعود أساًسا إلى منتدى »كوهيليت«،3 الذي عمل 

بمثابرة وبصمت وكان له ما أراد

يدعي »معهد االستراتيجيات الصهيونية« أن معظم طواقم 

معاهد األبحاث األكادميية في إسرائيل تعارض مبادئ »الدولة 

الصهيونية« وميتد تأثيرها إلى مراكز صنع القرار، وحتى إقامته 

»لم يكن هناك بديل بحثي صهيوني«. ومنذ إقامته يقوم املعهد 

احلكومة  في  القرار  متخذي  ومع  الكنيست  مع  دائم  بتواصل 

قومي  لتطوير منظور  »دفيئة  نفسه  يرى في  اإلسرائيلية، وهو 

صّحي يبث ثقة بالنفس بكون الدولة دولة صهيونية«.6

مــنــتــدى »كــوهــيــلــيــت« – الــظــهــيــر الــفــكــري 

لمبادرات اليمين

اختار ملحق »ذا ماركر«،7 التابع لصحيفة هآرتس، مئير روبني، 

املدير العام ملنتدى »كوهيليت«، في املكان السابع من بني أكثر مئة 

شخصية تأثيرًا في إسرائيل في العام 2018. جاء هذا االختيار 

تبًعا لالرتفاع احلاد في تأثير هذا املنتدى على مراكز اتخاذ القرار 

في إسرائيل، وباألخص في احلكومة والكنيست ووسائل اإلعالم.  

ويعتبر هذا املنتدى اليوم، الظهير الفكري لكل املبادرات الكبرى 

لليمني اإلسرائيلي.  ويعمل على أن يشكل بدياًل ونظيرًا للمعهد 

اإلسرائيلي للدميقراطية، الذي له تأثير كبير، ويعتبر ذا توجهات 

مركز – يسار باملقاييس اإلسرائيلية.8

اجلامعة  لسفر  العبري  االسم  هو  كوهيليت  كلمة  مصدر 

التوراتي. ويعرّف هذا املنتدى نفسه بأنه »معهد بحثي وتطبيقي 

كدولة  إسرائيل  مستقبل  لضمان  القدس  في  يعمل  مستقل 

للشعب اليهودي ولتعزيز الدميقراطية التمثيلية ولتوسيع احلريات 

الفردية ولتعميق مبادئ السوق احلر«.9 ما معناه أّنه يسعى إلى 

إرساء املشروع الكولونيالي الصهيوني في فلسطني على قاعدة 

ليبرالية محافظة، كبديل لدور اليسار الصهيوني التاريخي في 

ربط املشروع االستيطاني اإلحاللي مببادئ اإلشتراكية.

تأسس منتدى »كوهيليت« عام 2012 وتقع مكاتبه في القدس 

املنتدى  هذا  في  يعمل  ياسني.   دير  قرية  من  بالقرب  الغربية 

حوالي مئة شخص وهو يدير 50 مشروًعا كبيرًا ومئات املشاريع 

الصغيرة.  ارتفعت ميزانية هذا املنتدى، الذي تأسس عام، من 6 

مليون شيكل عام 2017 إلى 30 مليوًنا عام 2019، جاءت بأغلبيتها 

من صندوق »تكفا« اليميني احملافظ، ومن صندوق أصدقاء منتدى 

»كوهيليت« في الواليات املتحدة، من متبرع مجهول الهوية.10

وإذ ينصب اهتمام املنتدى بالعمل على التأثير على اتخاذ 

جلان  جلسات  »كوهيليت«  ممّثلو  يحضر  السياسي،  القرار 

الكنيست بشكل شبه دائم، حاملني معهم أوراق موقف ومقترحات 

القضايا السياسية  اليمينية في  املنتدى  تنسجم مع توجهات 

نّواب  مع  بالتنسيق  عادة  ويقومون  واالجتماعية،  واالقتصادية 

اليمني، ويدلون بآرائهم ومقترحاتهم، التي كثيرًا ما تلقى آذاًنا 

صاغية عند نواب األكثرية اليمينية، وأحياًنا عند أعضاء الكنيست 

من اليسار الصهيوني.  ووصفهم النائب السابق عن اجلبهة، 

دوف حينني، بالقول: »إنهم جدّيون جّدًا ومهنيون ويأتون جاهزين 

لكل جلسة«.10  

يعتبر القائمون على منتدى »كوهيليت« إجنازهم األكبر في 

مترير قانون القومية العنصري، الذي جرى طرحه من قبل مركز 

اإلستراتيجيات الصهيونية، قبل إقامة »كوهيليت«، ولكن املنتدى 

كان أكثر من دفع وضغط وناور حتى مير هذا القانون، الذي 

وثيقة  وأهم  قاطبًة،  اإلسرائيلية  القوانني  فوق  أّنه  على  يصّنف 

للدولة العبرية بعد وثيقة »استقالل إسرائيل«.11 ومع هذا »اإلجناز« 

زادت الشهية، وبدأ منتدى كوهيليت بإدارة حملة منظمة إلحداث 

»ثورة قضائية« تشمل تقليص صالحيات احملكمة العليا واحلد 

من صالحياتها في إلغاء قوانني تناقض قوانني األساس، وتعيني 

املستشار  صالحيات  وتقسيم  السياسيني،  قبل  من  القضاة 

القضائي للحكومة، ومقترحات أخرى تصب كلّها في زيادة قوة 

السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية. وقام املنتدى 

بتجنيد وزيرة القضاء السابقة »أييليت شاكيد« حّتى أصبحت 

جزًءا منه، ولم يعد واضًحا إذا كانت هي تستعمل املنتدى أم 

هو يستعملها، لكن من املؤّكد أّن أهم مصادر قوة املنتدى هو 

عالقته الوثيقة واملتواصلة مع سياسيني في أعلى مستوى بينهم 

شاكيد وبينيت وهاوزنر وإلكني وسموتريتش وإدلشتاين وغيرهم.

يسعى  القوانني،  وسن  القضائي  باجلانب  االهتمام  مبوازاة 

في  السياسات  صياغة  في  التأثير  إلى  »كوهيليت«  منتدى 
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األبحاث  معاهد  طواقم  معظم  أن  الصهيونية«  االستراتيجيات  »معهد  يدعي 

إلى  تأثيرها  ويمتد  الصهيونية«  »الدولة  مبادئ  تعارض  إسرائيل  في  األكاديمية 

مراكز صنع القرار، وحتى إقامته »لم يكن هناك بديل بحثي صهيوني«.

قضايا كثيرة منها: بناء األّمة وطبيعة الدولة، الدفاع عن »حقوق 

املستوطنني«، لبرلة االقتصاد، إصالحات في املواصالت واملوانئ 

وشركة الكهرباء، تقليص احلق في اإلضراب، زيادة املنافسة في 

اخلدمات الصحية، سوق حرّة في اإلسكان، تقييدات شديدة على 

العّمال االجانب، تغييرات في مناهج تعليم التاريخ واملدنيات وحتى 

حصص تربية الدجاج إلنتاج البيض.  

طّور معهد »كوهيليت« طريقة عمل ناجعة للتأثير على اتخاذ 

القرارات وسن القوانني في الكنيست،8 حيث يقوم بتفعيل كادر 

أذرع  مع  العمل  في  خبرة  ذوي  عاٍل  على مستوى  باحثني  من 

السلطة، يقومون بالتواصل مع عضو الكنيست ويزودونه بكل 

الوثائق املرتبطة باملوضوع، ويقومون بصياغة القانون أو االقتراح، 

وحتى باالتصال بنواب آخرين لتجنيد الدعم، ويذهب كل الرصيد 

إلى عضو الكنيست وكأّنه هو الذي قام بالعمل، حيث أن السياسة 

عن  واالبتعاد  اخللف  في  البقاء  هي  »كوهيليت«،  ملعهد  املعلنة 

الواجهة.  هكذا يزداد »الطلب« على خدمات املعهد، خصوصًا 

بعد جناحه في مترير قرارات وقوانني مهمة.

يكرّس منتدى »كوهيليت« جهوًدا كبيرة في املجال االقتصادي 

الناشط  ووصف  متطرفة،  ليبرالية  اقتصادية  لسياسة  ويروّج 

اليساري يوسي دهان املنتدى بأنه ميثل آين راند في إسرائيل،12 

في إشارة إلى املفّكرة األميركية، التي دعت إلى فردانية مطلقة، 

وإلى عدم تدّخل الدولة باملرة في شؤون السوق.

اليمين  عقل   – »شاليم«  األكاديمي  المركز 

المدّبر

املركز األكادميي شاليم13 هو استمرار ملركز شاليم، الذي 

عامة  وشخصيات  أكادمييني  قبل  من   ،1994 عام  تأسس 

اهتمامه  ومتحور  وخارجها،  إسرائيل  من  يهود  ومتبرعني 

حول الفكر الصهيوني والتاريخ اليهودي ومستقبل إسرائيل 

وقضايا اقتصادية واجتماعية، بتوجه مييني ممنهج وسعي 

وإستراتيجيات  لسياسات  »متينة«  فكرية  أسس  لصياغة 

اليمني اإلسرائيلي. كانت املجموعة التي أقامت املركز مقرّبة 

كبير  عدد  املركز  وأبحاث  مؤمترات  في  وشارك  نتنياهو،  من 

من اقطاب اليمني اإلسرائيلي بينهم نتان شيرانسكي، رئيس 

الوكالة اليهودية السابق، ويئير شامير، وزير الزراعة السابق 

ومدير الصناعة اجلوية السابق، اجلنرال بوغي يعلون، رئيس 

حزّوني  يورام  مثل  وباحثون  اإلسرائيلي  االمن  ووزير  األركان 

ودنيئيل فلوسر وأوفير هعبري.

وكان من اهم إصدارات املركز فصلية بالعبرية واإلنكليزية 

هي«أزور – أفكار للشعب اليهودي«،14 التي صدرت بني عامي 

مطّولة تصب  مقاالت  فيها  وُنشرت   ،2012 عام  1996 حتى 

في تبرير املشروع الصهيوني ومحاولة منحه شرعية قانونية 

وأخالقية على قاعدة فكرية ميينية محافظة، وتصويره كنتيجة 

حتمية للتاريخ اليهودي وكحّل وحيد للمسألة اليهودية.

مؤسسة  إقامة  في  شاليم  مركز  شرع   ،2009 العام  في 

وحصلت   ،2013 عام  فيها  التعليم  وبدأ  أكادميية،  تعليمية 

على اعتراف رسمي من مجلس التعليم العالي ومن احلكومة 

األّول  للقب  الدراسة  مواضيع  أما    .2017 عام  اإلسرائيلية 

وعلوم  وأدب  وفكر صهيوني  وتاريخ  فلسفة  فهي  املركز  في 

وفن وفكر اقتصادي واجتماعي، وبرامج خاصة في دراسات 

العامة  الفلسفة  في  آخر  وبرنامج  األوسط  والشرق  اإلسالم 

والفكر اليهودي.

ي نتنياهو السلطة عام 2009، الحظ مراسل صحيفة  بعد تولّ

هآرتس أّن الكثير من الباحثني تركوا مركز شاليم، وأصبحت 

مكاتبهم فارغة، وكتب »لم يكن هذا مؤّشرًا إلى تراجع وضعف، 

بل إلى قوة وتأثير، حيث انتقل هؤالء إلى العمل في وظائف 

مؤّثرة في الوزارات املختلفة«،15 حاملني معهم شحنة أيديولوجية 

ميينية متماسكة وخبرة اكتسبوها من خالل التدريب والعمل 

في املركز.  هذا االمر من أهم أهداف هذا املركز، وهو التأثير 

املباشر على السلطة واملجتمع، من خالل إعداد كوادر ونخب 

مؤّهلة ودمجها في مواقع اتخاذ القرار. هذا ما يفعله املركز، 

بعد أن أصبح مؤسسة أكادميية معترفا بها، حيث يقوم من 

جهة بتطوير فكر صهيوني مييني للتأثير على النخب، ومن 

جهة أخرى يقوم بتأهيل محكم وعالي املستوى ملئات الطاّلب، 
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لمنتدى  العام  المدير  روبين،  مئير  هآرتس،  لصحيفة  التابع  »ذا ماركر«،7  ملحق  اختار 

»كوهيليت«، في المكان السابع من بين أكثر مئة شخصية تأثيًرا في إسرائيل في 

العام 2018. جاء هذا االختيار تبًعا لالرتفاع الحاد في تأثير هذا المنتدى على مراكز 

اتخاذ القرار في إسرائيل، وباألخص في الحكومة والكنيست ووسائل اإلعالم.

الذين يدخلون سوق العمل جاهزين مهنًيا وعقائدًيا وحاملني 

شهادة مركز شاليم، ما يفتح أبوابا كثيرة أمامهم.

صندوق »تكفا« – السند المالي

لصناعة األفكار اليمينية

صندوق »تكفا« )أمل( هو مؤسسة دعم ومتويل ومعهد أبحاث 

تستهدف  يهودية  »منظمة  بأّنه  نفسه  ويعرّف  أميركي،  يهودي 

تطوير ورعاية التمّيز الثقافي والفكري واملدني في شعب إسرائيل 

وتعتمد مبادئ الصهيونية والسوق احلرّة والفكر احملافظ وحقوق 

الفرد«.16  ويقوم الصندوق مبشاريع تعليمية وثقافية، استناًدا إلى 

الفكر اليميني السياسي واالقتصادي الغربي احملافظ والتراث 

اليهودي واأليديولوجية الصهيونية اليمينية. ويساهم الصندوق في 

متويل مؤسسات ميينية، منها مركز »شاليم« ومنتدى »كوهيليت« 

ومعهد اإلستراتيجيات الصهيونية.

يعقد الصندوق مؤمترات سنوية في الواليات املتحّدة وإسرائيل 

يتحدث فيها قادة وأكادمييون وصناع رأي عام من يهود الواليات 

املتحدة واليمني األميركي واإلسرائيلي. وفي املؤمتر األخير، الذي 

عقد في القدس هذا العام، أوضح رئيس الصندوق، روجر هرتوج 

أولوياته: »األفكار هي التي حُتدث التغيير..أنا اهتم أساًسا بقوة 

تنقلها،  التي  وباملؤسسات  ينتجونها،  الذين  وبالناس  األفكار، 

الذي  االجتماعي  وبالرأسمال  تلتقطها  التي  الشاّبة  وباألدمغة 

يبنيه هؤالء الشباب لتنفيذها.17

مجلة هشيلوح18 )االسم العبري حلي سلوان في القدس(: هذه 

املجلة هي أهم إصدارات صندوق »تكفا«، وتغّطى املجلّة مواضيع 

التعّمق فيها من خالل  فكرية وسياسية متعددة، وتسعى إلى 

مقاالت منهجية مطّولة.  تعتبر »هشيلوح« املنبر الفكري الرائد 

على  محافظة  مجلة  تكون  أن  إلى  وتهدف  اإلسرائيلي،  لليمني 

نسق مجاّلت ميينية تصدر في الواليات املتحدة. يرأس حترير 

املجلّة »يوآف شورك«، وهو كاتب صحافي، عمل محررًا للملحق 

األسبوعي لصحيفة »مكور ريشون« اليمينية. 

 – ولــأمــن  لإلستراتيجية  أورشــلــيــم  معهد 

ة يمين المؤسسة األمنية
ّ

مظل

أقيم هذا املعهد عام 2017، معلًنا أنه يعمل بهدف »تشجيع 

اخلطاب األمني السياسي احملافظ، والتعبير عن رؤيا إستراتيجية 

واقعية، والتشديد على العالقة بني شعب إسرائيل وأرضه كمركب 

القدس  أهمية  على  والتأكيد  اإلستراتيجية،  الرؤيا  في  مركزي 

براغماتية حتافظ  إلى سياسة  والدعوة  إسرائيل،  ألمن  املوحدة 

املدى  على  وتؤّدي  الدولية  مكانتها  وترّسخ  إسرائيل  أمن  على 

البعيد إلى تسويات سياسية ثابتة.«19

أصدر طاقم املعهد 14 توصية للحكومة اإلسرائيلية اجلديدة،20 

باليمني العقالني،  هي خالصة موقف ما يسّمى في إسرائيل 

وهي من نوع التوصيات، التي تتعامل معها النخب السياسية 

والعسكرية واالقتصادية بجّدية.  ونظرًا ألهميتها وداللتها على 

الدور اخلاص واملهم ملعاهد التفكير اليمينية في إسرائيل، حيث 

يتحّول الكثير مما تكتبه اليوم إلى سياسة رسمية غًدا أو حتى 

في اليوم نفسه، نورد تلخيًصا لهذه التوصيات:

1. احملافظة على التماسك الوطني: يرى املعهد أّن على احلكومة 

اإلسرائيلية أن تعي أن »الوحدة الوطنية ضرورية ملواجهة 

في  احملتملة  واملواجهة  إيران  أمام  الصعبة«  االمتحانات 

الشمال وإدارة الصراع مع الفلسطينيني والتعامل اإليجابي 

مع »صفقة القرن«.

املعهد  خبراء  يوصي  جبهات:  عدة  في  للحرب  االستعداد   .2

احلكومة اإلسرائيلية أن تستعد للحرب وأال تخشى املواجهة 

العسكرية مبا في ذلك ضرب املنشآت العسكرية اإليرانية 

وحرب صواريخ ومواجهة على ثالث جبهات، ألن اإلصابات 

واخلسائر تتقلص كثيرًا في حرب خاطفة وحاسمة.  ويرشح 

من هذه التوصية أن هذا املعهد يرى أن هناك احتماال كبيرا 

جّدًا ملواجهة عسكرية في السنوات القريبة.   

3. صّد إيران: يدعو املعهد الى االستعداد عسكرًيا ملنع إيران 

من احلصول على سالح نووي ومن نصب صواريخ بعيدة 
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»كوهيليت«  منتدى  يسعى  القوانين،  وسن  القضائي  بالجانب  االهتمام  بموازاة 

وطبيعة  األّمة  بناء  منها:  كثيرة  قضايا  في  السياسات  صياغة  في  التأثير  إلى 

الدولة، الدفاع عن »حقوق المستوطنين«، لبرلة االقتصاد، إصالحات في المواصالت 

والموانئ وشركة الكهرباء، تقليص الحق في اإلضراب، زيادة المنافسة في الخدمات 

الصحية، سوق حّرة في اإلسكان، تقييدات شديدة على العّمال االجانب، تغييرات 

في مناهج تعليم التاريخ والمدنيات وحتى حصص تربية الدجاج إلنتاج البيض.  

وفي  سورية،  في  لها  قواعد  نشر  ومن  العراق  في  املدى 

املقابل القيام بجهود ديبلوماسية وغير دبلوماسية مكثفة 

لصّد »اخلطر اإليراني«. 

4. اتباع سياسة ناجعة في »القدس الكبرى«: يدعو املعهد إلى 

ضمان األغلبية اليهودية وإلى تكثيف االستيطان، مبا في 

E1، وإلى تشجيع اندماج أهالي القدس  ذلك في منطقة 

الشرقية عبر االستثمار في البنى التحتية وجهاز التعليم. 

ويدعو كذلك إلى الوقوف بحزم ضد »محاوالت عناصر أجنبية 

املس بسيادة إسرائيل في القدس«.

5. إدارة الصراع مع الفلسطينيني: يرى املعهد أن على إسرائيل 

أن تستمر في إستراتيجية إدارة الصراع من خالل استعمال 

معقول للقوّة، وتسهيالت اقتصادية، واحملافظة على االنتشار 

حيث  القدس،  منطقة  في  القادم، خصوصا  االستيطاني 

يرى املعهد ضرورة تكثيف االستيطان وتوسيعه. ويرفض 

املعهد فكرة االنسحاب احادي اجلانب ويشترط مسألة ضم 

مناطق في الضفة باالتفاق السياسي الداخلي وباالنسجام 

مع صفقة القرن.

املعهد  خبراء  يوصي  وتبعاتها:  القرن  لصفقة  االستعداد    .6

بقبول مبادرة إدارة ترامب، وباالستعداد لتداعيات الرفض 

الفلسطيني لها، ويوصون كذلك باالستعداد ملنع استيالء 

التنسيق  في  وباالستمرار  الغربية،  الضفة  على  حماس 

األمني.

التهدئة،  في سياسة  االستمرار  املعهد  يقترح  ردع حماس:   .7

واعتبار التهديدات من غزّة ثانوية مقارنة باجلبهة الرئيسية 

في الشمال.

8. منح أولوية للعالقات مع مصر واألردن: يرى املعهد ضرورة 

التركيز على توطيد العالقات مع األردن ومصر والتعامل 

بال أوهام مع دول اخلليج.

9. التصّدي للعداء التركي: يتهم املعهد تركيا باتخاذ سياسة 

السيادة  ضد  وبالعمل  حماس  وبدعم  إلسرائيل  معادية 

عبر  عليها  الضغط  إلى  ويدعو  القدس،  في  اإلسرائيلية 

التعاون مع اليونان وقبرص والتنسيق مع الدول األوروبية 

والواليات املتحدة في هذا املجال. كما ينوّه املعاهد بضرورة 

مراقبة النشاط التركي في املجال النووي. 

10. احملافظة على دعم احلزبني في أميركا: يؤّكد املعهد على 

األهمية الوجودية للدعم األميركي وعلى ضرورة احملافظة 

والدميقراطي،  اجلمهوري  احلزبني  مع  وطيدة  عالقة  على 

واحلذر من أن يظهر وكأّن إسرائيل جتر ّالواليات املتحدة 

إلى احلرب.

11. احملافظة على احلوار والتنسيق مع روسيا: يرى املعهد أهمية 

الوقوف ضد  عن  االمتناع  إلى  ويدعو  روسيا،  مع  العالقة 

املصلحة الروسية في احملافل الدولية، وإلى البحث عن طرق 

ملكافأة روسيا على تعاونها مع إسرائيل، مع أخذ حساسية 

املؤسسة األمنية األميركية جتاه روسيا بعني االعتبار .

12. بناء أسس دعم في أوروبا في مقابل موقف املؤسسة في 

بروكسل: يحّدد املعهد أن الهدف األهم بالنسبة إلسرائيل 

هو مؤازرة مساعي الواليات املتحدة ملنع تراخي أوروبا في 

الضغط على إيران.  كما يرى ضرورة اختراق موقف االحتاد 

األوروبي جتاه القضية الفلسطينية، وجتاه اجلوالن والقدس. 

ويدعو املعهد إلى اإلسراع في مد أنبوب الغاز من إسرائيل 

إلى أوروبا، مؤكًدا أن املصلحة االقتصادية ستؤدي إلى تعزيز 

العالقات مع دول القارة األوروبية.

13. احلذر في آسيا: يدعو املعهد إلى احملافظة على العالقات 

اخلاصة مع الهند، وإلى احلذر في العالقات مع الصني لعدم 

اغضاب الواليات املتحدة. كما يقترح املعهد العمل على تغيير 

طريقة تصويت الدول اآلسيوية في املنظمات الدولية تبًعا ملا 

اسماه »تراجع أهمية القضية الفلسطينية«.

14. تطوير األداء الدبلوماسي: يؤّكد املعهد ضرورة تطوير اجلهاز 
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وزارة  هيكلة  إعادة  وإلى  املجاالت،  كافة  في  الديبلوماسي 

اخلارجية وإلى تخصيص موارد لعمل دبلوماسي مكّثف، 

وبرامج  وإعداد موظفني  الكوادر  تأهيل  وإلى رفع مستوى 

لتعميق »العالقة مع اجلمهور في الدول العربية«.

الــشــعــراء   - الــكــامــلــة  إســرائــيــل  أرض  حــركــة 

كمحتلين

أقيمت هذه احلركة في آب 1967، بعد مرور شهر على حرب 

حزيران، ودعت إلى التمسك بأرض إسرائيل الكاملة واالستيطان 

فيها.21 وقد بادر إليها ثالثة من املنتمني إلى التيار العّمالي هم: 

نتان إلترمان، أهم شعراء إسرائيل في تلك الفترة، واألديب موشي 

شامير والناشط السياسي تسفي شيلوح، وثالثتهم جاءوا من 

قلب اليسار الصهيوني، ومّثل موقفهم هذا عملية انتقال نخب 

»يسارية« إلى تبّني املوقف السياسي لليمني اإلسرائيلي ومنحه 

تسويغات ثقافية »يسارية« اجلذور.

نشر نتان الترمان، الذي كان معروًفا بقربه من بن غوريون 

التعريف، مقااًل في  بال  لليسار الصهيوني  والشاعر األيقوني 

صحيفة معاريف بتاريخ 1967/6/16؛ أي أقل من أسبوع من 

انتهاء احلرب. وجاء في املقال: »األمر املهم في هذا االنتصار هو 

محو الفرق بني دولة إسرائيل وأرض إسرائيل ومن اآلن فصاعًدا 

الدولة واألرض هما ماهية واحدة.« وكتب أيًضا: »إذا اعترفنا أن 

التدريس  نعيد كتابة كتب  لنا علينا أن  أرض إسرائيل ليست 

واألهم علينا إعادة كتابة التوراة ذاتها«.22

أثار هذا املقال ضجة كبيرة وبدأ حراك لتشكيل جسم ميثل 

احلراك  هذا  إلى  انضم  الكاملة.   إسرائيل  أرض  أيديولوجية 

العشرات من الكتاب والشعراء واألدباء واحملاضرين والسياسيني، 

معظمهم من األحزاب العمالية، مباي وأحدوت وهعبودا ومبام، 

وقسم من منهم من املنتمني إلى التيار اليميني العلماني والديني.

ي نتنياهو السلطة عام 2009، الحظ مراسل صحيفة هآرتس أّن الكثير من 
ّ

بعد تول

ًرا 
ّ

الباحثين تركوا مركز شاليم، وأصبحت مكاتبهم فارغة، وكتب »لم يكن هذا مؤش

وظائف  في  العمل  إلى  هؤالء  انتقل  حيث  وتأثير،  قوة  إلى  بل  وضعف،  تراجع  إلى 

يمينية  أيديولوجية  شحنة  معهم  حاملين  المختلفة«،15  الوزارات  في  رة 
ّ
مؤث

متماسكة وخبرة اكتسبوها من خالل التدريب والعمل في المركز.  

اليمني اإلسرائيلي “املنتصر”: محاولة شرسة لتغيير املفاهيم.
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في أيلول1967، نشرت الوثيقة التأسيسية للحركة من أجل 

أرض إسرائيل الكاملة، وجاء فيها: »أرض إسرائيل الكاملة هي 

اآلن بحوزة الشعب اليهودي. وكما ال يحق ألحد التنازل عن دولة 

إسرائيل، ال يحق لنا التنازل عّما جاءت به هذه الدولة وهو أرض 

ومنها  معروفة،  شخصية   58 الوثيقة  على  ووقع  إسرائيل.«23 

الشاعر نتان الترمان واألديب موشي شامير وشاعر اليمني أوري 

تسفي غرينبرغ، والكاتب شموئيل يوسف عغنون، الذي حاز الحًقا 

على جائزة نوبل لألدب، والشاعر حاييم غوري والكاتب أهرون 

أمير ، واملفّكر الفاشي يسرائيل إلداد، الذي يعد من أهم منظري 

اليمني وهو مترجم نيتشه إلى اللغة العبرية، وغيرهم.  وفي مقال 

نشره يوم 1967/11/10، هاجم الكاتب الصحافي عموس إيلون 

هذه املجموعة واصًفا إّياها بشعراء ألجل الضم واالحتالل، مشيرًا 

إلى أن ضّباط اجليش أكثر اعتدااًل منهم.24

لقد وضعت قيادة احلركة ألجل أرض إسرائيل الكاملة األسس 

السياسية والفكرية للضم واالستيطان وال تزال هذه األسس ذات 

تأثير في املجتمع اإلسرائيلي حتى يومنا هذا.   ومبناسبة مرور 

خمسني عاًما على هذه احلركة، حتّدث دان ليئور، كاتب بيوغرافيا 

نتان الترمان، قائاًل: "مواقف ورؤيا احلركة متجّذرة ومتغلغلة في 

املجتمع اإلسرائيلي وفي كل التيارات السياسية. وقد عّبر الترمان 

عن املشاعر العميقة للمجتمع اإلسرائيلي، التي ولدت حينها وما 

زالت قائمة إلى اليوم. و»الدليل أننا لم نستطع كمجتمع خالل 

خمسني عاًما أن نتوصل إلى إستراتيجية سياسية تتخلص من 

فكرة أرض إسرائيل الكاملة. لم يكن الترمان صوًتا وحيًدا في 

الظلمات، بل عبر مبّكرًا عن عقيدة ال يزال املجتمع اإلسرائيلي 

يؤمن بها بهذا الشكل أو ذاك«.25

بعد إقامة حركة »غوش اميونيم« انتقل مركز الثقل في مشروع 

مثلته هذه  الذي  الديني،  اليمني  إلى  الكاملة«،  »أرض إسرائيل 

احلركة، وتضاءل دور احلركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة وجرى 

حلّها عام 1976، مع بقاء افكارها وأيديولوجياتها فاعلة ومؤثرة 

عند كافة التيارات السياسية وخصوصا في اجلانب اليميني.

المركز األورشليمي للشؤون العامة – المطبخ 

الخلفي لسياسات اليمين

 Jerusalem( العامة  للشؤون  األورشليمي  املعهد  تأسس 

Center for Public Affairs - JCPA( عام 1976، ويقع مقره في 

حي القطمون في القدس الغربية،26 في مبنى ذي قيمة معمارية 

الفلسطيني  الثري   ،1932 عام  شّيده  خاصة،  وفّنية  وتاريخية 

يوليوس ماثيو مرقص.  الشخصية املركزية في املركز هي دوري 

غولد، الذي عمل سفيرًا إلسرائيل في األمم املتحدة ومستشارًا 

لوزارة اخلارجية  نتنياهو وأريئيل شارون ومديرًا عاًما  لبنيامني 

اإلسرائيلية.  ويتمحور عمل املركز في إعداد حتليالت ومقترحات 

والشعب  إسرائيل  أعمال  جدول  على  املطروحة  املواضيع  حول 

اليهودي وفي القضايا اإلستراتيجية ويعنى بالشؤون السياسية 

واألمنية والقضائية، ويقوم بتوزيعها على صّناع القرار في إسرائيل 

والعالم. تشمل خطة البحث في املركز عالقات إسرائيل الدولية، 

الصراع العربي اإلسرائيلي، عالقة إسرائيل بيهود العالم، قضايا 

سياسية واقتصادية وأمنية في الشرق األوسط، القدس والعملية 

السياسية، القانون الدولي، مواجهة نزع الشرعية عن إسرائيل 

وحمالت املقاطعة )BDS( والعالقات األوروبية اإلسرائيلية.

ويقوم املركز بالترويج لسياسة أكثر تشّدًدا، ويدعو إلى وقف 

دخول األموال إلى غزّة، وإلى منع السلطة الفلسطينية من دفع 

تغيير  وإلى  واجلرحى،  والشهداء  األسرى  لعائالت  املخصصات 

األمر الواقع في املسجد األقصى. 

إسرائيل  »أرض  مشروع  في  الثقل  مركز  انتقل  ايمونيم«  »غوش  حركة  إقامة  بعد 

الكاملة«، إلى اليمين الديني، الذي مثلته هذه الحركة، وتضاءل دور الحركة من أجل 

وأيديولوجياتها  افكارها  بقاء  مع   ،1976 عام  ها 
ّ

حل وجرى  الكاملة  إسرائيل  أرض 

فاعلة ومؤثرة عند كافة التيارات السياسية وخصوصا في الجانب اليميني.
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اليمين اإلسرائيلي للسيطرة  المعاهد مساهمة مركزية في مشروع  تساهم هذه 

على الدولة العميقة وليس فقط على الحكم والسلطة، وهي تقوم بالتنظير لذلك 

ووضع الخطط وبناء اإلستراتيجيات وتنتقل حتى إلى العمل المباشر.

خالصة

في القرن احلادي والعشرين، ومع زيادة تعقيد املعرفة والتضخم 

ومراكز  معاهد  وتأثير  أهمية  تزداد  املعلومات،  كم  في  الرهيب 

التفكير، التي تصوغ األفكار وتبني اإلستراتيجيات ومخططات 

ومقترحات العمل لتقدميها ملتخذي القرار في سبيل »التسهيل« 

على قراراتهم.  في إسرائيل، هناك العشرات من هذه املعاهد 

املالحظ،  متعددة.  اختصاص  ومجاالت  مختلفة  اجتاهات  من 

أنه طرأ في السنوات األخيرة ارتفاع في تأثير معاهد التفكير 

اليمينية ومكانتها بالّذات، والتي بدأت تبلور أفكارًا وسياسات 

وإستراتيجيات لنفسها وملشروعها األيديولوجي السياسي، وتبني 

على أساسها اقتراحات لصّناع القرار، لتحويلها إلى التنفيذ. 

فيما يلي بعض اإلضاءات على هذا الدور وهذا املشروع:

هناك ارتفاع حاد في دور معاهد الفكر اليمينية ومكانتها   .1

وعددها وتأثير ها ومتويلها في إسرائيل. أصبح عدد كبير 

وأعضاء  وزراء  بها  واملرتبطني  املعاهد  هذه  »خريجي«  من 

قسم  يحتل  كما  مهمة،  مواقع  في  وموظفني  كنيست 

منهم مكاًنا مهًما في مؤسسات اإلعالم والتعليم والثقافة. 

لم  باملسؤولني  املعاهد  هذه  عالقة  فإّن  ذلك  إلى  باإلضافة 

تعد عالقة استشارة فحسب، بل غدت عالقة تعاون وعمل 

مشترك، وأكبر دليل على ذلك هو مترير قانون القومية، الذي 

يعد أهم حدث قانوني في إسرائيل منذ عشرات السنني.

اخلطاب  على  به  وتغلّ احلقوق  خطاب  املعاهد  هذه  تتبّنى   .2

األمني، وتشّدد كلّها على ما تسميه »حق شعب إسرائيل 

في أرض إسرائيل«، وهي تّدعي أن السيطرة اإلسرائيلية 

على فلسطني عموًما وعلى الضفة الغربية والقدس تستند 

إلى االعتبارات األمنية،  التاريخي« وليس فقط  إلى »احلق 

وال تكتفي بعرض هذه الفكرة إسرائيلًيا، بل تقوم بترويجها 

دولًيا، وهي جتد آذنًا صاغية في أوساط أميركية معّينة.

تدعو هذه املعاهد إلى إدارة الصراع، وبعضها إلى حسمه،   .3

لكّنها ترفض كلًيا أي حديث عن حل الصراع، بادعاء أّن هذا 

غير ممكن في احلقبة احلالية. لذا هي ال تنتج مقترحات 

ومشاريع حل سياسي، بل إجراءات لالستفادة من الفرص 

الشرعية عن  واالستيطان وسحب  لالحتالل  ومنح شرعية 

احلق الفلسطيني.

تسعى معاهد اليمني إلى سن قوانني تشّدد على الطابع   .4

الصهيوني للدولة وعلى »حقوق اليهود والشعب اليهودي«.  

كما تسعى إلى أحداث ثورة محافظة )إذا صح التعبير( في 

اجلهاز القضائي على كافة املستويات، إلضعاف دوره مقابل 

السلطتني التشريعية والتنفيذية، مبا يخدم مصلحة اليمني 

السياسية والعقائدية ومشاريعه.

اليمني  املعاهد مساهمة مركزية في مشروع  تساهم هذه   .5

اإلسرائيلي للسيطرة على الدولة العميقة وليس فقط على 

احلكم والسلطة، وهي تقوم بالتنظير لذلك ووضع اخلطط 

وبناء اإلستراتيجيات وتنتقل حتى إلى العمل املباشر.

األميركي  باليمني  وفكرًيا  ا  مالّيً مرتبطة  املعاهد  هذه  كل   .6

وباالجتاهات اليمينية عند يهود أميركا.

تعتمد هذه املعاهد إستراتيجية اليمني اإلسرائيلي اجلديد،   .7

الذي ال يسعى لالندماج في النخب القائمة، بل يبني بدياًل 

مؤسساتًيا وبشرًيا لها.

تتبّنى هذه املؤسسات سياسة ليبرالية اقتصادية متطرفة   .8

آين  وحتى  وترامب  تاتشر  مثل  من شأن ممثليها  وترفع 

راند، وتسعى لسن قوانني واتخاذ إجراءات تقلص دور الدولة 

وحترير السوق من الضوابط وتشجيع املنافسة حتى في 

التنظيم  في  احلق  وتقييد  والتعليم  الصحة  مثل  مجاالت 

النقابي واحلق في اإلضراب، وغيرها.

تعمل كل هذه املؤسسات على تأهيل وتهيئة كوادر وقيادات،   .9

لتأخذ مكانها في إدارة الدولة ومؤسساتها وأذرعها، حاملة 

للعمل  وحماًسا  اليميني  الفكر  من  فاعلة  شحنة  معها 

ولتنفيذ مشاريع اليمني.

أحياًنا،  وناعمة  غالًبا  اليمينية حرًبا شرسة  املراكز  تشّن   .10

ضد النخب واملؤسسات القائمة من محاضرين وجامعات 

وصحافيني ووسائل إعالم وموظفني كبار ومثقفني وفّنانني 

ومؤسسات ثقافية وإدارية وقضائية مختلفة، والهدف هو هّز 

مكانتها وإضعاف دورها وردعها عن اتخاذ مواقف وإجراءات 

ال تروق لليمني اإلسرائيلي.
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