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سيناريوهات المرحلة المقبلة :انتخابات بحسب توقيت نتنياهو!

كلمة في البـدايـة

كتب برهوم جرايسي:

ما بعد االتفاق اإلسرائيلي -اإلماراتي

يمكن الق���ول اآلن إن هناك أربعة س���يناريوهات أمام رئيس
الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو أقواه���ا انتخابات
مبك���رة ،إما في مطلع  2021أو في أوائ���ل صيف العام المقبل؛
وأضعفه���ا ،تغيير تركيبة االئتالف بض���م كتلة «يمينا» ،في
حين أن سيناريو شق كتلة أزرق أبيض ليس نسجا من الخيال،
والسيناريو الرابع معدوم االحتماالت :استمرار الحكومة حتى
يومها األخير ،ألن هذا بالنس���بة لنتنياه���و كمن يركض نحو
مقصلته السياس���ية ،وال ش���ك في أن االنتخاب���ات األميركية
ستعلب دورا في حسابات نتنياهو السياسية.

أنطوان شلحت

*****
لم يشهد الكنيست اإلس���رائيلي ،على مدى سبعة عقود ّ
ونيف ،أياما
كهذه ،فبعد ثالث جوالت انتخابية في غضون  11شهرا ،فإن شلل الحياة
البرلمانية مس���تمر منذ ما يزيد عن  20ش���هرا .فف���ي مثل هذه األيام
من كل عام ،يكون الكنيس���ت في عطلته الس���نوية األطول ،وتس���تمر
 12أس���بوعا ،إال أنها اقتصرت حاليا على أس���بوع واح���د فقط ،على ضوء
التطورات .ورغم س���ن قانون َ
منع حل الكنيست يوم  25آب المنتهي ،إال
أن االنطباع السائد في أروقة الكنيست هو أن األزمة قد تتفجر في وقت
أقرب من المتوقع لها ،وأن المس���ألة متعلقة فقط بحس���ابات نتنياهو
الشخصية ،وال أكثر.
فاالتف���اق المبرم بي���ن كتلتي االئتالف األكبر ف���ي الحكومة الحالية،
الليك���ود وأزرق أبيض ،ترك ثغرات عديدة ،ولك���ن األمر األبرز هو حالة
عدم الثق���ة الدائرة بين الكتلتي���ن ،وبالذات بين رئيس���يها بنيامين
نتنياهو وبيني غانتس ،فاألخير اس���توعب ،كما يبدو ،أنه لن يصل إلى
رئاس���ة الحكومة ،رغم كل التعهدات ،حتى وإن وافق على كل الشروط
والمسارات التي يطرحها نتنياهو.
واالتف���اق المبرم يذكر أنه حتى  23كانون األول س���يقر الكنيس���ت
الموازن���ة العامة ،ولكن���ه لم يحدد ما إذا س���تكون ميزاني���ة مزدوجة
للعامي���ن الج���اري والمقبل ،رغم أنه في ذلك التاري���خ من المفروض أن
يكون قد ش���ارف االنتهاء من إقرار ميزانية الع���ام المقبل؛ فنتنياهو
وفريق���ه الضيق يقولون إن الحديث عن ميزانية عام واحد ،وليس للعام
المقبل ،وهذا ما رفضته كتلة أزرق أبيض.
والقضي���ة الثانية أن االتفاق يقضي بعدم القي���ام بتعيينات كبيرة
في الجهاز الحاكم ،حتى إقرار الموازنة ،والقصد القائد العام للش���رطة،
والمدعي العام للدولة ،إال أن الليكود يصر على تشكيل لجنة تعيينات،
وهو ما ترفضه كتلة أزرق أبيض.
ويقول أعضاء كنيس���ت من القائمة المشتركة ،في محادثات خاصة،
إنه في اجتماع���ات اللجان البرلمانية حول المواضيع الس���اخنة ،يقف
ّ
ص���ح التعبير ،أمام
تقريب���ا نواب المعارضة ف���ي «موقف المتفرج» ،إن
الصراعات بي���ن نواب االئتالف أنفس���هم؛ ليس فق���ط الليكود وأزرق
أبيض ،وإنما أحيانا بين الليك���ود ونواب كتلتي المتدينين المتزمتين
الحريديم :ش���اس ويهدوت هتوراة ،رغ���م أن المنطق يقول إن الصراع
يكون أساسا بين االئتالف والمعارضة .وغالبية القرارات المهمة تتخذ
بصعوبة داخل االئتالف.
وتفي���د تقارير أن الكنيس���ت يعمل على أس���اس برنام���ج يومي ،وال
توجد رؤى مس���تقبلية ،ألنه ال أحد يعلم كيف س���ينتهي اليوم ،أو ماذا
سيكون في صباح اليوم التالي ،بمعنى صدور قرار فجائي من نتنياهو
بحل الحكومة وبالتالي الكنيس���ت .ما يعني أن الحديث هو عن توقيت
االنتخاب���ات ،إذا ل���م يفاجئ نتنياه���و بتغيير تركيب���ة االئتالف ،رغم
صعوبة هذا وتعقيداته ،على ضوء التركيبة الحالية للكنيست.
السيناريو األول :انتخابات في موعدين
السيناريو األقرب لواقع حال االئتالف ،وما يجري في أروقة الكنيست،
هو االنتخاب���ات المبكرة ،ولكن توقيتها س���يكون بحس���ب احتياجات
بنيامين نتنياهو ،وفي مركزها محاكمت���ه ،التي من المفترض أن تبدأ
جلس���اتها المكثفة ،بواقع ثالث جلسات أسبوعية ،ابتداء من منتصف
الشهر األول من العام المقبل ،لالستماع لشهود اإلثبات ،وبعدها جولة
أخرى لالستماع لشهود الدفاع.
وحس���ب التقديرات ،فإن هذه الجلس���ات ستس���تمر ألسابيع طويلة،
ولربما ش���هرين وأكث���ر ،في حال لم تتوقف المحاكمة لهذا الس���بب أو
ذاك .وف���ي حال لم يعمل نتنياهو أي ش���يء من أجل تأجيل جلس���ات
المحاكمة ،فإنه س���يكون عليه إجراء االنتخابات في موعد يتجاوز تاريخ
جلسات المحكمة ،بمعنى إما في األيام األخيرة من العام الجاري ،أو أول
أيام العام المقبل .وهذا يس���توجب حل الكنيس���ت في منتصف شهر
أيل���ول المقبل ،لكون االنتخابات تحتاج إلى  90يوما على األقل ،من يوم
حل الكنيس���ت حتى يوم االنتخابات ،وعادة تأخذ وقتا أطول .وفي حال
ل���م يتم حل الكنيس���ت حتى النصف الثاني من أيل���ول المقبل ،فهذا
يعني أن نتنياهو س���يجر ائتالفه حتى نهايات العام الجاري ،ويتوصل
التفاق حول الموازنة العامة ،الواجب إنجازها حتى يوم  23كانون األول
المقبل ،ثم يماطل ألسابيع ،حتى يحل الحكومة والكنيست ،ويتجه إلى
انتخابات تجري في أوائل الصيف ،ويكون قد تجاوز مشهد جلوسه على
كرس���ي االتهام في المحكمة ،رغم أن المحكمة ال تؤثر على ش���عبيته،
وهذا ما ثبت في الجوالت االنتخابية الثالث.

غانتس «يصحو» في فخ ُمحكم.

بالنسبة الحتمال إجراء انتخابات في آذار ،فإنه سيكون ممكنا فقط إذا
نجح نتنياهو في تأجيل المحكمة.
هناك هاجس���ان تساقطا الواحد تلو اآلخر من أمام نتنياهو في األيام
األخيرة :األول سن قانون يمنع من هو متهم ويواجه محاكمة من تكليفه
بتشكيل حكومة جديدة ،فمشروع القانون الذي بادرت له كتلة تحالف
«يوجد مستقبل -تلم» قبل أكثر من أسبوعين ،سقط في الهيئة العامة،
ول���ن يكون بمقدور المعارضة طرحه من جديد عل���ى الهيئة العامة ،إال
بمرور  6أش���هر من يوم سقوط القانون ،ما يعني في نهاية شهر شباط
المقبل.
والهاجس الثاني ه���و أن تفرض عليه المحكم���ة تجميد صالحياته،
بس���بب س���ير المحكمة ،وه���ذا زال بع���د أن وعد المستش���ار القانوني
للحكوم���ة ،أفيحاي مندلبليت ،بأن ال يطل���ب وال يدعم طلبا من المحكمة
بتجميد صالحيات نتنياهو ،إذا تعهد األخير بعدم التدخل بالتعيينات
الكب���رى ،خاصة الوظائف المرتبطة بتطبيق القانون ،وهما :القائد العام
للش���رطة ،والمدعي الع���ام للدولة ،وقد أعلن نتنياه���و أنه ليس بنيته
التدخ���ل بتعيين���ات كهذه ،ولك���ن إذا جاء يوم التعيين���ات ،فإن أذرع
نتنياهو كافية لتفعل فعله ،وهو بعيد عن دائرة القرار.
يس���عى نتنياهو وكما قي���ل طيلة الفترة األخي���رة النتخابات مبكرة،
لتغيير تركيبة االئتالف ،واس���ترجاع األغلبية المطلقة لتحالفه الفوري،
من دون حزب «إس���رائيل بيتنا» بزعام���ة أفيغدور ليبرمان .ففي ائتالف
كه���ذا في حال تم ،سيس���عى للحص���ول على حصان���ة برلمانية تمنع
محاكمت���ه طالما يجلس على كرس���ي رئاس���ة الحكومة .وق���د ألمح ألمر
كهذا ،القائد العام السابق للشرطة روني ألشيخ ،في مقابلة مع صحيفة
«يديعوت أحرونوت» نشرت في نهاية األسبوع الماضي.

السيناريو الثاني :تغيير تركيبة االئتالف
الحدي���ث هنا أن يقنع نتنياهو كتلة «يمينا» بأن تنضم إلى الحكومة،
وه���ي تحالف أحزاب المس���توطنين ،التي باتت تض���م  5نواب بدال من
 6في يوم االنتخابات ،بانش���قاق رئيس حزب «البي���ت اليهودي» رافي
بيرت���س لينضم إلى الحكومة .وهذه الكتلة ه���ي من الحلفاء الفوريين
لليكود ونتنياهو ،ولكن األخير دفعها نحو صفوف المعارضة ،ثم أحدث
شرخا فيها.
لنتنياهو اآلن حلف سياسي داخل الحكومة يرتكز إلى  56نائبا ،وهم:
 36نائبا من الليكود ،وكتلة ش���اس 9 -نواب ،وكتلة يهدوت هتوراة7 -
نواب ،والكتلة المنشقة عن حزب «تلم» المعارض ،الذي كان شريكا في
التحالف الس���ابق ألزرق أبيض ،والنائبة أورلي ليفي -أبكسيس ،رئيسة
حزب «غيشر» ،والوزير رافي بيرتس ،رئيس حزب «البيت اليهودي».
المنطق يق���ول إن كتلة «يمينا» هي الحزب األكث���ر معنيا بانتخابات
مبكرة ،خاصة وهو يرى استطالعات الرأي تبشره بزيادة قوته بأضعاف،
من  6مقاعد في انتخابات آذار ،إلى  14وحتى  18مقعدا ،وفق استطالعات
متعددة .ورغم ما في هذه االستطالعات من عالمات سؤال ،إال أنها تطرح
مؤش���را لزيادة جدية لهذا التحالف اليميني االستيطاني ،وعلى األقل
س���يضاعف قوته مرة ،وغالبية المقاعد س���تكون على حساب الليكود،
الذي من ناحية المس���توطنين نكث حتى اآلن بوعده لفرض ما تس���مى
«السيادة اإلس���رائيلية» على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة
المحتلة.
كذلك فإن كتلتي الحريديم ،ش���اس ويهدوت هتوراة ،وحتى الكتلة
المنش���قة عن «تلم» ،تعهدت لكتلة أزرق أبي���ض بأنها لن توافق على
مناورة مفترضة لنتنياهو ليغير تركيبة االئتالف ،ولكن في السياس���ة
اإلس���رائيلية ال قيمة لتعهدات كهذه ،فمن الممكن االنقالب عليها في
لحظة .لذا فهذا السيناريو احتماله ضعيف ،بسبب موقف كتلة «يمينا».
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تأليف وإعداد :رونة سيلع

ترجمة :عالء حليحل

السيناريو الثالث :انشقاق في كتلة «أزرق أبيض»
تضم كتلة أزرق أبيض برئاس���ة بيني غانتس  15نائبا ،ولكنها دخلت
إلى االئتالف كفريق يضم  19نائبا ،والنواب األربعة ،هم :نائبان من حزب
العمل ،ونائبا الكتلة المنشقة عن «تلم».
وكما أش���رنا من قب���ل ،فإن كل نواب أزرق أبيض باس���تثناء الجنرالين
غانتس وغابي أش���كنازي جاؤوا تقريبا من الظل ،ولم يحلم أي منهم بأن
يجد نفس���ه بين ليلة وضحاها يجلس على كرس���ي وزاري .وهم يقرؤون
اآلن اس���تطالعات الرأي التي تتنبأ بأن كتلتهم ستخس���ر على األقل 5
مقاعد من مقاعدها الـ  ،15بمعنى أن بينهم من لن يعود إلى الكنيس���ت
في حال تم حلها والتوجه إلى انتخابات مبكرة ،ومنهم من يعرف أنه لن
يع���ود إلى مقعده الوزاري .وهذا من المفترض أن يخلق حلقات ضعيفة
داخل كتلة أزرق أبيض تس���مح لليكود بأن يحاول المناورة ويعمل على
ش���ق الكتلة لكس���ب ثلثها على األقل ،وقد ينجح بأكثر ،إذا نشأت حال
وكأنه ال مفر من انتخابات مبكرة.
ونشير هنا وفق تقارير صحافية ،إلى أن محاولة كهذه كانت قبل أقل
من شهرين لكنها لم تنجح.
السيناريو الرابع :استمرار الحكومة حتى آخر يوم
يعني استمرار عمل الحكومة الحالية حتى يومها األخير ،وفق ما تحدد
لها ،بمعنى حتى نهاية أيار  ،2023من ناحية نتنياهو كمن يركض نحو
مقصلته السياسية ،ولهذا فإن هذا سيناريو معدوم كليا ،وهو من نسج
الخيال ،ألن هذا يعني أن نتنياهو س���يتجه نحو اليوم الذي يسلم فيه
رئاسة الحكومة إلى شريكه /غريمه بيني غانتس.
وسيعني تسليم غانتس رئاس���ة الحكومة من ناحية نتنياهو نهاية
حياته السياس���ية ،ألنه حتى ثالث سنوات ستكون المحكمة قد نطقت
بحك���م أولي ،على األقل .وإذا اس���تندنا لما يقوله القائد العام الس���ابق
للشرطة روني ألشيخ في مقابلته السابق ذكرها مع «يديعوت أحرونوت»،
فإنه لن يخرج سالما من هذه المحاكمة.
ويقول ألش���يخ إنه لوال األدل���ة الدامغة التي كانت بيد الش���رطة
وتدين نتنياه���و ،لما دخلت في مغامرة بهذا المس���توى :التحقيق
م���ع رئيس حكومة قوي وهو يزاول مهامه ،والتوصية بتقديم لوائح
اتهام ضده.
ل���ذا فإن نتنياهو لن يقبل باالس���تمرار في هذه الحكومة ،وال إلى يوم
 21تشرين الثاني  ،2021الذي يقضي اتفاق التناوب بأن يسلم نتنياهو
فيه رئاسة الحكومة إلى غانتس.
حسابات االنتخابات األميركية
حس���ب تقديرات المحللين ،ف���إن لدى نتنياهو قلقًا م���ن االنتخابات
الرئاسية والتش���ريعية األميركية ،التي من المفترض أن تجري يوم 3
تشرين الثاني المقبل ،إذا لم يتم تأجيلها.
وبحس���ب االستطالعات فإن ش���ريكه دونالد ترامب ليس ضامنا الفوز،
أمام المرش���ح الديمقراطي جو بايدن ،الذي في ح���ال فوزه ،فإنه وحزبه
الديمقراطي ستكون لهما حسابات أخرى مع شخص نتنياهو ،على ضوء
تدخله مرتين في العامين  2012و 2016لصالح الحزب الجمهوري.
وي���رى نتنياه���و أن فوز بايدن س���يوجبه ب���أن تكون لدي���ه حكومة
متماس���كة ،مع مواقف يمينية اس���تيطانية حازمة ،تستطيع الوقوف
أم���ام إدارة يقودها بايدن .فاالئتالف الحال���ي بوجود كتلة أزرق أبيض
من المحتمل أن يزيد الضغوط على السياس���ات الصقرية التي يفرضها
نتنياه���و .وهذا موض���وع قائم بحد ذاته ويحتاج إل���ى وقفة تفصيلية
أكثر ،ولكن من ش���به المؤكد أنه سيلعب دورا في قرارات نتنياهو بشأن
حل الحكومة والكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى.

لئن كنا نواصل في هذا العدد األس���بوعي من «المش���هد
اإلس���رائيلي» الوق���وف على مزيد من المعان���ي الكامنة في
اتفاق التطبيع اإلس���رائيلي -اإلماراتي ،سواء من خالل زاوية
الرؤية اإلس���رائيلية أو اإلماراتية ،فلكون معنى ذلك االتفاق
وما يحيل إليه من دالالت سياسية وغيرها ليس مرهونًا فقط
بما يحتوي عليه ،وبما سبقه ّ
ومهد له ،وال فقط بما هو ّ
معول
علي���ه من جانب أطراف���ه الثالثة ،وهي إس���رائيل واإلمارات
العربية المتحدة والوالي���ات المتحدة ،وإنما أيضًا بما أعقبه
وم���ا ق���د يعقبه من تط���ورات عل���ى الصعيدي���ن اإلقليمي
ّ
يتغياه من
والدول���ي ،إما لجهة تدعيمه أو لجه���ة دحض ما
أهداف شتيتة.
وإن أكثر ما قد تقتضي اإلشارة إليه إلى اآلن هو ما يلي:
ّ
ً
إغ���راء كبيرًا لدول
ب���ادئ ذي بدء ،لم يش���كل االتفاق بعد
عربي���ة أخرى كي تتماش���ى ،ف���ي األقل علن���ًا وعلى رؤوس
األش���هاد ،مع عقيدة نتنياه���و القديمة المتج���ددة التي
تختزل عبارة «الس�ل�ام مقابل الس�ل�ام» مدلوالتها المباشرة
واألبعد مدى .وهذا هو بالضبط ما تش���ف عنه عدة تطورات
أعقب���ت االتفاق وفيها ما يدحض المزاعم اإلس���رائيلية ،وال
سيما االدعاء المتواتر بأن أثره على دول عربية سيكون أقرب
إل���ى أثر الدومينو ،فتح���ذو حذو اإلمارات تباع���ًا دول عربية
أخرى وتسقط في حضيض التطبيع مع دولة االحتالل ،خالفًا
لمبادرة الس�ل�ام العربية ،وتحقيقًا لعقيدة رئيس الحكومة
اإلسرائيلية.
وربم���ا يجدر بنا ،أكثر من التفاتنا إلى أثر االتفاق على دول
عربي���ة أخرى عدا اإلمارات ،والذي تتلطى به إس���رائيل بغية
تس���ويقه ،أن نلتفت إلى حقيقة أن االتفاق لم تترتب عليه
تداعي���ات دولية تصب في خدمة السياس���ة اإلس���رائيلية
حيال القضية الفلس���طينية والمشتقة من عقيدة نتنياهو
السالفة ،كما ذكرنا.
لاً
ً
وه���ذا ما انعكس ،مثا ال حصرا ،ف���ي موقف كل من أوروبا
واألمم المتحدة.
ّ
ّ
ُ
وفيم���ا يتعل���ق باألولى ،ال ب���د من مالحظ���ة أن ثمة غضبًا
إس���رائيليًا ّ
تفجر ال على أوروبا ككل بل على من تعتبر أنهم
ّ
األش���د حرصًا على سياس���تها اإلقليمية داخل هذه القارة،
وف���ي طليعتهم بريطاني���ا .ففي إثر إعالن اتف���اق التطبيع
اإلس���رائيلي -اإلماراتي بمبادرة م���ن اإلدارة األميركية التي
تنتهج سياس���ة نتنياه���و ،زار إس���رائيل وزي���ر الخارجية
البريطان���ي دوميني���ك راب بالتزامن تقريبًا م���ع زيارة وزير
الخارجي���ة األميرك���ي ماي���ك بومبي���وّ .
وحرر ه���ذا الغضب
تعليقات إس���رائيلية اعتبرت راب بمثابة «أسوأ شخص في
القدس هذا األس���بوع» ،ألنه برأيها «ال يرى التطورات» ،وجاء
من أجل «الدفع قدمًا بالسالم بين إسرائيل والفلسطينيين».
ووفقًا ألح���د تلك التعليق���ات ،فإنه بعد مغ���ادرة بريطانيا
االتحاد األوروبي في أعقاب البريكس���يت ،توقع األميركيون
من لندن أن تجدد حلفها مع واشنطن على حساب مشاركتها
في السياس���ة الخارجية لالتحاد األوروبي ،المعادية ألميركا
وإسرائيل ،لكن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون
ّ
خيب التوقعات ،ومع خيبة أمل األميركيين الكبيرة ،تواصل
حكومت���ه العمل إزاء إيران والفلس���طينيين بصفتها «وفية
لسياسة بروكسل (االتحاد األوروبي)» ،على حد تعبيره.
ومضت كاتبة التعليق قائلة :يعارض البريطانيون سياسة
الضغط عل���ى إيران ،وامتنعوا عن تأيي���د الواليات المتحدة
في مجل���س األمن في األس���بوع الماض���ي .ووزارة الخارجية
البريطانية ،ش���أنها ش���أن االتحاد األوروبي واألمم المتحدة،
ّ
ردت بب���رودة عل���ى إعالن تطبي���ع العالقات بين إس���رائيل
واإلمارات العربية المتحدة من خالل التش���ديد على الحاجة
إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
ومن ُ
المالحظ طبعًا أن غضب إس���رائيل يطاول األمم المتحدة
أيضًا .وتشير دراسة إسرائيلية جديدة حول الوجهات الرئيسة
في مس���ار العالق���ات بين إس���رائيل وهذه المنظم���ة الدولية
ً
تطالعون قراءة لها في هذا العدد ،إلى أن ثمة انتقاال قد تحقق
من سياس���ة «األمم المتحدة ال ش���يء» التقليدية (وهو ش���عار
ّ
س���كه رئيس الحكومة اإلسرائيلية األول دافيد بن غوريون في
العام  1955وترس���خ في الثقافة السياسية اإلسرائيلية معناه،
ومراده االس���تخفاف باألمم المتحدة والس���خرية منها إلى ّ
حد
اإللغاء التام) إلى توس���يع وتعميق محاوالت العمل الجدي في
صفوف األمم المتحدة ومن خاللها بغية ممارس���ة التأثير على
قراراتها ،على عكس ما تميزت به السياس���ة اإلس���رائيلية قبل
ذلك من خالل االتكاء على االدعاء القائل بأن «ثمة موقفًا معاديًا
إلسرائيل بصورة أوتوماتيكية في األمم المتحدة».
وتخلص الدراس���ة إلى أنه إلى أن���ه بالرغم من حدوث هذا
ّ
التحول في الموقف اإلسرائيلي فإنه كلما ّ
تعمق تدخل األمم
المتحدة في الصراع اإلس���رائيلي ـ الفلس���طيني ومكوناته،
ّ
تع���زز الميل إلى تبن���ي الرواي���ة الفلس���طينية في جميع
ّ
ومجرد هذا يعني أو ينبغي أن يعني أن ليس
مؤسس���اتها.
كل ما تقوم به إس���رائيل في مسعاها الذي ال يكل لتصفية
القضية الفلسطينية سياس���يًا ،على المستويين اإلقليمي
والدول���ي ،يؤتي أكله حتى وإن استش���عرت تحقق ذلك في
أوس���اط بعض الجهات العربية من خ�ل�ال تبني مواقف هي
أدن���ى بكثير من المواقف التي تتبناه���ا جهات غير عربية
وتجاه���ر بها ،وفيها ما يفس���د باس���تمرار فرح���ة نتنياهو
وراعيه في واش���نطن .ولكن تبق���ى المفارقة األكثر بالغة أن
هذين األخيرين ال يخفيان أن من بين أهدافهما االس���تعانة
بمواقف تلك الجهات العربي���ة لتغيير مواقف أطراف ذات
وزن في العالم ،من دون نجاح يذكر حتى اآلن.
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اتفاق اإلمارات  -إسرائيل ..هل يثبت نظرية «السالم مقابل السالم» أم يدحضها؟
كتب عصمت منصور:
في الثالث عش���ر من آب الحالي أعل���ن رئيس الواليات
المتحدة دونالد ترامب عن النجاح في التوصل إلى اتفاق
س�ل�ام بين دولتي اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل،
لتكون اإلمارات ثالث دولة عربية ّ
تطبع عالقاتها وتعقد
اتفاق س�ل�ام مع إسرائيل ،بعد اتفاق كامب ديفيد الذي
ّ
وقعه الرئيس المصري أنور السادات مع رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية مناحي���م بيغن في الع���ام  ،1979واالتفاق
األردني اإلسرائيلي الذي وقعه الملك حسين مع رئيس
الحكومة اإلسرائيلية إسحاق رابين في العام .1994
إن تس���مية الرئيس األميركي التفاق تطبيع العالقات
الدبلوماسية اإلماراتي اإلس���رائيلي بأنه اتفاقية سالم
( )peace agreementلم ت���أت عبثا وال يمكن اعتبارها
زلة لس���ان ،بل ج���اءت إلضفاء هالة ومزي���د من األهمية
عل���ى االتف���اق الذي يقض���ي بتطبي���ع العالق���ات بين
البلدي���ن اللذين لم يخوضا أي حرب بينهما وال ش���هدا
نزاعا مس���لحا ،وال توجد بينهما حدود مشتركة تتطلب
تسويات وتعديالت حدودية.
وبعد س���اعات من إعالن الرئيس األميركي عن االتفاق
الذي حمل اس���م «اتفاق أبراه���ام» خرج رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياه���و في مؤتم���ر صحافي
خاص ،كان س���بقه بمشهد مس���رحي حافل باإلثارة عند
خروجه المفاج���ىء من اجتماع المجلس الوزاري المصغر
الخ���اص بالكورونا ،والذي قصد أن يك���ون خروجا علنيا،
وأن يرفق���ه بكل اإليحاءات الممكنة التي تش���ير إلى أن
األمر مرتبط بمصلحة وطني���ة عليا وحدث دراماتيكي ال
يس���تطيع اإلفصاح عنه (اآلن) وال حتى إش���راك حلفائه
به (ألنه ال يريد أن يفس���ده التسريب اإلعالمي) ،وهو ما
رفع س���قف التوقعات واإلبهار إل���ى حده األقصى وفتح
باب التكهنات عاليا ،وس���لط كل األضواء صوب الساحر
الذي يقف بهدوء تحت هالة الضوء الوحيدة على مسرح
األحداث االفتراضي.
أجواء اإلثارة واإلبهار ،وإثارة فضول الجمهور واإلعالم،
لم تكن أدوات ثانوية أبدا ،بل هدفت إلى إزالة أي شبهة
بوجود ش���ركاء محتملين في صناع���ة المعجزة /اإلنجاز،
وتكريس صورة النجم األحادي الذي يقف على خش���بة
مسرح التاريخ الذي تكفل بصنعه أمام جمهور يوجه له
الطعنات ألس���باب تافهة (قضايا الفساد) ،وشركاء في
االئتالف ال يترك���ون له الهامش الكافي الجتراح المزيد
من المعجزات واس���تكمال مهمته المقدس���ة التي نذر
نفسه لها.
يدرك نتنياهو من خالل تجربت���ه الطويلة في الحكم
والتعامل م���ع الجمهور واإلع�ل�ام ،أن اللحظات الكريمة
والمتس���امحة التي يهبها التاريخ للسياس���ي وهو في
مرحل���ة األفول ،ه���ي لحظات نادرة وق���د ال تتكرر ،لذا ال
يج���ب االكتفاء بالهالة العابرة الت���ي تترافق معها ،بل
استغاللها واس���تنفادها حتى النهاية ،من خالل إطالة
أمدها وتكريس���ها عل���ى أنها معجزة ،واالس���تمرار في
إرس���ال رس���ائل مركزة ومكثفة ومتكررة وواضحة تؤكد
اس���تحالة وقوعها دون قدراته الفريدة التي يعرف هو
فق���ط كيف يوظفها الس���تنفادها حت���ى الرمق األخير،
ليس فقط دون مساعدة شركائه ،بل رغما عن مناكفتهم
الصبيانية وحداث���ة تجربتهم (األمر الذي قد يبدو بأنه
استكمال لحمالته االنتخابية الثالث ضدهم والتي رفع
فيها شعار أنه يلعب في دوري مختلف عنهم).

نظرية نتنياهو
لم يسهب نتنياهو في الحديث عن االتفاق بحد ذاته،
ّ
ذلك ألنه ال يحتوي على أية تفاصيل مركبة ومتش���ابكة
في حل عقد مزمنة ،وألنه ال يضع حدا ألنهار الدماء التي
تراق في الشوارع ،وال يتحدث عن حدود وطبيعة ،وال عن
أهمية األراضي التي س���وف تسترد ،وعن الجنود الذين
سيلقون السالح ويعودون من جبهات القتال التي تأكل
ش���بابهم ،بل لكون االتفاق الذي ال تتجاوز عدد كلماته
 450كلمة هو أقرب إلى إعالن النوايا ،والجمل اإلنشائية
المليئة بالوعود وحس���ن النوايا واآلم���ال الوردية التي
تبشر بالرخاء وفتح باب االستثمارات المتبادلة.
ً
بدال من ذلك تحدث نتنياهو عن نفس���ه ،أو باألحرى
عن نظريته التي اس���تطاع (عبر سنوات من العمل) أن
يضع من خاللها حدا لطريقة ونهج سابقيه ممن عقدوا
اتفاقيات س�ل�ام مع دول عربية عبر تقديم «تنازالت»،
واالنسحاب من األراضي التي احتلتها إسرائيل لهذه
الدول ،أو مقابل التسليم بمبدأ «األرض مقابل السالم»
في حالة الفلس���طينيين ،معلنا بش���كل مفصل أسس
نظريت���ه الجديدة ،والتي ج���اء الواقع أخي���را ليثبت
صحتها بشكل ال يمكن االستئناف ضده أو التشكيك

													
وزير الخارجية األميركي بومبيو يلتقي نتنياهو في  24الجاري ضمن جولة واسعة لتوسيع دائرة التطبيع.

به ،على ّ
حد تعبيره.
كانت نظرية نتنياهو مجرد ش���عار للمناكفة الداخلية
والته���رب من اس���تحقاقات عملي���ة الس�ل�ام والدعاية
االنتخابي���ة ،ولكن ما بدأ كش���عار اعتراض���ي على اتفاق
أوس���لو ورفضه في منتصف التس���عينيات م���ن القرن
المنصرم ،تطور مع الزم���ن ،وطول التهرب من اتفاقيات
الس�ل�ام أصبح نظرية متس���قة جاء االتف���اق مع اإلمارات
ليعطيها زخما و(يثبت) صحته���ا وواقعيتها وإمكانية
تطبيقها بنجاح.
االتفاق مع اإلم���ارات وفق نتنياهو هو األول مع دولة
عربية منذ  26عام���ا والذي يقوم على مبدأين يجعالنه
مختلفا عن االتفاقات الس���ابقة وهما :إنه س�ل�ام قائم
على أس���اس «الس�ل�ام مقابل الس�ل�ام» (وال شيء آخر)،
والثاني أنه س�ل�ام قائم من منطلق القوة ،أي أنه سالم
ل���م ينجز وما كان باإلمكان أن ينجز لو كانت إس���رائيل
ضعيفة أو أضعفت نفس���ها من خالل االنس���حاب إلى
حدود .1967
بدل االنسحاب وتقديم «تنازالت» اعتمد نتنياهو على
مبدأ إسرائيل القوية ،والتي يكمن مصدر القوة لديها في
الدمج الناجح بين اقتصادها المنتعش والقوي مع قوتها
العس���كرية وتفوقها النوعي ،مع عظمتها التكنولوجية،
ّ
وهي عوامل مكنتها من تحقيق تأثير دولي ومكانة غير
ّ
مسبوقة جعلتها دولة مرغوبة ومحط إعجاب.
بالنس���بة لنتنياهو هناك حقيقة بسيطة هي وحدها
القادرة على صنع الس�ل�ام وهي أن (القوة تقرب البعيد
والضعف يبعد القريب) ،خاصة في منطقة مثل الش���رق
األوسط (التي ال ينجو فيها سوى القوي) .أما القوي فهو
الذي يس���تطيع أن يصنع الس�ل�ام من موقع القوة التي
تدمج المركبات الثالثة السابقة الذكر.
نظرية نتنياهو كما ش���رحها في مؤتمراته الصحافية
ومقابالت���ه ما بعد توقيع االتفاق اإلماراتي (تدحض كليا
النظريات الفاش���لة التي ادعت أن أيا من الدول العربية
ال يمكن أن تعقد اتفاق س�ل�ام مع إس���رائيل من دون أن
يتم التوصل إلى حل عادل يقبله الفلسطينيون للقضية
األس���اس وهي القضية الفلسطينية) وهو ما يعني وفق
نظريته (الخضوع للفلسطينيين وتمليكهم حق الفيتو
على السالم مع العرب ،وتحويل إسرائيل إلى رهينة بيد
«المتطرفين»).

نتنياهو اقتبس نفس���ه أكثر من مرة خالل األسبوعين
األخيري���ن ليؤكد أن نظرية الس�ل�ام مقابل االنس���حاب
ّ
والضعف ول���ت من العالم دون عودة (اس���تخدم تعبيرًا
يطلق بالعادة على المحرقة النازية وهو» ليس بعد اآلن»)
وتم اس���تبدالها بنظرية أخرى تؤس���س لسالم حقيقي
قائم على مبدأ «السالم مقابل السالم».
السالم مع الفلسطينيين وفق نظرية نتنياهو يمكن أن
يتحقق كثمرة للتعاون العربي اإلس���رائيلي وإعادة وضع
العرب���ة خلف الحصان بديال عن النظرية الس���ائدة حاليا
والتي تضع حل القضية الفلس���طينية شرطا للسالم مع
الدول العربية.

نتنياهو اآلخر
يبدو أن نتنياهو وفي ّ
حمى تبشيره بنظريته الجديدة
واحتفائه بها ،عندما يتحدث عن اآلخرين الذين س���بقوه
وعق���دوا أو حاولوا عقد اتفاقيات س�ل�ام قائمة على مبدأ
«األرض مقابل السالم» ،إنما يقصد نفسه أيضا.
ففي خطابه الش���هير ،الذي وص���ف بالتاريخي ،والذي
ألق���اه في جامع���ة بار إي�ل�ان الع���ام  ،2009تحت ضغط
إدارة ب���اراك أوبام���ا ،قرر نتنياهو أن يوج���ه حديثه إلى
القادة العرب مباش���رة قائال« :إذا ما ُمنحنا هذه الضمانة
الخاصة بنزع السالح والتدابير األمنية الالزمة إلسرائيل،
وإذا ما اعترف الفلس���طينيون بإسرائيل كدولة الشعب
اليهودي ،فإننا سنكون مستعدين ضمن تسوية سلمية
مس���تقبلية للتوص���ل إلى ح���ل يقوم على وج���ود دولة
فلسطينية منزوعة السالح إلى جانب الدولة اليهودية»،
مش���ددا على أن «قضية األراضي ستكون مدار بحث في
اتفاق الوضع الدائم».
هذا الخطاب جاء بعد أكثر من عقد على توقيعه شخصيا
مع الرئيس الفلس���طيني الراحل ياسر عرفات على اتفاق
الخليل (بروتوكول الخليل) ،الذي أعادت فيه قوات جيش
االحتالل انتشارها في مدينة الخليل التي تعتبر الثانية
من حيث قدسيتها لدى المستوطنين ،ومشاركته بعدها
في مفاوضات (واي بالنتيش���ين) وبعدها بأقل من س���بع
س���نوات عل���ى تصويته لصالح االنس���حاب ال���ذي قاده
أريئيل شارون من قطاع غزة.
ه���ذه األمثلة باإلضافة إلى موافقت���ه على الدخول في
المحادثات الت���ي رعاها وزير الخارجي���ة األميركي جون

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

تقرير «مدار» اإلستراتيجي2020
المشهد اإلسرائيلي 2019
تحرير :هنيدة غانم

كي���ري في الع���ام  ،2014-2013تحت مب���دأ األرض مقابل
الس�ل�ام ،والتي تمخضت عنها الوثيقة التي أطلق عليها
وثيقة كيري ،والتي رغم أنها لم تنضج لتتحول إلى اتفاق،
إال أنها ّ
نصت ،وبموافقة مبعوث نتنياهو الخاص إسحاق
مولخ���و ،على أن (الحدود الجديدة واآلمنة والمعترف بها
دوليا إلسرائيل وفلسطين ستطرح للتفاوض على أساس
خط���وط العام  ،)1967تثبت أن نتنياهو يخاطب نفس���ه،
وأن اكتشافه الجديد لمبدأ «السالم مقابل السالم» فاجأه
هو شخصيا قبل أن يفاجئ رابين وبيغن.
حتى خطة ترام���ب «صفقة القرن» ،التي أعلن موافقته
ّ
عليها واشتق منها خطة الضم ،تس���لم بمبدأ (التنازل)
عن أراض في الضفة وإقامة كيان فلسطيني.

االتفاق اإلماراتي ومبدأ «السالم مقابل السالم»
ّ
والمدون اإلسرائيلي ميشيل
وصف رسام الكاريكاتير
ّ
كيش���كا نظرية «السالم مقابل الس�ل�ام» التي يروج لها
نتنياه���و بأنها مجرد ش���عار كاذب ،اله���دف منه خلق
تمايز بينه وبين اآلخرين والتقليل من أهمية االتفاقيات
الس���ابقة التي عقدت مع دول خاضت حروبا مع إسرائيل
لتصويرها على أنها اتفاقيات انطوت على تراجع وجلبت
سالم ضعفاء مقابل إعالن نوايا بفتح عالقات دبلوماسية
مع اإلمارات.
صحيفة «غلوبس» االقتصادية طرحت س���ؤاال تشككيا
ح���ول حقيقة كون االتفاق مع اإلم���ارات اختراقا تاريخيا
فع�ل�ا ،معتبرة أن اإلجاب���ة على هذا الس���ؤال تكمن في
اإلجاب���ة على س���ؤال آخر وهو :هل باإلم���كان فعال تجاوز
الفلسطينيين؟
حتى القناة الس���ابعة التي تعتبر إحدى أبواق اليمين
االس���تيطاني ،نقلت ع���ن حاخام البحرين مارك ش���ناير
قول���ه إن االتفاق م���ع اإلمارات أعاد وضع ح���ل الدولتين
على الطاولة بدل أن يلغي���ه باإلضافة إللغاء فكرة الضم
وإزالته���ا عن جدول األعمال .بينما قالت حركة «الس�ل�ام
اآلن» عل���ى موقعه���ا الرس���مي إن نظري���ة نتنياهو هي
محاول���ة للتهرب من مواجهة الص���راع الحقيقي والهام
الذي يؤثر على اإلس���رائيليين ،معتبرة أن شعار «السالم
مقابل الس�ل�ام» عبارة عن أخبار كاذب���ة ( )fake newsال
أكثر.
وأجرى معهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب

(أ.ف.ب)

ندوة موس���عة لمناقش���ة االتفاق بكافة أبعاده ليخلص
إلى أن أحد أهم مؤشرات االتفاق األكيدة هو أن القضية
الفلس���طينية تراجعت ولم يعد لها ذات التأثير لكنها
باقية ولم تنته.
لق���د توقع نتنياه���و أن يح���دث اتفاق اإلم���ارات أثر
الدومينو وأن تتبع بقية دول الخليج اإلمارات لتوقع على
اتفاقيات سالم قائمة على نفس المبدأ.
غي���ر أن الس���عودية ،الت���ي تعتبر الدولة اإلس�ل�امية
واإلقليمي���ة األهم ،جددت تأكيدها عل���ى أنها لن تطبع
عالقاتها مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية ،وهو
ما يشكل انتكاس���ة حقيقية لنظرية نتنياهو ،وتبعتها
الس���ودان بإقالة الناطق بلسان الخارجية السودانية بعد
إعالنه أن خطوة اإلم���ارات جريئة ،وأن بالده تتطلع لعقد
اتفاق سالم مع إسرائيل ،وتبع ذلك تأكيد القمة الثالثية
التي جمعت قادة مصر والعراق واألردن مركزية القضية
الفلس���طينية وتحقيق الس�ل�ام العادل والش���امل الذي
يلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ،وهو ما أكده
رئيس الوزراء المغربي س���عد الدين العثماني من خالل
رفض بالده كل عمليات التطبيع مع إسرائيل.
هذه المواق���ف من الدول التي كانت ّ
تعول إس���رائيل
عليها ،تثبت أن نظرية نتنياهو ليس���ت أكثر من تعبير
عن لحظة سياسية خاطفة وغير مستقرة ،تقاطعت فيها
عوام���ل داخلية تتمثل في حالة الضعف الفلس���طينية
واالنقس���ام الداخلي ،ودولية أبرزها وجود إدارة معادية
ف���ي البيت األبي���ض تجاهر بعدائها للش���رعية الدولية
وانحيازها أليديولوجيا وفكر اليمين اإلسرائيلي ،وحالة
ّ
عام���ة عربية منهارة مكنت م���ن تحقيق «إنجاز» جزئي ال
يؤسس لظاهرة أو اختراق كبير ،وأن القضية الفلسطينية
باقية إلى أن تحل على أساس حل الدولتين المستند إلى
الشرعية الدولية.
كم���ا أن االختراق الذي يمكن أن يؤكد نظرية نتنياهو،
وأن يجعلها قابلة للتحقق ،يكمن في القدرة على إحداث
اختراق ج���ذري في وع���ي ومواقف األح���زاب والنقابات
واألطر الش���عبية والنخ���ب العربية ،التي م���ا زالت تقف
كالس���د المنيع في وجه األنظمة التي تراودها نفس���ها
إما تحت الضغط األميركي ،أو اإلغراء اإلس���رائيلي ،بعقد
اتفاقيات تطبيع عالقات مع إسرائيل بمعزل عن القضية
الفلسطينية وحلها حال عادال.
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ّ
تكنولوجيا وأسلحة واتفاق تطبيع ..عن تشكل التحالف اإلسرائيلي -اإلماراتي
كتب محمد قعدان:
«س���يؤدي فتح العالقات المباش���رة بين اثنين من
أكثر المجتمعات ديناميكية في الش���رق األوس���ط
واالقتص���ادات المتقدم���ة إل���ى تغيي���ر المنطقة
(الشرق األوسط) من خالل تحفيز النمو االقتصادي،
ّ
التكنولوجي ،وإقامة عالقات أوثق
وتعزيز االبت���كار
بين الناس» (من ّ
نص اتفاقية الس�ل�ام بين اإلمارات
وإسرائيل 13 ،آب )2020
ّ
تش���كلت االتفاقية اإلس���رائيلية -اإلماراتية على
أس���اس الدفع قدمًا بمجموعة من المصالح والغايات
السياس���ية واالقتصادي���ة والجيوسياس���ية ،إال أن
مصلح���ة «تعزيز االبت���كار التكنولوجي» كما جاءت
في ّ
تبعية
تحالف (أو صياغة
ن���ص االتفاقية ،ضمن
ٍ
ٍ
طبيعة
خالل التكنولوجيا التي هي في
إماراتية) من
ِ
ِ
خاصة في ّ
وأمني ّ
ّ
ّ
تطور
عسكري
نسق
من
الحال ُجزء
ٍ
ّ
ّ
الكولونيالي،
اإلس���رائيلي
السياق
التكنولوجيا في
ِ
وأهميته
لفه���م ج���ذور االتف���اق
فيه���ا أهمي���ة
ِ
ِ
السياسية واالقتصادية.
ّ
تهت���م بالعالقات
للتحالف األخير
قراءتي ه���ذه
ِ
السابقة لهذا التحالف بين إسرائيل واإلمارات ،والتي
َ
تمحورت حول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في
شتى مرافق اإلمارات المدنية والعسكرية.
ً
إذن ،س���أعرض بداي���ة العالق���ات الس���ابقة ف���ي
أسواق
كحاجة إس���رائيلية إلى
العقدين األخيرين،
ٍ
ٍ
كحاجة إماراتية ،وأنتقل إلى محاولة
جديدة ،وأيضًا
ٍ
ّ
التكنولوجي
فهم التحال���ف األخير ،من المنطل���ق
ِ
ّ
َ
ّ
هيمن عالميًا ضمن مخطط االقتصاد
العسكري الذي
ّ
النيوليبرال���ي ،الذي يتأس���س بش���كل رئيس على
تجارة األسلحة وأجهزة األمن والمراقبة والضبط.
ِ

َ
عالقات ما قبل إعالن االتفاقية
امت���دت العالق���ات اإلس���رائيلية -اإلماراتية على
مدار أكثر من عقدين ،وهناك ما يقارب  500ش���ركة
إسرائيلية تعمل في اإلمارات .وكان ذلك بمساعدة
ّ
وزارة الخارجية اإلسرائيلية التي حفزت إقامة روابط
بين الشركات اإلسرائيلية وتلك اإلماراتية ،علمًا أن
ّ
متعددة ،من بينها المياه
التعاون يش���مل مجاالت
والتكنولوجيا والزراع���ة والصحة وتكنولوجيا قطاع
َ
قطاعي األمن الداخلي
الخدمات المالية ،إضافة إلى
باإلضافة إلى
القطاعان
وهذان
واألمن الس���يبراني،
ِ
ِ
�ّل�اّ
األس���لحة المتطورة ،يمث ن األعمدة األساس���ية
ُ
للتحالف ،وفقًا لتقرير نشر في صحيفة «هآرتس».
وكان���ت صحيفة «نيوي���ورك تايمز» كش���فت في
عالقات
تقرير لها قبل ع���ام (آذار  )2019النقاب عن
ٍ
ّ
المختصة
إماراتية مع مجموعة « »NSOاإلسرائيلية
في «الس���ايبر الهجوم���ي» .وذك���رت صحيفة «ذي
ماركر» اإلس���رائيلية يوم  19آب الحالي أن «اإلمارات
ه���ي ّأول ومن أهم زبائن المجموعة»ّ ،
ويبين التقرير
التعاون االس���تراتيجي بين الش���ركة اإلس���رائيلية
ّ
للتجس���س على معارضين سواء في داخل
واإلمارات
اإلمارات أو خارجها.
ّ
تجس���س إماراتية تحت اس���م
وارتبطت ش���ركة
« »Dark Matterبه���ذه المجموع���ة اإلس���رائيلية،
وذكرت صحيفة «نيويورك تايم���ز» أن مجموعة من
موظف���ي « »NSOالس���ابقين  -وجميعهم أيضًا من
الخبراء والمختصين السابقين في وحدة استخبارات
اإلش���ارات اإلس���رائيلية  ،8200وهي نسخة الجيش
اإلس���رائيلي من وكالة األمن القومي  -كانوا يعملون
في منش���أة أبحاث س���يبرانية تملكها شركة تابعة
لشركة «.»Dark Matter
ّ
وذلك يوض���ح أن العالقات والتحالف يتأسس���ان
ّ
تقنيات
على الخدمات والحاجة اإلماراتية بخصوص
وتكنولوجي���ات األم���ن والمراقب���ة والضب���ط .وذكرَ
ّ
التقرير أن الش���ركة اإلماراتية اس���تأجرت العديد
من خبراء االس���تخبارات اإللكترونية اإلس���رائيليين
لتطوير تقنيات لإلمارات.
تتطل���ع اإلمارات الي���وم إلى تثبي���ت موقعها في
ّ
العربية ،ضمن الس���يطرة على المعارضين
المنطقة
ِ
ّ
والتجس���س ومراقبته���م ،لكي تس���تطيع محاولة
ّ
التحك���م بخياراتها ومصيرها ،بالم���وازاة مع ضمان
ّ
ثبات
م���واد الخام ،والحف���اظ على
تجارة
اس���تقرار
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
اإلنتاجي .وتأتي هنا عالقات
الريعي ،غير
اقتصادها
ّ
ويتبين
ش���ركات «الس���ايبر الدفاعية»،
اإلمارات مع
ِ
هناك مزيد من النشاط ،خاصة في مجال اإلنترنت -
وفي اإلمارات العربية المتحدة هناك طلب كبير على
ه���ذه المنتجات .وتعم���ل « ،»Kato Networksفي

														
ترامب وصهره كوشنير في حفل اإلعالن عن االتفاقية اإلسرائيلية األميركية اإلماراتية.

مجال خدمات واتصاالت الحماية والملفات المرفوعة
على اإلنترن���ت « »SASEوتمتلك وتدي���ر فروعًا في
دبي .وشركة « »Check Pointالدفاعية اإللكترونية
تمتلك مكتب���ا في دبي ،ووظفت الش���ركة عددًا من
الموظفين اإلماراتيين منذ أكثر من عقد ،ومن هناك
تخدم الش���ركة دول الخليج عموم���ًا .وعمالؤها ،كما
هي الحال في جميع أنحاء العالم ،هم في األس���اس
مكاتب حكومية ومالية وشركات كبيرة.
وإننا نجد أن المعارك في الخليج أيضًا تحتدم بعد
دول
أحداث الث���ورات العربية في عام  2011وانخراط ٍ
إقليمية وعالمية في صنع سياسات بخصوص ضمان
مصالحها ،وفي الخليج نجد أن قبائل ّ
عربية تس���يطر
ّ
على مناطق مليئة بالنفط والغاز ،وكل قبيلة أصبحت
تطمح للهيمنة (قطر واإلمارات والسعودية أساسًا)
ّ
ّ
واإللكترونيات الحديثة
التقني���ات
باالعتماد عل���ى
واإلع�ل�ام ،وأش���ارت تقارير وس���ائل إع�ل�ام أجنبية
إلى أقوال مؤس���س شركة أمنية س���يبرانية ،روبرت
جونسون ،أنه «حتى أصغر دولة ،بميزانية منخفضة
جدًا ،يمكن أن تكون لها قدرة هجومية س���يبرانية»،
وأضاف أن «قطر واإلمارات العربية المتحدة تطاردان
بعضهما البعض ،وهذه الحرب تزداد دموية جدًا».
ّ
ُ
يعتمد أساسًا
تشكل تحالف إس���رائيلي -إماراتي
إذن عل���ى احت���دام صراعات إقليمية ف���ي المنطقة
َ
ّ
ويعبر التحالف
مرور عقد على الثورات العربية،
بعد
ٍ
ّ
تفاهم اس���تراتيجي حول المنطقة والترتيبات
عن
ٍ
ُ
السياس���ية التي يج���ب أن تجري ،وفق���ًا لترتيبات
ّ
أميركي،
تنس���يق
مصالح اإلم���ارات وإس���رائيل مع
ٍ
ّ
الهجومي
وبالتالي فإن التكنولوجيا والس���ايبر سواء
ّ
الدفاع���ي يكون���ان أحد أس���س صياغ���ة التعاون
أو
واالبتكار والتطوير.

ٌ
ّ
ّ
عربي
إسرائيلي ُمقابل استنزاف
تراكم
ّ
ّ
ّ
والعس���كري يمثل العمود األساس
األمني
القطاع
ّ
غياب
المنطقة العربي���ة ،ومع
لدولة إس���رائيل ف���ي
ِ
ِ
ٍ
حروب مباش���رة مع ه���ذه الدولة ،فه���ي تعمل على
ٍ
عالق���ات اقتصادية وسياس���ية وعس���كرية
إنش���اء
ٍ
م���ع دول في المنطقة ّ
لعدة أس���باب؛ أهمها تحقيق
ٍ
ّ
غياب
مع
ة
العربي
المنطقة
في
جيوسياسية
هيمنة
ِ
ٍ

ّ
دول إقليمية ّ
ومستقرة ،فهي تطمح كما تدعي
قوية
ٍ
ّ
ّ
القطري
التركي-
تحالفات مقابل التحالف
لتش���كيل
ٍ
ِ
ّ
ومجموعات مس���لحة أخرى ،وأيض���ًا مقابل التحالف
ٍ
ّ
ّ
الس���وري وحزب الل���ه اللبناني والحوثيين
اإليراني-
ّ
الشعبي في العراق ،بالتالي فهي
في اليمن والحشد
تبحث عن حلفاء لها في المنطقة ،علمًا أن االتفاقيات
م���ع مص���ر واألردن ليس���ت تحالفات ب���ل هي أقرب
ُ
تطمح إس���رائيل
الحياد اإليجابي .وثانيًا
التفاقيات ِ
زي���ادة صادراتها وخدماته���ا التقنية واألمنية
إلى
ِ
أسواق جديدة في المنطقة.
وفتح
والعسكرية
ٍ
ِ
وحينما كش���فت وس���ائل إعالم إس���رائيلية عن أن
االتفاقية تش���مل بيع طائ���رات أميركي���ة متطورة
هذه الصفقة
لإلمارات ،علت أصوات ُمعارضة ،بما أن
ِ
ُ ّ
خ���ل في مي���زان ّ
القوة كما يرى بع���ض الخبراء
قد ت
ِ
اإلس���رائيليون .وف���ي ه���ذا الصدد لفت المس���ؤول
السابق عن شعبة االستخبارات في الموساد ،حاييم
توم���ر ،في حديث إل���ى اإلذاعة العبري���ة ،إلى أنه «ال
توجد مش���كلة في رف���ع الحظر عن تزوي���د الواليات
ّ
وخاصة في
المتح���دة طائ���رات ‹إف  ›35لإلم���ارات،
حي���ن أن االتفاق مع أبو ظب���ي يمكن أن يكون مفيدًا
إلس���رائيل ضمن س���يناريوهات أخ���رى ،في خدمة
ّ
المواجهة ّ
ضد اإليرانيين» ،مما يوضح أن إس���رائيل
مهتمة أيضًا بتوسيع التعاون األمني مع اإلمارات.
وكان الباحثان فضل النقيب ومفيد قس���وم أوضحا
ّ
لصناعة
السياس���ي
خالصة كتابهما «االقتصاد
في
ِ
ِ
التقنية العالية في إسرائيل» أن التقسيم العالميّ
لالقتصاد الرأس���مالي َ
بين مراك���ز وأطراف من جهة،
ّ
ّ
صناعة التقنية العالية وخاصة
وتطور إسرائيل في
ِ
في قطاع األسلحة والسايبر من جهة أخرى ،جعال من
ّ
هذه األخيرة مركزًا إقليمي���ًا ضمن مخطط االقتصاد
العالمي ،بالتالي فإن ربط اقتصادات الدول ُ
ّ
المجاورة
ً
ّ
ال���دول في
بإس���رائيل ،س���يثبت معادلة تمنع من
ِ
المنطق���ة العربي���ة إقامة تنمية مس���تدامة .ويرى
ّ
عملية الس�ل�ام الت���ي انطلقت تحديدًا
الباحثان أن
ُ
ّ
ّ
هذه المعادل���ة ،حيث «أن
التس���عينيات تحفز
في
ِ
ُ
االس���تراتيجية اإلس���رائيلية ،ومن���ذ ب���دأت عملية
الس�ل�ام في الشرق األوس���ط في العام  ،1991تعمل،
وبدعم من التأييد األميركي ،كي تقود أوضاع السالم
ٍ

صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

«قانون أساس إسرائيل
الدولة القومية للشعب اليهودي»
الوقائع واألبعاد

تحرير وتقديم:
هـنـيـدة غـانــم

سياق تكريس دور
وأوضاع التطبيع مع إسرائيل في
ِ
االقتصاد اإلس���رائيلي كمركز واالقتصادات العربية
كأطراف» (ص .)190
ُ
هذه المعادلة؟
في
اإلمارات
موقع
وهنا نتساءل عن
ِ
ِ
ّ
المعركة
المار ذكره عن
وأش���ير إلى ما قاله جونسون
ِ
الدائ���رة َ
مقابلة على
بين قطر واإلم���ارات ،وأيضًا في
ٍ
َ
الب���ث المباش���ر لـ»واينت» في  16آب ،ذك���ر الجنرال
السابق في شعبة االستخبارات العسكرية («أمان»)،
ُ
ّ
نس���معه من ِقبل
وأكد أن «ما
عاموس يدلي���ن ،ذلك
اإلماراتيين هو أن قطر أخطر علينا من إيران».
ّ
ولع���ل ّ
مجرد هذا يوض���ح لنا احت���دام الصراع في
تدعيمه ،من
ودور إسرائيل في تعزيز ذلك أو
الخليج،
ِ
ِ
وخدمات تقنية وتكنولوجية سواء
أسلحة
خالل بيع
ٍ
ٍ
ّ
ّ
دول
من
والعديد
اإلم���ارات
في
ة
دفاعي
أو
���ة
هجومي
ِ
ّ
ّ
الخليجي
العربي
الخليج .ويعني هذا أن االس���تنزاف
ّ
عملية تراكم وتثبيت وضع إس���رائيل
ه���و ُجزء م���ن
كمركز اقتصاديّ
إقليمي وأيضًا على مستوى عالميّ.
ّ
ٍ
ّ
ّ
وهذا يتطلب أيضًا ،وفقًا لباحثين ،منع تشكل تكتل
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلي
اقتصادي يمنع أو يتحدى الدور
عرب���ي
ّ
المنطقة العربية.
االقتصادي في
ِ

صفقات األسلحة
في إث���ر تصريحات رئيس الحكومة اإلس���رائيلية
بنيامين نتنياهو ُ
لبيع مقاتالت «إف »35
المعارضة
ِ
األميركية لإلمارات ،قامت ه���ذه األخيرة بإلغاء لقاء
ً
ّ
علن���ي كان م���ن المفروض أن يجمع كال من س���فيرة
اإلمارات لدى األمم المتحدة مع نظيريها ،األميركية
واإلسرائيلي.
ً
وج���اءت خطوة اإلمارات عقب مؤتم���ر جمع كال من
نتنياهو ووزي���ر الخارجية األميرك���ي مايك بومبيو،
الذي قال في مؤتمر صحافي إنه لن يتم بيع أس���لحة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلي في
العس���كري
التفوق
بضمان
قد تخل
ِ
المنطقة.
وكان نتنياهو قال ،في بي���ان صادر عن مكتبه ،إن
«اتفاق الس�ل�ام التاريخي بين إس���رائيل واإلمارات
المتح���دة ل���م يش���مل أي موافقة إس���رائيلية على
أي صفقة س�ل�اح بين الواليات المتح���دة واإلمارات
المتحدة».

(أ.ف.ب)

ّ
أهمي���ة المقاتالت واألس���لحة
ونتس���اءل :ما هي
ّ
منظور اإلمارات؟ وكيف نستطيع فهم
المتطورة من
ِ
ّ
أهمية العالقات
أساساته ،وما هي
التحالف ،وما هي
ِ
سياق هذا التحالف؟
التكنولوجية في
ِ
يمكن القول إن االستحواذ على المقاتالت واألسلحة
ّ
المتطورة من منظور اإلمارات ّ
وتحالف
موقع
يعبر عن
ٍ
ِ
ٍ
ّ
منطقة الش���رق األوس���ط،
جيوسياس���ي جديد في
ِ
وأهمي���ة هذا االس���تحواذ يعكس م���ن جهة جوهر
جهة أخرى شرط إتمام االتفاقية كما
االتفاقية ،ومن
ٍ
ّ
تبين من موقف اإلمارات األخير.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «إسرائيل
بدأت بتزويد اإلمارات بأس���لحة حساس���ة عام 2010
كنوع من إسكاتها بعد فضح جريمة اغتيال القيادي
الفلس���طيني محمود المبحوح داخل فندق البستان
في دبي قبل عش���ر سنوات» .وكش���فت عن نقاشات
جرت في داخل المؤسس���ة اإلس���رائيلية حول إمداد
اإلم���ارات بطائرات أميركية متط���ورة «إف  »35وهو
رأس الجبل الجليدي لمداوالت أوسع بكثير دارت بين
نتنياهو وبين جهاز الموس���اد والجيش اإلسرائيلي
في هذا الش���أن .وقالت الصحيفة إن الجهة الوحيدة
في المؤسس���ة اإلسرائيلية التي أصرت على الرفض
ّ
تس���رب معلومات حول أجهزة
والمعارضة خش���ية
متطورة إس���رائيلية وأميركية للجه���ات المعادية،
هي الجيش.
وبالرغ���م من ذل���ك ف���إن العالقات اإلس���رائيلية-
ّ
يخ���ص قط���اع التقني���ات
اإلماراتي���ة ،فيم���ا
ّ
ً
والتكنولوجي���ات الحديثة ،تمثل ش���كال جديدًا من
العالق���ات على أساس���ات نيوليبرالي���ةَ ،
دون اعتبار
ّ
ّ
للقضي���ة الفلس���طينية ،بل إن
وسياس���ي
حقيقي
تحالف
االعتب���ار الوحيد هو مدى إمكانية تش���كيل
ٍ
ّ
اس���تمرارية النظامين،
يفي���د الطرفين وإمكاني���ة
ّ
وكل نظ���ام ف���ي س���ياق؛ اإلمارات���ي لك���ي يضمن
ّ
ّ
داخلي من خالل
ته عبر تحصين
وجوده
واس���تمراري ِ
ِ
االس���تحواذ على مقاتالت وأسلحة وأجهزة وتقنيات
متط���ورة ،والنظام اإلس���رائيلي في س���ياق تصفية
ّ
التوسع في محيطه
القضية الفلسطينية واستمرار
(المنطقة العربية) س���واء اس���تيطانيًا أو عسكريًا أو
اقتصاديًا.
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سعي للتأثير محموم
إلى
مزعوم
داء
ع
من
ـ
المتحدة
واألمم
إسرائيل
عالقات
ِ
ٍ

كتب سليم سالمة:

م���ا هي الس���مات األساس���ية الممي���زة للعالقة
المتبادل���ة بي���ن دول���ة إس���رائيل وهيئ���ة األمم
المتحدة ،بل هل ثمة سمات مميزة لهذه العالقة
ً
أص�ل�ا؟ م���ا ه���ي المنعرج���ات ،النق���اط الصعود
والهبوط ،التي ش���هدتها ه���ذه العالقة وما هي
أس���بابها وخلفياتها وكيف كانت مآالتها؟ ما هي
ً
آف���اق هذه العالقة مس���تقبال وما ه���ي المؤثرات
األساسية في أداء كال الطرفين على مسارها؟
هذه بعض األس���ئلة التي يحاول يارون سلمان،
المحاضر في موضوع إدارة وتس���وية النزاعات في
«جامعة بن غوريون» في بئر الس���بع ،البحث فيها
ضمن مقالة بحثية جديدة له نش���رت في «عدكان
اس���تراتيجي ـ منصة بحثية» (الع���دد  ،3المجلد
 ،23تم���وز  ،)2020الص���ادرة عن «معه���د أبحاث
األمن القومي» في إسرائيل ،تحت عنوان «عالقات
إسرائيل واألمم المتحدة في امتحان الزمن».
ينطلق الباحث من حقيقة أن عالقات إس���رائيل
واألم���م المتح���دة تمي���زت ،على مدى الس���نوات
الطويلة الماضية ،بوجهات مختلطة .ففي الجهة
األول���ى ،واجهت إس���رائيل الكثير م���ن القرارات
المنددة بسياس���اتها وممارس���اتها في العديد
م���ن الهيئات واللجان التابع���ة لألمم المتحدة ،ما
جسد «الخط المعادي حيالها» ،كما يصفه الكاتب.
وفي الجهة الثانية ،ش���هد التعامل اإليجابي مع
إسرائيل اتس���اعًا ملحوظًا تجسد ،ضمن ما تجسد
فيه ،في قبولها عض���وًا في مجموعة «أوروبا ودول
أخ���رى» (WEOG – Western European and
 )Others Groupف���ي الع���ام  ،2000ث���م انتخاب
مندوب إسرائيل لدى األمم المتحدة ،داني دانون،
نائبًا لرئي���س الجمعية العمومية في العام ،2017
إلى جانب التغيير التدريجي في أنماط التصويت
على قرارات دولية تخص إسرائيل أو تمسها.
بالبن���اء على هذا ،تذهب ه���ذه المقالة البحثية
إل���ى اس���تعراض الوجهات الرئيس���ة في مس���ار
العالق���ات بي���ن إس���رائيل واألمم المتح���دة ،مع
التركيز بش���كل خاص عل���ى ما يس���ميه الكاتب
«التحول الذي حصل في السياس���ات اإلسرائيلية
خ�ل�ال العقدي���ن األخيري���ن» ،تحلي���ل دوافع���ه
وخلفياته وأشكال تمظهره .وبضمن ذلك ،تخوض
المقالة في الس���ؤال حول كيفية التجسد الفعلي
للسياس���ة اإلس���رائيلية االس���تباقية على مسرح
األمم المتحدة خ�ل�ال العقدين األخيرين تحديدًا
ً
ادعاء مركزيًا
لتخلص إلى االستنتاج ،الذي يشكل
ً
في ه���ذه المقالة ،بأن ثمة انتق���اال قد تحقق من
سياسة «األمم المتحدة ال شيء» التقليدية (شعار
نحت���ه دافيد بن غوريون في العام  1955وترس���خ
في الثقافة السياسية اإلسرائيلية معناه ومراده
االس���تخفاف باألمم المتحدة والسخرية منها حد
اإللغاء التام) إلى توسيع وتعميق محاوالت العمل
الجدي في صف���وف األمم المتح���دة ومن خاللها
بغية ممارس���ة التأثير على قراراتها ،على عكس
ما تميزت به السياس���ة اإلسرائيلية قبل ذلك من
خالل االتكاء على االدع���اء القائل بأن «ثمة موقفًا
معاديًا إلس���رائيل بصورة أوتوماتيكية في األمم
المتحدة».
وقد ج���رت ،وتج���ري ،مح���اوالت العم���ل الجدي
لممارس���ة التأثي���ر عل���ى نه���ج األم���م المتحدة
وقراراته���ا عبر ث�ل�اث قن���وات مركزي���ة :األولى
ـ المس���اهمة ف���ي تحقي���ق األه���داف التنموية
العالمية؛ الثانية ـ إش���غال مناص���ب مركزية ،بل
مفتاحية ،في مؤسس���ات األمم المتحدة؛ والثالثة
ـ محاول���ة التأثي���ر عل���ى عملي���ات التصويت في
الجمعية العمومية ومجرياتها.
وينوه الكات���ب بأن التجديد األس���اس في هذه
المقالة ،ثم مس���اهمتها الجدية بالتالي ،يكمنان
في إخضاع عالقات إس���رائيل واألمم المتحدة إلى
التحليل بمنظور التسلسل الزمني المنهجي على
مدى بضعة عقود ،في مس���عى إلثبات وترس���يخ
االدع���اء القائ���ل بأن إس���رائيل تنتهج سياس���ة
استباقية تجاه األمم المتحدة.

تأسيس متزامن وصعود يعقبه هبوط
بنظرة ش���مولية ،يمكن الق���ول إن العالقات بين
إس���رائيل واألمم المتحدة ش���هدت فت���رات من
الصع���ود على مر الس���نين ،حقًا ،لكنها اتس���مت
بالهب���وط والتراج���ع غالبًا ،مع العل���م أن كلتيهما
تأسس���تا في مرحلة زمنية واحدة ـ فقد تأسست
األمم المتحدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية،
ف���ي الع���ام  ،1945من أج���ل حفظ األمن والس���لم
الدوليين ولمنع نشوب حروب جديدة مستقبلية،
على غرار الحربي���ن الكونيتين .بع���د ذلك بثالث
س���نوات ،في العام  ،1948تأسست دولة إسرائيل
فغدت الدولة الـ  59التي تنضم إلى األمم المتحدة

																	
السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة داني دانون.

وتفوز بعضويتها.
ّ
س���نيهما األولى ،في أواخ���ر األربعينيات من
في
القرن الماضي ،اتس���مت العالقات بين إس���رائيل
واألمم المتحدة باإليجابية ،إذ تبنت دولة إسرائيل
ميثاق األم���م المتحدة ومبادئ المس���اواة ،ضمان
الحق���وق للجميع وضم���ان العدال���ة االجتماعية،
وهي مب���ادئ تضمنتها «وثيقة اس���تقالل» دولة
إسرائيل نفس���ها ،أيضًا .وفي مطلع الخمسينيات،
س���عت إس���رائيل إلى تثبي���ت وتعزي���ز مكانتها
وتوثي���ق عالقاتها في الس���احة الدولي���ة ،بما في
ذل���ك في األمم المتحدة ذاته���ا ،في ضوء مواقف
وزير الخارجية اإلسرائيلية آنذاك ،موشيه شاريت،
الذي أولى الس���احة الدولية أهمي���ة قصوى .وفي
المحصلة ،أصبحت إسرائيل آنذاك دولة فاعلة في
األمم المتح���دة ،بعد الفوز بعضويتها ،ثم حظيت
بمكانة مرموقة نس���بيًا على خلفية المس���اعدات
الت���ي قدمته���ا إلى عدد م���ن ال���دول النامية في
أفريقيا بعيد تحررها من نير االس���تعمار األجنبي
وفوزها باالستقالل الوطني.
لك���ن في بداي���ة الحرب الب���اردة بي���ن الواليات
المتح���دة واالتحاد الس���وفييتي (س���ابقًا) بدأت
عملية تراجع تدريجي ف���ي موقف األمم المتحدة
وتعاملها حيال إس���رائيل ،عل���ى خلفية تطورات
دولي���ة مختلفة ،أبرزها أزمة برلي���ن (،)1949- 1948
ثم تقس���يم ش���به الجزيرة الكوري���ة والحرب بين
الكوريتين؛ لكن ،باألساس على خلفية الشلل الذي
أصاب مجلس األمن الدولي وعمله بفعل استخدام
االتحاد السوفييتي المتكرر لحق النقض (الفيتو).
فقد كان له���ذه التطورات التي رفعت حدة التوتر
بي���ن الدولتين األعظم آن���ذاك وبي���ن ممثليهما
الرس���ميين في هيئات األمم المتح���دة انعكاس
س���لبي واضح على دولة إسرائيل ،جراء انغالق باب
التعاون بينهما على نحو يمكن أن يعود بالفائدة
على المصالح اإلسرائيلية في األمم المتحدة.
اس���تمر التده���ور ،بعد ذلك ،ف���ي العالقات بين
إسرائيل واألمم المتحدة على مدى سنوات عديدة،
ب���ل تفاقم ه���ذا التدهور مع االرتف���اع المتواصل
في حدة الصراع العربي ـ اإلس���رائيلي ومع ازدياد
التدخ���ل من جانب األمم المتحدة في هذا الصراع،
حتى أن معاهدة الس�ل�ام بين مصر وإسرائيل في
العام  1979لم تقابل باستحس���ان في أروقة األمم
المتح���دة وهيئاته���ا ،وخصوص���ًا ف���ي الجمعية
العمومية حيث كانت األغلبية واضحة لكتلة الدول
العربية ودول عدم االنحي���از ـ اللتين عارضتا تلك
المعاهدة باعتبارها صفقة انفرادية وليست جزءًا
من تس���وية عربية ـ إسرائيلية شاملة .وابتداء من

مطلع الخمس���ينيات من القرن الماضي ،تضافرت
جمل���ة من العوام���ل الهامة لتجعل من إس���رائيل
مح���ط نقد متكرر والذع من جان���ب األمم المتحدة
ومؤسس���اتها المختلفة ،م���ن بين أبرزه���ا :بلورة
السياس���ة اإلس���رائيلية تجاه األمم المتحدة ،في
بداية الخمسينيات؛ الحرب الباردة وتغيير تركيبة
األمم المتحدة وتبني الرواية الفلس���طينية بشأن
الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني.

بلورة السياسة اإلسرائيلية تجاه األمم المتحدة
في مطلع الخمس���ينيات ،استمر جدل واسع كان
قد ب���دأ قبل ذلك ببضع س���نوات بين مدرس���تين
سياسيتين متقاطبتين بشأن السياسة الخارجية
اإلس���رائيلية وطرائق العمل حيال األمم المتحدة،
ال���دول العظمى والعال���م العربي .وقد تجس���دت
الف���وارق بين المدرس���تين ،بصورة أساس���ية ،في
طرق العم���ل التي ينبغي أن تعتمدها إس���رائيل
في تعاملها م���ع مواقف المجتمع الدولي بش���أن
قضايا أساس���ية في الصراع اإلسرائيلي ـ العربي.
كانت المدرس���ة األولى تلك التي قادها موش���يه
شاريت ،وزير الخارجية آنذاك وأحد واضعي أسس
العالق���ات الخارجية اإلس���رائيلية .وقد نادت تلك
المدرسة باإلقرار بأهمية الحلبة الدولية وبأهمية
منظم���ة األمم المتحدة ،محذرة م���ن مغبة انتهاج
إسرائيل سياسة من شأنها توسيع وتعميق النقد
الدولي عليها في مؤسس���ات األمم المتحدة .ومن
هنا ،دعا ش���اريت إلى الحوار والتف���اوض من أجل
حل اإلشكاالت والخالفات التي تنشأ بين إسرائيل
ودول العالم المختلفة واألمم المتحدة ،إلى جانب
تجنب أي خطوة من ش���أنها المس بالعالقات بين
إسرائيل واألمم المتحدة.
في المقابل ،كانت مدرسة بن غوريون التي دعت
إل���ى اعتماد نه���ج مغاير يقوم عل���ى إيالء العمل
الدبلوماسي والهيئات الدولية أهمية قليلة جدًا،
وهو م���ا عبر عنه بص���ورة واضحة ج���دًا في برقية
وجهها إلى ش���اريت إب���ان الحديث ع���ن «تدويل
القدس» ،إذ كتب فيها« :دولة إس���رائيل لن تقبل،
وال بحال من األحوال ،بأي سلطة أجنبية في القدس
اليهودي واقتطاعها من الدولة .وإذا ما وقفنا أمام
خيارين :الخ���روج من القدس أو الخ���روج من األمم
المتحدة ،فم���ن الواضح أننا س���نختار الخروج من
األمم المتحدة».
ابتداء من العام  1954فصاع���دًا ،وكلما تضعضع
الوض���ع األمني على الح���دود اإلس���رائيلية ،احتد
الصدام بين المدرستين ،إلى أن توصل بن غوريون
في الع���ام  1956إلى قناعة بأن ش���اريت قد أصبح

يش���كل عائقًا أمام تحصي���ن المصال���ح الحيوية
اإلسرائيلية فقرر عزله ،ما فتح المجال على وسعه
أمام التوجه المتش���دد في السياسة اإلسرائيلية
تج���اه األم���م المتحدة ،إل���ى جان���ب التقليل من
أهميتها حتى الحد األدنى ،وربما أقل أيضا.

الحرب الباردة وتغيير تركيبة األمم المتحدة
تختل���ف تركيبة األم���م المتحدة ف���ي المرحلة
الحالي���ة عم���ا كان���ت عليه ل���دى تأسيس���ها في
الع���ام  ،1945إذ برز آنذاك حض���ور دول مجتمعات
ديمقراطية .ف���ي أواخر الخمس���ينيات ،كان عدد
أعض���اء األم���م المتحدة ق���د زاد ع���ن  ،100غير أن
الزيادة العددية كان���ت مصحوبة أيضًا بتغييرات
طالت مميزات ال���دول في الجمعية العمومية ـ من
أغلبية الدول الديمقراطية إلى عدد كبير من الدول
الحديث���ة غير الديمقراطي���ة التي ال تزال خاضعة
لالستعمار الكولونيالي ،وهو ما قلب موازين القوى
ف���ي الجمعية العمومية ،إذ أصبحت قرارات تنديد
ً
بخرق حقوق اإلنس���ان في دول معينة تتخذ ،مثال،
ً
بأغلبية أصوات دول غير ديمقراطية أصال.
في هذا الس���ياق ،يقول الكات���ب إن مكانة دولة
إس���رائيل أيضًا تغي���رت إلى األس���وأ ،على خلفية
بروز كتلة الدول العربية واإلس�ل�امية ،ضمن كتلة
دول ع���دم االنحياز ،وهو م���ا خلق وضعًا «غير مريح
بالنسبة إلسرائيل».
تبني الرواية الفلسطينية
كلم���ا تعمق تدخ���ل األم���م المتح���دة بالصراع
اإلس���رائيلي ـ الفلس���طيني ومكونات���ه ،تع���زز
الميل إل���ى تبني الرواية الفلس���طينية في جميع
مؤسس���اتها ،حس���بما يق���ول الكات���ب .ويضرب،
هنا ،األمثلة التالية :اعت���راف الجمعية العمومية
في الع���ام  1970بـ»حقوق الش���عب الفلس���طيني
غي���ر القابلة للتصرف» ،بما فيه���ا حقه في تقرير
مصيره ،ث���م ق���رار الجمعية العمومية (تش���رين
األول  )1974توجيه الدعوة إلى ياسر عرفات لزيارة
األمم المتحدة وإلقاء كلمة أمام هيئتها العمومية
والمش���اركة ف���ي أبحاثه���ا ،ث���م ق���رار الجمعية
العمومي���ة (تش���رين الثاني  )1974من���ح منظمة
التحري���ر الفلس���طينية مكانة مراق���ب في جميع
مؤسسات األمم المتحدة ،ثم «القشة التي قصمت
ظهر البعي���ر» :قرار الجمعية العمومية (تش���رين
الثاني  )1975باعتبار الصهيونية حركة عنصرية ـ
وهو القرار الذي مثل عالمة فارقة مركزية في مسار
تدهور العالقات بين إسرائيل واألمم المتحدة.
يضي���ف الكاتب فيق���ول إن الجمعية العمومية

صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

ه ّبة ال ُبراق 1929

ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب
ترجمة :سليم سالمة

»

(أرش���يفية)

لألم���م المتح���دة «تتخ���ذ في كل س���نة جملة من
الق���رارات األحادي���ة الجانب ضد دولة إس���رائيل،
وبصورة مثابرة»! ويشير إلى أنها «في العام 2018
وحده اتخذت  21قرارًا يندد بإس���رائيل مقابل قرار
واح���د فقط يندد ب���كل واحدة من ال���دول التالية:
إيران ،س���ورية ،كوريا الش���مالية ،القرم ،ميانمار
والواليات المتحدة» وف���ي العام  2019اتخذت «18
قرار تنديد ضد إس���رائيل مقابل ق���رار واحد ضد
كل من س���ورية ،إيران ،كوريا الش���مالية ،الواليات
المتحدة ،ميانمار والق���رم» ،وهو ما «خلق االنطباع
بأن إس���رائيل هي الدولة األكث���ر تعرضًا للتمييز
السلبي في المؤسسات الدولية وفي األمم المتحدة
وأذرعها المختلفة».

دوافع خلف التغيير في السياسة اإلسرائيلية
أح���د االدعاءات المركزية في ه���ذه المقالة ،كما
ذكرن���ا ،هو القائل ب���أن ثمة تغيي���رًا ملحوظًا في
النشاط اإلسرائيلي في األمم المتحدة ومؤسساتها
خالل العقدين األخيرين ،يمتاز أساسًا بتبني توجه
استباقي يتجسد في ازدياد محاوالت التأثير على
األمم المتحدة من الداخل.
فما الذي دفع نحو هذا التغيير ،ابتداء من بداية
األلفية الثالثة؟
أوائ���ل التغي���رات التي س���اعدت عل���ى إحداث
التغيي���ر الجوه���ري في عالقات إس���رائيل واألمم
ً
المتحدة حصلت في التس���عينيات وشملت ،مثال،
انهيار االتحاد السوفييتي وتفككه وبقاء الواليات
المتح���دة دولة عظمى وحيدة ف���ي العالم ،انعقاد
مؤتم���ر مدريد للس�ل�ام في الش���رق األوس���ط ثم
مفاوضات واتفاقيات السالم اإلسرائيلية ـ العربية
(مص���ر واألردن) واإلس���رائيلية ـ الفلس���طينية
(اتفاقيات أوسلو) ،إضافة إلى اتساع العولمة.
صحي���ح أن ه���ذه العوام���ل س���اعدت ف���ي دفع
العالقات بين إس���رائيل واألمم المتحدة إلى األمام
ً
ولو قليال ،غير أن نقطة التحول الفعلية والحقيقية
في السياس���ة اإلس���رائيلية تجاه األمم المتحدة
أتيحت ابت���داء من العام  2000فصاعدًا ،فقط .وقد
تحق���ق هذا التحول بفضل ثالثة عوامل أساس���ية
ه���ي كما يعددها الباحث :ازدياد ملحوظ ،بل كبير،
في أهمية األمم المتح���دة ،على الصعيد العالمي
ومن وجهة النظر اإلسرائيلية ،وقبول إسرائيل في
مجموعة ال���دول األوروبية واألخرى في نطاق األمم
المتحدة ،والنشاط الفلس���طيني الفاعل في األمم
المتحدة ولجانها ومؤسساتها المختلفة.

الثالثاء  2020/9/1الموافق  13محرم  1442هــ العدد  454السنة الثامنة عشرة

5

ّ
سنة دراسية جديدة في إسرائيل في ظل أزمة كورونا :تعمق التمييز بأنواعه
المدارس اإلسرائيلية في زمن كورونا :تجليات جديدة للتمييز.

كتب هشام نفاع:
ُ
تفتتح هذا األسبوع كالمعتاد في كل عام ،مطلع أيلول ،السنة
ّ
المدرسية.
التعليمية في إس����رائيل لبعض أو لجميع المراحل
ّ
وتحل الس����نة كسائر دول العالم تحت وطأة األزمة الناجمة عن
اس����تمرار تفشي وباء فيروس كورونا ،بكل ما يحمله من تبعات
وما يفرضه من إجراءات.
ّ
مج����ال التعليم مرك����زي جدا في هذا الس����ياق ألن����ه يرتبط
ّ
ّ
بحياة الجمي����عّ ،
ممن يتعلمون ويعلم����ون وممن يعملون حين
يك����ون أوالدهم في أط����ر التعليم .في الـ 24من ش����هر آب خرج
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بواحد جديد من
خطاباته المباشرة المتلفزة «بفضل» أو «بزعم» أزمة كورونا .كان
هذا وس����ط أزمة ُحكم جديدة ناجمة عن الخالفات القاسية بين
مركب����ات تحالف الحكومة .وهنا أيضًا ،بعد أن تباهى للمرة كذا
بما يسميه «معاهدة السالم التي أبرمناها مع اإلمارات العربية
المتحدة» وبأنه سيستضيف «هنا في أورشليم صديقي ،وزير
الخارجي����ة األمريكي مايك بومبيو» للعمل «على إحالل الس��ل�ام
مع مزيد من الدول» على حد قوله ووصفه للتطبيع ،عاد مضطرًا
ّ
متحمس الى األزمة المركزية الراهنة :األزمة االقتصادية
وغير
العميق����ة الناجمة عن ش����كل معالجة حكومت����ه ألزمة كورونا.
وهو لم يحمل جديدًا لم يعرف����ه جمهور متابعيه ،خصوصًا ما
«كاش����فهم» به« :نش����هد فترة صعبة .حيث أنزل إلى األسواق،
وأتفقد المصال����ح التجارية ،وأتحدث م����ع ممثليكم .أدري أننا
نشهد فترة صعبة حاليًا ،وأدري أن األمور ليست بسيطة».
يحمل هذا الكالم ترجمة مباش����رة في مجال التعليم .عنوان
المش����اكل :انع����دام اليقين ،فيمك����ن المحاججة بثق����ة أنه ال
يملك ّ
أي رئيس س����لطة بلدية وال أية مديرة مدرسة في جميع
ّ
ّ
المراح����ل ،االبتدائية واإلعدادية والثانوية ،إجابات واضحة عما
ُيحتمل مواجهته من مصاعب ،ومن غير المستبعد أبدًا أن وزارة
التربية والتعليم نفسها ال تحمل رؤية واضحة .صحيح أن هذا
ناجم عن واقع مصاعب موضوعية وعدم وضوح وعدم اس����تقرار
ناجم عن األزمة ،لكن األسئلة والتساؤالت المطروحة تدور حول
ما تم القيام به وما ّ
تقرر فعله ،لمواجهة ما سلف.
ّ
تقول صحيف����ة «ذي ماركر» االقتصادية إن حالة االرتباك في
ه����ذا المجال كبيرة ،وم����ا زالت وزارة التربي����ة والتعليم تدرس
إج����راء تغييرات كبي����رة على خطة بدء الس����نة التعليمية ،ألن
المدارس ليست جاهزة للقيام بالتدريس في الظروف الراهنة،
وما زال العدي����د من القضايا دون إجابة بينما الحكومة ال تقدم
ً
حلوال.
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
س����حري للواقع المعقد« ،التعلم عن
إن ما عرض كأش����به بحل
ّ
بع����د» ،ال يبدو أنه س����يفي بالمطلوب ويلب����ي االحتياجات .ألن
«السحر» أيضًا يحتاج الى أفعال .ووفقًا للصحيفة ،فليس هناك
اتف����اق في التقييم والرؤية بين وزارة التربية والتعليم ونقابة
المعلمين والس����لطات المحليةُ ،ويفت����رض أن المفاوضات بين
ه����ذه الجهات س����تبقى جارية حتى صبيح����ة األول من أيلول.
باإلضاف����ة الى ذل����ك ،فليس هناك ح����ل للط��ل�اب والمعلمين
المعرضين لخطر اإلصابة بالفيروس ،وال توجد أجهزة حاس����وب
ّ
ّ
كافي����ة ومالئمة للتعلم عن بعد أو في إطار «مجموعات مقلصة»
كاف من المعلمين.
(كبسوالت) من الطالب ،وال يوجد عدد ٍ

ّ
لقد أعلن نتنياهو في خطاب اس����تهل به جلس����ة «المجلس
الوزاري المصغر لش����ؤون كورونا» في  20آب ،توجيه «التهنئة»
الى «وزيري المالية والتعليم ،يسرائيل كاتس ويوآف غاالنت،
عل����ى نجاحهما ف����ي إيجاد ح����ل لقضية الحضانات النش����طة
بعد الظهر ،وبرنامج هيال (مركز تعليمي للش����بيبة) ومش����روع
«كاريف» وكذل����ك «الخدمة الوطنية» ،على ح����د تعبيره ،وهي
وإضافية ّ
ّ
ومكمل����ة للتعليم المنهجي ُيفترض
برامج مس����اعدة
به����ا أن تجس����ر الفجوة الناجم����ة عن األزمة .لك����ن «ذي ماركر»
رأت أن «االحتف����ال بوزيري المالي����ة والتعليم لحل أزمة الرعاية
ّ
المكملة في مناط����ق األطراف مبكر للغاية.
النهاري����ة والبرامج
فهذه هي القضايا الملحة التي ال تزال مفتوحة».

ّ
الحكومة ّ
قدمت حلوال جزئية فقط او تخلفت تمامًا
يتفق الصحافيون والمحلل����ون الذين يغطون مجال التعليم،
بمعظمهم ،على أن هناك عددًا من المشاكل التي ما تزال بدون
حل����ول .فهناك نقص حاد بمئات اآلالف من أجهزة الحاس����وب،
بينما ل����م تبدأ وزارة التربي����ة والتعليم بعد في عملية ش����راء
ّ ٌّ
حل ش����امل حتى ّ
األول من أيلول.
األجه����زة وال يتوقع أن يتوفر
وسينجم عن هذا ضرر يلحق بالطالب ،خاصة في مناطق األطراف،
وقد يتم إلغاء تصميم «الكبس����والت» أو إيقاف التعليم .ووفقًا
لإلحصائيات الرسمية ،حوالي  %20من الطالب ( 375ألفًا) ليس
لديهم جهاز حاس����وب في منازلهم ،وثلث����ا المدارس ()3300
ليس لديها جهاز حاس����وب واحد في الصفوف الدراسية .فقد
خططت وزارة التربية والتعليم لش����راء أجهزة كمبيوتر بتكلفة
 1,2مليار ش����يكل ،لكن لم يتم اإلعالن عن مناقصة وحتى لو تم
تنفيذها فإن بعض الطالب فقط سيحظون بها هذا العام.
وفيم����ا يتعلق بجه����از التعليم العربي ،تؤك����د لجنة متابعة
التعليم العربي ،المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للمواطنين
العرب في إس����رائيل ،وجود نقص حاد في وسائل التعليم عن
بعد ،مش����اكل في البنية التحتية في البل����دات العربية ،وواقع
تكنولوج����ي صعب في المدارس ،فبالرغ����م من أن وزارة التربية
والتعليم أعلنت أنها تعتزم توفير أجهزة الحاس����وب لألطفال
الذين ال يملكون الحاسوب واالستثمار في المعدات المدرسية
وتحس����ين أوضاعهم من ناحية الحوسبة والتكنولوجيا وشبكة
االتصاالت ،فإن هذا س����يكون خالل العام الدراس����ي وليس في
بدايته ،ف����ي ظل النقص الكبي����ر في المجتم����ع العربي ،الذي
يفتقر إلى حوالي  140ألف جهاز حاس����وب .باإلضافة إلى ذلك،
توجد في العديد من البلدات مشاكل متعلقة بالبنية التحتية
ً
وضعف ش����بكة اإلنترن����ت تتطلب حلوال جذري����ة .لغاية إيجاد
حلول جذري����ة يجب تزويد الطالب والمدارس بوس����ائل مؤقتة
لضمان االتصال باإلنترنت.
هن����اك أيضًا نقص ف����ي المعلمين المؤهلي����ن إلى جانب 13
ّ
ألف معلم جدي����د بدون تأهيل وتدريب .المدارس تعاني أصال
من نقص في المعلمين المؤهلين وس����تضطر اآلن الى تشغيل
اآلالف من المعلمين غير المدربين س����يكونون مس����ؤولين عن
تعليم طالب الصفين الثالث والرابع في نصف اليوم الدراسي.
وهؤالء يتم توظيفه����م على قاعدة أجر مقابل س����اعة العمل،
ومحرومون من حقوق كثيرة متعلقة بتثبيتهم في وظائفهم،
مما يدفعهم الى وضع يتركون فيه العمل في أي وقت.

ّ
ّ
لم توفر الحكومة ،ممثلة بوزارة التربية والتعليم ،إجابة للمعلمين
واألهل والطالب في الفئات المعرضة أكثر من غيرها لخطر اإلصابة
بكورونا .هن���اك نقص في تمويل برامج تعليم ما بعد المدرس���ة.
وهكذا ،س���يتضرر الطالب والمعلمون الذين ال يأتون إلى المدرسة
ألنهم من بين المعرضين للخطر .هذا يتعلق بالمراحل التعليمية
التي ال تتضمن إجراءات تعليم عن بعد أو داخل كبس���والت ،وهي
كالتال���ي :قان���ون التعليم اإللزامي س���اري المفعول خ�ل�ال العام
الدراسي الحالي وهو ُيلزم أهالي الطالب من سن  3سنوات بإرسال
ُ
أطفالهم إلى المدرسة .في رياض األطفال والصفوف  ،2-1ستعقد
الصفوف الدراس���ية بدون كبسوالت  -مع ما يصل إلى  35طالبًا في
الصف دون ترك مسافة مترين أو ارتداء كمامات.
ّ
المعرضون للخطر ،سوف يتم خصم قسم من
هؤالء المعلمون
أجوره����م إذا ما ّ
تغيبوا عن العمل ،وهناك تهديد باإلضراب من
قبل نقابة المعلمين ولجان األهالي والس����لطات المحلية .وعلى
الرغم من أنه تم التوصل إلى اتف����اق بين وزارة المالية ونقابة
المعلمين بخص����وص المعاش التقاعدي وخص����م أيام المرض
للمعلمين ،ما زال يتفاوض الطرفان على ظروف عمل المعلمين
في الفئات المعرضة للخط����ر .ويأتي هذا الى جانب عدم وجود
ميزاني����ة لبرامج الط��ل�اب ذوي التحصيل الضعيف إذ خصصت
الحكوم����ة حوالي  %20فقط من الميزانية المطلوبة وس����تكون
البرامج معرضة لخطر اإلغالق أو التوقف .فالميزانية التي بلغت
 4,8مليار ش����يكل في بداية العام الدراسي السابق وقفزت إلى
 8مليارات ش����يكل خالل العام الحالي ،ستسمح للبرامج بالعمل
حتى كانون األول فقط.
خرجت في ض����وء الوضع الموصوف أعاله أص����وات تدعو الى
إعادة النظر في افتتاح السنة الدراسية أصال ،كجزء من الحاجة
إلى فرض إغالق ش����امل .مثال ،عاد المدير العام الس����ابق لوزارة
الصحة ،البروفسور غابي برباش ،قبل أسبوعين ،إلى التأكيد على
أن الوضع الصحي الناجم عن انتش����ار كورونا ال يترك بديال عن
فرض إغالق كامل .وذكر في حديث إذاعي« :نحن نتقدم بشكل
بط����يء للغاية ،لكن عدد اإلصابات الجدي����دة والعدد الناتج من
المرضى يرتفع بشكل مطرد» .وهو يستنتج أنه «من المحتمل
أن يتم فرض اإلغالق بعد أن تعلن أقس����ام المستشفيات أنها
غير ق����ادرة على عالج المرض����ى عندما نصل إل����ى  500أو 600
مريض في حالة حرجة».

التعليم العربي :احتياجات ومشاكل مزمنة تتطلب عالجًا فوريًا
وفقًا للجنة متابع����ة التعليم العربي ،فإن هناك فجوة كبيرة
بي����ن التعليم ف����ي المجتمع العرب����ي والتعليم ف����ي المجتمع
اليه����ودي ،والتي تقدر بنحو  4 -3س����نوات دراس����ية ً
بناء على
دراس����ات  PISAالدولية ف����ي العقدين الماضيي����ن ،والبيانات
واالختبارات المختلف����ة .حيث يوجد نقص في التعليم العربي
لحوال����ي  4500غرفة تعليم وحوالي  140ألف س����اعة تعليمية،
وميزانية الطالب العربي في التعليم أقل بآالف الش����واكل مما
يحصل عليه الطالب اليهودي (تص����ل في بعض الحاالت هذه
الفجوة إلى أكثر من عشرين ألف شيكل).
س����يدرس في العام الدراس����ي الحالي  560ألف طالب عربي
في جهاز التعليم ،بحيث يش����كلون حوالي ربع جهاز التعليم
في الب��ل�اد .علمًا بأن معظم الطالب العرب يعيش����ون في وضع

اجتماعي-اقتصادي صعب .وحوالي الثلثين منهم يعيش����ون
تحت خط الفقر وهم في الخم����س األدنى من حيث المقاييس
االقتصادية المعمول بها في اسرائيل.
في هذا الوضع القاس����ي ،الناجم عن تمييز قومي تمارس����ه
الحكومات اإلس����رائيلية كسياسة معتمدة ،رغم التفاوت الذي
ّ
اله����وة بين هذه وتل����ك ،فإن التعلي����م العربي تلقى
ال يزي����ل
ضربة قاس����ية العام الماضي بس����بب أزمة كورون����ا ،كما تقول
لجنة متابعة التعليم .فالغالبية العظمى من الطالب العرب لم
يتعلم����وا منذ اندالع األزمة .وإذا لم تس����تخلص الحكومة العبر
م����ن إخفاقاتها في التعامل مع األزمة في التعليم العربي ،ولم
تعالج بشكل عاجل المشاكل المعروفة ولم تضع مخططًا مناسبًا
للمجتمع العربي ،فهناك خطر أن يخس����ر التعليم العربي عامًا
دراس����يًا آخر .ذلك أن إدارة نظ����ام التعليم في حاالت الطوارئ
وف����ي ظل أزمة عميقة وعدم اليقي����ن ،كما هي الحال في األزمة
الحالية« ،تتطلب اعتماد سياس����ة تقوم على الحوار واالستماع
إلى احتياجات المجتمع واالتجاه����ات العامة على أرض الواقع
والتعاون األقصى من قب����ل وزارة التعليم مع المجتمع العربي
وممثليه في مجال التعليم».
وهناك نقص آلالف الغرف الدراس����ية .وبس����ببه تس����تخدم
ً
المدارس عادة غرف الحواسيب والورش والمختبرات والمالجئ
كصفوف دراس����ية .في بعض البلدات ،يتم استخدام المباني
المتنقلة للتغلب عل����ى النقص .باإلضافة إلى ذلك ،يفتقر جزء
كبير من المدارس ورياض األطفال إلى البنية التحتية البسيطة
ومرافق اللعب والقاع����ات الرياضية .كذلك ال توجد عادة مراكز
ثقافي����ة ورياضية بالقرب م����ن المدارس يمكن اس����تخدامها
من قب����ل المدارس في حاالت الطوارئ بس����بب افتقار المجتمع
ً
ّ
العرب����ي لمثل هذه المباني مقارنة بالمجتمع اليهودي .وتؤكد
«اللجنة» أن هذه المش����كلة تتطلب من وزارة التربية والتعليم
زيادة االستثمار في وس����ائل الحماية في المدارس خالل فترة
كورونا ،وإيجاد حلول بديلة للحد من االزدحام ،وتعجيل الحلول
الجذرية لهذه المشاكل من خالل زيادة الميزانيات المخصصة
لبناء المؤسسات التعليمية.
كذلك ،فإنه بسبب الفجوات في االستثمار في البناء والبنية
التحتية على مدى س����نين طويلة ،ف����إن االحتياجات المتعلقة
بالبنية التحتية في المجتم����ع العربي كبيرة للغاية .إن الواقع
في فترة كورونا ال يس����مح للمدارس وللسلطات المحلية بعدم
معالجة مش����اكل البنية التحتية وظروف السالمة في المدارس
الت����ي كان من الممك����ن تجاهلها في األي����ام العادية .لذا ،فإن
ميزانية الصيان����ة والترميم والتجهيزات التي تقدمها الوزارة
ال تسمح للسلطات العربية بالتعامل مع مشاكل من هذا النوع.
هناك مش����كلة أكثر تعقيدًا وتشكل أزمة بحد ذاتها تتمثل
بظروف التعليم في منطقة النقب بش����كل عام وفي القرى غير
المعترف بها بش����كل خاص .خس����ر الطالب عشرات اآلالف من
س����اعات الدراسة بس����بب مش����اكل وقف التعليم ونظام النقل
وغير ذلك .وأعلن مؤخرًا المجلس اإلقليمي القس����وم والمجلس
اإلقليمي واحة الصحراء عن توقف تقديم الخدمات التعليمية
لألطفال م����ن القرى غير المعترف بها خ����ارج مناطق نفوذهما
بس����بب مش����اكل الميزانية وعدم تحويل الميزانيات من وزارة
التربي����ة والتعليم .ه����ذا يعني أنه ال يوجد الي����وم إطار آلالف
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ّ
التقارير تشير إلى ّ
تعمق فجوات التعلم في ظل التعليم عن بعد
يأتي ه����ذا كله في وقت عانت أقس����ام التربية في المجتمع
العرب����ي خالل فترة أزمة كورونا من الضغط خصوصًا أنها كانت
ملزمة بالتعام����ل مع العديد من المش����اكل والمهام المختلفة
التي نشأت بس����بب األزمة بما في ذلك المش����اكل التي تركت
لرعاي����ة الس����لطات المحلية .كل ه����ذا دون تغيي����ر في القوى
البش����رية والموارد المتاحة لها .مم����ا يجعل من الصعب عليها
معالجة االحتياجات والمش����اكل الجديدة التي خلقتها األزمة
بشكل فعال.
وتقول الجهات المختص����ة العربية إن نجاح التعليم العربي
في فترة كورونا يكمن في زيادة مش����اركة الس����لطات المحلية
وأقس����ام التربية فيها على المس����توى المحلي إليجاد الحلول
المحلي����ة للمش����اكل كي تت����اح إمكاني����ة تفعي����ل المدارس
واالس����تفادة من الموارد المس����تثمرة في التعليم مع توسيع
الش����راكات بين جميع أصحاب الش����أن محليًا .وهذا يس����تدعي
تعزي����ز ودعم أقس����ام التربية في الس����لطات المحلية العربية
وتوفير الوس����ائل الالزمة لها لتتمكن م����ن التعامل مع الواقع
الصعب والمعقد للمجتمع العربي.
يزداد ه����ذا الوضع الناجم عن التمييز وضوحًا وبش����اعة ،في
ّ
ضوء معطيات لخصها تقرير في «هآرتس» قبل أس����بوع :هناك
تميي����ز صارخ في العقد األخير بين طالب التعليم الرس����مي –
الديني وبين التيارات األخرى ،ووصل إلى الذروة في فترة تولي
وزير التربية والتعليم السابق رافي بيرتس منصبه .فالميزانية
المخصصة لطالب الثانوية الديني في  2019كانت أعلى بـ%60
م����ن الميزانية المخصصة لطالب ثانوية عربي وأعلى بـ %31من
الميزانية المخصصة للطالب اليهودي في الجهاز «العلماني».
كذلك ،ف���إن طالب ثانوية يه���ودي من الخلفي���ة االقتصادية
الضعيف���ة ج���دا يت���م تمويله من الدول���ة بـ  45ألف ش���يكل في
الس���نة -أي أكثر بـ %70من طالب ثانوية عربي من نفس الخلفية
االقتصادية ،حيث يتم تمويله بنحو  26ألف ش���يكل في الس���نة.
ويقول التقرير :تأثير الميزانية المميزة يظهر في كل مؤش���ر ،مع
التأكيد على إنجازات طالب اسرائيل في االمتحانات الدولية .مثال،
الفجوات ف���ي امتحان البيزا بين الطالب م���ن خلفيات اقتصادية
مختلفة هي األعلى في جميع الدول التي شملها االمتحان.
ّ
من جهتها ،لخصت نوغا بوزغلو في موقع «هعوكتس» الوضع
الراه����ن كالتالي :منذ اإلغالق في آذار أصبح من الواضح للجميع
أن جهاز التعليم يحتاج إلى خطة تنظيم خاصة للتعلم في ظل
كورونا ،والتي س����يعتمد الكثير منها على التعلم عن بعد .وقد
أثبتت تجربة الجولة األولى من التعلم عن بعد بس����رعة كبيرة،
الحقيقة القاتمة :أصبحت المدرس����ة امتيازًا عندما كان الطالب
والمدرس����ون الذين يتمتع����ون بإمكانية الوص����ول الكامل إلى
جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول وحزمة تصفح لإلنترنت وبنية
تحتية لإلنترنت مؤهلين للدراس����ة .وتشير التقديرات إلى أن
مئات اآلالف من الطالب تركوا خارج دائرة التعلم .وتقرير فريق
خب����راء التعليم وتقرير مركز أبحاث الكنيس����ت وتقرير مراقب
الدولة ،كلها تشير إلى تعميق فجوات التعلم في ظل التعليم
عن بعد.
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع
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