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الجميــع يعرفــون. إذ ســيعود "الصراع العربي – اإلســرائيلي" إلى 
واجهــة األحــداث خــال الفتــرة القصيــرة القادمــة، بعــد أن تراجــع 
ــاً،  ــام 2001 تقريب ــذ ع ــدودة، من ــرات مح ــدا فت ــه، ع ــام ب االهتم
واألهــم أنــه ســيعود "عربيــاً – إســرائيلياً"، بعــد أن كان نطاقــه قــد 
تقلــص إلــى الحــدود اإلســرائيلية – الفلســطينية، بأطــراف قــد تكــون 
جــزءاً مــن الحــل، وليــس المشــكلة، فهنــاك محاولــة تــم اإلعــداد لهــا 

ــن لتشــكيل "خطــة  ــر عامي عب
األطــراف،  متعــددة  ســام" 
يطلــق عليهــا إعاميــاً "صفقــة 

القــرن"، ستشــغل المنطقــة لفتــرة 
وتؤثــر علــى تفاعاتهــا، وســتغير بعــض مامح 

خريطــة اإلقليــم، فــي حــال نجاحهــا، وكذلــك فــي حــال 
فشــلها، والســؤال: هــل يمكــن أن تنجــح؟

ــت  ــة عمل ــى شــخصيات أمريكي ــرح الســؤال عل ــد ُط لق
علــى الخطــة، وكانــت اإلجابــة "أنــه ليســت هنــاك ضمانــات 
بأنهــا أفضــل مــن المحــاوالت الماضيــة التــي فشــلت، لكننــا 
نجــرب طريقــاً مختلفــاً، وســنعمل علــى تنفيــذه"، وبالفعــل 
ــو  ــاف ه ــح االخت ــد مفاتي ــة، وأح ــألة مختلف ــدو أن المس يب
كلمــة "التنفيــذ" التــي تســيطر علــى إطــار الخطــة، وتقديرات 

ــه "ليســت  ــال هــو أن ــا يق بعــض مــن وضعوهــا ومــن تلقوهــا، فم
مهمتنــا أن نقــدم تطمينــات مســبقة، ولــن نعــرض علــى أحــد 
مكافــآت لكــي يأتــي للتفــاوض، فنحــن وســطاء نســهل األمور ولســنا 
ــاً لمصلحــة  ــى األطــراف شــيئاً واقعي )Brokers(، ســنعرض عل
 Deal( الشــعوب، وندعوهــم لاتفــاق عليــه"، فمنطــق الخطــة هــو

ــض. ــل أو ترف ــا أن تقب or No deal(، إم

ــى األطــراف المباشــرة للصــراع،  ــد عرضــت عل إن الخطــة ق
وغيــر المباشــرة أيضــاً، وقــد قــام واضعوهــا بعرضهــا علــى 
"فاعليــن مــن غيــر الــدول"، كشــركات األعمــال، وقطاعــات مــن 
المجتمعــات لتســهيل مهمــة المتفاوضيــن، مــع إشــارات إلــى أن مــن 
ســيحاولون إفســاد األمور وإشــاعة الفوضى )Spoilers( "ســوف 
يتــم االنتبــاه لهــم"، ويبــدو أن المســألة معقــدة لدرجــة أن جنــراالت 
مــن أنصــار الجيوبوليتكــس الذيــن يفكــرون فــي مجموعــات العمــل 
القديمــة، الخاصــة بالحــدود والميــاه واألمــن والاجئيــن وغيرهــا، 
يجــدون صعوبــة فــي التوصيــة بقــول ال منــذ البدايــة، ويأملــون فــي 
أن يعمــل "منطــق العــدل" وليــس منطــق الصفقــات، فســيتم التفاعــل 

مــع مــا ســيطرح، والمشــكلة أنــه إطــار مــن دون ســوابق.

علــى أيــة حــال، فــإن مــا يقــال هــو أن الخطــة تفصيليــة للغاية، 
ــوة أو  ــرض بالق ــلم يف ــة، فالس ــوية مختلف ــة تس ــاك تجرب وإن هن
يتــم بالتفــاوض، وعــادة مــا يكــون "التعــاون االقتصــادي" نتيجــة 
تاليــة، وهــذه المــرة، يبــدو أنــه تــم تصميــم "التســوية" علــى أســاس 
أن الصــراع يمكــن التعامــل معــه علــى أنــه "مبــاراة غيــر صفريــة" 
ــح مشــتركة تتحقــق فــي إطارهــا  ــق مصال ــى خل تســتند إدارتهــا إل
ــات "ترامــب  ــر لجيســون جرينب ــرة"، فحســب تعبي "مكاســب كبي

ــل"،  ــن الح ــزء م ــة "ج ــن األدوات االقتصادي ــال"، لك ــس مارش لي
فهــل يمكــن أن يحــل الصــراع بهــذا األســلوب؟

�إنه لن يحل
اإلجابــات القديمــة التــزال مطروحــة، فببســاطة هــذا الصــراع 
"لــن يحــل" هــذه المــرة، كمــا لــم يحــل فــي 6 محــاوالت متعــددة 
األطــراف، علــى األقــل، مــن قبــل، لكــن التاريــخ أيضــاً يثبــت كل 
شــيء، إذ توجــد صراعات شــديدة التعقيد 
تمــت تســويتها، فربمــا أصــاب اإلرهــاق 
كل األطــراف، وربمــا تصاعــدت أهميــة 
تقلــص  مــع  للشــعوب،  "االقتصــاد" 
أهميــة الحــدود والعواصــم والاجئيــن فــي ظل 
خبــرة مــا بعــد عــام 2011، أو أن مــا ســيطرح عــرض يصعــب 
رفضــه، لكــن األهــم هــو أن البديــل دائمــاً ألي "صفقــة" ترفــض، 
كان ببســاطة هــو اســتمرار الوضــع الراهــن، فهــل الوضــع الراهــن 
أفضــل مــن "تســوية مــا"، حتــى لــو لــم تكــن مقبولــة، هــذه المــرة 

أيضــاً؟

ــن  ــوالت م ــى مق ــتند إل ــل" تس ــة للح ــدم القابلي ــرة "ع إن فك
ــل: ــحيقاً"، مث ــاً "س ــدو حالي ــذي يب ــي ال الماض

ــن ينتهــي  ــه ل 1-  إنــه صــراع وجــود وليــس صــراع حــدود، وإن
ــي، بحكــم المســاحة  ــه، وألن الطــرف العرب ــة أحــد طرفي إال بنهاي
والســكان، لــن ينتهــي، فقــد كان المقصــود هــو أن الطــرف اآلخــر 

هــو الــذي ســيختفي، أو يفتــرض، أو يجــب.

ــات  ــة، وإن كل الصراع ــي المنطق ــزي ف ــراع المرك ــه الص 2- إن
ــرب  ــة الع ــي قضي ــطينية ه ــة الفلس ــة، وإن القضي ــرى ثانوي األخ
األولــى، وإنــه مــا لــم يحــل هــذا الصــراع، ومــا لــم تتــم تســوية تلــك 

القضيــة، فــإن المنطقــة لــن تســتقر، ولــن يحــل أي شــيء.

وال يحتــاج األمــر لتحليــل طويــل إلثبــات أن الماضــي قد انتهى، 
وأن تفاعــات الحــرب والســام والغــزو والثــورات تجعــل مســألة 
ــاء،  ــر العق ــط بغي ــدود" ترتب ــس الح ــود ولي ــن "الوج ــث ع الحدي
ومــع الوقــت لــم يعــد الصــراع مــع إســرائيل هــو األساســي، ولــم 
ــة، إذ أصبحــت فلســطينية  ــة الفلســطينية هــي المركزي ــد القضي تع
ــي  ــار ف ــم س ــد، فاإلقلي ــا، وال مزي ــددة له ــدادات مح ــع امت ــط م فق
ــراً،  ــا، ومؤخ ــدم حله ــا أو ع ــن حله ــر ع ــرف النظ ــه، بص طريق
وضــح أن هنــاك توجهــات شــديدة العمليــة، فلــم يعــد أحــد يرغــب 
فــي أن يتوقــف التاريــخ عنــد أوضــاع لــم تتــم مراعاتهــا مــن جانــب 
أطرافهــا المباشــرة ذاتهــم، إذ ســاهمت الصراعــات الفلســطينية فــي 

تلويــن الصــورة.

الفكــرة بســيطة، هــي أن هــذه اإلجابــات لــم تعد صالحــة لتحليل 
مســتقبل عمليــة التســوية المحتملــة، فــي ظــل "الصيغــة المختلفــة"، 
فهــي لــن تعــوق إمكانيــة أن يســوى، حتــى لــو كانــت هنــاك تيــارات 
ــاد  ــن االبتع ــن م ــن تتمك ــادات ل ــا، وقي ــزال تتمســك به ــة الت مختلف

End Game?
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عنهــا، أو دول علــى أطــراف اإلقليــم التــزال توظفهــا، فالمشــكلة 
ليســت هنــا، أو لــم تعــد كذلــك.

�إنه �صعب �حلل
ــم أن  ــي فه ــت إســهامات ف ــة، قدم ــر واقعي ــاك أطــر أكث ــت هن كان
ــه  هــذا الصــراع "صعــب الحــل"، أهمهــا نظريــة شــهيرة هــي أن
ــي  ــة مــن الصراعــات الت "صــراع اجتماعــي ممتــد"، وهــو نوعي
تتجــاوز كل الحــدود المفهومــة لصراعــات الــدول، وتتمــدد لتصــل 
ــي  ــكري وسياس ــو عس ــا ه ــاوز م ــها، وتتج ــات نفس ــى المجتمع إل
إلــى مــا هــو اقتصــادي وثقافــي، وتــزداد تعقيــداً مــع الوقــت، وهــذه 

ــي:  الصراعــات – ببســاطة شــديدة – تتســم بالتال

ــع  ــل" م ــا "تذب ــك، وإنم ــوى كذل ــاً، وال تس ــل أص ــا ال تح 1- إنه
مــرور الزمــن وتعاقــب األجيــال ونســيان التاريــخ، لتنتهــي وحدهــا، 
فهــي تــدور حــول قيــم وليــس مصالــح، وعــادة ال يمكــن أن توجــد 
حلــول وســط بشــأن القيــم، وأي محاولــة للتركيــز علــى المصالــح 
يمكــن أن تجــدي مؤقتــاً، لتنهــار فــي النهايــة. وبالتالــي كل مــا يمكــن 
فعلــه بشــأنها هــو إدارتهــا، باحتــواء التفاعــات العنيفــة التــي تنفجــر 

عبــر مســارها.

ــي  ــة ف ــكل أزم ــرب تش ــكلة، فالح ــل مش ــارات تمث 2- إن كل الخي
ــة أيضــاً،  ــل أزم ــم أن الســام يمث ــك الصراعــات، واأله مســار تل
ــب،  ــر المتاع ــاد يثي ــل المعت ــط التفاع ــن نم ــر ع ــروج كبي ــأي خ ف
ويســتدعي ردود األفعــال القلقــة أو الرافضــة نفســها، فالــدول تعانــي 
ــع محــاوالت الســلم،  ــات ال تتفاعــل م حــاالت الحــرب، والمجتمع
ــل  ــد تفض ــذا ق ــن، ل ــي الحالتي ــراً ف ــاً كبي ــع ثمن ــد تدف ــادات ق والقي

ــة". ــق اآلمن "المناط

ولقــد تطــورت هــذه األفــكار مــع الوقــت، لتضــع محــددات لمــا 
تعنيــه فكــرة الحــل، ولتصبــح أكثــر واقعيــة، بمــا يشــير إلــى أنــه إذا 
تــم التمكــن مــن تجــاوز مفهــوم "الحــل"، فــإن األمــور قــد تصبــح 

متصــورة، أهمهــا فكرتــان:

ــاك مســتويين للصــراع، فمــن الممكــن أن يكــون الشــق  1- إن هن
الفلســطيني صــراع قيــم أساســاً يصعــب أن يحــل، لكــن الشــق 
المصــري واألردنــي والســوري واللبنانــي صــراع مصالــح أساســاً، 

يمكــن أن توجــد طريقــة للتســوية معــه، وهــو مــا حــدث.

ــت  ــي مازال ــب"، وه ــس الح ــام ولي ــو "الس ــود ه 2- أن المقص
تطــرح فــي مؤتمــرات جــادة علــى الرغــم مــن أنهــا قديمة، فالســام 
هــو الحــل الشــامل العــادل، فالمتــاح هــو تســوية علــى أســاس حلــول 
وســط ومصالــح ناقصــة، تقــرر الــدول أنــه يمكــن أن تتعايــش فــي 

إطارهــا بشــكل ســلمي.

وبالتالــي، فــإن المهــم – وفقــاً لذلــك التوجــه – ليــس الوصــول 
إلــى تســوية مقبولــة، وإنمــا معقولــة، للجوانــب السياســية واألمنيــة، 
بمــا يمنــع تصاعــد الصــراع مســتقباً، فيمــا يشــبه االحتــواء، بحيــث 
تســود عاقــات عاديــة طبيعيــة وليســت خاصــة بالضــرورة، 
بصــرف النظــر عــن الجوانــب االجتماعيــة والثقافيــة، التــي ســتذبل 

وحدهــا.

ميكن �أن يحل
ــم يكــن أحــد يقــرر ذلــك فــي أي وقــت،  "إنــه يمكــن أن يحــل"، ل

ــل  ــت تتعام ــدول كان ــض ال ــبياً، فبع ــاً نس ــع كان مختلف ــن الواق لك
"بمرونــة" مــع إســرائيل فــي أطــر غيــر معلنــة، والتاريــخ يشــير 
إلــى أنــه تــم إجــراء اتصــاالت واســتقبال مبعوثيــن وعقــد صفقــات، 
وتوضيــح مواقــف، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر، منــذ الســنوات األولــى 
لبدايــة الصــراع، ومــن جانــب كل األطــراف تقريبــاً، قبــل أن 
ــادرة  ــد والمب ــب ديفي ــل كام ــويته، مث ــة لتس ــات المنظم ــدأ العملي تب
العربيــة وعمليــة مدريــد وواي بانتيشــن ووادي عربــة واتفــاق 
أوســلو وتفاهــم 2006 ومشــروع إســراطين، فالسياســات العمليــة 
كانــت موجــودة طــوال الوقــت، علــى أســاس المصالــح المشــتركة 

ــك. ــرر ذل ــن أن يتك ــاً"، ويمك ــردة أحيان "المنف

إن مــا يطــرح حاليــاً ليــس مجــرد جولــة جديــدة مــن محــاوالت 
تســوية الصــراع، وإنمــا مرحلــة مختلفــة تعتمــد علــى صيغــة 
أقــرب إلــى "البيزنــس السياســي" الــذي يحقــق مصالــح محــددة 
منهــا إلــى مفاوضــات تقليديــة تســتند إلــى الثوابــت كالحقــوق 
التاريخيــة والســيادة الوطنيــة، فاألســاس هــو فكــرة الصفقــة، علــى 
ــوم  ــى اقتصــادات المفه ــز عل ــد التركي ــن أن أحــداً ال يري الرغــم م
ــة لحــل الصــراع ســتكون  وكأنهــا األســاس، أو كأن الوســيلة الثالث
"الشــيكات"، لكــن الجانــب االقتصــادي فــي الخطــة كبيــر، وهنــاك 
أقــوال لواضعــي الخطــة بــأن هنــاك وعيــاً ألهميــة تقريــر المصيــر 
ومشــكلة الاجئيــن وحتــى حساســية القــدس، علــى الرغــم مــن نقــل 
الســفارة األمريكيــة إليهــا، لكنهــم يعتقــدون أن خلــق شــبكة مصالــح 
وبدائــل حقيقــة ألطــراف الصــراع يمكــن أن يقــود إلــى تســوية قابلــة 

لاســتمرار. 

هنــاك مثــال بســيط لــم يطــرح، لكنــه يوضــح الطريقــة التــي يتم 
التفكيــر بهــا، فــإذا كانــت هنــاك مشــكلة مياه بيــن طرفين، لــن يكون 
الحــل – وفقــاً لمخططــي الصفقــة – هــو خــوض مفاوضــات مرهقة 
حــول الحقــوق الثابتــة أو تقاســم المــوارد، وإنمــا النظــر فــي وجــود 
ــن  ــر احتياجــات الطرفي ــة يمكــن أن توف ــر أو تحلي مشــروعات حف
و"وظائــف للجانبيــن"، وبالتالــي هــل ســيقدم طــرف علــى رفــض 
ــار  ــي اإلط ــيحصل ف ــرعي، إذا كان س ــه الش ــاوز حق ــوية تتج تس
ــدي،  ــي اإلطــار التقلي ــه ف ــن أجل ــارب م ــا كان يح ــى م ــد عل الجدي
وينطبــق شــيء مــن ذلــك علــى القضايــا األخــرى، مثــل الاجئيــن 

والمســتوطنات، وتتوقــف اإلجابــة علــى تقديــرات كل طــرف.

وهنــا، إذا عدنــا إلــى ســؤال البدايــة، هــل يمكــن أن يحــل 
الصــراع هــذه المــرة، فــإن اإلجابــة ببســاطة، وفقــاً لنظريــة 
ــع  ــل م ــح التفاع ــة، لصال ــي المائ ــي 25 – 75 ف ــاالت، ه االحتم
مــا ســيطرح، وعــدم الرفــض مــن حيــث المبــدأ، أو عــدم القــدرة 
علــى القيــام بذلــك، وإذا كان ثمــة مــا يقــال، فــإن المشــكلة ســتكون 
ــي  ــن السياس ــال الثم ــى احتم ــه عل ــرف لقدرت ــر كل ط ــدى تقدي م
الكبيــر إلبــداء مرونــة بشــأن قيــم الدولــة والســيادة والحــدود واألمــن 
ــم التمكــن مــن  ــن يت ــه ل ــة، خاصــة أن والعاصمــة والمــوارد والهوي
تجاوزهــا، ففــي النهايــة يجــب أن تكــون هنــاك دولتــان، لكــن وفــق 
ــدي، يصعــب التصــرف  ــدوق" التقلي إطــار مختلــف "خــارج الصن
معــه بطريقــة تــؤدي إلــى اســتمرار الوضــع القائــم. أمــا إذا كانــت 
ــل" ســتبدأ  ــل دنق ــات "أم ــإن راي ــة ســيئة )Bad Deal(، ف الصفق

ــاع. ــي االرتف ف
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