االفــتــتـــــــاحــيــة

?End Game
هل ميكن أن ُيحل الصراع العربي  -اإلسرائيلي “هذه املرة”؟
الجميــع يعرفــون .إذ ســيعود "الصراع العربي – اإلســرائيلي" إلى
واجهــة األحــداث خــال الفتــرة القصيــرة القادمــة ،بعــد أن تراجــع
االهتمــام بــه ،عــدا فتــرات محــدودة ،منــذ عــام  2001تقريبــاً،
واألهــم أنــه ســيعود "عربيـا ً – إســرائيلياً" ،بعــد أن كان نطاقــه قــد
تقلــص إلــى الحــدود اإلســرائيلية – الفلســطينية ،بأطــراف قــد تكــون
جــزءاً مــن الحــل ،وليــس المشــكلة ،فهنــاك محاولــة تــم اإلعــداد لهــا
عبــر عاميــن لتشــكيل "خطــة
ســام" متعــددة األطــراف،
يطلــق عليهــا إعالميـا ً "صفقــة
القــرن" ،ستشــغل المنطقــة لفتــرة
وتؤثــر علــى تفاعالتهــا ،وســتغير بعــض مالمح
خريطــة اإلقليــم ،فــي حــال نجاحهــا ،وكذلــك فــي حــال
فشــلها ،والســؤال :هــل يمكــن أن تنجــح؟
لقــد ُطــرح الســؤال علــى شــخصيات أمريكيــة عملــت
علــى الخطــة ،وكانــت اإلجابــة "أنــه ليســت هنــاك ضمانــات
بأنهــا أفضــل مــن المحــاوالت الماضيــة التــي فشــلت ،لكننــا
نجــرب طريق ـا ً مختلف ـاً ،وســنعمل علــى تنفيــذه" ،وبالفعــل
يبــدو أن المســألة مختلفــة ،وأحــد مفاتيــح االختــاف هــو
كلمــة "التنفيــذ" التــي تســيطر علــى إطــار الخطــة ،وتقديرات
بعــض مــن وضعوهــا ومــن تلقوهــا ،فمــا يقــال هــو أنــه "ليســت
مهمتنــا أن نقــدم تطمينــات مســبقة ،ولــن نعــرض علــى أحــد
مكافــآت لكــي يأتــي للتفــاوض ،فنحــن وســطاء نســهل األمور ولســنا
( ،)Brokersســنعرض علــى األطــراف شــيئا ً واقعي ـا ً لمصلحــة
الشــعوب ،وندعوهــم لالتفــاق عليــه" ،فمنطــق الخطــة هــو (Deal
 ،)or No dealإمــا أن تقبــل أو ترفــض.
إن الخطــة قــد عرضــت علــى األطــراف المباشــرة للصــراع،
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 (" )Spoilersســوف
يتــم االنتبــاه لهــم" ،ويبــدو أن المســألة معقــدة لدرجــة أن جنــراالت
مــن أنصــار الجيوبوليتكــس الذيــن يفكــرون فــي مجموعــات العمــل
القديمــة ،الخاصــة بالحــدود والميــاه واألمــن والالجئيــن 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،
وإن هنــاك تجربــة تســوية مختلفــة ،فالســلم يفــرض بالقــوة أو
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"
تســتند إدارتهــا إلــى خلــق مصالــح مشــتركة تتحقــق فــي إطارهــا
"مكاســب كبيــرة" ،فحســب تعبيــر لجيســون جرينبــات "ترامــب
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ليــس مارشــال" ،لكــن األدوات االقتصاديــة "جــزء مــن الحــل"،
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  6محــاوالت متعــددة
األطــراف ،علــى األقــل ،مــن قبــل ،لكــن التاريــخ أيض ـا ً يثبــت كل
شــيء ،إذ توجــد صراعات شــديدة التعقيد
تمــت تســويتها ،فربمــا أصــاب اإلرهــاق
كل األطــراف ،وربمــا تصاعــدت أهميــة
"االقتصــاد" للشــعوب ،مــع تقلــص
أهميــة الحــدود والعواصــم والالجئيــن فــي ظل
خبــرة مــا بعــد عــام  ،2011أو أن مــا ســيطرح عــرض يصعــب
رفضــه ،لكــن األهــم هــو أن البديــل دائم ـا ً ألي "صفقــة" ترفــض،
كان ببســاطة هــو اســتمرار الوضــع الراهــن ،فهــل الوضــع الراهــن
أفضــل مــن "تســوية مــا" ،حتــى لــو لــم تكــن مقبولــة ،هــذه المــرة
أيض ـاً؟
إن فكــرة "عــدم القابليــة للحــل" تســتند إلــى مقــوالت مــن
الماضــي الــذي يبــدو حاليــا ً "ســحيقاً" ،مثــل:
 -1إنــه صــراع وجــود وليــس صــراع حــدود ،وإنــه لــن ينتهــي
إال بنهايــة أحــد طرفيــه ،وألن الطــرف العربــي ،بحكــم المســاحة
والســكان ،لــن ينتهــي ،فقــد كان المقصــود هــو أن الطــرف اآلخــر
هــو الــذي ســيختفي ،أو يفتــرض ،أو يجــب.
 -2إنــه الصــراع المركــزي فــي المنطقــة ،وإن كل الصراعــات
األخــرى ثانويــة ،وإن القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة العــرب
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
الحديــث عــن "الوجــود وليــس الحــدود" ترتبــط بغيــر العقــاء،
ومــع الوقــت لــم يعــد الصــراع مــع إســرائيل هــو األساســي ،ولــم
تعــد القضيــة الفلســطينية هــي المركزيــة ،إذ أصبحــت فلســطينية
فقــط مــع امتــدادات محــددة لهــا ،وال مزيــد ،فاإلقليــم ســار فــي
طريقــه ،بصــرف النظــر عــن حلهــا أو عــدم حلهــا ،ومؤخــراً،
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
مختلفــة التــزال تتمســك بهــا ،وقيــادات لــن تتمكــن مــن االبتعــاد
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عنهــا ،أو دول علــى أطــراف اإلقليــم التــزال توظفهــا ،فالمشــكلة
ليســت هنــا ،أو لــم تعــد كذلــك.

�إنه �صعب احلل
كانــت هنــاك أطــر أكثــر واقعيــة ،قدمــت إســهامات فــي فهــم أن
هــذا الصــراع "صعــب الحــل" ،أهمهــا نظريــة شــهيرة هــي أنــه
"صــراع اجتماعــي ممتــد" ،وهــو نوعيــة مــن الصراعــات التــي
تتجــاوز كل الحــدود المفهومــة لصراعــات الــدول ،وتتمــدد لتصــل
إلــى المجتمعــات نفســها ،وتتجــاوز مــا هــو عســكري وسياســي
إلــى مــا هــو اقتصــادي وثقافــي ،وتــزداد تعقيــداً مــع الوقــت ،وهــذه
الصراعــات – ببســاطة شــديدة – تتســم بالتالــي:
 -1إنهــا ال تحــل أصــاً ،وال تســوى كذلــك ،وإنمــا "تذبــل" مــع
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 مؤقتـاً ،لتنهــار فــي النهايــة .وبالتالــي كل مــا يمكــن
فعلــه بشــأنها هــو إدارتهــا ،باحتــواء التفاعــات العنيفــة التــي تنفجــر
عبــر مســارها.
 -2إن كل الخيــارات تمثــل مشــكلة ،فالحــرب تشــكل أزمــة فــي
مســار تلــك الصراعــات ،واألهــم أن الســام يمثــل أزمــة أيضــاً،
فــأي خــروج كبيــر عــن نمــط التفاعــل المعتــاد يثيــر المتاعــب،
ويســتدعي ردود األفعــال القلقــة أو الرافضــة نفســها ،فالــدول تعانــي
حــاالت الحــرب ،والمجتمعــات ال تتفاعــل مــع محــاوالت الســلم،
والقيــادات قــد تدفــع ثمنــا ً كبيــراً فــي الحالتيــن ،لــذا قــد تفضــل
"المناطــق اآلمنــة".
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:
 -1إن هنــاك مســتويين للصــراع ،فمــن الممكــن أن يكــون الشــق
الفلســطيني صــراع قيــم أساســا ً يصعــب أن يحــل ،لكــن الشــق
المصــري واألردنــي والســوري واللبنانــي صــراع مصالــح أساسـاً،
يمكــن أن توجــد طريقــة للتســوية معــه ،وهــو مــا حــدث.
 -2أن المقصــود هــو "الســام وليــس الحــب" ،وهــي مازالــت
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 – وفقـا ً لذلــك التوجــه – ليــس الوصــول
إلــى تســوية مقبولــة ،وإنمــا معقولــة ،للجوانــب السياســية واألمنيــة،
بمــا يمنــع تصاعــد الصــراع مســتقبالً ،فيمــا يشــبه االحتــواء ،بحيــث
تســود عالقــات عاديــة طبيعيــة وليســت خاصــة بالضــرورة،
بصــرف النظــر عــن الجوانــب االجتماعيــة والثقافيــة ،التــي ســتذبل
وحدهــا.

ميكن �أن يحل
"إنــه يمكــن أن يحــل" ،لــم يكــن أحــد يقــرر ذلــك فــي أي وقــت،
2019 - 2018

لكــن الواقــع كان مختلفــا ً نســبياً ،فبعــض الــدول كانــت تتعامــل
"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
تبــدأ العمليــات المنظمــة لتســويته ،مثــل كامــب ديفيــد والمبــادرة
العربيــة وعمليــة مدريــد وواي بالنتيشــن ووادي عربــة واتفــاق
أوســلو وتفاهــم  2006ومشــروع إســراطين ،فالسياســات العمليــة
كانــت موجــودة طــوال الوقــت ،علــى أســاس المصالــح المشــتركة
"المنفــردة أحيانــاً" ،ويمكــن أن يتكــرر ذلــك.
إن مــا يطــرح حاليـا ً 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
الرغــم مــن أن أحــداً ال يريــد التركيــز علــى اقتصــادات المفهــوم
وكأنهــا األســاس ،أو كأن الوســيلة الثالثــة لحــل الصــراع ســتكون
"الشــيكات" ،لكــن الجانــب االقتصــادي فــي الخطــة كبيــر ،وهنــاك
أقــوال لواضعــي الخطــة بــأن هنــاك وعيـا ً ألهميــة تقريــر المصيــر
ومشــكلة الالجئيــن 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
لالســتمرار.
هنــاك مثــال بســيط لــم يطــرح ،لكنــه يوضــح الطريقــة التــي يتم
التفكيــر بهــا ،فــإذا كانــت هنــاك مشــكلة مياه بيــن طرفين ،لــن يكون
الحــل – وفقـا ً لمخططــي الصفقــة – هــو خــوض مفاوضــات مرهقة
حــول الحقــوق الثابتــة أو تقاســم المــوارد ،وإنمــا النظــر فــي وجــود
مشــروعات حفــر أو تحليــة يمكــن أن توفــر احتياجــات الطرفيــن
و"وظائــف للجانبيــن" ،وبالتالــي هــل ســيقدم طــرف علــى رفــض
تســوية تتجــاوز حقــه الشــرعي ،إذا كان ســيحصل فــي اإلطــار
الجديــد علــى مــا كان يحــارب مــن أجلــه فــي اإلطــار التقليــدي،
وينطبــق شــيء مــن ذلــك علــى القضايــا األخــرى ،مثــل الالجئيــن
والمســتوطنات ،وتتوقــف اإلجابــة علــى تقديــرات كل طــرف.
وهنــا ،إذا عدنــا إلــى ســؤال البدايــة ،هــل يمكــن أن يحــل
الصــراع هــذه المــرة ،فــإن اإلجابــة ببســاطة ،وفقــا ً لنظريــة
االحتمــاالت ،هــي  75 – 25فــي المائــة ،لصالــح التفاعــل مــع
مــا ســيطرح ،وعــدم الرفــض مــن حيــث المبــدأ ،أو عــدم القــدرة
علــى القيــام بذلــك ،وإذا كان ثمــة مــا يقــال ،فــإن المشــكلة ســتكون
مــدى تقديــر كل طــرف لقدرتــه علــى احتمــال الثمــن السياســي
الكبيــر إلبــداء مرونــة بشــأن قيــم الدولــة والســيادة والحــدود واألمــن
والعاصمــة والمــوارد والهويــة ،خاصــة أنــه لــن يتــم التمكــن مــن
تجاوزهــا ،ففــي النهايــة يجــب أن تكــون هنــاك دولتــان ،لكــن وفــق
إطــار مختلــف "خــارج الصنــدوق" التقليــدي ،يصعــب التصــرف
معــه بطريقــة تــؤدي إلــى اســتمرار الوضــع القائــم .أمــا إذا كانــت
الصفقــة ســيئة ( ،)Bad Dealفــإن رايــات "أمــل دنقــل" ســتبدأ
فــي االرتفــاع.

د .حممد عبدالسالم
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