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 ه، وعذري في ذلك أن الكمال هلل وحده.عنايت

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

 د.عصام عيروط
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 الدراسة ملخص

ه إنهاء الاحتالل  3443في العام 
ُ
يار استراتيجي َهَدف

َ
ت منظمة التحرير الفلسطينية املفاوضات كخ

َّ
تَبن

يلية، إلاسرائ-دة، وبدأت املفاوضات الفلسطينيةوتحقيق الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيا

، لم تحقق خاللها الهدف املنشود 31واستمرت على مدار أكثر من 
ً
من خالل الدبلوماسية عاما

الفلسطينية التي مورست، والتي ُيعتبر التفاوض العصب ألاول واملحوري لها. من هنا برزت إلاشكالية 

 الرئيسية.

فهل كانت هذه الدبلوماسية مكملة للمسار النضالي الفلسطيني؟ وهل انضبطت أدواتها واستراتيجياتها 

هذه الدبلوماسية في الوصول إلى أهدافها؟ وإذا كانت  مع املرجـعية الوطـنية الفلسـطينية؟ وهل نجحت

أخفقت فهل يعود هذا إلاخفاق إلى آلاليات أم إلى طبيعة الصراع؟ وهل ما زالت قادرة على تحقيق 

هج مناأهدافها املنشودة؟ للوصول إلى إجابات علمية شافية والوقوف على الحقائق، استخدم الباحث 

 التاريخي واملقارن.منهج حل الصراعات واملنهج التحليلي و ثل متعددة املداخل والاقترابات، م

ن الفصل ألاول  : إلاطار النظري والذي تتعرض فيه الدراسة ملفهوم الدبلوماسية وتطبيقاتها، إضافة تضمَّ

إلى النظرية التفاوضية ومناهج واستراتيجيات وثقافة التفاوض الكونية؛ مرتكزة على نظريات الصراع 

وفهمه، مبينة طبيعته وأنواعه، مسترشدة بسيناريوهات كونية لحاالته، ومستعينة  لتحليل الصراع

مثل حاالت تقترب إلى حد ما من الصراع الفلسطيني
ُ
 إلاسرائيلي. -بمقاربات ت

مع التركيز على الشق -تحليل الصراع العربي إلاسرائيليفقد حاول الباحث  أما في الفصل الثاني

)زاتمان ويرمان( والذي تم فيه تناول البيئة  لذي وضعهالتحليلي ا باستخدام إلاطار -الفلسطيني

واملحددات الرئيسية التخاذ قرار البدء بالتفاوض، وتم الوقوف على الصياغة املشتركة التي توصل لها 

 مناقشة أبعاد ثالث قضايا على جانب كبير من ألاهمية 
ً
الطرفين، والتي تمثلت باتفاقية )أوسلو(، وتم أيضا

 الالجئين والاستيطان والاقتصاد. وهي

تم مناقشة إلاستراتيجية الفلسطينية في املفاوضات وطبيعتها وأدواتها وأهدافها  وفي الفصل الثالث

ومعيقاتها وركائزها إلاستراتيجية؛ بهدف الكشف عن إلاخفاقات إن وجدت، وأسبابها والتأثيرات املحتملة 

لكونية أو اقتربت؟ وملاذا؟ ومدى قدرة الدبلوماسية للخصم والوسطاء، وهل ابتعدت عن الحالة ا

 الفلسطينية املتبعة في املفاوضات على إنهاء الاحتالل وتحقيق الدولة الفلسطينية املستقلة.

 خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات كان من أبرزها:
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ن ه بشكل نهائي، ولكن يمكأن الصراع الفلسطيني إلاسرائيلي هو صراع ذو طبيعة وجودية ال يمكن حل

إدارته ومحاولة تعظيم املكاسب وتقليل الخسائر، وهو ذو بنية متجددة دائمة التحول تحكمها املصالح 

حكم فيها الدولية التي تتإضافة إلى التحوالت إلاقليمية و  والتطورات الديمغرافية والسياسية والثقافية،

 توازنات القوى العاملية.

 التوصيات

طينية تعليق املفاوضات في إطار إلاستراتيجية فلساملستوى العربي و الل التغير إلاقليمي على استغ ضرورة

جديدة تؤدي إلى إحداث أزمة تضع املسؤولية على إسرائيل وتؤدي إلى تدخل الواليات املتحدة واملجتمع 

 الدولي بصورة مؤثرة.
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  :مقدمة

ول إلاسرائيلي؛ التحول ألا  –مهمة في مسار الصراع الفلسطينيخالل القرن املاض ي جرت ثالثة تحوالت 

م التي خسر فيها الفلسطينيون أربعة أخماس أرضهم لتتحول إلى إسرائيل، والتي تم خاللها 3491هو نكبة 

مس ألاخير من فلسطين. 3492طرد ثلثي سكانها إلى خارجها؛ والثاني هو نكسة 
ُ
م التي خسر فيها العرب الخ

 في العام 3412الثالث فقد كان بعد انتفاضة عام أما التحول 
ً
م بعد أن وافقت منظمة 3411م وتحديدا

 إلى قراري 
ً
 797التحرير الفلسطينية على الشروط ألامريكية إليجاد حل للقضية الفلسطينية، استنادا

سياسية، لونبذ إلارهاب والاعتراف بحق إسرائيل بالوجود، واستبدلت الكفاح املسلح باملفاوضات ا 111و

وقد تم ذلك الانتقال إلاستراتيجية الفلسطينية املبنية على الخيار العسكري إلى خيار املفاوضات لحل 

 .1القضية الفلسطينية

من طرفها رفعت الواليات املتحدة الحظر املفروض على الاتصاالت مع منظمة التحرير الفلسطينية، 

خالل وفد  من في مدريدبداية هذه الحوارات  وبدأت بإجراء الحوارات السياسية معها، وقد كانت

أردني، وذلك لرفض إسرائيل أن يتم التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية مباشرة، وفي  -فلسطيني

م تحولت إلى مفاوضات مباشرة من خالل قناة )أوسلو( السرية التي فتحتها إسرائيل 3441العام 

السري بين الطرفين تم الوصول إلى اتفاق )أوسلو(،  بمساعدة النرويج، وبعد ستة شهور من التفاوض

 
ً
 رسميا

ً
 للشعب الفلسطيني ومفاوضا

ً
والذي اعترفت إسرائيل فيه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال

 .2م3449عنه، وقد مهد هذا الاتفاق إلنشاء السلطة الفلسطينية في العام 

 في مسار القضية 
ً
 جذريا

ً
لت اتفاقية )أوسلو( تحوال

ّ
الفلسطينية مما أثار حولها الكثير من الجدل في شك

بنة 
َّ
أوساط الشعب الفلسطيني، حول مدى محافظتها على الحقوق الوطنية املشروعة، ومدى كونها الل

ألاساسية التي سوف يبنى عليها الحل العادل والشامل. من جهتها اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية 

 سوف يقود 
ً
 إلاسرائيلي بإنهاء الاحتالل وتحقيق الدولة-إلى حل الصراع الفلسطينياتفاق )أوسلو( انجازا

الفلسطينية املنشودة، فيما عارضته وأدانته بعض الحركات والقوى الفلسطينية. وبعد )أوسلو( مرت 

م جرت مفاوضات في واشنطن، ثم )واي ريفر( 3441ففي عام العملية التفاوضية بعدة مراحل متعاقبة؛ 

م، وغيرها من املفاوضات 7003 م، ثم طابا7000)كامب ديفيد( و م،3444لشيخ م، وشرم ا3441

                                                           
ص ص  4/1/7004املؤتمر السنوي التاسع لـ "مركز الخليج للدراسات"، ، املفاوضات العربية والفلسطينية مع إسرائيل: املأزق والحلالجرباوي، علي، 1 

3-7. 

 .9-1نفس املرجع، ص ص 2 
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غير املباشرة أو  )املفاوضات والاتفاقيات إلى أن اسُتحِدثت صورة جديدة للمفاوضات أطلق عليها

 
ً
 ودوليا

ً
 أمريكيا

ً
  .3التمهيدية( والتي القت قبوال

رائيلي، ولم إلاس-ينهي ملف الصراع الفلسطيني لكّن جميع هذه املفاوضات لم تفلح في الوصول إلى اتفاق

 توِصل الفلسطينيين إلى حقوقهم، وقد شهدت مسيرة التفاوض ثالثة تحوالت مركزية:

 .التحول التدريجي للسلطة من مشروع دولة إلى سلطة حكم ذاتي دائم 

  حلول وسط م وتحويلها إلى أراٍض متنازع عليها، والعمل على إيجاد 3492قضم ألارض املحتلة عام

 فيما يخصها.

  الانتقال من قواعد إلاسناد الدولي فيما يخص ألاراض ي املحتلة إلى قواعد الاتفاقيات الثنائية بين

 الطرفين.

وبعد أن ضمنت إسرائيل الاعتراف الفلسطيني والعربي وإلاسالمي والدولي بها في )أوسلو(، بدأت بتهويد  

إلاجراءات التي تهدف إلى تفريغ ألارض الفلسطينية من  مدينة القدس وتكثيف الاستيطان، وغيرها من

 فرض ألامر الواقع.ية ألامنية إلاسرائيلية و مواطنيها، والاستيالء عليها، مستندين إلى النظر 

فإلى متى ستستمر هذه املفاوضات إذا لم تحقق ألاهداف التي جاءت من أجلها؟ لهذا جاءت هذه الدراسة  

 ول للدولةإلاسرائيلية على إنهاء الاحتالل والوص-ات الفلسطينيةللكشف عن مدى قدرة املفاوض

 الفلسطينية املنشودة. 

راسة: ِّ
 مشكلة الد 

إن إنهاء الاحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة، واستعادة كافة حقوق الشعب 

م 3443 لتي بدأت في العامالفلسطيني هو الهدف النهائي للمفاوضات الفلسطينية مع إلاسرائيليين، وا

وذلك بعد أن تحولت إلاستراتيجية الفلسطينية من الخيار العسكري إلى الخيار التفاوض ي، ومرت بعدة 

سلف ذكُرها في مقدمة هذه الدراسة.  
ُ
 محطات أ

تميزت املفاوضات على مر السنين بين الفلسطينيين وإلاسرائيليين بأنها مفاوضات غير متكافئة؛ ففي حين 

تع إسرائيل بالقوة العسكرية والاقتصادية والسياسية، بصفتها دولة محتلة، إضافة إلى الانحياز تتم

ألامريكي الكامل لها؛ يقابلها طرف فلسطيني تحت الاحتالل منذ عشرات السنين. فأي مفاوضات جرت 

 هلي: وتجري؟ وأي دبلوماسية استخدمت فيها؟ من هنا تبرز مشكلة الدراسة ممثلة بالسؤال التال

                                                           
 ، انظر املوقع الالكتروني:31/1/7030إشكاليات ما بعد فشل مسار أوسلو،  ماهر، الشريف، 3

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=117&table=table_149 
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مالمحها بإلاسرائيلية -سطينية في املفاوضات الفلسطينيةالدبلوماسية التي مارستها القيادة الفل

 مرتكزاتها، قادرة على إنهاء الاحتالل وتحقيق الدولة الفلسطينية؟ و 

راسة: ِّ
 أسئلة الد 

راسة لتجيب على ألاسئلة التالية:  قامت هذه الّدِ

 ؟إلاسرائيلي-الفلسطينيما هي طبيعة الصراع  .3

 ما هي مالمح الدبلوماسية الفلسطينية في املفاوضات التي مارسها الفلسطينيون؟ .7

 هل تقع املفاوضات الفلسطينية تحت عنوان النضال الوطني؟ وهل هي مكملة لهذا املسار؟ .1

 ما هي مالمح إلاستراتيجية التفاوضية الفلسطينية؟ .9

 د إليها املفاوضون الفلسطينيون؟ما هي ركائز عملية التفاوض التي استن .1

 ما هي عناصر القوة والضعف في إلاستراتيجية التفاوضية الفلسطينية؟ .9

إلى أي مدى انضبطت أدوات ووسائل وسياسات وتكتيكات املفاوضـات الفلسـطينية مع املرجـعية  .2

 الوطـنية الفلسـطينية؟

وإذا كانت أخفقت؛ هل يعود هل أخفقت املفاوضات في تحقيق ألاهداف التي وجدت من أجلها؟  .1

 هذا إلاخفاق إلى آلاليات أم إلى طبيعة الصراع؟

راسة: ِّ
 فرضية الد 

عي الفرضية بأن "ال ل مرتكزاتها الحالية غير قادرة على إنهاء الاحتالدبلوماسية الفلسطينية بمالمحها و تدَّ

ات خالل املفاوض وتحقيق الدولة الفلسطينية املستقلة ضمن الحد ألادنى للطموح الفلسطيني من

 ".3443الجارية منذ العام 

راسة: ِّ
 أهمية الد 

راسة في محاولتها إبراز أهم مالمح الدبلوماسية الفلسطينية التي مورست في املفاوضات  تكمن أهمية الّدِ

إنهاء الاحتالل وتحقيق الدولة  فيم، وإلقاء الضوء بشكل خاص على مدى قدرتها 3443منذ العام 

راسة تسلط هذه كما قلة،الفلسطينية املست على عناصر القوة والضعف في إلاستراتيجية  الضوء الّدِ

 الفلسطينية، ومدى قدرتها على تجاوز عقبات التفاوض وتحقيق الدولة الفلسطينية املستقلة.

راسة: ِّ
 أهداف الد 

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:
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حلي كيبتها على املستوى املمحاولة تسليط الضوء على قضية غاية في ألاهمية في طبيعتها وتر  .3

 وإلاقليمي والدولي، وهي قضية ذات أبعاد متعددة ومؤثرة في املنطقة ككل.

.31السعي إلى تتبع العملية التفاوضية عبر حقبة زمنية استمرت أكثر من  .7
ً
 عاما

محاولة الوقوف على النظرية الفلسطينية في التفاوض والتي تشكلت بعد أعوام عديدة من  .1

 إلاسرائيليين.التفاوض مع 

راسة: ِّ
 حدود الد 

راسة على دراسة املمارسات الدبلوماسية الفلسطينية في العملية التفاوضية، وما  اقتصرت ُرقَعة الّدِ

لمية ضمن الفترة ) لألهداف التي م( ومدى تحقيقها 7033-3443أحدثته من تغيير على مسار العملية الّسِ

 قامت من أجلها.

راسة: ِّ
 منهج الد 

 الباحث في هذه الدراسة استخدام مناهج متعددة املداخل والاقترابات:حاول 

 ألهميته املنهج .3
ً
املعلومات وألاحداث  عرض وتحليل في التحليلي: تم استخدام هذا املنهج نظرا

راسة، بموضوع الخاصة  نقدها.ومحاولة تحليلها و  الّدِ

الاستراتيجيات والسياسات  املنهج املقارن: حيث استخدم الباحث هذا املنهج للمقارنة بين .7

 والتكتيكات التي اتبعها الالعبون الرئيسيون بموضوع الدراسة.

املنهج التاريخي: تتبع الباحث من خالل هذا املنهج الظاهرة موضوع البحث من الناحية  .1

 نسج عالقات بين متغيراتها للوصول إلى استنتاجات تخدم 
ً
التاريخية، وتسلسل أحداثها محاوال

 راسة.موضوع الد

منهج حل الصراعات: ساعد هذا املنهج الباحث في دراسة مداخل حل الصراعات وأنواعها،  .9

والتي من خاللها سوف تتبع الصراع وإفرازاته للوصول إلى الفهم السليم للصراع موضوع 

 الدراسة، واملداخل املناسبة لحل هذا الصراع.

راسة: ِّ
 أدبيات الد 

والباحثين موضوعة املفاوضات الفلسطينية إلاسرائيلية، وذلك ألهميتها لقد تناول العديد من الكتاب 

في الحياة السياسية ومستقبل منطقة الشرق ألاوسط، وفيما يلي نعرض بعض هذه الدراسات ذات 

 الصلة بموضوع الدراسة:

 
ا
علم التفاوض الدولي والاتصال في كتابه " الدكتور هشام الاقداحي: استخلص الكاتب أوال

عي: بأن صاحب املوقف وماس يالدبل " أن تاريخ املفاوضات غير املتكافئة يدحض الفرضية التي تدَّ
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، بل إن إلاصرار على الثبات ومحاولة تعظيم هامش القدرات 
ً
التفاوض ي ألاقوى هو الرابح دائما

 في هذه القدرات 
ً
التفاوضية، ومحاولة زيادة نقاط القوة من قبل صاحب املوقف الضعيف؛ ليس شرطا

أن تكون قوة اقتصادية أو عسكرية وما إلى ذلك من نقاط القوة، ولكن يمكن أن تكون إحدى أساليب 

الضغط املحلي أو الدولي أو املقاطعة على أشكالها، وما إلى ذلك من أدوات الضغط املختلفة. ويذكر 

يصل  -عفهاا على ضالكاتب على سبيل املثال املفاوضات التي جرت بين الواليات املتحدة على قوتها وبنم

فبعد جوالت متعددة من املفاوضات واملساعي الدبلوماسية للوصول  -مليون نسمة 1.1عدد سكان بنما 

بأن يتم نقل ملكية القناة إلى  3422إلى اتفاق حول ملكية قناة بنما، تم الاتفاق في السابع من أيلول 

قناة وعادت إلى السيطرة البنمية، وذلك ، وبالفعل هذا ما حصل وتم نقل ملكية ال3444بنما في العام 

  .4نتيجة للقدرة التي أظهرتها بنما في استخدام أوراق القوة التي بحوزتها في املفاوضات مع ألامريكان

ح الكاتب ألاهمية الكبيرة للبعد الثقافي في عملية التفاوض الدولي، ملا لهذا البعد من دور كبير في  كما وضَّ

بعاد العملية التفاوضية. ويسقط الكاتب هذه ألاهمية على الحالة العربية تحقيق الفهم العميق أل

: "إن البعد الثقافي هو املدخل الختراق العالم العربي وإلاسالمي وتقطيع أوصاله، ويدلل 
ً
إلاسالمية قائال

ت االكاتب على أهمية ذلك بقوله: إن إلاسرائيليين يتمسكون بالقدس عاصمة لهم، ويرجع ذلك إلى معتقد

دينية وثقافية والتي تمثل بدورها ألاطر املرجعية للمفاوض إلاسرائيلي، ويشدد الكاتب على ضرورة إدراج 

الشروط واملعطيات الثقافية ألطراف عملية التفاوض بصورة عادلة، وذلك ألنه لن يتم التوصل إلى حل 

  .5املعطيات"ينهي الصراع ولن يتم إحراز أي تقدم فعلي صفته الدوام بدون إدراج هذه 

  
ا
ثاني إلى أهمية املسار ال حسن محمد وجيه" يشير الكاتب سيناريوهات الحرب والسالم: في كتابه "ثانيا

فه بأنه" تفاعل غير رسمي يتسم بقدر من الودية بين جماعات لها أجندات  في املفاوضات، والذي عرَّ

اتيجيات معينة في صراع معين، إلحداث وتوجهات متنازعة ومتضادة، أو أمم تهدف إلى تنمية وتطوير استر 

، وساق 6تأثير معين على الرأي العام، وأن من شأن هذه الاستراتيجيات املساهمة في حل الصراعات"

الكاتب محطة )أوسلو( كمثال على هذا املسار من املفاوضات حيث قال: إن اللقاءات املتكررة التي تمت 

وآخر فلسطيني بمبادرة من أحد ألاساتذة النرويجيين، والتي اتخذت في النرويج بين أستاذ جامعي إسرائيلي 

صفة الودية وألاسرية في البداية تحولت إلى اتفاق تاريخي بوقت قصير، وقد فاجأ هذا التحول مفاوض ي 

 املسار ألاول في واشنطن.

                                                           
 .7030الجامعة، مؤسسة شباب  ألاقداحي، هشام محمود، علم التفاوض الدولي والاتصال الدبلوماس ي، القاهرة:4 

 نفس املرجع. 5
 .7001وجيه، حسن محمد، سيناريوهات الحرب والسالم: مهارات التفاوض ودبلوماسية بناء القوة، القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 6
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ز الكاتب على أهمية العوامل الثقافية في عملية التفاوض، والدور الكبير 
َّ
 رك

ً
لعبه الذي يمكن أن ت وأيضا

في كتابه وأكد هو آلاخر على أهميتها، حيث قال: إن  قداحيألاد. هذه العوامل والتي كان قد تعرض لها 

العوامل الثقافية لها ألاثر الواضح في شكل الاتفاق التي تحاول ألاطراف الوصول إليه، فعلى سبيل املثال 

ية، أما الصينيون فيفضلون أن يكون الاتفاق على يفضل ألامريكيون بوجه عام اتفاقيات مفصلة للغا

 من القواعد املفصلة، ألنهم يعتقدون أن جوهر الاتفاق هو الثقة بين ألاطراف 
ً
شكل مبادئ عامة بدال

فإذا طرأت مشكلة معينة أو ظروف مفاجأة وغير متوقعة فعلى ألاطراف أن يرجعوا إلى عالقتهم وليس إلى 

 . 7الاتفاق لحل املشكلة

 ثا 
ا
 إلى املؤتمر السنوي التاسع لـ "مركز الخليج الدكتور علي الجرباوي : في الورقة التي قدمها الكاتب لثا

املفاوضات م، والتي جاءت تحت عنوان "4/1/7004للدراسات" الذي ُعقد في إمارة الشارقة بتاريخ 

والتي  تفاوض مع إسرائيل"، يرى الجرباوي بأن مسيرة الالعربية والفلسطينية مع إسرائيل: املأزق والحل

م وما زالت مستمرة، كانت مفاوضات ليست بالسهلة، ولكنها رغم ذلك 3443بدأت في مؤتمر مدريد سنة 

لم تحقق ألاهداف التي قامت من أجلها وهي إنهاء الاحتالل و الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات 

ن، قاييس وألابعاد على العرب والفلسطينييسيادة، ويصف مسيرة التفاوض بأنها كانت كارثية بجميع امل

سواًء كان ذلك في إلاعداد، أم في املضمون، أم في النتائج التي ترتبت عليها، فقد أدت إلى تأجيج الخالفات 

العربية، وإلى انقسام الفلسطينيين واقتتالهم، ثم إلى انفصالهم الجغرافي. ويعزو الكاتب أسباب هذه 

 .8ملفاوضات من قبل الفلسطينيينألاحوال إلى سوء إدارة ا

 
ا
مية "، على املبادرات إلاقليالقضية الفلسطينية إلى أينفي كتابه "الكاتب زكريا حسين : ركز رابعا

والدولية إلحياء عملية السالم، والتي كان من أهمها اتفاقية )أوسلو( حيث اعتبر الكاتب قبول منظمة 

قد أضعف موقفها في التفاوض، كما اعتبر محطة )أوسلو( التحرير لتأجيل النظر في القضايا الحاسمة 

هي املرحلة التي تنازل فيها الفلسطينيون عن الاستحقاقات التي وفرتها القرارات الصادرة عن مجلس 

 تناول الكاتب إلاستراتيجية إلاسرائيلية في 111وقرار  797ألامن، والتي كان من أبرزها قرار 
ً
، وأيضا

ق املفاوض إلاسرائيلي أهدافه، وذلك بالتخطيط الاستراتيجي لعملية التفاوض، التفاوض وبّين كيف حّق 

كما وضح كيف أن املوقف الفلسطيني متفكك، وعزا ذلك لتعدد املنظمات الفلسطينية وتعدد توجهاتها 

 9وأهدافها، وعدم التقاءها على هدف واحد تخطط له.

                                                           
 نفس املرجع. 7

 .املفاوضات العربية والفلسطينية مع إسرائيل: املأزق والحلمرجع سبق ذكره، 8 
 . 7001حسين، زكريا، القضية الفلسطينية إلى أين، القاهرة: مكتبة دار الهالل،  9
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ا
وابت املفاوض ثهيثم الكيالني " يستعرض الكاتب النظرية إلاسرائيلية في التفاوض: في كتابه "خامسا

ص إلى أن إسرائيل استطاعت تحقيق مشروع دولتها ليس 
ُ
إلاسرائيلي وإستراتيجيته في التفاوض، ويخل

فقط عن طريق الفعل العسكري، بل بالدرجة ألاولى عن طريق دبلوماسية التفاوض، حيث اعتمدت 

  هذه الدبلوماسية على فرض ألامر الواقع ومن
ً
مَّ البدء باملفاوضات حول هذا الواقع الجديد تمهيدا

َ
ث

 كانت نظرية ألامن إلاسرائيلي هي الحاضرة واملسيطرة طوال عملية التفاوض، 
ً
لتحويله إلى إنجاز، وأيضا

حيث اعتمد املفاوضون إلاسرائيليون طريقة التفاوض الثنائية املباشرة هادفين إلى تهميش دور ألامم 

لية التفاوضية، وتقليص الدور ألامريكي واقتصاره على نقل ألافكار، و تشجيع ألاطراف، املتحدة في العم

 إلى الكيفية التي 
ً
دون أن يرتقي هذا الدور إلى الوساطة إلايجابية أو التأثير املباشر، وتطرق الكاتب أيضا

 .10عمل فيها إلاسرائيليون على تكريس التفتت العربي واستغالله لتحقيق أهدافهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3441الكيالني، هيثم، النظرية إلاسرائيلية في التفاوض، بيروت: مركز الدراسات العربي ألاوروبي،  10



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 املستقلة إلاسرائيلية وأثرها على تحقيق الدولة الفلسطينية-الدبلوماسية الفلسطينية في املفاوضات الفلسطينية         

 

- 19 
- 

 الفصل ألاول 

 مفاهيم الدراسة وإطارها النظري 

 مفهوم الدبلوماسية: املبحث ألاول 

( ومعناها الورقة املطوية، والتي كانت تعني diplomaيعود أصل كلمة الدبلوماسية إلى الكلمة اليونانية )

عطي حاملها امتيازات معينة.
ُ
أما في عصرنا الحاضر فقد  11في املاض ي الرسائل والوثائق الرسمية التي ت

توسع هذا املعنى وتطور مفهومه ليشمل جميع أشكال العالقات الخارجية بين الدول، حيث أصبحت 

الدبلوماسية وسيلة لالتصال والتفاهم والتفاوض بين مختلف الدول والحكومات، على جميع ألاصعدة 

س )أكسفورد( للغة الانجليزية بأنها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية. وقد عرفها قامو 

 .12"تصريف شئون العالقات الدولية عن طريق املفاوضات"

فها بأنها "علم وفن وقانون وتاريخ ومؤسسة ومهنة"  ذلك بأن 13أما الدكتور حسن صعب فقد عرَّ
ً
ال ِ

ّ
، معل

 محددة؛ وأن يتوفر لديه معرفة جيدة بالعالق
ً
 ات الدبلوماسيةمن يمارسها يجب أن يتبع قواعَد وأصوال

 من الفن والقدرة على 
ً
 للعمل فيها؛ كما تستلزم تطبيقاتها نوعا

ً
وتطبيقاتها بين الدول؛ وأن يكون متفرغا

 تحكمها أصول موحدة تضبط العالقات بين الدول، حيث 
ً
املفاوضة وإلاقناع عند ممارسيها؛ وأيضا

 
ُ
 ألنها ت

ً
 من القانون الدولي؛ وذلك نظرا

ً
ماَرس من قبل جميع الدول من خالل يعتبرها البعض جزءا

ّلِ منها
ُ
 .14مؤسسات معينة ومختصة في ك

ارتبط تاريخ الدبلوماسية بتطور العالقات واملعاهدات واملفاوضات الدولية، وأصبح املجال الرئيس ي 

دار بها هذه العالقات واملعاهدات واملفاوضات، فقد حدد الكاتب )هارولد
ُ
 للدبلوماسية هو الطريقة التي ت

، في 15نكسون( مفهوم الدبلوماسية في إيجاز شديد بأنه "إدارة العالقات الدولية عن طريق التفاوض"

ن رزت هذه ألاهمية مإشارة إلى أهمية عملية التفاوض ومركزيتها كأداة رئيسية في الدبلوماسية، كما ب

 .16ملفاوضة"ريفيه( الذي قال في الدبلوماسية أنها "علم وفن تمثيل الدولة واخالل تعريف )

                                                           
 .33، ص7030الاقداحي، هشام محمود، علم التفاوض الدولي والاتصال الدبلوماس ي، القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة،  11
 .303، ص 7001الهاشمي، مجدي، العوملة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  12
 .33، ص7009 سية وإلاستراتيجية فلسطين: مكتبة آفاق،أبو عامر، عالء، العالقات الدولية بين الدبلوما 13
 .779-771نفس املرجع، ص ص  14
 .37مرجع سبق ذكره، علم التفاوض الدولي والاتصال الدبلوماس ي، ص 15
 .39نفس املرجع، ص  16
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كما يرى )فوتيه( أن الدبلوماسية هي "فن تمثيل السلطات ومصالح البالد لدى الحكومات والقوى  

نَتهك وال يستهان بحقوق وهيبة الوطن في الخارج، وإدارة الشئون 
ُ
َرم وال ت

َ
حت

ُ
ألاجنبية والعمل على أن ت

ز )فوتيه( على ضرورة 17ة"املالية وتوحيد ومتابعة املفاوضات السياسية حسب تعليمات الحكوم
َّ
. وقد رك

املحافظة على هيبة الوطن في الخارج وعدم السماح ألّيِ كان بانتهاكها، ولتحقيق هذا الهدف ال بد أن 

 وسائُل السياسة الخارجية ألاخرى، وخاصة إلاستراتيجية العسكرية وألادوات 
َ
تدعم هذه الدبلوماسية

 الدبلوماسية أهدافها وستكون فعاليتها محدودة. الاقتصادية، فبدون تلك الوسائل لن تحقق 

 رأى )شارل دي مارتنس( أن مفهوم 18أما )ريمون ارون( فقد عرفها ببساطة بأنها" فن إلاقناع"
ً
. وأيضا

وفي هذا الصدد يقول  19الدبلوماسية يعني "علم العالقات، وبمعنى أدق هو علم أو فن املفاوضات".

ضع سيفي حتى يكفَيني سوطي، وال أضع سوطي حتى يكفَيني لساني. لو معاوية ابن أبي سفيان: "إني ال أ

 ملا قطعتها، إن أرخوها شددتها وإن شدوها أرخيتها"
ً
، وذلك في إشارة واضحة 20أن بيني وبين الناس شعرة

ر وتأثير، وأدوار متبادلة يلعبها الناس فيما بينهم حسب أوراق 
ُّ
أث

َ
إلى أن العالقات بين الناس عبارة عن ت

 القوة التي يمتلكونها، وهذا ما يطلق عليه في عصرنا باملفاوضات. 

مما تقدم يستنتج الباحث أن مفهوم الدبلوماسية مفهوم مرن يتطور مدلوله ويتسع نطاقه، وتختلف 

 أن املعنى العام والواسع 
ً
أساليبه بفعل تطور املجتمعات وتطور العالقات الدولية، ويستنتج أيضا

بالعالقات الخارجية للدول وطريقة إدارتها، أما املعنى العملي والضيق فهو علم أو  للدبلوماسية يتعلق

 فالتفاوض هو العصب الرئيس ي واملحوري 
ً
فن إدارة املفاوضات وعقد الاتفاقيات بين الدول. إذا

حقق مجموعة من العناصر التي تخدم هدف 
ُ
للدبلوماسية. وعليه فإن الدبلوماسية كما يراها الباحث ت

بعت َعنت التالي:ال  دراسة فيما يخص الحالة الفلسطينية، حيث أن الدبلوماسية الفلسطينية التي اتُّ

 إلدارة الصراع، حيث تم اعتماد ألاسس الدولية والقرارات ذات الشأن بالقضية  .3
ً
أسلوبا

 إلدارة الصراع، وبالتالي تم من خالل هذه الدبلوماسية تعريف الذات 
ً
الفلسطينية أساسا

 ينية.الفلسط

إتباع منهج التفاوض كخيار استراتيجي، حيث تم تحويل كل الجهد السياس ي والتاريخي ملنظمة  .7

 التحرير الفلسطينية لخدمة العملية التفاوضية إلى خيار استراتيجي وحيد. 

                                                           
 .772مرجع سبق ذكره، العالقات الدولية بين الدبلوماسية وإلاستراتيجية، ص  17
 .37وض الدولي والاتصال الدبلوماس ي، ص مرجع سبق ذكره، علم التفا 18
 .301مرجع سبق ذكره، العوملة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد، ص 19
 ، انظر املوقع الالكتروني:30/9/7030موسوعة املسلم،  20

http://www.muslimedia.net 



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 املستقلة إلاسرائيلية وأثرها على تحقيق الدولة الفلسطينية-الدبلوماسية الفلسطينية في املفاوضات الفلسطينية         

 

- 21 
- 

تبني سياسة مراكمة الانجازات )املرحلية(، وذلك لتثبيت الوجود الفلسطيني والوصول إلى الهدف  .1

 املنشود

 النظرية التفاوضية: بحث الثانيامل

 يمكن القول إن معالم النظرية التفاوضية تدور حول عاملين رئيسيين:

 أوال
ً
ز هذه النظرية بين الحوار والتفاوض، إذ أن الحوار هو العملية التي تسبق التفاوض، وليس شرطا َمّيِ

ُ
: ت

التمهيد للمفاوضات وتقريب وجهات النظر أن يقود هذا الحوار بالضرورة إلى التفاوض، وإنما يعمل على 

 . 21حول قضايا معينة، وزيادة الثقة املتبادلة للتمهيد للمرحلة املقبلة

 في إعاقة اتجاه أطراف الصراع الستخدامهم التفاوض كأداة ثانيا
ً
 رئيسا

ً
: من العوامل التي تلعب دورا

ملا لها من أهمية كبيرة في إلاقبال  لحل الصراع من عدمه، هو توزيع أوراق القوة بين أطراف الصراع،

على املفاوضات، فعندما تكون هذه ألاوراق راجحة لصالح طرف على حساب طرف آخر يؤدي ذلك إلى 

تراجع الشعور لدى ألاطراف باالتجاه إلى التفاوض، ألن الطرف القوي يعلم أن لديه القدرة على إمالء 

 .22بأنه سيخرج منها خاسرا،ً فال يدخلهاشروطه بدون مفاوضات، أما الطرف الضعيف فيوقن 

 املطلب ألاول: محددات العملية التفاوضية

تتحكم في العملية التفاوضية مجموعة من املحددات التي منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو موضوعي، بغض 

 النظر عن طبيعة ألاطراف املتحاورة، ومن أهم هذه املحددات ما يلي:

: الرغبة املشتركة
ا
تم املستوى الذي سوف يطراف متفقين على ضرورة التفاوض و جب أن يكون ألا : يأوال

التفاوض فيه، وتحديد ألاطراف التي سوف تشارك بشكل فعلي في هذه املفاوضات، أما التظاهر في الرغبة 

وإلاقبال على التفاوض بهدف املماطلة والدعاية فإنه يخرج عن النظرية التفاوضية في العالقات 

 23الدولية.

: املناخ املحيط
ا
 في إنجاح عملية التفاوض من خالل جانبين ثانيا

ً
 رئيسا

ً
: يلعب املناخ التفاوض ي دورا

 رئيسين:

                                                           
 ، انظر الرابط:1/4/7030ويكيبيديا املوسوعة الحرة،  21

http://ar.wikipedia.org 
 .714-711مرجع سبق ذكره، العالقات الدولية بين الدبلوماسية وإلاستراتيجية، ص ص  22
 ، انظر الرابط:32/9/7030مفهوم التفاوض،  23

http://www.khieronline.com/upload/AlTafawd.doc 
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القضية التفاوضية: يجب أن تكون ألاطراف املتصارعة بحاجة إلى التفاوض كأداة فعالة  .3

 ضوعللوصول إلى أهدافهم؛ كإنهاء الصراع أو العمل على تهدئته، وبذلك تكون القضية مو 

التفاوض تحظى باالهتمام وإلاجماع من قبل أطراف الصراع؛ وذلك كي تشارك بها جميع 

 ألاطراف املعنية.

توازن املصالح بين الطرفين؛ وذلك لتهيئة املناخ التفاوض ي بصورة جيدة، حيث أن عملية  .7

فة صالتفاوض تتم في إطار توازن املصالح والقوى بين ألاطراف املتصارعة، ليكتسب التفاوض 

 ليس 
ً
العدالة والقبول والدوام لدى ألاطراف، ولكي يكون الاتفاق الناتج عن التفاوض قويا

 .24بالهش

: املعلومات التفاوضية:
ا
هي من ألامور التي يجب أن تتوافر قبل البدء في أي عملية تفاوضية، ولكي  ثالثا

 :25ألاسئلة التالية علىا تتم عملية التفاوض في إطار من املعرفة يجب لهذه املعلومات أن تجيبن

 من نحن؟ ومن خصمنا؟ وما الذي نريده من عملية التفاوض؟ 

 هل يمكن تحقيق أهدافنا دفعة واحدة أم على مراحل؟ 

 ما هي رؤيتنا وأهدافنا إلاستراتيجية؟ وما هو الحد ألادنى ألهدافنا؟ 

  صول إلى أهدافنا؟ما هي أولوياتنا؟ وما هي ألادوات والوسائل والتكتيكات التي نحتاجها للو 

 ما هو البرنامج الزمني الذي سوف يقودنا إلى هذه ألاهداف؟ 

: القدرة التفاوضية:
ا
تتحدد القدرة التفاوضية من خالل كفاءة الفريق املفاوض وقدرته على العمل  رابعا

 كفريق، وإدارة العملية التفاوضية بحكمة ودهاء، ولتحقيق ذلك يجب أن يتم العمل على زيادة كفاءة

وقدرة هذا الفريق؛ ألنه يتوقف عليه تحقيق ألاهداف التي من أجلها تم الدخول باملفاوضات، والتي 

 :26يمكن أن تتم من خالل التالي

 اختيار أعضاء الفريق التفاوض ي على أساس علمي مدروس. .3

تحقيق روح الفريق والتدريب على العمل الجماعي للوصول إلى أكبر قدر من الانسجام بين  .7

 .أعضاءه

 العمل على تحفيز الفريق بصورة مستمرة. .1

 متابعة وتقييم أداء الفريق في املحطات التفاوضية املختلفة. .9

 تقديم كافة التسهيالت التي يحتاجها الفريق التفاوض ي إن كانت مادية أو غير مادية.  .1
                                                           

 .317-313مرجع سبق ذكره، التفاوض الدولي، ص ص  24
 ، انظر الرابط:32/9/7030شروط التفاوض، أيادينا للمشروعات وألاعمال،  25

http://ayadina.kenanaonline.com/topics/57514/posts/83920 
 ، انظر الرابط:32/9/7030أهمية التفاوض، منتدى تكنولوجيا النجاح،  26

http://www.balagh.com/najah/zs1drxsp.htm 
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: القوة التفاوضية
ا
املمنوَحْين : من أهم جوانب القوة التفاوضية مدى السلطة والتفويض خامسا

قيد حرية املفاوض إلى درجة يصبح فيها عديم الفائدة، غير قادر على اتخاذ أي 
ُ
للمفاوض، فال يجب أن ت

قرار بحيث يصبح عقبة في طريق التفاوض، وال أن يمنح املفاوض الصالحيات املطلقة بأن يكون بيده 

 أن تكتسب املفاوضا27السلطة والتفويض واتخاذ القرار
ً
ت بعض القوة من كونها سرية ، ويمكن أيضا

وذلك ألن املفاوضات في ألاساس هي مهمة دبلوماسية من الدرجة ألاولى، فيمكن أن تتم في نوع من 

السرية؛ وذلك ملا فيه من مصلحة ألاطراف املفاوضة وشعوبها، أما نتائج املفاوضات فال ينبغي أن تكون 

 .   28سرية بل يجب أن تعرف بها الشعوب ذات العالقة

 املطلب الثاني: نماذج التفاوض

تختلف النماذج التفاوضية حسب الطريقة والنتائج التي ستترتب عليها نهاية املفاوضات، وحسب حصة 

 كل طرف، وماذا سيعني مكسب طرف بالنسبة للطرف آلاخر؟ ومن هنا تبرز النماذج التفاوضية التالية:

 
ا
التفاوض ي على املصلحة املشتركة بين الطرفين : نموذج التفاوض اكسب/اكسب: يقوم هذا املبدأ أوال

 . 29ومحاولة الوصول إلى حلول وسط ترض ي الطرفين

 
ا
: نموذج التفاوض اكسب/اخسر: يقوم هذا النموذج على فكرة رئيسية وهي أن الطرف القوي هو ثانيا

 .30فيالذي يفرض الشروط التفاوضية، بحيث يضمن الربح له، وباملقابل الخسارة للطرف آلاخر الضع

 
ا
 يتم هذا النوع من التفاوض عن طريق وسيط ويكون هدفه ثالثا

ً
: نموذج التفاوض إلاستكشافي: عادة

 هناك التفاوض التسكيني والذي يكون الهدف الرئيس منه هو التفاوض 
ً
معرفة نوايا الطرف آلاخر، وأيضا

ة فقط بدون تحقيق أي نتائج إيجابية للطرف آلاخر، وذلك إما لكسب املزيد من  الوقت أو خفض حدَّ

 .  31التوتر القائم بين طرفي الصراع

 
ا
: نموذج تفاوض التأثير في طرف ثالث: ويكون هدف هذا النوع من التفاوض هو التأثير في طرف ثالث رابعا

أو الضغط عليه لتحديد دوره في هذا الصراع، وال يكون له عالقة مباشرة بالصراع، ولكن يكون من 

 .32يهالالعبين الثانويين ف

                                                           
 .313مرجع سبق ذكره، التفاوض الدولي، ص ص  27
 .93-90مرجع سبق ذكره، علم التفاوض الدولي والاتصال الدبلوماس ي، ص ص  28
 نفس املرجع. 29
 .711-719، ص ص7004أبو شيخة، نادر احمد، أصول التفاوض، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  30
 ، انظر الرابط:39/9/7030 املوسوعة، أنواع التفاوض وأساليبه، 31

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Tafawod/sec05.doc_cvt.htm 
 نفس املرجع. 32
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ا
: نموذج تفاوض الوسيط: يسمى هذا النوع من التفاوض في أدبيات املفاوضات )سياسة الطرف خامسا

الثالث(، وهو من ألانواع املهمة في الصراعات الدولية، حيث يتم اللجوء إلى هذا الطرف على افتراض أنه 

سقط ه
ُ
ذا ألامر على أرض طرف محايد ليس له عالقة بموضوع الصراع ويتسم بالحيادية. لكن لو أ

 ما تربطه عالقات ومصالح مع أطراف الصراع، 
ً
الواقع لوجد أنه غير دقيق، وذلك ألن هذا الطرف غالبا

 .     33بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 
ا
: نموذج التفاوض من أجل تطبيع العالقة: يستخدم هذا النوع من التفاوض للبدء في العالقات سادسا

بينها عالقات دبلوماسية، أو في إعادة تشكيل العالقات الدبلوماسية بين الدول  بين الدول التي ال توجد

 . 34املتصارعة بعد حرب معينة أو إنهاء احتالل مؤقت

 
ا
: نموذج مفاوضات التأثيرات الجانبية: يكون هدف هذه املفاوضات وقف أعمال عنف قائمة أو سابعا

 .35تصال مفتوحة مع الخصممحتملة، أو الخداع والتضليل، وذلك إلبقاء خطوط الا

 املطلب الثالث: البعد الثقافي في عملية التفاوض الدولي

 في الوصول للفهم العميق 
ً
 كبيرة

ً
إن للبعد الثقافي في عمليات التفاوض والتفاعالت إلانسانية أهمية

هداف أوالواضح ملختلف أبعاد العملية التفاوضية، فالتفاعل بين الناس يمكن أن ُيسَتغل لتحقيق 

تصب في صالح إلانسانية للتعايش السلمي، والتعرف على أقصر الطرق للتفاهم والابتعاد عن سوء 

 أن ُيستغل لرصد السلوكيات وأنماط الفعل ورد الفعل ألهداف الاختراق وإشاعة 
ً
الفهم، ويمكن أيضا

ألاشخاص الفتن. إن الثقافة التفاوضية تختلف باختالف الحضارات والشعوب، فكل مجموعة من 

شكل بمرور الزمن 
ُ
يعيشون في إقليم واحد ويشتركون باللغة والتاريخ يتميزون بقيم وخبرات وتوجهات ت

وكنيل( عن أهمية الثقافة في العالقات الدولية باإلشارة إلى أ، فلقد عبر )دانيال 36النمط التفاوض ي لهم

. إن نقاط القوة التي تتشكل لدى 37قول أفالطون"دعني اكتب أغاني الشعب وال أبالي بمن يضع قوانينه"

املفاوض تكمن في إتباع ألاسلوب التفاوض ي الذي تتبعه حضارته وتتبناه ثقافة بلده، ال أن يسعى إلى 

 .38إتباع أساليب لحضارات أخرى مختلفة

                                                           
 فن التفاوض، صحيفة العروبة، انظر الرابط: 33

http://ouruba.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=84682881820091003224632  
 .309، ص 7030التفاوض الدولي، إلاسكندرية: دار الفكر الجامعي،  أبو عامود، محمد سعد، 34
 ، انظر الرابط:39/9/7030محمد، عصام، املفاوض الفلسطيني ومفهومه لظاهرة التفاوض، الركن ألاخضر،  35

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=8904  
 .21 -29وقعين غير متكافئين، الرياض: العبيكان للنشر والتوزيع، ص ص كريتك، فيللس بك، ترجمة: بشرى ملكه، التفاوض من م 36
 نفس املرجع. 37
 .99-91مرجع سبق ذكره، أصول التفاوض، ص ص  38
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 ملا 
ً
 ووسيلة يمكن من خاللها اختراق البلدان والشعوب املختلفة، وذلك نظرا

ً
فالبعد الثقافي يمثل مدخال

 لو أخذنا الحالة 
ً
فيها من تقاليد وعادات ومبادئ مكشوفة للعيان ال يمكن إخفاؤها على أحد، فمثال

إلاسالمية العربية لوجدنا أن ثقافتها تحتوي على الكثير من الصفات والعادات واملبادئ وألاعراف 

سيئ استخدام
ُ
ها من قبل الحسنة، والتي تعتبر في بعض ألاحيان نقاط ضعف يسهل اختراقها إذا أ

، ولكنها تصبح نقطة ضعف إذا تم استغاللها من 
ً
 حسنة

ً
الثقافات ألاخرى، فيمكن اعتبار الكرم عادة

 الصراع الفلسطيني إلاسرائيلي لوجدنا املرتكز الرئيس ي واملرجعية ألاساسية 39قبل آلاخرين
ً
، ولو أخذنا مثال

ت على اعتبار القللمفاوضين من الطرفين هي معتقدات دينية ترتبط بالثقافة، فل دس و أن إسرائيل أصرَّ

عاصمة أبدية لها ملعتقدات دينية ثقافية خاصة بها، فإن الفلسطينيين والعرب واملسلمين لن يرضوا 

 
ً
، وذلك من منطلق ديني ثقافي أيضا

ً
 .40بذلك أبدا

قيقي حمن هنا تبرز أهمية تحليل البعد الثقافي في عملية التفاوض، وذلك ملحاولة الوصول إلى فهم 

 ودقيق ألبعاد هذه العملية وانعكاسات البعد الثقافي عليها. 

إن أقوى وأقدم الصراعات في العالم لن يتم التوصل لحل لها إذا لم يتم مراعاة منطق ومنطلقات 

 
ً
ر املرجعية للمفاوضين، فعلى سبيل املثال: النكتة التي تجعل شخصا

ُ
مثل ألاط

ُ
املعطيات الثقافية التي ت

 عند شخص آخر ذي ثقافة مختلفة،  يضحك لعدة
ً
 صفراوية

ً
دقائق متواصلة قد ال تجلب سوى ضحكة

من هنا يتضح لنا أن البعد الثقافي يكاد يكون من أهم ألابعاد املتعلقة بالعملية التفاوضية الدولية، ألنه 

أحد ال يمكن أن يحل الصراع بدون إدراج هذا البعد وأخذه بعين الاعتبار، ولو حدث أن استطاع 

 ال يملك 
ً
 ضعيفا

ً
ألاطراف الوصول إلى حل للصراع بدون إدراج البعد الثقافي فيه فسيكون هذا الحل هشا

 . 41صفة الدوام والاستمرارية

لقد تم تناول ألابعاد الثقافية للمتفاوضين في الصراعات املختلفة على املستوى العالمي؛ ففي املفاوضات 

انيتين )الشرقية والغربية( والدول ألاربعة )أمريكيا، الاتحاد ( والتي تمت بين ألامل7+9التي عرفت)

ح لهما والتي كان هدف ألاملانيتين فيها السما -التي وصفت بالدول املنتصرة-السوفيتي، فرنسا، انجلترا( 

 حرصت هذه الدول على إيصال رسالة ذات بعد ثقافي مفادها أن 
ُ

بالوحدة من قبل الدول ألاربعة، حيث

ماح ب  أن تتخلى عن السَّ
ً
 أخرى، وأيضا

ً
وجود أملانيا موحدة وقوية ُيلزمها بأن ال تتدخل بشئون الدول مرة

                                                           
 ، انظر الرابط:37/9/7030دروس في علم التفاوض، معهد إلامام الشيرازي للدراسات،  39

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm 
 .791-792مرجع سبق ذكره، علم التفاوض الدولي والاتصال الدبلوماس ي، ص ص  40
 ، انظر الرابط:1/1/1111ثر البعد الثقافي في عملية التفاوض، الموسوعة العربية، أ 41

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Tafawod/sec08.doc_cvt.htm 
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فكرة )التآمر املريض( التي أقنعت بها نفسها مع القوى ألاوروبية، ألامر الذي أدى إلى التسبب في حربين 

 .    42عامليتين

( في كتابه )عقد Jeswal Salacuseولكي نوضح البعد الثقافي بشكل أفضل سوف نناقش ما قدمه )

الصفقات والتفاوض في ألاسواق الدولية(، والذي يضع املنطلقات الثقافية التي تؤثر بشكل مباشر في 

 لثقافاتهم 
ً
عملية املفاوضات، النَّ معرفة هذه العوامل والوعي بها، يسمح للمفاوض بتحليل الخصوم طبقا

 املختلفة:

 اختالف املنطلقات الثقافية

 املفاوض من النوع ب املفاوض من النوع أ الخاصية الرقم

 العالقة العقد الهدف 1

 فوز/فوز  فوز/ خسارة املواقف 2

 غير مباشر مباشر الاتصال 1

 منخفضة مرتفعة الحساسية للوقت 1

 

 يميل اليابانيون إلى أن يكونوا من النوع ب، وألامريكان من النوع )أ(، وألاملان والروس 
ً
لنديون والبو فمثال

ر الجدول أعاله بش يء من . هذا وسنتناول عناص43يملكون خصائص مشتركة من النوع )أ( والنوع )ب(

 التفصيل:

 هدف الاتفاق: عقد أم عالقة؟

 في تحديد شكل الاتفاق املتوقع عقده بين ألاطراف املتفاوضة، 
ً
 رئيسيا

ً
تلعب املنطلقات الثقافية دورا

فضل الوصول 
ُ
إلى اتفاق محدد ومفصل للغاية يتم فيه بناء الاتفاق من أسفل إلى فبعض الثقافات ت

أعلى، وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى الاتفاق ونصوصه في حال حصول أي موقف أو حدث مستقبلي 

يختلف عليه الطرفان، فيكون الاتفاق هو املرجعية الرئيسية لألطراف، وهناك ثقافات أخرى تسعى إلى 

على شكل مبادئ عامة، يقوم على أساس الثقة املتبادلة، يتم فيه بناء الاتفاق من الوصول التفاق عام 

أعلى إلى أسفل، ألنهم يعتبرون أن الهدف الرئيس ي من الاتفاق هو بناء هذه الثقة املتبادلة، والتي سوف 

 للتعامل والتعاون في املستقبل ملواجهة أي خالف أو أي حدث غير متوقع، بحيث يك
ً
ن امللجأ و تكون أساسا

                                                           
 .47-14، ص ص 3449تفاوض الاجتماعي والسياس ي، الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، وجيه، محمد حسن، مقدمة في علم ال 42
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ص 
ّ
لألطراف هو تقييم العالقة فيما بينهم لحل املشكالت، وليس الرجوع إلى نصوص جامدة يسهل التمل

 .44منها وتفسيرها كل حسب مصلحته

ينظر أصحاب الثقافات املختلفة على نفس الطاولة إلى العملية التفاوضية وصنع الصفقة من زوايا 

 من أَهم أولو 
ً
ياتهم الوصول إلى عقد دقيق موقع عليه وملزم للطرفين، أما مختلفة؛ فاألمريكيون مثال

اليابانيون واملصريون فيعتقدون أن الوصول إلى إقامة عالقة هو الهدف ألاول ألاصيل. لقد كان الرئيس 

السادات يقول دائما " صديقي )كارتر(* وصديقي )شاوشيسكو(* وكان يقول )بومبيدو(* "أنا من الريف 

ر على الزعماء في 45ف وعلينا أن ندعم من أخالق القرية في السياسة"وأنت كذلك من الري
َّ
، ألامر الذي أث

تفاوضهم وعالقتهم مع السادات، فكان )هنري كيسنجر(* يحضن ويقبل السادات عند لقائه متفهما 

منطق التعامل معه واملنطلق الثقافي له؛ فالعقد بالنسبة لألمريكيين إغالق للصفقة أما بالنسبة 

 . 46ابانيين واملصريين هو بداية عالقةللي

 موقف التفاوض فوز/خسارة فوز/ فوز؟ 

بعه الطرفان في مفاوضاتهما، فمن الضروري 
َّ
 للنمط الذي يت

ً
 ثقافيا

ً
قدم املواقف التفاوضية تفسيرا

ُ
ت

 ما يميل إلى اعتبار املفاوضات موقف 
ً
معرفة أي من النوعين أنت تفاوض، فاملفاوض الضعيف عادة

خسارة، فيتوقع أنه خاسر ال محالة بسبب موقفه الضعيف وعدم امتالكه أوراق قوة، ولكن فوز/ 

أدبيات املفاوضات وخاصة غير املتكافئة منها يتبين أن إلاصرار والثبات ومحاولة تعظيم هامش قدرات 

وقف ، وما حصل في مفاوضات أمريكا وبنما خيُر دليل، فقد كان م47املفاوض يؤدي إلى نتائج ايجابية

 مقارنة باملفاوض البنمي، ولكن في النهاية انتهت املفاوضات لصالح البنميين. 
ً
املفاوض ألامريكي قوي جدا

 فاملوقف التفاوض ي الذي يمثل الكسب لألول يمثل خسارة للثاني والعكس بالعكس، فهي بالنسبة 
ً
إذا

                                                           
 .3413-3422*كارتر: رئيس الواليات املتحدة التاسع والثالثون في الفترة بين 

 .3414-3429* شاوشيسكو: رئيس رومانيا من العام 

 .3429-3494* بومبيدو: رئيس فرنسا 
 .309-41نفس املرجع، ص ص  44
 ، انظر الرابط:3/3/7033مفهوم التفاوض، ملتقى جامعة ألاقص ى،  45

http://www.aq-sa.com/t28400-topic 

 .3422-3421*هنري كيسنجر: وزير الخارجية ألامريكية بين الفترة 

 نفس املرجع. 46
47 Fisher,R. and Ury, W., “Getting to yes: Negotion Agreement Without Giving In”, NewYork: Penguin Books, 1983, p: 96. 

http://www.aq-sa.com/t28400-topic
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ة اوضات عملية تعاونية وشراكلهم عملية مواجهة، من سيكسب؟ أما النوع الثاني فوز/ فوز فيعتبر املف

 .48لحل املشكالت

 الاتصال: مباشر أم غير مباشر؟

تختلف طرق الاتصال بين الثقافات؛ فبعض هذه الثقافات تفضل الاتصال من خالل قنوات مباشرة، 

وثقافات أخرى يتم الاتصال فيها من خالل قنوات غير مباشرة ومعقدة في كثير من ألاحيان، تعتمد على 

د وإلايماءات والوساطة وأسلوب املماطلة، فال تتوقع منهم الحصول على جواب فوري محدد، لغة الجس

أما في حالة الثقافات التي تفضل الاتصال املباشر مثل الثقافة ألاملانية فإن ألاسلوب مباشر وواضح، 

 . 49بالتصريح ال بالتلميح

 الحساسية للوقت: مرتفعة أم منخفضة؟

 بالوقت والبعض آلاخر ال يبالي تختلف الثقافات في 
ً
 كبيرا

ً
تعاملها مع موضوع الوقت فبعضها يهتم اهتماما

 بالوقت ألنه يمثل لهم 
ً
بذهابه، فالذين يعتبرون أن هدف املفاوضات إبرام عقد محدد يهتمون كثيرا

امة عالقة قاملال؛ فاألملان وألامريكيون يلتزمون بالوقت ويحافظون عليه من الضياع، أما الذين ينشدون إ

 لهذه العالقة، فاملكسيكيون يأتون متأخرين، 
ً
فإنهم يستثمرونه في التعرف على بعضهم البعض تمهيدا

واليابانيون يتفاوضون ببطء، وقد يعتبر هؤالء تقصير وقت املفاوضات هو محاولة إلخفاء ش يء معين أو 

نبين، لذلك يجب أخذ هذا ألامر مؤشر لعدم سالمة نوايا الطرف آلاخر، مما يؤثر على الثقة بين الجا

 . 50بعين الاعتبار عند التخطيط ملواعيد جلسات التفاوض

على املفاوضات الفلسطينية -والذي يتعلق بالثقافة التفاوضية-يرى الباحث أن إسقاط ما تم ذكره

وض اإلاسرائيلية، يقود إلى أن ثقافة ِكال الطرفين كانت هي املسيطرة على العملية التفاوضية، فاملف

 بالتفاصيل بمقدار تركيزه على الكليات، بينما ركز املفاوض إلاسرائيلي بناًء على 
ً
الفلسطيني لم يهتم كثيرا

ثقافته التفاوضية القائمة على الانشغال بالتفاصيل والابتعاد عن الكليات، وبالتالي استطاع بذلك أن 

 .اصيلاصيل وتارة أخرى بجدولة التفيلغي الكليات الفلسطينية بالذهاب إلى التفاصيل وتفاصيل التف

 

                                                           
 نفس املرجع. 48
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 املناهج والاستراتيجيات التفاوضية: املبحث الثالث

 املطلب ألاول: منهج املصلحة املشتركة 

 :ويحتوي هذا املنهج على ثالثة استراتيجيات

تعتمد هذه إلاستراتيجية على تطوير العالقة بين طرفي هي إستراتيجية التكامل:  إلاستراتيجية ألاولى

التفاوض، ومساعدة كل منهما لآلخر بكافة الطرق املتاحة، وقد يلجأ الطرفان عند الاختالف في وجهات 

 عن مائدة املفاوضات وبعد تسويته 
ً
النظر إلى تشكيل مجموعات فردية ملعالجة هذا الاختالف، بعيدا

بح إلى درجة أن يصوقد تصل العالقة بين طرفي التفاوض في هذه إلاستراتيجية  51يعودون إلى التفاوض،

 مندمج املصالح 
ً
 واحدا

ً
 لآلخر في كل ش يء، بل قد يصل ألامر إلى أنهما يصبحان شخصا

ً
كل منهما مكمال

، كل ذلك يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الفرص املتاحة أمام كل 
ً
والفوائد والكيان القانوني أحيانا

 . 52منهما

 وتطوير التعاون الحالي إلاستراتيجية الثانية هي تعميق العالقة القائمة

التفاوضية على الوصول إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف العليا، من خالل  الاستراتيجيةتقوم هذه 

العمل على تطوير املصلحة املشتركة بين طرفي التفاوض، وتوثيق أوجه التعاون بينهما والارتقاء بدرجته، 

مجاالت التعاون بالوصول إلى قناعة من قبل  من خالل توسيع الاستراتيجيةويمكن الشروع بتنفيذ هذه 

الطرفين املتفاوضين بمد مجال التعاون إلى مجاالت جديدة، لم يكن التعاون بينهما قد وصل إليها من 

التفهم املشترك والاتفاق في الرأي ومن ثم تنفيذ املنفعة املشتركة واقتسام العائد  وذلك من خالل قبل،

 
ً
 . 53سويا

 ثة هي توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجاالت جديدةإلاستراتيجية الثال

على الواقع التاريخي الطويل بين ألاطراف املتفاوضة، من حيث التعاون القائم  الاستراتيجيةترتكز هذه 

 لقدرات وطاقات كل 
ً
 للظروف واملتغيرات التي مر بها، ووفقا

ً
بينهما وتعدد وسائله وتعدد مراحله، وفقا

إلى  و من خالل توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال زمني جديد أ الاستراتيجيةمنهما، ويمكن تطبيق هذه 

                                                           
 . 91، ص7009الهزايمه، علي، محمود، محمد عوض، املدخل إلى فن املفاوضات، عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر،  51

 .19نفس املرجع، ص  52
 . 14-11، ص ص 7009فتحي، محمد، التفاوض مهارات ومفاهيم، القاهرة: دار التوزيع والنشر إلاسالمية،  53
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مجال مكاني جديد، وذلك حسب الحاجات التفاوضية لألطراف، ولكن املماطلة والخداع والتسويف ال 

 .54التي تعتمد في ألاساس على الثقة املتبادلة والتعاون الايجابي الاستراتيجيةيأتي ضمن هذه 

  املطلب الثاني: منهج الصراع

القات بين طرفيه عدائية، تصارعية، تنافسية، ألن يتميز منهج الصراع في أنه ُيسَتخدم عندما تكون الع

هذا النوع من التفاوض يحدث في حال عدم وجود تكافؤ بين الطرفين، فأحدهما يملك القوة ويستطيع 

فرض شروطه، وآلاخر ضعيف يبحث عن أوراق قوة، كما أن املمارسين لهذا املنهج في عملية التفاوض 

 بصورة سرية، حيث أنه
ً
م ُيظهرون الرغبة في التوصل إلى حلول عادلة بصفتهم شركاء، يمارسونه عادة

وفي الحقيقة أنهم يعتمدون في هذا املنهج على التمويه والخداع كأدوات للوصول إلى أهدافهم، حيث 

 55يحتوي هذا املنهج على سبع استراتيجيات تستخدم من قبل املفاوضين حسب الحالة واملوقف.

 تيجية إلانهاكإلاستراتيجية ألاولى هي إسترا

تعمل هذه إلاستراتيجية على محاولة استنزاف وقت الطرف آلاخر والعمل على إنهاكه، من خالل إطالة 

 إلى نتائج ثانوية غير جوهرية، وذلك من خالل 
َّ
أمد التفاوض ألبعد أجل ممكن، لكي ال يتم التوصل إال

 عدة تكتيكات منها:   

 استخدامه للوصول إلى اتفاق.  مناقشة مبدأ التفاوض ذاته ومدى إمكانية 

  الاجتماع والتفاوض في عدة جوالت حول التوقيت املناسب واملكان املناسب لعقد اجتماعات

 التفاوض، واملواضيع التي سيتم تناولها.

كما تعمل هذه إلاستراتيجية على استنزاف جهد الطرف آلاخر إلى أقص ى درجة ممكنة، وذلك من خالل 

غِله باألمور الثان
َ

 وية للقضية التي ال تؤثر بجوهرها التفاوض ي مثل:ش

 افتعال مشاكل قانونية تؤدي إلى استنزاف طاقات وتخصصات الطرف آلاخر. .3

ها. .7 ِ
ّ
 تغليب الاهتمام بالنواحي الفنية املتشعبة والتي تحتاج إلى جهد كبير ِلَحل

                                                           
 ، انظر الرابط:2/30/7030اتيجيات التفاوض، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، الطرق املؤدية إلى التعليم العالي:استر   54

http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/downloads/Negotiation-Ar_Chapter2.pdf 
 ، انظر الرابط:33/9/7030خطوات ومناهج واستراتيجيات التفاوض، املعهد العربي للتخطيط،  55

http://www.arab-api.org/course33/c33_5.htm 
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 استنزاف الطرف آلاخر من الناحية املادية 
ً
من خالل زيادة إنفاقه أثناء وتحاول هذه إلاستراتيجية أيضا

عملية التفاوض، وتضييع الفرص الاقتصادية البديلة التي كان سوف يحصل عليها الطاقم املفاوض لو 

 في التفاوض
ً
 . 56لم يكن مشغوال

 إلاستراتيجية الثانية هي إستراتيجية التشتيت )التفتيت(

ين والتركيز عليها، وجمع معلومات وتقوم هذه إلاستراتيجية على إيجاد نقاط الضعف والقوة للمفاوض

حول توجهاتهم وانتماءاتهم وعقائدهم واهتماماتهم، واملستوى العلمي والاجتماعي لهم، وبناء على هذه 

املعلومات يقومون بتقسيمهم إلى طبقات مختلفة، ليسهل عليهم تفتيت الفريق وخلق صراعات ونقاط 

خدم هذه إلاستراتيجية عند التعرض لضغط اختالف فيما بينهم، ومحاولة تشتيت جهودهم. تست

 .57تفاوض ي كبير من قبل الطرف آلاخر

 إلاستراتيجية الثالثة هي إستراتيجية إحكام السيطرة )إلاخضاع(

بما أن العملية التفاوضية تعد معركة عقلية ذكية، لذا فإن هذه إلاستراتيجية تقوم على محاولة 

 السيطرة على جلسات التفاوض من خالل:

 م مبادرات تفاوضية أو تعديل املبادرات الحالية حسب ما تقتضيه التغيرات الجارية على تقدي

 أرض الواقع. 

  باع الخطوات ِ
ّ
العمل على دفع الطرف الثاني إلى التعامل مع املبادرة التي قدمها الطرف ألاول، وإت

 . 58التي تم تحديدها من قبل الطرف ألاول وبذلك يسهل السيطرة عليه

 )الغزو املنظم(الدح استراتيجيةجية الرابعة هي إلاستراتي

في الحالة التي يكون فيها نقص في املعلومات، وركيزتها ألاساسية أن التفاوض  الاستراتيجيةتستخدم هذه 

يتم بشكل متدرج، وذلك بتجزئة املوضوع إلى عدة أجزاء، والبدء بالتفاوض التمهيدي؛ وذلك ليتاح جمع 

 .  59املعلومات المتالك ألاوراق التفاوضية القوية

                                                           
 .93-90مرجع سبق ذكره، التفاوض مهارات ومفاهيم، ص ص  56

 ، انظر الرابط:37/9/7030عبد املزيد، هاني، استراتيجيات التفاوض، أيادينا للمشروعات وألاعمال،  57

http://ayadina.kenanaonline.com/topics/57514/posts/83931 

 .70-34، ص ص 7002جالل، احمد فهمي، مهارات التفاوض، القاهرة: مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث،  58
 .70نفس املرجع، ص  59
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 لذاتي )الانتحار(.إلاستراتيجية الخامسة هي إستراتيجية التدمير ا

 للطرف التفاوض ي إحدى الخيارين التاليين: الاستراتيجيةويكون في هذه 

 .
ً
 اعتبار ما يمكن تحقيقه هو الهدف النهائي وعدم رفع سقف الطموحات والتوقعات كثيرا

 .في املستقبل 
ً
 محاولة إيجاد سبل ووسائل لتحقيق ما ال يمكن تحقيقه حاليا

كات مثل، الانسحاب الهادئ، الكر والفر، ألامر الواقع، تحويل النظر عن ويتم ذلك من خالل عدة تكتي

 .60القضايا الرئيسية لقضايا فرعية وادعاء العجز

 إلاستراتيجية السادسة هي إستراتيجية الاختراق

على عدم املواجهة املباشرة مع الخصم، بل على عكس ذلك يجب أن يشعر  الاستراتيجيةتعتمد هذه 

الخصم أنه شريك، وأن يتم العمل على تشجيعه على تطبيق الاقتراحات التي يكون قد اقترحتها ولكن 

  61بطريقة غير مباشرة حيث أنهم يصلون إليه بأنفسهم وما عليك إال التشجيع وفتح الخيارات أمامهم.

 (SALAMIالسابعة هي إستراتيجية التدرج/ سالمي ) إلاستراتيجية

خذت من معنى قطع اللحم الرقيقة، ويمكن أن نطلق على هذه  الاستراتيجيةإن تسمية هذه 
ُ
أ

اسم)التدرج خطوة خطوة(، حيث أنها تقض ي بالتحرك التدريجي من جانب املفاوض في  الاستراتيجية

زمنية طويلة، وبالطبع سيكون هناك مقاومة من جانب  التعامل مع أهدافه التفاوضية، وذلك خالل فترة

ى التوصل بأنها ال تسعى إل الاستراتيجيةالطرف آلاخر، ولكنها تكون بدرجة أقل بسبب التدرج، وتتميز هذه 

لحل الصراع دفعة واحدة، وبسرعة، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل، وتهدف إلى التوصل للحل عن طريق 

، ومن ثم الوصول إلى اتفاقيات مبدئية بشأنها؛ في ظاهرها عزل القضايا عن بعضها وم
ً
ناقشتها تدريجيا

تحرص هذه إلاستراتيجية على وجود الترابط بين أجزاء القضية، وفي باطنها تتبع مبدأ الفصل في مناقشة 

القضايا وتفصيالتها كل على حده. فلقد اتبع )هنري كيسنجر( وزير الخارجية ألامريكي ألاسبق هذه 

 .62ستراتيجية في غالبية املفاوضات التي أدارها، خصوًصا في املنطقة العربيةإلا 

                                                           
 مرجع سبق ذكره، استراتيجيات التفاوض، انظر الرابط: 60

http://ayadina.kenanaonline.com/topics/57514/posts/83931 
 فاوض، انظر الرابط:مرجع سبق ذكره، دروس في علم الت 61

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  

 ، انظر الرابط:9/33/7030العطار، محمد، إستراتيجية التدرج والربط، موقع املدربون املحترفون،  62

http://forum.illaftrain.co.uk/t7492/ 
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يقول )كيفن كين(: "إن عملية التفاوض التي تشبه تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة، هي عملية قد يلجأ  

 
ً
إليها املفاوض عندما يفشل في الحصول على كل ش يء دفعة واحدة، فهو يريدك أن تعطيه ألامور شيئا

 آخر دون أن تشعر وأن توافق على ألامور بنفس الطريقة، وأن التفاوض حول كل بند أو صغي
ً
 فشيئا

ً
را

 على تقديم التنازالت في كل نقطة وموضوع، وفي املراحل النهائية 
ً
قضية بشكل منفصل قد يجعلك ُمجَبرا

 إال التناز 
ً
مالئك الت، وتلقى النقد من ز ال يتبقى لك ما تساوم عليه، وفي هذه املرحلة ال يكون أمامك فعليا

ضك للتفاوض"  63ومن فوَّ

 الصراع: املبحث الرابع

عد ظاهرة الصراع من الظواهر املعقدة واملتشابكة، وهي ذات أبعاد متعددة، ُيمثل وجودها أحد معالم 
ُ
ت

املتشابكة و الواقع إلانساني الثابتة، حيث يعود أصل الصراع إلى نشأة إلانسان ألاولى. إن الطبيعة املعقدة 

للصراع ترجع أصولها إلى مصادر متعددة؛ منها ما يعود إلى تعدد أبعاد الظاهرة الصراعية ذاتها، ومنها ما 

يتعلق بتداخل مسبباتها ومصادرها من جانب؛ باإلضافة إلى تشابك تفاعالتها وتأثيراتها املباشرة وغير 

 عن التفاوت في مستويات
ً
هذه الظاهرة من حيث املدى أو الكثافة  املباشرة من جانب آخر، هذا فضال

 .64والعنف، وتميزها باالعتماد املتبادل بين أصولها ومظاهرها

فت دائرة املعارف ألامريكية الصراع بأنه عادة ما يشير إلى "حالة من عدم الارتياح أو الضغط  لقد عرَّ

. 65"ر من رغبات الفرد أو حاجاتهالنفس ي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أو حاجتين أو أكث

أما في بعده السياس ي، فإن الصراع "يشير إلى موقف تنافس ي خاص، يكون طرفاه أو أطرافه، على دراية 

 فيها إلى تبنى أو اتخاذ موقف 
ً
بعدم التوافق في املواقف املستقبلية املحتملة، والتي يكون كل منهم، مضطرا

 حول  66الثاني". ال يتوافق مع املصالح املحتملة للطرف
ً
وفي بعده الاجتماعي فإن الصراع إنما يمثل "نضاال

 
ً
قيم، أو مطالب، أو أوضاع معينة، أو قوة، أو حول موارد محدودة أو نادرة، ويكون الهدف هنا متمثال

 في تحييد، أو إلحاق الضرر، أو إزالة املنافسين أو التخلص 
ً
ليس فقط في كسب القيم املرغوبة، بل أيضا

                                                           
 ، انظر الرابط: 39/37/7030إستراتيجية التفاوض خطوة خطوة، موقع مفكرة إلاسالم،  63

http://www.islammemo.cc/2009/12/13/91846.html 

 .731، ص 3417مقلد، إسماعيل صبرى، العالقات السياسية الدولية: دراسة في ألاصول والنظريات، الكويت: جامعة الكويت،  64
65 “The Encyclopedia Americana International Edition, “ Danbury , Connecticut: Gerolier Incorporated , 1992:P 537. 

66 Robert North “Conflict: Political Aspects “ in IESS , 1968: P.228 . 
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للصراع، فإن الصراع ينشأ كنتيجة مباشرة للتنافس بين  ألانثروبولوجي. أما فيما يتعلق بالبعد 67منهم"

طرفين على ألاقل؛ وقد يكون أحد ألاطراف مجتمع أو أمة معينة، ويرتبط الصراع بالرغبات أو ألاهداف 

ية أو لحظية. ة ملسببات وقتغير املتوافقة، والتي تتميز بقدر من الاستمرارية والديمومة، أو التي تنشأ نتيج

وبوجه عام، فإن مفهوم الصراع في ألادبيات السياسية املتخصصة ينظر إليه باعتباره ظاهرة متطورة 

 بعدم 68باستمرار
ً
، يكون كل من املتفاعلين فيه عامِلا

ً
 معينا

ً
 تنافسيا

ً
، فاملفهوم العام للصراع "يقترح موقفا

 التخاذ موقف غير متوافق التوافق في املواقف املستقبلية املحتمل
ً
 أيضا

ً
ة، كما يكون كل منهم مضطرا

 .69مع املصالح املدركة للطرف آلاخر"

 في تعريف الصراع لدى اتجاه آخر من 
ً
 محوريا

ً
أما ُمتغير إلارادة عند أطراف الصراع، فإنه يمثل أساسا

دات، ي جوهره تنازع لإلراكتاب ألادبيات السياسية، ومن ثم يتم النظر إلى مفهوم الصراع باعتبار أنه ف

ينتج عن اختالف في دوافع أطرافه، وفى تصوراتهم، وأهدافهم وتطلعاتهم، ومواردهم وإمكاناتهم، مما 

 .70يؤدى بهم إلى اتخاذ قرارات، أو انتهاج سياسات تختلف فيما بينها أكثر من اتفاقها

 املطلب ألاول: طبيعة الصراع

إدراكه، وذلك ملا له عالقة مباشرة بالسيطرة والتحكم من قبل إن البعد السلبي للصراع من السهل 

طرف قوي على آخر ضعيف، ومحاولة استغالله وتحقيق املكاسب على حساب خسارته، أما البعد 

إلايجابي للصراع إنما يؤدي بوجه عام إلى املساهمة في إقامة وتطوير الاتصاالت بين ألاطراف املتصارعة 

. أي أن الصراع في بعض أبعاده يمثل 71لتبادل إلايجابي املشترك بين ألاطرافلحل املشكالت، وزيادة ا

 في العالقات إلانسانية: فهو يمثل وسيلة للتغير يمكن من خاللها تحقيق القيم الاجتماعية 
ً
 خالقا

ً
"عنصرا

 .72املتعلقة بالرفاهية، والعدالة، وفرص تحقيق وتنمية الذات"

                                                           
67 Lewis A. Coser, “Conflict: Social Aspects “, in IESS, 1968 pp.232-233. 

 ، انظر الرابط:79/3/7033والانثربولوجي، منتدى معمري للعلوم، املنهج إلاحصائي 68 

http://maamri-ilm2010.yoo7.com/t2057-topic 
 الساعدي، إبراهيم، نظرية الصراع الاجتماعي، الانثربولوجيون والاجتماعيون العرب، انظر الرابط: 69

http://forum.facsetif.com/index.php?page=download&subject=1&id=432 
 .311، ص 3441املشاط، عبد املنعم، خليفة، ماهر: تحليل وحل الصراعات: إلاطار النظري، القاهرة: املركز القومي لدراسات الشرق ألاوسط،  70

 
 ، انظر الرابط:79/3/7033اذرشب، محمد علي، تواصل حوار الحضارات: مقدمة فكرية،  71

http://www.azarshab.com/Default.asp?Page=ViewData&Dir=HavarAlhezarat01&File=20 
 .99-90م، ص ص 3442، الثالثبدوي، محمد منير، مفهوم الصراع: دراسة في ألاصول النظرية لألسباب وألانواع، مجلة دراسات مستقبلية، العدد  72
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كيد على أن الصراع من سمات الحياة والتفاعالت إلانسانية والعالقات وفى هذا الاتجاه، فإنه يمكن التأ

 في الصراع، كما أن أطراف الصراع هم الذين يختاروا 
ً
 حتميا

ً
الدولية، فالطبيعة الهدامة ليست جانبا

طبيعة العالقة بينهم، إما تكون عالقات يغلب عليها طابع الصراع، وفيها يكون تحقيق فائدة ألحد ألاطراف 

. على ضوء ما سبق، 73ارة للطرف لآلخر، أو عالقة تبادلية للوسائل وألاهداف تكون املنفعة للطرفينخس

يمكن التأكيد على أن للصراع بعض الوظائف الهامة التي تتيح لألطراف تحويله من صراع مدمر إلى 

 .74صراعصراع إيجابي، له دوره ووظيفته كأداة فعالة في تحقيق أهداف ألاطراف املشتركة في ال

 املطلب الثاني: مفهوم الصراع واملفاهيم ألاخرى 

هناك بعض املفاهيم ألاخرى التي ترتبط بمفهوم الصراع، مثل الاختالفات، وعدم الاتفاق، واملشكلة، 

ومع تميز هذه املفاهيم عن مفهوم الصراع إال أنها تتسم بوجه عام بتواضع مضمونها الصراعي مقارنة 

فات هي أمر عادي يحصل في الحياة العادية، بل ويضيف إليها حيوية وفعالية، بمفهوم الصراع، فاالختال 

 له
ً
 ما تكون الاختالفات ظاهرة للصراع وليس سببا

ً
. أما عدم الاتفاق فإنما يحدث عندما يعبر 75فعادة

ألاطراف عن أولوياتهم مقارنة بأولويات آلاخرين. أما املشكلة فتحدث عندما يسبب عدم الاتفاق أو 

 ما تكون املشكلة مكلفة، وتعمل على زيادة الا 
ً
ختالف بعض النتائج غير املرضية ألحد ألاطراف، وغالبا

ة الصراع، مع العلم أن بوسع ألاطراف تجنبها  .76حدَّ

أما النزاع فقد تم تعريفه بأنه "تعارض في الحقوق القانونية قد تتم تسويته بالتوصل إلى حلول قانونية 

اع حول ش يء، أو مع طرف من ألاطراف، ويمكن أن يمتد النزاع لفترات طويلة. على . يدور النز 77وسياسية"

 إلى موقف صراعي تواجه أطرافه أحد موقفين أحدهما قابل للمناقشة 
ً
ضوء ذلك، فإن النزاع يشير إذا

 فإن مفهوم النزاع يختلف عن مفهوم الصراع فاألول يش
ً
ر يوللتفاوض، بينما آلاخر غير قابل للتفاوض. إذا

                                                           
 نفس املرجع. 73

74 Deborah & Kolb(eds). “ Introduction: the Dialectics of Disputing” in their edited “Hidden Conflict in Organization, 1992: 1-31, p.11 

 ، انظر الرابط:79/3/7033الفرق بين الخالف والاختالف، منتديات ألاصدقاء العرب، 75

http://www.arbfriend.com/vb/t8450.html 

 :، انظر الرابط79/3/7033املشكلة، ويكيبيديا املوسوعة الحرة،  76

http://ar.wikipedia.org 

 .719، ص 3411السيد، إدارة الصراعات الدولية: دراسة في سياسات التعاون الدولي، القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب،  عليوة،77
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، وأنه قد يمكن احتواؤه والسيطرة عليه بطريقة أسهل من الصراع
ً
ه وأقل شموال  .78إلى درجة أقل حدَّ

 والشكل التالي يوضح 

 املطلب الثالث: أسباب الصراع وجذوره

هناك أسباب كثيرة تعمل على تشكيل الصراع، لهذه ألاسباب أبعاد مختلفة تؤثر في الصراع، فالبعد 

لذي يتعلق بالقيم يمكن تعريفه بأنه" نضال أو كفاح حول القيم، أو املطالب املتعلقة الاجتماعي للصراع ا

 إلى تحييد، 
ً
بالوضع أو املكانة، أو القوة، أو املوارد النادرة، والتي يكون هدف ألاطراف املتصارعة فيها ممتدا

. أما 79القيم املرغوبة" أو إلحاق الضرر، أو إزالة املنافسين أو التخلص منهم، إضافة إلى كسب، وتحقيق

وبما يمثله من تطور وتفاعالت إنسانية إنما يشكل بدوره أحد ألابعاد الهامة للصراع  -البعد ألانثربولوجى

من املنظور الاجتماعي، أما املتغير ألايديولوجي بصفته أحد عناصر املدخل الاجتماعي، فإنه يشير إلى 

والتي تجعل الوصول إلى تسوية أمر غاية في الصعوبة، كما الاختالف في الرؤى ألايديولوجية ونتائجها، 

 بعض ألابعاد النفسية التي ترتبط باالختالفات ألايديولوجية، ألامر الذي يمكن أن يؤدى 
ً
أن هناك أيضا

إلى تعقيد املوقف الصراعي وصعوبة التوصل إلى حلول ممكنة في ظل غياب الفهم الصحيح للبعد 

 .80الاجتماعي للموقف

 أنواع الصراع 

تتنوع التقسيمات املختلفة للتمييز بين الصراعات بتعدد املعايير أو املؤشرات املستخدمة من قبل 

الباحثين، وفى هذا الصدد، يمكن إلاشارة فيما يلي إلى مجموعة من معايير التمييز بين ألانواع املختلفة 

ت إلى صراعات العالقات، وصراعات للصراعات. فمن املنظور املتعلق بمصدر الصراع تقسم الصراعا

املصالح، وصراعات الهياكل، وصراعات القيم. كذلك فإن درجة ظهور الصراع يتم على أساسها التمييز 

. إضافة إلى ذلك فهناك 81بين الصراع العلني والصراع الكامن واملستتر، والصراعات املقهورة أو املقموعة

 موضوع الصراع، وعلى ضوئه يتم التمي
ً
يز بين صراع سياس ي، واقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ...الخ، أيضا

 ،
ً
 ما يستخدم في تقسيم الصراعات إلى ثنائية ومتعددة. وأخيرا

ً
أما املتغير الخاص بأطراف الصراع، فعادة

                                                           
 ، انظر الرابط:79/3/7033لدولية، بين النزاع والصراع: الشرق ألاوسط، جريدة العرب ا 78

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=476693&issueno=10805 
 ، انظر الرابط: 79/3/7033نظرية الصراع: أصولها الفكرية واهم روادها والنقد املوجه لها، ملتقى الاجتماعيين،  79

http://www.socialar.com/vb/showthred.php?t=4819 
  .91مرجع سبق ذكره، مفهوم الصراع، ص  80

81 George A. Lopez & Michael s. Stole, “ International Relations: Contemporary Theroy and practice “, Washington D. c., Congressional 

Quartery, 1989: 228.  
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وألاخرى  ،ها التمييز بين الصراعات العنيفةفهناك درجة العنف املرتبطة بالصراع والتي يتم على أساس

 .82غير العنيفة

 ملسبباته
ا
 أنواع الصراع طبقا

 ملسبباته يمكن التمييز فيها بين املجموعات  
ً
باستخدام مفهوم دائرة الصراع، فإن أنواع الصراع ِطبقا

 السبع الرئيسية التالية: 

 أوال: صراعات املصالح

ملصالح اكما كتب الدكتور صائب عريقات في كتابه الحياة مفاوضات "إن الحروب تعددت أسبابها ولكن 

ويرى )دروكمان(  ، فاملصالح تمثل املحور الرئيس ي في هذا النوع من الصراعات.83تبقى أساس أي صراع"

، 84أن صراع املصالح إنما يشير إلى "اختالف أو اضطراب في النتائج املفضلة للذات أو النفس ولآلخرين"

 ما يحدث عندما يتبنى طرف أو أكثر من 
ً
 يسمح بحل واحد والصراع حول املصالح غالبا

ً
أطرافه موقفا

ملواجهة حاجاتهم، ففي سبيل إشباع حاجتها يحدث أن يعتقد طرف املوقف الصراعي أنه تجب التضحية 

  .85بمصالح آلاخرين

 ما تتمحور حول 
ً
قضايا موضوعية كالنقود والوقت  تتميز صراعات املصالح بأن أسسها متداخلة، فغالبا

ريقة الوصول لحل الصراع، أو حول الثقة، العدالة، الرغبة في الثروات، أو موضوعات إجرائية كطو 

 الصراع عندما تكون منافع طرف على حساب الطرف آلاخر، وهو ما يطلق عليه 
ً
املشاركة، ويزداد تعقيدا

(، أما الحالة ألاخرى فتتمثل في تساوى املنافع للطرفين، والتي يطلق Zero-Sumأحيانا بتعبير ربح/خسارة )

 آخر بين هذين النموذجين، يطلق عليه (Positive-Sumبير ربح/ ربح عليها بتع
ً
 نموذجا

ً
( وهناك أيضا

 . Motives–Mixed86النموذج املختلط 

ة، حيث يتطلب حلها أن يتم مناقشة  وبوجه عام، فإن صراعات املصالح عادة ما يمكن إنهائها بطرق عدَّ

 من مصالحها امل
ً
 وهاما

ً
 كبيرا

ً
شتركة، وأن يحاولوا التوصل إلى تقاطعات مشتركة ألاطراف املعنية عددا

                                                           
 ، انظر الرابط:77/3/7033أنواع الصراع ومفهومه، الجزيرة،  82

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9085D544-2D2D-475C-AC8C-6A6BA339F148.htm 

 ، انظر الرابط:4/4/7030صائب عريقات يكتب الحياة مفاوضات، شبكة إلاعالم العربية،  83

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=157711&pg=39 
 .791-790نفس املرجع ص ص  84

  .719 -790إدارة الصراعات الدولية: دراسة في سياسات التعاون الدولي، ص ص  مرجع سبق ذكره، 85
 .29- 21، ص ص مرجع سبق ذكره، مفهوم الصراع 86
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سببه الحاجات غير املتوافقة حول املصالح، سواء 
ُ
فيما بينهم؛ وهكذا، فإن هذا النوع من الصراعات ت

ة تتبلور في جوهرها  ه يكون بطرق عدَّ
َّ
كانت تلك الحاجات أو املصالح حقيقية أو متصورة، كما أن حل

لعملية الذهنية أو العقلية ألطراف املوقف الصراعي، وبما يساعد على حول كيفية إحداث تغيير في ا

 . 87التوصل إلى اتفاق فيما بينهم

 ثانيا: الصراع الاقتصادي

سبب الرئيس ي للصراع فذهبت النظرية املاركسية إلى الاعتقاد 
ُ
انقسمت نظريات الصراع السياس ي حول امل

الاقتصاد، والذي يتمثل في شكل إلانتاج وطريقة التوزيع؛ بأن سبب الصراع يرجع إلى عامل واحد وهو 

 بين القوى إلانتاجية في املجتمع وعالقات إلانتاج، وسبب هذا التناقض 
ً
 حاصال

ً
بمعنى أن هناك تناقضا

أن قوى إلانتاج تتطور بصورة مستمرة وتبقى طرق التوزيع على حالها، من هنا تبدأ الفجوة في الاتساع 

م إعادة تشكيل طريقة توزيع جديدة تتناسب مع التطور الذي حصل في القوى إلانتاجية، بينهما إذا لم يت

ألن املجتمع عبارة عن طبقات لها مصالح مختلفة، فقد تعمل طبقة معينة كانت مستفيدة من طريقة 

 التوزيع السابقة جاهدة للمحافظة على الطرق القديمة في التوزيع، من هنا ينشأ الصراع في املجتمع،

هكذا تفهم النظرية املاركسية العامل الاقتصادي وتصفه بأنه اليد الخفية التي تتحكم بدوالب الحياة و 

، وقد عبر )كوستانيوف( عن ذلك بقوله "ينبغي البحث عن منبع ألافكار 88تتسبب في الصراع السياس ي

 .89الاجتماعية والسياسية والحقوقية والدينية في الاقتصاد قبل كل ش يء"

 الصراع ألايدلوجي ثالثا:

يتميز الصراع ألايدلوجي بالصبغة غير العلمية، ألن املحرك ألاساس ي لها أيدلوجي يعتمد على ألافكار وآلاراء 

السياسية والقانونية وألاخالقية والدينية التي يتبناها ألافراد داخل طبقة اجتماعية معينة، والتي تتشكل 

نة في داخل أي مجتمع نتيجة الحراك السياس ي فيه نة للواقع أفرزتها شريحة ُمعيَّ  هي "رؤية ُمعيَّ
ً
، فإذا

ة ُمتغاِيرة في رؤيتها للواقع وتقويمها له بسبب اختالف  د، وملا كانت الشرائُح الاجتماعيَّ سياق ُمحدَّ

مصالحها، واملوقع الذي تحتله في الهرم الاجتماعي وإلانتاجي، يصبح من الطبيعي أن يكوَن لدينا مجموعة 

لرؤى املتنابذة املتجاورة ال رؤية واحدة في بنية الوعي الاجتماعي ملجتمع ما، أي يتوافُر لدينا مجموعة من ا

                                                           
 ، انظر الرابط:1/3/7033صراع املصالح والحقوق، منتدى الاقتصاد،  87

http://news.maktoob.com/forum/news4965/ 
 .91-11، ص ص 3419رسالن، احمد فؤاد، نظرية الصراع الدولي، مصر: مطابع الهيئة املصرية العامة للكتاب،  88
 نفس املرجع. 89
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من ألايديولوجيات، وكل واحدة من هذه ألايديولوجيات تملك الحق في أن تزُعَم للعالم أنَّ رؤيتها للواقع 

 لقوانينه امل
ً
 له، وامتالكا

ً
ة من غيرها، وأكثر فهما   .90وضوعية من ألايديولوجيات ألاخرى"أكثر علميَّ

تتميز ألايدلوجية بأنها ذات حراك سياس ي مستمر، وذلك بسبب التغيير السريع في املضامين ألايدلوجية، 

وهي ذات طبيعية بيئية وتنظيمية، فالطفل الكاثوليكي ينتمي عادة إلى أب كاثوليكي والطفل املسلم إلى 

 ظاهرة قيمية ت
ً
عتمد بشكل أساس ي على املعتقدات، فال نستطيع أن نتوصل ألسباب أب مسلم، وهي أيضا

انتشار أو اندثار أيدلوجية معينة، حيث تعتمد قوة ألايدلوجية وسرعة انتشارها على كثافة وجاذبية هذه 

 .91الايدولوجيا

: الصراعات البنيوية أو الهيكلية
ا
 رابعا

العالقات إلانسانية، ومن ثم، فإنها تتعلق بتأثير ويحدث هذا النوع من الصراعات بسبب نماذج القهر في 

. وبوجه عام، فإن 
ً
تلك ألابنية والهياكل الاجتماعية على الصراعات، ودور الصراع في التأثير عليه أيضا

نماذج هذه التأثيرات عادة ما تشكلها قوى خارجية عن أطراف الصراع، فاملوارد الطبيعية املحدودة، 

بعد أو القرب على سبيل املثال(، الوقت )من حيث كونه محددا أو متسعا(، ألابنية والقيود الجغرافية )كال

 ما تدفع نحو الصراع، أو تمهد باتجاه السلوك الصراعى، 
ً
التنظيمية، وما شابه ذلك من متغيرات غالبا

 لبنية أو هيكل الجماعة أو طبيع
ً
 ةكذلك فإن تأثير تلك القوى إنما يختلف من مجتمع إلى آخر طبقا

 . 92املجتمع نفسه

: الصراعات ألانتولوجية 
ا
 خامسا

وهى الصراعات التي ترتبط بالقيم، وتسببها املعتقدات القيمة أو النظم العقدية املتصورة أو الفعلية، 

تشرح  لحياتهم، وذلك لعدم توافقها، وملا كانت القيم عبارة عن معتقدات يستخدمها ألافراد إلعطاء معنى

صواب أو خطأ، عادل أو ظالم، فإنه ينبغي إلاشارة إلى أن القيم املختلفة في حد ذاتها ، ما هو جيد أو سيئ

 في انسجام مع وجود نظم ِقَيمية مختلفة. بينما الصراعات 
ً
، فاألفراد يمكنهم العيش معا

ً
ال تشكل صراعا

ألاطراف، القيمية تثار عندما يحاول أحد أطراف النزاع فرض مجموعة محددة من القيم على غيره من 

                                                           
 ، انظر الرابط:71/9/7030صالح، ياسين الحاج، حول مفهوم الايدولوجيا وإحاالته،  90

http://abunawar66.maktoobblog.com 
 .390-319ولي، ص ص مرجع سبق ذكره، نظرية الصراع الد 91

 

92 Structural Theory of Conflict.Blogs. 17/3/2011.see the link: 

http://targetedoutrage.blogspot.com/2005/09/structural-theory-of-conflict.html 

http://targetedoutrage.blogspot.com/2005/09/structural-theory-of-conflict.html
http://targetedoutrage.blogspot.com/2005/09/structural-theory-of-conflict.html
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، والصراع )الانتلوجي( بشكل 93أو عندما يدعو إلى إتباع نظام قيمي محدد ال يسمح باالختالفات العقدية

عام "هو ذلك الصراع الذي تكون مكوناته قضايا غير قابلة للتفاوض، كونها تتعلق بحاجات إلانسان 

 .94وحدة"ألاساسية، والتي ال يمكن أن تقبل الحلول الوسط، كالهوية وألامن وال

: الصراع الدولي
ا
 سادسا

إن املستوى الدولي من الصراعات الذي اتسع نطاقه عبر املراحل التاريخية املتعاقبة للعالقات الدولية، 

كان من شأنه توجيه وتكتيل قدر متزايد ال يستهان به من الجهود العلمية وألاكاديمية، لدراسة وتأصيل 

َيسر فهم أسبابه ومحدداته، الظاهرة الصراعية، وذلك بهدف تطوير ال
ُ
تفسيرات والنظريات العلمية التي ت

قدم البدائل املختلفة التي يمكن من خاللها التحكم في الظاهرة الصراعية، أو على ألاقل التقليل 
ُ
ومن ثم ت

. وفى هذا املجال، فإن هذه 95من املخاطر املرتبطة بها واملترتبة عليها، وتحديد أساليب التعامل معها

ود العلمية قد أسفرت عن تراث غنى وأصيل من النظريات والتفسيرات، ولعل من بينها نظريات الجه

املعرفة العقالنية، نظريات القوة، نظريات صنع القرار، والاتصاالت، والنظم، وغيرها كثير من النظريات 

ادية الاقتص املفسرة للصراع في أبعاده املختلفة: النفسية، البيولوجية، الثقافية والاجتماعية،

 البيئية والحضارية..
ً
 . 96الخ.والسياسية، ومؤخرا

: الصراع حسب النظرية الغربية املعاصرة 
ا
 سابعا

يرجع الغربيون املعاصرون ظاهرة الصراع السياس ي إلى عدم التكافؤ بين حاجات البشر وبين ما توفره 

هم يعتقدون أن الفوارق لهم الطبيعة من ثروات، ويطلقون على هذه الظاهرة " ظاهرة العوز" ف

الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجغرافية وغيرها من الفوارق ليست السبب الرئيس ي في الصراع 

السياس ي، وإنما يكمن السبب الرئيس ي بأن الطبيعة ال توفر املوارد الطبيعية لإلنسان على قدر حاجته، 

وقد عبر )موريس دوفرجيه(* عن ذلك بقوله "إن  97ولو أنها وفرت له ما يحتاجه ملا كان هناك أي صراع،

                                                           
 .27مرجع سبق ذكره، نظرية الصراع الدولي، ص  93

 ، انظر الرابط:1/7/7033نعيرات، رائد، النتائج العملية للمفاوضات وآفاق عملية السالم، موقع جامعة النجاح الوطنية،  94

http://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-4 
 post_05.html-http://siyasa1.blogspot.com/2009/12/blog ، انظر الرابط:72/9/7030الصراع الدولي، موقع احمد الخطواني،  95

 *موريس دوفرجيه: أحد أبرز علماء الاجتماع املعاصرين.

 ttps://2u.pw/CMFkdh   ، أنظر الرابط:72/9/7030الصراع الدولي بين مهارة املساومة وبناء التحالفات، موقع مدارك،  96
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=24048 أنظر الرابط: 72/9/7030القبانجي، صدر الدين، عوامل الصراع السياس ي، مركز النور،  97
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كل إنسان في مجتمع تقل خيراته عن حاجات أفراده يحاول أن يحصل لنفسه على أكبر قسط من الامتياز 

 .98على غيره والسلطة وسيلة ناجحة للظفر بذلك"

 املطلب الرابع: أشكال الصراع

 تأخذ ظاهرة الصراع الدولي ألاشكال التالية:

يحدث هذا الشكل من أشكال الصراع بعد فقدان أطراف الصراع نمط التفاعل الايجابي، وذلك الحرب: 

بتطور الوضع القائم وخروجه ألامر عن السيطرة حيث يصبح كل فعل له ردة فعل أقوى منه، إلى أن 

  .99بنهايتها ؤ يصل ألامر إلى الحروب بكافة أشكالها بما فيها الحروب النووية التي ما إن بدأت ال يمكن التنب

في هذا الشكل من الصراع تعمل ألاطراف املتصارعة على محاولة تغيير التصورات والدوافع املناظرات: 

والحوافز، وتقدم هذه املناظرات صورة تحليلية للتهديدات املحتملة والدفاعات املمكنة والوعود 

 عل
ً
ن ى ذلك املناظرة العاملية بياملستقبلية ضمن استراتيجيات فعالة لطرفي الصراع، وقدمت مثاال

 .100الشيوعية والرأسمالية

: يكون املحدد الرئيس ي في هذا الشكل من أشكال الصراع هو إتباع استراتيجيات رشيدة وفعالة املباريات

من قبل أطراف الصراع في املراحل املختلفة له، ويعتمد تحليل املباريات بشكل أساس ي على أربعة 

 :101عناصر

 يقوم الالعبون باتخاذ القرارات املستقلة في املباريات.الالعبين: حيث  .3

 الكيفية التي يمكن فيها استخدام  .7
ً
القواعد: هي التي تتيح لالعبين الخيارات املتاحة وتحدد أيضا

 املوارد املتاحة في املباريات بصورة فعالة.

 لحركة الخصمالاستراتيجية .1
ً
 مضادا

ً
ين في اتجاه مع : وهي التي يتحرك الالعب من خاللها تحركا

 .الاستراتيجيةتحدده هذه 

 النتيجة: وهي املحصلة النهائية التي يحصل عليها الالعبون نتيجة إلتباعهم استراتيجيات معينة.  .9

 ويمكن تقسيم املباريات حسب محصلتها إلى نوعين اثنين:

ي اسب الطرف ألاول هاملباراة الصفرية: إن النتيجة النهائية لهذا النوع من املباريات هي صفر، ألن مك

 حالة صراع صفرية غير قابلة للحل العادل والدائم، ألن كل 
ً
عبارة عن خسائر للطرف الثاني، فهي إذا

                                                           
 نفس املرجع. 98
 http://www.annabaa.org/nbanews/67/066.htm ، انظر الرابط:77/9/7030الحرب مرض إلانسانية، شبكة النبأ املعلوماتية،  99

 .2هاشم، حامد احمد مرس ي، نظرية املباريات ودورها في تحليل الصراعات الدولية، القاهرة: مكتبة مدبولي، ص  100
 .1نفس املرجع، ص  101
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طرف يسعى لتحقيق املكاسب على حساب الطرف آلاخر، وليس أمامهم إال تحقيق أحسن ألاسوأ، أو 

 . 102أسوأ ألاحسن

تي تفترض صراع دائم بين ألاطراف فإن املباراة غير املباراة غير الصفرية: بعكس املباراة الصفرية ال

، فال يكون مكسب 
ً
الصفرية تفترض أن هناك تعاون مشترك بين ألاطراف ألنهم يربحون ويخسرون معا

 .103أحد ألاطراف على حساب خسارة الطرف آلاخر

 104فان"منها الطر  املباريات املتغيرة: وهي "مباراة يجبر من خاللها الالعب الصفري أن يلعب مباراة يكسب

 تحليل الصراع العربي إلاسرائيلي: املبحث الخامس

 طبيعة الصراع وأهم سنحاول في هذا املبحث تحليل الصراع العربي إلاسرائيلي من خالل الوقوف على

لك في وذ وأهم التحوالت التي شهدهالهذا الصراع،  التغيرات التي حدثت في البيئة الداخلية والخارجية

ته وأهم طبيعة وبنيل، أما في املطلب الثاني فسوف نقوم بمناقشة وتحليل الصراع من حيث املطلب ألاو 

إلاقليمية والدولية، بهدف الوصول إلى استنتاجات تخدم موضوع الدراسة. حيث  محدداته وامتداداته

 لانه ال يمكن فهم طبيعة وأهداف ونتائج املفاوضات والدبلوماسية الفلسطينية بدون معرفة وتحلي

 امل الدافعة إلى تشكيله وتغييره.الصراع بكل مكوناته، ونظرة ألاطراف إليه، والعو 

 املطلب ألاول: البيئة الداخلية والخارجية للصراع العربي إلاسرائيلي 

إلاســـــــــــــرائيلي خالل القرن املــاضـــــــــــــ ي إلى أربعــة تحوالت متشـــــــــــــابكــة على املســـــــــــــتوى  –تعرَّض الصراع العربي

الداخلي والخارجي، أثرت هذه التحوالت بشـــــــــكل ســــــــــلبي على الطرف العربي، وما زالت آثار هذه التحوالت 

نكبة، وما يطلق أو ما يســميه الفلســطينيون ال 3491حرب ممتدة حتى يومنا هذا؛ أما التحول ألاول فهو 

ت إلى قيام دولة إســـــــــــــرائيل وتهجير  عليـه إلاســـــــــــــرائيليون قيـام الـدولة؛ فهي حرب حدثت في فلســـــــــــــطين وأدَّ

 .105، والتي تم خاللها طرد ثلثي سكانها إلى خارجهاالفلسطينيين عن أرضهم

 

ى 3492وأما التحول الثاني، فكان نكسة  إلى بسط  التي خسر فيها العرب ما بقي من أرض فلسطين، وأدَّ

                                                           
 ، انظر الرابط:31/7/7033عبد الرحمن، بن تومي، تحليل النزاعات الدولية، قسم العلوم القانونية،  102

http://www.dzworld.net/vb/archive/index.php/t-63261.html 
 ، انظر الرابط:77/9/7030الصفار، حسن، مهارات التفاوض والحوار،  103

http://www.saffar.org/?act=artc&id=805&print = 

 ، انظر الرابط:77/9/7030وجيه، حسن محمد، الدبلوماسية العربية وإدارة فجوة التفاوض،  104

http://hassanwageih.com/modules.php?name=News&file=article&sid=74 

 .371، ص 3441صبح، علي، النزاعات إلاقليمية في نصف قرن، الجزء الثاني، بيروت: دار املنهل اللبناني،  105
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القوات إلاســـــــــرائيلية الســـــــــيطرة على كافة فلســـــــــطين؛ وكان التحول الثالث هو معاهدة الســـــــــالم املصـــــــــرية 

، والتي تم بموجبها الانســــــــحاب إلاســــــــرائيلي من 3424إلاســــــــرائيلية التي ســــــــميت )بكامب ديفيد ألاولى( عام

ل هذا الا 
َّ
عتراف ضــــــربة في صــــــميم جنوب ســــــيناء، والاعتراف املصــــــري بشــــــرعية وجود إســــــرائيل، حيث مث

ت إلى تحييد الدور الرئيســ ي ملصـــر في الشــؤون العربية، وإســـقاط الخيار العســـكري في  الوحدة العربية، أدَّ

 .106حل الصراع العربي إلاسرائيلي

 جــــاء التحول الرابع في نهــــايــــة الثمــــانينــــات وبــــدايــــة التســـــــــــــعينــــات والــــذي تمثــــل في انهيــــار الاتحــــاد  
ً
وأخيرا

ى إلى تفرد الواليات املتحدة  -ســــــــــــتراتيجي للعربالحليف الا  -الســــــــــــوفيتي وزوال القطبية الثنائية والذي أدَّ

بـــالهيمنـــة على العـــالم فكـــان لهـــذه الهيمنـــة بـــالغ ألاثر على  -الحليف الاســـــــــــــتراتيجي إلســـــــــــــرائيـــل –ألامريكيـــة

على  عربيةمواقف ألاطراف إلاقليمية والدولية من الصـــــراع العربي إلاســـــرائيلي، كما أن الحرب الدولية ال

العراق بعــــد غزوه للكويــــت و الخالفــــات الــــداخليــــة للعرب أدت إلى ذهــــاب العرب إلى مؤتمر مــــدريــــد عــــام 

، والدخول في مســــار التســــوية غير املتكافئة عبر وفود مســــتقلة، تفاوض إســــرائيل كل على حده، 3443107

ني ع الوفد ألاردحتى أن إســــــرائيل لم تقبل مشــــــاركة الفلســــــطينيين بوفد مســــــتقل وأصــــــرت على دمجهم م

وذلـــك في إشــــــــــــــارة لعـــدم اعترافهـــا بمنظمـــة التحرير الفلســـــــــــــطينيـــة، وأن هـــذا الاعتراف لن يكون بـــاملجـــان، 

الــذي قــاد إلى اعتراف منظمــة  3441فــأفرزت الاتفــاقيــة ألاردنيــة إلاســـــــــــــرائيليــة اتفــاق )أوســـــــــــــلو( في العــام 

 التحرير الفلســـــــــــــطينية بشـــــــــــــرعية وجود إســـــــــــــرائيل، مقابل الاعتراف بمنظ
ً
 مة التحرير الفلســـــــــــــطينية ممثال

 .  3492108للشعب الفلسطيني، وبدون اعتراف إسرائيل أنها تحتل أراض ي فلسطينية من العام

 املطلب الثاني: طبيعة وبنية الصراع العربي ومحدداته وامتداداته

حضاري و يندرج الصـراع العربي إلاسـرائيلي في منطقة الشـرق ألاوسـط بجميع أبعاده ضـمن صـراع تاريخي 

؛ 
ً
 وتعقيدا

ً
ذي امتداد جغرافي واســــــــــع؛ فهو من أطول الصــــــــــراعات على املســــــــــتوى العالمي وأكثرها تشــــــــــابكا

 
ً
وذلك ملا له من امتدادات إقليمية ودولية، تحكمها مصــــالح الدول الكبرى واملجاالت الحيوية لها، وأيضــــا

ة يعود أصـــــــــــل هذا الصـــــــــــراع إلى . من الناحية الديني109ارتباطه الوثيق بقضـــــــــــيتي ألامن والســـــــــــلم الدوليين

 باســـتخدام مصـــطلح الصـــهيونية لدعوة اليهود للعودة إلى أرض صـــهيون 
َ
القرن التاســـع عشـــر، عندما ُبِدأ

عين الاســـــــــــــتنــاد إلى الحق الــديني والترا ي والتــاريخي 110في فلســـــــــــــطين، والتي يزعمون بــأنهـا أرض امليعــاد ، مـدَّ

                                                           
 .917-994، ص 3411فهمي، إسماعيل، التفاوض من اجل السالم في الشرق ألاوسط، القاهرة: مكتبة مدبولي،  106
 .79، ص 3441نوفل، ممدوح، قصة اتفاق أوسلو: الرواية الحقيقية الكاملة، عمان: ألاهلية للنشر والتوزيع،  107
 .17-13، ص ص 7000فاروق، عبد الخالق، أوهام السالم، القاهرة: دار الكلمة، الطبعة الثانية،  108
 ، انظر الرابط:77/1/7030ا، العالف، إبراهيم خليل، رؤية تاريخية سياسية، منتدى التاريخ والجغرافي 109

http://histgeo.hisforum.com/t282-topic 
 .49-49، ص ص 3440عرنوق، مفيد، أضواء على الصراع العربي إلاسرائيلي، بيروت: دار النضال للطباعة والنشر، 110
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عون أن ما ور  د من فقرات في العهد القديم والذي ينســــــــبونه إلى الرب لتبرير احتاللهم فلســــــــطين، كما يدَّ

ســـــــــــــِلَك أعطي هذه 
َ
: لن

ً
 قائال

ً
قـد حـدد لهم نطـاق ُملكهم كـالقول "في ذلـك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثـاقا

، حيث يستند اليهود الصهاينة إلى هذه الوعود التراثية 111ألارض من نهر مصـر إلى النهر الكبير نهر الفرات"

 ادة بناء هيكل سليمان كما يدعون.لعودة إلى أرض فلسطين وإعبأن لهم حق ا

أما من الناحية الســــــــياســــــــية فإن الصــــــــراع العربي إلاســــــــرائيلي متعدد الوجوه واملراحل، ومرتبط بصــــــــورة 

وثيقــة بــالصـــــــــــــراع ألاوســـــــــــــع في العــالم، بــاعتبــار منطقــة الشـــــــــــــرق ألاوســـــــــــــط من أهم املراكز إلاســـــــــــــتراتيجيــة 

َعد أ
ُ
كبر َمصـــدر ومســـتودع للطاقة البترولية التي تعتمدها الدول الصـــناعية الكبرى، والاقتصـــادية، فهي ت

هذا وقد انتقل الصــراع إلى مرحلة جديدة وخاصـــة بعد ســـقوط النظام الثنائي الدولي وانهيار العديد من 

ية وهيمنة القطب التوازنات والتكتالت الســــــياســـــــية والاقتصـــــــادية وألامنية التي ســـــــادت لعقود من الزمن،

 .112جديدة املتمثلة بالواليات املتحدة، والتسليم باملشروع الصهيوني وكيانه في فلسطينال

 للمنظومة العربية، وانطالق عملية الســـــــــالم في الشـــــــــرق ألاوســـــــــط من مدريد 
ً
شـــــــــهدت هذه املرحلة انهيارا

ت هذه العملية إلى تحوالت 3443عـام  شـــــــــــــكلت مظلة جديدة ملختلف التوجهات  اســـــــــــــتراتيجية، حيـث أدَّ

الــدوليــة والعربيــة وإلاســـــــــــــرائيليــة على حــد ســـــــــــــواء، وقــادت إلى تراجع في املواقف العربيــة والاتجــاه لتوقيع 

مر الذي ألا اتفاقيات ســـــــالم مع إلاســـــــرائيليين؛ وتســـــــارعت وتيرة التطبيع العربي الرســـــــمي بشـــــــكل ملحو ، 

م الخارطة الســــــياســــــية للشــــــرق ألاوســــــط في ظل العجز العربي أتاح املجال للواليات املتحدة أن تعيد رســــــ

؛ وذلك من خالل مشاريع 113وإلاسـالمي، وخلق توازنات جديدة تحدد مسـتقبل العالم في العقود القادمة

مثل الشـــرق ألاوســـط الكبير ذو املدخل الســـياســـ ي، والشـــرق ألاوســـط الجديد والذي تغلب عليه الصـــبغة 

بزعـامتهـا كقوة عظمى تبســـــــــــــط ســـــــــــــيطرتهـا الاقتصـــــــــــــادية والســـــــــــــياســـــــــــــية الاقتصـــــــــــــاديـة، بحيـث يتم إلاقرار 

والعســــــكرية على العالم؛ للوصــــــول إلى هذه الغاية، نشــــــأ الطابع املميز للعالقة ألامريكية إلاســــــرائيلية التي 

 .114تقوم على أسـاس املصـالح والقيم املشتركة، وكذلك على الترابط والتطابق حول املبادئ إلاستراتيجية

                                                           
 ، انظر الرابط: 79/2/7030ارض امليعاد، الكتاب املقدس،  111

http://st-takla.org/Holy-Bible_.html 
 ، انظر الرابط:74/2/7030كوخ، كريستيات، مستودع طاقة العالم، قنطره: حوار مع العالم إلاسالمي،  112

http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-670/i.html 
 ، انظر الرابط:32/3/7033العلوي، احمد بابانا، مجلة العصر، ألابعاد إلاستراتيجية والسياسية للصراع العربي إلاسرائيلي،  113

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8080 

 ، انظر الرابط:1/3/7033السهلي، نبيل، مشروع الشرق ألاوسط الكبير، الجزيرة: املعرفة،  114

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/484FD7F5-47CB-4AE4-BDC6-D2E43B7AB351.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/484FD7F5-47CB-4AE4-BDC6-D2E43B7AB351.htm
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العربي إلاســـرائيلي أهمية إضـــافية من خالل طبيعة أطراف الصـــراع: الطرف إلاســـرائيلي  اكتســـب الصـــراع

من جـانــب، بــامتـداداتــه الصـــــــــــــهيونيــة العــامليـة والــذي يحــاول اليهود من خالل هـذه الامتــدادات ومن خالل 

 ةالدعم الغربي املتواصــــــل إلى العمل على اســــــتقدام اليهود من كافة الدول، وجمعهم في فلســــــطين ملواجه

التغيرات الديمغرافية التي تتم من خالل زيادة عدد الفلســـطينيين، والذي ما زال هاجســــه يالحق اليهود، 

حتى أنه في مؤتمر )هرتزيليا( تم وصــــــــف الزيادة املضــــــــطردة لعدد الفلســــــــطينيين بالقنبلة املوقوتة، وذلك 

 ح الفلســــــــــطينيين على ألارض،ألن هذا التزايد من شــــــــــأنه أن يعمل على تغيير املعادلة الديمغرافية لصــــــــــال

لهذا فقد عملت الحكومات إلاســـــــرائيلية املتعاقبة على زيادة عدد املســـــــتوطنين وتكثيف الاســـــــتيطان رغم 

كـل الضـــــــــــــغوط املحليـة وإلاقليمية والدولية، ومحاولة املحافظة على قوة الردع إلاســـــــــــــرائيلية والتفوق في 

 .  115جميع املجاالت وخاصة املجال العسكري 

تدادات إلاســــالمية والعاملية للجانب العربي فقد انحســــر تأثيرها الايجابي على الصــــراع، ولم يقف أما الام 

، وخــاصـــــــــــــة بعــد أحــداث ســـــــــــــبتمبر وظهور 
ً
عنــد هــذا الحــد بــل عملــت على إضـــــــــــــعــاف املوقف العربي عــامليــا

ها ل مصـــــــــــــطلح الحرب على إلارهـاب، واتهـام تنظيم القـاعـدة بـاإلعـداد والتنفيذ لالعتداءات التي تعرضـــــــــــــت

نســب إلى 33/4/7003الواليات املتحدة ألامريكية في 
ُ
؛ فقد باتت ألاســباب الكامنة وراء ألاحداث العاملية ت

 .  116الشرق ألاوسط وخاصة إلى الصراع العربي إلاسرائيلي

لـذلك يرى الباحث أن بنية هذا الصـــــــــــــراع هي بنية متجددة دائمة التحول تحكمها املصـــــــــــــالح والتطورات 

لســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة والثقـافيـة والتحوالت الـدوليـة التي تتحكم فيها توازنات القوى العاملية، لهذا الـديمغرافيـة وا

( بحاجة 111( و القرار )797فـإن القرارات الـدوليـة واملبـادئ التي تم اتخاذها لحل هذا الصـــــــــــــراع كالقرار )

ى ألارض من لائيليون عإلى تقييم وتعديل مســــــتمرين؛ وذلك للطبيعة املتحولة للصــــــراع ملا يفرضــــــه إلاســــــر 

 حين آلخر. 

 وذلك بممارســـاتها على ألارض، بحيث ال يســـمح هذا الواقع 
ً
 جديدا

ً
 ديمغرافيا

ً
لقد فرضـــت إســـرائيل واقعا

، ومن أهم القضـــــــايا التي يجب أن تؤخذ 
ً
الجديد بحل الدولتين والذي أصـــــــبح أكثر الحلول املقبولة عامليا

من مســــــــاحة الضــــــــفة  %7.2، فاملســــــــتوطنات تشــــــــكل بعين الاعتبار في هذا الصــــــــدد الاســــــــتيطان والالجئين

، أما الالجئين فلن يســــــــــــمح لهم بالعودة للعيش في %4الغربية وما زالت في حالة نمو مســــــــــــتمر يصــــــــــــل إلى 

قراهم ومــدنهم وخــاصــــــــــــــة بعــد بنــاء الجــدار العزل، بــل ســـــــــــــيجبرون على العيش في الــدولــة الفلســـــــــــــطينيــة 

                                                           
 ، انظر الرابط:1/7/7033مرجع سبق ذكره، النتائج العملية للمفاوضات وآفاق عملية السالم، 115

http://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-4 
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تها من قبل أي ألاطراف املشـــــــــتركة في الصـــــــــراع والراعية املســـــــــتقبلية التي لم يتم تحديد شـــــــــكلها وال طبيع

 .117للعملية السلمية، ألامر الذي يعتبر مستحيل التطبيق من الناحية املنطقية

لقد ســــــعت القيادة إلاســــــرائيلية إلى فرض رؤية جديدة ملقاربة الصــــــراع التاريخي بين العرب واليهود تقوم 

قامت عليه منذ اندالع الصـــراع على فلســـطين، والتي على أســـاس إنســـاني، بدل ألاســـاس الســـياســـ ي الذي 

تسـتند فيه إلى إلغاء الحق الفلسـطيني كشـعب يعيش على ألارض الفلسطينية، واجتزاء الصراع التاريخي 

إن هذا الطرح إلاســـرائيلي ســـواءب حظي بالقبول أو . 118بكامله إلى مجرد حقوق العيش الفســـيولوجية واملدنية

 يحقق لإلســـــــــــرائيليين  بـــالرفض إلاقليمي والـــدولي،
ً
 وإقليميـــا

ً
فـــإن مجرد الحـــديـــث عن هـــذا الطرح وتـــداولـــه عـــامليـــا

، وهو تخفيض ســـــقف املطالب العربية والفلســـــطينية من املطالبة بإنهاء الاحتالل إلى مطلب 
ً
 اســـــتراتيجيا

ً
مكســـــبا

يث أنها ح ألن إســــرائيل ال تقبل مبدأ قيام دولة فلســــطينية بشــــكل فعلي على ألارض،الدولة الفلســـطينية، 

على الــــدوام تنجح في الالتفــــاف على كــــافــــة املبــــادرات إلاقليميــــة والــــدوليــــة، وقــــد كــــان الثــــابــــت الوحيــــد في 

الســـياســـة إلاســـرائيلية طوال الســـنين املاضـــية مواصـــلة تهويد ألارض والتوســـع الاســـتيطاني، والاســـتمرار في 

 .  119عربانتهاك الحقوق الفلسطينية وابتزاز التنازالت من الفلسطينيين وال

منذ قيامها هدفت إســــــــرائيل إلى إطالة أمد الصــــــــراع ألكبر وقت ممكن، لكســــــــب املزيد من الوقت، وذلك 

 يقوم على ثالثة 
ً
 ترويجيا

ً
 سياسيا

ً
 :120رئيسة تمثلت فيما يلي ادعاءاتمن خالل اعتماد خطابا

أ ـــــــــــــــــــــــ أن لــــدى إســـــــــــرائيــــل رغبــــة في تحقيق الســـــــــــالم مع العرب والفلســـــــــــطينيين، ولكن العــــداء من قبــــل العرب  

 والفلسطينيين هو الذي يحول دون تحقيق السالم في املنطقة.

الســــــياســــــية العدائية التي تنتهجها إســــــرائيل تجاه العرب والفلســــــطينيين هي نوع من الدفاع عن أن ب .  

 معادية إلسرائيل وغير راغبة فيها.النفس في منطقة عربية 

                                                           
 تضاعف الاستيطان ثالث مرات منذ أوسلو، بتسيلم، انظر الرابط: 117

http://www.btselem.org 
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http://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-4 

 ، انظر الرابط:31/37/7030شبكة طلبة الجزائر، ما هية الصراع العربي إلاسرائيلي،  119

http://etudiantdz.net/vb/t56107.html 
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املقاومة الفلســــطينية والعربية إلســــرائيل ورفض احتاللها هي التي تقف في وجه إســــرائيل وتمنعها أن .  ج

 السالم مع العرب والفلسطينيين. من التقدم في طريق

 في الضـــــفة والقطا
ً
وهضـــــبة  ععلى املســـــتوى الاقتصـــــادي شـــــهد املشـــــروع الاســـــتيطاني إلاســـــرائيلي انتعاشـــــا

، وبدأ التطور الاقتصـــــــــــــادي والاجتماعي نتيجة 3492الجوالن وذلـك بعـد الانتصـــــــــــــار إلاســـــــــــــرائيلي في العـام 

امتالك ألارض واملشـــــــــــــاريع املختلفـة في املناطق املحتلة، وانتقل اليهود الشـــــــــــــرقيين من فئة فقيرة مظلومة 

ســرائيلية، تعيش على مصــادرة معارضــة، يمارس ضــدها التمييز العرإي، إلى فئة مدافعة عن الســياســة إلا 

   .121ألاراض ي وتتبع سياسة إلاحالل، وذلك ألن مصالحها الحيوية ارتبطت باالستيطان وتوسيعه

أما على املســـتوى الســـياســـ ي والعســـكري شـــهد املشـــروع إلاســـرائيلي تحوالت جوهرية في ُبنيِته الاجتماعية، 

 ي هيمنت على املشـروع الصهيوني بالبراغماتية،فقد اتسـمت القاعدة ألاوروبية الشـرقية )إلاشـكنازية( الت

 يحمل رغبة جدية في تحقيق السالم مع العرب والفلسطينيين، 
ً
 سياسيا

ً
صدر للخارج خطابا

ُ
وحاولت أن ت

ويقــدم إســـــــــــــرائيــل للعــالم على أنهــا دولــة صـــــــــــــغيرة مهــددة من قبــل محيطهــا الراغبين في إلقــائهــا في البحر، 

الم باعتداءاتها في حزيران مبددة بذلك صــــورة إســــرائيل الضــــعيفة التي فاجأت الع 3492ولكنها في العام 

حاولت رســـــــــمها على مدار العديد من الســـــــــنوات، لتحل محلها صـــــــــورة إســــــــــرائيل القوية والقادرة على أن 

تفرض نفســها على محيطها الجغرافي بالقوة، وأن تقوم بوظيفتها ألاســاســية كحارســة للمصــالح ألامريكية 

لعربي وإلاســــــــالمي، فانهالت املســــــــاعدات ألامريكية على إســــــــرائيل بصــــــــورة غير مســــــــبوقة، في قلب العالم ا

َوكيل أمريكي في املنطقة
َ
   .122نتيجة لبرهنة إسرائيل بأنها قادرة على العمل ك

لقد حصـــــــــل تغير جوهري آخر مهم على صـــــــــعيد البنية الاجتماعية للمجتمع إلاســـــــــرائيلي، تمثل في الهجرة 

ألكثر من مليون مهاجر روسـ ي الاســتيطان بفلسـطين رغم الشــكوك التي تدور حول الروسـية التي ســمحت 

 في املجتمع إلاســرائيلي وخاصــة من النواحي 
ً
يهودية قســم كبير منهم، إال أنهم شــكلوا التجمع ألاكثر تجانســا

 الثقافية والاجتماعية والســـــياســــــية. هؤالء الروس لم يشـــــاركوا من قبل في حروب إســــــرائيل التي خاضــــــتها

 ن ضـــــــــــــد العرب، فهم يعتبرون أنفســـــــــــــهم حركـة تجـديـدية باملفهوم اليميني املتطرف، لذا فإنهم يتمســـــــــــــكو 

يدعون إلى توســـــــــيعه ويرفضـــــــــون أي حل للصـــــــــراع يؤدي إلى التفريط أو باملشـــــــــروع الاســـــــــتيطاني الحالي، و 
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 ريةالانســــــحاب من ألاراضــــــ ي املحتلة، ويدعون إلى حل كل مشــــــكالت وأزمات إســــــرائيل بالوســــــائل العســــــك

 . 123فقط

إن القارئ املتأني لتطور املشـــروع إلاســـرائيلي على أرض فلســـطين منذ قيام إســـرائيل، يرى بوضـــوح أن ما 

هو حاصــــــل اليوم من صــــــعود القوى املتشــــــددة وهيمنتها على مجمل الخريطة الســــــياســــــية إلاســــــرائيلية ال 

د الشــــكل النهائيعكس مجرد تطور ظرفي في البنية الســـياســـية إلاســــرائيلية، بل يتجاوز ذلك  ِ
ي لهذا ليجســـّ

التجمع، فاليمين املتشــدد بشــقيه العلماني والديني، هو الذي يتحكم برســم مالمح الســياســة إلاســرائيلية 

 
ً
 عضــــــــــــويا

ً
الحالية واملســـــــــــتقبلية، فاملصــــــــــــالح الحيوية ملختلف شـــــــــــرائح املجتمع إلاســــــــــــرائيلي ترتبط ارتباطا

ضــــــــ ي الفلســــــــطينية املحتلة، يســــــــاعده على ذلك موقف باســــــــتمرار الاحتالل، وتوســــــــيع الاســــــــتيطان في ألارا

 يعمل على تشجيعه غياب إستراتيجية عربية إقليمية مضادة 
ً
أمريكي غربي داعم بثبات إلسرائيل، وأيضا

  .124ومقاومة لسياسته العدوانية التوسعية

رة ملعاصـــــبناًء على ما ســـــبق يرى الباحث أن الصـــــراع العربي إلاســـــرائيلي يختلف عن الصـــــراعات الدولية ا

 بل إنه صـــراع 
ً
 أو حدودا

ً
 أو نفوذا

ً
من ناحية طبيعته؛ وذلك ألن ســـبب الصـــراع واملحرك له ليس مصـــلحة

 بــالتطورات 
ً
 وثيقــا

ً
وجود ال يتغير وال يتبــدل بتغير املكــان واختالف الزمــان، ويرتبط هــذا الصـــــــــــــراع ارتبــاطــا

وى العاملية يؤثر في هذا الصــــــــــــراع على الســــــــــــاحة الدولية، فأي تغير في الخارطة الســــــــــــياســــــــــــية وموازين الق

رَّس من خالل الاســــتيطان تجاوز 
َ
بصــــورة كبيرة، إضــــافة إلى أن الوجود إلاســــرائيلي في فلســــطين والذي ُيك

املفهوم التقليـــدي لالحتالل، فقـــد ُعّرِف الاحتالل العســـــــــــــكري في أدبيـــات العالقـــات الـــدوليـــة بـــأنـــه "حـــالـــة 

خاضــــــــــعة لســــــــــلطة دولة أخرى بأية وســــــــــيلة كانت حربية أم فعلية مؤقتة تكون فيها أراضــــــــــ ي دولة معينة 

. لذا فإن الاحتالل إلاســــرائيلي 125ســــلمية، وتترتب على هذه الحالة املؤقتة التزامات على ســــلطة الاحتالل"

 ل
ً
 جديدا

ً
 يس له سابق في العالقات الدولية.من خالل ممارساته على ألارض قد شكل نموذجا
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 الفصل الثاني

الفلسطينية إلاسرائيليةاملفاوضات   

لقرار التفاوض إلاطار التحليلي :املبحث ألاول   

 مقدمة

 من خالل مفاوضـــــات مباشـــــرة 
ً
بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية تمت تســـــوية الكثير من الصـــــراعات، تارة

 أخرى من خالل تــدخـل أطراف ثــالثـة في املفـاوضـــــــــــــات
ً
. إن مراجعــة دقيقــة 126بين أطراف الصـــــــــــــراع، وتــارة

إلاسرائيلية  -للخبرات السـابقة في تسوية الصراعات يمكن أن تكون معينة لنا في فهم املفاوضات العربية

، آخذين بعين الاعتبار الفروق بين الصــــــــراع العربي إلاســــــــرائيلي 3443والتي انطلقت في مؤتمر مدريد عام 

 أثير الواضـــح على مســـار التوهذه الصـــراعات، وذلك لكي نســـتطيع الوقوف على أهم العوامل التي كان لها 

 املفاوضات.

 تحليليــة مختلفــة للوصـــــــــــــول إلى تحليــل علمي ومنطقي للعمليــة 
ً
طرا

ُ
لقــد اســـــــــــــتخــدم الكثير من البــاحثين أ

 يتضـــمن خمســة عناصـــر رئيســـية وهي: أهداف  الباحث )ســويد جيتزيكو( التفاوضــية، فطرح
ً
 تحليليا

ً
إطارا

 العمليـة التفاوضـــــــــــــية، العوامل املؤثرة في العمل
ً
ية التفاوضـــــــــــــية، مخرجات العملية التفاوضـــــــــــــية، وأيضـــــــــــــا

 لتحليـــل 
ً
 تحليليـــا

ً
العوامـــل الخفيـــة املؤثرة في العمليـــة التفـــاوضـــــــــــــيـــة. أمـــا )زارتمـــان ويرمـــان( فوضـــــــــــــع إطـــارا

 : 127العملية التفاوضية يتضمن ثالثة مراحل

 املرحلة ألاولى: تحليل املوقف التفاوض ي واتخاذ قرار البدء بالتفاوض.

 ثانية: صياغة مشتركة تسمح بالتوصل إلى تسوية.املرحلة ال

 ياغة العامة في املرحلة الثانية.املرحلة الثالثة: مناقشة التفاصيل التي وضعت بالص

ويرى البـــاحـــث أن اســـــــــــــتخـــدام إلاطـــار التحليلي الـــذي وضـــــــــــــعـــه )زاتمـــان ويرمـــان(؛ لكونـــه اقرب إلى الحـــالـــة 

م مرحلة التحول وكيف تم التوصـــــل إلى اتخاذ القرار إلاســـــرائيلية ســـــوف يؤدي بالضـــــرورة إلى فه -العربية

 ينقلنا للمرحلة الثانية والتي ُبدء فيها بصــــــــــياغة 
ً
بالتفاوض؟ وملاذا اتخذ قرار البدء باملفاوضــــــــــات؟ وأيضــــــــــا

 يبين لنا التفاعالت التي تمت بعد )أوســــــــــلو( 
ً
مشــــــــــتركة للتســــــــــوية، والتي تمثلت باتفاق )أوســــــــــلو(، وأيضــــــــــا

                                                           
 ، انظر الرابط:39/3/7033جابر بن حيان، العالقات الدولية بعد الحرب العاملية الثانية، دليل املثقف العربي،  126

http://jaber.ahlablog.com/ECNiI-b20/CaUaCCE-CaIaaiE-EUI-CaINE-CaUCaaiE-CaECaiE-b20-p1.htm 
-1، ص ص3444محمد، عبد القادر محمد، إستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيل، إلامارات: مركز إلامارات للبحوث والدراسات إلاستراتيجية،  127
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فق
ُ
على تنفيذها، وذلك لنتوصــــــــــــل إلى كيفية تعامل الدبلوماســـــــــــية الفلســــــــــــطينية مع  والتفاصـــــــــــيل التي ات

حلـــة الثـــالثـــة من إلاطـــار املفـــاوضــــــــــــــات، ومـــا هي مالمح إلاســـــــــــــتراتيجيـــة الفلســـــــــــــطينيـــة؟ بحيـــث تمثـــل لنـــا املر 

 التحليلي.

ن أمن املعروف في أدبيات التفاوض العاملية أن املفاوضــــــات ال تبدأ فجأة بين أطراف الصــــــراع، بل يجب 

يكون هناك تغير في مواقف أطراف الصـراع وشـعور بالحاجة لتسـوية الصراع، ويتم هذا التغير باملواقف 

بطريقتين: ألاولى: أن تســــبقها مرحلة إعداد تتضـــــمن اتخاذ ألاطراف قرار البدء بالتفاوض نتيجة تطورات 

تم تغير زان القوى، والثانية: أن يفي الخارطة الســياســية، أو املصــالح، أو تغير في التحالفات، أو تغيير في مي

موقف أطراف الصــــراع نتيجة تحرك ُمفاجل مثل زيارة الرئيس الســــادات للقدس. لقد تم تســــوية العديد 

من الصـــــــــراعات الدولية بعد أن كان لدى ألاطراف اعتقادب بأن هذه الصـــــــــراعات مســـــــــتعصـــــــــية على الحل 

ة من العوامـل دفعــت أطراف الصـــــــــــــراع إلى وأنـه لن يتم حلهـا عن طريق التفـاوض، وذلــك لوجود مجموعـ

 .   128الدخول في املفاوضات

وفي هـذا الصـــــــــــــدد وضـــــــــــــع )زاتمـان ويرمـان( بعض العوامـل والتي تســـــــــــــاعـد وتدفع على الدخول في العملية 

التفـاوضـــــــــــــيـة، حيـث يرى الباحث أن هذه العوامل تحتوي على بعدين: ألاول، البعد الذاتي والذي يتمثل 

الحاجة للتغيير، وانتفاء القدرة على منع الطرف آلاخر من تحقيق هدفه، أما  في إدراك أطراف الصـــــــــــــراع

البعــد الثــاني فهو البعــد املوضـــــــــــــوعي والــذي يتمثــل في التغيرات الــدوليــة ودور ألاطراف الثــالثــة وتــأثيرهــا في 

أنه  الصـراع. على الرغم من تقاطع هذه العناصـر في الحالة الفلسطينية وتأثيرها على بعضها البعض، إال 

من ألاهمية بمكان تفصــــيلها ومراجعتها بشــــكل دقيق، لذا فســــوف يحاول الباحث إســـــقاط هذه العوامل 

 باستنتاجات تخدم موضوع الدراسة. على حالة املفاوضات العربية إلاسرائيلية، وذلك للخروج

: التغيرات الدولية
ا
 أوال

 في أعقاب الحروب و 
ً
التغيرات الدولية وإعادة تشـــــــــــــكيل الخارطة يرى البـاحثـان )زاتمـان ويرمـان( أنـه غالبا

الســــــياســــــية العاملية تنشــــــط عمليات املفاوضــــــات والتســــــوية بشــــــكل كبير، فبعد الحربين العامليتين ألاولى 

وما  3417، وبعد حرب 129والثانية ُعقدت مؤتمرات كثيرة مثل مؤتمر) فينا فرســـــاي ســـــان فرانســـــيســـــكو(

شـكل لدى القيادة الفلسطينية اعتقاد مفاده خاضـه الفلسـطينيون من معركة القرار الوطني 
َ
املسـتقل، ت

                                                           
 .30نفس املرجع، إستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيل، ص  128

 لخامس والثالثون.* رئيس الواليات املتحدة ا

 .3499-3411* زعيم شيوعي حكم الاتحاد السوفيتي 

 ، انظر الرابط: 31/3/7033موسوعة املعرفة، مؤتمرات واجتماعات،  129

http://kb.qcat.net/index.php?page=index_v1&c=89 
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أن منهج املقاومة لن يســـــتطيع تحقيق النتائج املرجوة منه، ولذلك عملت منظمة التحرير على اســـــتغالل 

فه الواقع 
َّ
املأزق الذي تســـــــــببت به الانتفاضــــــــــة إلســــــــــرائيل وذلك للخروج من املأزق الفلســــــــــطيني الذي خل

مثل باندفاع الدول العربية وفي مقدمتها مصر نحو التسوية املنفردة، والابتعاد العربي للمنظمة، والذي ت

ل لدى القيادة الفلســــطينية، وهو 
َّ
عن فكرة املصــــير العربي املشــــترك، وبذلك يكون أول ألاهداف قد تشــــك

 .130حماية منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

 أنها أتت بعد تغيرات وإذا ما وقفنا على 
ً
بداية املفاوضــــــــــات العربية إلاســــــــــرائيلية فإننا ســــــــــوف نجد أيضــــــــــا

مهمة في النظام الدولي ُممثلة في انهيار الاتحاد الســـــــــوفيتي الحليف الاســـــــــتراتيجي للمقاومة الفلســـــــــطينية، 

 ع
ً
د لى الصـــــــــــــعيــوالــذي أدى إلى زوال القطبيــة الثنــائيــة وتفرد الواليــات املتحــدة في قيــادة العــالم، وأيضـــــــــــــا

والحرب التي تلتهــــا ألاثر البــــالغ في تغير موازين القوى إلاقليميــــة  3443إلاقليمي كــــان ألزمــــة الخليج عــــام 

والعاملية، وفي ظل هذه ألاحداث املتســـــــــــــارعة كانت منظمة التحرير الفلســـــــــــــطينية تســـــــــــــعى نحو التســـــــــــــوية 

 .131إليجاد مكان لها على الخارطة السياسية الدولية وإلاقليمية

تم إعطـاء ألاطراف كر التســـــــــــــووي إلى الفعـل التســـــــــــــووي، و لـك تم نقـل القيـادة الفلســـــــــــــطينيــة من الفوبـذ 

الدولية قوة إضـــافية على حســـاب الطرف الفلســـطيني، وأصـــبحت الشـــرعية الدولية أهم أداة من أدوات 

عمــل على تقويــة الهواجس لــدى القيــادة  التفـاوض في حينــه، كمــا أن ظهور حركــة حمــاس على الســـــــــــــاحــة

. وبعد انتهاء حرب 132لســطينية باالســتغالل الســياســ ي للمنظمة، واحتمالية طرح حركة حماس كبديلالف

فها عدم الاســـــــــــتقرار في منطقة الشـــــــــــرق ألاوســـــــــــط على لفت أنظار 
َّ
الخليج، عملت آلاثار الســـــــــــلبية التي خل

ي ظل وضـــــــات فالنظام الدولي ألهمية جلب الاســـــــتقرار للمنطقة، مما عمل على تمهيد الطريق للبدء باملفا

التغيرات الدولية املتمثلة في التوجه نحو القطب الواحد وذلك لضعف الدور الروس ي، ومحدودية الدور 

 .133ألاوروبي وهيمنة الواليات املتحدة على ألاحداث العاملية

: إدراك أطراف الصراع الحاجة للتغيير  
ا
 ثانيا

باملفاوضـــــــــــات وذلك إلدراكهم بأنه أفضـــــــــــل البدائل قد يتوجه أطراف الصـــــــــــراع إلى اتخاذ القرار بالدخول 

املطروحة، كذلك يمكن أن يتجه أطراف الصـــــــــــراع إلى الدخول في مفاوضـــــــــــات بســـــــــــبب تأثير عامل الزمن 

على مســــار الصــــراع، ألن البديل آلاخر ســــوف يكون حســــم الصــــراع بطرق أخرى قد ال تصــــب في مصــــلحة 

                                                           
، ص 7002وت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، نوفل، احمد سعيد وآخرون، منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناء، بير 130

 .399-391ص
 .394نفس املرجع، ص  131
 .392نفس املرجع، منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناء، ص 132
 .32-39إلاستراتيجية، ص ص  إلاسرائيلي، إلامارات: مركز إلامارات للدراسات والبحوث –الكيالني، هيثم، التسوية السلمية للصراع العربي  133
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يد أمد الصــراع فترة طويلة، وتحقيق أهداف طرف أطراف الصــراع؛ فبهذه املفاوضــات يمكن أن يتم تمد

على حســــــــاب الطرف آلاخر، مثل كســــــــب املزيد من الوقت لفرض الحقائق على ألارض، وبذلك يتم إدارة 

 .  134الصراع من خالل املفاوضات وليس حله، فتتحول الوسيلة إلى غاية

أن اســـــــــتمرار الصـــــــــراع ليس في في حالة الصـــــــــراع العربي إلاســـــــــرائيلي نجد أن الطرف العربي هو الذي رأى 

صـــــــــــــالحـه، واتجه إلى حله، وســـــــــــــعى إلى الوصـــــــــــــول لحل وســـــــــــــط، وهو ألارض مقابل الســـــــــــــالم، أما الجانب 

 فهو ليس 
ً
إلاســــرائيلي فقد رأى أن اســــتمرار الصــــراع بشــــكله الحالي ال يضــــر بمصــــالحه ولن يؤثر عليه، إذا

الحصـــول على ألارض الحه و الصـــراع لصـــ بحاجة للوصـــول لحلول وســـط، وذلك بســـبب تمكنه من حســـم

 .135والسالم معا

 لقد تمثلت املتغيرات التي طرأت على الصعيد املحلي وإلاقليمي والدولي فيما يلي:

: التغيرات الـــــدوليـــــة والتي جـــــاءت لصــــــــــــــــالح الحليف الاســـــــــــــتراتيجي ألامريكي املتمثلـــــة بـــــانهيـــــار الاتحـــــاد 
ً
أوال

 السوفيتي.

: التغيرات إلاقليمية، حيث باتت 
ً
الكفة تميل لصـــــــالح إســـــــرائيل وعملية الســـــــالم على الجانب العربي ثانيا

 خاصة بعد تبني قمة فاس )مبادرة امللك فهد(.

: التغيرات الفلســــطينية الداخلية والتي جاءت ملصــــلحة إســــرائيل حيث تم تبني مشــــروع الســــالم عام 
ً
ثالثا

 م.3411

ي ســــــــرائيلي، فاتجه املجتمع إلاســــــــرائيلفي بداية التســــــــعينات خدمت املتغيرات الدولية الجديدة املوقف إلا 

ألف، وتم توطين  710إلى أكثر من  3443-3440نحو اليمين املتشـــــــــدد، وزاد عدد املهاجرين ما بين العام 

. يســـــــتنتج الباحث مما ســـــــبق أن الحالة إلاســـــــرائيلية اتجهت إلى 3492136معظمهم في ألارض املحتلة عام 

في املفاوضـــــات بحيث يمثل املكســـــب لها خســـــارة للطرف آلاخر،  اتخاذ املباراة الصـــــفرية كإســـــتراتيجية لها

وهــذا يعود إلى طبيعــة التغيرات التي حــدثــت في البيئــات الثالث املحيطــة بــإســـــــــــــرائيــل، عالوة على متغيرات 

                                                           
 مرجع سبق ذكره، خطوات ومناهج واستراتيجيات التفاوض، انظر الرابط: 134

http://www.arab-api.org/course33/c33_5.htm 
 ، انظر الرابط:71/3/7033هنري لورانس وافي شاليم في حوار حول الصراع الفلسطيني إلاسرائيلي، موقع صحيفة ألايام الالكتروني،  135

http://www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=158091&date=1/23/2011 

 ، انظر الرابط:71/3/7033املخططات الاستيطانية، ملتقى الفكر إلاسالمي املعاصر،  136

http://www.almolltaqa.com/forum/showthread.php?783 
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داخلية في إســرائيل مثل ارتفاع ونمو وتيرة اليمين في إســرائيل، بهذا تكون الحالة إلاســـرائيلية قد ابتعدت 

د عن التجارب التفاوضــــية ألاخرى، والتي زخرت بها أدبيات املفاوضــــات الدولية، باســــتخدام على نحو فري

التعاون كأســــاس للوصــــول إلى حل يرضــــ ي الطرفين، فعلى ســــبيل املثال قبل )كينيدي(* و)خروتشــــوف(* 

 إلدراكهمـــا بـــأن البــــديـــل آلاخر هو انــــدالع حرب 
ً
ســـــــــــــحـــب الصـــــــــــــواريخ في مقـــابــــل التعهـــد بعــــدم الغزو نظرا

 .137يةنوو 

: انتفاء القدرة على منع الطرف آلاخر من تحقيق هدفه
ا
 ثالثا

 عن إدراكهم أن الطرف آلاخر يملك القدرة على 
ً
 مـا يكون بـدء التعـاون مع أطراف الصـــــــــــــراع ناشـــــــــــــئا

ً
غـالبـا

منعهم من تحقيق أهدافهم التي بســــــــــــببها تم دخولهم كطرف في الصــــــــــــراع، وهو ما يطلق عليه في أدبيات 

، لكن هذه الحالة ال تنطبق على الحالة إلاســــــرائيلية، حيث 138الفيتو املزدوج uble veto(doاملفاوضــــــات )

أن الجـــانـــب إلاســـــــــــــرائيلي ال يعتقـــد أن لـــدى العرب القـــدرة على منعـــه من الســـــــــــــيطرة الفعليـــة على ألارض 

 العربية الفلســـطينية التي هي أســـاس الصـــراع، لذلك فان عدم توازن قوة ألاطراف وامتالكهم أوراق قوة

 الوصول إلى تسوية مرضية لألطراف.غير متساوية إلى حد ما يؤدي إلى إعاقة املفاوضات، ومنعها من 

تفيـــــد التجربـــــة التـــــاريخيـــــة بـــــأن رفض ألامريكيين واليونـــــانيين وألاتراك الاعتراف بحق الطرف آلاخر في  

ى إلى عدم قدرة ألاطراف على اتخاذ قرار البد ، أما 139ء بالتفاوضاملشـــــــــــــاركـة في وضـــــــــــــع حل للصـــــــــــــراع، أدَّ

عنـدمــا أقر ألاطراف بهــذا الحق والــذي يترتـب عليــه تحقيق بعض املصـــــــــــــالح للطرف آلاخر، اتجــه ألاطراف 

ت إســـرائيل بحق  نحو مرحلة تمهيدية للدخول في املفاوضـــات، أما في الحالة العربية إلاســـرائيلية فقد أقرَّ

له، لذلك نجد أنها ولغاية وقتنا الحاضــر لم العرب باملشــاركة بإدارة الصــراع وتمديد أمده وماله وليس ح

، وهذا بالتأكيد يعود إلى ما تم 140تقبل بمناقشـــــــــة أي من القضـــــــــايا الجوهرية والتي هي أســـــــــاس الصـــــــــراع

ذكره من أســـباب ومتغيرات خدمت إســـرائيل في بداية التســـعينات، وجعلت القيادة إلاســـرائيلية تتصـــرف 

                                                           
 ، انظر الرابط:77/3/7033أزمة الصواريخ، شبكة ومنتديات التاريخ،  137

http://www.eltareekh.com/vb/showthread.php?t=5730 

 ، انظر الرابط:10/3/7033العساف، سوسن، إستراتيجية الردع، العقيدة العسكرية ألامريكية الجديدة والاستقرار الدولي،  138

http://www.elyahyaoui.org/strategie_radaa.htm 
 ، انظر الرابط:1/7/7033بوزيدي، انعكاس القطبية الثنائية على العالم الثالث،  139

http://mrzarzour.maktoobblog.com 
 ، انظر الرابط:9/3/7033، 91نتنياهو لم يوافق على مناقشة القضايا الجوهرية، موقع عرب  140

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=74242 

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=74242
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ة ســــــــــــتراتيجيفه إلى عملية إدارة الصــــــــــــراع دون التأثير في إلا بالصــــــــــــراع بطريقة أحادية وتحاول إدخال أطرا

 إلاسرائيلية العامة.

: دور الطرف الثالث
ا
 رابعا

إن دور الطرف الثالث في املفاوضــــــــــات يتم عادة من خالل مجموعة من القنوات وباســــــــــتخدام أســــــــــاليب 

 
ً
، والضــــــــــغط على أحد ألاطراف أو كليهما تارة

ً
  متعددة، مثل تقديم املســــــــــاعدات تارة

ً
أخرى، ويعمل أيضــــــــــا

على فتح العديد من قنوات الاتصــــــــال وتســــــــهيل عملها، فبالرغم من أن املعلومات قد تكون متوفرة لدى 

 ما تكون موثوقة وذات مصـــــــــداقية ودقة أكبر 
ً
ألاطراف، إال أن املعلومات الواردة من الطرف الثالث غالبا

ثـات متكررة، كمـا فعل )هنري كيســـــــــــــنجر(* لـدى ألاطراف، وعـادة مـا يقوم الطرف الثـالـث بجوالت ومحـاد

 )جيمس 
ً
في السـبعينات بهدف تشـجيع بدء املفاوضـات إلاسـرائيلية املصرية وإلاسرائيلية السورية، وأيضا

بيكر(* وزير الخـارجيـة ألامريكي الـذي قـام بثمـاني جوالت مكوكيـة لـدفع العرب وإلاســـــــــــــرائيليين على البــدء 

 .141باملفاوضات

إلى تقـديم املســـــــــــــاعـدات أو الضـــــــــــــغط على أحد ألاطراف أو كليهما، وذلك عندما  وقـد يلجـأ الطرف الثـالـث

تكون له مصــــــــــــلحة مباشــــــــــــرة بالدخول كطرف بين أطراف الصــــــــــــراع، كما حصــــــــــــل عندما أرادت الواليات 

بيل مؤتمر مدريد 
ُ
 3443املتحدة ألامريكية دفع الطرف إلاســـــــرائيلي والعربي للبدء في التفاوض، فقدمت ق

إلســــــرائيل، على الرغم من أنها في ذلك الحين كانت مختلفة معها في بعض القضــــــايا، مســــــاعدات ســــــخية 

مثل معارضـــــــــتها لســـــــــياســـــــــة إســـــــــرائيل في الاســـــــــتمرار في بناء املزيد من املســـــــــتوطنات، ألامر الذي بدأ يحرج 

 الواليـات املتحدة على املســـــــــــــتوى العالمي، ورغم ذلك أعلن وزير الدفاع )ريتشـــــــــــــارد تشـــــــــــــيني( أن الواليات

املتحدة ملتزمة بأمن إســـــرائيل، وســـــتمول تطوير أنظمة إســـــرائيلية مضـــــادة للصـــــواريخ، وســـــتزودها بعشـــــر 

 لها بأنها تســــتطيع الدخول 39طائرات ف 
ً
لت هذه التصــــريحات تطمينات أمريكية إلســــرائيل وإيعازا

َّ
؛ فمث

 .142باملفاوضات وهي تحظى بالدعم ألامريكي الكامل

بيل عقد مؤتمر مدريد، بعد هذا وقد اســـــتخدمت الواليات امل 
ُ
تحدة أســـــلوب الضـــــغط على طرف واحد ق

أن طالبت ســــوريا بدور فعال لألمم املتحدة وأوروبا في املؤتمر، وتقديم ضــــمانات أمريكية لســــوريا تتعلق 

                                                           
 .3441-3414*جيمس بيكر: وزير الخارجية ألامريكية بين الفترة 

 .3441-3414*ريتشارد تشيني: وزير الدفاع ألامريكي بين الفترة 

 ، انظر الرابط:37/7/7033مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو، شبكة اولي ميديا،  141

http://www.oleeee.com/forum/t31656.html 
 ، انظر الرابط:1/7/7033املواقف وردود الفعل الدولية وإلاقليمية والعربية خالل مرحلة عاصفة الصحراء، املوسوعة،  142

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/27/sec032.htm 
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بالتســــــــــوية الســــــــــياســــــــــية الشــــــــــاملة، فأملحت الواليات املتحدة في حينه أنها يمكن أن تعقد املؤتمر من غير 

، ومن جهة أخرى حاولت 143مكرســـــــــــة بذلك أســـــــــــلوب الضـــــــــــغط على طرف دون آلاخرمشـــــــــــاركة ســـــــــــوريه 

أمريكيـا الضـــــــــــــغط على إســـــــــــــرائيـل من خالل مطالبة الرئيس ألامريكي للكونجرس بتأجيل البحث في طلب 

 144يوما 370إســــــــــرائيل الحصــــــــــول على ضــــــــــمانات قروض مدة 
ً
 ومبطنا

ً
، إال أن هذا الضــــــــــغط كان مخففا

بها إســــــــــرائيل لدى أمريكيا، فســــــــــارعت إلادارة ألامريكية إلى طمأنة إســــــــــرائيل في بالثقة العالية التي تتمتع 

شـــــف عنها الكنيســـــت، مفادها بأن إلادارة ألامريكية تعهدت بعدم إجبار إســـــرائيل على التفاوض 
َ
مذكرة ك

مع منظمـــــة التحرير أو أي طرف ال ترغــــب بـــــالتفــــاوض معـــــه، كمــــا أكـــــدت عــــدم تـــــأييــــدهـــــا إلقــــامـــــة دولـــــة 

، 111و  797قلة وشـــددت على أن لدى إســـرائيل تفســـيرها الخاص لقراري مجلس ألامن فلســـطينية مســـت

وأن الواليـات املتحـدة تعترف بمخـاوف إســـــــــــــرائيـل ألامنيـة في املنطقـة، بـذلك وصـــــــــــــلت الرســـــــــــــالة ألامريكية 

إلســـــــــــــرائيـل والتي مفـادهـا أنهـا تســـــــــــــتطيع التوجـه للمفـاوضـــــــــــــات بـدون التزامـات تجـاه الواليـات املتحدة من 

 .  145ها من القضايا الرئيسية في الصراعموقف

ز على تحويل دور الطرف الثالث ليصـــــــبح في دائرة إدارة الصـــــــراع 
َّ
يرى الباحث أن املوقف إلاســـــــرائيلي ترك

 تغير في مكونات 
َّ
 من دائرة حل الصــــــراع، و للوصـــــــول إلى هذا الهدف وضـــــــع اشـــــــتراطات من شـــــــأنها أال

ً
بدال

 فإن الدور ألامريكي املنحاز الصــــــراع بمقدار التغير في توجهات ألا 
ً
طراف تجاه الصــــــراع وطرق حله، وأيضــــــا

إلســـــــــــــرائيـــل لم يـــأت من فراة بـــل كـــانـــت هنـــاك مصـــــــــــــلحـــة للواليـــات املتحـــدة ألامريكيـــة في بـــدء واســـــــــــــتمرار 

املفاوضـات، فهناك أجندات وأهداف تود الواليات املتحدة تحقيقها على املدى البعيد عبر بناء الاســتقرار 

 :  146أهمها استراتيجيةسط على قواعد في الشرق ألاو 

  الاســـــــــــــتمرار في رفـد املصـــــــــــــانع ألامريكيـة بـالنفط العربي والخليجي مما يســـــــــــــهم في دعم الاقتصـــــــــــــاد

 ألامريكي وتقويته؛

  تشـــــــكيل قدرة عســـــــكرية قوية وتخزين العتاد العســـــــكري في املنطقة، ملحاربة التطرف واملحافظة

 على املصالح ألامريكية وضمان أمن إسرائيل؛

                                                           
 ، انظر الرابط:1/7/7033لي، منتديات آلاداب والعلوم إلانسانية، تداعيات النظام الدولي الجديد على مسار تسوية الصراع العربي إلاسرائي 143
 ، انظر الرابط:37/7/7033ضمانات القروض، بي بي س ي،  بشأنإسرائيل ترفض التهديد ألامريكي  144

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/01/091229_als_mitchell_mideast.shtml 
 امريكيا تتعهد بالتزام مطلق تجاه إسرائيل، صرح السالم، انظر الرابط: 145

www.sar7.org 
  الحمد، جواد، مستقبل السالم في الشرق ألاوسط، عمان: املؤسسة املتحدة للدراسات والبحوث، 3449، ص ص 146.4-1
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  للهيمنة ألامريكية، بما فيها 
ً
 مناهضــــــا

ً
حظر قيام التكتالت في املنطقة، ومنع أي دولة تقف موقفا

 الحركات إلاسالمية والقوى الشعبية.

: اتخاذ قرار البدء في املفاوضات
ا
 خامسا

، يتضــــــح أن 3443بالنظر إلى املفاوضـــــات التي جرت بين العرب وإســـــرائيل والتي بدأت بمؤتمر مدريد عام 

 للتفـــاوض، ومن بـــدايتـــه كـــانـــت الفجوة بين ألاطراف واضـــــــــــــحـــة؛ هـــذ
ً
 افتتـــاحيـــا

ً
ا املؤتمر لم يكن إال مؤتمرا

فإســـــــــــرائيل لم تبِد أي نية لالنســـــــــــحاب من ألارض العربية، أما ســـــــــــوريا فكان تركيزها على املشـــــــــــاكل التي 

املشـــــــــــــروعة  ســـــــــــــوف تنجم عن عـدم تنفيـذ إســـــــــــــرائيـل قرارات ألامم املتحـدة، وألاردن أكدت على الحقوق 

ز الجانب الفلســطيني على 
َّ
للشــعب الفلســطيني وضــرورة انســحاب إســرائيل من ألاراضــ ي العربية، فيما رك

 .  147توضيح حجم املعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتالل

التي و  بناًء على ما ســـبق يرى الباحث أن املوقف العربي تأثر بجميع العوامل التي وضـــعها )زاتمان ويرمان(

تؤدي إلى اتخاذ القرار الحقيقي للبدء بالتفاوض والتي تم مناقشـــــــــتها فيما ســـــــــبق، أما املوقف إلاســـــــــرائيلي 

 على إيجاد طريق -في ضـــــــــــوء التجارب الدولية في صـــــــــــراعات أخرى  –فإنه لم يتأثر بالعوامل التي تســـــــــــاعد

نع الطرف آلاخر من تحقيق للحــل، مثــل إدراك أطراف الصـــــــــــــراع الحــاجــة للتغيير، وانتفــاء القــدرة على م

أهـدافـه، فكـانـت بـدايـة املفـاوضـــــــــــــات نتيجة لتغيرات دولية وإقليمية، وخاصـــــــــــــة بعد أزمة الخليج والحرب 

 لدفع الواليات املتحدة ألاطراف نحو البدء في املفاوضــــات، وإلايعاز 
ً
التي أعقبتها، كما أنها جاءت انعكاســــا

 .148كلية في املفاوضات أكثر من املضمون إلسرائيل أن توجه اهتماماتها إلى الجوانب الش

مع إدراك القيـادة الفلســـــــــــــطينيـة أن هـذا الاتفـاق لم يلـِبّ الطموح الفلســـــــــــــطيني في حينه، إال أنها رأت أن 

توقيع الاتفاق يعتبر خطوة أولى على طريق إنهاء الاحتالل وإقامة الدولة الفلســـطينية املســــتقلة. وكان من 

ية في ظر الفلســـطينحســب وجهة الن-إلى التوقيع على اتفاق )أوســلو( ادتابرز ألاســباب املوضــوعية التي ق

 :149ما يلي-منظمة التحرير

ســـــــــــــقوط الاتحــاد الســـــــــــــوفيتي وتغير ميزان القوى العــالمي ملصـــــــــــــلحــة إســـــــــــــرائيــل وهيمنــة الواليــات   .3

املتحـــدة على العـــالم، لـــذا فقـــد كـــانـــت التســـــــــــــويـــة مع إســـــــــــــرائيـــل هي الخيـــار الوحيـــد أمـــام القيـــادة 

                                                           
 انظر الرابط:، 31/7/7033شفيق، منير، اتفاق أوسلو وتداعياته، مكتبة املصطفى الالكترونية،  147

www.mostafa.com 
 .941-911عدة مؤلفين، تحرير جواد الحمد، املدخل إلى القضية الفلسطينية، عمان: دار البشير للنشر والتوزيع، ص ص  148

 .7030، 37النقار، سليم، املفاوضات الفلسطينية بين الثابت واملتحول، مجلة سياسات، العدد  149
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الفلســـــــــــطينية؛ ألن إنهاء الاحتالل بشـــــــــــكل كامل في هذه الظروف غير واقعي وال يمكن تحقيقه في 

 .هذه الفترة

أن التســـــوية املزمع عقدها مع إســـــرائيل ســـــوف تقود إلى تحقيق دولة فلســـــطينية كاملة الســـــيادة  .7

في الضــــفة الغربية وغزة، عاصــــمتها القدس الشــــرقية، خالية من أي مســــتوطنات إســــرائيلية، مع 

 التمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين.  

اوض السلمي، الن املواجهة العسكرية أن الطريق الوحيد لتحقيق ألاهداف الفلسطينية هو التف .1

مع إســــرائيل لن تحقق الحد ألادنى من الطموح وســــوف تعمل على تعقيد املوقف، وســــتؤدي إلى 

 املزيد من الخسائر.

، ونبذ إلارهاب، 3491أنه ال مناص من الاعتراف بشـرعية وجود إسرائيل، والتنازل عن فلسطين  .9

الفلســـــــــــــطينيــة، للحصـــــــــــــول على املوافقــة وتوحيــد الصـــــــــــــف الفلســـــــــــــطيني تحــت قيــادة الســـــــــــــلطــة 

إلاســـــــــــــرائيليـة على قيـام دولـة فلســـــــــــــطينيـة، ومرجعيتهـا منظمة التحرير فهي الطرف الوحيد الذي 

 تعترف به إسرائيل واملجتمع الدولي وتقبل التعامل معه. 

 هناك بعض ألاســباب املوضــوعية ألاخرى تمثلت في التغيرات العربية واتخاذ الســالم كإســتراتي
ً
ية جوأيضــا

 تدخل دولة محايدة في مجريات 
ً
عربيـة، إضـــــــــــــافـة إلى موافقة العالم العربي على إدارة الصـــــــــــــراع، وأيضـــــــــــــا

ألامور ووصـــــول حزب العمل للســـــلطة، حيث شـــــكلت هذه القضـــــايا العنصـــــر ألاســـــاســـــ ي التخاذ قرار البدء 

فقة الجانب لت في موابالتفاوض، إال أن ألاهمية الكبرى كانت لألســـــــباب املتعلقة بالبعد الذاتي والتي تمث

الفلســـطيني على الدخول في دائرة إســـتراتيجية إدارة الصـــراع وليس حله، ومن أهم ألاســـباب الذاتية التي 

 ساعدت على اتخاذ القرار بالتفاوض ما يلي:

شـــــــــــــطب منظمة التحرير الفلســـــــــــــطينية عن الوجود من  3412محـاولـة إســـــــــــــرائيـل في بداية العام  .3

ى إلى تحرك في الداخل خالل فرض ما يســــــــــمى بالتقســــــــــيم  الوظيفي بالضــــــــــفة الغربية، والذي أدَّ

 .3412150الفلسطيني تمخض عنه انطالق الانتفاضة في أواخر عام 

 .3411اتخاذ القيادة الفلسطينية قرار السالم منذ العام  .7

 في  .1
ً
، وموافقتهـــا على إدارة الصـــــــــــــراع ثـــانيـــا

ً
موافقـــة القيـــادة الفلســـــــــــــطينيـــة على مرحليـــة الحـــل أوال

 مدريد.

 بحركــــة حمــــاس في الــــداخــــل  .9
ً
شـــــــــــــعور القيــــادة الفلســـــــــــــطينيــــة بوجود البــــديــــل الفلســـــــــــــطيني ممثال

 الفلسطيني.

هذا ويرى ســــليم النقار في مقالة له بعنوان "املفاوضــــات الفلســــطينية إلاســــرائيلية بين الثابت واملتحول"، 

 وإنما 
ً
 طوعيا

ً
 جاء كممر إجباري فرضأن اختيار القيادة الفلســـــــطينية طريق املفاوضـــــــات لم يكن اختيارا

                                                           
 .347، ص 3441، فلسطين، 3442-3142إلاستراتيجية في السياسة الفلسطينية أبو عفيفة، طالل، الدبلوماسية و 150
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على القيادة الفلســــــــــــطينية الدخول فيه في ظل الشــــــــــــروط الذاتية واملوضــــــــــــوعية التي أحاطت بالقضــــــــــــية 

 من نواتج معركة لم تحســــــــــــم بعد، وإنما كانت 
ً
الفلســــــــــــطينية، ويرى النقار أن املفاوضــــــــــــات لم تكن نتاجا

املعركة فوق ألارض، وذلك على مرحلـة انكســـــــــــــار عامة، حاولت القيادة الفلســـــــــــــطينية الدخول فيها لنقل 

لصـــــــــــــالح الطرف إلاســـــــــــــرائيلي، حيــث  -بشـــــــــــــكــل كبير –الرغم من درايتهــا بــالخلــل القــائم في موازين القوى 

اعتبرت القيادة الفلســـــــــطينية طريق املفاوضـــــــــات ســـــــــاحة جديدة من ســـــــــاحات النضـــــــــال بوســـــــــائل مغايرة 

 .151وق وشروط مختلفة عما سبق، ولكن الهدف العام كان الوصول إلى الحق

يرى الباحث أن ألاســـــــــــباب الذاتية آلانفة الذكر عملت على حصـــــــــــر الخيارات الفلســـــــــــطينية وتوجيهها نحو 

عل ا كانت ســـــابقا إلى الفالدخول في العملية الســـــلمية، حيث تم انتقال املرحلية من الفكر التســـــووي كم

 التسووي.

 الصياغة املشتركة للتسوية )أوسلو(: املبحث الثاني

الخبرات والتجارب الســــــــابقة في حل الصــــــــراعات الدولية وتســــــــويتها، فإنه يمكن التوصــــــــل إلى بالرجوع إلى 

صـــياغة تســـمح لألطراف بالوصـــول إلى تســـوية مشـــتركة من خالل إتباع أحد الطريقين آلاتيين، ألاول: هو 

ي أالطريق الاســتقرائي الذي يقضــ ي بأن يتم التوصــل إلى اتفاقية من خالل إســتراتيجية الخطوة خطوة؛ 

، أما الطريق الثاني: 152الانتقـال من الخـاص إلى العام، وبمعنى آخر يبدأ بالتفاصـــــــــــــيل وينتهي بالعموميات

فـهـو طـريـق الاســـــــــــــتـنبـــــــاط، حيـــــــث يتم التحرك من العـــــــام إلى الخـــــــاص، أي من الكـــــــل إلى الجزء، يبـــــــدأ 

  ؛ بمعنى أن الاتفــــاق يكون عبــــارة عن اتفــــاق مبــــادئ وليس153بــــالعموميــــات وينتهي بــــالتفــــاصـــــــــــــيــــل
ً
اتفــــاقــــا

 لكل قضايا الصراع.
ً
 تفصيليا

ومن أهم ميزات الطريق الاســـــــــتنباطي للتوصـــــــــل إلى الاتفاقيات، أنه يتم التوصـــــــــل من خالله إلى صـــــــــياغة 

هيكلية واضــحة للتســوية ِبَوقت قصــير، إال أنه وفي بعض ألاحيان يتم اســتخدام هذا النوع من قبل أحد 

وخاصــــــــــــة عندما يتبنى أطراف الصــــــــــــراع مفاهيَم وادراكاٍت ألاطراف بهدف املماطلة والتهرب والتســــــــــــويف، 

 فــان 
ً
 ال يمكنهم التوفيق فيمـا بينهــا، ممـا يؤدي إلى إعـاقــة التوصـــــــــــــل إلى حـل جــذري للصـــــــــــــراع. إذا

ً
مختلفـة

صــــياغة التســــوية يجب أن تالءم مطالب الطرفين وتســــمح بالتوصــــل إلى حل الصــــراع بصــــورة أو بأخرى، 

 من صـــــــفات الصـــــــياغة املشـــــــتر 
ً
كة التي يجب أن يصـــــــل إليها ألاطراف، الشـــــــمول والاســـــــتمرارية، وال وأيضـــــــا

                                                           
 مرجع سبق ذكره، املفاوضات الفلسطينية إلاسرائيلية بين الثابت واملتحول ص. 151
 ، انظر الرابط:31/7/7033التفكير الاستقرائي: مهارات التفكير الاستقرائي، شبكة ضفاف،  152

http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?t=8296 
 ، انظر الرابط:4/7/7033استنتاج استنباطي، ويكيبيديا املوسوعة الحرة،  153

http://ar.wikipedia.org/wiki 
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غفل القضايا الجوهرية في 
ُ
نقصـد بالشـمول هنا أن يتم تغطية كل تفاصيل املوضوع، ولكن يجب أن ال ت

الصـراع، وأن يتم إلاقرار بوجودها لكي يتم تناولها فيما بعد، كما أن الصـياغة املشتركة لتسوية الصراع 

باالســـــــــــتمرارية فال يســـــــــــتطيع طرف إحالل صـــــــــــياغة أخرى مكانها أو إدخال مصـــــــــــطلحات  يجب أن تتســــــــــم

 -جــديــدة، أو محــاولـــة تفســـــــــــــيرهــا على نحو يمس في جوهرهــا، كمـــا هو حــاصــــــــــــــل في الحــالـــة الفلســـــــــــــطينيـــة

 
ً
إلاســـــرائيلية بإدخال إلاســـــرائيليين صـــــياغات ومصـــــطلحات جديدة، مثل تحويل الصـــــراع إلى نزاع، وأيضـــــا

 ت إلى ثالثة أنواع، مدنية، أمنية و عشوائية.تقسيم املستوطنا

هنــاك بعض التجــارب الــدوليــة النــاجحــة التي تم فيهــا إرجــاء التعــامــل مع بعض القضـــــــــــــايــا الجوهريــة مثــل 

، والتي تم على أســـــــــــــاســـــــــــــهـا الاتفاق حول الحربين الهندية والباكســـــــــــــتانية، 3427( في عـام (simlaاتفـاقيـة 

بعد أن وافق الطرفان على عدم بحث مشـــــــــــكلة كشـــــــــــمير في الوقت حيث تم التوصـــــــــــل إلى هذه الاتفاقية 

، 154الحاضــر، وإرجائها لوقت آخر، على الرغم من أنها كانت من املشــاكل الرئيســية بين الطرفين في حينه

 في قبرص نجح )فانس( في التوســــــــــط في ألازمة القبرصــــــــــية، وذلك بما قام به من تأجيل القضــــــــــية 
ً
وأيضــــــــــا

ز على مشـــــــــــــكلـــة وقف إطالق النـــار التي كـــانـــت العـــامـــة التي تمحورت حول 
َّ
توزيع القوة بين الطرفين، ورك

ة للتوصل لحل لها  .155الحاجة ُملحَّ

الفلســـــــطينية لوجدنا أن املرحلة الثانية التي تم التوصــــــــل من خاللها إلى -و نظرنا إلى الحالة إلاســـــــرائيليةل

ذ بنوده وســلو( والذي ارتكز في تنفيصــياغة مشــتركة للوصــول إلى تســوية تمثلت بشــكل رئيســ ي في اتفاق )أ

الاســـــتقرائية والبدء من الخاص ملحاولة الوصـــــول إلى العام، لذلك ســـــوف نناقش هذا  الاســـــتراتيجيةعلى 

الاتفاق بتحليل عناصــــــــــره وخصــــــــــائصــــــــــه التي تميز بها، باإلضــــــــــافة إلى رصــــــــــد أهم أبعاده وأثره على مســــــــــار 

 استنتاجات تخدم موضوع الدراسة.  ك للوصول إلىالعملية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية، وذل

 املطلب ألاول: خصائص اتفاقية )أوسلو(

تقوم على أســـــــاس إدارة الصـــــــراع ال -كما ذكرنا فيما ســـــــبق-تراتيجية التفاوضـــــــية إلاســـــــرائيليةبما أن إلاســـــــ

ه، فهي 
ُّ
كل ب ف الفلســـطينيتعمل على إطالة أمد الصـــراع والعمل املســـتمر إلضـــعاف الطر  اســـتراتيجيةحل

املمكنة وذلك بهدف إقناعه بالخيارات التي تفرضـــها إســـرائيل، وهو ما يفســـر الخصـــائص الطرق املتاحة و 

 املرحلية والتدرج، إضــــــافة إلى 
ً
التي تميز بها اتفاق )أوســــــلو( من ناحية املســــــار الثنائي في التفاوض، وأيضــــــا

إنه من ألاهمية بمكان الوقوف العموميـة والحلول الوســـــــــــــط التي طغـت على الاتفـاق وتطبيقـاتـه. لـذلـك فـ

                                                           
 https://2u.pw/ObcnK ، انظر الرابط:3/7/7033الباكستان في التاريخ، املوسوعة العربية،  154
 ، انظر الرابط:7/7/7033العبد هللا، علي، قبرص: صراع التاريخ والجغرافيا، موقع الجمعية الجغرافية السورية،  155

http://www.geosyr.com/vb/t566.html 
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على الخصــــــــائص الرئيســــــــية التي تميز بها هذا الاتفاق وتحليلها ملحاولة فهم إلاســــــــتراتيجية إلاســــــــرائيلية في 

 على أهم مرتكزاتها.  التفاوض والوقوف

 أوال: الثنائية 

ق )أوســلو( فاإن سـياســة تفتيت املسـارات هي ســياسـة إســرائيلية بامتياز، ففي مؤتمر مدريد وفي مبادئ ات

سـت إسـرائيل هذه السـياسـة، من خالل إصرارها على الطابع الثنائي للمفاوضات، بمعزل  على السـواء كرَّ

 بذاتها، و أن ال تكون املفاوضــــــــــــات تحت مظلة أي 
ً
 قائمة

ً
عن أي إطار دولي بحيث يكون كل مســــــــــــار عملية

خاصــــــة أن الاتحاد الســــــوفييتي طرف يســــــتطيع التأثير على مجراها أو الضــــــغط على الطرف إلاســــــرائيلي، و 

 في حينها، حيث تعتبره إســـــــــــــرائيل من املنحازين للعرب، إضـــــــــــــافة إلى عدم ارتياح إســـــــــــــرائيل 
ً
كـان حـاضـــــــــــــرا

، لـذلـك صـــــــــــــمم إلاســـــــــــــرائيليون قبل انعقاد مؤتمر مدريد على أن يتم 156للمواقف ألاوروبيـة من الصـــــــــــــراع

 ن مدينة القدس.ستبعد املفاوضين مإلحاق الفلسطينيين بالوفد ألاردني وأن ي

يرى البـاحـث أن هـذه الســـــــــــــيـاســـــــــــــة وإن حملـت صـــــــــــــفة الرمزية، إال أنها تجاوزت ذلك لتدخل في عنصـــــــــــــر  

اســـتراتيجي يتمثل في الفلســـفة إلاســـرائيلية، والتي مفادها أن طبيعة املســـارات التفاوضـــية تهدف إلى إدارة 

 رائيلية ترفض املفاوضــــــات علىالحل وليس الحل، فقد تم اســــــتبعاد التمثيل للقدس، كون القيادة إلاســــــ

 تم اســــــــــتبعاد تمثيل فلســـــــــطينيي الخارج، كون حق العودة مرفوض لدى إلاســــــــــرائيليين، 
ً
القدس، وأيضـــــــــا

بمعنى أن إســـرائيل حددت ســــقفها التفاوضــــ ي منذ مؤتمر مدريد، فجرت بناء على ذلك مفاوضــــات ثنائية 

 لتســوية ثنائية شــاملة، كل د
ً
ولة عربية على ِحَده مع إســرائيل، وذلك مباشــرة وعلى مرحلة واحدة وصــوال

 .157مع اشتراط إسرائيل أن ال يكون هناك ترابط بين هذه املسارات

قبـل اتفـاق )أوســـــــــــــلو( كـانـت ألاهـداف والثوابت الفلســـــــــــــطينية ومقررات الشـــــــــــــرعية الدولية هي املرجعية  

  3441وبعد العام  للتفاوض، وهي ســــــــــــقف املوقف التفاوضــــــــــــ ي الفلســــــــــــطيني،
ً
عن مرجعية  ابتعدت كثيرا

 في اتفاق )أوسـلو( وملحقاته، وبشـكل أوضح 
ً
 أوال

ً
القانون الدولي وقرارات ألامم املتحدة وظهر هذا واضـحا

دمت في عام 
ُ
، والتي تضـمنت عدة مراحل، وكان مدخلها ألاساس ي 2003في خارطة الطريق الدولية التي ق

املرجعيـة هي عمليـة التفـاوض نفســـــــــــــها بحيـث أصـــــــــــــبحـت هو مـدخـل أمني يلبي الاحتيـاجـات إلاســـــــــــــرائيليـة، 

 على مبدأ الثنائية وعدم الســــماح بوجود أي مرجعية دولية،
ً
ـــــــــــــــ )أوســــلو(، و ذلك تأكيدا فقد  158املؤطرة بـ

                                                           
 ، انظر الرابط:2/7/7033ملخص فلسطين والقضية الفلسطينية، شبكة طالب القدس املفتوحة،  156

http://www.stqou.com/vb/archive/index.php/t-55917.html 
 نفس املرجع. 157
 ، انظر الرابط:31/1/7033القضية الفلسطينية: تقدير استراتيجي، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،  158

http://www.alzaytouna.ne 
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الفقرة )أ( التفاقية )أوســــــــــلو( بأنه "ســــــــــتتم تســــــــــوية املنازعات الناشــــــــــئة عن تطبيق أو  31نص البند رقم 

الحقـة تتعلق بـالفترة الانتقـاليـة، بـالتفـاوض من خالل لجنــة تفســـــــــــــير إعالن املبـادئ هـذا، أو أيـة اتفـاقيـات 

، وبذلك تكون مرجعية أي اختالف أو خالف بالقضـــــــــــــايا الرئيســـــــــــــية أو الثانوية هي 159الارتباط املشـــــــــــــترك"

 ض، وال سبيل لحل أي قضية بغيره. التفاو 

رجع مرجعيــة أي خالف للتفـــاوض حيــث نصــــــــــــــت 
ُ
ؤكـــد وت

ُ
 الفقرة )ب( من نفس البنــد ت

ً
على " أن وأيضــــــــــــــا

املنازعات التي ال يمكن تســويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تســويتها من خالل آلية توفيق يتم الاتفاق عليها 

، يالحظ البــاحــث أن هــذه آلاليــة غــامضــــــــــــــة ولم يتم توضـــــــــــــيحهــا ال بنيــة وال طبيعــة، لــذا 160بين ألاطراف"

 للمفاوضــــات، كما أن الفقرة )ج( من نفس البند
ً
 ال تأتي بجديد وتدور في فســــترجع املرجعية أيضــــا

ً
 أيضــــا

نفس الرَّحى حيــــث نصــــــــــــــــت على أنــــه " يمكن لألطراف أن تتفق على اللجوء إلى التحكيم حول خالفــــات 

متعلقة باملرحلة الانتقالية التي ال تحل مباشـــــــــــــرة، ولهذا الغرض وحســـــــــــــب الاتفاق تنشـــــــــــــ ئ ألاطراف لجنة 

 ولم يتم تحديد161تحكيم"
ً
ألاطراف التي ســوف تنشــأ لجنة التحكيم  ، وجاءت هذه الفقرة غامضــة أيضــا

منهــا، في حــال عــدم القــدرة على حــل أي خالف عن طريق التفــاوض، وحتى لو تم تحــديــدهــا فســـــــــــــوف لن 

 تخرج عن الطرف ألامريكي وألاوروبي املنحازين بالكامل إلسرائيل. 

 في سـياسـتها التفاوضية على الحلول الثنائية 
ً
، لقد اعتمدت إسـرائيل تاريخيا

ً
 املباشرة، ورفضإذا

ً
ت دائما

التفاوض مع وفد عربي مشــــــــترك، إضــــــــافة إلى فك ارتباط كل جبهة عربية بالقضــــــــية الفلســــــــطينية، وفك 

، كما أنها رفضــــــــت التفاوض تحت أي 162ارتباط املســــــــألة الفلســــــــطينية باملفاوضــــــــات العربية إلاســــــــرائيلية

ت دائما على املفاوضــات املباشــرة، وفي هذا الســي اق كانت قد صــرحت حنان عشــراوي* غطاء دولي وأصــرَّ

 كـــل قرارات ألامم املتحـــدة 
ً
قـــائلـــة:" إن إســـــــــــــرائيـــل ترفض أي نوع من التـــدخـــل الـــدولي ألنهـــا ترفض أصـــــــــــــال

وترفض ميثـــاق جنيف الخـــاص بمعـــاملـــة املـــدنيين تحـــت الاحتالل وغير ذلـــك من القرارات الـــدوليـــة ذات 

 لم يجد إجابة حتى آلان . كما طرحت عشـــــــــراوي في الاجتماعات املتكررة مع ألا 163الصــــــــلة"
ً
مريكان ســـــــــؤالا

 ؟164وهو: هل ستقود املفاوضات في نهايتها إلى دولة فلسطينية أم ال

                                                           
 ط:، انظر الراب7/7/7033املوسوعة الحرة، ويكيبيديا، اتفاقية أوسلو،  159

http://ar.wikipedia.org 
 نفس املرجع. 160
 نفس املرجع. 161

 لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد. 3443اختيرت عام  3499* حنان عشراوي ناشطة سياسية فلسطينية من مواليد 
 ، انظر الرابط:2/7/7033عرض تاريخي للقضية الفلسطينية، مركز دراسات الصين واسيا،  162

http://www.chinaasia-rc.org/index.php?p=36&id=191 
 .43، ص3441حسين، عدنان السيد، التسوية الصعبة، بيروت: مركز الدراسات إلاستراتيجية والبحوث والتوثيق،  163
 نفس املرجع. 164
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 ثانيا: املرحلية 

لقد انعكســــت النظرية التفاوضــــية إلاســــرائيلية على اتفاقية )أوســــلو( وغيرها من الاتفاقيات، لذلك فإننا 

والتدرج واملراحل املتالحقة، وكانت على جانب كبير من نجد أن بنود هذه الاتفاقية اتســـمت بالتفصــــيلية 

لم يكن التفاقية )أوســلو( أن  -حســب رواية موقعي الاتفاق-الغموض والعمومية، فبدون هذه الصــفات 

تكون، فليســـت هناك تعريفات واضـــحة للعديد من املفاهيم ألاســــاســـية، وهناك العديد من املواضــــيع ما 

تلفة لألطراف، بحيث أصــــــــــــبحت املفاوضــــــــــــات الثنائية هي الطريقة زالت مفتوحة وتحتمل تفســــــــــــيرات مخ

الوحيدة للتوصــــــــــــل إلى تســــــــــــوية بين الطرفين في حال الاختالف بالتفســــــــــــير لدى ألاطراف، وبذلك تصــــــــــــبح 

فالوضــــع النهائي لم يتم تحديد ما املقصــــود به، ومبدأ ألارض مقابل الســــالم  165الكلمة ألاخيرة إلســــرائيل،

 .  166ل عدم وجود حدود دولية معترف بهاغير واضح املعالم في ظ

إن املرحليــة تعني الانتقــال من مرحلــة إلى أخرى تليهــا من أجــل التوصـــــــــــــل إلى حــل للصـــــــــــــراع، وتعتمــد كــل 

مرحلـة على نجـاح املرحلـة الســـــــــــــابقة لها، وتتألف كل مرحلة من العديد من التفاصـــــــــــــيل وإلاجراءات التي 

الخمس ســـــــــــنوات إلنهاء املرحلة الانتقالية غير واقعية، تقوم على فلســـــــــــفة التدرج، لذلك فقد كانت فترة 

ألن قضـــــــــــــايـا الحل النهائي شـــــــــــــائكة وتتصـــــــــــــف بالكثير من الغموض وتحتاج إلى وقت طويل للتفاوض على 

 أمام مخاطر 
ً
الطريقة إلاســـــــــرائيلية. لذا فقد خلقت هذه املرحلية مشــــــــــكلة تتمثل في ترك الاتفاق مفتوحا

راحل والفترات الزمنية لتقويض ألاســـــــــــس التي قام عليها الاتفاق، حيث عديدة، أهمها اســـــــــــتغالل هذه امل

اســـــــــــــتخـدمــت إســـــــــــــرائيــل التســـــــــــــميـات املختلفـة كــاملنــاطق )أ، ب،ج( كوســـــــــــــيلــة لضـــــــــــــم املزيــد من ألاراضـــــــــــــ ي 

الفلسـطينية، ومحاصـرة التجمعات السـكانية الفلسطينية في شبه جزر مقطعة ألاوصال، وبذلك فتحت 

تفاق كوســــــــيلة تعزز مقدرة ألاطراف على املســــــــاومة في مفاوضــــــــات الوضــــــــع الباب و املجال باســــــــتخدام الا

 . 167الدائم

يرى الباحث أن إشــــــــكالية املرحلية في املفاوضـــــــــات إلاســـــــــرائيلية الفلســـــــــطينية تتحول إلى الثبات حيث أن 

ســــــــقف املفاوضــــــــات غير محدد، وأن هذه املرحلية في النظرية التفاوضــــــــية إلاســـــــــرائيلية تقوم على تفاعل 

 : 168ة مبادئ هيأربع

                                                           
 .91، ص 3444شاش، طاهر، مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية: آلامال والتحديات، القاهرة: دار الشروق،  165
 .100-941مرجع سبق ذكره، املدخل إلى القضية الفلسطينية، ص ص  166
 ، انظر الرابط:2/7/7033أبو ركبة، سمر، اتفاق أوسلو، دنيا الوطن، 167

 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/28/210444.html 

 ، انظر الرابط:9/7/7033الخطيب، جمال، انطباعات دبلوماسية عن املفاوضات العربية إلاسرائيلية، املركز ألاكاديمي للدراسات والبحوث العلمية،  168

http://ac.ly/vb/showthread.php?t=1087 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/28/210444.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/28/210444.html
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: الواقعيـة التي تعني الحد ألاقصـــــــــــــ ى ملطالب إلاســـــــــــــرائيليين في كل الظروف وذلك بناء على ألاوضـــــــــــــاع 
ً
أوال

 السائدة وإلامكانات املتوفرة؛

: مرونة تكييف ألاشكال والوسائل بما يتوافق مع الوضع الراهن؛
ً
 ثانيا

: مبدأ التراجع الذي يعني الحد ألادنى للمطالب إلاس
ً
 رائيلية في كل ظرف؛ثالثا

: التصــــــــاعد والانتقال بعد اســــــــتعمال مكاســــــــب الظرف الحالي، إلى مرحلة جديدة يتم الكشــــــــف عن 
ً
رابعا

.مطالب جديدة يكون حدها ألادنى ما كان في املرحلة ال
ً
 كامال

ً
 أقص ى ومطلبا

ً
 سابقة حدا

 ت املرحلية، بالتدرج منإن من أهم ألاســـــــــــاليب التي اتبعتها إلاســـــــــــتراتيجية إلاســـــــــــرائيلية عندما اســـــــــــتخدم

مرحلــة إلى أخرى؛ هي العمــل على اســـــــــــــتبــدال الاتفــاقيــات الســـــــــــــابقــة بــاتفــاقيــات جــديــدة مــدعيــة أن جوهر 

الاتفاقيات الجديدة ال يختلف عن الســـابقة، وأن ألاشـــكال الســـابقة لالتفاقيات ما هي إال مبادئ راســـخة 

الحاســـــــــــمة في الاتفاقيات واملفاوضـــــــــــات بما لالتفاقيات الجديدة، كما عملت على تحويل معاني العبارات 

يعمـــــل على تغيير جـــــذري بـــــاملعنى والتطبيق، فقـــــدمـــــت ُجملـــــة من املصـــــــــــــطلحـــــات الجـــــديـــــدة، مثـــــل وقف 

 .169الاستيطان الذي تحول إلى تجميد ومن ثم تجميد مؤقت وثم تجميد ملدة شهرين

 على نفي إلالزامية عن بعض الاتفا
ً
قيات قيات وفرضـــــها على اتفاوعملت إلاســـــتراتيجية إلاســـــرائيلية أيضـــــا

أخرى تشــــِبُهها من جميع الوجوه وذلك ملا تتطلبه املصــــلحة إلاســــرائيلية، هادفة بذلك إلى تطويع ألاشــــكال 

والوســــــائل حســــــب الوضــــــع الراهن، كما تعمل إســــــرائيل على التعهد بالتزامات طويلة املدى مع العلم أنها 

دما تســــــــمح الظروف بذلك، وقد تكرســــــــت معظم وهي تعطي هذه التعهدات تكون تســــــــتعد للنكث بها عن

ن إلى جاء املفاوضـــــون إلاســـــرائيليو  حيث)بكامب ديفيد( ألاســـــاليب والتكتيكات إلاســـــرائيلية في مفاوضـــــات 

 من أن يشـــــــــــاركوا ويتفاعلوا مع هذه اللحظة 
ً
املفاوضـــــــــــات وهم على ِعلم بما ســـــــــــتؤول إليه نتائجها، وبدال

نع الســـالم الذي ينتظر  ه الجميع كان هدفهم الرئيســـ ي أن يدونوا كل الوقائع التي تحدث، التاريخية في صـــُ

 للفشـــل املعلن، ويدلل على ذلك على أن معظم الكتاب اليهود الذين شـــاركوا 
ً
 تاريخا

ً
والتي ســـتصـــبح الحقا

)بكامب ديفيد( ما لبثت أن انتهت املحادثات حتى خرجوا بكتب ضخمة تروي أدق التفاصيل التي جرت، 

د شـير( "السـالم الذي كدنا نلمســه" والذي حمل الفلسـطينيين أسـباب الفشــل واتهمتهم مثل كتاب )جلعا

 170أنهم جلبوا )ارئيل شارون( إلى سدة الحكم.

                                                           
 ، انظر الرابط:349تلحمي، أسعد، التسوية املرحلية، املجموعة  169

http://www.group194.net 
املركز الفلســــطيني للدراســــات إلاســــرائيلية مدار، ص  7007غنايم، محمد حمزة، كامب ديفيد وما بعده: مقايضــــة الوهم، رام هللا أوراق إســــرائيلية،  170

 39.-33ص 
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كذلك في نفس الفترة رافقت الكتب التي تحدثت عن )كامب ديفيد( آلالة إلاعالمية إلاســـــرائيلية فأنتجت 

تاب إلاســـــــــرائيليون فيما بعد  مئات املقابالت واملقاالت الصـــــــــحفية، لتواصـــــــــل البناء
ُّ
س له الك على ما أســـــــــَّ

حول يد إســـرائيل الســـخية في مواضـــيع الحل الدائم، وبعد أن اندلعت الانتفاضـــة الفلســـطينية في العام 

استخدم الكتاب إلاسرائيليون ما أنتجوه بأنفسهم كدالئل ال تقبل الشك على التعنت الفلسطيني  7000

صـورة مستمرة، مما ساعد إلاسرائيليين على مواصلة اتهام الفلسطينيين وإلاصـرار على تفويت الفرصـة ب

 الفلسطينية 
ُ
بإضاعة الفرص، وأنهم السبب في فشل املفاوضات، وقد ساند إلاسرائيليين في ذلك الرواية

، وقد تمكنت هذه 
ً
عدَّ لها ســـــــــلفا

ُ
الضــــــــعيفة التي لم تســــــــتطع مواجهة الرواية إلاســــــــرائيلية والتي كان قد أ

.الروا
ً
 171ية من السيطرة على قطاعات قوية بالغرب، بل وصل صداها إلى العالم العربي أيضا

لذلك يرى الباحث أن الصـــــبغة العامة للســـــلوك التفاوضـــــ ي إلاســـــرائيلي بمختلف املراحل التفاوضـــــية هو 

التضــــــــــليل، والذي يتخذ شــــــــــكلين يتكرســــــــــان باملمارســــــــــة الفعلية وهما: الغموض واملخادعة، والتي عملت 

 بيقه كلما سنحت لها الفرصة بذلك.لية التفاوضية إلاسرائيلية على تطالعق

 ثالثا: العمومية والحلول الوسط

تتمثل إلاشـــــــكالية الرئيســـــــية في اتفاق )أوســـــــلو( انه لم يأت لتحقيق هدف معين أو مبدأ أســـــــاســـــــ ي واحد، 

، البند ألاول من الاتفاقمثل الانســـــــحاب من ألاراضـــــــ ي املحتلة، أو انتزاع حق تقرير املصـــــــير، فقد جاء في 

الفلســطينية ضــمن إطار عملية الســالم الشــرق أوســطية هو وإلى جانب  "أن هدف املفاوضــات إلاســرائيلية

. والذي عمل على تحويل هذا الاتفاق إلى 172فلســـــــــــــطينية انتقالية ذاتية " أمور أخرى، تشـــــــــــــكيل ســـــــــــــلطة

وفي هذه الحالة أصـــــــــبحت إســـــــــرائيل قضـــــــــايا إجرائية تحولت إلى قضـــــــــايا جوهرية يجري التفاوض عليها، 

صاحبة القوة السياسية املسيطرة على مجريات ألامور، ولم يتبقى للفلسطينيين سوى مناشدة الواليات 

 في املفاوضات
ً
 فاعال

ً
 .  173املتحدة ألامريكية وأوروبا واملجتمع الدولي بأن تلعب دورا

ل رة يتم التفاوض عليها ملحاولة الوصو لقد أفرزت العمومية التي طغت على اتفاق )أوسـلو( تفاصيل كثي

التفـاق وســـــــــــــط بين الطرفين، فـاســـــــــــــتغلـت إســـــــــــــرائيـل هذه العمومية بأن أصـــــــــــــبحت وفي كل بند من بنود 

الاتفــاق تتبع ســـــــــــــيــاســـــــــــــة واحــدة عنــد البــدء بــالتطبيق، وذلــك بــأن يتم الاختالف على تفســـــــــــــير هــذا البنــد، 

ض التنــازالت  فتعمـل إســـــــــــــرائيــل على إمالء شـــــــــــــروطهــا، ويتم التوصـــــــــــــل إلى حــل وســـــــــــــط بين الجــانبين يخّفِ

                                                           
 .31-73ما بعد الانهيار، ص  نفس املرجع، 171
 ، انظر الرابط:9/9/7033اتفاقية اوسلو، ويكيبيديا،: املوسوعة الحره،  172

http://ar.wikipedia.org 
 .734-731 ، ص ص3441أريحا، مكتبة مركز التوثيق واملحفوظات والنشر، -الجعبري، فتحي خميس، بداية أم نهاية، دراسة تحليلية التفاق غزه 173
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م التنـــازالت الفلســـــــــــــطينيـــة، حيـــث يتم الاختالف على التنفيـــذ، متعـــذرة بعـــدم تنفيـــذ  ِ
ّ
إلاســـــــــــــرائيليـــة ويعظ

 
ً
الفلســـــــــــــطينيين اللتزامــاتهم، ويتم التفــاوض من جــديــد ملحــاولــة الوصـــــــــــــول إلى صـــــــــــــيغــة اتفــاق جــديــد وحال

، ويتم الاختالف مرة أخرى ولكن هذه املرة
ً
على التفســير ويجري التفاوض من جديد؛ وهنا تتدخل  وســطا

 آخـذة في الاعتبـار مصـــــــــــــلحـة إســـــــــــــرائيل الجديدة املتجددة، والتي تم 
ً
 وســـــــــــــطـا

ً
الواليـات املتحـدة وتقـدم حال

فرضــــــــها باألمر الواقع، من هنا يأتي دور إســــــــرائيل برفض املبادرة، ويجري التفاوض من جديد للحصــــــــول 

 توافق إســـرائيل على املبادرة وتبدأ تطالب على تنازالت فلســـطينية جديدة م
ً
ن أجل تنفيذ املبادرة، وأخيرا

الفلســـــــــــــطينيين بـالبـدء بتنفيـذ التزامـاتهم، وهنـا تبـدأ أزمـة جـديدة، هكذا يتصـــــــــــــرف إلاســـــــــــــرائيليون وهكذا 

 .174يفكرون

إن اتفاق )أوســــــــلو( هو إطار للتســــــــوية يحمل عناوين عريضــــــــة وكل عنوان يحتاج إلى تفســــــــير ومفاوضــــــــات 

صــعبة للوصــول إلى اتفاق بخصــوصــه، هذه العناوين والعمومية لم تخدم الجانب الفلســطيني ألن ميزان 

القوى يميـل لصـــــــــــــالح إســـــــــــــرائيـل، ومما يؤكد ويكرس عمومية اتفاق )أوســـــــــــــلو( أن الطرفين الفلســـــــــــــطيني 

رة هوإلاســــــــــــرائيلي خاضــــــــــــوا مفاوضــــــــــــات معقدة ومتشــــــــــــابكة، ملحاولة تطبيقه على ألارض، ُبدأ باتفاق القا

 بـــــــالبروتوكول الاقتصـــــــــــــــــــادي في بـــــــاريس في 30/7/3449الـخـــــــاص بـــــــاملـعـــــــابـر والتـــــــدابير ألامنيـــــــة في 
ً
، مرورا

واتفاق نقل الصــالحيات في الضــفة الغربية إلى الســلطة الفلســطينية والذي وقع في القاهرة  74/9/3449

ينيــة إلى غزة والــذي أدى إلى دخول الشـــــــــــــرطــة الفلســـــــــــــط 3442، واتفــاق الخليــل عــام 79/1/3449بتــاريخ 

 إلى اتفــاق طــابــا لتوســـــــــــــيع الحكم الــذاتي، ومن الجــدير بــالــذكر أن اتفــاق القــاهرة احتــاج 
ً
وأريحــا؛ وصـــــــــــــوال

ل فيها املصـــريون وألامريكان. فقد كان الهدف إلاســـرائيلي  مضـــمونه إجراء مفاوضـــات جديدة وطويلة تَدخَّ

 خفض سقف التوقعات الفلسطينية
ً
 .  175دائما

 الباحث أن اتفاق )أوسلو( تميز بما يلي: بناًء على ما سبق يرى 

 حول صـــيغة نهائية أو مرحلية لحل جذري للصـــراع، بل لم   .3
ً
أنه اتفاق إعالن مبادئ وليس اتفاقا

 عريضــــــــــــــة يتم من خاللهــا التفــاوض حول تفــاصـــــــــــــيــل يتفق عليهــا الطرفــان 
ً
يتعــدى كونــه خطوطــا

 تفاق وملحقاته.الفلسطيني وإلاسرائيلي، بحيث ال تخرج عن املبادئ العامة لال

الهدف العام من هذا الاتفاق ليس إنهاء الاحتالل وال إقامة الدولة الفلســـــطينية بشـــــكل صـــــريح،  .7

 ولكن هدفه إقامة حكم ذاتي يؤدي إلى مفاوضات على القضايا الجوهرية.

                                                           
. فصل في كتاب 79-73، ص ص 7000بشارة، عزمي، منظمة التحرير، الدولة الفلسطينية، عمان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، املجلس الوطني،  174

 عدة كتاب
 .41مرجع سبق ذكره، التسوية الصعبة، ص 175
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الرســـــــــــــائــل املتبــادلـة بين الرئيس عرفـات و )رابين( والتي تخص اتفــاق )أوســـــــــــــلو( كــانــت مختلفـة في  .1

 املعاني و ، فقد كانت رســــــــالة الرئيس عرفات واضـــــــــحة املعالم و طبيعتها
ً
 واضـــــــــحا

ً
تضـــــــــمنت اعترافا

 بشـــــــجب إلارهاب، أما رســـــــالة )رابين( فكانت على 
ً
بإســـــــرائيل وقبول بقراري مجلس ألامن، والتزاما

ـــطيني ولكنه لم جانب كبير من الغموض، فقد حدد أن املنظمة هي املمثل  للشــــــــــــــعب الفلســـــــــــ

 ويحتمل التأويل.يقطع قوله بالشرعي أ
ً
 و الوحيد، وبذلك بقي الاعتراف غامضا

ِعد إســـــــــــــرائيل  .9
َ
التكـافؤ الـذي يســـــــــــــاعـد على الوصـــــــــــــول لحلول منطقيـة للصـــــــــــــراع كـان غـائبـا، فلم ت

الفلســـطينيين إال بمواصـــلة التفاوض ضـــمن العملية الســـلمية، وعلى الفلســـطينيين الاســـتمرار في 

 ة التحرير.تقديم التنازالت مقابل اعتراف إسرائيل بمنظم

د أي دور دولي أو داعم للقضـــــــــــــية الفلســـــــــــــطينية،  .1 طغـت الثنـائيـة على اتفـاق )أوســـــــــــــلو( بحيث ُحّيِ

وهذه الثنائية كانت وما زالت إحدى الاســـــــــــــتراتيجيات إلاســـــــــــــرائيلية تســـــــــــــتخدمها لتفتيت ألاطراف 

 املختلفة.

 وتحولتحصـــــــــــول تحول في طبيعة العالقة حيث أصـــــــــــبح هناك تغير ملموس في قواعد العملية،  .9

 املعادلة من ألارض مقابل السالم إلى ألامن مقابل السالم. 

أبعاد الصيغة املشتركة )اتفاق أوسلو(: املبحث الثالث  

على  3411اتخذت منظمة التحرير الفلســـــــــطينية عدة خطوات جريئة كاالعتراف بســـــــــيادة إســـــــــرائيل عام 

الســياســية املباشــرة على أســاس قراري من أرض فلســطين، ونبذ إلارهاب واملوافقة على املفاوضــات  21%

( وعلى مراحـل، وتحـت رعـايــة أمريكيــة، كــل ذلــك في مقــابـل اعتراف إســـــــــــــرائيــل 111( و)797مجلس ألامن )

 بالســـــــــــــعي  3441بـاملنظمـة كممثـل شـــــــــــــرعي للشـــــــــــــعـب الفلســـــــــــــطيني. وفي عام 
ً
اتخذت منظمة التحرير قرارا

عت املنظمة للحصـــــــــــــول على الاســـــــــــــتقالل عبر املفـاوضـــــــــــــات كخيـار اســـــــــــــتراتيجي و 
َّ
وحيـد، وبنـاء على ذلـك وق

 من الاتفاقيات بين
ً
والتي عرفت فيما بعد باتفاقيات )أوســــــــلو(. فقد نص  3444و  3441وإســــــــرائيل عددا

، ألامر 3449أيار  39إعالن املبادئ على أن الفترة املؤقتة يجب أن ال تزيد عن خمس ســـــــــنوات ابتداء من 

دها ألاول من مذكرة شــــــرم الشــــــيخ، حيث كان من املفروض أن الذي تؤكد عليه مذكرة )واي ريفر( في بن

 حتى 7000يتم ذلك عام 
ً
، إال أن إســـرائيل لم تنفذ الاتفاق كعادتها وما زال الاحتالل إلاســـرائيلي مســـتمرا

   .176آلان، بل وِحّدته آخذة باالزدياد

 
ً
ترفت ســـــــــــــطينيين بل اعفـإســـــــــــــرائيل لم تعترف بالدولة الفلســـــــــــــطينية مقابل الاعتراف بها من قبل الفلإذا

 لم تعترف بحق تقرير املصــــــــــير للشــــــــــعب الفلســــــــــطيني، وال بعدم شــــــــــرعية 
ً
فقط بمنظمة التحرير، وأيضــــــــــا

                                                           
 خروقات إسرائيل التفاقيات أوسلو، وحدة شؤون املفاوضات، انظر الرابط: 176

http://www.nad-plo.org/ 
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قر إســـــــرائيل 3492الاســـــــتيطان، أو بضـــــــرورة وقفه في ألاراضـــــــ ي الفلســـــــطينية التي احتلتها عام 
ُ
، والتي لم ت

اتفــــاقيــــة )أوســـــــــــــلو( ومــــا تالهــــا من  بــــأنهــــا أراض محتلــــة في أي اتفــــاقيــــة أو تفــــاهم مع املنظمــــة، كمــــا تمنع

اتفـاقيـات وتفـاهمـات الطرف الفلســـــــــــــطيني من حقه في اللجوء إلى خيارات أخرى غير التفاوض، أو إلى أي 

 . 177بديل أخر في حال فشلت املفاوضات في تحقيق تسوية سلمية بين الطرفين

بع بد من مناقشـــتها وتت ال -تطورهاكان التفاق )أوســـلو( تأثيرا على -يرى الباحث أن هناك قضـــايا جوهرية 

التطور البنيوي لهـا، وذلـك لكونهـا ذات طبيعـة دينـاميكية تزيد بازدياد الوقت وتتعقد بمرور الزمن، وعلى 

 موضــــوع الاقتصــــاد الفلســــطيني ملا له من تأثير 
ً
رأس هذه القضـــايا قضــــية الالجئين واملســــتوطنات، وأيضــــا

 ناقشتها وتحليلها فيما يلي.  على الحياة اليومية للفلسطينيين، والتي سيتم م

 املطلب ألاول: الالجئون 

، إلاســـرائيلي-الفلســـطينيتعتبر قضـــية الالجئين الفلســـطينيين من القضـــايا الشـــائكة على مســـتوى الصـــراع 

 من بين كل ثالثة الجئين في العالم هو فلســــــطيني، ويتوزع الالجئون الفلســــــطينيون في كل 
ً
حتى إن واحدا

ميــل من حــدود  300أنحــاء العــالم، وخــاصـــــــــــــة في أوروبــا وألامريكيتين، لكن معظمهم يعيشـــــــــــــون على ُبعــد 

منهم في  %31والي إســــرائيل، فنصــــفهم يعيشــــون في ألاردن، وربعهم في ألاراضــــ ي الفلســــطينية املحتلة، وح

 
ً
فرد يعيشـــون داخل إســـرائيل. هذا ويبلغ عدد الالجئين في ألاراضـــ ي  791,000ســـوريا ولبنان. هناك أيضـــا

مليون الجل فلســـــــطيني يعيشـــــــون في حوالي  2.9الفلســـــــطينية املحتلة، وألاردن، وســـــــوريا، ولبنان أكثر من 

ديرها ألامم املتحدة في ألاراض ي الفلس 90
ُ
 لالجئين ت

ً
 .178طينية املحتلة، وألاردن، وسوريا، ولبنانمخيما

اســـــة واملعقدة التي تحيط بالقضـــــية  ف قضـــــية الالجئين الفلســـــطينيين على أنها من القضـــــايا الحســـــَّ صـــــنَّ
ُ
ت

الفلســطينية، والســبب في ذلك املماطلة إلاســرائيلية والتهرب املتكرر من الاعتراف باملســؤولية الكاملة عن 

 من إلاجراءات منذ التســـــــــبب بمشــــــــــكلة الالجئين، وله
ً
ذا الهدف اتخذت الســـــــــلطات إلاســــــــــرائيلية مجموعة

تؤدي إلى نزع ملكية ألاراضـــــــــــــ ي الفلســـــــــــــطينية من أصـــــــــــــحابها، ويمكن أن نشـــــــــــــير إلى أبرز هذه  3491العام 

 :179إلاجراءات والقوانين

                                                           
 .91-99، ص 3441هالل، جميل، النظام السياس ي بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  177
 أوضاع الالجئين، لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين، انظر الرابط: 178

http://www.yafa.info/ar/ 
 ، انظر الرابط:2/1/7033حماية املقدسات إلاسالمية واملسيحية، املنظمة إلاسالمية للتربية والعلوم والثقافة،  179

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mokadassate/p4.php 
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. وضـــــــــــــعــت الســـــــــــــلطــات إلاســـــــــــــرائيليــة جميع ألاراضـــــــــــــ ي وألامالك الوقفيــة تحــت الحمــايــة )حــارس أمالك 3

ئبين( بعــد أن قــامــت بحــل املجلس إلاســـــــــــــالمي ألاعلى ولجنــة ألاوقــاف العــامــة، واعتبرت أمالك الوقف الغــا

 .
ً
 متروكة

ً
 إلاسالمي أموالا

م والذي بموجبه أزيلت ملكية املســـــــلمين 3410حزيران ســـــــنة  39. أصـــــــدرت قانون )أمالك الغائبين( في 7

زعت ملكية الكثير من ال
ُ
 فلسطينيين ألراضيهم.للقسم ألاكبر من ألاوقاف، كما ن

. أنشـأت السلطات إلاسرائيلية دائرة عرفت بــــــــــــــ )سلطة التطوير( ال تكون ملكية ما تشتري إال للدولة أو 1

 للصندوق القومي اليهودي أو لسلطة محلية. 

 م صادقت السلطات إلاسرائيلية على قانون امتالك ألاراض ي والتعويض.3411. في العام 9

مدار ألاعوام الســــــابقة من املفاوضــــــات لم يعترف إلاســــــرائيليون بمســــــؤوليتهم عن كما أســــــلفنا فإنه وعلى 

ادة بالعودة بدون إع قضـــــية الالجئين، ففي )كامب ديفيد( عرض إلاســـــرائيليون الســـــماح لبعض الالجئين

املســـــاعدة في توطين الالجئين الباقين، معترفين فقط باملعاناة النفســـــية واملادية التي تســـــببت ممتلكاتهم و 

 بـــاشـــــــــــــتراط إعالن الوالء لـــدولـــة إســـــــــــــرائيـــل )يهوديـــة . 3491180فيهـــا حرب 
ً
كمـــا اتخـــذ إلاســـــــــــــرائيليون قرارا

من جهـة، ويغلق على حق عودة الالجئين بشـــــــــــــكـل كـامل  3491وديمقراطيـة( ألامر الـذي يهـدد مكـانـة أبنـاء 

رفض لقضــية وتلم تزل إســرائيل غير معترفة باملســؤولية املباشــرة عن التســبب في هذه امن جهة أخرى، و 

 ى تأجيل بحثها إلى أجل غير مسمى.القرارات الدولية الخاصة بها، وتصر عل

فبعد تهجير الفلســـــطينيين عمل إلاســـــرائيليون على إقناع الرأي العام أن هذه القضـــــية ما هي إال قضـــــية  

في الــدول التي مشـــــــــــــردين خرجوا من ديــارهم وهم بحــاجــة إلى دعم معنوي ومــادي حتى يســـــــــــــهــل توطينهم 

حدة والعالم الغربي اتجاهب ســــــــــياســــــــــ ي لجئوا إليها، و  تَّ
ُ
كل على مر الســــــــــنين في الِواليات امل

َّ
شــــــــــ

َ
بناًء على ذلك ت

 ،
ً
حــل فقط إمــا عن طريق التوطين أو التعويض أو الاثنين معــا

ُ
يقضـــــــــــــ ي بــأن قضـــــــــــــيــة الالجئين يمكن أن ت

 .181وإعادة تأهيل الالجئين حتى يسهل اندماجهم في الدول التي لجئوا إليها

أما بالنســـــــبة للجانب الفلســـــــطيني فقد تمثلت رؤيته الرســـــــمية ملوضـــــــوع الالجئين بأنه لن يكون هناك أي 

حل للقضـية الفلسطينية دون الاعتراف بحقوق الالجئين وإيجاد حل عادل لهم، مع الاعتراف بمسؤولية 

وتســـــتند  ق بالالجئين،إســــرائيل عن خلق هذه املشـــــكلة والتســــبب بها وإقرارها باملبادئ والحقوق التي تتعل

                                                           
 .29-21مرجع سبق ذكره، بداية أم نهاية ص ص  180
 .91.ص 3449، صيف 34عدد  زريق، إيليا، الالجئون الفلسطينيون و حق العودة، مجلة الدراسات الفلسطينية، 181
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هذه الرؤية إلى القرارات الدولية بهذا الخصــــــــوص، وترى املنظمة أن الاعتراف باملســــــــؤولية من شــــــــأنه أن 

 .  182يسمح للطرفين البدء بالتفاوض على كيفية تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع

ضــــــــــح تجاهل واضــــــــــح ملصــــــــــير الالجئين الفلســــــــــطي أما مت نيين، فقد اتســــــــــعلى املســـــــــتوى الدولي والعربي يتَّ

مواقفهم باملعارضـــــــــة الســــــــــطحية التي ال ترإى إلى الفعل الســــــــــياســــــــــ ي على ألارض، ففي مفاوضــــــــــات )كامب 

الواليات املتحدة مشـــــــروع )كلينتون( الذي يقوم على توطين الالجئين  قدمت 2001، وطابا 2000ديفيد( 

م املضــــيفة في الدول العربية وغيرها، وذلك مقابل مســــاعدات مالية للدول  ، أما الجانب ألاوروبي فقد قدَّ

ل الســـــــــــــتقبال الالجئين  هَّ
َ
ؤ

ُ
 اقتصـــــــــــــادية للحل، تمثلت في مشـــــــــــــروع )توني بلير( إلقامة مدن جديدة ت

ً
أفكـارا

الفلســـــــــــــطينيين من لبنان، وتوطين الباقين في ســـــــــــــوريا وألاردن، أما العرب فقد اقترحوا في مبادرة بيروت 

  2002عام 
ً
 متفقا

ً
 عادال

ً
( وذلك 349الجانب إلاســـــــرائيلي لقضـــــــية الالجئين، وفقا لقرار رقم )عليه مع  حال

 .183في إشارة لعدم احتالل موضوع الالجئين أولوية على املستوى الدولي والعربي

أما الدور الرئيســـــــــ ي والذي عمل على تهميش قضـــــــــية الالجئين فكان دور الواليات املتحدة الذي ما هو إال 

يمة الجديدة، فلقد عاد الراعي ألامريكي الوحيد لعملية الســالم ليعلن امتداد للســياســة إلاســرائيلية القد

هذه الســـــياســـــة على لســـــان الرئيس )باراك اوباما( حيث قال بصـــــراحة ووضـــــوح في مقابلة هاتفية نشـــــرت 

نصـــــها صـــــحيفتا )جروســــــلم بوســـــت ويديعوت احرنوت( وذلك قبل فوزه باالنتخابات الرئاســــــية، "أنه من 

جئين الفلســــــــطينيين إلى إســــــــرائيل، كما أوضــــــــح في نفس املقابلة عن التزامه املطلق املعارضــــــــين لعودة الال 

 نشـــرت صـــحيفة )يديعوت احرنوت( في نفس الخصـــوص عن مصـــادر 184بأمن إســـرائيل ويهوديتها"
ً
، وأيضـــا

قالت إنها أمريكية تســــــريبات بخصــــــوص خطة )باراك اوباما( للســــــالم في الشــــــرق ألاوســــــط، حيث تقضــــــ ي 

نـازل الالجئون الفلســـــــــــــطينيون عن حق العودة مقــابـل تعويضـــــــــــــات مـاديـة، وبقـائهم في هـذه الخطـة بـأن يت

 185الدول العربية املوجودين فيها كموطن بديل

                                                           
 ، انظر الرابط:31/3/7033نظرة على املفاوضات، وحدة شؤون املفاوضات،  182

http://www.nad-plo.org/ 
 الاستشارات، انظر الرابط:، مركز الزيتونة للدراسات و7033-7030املصري، هاني، تقييم استراتيجي  183

http://www.alzaytouna.net 
 ، انظر الرابط: 74/03/7001باراك اوباما يعارض حق عودة الالجئين، راديو سوا،  184

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=8010827&rid=1502711  

 املرصد السوري، تفاصيل خطة باراك اوباما للسالم في الشرق ألاوسط، انظر الرابط: 185

http://www.syriahr.com/24-5-2009-syrian%20observatory6.htm 

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=8010827&rid=1502711
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حدة ســــــــعت وما زالت تســــــــعى لتوطين الالجئين وعدم الســــــــماح باالتجاه إلى   تَّ
ُ
يرى الباحث أن الِواليات امل

، بصـــفتها الراعي الوحيد للعمل
ً
 عادال

ً
ية الســـلمية، وكما نرى اســـتمرت ســـياســـة الِواليات حل قضـــيتهم حال

حــدة في عهــد الرئيس )بــاراك اوبــامــا( كمــا هي في عهــد ســـــــــــــابقيــه ولم يحــدث أي تغيير إيجــابي يــذكر على  تَّ
ُ
امل

 على تعقيدها.قضية الالجئين وحقهم في العودة إلى دياره
ً
 م، بل زادت تعقيدا

مكيـة تزيد ِبزيادة الوقت وتعمل على تعقيد بنظرة فـاحصـــــــــــــة على قضـــــــــــــيـة الالجئين نجـدهـا مشـــــــــــــكلـة دينـا

( 439) 3491الوصـــول إلى حل للصـــراع يرضـــ ي الطرفين، فلقد كان عدد الالجئين الفلســـطينيين في العام 

مليون نســـــــمة، أكثر من نصـــــــفهم يعيشـــــــون في الشـــــــتات،  2.9إلى 7004ألف نســـــــمة بينما وصـــــــل في العام 

 .  186(%19.2الغربية وغزة حوالي ) وتصل نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة

وعلى الرغم من ذلك كله ما زالت إســــــــــرائيل تتحدى القوانين وإلارادة الدولية بخصــــــــــوص الالجئين، فقد 

نصــــت املعاهدة الدولية للتخلص من كافة أشــــكال التمييز العنصــــري على ما يلي: " تتعّهد الدول ألاطراف 

وضــــــمان حق كل فرد، من دون تمييز بحســــــب الجنس أو بالقضــــــاء على التمييز العنصــــــري بكافة أشــــــكاله 

 في التمّتع بحق مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، 
ً
اللون أو ألاصــــل إلاثني، واملســــاواة أمام القانون، خصــــوصــــا

 ورد في امليثاق الدولي حول الحقوق املدنية والســــــياســــــية بأنه "ســــــوف لن ُيحرم 187والعودة إليه"
ً
. وأيضــــــا

 .188الحق في دخول بلده" أي شخص بشكل تعسفي من

 املطلب الثاني: الاستيطان 

والـــذي تم فيـــه تـــأجيـــل قضـــــــــــــيـــة الاســـــــــــــتيطـــان إلى مرحلـــة الحـــل النهـــائي  3441بعـــد اتفـــاق )أوســـــــــــــلو( عـــام 

للمفـاوضـــــــــــــات، دخـل إلاســـــــــــــرائيليون في ســـــــــــــبـاق مع الزمن لفرض وقائع جديدة على ألارض بقصـــــــــــــد تغيير 

مكّرِســـــين بذلك ســـــياســـــة ألامر الواقع إلاســـــرائيلية، ومســـــتبقين املعادلة الديمغرافية في ألاراضـــــ ي املحتلة، 

بـذلـك أي محـادثـات أو مفـاوضـــــــــــــات مع منظمـة التحرير الفلســـــــــــــطينية، كما هدف إلاســـــــــــــرائيليون إلى عزل 

الفلســــــــــــطينيين ضــــــــــــمن مناطق صــــــــــــغيرة غير مترابطة، ألامر الذي ســــــــــــيؤدي إلى منع أي وحدة جغرافية في 

                                                           

 ، انظر الرابط:31/37/7004أرام،  ،عدد الالجئين الفلسطينيين186 

http://www.aaramnews.com/website/71596NewsArticle.html 

 املعاهدة الدولية للتخلص من كافة أشكال التمييز العنصري، الجمعية العامة، انظر الرابط: 187

http://www.afswj.com/Media/ebooks/worldRules/16.pdf 
 نفس املرجع. 188
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ن السيطرة الكاملة على ألاراض ي واملوارد الطبيعية، إضافة إلى فصل املسـتقبل؛ مما سـيسمح لإلسرائيليي

 .189القدس الشرقية عن الضفة الغربية

إن الاســـــــــتيطان هو أولوية إســــــــــتراتيجية بالنســـــــــبة لإلســــــــــرائيليين، لذا فقد عملت الحكومات إلاســــــــــرائيلية 

فة، فمنذ فز واملنح املختلاملتالحقة على تشــجيع املســتوطنين على إلاقامة في املســتوطنات من خالل الحوا

زادت نســـــــــــــبة النمو في ، و %71زاد عدد املســـــــــــــتوطنين بنســـــــــــــبة  7030إلى عام  7009خـارطة الطريق عام 

أضـعاف مقابل نسبة النمو في البلدات إلاسرائيلية، وعلى الرغم من أن املستوطنات  9إلى 1املسـتوطنات 

من  %97مناطق نفوذ في محيطها تبلغ  من الضــــــــفة الغربية إال أنها تســــــــيطر على %3تقوم على مســــــــاحة 

املســــــاحة. نالحظ هنا أن العالقة بين الزمن وزيادة الاســــــتيطان هي عالقة طرديه، بمعنى أنه كلما ُمنحت 

إســــــــرائيل املزيد من الوقت التفاوضــــــــ ي زاد عدد املســــــــتوطنين واملســــــــتوطنات وخاصــــــــة في ألاوضــــــــاع ألاكثر 

، مما ســــيمنع إقامة أي دولة فلســــطي
ً
نية حقيقية ذات ســــيادة، وَيحول دون الوصــــول إلى ســــالم اســــتقرارا

 .190 عادل ودائم في املنطقة

منـــذ اتفـــاق )أوســـــــــــــلو( قـــامـــت إســـــــــــــرائيـــل بعـــدة خطوات أحـــاديـــة هـــدفـــت من خاللهـــا إلى تكريس احتاللهـــا 

وتكثيفه في جميع املناطق الفلســطينية منها: مضــاعفة عدد املســتوطنين و زيادة عدد الوحدات الســكنية 

ومصــادرة أكثر من  %97نونية )حسـب التعبير إلاسـرائيلي( في ألاراضــ ي الفلسـطينية املحتلة بنسـبة غير القا

 من ألاراضــــــ ي الفلســــــطينية بهدف بناء املســــــتوطنات والطرق الالتفافية، واقتالع  90,000
ً
 770,000فدانا

 بإزالة الخط ألاخضـــــــــــر م 940شـــــــــــجرة وهدم 
ً
 في الضـــــــــــفة الغربية وحدها، وقامت أيضـــــــــــا

ً
ن الخرائط منزال

الحكومية الرســــمية، وهو الخط الذي يفصــــل إســــرائيل عن ألاراضــــ ي الفلســــطينية املحتلة، مما يعني أنها 

 .  191لم تعد تعترف باألراض ي الفلسطينية املحتلة على أنها وحدة إقليمية واحدة

 في الضـــــــــفة الغربية تشـــــــــمل  990إلى وجود  7004وتشــــــــير آخر إلاحصـــــــــائيات لعام 
ً
 اســـــــــتيطانيا

ً
 399موقعا

، و 91بؤرة اســتيطانية، و 701مســتعمرة، و
ً
 عســكريا

ً
 ألغراض اســـتيطانية مختلفة، وقد  91موقعا

ً
موقعا

منطقة صـــــناعية تقع في املســـــتوطنات توصـــــف بأنها  32أقامت إســـــرائيل في ألاراضـــــ ي الفلســـــطينية حوالي 

العـــاملـــة منـــاطق ذات أهميـــة اقتصـــــــــــــــاديـــة كبيرة لالقتصـــــــــــــــاد إلاســـــــــــــرائيلي، حيـــث يتم اســـــــــــــتغالل ألايـــدي 

الفلســــــــــطينية الرخيصــــــــــة ويتم احتكار الســـــــــــوق الفلســــــــــطيني، كما ينتج عن هذه املناطق الصـــــــــــناعية آثارب 

                                                           
 ، انظر الرابط:3191، العدد 7030الصيفي، شكري، بانوراما التفاوض، مجلة الطليعة،  189

http://www.taleea.com/newsdetails.php?id=13893&cat=&ISSUENO=1863 
 مرجع سبق ذكره، تضاعف الاستيطان ثالث مرات منذ أوسلو، انظر الرابط: 190

http://www.btselem.org 
 ، انظر الرابط:32/1/7033مرجع سبق ذكره وحدة املفاوضات،  191

http://www.nad-plo.org 
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مدمرة تطال جميع عناصـــــر البيئة الفلســـــطينية، حيث أنها تســـــتنزف املوارد الطبيعية وتلوث املاء والهواء 

 .192والتربة وتدمر التراث الحضاري وتشوه الطبيعية

مســتوطن يقيمون في مســتوطنات أقيمت  919،911إلى  7001وطنين في العام هذا وقد وصــل عدد املســت

مســـتوطن يقيمون في  314،970في أراض محتلة صـــودرت من الفلســـطينيين، من بين هؤالء املســـتوطنين 

منهم  113،221ليصـــــــــــــل إلى  7033القـدس الشـــــــــــــرقيـة، ومن املتوقع أن يزداد عدد املســـــــــــــتوطنين في نهاية 

 .  193رقيةفي القدس الش 344،900

لقد عمدت الحكومات إلاســــــرائيلية املتعاقبة على تكثيف الاســــــتيالء على ألارض لفرض أمر واقع، وإيجاد 

ل إلى أوراق قوة على طاولة املفاوضــــــــات، فأقامت جدار الضــــــــم والتوســــــــع  َحوَّ
ُ
حقائق جديدة على ألارض ت

ة وضــم مســاحات شــاســعة منها بدعاوى أمنية؛ عمل هذا الجدار على اختراق ألاراضــ ي الفلســطينية املحتل

في ظل هذه إلاجراءات إلاســــــــــــرائيلية . 194وأحاط بالتجمعات إلاســـــــــــرائيلية الكبرى على الجانب إلاســـــــــــرائيلي

والازديـاد املتواصـــــــــــــل ألعــداد املســـــــــــــتوطنــات واملســـــــــــــتوطنين داخلهــا، يرى مروان معشـــــــــــــر البــاحـث في معهــد 

فلســــــــــــطينية حيث عبر عن ذلك بقوله: "ُيعتبر إنشــــــــــــاء للســــــــــــالم الدولي بأنه ال أمل في قيام دولة )كارنيغي( 

 عملًيا في ضـــــــوء تزايد أعداد املســـــــتوطنين، وانتشـــــــار شـــــــبكة 
ً
 مســـــــتحيال

ً
دولة فلســــــطينية قابلة للحياة أمرا

معّقدة من املســـــــــــتوطنات املبعثرة في كل أنحاء الضـــــــــــفة الغربية، وإصـــــــــــرار إســـــــــــرائيل على الاحتفا  بغور 

 ألاردن في أي تسوية محتملة".

أمـا على املســـــــــــــتوى الـدولي، وبنظرة عامة على القوانين وألاعراف الدولية، وقرارات ألامم املتحدة نجد أن 

 إلاسرائيليين ما زالوا على موقفهم في تحدي املجتمع الدولي وقراراته، ومن هذه القرارات:

 ( والذي ينص على "عدم جواز الاســـتيالء على ألاراضـــ ي بالح797قرار مجلس ألامن رقم ) رب، كما

 إلى انســـــــــــحاب القوات املســـــــــــلحة إلاســـــــــــرائيلية من ألاراضـــــــــــ ي التي احتلت خالل النزاع 
ً
دعا أيضـــــــــــا

 .195ألاخير"

                                                           
، 7030التقدير الاستراتيجي: مستقبل املفاوضات الفلسطينية إلاسرائيلية في ظل استمرار الاستيطان، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 192

 انظر الرابط: 3/1/7033

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=113390  
 ، انظر الرابط:9/1/7033مرجع سبق ذكره، الاستيطان،  193

http://www.nad-plo.org/ar/ 
 نفس املرجع، انظر الرابط: 194

http://www.nad-plo.org/ 
 ، انظر الرابط:7/1/7033ألامم املتحدة: مجلس ألامن، القرارات،  195

http://www.un.org/arabic/sc/  
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 ( الصــــــــــــــادر عــام 717قرار مجلس ألامن رقم )والــذي "يعتبر أن كــل ألاعمــال التي قــامــت بهــا  3491

 .196وضع"ذلك الإسرائيل والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة وال يمكن أن تغير 

 ( 929قرار مجلس ألامن رقم)  يؤكـد على أن كافة... إلاجراءات التي اتخذتها  3410الصـــــــــــــادر عـام"

إســــــرائيل والتي تهدف إلى تغيير صــــــفة ووضــــــع... القدس ال تمتلك أي صــــــالحية قانونية... كما أنها 

 .197تشكل إعاقة خطيرة أمام تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق ألاوسط"

ا بالنســـــــبة الجانب الفلســـــــطيني فإن الرؤية الفلســـــــطينية بخصـــــــوص الاســـــــتيطان تتمثل بما أعلن عنه أم

الرئيس محمود عباس في اجتماعه مع الســـــــــفير )ديفد هيل( مســـــــــاعد الســـــــــناتور ألامريكي ميتشـــــــــل بتاريخ 

 :198والتي تمثلت فيما يلي 32/33/7030

: أن يتم إيقاف الاستيطان طوال فترة املفاوضات ا
ً
 لنهائية.أوال

 بحيث يشمل القدس الشرقية.
ً
: أن يكون وقف الاستيطان كامال

ً
 ثانيا

: أن ال
ً
يتم الربط بين وقف الاسـتيطان وبين العالقات إلاستراتيجية ألامريكية إلاسرائيلية وعلى وجه  ثالثا

 الخصوص في مجال التسلح.

: رفض أي حلول 
ً
 وسط بخصوص الاستيطان. رابعا

الحكومـة الفلســـــــــــــطينية عدة خطوات من شـــــــــــــأنها مواجهة الاســـــــــــــتيطان، فبين  وعلى أرض الواقع اتخـذت

م وفي إطار تحســــــــين إلاســــــــتراتيجية الفلســــــــطينية ملواجهة الاســــــــتيطان وجدار الضــــــــم 7001-7001ألاعوام 

والتوســــــــــع قامت الحكومة بإنشــــــــــاء مركز املعلومات وشــــــــــؤون الجدار والاســـــــــــتيطان، ليتم توحيد املفاهيم 

لتشــــــــــــكيل املرجعية لكل ما يتعلق بهذا الشــــــــــــأن، وبذلت الحكومة الفلســــــــــــطينية واملصــــــــــــطلحات والجهود 

 لتفعيـل قرارات ألامم املتحـدة وبـاألخص فتوى )الهـاي( لهدم الجدار من خالل تكثيف العمل على 
ً
جهودا

الصــعيد الدولي، وحشــد الدعم باتجاه الضــغط على الحكومة إلاســرائيلية لوقف تنفيذ هذه الســياســات 

 .الاستيطانية

                                                           
 ع.نفس املرج 196

 نفس املرجع. 197

-39والخيارات، مقدمة من وحدة شـــــــــؤون املفاوضـــــــــات في اجتماع املجلس املركزي بتاريخ  -عريقات، صـــــــــائب، دراســـــــــة: انســـــــــداد املحادثات املباشـــــــــرة 198

 بعنوان وحدة الوطن.  32/1/7003
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أعطـت الحكومـة الفلســـــــــــــطينيـة ألاولوية لخطط التطوير والتحســـــــــــــين املتعلقة باملناطق  7001وفي العـام  

املتضـــــــــــــررة من الجــدار والاســـــــــــــتيطــان وذلــك لتعزيز تمســـــــــــــك الفلســـــــــــــطينيين بــأرضـــــــــــــهم، فقــامــت الحكومــة 

 شــــــــملت مشــــــــاريع مختلفة إلصــــــــالح ألاراضــــــــ ي وآلابار والط 727الفلســــــــطينية بتنفيذ أكثر من 
ً
رق مشــــــــروعا

الزراعية والبيوت البالســــــتيكية وإيصــــــال الكهرباء للمناطق النائية والتي تســــــتهدف من قبل املســــــتوطنين. 

صــــــــصــــــــت موازنة جديدة بحوالي  7004وفي نهاية عام 
ُ
مليون دوالر، كما عملت الحكومة بالشــــــــراكة  90خ

شــــــــــاء صــــــــــندوق مع مؤســــــــــســــــــــات املجتمع املدني على تنفيذ قرار حظر منتجات املســــــــــتوطنات، وتم دعم إن

الكرامـة الوطنيـة لتمويل الحملة الشـــــــــــــعبية لتنظيف الســـــــــــــوق الفلســـــــــــــطينية من منتجات املســـــــــــــتوطنات 

 .199إلاسرائيلية، وذلك في إطار التكامل والانسجام بين الجهدين الرسمي والشعبي

 ثأمـا على الجــانــب ألامريكي فـإن جــذور موقفــه من الاســـــــــــــتيطـان تعود إلى مــا بين الحربين العــامليتين، حيــ

اقتصــــــر هذا الدور في حينه على إلاقرار بحق الفلســــــطينيين بتقرير املصــــــير وإقامة دولتهم املســــــتقلة، لكن 

دون أي أفعال ســــياســــية على أرض الواقع، بل على العكس من ذلك فقد ســــاندت الواليات املتحدة قرار 

لة بذلك القضــــــــــية الفلســــــــــطينية من قضــــــــــية ســــــــــياســــــــــية إلى قضــــــــــية  التقســــــــــيم في الجمعية العامة، محّوِ

 لصــــــــالح الفلســــــــطينيين وقضــــــــيتهم، 
ً
إنســــــــانية، وطوال ألاعوام الســــــــابقة لم تتخذ الواليات املتحدة موقفا

 
ً
باسـتثناء إيقاف املساعدات إلسرائيل قبل انطالق مؤتمر مدريد، حيث استخدمتها كورقة ضغط تمهيدا

لم يعـــد  -ألامريكيـــةحســــــــــــــب وجهـــة النظر  -النطالق املفـــاوضــــــــــــــات بين العرب وإســـــــــــــرائيـــل وبعـــد )أوســـــــــــــلو(

ســـــــها تصـــــــريح )روبرت بيللترو(* 200الاســـــــتيطان يشـــــــكل عقبة أمام مســـــــيرة الســـــــالم
َ
. ووجهة النظر هذه َعك

حيث قال "إن توســــــــــيع املســــــــــتوطنات يعتبر عامل تعقيد في مســــــــــيرة الســــــــــالم ولكنه ال يشــــــــــكل عقبة أمام 

 .201املسيرة"

الرئيس ألامريكي الجديد مهامه في البيت هـذا وتجـدد موقف الواليـات املتحـدة من الاســـــــــــــتيطـان بعد تولي 

ألابيض، ففي خطـــابـــه الـــذي وجهـــه إلى العـــالم العربي وإلاســـــــــــــالمي كرر كالم بعض الرؤســـــــــــــــاء ألامريكيين 

 في العملية الســـــــــــــلمية حيث 
ً
 في املضـــــــــــــ ي قدما

ً
 وحزما

ً
الســـــــــــــابقين، ولكنـه اختلف عنهم بـأنه بدا أكثر جدية

حدة ال تقبل مشـــــ تَّ
ُ
روعية اســـــتمرار املســـــتوطنات إلاســـــرائيلية، وإن عمليات البناء هذه قال"إن الِواليات امل

تنتهـك الاتفـاقيات الســـــــــــــابقة وتقوض الجهود املبذولة لتحقيق الســـــــــــــالم، لقد آن ألاوان لكي تتوقف هذه 

                                                           
 ، انظر الرابط:9/1/7033غنيم ، ماهر، استراتيجيات مواجهة وليس ردود أفعال،  199

www.google.com 
، 7030إبراهيم، بالل محمد صالح، الاستيطان إلاسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية،  200

 صفحة. 733
 ، انظر الرابط:31/9/7030السياسة الاستيطانية بين إسرائيل وأمريكا، مجلة الدفاع الوطني،  201

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4414 
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 في الســياســة ألامريكية كما أســلفنا، فقد ســـبق )باراك اوباما( 202املســتوطنات"
ً
. هذا املوقف ليس جديدا

مانية رؤسـاء أمريكيين وخاصـة الرئيس "كارتر" الذي أعلن في فترة رئاسـته أن الاستيطان في موقفه هذا ث

. لكن كل هذه املواقف ألامريكية رضـــــــخت أمام تعنت 203غير شــــــرعي ومخالف لألعراف والقوانين الدولية

رار ق حليفهــا الاســـــــــــــتراتيجي وكــان آخرهــا خروج الواليــات املتحــدة بفيتو أمريكي في ألامم املتحــدة ملشـــــــــــــروع

 .204يدين الاستيطان

يرى الباحث أن املوقف ألامريكي من قضــــــية الاســــــتيطان اتســــــم بالثبات على مســــــاندته وتبريره على أرض 

 :205الواقع، وهنا سوف نسلط الضوء على بعض املواقف ألامريكية بخصوص الاستيطان

 القدس في عارضــــــت الواليات املتحدة ألامريكية مناقشــــــة موضــــــوع الاســــــتيطان في 3441في العام  .3

 ألامم املتحدة.

والقاضـــــ ي بعدم شـــــرعية  999امتنعت الواليات املتحدة ألامريكية عن التصـــــويت على القرار رقم  .7

 .3424الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك في العام 

والـــذي يـــدين عـــدم التزام  917امتنعـــت الواليـــات املتحـــدة ألامريكيـــة عن التصـــــــــــــويـــت على القرار  .1

جمعية العامة واملتعلقة بما تقوم به إســـــــــــرائيل في القدس املحتلة، ويطالب إســـــــــــرائيل بقرارات ال

 بوقف ألانشطة الاستيطانية.

اســــــــــــتخدمت الواليات املتحدة ألامريكية حق النقض الفيتو ضــــــــــــد مشــــــــــــروع قرار  7033في العام  .9

 يدين الاستيطان.

طرد ليون فرضـها، والتزايد املضبناًء على ما سـبق يرى الباحث أن كل هذه التغييرات التي يحاول إلاسـرائي

بعدد املســــــــتوطنات واملســــــــتوطنين داخلها يؤدي إلى انعدام الاســــــــتقرار وزيادة أعمال العنف، و يعيق، بل 

ويمنع أي إمكانية لقيام دولة فلســــطينية مســـــتقلة وبالتالي الوصــــول إلى ســـــالم عادل ودائم، ولقد ســـــاعد 

بات على املعارضــــة الســــطحية، ئيلي والذيتجاه الاســــتيطان إلاســــرا املوقف ألامريكي الضـــعيف
َّ
 اتســــم بالث

التي ال ينجم عنها أي ضـغط على الحكومات إلاسرائيلية املتعاقبة، ساعد إسرائيل في الاستمرار في تحدي 

                                                           
 ، انظر الرابط:114أميل أمين، باراك اوباما في مواجهة اللوبي الصهيوني، صحيفة أوان، عدد  202

http://www.awan.com/pages/oped/701994 

 *روبرت بيللترو: مساعد وزير الخارجية ألامريكي في عهد كلينتون. 

 .11، ص 7004، 312السياسة ألامريكية، مجلة شئون عربية، عدد  203
 ، انظر الرابط:2/1/7033مرجع سبق ذكره، مشاريع القرارات، موقع ألامم املتحدة الالكتروني،  204

http://www.un.org/ar/ 
 ، انظر الرابط:2/1/7033لقرارات، موقع ألامم املتحدة الالكتروني، مرجع سبق ذكره، مشاريع ا 205

http://www.un.org/ar/ 

http://www.awan.com/pages/oped/208669
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إلارادة الدولية، فكلما توجه الفلســـــطينيون للبحث عن الســـــالم يواجههم إلاســـــرائيليون باإلعالن عن بناء 

إقرار املجتمع الدولي وإلادارات ألامريكية بشـــــــــــكل متكرر أن هذه املســـــــــــتوطنات مســـــــــــتوطنات جديدة، مع 

. ليست ش
ً
 رعية، ولكنهم ال يحركون ساكنا

 املطلب الثالث: الاقتصاد

من أبرز التحــديــات التي تواجــه عمليــة الســـــــــــــالم بعــد اتفــاقيــة )أوســـــــــــــلو( هو تحــدي الاقتصـــــــــــــاد في منــاطق 

حيث اســــتند هذا  74/9/3449برتوكول باريس الاقتصــــادي بتاريخ الســــلطة الفلســــطينية، فقد تم توقيع 

د بمحتواها من حيث اســــــــــــتمرار إســــــــــــرائيل باالســــــــــــتئثار  يَّ
ُ
البرتوكول في مضــــــــــــمونه إلى اتفاقية )أوســــــــــــلو( وق

بمقومات الاقتصـاد الفلسطيني والسيطرة عليه، وتقييد صالحيات السلطة الفلسطينية وإمكانات النمو 

فتم إخضـــاع الاقتصــــاد الفلســـطيني والتأكد من تبعيته لالقتصــــاد إلاســــرائيلي في لالقتصـــاد الفلســــطيني، 

 أن الاتفاقيات الاقتصـــــــــــادية 
ً
جميع نواحيه الصــــــــــناعية والزراعية والتجارية والســـــــــــياحية وغير ذلك. علما

 املوقعة بين الجانبين منذ قيام الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية تميزت بأنها اتفاقيات تعاقدية يعاد النظر بها كل

ســـنه أو ســـتة شـــهور، وقد اســـتغلت هذه التعاقدية من قبل إلاســـرائيليين فقط بصـــفتهم املســـيطرين على 

   206ألاوضاع الاقتصادية وألامنية.

جاءت هذه الاتفاقيات لتكرس تبعية الفلســــطينيين إلســــرائيل، مما يعني أن مثل هذه الاتفاقيات تخدم  

 لها في شـــــتى نواحي بالدرجة ألاولى املصــــالح إلاســــرائيلية الهادفة إلى
ً
 إلابقاء على الشــــعب الفلســــطيني تابعا

 في كم ونوع البضــــــــائع 
ً
حياته اليومية، فاإلســــــــرائيليون يتحكمون في العوائد الضــــــــريبية ويتحكمون أيضــــــــا

من مســتلزمات الصــناعة الفلســطينية تأتي عن طريق  %40التي ُيســمح للفلســطينيين بإنتاجها، حيث أن 

على املياه وألارض والتكنولوجيا، ومصــــادر التمويل وطرق وأماكن التســــويق إســــرائيل، وإســــرائيل تســــيطر 

وألابحاث العلمية والاســتيراد والتصــدير، أما الاقتصــاد الفلســطيني فال يملك إال ألايدي العاملة رخيصــة 

   .207ألاجر والتي تخضع للظروف التي تهيئها إسرائيل حسب مصالحها

ســــــــت الســــــــياســــــــات إلاســــــــرائيلية تبع يته لالقتصــــــــاد إلاســــــــرائيلي من خالل الاتفاقيات الاقتصــــــــادية لقد كرَّ

انطلقــت  7000املختلفــة التي جعلتــه رهن التغيرات والتحوالت الاقتصــــــــــــــاديــة في إســـــــــــــرائيــل. فبعــد العــام 

الانتفاضــــــــــــة الثانية والتي كان لها ألاثر ألاكبر على الاقتصــــــــــــاد الفلســــــــــــطيني، الذي قارب على الانهيار التام 

                                                           

 .9، ص 3441زياد أبو عمرو آخرون، قراءة تحليلية لالتفاق الفلسطيني إلاسرائيلي غزة أريحا أوال، نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،  206

 .304-309، ص ص 3441أريحا، مكتبة مركز التوثيق واملحفوظات والنشر، -الجعبري، فتحي خميس، بداية أم نهاية، دراسة تحليلية التفاق غزه 207
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بذلك اســــــتعملت إســــــرائيل الاقتصــــــاد والعوائد الجمركية كأداة للضــــــغط على  ســــــرائيلية،جراء القيود إلا 

 .  208الشعب الفلسطيني، وخاصة عندما تتعثر العملية السلمية

 اســـــــــــــتعملــت إســـــــــــــرائيــل الاتفــاق الاقتصـــــــــــــادي مع الفلســـــــــــــطينيين كبوابــه واســـــــــــــعــة للعــاملين العربي 
ً
أيضـــــــــــــا

وإلاسالمية، ويوفر لها فرصة املشاركة في املوارد الطبيعية وإلاسـالمي، لكي يتاح لها غزو ألاسواق العربية 

للعرب، هــذا من الجــانــب إلاســـــــــــــرائيلي، أمــا من الجــانــب الفلســـــــــــــطيني فــإن الاتفــاقيــات الاقتصــــــــــــــاديــة مع 

إلاســـــــــــــرائيليين ال تخلو من بعض الفوائـــد هنـــا وهنـــاك والتي ال تصــــــــــــــل بحـــدهـــا ألاعلى إلى الحـــد ألادنى من 

نية، ولم ترَق إلى إمكانية تجســــــــــيد أي نوع من أنواع الاســـــــــتقالل لالقتصــــــــــاد املطالب والحقوق الفلســـــــــطي

كما عملت إســــــــــــرائيل على انتقاد طريقة تعامل املجتمع الدولي مع الصــــــــــــراع في الشــــــــــــرق  209الفلســــــــــــطيني.

ألاوســـــــــــــط متهمـة إيـاه بـاللجوء إلى تقـديم الـدعم املـالي للفلســـــــــــــطينيين، لعجزه عن إحراز تقـدم في العملية 

 .210ن الجانبين، كما انتقدت املشاريع التي يعلن عنها لتعزيز الاستثمار في املنطقةالسلمية بي

بناًء على ما ســـــبق يرى الباحث أن الاقتصــــــاد الفلســــــطيني بعد اتفاقية )أوســــــلو( زادت تبعيته لالقتصــــــاد 

لِزم الجانب الفلســطيني باتفاقيات خدمت مصــالح الجانب إلاســرائيلي، والتي ته
ُ
ف في دإلاســرائيلي، حيث أ

 لها في شــــتى مناحي الحياة اليومية، وال يتحقق لها ذلك 
ً
مجملها إلى إلابقاء على الشــــعب الفلســــطيني تابعا

إال من خالل استعمال الاقتصاد والعوائد الجمركية كورقة قوة إسرائيلية تضغط بها على الفلسطينيين 

 عند تعثر العملية السلمية أو عندما يلزم ألامر ذلك.

 

  

                                                           
الخالـــــــــدي، أحمــــــــــد ســــــــــامح، املــــــــــأزق الفلســــــــــطيني الــــــــــراهن: كيــــــــــف وصــــــــــلنا إلـــــــــى هنــــــــــا؟ ومــــــــــا العمــــــــــل؟ مجلــــــــــة الدراســــــــــات الفلســــــــــطينية، ربيع/صــــــــــيف،  208

 .33-4، ص7001، 29/21العدد:

مكحــــــــول، باســــــــم، دراســــــــة تحليليــــــــة لبنــــــــود اتفــــــــاق العالقــــــــات الاقتصــــــــادية بــــــــين إســــــــرائيل ومنظمــــــــة التحريــــــــر الفلســــــــطينية، بيــــــــروت: البيــــــــادر للنشــــــــر  209

 .37-31والتوزيع، ص ص

 .301-303أريحا، ص ص -اية أم نهاية، دراسة تحليلية التفاق غزهمرجع سبق ذكره، بد 210
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الثالثالفصل   

 إلاستراتيجية التفاوضية

تقوم دراسة وتحليل إلاستراتيجية التفاوضية في املفاوضات للطرف )أ( على الوقوف على إستراتيجية 

الخصم أو الطرف )ب(، حيث أن عملية التفاوض هي عملية تكاملية بين الطرفين، وبالتالي فان اكتمال 

؛ ما لم يتم ألاخذ فهم عناصر إلاستراتيجية ألي طرف، ومحاولة رسم م
ً
عاملها يجعل فهمها وتحليلها متعثرا

بعين الاعتبار دراسة إلاستراتيجية للطرف املقابل. من هنا فإن دراسة إلاستراتيجية التفاوضية 

الفلسطينية تتطلب من الباحث الوقوف على عناصر إلاستراتيجية إلاسرائيلية ومكونات السلوك 

 إلى عناصر ومقومات إلاستراتيجية الفلسطينية، ودراسة مدى التفاوض ي إلاسرائيلي، من أجل النظ
ً
ر الحقا

قدرتها على تجاوز العقبات وتحقيق الغايات التي هدفت إلاستراتيجية إلاسرائيلية إلى منع املفاوض 

 الفلسطيني من تحقيقها.

ضإلاستراتيجية إلاسرائيلية في التفاو : املبحث ألاول   

املفاوضات على إدارة الصراع وليس حله، وذلك من خالل استغالل  لقد عمل إلاسرائيليون طوال فترة

وجود نظام ديمقراطي مؤسس ي، حيث استفاد إلاسرائيليون من املؤسسات العلمية ومراكز الدراسات 

سبت من خالل املراحل التفاوضية املختلفة  وألابحاث، ومن الخبرات إلاستراتيجية
ُ
والسياسية التي اكت

إلاسرائيليون على مدار العقود املاضية، مما راكم لديهم بنية تحتية فكرية استطاعوا التي خاضها القادة 

القوة التي لديهم ومن الفرص  من خاللها إدارة العملية التفاوضية باحتراف كبير، مستفيدين من عناصر

كي لعملية املتاحة، موظفين غياب التكافؤ، مستثمرين النفوذ اليهودي وتأثيره على قرار الراعي ألامري

 حالة العجز والانقسام العربيين باإلضافة إلى ضعف التنظيم ونقص الخبرة الفلسطينية،
ً
 السالم، وأيضا

 وغياب الرؤية السياسية وإلاستراتيجية لدى املفاوض الفلسطيني، وخاصة في بدايات في التسعينات211. 

زت إلاســـــــــــتراتيجية إلاســـــــــــرائيلية العامة وســـــــــــوف نحاول في املبحث التالي الوقوف على أهم املالمح التي ميَّ  

 أســـــلوب املفاوض إلاســـــرائيلي وتكتيكاته التي 
ً
والركائز ألاســـــاســـــية للنظرية التفاوضـــــية إلاســـــرائيلية، وأيضـــــا

بكافة جوانبها كما هي  مارســـــها على مدار ســـــنين التفاوض املاضـــــية، وذلك ملحاولة فهم هذه إلاســـــتراتيجية

 ستراتيجية الفلسطينية.على أرض الواقع، ومن ثم معالجة إلا 

 

                                                           
 ، انظر الرابط:9/3/7033صالح، محسن، الاستراتيجيات إلاسرائيلية العشر، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،  211
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 املطلب ألاول: إلاستراتيجية إلاسرائيلية العامة

، فمنذ 212تتميز إلاســــــــــتراتيجية إلاســــــــــرائيلية العامة بأنها تقوم على الاحتالل والتوســــــــــع ومراكمة الانجازات

ـــــــــــــــــــ )سويسرا( وحتى يومنا هذا  تقوم إسرائيل بنقل جماعات من  -على خالف حركات التحرر -مؤتمر بال بـ

ختلف بقاع العالم وتعمل على توطينهم في أرض فلســـطين، وهذا التوطين بأرض ليســـت أرضـــهم يحتاج م

إلى تأســـــــيس أمر واقع جديد متجدد، وعلى هذا ألاســـــــاس ما تزال إســـــــرائيل حتى اليوم تعمل على ترســـــــيخ 

 تلَو آلاخر، وبشـــــــــــــكــل عــام يعمــل إلاســـــــــــــرا
ً
 ئيليون علىالوقــائع الجــديــدة لتحويلهــا إلى حق ومراكمتهــا إنجــازا

 :213تطبيق إستراتيجيتهم وتحقيق أهدافها من خالل التركيز على ثالثة عوامل رئيسة مؤثرة

الحفا  على الوجود إلاســـــــرائيلي: حيث إن الهدف النهائي لإلســـــــتراتيجية إلاســـــــرائيلية هو ترســـــــيخ  .3

 على مجــابهــة دول املنطقــة والســـــــــــــيطرة
ً
 في املنطقــة العربيــة، قــادرا

ً
 أصـــــــــــــيال

ً
هــا علي إســـــــــــــرائيــل كيــانــا

 بمصــــــــالح الغرب وعلى وجه 
ً
 وعســــــــكريا

ً
 وأمنيا

ً
 والارتباط ســــــــياســــــــيا

ً
 وعلميا

ً
 وتكنولوجيا

ً
اقتصــــــــاديا

 الخصوص الواليات املتحدة ألامريكية.

الســـياســـات واملواقف والقرارات املعلنة: فلقد حددت إســـرائيل مواقفها من الصـــراع الفلســـطيني  .7

 797القرار) إلاسـرائيلي، ورفضـت قرارات مجلس ألامن باسـتثناء
ً
 خاصــا

ً
(، والذي تملك له تفسـيرا

بهــــــا يفرغــــــه من محتواه وُيفقــــــده قيمتــــــه، كمــــــا أعلنــــــت بصـــــــــــــورة متكررة على أنهــــــا ال تقبــــــل إال 

 لحل الصــــراع، ففي مؤتمر مدريد عام 
ً
دت لها إســــتراتيجية ثابتة في  3443باملفاوضــــات طريقا حدَّ

لتضـــــــــــــمن تقبــل ألاطراف املســـــــــــــبق لهــا،  الســـــــــــــالم، فهي بــذلــك تلجــأ إلى إلاعالن عن إســـــــــــــتراتيجيتهــا

 مستخدمة بذلك جميع أوراق القوة املتاحة واملمكنة. 

 في حدودها الدنيا والعليا: فقبل الدخول في أية مفاوضــــــــات  .1
ً
الخطوط التفاوضــــــــية املقررة ســــــــلفا

، وعنــد مواجهــة أي الســـــــــــــتراتيجيتهــامع أي طرف تقوم إســـــــــــــرائيــل بتحــديــد الحــدود الــدنيــا والعليــا 

محيطـــــة يكون التغيير فقط في بعض املظــــاهر والتكتيكـــــات التي ال تمس جوهر العمليـــــة ظروف 

 .3441التفاوضية، وبذلك تعمل على اقتناص الفرص كما فعلت في اتفاق )أوسلو( في العام 

 املطلب الثاني: النظرية التفاوضية إلاسرائيلية وركائزها إلاستراتيجية

بشـكل أساس ي على مبدأ ألامر الواقع الذي تستطيع من خالله أن تقوم الفلسـفة التفاوضـية إلاسـرائيلية 

، فتكون الانجازات بقدر ما تعمل على تكريس ألامر الواقع وصــــــــيانته؛ بمعنى أن إلاســــــــتراتيجية 
ً
تنشــــــــأ حقا

                                                           
 .31، ص 7033عبد الكريم، قيس وآخرون، اتفاق أوسلو في عامه الخامس، دمشق: التقدم الطباعي للطباعة والنشر،  212
، بيروت: مركز دراسات الوحدة 3492عاروري، نصير حسن، أمريكا الخصم والحكم: دراسة توثيقية في عملية السالم ومناورات واشنطن منذ  213

 .36-33ص  ص ،2000العربية،
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إلاســــــرائيلية تســــــتند في التفاوض إلى مبدأ ألامر الواقع الذي تعمل من خالله على رفع الحد ألاقصــــــ ى من 

 .214رائيلية أو تخفيض الحد ألادنى منها في إطار ما هو ممكناملطالب إلاس

كما ســــــــيطر مفهوم ألامن على النظرية التفاوضــــــــية إلاســــــــرائيلية بصـــــــــورة كبيرة، فتجاوزت بذلك القانون 

الـدولي، وإرادة املجتمع الـدولي، وقرارات ألامم املتحـدة، متـذرعـة بـاألمن، وأنها ال تزال تحت تهديد املحيط 

 للوصول إلى أهدافها، الذي تعيش في
ً
 وعشوائيا

ً
ه، فلقد قامت إسـرائيل باسـتخدام مفهوم ألامن تعسفيا

 قامت بتفســــــــــــير عبارة الحدود آلامنة في القرار )
ً
( بطريقة تســــــــــــمح لها بضــــــــــــم أراٍض احتلتها عام 797فمثال

 تحــديـــد حـــدود تقع خــارج حــدودهـــا الجغرافيـــة تراهـــا تحقق لهــا ألامن، بهـــذه الطري3492215
ً
قـــة ، وأيضــــــــــــــا

ســت إســرائيل مفهوم ألامن مبتكرة بذلك نظرية العمق الاســتراتيجي، الذي يعكف املفاوض إلاســرائيلي  كرَّ

على تحقيقه والعمل على توســـــيعه باســـــتمرار، وذلك بفرض مفهوم الســـــيطرة والهيمنة والتدابير ألامنية، 

 . 216من املسميات مثل املناطق املجردة من السالح، ومراقبة التسلح، وإلانذار املبكر، وغيره

بشـــــــــــكل عام فإن الهدف الذي تســــــــــــعى له جميع القيادات والحكومات إلاســــــــــــرائيلية املتعاقبة هو محاولة 

تعظيم املكاســـــب وتقليل الخســــــائر والتنازالت، وبذلك تتحدد مالمح إلاســــــتراتيجية إلاســــــرائيلية على املدى 

 القصير واملدى الطويل باآلتي:

 
ا
الســــــلمية للصــــــراع وطبيعة الســــــالم الذي ســــــتنتجه املفاوضــــــات كانت هي  : منذ بداية جهود التســــــويةأوال

الركيزة ألاهم في إلاســــــتراتيجية التفاوضــــــية إلاســــــرائيلية، حيث وجه إلاســــــرائيليون ُجل اهتمامهم إلى خلق 

الظروف التي تتيح لهم إلامســـــــــــاك بزمام املبادرة والســــــــــــيطرة على مجريات العملية التفاوضــــــــــــية، لذا فإن 

مـت إِلحــداث تغيير جـذري في الاتجـاهـات العربيــة، وذلـك بـدفع العمليــة إلاســـــــــــــتراتيج ّمِ
يـة إلاســـــــــــــرائيليـة صـــــــــــــُ

الســـــــــــــلميــة بــاتجــاه التطبيع مع الــدول العربيــة، وإشـــــــــــــغــالهم بطول املفــاوضــــــــــــــات وتعقيــداتهــا لزيــادة القوة 

   .217الدفاعية والهجومية إلاسرائيلية، واملحافظة على قوة الردع والهيبة العسكرية في املنطقة

                                                           
 انظر الرابط: ،31/7/7033الاستراتيجيات إلاسرائيلية العشر،  214

www.alzaytouna.net 
، ص ص 2008قريع، احمد، املفاوضات املتعددة ألاطراف لعملية السالم بدايات ملتبسة ونهايات مؤجلة بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  215

304-331. 

 .31-39فاوض، ص مرجع سبق ذكره، النظرية إلاسرائيلية في الت 216

 
 .33-4مرجع سبق ذكره، مستقبل السالم في الشرق ألاوسط، ص ص  217
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ا
: التقــدم البطيء الــذي يتم بشـــــــــــــكــل تــدريجي نحو الســـــــــــــالم يتم من خالل إجراءات طويلــة وانجــازات ثااانيااا

هامشــية لتشــجيع ألاطراف على الاســـتمرار؛ وذلك لكســب املزيد من الوقت إلضــعاف الطرف الفلســـطيني 

 فيمـا يخص الاســـــــــــــتيطـان
ً
ق ، فقـد عبر رئيس وزراء إســـــــــــــرائيل الســـــــــــــاب218وفرض أمر واقع جـديـد، خـاصـــــــــــــة

)إســحاق شــامير(* عن ذلك بقوله: "كنت ســأجعل مفاوضــات الحكم الذاتي تســتمر عشــر ســنوات، حيث 

. هذا وقد أكد )ســيمحا دينتس(* رئيس الوكالة 219يصــل خاللها عدد اليهود في املناطق إلى نصــف مليون"

 ســــتوى اليهودية جانب من هذا التوجه بقوله" إن اســــتيعاب مليون مهاجر ســــيجعل إســــرائيل دولة على م

عالي من التقدم، مما ُيلزم الدول العربية بالتوصـــل معها إلى اتفاق ســـالم ليس من منطلق التفاوض على 

أســــــاس القوة التي تملكها إســــــرائيل فحســــــب، بل ألنها تصــــــبح دولة يعرف جيرانها العرب أنه يصـــــــعب بل 

 .  220يستحيل إزالتها"

 
ا
 إلضــعاف الطرف الفلســطيني الذي ال يملك الكثير من: الاتجاه إلى التفاوض الثنائي بدون إطار دولي ثالثا

أوراق القوة، فطوال عملية التفاوض رفضـــــت إســـــرائيل أن يكون التفاوض تحت أي مظلة لها القدرة في 

 .221التأثير في املفاوضات ونتائجها

 املطلب الثالث: أسلوب املفاوض إلاسرائيلي وتكتيكاته 

مؤســـــــســـــــ ي ونظرية تفاوضـــــــية، فقد بنى أســـــــلوبه وتكتيكاته على  بما أن املفاوض إلاســـــــرائيلي يرتكز إلى بعد

 بعين الاعتبار البيئة التفاوضـــــــــــــية والعوامل النفســـــــــــــية والثقافية في عملية 
ً
أســـــــــــــاس علمي مـدروس، آخـذا

التفـــاوض، إضــــــــــــــافـــة إلى التزامـــه بـــاإلســـــــــــــتراتيجيـــة العـــامـــة وعـــدم الخروج عنهـــا، لهـــذا فقـــد ارتكز أســـــــــــــلوبـــه 

 :222من أهمها التفاوض ي على عدة ركائز كان

 العمل على اكتشاف السقف التفاوض ي للمفاوضين الفلسطينيين وطبيعة مفهومهم للسالم. .3

                                                           
 .3447-3419و  3419-3411* إسحاق شامير رئيس الوزراء إلاسرائيلي السابع حكم فترتين 

 .3449-3412* سيمحا دينتس: رئيس املنظمة الصهيونية 
 .31نفس املرجع، ص  218
 ، انظر الرابط: 33/7/7033السليمان، عوض، مقتطفات من خطاب بشار ألاسد حول التعاون الاستراتيجي، مدرسة حوار املنطق الحيوي، 219

http://damascusschool.wordpress.com/2009/05/23 
 ، انظر الرابط:2/7/7033، مؤسسة شهيد فلسطين، 7000-3491مسار املنظمة الصهيونية العاملية  220

http://www.shahidpalestine.org 
 ، انظر الرابط:39/7/7033دليل عملية السالم، موقع وزارة الخارجية إلاسرائيلية،  221

http://www.altawasul.com  
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الحصـــــول على تنازالت متتالية تحت مســـــميات عديدة، مثل بناء الثقة وتوفير املصـــــداقية وتهيئة  .7

ألاجواء، وخطوات ُحســـــــــــــن النيــة ومــا إلى ذلــك من مصـــــــــــــطلحــات ابتــدعتهــا العقليــة التفــاوضـــــــــــــيــة 

 ئيلية.إلاسرا

العمل على تحييد دور الوســــــــــيط والذي هو الواليات املتحدة ألامريكية، وعدم إعطائه الفرصــــــــــة  .1

 للتأثير على مسار العملية التفاوضية إال فيما تقتضيه املصلحة إلاسرائيلية؛

الابتعـــاد عن أي مرجعيـــة دوليـــة في التفـــاوض وتحريرهـــا من أيـــة مرجعيـــات قـــانونيـــة ومن قرارات  .9

( قبلته ضــــمن تفســـــيرها 797ة والجمعية العامة، حتى عندما قبلت إســــرائيل القرار )ألامم املتحد

 .223الخاص

تحجيم ورفض املشــــــــاركة الفعلية لألمم املتحدة في املفاوضــــــــات وذلك العتبارها منحازة للطرف   .1

 .224الفلسطيني

مرتبط  ي فهو كما يتصـف املفاوض إلاسـرائيلي بمركزية قراره، حيث أن هذا القرار يسـتند إلى بعد مؤسـس 

بمجموعة من املؤســــــــــــســــــــــــات وألاجهزة الفاعلة والتي تربطها عالقة مباشــــــــــــرة في امللف التفاوضـــــــــــــ ي، ولكن 

عندما يلزم اتخاذ قرار يمثل مصــــــلحة عليا إلســــــرائيل فإنه يتم بســــــرعة كبيرة وخاصــــــة عند توافر فرصــــــة 

 أنه يؤدي إلى إبطاء عمليةســــــــــــانحة ال تحتمل التأجيل. هذا ألاســــــــــــلوب يفيد املفاوض من ناحيتين ألاولى: 

مثل ورقة ضـــــغط على الطرف الفلســـــطيني الذي يريد 
ُ
التفاوض وهو ما ينشـــــده إلاســـــرائيليون، والثانية: ت

 .225أن يتوصل التفاق بسرعة

يقول )أوري سفير( كبير املفاوضين إلاسرائيليين في )أوسلو(: إن املفاوضين الرئيسيين في النرويج أظهروا  

 باملفاوضـات التي كانت تجري في واشــنطن في حينهمرونة غير عادية وم
ً
. 226فاجآت خالل الحوارات قياسـا

وحسـب ما روى سـفير فإن املفاوضـين الفلسـطينيين في )أوسـلو( قدموا مبدأين ناال إإلاجاب إلاسرائيليين، 

ية عملالذين لم يكونوا يتوقعوا هذه املرونة وهذه العروض الســــــــخية؛ كان املبدأ ألاول: التقدم بصــــــــورة 

من القضايا السهلة إلى القضايا الصعبة، واملبدأ الثاني: هو تعاون وشراكة فلسطينية إسرائيلية بصورة 

. وعزى سفير ذلك إلى أن الفلسطينيين كانوا يريدون أن يتوصلوا التفاق 227خاصـة في املجال الاقتصـادي

                                                           
 ، انظر الرابط:37/7/7033الثقافة والهوية الفلسطينية،  أبراش، إبراهيم، ملاذا ترفض إسرائيل عقد مؤتمر دولي للسالم، ملتقى 223

http://palnation.org/vb/showthread.php?t=163 
 نفس املرجع. 224
 .79-77مرجع سبق ذكره، النظرية إلاسرائيلية في التفاوض، ص ص  225

 .*يوال زينجر: أحد املفاوضين إلاسرائيليين في أوسلو
 .30، ص 3441من ألالف إلى الياء، ترجمة بدر عقيلي، عمان: دار الجليل للنشر، أوري سبير، املسيرة: حكاية اسلوا  226
 .33نفس املرجع، ص  227
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غالل هذه الفرصـــــــــــة وهم مع إلاســـــــــــرائيليين بأســـــــــــرع وقت ممكن، فقام املفاوضـــــــــــون إلاســـــــــــرائيليون باســـــــــــت

متفقون أن هذه العروض تفوق توقعاتهم وطموحاتهم حيث يروي )يوال زينجر(* أن )بيرس( ســــــــــأله عن 

نتيجة الاجتماع الذي عقده مع الوفد املفاوض لطرح أســــئلة عن الصـــــالحيات وألامن، فقال له: " إذا لم 

"
ً
 .228نتوصل التفاق مع هؤالء ألاشخاص سنكون حميرا

البيئة التفاوضية إلاسرائيلية: ياملبحث الثان  

 املســتوى الاقتصــادي وألامني، شــكلتية تطورات على املســتوى الســياســ ي و لقد شــهدت الســاحة إلاســرائيل

مالمح املشــــــــــــهد إلاســــــــــــرائيلي الذي تأثر بشــــــــــــكل أو بآخر بالتطورات املتالحقة على الســــــــــــاحة إلاســــــــــــرائيلية، 

الســاحة الســياســية واتجاهات املجتمع إلاســرائيلي، وأخذت هذه التطورات محورين رئيســيين: ألاول على 

 في دعم القرار الســـياســـ ي إلاســـرائيلي، لذا 
ً
والثاني على الســـاحة الاقتصـــادية والعســـكرية، والتي لعبت دورا

فســـــــــــــوف نتنــاول هــذين املحورين بمزيــد من التفصـــــــــــــيــل ملحــاولــة ربطهمــا بــاإلســـــــــــــتراتيجيــة إلاســـــــــــــرائيليــة في 

 التفاوض.

 الساحة السياسة إلاسرائيليةاملطلب ألاول: 

منذ حوالي عقدين من الزمان أشـــــــارت العديد من ألابحاث والدراســـــــات إلى أن املجتمع إلاســـــــرائيلي يســـــــير 

بـاتجـاه اليمين، وأن هـذا الاتجـاه غير متعلق بـذرائع آنيـة، وإنمـا يحـال لبنيــة املجتمع إلاســـــــــــــرائيلي نفســـــــــــــه، 

ت إلى ذلك املشـــــــدودة إلى صـــــــيرورة الحركة الصـــــــهيونية، ومن  الديمغرافي، إذ  العاملأهم العوامل التي أدَّ

، في حين أن ألاشـــــــــــــخاص الذين 
ً
إن ألاشـــــــــــــخـاص الـذين يصـــــــــــــوتون لليســـــــــــــار ينجـب كـل منهم ولـدين تقريبا

 أكبر من ألاوالد، كمـــــا أن املهــــاجرين القـــــادمين 
ً
يصـــــــــــــوتون لليمين هم متـــــدينون وينجــــب كـــــل منهم عــــددا

 املاضــية. إلســرائيل من الاتحاد الســوفيتي الســ
ً
ابق بلغ عددهم قرابة مليون ونصــف خالل العشــرين عاما

م والحرب مع حزب هللا، والتي أدت بمجملها 7000أما العامل الثاني فيتمثل في انهيار عملية السالم عام 

 .229إلى دفع املجتمع إلاسرائيلي نحو التطرف والتصويت لليمين واليمين املتطرف

امنة عشــــــرة على أن املجتمع إلاســــــرائيلي مندفع نحو اليمين املتشــــــدد، لقد أكدت انتخابات الكنيســــــت الث

فجـاءت نتـائجهـا لتؤشـــــــــــــر على هـذا الانزيـاح بوضـــــــــــــوح، وذلـك من خالل تمـاشـــــــــــــ ي البرامج الانتخـابيـة لكـافة 

ألاحزاب إلاســـــــــرائيلية مع مطالب الجمهور إلاســـــــــرائيلي فيما يتعلق على ســـــــــبيل املثال، بالتشـــــــــدد بقضـــــــــايا 

  الحل النهائي مع
ً
الفلســــــــــطينيين من جهة، ومن جهة أخرى من خالل اتفاقها على يهودية الدولة، وأيضــــــــــا

                                                           
 .91نفس املرجع، ص  228
 امقـابلـة أجراهـا بالل الظـاهر مع املرشــــــــــــــح الخـامس في قـائمـة ميرتس موســــــــــــــ ي راز، النتيجـة ألاســــــــــــــوأ لالنتخـابـات العامة هي فوز اليمين، مجلة قضــــــــــــــاي 229

 .91م ص7004، 11نة التاسعة، العددإسرائيلية، الس
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بعد فشـــــــــل مفاوضــــــــــات )كامب ديفيد( بدأ موقف اليســـــــــار من املفاوضــــــــــات يقترب من املواقف اليمينية، 

بحيث أصـــبح من ُمســـلمات القول أنه ال يوجد شـــريك فلســـطيني قادر على صـــنع الســـالم، كما أن اليســـار 

 .230م 7001م وقطاع غزة 7009ي مع اليمين أكثر فأكثر من خالل تأييد الحرب على لبنان أخذ يلتق

كل ذلك أدى إلى ســيطرة ألاحزاب اليمينية على املشــهد الســياســ ي إلاســرائيلي وذلك نتيجة انهيار ألاحزاب  

رف، من التط)شاس( نحو املزيد  اليسارية )العمل وميرتس(، وكذلك اتجاه ألاحزاب الدينية بما فيها حزب

 نشــــــــأت أحزاب شــــــــديدة التطرف 
ً
ى إلى زيادة ســــــــطوة املســــــــتوطنين على القرار الســــــــياســــــــ ي، وأيضــــــــا مما أدَّ

والعنصـــرية مثل حزب )ليبرمان(، والذي أصـــبح ثالث أكبر حزب في إســـرائيل، واتجهت ألاحزاب نحو املزيد 

 .  231من الضغط لتكثيف الاستيطان

الاسـتيطان ثابتة باختالف الحكومات إلاسـرائيلية وباختالف هذا وتبقى السـياسـية إلاسـرائيلية بخصـوص 

، قام بإنشـــــــــــــاء مئة 3424رؤســـــــــــــائهـا، ومن ألادلـة على ذلـك أن )منـاحيم بيجن( وبعـد اتفـاق )كامب ديفد( 

مســــــتوطنة جديدة في الضــــــفة الغربية، كما قام )اســــــحق رابين( بعد اتفاق )أوســــــلو( بإطالق عملية شــــــق 

، وبعد )واي ريفر( أقام )نتنياهو( مســتوطنة جبل أبو غنيم 232الاســتيطانطرق التفافية واســعة لتكريس 

وعمل على تشجيع الاستيطان بكل الوسائل املتاحة، وخالل )انابولس( شرع )اوملرت( بتوسيع الاستيطان 

، وبعد رجوع )نتنياهو( إلى رئاســـــــــــة الوزراء انتهج نفس الســـــــــــياســـــــــــة وقام بتكثيف 233في القدس ومحيطها

 نجح )نتنياهو( في الحصــــــــــول على البناء في امل
ً
 وليس آخرا

ً
ســــــــــتوطنات رغم كل الضــــــــــغوط الدولية، وأخيرا

ى إلى إفشـــــــــــال مشـــــــــــروع القرار املتعلق بإدانة الاســـــــــــتيطان والذي عرض على مجلس ألامن  فيتو أمريكي أدَّ

 .39/7/7033234بتاريخ 

يقودان إلى نفس النتيجة، وهي في الداخل إلاســــــرائيلي انقســــــمت املواقف من عملية الســــــالم إلى موقفين 

كســــــــــــب املزيد من الوقت لتحقيق ألاهداف إلاســــــــــــتراتيجية إلاســــــــــــرائيلية، املوقف ألاول: يرى أنصــــــــــــاره أن 

إســـرائيل ما زالت قوية على الصـــعيد إلاقليمي، ولكنهم يخشـــون من العامل الديمغرافي ومن زيادة التأييد 

                                                           
، ص 7004، 11، تحرير: باســم مكحول وآخرون، قضــايا إســرائيلية، الســنة التاســعة، العدد7004امطانس شــحادة، الانتخابات إلاســرائيلية العامة  230

 31 – 33ص
 ، انظر الرباط:7/9/7033البرغو ي، مصطفى، مفهوم الحل لدى الجانب الفلسطيني، املبادرة الوطنية الفلسطينية،  231

http://www.almubadara.org/details_ar.php?id=83mgjea657y7ullzpxpk 

 .31مرجع سبق ذكره، اتفاق أوسلو في عامه الخامس، ص  232
 .7001، 99-91لصراع الفلسطيني إلقامة دولة، بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص ص الخالدي، رشيد، القفص الحديدي: قصة ا 233

 ، انظر الرابط:2/1/7033مشاريع القرارات، موقع ألامم املتحدة الالكتروني، 234

http://www.un.org/ar/ 
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دة العزلــة الــدوليــة إلســـــــــــــرائيــل أقلهــا على املســـــــــــــتوى الــدولي للقضـــــــــــــيــة الفلســـــــــــــطينيــة والــذي مؤداهــا إلى زيــا

 يرى أنصـــــــار هذا املوقف أن على إســـــــرائيل أن تســـــــتغل حالة الضـــــــعف والانقســـــــام التي 
ً
الشـــــــعبي، وأيضـــــــا

أصــــابت حركة التحرر الوطني، وهم يتبنون خيار إقامة الدولة الفلســــطينية على أقل من نصــــف الضــــفة 

وذلــك في مقــابــل  -غــايــة آلان شـــــــــــــكلهــا وال طبيعتهــا وال حــدودهــاهــذه الــدولــة التي لم يحــدد أحــد ل -الغربيــة

التنـــازل عن حق العودة والقـــدس، وضـــــــــــــرورة الاعتراف بيهوديـــة الـــدولـــة التي ســـــــــــــتعمـــل على إنهـــاء حقوق 

؛ أما املوقف الثاني، والذي يتســــــــــم أنصــــــــــاره بالتشــــــــــدد يعتقدون أن 3491الفلســــــــــطينيين داخل أراضــــــــــ ي 

اقيات مع الفلســـــــطينيين، ولكنها بحاجة إلى عملية ســـــــالم مســـــــتمرة إســـــــرائيل ليســـــــت في حاجة إلى أي اتف

تقوم على ترتيبــات انتقــاليــة تمنح إلاســـــــــــــرائيليين املزيــد من الوقــت لتوســـــــــــــيع الاســـــــــــــتيطــان وفرض حقــائق 

 .235جديدة على ألارض

 املطلب الثاني: الساحة الاقتصادية والعسكرية إلاسرائيلية

كل غير مســـبوق، فقد اســــتطاعت أن تضــــاعف من دخلها لقد عملت إســـرائيل على تقوية اقتصــــادها بشــــ

القومي أكثر من ثالث مرات، وزادت إنفـــاقهـــا على ألاســـــــــــــلحـــة واملنظومـــات ألامنيـــة بشـــــــــــــكـــل كبير، وقـــامـــت 

 ازدهرت في إســـرائيل بإنشـــاء الشـــركات ألامنية الخاصـــة و 
ً
 للموســـاد إلاســـرائيلي، وأيضـــا

ً
التي جاءت امتدادا

ر سالح على صـناعة وتصـدير السـالح بشكل كبير ، حيث تعتبر إسرائيل في الوقت الحاضر ثالث أكبر ُمصّدِ

 متجاوزة بذلك فرنســـــا 
ً
املســـــتوى العالمي، حيث وصـــــل حجم مبيعاتها إلى ما يقارب الســـــبع مليارات دوالرا

 .236وبريطانيا في تصدير السالح

ر للســــالح على مســــتوى العالم تحدة بعد الواليات امل وبهذا التطور تكاد تتجاوز روســــيا لتصــــبح أكبر ُمصــــّدِ

ألامريكيـة، ولم تصـــــــــــــل إســـــــــــــرائيـل إلى هـذه املرحلـة إال بمســـــــــــــاعـدة الواليات املتحدة بالدرجة ألاولى، وذلك 

عت نفوذها وطورت  بحصــــــــولها على تســــــــهيالت وامتيازات الســــــــتخدام التكنولوجيا ألامريكية، وبذلك وســــــــَّ

 مســــــــاندة للعرب والفلســــــــطي
ً
 عالقاتها مع بلدان كانت تاريخيا

ً
نيين، مثل الهند والصــــــــين والبرازيل، وأيضــــــــا

ســـبتمبر/ أيلول لتوســـيع منظومتها ألامنية والدفاعية لصـــد أي هجوم  33اســتفادت إســـرائيل من أحداث 

                                                           
ر: أنطوان شلحت، رام هللا، املركز الفلسطيني للدراسات ، تحري7002املشهد إلاسرائيلي  7001أيمن يوسف وآخرون، تقرير مدار الاستراتيجي  235

 .11-11، ص ص 7004إلاسرائيلية )مدار(، 
 ، انظر الرابط:31/3/7033، موقع الصور العسكرية، 7004صادرات إسرائيل في العام  236

http://www.militaryphotos.net 
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، كل ذلك في مقابل اقتصاد فلسطيني تابع يعتمد بشكل كبير على املساعدات الخارجية 237إرهابي متوقع

 والتسهيالت إلاسرائيلية إن وجدت. 

 الفلسطينية الاستراتيجية: حث الثالثاملب

ارتأى الباحث تقسيم إلاستراتيجية الفلسطينية إلى مرحلتين أساسيتين؛ من أجل الوقوف على جزئيات 

إلى  3441هذه إلاستراتيجية ودراسة السلوك التفاوض ي الفلسطيني، حيث تمتد املرحلة ألاولى من عام 

، حيث يعود سبب هذا التقسيم إلى 7033إلى عام  7002عام ، أما املرحلة الثانية فتمتد من 7002عام 

 ما يلي:

 
ا
مت عليها العموميات في أوال : النواحي املنهجية، فاملرحلة ألاولى والتي تمثلت باتفاقيات )أوسلو(، خيَّ

املفاوضات، وضبابية املوقف الفلسطيني، وبالتالي فإن دراسة املفاوضات في تلك املرحلة ومخرجاتها 

ن الباحث تحليل املخرجات بشكل أكبر من الوقوف على الاستراتيجيات والسلوك التفاوض ي، تتطلب م

ولكن، نظرا ًألهمية السلوك التفاوض ي فقد تم الوقوف على مالمحه وركائزه الرئيسية في هذه املرحلة 

فصول لعن طريق تحليل مخرجات العملية التفاوضية والتي تمثلت في اتفاقيات أوسلو والذي تم خالل ا

السابقة للدراسة، أما املرحلة الثانية، فهي من الناحية املنهجية شهدت تحوالت في تحديد املوقف 

التفاوض ي، وتم بناًء عليها صياغة إلاستراتيجية والسلوك التفاوض ي الفلسطيني، وبالتالي فمن هذه 

 دراسة مدى تناغم وتناسق إلاستراتيجية التفاوضية الفلسط
ً
ينية مع السلوك الناحية بات مهما

 التفاوض ي واملوقف التفاوض ي وقدرتها على تحقيق الهدف التفاوض ي العام.

: املتغيرات في البيئة التفاوضية، حيث جرت هناك تغيرات على صعيد البيئة التفاوضية الفلسطينية ثانيا

 ميزت هذه املرحلة، كان من أبرزها التغير في عملية السالم والانقسام الفلسطيني.

 ثالث
ا
 فيما يخص موضوع الاستيطان.ا

ً
 : املتغيرات في الواقع التفاوض ي وخاصة

 
ا
 : املتغيرات الدولية والتي تمثلت في التالي: رابعا

 موضوع الاعتراف الدولي بالقضية الفلسطينية. .أ

 عدم وجود بديل يالإي القبول الدولي سوى حل الدولتين. .ب

 ديل في حال فشلها.الاستثمارات الكونية في عملية السالم ومخاطرة الب .ت

                                                           
رام هللا، املركز الفلسطيني للدراسات  منصور،، تحرير: جوني 7001سرائيلي املشهد إلا  7009أنطوان شلحت وآخرون، تقرير مدار الاستراتيجي  237

 .394-390، ص ص 7009إلاسرائيلية )مدار(، 
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هذه املتغيرات جميعها جعلت من ألاهمية بمكان عند دراسة إلاستراتيجية الفلسطينية في املفاوضات 

 ها ضمن مرحلتين كما ذكرنا سابقا.دراست

  2227 -1111التفاوضية والسلوك التفاوض ي الفلسطيني  الاستراتيجيةاملطلب ألاول: 

صــــيل الحقوق للشــــعب الفلســــطيني، وبعد التغيرات املوضــــوعية لقد كان الكفاح املســــلح هو الطريق لتح

والذاتية على الســــاحة الداخلية وإلاقليمية والدولية وخاصــــة في نهاية الثمانينات وبداية التســــعينات من 

القرن املاضـ ي، طرأ تحول في الفكر الفلسطيني حيث انتقل من مسار الكفاح املسلح إلى مسار التفاوض، 

 لهذا فقد انطلقت إلا 
ً
 اســــتراتيجيا

ً
ســــتراتيجية الفلســــطينية تحت إطار )أوســــلو( من اعتبار التفاوض خيارا

. بذلك تم 3492لتحصــــــيل الحقوق وقيام دولة فلســــــطينية على ألاراضــــــ ي التي احتلتها إســــــرائيل في العام 

تبني  متحويل كل الجهد الســياســ ي والتاريخي ملنظمة التحرير الفلســطينية لخدمة العملية التفاوضــية، وت

 مرحلي لتثبيت الوجود الفلسطيني. املرحلية(، كتكتيكسياسة مراكمة إلانجازات )

ت بـالعـديـد من املحطات عملت على تغيير  يرى البـاحـث أن إلاســـــــــــــتراتيجيـة التفـاوضـــــــــــــيـة الفلســـــــــــــطينيـة مرَّ

وإســــــــــــرائيل تماطل وتتهرب من التفاوض 3441بعض مكوناتها وتكتيكاتها، فمنذ اتفاق )أوســـــــــــلو( في العام 

الفعلي، مســـــــــــــتخـدمـة لـذلـك الغرض تكتيكـات مختلفـة بهـدف إطـالة أمد املفاوضـــــــــــــات وكســـــــــــــب املزيد من 

الوقت لفرض الوقائع على ألارض وعدم وصـــــــول املفاوضـــــــات إلى نتائج فعلية، فقد توصـــــــلت املفاوضـــــــات 

ي ة فبعـــد )أوســـــــــــــلو( إلى حزمـــة من الاتفـــاقيـــات بـــدأت من اتفـــاق القـــاهرة الخـــاص بـــاملعـــابر والتـــدابير ألامنيـــ

واتفاق نقل الصـــالحيات في الضـــفة الغربية  74/9/3449، وبروتوكول باريس الاقتصـــادي في 30/7/3449

والذي  3442، واتفاق الخليل عام 79/1/3449إلى الســــــــــلطة الفلســـــــــــطينية والذي وقع في القاهرة بتاريخ 

 إلى اتفاق طابا لتوســـــ
ً
ل يع الحكم الذاتي، كأدى إلى دخول الشـــــرطة الفلســـــطينية إلى غزة وأريحا؛ وصـــــوال

فلسطيني لهذه الاتفاقيات لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات كما استمرت بتجاهل الجانب ا

 كشريك في عملية السالم.

كمـا طرأ تحول جـذري على الســـــــــــــاحـة إلاســـــــــــــرائيليـة أثر على مجريـات العمليـة التفـاوضـــــــــــــيـة تمثـل في اتجاه 

نتها وســــــيطرة القوى املتشــــــددة وهيم ياســــــية إلى اليمين واليمين املتشــــــدداملجتمع إلاســـــرائيلي وقيادته الســــــ

على مجمل الخريطة الســـــياســـــية في إســـــرائيل ســـــاعد على ذلك وعمل على تشـــــجيعه موقف أمريكي غربي 

داعم بثبات إلســـــــــــرائيل، وغياب إســـــــــــتراتيجية عربية إقليمية مضـــــــــــادة ومقاومة للســـــــــــياســـــــــــة إلاســـــــــــرائيلية 

ى إلى توجيه الفلســــــــــــطينيين إلى تغيير إســــــــــــتراتيجيتهم في التفاوض، فبعد العام . ألامر الذي أدَّ التوســــــــــــعية

بـدأت القيـادة الفلســـــــــــــطينيـة بتغيير بعض املرتكزات الايجـابيـة لإلســـــــــــــتراتيجية التفاوضـــــــــــــية، وذلك  7001

اســـــــــــــتجـابة من القيادة الفلســـــــــــــطينية ملا طرأ من تغييرات على البيئة الداخلية والخارجية للمفاوضـــــــــــــات، 
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لة ملواجهة إلاســـــــــــتراتيجية إلاســـــــــــرائيلية على جميع املســـــــــــتويات املمكنة. اتضـــــــــــحت معالم املرتكزات ومحاو 

 لط عليه الضوء في املطلب التالي.والذي سوف نس 7002لإلستراتيجية الفلسطينية بعد العام 

 2211-2227إلاستراتيجية التفاوضية والسلوك التفاوض ي الفلسطيني املطلب الثاني: 

الفلســطينية من جملة من املرتكزات ألاســاســية في إدارة العملية التفاوضــية خالل  الاســتراتيجيةانطلقت 

 :238الفترة السابقة ومن أبرز هذه املرتكزات ما يلي

: تطبيق كــل الالتزامـات املطلوبـة من الســـــــــــــلطـة حتى وإن لم تطبق إســـــــــــــرائيــل مــا عليهـا، وبـالــذات فيمــا 
ً
أوال

 يخص خارطة الطريق.

: على 
ً
الرغم من اعتمــاد املفــاوضـــــــــــــات الطريق الوحيــد، إال أن الســـــــــــــلطــة اســـــــــــــتخــدمــت إســـــــــــــتراتيجيــة ثــانيــا

 الالتفاوض، كما حدث في عهد )نتنياهو(، حيث أن السلطة اعتمدت هذا ألاسلوب أكثر من مرة.

ثالثا: إلادارة املؤســســاتية للعملية التفاوضــية، حيث تمت مالحظة العودة الدائمة إلى مؤســســـات منظمة 

 ، وبالذات اللجنة املركزية، واملجلس املركزي.التحرير

: إضفاء الشرعية على القرارات وذلك عن طريق اعتمادها من لجنة املبادرة العربية.
ً
 رابعا

: عدم شرعية املستوطنات فوق أراض ي الدولة الفلسطينية، وال تفاوض مع الا 
ً
 ستيطان. خامسا

وبناًء على هذه املرتكزات يرى الباحث أن الســــــــلوك التفاوضــــــــ ي الفلســــــــطيني برز بشــــــــكل مغاير ملا ســــــــارت 

عليه املفاوضــــــــــــات الســــــــــــابقة، ســــــــــــواءب فيما يخص إلادارة التفاوضــــــــــــية أو فيما يخص التعامل مع املوقف 

كل منهي، بشـــالتفاوضـــ ي، فعلى صـــعيد إلادارة التفاوضـــية تمت إعادة بناء دائرة املفاوضـــات الفلســـطينية 

نيه عالية القدرة واملســـــــــــتوى، أما على 
َ
وتم إنشـــــــــــاء وحدة دعم املفاوضـــــــــــات، والتي تشـــــــــــكلت من طواقم ف

صـــعيد التعامل مع املوقف التفاوضـــ ي فقد بدا أن هذا املوقف ذهب إلى الســـير في الجزئيات فيما يخص 

ر ففي الوقت الذي يق املوقف التفاوضـــــ ي العام، مما بات يؤثر على مخرجات املوقف التفاوضــــــ ي نفســــــه،

فيه الرئيس الفلســطيني في النقطة الخامســة بعدم شــرعية بقاء املســتوطنات فوق أراضــ ي الدولة، ذهب 

    املفاوض الفلسطيني للتفاوض حول موضوعة تبادل ألاراض ي، وبقي الخالف فقط على النسبة واملثلية.

ا تضعه من موقف بخصوص الذهاب كما يالحظ الباحث أنه وعلى الرغم من أن السلطة اعتبرت أن م 

 مسـبقة فيما يخص الاستيطان، وإنما التزام كما نصت عليه خارطة الطريق، 
ً
إلى املفاوضـات ليس شـرطا

                                                           
 ، انظر الرابط:39/7/7033تقرير الدكتور صائب عريقات: الالتزامات بخارطة الطريق، كشاف الجزيرة،  238

http://transparency.aljazeera.net/ar 
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إال أننـا نجـد أن الســـــــــــــلطــة تنـازلـت عن هــذا الالتزام وذهبـت إلى املفـاوضـــــــــــــات غير املبـاشـــــــــــــرة رغم أن القرار 

ه لفترة زمنيـــة محـــددة، ثم تال ذلـــك أن الســـــــــــــلطـــة إلاســـــــــــــرائيلي لم يكن إيقـــاف الاســـــــــــــتيطـــان وإنمـــا تجميـــد

اشـــترطت التقدم في املباحثات التمهيدية من أجل الذهاب إلى مفاوضـــات مباشـــرة، ولكن ذلك لم يحدث 

 وهي كذلك انتهت بدون نتيجة. ثم القضية الجذرية ألاخرى 
ً
وذهبت السـلطة إلى مفاوضات مباشرة الحقا

لجزئيــــة )منــــاقشـــــــــــــــة الحــــدود وألامن( رغم أن الســـــــــــــلطــــة والطــــاقم وهي املوافقــــة مرة ثــــانيــــة على الحلول ا

 .239التفاوض ي الفلسطيني يركز طوال الفترة على مناقشة القضايا كرزمة واحدة

 : أنابولس، البيئة التفاوضية، املحددات والواقعلثاملطلب الثا

 ية،رائيللقد مثلت مفاوضات )أنابولس( مرحلة مهمة في فهم طبيعة املفاوضات الفلسطينية إلاس

ليس من باب التقســـــــــــيم الزمني للمفاوضـــــــــــات، فالتقســـــــــــيم الزمني وعلى رغم أهميته في دراســـــــــــة أي حالة 

تفـــاوضـــــــــــــيـــة إال أنـــه ليس على تلـــك الـــدرجـــة من ألاهميـــة في الحـــالـــة الفلســـــــــــــطينيـــة، فســـــــــــــيـــاســــــــــــــة املراحـــل 

رائيلية إلاســــــ ةالاســـــتراتيجيإســـــرائيلية اتبعت منذ اتفاقية )أوســــــلو( لخدمة  اســــــتراتيجيةوالتقســـــيمات هي 

لعملية التفاوض، بهدف تضــــــــــــليل املفاوض الفلســــــــــــطيني ومحاولة إبعاده عن الهدف العام الذي حدده، 

. وكمــا يرى الكــاتــب واملحلــل 240وهو الوصـــــــــــــول إلى املرحلــة النهــائيــة بقيــام الـدولــة الفلســـــــــــــطينيــة املســـــــــــــتقلــة

 : 241على العديد من ألاصعدةالسياس ي د. رائد نعيرات فإن مرحلة )أنابولس( احتلت أهمية استثنائية 

 
ا
إلاســــــــــرائيلية وهي ما أطلق عليها املســــــــــار -جديدة في املفاوضــــــــــات الفلســــــــــطينية : لقد تم اعتماد نظريةأوال

( فيما يخص بناء النظرية التفاوضـــية على مســـار الضـــفة الغربية، وهذه النظرية قامت track oneألاول )

 على مجموعة من ألاســــــس من أبرزها؛ املشــــــاركة 
ً
 وتنفيذا

ً
املباشــــــرة في إقامة املؤســــــســــــات وبنائها، إشــــــرافا

 البدء في بناء املؤســـــســـــات وتقوية الاقتصـــــاد الفلســـــطيني لتكون %300ومراقبة الشـــــريك الكامل 
ً
، وأيضـــــا

 جاهزة عند قيام الدولة الفعلي.

                                                           
 . 79-71، ص ص 7004مرجع سبق ذكره، تقرير مدار الاستراتيجي،  239

، نابلس: املركز الفلسطيني 7033-7002إلاسرائيلية منذ انابولوس -نعيرات، رائد، دراسة حالة: املوقف الفلسطيني في املفاوضات الفلسطينية 240

 .7033للديمقراطية والدراسات، 

 نفس املرجع.241
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ا
، والذي قاد إلى طرح قضـــــية الشـــــرعية، ســـــواءً ثانيا

ً
 وســـــياســـــيا

ً
ية الشـــــرع : الانقســـــام الفلســـــطيني جغرافيا

التمثيلية أو شــــرعية التطبيق، وهذه الجدلية اختلفت ألاطراف في تناولها، فاإلســــرائيليون اســــتغلوها بين 

 الفينة وألاخرى للطعن في قدرة املفاوض الفلسطيني.

 
ا
: انفراد الواليــــات املتحــــدة برعــــايــــة املفــــاوضــــــــــــــــات عبر الســـــــــــــيطرة ألامريكيــــة على مجريــــات العمليــــة ثااااالثااااا

بشـــــــــــــكـــل انفرادي أو من خالل الربـــاعيـــة، أو عبر املشــــــــــــــاركـــة الكـــاملـــة ألامريكيـــة في بنـــاء  التفـــاوضـــــــــــــيـــة؛ إمـــا

 مؤسسات الدولة الفلسطينية.  

 
ا
 إلى النهايات؛ بمعنى أنها تحولت إلى مرحلة القرارات إلاسرائيلي-الفلسطيني: وصول مرحلة التفاوض رابعا

يـات، وهـذا مـا عبر عنـه الـدكتور صـــــــــــــائب وليســـــــــــــت الجـدليـات والبحـث في آلاليـات وألادوات والاســـــــــــــتراتيج

عريقـات كبير املفـاوضـــــــــــــين الفلســـــــــــــطينيين بقولـه: "لم نعـد في حـاجة إلى مفاوضـــــــــــــين، وإنما إلى قرارات من 

 على أن هذه املرحلة سـوف تركز على أربعة مسـارات متوازية هي املفاوضـات  ،242صـناع القرار"
ً
وأكد أيضـا

 . 243الطريق، والتنمية الاقتصادية، وبناء مؤسسات الدولةالثنائية للحل النهائي، واستحقاقات خارطة 

تخـــذ وا (،على هـــذه الخلفيـــة شـــــــــــــرع املفـــاوض الفلســـــــــــــطيني في الســـــــــــــير في عمليـــة التفـــاوض منـــذ )أنـــابولس

مســارين، ألاول: وهو البدء في بناء مؤســســات الدولة املدنية وألامنية على أســس وقواعد جديدة، واملســار 

قاعدة الســــير بأقصــــ ى ســــرعة ممكنة تجاه الهدف، لذلك فقد ًعقدت أكثر  الثاني: وهو املفاوضــــات ضــــمن

لجنـــة لهـــذا الغرض(، عـــدا عن  37جولـــة تفـــاوضـــــــــــــيـــة بين اللجـــان املختلفـــة )فقـــد تم تشـــــــــــــكيـــل  711من 

اللقاءات الدورية والتي تم الاتفاق عليها أن تعقد كل أســـــــبوعين بين الرئيس الفلســـــــطيني ورئيس الوزراء 

 .244إلاسرائيلي

 ولم تحقق هــذه املفــاوضــــــــــــــات النتــائج ولكن 
ً
ألامور لم تجري كمــا هو مخطط لهــا على ألاقــل فلســـــــــــــطينيــا

 بشن حرب على غزة، وتال ذلك استقالة الحكومة وإلاعالن 
ً
املرجوة منها، فاتخذت حكومة )نتنياهو( قرارا

بقى من إرث عن انتخــابــات مبكرة في إســـــــــــــرائيــل. ممــا أدى إلى صـــــــــــــعود )نتنيــاهو( لرئــاســـــــــــــة الوزراء، ولم يت

                                                           
واملطلوب آلان قرارات وليس مفاوضات وسنتوجه إلى مجلس ألامن فور انتقال رئاسته من الواليات املتحدة، جريدة عريقات: املفاوضات انتهت  242

 ، انظر الرابط:79/4/7030القدس، 

http://www.alquds.com/node/313979 

، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات 7001-7002مات، مسار املفاوضات الفلسطينية إلاسرائيلية ما بين انابولس والقمة العربية في دمشق، تقرير معلو  243

 والاستشارات.

 ، انظر الرابط:39/7/7033صبحيه، صالح، وثائق الجزيرة لقلب الحقائق، شبكة فداء ألاقص ى إلاعالمية،  244

http://www.fedaaqsa.com/NewsDetails.aspx?id=814 
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)اوملرت( السـياسـ ي إال الحقيقة التي وضـعها أمام إلاسـرائيليين ورئيس الحكومة الذي سيخلفه، بأن عدم 

ما أطلق عليه فيما بعد ، و 245التوصــــــــل التفاق مع الفلســــــــطينيين ســــــــيقضــــــــ ي على دولة يهودية بإســــــــرائيل

 :246مالمحه ما يليوديعة )اوملرت(، والتي من خاللها تقدم الجانب إلاسرائيلي بعرض من أهم 

 
ا
 م.3492: قاعدة املفاوضات هي خارطة الرابع من حزيران عام أوال

 
ا
 لهذا التفاهم. :ثانيا

ً
 الهدف النهائي لعملية السالم هو تحقيق مبدأ الدولتين استنادا

 
ا
من  %1.1من مســـــــــاحة الضـــــــــفة الغربية، وإعطاء ما نســـــــــبته  %9.1: طرح الجانب إلاســـــــــرائيلي ضـــــــــم ثالثا

م، وتكون النســـــبية الباقية بدل املمر الجغرافي بين الضــــــفة الغربية وقطاع  3491مســـــاحة أراضـــــ ي العام 

 غزة.

 
ا
 منرابعا

ً
ي حين فلسطين، ف : طرح الجانب إلاسرائيلي بأن تكون ألاحياء العربية في القدس الشرقية جزءا

 من إسرائيل، أما فيما يتعلق 
ً
تكون جميع املستوطنات إلاسرائيلية التي أقيمت في القدس الشرقية جزءا

 .247بالبلدة القديمة فستكون تحت مفهوم يسمى الحوض املقدس، مع ترتيبات خاصة ملوضوع السيادة

 
ا
الجل فلســـــطيني إلى إســـــرائيل  3000: فيما يخص قضـــــية الالجئين طرح الجانب إلاســــرائيلي عودة خامسااااا

 .  248سنويا ملدة خمس سنوات

 
ا
: فيما يخص ألامن فقد طرح الجانب إلاسرائيلي دولة منزوعة السالح، ويكون إلسرائيل السيطرة سادسا

 .249على املجال الجوي لفلسطين

ك ذلتميزت هذه الســـنة بجمود عملية الســـالم كما صـــرَّحت القيادة الفلســـطينية ويعود  7004وفي العام 

 :250إلى ثالثة أسباب

                                                           
 . 12، ص7004مرجع سبق ذكره، تقرير مدار الاستراتيجي،  245

 ، انظر الرابط:39/7/7033جلسة مفاوضات في عهد اوملرت، املركز الفلسطيني للتوثيق واملعلومات،  711 246

http://www.malaf.info 
إسرائيلية: التقدير الاستراتيجي الصادر عن معهد أبحاث ألامن القومي إلاسرائيلي، بيروت: مركز الزيتونة  استراتيجيةمجموعة مؤلفين، قراءات  247

 .2009ت والاستشارات، للدراسا

 القضية الفلسطينية: تقدير استراتيجي، انظر الرابط: مرجع سبق ذكره، 248

http://www.alzaytouna.net    
 ، انظر الرابط:  2/1/7033يفة ألايام، فراعنة، حمادة، مأزق املفاوضات الفلسطينية إلاسرائيلية للطرفين، مقال على صح 249

http://www.al-ayyam.com 
 ، انظر الرابط:9/1/7033، 332-339، ص ص 7004مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، التقرير الاستراتيجي  250

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=90044
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تنحي )اوملرت( نتيجة الفضـــــــــائح التي حاصـــــــــرت حكومته وإلاجز ليفني عن تشـــــــــكيل الحكومة، مما  .3

 أدى إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة أتت بحكومة متطرفة بشكل كبير بقيادة )نتنياهو(.

 احتجاج القيادة الفلسطينية على الحرب على غزة وإعالنها وقف املفاوضات. .7

إلادارة ألامريكيــة عن تعهــداتهــا بــإعطــاء ألاولويــة لحــل الصـــــــــــــراع الفلســـــــــــــطيني إلاســـــــــــــرائيلي، تراجع  .1

 تراجعها عن وعدها بوقف الاسـتيطان وإعالنها عن خفض سقف توقعاتها، مما يعني أنها 
ً
وأيضـا

ســــــــــوف تقوم بالتركيز على خطوات بناء الثقة والســــــــــعي إلى املحافظة على ما تم إنجازه، ومحاولة 

ســـائر وألاضـــرار لحين تهيئة ظروف مالئمة للمفاوضـــات، وبذلك تكون الواليات املتحدة تقليل الخ

 قد عادت إلى املربع ألاول.

 : املحددات الداخلية والخارجية للموقف التفاوض ي الفلسطيني رابعاملطلب ال

 املحــددات الــداخليــةفي ظــل هــذه البيئــة التفــاوضـــــــــــــيــة واجــه املوقف التفــاوضـــــــــــــ ي الفلســـــــــــــطيني ُجملــة من 

الدولية، فعلى الصـــعيد الداخلي بقي الانقســــام العنصــــر ألاســـاســــ ي للعملية التفاوضــــية وبقي وإلاقليمية و 

يسـيطر على املشـهد السـياسـ ي، وعلى ضــعف املوقف التفاوضـ ي الفلسـطيني، فعدم سـيطرة الســلطة على 

 في املفاوضـــــــات يحمل قضـــــــيتين
ً
 جديدا

ً
ن مهمتي جزء من ألارض الفلســـــــطينية )قطاع غزة(، أدخلت طرفا

 آخر 
ً
على الصــعيد إلاســرائيلي والدولي أال وهما قضــية الجندي ألاســير وقضــية التهدئة، التي اتخذت مســارا

في التفاوض حولهما، وطبيعة مغايرة ملســار املفاوضــات. شــكلت هذه املعادلة الجديدة جدلية دارت حول 

مــا أحــال املفــاوض الفلســـــــــــــطيني إلى  النهــايــة املتوقعــة للعمليــة التفــاوضـــــــــــــيــة وألاطراف الفــاعلــة فيهــا، وهــذا

 .  251مرحلة جديدة، وهي القدرة على التفاوض ولكن عدم القدرة على تنفيذ ما ستسفر عنه املفاوضات

أما على الصـعيد إلاقليمي فقد اعتمدت السـلطة الفلسـطينية على ما سمي بلجنة املبادرة العربية، والتي 

ا، فقد انقســــــم املوقف العربي في هذا الخصــــــوص إلى كذلك شــــــابها الكثير من الجدل حول دورها ومهامه

موقفين، أولهما: موقف الدول املعارضـة للعملية التفاوضية سواء فيما يخص مخرجاتها، أو فيما يخص 

اســـــــــــــتراتيجيـــاتهـــا، والثـــاني: هو الـــدول الـــداعمـــة للعمليـــة التفـــاوضـــــــــــــيـــة، مع العلم أن الطرف الفلســـــــــــــطيني 

 إلى الـدول الـد
ً
 بعيـد القمة العربية التي املفـاوض كـان منحـازا

ً
اعمـة للعمليـة التفـاوضـــــــــــــيـة، وهـذا ظهر جليـا

عقـدت في قطر بعـد الحرب على غزة، هـذا وقـد تحول دور لجنة املتابعة العربية من ورقة دعم وإســـــــــــــناد 

 .252إلى ورقة منح شرعية للسير في املفاوضات

                                                           
http://www.alzaytouna.net    

، ص ص 7004، ربيع، 312مجلة شؤون عربية، عدد ، كيالي، ماجد، معضالت الحركة الوطنية الفلسطينية بين خنوع املفاوضين وجنوح املقاومين 251

307- 309   . 
د؟، مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي،  252

َ
 ، انظر الرابط:9/1/7033معشر، مروان، هل ماتت عملية السالم الجديدة قبل أن تول

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=90044
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 لية التفاوضـــــــــية بالكامل وبالذاتأما على الصـــــــــعيد الدولي فقد احتكرت الواليات املتحدة ألامريكية العم

 للســـــــــــالم في الشـــــــــــرق ألاوســـــــــــط، وفي 
ً
عقب مجيء إدارة الرئيس )اوباما(، وتعيينه )جورج ميتشــــــــــل( مبعوثا

 للرباعية في الشـرق ألاوسـط. فقد شـهدت سـياسة إلادارة ألامريكية 
ً
نفس الوقت تعيين )توني بلير( سـفيرا

 في الســــــــــــياســــــــــــة ألامريكية 
ً
 نوعيا

ً
في املنطقة العربية، ولكن عند تحليل مكونات ومحددات الجديدة تحوال

جِر أي تغيير نوعي في ســـــــــــياســـــــــــاتها تجاه 
ُ
الفعل الســــــــــياســـــــــــ ي لإلدارة ألامريكية نجد أن إلادارة الجديدة لم ت

العمليـــة التفـــاوضـــــــــــــيـــة، ولقـــد ارتكزت على إلادارة النوعيـــة لعمليـــة التفـــاوض أو مـــا يمكن أن يطلق عليـــه 

 مع املهنية العالية في إلا 
ً
دارة التفاوضـــــية، كاالســـــتراتيجيات والتكتيكات، وتجزئة الكليات، وذلك انســـــجاما

 .253إلاسرائيلية في التفاوض الاستراتيجية

، فتم تقسيم 
ً
إال أننا إذا نظرنا إلى كليات املوقف ألامريكي نجد أن موقف إلادارة ألامريكية لم يتغير كثيرا

مَّ مفاوضــــــــــات مباشــــــــــرة. فإن دراســـــــــــة نوعية املفاوضــــــــــات إلى مفاوضــــــــــات غير مباشــــــــــرة 
ُ
أو تمهيدية، ومن ث

الســــــلوك ألامريكي تجاه القضــــــايا التفاوضــــــية من ناحية، وتجاه اســــــتراتيجيات التفاوض من ناحية أخرى 

دث هو تغير في لغــــة  يشـــــــــــــير إلى أن املوقف ألامريكي لم يتغير في كال املوضـــــــــــــوعين، ولكن التغير الــــذي حــــَ

 . 254الخطاب السياس ي فقط

تميز الخطـــاب ألامريكي في هـــذه الفترة بعـــدة ســـــــــــــمـــات، أولهـــا: التفـــاؤل، وثـــانيهـــا: التحـــديـــدات الزمنيـــة فقـــد 

 من خالل الاتزان في الخطــــاب املوجــــه إلى طرفي 
ً
غيرا

َ
قصـــــــــــــيرة ألامــــد، وثــــالثهــــا: محــــاولــــة تبيــــان أن هنــــاك ت

 مريكية وخصــــالصــــراع الفلســــطيني وإلاســــرائيلي، واســــتناد الخطاب على املواقف املســــبقة لإلدارة ألا 
ً
وصــــا

فيما يخص الاســــــتيطان. إال أنه ورغم هذا النوع من الخطاب فإن املوقف الســــــياســــــ ي لم يتغير، فاإلدارة 

ألامريكية اتبعت نفس ألاســــــــلوب في الضــــــــغط على الطرف الفلســــــــطيني للذهاب إلى املفاوضــــــــات وتحطيم 

ني، اما( إلى الرئيس الفلســــــطياملواقف الســـــابقة للمفاوض الفلســــــطيني، كما حدث في رســــــالة الرئيس )اوب

وفي نفس الوقت تقديم إلاغراءات للطرف إلاسرائيلي، كما حدث في رسالة العروض املوجهة إلى إسرائيل 

 .  255ُبغية إقناعها بتجميد الاستيطان

                                                           
http://www.carnegieendowment.org/ 

حدة ألامريكية وعملية السالم، موقع حزب الشعب الفلسطيني،  253 تَّ
ُ
 ، انظر الرابط:9/7/7033الشريف، ماهر، الِواليات امل

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=3110&x=9 

 ، تفاصيل خطة باراك اوباما للسالم في الشرق ألاوسط، انظر الرابط:املرصد السوري 254

http://www.syriahr.com/24-5-2009-syrian%20observatory6.htm 
 ، انظر الرابط:7/1/2011باراك اوباما بين عباس ونتنياهو،  -كالباريس ي ماسيمو، أطراف السالم 255

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=1550&x=6
http://www.syriahr.com/24-5-2009-syrian%20observatory6.htm
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 : املوقف التفاوض ي الفلسطينيالخامساملطلب 

ملعـالم الرئيســـــــــــــيـة للموقف ا 7004حـدد الرئيس الفلســـــــــــــطيني في خطـابـه في الخـامس من تشـــــــــــــرين الثـاني 

الفلســـــــــطيني الرســـــــــمي والتي يمثل حدود القبول الفلســـــــــطيني بأي نتائج للعملية التفاوضـــــــــية، والتي باتت 

 :  256معروفة باسم النقاط الثماني، وهي

الوصـــول إلى حل الدولتين، عن طريق خارطة الطريق، ومبادرة الســـالم العربية، وقرارات مجلس  .3

 ما حدث في )كامب ديفيد، طابا، انابولوس(. ألامن مع الاستفادة من كل

 ما قبل الرابع من حزيران  .7
ً
م وإمكانية إجراء  3492الحدود تســـــــتند إلى الوضـــــــع الذي كان ســـــــائدا

تبادل أراضــــــــــ ي بالقيمة واملثل دون املســــــــــاس بالحدود املائية أو التواصــــــــــل الجغرافي بين الضــــــــــفة 

 وغزة.

 الوصول إلى ألاماكن املقدسة. القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع ضمان .1

 حل عدل ومتفق عليه لقضية الالجئين كما ورد في مبادرة السالم العربية. .9

 ال شرعية لبقاء املستوطنات فوق أراض ي الدولة. .1

 ترتيبات أمنية يقوم بها طرف ثالث على الحدود بين دولتي فلسطين وإسرائيل. .9

الفلســـــطينية في الســـــيطرة على مصـــــادرها حل قضـــــية املياه حســـــب القانون الدولي، وحق الدولة  .2

 املائية، والسعي إلى تعاون إقليمي في مجال املياه.

1. .
ً
 إغالق ملف أسرى الحرية وإطالق سراحهم جميعا

، يقرر الباحث مما ســــــبق أن املوقف الفلســــــطيني الرســــــمي يتمثل في أن الهدف الرئيس من مخرجات 
ً
إذا

الفلســطينية املســتقلة عبر املفاوضــات، وبناء عليه شــرعت الحكومة العملية التفاوضــية هو إقامة الدولة 

الفلســـــــــــــطينيـــة بقيـــادة الـــدكتور ســـــــــــــالم فيـــاض بخطتهـــا املعروفـــة إلقـــامـــة الـــدولـــة وإنهـــاء الاحتالل، وبنـــاء 

مؤســــــــــســــــــــات الدولة الفلســــــــــطينية املدنية وألامنية لتكون الســــــــــلطة جاهزة إلى احتضــــــــــان الدولة املرتقبة 

ى د. رائد نعيرات أن هناك جدليات حول فلسـفة التفاوض الفلسطيني ومخرجاته عشـية قيامها. وكما ير 

 أن الانتقاد 
ً
من جهة، ومن جهة أخرى حول القدرة على إنتاج مؤســـــســـــات الدولة في ظل الاحتالل. معتبرا

الرئيســـــــ ي املوجه لهذه الفلســـــــفة التفاوضـــــــية الفلســـــــطينية كونها ال تضـــــــع أولوية إنهاء الاحتالل بدل قيام 

                                                           
http://www.alquds.com/node/225892 

 ، انظر الرابط:37/7/7033النقاط الثماني ألبي مازن، صوت القدس اونالين،  256

http://www.alqudsinfo.com/vb/showthread.php?t=14456 

http://www.alquds.com/node/225892
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دولة، مع أن الهدف ألاسـاسـ ي للشـعب الفلسـطيني بكل أطيافه وشـرائحه السـياسية والاجتماعية يقوم ال

 . 257على إنهاء الاحتالل وليس إقامة الدولة، أو بمعنى آخر تقديم موضوعة التحرير على موضوعة الدولة

ة في جدوى أما الجانب آلاخر فهو فيما يخص بناء مؤســــــــســــــــات الدولة، فمن ناحية ثارت مواقف ُمشــــــــكك

بناء املؤســــــــــــســــــــــــات، والقدرة على بناءها في ظل الاحتالل، ومن ناحية ثانية موضــــــــــــوعة بناء املؤســــــــــــســــــــــــات 

والديمقراطية والحريات، واملشـــــــــاركة الســـــــــياســـــــــية، حيث أن هذه املواضـــــــــيع جميعها تعاني الســـــــــلطة من 

دورها. عالوة على إشـــــــــــــكـاليـة كبيرة فيهـا، وُوّجهـت لهـا العـديـد من الانتقادات حول طبيعة املؤســـــــــــــســـــــــــــات و 

البعد الاقتصـــــــادي التنموي، ففي الغالب نجد أن الاقتصـــــــاد الفلســــــــطيني الذي تمت إعادة بنائه في ظل 

حكومة الدكتور ســالم هو اقتصــاد ريعي، أكثر منه اقتصــاد تنموي، فقد أشــار املراقبون الاقتصــاديون في 

 إلى وجود هذا الخصـــــــــــوص إلى أن حكومة فياض حصـــــــــــدت معدالت نمو جيدة، ولكنهم 
ً
يشـــــــــــيرون أيضـــــــــــا

مشـــــاكل بنيوية كبيرة، مثل الاعتماد على املســـــاعدات، والهشـــــاشـــــة الســـــياســـــية، والقيود على التنقل التي 

ر على  تعمل على إعاقة الاســــــــتثمارات، وهذا بالتأكيد نتيجة للســــــــياســــــــات إلاســــــــرائيلية، إال أنه كذلك مبِرّ

الدولة قبل قيامها وقبل التخلص من مصـــــــــــــداقيـة الجـدليـة فيمـا يخص مـدى إمكـانية بناء مؤســـــــــــــســـــــــــــات 

 .258الاحتالل

في نفس الســـــــــــــيــاق، يتفق الكــاتــب )نــاثــان .ج. براون( البــاحــث في مركز )كــارنيغي( للســـــــــــــالم الــدولي مع رؤيــة 

البـاحث واملحلل الســـــــــــــياســـــــــــــ ي د. رائد نعيرات فيقول: "إن الاحتمالية كبيرة في أن ال يكتب النجاح لبرنامج 

م فياض في ظل الاحتالل والانقســـــــــــام الداخلي، ألن هذا البرنامج بإدارته رئيس الوزراء الفلســـــــــــطيني ســـــــــــال 

التكنوقراطية يمكن له أن يبقي املؤســــــــــــســــــــــــات الفلســــــــــــطينية تعمل وتقدم الخدمات للمواطنين حســــــــــــب 

إمكانياتها التي تعتمد فيها على الدعم من الدول املانحة، وخاصـة بعد ما تحســن أداءها بصــورة محددة، 

رنامج ال يمكن له معالجة القضـــايا العميقة التي تعاني منها الحياة الســـياســـية الفلســـطينية إال أن هذا الب

والتي يعّبر عنها الانقسـام والقمع والاحتالل إضـافة إلى الفسـاد املؤسس ي املستشري"، واستنتج الكاتب أن 

ية، إال أن فلســـطينبناء مؤســســـات الدولة إلى جانب الدبلوماســـية الفلســـطينية إلاســـرائيلية لن ينتج دولة 

الجهود املبـــذولـــة لبنـــاء الـــدولـــة ورغم الظروف الصـــــــــــــعبـــة التي تعمـــل خاللهـــا تســـــــــــــــاهم بتخفيف املعـــانـــاة 

                                                           
 .30-4منذ أنابولوس، ص ص  إلاسرائيلية-الفلسطينية، دراسة حالة: املوقف الفلسطيني في املفاوضات مرجع سبق ذكره 257

، ص ص 7030، نقطة تحول؟ الفلسطينيين والبحث عن إستراتيجية جديدة، نيسان 41مجموعة ألازمات الدولية، تقرير الشرق ألاوسط، رقم  258

71-79. 
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للفلســـــــــــــطينيين ولكنهـــــا لن تكون بـــــأي حـــــال من ألاحوال بـــــديـــــل لخطوات أعمق وأوســـــــــــــع على املســـــــــــــتوى 

 .259الفلسطيني

إلنهــاء الاحتالل وإقــامــة الــدولــة أمــا الكــاتــب واملحلــل الســـــــــــــيــاســـــــــــــ ي هــاني املصـــــــــــــري فيرى أن خطــة الحكومــة 

تحتوي على خلل بنيوي، ألن هذه الخطة تقلب املعادلة فتحاول انجاز مهمات ما بعد الصراع وهو إقامة 

، بــــل في مرحلــــة حرجــــة ممــــا يعمــــل على تحرير الاحتالل من 
ً
الــــدولــــة، في حين أن الصـــــــــــــراع مــــا زال قــــائمــــا

 إياها للطرف الفلســــــــطيني مرتين،
ً
ألاولى: عن الفشــــــــل الذي كان نتيجة للمفاوضــــــــات،  مســــــــؤولياته ُمحمال

والثانية: عن الفشـــل الذي ســـوف يكون من نصـــيب بناء الدولة وذلك ألنها مســـتحيلة التطبيق على أرض 

 . 260الواقع

 أن خطة بناء الدولة تحوي إشـــــــــكاالت عميقة، فالحكومة تابعة ملنظمة التحرير 
ً
كما يرى املصـــــــــري أيضـــــــــا

وحيد للشـــــــعب الفلســـــــطيني، والحكومة أداة من أدوات املنظمة، فكيف تطرح التي هي املمثل الشـــــــرعي ال

قرهـــا؟ حتى وإن كـــان رئيس الحكومـــة هو رئيس املنظمـــة، 
ُ
الحكومــة خطـــة لم تصــــــــــــــادق عليهــا املنظمـــة أو ت

 إشــكالية في الفلســفة التي انطلقت منها هذه الخطة حيث أنها جاءت بســبب أن املفاوضــات 
ً
وهناك أيضــا

فِض إلى ا
ُ
تفاق ســـــــــــالم حقيقي، وســـــــــــوف تعمل هذه الخطة كرافعة للجهد الســـــــــــياســـــــــــ ي الرامي إلنهاء لم ت

الاحتالل مع اســتمرار املفاوضــات كخيار اســتراتيجي ووحيد، متناســين أن الخيار الوحيد هو الذي أضــعف 

 261املفاوضات

بنـاًء على مـا ســـــــــــــبق يرى البـاحث أن املوقف التفاوضـــــــــــــ ي الفلســـــــــــــطيني اتســـــــــــــم بعدة صـــــــــــــفات عملت على 

ضــــعافه، وتركت الفرصــــة ســــانحة للطرف آلاخر لفرض إمالءاته وحلوله املقترحة، فاملوقف الفلســــطيني إ

بقي غير مترابط نتيجـة التكتيكـات إلاســـــــــــــرائيليـة التي عملـت على شـــــــــــــغلـه بـالجزئيـات وتحييد اهتمامه عن 

 الحالة الداخلية الفلســــــطينية عملت على تشــــــتيته وعدم
ً
ه، وأن ترابط الكليات والقضــــــايا املهمة، وأيضــــــا

الســـــــــــــيـاســـــــــــــة التي اتبعهـا الطرف الفلســـــــــــــطيني عملـت على معـالجـة الظواهر على الســـــــــــــاحـة الســـــــــــــيـاســـــــــــــيــة 

                                                           
 ، انظر الرابط:9/1/7033براون، ناثان.ج، هل يبني الفلسطينيون دوله، مؤسسة كارنغي للسالم الدولي،  259

http://www.carnegieendowment.org/ 

 ، انظر الرابط:9/1/7033املصري، هاني، إنهاء الاحتالل وإقامة الدولة، املركز الفلسطيني لإلعالم وألابحاث والدراسات، )بدائل(،  260

http://www.badael.ps 
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الفلســـــــــــــطينيـة ولكنهــا مـا زالــت غير قــادرة على معـالجــة ألاســـــــــــــبـاب الرئيســـــــــــــيـة للقضـــــــــــــايـا املحوريــة، كمـا أن 

شــــــــــــاكل أكبر الحكومة الفلســــــــــــطينية وفي الســــــــــــنوات القليلة القادمة ســــــــــــوف تكون مرغمة على مواجهة م

 مشاكل ديناميكية متدحرجة. وأوسع من املشاكل املوجودة على الساحة الفلسطينية، وذلك ألنها

 والتوصيات النتائج

 النتائج

فاوضـــية للعملية التاع العربي إلاســـرائيلي وطبيعته، و حاولت الدراســـة ومن خالل تناولها وتفحصـــها للصـــر 

إلاسرائيلية بمجملها، اشتقاق املخرجات والنتائج الواقعية التي أسفرت عنها الدبلوماسية  –الفلسطينية

ة الفلســـــــــــــطينيــة في التفــاوض خالل املراحــل الســـــــــــــابقــة، ملحــاولــة دعم  دقيــَّ  تــدعي بــأنالفرضـــــــــــــيــة التي صـــــــــــــِ

قادرة على إنهاء الاحتالل وتحقيق الدولة مرتكزاتها الحالية غير دبلومـاســـــــــــــيـة الفلســـــــــــــطينيـة بمالمحهـا و "الـ

الفلســــطينية املســــتقلة ضــــمن الحد ألادنى للطموح الفلســــطيني من خالل املفاوضــــات الجارية منذ العام 

َهَر من ن3443
َ
ة الفرضــــــــــــية من خالل ما ظ دقيَّ تائج ومخرجات، ". هذا وقد نجحت الدراســــــــــــة في دعم صــــــــــــِ

 والتي هي كما يلي:

 
ا
ي إلاسرائيلي هو صراع ذو طبيعة وجودية ال يمكن حله بشكل نهائي، ولكن يمكن : الصـراع الفلسطينأوال

إدارته ومحاولة تعظيم املكاســـب وتقليل الخســـائر، وهو ذو بنية متجددة دائمة التحول تحكمها املصـــالح 

 والتطورات الديمغرافية والســـــــياســـــــية والثقافية، إضـــــــافة إلى التحوالت الدولية التي تتحكم فيها توازنات

 القوى العاملية.

 
ا
: ال زال الطــــابع ألامني هو املســـــــــــــيطر على مجريــــات املفــــاوضـــــــــــــــات في معظم جزئيــــاتهــــا، في ظــــل عــــدم ثااااانيااااا

اسـتطاعة املفاوض الفلسـطيني إضـفاء الطابع السـياسـ ي عليها، وما زالت إسـرائيل تستخدم نظرية فرض 

 ألامر الواقع بنجاح.

 
ا
رف إلاســــــــرائيلي، لذلك فقد عمل هذا الطرف على تأجيل : إن املســــــــتفيد من إدامة الصــــــــراع هو الطثالثا

بحـث القضـــــــــــــايـا الجوهريـة، ومحـاولـة إطالة أمد املفاوضـــــــــــــات بكافة الطرق املتاحة واملتوفرة لديه، وذلك 

بمســـــــانده من الواليات املتحدة ألامريكية )الراعي الوحيد لعملية الســـــــالم(، واملنحاز بشـــــــكل كامل للطرف 

 ة التفاوض، وعلى جميع النواحي واملجاالت التفاوضية.إلاسرائيلي على طول مسير 

 
ا
: لم يســـــــــتطع املفاوض الفلســــــــــطيني تغيير الحقائق على ألارض، إال بشـــــــــكل طفيف، واعتمد بشــــــــــكل رابعا

 من تغيرات تخص التصـــــــــورات إلاســـــــــرائيلية الخاصـــــــــة، أكثر من 
ً
أســـــــــاســـــــــ ي على ما تراه إســـــــــرائيل مناســـــــــبا

 على إجبار إسرائيل على إحداث تغييرات.اعتماده على قدرة املوقف الفلسطيني 
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ا
: وســــــيلة الضــــــغط التي اســــــتخدمها الطرف الفلســــــطيني للضــــــغط على إســــــرائيل من ناحية وقف خامسااااااا

 في السـياسـة إلاسـرائيلية على أرض الواقع، وهذا يعود إلى أن وقف املفاوضات 
ً
املفاوضـات، لم تؤثر كثيرا

ياســــــــــــ ي للعملية التفاوضــــــــــــية، أما باإي العملية فهي على مدار الفترة الســــــــــــابقة هو وقف للمســــــــــــتوى الســــــــــــ

مســـتمرة وبتســـارع شـــديد وهذا ما تريده إســـرائيل، ســـواء جاء في ســـياق التنســـيق ألامني، أو جاء في ســـياق 

 إقامة املشاريع، أو حتى لو كان في إطار تطبيق الالتزامات.

 
ا
خرجاته ألاســــاســــية إقامة : على الرغم من تحديد املوقف التفاوضــــ ي الفلســــطيني بشــــكل تكون مسااااادسااااا

ُه العــديــد من  الــدولــة الفلســـــــــــــطينيــة املســـــــــــــتقلــة وعــاصـــــــــــــمتهــا القــدس، إال أننــا نجــد أن هــذا املوقف شـــــــــــــابــَ

 التشوهات أثناء ممارسة إلاستراتيجية التفاوضية والسلوك التفاوض ي.

 
ا
لســـــــلوك م ا: بقيت إســـــــرائيل تعتمد إســـــــتراتيجية إدارة الصـــــــراع وليس الحل النهائي له، وبالتالي قاساااااااابعا

التفاوضـ ي إلاسـرائيلي على انتزاع الاقتراحات من الطرف الفلسـطيني، والتي سـتتحول إلى وديعة تفاوضــية 

، وبذلك لم يســـتطع املفاوض الفلســـطيني تغيير قواعد اللعبة، أو تغيير مواقف ألاطراف الوازنة 
ً
مســـتقبال

ل مكســــــفي التفاوض، وبذلك كانت املفاوضــــــات الفلســــــطينية إلاســــــرائيلية هي م
ّ
ُب باراة صــــــفرية؛ حيث مث

 للطرف آلاخر.
ً
 طرٍف خسارة

 
ا
: لم يســـــــــتطع املفاوض الفلســـــــــطيني ضـــــــــبط الاســـــــــتراتيجيات والســـــــــياســـــــــات والتكتيكات التفاوضـــــــــية ثامنا

الفلســـــــــــطينية مع املرجعيات الوطنية الفلســـــــــــطينية نتيجة للموقف التفاوضـــــــــــ ي الضـــــــــــعيف، ولغاية آلان 

 فلسطينية التي وجدت من أجلها حتى في حدها ألادنى.إلاجزت املفاوضات عن تحقيق ألاهداف ال

 
ا
  اســــــــــتراتيجية: اســــــــــتخدم إلاســــــــــرائيليون تاسااااااااااعا

ً
إلانهاك باســــــــــتنزاف الوقت والجهد والاقتصــــــــــاد، وأيضــــــــــا

  اســـــــــــــتراتيجيـة
ً
نعهم، وأيضـــــــــــــا إحكـام الســـــــــــــيطرة بـإجبــار الفلســـــــــــــطينيين على التعـامــل مع مبــادراٍت ِمن صـــــــــــــُ

التســـــــــــــويف والكر والفر، وتحويل النظر عن القضـــــــــــــايا الرئيســـــــــــــية التدمير الذاتي من خالل  اســـــــــــــتراتيجية

 لقضايا فرعية.

 
ا
إلاســـــــرائيلية إلى املرجعية امللِزمة إلســـــــرائيل وإلى مبدأ التكافؤ -: افتقدت املفاوضـــــــات الفلســـــــطينيةعاشااااااارا

الذي يميل فيه ميزان القوى لصــــــــالح إســــــــرائيل بصـــــــــورة كبيرة، وبذلك اســــــــتطاعت إســـــــــرائيل التهرب من 

 ا بما يالئم املصلحة إلاسرائيليةقيات وتحويل معانيها وتفسيرهالاتفا

 توصياتال

 
ا
: دعوة القيادة الفلسطينية إلى مؤتمر يجمع الفصائل الفلسطينية على الساحة للوصول إلى اتفاق أوال

 على كيفية مواجهة الحكومة إلاسرائيلية املتقلبة، حتى وإن لم تنجح جهود املصالحة.
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ا
إدارة الصراع وذلك باالتجاه إلى املجتمع الدولي والقوى العاملية الفاعلة ومحاولة بناء بنية : محاولة ثانيا

جّرِم إسرائيل على املستوى الدولي، وتكّرِس الحقوق الفلسطينية. إضافة إلى تفعيل الدور 
ُ
تحتية فكرية ت

بني لدول العربية على تالعربي وآلياته من خالل اجتماعات وزيارات مكثفة للقيادة الفلسطينية، وحث ا

 مواقف جدية.

 
ا
 في املقاومة السلمية ومحاولة تعريفها وبيان أدواتها بشكل واضح للفلسطينيين والعرب ثالثا

ً
: السير قدما

 واملتضامنين الدوليين.

 
ا
: العمل على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية وضم كافة الفصائل الفلسطينية لها واستعادة رابعا

 عن خطاب صناعة السال  خطاب التحرر 
ً
إجراء مراجعة م وبناء الدولة تحت الاحتالل، و الوطني بعيدا

فلسطينية داخلية تشمل القضايا الرئيسية: السلطة واملفاوضات واملقاومة واملنظمة، الستخالص العبر 

 ووضع رؤية فلسطينية جديدة قادرة على توحيد الجهود الفلسطينية.

 
ا
سوف يتم التوصل فيه إلى  7033املجتمع الدولي على أن سبتمبر/ أيلول : استغالل فرصة اتفاق خامسا

اتفاق سالم، واملطالبة بانطالق مسار تفاوض ي جديد ذي مرجعية واضحة على أساس القانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية، وذي هدف واضح من البداية وهو إنهاء الاحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

 املستقلة.

 سا
ا
ينية تعليق املفاوضات في إطار إستراتيجية فلسطر إلاقليمي على املستوى العربي و : استغالل التغيدسا

تمع دة واملججديدة، تؤدي إلى إحداث أزمة تضع املسؤولية على إسرائيل وتؤدي إلى تدخل الواليات املتح

 الدولي بصورة مؤثرة.
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والخيارات، مقدمة من وحدة شــــــــؤون  -عريقات، صــــــــائب، دراســــــــة: انســــــــداد املحادثات املباشــــــــرة .1

 بعنوان وحدة الوطن.  32/1/7003-39املفاوضات في اجتماع املجلس املركزي بتاريخ 

دراســـــــــــــة تحليليـة لبنود اتفـاق العالقـات الاقتصـــــــــــــاديـة بين إســـــــــــــرائيل ومنظمة  ،مكحول، بـاســـــــــــــم .9

 التحرير الفلسطينية.

ة منذ ســــــــرائيليإلا -لســــــــطيني في املفاوضــــــــات الفلســــــــطينيةنعيرات، رائد، دراســــــــة حالة: املوقف الف .1

 70نابلس: املركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات،  ،7033-7002انابولوس
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 املجالت

، 11مجلة قضــــــايا إســــــرائيلية، العدد "،7004الانتخابات إلاســــــرائيلية العامةامطانس شــــــحادة، "  .3

7004 . 

، مجلــة مفهوم الصـــــــــــــراع: دراســـــــــــــة في ألاصـــــــــــــول النظريــة لألســـــــــــــبــاب وألانواعمحمــد منير،  بــدوي، .7

 م.3442، 1دراسات مستقبلية، عدد 

، 34زريق، إيليا، الالجئون الفلســــــــــــطينيون و حق العودة، مجلة الدراســــــــــــات الفلســــــــــــطينية،عدد  .1

 .3449صيف 
 املفاوضــــــــين وجنوح املقاومين،معضــــــــالت الحركة الوطنية الفلســــــــطينية بين خنوع كيالي، ماجد،  .9

 .   7004، ربيع، 312مجلة شؤون عربية، عدد 

، 37، مجلة ســــــــــياســــــــــات، العدد املفاوضــــــــــات الفلســــــــــطينية بين الثابت واملتحول النقار، ســــــــــليم،  .1

7030. 

 .7004، ألامانة العامة لجامعة الدول العربية،312مجلة شئون عربية عدد  .9

الراهن: كيف وصــــــــــــلنا إلى هنا؟ وما العمل؟، مجلة  الخالدي، أحمد ســــــــــــامح، املأزق الفلســــــــــــطيني .2

 . 7001، 29/21الدراسات الفلسطينية، ربيع/صيف، العدد:
مقابلة أجراها بالل الظاهر مع املرشـــــــــــح الخامس في قائمة ميرتس موســـــــــــ ي راز، "النتيجة ألاســـــــــــوأ  .1

، 11العدد ، الســـــــــــــنة التاســـــــــــــعة،مجلـة قضـــــــــــــايا إســـــــــــــرائيلية لالنتخـابـات العـامـة هي فوز اليمين"،

 م.7004

 التقارير 

، تحرير: جوني 7001ســـرائيلي املشـــهد إلا  7009أنطوان شـــلحت وآخرون، تقرير مدار الاســـتراتيجي  .3

 .7009، رام هللا، املركز الفلسطيني للدراسات إلاسرائيلية )مدار(، منصور 

أنطوان ، تحرير: 7002املشــــهد إلاســــرائيلي  7001أيمن يوســــف وآخرون، تقرير مدار الاســــتراتيجي  .7

 .7004شلحت، رام هللا، املركز الفلسطيني للدراسات إلاسرائيلية )مدار(، 

مجموعة مؤلفين، قراءات إســـتراتيجية إســـرائيلية: التقدير الاســـتراتيجي الصـــادر عن معهد أبحاث  .1

 .2009ألامن القومي إلاسرائيلي، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 

، نقطة تحول؟ الفلســطينيين والبحث 41، تقرير الشــرق ألاوســط، رقم مجموعة ألازمات الدولية .9

 .7030عن إستراتيجية جديدة، نيسان 

قرير دمشـــــــــق، تنابولس والقمة العربية في أمســـــــــار املفاوضـــــــــات الفلســـــــــطينية إلاســـــــــرائيلية ما بين  .1

 ، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.70001-7002معلومات، 
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 ،"تفاصيل خطة "باراك اوباما"للسالم في الشرق ألاوسط"، انظر الرابط:املرصد السوري .12

http://www.syriahr.com/24-5-2009-syrian%20observatory6.htm 

 ،"تفاصيل خطة باراك اوباما للسالم في الشرق ألاوسط"، انظر الرابط:املرصد السوري .11

http://www.syriahr.com/24-5-2009-syrian%20observatory6.htm 

 ، انظر الرابط:79/3/7033املشكلة، ويكيبيديا املوسوعة الحرة،  .14

http://ar.wikipedia.org 

حتالل وإقامة الدولة، املركز الفلســــــطيني لإلعالم وألابحاث والدراســــــات، املصــــــري، هاني، إنهاء الا  .90

 ، انظر الرابط:9/1/7033)بدائل(، 

http://www.malaf.info/
http://www.syriahr.com/24-5-2009-syrian%20observatory6.htm
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http://www.badael.ps 

 املعاهدة الدولية للتخلص من كافة أشكال التمييز العنصري، الجمعية العامة، انظر الرابط: .93

http://www.afswj.com/Media/ebooks/worldRules/16.pdf 

 ، انظر الرابط:79/3/7033املنهج إلاحصائي والانثربولوجي، منتدى معمري للعلوم،  .97

http://maamri-ilm2010.yoo7.com/t2057-topic 

املواقف وردود الفعل الدولية وإلاقليمية والعربية خالل مرحلة عاصــــفة الصــــحراء، املوســــوعة،  .91

 ، انظر الرابط:1/7/7033

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/27/sec032.htm 

 ، انظر الرابط:39/9/7030املوسوعة، أنواع التفاوض وأساليبه،  .99

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Tafawod/sec05.doc_cvt.htm 

 ، انظر الرابط:37/7/7033النقاط الثماني ألبي مازن، صوت القدس اونالين،  .91
http://www.alqudsinfo.com/vb/showthread.php?t=14456 

 ، انظر الرابط:114أميل أمين، باراك اوباما في مواجهة اللوبي الصهيوني"، صحيفة أوان، ع  .99

http://www.awan.com/pages/oped/701994 

 ، انظر الرابط:77/3/7033أنواع الصراع ومفهومه، الجزيرة  .92

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9085D544-2D2D-475C-AC8C-6A6BA339F148.htm 

 ، انظر الرابط:32/9/7030أهمية التفاوض، منتدى تكنولوجيا النجاح،  .91

http://www.balagh.com/najah/zs1drxsp.htm 

 ة الدفاع عن حقوق الالجئين، انظر الرابط:أوضاع الالجئين، لجن .94

http://www.yafa.info/ar/ 

، انظر 9/1/7033، ناثان.ج، هل يبني الفلسطينيون دوله، مؤسسة كارنغي للسالم الدولي، براون  .10

 الرابط:

http://www.carnegieendowment.org/ 

 ، انظر الرابط:79/3/7033بين النزاع والصراع: الشرق ألاوسط، جريدة العرب الدولية،  .13

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=476693&issueno=10805 

 ، انظر الرابط:1/7/7033بوزيدي، انعكاس القطبية الثنائية على العالم الثالث،  .17

http://www.balagh.com/najah/zs1drxsp.htm
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http://mrzarzour.maktoobblog.com 

، انظر 39/7/7033الجزيرة، تقرير الدكتور صـــائب عريقات: الالتزامات بخارطة الطريق، كشـــاف  .11

 http://transparency.aljazeera.net/ar الرابط:

 تضاعف الاستيطان ثالث مرات منذ )أوسلو(، بتسيلم، انظر الرابط: .19

http://www.btselem.org 

 تداعيات النظام الدولي الجديد على مسار تسوية الصراع العربي إلاسرائيلي، منتديات .11

 ، انظر الرابط:1/7/7033 آلاداب والعلوم إلانسانية، .19

http://cu-ghardaia-etud.ahlamontada.net/t1274-topic 

 ، انظر الرابط:2/37/7030تاريخ فلسطين، مؤسسة شهيد فلسطين،  .12

http://www.shahidpalestine.org 

 انظر الرابط:، 349تلحمي، اسعد، التسوية املرحلية، املجموعة  .11

http://www.group194.net 
، عريقــــــات: املفــــــاوضـــــــــــــــــات انتهــــــت واملطلوب آلان قرارات وليس  79/4/7030جريـــــدة القـــــدس ،  .14

 مفاوضات 

 ، انظر الرابط:1/3/7033صراع املصالح والحقوق، منتدى الاقتصاد،  .90

http://news.maktoob.com/forum/news4965      

صـــــــــــــحيفـــة القـــدس، وســـــــــــــنتوجـــه إلى مجلس ألامن فور انتقـــال رئـــاســـــــــــــتـــه من الواليـــات املتحـــدة،  .93

 ، انظر الرابط:79/37/7030

http://www.alquds.com/node/313979 

 جــــــابر بن حيــــــان، العالقــــــات الــــــدوليــــــة بعــــــد الحرب العــــــامليــــــة الثــــــانيــــــة، دليــــــل املثقف العربي، .97

 ، انظر الرابط:39/3/7033

http://jaber.ahlablog.com/ECNiI-b20/CaUaCCE-CaIaaiE-EUI-CaINE- 

CaUCaaiE-CaECaiE-b20-p1.htm 

، موقع وزارة الخــارجيــة إلاســـــــــــــرائيليــة تواصــــــــــــــل، 39/9/7004خطــاب نتنيــاهو في جــامعــة بــار ايالن بتــاريخ 

، انظر الرابط: 7/7/7033  

http://www.altawasul.com/MFAAR 

 ، انظر الرابط:33/9/7030خطوات ومناهج واســتراتيجيات التفاوض، املعهد العربي للتخطيط،  .91

http://www.shahidpalestine.org/
http://news.maktoob.com/forum/news4965
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http://www.arab-api.org/course33/c33_5.htm 

 خروقات إسرائيل التفاقيات )أوسلو(، وحدة شؤون املفاوضات، انظر الرابط: .99

http://www.nad-plo.org/ 

 ، انظر الرابط:39/7/7033دليل عملية السالم، موقع وزارة الخارجية إلاسرائيلية،  .91

http://www.altawasul.com  

 ، انظر الرابط:37/9/7030دروس في علم التفاوض، معهد إلامام الشيرازي للدراسات،  .99

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm 

 ، انظر الرابط: 74/03/7001راديو سوا ، "باراك اوباما يعارض حق عودة الالجئين"،  .92

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=8010827&rid=1502711  

 ، انظر الرابط:31/37/7030شبكة طلبة الجزائر، ما هية الصراع العربي إلاسرائيلي، .91

http://etudiantdz.net/vb/t56107.html 

 ، انظر الرابط:77/3/7033شبكة ومنتديات التاريخ، أزمة الصواريخ،  .94

http://www.eltareekh.com/vb/showthread.php?t=5730 

 ، انظر الرابط:32/9/7030شروط التفاوض، أيادينا للمشروعات وألاعمال،  .20

http://ayadina.kenanaonline.com/topics/57514/posts/83920 

، انظر 31/7/7033شـــــــــــــفيق، منير، اتفـاق )أوســـــــــــــلو( وتـداعيـاته، مكتبة املصـــــــــــــطفى الالكترونية،  .23

 الرابط:

www.mostafa.com 

 ، انظر الرابط:4/4/7030صائب عريقات يكتب الحياة مفاوضات، شبكة إلاعالم العربية،  .27

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=157711&pg=39 

صـــــالح، محســـــن، الاســـــتراتيجيات إلاســـــرائيلية العشـــــر، مركز الزيتونة للدراســـــات والاســـــتشـــــارات،  .21

 انظر الرابط:

www.alzaytouna.net 
 ، انظر الرابط:71/9/7030صالح، ياسين الحاج، حول مفهوم الايدولوجيا وإحاالته، بتاريخ  .29

http://abunawar66.maktoobblog.com 

http://www.arab-api.org/course33/c33_5.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm
http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=8010827&rid=1502711
http://www.eltareekh.com/vb/showthread.php?t=5730
http://ayadina.kenanaonline.com/topics/57514/posts/83920
http://abunawar66.maktoobblog.com/
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، انظر 31/7/7033عبـد الرحمن، بن تومي، تحليـل النزاعـات الـدوليـة، قســـــــــــــم العلوم القانونية،  .21

 الرابط:

http://www.dzworld.net/vb/archive/index.php/t-63261.html 

، انظر 37/9/7030ل، عبد املزيد، هاني، اســـــــــــتراتيجيات التفاوض، أيادينا للمشـــــــــــروعات وألاعما .29

 الرابط:

http://ayadina.kenanaonline.com/topics/57514/posts/83931 

 ، انظر الرابط:2/7/7033عرض تاريخي للقضية الفلسطينية، مركز دراسات الصين واسيا،  .22

http://www.chinaasia-rc.org/index.php?p=36&id=191 

 انظر الرابط:، 31/37/7004عدد الالجئين الفلسطينيين، أرام،  .21

http://www.aaramnews.com/website/71596NewsArticle.html 

 ، انظر الرابط:9/1/7033، ماهر، استراتيجيات مواجهة وليس ردود أفعال، غنيم .24

www.google.com 

 الرابط: فن التفاوض، صحيفة العروبة، انظر  .10

http://ouruba.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=84682881820091003224632  

، انظر 7/1/2011"بـاراك اوباما"بين عباس ونتنياهو"،  -كـالبـاريســـــــــــــ ي مـاســـــــــــــيمو،"أطراف الســـــــــــــالم .13

 الرابط:

http://www.alquds.com/node/225892 

، انظر 74/2/7030كوخ، كريســـتيات، مســـتودع طاقة العالم، قنطره: حوار مع العالم إلاســـالمي،  .17

 الرابط:

http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-670/i.html 

مـأزق املفـاوضـــــــــــــات الفلســـــــــــــطينيـة إلاســـــــــــــرائيلية للطرفين، مقال على ألايام، حمادة فراعنة، انظر  .11

 الرابط:

http://www.al-ayyam.com 

حدة ألامريكية وعملية الســــالم"، موقع حزب الشــــعب الفلســــطيني،  .19 تَّ
ُ
ماهر الشــــريف، "الِواليات امل

9/7/7033 ، 

 انظر الرابط:

http://www.aaramnews.com/website/71596NewsArticle.html
http://www.alquds.com/node/225892
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http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=3110&x=9 

عصــــــــــــــام، املفـــاوض الفلســـــــــــــطيني ومفهومـــه لظـــاهرة التفـــاوض، الركن ألاخضـــــــــــــر، بتـــاريخ محمـــد،  .11

 ، انظر الرابط:39/9/7030

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=8904  

 

 ، انظر الرابط:9/1/7033، 7004مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، "التقرير الاستراتيجي  .19

http://www.alzaytouna.net    

 ، انظر الرابط:37/7/7033مؤتمر مدريد واتفاقية )أوسلو(، شبكة أولي ميديا،  .12

http://www.oleeee.com/forum/t31656.html 

د؟، مؤســــــــــســــــــــة كارنغي للســــــــــالم معشــــــــــر، مروان، هل  .11
َ
ماتت عملية الســــــــــالم الجديدة قبل أن تول

 ، انظر الرابط:9/1/7033الدولي، 

http://www.carnegieendowment.org/ 

 ، انظر الرابط:32/9/7030مفهوم التفاوض،  .14

http://www.khieronline.com/upload/AlTafawd.doc 

 انظر الرابط: 3/3/7033مفهوم التفاوض، ملتقى جامعة ألاقص ى،  .40

http://www.aq-sa.com/t28400-topic 

، انظر 2/7/7033ملخص فلســـــــــطين والقضـــــــــية الفلســـــــــطينية، شـــــــــبكة طالب القدس املفتوحة،  .43

 الرابط:

http://www.stqou.com/vb/archive/index.php/t-55917.html 

 ، انظر الرابط: 31/3/7033موسوعة املعرفة، مؤتمرات واجتماعات،  .47

http://kb.qcat.net/index.php?page=index_v1&c=89 

 ، انظر املوقع الالكتروني:30/9/7030موسوعة املسلم،  .41

http://ar.wikipedia.org 

نعيرات، رائــد، النتــائج العمليــة للمفــاوضـــــــــــــات وآفــاق عمليــة الســـــــــــــالم، جــامعــة النجــاح الوطنيــة،  .49

 ، انظر الرابط:1/7/7033

http://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-4 

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=1550&x=6
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=90044
http://www.oleeee.com/forum/t31656.html
http://ar.wikipedia.org/
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 ، انظر الرابط:9/3/7033، 91نتنياهو لم يوافق على مناقشة القضايا الجوهرية، موقع عرب  .41

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=74242 

أصـــــــــــــولهــــــا الفكريــــــة واهم روادهــــــا والنقــــــد املوجــــــه لهــــــا، ملتقى الاجتمــــــاعيين،  نظريــــــة الصـــــــــــــراع .49

 ، انظر الرابط: 79/3/7033

http://www.socialar.com/vb/showthred.php?t=4819 

ســـــرائيلي، موقع صــــــحيفة ألايام هنري لورانس وافي شـــــاليم في حوار حول الصـــــراع الفلســـــطيني إلا  .42

 ، انظر الرابط:71/3/7033الالكتروني،

http://www.al-

ayyam.com/znews/site/template/article.aspx?did=158091&date=1/23/2011 

 يرة لقلب الحقائق، صالح صبحيه، شبكة فداء ألاقص ى إلاعالمية، انظر الرابط:وثائق الجز  .41

http://www.fedaaqsa.com/NewsDetails.aspx?id=814 

 الرابط:، انظر 77/9/7030وجيه، حسن محمد، الدبلوماسية العربية وإدارة فجوة التفاوض،  .44

http://hassanwageih.com/modules.php?name=News&file=article&sid=74 

 ، انظر الرابط:1/4/7030ويكيبيديا املوسوعة الحرة،  .300

http://ar.wikipedia.org 

، 2/7/7033، مؤســســة شــهيد فلســطين، 7000-3491العاملية مســار املنظمة الصــهيونية  .303
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Abstract : 

In 1991, the Palestine Liberation Organization (PLO) adopted negotiations as a strategic 

option that aimed to put an end to the Israeli occupation and achieve an independent 

Palestinian state that enjoys supremacy. Consequently, negotiations commenced between the 

Palestinian and Israeli parties that lasted more than 18 years. Unfortunately, the negotiation 

process has not achieved the required objective through the diplomacy practiced by the 

Palestinian party that considered negotiations as its fundamental axel. Hence, the  main 

problem arises.  

Has this diplomacy been complementary to the Palestinian struggle process? Have its 

instruments and strategies been disciplined by the Palestinian national reference? Has it 

succeeded in achieving its objectives? If it has failed, is this failure attributed to the adopted 

mechanisms or the nature of the conflict? Is it still able to achieve its expected objectives?  

In order to reach decisive answers and understand the facts, the researcher of this study used 

several methodologies including the conflict-solving, analytical, historical, comparative and 

contrastive methodologies.  

In Chapter One, the study discussed the theoretical frame in which the researcher 

demonstrated the diplomacy concept and its various applications, in addition to the 

negotiation theory and the universal negotiation culture, strategies and methodologies, based 

on the conflict theories to analyze and understand the conflict, demonstrating its nature and 



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 املستقلة إلاسرائيلية وأثرها على تحقيق الدولة الفلسطينية-الدبلوماسية الفلسطينية في املفاوضات الفلسطينية         

 

- 
115 

- 

types, depending on universal scenarios for its cases, assisted by cases that represent cases 

similar to the Arab-Israeli conflict.  

In Chapter Two, the researcher attempted to analyze the Arab-Israeli conflict in general while 

concentrating on the Palestinian section in particular, by using the Zatman-Erman analytical 

pattern in which they discussed the environment and main determiners that determined 

making the decision to start negotiations; then reaching the joint formulation concluded by 

the two parties represented by the Oslo Agreement in 1993. Following this, the dimensions of 

three vital issues were discussed: the refugees, settlements, and economy.  

In Chapter Three, the study discussed the Palestinian negotiation strategy including its nature, 

instruments, objectives, hurdles, and strategic foundations. This is done in order to uncover 

setbacks, if any, and their potential causes and effects for the both the opponent and the 

middlemen. Has the Palestinian case departed from or approached the universal case? Why? 

This is done in order to reveal capability of the Palestinian diplomacy adopted in the 

negotiations to put an end to the occupation and achieve the independent Palestinian state.  

This study reached several findings and provided some recommendations, including: 

The Palestinian- Israeli conflict is characterized with an existential nature that cannot be 

solved categorically, but it can be administered to maximize gains and minimize losses. 

Furthermore, it is characterized with sustainable renewed structure that changes constantly 

because it is governed by interests, demographic, political and cultural fluctuations, in an 

addition to regional and international changes that are controlled by global forces.  

Recommendations: 

It is essential to make use of the regional changes on the Arab level and suspend the 

negotiations within a new Palestinian strategy that leads to cause a crisis that holds Israel 

responsible and makes the USA and the international community intervene effectively.  

 


