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اإلهـــــــــــــــــداء
إىل األمثولة والتضحية والسخاء بال عناء
 ::..إىل والدتي احلنونة ..::

إىل من أرى سعادتي بنيل رضاه
 ::..إىل والدي العزيز ..::

إىل من يفرح لفرحي و يسرهم نـجاحي
 ::..أخوتي و أخواتي ..::

إىل القاسم املشرتك بني هوييت و انتمائي وكربيائي
 ::..وطين فلسطني ..::

إىل أرواح الشهداء الذين روت دماؤهم الطاهرة أرض اإلسراء واملعراج
 ::..إىل هؤالء األحبة أهدي رساليت ..::

البــاحثة

د

الشكر والتقدير
الحمد هلل والشكر له على عونه وتوفيقه لي على إنجاز هـاا الممـا الـام مـا كو يكـوو فـي

ما يفيد المهتميو ،خاصة اتجاه القضية الفلسطينية.

وانطالق ـان م ــو المرف ــاو إالجمي ــا ف ــلنني كتق ــدم يجز ــا الش ــكر والتق ــدير ،وف ــا

ا حتـ ـرام إل ــى

كستاام الجليا ،األستاا الدكتور :عبد السـتار قاسـ أ أسـتاذ العلـوم السياسـية جبامعـة النجـاح-

نــابلس ،علــى تمرمــه إافشـراه علــى هــاا الإحــح ،وعلــى مــا كحــاطني إــه مــو اهتمــام وتوجيــه منــا
يدكت إعداد خطة الإحح ،فقد ساعدني على تخطي الصماب ووهينـي قـوو وةقـة فتمـام إحةـي ،فلـه

منى كا الشكر وا متناو ،وجزاه هللا عني كا الخير.
كم ـ ـ ــا كتق ـ ـ ــدم إالش ـ ـ ــكر والتق ـ ـ ــدير إل ـ ـ ــى كسـ ـ ـ ـرو كماديمي ـ ـ ــة افدارو والسياس ـ ـ ــة ممةل ـ ـ ــة ير يس ـ ـ ــها

الدكتور /محمد المدهوو ،والشكر موصول إلى جميع األسـاتاو فـي األماديميـة علـى مـا يـالوه مـو

الجهد في سييا هاا الصرح التمليمي.

وكتقــدم إالشــكر والتقــدير ألعضــاا لجنــة المناقشــة ك.د .كســامة كيــو نحــا و د .كحمــد الواديــة

لموافقتها على مناقشة هاه الدراسة والحكم عليها.

وكخيـ انر كتوجــه إالشــكر والتقــدير لمــا مــو شــاركني فــي مســيرو إحةــي ،ومــو منحنــي مملومــات

قيم ــة كةن ــاا إع ــداد الخط ــة والإح ــح ،والش ــكر موص ــول لجمي ــع الشخص ــيات ال ــايو ة ــروا الرس ــالة
إمقاإالتهم الشخصية.

للجميع كهدم لهم خالص الشكر والتقدير ،وخالص امتناني ،وهللا ولي التوفي ،،،

واهلل ويل التوفيق،،،
الباحثة

ه

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى مناقشة املفاوضات الفلسطينية اإلسـراييلية وانعكاسـاا ا علـى

الوحـــدة الوةنيـــةأ )2011 -1993أ حي ــح المدي ــد م ــو ا تفاقي ــات ي ــيو الط ــره الفلس ــطيني

وافس ار يلي ،وما لها مو كةر على القضية الفلسطينية و سـيما اتفـاأ كوسـلو عـام  ،1993ومـرو انر

يجميع ا تفاقيات التي ُوقمت.

كمــا تــم الحــديح عــو الخلفيــة التار خيــة للمفاوضــات ،ومناقشــة مفهــوم المفاوضــات ،والتطــرأ

للمناصـ ــر األساسـ ــية فـــي عمليـ ــة التفـ ــاو

 ،إافضـ ــافة إلـ ــى ا سـ ــتراتيجيات التفاوض ــية ،وشـ ــرو

المفاوضـ ــات الناجحـ ــة ،وتـ ــم الحـــديح عـــو نشـــطو وتطـــور المفاوضـــات الفلسـ ــطينية افس ـ ـ ار يلية ،و

مقـــدمات توجـ ــه منرمـ ــة التحر ـ ــر الفلسـ ــطينية للتفـ ــاو
والتفاو

 ،وميـ ــررات إس ـ ـ ار يا لالعت ـ ـراه إالمنرمـ ــة

ممها ،إضـافة إلـى الحـديح عـو الوحـدو الوطنيـة ،وتقـديم ر يـة فلسـطينية للوحـدو ،تتمةـا

في دور منرمة التحر ر و الفصا ا الفلسطينية لتمز زها ،و كةر الفسـاد فـي التفـاو

علـى الوحـدو

الوطنيــة و ا نتمــاا الــوطني ،إضــافة إلــى استشـراه لمســتقيا المفاوضــات الفلســطينية افس ـ ار يلية،

والحديح عو اليدا ا والحلول عو المفاوضات للوصول للوحدو الوطنية.
وقــد تــم ا ســتمانة إمجموع ــة مــو المنــاهي الملميــة ف ــي التحليــا ،المــنهي التــار خي ،والم ــنهي

المقارو والمنهي ا ستشرافي ،الك لمال مة هاه المنـاهي لمةـا هـاا النـو مـو الد ارسـات ،وا سـتمانة
يإم

النرر ات المصاحإة لتطور المالقات الدولية.

وقد قدمت الدراسة مجموعة مـو ارراا حـول المفاوضـات الفلسـطينية افسـ ار يلية ،مـو خـالل

المقـاإالت مـع إمـ

الشخصـيات الإـارزو ممـو لـديهم القـدرو علـى د ارسـة وتحليـا واقـع المفاوضــات

الفلسطينية افس ار يلية.
وتمثـــج معتمـــا الدراســـة مـــ  :األم ــاديمييو والمةقف ــيو والمفك ــر و الق ــادر و عل ــى اس ــتيماب
المرحلــة ،وتحليــا مكوناتهــا ،وربــا المالقــات الجدليــة إمضــها يــإم

 ،والوصــول إلــى اســتنتاجات

حول المرحلة يخصوص الوحدو الوطنية الفلسطينية ومسـتو ا لتـزام الفلسـطيني إـالحقوأ الوطنيـة

الفلس ــطينية الةايت ــة ،كم ــا يخص ــوص المين ــة فق ــد تمةل ــت ف ــي كس ــاتاو عل ــم السياس ــة ف ــي الجامم ــات
الفلسطينية و افعالمييو الإارز و والمحلليو السياسييو ،والمةقفيو المفكر و السياسييو.
وخلصت الدراسـة للـم معمو ـة مـ الجتـاان وكـا مـ

هم ـا :كو السياسـة الفلسـطينية مـا

ازلــت ريــر قــادرو علــى ممالجــة األســإاب الر يســية للقضــايا المحور ــة فــي القضــية الفلســطينية ،ولــم
ترتـ ـ ـ المفاوض ـ ــات السياس ـ ــية لتطلم ـ ــات الش ـ ــمب الفلس ـ ــطيني و مال ـ ــه ،وت ـ ــردم النر ـ ــام السياس ـ ــي
و

الفلســطيني ،وريــاب الشـرامة السياســية ،وانمــدام التوافـ الــوطني نتيجــة لتخطــاا التــي وقمــت فيهــا
الفصا ا وخصوصان حركتي فتح وحماس.

كما قدمت الدراسة كيضان مجموعة مو التوصـيات والتـي كـاو كهمهـا :ضـرورو اتخـاا صـانمي
السياسة الفلسطينية خطوات عملية سياسية ،لتمـوو قـادرو علـى ممالجـة األسـإاب الر يسـية للقضـايا
المحور ة في القضية الفلسطينية ،وكو ترت إالمفاوضات لتتناسب مع تطلمات الشـمب الفلسـطيني

و مالــه ،واصــالح النرــام السياســي الفلســطيني ،وتمــر س الش ـرامة السياســية الحقيقيــة يــيو األح ـزاب
الفلسطينية.
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Abstract
This study aims to discuss the consequences of the Palestinian Israeli
negotiations and the many agreements that signed between the two sides,
especially Oslo agreement, and their impacts on the national unity (1993 –
2011).
It also discusses the historic background of the negotiations, the
concept of negotiations, the main elements of the negotiation process,
negotiation strategies, and the terms of the successful negotiations. In
addition, it discusses the inaugurations and development of the Palestinian
Israeli negotiations, the first steps of PLO towards negotiation and the
justifications for Israel to recognize and negotiate with PLO.
Furthermore, the study addresses the national unity and offers a
Palestinian vision for it represented in the role of PLO and the Palestrina
factors to promote it and the negative impact of corruption on it and the
national affiliation. Also, it explores the future of the Palestinian Israeli
negotiations, and addresses the alternatives and solutions of negotiations
agreement to reach the national unity.
The study follows the crisis management, the elite studying, the
exploratory, the comparative, and the historical approaches that suit this
type of studies.
The study presents a group of views about the Palestinian Israeli
negotiations through conducting interviews with some the prominent figures
who have the ability to study and analyze the reality of the negotiates
between the two sides.
The study community is Academicians, intellectuals and thinkers,
who are capable to realize the political stage, analyze its components, link
the dialectical relationships to each other and reach conclusions about the
stage concerning the Palestinian unity and the level of the Palestinian
commitment to the Palestinian inalienable national rights.
The study sample is professors of political sciences at the Palestinian
universities, prominent journalists, political analysts and political thinkers.
The most important conclusions of the study are as follow:
The Palestinian politics is still incapable to tackle the main reasons of
the central issues in the Palestinian cause. Negotiations did not live up to the
aspirations of the Palestinian people and their hopes. The deterioration of
the Palestinian political system, the absence of political partnership and the
ح

lack of national consensus as a result of Lack of mistakes made by the
factions, especially Fatah and Hamas.
The most important recommendations of the study are as follow:
It's necessary to decision makers to take concrete political steps to
tackle the main reasons of the central issues in the Palestinian cause and
negotiations to live up to the aspirations of the Palestinian people and their
hopes. The great need to reform the Palestinian political system and enhance
the real political partnership among the Palestinian factions.
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1

المقدمة:
تمــد الممليــة التفاوضــية شــكالن مــو كشــكال المالقــات الدوليــة منــا نشــوا المجتممــات الإشــر ة،

وهــي عمليــة ممقــدو ،متشــاإكة ومتداخلــة ،نر ـ انر لتمــدد كإمــاد ومصــادر الرــاهرو ،وتشــاإك تفاعالتهــا
وتطةيراتهــا المإاش ـرو وريــر المإاش ـرو ،وه ـى رــاهرو إنســانية ت ـرتإا إالســلوك افنســاني منــا كو عــره

الإش ــر حال ــة ا س ــتقرار والتجم ــع والتوس ــع وا نتش ــار ،ل ــاا نج ــد كو المفاوض ــات ق ــد ش ــكلت مح ــو انر
كساس ــيان فـ ــي الق ــانوو الـ ــدولي من ــا كقـ ــدم المصـ ــور ،كطح ــد الوســـا ا الديلوماس ــية المس ــتخدمة لحـ ــا

النزاعات.

ونحو هنا إصدد المفاوضات الجار ة ييو الطره افس ار يلي  ،والطره الفلسـطيني المتمةـا

فــي الســلطة الفلســطينية ،فمنــا قــدوم هــاه الســلطة إلــى قطــا ر ـزو والضــفة الغربيــة ،إقيــادو الــر يس
ياسر عرفات ،في عام 1994م كانت جلسات المفاوضات مستمرو ،وتنقطع في إمـ

األحيـاو،

فتلك المفاوضات ييو الطرفييو لم تتناول القضايا الجوهر ـة حتـى ارو ،كقضـية الالج ـيو والقـدس
وا ستيطاو وح المودو ،وإقيت هاه القضايا مملقة لمفاوضات الوضع النها ي.

ولــم تــتمكو هــاه المفاوضــات مــو الوصــول إلــى تحقيـ إنجــاز ملمــوس علــى األر

و خلـ

حالــة مــو ا خــتاله فــي الســاحة الداخليــة الفلســطينية ،والمتمةلــة فــي األح ـزاب ،ووجــود حالــة مــو
ا خــتاله الــداخلي و ســيما إمــد فــوز حركــة حمــاس فــي ا نتخاإــات التشــر مية عــام  ،2006ومــا

تإمهــا مــو كحــداح واقتتــال داخلــي ،وانتقــال المس ـ وليو الحكــومييو الســاإقيو إلــى الضــفة الغربيــة،

وبهاا كصإح هناك حكومتاو :حكومة تصر ف األعمال في(الضـفة الغربيـة) والحكومـة المقالـة فـي

(قطا رزو).

كــاو هــاا مــو شــطنه تمز ــز حالــة الفرقــة وا نقســام الــداخلي الفلســطيني ،ومــا نــتي عنهــا مــو

حالــة الت ارش ـ افعالمــي و السياســي يــيو األط ـراه الفرقــاا ،حيــح رهــرت مجموعــة مــو الفواعــا
األساســية التــي لميــت دو انر مهم ـان علــى حالــة الوحــدو الوطنيــة الفلســطينية ،تمةــا هــاا فــي الرــروه
افقليمية مو جهة ،و عدواو  2009-2008و 2012مو جهة كخر  ،وكاو مـو المفـرو

تموو هاه الحروب فرصة اهيية للتضامو مع رزو ،ووقف التنسي األمني مع إس ار يا.
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كو

مشكلة الدراسة:
هناك حديح يمتد على مد سنوات حول إقامة دولة فلسـطينية دوو كو تلـوح إـاألف فرصـة
تت ارف ـ مــع التطــورات الممليــة فــي الضــفة

حقيقيــة فقامتهــا .وكةافــة الحــديح عــو إقامــة الدولــة
الغربية وقطا رزو.

فملـى المســتو الفلســطيني ييــدو كو الحـديح عــو إقامــة دولــة ،كـاو يــديالن ســترجا الحقــوأ

الوطنيــة الةايتــة للشــمب الفلســطيني والتــي تــتلخص فــي ةــايتيو فقــا وهمــا ،حـ المــودو وحـ تقر ــر

المصير على مد السنوات ،فقد توقف الحديح عو ح المودو ،ولم تستفد القيادو الفلسطينية مو
قرار األمم المتحدو( )181عام  1947الام نص على تقسيم فلسطيو إلـى دولتـيو كحـدهما عربيـة
وليســت فلســطينية ،واألخــر يهوديــة ،و مــو ق ـرار  194الخــاص إــالمودو ،كمــا كو قيــام منرمــة
التحر ــر الفلســطينية إــا عتراه يلسـ ار يا عــام  ،1993قــد كسـقا حـ المــودو مــو الناحيــة الممليــة،

فمو يمتره يلس ار يا يمتره إسيادتها علـى األر
يلعادو مالييو الفلسطينييو إلى كراضيهم.

الفلسـطينية ،ومـو يمتـره إسـيادتها ينفـي حقـه

وقد تميزت المفاوضات على مر السنيو إطنها رير متماف ة ،فلس ار يا تتمتع إالقوو المسـكر ة

وا قتصادية والسياسية ،إضافة لالك انحياز الو يات المتحدو األمر كيـة لهـا ،وفـي المقايـا الطـره
الفلس ـ ــطيني تح ـ ــت ا ح ـ ــتالل ،وكرل ـ ــب األطـ ـ ـراه افقليمي ـ ــة والدولي ـ ــة ض ـ ــارطة عل ـ ــى المف ـ ــاو

دور سـليي علـى القضـية الفلسـطينية،
الفلسطيني ،ما ينـتي عـو تلـك المفاوضـات يـيو الطـرفيو لهـا ٌ
ٌ
وس ــيإان لح ــدوح ا نقس ــام الفلس ــطيني وع ــدم الوص ــول للوح ــدو الوطني ــة ،فـ ـللى مت ــى ستس ــتمر ه ــاه
المفاوضــات وإــطم صــورو إاا لــم تحق ـ كهــدافها ،لــاا جــاات هــاه الد ارســة للمشــف عــو مــد قــدرو

المفاوض ــات الفلس ــطينية افسـ ـ ار يلية عل ــى تحقيـ ـ الوح ــدو والمص ــلحة الوطني ــة ي ــيو كين ــاا الش ــمب
الفلسطيني ،و نية عو هاه المشكلة س ال ر يس وهو:

ما تأثري املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على واقع ومستقبل الوحدة الوطنية ؟
ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية:
 .1مــاهي ماهيــة التحــول الفكــرم الفلســطيني والمتغي ـرات المحيطــة إــه ،التــي كدت إلــى قيولــه
إكافة مشار ع التسوية السياسية؟

 .2ما المقصود إالمفاوضات الفلسطينية افس ار يلية؟

 .3ما كسإاب نشطو وتطور المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية؟
 .4كيف كةرت المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية على حالة الوحدو الوطنية؟
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 .5ما مستقيا المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية؟

 .6ما مد تطةير المواما الداخلية والخارجية على الوحدو الوطنية؟
 .7ما دور منرمة التحر ر الفلسطينية في تمز ز الوحدو الوطنية؟

همية الدراسة:
يد مو افشارو إلى كو كهمية هاا الإحح تممو في دراسة موضو المفاوضات الفلسطينية

افسـ ار يلية ،ويــطتي فــي كونــه يتنــاول عمليــة التفــاو

يــيو الطــره افسـ ار يلي والطــره الفلســطيني

المتمةــا فــي الســلطة الفلســطينية ،ومــا يينهمــا مــو حالــة تصــار منــا يدايــة رهــور الص ـ ار المربــي

افس ار يلي.
ومو هنا يد مو توضيح األهمية النرر ة واألهمية التطييقية لهاه الدراسة وتتلخص فيما يلي:
 األهمية الجظرية :قدمت الدراسة كسسان إحةيـة وعلميـة تضـفي الجديـد إلـى المكتإـة المربيـة،

وال ــى حق ــا المفاوض ــات حي ــح يمك ــو للمختص ــيو والدارس ــيو ف ــي حق ــا المل ــوم السياس ــية
والديلوماسية ا ستفادو إشـكا نرـرم عنـد قيـامهم إممليـة تحليـا كافـة الرـواهر ا جتماعيـة

المتملقة يهاا المجال.

 األهميــــة التطبيقيــــة :كوض ــحت الد ارس ــة كو المفاوض ــات ش ــكلت انح ارفـ ـان فلس ــطينيان عل ــى
الشرعية الفلسطينية المتمةلة إالميةاأ الوطني الفلسطيني والقانوو الةورم لمنرمة التحر ـر
الفلس ــطينية ،وانح ارفـ ـان عل ــى التطلم ــات الفلس ــطينية وا لتـ ـزام الفلس ــطيني إ ــالحقوأ الوطني ــة
الةايتـ ــة للشـ ــمب الفلسـ ــطيني ،وإالتـ ــالي كح ـ ـدةت تصـ ــدعان إالمفـ ــاهيم الفلسـ ــطينية ،وإـ ــالوعي

الفلس ــطيني ،ووض ــمت الفلس ــطيني ض ــد الفلس ــطيني إس ــيب التزامه ــا إا تفاقي ــات الموقم ــة

والم كــدو علــى ضــرورو حمايــة األمــو افس ـ ار يلي ،وم ـو هنــا يمكــو القــول كيــو هــي حقــوأ
وكمو المواطو والدولة الفلسطينية.
وعملــت ه ــاه الد ارس ــة عل ــى د ارس ــة المفاوضــات وفـ ـ

لي ــات الإح ــح الملم ــي المتإم ــة،

لتقــديم ليــة واضــحة تتضــمو مـواطو القــوو والضــمف لالســتفادو منهــا فــي القضــية الفلســطينية
مو جانب ،وكنها قدمت دراسة تخدم القضية الفلسطينية وما لها مو كةر واضح علـى الوحـدو
الوطنية ،وكيفية التماما مع الطره ارخر إالشكا السليم ،وكالك عملت الدراسة على نشر

الـوعي لـد المجتمــع الفلسـطيني عـو كهميــة الـدور الـام تلمإــه المفاوضـات والوحـدو الوطنيــة
تجاه عالقة المجتمع الفلسطيني مع المجتمع افس ار يلي ،يا وشموب المالم.
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هداف الدراسة:
 .1التمــره علــى ماهيــة التحــول الفكــرم الفلســطيني والمتغي ـرات المحيطــة إــه ،التــي كدت إلــى
قيوله إكافة مشار ع التسوية السياسية.

 .2التمره على المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية.

 .3دراسة نشطو وتطور المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية.
 .4استم ار

انمكاسات المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية على حالة الوحدو الوطنية.

 .5استشراه مستقيا المفاوضات ييو الطرفيو الفلسطيني وافس ار يلي.
 .6ممرفة مد تطةير المواما الداخلية والخارجية على الوحدو الوطنية.
 .7دراسة دور منرمة التحر ر الفلسطينية في تمز ز الوحدو الوطنية.

مج ن الدراسة:
منهي الدراسة هـو الطر قـة الإحةيـة التـي يختارهـا الإاحـح للوصـول إلـى مملومـات تمكنـه مـو

افجاإــة علــى مشــكلة الإحــح الر يســية وكس ـ لتها الفرعيــة ،وقــد تتنــو منــاهي الإحــح فيختــار منهــا

الإاحح ما يناسب طر قة ممالجة الموضو .

ولإلجابة على أسئلة الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على عدة مناهج من ا:
 .1املن ج التارخيي :اسـتخدم الإاحـح المـنهي التـار خي فـي الد ارسـة ،ليممـا علـى د ارسـة التطـور
التار خي لموضو الدراسة.

 .2المــــج ن المقــــار  :للمقارنـ ــة يـ ــيو السياسـ ــات والتمتيكـ ــات التـ ــي اتإمهـ ــا الالعيـ ــوو الر يسـ ــيوو
إموضو الدراسة.
 .3المج ن االستشرافي :يهده هاا المنهي إلـى صـيارة التوقمـات والسـنار وهات لممـالم المجتمـع
الر يسية ،واستمشاه المالقات المستقيلية لراهرو محا الإحح.
إل ــى جان ــب ال ــك ت ــم ا س ــتمانة ف ــي التحلي ــا ي ــإم

الدولية:

النرر ــات المص ــاحإة لتط ــور المالق ــات

اا
 .1لدارة األزمــة :و هــده إلــى التمــره علــى كزمــة المفاوضــات الفلســطينية افس ـ ار يلية س ـو ٌ
أ
المتإمــة يــيو
علــى كســإايها وتطورهــا ،فض ـالن عــو التطــر إلــى ا ســتراتيجيات والتمتيكــات ُ
الطرفيو ،وما له مو انمكاس على حالة الوحدو الوطنية الفلسطينية.
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 .2دراســة الجخبــة" جخبــة القــوة" :تــم ا ســتمانة ينرر ــة النخإــة لد ارســة ســمات النخإــة ودورهــا
الم ةر ،وعالقتها إالنرام السياسي ،مو خالل تحليا المالقة ييو دور النخإة في صـناعة

القرار الفلسطيني.

حدود الدراسة:
 الحد الموضو ي :المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية و انمكاساتها على الوحدو الوطنية.
 الحــد المكــاجي :يشــما افطــار الجغ ارفــي لدولــة فلســطيو كمــا هــي محــددو فــي ا تفاقيــات
والق اررات الدولية "قطا رزو والضفة الغربية".
 الحد الزماجي :منا توقيع اتفاأ كوسلو عام ،1993وحتى عام  ، 2011كانت هاه مرحلة
توقيع المديد مو ا تفاقيات مع الجانب افس ار يلي.

متغيرات الدراسة
 المتغير المستقج :المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية.
 المتغير التابا :الوحدو الوطنية.

معتما الدراسة:
يتموو مجتمع الدراسة مو النخب الم ةرو على صنع القرار ،مو كماديمييو ومةقفيو ومفكر و
قـ ــادر و علـ ــى اسـ ــتيماب المرحلـ ــة وتحليـ ــا مكوناتهـ ــا ،وربـ ــا المالقـ ــات الجدليـ ــة إمضـ ــها يـ ــإم

،

والوصول إلى استنتاجات حول كا مرحلة مـو الم ارحـا التـي مـرت يهـا المفاوضـات السياسـية يـيو

الطـرفيو وتطةيرهـا علــى الوحـدو الوطنيـة الفلســطينية ،ومسـتو ا لتـزام الفلســطيني إـالحقوأ الوطنيــة

الفلسطينية الةايتة.

يجة الدراسة:
 كساتاو علم السياسة في الجاممات الفلسطينية.
 المحللوو السياسيوو الإارزوو.
 مةقفوو ومفكروو سياسيوو.
وسوه تمتمـد الإاحةـة ختيـار عينـة ريـر متحيـزو ،وصـاحإة راا حـرو ريـر مقيـدو إفصـا ا،

مو كجا الحصول على نتيجة كمةر شمو ن ودقة والمامان إالموضو .
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دوات الدراسة:
اعتمــدت هــاه الد ارســة علــى كســلوب المقايلــة الشخصــية وكجــرت الإاحةــة إمـ

المقــاإالت مــع

الشخص ــيات الفلس ــطينية مم ــو ل ــديهم الق ــدرو عل ــى د ارس ــة وتحلي ــا واق ــع المفاوض ــات الفلسـ ــطينية
افس ار يلية.

مصادر الدراسة:
 .1مصادر كولية (المقايلة الشخصية).

 .2مصادر ةانوية (المتب والمراجع والدور ات والمواقع افلمترونية والدراسات الساإقة).

الدراسات السابقة:
والا :الدراسات الفلسطيجية المحلية:
 .1د ارس ــة درويـ ـ  ،عي ــد الس ــالم .)2013(.ثــــر االخــــتول فــــي شــــروي التفــــاوض الفلســــطيجي

اإلس ـراايلي لــم ليعــاد حــج للقضــية الفلســطيجية .رســالة ماجســتير ريــر منشــورو .قســم التخطــيا
والتنمية السياسية ،جاممة النجاح الوطنية :نايلس.
هدفت الدراسة إلى تسـليا الضـوا حـول افشـكالية الناتجـة عـو اهـاب قيـادو منرمـة التحر ـر
إلى خيار التفاو

في الوقت الام رايت فيه مقومات وشرو التفاو

الصحيحة.

واســتخدم الإاحــح فــي د ارســته المــنهي الوصــفي التحليلــي للتوصــا إلــى ممرفــة دقيقــة عــو كةــر

ا ختالل في شرو التفاو

افس ار يلي على إيجاد حا للقضية الفلسطينية.

وخلصـت الد ارسـة إلـى كنــه

يـد للممليـة التفاوضــية حتـى تمـوو ناجحــة ومةمـرو مـو ا ســتناد

إلى كسس ومقدمات صحيحة تمنحهـا القـوو ،وكو المملومـات الصـحيحة للممليـة التفاوضـية ضـمانة
كمي ــدو لنجاحه ــا ،وكنه ــا عملي ــة جز ي ــة ض ــمو توج ــه ع ــام وجه ــد
والمصطلحات على األر .

ينقط ــع ع ــو الس ــياقات المام ــة

وكوصــت الد ارســة كنــه يتمــيو علــى القيــادو الفلســطينية إلــى التقيــيم الملمــي المنهجــي الشــاما

والإحــح عــو المكاســب والمخاســر المترتإــة عليهــا ،وضــرورو إعــادو النرــر فــي تــداعيات التفــاو

السـ ــليية ،والممـ ــا علـ ــى إ ازلـ ــة األسـ ــإاب التـ ــي كدت إلـ ــى حـ ــدوح ا نقسـ ــام فـ ــي السـ ــاحة السياسـ ــية

الفلسطينية.

7

 .2د ارسـة عميـر ،ميسـوو.)2012(.الجخبــة السياسـية الفلســطيجية و ثرهـا لــم الوحـدة الوطجيــة"
جخبة المعلس التشريعي الثاجي جموذعا" .رسـالة ماجسـتير ريـر منشـورو  .قسـم التخطـيا والتنميـة

السياسية ،جاممة النجاح الوطنية :نايلس.

هدفت إلى دراسة مفهوم النخإة السياسية الفلسطينية ،كمـا تإحـح فـي مفهـوم الوحـدو الوطنيـة

الفلســطينية ،ومقوماتهــا ،ور يــة النخإــة السياســية فــي المجلــس التشــر مي للوحــدو الوطنيــة ،وتممــو

كهمي ــة الد ارس ــة ف ــي ممرف ــة دور النخ ــب ف ــي الم ــطزأ السياس ــي ،وا نقس ــام السياس ــي ،وص ــموإات
المصالحة الوطنية.
واستخدمت الدراسة منهي النخإة ،لما يتميز إه مو قدرو على د ارسـة سـمات النخإـة وتغيرهـا،

واعتم ــدت الم ــنهي الوص ــفي التحليل ــي ،مس ــتمينة إ ــطدوات الد ارس ــة الت ــي س ــتمتمد عل ــى المق ــاإالت

الشخصية ألعضاا مو المجلس التشر مي الةاني ،لتفسير الراهرو موضو الدراسة.

الدرسـ ــة إضـ ــرورو تمرـ ــيم الضـ ــغا علـ ــى النخإـ ــة السياسـ ــية الوطنيـ ــة مـ ــو خـ ــالل
وكوصـ ــت ا
الم سســات ،واألف ـراد علــى حــد س ـوااك فعــادو تشــكيا نفســها م ـرو كخــر ك حتــى تممــا هي ــة واحــدو
موحدو ،وتمما علـى صـيارة يرنـامي سياسـي موحـد قايـا للتطييـ والتنفيـا ،و ـراه الفلسـطينيوو فـي

الم سسات والمياديو ،فالشمارات لم تمد مقيولة.

 .3د ارســة طالــب ،موســى .)2011(.دور اإل ــوم الفلســطيجي فــي تعزيــز الوحــدة الوطجيــة لــدى

طالبــات العامعــات الفلســطيجية فــي زطــا

ــزة .رســالة ماجســتير ريــر منشــورو  .جاممــة األزهــر:

رزو.
هدفت الدراسة إلى ممرفة دور وسا ا افعالم في تمز ز الوعي إمفهوم الوحدو الوطنية لـد

شر حة مو ش ار ح المجتمع الفلسطيني.

واســتخدمت الد ارســة مــنهي المســح إالمينــة للوصــول إلــى النتــا ي المطلوإــة ،واســتخدمت كداو

ا ستقصاا لجمع الييانات مإاشرو مو المينة المختارو.

وخلصــت الد ارســة إلــى المديــد مــو النتــا ي تتمةــا كهمهــا فــي كو :ح ـوالي  %92.1مــو عين ـة

الدراسة تتاإع وسـا ا افعـالم الفلسـطينية وهـو مـا يشـير إلـى متاإمـة الطالإـات لمـا التطـورات التـي

تح ــدح عل ــى الس ــاحة الفلس ــطينية كو فيم ــا يتملـ ـ إالقض ــية الفلس ــطينية ،ونس ــإة  %37.3ي ــر كو

افعــالم الفلســطيني هــو األمةــر حرص ـان علــى تمز ــز الوحــدو الوطنيــة ،واتضــح كو نســإة كيي ـرو مــو
عين ــة الد ارس ــة

ت ــر ف ــي المص ــطلحات السياس ــية المس ــتخدمة ف ــي وس ــا ا إع ــالم ف ــتح وحم ــاس

مصطلحات مقيولة.
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وكوصــت الد ارســة إضــرورو ا يتمــاد عــو وســا ا افعــالم الفلســطينية الحزبيــة وخاصــة التاإمــة

لما مو حماس وفتح عو كسلوب التشهير والتشـويه المتممـد ،وكـالك ز ـادو المواضـيع المخصصـة

للحديح عو الوحدو الوطنية في التلفز وو ،وا يتماد عو الماب والتلفي لمحاولة إعادو المصـداقية
لد الجماهير في وسا ا افعالم الفلسطينية ،وز ادو مساحة الوقت لليـرامي التفاعليـة التـي تمطـي

الجماهير الفرصة للتميير عو ركيها.
 .4د ارســة دروي ـ  ،عيــد المز ــز .)2010(.ليــات تعزيــز الوحــدة الوطجيــة بــي القــوى والفصــااج

الفلسطيجية و ثرها لم التجمية السياسـية فـتح وحمـاس جموذعـ ا .رسـالة ماجسـتير ريـر منشـورو.
قسم التخطيا والتنمية السياسية ،جاممة النجاح الوطنية :نايلس.

هدفت هاه الدراسة إلى مناقشة تطةير ليات الوحدو الوطنية ييو القو الفلسطينية في التنمية

السياسية ،فتح وحماس نمواجان لما يشكالنه مو حضور سياسي إارز على الساحة الفلسطينية.

واســتخدمت الد ارســة المــنهي الوصــفي التحليلــي للوقــوه علــى الجوانــب الهامــة ،والــك لمناســإة هــاا
المنهي للدراسة ،واستخدمت كداو المقايلة مع المحلليو السياسييو واألماديمييو فةراا مملوماتها.

وخلصــت الد ارســة إلــى مجموعــة مــو ا ســتنتاجات كهمهــا كو تلــك ارليــات تشــكا منطلقــات

هامة نحو تمز ز الوحدو الوطنية ييو القو والفصا ا الفلسطينية ،وكو تحقي التنمية السياسية في
فلسطيو يإقى رهينة نجاح األطراه الفلسطينية في ليات تمز ز الوحدو الوطنية.
وكوصــت الد ارســة إلــى ضــرورو الســمي نحــو تشــكيا هي ــة قياديــة مشــتركة تمةــا قيــادو عليــا
للشمب الفلسطيني ،وتوسيع دا رو المشاركة الجماعية في القرار السياسي.
 .5د ارســة عرفــات ،حنــاو .)2005(.ثــر اتفــاس وســلو لــم الوحــدة الوطجيــة واجعكاســات

لــم

التجميـــة السياســـية .رس ــالة ماجس ــتير ري ــر منش ــورو  .قس ــم التخط ــيا والتنمي ــة السياس ــية ،جامم ــة

النجاح الوطنية :نايلس.
ه ــدفت الد ارس ــة إل ــى التم ــره عل ــى كة ــر اتف ــاأ كوس ــلو عل ــى الوح ــدو الوطني ــة الفلس ــطينية ،و

وضمت كمام القارئ ا تفاأ وما تإمه مو اتفاقيات كخر  ،يهده ممرفة مـد تناسـيها مـع الميةـاأ

ال ــوطني ،وبين ــت الد ارس ــة كو الفص ــا ا الفلس ــطينية كان ــت عا قـ ـان كم ــام الوح ــدو الوطني ــة مـ ـو خ ــالل
تمصيها الفصا لي ،وممارستها على كر

الواقع ،وعملت على تمز وحدو الشمب الفلسطيني.

واس ــتخدمت الإاحة ــة الم ــنهي الوص ــفي التحليل ــي وال ــام يمم ــا عل ــى جم ــع المملوم ــات م ــو
مصادرها المختلفة و خضمها إمد الك للتمحيص والتحليا وصو ن إلى النتا ي.
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وخلصت الدراسة إلى عدو استنتاجات حول مسطلة الوحدو الوطنية وهي علـى قـدر كييـر مـو

األهمية ،ومو الممكو كو تسـاعد صـانع القـرار الفلسـطيني فـي عمليـة التخطـيا والتنفيـا ،وهـي كنـه
شــهدت فت ـرات التــوتر الحــاد مــع ا حــتالل افس ـ ار يلي عل ـى مشــاعر الوحــدو الوطنيــة الجماهير ــة

والفصــا لية ،وكو علــى الشــمب الفلســطيني يلت ـ م و رتفــع مســتو التمــاوو يــيو صــفوفه كلمــا اشــتد

التحدم افس ار يلي كو كلما قرر الفلسطينيوو تصميد التحدم في مواجهـة ا حـتالل ،وكو الفصـا ا
تشكا سيإان هامان في إحداح الشروخ الداخلية الفلسطينية في زمو ا ستقرار.

وكوصت الد ارسـة إلـى كو المفاوضـات مـع إسـ ار يا عإـارو عـو مصـدر هـام للفرقـة الفلسـطينية

وتمز ـ وحدتــه ،وعلــى القيــادو الفلســطينية وقــادو الفصــا ا كو ت ـوازو يــيو محاســو الوحــدو الوطنيــة
ومحاسو التفاو

مع إس ار يا ،لتر كم طر ـ تختـار ،ومـو الضـرورم وقـف الفسـاد فـي السـلطة

الوطنية ألو في الك ما يإمح المراهية واألحقاد و دم إلى ا ستهتار إحقوأ الناس.
 .6د ارسـة نهــاد الشــيخ خليـا إمنـواو( موزـ

الشــي

حمــد ياســي مـ الوحــدة الوطجيــة) ،مـ تمر

افمام الشهيد كحمد ياسيو ،الجاممة افسالمية إغزو عام.2005
هدفت الدراسة إلى الإحح والتحليا في مواقف الشيخ كحمد ياسيو مو الوحدو الوطنية ،التي
يتطلـ ــع لهـ ــا الشـ ــمب الفلسـ ــطيني ،والتـ ــي عجـ ــزت القـ ــو السياسـ ــية عـ ــو تجسـ ــيدها واقم ـ ـان ملموس ـ ـان،
وكــاو يســتند إلــى يــات القــرو المــر م فــي التــدليا علــى صــحة موقفــهك ويمتيــر كو ا لت ـزام إالوحــدو

الوطنية موقف إسالمي كصيا.
واستخدم الإاحح المنهي الوصفي التحليلي والام يمما على جمع المملومات مو مصـادرها
المختلفة و خضمها إمد الك للتمحيص والتحليا وصو ن إلى النتا ي.

وخلصــت الد ارســة إلــى عــدو اســتنتاجات إــطو الشــيخ كحمــد ياســيو كــاو ســإاقان فــي الــدعوو إلــى

الوح ــدو الوطني ــة حفارـ ـان عل ــى تماس ــك النس ــيي ا جتم ــاعي الفلس ــطيني ومكافح ــة جه ــود ا ح ــتالل
المدوانية الرامية إلى إضماه هاه اليني مو خالل زر الممالا وتشـجيمهم علـى الفسـاد واففسـاد،
وكمد على ضرورو نيا الفرقة وا قتتـال حتـى يتحـرر وطننـا و نتصـر شـمإه ونقـيم دولتنـا الفلسـطينية

وعاصمتها القدس إو شاا هللا.
وكوصت الدراسة إلى ضرورو التوصا إلى يرنامي وطنـي مشـترك ،يجمـع كـا فصـا ا الممـا

الوطني وا رتقاا إلى مستو يمةا القواسم المشتركة التي ي مو يها الجميع.

10

ثاجي ا :الدراسات العربية:
 .1في النـدوو التـي عقـدت فـي مركـز د ارسـات الشـرأ األوسـا ،بعجـوا المفاوضـات "اإلسـراايلية-
الفلسطيجية" ومخاطرها لم الوحدة الوطجية األردجية ،في األردو يتار خ .2014/2/17
هــدفت إلــى تحقي ـ مجموعــة مــو األهــداه ،وكــاو مــو كيرزهــا ،توضــيح حقيقــة المخــاوه

األردنيــة فيمــا يتصــا إالمفاوضــات افس ـ ار يلية -الفلســطينية ،وتوضــيح مــا يمكــو كو يشــكله إةــارو
موضــو الــوطو اليــديا والتــوطيو مــو تهديــد للنســيي ا جتمــاعي األردنــي ،وعلــى المركــز القــانوني

للمواطنة األردنية ،وترحيله مو كونه كزمة إس ار يلية خالصة إلى كزمـة فلسـطينية -كردنيـة ،كو كزمـة
ييو مكونات المجتمع األردني الواحد إما ي ةر على ينية الدولة وعلى الوحدو الوطنية األردنية.

 .2دراسة الدكتور محمد محفوظ إمنـواو( الحـوار الـوطجي وآفـاس الوحـدة الوطجيـة) ،مجلـة الواحـة

الخليي المربي ،المدد الةاني والمشروو ،لمام .2011

وضــح كو التطمــا فــي المشــهد السياســي إكــا مســتوياته ،نكتشــف كو الص ـراعات والن ازعــات

الدا مــة،

تنشــط إســيب وجــود ا خــتاله والتنــو  ،وانمــا تنشــط مــو المجــز عــو إقامــة نسـ مشــترك

يجمــع النــاس ضــمو دوا ــر ارتضــوها .والحـوار يــيو افنســاو وكخيــه افنســاو ،مــو النوافــا األساســية
لصناعة المشتركات التي
وعليــه فــلو الح ـوار

تنه

حياو اجتماعية سوية يدونها.

يــدعو المغــاير كو المختلــف إلــى مغــادرو موقمــه الةقــافي كو السياســي،

وانمــا هــو متشــاه المســاحة المشــتركة وبلورتهــا ،وا نطــالأ منهــا مجــددان ومم ـان فــي النرــر إلــى

األمور .واو عرمة كية ةقافة في انفتاحها ،وقدرتها على تطصيا مفهوم الحوار والنقد في مسيرتها،
فةمة كشياا ومماره عديدو يتم ا ستفادو منها مو جراا ا نفتاح والتواصا والحوار ،وعل كنه في

اليدا مو الضرورم كو نتساال :كيف يتمم خيار الوحدو الوطنية في مجتمع تتمدد فيه المـااهب
والطوا ــف افســالمية ،والــك ألنــه فــي إم ـ

الحقــب التار خيــة مــو تار خنــا المربــي وافســالمي،

ولمواما سياسية ـ اجتماعية عديدو ،تحول هاا التمدد الماهيي إلى حالة مو الص ار المفتوح ،التي

استخدمت فيه جميع األسلحة ،يهده قضاا كا طره على ارخر.

و ر ب كو التخلف كنما عقلـي وسـلوكي ،هـو الـام يهيـع جميـع الرـروه ،سـتنإات هـاه

الصـراعات ،وتجــاير هــاه التــوترات فـي الســاحة ا جتماعيــة .حيــح إننـا حينمــا نقـ كر التجربــة المربيــة
وافسـ ــالمية مـ ــو منرـ ــور سوسـ ــيولوجي ،نكتشـ ــف كنـ ــه فـ ــي زمـ ــو هيمنـ ــة التخلـ ــف وسـ ــيطرو عقليـ ــة

ا نحطا  ،تسود وتيرز الصراعات الماهيية والطا فية ،وتمـود ا نقسـامات التار خيـة إلـى السـطح.
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كما حينما يكوو المرب والمسلموو في حالة اجتماعية وحضار ة متقدمة ،فلنـه تت ارجـع ا نقسـامات
التار خية إلى الوراا ،و يكوو لها مفمول مإاشر في الحدح ا جتماعي والسياسي.

وهاا يجملنا نقرر حقيقة كساسية وهي :كو األرضية الحقيقية لالنقسامات الماهييـة التار خيـة
ودورهــا التمز قــي فــي الــوطو واألمــة ،ليســت فــي وجــود مــدارس فقهيــة وفكر ــة متمــددو فــي الفضــاا

الممرفـي وا جتمــاعي افســالمي ،وانمـا التخلــف إملياتــه ومنتوجاتــه ا جتماعيـة والفكر ــة ،هــو الــام

يشكا األر

الخصإة لنمو هاه ا نقسامات ،وتمز كواصر الوحدو افسالمية والوطنية.

 .3الورقة التي قدمها الماتب الدكتور علي الجرباوم إلى الم تمر السنوم التاسـع لمركـز الخلـيي

للدراسات ،والام عقد في إمارو الشارقة يتار خ  ،2009/05/09والتي إمنواو المفاوضات العربية
والفلسطيجية ما لسراايج :األرس والحج ،و ـر الماتـب كو مسـيرو التفـاو

مـع إسـ ار يا يـدكت فـي

م تمر مدر د عام.1991
وكو هاه المفاوضات ليست إالسهلة ،ولم تحق األهداه التي قامت مـو كجلهـا ،وهـى إنهـاا

ا حتالل والوصول إلـى دولـة فلسـطينية مسـتقلة اات سـيادو ،ويصـف مسـيرو التفـاو

إطنهـا كانـت

كارةية يجميع المقاييس واألإماد على المرب والفلسطينييو ،سـواا كمانـت فـي افعـداد كم كانـت فـي

المقــاييس واألإمــاد كم فــي النتــا ي التــي ترتيــت عليهــا ،وقــد كدت إلــى ا نقســام الفلســطيني ،ويمــزو

الماتب السيب في سوا إدارو المفاوضات مو قيا الفلسطينييو.

 .4جـواد الحمــد ،ورقــة عمــا إمنـواو (مســتقبج الص ـ ار العربــي -اإلس ـراايلي حتــم ــام 2005و
دور األحـزاا العربيــة فــي حســم الخيــارات مقدمــة لمـ تمر األحـزاا العربيــة) ،فــي دمشـ  ،يتــار خ

.2006/03/04
ضــمت المديــد مــو المواضــيع عــو اســتراتيجية حاممــة لمســتقيا الص ـ ار المربــي افس ـ ار يلي

2005 -1990م والسينار وهات المتوقمة لالك الص ار  ،وتجربة المفاوضات في حسـم الخيـارات،
وتحـ ــدةت عـ ــو دور المقاومـ ــة فـ ــي حسـ ــم الخيـ ــارات ،ودور األح ـ ـزاب السياسـ ــية المربيـ ــة فـ ــي حسـ ــم

الخيارات.

كشــف تحليــا الورقــة وتوقماتهــا عــو افمكانــات والممطيـات ا ســتراتيجية المتــوفرو كمــام األمــة

المربي ــة لمواجه ــة المش ــرو الص ــهيوني ،كم ــا كره ــرت حج ــم الت ــطةير ال ــام كحدة ــه تح ــرك المام ــا
الفلسطيني في الص ار عير ا نتفاضة والمقاومة وتنريم الحياو السياسية مـ خ انر علـى تطـو ر واقـع

األمة مو جهة ،وعلى وضع المشرو الصهيوني في مطزأ مو جهـة ةانيـة ،وشـا القـدرو المسـكر ة
التقليدية الةقيلة ورير التقليدية للمدو الصـهيوني وتـوتير الواقـع ا جتمـاعي وا قتصـادم والسياسـي
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فــي الميــاو افس ـ ار يلي ،وهــو مــا يمةــا فرصــة ســانحة لتمــة لتشــجيع هــاا المامــا واســناده ودعمــه
لتحقي مز د مو ا ندحار للمشرو الصهيوني .وركت الورقـة كو لتحـزاب المربيـة دو انر حاسـمان فـي

تفميا الدعم وافسناد الرسـمي والشـميي فـي المجـا ت السياسـية وا قتصـادية وافعالميـة والإشـر ة
والديلوماســية وريرهــا  ،حتــى يمكــو للمامــا الفلســطيني تــوفير اليي ــة المناســإة لحســم الص ـ ار مــع

المشرو الصهيوني خالل السنوات المشر القادمة ،إالتماما مع الماما المربي وافسالمي .
ثالثا :الدراسات األعجبية:
1. Herbert C. Kelman (2004): The role of an international facilitating
service for conflict resolution, International negotiation , Vol 9 ,no 3.
تتنــاول هــاه الد ارســة دور التســهيالت الدوليــة والتفــاو

لتســوية الن ازعــات ،وتــدعو ســتخدام

المز د مو التطييقات واألساليب المنهجيـة للحـا التفـاعلي لتسـوية الن ازعـات ،والحـا التفـاعلي كنايـة
عو مفهوم التفاو

 ،والك يمني كو األطراه المتنازعة ،لديها مشكلة مشتركة هـي كساسـا مشـكلة

في عالقتهما التي يتمـيو حلهـا مـو خـالل ممالجـة األسـإاب المامنـة وديناميـات الصـ ار فـى عمليـة

تفاعلي ــة ،وه ــو مص ــطلح اس ــتخدم لوص ــف األطـ ـراه ري ــر الرس ــمية مة ــا الط ــره الةال ــح لتس ــوية
ـر مـو كجـا ا تصـال
الص ار  ،الا عادو ما يجمع ييو النفوا السياسي لممةلي الطـرفيو فـي الص ا

المإاشـر فـي حــا المشـاما ،هــاه المـادو تســتند إلـى الخيـرات المكتسـإة مــو هـاه الممليــة الدقيقـة مــو

كجــا وضــع إطــار كلـي لممليــة التفــاو

 ،تصــف فيــه الهــده النهــا ي للمفاوضــات فتحــول المالقــة

ييو الطرفيو ،والتي تتطلب التوصا إلى اتفاأ يليي ا حتياجات األساسية ومخاوه كـال الطـرفيو

على كساس المماملة إالمةا ،ةم يناق

المتاب كربمة عناصـر فـي التفـاو

وهـي :تحديـد المشـكلة

وتحليلها وتمو و األفكار المشتركة للحا ،والتطةير على الجانب ارخر ،وخلـ يي ـة سياسـية داعمـة

لحــا المشــكلة لمــا منهــا ،وكخي ـ انر يحــدد وســا ا فدمــاج منرــور تفــاعلي لحــا المش ـكلة األميــر فــي
عملية التفاو

.

التعقيا لم الدراسات السابقة:
ف ــي ض ــوا الد ارسـ ــات الت ــي ت ــم ا طـ ــال عليه ــا ،يتض ــح كو كرل ــب الد ارس ــات كش ــارت إلـــى

المفاوضات ييو الفلسطينييو وافس ار يلييو ،وكةر ا تفاقيـات التـي ُوقمـت علـى الشـمب الفلسـطيني،
وقد تمت ا ستفادو مو الدراسات الساإقة في:
 تمو و تصور شاما لموضو الدراسة.
 ا ستفادو في تمر ف إم

مصطلحات الدراسة.
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وسوه تتميـز الد ارسـة عـو الد ارسـات السـاإقة ،كنهـا قامـت يـربا المفاوضـات يـيو الطـرفيو كمتغيـر

مستقا ،وبيو كةرها على الوحدو الوطنية كمتغير تاإع ،والتي تمتير عا قان لتحقي الوحدو الوطنية.
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الفعوة البحثية:
الدراسات السابقة
 -1د ارســة درويـ ()2013
ناقشـ ــت كةـ ــر ا خـ ــتالل فـ ــي

شــرو التفــاو

الفلســطيني

افس ـ ار يلي علــى إيجــاد حــا

للقضية الفلسطينية.

الدراسة الحالية

االختوفات – الفعوة البحثية
ممرم الدراسات الساإقة لم تركز س ــتناق

الد ارس ــة الحالي ــة مفه ــوم

علـ ـ ـ ـ ـ ــى مفهـ ـ ـ ـ ـ ــوم المفاوضـ ـ ـ ـ ـ ــات المفاوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينية
وكهميتهـ ـ ـ ـ ـ ــا إالنسـ ـ ـ ـ ـ ــإة للقضـ ـ ـ ـ ـ ــية افس ـ ـ ار يلية وكةرهـ ــا علـ ــى الوحـ ــدو

الفلسطينية هاا مو جانب ،ومـو الوطنية منا توقيـع اتفـاأ كوسـلو،

جانـ ـ ــب خـ ـ ــر لـ ـ ــم تركـ ـ ــز علـ ـ ــى م ـ ـ ــو حي ـ ـ ــح طييمته ـ ـ ــا وكه ـ ـ ــدافها

 -2د ارســ ـ ـ ــة عميــ ـ ـ ــر( )2012المواةي ـ ـ ـ ـ ـ الفلسـ ـ ـ ـ ــطينية وعـ ـ ـ ـ ــدم ومموقاتها وركا زها ا ستراتيجية.
ناقشت مفهوم النخإة السياسـية احترامهـ ـ ــا كسـ ـ ــيب فـ ـ ــي ضـ ـ ــرب سـ ــتتناول د ارسـ ــة األسـ ــإاب التـ ــي
وتإحـ ـ ــح فـ ـ ــي مفهـ ـ ــوم الوحـ ـ ــدو الوحدو الوطنية.

الوطنية.

كدت إلى ا نقسام.

ولـ ـ ـ ـ ـ ــم تممـ ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ـ ــى د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة وسـ ـ ــتمما علـ ـ ــى د ارسـ ـ ــة الوحـ ـ ــدو

 -3كما وناقشت دراسة طالب المفاوضـ ــات ومـ ــا لهـ ــا مـ ــو كةـ ــر الوطنية ومقوماتها و ليـات تمز ـز

( )2011ممرف ـ ــة دور وس ـ ــا ا واضح على الوحدو الوطنيـة ومـا هـ ــاه الوحـ ــدو وتوضـ ــيح الموامـ ــا
افعـ ـ ــالم فـ ـ ــي تمز ـ ـ ــز الـ ـ ــوعي نــتي عــو الــك مــو ا نقســام يــيو الداخليـ ــة والخارجيـ ــة التـ ــي كةـ ــرت

إمفه ــوم الوح ــدو الوطني ــة لـ ــد

طالإــات الجاممــات الفلســطينية

في قطا رزو.

 -4حي ـ ـ ـ ــح ناقش ـ ـ ـ ــت د ارس ـ ـ ـ ــة

دروي ـ ( )2010ليــات تمز ــز
الوح ـ ــدو الوطنيـ ـ ــة ي ـ ــيو القـ ـ ــو
والفص ــا ا الفلس ــطينية حم ــاس
وفتح كدراسة حالة.

عليها.

الفلسطينييو.

إض ــافة إل ــى كو الد ارس ــة الحالي ــة وك ـ ـ ــالك دور الق ـ ـ ــو والفص ـ ـ ــا ا

سـ ـ ــتمما علـ ـ ــى د ارسـ ـ ــة التمـ ـ ــاف

الفلس ـ ــطينية ف ـ ــي تمز ـ ــز الوح ـ ــدو

ال ـ ـ ــدولي لطرف ـ ـ ــي المفاوض ـ ـ ــات ،الوطني ـ ـ ـ ـ ــة ،و لي ـ ـ ـ ـ ــات الوص ـ ـ ـ ـ ــول
وكنهـ ــا حالـ ــة عـ ــدم التسـ ــاوم فـ ــي لتحقي ـ الوحــدو الوطنيــة ،إضــافة

الق ـ ــدرات وافمكان ـ ــات السياس ـ ــية إل ـ ــى كو الد ارس ـ ــة الت ـ ــي ســ ــتمما
وا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر ة ،علـى د ارسـة المفاوضـات ومـا لهـا

 -5وناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إضافة إلى الدعم الدولي وتقدير مو كةر على الوحدو الوطنية.
عرفـ ـ ــات( )2005كةـ ـ ــر اتفـ ـ ــاأ حال ـ ـ ـ ــة ا ح ـ ـ ـ ــتالل افسـ ـ ـ ـ ـ ار يلي،
كوسـ ــلو علـ ــى الوحـ ــدو الوطنيـ ــة وانحي ـ ـ ـ ـ ــاز الو ي ـ ـ ـ ـ ــات المتح ـ ـ ـ ـ ــدو

الفلسطينية.

األمر كي ــة ل ــه ،ل ــم ترك ــز إمـ ـ

 -6د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ الد ارس ـ ــات عل ـ ــى لي ـ ــات تمز ـ ــز

خليــا( )2005ناقشــت موقــف الوح ـ ـ ـ ــدو الوطني ـ ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ـ ــطينية

الشيخ كحمد ياسيو مـو الوحـدو وتجسـ ــيدها واقم ـ ـان ملموس ـ ـان علـ ــى

الوطنية.

كر

الواقع.
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الفصج الثاجي
اإلطار الجظري والمفاهيمي لعلم التفاوض

 المبحث األول :خلفية تار خية عو المفاوضات.
 المبحث الثاجي :المفاوضات( المفهوم ،المناصر ،األركاو ،األنوا  ،ا ستراتيجيات).
 المبحث الثالث :شرو المفاوضات الناجحة.
 المبحث الرابا :الحوار والمفاوضات.
 المبحث الخامس :الجدو مو المفاوضات.
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الفصج الثاجي :اإلطار الجظري والمفاهيمي لعلم التفاوض
تم يد:
تمتير المفاوضات مو كساليب حا النزاعات ييو الدول المتنازعة ،وحاجة الإشر ة لها قديمـة
منا األزل ،ولو تتراجع هاه الحاجة يا تتزايد كلما نمت المالقات ييو الدول ،سواا كاو الك على

المجال السياسي ،كو ا قتصادم ،وكالك ا جتماعي ،فتمتير المفاوضات سلسلة مو الجهود التي
تستخدم فيها األساليب وا ستراتيجيات ،للوصول إلى الهده النها ي وهو وضع الحلول المرضية

لجميع األطراه.

يتطــور عالمنــا إشــكا متســار  ،ويصــإح متــداخالن ومتراإط ـان إطــرأ عــدو ،وتــداخا المصــالح

تجمـ ــا المـ ــالم كمةـ ــر تراإط ـ ـان ،فميـ ــر التـ ــار خ كانـ ــت المفاوضـ ــات انمكاس ـ ـان للحاجـ ــات والمصـ ــالح،

واليــوم  -وكمةــر مــو كم وقــت مضــى – فــلو المصــالح ور يــة الوحــدات السياســية والــدول لهــا ،ومــا
تقوم إه هاه الدول مو دور في الحفاظ على مصالح مواطنيها وكعمالها وحاجاتها ،جملـت الصـ ار

كمةــر تطــو انر وتســارعان ،فحيــح وجــدت المصــالح وجــدت الص ـراعات ،والمصــلحة اليــوم قــد تــنمكس

صراعان يوم رد ،والص ار اليوم قد ي سس لتحالف المستقيا (عر قات.)6 :2008،

المفاوض ــات له ــا عالق ــة إالحي ــاو اليومي ــة سـ ـواا كان ــت السياس ــية وا قتص ــادية وا جتماعي ــة
والةقافي ــة ،وت ارفـ ـ الحي ــاو افنس ــانية ف ــي مراحله ــا المختلف ــة ،فت ــزداد الحاج ــة للمفاوض ــات وتم ــددت

الدراسات التي تناولتها ،فتمتير المفاوضات هى الحا للخروج مو المشاما المتناز عليها.
وع ــر

مــو خــالل مــا تقــدم ســنمما فــي هــاا الفصــا علــى عــر

خلفيــة تار خيــة عــو المفاوضــات،

للمفاوض ــات م ــو حي ــح المفه ــوم والمناص ــر ،األرك ــاو واألنـ ـوا وا س ــتراتيجيات ،ود ارس ــة

شرو المفاوضات الناجحة ،ومو ةم الحديح عو الجدو مو المفاوضات.
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المبحث األول
المفاوضات

خلفية تاريخية
مقدمة:
نحـ ــو نمـ ــي

عصـ ــر المفاوضـ ــات س ـ ـواا يـ ــيو األف ـ ـراد والجماعـ ــات المنرمـ ــة فـ ــي المنرمـ ــة

المجتممية المختلفة ،وعلى المستويات المييرو والصغيرو إما فيها الجماعات في الم سسة المدرسية
كو على مستو األمـم والشـموب ،فطخـات النشـطو الضـرور ة تتناسـب طرديـان مـع المالقـة التفاوضـية
المستمرو القا مة ييو كطرافه ،كم مـا يتملـ إالقضـية التفاوضـية التـي لـم يـتم التفـاو
الزاوية األخر نجد كو علم التفاو

إشـطنها ،كمـا

يستمد حتميته مو كونه المخـرج كو المنفـا الحضـارم الوحيـد

الممكــو اســتخدامه لممالجــة القضــايا التفاوضــية المالقــة يــيو كمــم وشــموب المــالم إشــطو المشــاما
والخالفات المتناز عليهـا ،ومـو ناحيـة كخـر فـلو التفـاو

يمةـا مرحلـة مـو م ارحـا حـا القضـية

مح ــا النـ ـ از  ،إا يس ــتخدم ف ــي كمة ــر م ــو مرحل ــة ،ورالإـ ـان م ــا يك ــوو تتو جـ ـان ك ــامالن له ــاه الم ارح ــا،
فالتفاو كطداو للحوار يكوو كشد تطةي انر مو الوسا ا األخر لحا المشاما.
ستناق

الدراسة في هاا المإحح تطـور المفاوضـات ،وعـر

لمجموعـة مـو التمـار ف التـي

وردت ف ـ ــي المفاوض ـ ــات ،إض ـ ــافة إل ـ ــى التمر ـ ــف افج ار ـ ــي للد ارس ـ ــة ،وع ـ ــر
التفاوضية وكركانها ،والحديح عو كنوا التفاو

وا ستراتيجيات التفاوضية.
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عناص ـ ــر المملي ـ ــة

والا :تطور المفاوضات
لقـ ــد نشـ ــط علـ ــم التفـ ــاو

عيـ ــر التـ ــار خ وكوردتـ ــه النصـ ــوص التار خيـ ــة المختلفـ ــة ،وتار خنـ ــا

افســالمي ازخــر إالش ـواهد القصصــية واألدلــة القرنيــة حــول هــاا الجانــب كةي ـرو ،فالتفــاو

كــطداو

للحوار جوهر الرسالة افسالمية ،واألسلوب القرني خير دليا على الك كطفضا كسلوب لإلقنا ،
قال تمالى " :اد إلى سييا ربك إالحكمة والموعرـة الحسـنة وجـادلهم إـالتي هـي كحسـو " ،ويقـول
تمــالى  " :إمـراه فــي الــديو" وهــاا مــو شــطنه كو يـ دم إلــى نشــوا مواقــف حوار ــة تفاوضــية حقيقيــة

يـ دم يــدوره إلــى تيلــور مفهــوم التســامح مــع ارخــر ،وافمــام علــي رضــي هللا عنــه يقــول  " :النــاس
صنفاو  :كخ لك في الديو كو نرير لك فـي الخلـ " وهـاه المقولـة تمطينـا النرـرو إلـى المـالم نرـرو

تشـ ــاركية وتفاعليـ ــة

عامود.)32 :2010،
فامتسب التفاو

علـ ــى كســـاس "نحـــو" و "ه ـ ـم" ،يـ ــا علـ ــى كسـ ــاس نحـ ــو جميم ـ ـان كإشـ ــر (كيـــو
صفة التطور عير التار خ ،كما اليوم فقد كصإحت الحاجة للتفـاو

إلحاح ـان مــع اتســا دا ـرو تشــاإك النــاس فيمــا ييــنهم ،وتنــو مصــالحهم ،واقت ـرايهم مــو إم ـ
وسا ا التقنية ،حتى ردا المالم كقر ة واحدو (السمرو.)7 :2008،

كمةـر
تطــور

وقـد كسـهم التـداخا فـي المصـالح والمنـافع المشـتركة يـيو النـاس فـي اعتمـاد ليـات وكسـاليب

تساعدهم في التوصا إلى حا لمةير مو المشكالت التي تنشط كةنـاا تـدافمهم وتنافسـهم مـو حـول
تلك المنافع المتاحة ،وكصإح التفاو

مو كيرز هاه ارليات ،حيـح لـم يتوقـف عنـد حـدود وضـع

حلول للمنازعات ،يا عما كيضان على حا مشكلة الماما مع إدارته(كيو ر ا.)7 :1989،
والمفاوضات عملية لها طاإع مميز ،فمنا عام ( )1960يدكت فترو تنريم التفاو

الـدولي،

والك يواسطة عدد مو السياسييو مـو خـالل كتاإـاتهم مةـا "تومـاس شـيليني "فـي كتاإـه اسـتراتيجية
الص ـ ـ ار  ،عـ ــام( ،)1960و كنـ ــاتول ربـ ــورت "فـ ــي كتاإـ ــه" الحـ ــروب المإار ـ ــات والمنـ ــاررات" عـ ــام

( ،)1960و" فر ـد تشـارلز"في كتاإــه "كيـف تتفــاو
زاو تيو كساسيتيو :األولى ضرورته ،فنحو نمي

الـدول" .لـالك تــطتي كهميـة علــم التفـاو

مــو

عصـر المفاوضـات ،سـواا يـيو األفـراد كو الـدول

كو الش ــموب ،فكاف ــة جوان ــب حياتن ــا ه ــي سلس ــلة م ــو المواق ــف التفاوض ــية ،وتره ــر ض ــرورو عل ــم

التفـاو

ومــد األهميــة التــي يسـتمدها مــو المالقــة التفاوضــية القا مـة يــيو كط ارفــه ،كم مــا يتملـ

إالقضية التفاوضية التي يتم التفاو

علــم التفــاو

إشطنها وتلك هي الزاوية األولى ،كما الزاوية الةانية فنجـد كو

يســتمد حتميتــه التفاوضــية المالقــة مــو المنفــا الحضــارم الوحيــد ،الممكــو اســتخدامه

لممالج ـ ــة القض ـ ــايا ي ـ ــيو كم ـ ــم كو ش ـ ــموب الم ـ ــالم إش ـ ــطو المش ـ ــكالت والخالف ـ ــات المتن ـ ــاز عليه ـ ــا
(السمرو.)8 :2008،
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وقــد تطــور هــاا الملــم علــى مــر المصــور وكصــإح فــي الوقــت الـراهو ضــرورو وحتميــة ،ونحــو

اليــوم فــي عصــر الملــم والتمنولوجيــا ،والتمــدد والتنــو فــي كوجــه النشــا افنســاني ،واتصــال الإشــر

إمضــهم الــإم إعالمي ـان وتمنولوجي ـان عيــر الوســا ا المســتخدمة ،ولقــد انتهــى القــرو التاســع عشــر
الام كاو قرو األيدولوجية وتمدد ا نتمااات الةقافية والسياسية ،وكالك القرو المشروو الام كـاو

قــرو الحــروب ولغــة الحـوار المســكرم ،وكطــا علينــا القــرو الحــادم والمشــروو قــرو المولمــة إكــا مــا
يحملـه مـو سـمات النضـي ،وانـدماج مختلفـة األعـراأ فـي المجتممـات المفتوحـة علـى إمضـها عيــر
الفضاا واألقمار الصناعية ،وكو لغة التفاو

هي سييلنا لتحقي الك للنجاح في ممايشة ارخر،

ومواجهة تمـدد كوجـه النشـا افنسـاني مـدو تمـدد الةقافـات واألديـاو ،وكنمـا الحيـاو ،واةإـات صـدأ

انتما نا وقوو عقيدتنا ،ورسوخ حضارتنا في مواجهة التيار الجاره القا م(كيو شيخة.)34 :2008،
ثاجيا :التعريفات المعطاة لمف وم المفاوضات:
المفاوضات مشتقة في كساسها اللغوم مو كلمة " فو

 ،وحسب مختار الصحاح ومماجم

إليه األمر تفويضان كم رده إليه ،وتفاو

الشر كاو في المال كم اشتركا فيـه،

اللغة المربية فو

وهـي شـركة المقايضـة ،وفاوضـه فـي كمـره كم جـازاه ،وتفـاو
إمضهم إمضان(.كيو شنب)10:2011،

تمتي ــر المفاوض ــات كداو هام ــة ف ــي ح ــا إمـ ـ

مـع القـوم فـي األمـر كم فـاو

كنـ ـوا قض ــايا النـ ـ از  ،و يمك ــو تجاهله ــا كو

رفضــها عنــدما تمــوو فــي الموضــع المناســب ،ففــي إم ـ

الحــا ت التــي

تمــوو فيهــا القضــايا

الجوهر ة في خطر ،يكوو التنازل كم انر مقيو ن ،وإالتـالي نجـد كو المفاوضـات وسـيلة ناجمـة لتسـوية

الن از (شارب.)16: 20003 ،

وقد عرفاها كا مو "صـدي عفيفـي" و"جـرميو سـمد" ،إطنهـا "حـوار كو تإـادل مقترحـات يـيو
طرفيو كو كمةر ،يهده التوصا إلى اتفـاأ يـ دم إلـى حسـم قضـية كو قضـايا نزاعيـة ييـنهم ،وفـي

الوقت نفسه تحقي المصـالح المشـتركة فيمـا ييـنهم كو المحافرـة عليهـا" (عفيفـي و سـمد:1985 ،
 ،)13وعرفه إيراهيم الشهاوم "إطنه موقف حركي قا م ييو طرفيو كو كمةر توصـالن فيـرام اتفـاأ كو
مماهـدو كو صــلح كو حســم قضــية ،مــو خــالل تإـادل وجهــات النرــر وكســاليب افقنــا إغيــة الحفــاظ

علــى مصــالح قا مــة ،كو الحصــول علــى منفمــة جديــدو كو القيــام إممــا كو ا متنــا عــو عمــا ،كو
مــز ي مــو هــاا وااك ،فــي إطــار عالقــات ا رتإــا يــيو كط ـراه الممليــة التفاوضــية تجــاه كنفســهم،
وتجاه الغير" (الشهاوم.)13:2010،
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كمــا إاربــا ار كندرســوو فقــد كمــد علــى كو التفــاو

لــه تمــار ف متمــددو ،منهــا كنــه لغــة الح ـوار

والمناقشــة يــيو ط ـرفيو ،حــول موضــو محــدد للوصــول إلــى اتفــاأ ،وهــو األســلوب الــام يــدير إــه

السفراا والمإموةوو المالقات الدولية ،وهو عما الرجا الديلوماسي كو فنه ،وكالك ُعره التفاو
كنــه الـدخول فــي حـوار كو نقــا مــع طــره كو كطـراه كخــر  ،يهــده الوصــول إلــى اتفــاأ يرضــي
األطراه المتفاوضة ،ويضمو لها الحد األدنى المقيول مو المكاسب (كندرسوو.)11 :2010،

فالمفاوضات علم كإاقي الملوم ،واسع الحدود ،كةير التداخالت ،فيه السياسة والديو والةقافة
والقــيم والمصــالح والخط ـوات الملميــة واألهــداه المحــدودو ،وفيــه فهــم دقي ـ لملــم الــنفس وصــناعة

القرار ،وتحديد القوو والقدرو والرد  ،إنه علم الص ار والقتال والتسوية والحلول ،إنه افقنـا وافمـراه
وافل ـزام ،إنــه الحــرص والمخــاطرو فــي و واحــد ،إنــه كداو كــا الملــوم ،والمفاوضــات تمنــي التفاعــا

والمحاولــة ،وهــي كســلوب لالتصــال المقلــي مــو خــالل األلفــاظ والحـوار وافقنــا  ،وتمنــى ا عتـراه

إالتإ ــايو والمشـ ــاركة ،وتحييـــد المص ــالح ،والمسـ ــاومة ،وتقـــديم ا قت ارح ــات ،وا قت ارحـــات المضـــادو
واليــدا ا ،والمناقشــة عيــر كســاليب متمــددو مإاش ـرو وريــر مإاش ـرو ،وممرفــة عناصــر التقــدم والتــطخير

والتمطيــا ،وتمنــي التقر ــب والمواامــة والتميـف ،وتمنــي الحـوار والنقــا

مــع طــره كو كمةــر داخــا

قاعة المفاوضات وخارجها ،كما تمني التوريف وا سـتمداد لالسـتما وافقنـا والتنـازل والتسـوية،

واألخا والمطاا والتفهم وا حترام والمساومة والرف

والقيول (عر قات.)35 :2008 ،

وكمــا عرفهــا "عيدالســالم كيــو قحــف" إطنهــا "مناقشــة يــيو ط ـرفيو تربطهمــا مصــلحة مشــتركة،

وتستهده التوصا إلى اتفاأ مر

مإاشر" (كيو قحف.)3 :1989،

يسهم فـي تحقيـ األهـداه ،وقـد تـتم إطسـلوب مإاشـر كو ريـر

فالمفاوضــات هــي عمليــة تإــادل لــلراا وعــر

لوجهــات النرــر ،ســميان لحــا مشــكلة مملقــة،

حـالن مقيــو ن مــو جميــع األطـراه المتفاوضــة ،والــك مــو خــالل التنــازل عــو كــا كو إمـ

القضــايا

ريــر الجوهر ــة ،كو قيــول الحلــول الوســا إشــطنها مــع التمســك فــي الوقــت نفســه إالقضــايا الجوهر ــة

وعدم تقديم تناز ت إشطنها (الخضيرم.)5 :2003،
ويمكو القول ،إطنه مو لم يولد إمهارو التفاو
قواعدها ،فالتفاو

يمكو كو يكتسيها مـو خـالل تملمهـا ود ارسـة

يمتير "حالن جميال"ن ،ألو عـدم الوصـول إلـى التفـاو

ومـو ةـم ا تفـاأ ،يمنـي

اللجوا لالقتتـال ،كو القضـاا كو اسـتخدام كم طر قـة كخـر كالتنـافس مـةال  ،فالمفاوضـات الناجحـة
هــي التــي يضــمو الجميــع فيهــا كهدافــه ومصــالحه إالمقــدار الممكــو الــام يفرضــه التفــاهم وا تفــاأ

(ممال.)16 :1994 ،

21

فالتفاو

إاو ،هو الوسيلة التي يمكو كو يصـا افنسـاو مـو خاللهـا إلـى تفـاهم ممنـي مـو

يكــوو كم عامــا ريــر

خــالل خط ـوات مدروســة وممينــة ،تمــوو حســيت حســاإان لمــا شــيا كــي
محسوب سيإان في الفشا (إالنتيو.)13:2013،

ويمكــو القــول كيض ـان ،كو المفاوضــات هــي مناقشــة يــيو ط ـرفيو تربطهمــا مصــلحة مشــتركة،

يسهم فـي تحقيـ األهـداه ،وقـد تـتم إطسـلوب مإاشـر كو ريـر

وتستهده التوصا إلى اتفاأ مر

مإاشر (الزهراني ،)17 :1992 ،وهي محادةات تجرم ييو فر قيو متحاربيو مـو كجـا عقـد اتفـاأ
هدنة كو صلح (الحسو.)1 :1993،
كمـا "فرهـاد محمـد األهـدو" فقـد عرفهـا إطنهـا "تإـادل مجموعـة مـو النـاس ألفكـارهم و ار هـم

حول موضو مميو لتحقي التماوو ،كو تقوية كواصر المالقة فيما يينهما" (األهدو.)8 :1987،
عإـارو عـو مإـاراو ،إمـا كو تمسـب كو تخسـر فيهـا (مـاهر،

و ـر "كحمـد مـاهر" كو التفـاو

.)17 :2005

ويمـ ــره " يـ ــول  " poolالتفـ ــاو

فالمفاو

إا سـ ــتناد علـ ــى المي ـ ـزات التـ ــي يتحلـ ــى يهـ ــا المفـ ــاو

،

الجيد هو الام يمتلك سرعة اليديهة ،لمو مع الك يتميـز إصـير ريـر محـدود ،ويمـره

كيــف يكــوو متواضــمان وحازمـان فــي و واحــد ،ويمــره كيــف يـراو دوو كو يكــوو كااإـان (مصــطفى،
.)13:2012

وطإقان لـ ـ " " kennedyوزمال ـه فلنـه ربمـا ينرـر للتفـاو

كيضـان علـى كنـه تلـك الممليـة الخاصـة

يتوجيــه وجهــات نرــر ط ـرفيو ،للتوصــا إلــى نتيجــة ممينــة يمكــو تحقيقهــا عملي ـان يــد ن مــو النتيجــة

المةالية التي يسمى كا طره على حدو (إدر س.)28 :2005 ،

وانطالق ـان ممــا ســي ومــو خــالل المفــاهيم الممطــاو للمفاوضــات ،يتيــيو كنــه مفهــوم يضــي
و تســع إحســب مــا ُينرــر إليــه ،فقــد يكــوو حك ـ انر علــى الديلوماســييو ،كو يــيو األط ـراه المتنازعــة،

للوصـول إلـى حـا يخصــوص مسـطلة مـا ،وانهــاا التـوتر وتحقيـ المصـلحة المامــة ،وقـد يكـوو يــيو
لمر

وجهات نررهم ،للوصـول إلـى مواقـف إيجاييـة وسـليمة

كطراه متصالن إمملية حوار ونقا
على كافة المستويات ،ويكوو الك إالمهارات والتمتيكات وطرأ الحوار وافقنا .
ومو الصـموإة الوقـوه علـى حـدود قطميـة الد لـة لمفهـوم التفـاو

يتطسس على جملة مو المقو ت منها (المالأ:)11 :2010 ،


 ،ولمـو يمكـو القـول إنـه

يوجد موقف تفاوضي مميارم فمال وناجح في جميع الحا ت.
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 فو السها الممتنع.
 فو وعلم تحكمه ضواإا وكسس ممينة ،وررم الك فلو النجـاح فـي جولـة تفاوضـية ممينـة،
يستلزم إالضرورو النجاح في جولة تفاوضية تالية ولو إمد حيو ،والمكس صحيح ،ررم

كو الضواإا واألسس واحدو.
 حالـة تحتـاج إلـى قـدر عـال مـو افدارو  ،فهـو يمةـا عمليـة ممقـدو ومتشـاإكة ،إسـيب مـا
يمكو كو ينتي عو هاه المملية مو متطلإات متمارضة قد تصا حد الص ار .
 فو يمتمد على ممطيات وحا ت ورروه ممينة ،اات كإماد زمنية ومكانية ونفسية.
ثالثا :جاصر العملية التفاوضية:
تمتمــد عمليــة التفــاو

علــى التفاعــا والتــطةير النفســي وافقنــا  ،والحــح مــو خــالل تإــادل

وجهات النرر ،والحوار الفمال ييو طرفيو كو كمةر ،يمنوو مو تإادل ارراا واألهداه التي تتمل

إقض ــية كو خ ــاله كو صـ ـ ار كو ص ــفقة كو مس ــطلة ممين ــة ،تـ ـرتإا يه ــا المص ــالح المش ــتركة يينهم ــا

إفر

.)26

التوصا لحا كو اتفاأ مقيول ومر

لجميع األطراه (عـامر ،قنـديا ،الصـميدم:2011،

وتتضح جاصر التفاوض الرايسية فيما يلي:
التفاوضــي :يمــد التفــاو

موقــف دينــاميكي حركــي ،والتفــاو

مــرو يتطلــب قــدرات

والا :الموزـ
ها لــة للتميــف الســر ع والمســتمر للمواامــة الماملــة مــع المتغي ـرات المحيطــة إالممليــة التفاوضــية،

و تضمو الموقف التفاوضي مجموعة عناصر وهي:

 -1الترابط :حيح يستدعي كو يكوو هناك تراإا على المستو الملي لمناصر الممليـة القضـية
التي يتفاو

إشطنها.

 -2التركيـــا :حيــح يجــب كو يتركــب الموقــف التفاوضــي مــو جز ــات وعناصــر ينقســم إليهــا
ويسها تناولها في إطارها الجز ي ،وكما يسها تناولها في إطارها الملي.

 -3لمكاجية التعرف والتمييز :يجب كو يتصف الموقف التفاوضي إصفة إمكانية التمره عليـه
وتميي ـ ـزه دوو رمـ ــو

كو لـ ــإس ،كو دوو فقـ ــد ألم مـ ــو كج از ـ ــه كو مـ ــو كإمـ ــاده كو ممالمـ ــه

(مصطفى.)29 :2012 ،

 -4االتسا المكاجي والزماجي :ويقصد إه المرحلـة التار خيـة التـي يـتم التفـاو
عليها.

الجغرافي الام تشمله القضية عو التفاو
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فيهـا ،والمكـاو

 -5التعقيــد :الموقــف التفاوضــي هــو موقــف ممقــد ،حيــح تتفاعــا داخلــه مجموعــة مــو الموامــا،
وله المديد مو األإماد والجوانب التي يتشكا منها هاا الموقف ،ومـو ةـم يجـب افلمـام يهـاا

كله حتى يتسنى التماما مع هاا الموقف ييراعة ونجاح.

 -6الغموض :يطل الإم
الشك والغمو

على الك الشك ،حيح يجب كو يحيا إالموقف التفاوضـي رـالل

النسيي ،الام يدفع المفاو

إلى تقليا دا رو عدم التطمد ،عو طر جمع

كافة المملومات والييانـات التـي تمفـا توضـيح الموقـف التفاوضـي ،خاصـة وكو الشـك دا مـان
يرتإا ينوايا ودوافع واتجاهات وممتقدات الطره المفاو

ثاجي ا :طراف التفاوض :يتم التفاو

ارخر(مصطفى.)30 :2012،

عادو ييو طرفيو ،وقد يتسع نطاقه ليشما كمةر مو طرفيو،

نر انر لتشاإك المصالح وتمارضها ييو األطراه المتفاوضة ،ومو هنا فـلو كطـراه التفـاو

تقسيمها كيضان إلى كطراه مإاشرو ،وهى التي تجلس وتمارس فمالن عملية التفاو

يمكـو

 ،وكطراه ريـر

مإاشـرو وهـي التـي تشـكا قـوو ضـارطة عتإـارات المصـلحة ،كو التـي لهـا عالقـة إممليـة التفـاو

ويمكــو وصــفها فــي كشــكال كالتــالي ،شــكا ةنــا ي األطـراه ،يــيو األف ـراد وصــاحب الممــا ،الممــال

والحكومــة ،كصــحاب الممــا والحكومــة ،وقــد يكــوو ةالةــي األط ـراه ،حيــح تمــوو الحكومــة كو كم

طره ةالح طرفـان رسـميان فـي الحـوار إلـى جانـب منرمـات الممـا وكصـحاب الممـا (عـامر ،قنـديا،

الصميدم.)27 :2010 ،

ثالثـــ ا :القضـــية التفاوضـــية:

يــد كو يــدور التفــاو

حــول قضــية ممينــة ،يمةــا محــور الممليــة

التفاوضــية وميــدانها الــام يتإــارز فيــه المتفاوضــوو ،وقــد تمــوو القضــية إنســانية عامــة ،كو قضــية

شخص ــية خاص ــة ،وق ــد تم ــوو قض ــية اجتماعي ــة كو اقتص ــادية كو سياس ــية ،وم ــو خ ــالل القض ــية
المتفــاو

إشــطنها يتحــدد الهــده التفاوضــي ،وك ـاا رــر

كــا مرحلــة مــو م ارحــا التفــاو

يــا

والنقــا واألجـزاا والمناصــر التــي يتمــيو تناولهــا فــي كــا مرحلــة مــو الم ارحــا والتمتيكــات واألدوات

وا ستراتيجيات المتميو استخدامها في كا مرحلة مو المراحا.
رابعـــا :ال ـــدف التفاوضـــي:

ت ــتم عملي ــة تف ــاو

ي ــدوو ه ــده كساس ــي تس ــمى إل ــى تحقيق ــه كو

فيناا على الهده التفاوضي يتم قياس مـد
الوصول إليه ،وتوضع مو كجله الخطا والسياسات ،ن
تقدم الجهود التفاوضية في جلسات التفاو وتمما الحساإات الدقيقة ،وتجرم التحليالت المميقـة

لما خطوو ،فيتم تقسيم الهده التفاوضي المام كو النها ي إلى كهداه مرحليـة وجز يـة ،وفقـان لمـد

كهميه كا منها ،ومد اتصالها يتحقي الهـده افجمـالي كو المـام كو النهـا ي (مصـطفى:2012،

.)31
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رابع ا :ركا و جوا التفاوض
تم وصف التفاو

إطنه نشا يقوم ييو فر قيو ،مع وجود جملة مو المقومات حتى يصـإح

كداو يــتم ا حتمــام إليه ــا ،وإغيــاب هــاه المقوم ــات فــلو كي ــة تفــاعالت تــتم س ــتموو إميــدو ع ــو روح

المفهــوم التفاوضــي ،فهــاه المقومــات واألركــاو تشــكا جــوه انر ينية ـ عنــه مفهــوم التفــاو

 ،وه ــى

كساس نجاح المملية التفاوضية ،و تم الك يتوفر األركاو الصحيحة التالية:
 التكاف
يتم اللجوا إلى التفاو

عادو يوصفه لية تيدو كمةر جـدو إالنسـإة لفـر قيو مـو النـاس ،لـم

يسـتطع كم منهمـا كو يحقـ مـا ير ـده مـو الطـره ارخـر ،مـو خـالل اسـتخدام كدوات كخـر ،

فالتماف ييو طرفي التفاو
التفاو

يشكا ضمانة لنجاح المساعي التفاوضية ،وإغ

المقصود ،ولالك فلو المقدمات واألسس التي ينطل منها التفاو

النرر عو مجال

تستدعي إالضـرورو

نتا ي متوازنة ،كما إاا كاو هناك فجوو كييرو ييو األهداه التفاوضية والواقع الناتي عو ممارستها،

فلو األمر عندها يتطلب فحص تلك المقدمات ،والإحح في األسس التي انطل هاا المسار على
ضـو ه ،و ـر "إدوارد سـميد" كو كهـم مقومـات التفـاو

التفاو

.)17

 ،إا

النـاجح هـو التمـاف فـي القـوو يـيو طرفـي

يمكو لحوار كو يقوم يـيو فـر قيو إ علـى كسـاس التمـاف يينهمـا (سـميد:2012 ،

ومما سي يتضح كنه ليس شرطان كو يكوو التماف يدقة متناهية ،ولمو توفر الحد المقيول

مو التماف النسيي ييو الفر قيو ،وكالك التماف إالقوو الممنوية إلـى جانـب القـوو الماديـة ،والتـي
تقـا كهميـة عنهـا ،لـالك فـلو المقـدمات واألسـس التـي ينطلـ منهـا التفـاو

لنتا ي متوازنة.

تسـتدعي إالضـرورو

 التفا لية
التفاعلية فـي التفـاو

تشـير إلـى كو منطلقاتـه

فحسب ،يا إو اللحرة التي يلتـ م فيهـا

تتوقـف عنـد محـددات مقننـة إشـكا مسـي

تمـاد تخلـو مـو إمـ

الممطيـات والفـرص ،التـي تمـيو

على اجتراح مز د مو المحددات والقواعد ،التي تميو كحد طرفـي التفـاو

المكاسب وتقليا المخاسر مو وراا عملية

كو كليهمـا علـى تمرـيم

يمكو كو تتم على قاعدو ربح-خسارو.

إو تماقب األيام يحتما تغييـرات وةغـرات يمكـو اسـتةمارها كموامـا قـوو تمـزز فـرص نجـاح
المملية التفاوضية كو المكس ،وهو ما يشير إلى كو تـوفر مقومـات وكركـاو صـحيحة للتفـاو
يغني إحال عو ضرورو توفر القـدرات لـد المفـاو
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علـى وزو الممطيـات والرـروه المسـتجدو،

واستيماب التحو ت الحةيةة التي

تتوقف للحرة في الميداو السياسي ،وتوريف الك مو خالل

عملية إدار ة صحيحة للمسطلة يرمتها ،يتضح كو المملية افج ار ية التفاوضية تمةا انمكاسان لجملة

مـو المقومـات ،وإالتـالي فـلو نتـا ي التفـاو

تتوقـف علـى فاعليـة األداا التفاوضـي وحـده ،يـا

إفاعلية مجمو المقومات المشار إليها(سميد)19 :2012،
ومـو هنـا نجـد كو التفـاو

يتطلـب اسـتيماب الممطيـات الراهنـة ،وافحاطـة الدقيقـة إكـا مـا

يجـرم علـى األر  ،والقـدرو علـى توقـع اتجاهـات الحـدح ،واستشـراه مـا سـت ول إليـه التفـاعالت

ارنيـة ،عنـدها يصـإح كداو فمالـة مـو األدوات التـي تتطليهـا إدارو الصـ ار  ،إحيـح تمـوو الممليـة

الممرفيـة افدراميـة مركـب كسـاس فـي منرومـة التفـاو

 ،الـام يشـكا يهـاا الممنـى عمليـة تفاعليـة

متداخلة ،إحيح تموو نتيجته مرتإطة يتفاعا هاه المواما مجتممة (كيو شيخة.)18 :2008 ،
 التبادلية
تمنــي التإادليــة إصــورتها المامــة عــدم اســتطاعة كحــد فر قــي التفــاو

علــى إمــالا مخرجاتــه

إالطر ق ــة الت ــي ير ــد ،والتإادلي ــة هن ــا ه ــي إح ــد نت ــاج التم ــاف  ،وتمن ــي يإس ــاطة اه ــاب ك ــا م ــو

الواجإ ــات والتم ــاليف واألةم ــاو كم ــا المكاس ــب وس ــا ر الم ازي ــا إاتج ــاهيو متق ــايليو ،كم ــا إاا اهي ــت
األولى(الطــره األول للتف ــاو

) إاتج ــاه يينمــا ت ــاهب الةاني ــة(الطره الةــاني للتف ــاو

المغــاير ،فــلو الممليــة يرمتهــا ســتموو قــد ايتمــدت كــا الإمــد عــو مفهــوم التفــاو

) إا تج ــاه

 ،يــر صــا ب

عر قات كو التإادلية "هي عملية يتم فيها التماطي إالمةا ،كطو تقوم إطمر ما ،مقايا قيام الطـره

ارخر يتطدية دور مميو ،والتإادلية في المفاوضات تموو كحيانان إا تفاأ على تإادل مملومات ،كو
تإادل تناز ت ييو األطراه المتداخلة في عملية المفاوضات" (عر قات.)25 :2008 ،
 االختيارية
تفيد ا ختيار ة إطو كطراه التفاو

تتماطى مع هاا المسار دوو إررـام كو إمـراه ،يـا عـو

اقتنا إطنه سي دم إلى تحقي المكاسب الميتغاو لمال طرفي التفاو

 ،حيح يقـدم كحـد األطـراه

مطالإه ومقترحاته للطره ارخر الام يقوم يدوره يدراسة هاه المقترحـات ومـو ةـم ييـدم قيولـه كو
رفضه لها ،كو يقوم يتقديم مقترحات يديلة كو مضادو (كيو شيخة.)20 :2008 ،
كما إالنسإة ألنوا التفاو

فتتمةا فيما يلي:

إو الدول تحتـاج إلـى المفاوضـات فـي حـالتي السـلم والحـرب ،ففـي حالـة السـلم تسـمى الدولـة

لتم ــو و عالقته ــا م ــع ريره ــا ،لتحقيـ ـ مص ــالحها ،سـ ـواا كان ــت اقتص ــادية كو اجتماعي ــة كو إقام ــة
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عالقــات ةقافيــة ،كمــا فــي حالــة الحــرب فتمــوو المفاوضــات لوضــع حــد لتســإاب التــي كدت لهــا،

والوصول إلى حلول مناسإة تراعي مصالح الطرفيو(إدر س.)2008:68:
 التفاوض السياسي
يحــدح التفــاو
إغر

السياســي يــيو الــدول كو مــا يــيو المنرمــات السياســية التــي تمةلهــا ،والــك

الوصول إلى اتفاقيات دولية لحا النزاعات والخالفات موضو ا هتمام ،ويمتيـر التفـاو

السياسي مو كمةر كشكال التفاو ممرف نة لنا جميمان ،والك مو خالل مـا ينشـر عنـه إصـفة دا مـة
ف ــي وس ــا ا افع ــالم المختلف ــة ،ولم ــا كي ــرز كنـ ـوا التف ــاو السياس ــي ف ــي المالق ــات الدولي ــة ف ــي
السنوات األخيرو ،ما تم ييو مصر واس ار يا لتحقي السالم وانهاا حالـة الحـرب يينهمـا ،واسـترجا

األراضي المحتلة إلى كصحايها (إدر س.)69 :2005،

و تص ــف هـــاا المج ــال إـ ــالتغير ال ــدا م ،والـ ــك ن ــاتي م ــو تغي ــر الحكومـــات ،وتغي ــر األف ـ ـراد
واألحـداح والــزمو ،وهـو ركيـزو كساسـية مــو ركـا ز الممــا السياسـي ،و كحــد مقومـات رجــا السياســة

الماهر ،كو يكوو مفاوضان ماه انر ،والتي في الغالب تحدد مستقيله السياسي و ا جتمـاعي (عـامر،

قنديا ،الصميدم.)245 : 2011،
ويمتيـر مجـال التفـاو
تحقيـ إمـ

السياسـي األمةـر تغيـ انر وتطـو انر ،وتهـده المفاوضـات السياسـية إلـى

المكاسـب فـي المالقـات يـيو األطـراه الحاممـة والمحكومـة ،كو يـيو الـدول ،وهـي

تتناول المالقات ييو القو السياسية واألحزاب ،مو جهة وبيو الحكومة مو جهة كخر  ،كو حسم

ممارك عسكر ة انتهت كو ما تزال قا مة (حسو.)63 :2010،
 التفاوض العسكري
ومو صور التفاو

التي تتم رالإان على المستو المحلي كو افقليمي كو الدولي ،التفاو

المســكرم والــام تســمى األطـراه المتنازعــة إلــى حــا الخالفــات يينهمــا ،مــو خــالل الحـوار والحــح
وافقنــا  ،يــد ن مــو اســتخدام القــوو المســكر ة ،وقــد يكــوو هــاا النــو مــو التفــاو
عسكر ة ييو طرفيو متنازعيو (إدر س.)70 :2005،
وم ــو كمةلـ ــة الـ ــك التف ــاو

حق ـان لممليــات

المسـ ــكرم مـ ــا ت ــم يـــيو فصـــا ا المقاوم ــة الفلسـ ــطينية والجانـــب

افس ار يلي لوقف إطالأ النار ،كو التوصا لهدنة قد تموو لمدو ساعات كو كيام ،في المدواو على
قطا رزو عام .2014
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 التفاوض االزتصادي
إو قضـية تإـادل المنـافع ا قتصـادية مـو كهـم الجوانـب فـي المالقـات الدوليـة ،وهـو األمـر
الواقـع منـا المصـور الإميـدو ،وقـد كـاو لتضـارب المصـالح ا قتصـادية الـدور المييـر فـي اشـتمال

الحـروب فـي المةيـر مـو األحيـاو ،و ـزداد التمـار
المالم ،فالدول المتقدمة تحتاج إلى تسـو

يـيو المصـالح مـع التقـدم التقنـي الـام يشـهده

منتجاتهـا ،وتحتـاج قيـا الـك إلـى الحصـول علـى المـواد

الخام الالزمة لتصنيع هاه المنتجات ،وفـي المقايـا فـلو الـدول الناميـة إحاجـة سـتيراد المةيـر مـو

المنتجات المصنمة في الدول المتقدمة ،كما كنها إحاجة إلى تقنيات حديةة تمينهـا علـى اسـتخراج

ما لديها مو مواد خام ،وةروات ماخورو في كرضها ،جما هاا الواقـع المفاوضـات المتملقـة إالشـطو

ا قتصادم تجرم كحيانـا علـى مسـتو الـدول فـي موضـوعات تتملـ إا سـتيراد والتصـدير ،وحر ـة

الممـا وحـ

المـرور وافقامـة ،وتنشـيا السـياحة ،ودعـم التإـادل الز ارعـي والصـناعي (السـمرو،

.)26 : 2008

و يمتيـر التفـاو

ا قتصـادم مـو كهـم المجـا ت التفاوضـية ،وقـد امتسـب افنسـاو مها ارتـه

وخيراته التفاوضية مو خالل ممارسة عمليات الييع والشراا وتإادل السـلع والمنـافع ،وايـرام المقـود

التجار ة المختلفة ،ومو األمةلة الواضحة على التفاو

ا قتصادم ،تلك المفاوضات التي تديرها

منرمة التجارو المالمية التي تمةـا المصـالح الميـر للـدول الغربيـة فيمـا يينهـا وبـيو الـدول الرارإـة
إا نضمام إليها(حسو.)63 :2010،
 التفاوض التعاري
تمتيـر التجـارو مـو كقـدم النشـاطات افنسـانية وكمةرهـا كهميـة فـي توطيـد المالقـات يـيو األفـراد
والدول وتطو رها ،كما كنها في اات الوقت عنصر مسيب الن از  ،حيح عملت الدول علـى تـطميو

طرأ التجارو ،وكاو استقرارها يقاس إمقدار األمو المتوفر في هاه الطرأ( السمرو)29 :2008 ،
وكانت التجارو كول نشـا اقتصـادم مارسـه األفـراد فـي المجتممـات القديمـة ،إا كـاو يقتصـر

عل ــى تإ ــادل الس ــلع الض ــرور ة حس ــب حاج ــات كول ــك األفـ ـراد ،وإم ــد تط ــور المجتمم ــات واتس ــا

المالقــات يينهمــا ،اتســمت المالقــات التجار ــة يــيو األفـراد والــدول ،وتنوعــت كشــكالها ،ووضــمت لهــا

الــدول الق ـوانيو التنريميــة لتســيير عملياتهــا وكســس ممارســتها وشــرو ممامالتهــا ،ونرمــت طــرأ
التفاو

والتماقد مستندو إلى األع اره الساإقة على صدور هاه القوانيو(الحسو.)100 :1993،
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كما كنه كحد األنشطة الر يسية التي تهتم يها وتمارسها الشركات إصفة مسـتمرو ،والـك علـى

اخ ــتاله حجمه ــا وطييم ــة نش ــاطها ،وال ــك للوص ــول إل ــى اتف ــاأ إش ــطو ص ــفقات تجار ــة متنوع ــة
(إدر س.)64 :2005،
 التفاوض االعتما ي:
يمارس هاا النو مو التفاو

هــاا التفــاو

كا فرد منا و دته مو كجا الحصول على احتياجاتـه ،و يـدك

إمجــرد كو يــتملم الطفــا الص ـراخ ليحصــا علــى طمامــه ،كو يميــر عــو

مــه ،ةــم

يتطــور مــو خــالل إدخــال كدوات جديــدو علــى ممارســته مــو قييــا ا يتســام كو تقطيــب الحــاجييو،
وصو ن إلى استخدام الملمة والقوو الجسدية في عالقاته مع كفراد األسرو كو المجتمع ،و تطور شكا

التف ــاو

إم ــد ال ــك م ــع تق ــدم الف ــرد ف ــي المم ــر ،فم ــةالن تحت ــاج قض ــايا اجتماعي ــة ك ــالزواج وح ــا

الخالفات الزوجيـة ،وحتـى الطـالأ إلـى عمليـة تفاوضـية تـتم يـيو الفـر قيو ،سـواا إشـكا مإاشـر كو
عير وسيا يتولى إتمام المملية التفاوضية ،كما كو المالقة مع الزمالا والجيراو واألقارب

تخلو

مو السلوك التفاوضي ييو هاه األطراه جميمان (حسو.)64 :2010،
سادس ا :استراتيعيات التفاوض:
إو ا ســتراتيجية ه ـي الوســيلة لتحقي ـ الهــده ،وإالتــالي فهــي الطر قــة كو مجموعــة الطــرأ

الم دي ــة إل ــى اله ــده ،وليس ــت هـ ـي اله ــده اات ــه (إالنت ــيو ،)50 :2013،وتُمة ــا ا س ــتراتيجيات
والتمتيكات التفاوضية حجر الزاويـة فـي نجـاح كم مفاوضـات ،وهـى تمكـس وجهـي التفـاو كملـم
وفــ ــو ،حيــ ــح تســ ــتند إلـ ـ ــى المإــ ــادئ واألصــ ــول الملميــ ــة يجانـ ـ ــب المهـ ـ ــارات والخي ـ ـ ـرات والموهإـ ـ ــة

(إدر س.)270 :2005،
المفاو

وكــالك يقصــد إا ســتراتيجية التفاوضــية الخطــا المرشــدو للق ـ اررات والتص ـرفات الصــادرو مــو
كةناا المإار ات التفاوضية لتحقي كهدافه ( إدر س.)271 :2005،

واستراتيجية التفاو

تحدد كسلوب التحرك وكسلوب التمامـا مـع الطـره ارخـر ،ولمـا فـرد

نمطـه الخـاص فـي ممالجـة الصـ ار فـالإم

يهجـم وارخـر يـدافع وكنمـا كخـر  ،وتلـك األنمـا

إمةاإـة اسـتراتيجيات ،ويشـير مصـطلح ا سـتراتيجية إلـى الخطـة المامـة التـي يصـنمها المفـاو

لتحقي األهداه الر يسة التي يسمى لتحقيقها مو التفاو

(كيو إكر.)13 :2005 ،

ويمكو تصنيف ا سـتراتيجيات التـي يسـتخدمها المفـاو

طإقـان ألسـس مختلفـة ،فمـةالن لمـا

ا ستراتيجية التفاوضية إطييمة الهده المراد تحقيقه ،فالمفاو

الام يمنى يتوسيع قاعدو المنافع

مفـاو

هـده يسـمى لتحقيقـه ،والهـده التفاوضـي قـد يختلـف مـو مفـاو
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رخـر ،وهنـا تـرتإا

المشتركة ،سيتإع استراتيجية تفاوضية تتالام مع الهده وتسمى لتحقيقه ،وفـي حـال كـاو الهـده
التفاوضي يتمل إالمكاسب الااتيـة فقـا دوو فسـح المجـال للطـره ارخـر كو يحقـ مةلهـا ،فـلو
تميير عو الهده التفاوضي كيضان ،ووفقـا للسـلوك
ا ستراتيجية التفاوضية في هاه الحالة ستموو نا
التفاوضي ،فهناك استراتيجيات هجومية وكخر دفاعية ،تمامان كما كو هناك استراتيجيات التدرج،
واستراتيجيات الصفقة الواحدو(.كيو شيخة)215 :2008،
والا :استراتيعيات مج ن المصلحة المشتركة:
يقوم هاا المنهي على عالقة تماوو ييو طرفيو كو كمةر ،يمما كا طره منهم على تممي

وز ادو هاا التماوو ،واةماره لمصلحة كافة األطراه ،واستراتيجيات هاا المنهي هي:
 .1استراتيعية التكامج :هو تطو ر المالقة ييو طرفي التفاو

 ،إلى درجة كو يصإح كـا منهمـا

مكم ـالن للخــر فــي كــا شــيا ،يــا يصــا األمــر كو يصــإحاو شخص ـان واحــدان منــدمي المصــالح
والفوا د ،والمياو القانوني كحيانـان ،والـك يهـده تمرـيم ا سـتفادو مـو الفـرص المتاحـة كمـام كـا
منهم ـ ــا ،ويمك ـ ــو تنفي ـ ــا ه ـ ــاه ا س ـ ــتراتيجية م ـ ــو خ ـ ــالل التمام ـ ــا الخلف ـ ــي ،األم ـ ــامي واألفق ـ ــي

(مصطفى.)60 :2012،
 .2اســتراتيعية تطــوير التعــاو الحــالي :وتقــوم هــاه ا ســتراتيجية التفاوضــية علــى الوصــول إلــى
تحقيـ مجموعـة مــو األهـداه المليــا التـي تممــا علـى تطــو ر المصـلحة المشــتركة يـيو طرفــي

التفــاو

وتوةي ـ كوجــه التمــاوو يينهمــا ،ويمكــو تنفيــا هــاه ا ســتراتيجية مـــ خـــول توســـيا

معــاالت التعــاو  :عــو طر ـ إقنــا الط ـرفيو المتفاوضــيو إمــد مجــال التمــاوو إلــى مجــا ت

جديدو لم يكو التماوو يينهما قد وصا إليها مو قيا ،و م خول االرتقـاء بدرعـة التعـاو :
وتقوم على ا رتقاا إالمرحلة التماونية التي يميشها طرفي التفاو

(مصطفى.)61 :2012،

 .3استراتيعية توطيد العوزـات القاامـة :و تحقـ يهـا الوصـول لمـد كميـر مـو التمـاوو والمنفمـة
يــيو طرفــي التفــاو

والــايو تجممه ـم مصــلحة مشــتركة كو مشــار ع مشــتركة (عــامر ،قنــديا،

الصميدم.)31 :2010،
 .4اســـتراتيعية توســـيا جطـــاس التعـــاو  :تمتمــد هــاه ا ســتراتيجية كساس ـان علــى الواقــع التــار خي
الطو ــا الممتــد يــيو طرفــي التفــاو  ،مــو حيــح التمــاوو القــا م يينهمــا ،وتمــدد وســا له ،وتمــدد
مراحل ــه وفقـ ـان للر ــره والمتغيـ ـرات الت ــي م ــر يه ــا ،ووفقـ ـان لق ــدرات وطاق ــات ك ــا منهم ــا ،وهن ــاك
كسلوبيو لهاه ا ستراتيجية ،توسيع نطاأ التماوو إمده إلى مجال زمنـي جديـد ،وتوسـيع نطـاأ

التماوو إمده إلى مجال مكاني جديد (مصطفى.)62 :2012،
30

ثاجي ا :استراتيعيات مج ن الص ار :
علــى الــررم م ـو كو جميــع مــو يمارســوو اســتراتيجيات الص ـ ار فــي مفاوضــاتهم ،س ـواا علــى
المسـ ــتو الفـ ــردم لتشـ ــخاص كو المسـ ــتو الجمـ ــاعي ،وتينـ ــيهم لهـ ــا واعتمـ ــادهم عليهـ ــا ،إ كنهـ ــم
إمــنهي الصـ ار يملنــوو كنهــم

يمارســونها دا م ـان سـ انر وفــي الخفــاا ،يــا إنهــم فــي ممارســتهم للتفــاو
ـر مــو مكونـات هــاه ا سـتراتيجيات يمتمــد
يرريـوو فـي تمميـ المصـالح المشــتركة ،إا كو جـزاان كيي ان
على التمويه والخدا (مصطفى.)62 :2012،

 -1استراتيعية اإلج اك(ا ستنزاه) :وتقوم هاه ا ستراتيجية على ارتي:

 استجزاف وزت الطرف اآلخر :و تم الـك عـو طر ـ تطو ـا فتـرو التفـاو
وقت ممكو دوو كو تصا المفاوضات إلى نتا ي محدودو



 ،لتغطـي كطـول

قيمة لها.

استجزاف ع د الطرف اآلخر للم شد درعـة ممكجـة :و ـتم الـك عـو طر ـ تمةيـف وحفـز
طاقاته واستنفار كافة خيراته و تخصصاته ،وشغلهم إمناصر القضـية التفاوضـية الشـكلية
التي

قيمة لها عو طر إةارو المقإات القانونية المفتملة حول كا عنصر مو عناصـر

القضـ ــايا المتفـ ــاو

عليهـ ــا ،وضـــع يرنـ ــامي حافـ ــا لالس ــتقإا ت والحفـ ــالت والم ـ ـ تمرات

الصــحفية ،وحفــالت التمــاره وز ــارو األمــامو التار خيــة ،وكــالك ز ــادو ا هتمــام إــالنواحي

الفنيــة شــديدو التشــمب ،كــالنواحي الهندســية والجغرافيــة والتجار ــة وا قتصــادية والمســكر ة.
 اســتجزاف م ـوال الطــرف اآلخــر :والــك عــو طر ـ ز ــادو ممــد ت إنفاقــه وتمــاليف إقامتــه
واتمــاب مستشــار ه ط ـوال الممليــة التفاوضــية ،فض ـالن عمــا يمةلــه الــك مــو تضــييع إــاقي
الفرص المالية وا قتصادية اليديلة التي كاو يمكو له كو يحصا عليها لو لم يجلس ممنا

إلى التفاو

و نشغا يها (مصطفى.)64 :2012،

 -2استراتيعية التشتيت(التفتيت):
التــوز مي ،حيــح تمتمــد عليهــا إشــكا كييــر فــي

وه ـي مــو كهــم اســتراتيجيات مــنهي التفــاو

األط ـراه المتصــارعة ،إاا مــا جلســت إلــى ما ــدو التفــاو

 ،وتقــوم هــاه ا ســتراتيجية علــى فحــص

وتش ــخيص وتحدي ــد كه ــم نقـ ـا الض ــمف والق ــوو ف ــي فر ـ ـ التف ــاو

للتفـ ــاو

ال ــام كوف ــده الط ــره ارخ ــر

 ،وتحديـــد انتمـ ــاااتهم وعقا ـ ــدهم ومســـتواهم الملمـ ــي والفنـــي والطإقـــي ،وبنـ ــاا علـــى هـ ــاه

الخصــا ص يــتم رســم سياســية مــامرو لتفتيــت وحــدو وتمامــا فر ـ التفــاو

 ،والقضــاا علــى وحدتــه

وا تالفه وتماسكه ،ليصإح فر قا مفتتان متمارضان تدب ييو كعضا ه الخالفات والصـراعات ،ومـو ةـم

يصإح جهدهم رير منسجم (مصطفى.)65 :2012،
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وتمتيـ ــر هـ ــاه ا سـ ــتراتيجية مـ ــو اسـ ــتراتيجيات الـ ــدفا المـ ــنرم فـ ــي حالـ ــة التمـ ــر

لضـ ــغا

تفاوضي ،كو مإادرو تفاوضية جديدو لم يحتسب حسايها (عامر ،قنديا ،الصميدم.)33 :2011،
 -3استراتيعية لحكام السيطرة (اإلخضا ):

وتم ــد المملي ــة التفاوض ــية وفقـ ـان لم ــنهي الصـ ـ ار  ،ممرك ــة شرس ــة كو مإ ــاراو اهني ــة اكي ــة ي ــيو

طـرفيو :لــاا فــلو هــاه ا ســتراتيجية تقــوم علــى حشــد كافــة افمكانيــات التــي تمفــا الســيطرو الماملــة
على جلسات التفاو

(مصطفى.)65 :2012،

ويتم في ا شحذ كج ال مم التفاوضية لعمج اآلتي (عامر و خروو:)33 :2010 ،
 الســيطرو علــى الجلســات إــالتنويع والتشــكيا والتمــديا والتيــديا ،لمــا المإــادرات التــي تــم طرحهــا
إحيح يكوو هناك سي فيصـإح الطـره ارخـر مجيـ انر علـى الممـا إمإـادئ مـو صـنع الطـره

ارخر.

 السيطرو على الجلسات إالحركة السر مة والتلقا ية دوو تردد ،فـور إيـداا الطـره ارخـر رريتـه
لتفو ت الفرصة عليه في كخد زمام السيطرو على عملية التفاو

.

 الســيطرو عل ــى الجلس ــات يجم ــا الط ــره ارخ ــر ف ــي مرك ــز الت ــاإع ،ينتر ــر افش ــارو دا مـ ـان م ــو
ارخر و لالنطالأ في عملية التفاو

.

 -4استراتيعية الدحر(الغزو المجظم)
وهى استراتيجية يتم استخدامها إغ

النرر عو ندرو كو قلة المملومات عو الطـره ارخـر

الــام يــتم ممــه الص ـ ار التفــاعلي (مصــطفى ،)66 :2012،و ــتم التفــاو
ليصإح كطنه منرم للطره ارخر(عامر و خروو.)33 :2010 ،

إالتــدرج خطــوو خطــوو

 -5استراتيعية التدمير الذاتي(االجتحار):
وفيها يتم وضع عقإات ومتار س كمام الطره ارخر ،إحيح يتخلى عو طموحاته وتطلماته
إاليطس ،وهنا عليه كو يختار ييو يديليو هما:
 صره النرر عو طموحاته وكهدافه ،والرضا إما يتم تحقيقه ،واعتإاره الهده النها ي له.
 الإحــح عــو وســا ا كخــر جديــدو ريــر مر يــة تمكنــه مــو تحقي ـ كهدافــه فــي المســتقيا (عــامر
و خروو.)34:2010،
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المبحث الثاجي
التفاوض وحج الج از ات
مقدمة:
منــا القــدم والتفــاو

هــو الوســيلة األولــى للتفــاهم والتواف ـ  ،ومــع تطــور الإشــر ة وتطــور

المالق ــات فيم ــا يينه ــا ،نش ــط الحـ ـوار والنق ــا
التف ــاو

للوص ــول إل ــى اتفاق ــات وح ــا مش ــاما مختلف ــة ،في ــدك

يلم ــب دو انر هامـ ـان ف ــي حي ــاو الإش ــر ة ،وح ــديةان اهتم ــت الجامم ــات والمماه ــد والم سس ــات

الملميــة وم ارمــز الد ارســات افدار ــة والدوليــة إموضــو التفــاو

الميـ ــاديو ،ومم ـ ــا

 ،هــاه األهميــة تجلــت فــي مختلــف

ش ـ ــك فيـ ــه كو ال ـ ــدول النامي ـ ــة كشـ ــد حاج ـ ــة إلي ـ ــه ،لتـ ــدعيم ق ـ ــدراتها التفاوض ـ ــية

(الخضيرم)16 :2003،
وعر

مــو خــالل مــا تقــدم ســنمما فــي هــاا المإحــح علــى د ارســة شــرو المفاوضــات الناجحــة،

للمالقة ييو الحوار والمفاوضات ،وكخي انر الحديح عو الجدو مو المفاوضات.
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والا :شروي المفاوضات الجاعحة
ممــا

شــك فيــه كو الشــرو التــي يغلــب فيهــا وقــت التفــاو

لهــا تــطةير قــوم علــى الحالــة

الاهنية والجسدية والنفسية التي يكوو لها تطةير مإاشر على نتا ي التفاو

 ،وتلك الشرو تشتما

على عاما الضغا الام يطتي مو عاما الوقت والمتغيرات اات السياأ ا جتماعي ،ولالك توجـد
المديــد مــو شــرو الممليــة التفاوضــية الناجحــة ،والتــي يتمــيو علــى المفــاو

الســمي مــو خاللهــا

لتحقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده التفاوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك و تمتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المقوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األساس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية للتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو

(مصطفى:)32 :2012 ،

الــام يــتم منحــه للفــرد المتفــاو

والا :القــوة التفاوضــية :وتـرتإا إحــدود الســلطة والتفــوي
واطـار الحركــة المسـموح لــه إـالتحرك فيهــا ،وعـدم اختراقهــا فيمـا يتصــا إالموضـو كو القضــية

المتفاو

،

إشطنها.

ثاجيا :المعلومـات التفاوضـية :تلـك المملومـات تتـيح للفر ـ المتفـاو
التالية :مو نحو الايو نتفاو

عمليــة التف ـاو

افجاإـة علـى األسـ لة

؟ ومو الطره الةـاني الـام نمتيـره خصـمان لنـا؟ مـااا نر ـد مـو

مــو الطــره ارخــر كو يحققــه لنــا؟ كيــف تســتطيع كو تحق ـ م ـا تر ــده جملــة

واحــدو كم علــى م ارحــا؟ مــا األهــداه المرحليــة التــي ستســير عليهــا وكيفيــة اســتغاللها؟ و مــا
وســا ا الــدعم المتاحــة واألفــراد المــدربوو للوصــول لتلــك األهــداه؟ ومــا اليرنــامي المقتــرح مــو

قيا وإمد التفاو

للحصول على وةيقة نها ية مضمونة؟

وبناا على هاه المملومات يتم وضع يرنامي التفاو
له افمكانيات ،وتوفر له الموارد.

 ،محدد المهام ومحدد األهداه وتُتاح
ومــد ي ـراعتهم التــي

 .1ثالثــ ا :القــدرة التفاوضــية :هــاا الشــر يتصــا إطعضــاا فر ـ التفــاو
يتمتمــوو يهــا ،وتتــطتى فــي عمليــة ا هتم ـام إالقــدرو التفاوضــية علــى مــا يلــي (عــامر ،قنــديا،
الصميدم:)29 :2011،

 .2ا ختيــار الجيــد لفر ـ التفــاو

 ،والــك مــو األفـراد الــايو تتـوافر لــديهم القــدرو والمهــارو والررإــة

والمواصفات التي يجب كو يتحلى يها المفاو

.

 .3تحقي ا نسجام والتواف والتال م والتميف المستمر ييو كعضاا فر التفـاو

متجانسة متملفة المهام ،رير متمارضة في الهده كو الركم والميول والررإات.
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ليصـإح وحـدو

 .4تحفي ــز واع ــداد فر ـ ـ التف ــاو
والوةا

تحفيـ ـ انز عاليـ ـان ع ــو طر ـ ـ تزو ــدهم يجمي ــع الييان ــات والخـ ـ ار ا

والتفصيالت الخاصة إقضية التفاو

 .5المتاإمة الدقيقة ألداا فر التفاو

.

قيا وكةناا وإمد عملية التفاو

 .6عدم ا ستهانة إما سيحققونه مو عملية التفاو
المناخ التفاوضي يجانييو كساسييو هما:

.

وافشادو إه رابعا :المجاخ المحـيط :و تصـا

 .1القضـــية التفاوضـــية ذات ـــا :و تمــيو كو تمــوو القضــية التفاوضــية حديةــة ،وإالتــالي فــلو
القضية كلما كانت حديةة ،كمكو كو يحرى التفاو
.2

وإفاعلية.

تكو المصالح متوازجة بـي

إاهتمام ومشاركة األطراه المختلفة

طـراف التفـاوض :فيجـب تهي ـة المنـاخ الفمـال الـام يـتم

ف ــي إط ــار تـ ـوازو المص ــالح والق ــو ي ــيو األطـ ـراه المتفاوض ــة حت ــى يطخ ــا

في ــه التف ــاو

التفــاو دوره وتمــوو نتا جــه كمةــر اســتق ار انر ،وتقــإالن وعدالــة يــيو األط ـراه ،فــلاا لــم يكــو
هناك هاا التوازو فلنه لو يكوو هناك تفاو إالممنى السليم ،يا سيكوو هناك استسـالم
وتسليم واجحاه إطحد األطراه الام

كو لف ــر

يملك القوو الالزمة لتطييد حقه ،كو للتـدليا عليـه،

كري ــه واجإ ــار الخص ــم ارخ ــر عل ــى تقيل ــه واحت ارم ــه ،والمم ــا إ ــه ،كو إم ــا س ــيتم

التوصا إالتفاو

إليه (مصطفى.)34 :2012،

ممـا سـي  ،نسـتنتي كنـه للوصـول إلـى الهـده المنشـود الـام يـتم التفـاو

علـى اُلمفـاو
يتفـاو

كو يسـتمد للتفـاو

مـو كجلـه ،يجـب

مـو ناحيـة ،كـم المملومـات التـي جممهـا عـو الجهـة التـي
والتـي ينـوم التفـاو

ممهـا وعـو األمـور التـي سـتطرح للنقـا

عليهـا ،كمـا كو افدراك
كو يكـوو علـى علـم

اُلمسـي لشخصـية الخصـم تُهي ـك إشـكا كحسـو لمقارعتـه ،فملـى المفـاو
مسـي إمـو يتمامـا ممـه ،فهـا الطـره ارخـر شـخص رقيـ ولـيو كم صـمب ؟ هـا هـو حسـاس
ألمـور ممينـة ،كو ألشـخاص ممينـيو؟ مـا هـي نقـا قوتـه وضـمفه؟ كـا هـاه المملومـات التـي تـم

جممها عنه تقي المفاو

مو الوقـو إطخطـاا

يسـتطيع الت ارجـع عنهـا فيمـا إمـد ،إالنهايـة علـى

المفاو كو يحضر إلى طاولة التفاو  ،وهو مستمد تمامان مو كافة النواحي لمواجهة الخصم،
واتمام المفاوضات ينجاح يدوو كم خسا ر ،وااا حدح عكس الك ،فتموو الخسا ر طفيفة.
ويمكو القول إجما ن ،إنه يد للمفاو

الـام ير ـد كو يصـا إلـى ميتغـاه ،كو يكتسـب مهـارو

افقن ــا م ــو خ ــالل اس ــتخدام خصا ص ــه الشخص ــية الفطر ــة ،إل ــى جان ــب الس ــمي إل ــى امتس ــاب
خصــا ص كخــر  ،مــو خــالل الــتملم والتــدر ب وت ـرامم الخي ـرو ،وايجــاد مفــاو
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قــادر علــى إدراك

جوانب الموضو محـا التفـاو
يتفاو

 ،وادراك الرـروه التفاوضـية ،وفهـم كإمادهـا ،وفهـم الطـره الـام

ممه ،وتحليله نفسيان لممرفة جوانـب القـوو والضـمف فيـه ،واألسـاليب المناسـإة للتـطةير فيـه،
حتــى تمتمــا فــي اهنــه الصــورو ،ليســتطيع الوصــول

وربــا المناصــر التفاوضــية إمضــها مــع إمـ

إلى ُح ُكم إشطو المملية التفاوضية ككـا ،ويمكـو صـيارته فـي شـكا اتفـاأ يحقـ كهدافـه ،مـع عـدم
إرفال كهداه الطره ارخر ( كندرسوو.)78 :2010،
ومــو هنــا فمــو الضــرورم كو نطخــا هــاه الصــفات إمــيو ا عتإــار عــو اختيــار تشــكيلة الفــرأ
التفاوض ــية المختلف ــة ،ألن ــه كلم ــا ت ــم م ارع ــاو ال ــك وتـ ـوافر المةي ــر م ــو الص ــفات الواج ــب اتص ــاه

المفــاو

يهــا ،انمكــس الــك علــى فماليــة المفاوضــة وعلــى نتا جهــا فــي نهايــة المطــاه (الــدروبي،

.)24 :2005
كم كنه

يوجد مفاوضات ناجحة يدوو وجود استراتيجيات ناجحة تقوم عليها ،ولمـو يـنفس

يكـوو التفـاو

عليهـا ،يـا إو القضـية التفاوضـية وطييمـة المالقـات يـيو كطـراه القضـية تلمـب

الوقت يجب الملم كنه ليست كا اسـتراتيجية تفاوضـية تمـوو مناسـإة ألم قضـية مـو القضـايا التـي
دو انر مهمان في اختيار ا ستراتيجية المناسإة.
ثاجي ا :الحوار والمفاوضات
إو الفرأ كيير ييو الحوار والتفاو

 ،فـالحوار هـو كسـلوب مكاشـفة ومصـارحة وتمر ـف إمـا

لــد طــره مــا ،دوو شــر التوصــا إلــى اتفــاأ مــع ارخــر ،وكيض ـان دوو مــد زمنــي محــدد لهــاا

الحـوار ،كمـا التفــاو فهـو ينطلـ مـو ممرفـة مسـ دـإقة إمـا ير ــده ارخـر ،لمـو فــي إطـار المحادةــات
التي تستهده حقان الحصول على مكاسب في جانب مقايا تناز ت في جانـب خـر ،كم كو كـا
ط ــره مف ــاو يكس ــب و تن ــازل ف ــي الوق ــت نفس ــه ،ة ــم يك ــوو الف ــارأ ف ــي م ــد حس ــاإات الـ ـربح
والخسارو ،كما الحوار ،فليس فيه مكاسب كو تناز ت ،يا هو تفاعا ممرفي فيه عر

لركم الاات

وطلــب ستيضــاح ال ـركم ارخــر دوو شــر التوصــا إلــى نتيجــة مشــتركة ،يــا ربمــا يحــدح تــطةر

وتطةير متإاد و دوو إقرار يالك مو الطرفيو (منتديات الضالع :2010 ،نت).

الحـ ـوار تميي ــر ع ــو ا عتـ ـراه يوج ــود ركم خ ــر وع ــو حـ ـ ص ــاحإه إالمش ــاركة ف ــي الـ ـركم،

وافســاح المجــال كمامــه للتمييــر عــو فك ـره وممتقــده دوو تشــويه كو ضــغا مــانع لــالك ،فــالحوار هــو
كسلوب يحدح في التماما يـيو األفـراد والجماعـات مـو كجـا التمـاره علـى ارخـر وفهمـه ،لمـو
إالضرورو للتوصا إلى مرحلة التفاهم والتواف  ،كما التفاو

كو المفاوضـات فـي المالقـات الدوليـة

هــي عمليــة رايتهــا الوصــول إلــى تســوية سياســية و هــده إلــى فـ
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الن ازعــات والتوصــا إلــى اتفــاأ

علــى مســارات الممــا للمســاومة مــو كجــا ميـزو فرديــة كو جماعيــة كو لصــيارة النتــا ي التــي ترضــي

مختلف المصالح (على.)31 :2012،

فالمفاوضات مستمرو منا عام  ،1993ولم يتم التوصا فيها إلى حا ،يا عملت على تمقيد
القضــية الفلســطينية وتقــديم التنــاز ت المةيـرو ،واو كانـت المفاوضــات ضــرورو فاليــد لنــا مــو ممرفــة
الوقـ ـ ــت الصـ ـ ــحيح للتفـ ـ ــاو

 ،وممرفـ ـ ــة المز ـ ـ ــد عـ ـ ــو الطـ ـ ــره المفـ ـ ــاو

 ،واسـ ـ ــتخدام التمتيكـ ـ ــات

وا ستراتيجياتك لالك اليديا الوحيد كمام الشمب الفلسطيني الوحدو الوطنية و إنهاا حالة ا نقسام
وما نتي عنها مو سلييات على الساحة الفلسطينية.
ل ــالك عل ــى الس ــلطة الفلس ــطينية مراجم ــة ج ــدو انخراطه ــا ف ــي مس ــار التف ــاو

 ،حي ــح إو

جــو ت المفاوضــات منــا كوســلو لــم تحق ـ كم مكاســب فلســطينية ،يــا علــى المكــس مــو الــك ،فقــد
تمكنت "إس ار يا" مـو تمر ـر سياسـاتها تحـت عإـااو المفاوضـات وتحقيـ المز ـد مـو الحقـا

األر

علـى

إمــا يصــب فــي مصــلحتها فــي حــال التوصــا إلــى كم اتفــاأ تملــي فيــه شــروطها .كمــا كو

وحقوقيـا فـي المحافـا الدوليـة إا سـتفادو مـو كونهـا دولـة
قانونيـا
السلطة مطالإة إمواجهة ا حتالل
ن
ن
عضــو إصــفة م ارقــب فــي األمــم المتحــدو ،وكــالك إو الفصــا ا الفلســطينية فــي الضــفة الغربيــة وفــي
قط ــا رـ ـزو ،كم ــا ف ــي الش ــتات ،مطالإ ــة يتمز ــز وتط ــو ر خطايه ــا وكدا ه ــا السياس ــي وافعالم ــي

والجمـ ــاهيرم والميـ ــداني ،وتةييـ ــت موقـ ــف جـ ــامع يتمـ ــالى علـ ــى ا نقسـ ــامات والمصـ ــالح الضـ ــيقة،
إافضــافة إلــى الضــغا علــى الس ــلطة وفر ـ المفاوضــات لمنــع مز ــد مــو ا نج ـرار إلــى تض ــييع

القدس ،والتنازل عو الحقوأ الفلسطينية (.كإحاح م سسة القدس2014/03 ،م )
ثالث ا :العدوى م المفاوضات
وعلــى هــام

كحــد الم ـ تمرات المتملقــة إالقضــية الفلســطينية عــام  ،1967وجــه س ـ ال عــو

مســتقيا ا حــتالل لموشــيه ديــاو وز ــر الجــي

فــي حكومــة "كشــكول" ،فطجــاب ديــاو إــطو مــا تر ــده

(إس ار يا) هـو إقـاا الوضـع (ا حـتالل) كمـا هـو عليـه .نمـم( ،إسـ ار يا) تر ـد كو يإقـى الوضـع كمـا
هو عليه ،عجلة ا ستيطاو والتهو د مستمرو ،والتنسي األمني على كعلى مستوياته ،مقايا ضماو

ت ـ ــدف األمـ ـ ـوال وا متي ـ ــازات عل ـ ــى القي ـ ــادو الفلس ـ ــطينية ،وه ـ ــاه الممادل ـ ــة يرفض ـ ــها الم ـ ــا ال ـ ــوطني
الفلسـ ــطيني ،وعليـ ــه فـ ــلو التفـ ــاو

لـ ــيس ح ارم ـ ـان ،فكـ ــا الحركـ ــات الةور ـ ــة فاوضـ ــت ا سـ ــتممار،

ولمننا إحاجة ماسة لوضع كسس ومرجميات جديدو للتفاو

 ،وهـاا مـا يجـب كو تإحـح فيـه القـو

إمد المصالحة ،وكو قرار المودو للمفاوضات يجب كو ينسجم مع الحالة الوطنية الجديدو ،التـي قـد

تفرز استراتيجية وطنية متوافـ عليهـا ،وتـدعمها فـي الـك الحاضـنة المربيـة وافسـالمية ،وتسـاندها
كوراأ الق ـ ــوو الفلس ـ ــطينية المتمةل ـ ــة إالوح ـ ــدو الوطني ـ ــة وإالمص ـ ــير المش ـ ــترك ،وإق ـ ــوو وارادو الش ـ ــمب
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الفلسطيني ومقاومته الإاسلة ،كما انمكاس توقف المفاوضات على مستقيا النرـام السياسـي وبنيتـه

الهيكلية ،فلو الـك مـرتإا إمـد نجـاح القـو الوطنيـة وافسـالمية يتغييـر اسـتراتيجياتها وتمتيكاتهـا
إما يحفظ ديمومة واستمرار ة م سسات السلطة ،فـال يمقـا كو يـرتإا مصـير تمو ـا السـلطة إحفـظ
كمــو المحتــا ،وفــي المقايــا يجــب الإحــح عــو الخيــارات واليــدا ا التــي تقلــا مــو نســإة الخســارو،
وتستطيع كو تحما (إس ار يا) مس ولية احتاللها لتر

نت).

الفلسـطينية (فلسـطيو كوو يـو:2014 ،

خاتمة:
تلمــب المفاوضــات دو انر هام ـان فــي مختلــف الميــاديو والمالقــات يــيو الإشــر ،وعليــه يــد مــو

التركيز والمما على استغالل كمةا للتفاو

لتحقي األهداه المنشودو ،وتمز ز الوفود التفاوضية

مــو كجــا كشــف ممارســات ا حــتالل افس ـ ار يلي تجــاه القضــية الفلســطينية والفلســطينييو ،والمم ـا

على كسب الركم المام والتطةير فيه.

و ت ــتم إ إ ــامتالك ك ــا ط ــره كوراأ الق ــوو الت ــي يلم ــب يه ــا عل ــى طاول ــة المفاوض ــات،

والوصول إلى تإـادل المقترحـات يـيو الطـرفيو ،يهـده الوصـول إلـى اتفـاأ لحسـم القضـايا المتنـاز
عليها ،وتحقي المصالح المشتركة.

وكخي ـ انر فــي ضــوا مــا تمــر إــه القضــية الفلســطينية مــو كزمــات وحــروب وممارســات إس ـ ار يلية

إحـ ـ الفلس ــطينييو ي ــد للوف ــد المف ــاو
يكفا للفلسطيني المي

ا نتق ــال إ ــالواقع الفلس ــطيني المـ ـ لم إل ــى مس ــتقيا واع ــد،

إكرامة وحر ة ،ومحاسإة ا حتالل على ج ار مه ضده.
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الفصج الثالث
جشأة وتطور المفاوضات الفلسطيجية اإلسراايلية
 المبحث األول :التحول الفكرم السياسي لمنرمة التحر ر الفلسطينية في عملية التفاو
 المبحث الثاجي :ميررات إس ار يا لالعتراه إمنرمة التحر ر والتفاو
 المبحث الثالث :استراتيجية منرمة التحر ر التفاوضية.
 المبحث الرابا :ا ستراتيجية افس ار يلية التفاوضية.
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ممها.

.

الفصج الثالث :جشأة وتطور المفاوضات الفلسطيجية اإلسراايلية
تم يد:
تمة ــا مطل ــب الش ــمب الفلس ــطيني إة ــر تهجيـ ـره م ــو كرض ــه ع ــام  1948عل ــى ي ــد ا ح ــتالل

افسـ ار يلي الغاشــم  ،إاســتمادو فلســطيو وتحر ــر كــا مــا ارتصــب منهــا ،واخـراج المهــاجر و اليهــود
الصــهاينة الــايو اســتوطنوها .وإســقو مــا تإقــى منهــا ييــد ا حــتالل عــام  ،1967كصــإح الشــمار
المرفو هو شمار تحر ر فلسطيو كا فلسطيو مو الإحر إلى النهر ،وقد كخا هاا الموقف إالتيدل

مـ ـ ــو الناحيـ ـ ــة الرسـ ـ ــمية كو مـ ـ ــو ناحيـ ـ ــة القـ ـ ــا ميو علـ ـ ــى الممـ ـ ــا الفلسـ ـ ــطيني منـ ـ ــا عـ ـ ــام.1968
فلــم تمــد تمــر ةــالح ســنيو علــى قيــام ةــورو الشــمب الفلســطيني التــي كطلقتهــا حركــة فــتح ضــد

ا حتالل الصهيوني عام  ، 1965حتـى كانـت هنـاك ر
مميرو عو ا ستمداد للتوجه لخيار التفاو

تتيلـور وكصـوات ترتفـع وجهـود ترهـر،

حالن للقضية الفلسطينية ( دروي .)53 :2013،

إالنرر إلى المفاوضات التـي جـرت يـيو المـرب و إسـ ار يا ،والتـي يـدكت إمـ تمر مدر ـد عـام
1991م ،يتضح كو هاا المـ تمر لـم يكـو إ مـ تم انر افتتاحيـان للتفـاو

يــيو األطـراه واضــحة ،فلسـ ار يا لــم تيــد كيـة نيــة لالنســحاب مــو األر

 ،ومـو يدايتـه كانـت الفجـوو
المربيــة ،كمــا ســور ا فكــاو

تركيزهــا علــى المشــاما التــي ســوه تــنجم عــو عــدم تنفيــا إس ـ ار يا ق ـ اررات األمــم المتحــدو ،واألردو

كم ــدت عل ــى الحق ــوأ المش ــروعة للش ــمب الفلس ــطيني ،وض ــرورو انس ــحاب إسـ ـ ار يا م ــو األ ارض ــي
المربي ــة ،فيم ــا رك ــز الجان ــب الفلس ــطيني عل ــى توض ــيح حج ــم الممان ــاو الت ــي يتم ــر

له ــا الش ــمب

الفلسطيني تحت ا حتالل( شفي  ،منير2015/4/24 ،متوفر على المركز الفلسطيني لإلعالم).
فالح ــديح ع ــو نش ــطو منرم ــة التحر ــر الفلس ــطينية ي ــطتي ف ــي س ــياأ األح ــداح الت ــي ش ــهدتها

فلسطيو منا يداية القرو المشر و ،والتي جملت مو قيـام منرمـة التحر ـر كجيهـة وطنيـة عر ضـة،
مشروعان حيويان ليلورو المياو الوطني الفلسطيني مو جهة ،وتجسـيدان للهويـة المربيـة الفلسـطينية مـو

جهــة كخــر  ،فحالــة ا ســتهداه التــي تمــر

لهــا الشــمب الفلســطيني مــو قيــا الحركــة الصــهيونية

وقو الغرب الداعمة لها ،كانت وما تزال ،تستدعي وقفة جدية.
مو خالل ما تقدم سيتم عر

األسـإاب التـي دفمـت منرمـة التحر ـر للتفـاو

مـع إسـ ار يا،

وميرراتهـ ــا يـ ــالك ،كمـ ــا سـ ــيتم التطـ ــرأ إلـ ــى الميـ ــررات التـ ــي دفمـ ــت إس ـ ـ ار يا لالعت ـ ـراه إالمنرمـ ــة
والتفاو

ممها ،وعر

لالستراتيجية التفاوضية افس ار يلية ولمنرمة التحر ر.
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المبحث األول
مبررات لسراايج لو تراف بمجظمة التحرير الفلسطيجية والتفاوض مع ا
مقدمة:
شـ ــك كو المفاوضـ ــات فـ ــي القـ ــانوو الـ ــدولي المـ ــام تمتيـ ــر إحـ ــد الوسـ ــا ا السـ ــليمة لحـ ــا

الن ازعــات ،فــطط اره الن ـ از ســتموو محصــنة لــيس إحقوقهــا إالقــانوو فقــا ،ولمــو إس ـ ار يا

تمطــى

اهتمامان للقوانيو الدولية وريرها.
ومم ــا

ش ــك في ــه كو لالح ــتالل اعتإا ارت ــه الخاص ــة الداعي ــة لل ــدخول ف ــي مس ــار التس ــوية،

يوصفه الطره األقو في الممادلة ،فلنه لو يمدم وسيلة لتجييـر اتجاهـات المسـار يرمتـه لصـالحه
الخــاص ،فهنــاك ةمــة اعتإــارات

يمكــو تجاهلهــا دفمــت إــه لالتجــاه نحــو الحــا التفاوضــي ،وهــى

كالتالي:
سيتم الحديح في هاا المإحح عو الميررات التي دفمت إس ار يا لالعتراه إمنرمة التحر ـر
الفلسطينية للتفاو

ممها.

والا :الضغوي التي تسببت ب ا اجتفاضة ام :1987
ش ــكلت ا نتفاض ــة الفلس ــطينية عام ــا قلـ ـ كيي ــر واج ــه ق ــادو ا ح ــتالل ،و انتر ــروا الفرص ــة

السانحة للخالص منها ،فهي مصـدر افزعـاج يتصـا إطسـإاب لهـا عالقـة ييقرـة الشـمب وتحركـه،
و هو سيب كاه مو وجهة نرر ا حتالل لغل األيواب كمام مإادرو الشمب ،و قيرها في مهـدها،

حتـى
يتنـاق

تتحـول للشـمب المربـي ،الـام قـد يضـع دولـة ا حـتالل و النرـام الرسـمي المربـي الـام

ممـه جوهر ـان فـي مــطزأ خطيـر ،مــو هنـا كـاو التحايــا علـى انتفاضــة الشـمب الفلســطيني،

والسمي لوكدها واحدان مو األسإاب الوجيهـة التـي دعـت ا حـتالل للـاهاب لمسـار التسـوية (يلقز ـز،
.)92 :1992

واسـ ار يا مــو جانيهــا كرادت مــو ا تفاقيــات الموقمــة مــع منرمــة التحر ــر الفلســطينية تمــر س

احتاللها ،وحماية ا ستيطاو وتمز زه ،و إنهاا وتفكيـك ينـى المنرمـة ،وشـطب القضـية الفلسـطينية
وخاصة ح المودو(عيد السميع.)285 :1998،
األمر الام دفع المفكر الفلسـطيني األصـا "إدوارد سـميد" إلـى وصـف ا تفاقـات التـي كُيرمـت

مــع الجانــب افس ـ ار يلي إطنهــا محصــلة ا ستســالم المربــي" ،ريــر الضــرورم وريــر الحتمــي" ،فقــد

قيلت إس ار يا يلطالأ عملية التسوية مع الفلسطينييو كخطوو تمتيكية لخدمـة كهـدافها ا سـتراتيجية
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ف ــي المنطق ــة ،ول ــيس لح ــا المش ــكلة الفلس ــطينية واقام ــة س ــالم ق ــا م عل ــى الم ــدل كم ــا ير ــد الم ــرب
والفلســطينيوو ،والمفاوضــات كانــت حالــة مــو حــا ت الصـ ار  ،ولــيس كمــا كرادتهــا منرمــة التحر ــر

والدول المربية طر قة فنها ه (سميد.)15 :1995 ،
ثاجي ا :الخوف م االضطرار لمفاوضة حماس
ا حتالل لم يتوقف عـو مراقإـة التحـو ت داخـا السـاحة الفلسـطينية ،يـا وقـف علـى كإمادهـا

وما تحمله مو د لة ،فقد راقب رهور الحركة افسالمية ،وتقدمها إالتزامو مع ا نتفاضة األولـى،
فقد ار قادو إس ار يا هاا التحول ،وولد لديهم حا انر مو ا ضـطرار يومـان مـا إلـى مفاوضـة الحركـات

افسالمية ،فمةروا التماما مع منرمة التحر ر  ،التي كاو ةمة اتصا ت ولقااات سـر ة جـرت فـي
عواصم كوروبية (حسيو.)84 :1998 ،

فـطمةر سياسـيو حـزب الممــا ومفكـروه دقيلـوا عمليــة إإمـاد قـادو حمــاس والجهـاد افسـالمي إلــى
جنــوب لينــاو فــي كواخــر عــام  ،1992مــو الحــديح عــو ضــمف الوفــد الفلســطيني فــي واشــنطو ،و
كمةــروا مــو ترديــد القــول إضــرورو التفــاو

مــع قيــادو المنرمــة ،إاا كرادوا تحقي ـ تقــدم حقيقــي فــي

المفاوضــات ،ورفم ـوا مــو وتي ـرو الحــديح عــو ضــرورو إلغــاا قــانوو حــار عقــد لقــااات مــع منرمــة
التحر ر الـام فرضـه شـامير ،و فـي حينهـا اهـب إمضـهم يقـارو يـيو حركـة حمـاس "المتطرفـة" ،و
يــيو منرمــة التحر ــر "الممتدلــة" ،ووضــموا الجمهــور افس ـ ار يلي يــيو خيــار و

التفاو

.)240

ارو مع قيـادو المنرمـة كو التفـاو

ةالــح لهمــا ،إم ــا

حقـان مـع حركـة حمـاس المتطرفـة (نوفـا:1996 ،

وهجــاك ســباا مج ــا لزليميــة و خــرى ربيــة تتمثــج فيمــا يلــي (كيــو نحــا و خــروو:2012،
:)406
 .1خــروج القـوات الفلســطينية نها ي ـان مــو لينــاو عــام  ،1982وإالتــالي إاتــت المنرمــة
ضــميفة سياســيان وقيادتهــا منيــواو عربي ـان ،فكــاو الــك فرصــة فس ـ ار يا لفــر
إالمقاييس افس ار يلية.

ســالم

 .2حـرب الخلــيي الةانيـة ،واضــماه قــدرات المـراأ وجيشــه الــام كانـت تخشــاه إسـ ار يا
كمةر مو مصر وسور ا.

 .3تفكك المنرومة ا شترامية في كوروإا الشرقية ،وتفكك ا تحاد السوفيتي الام كـاو
يمةا داعم للح الفلسطيني في تقر ر مصيره.

42

 .4رهــور الحركــات افســالمية الفلســطينية وخشــية إسـ ار يا مــو تمــددها واتســا قوتهــا
على حساب منرمة التحر ر الفلسطينية التي إاتت ضميفة ،وإالتالي فلو التفاو

مــع طــره فلســطيني ضــميف يكــوو كمةــر مال مــة وقيــو ن مــو التفــاو

جديد واعد ،كيان كاو هاا الطره الجديد.

مــع طــره

 .5ررإــة الو يــات المتحــدو إمــدما إاتــت القطــب األوحــد عالمي ـان ،يتقــديم جــا زو ترضــية
للم ــرب ،ل ــيس إح ــا نه ــا ي للصـ ـ ار المرب ــي افسـ ـ ار يلي ،ي ــا يتفكي ــك طالس ــم ه ــاا

الص ار في حده األدنى.
 .6كو قيــادو منرمــة التحر ــر الفلســطينية إمــد حــرب الخلــيي الةانيــة وتطييــدها للجانــب
المراقي ،إاتـت ريـر مررـوب فيهـا مـو جانـب الـدول الخليجيـة ومصـر كـالك ،لـالك

كــاو ا عتقــاد عنــد النرــام الرســمي المربــي كو الممةــر الفلســطينية إاتــت ناضــجة،
مو خالل القيادو التار خية للشمب الفلسطيني تناز ت مـا تـ دم إلـى حـا جـزا مـو

الص ار مع إس ار يا.
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المبحث الثاجي

التحول الفكري السياسي لمجظمة التحرير الفلسطيجية في ملية التفاوض
مقدمة:
إو الح ــديح ع ــو حال ــة التف ــاو

ي ــيو الطـ ـرفيو الفلس ــطيني وافسـ ـ ار يلي الت ــي ت ــدور الي ــوم،

اليررماتية فـي كيفيـة التمـاطي مـع
تةير المةير مو الفضول حيح كصإح النهي التفاوضي يمةا ا

القضية الفلسطينية ،لمو الحديح عو اات التفاو
تــزل فيهــا جــاوو الحمــاس للممــا المســكرم تفــي

والسمي لـه ،واعـالو القيـول إـه فـي كوقـات لـم

إا نــدفا  ،إافضــافة لســيادو الشــمارات الميي ـرو

حينها مو قييا المفاح المسلح لتحر ر فلسطيو (كا فلسطيو) ،لهو كمر يدعو للحيرو.

فــالتطورات المتالحقــة التــي كصــايت منرمــة التحر ــر عملــت علــى نقلهــا مــو خانــة ال ـرف

المامـ ــا ألم مشـ ــرو تسـ ــوية ،إلـ ــى ا عت ـ ـراه يلس ـ ـ ار يا ،وقيـ ــول اتفاقيـ ــة انتقاليـ ــة للحكـ ــم الـ ــااتي
للفلسطينييو إالضفة الغربية وقطا رـزو عـام 1993ك فـالتغيرات والتحـو ت التـي شـهدتها المنطقـة

فــي نهايــة القــرو المشــر و إلــى الــدخول فــي عمليــة للتســوية مــع إس ـ ار يا والتفــاو

المإاشــر مــع

إس ـ ار يا ،كســقطت شــمارات وطنيــة وقوميــة ،ووجــد الفلســطينيوو كنفســهم كمــام خيــار التفــاو

الخصم(مصطفى.)17 :2012،

وس ــتمما الد ارس ــة ف ــي ه ــاا المإح ــح عل ــى ع ــر

الفلسطينية للتفاو

لتس ــإاب الت ــي دفم ــت منرم ــة التحر ــر

مع إس ار يا ،وارهاصات التوجه الفلسطيني للحلول التفاوضية.
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مــع

والا :سباا التحول الفكري السياسي لمجظمة التحرير الفلسطيجية في ملية التفـاوض (النفـار،
:)80 :2010
شكا اتفاأ كوسلو عام  1993تحول في النرام السياسي الفلسـطيني ،فهـو ريـر منجـز علـى
الواقـع ،وفيــه المةيــر مـو ا نمكاســات الســليية علـى الشــمب الفلســطيني

كر

سـيما إقامــة الدولــة

الفلسطينية ،ورياب الحوار الوطني والوحدو الوطنية ،وتمةلت كسإاب توقيع ا تفاأ فيما يلي:

 .1س ــقو ا تح ــاد الس ــوفيتي ،وتغي ــر ميـ ـزاو الق ــو الم ــالمي لص ــالح إسـ ـ ار يا ،وهيمن ــة الو ي ــات
المتحــدو األمر كيــة علــى المــالم ،لــاا فقــد كانــت التســوية مــع إس ـ ار يا ه ـي الخيــار الوحيــد كمــام
القيادو الفلسطينية ،ألو إنهاا ا حتالل إشكا كامـا فـي تلـك الرـروه ريـر واقمـي ،و يمكـو

تحقيقه في هاه الفترو.

 .2كو التسوية المزمع عقدها مع إس ار يا سوه تقود إلى تحقي دولة فلسطينية كاملة السيادو في
الضــفة الغربيــة وقطــا رـزو ،عاصــمتها القــدس الشـرقية ،خاليــة مــو كم مســتوطنات إسـ ار يلية،
مع التمسك إح المودو لالج يو الفلسطينييو.

 .3كو الطر ـ لتحقي ـ األهــداه الفلســطينية هــو التفــاو

الســلمي ،ألو المواجهــة المســكر ة مــع

إس ار يا لو تحق الحد األدنى مو الطموح ،وسوه تمما على تمقيد الموقـف ،و سـت دم إلـى

المز د مو الخسا ر.
 .4كنــه

منــاص مــو ا عتـراه إشــرعية وجــود إسـ ار يا ،والتنــازل عـو  %78مــو كر

فلســطيو

ا نتدايية ،ونيا افرهاب ،وتوحيد الصف الفلسطيني تحت قيادو السلطة الفلسطينية ،للحصـول
علــى الموافقــة افسـ ار يلية علــى قيــام دولــة فلســطينية ،مرجميتهــا منرمــة التحر ــر ،فهـي الطــره

الوحيد الام تمتره إه إس ار يا و المجتمع الدولي و تقيا التماما ممه.
وكيضان هناك إم

األسإاب الموضوعية األخر  ،تمةلت في التغيرات المربية واتخاا السالم

كاستراتيجية عربية ،إضافة إلى موافقة المالم المربي على إدارو الص ار  ،وكيضان تدخا دولة محايدو

في مجر ات األمور ،ووصول حزب المما للسلطة ،حيـح شـكلت هـاه القضـايا المنصـر األساسـي
تخاا قرار اليدا إالتفاو

 ،إ كو األهمية المير  ،كانت لتسإاب المتملقة إالإمد الااتي ،والتـي

تمةلت في موافقة الجانب الفلسـطيني علـى الـدخول فـي دا ـرو اسـتراتيجية إدارو الصـ ار ولـيس حلـه،

ومـــــــ

هــــــــم األســــــــباا التــــــــي ســــــــا دت لـــــــم اتخــــــــاذ القــــــــرار بالتفــــــــاوض مــــــــا يلــــــــي

(كيو عفيفة:)192 :1998،
 .1اتخاا القيادو الفلسطينية قرار السالم منا عام .1988
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 .2موافقـة القيـادو الفلسـطينية علـى مرحليـة الحــا كو ن ،وموافقتهـا علـى إدارو الصـ ار ةانيـان فــي
مدر د.

 .3ش ــمور القي ــادو الفلس ــطينية يوج ــود الي ــديا الفلس ــطيني مم ــةالن إحرك ــة حم ــاس ف ــي ال ــداخا
الفلسطيني.

ثاجيا :اجعكاس االتفاس لم الوحدة الوطجية
يم ــي

المجتم ــع السياس ــي الفلس ــطيني حال ــة م ــو ا نقس ــام ،رر ــم كةـ ـرو مإ ــادرات المص ــالحة

والوفاأ التي طرحتها جهات فلسطينية محلية وكخر عربية ،فالمخـاطر التـي تتمـر
الفلس ــطينية

لهـا القضـية

تحتم ــا اس ــتمرار حال ــة ا نقس ــام ،ي ــا تتطل ــب تحقيـ ـ حال ــة م ــو المص ــالحة القايل ــة

لالستمرارك والقادرو على يناا نرام سياسي فلسطيني يجمع في إطـاره كـا كطـراه الممـا السياسـي
وي دمكو الفلسطينييو مو التحرك نحو تحقي كهدافهم إالحر ة وا ستقالل.
الفلسطينيُ ،
إو مــا حصــا فــي الســنوات األخي ـرو فــي المجتمــع الفلســطيني مــو انقســام سياســي ومجتممــي

لهــو كمــر إــالي األهميــة والخطــورو ،لمــا ســيخلفه مــو كةــر ســليي علــى مســتقيا القضــية الفلســطينية
ووحدو الصف الفلسـطيني ،و ز ـد ا نقسـام يـيو الضـفة الغربيـة وقطـا رـزو مـو القطيمـة يـيو كينـاا

الشمب الفلسطيني و سس لفتنة داخلية ،فهو ي سس لقيام حالتيو ما زال كا منهمـا يـدوو سـيادو،
و يصـ ــلح لتطسـ ــيس دولـ ــة ،و يسـ ــتطيع كم منهمـ ــا حمـ ــا اسـ ــتحقاقات المشـ ــرو الـ ــوطني (األيـ ــام

)16 :2015/2/25
فا نس ــحاب افسـ ـ ار يلي كح ــادم الجان ــب م ــو قط ــا رـ ـزو ف ــي ع ــام  ،2005ف ــي ر ــا فش ــا
المفاوضــات الفلســطينية افس ـ ار يلية ووصــولها إلــى طر ـ مســدود ،وبنيــة اقتصــادية مــدمرو ووضــع
اجتماعي مفكك ،وفلتاو كمني ومراهر فساد وخلا في ينية النرام ،كا هاه المواما وكمةر مهدت

لمرحلـ ــة الص ـ ـ ار الفلسـ ــطيني الـ ــداخلي الـ ــام انتهـ ــى إانقسـ ــام سياسـ ــي (المجرمـ ــي :2015،مقايلـ ــة

شخصية)

()1

يتضح كو الجانب افس ار يلي لديـه األسـإاب التـي دفمتـه لالعتـراه إمنرمـة التحر ـر ،ليحقـ

كهدافــه ،خــاان إمــيو ا عتإــار عــدم التفــاو

مــع ريرهــا ،فد ارمــه وممرفتــه إطنهــا القــادرو علــى تقــديم

التن ـ ــاز ت لممرفت ـ ــه إض ـ ــمفها ،وك ـ ــالك عل ـ ــى قدرت ـ ــه فض ـ ــماه المف ـ ــاو

الفلس ـ ــطيني يتمتيكات ـ ــه

واستراتيجياتهم التي يستخدمها في وقتها المناسب.
( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع الدكتور محمود المجرمي ،الخييـر ا سـتراتيجي والماتـب والمحلـا السياسـي ،نا ـب
ر يس جاممة فلسطيو للش وو ا ماديمية.
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المبحث الثالث
االستراتيعية التفاوضية لمجظمة التحرير الفلسطيجية
مقدمة:
تقوم دراسة وتحليا ا ستراتيجية التفاوضية على ممرفة مالمح ومرتمزات هاه ا ستراتيجية،

ومد قدرتها على تجاوز المقإات وتحقي الغايات التي هدفت ا ستراتيجية لها.

وسيتم تقسيم ا ستراتيجية التفاوضية الفلسطينية إلى مرحلتيو كساسـيتيو ،للوقـوه علـى هـاه
ا ســتراتيجية ود ارس ـة الســلوك التفاوضــي الفلســطيني ،فالمرحلــة األولــى تمتــد مــو عــام  1991إلــى
عام  ،2006كمـا المرحلـة الةانيـة مـو عـام  2007وحتـى عـام  ، 2011وسـيب الـك التقسـيم يمـود

إلــى كو المرحلــة األولــى تمةلــت إاتفــاأ كوســلو ،واتســمت فــي المموميــة فــي المفاوضــات وضــإايية
الموق ــف الفلس ــطيني ،فق ــد ت ــم الوق ــوه عل ــى المالم ــح والمرتمـ ـزات الر يس ــية للس ــلوك التفاوض ــي

الفلسطيني ،والمرحلة الةانية شهدت تحو ت في الموقف التفاوضي ،وتم يناا صيارة ا ستراتيجية

والسلوك التفاوضي الفلسطيني.
المتغي ـرات فــي اليي ــة التفاوضــية ،حيــح جــرت تغي ـرات علــى صــميد اليي ــة التفاوضــية الفلســطينية
والتي ميزت هاه المرحلة ،ومو كيرزها التغيير في عملية السالم وا نقسام الفلسطيني.
المتغيرات في الواقع التفاوضي وخاصة موضو ا سـتيطاو ،والمتغيـرات الدوليـة والتـي تمةلـت فـي
ا عتراه الدولي إالقضية الفلسطينية ،وعدم وجود يديا يالقي القيول الدولي سو حا الدولتيو.
هاه األسإاب جملت كهمية دراسة المفاوضات ضمو مرحلتيو كما اكرنا ساإقان.
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والا :االستراتيعية والسلوك التفاوضي الفلسطيجي()2007 – 1993
كاو المفاح المسـلح هـو الطر ـ الوحيـد لتحصـيا حقـوأ الشـمب الفلسـطيني ،وإمـد التغيـرات
الموض ــوعية والااتي ــة عل ــى الس ــاحة الداخلي ــة وافقليمي ــة والدولي ــة ،وخاص ــة ف ــي نهاي ــة الةمانينيـ ـات
وبداية التسمينيات مو القرو الماضي ،ط كر تحول في الفكر السياسي الفلسـطيني ،حيـح انتقـا مـو

مسار المفاح المسلح إلـى مسـار التفـاو

(كوســلو) ،مــو اعتإــار التفــاو

 ،لهـاا فقـد انطلقـت ا سـتراتيجية الفلسـطينية تحـت إطـار

خيــا انر اســتراتيجيان لتحصــيا الحقــوأ وقيــام دولــة فلســطينية ،علــى

األ ارضــي التــي احتلتهــا إسـ ار يا فــي عــام  ،1967يــالك تــم تحو ــا كــا الجهــد السياســي والتــار خي
لمنرمة التحر ر لخدمة المملية التفاوضية ،وتم تينـي سياسـة مراممـة افنجـازات المرحليـة ،كتمتيـك

لتةييت الوجود الفلسطيني (الخالدم.) 22 :2008 ،

فقد توصلت المفاوضات إمد كوسـلو إلـى مجموعـة مـو ا تفاقيـات ،يـدكت مـو اتفاقيـة القـاهرو

الخاص ــة إالمم ــاير والت ــدايير األمني ــة ف ــي  ،1994/02/10وبروتوك ــول إ ــار س ا قتص ــادم فـــي
 ،1994/04/29واتفاقية نقا الصالحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية ،والـام ُوقـع
في القاهرو يتار خ  ،1994/08/24واتفاقية الخليا عام  ،1997ووصو ن إلـى اتفـاأ طاإـا لتوسـيع

الحكم الااتي (حسيو.)92 :1998 ،

كما ط كر تحول جارم على السـاحة افسـ ار يلية كةـر علـى مجر ـات الممليـة التفاوضـية ،تمةـا
في اتجاه المجتمع افسـ ار يلي وقيادتـه السياسـية إلـى اليمـيو ،واليمـيو المتشـدد ،إضـافة إلـى سـيطرو

القو المتشددو وهيمنتها على مجما الخر طة السياسية في إس ار يا ،حيح ساعد على الك وعما
على تشجيمه موقف كمر كي رربي داعم يةإات فس ار يا ،و كيضان رياب استراتيجية عربية إقليمية

مضادو ،ومقاومة للسياسة افس ار يلية التوسمية ،األمر الام كد إلى توجه الفلسطينييو إلى تغيير

اســتراتيجيتهم فــي التفــاو
إم

 ،فإمــد عــام  ،2005يــدكت القيــادو الفلســطينية يتغيي ـرات إيجاييــة علــى

مرتمزات ا ستراتيجية التفاوضية ،والك استجاإة مو القيادو الفلسطينية لما ط كر مو تغيـرات

على اليي ة الداخلية والخارجية للمفاوضات ،ومحاولة لمواجهة ا ستراتيجية افس ار يلية على جميـع

المستويات الممكنة (صالح.)15 :2011،

وت ــر الإاحة ــة كو ا س ــتراتيجية التفاوض ــية الفلس ــطينية م ــرت إالمدي ــد م ــو المحط ــات ،الت ــي
عملــت علــى تغييــر مكوناته ــا المختلفــة ،وتهــده مــو وراا ال ــك إطالــة وقــت المفاوضــات وكس ــب

الوقت لتفر

األمر الواقع.

48

ثاجيـــ ا :االســـتراتيعية التفاوضـــية والســـلوك التفاوضـــي الفلســـطيجي مـــ

 2007وحتـــم 2011

(موقع الجز رو :2011،نت):

انطلقت ا ستراتيجية التفاوضية الفلسطينية مـو جملـة المرتمـزات األساسـية فـي إدارو الممليـة
التفاوضية خالل الفترو الساي اكرها ،ومو كيرز هاه المرتمزات ما يلي:
 تطيي كا ا لتزامات المطلوإة مو السلطة الفلسطينية حتى واو لـم تطيـ إسـ ار يا مـا عليهـا،
وإالاات فيما يخص خارطة الطر .

 عل ــى ال ــررم م ــو اعتم ــاد المفاوض ــات الطر ـ ـ الوحي ــد ،إ كو الس ــلطة الفلس ــطينية اس ــتخدمت
اس ــتراتيجية ال ــال تف ــاو

األسلوب كمةر مو مرو.

 ،كم ــا ح ــدح ف ــي عه ــد (نتني ــاهو) ،حي ــح إو الس ــلطة اعتم ــدت ه ــاا

 افدارو الم سس ــاتية للمملي ــة التفاوض ــية ،حي ــح تم ــت مالحر ــة الم ــودو الدا م ــة إل ــى م سس ــات
منرمة التحر ر ،وإالاات اللجنة المركز ة ،والمجلس المركزم.

 إضفاا الشرعية على الق اررات ،والك عو طر اعتمادها مو لجنة المإادرو المربية.
 عدم شرعية المستوطنات فوأ كراضي الدولة الفلسطينية ،و تفاو

مع ا ستيطاو.

وبنــاا علــى هــاه المرتمـزاتُ ،يالحــظ كنــه وعلــى الــررم مــو كو الســلطة اعتيــرت كو مــا تضــمه

مو موقف يخصوص الاهاب إلى المفاوضات ،ليس شرطان مسإقان فيما يخص ا سـتيطاو ،و إنمـا
التزام كما نصت عليه خارطة الطر ـ  ،إ كننـا نجـد كو السـلطة تنازلـت عـو هـاا ا لتـزام ،واهيـت

إلى المفاوضات رير المإاشرو ،ررم كو القرار افس ار يلي لم يوقف ا سـتيطاو ،وانمـا تجميـده لفتـرو

زمنيـة محـددو ،ةـم تـال الــك كو السـلطة اشـترطت التقـدم فـي المإاحةــات التمهيديـة مـو كجـا الــاهاب

إلى مفاوضات مإاشرو ،ولمو الك لم يحدح ،واهيت السـلطة إلـى مفاوضـات مإاشـرو حقـان ،وهـى
التــي انته ــت ي ــدوو نتيج ــة ،ة ــم القض ــية الجار ــة األخــر  ،وه ــى الموافق ــة مـ ـرو ةاني ــة عل ــى الحل ــول
الجز ية(مناقشة الحدود واألمو) ،ررم كو السلطة والطـاقم التفاوضـي الفلسـطيني يركـز طـوال الفتـرو

على مناقشة القضايا "كرزمة واحدو" ( تقر ر مدار ا ستراتيجي.)23 :2009،
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ثالث ا :م تمر جابولس ،البياة التفاوضية ( المحددات والوازا):
لقد مةا م تمر كنايولس التي عقد في نوفمير تشر و الةاني (نوفمير)  ،2007مرحلـة مهمـة
في فهم طييمة المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية ،مو إاب التقسيم الزمنـي للمفاوضـات ،فالتقسـيم
الزمني وعلى الـررم مـو كهميتـه فـي د ارسـة كم حالـة تفاوضـية ،إ كنـه لـيس علـى تلـك الدرجـة مـو

األهمية في الحالة الفلسـطينية ،فسياسـة الم ارحـا والتقسـيمات هـي اسـتراتيجية إسـ ار يلية اتإمـت منـا

"اتف ـ ــاأ كوس ـ ــلو" لخدم ـ ــة ا س ـ ــتراتيجية افسـ ـ ـ ار يلية لمملي ـ ــة التف ـ ــاو

 ،يه ـ ــده تض ـ ــليا المف ـ ــاو

الفلسطيني ،ومحاولة إإماده عو الهده المام الام حدده ،وهو الوصول إلى المرحلة النها ية إقيام

الدولة الفلسطينية المستقلة (نميرات.)27 :2011،
ويــرى رااــد جعيـرات

مرحلـة (كنــايوليس) احتلــت كهميـة اســتةنا ية علــى المديـد مــو األصــمدو

(نميرات:)28 :2011،
 لقد تم اعتماد نرر ة جديدو في المفاوضات الفلسطينية -افس ار يلية ،وهى ما كطل عليها
المسار األول ( (Track Oneفيما يناا النرر ة التفاوضـية علـى مسـار الضـفة الغربيـة،
وهاه النرر ة قامت على مجموعة مو األسس مو كيرزها ،المشاركة في إقامة الم سسات

وبنا ها ،إشرافان وتنفياان ومراقإة الشر ك المامـا  ،%100وكيضـان اليـدا فـي ينـاا الم سسـات
وتقوية ا قتصاد الفلسطيني لتموو جاهزو عند قيام الدولة الفملي.
 كد ا نقســام الفلســطيني إلــى طــرح قضــية الشــرعية ،س ـواا الشــرعية التمةيليــة كو شــرعية

التطييـ  ،وهــاه الجدليــة اختلفــت األطـراه فــي تناولهــا ،فافسـ ار يليوو اســتغلوها يــيو الفينــة
واألخر للطمو في قدرو المفاو

الفلسطيني.

 انفراد الو يات المتحدو يرعاية المفاوضات ،عير السيطرو األمر كية على مجر ات الممليـة
التفاوضــية ،إمــا إشــكا انفـرادم كو مــو خــالل اللجنــة الرباعيــة ،كو عيــر المشــاركة الماملــة
األمر كية في يناا م سسات الدولة الفلسطينية.
 وص ــول مرحل ــة التف ــاو

الفلس ــطيني – افسـ ـ ار يلي إل ــى المرحلـ ـة النها ي ــة ،إممن ــى كنه ــا

تحول ـ ـ ــت إل ـ ـ ــى مرحل ـ ـ ــة القـ ـ ـ ـ اررات ،وليس ـ ـ ــت الج ـ ـ ــدليات والإح ـ ـ ــح ف ـ ـ ــي ارلي ـ ـ ــات واألدوات

وا س ــتراتيجيات ،وه ــاا م ــا عي ــر عن ــه "ص ــا ب عر ق ــات" كيي ــر المفاوض ــيو الفلس ــطينييو،
إقوله" :لم نمد إحاجة إلى مفاوضيو ،وانما إلى ق اررات مو صنا القرار".
علــى هــاه الخلفيــة ،شــر المفــاو

الفلســطيني فــي الســير فــي عمليــة التفــاو

منــا (كنــايولس)،

واتخـاا مســار و ،األول :وهــو اليــدا فــي ينــاا م سســات الدولــة المدنيــة واألمنيــة علــى كســس وقواعــد
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جديدو ،والمسار الثاجي :وهو المفاوضات ضمو قاعدو السير إطقصـى سـرعة ممكنـة تجـاه الهـده،
لالك فقد ُعقدت كمةـر مـو  288جولـة تفاوضـية يـيو اللجـاو المختلفـة ،حيـح تـم تشـكيا  12لجنـة
لهــاا الغــر  ،عــدا اللقــااات الدور ــة التــي تــم ا تفــاأ عليهــا ،كو تمقــد كــا كســيوعيو يــيو الــر يس
الفلسطيني ور يس الوزراا افس ار يلي.
ولمو األمور لم تجر كما هو مخطا لها على األقا فلسـطينيان ،ولـم تحقـ هـاه المفاوضـات

النتــا ي المرجــوو منهــا ،فاتخــات حكومــة إيهــود كولمــرت قـ ار انر إشــو المــدواو علــى قطــا رـزو كواخــر

عــام  ،2008وتــال الــك اســتقالة الحكومــة وافعــالو عــو انتخاإــات مإكـرو فــي "إسـ ار يا" ،ممــا كد

إلى صمود نتنياهو لر اسة الوزراا ،ولم يتي د مو إرح كولمرت السياسي إ الحقيقة التي وضـمها
كمــام افسـ ـ ار يلييو ،ور ــيس الحكوم ــة ال ــام س ــيخلفه ،إ ــطو ع ــدم التوص ــا تف ــاأ م ــع الفلس ــطينييو
سيقضي على دولة يهودية الدولة افس ار يلية (تقر ر مدار ا ستراتيجي.)33 :2009 ،
وما كطل عليه فيما إمد وديمة كولمرت ،والتـي مـو خاللهـا تقـدم الجانـب افسـ ار يلي إمـر
كهم مالمحه (مركز الز تونية للدراسات وا ستشارات ،التقر ر ا ستراتيجي :)20 :2009
 قاعدو المفاوضات هي خارطة الراإع مو حز راو (يونيو) .1967
 الهده النها ي لمملية السالم هو تحقي ميدك الدولتيو استنادان لهاا التفاهم.

 ط ــرح الجان ــب افسـ ـ ار يلي ض ــم  %6.5م ــو مس ــاحة الض ــفة الغربي ــة ،واعط ــاا م ــا نس ــيته

 %5.8مـو مســاحة ك ارضــي عــام ،1948وتمــوو النسـإة الإاقيــة يــدل الممــر الجغ ارفــي يــيو
الضفة الغربية وقطا رزو.

 طرح الجانب افس ار يلي إطو تموو األحياا المربية في القدس الشرقية جزاان مـو فلسـطيو،
فـي حـيو تمـوو جميــع المسـتوطنات افسـ ار يلية التــي كقيمـت فـي القــدس الشـرقية جـزاان مــو
إس ار يا ،كما فيما يتمل إاليلدو القديمة فستموو تحت مفهوم يسمى الحو
ترتيإات خاصة لموضو السيادو.

المقـدس ،مـع

 فيما يخص قضية الالج يو ،طرح الجانـب افسـ ار يلي عـودو  1000جـع فلسـطيني إلـى
إس ار يا سنويان ،لمدو خمس سنوات.

مو خالل ما اكـر تيـيو كو عـام  2009تميـز يجمـود عمليـة السـالم ،ويمـود الـك إلـى ثـوث
سباا (مركز الز تونية للدراسات وا ستشارات ،التقر ر ا ستراتيجي :)25 :2009
 .1تنح ــي كولم ــرت ،نتيج ــة الفض ــا ح الت ــي حاص ــرت حكومت ــه ،وعج ــز تس ــيفي ع ــو تش ــكيا
الحكومة ،مما كد إلى الاهاب إلى انتخاإات مإكرو ،كتت إحكومة متطرفة.
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 .2احتجــاج القيــادو الفلســطينية علــى المــدواو علــى قطــا ر ـزو كواخــر عــام ،2008واعالنهــا
وقف المفاوضات.

 .3ت ارج ـ ــع افدارو األمر كي ـ ــة ع ـ ــو تمه ـ ــداتها ،يلعط ـ ــاا األولوي ـ ــة لح ـ ــا الصـ ـ ـ ار الفلس ـ ــطيني
افس ـ ار يلي ،وكيض ـان تراجمهــا عــو وعــدها يوقــف ا ســتيطاو ،واعالنهــا عــو خف ـ

ســقف

توقماتهــا ،ممــا يمنــى كنهــا ســوه تقــوم إــالتركيز علــى خط ـوات ينــاا الةقــة ،والســمي إلــى

المحافرــة علــى مــا تــم إنجــازه ،ومحاولــة تقليــا الخســا ر واألض ـرار ،لحــيو تهي ـة رــروه

مال مة للمفاوضات ،وبالك تموو الو يات المتحدو قد عادت إلى المربع األول.
رابعا :المحددات الداخلية والخارعية للموز

التفاوضي الفلسطيجي:

فــي رــا هــاه اليي ــة التفاوضــية واجــه الموقــف التفاوضــي الفلســطيني جملــة مــو المحــددات

الداخلي ــة وافقليمي ــة والدولي ــة ،فمل ــى الص ــميد ال ــداخلي إق ــى ا نقس ــام المنص ــر األساس ــي للمملي ــة
التفاوضــية ،وإقــى يســيطر علــى المشــهد السياســي ،وعلــى ضــمف الموقــف التفاوضــي الفلســطيني،

فمــدم ســيطرو الســلطة الفلســطينية علــى قطــا ر ـزو ،كدخلــت طرف ـان جديــدان فــي المفاوضــات ،يحمــا
قضيتيو مهمتيو على الصميد افسـ ار يلي ،ك وهمـا قضـية الجنـدم األسـير وقضـية التهد ـة ،التـي

اتخات مسا انر خر في التفاو

حولهما ،وطييمة مغايرو لمسار المفاوضات ،شكلت هاه الممادلـة

الجديــدو جدليــة دارت حــول النهايــة المتوقمــة للممليــة التفاوضــية ،واألطـراه الفاعلــة فيهــا ،وهــاا مــا
كحال المفاو

الفلسطيني إلى مرحلة جديـدو ،وهـى القـدرو علـى التفـاو

تنفيا ما ستسفر عنه المفاوضات (كيالي.)102 :2009 ،

 ،ولمـو عـدم القـدرو علـى

كما علـى الصـميد افقليمـي فقـد اعتمـدت السـلطة الفلسـطينية علـى مـا سـمي يلجنـة المإـادرو

المربية ،والتـي شـايها المةيـر مـو الجـدل حـول دورهـا ومهامهـا ،فقـد انقسـم الموقـف المربـي فـي هـاا
الخصوص إلى موقفيو ،كولهما :موقف الدول الممارضة للمملية التفاوضـية ،مـع الملـم كو الطـره

الفلسطيني كـاو منحـا انز إلـى الـدول الداعمـة للممليـة التفاوضـية ،وهـاا رهـر جليـان إمـد القمـة المربيـة

التي عقدت في قطر عام  2009إمد المدواو على قطا رزو ،هاا وقد تحول دور لجنـة المتاإمـة
المربيــة مــو ورقــة دعــم و إســناد إلــى ورقــة مــنح شــرعية للســير فــي المفاوضــات (مركــز كــار نغي

للشرأ األوسا :2010 ،نت).

كم ــا عل ــى الص ــميد ال ــدولي فق ــد احتم ــرت الو ي ــات المتح ــدو المملي ــة التفاوض ــية إالمام ــا،

وإالاات ُعقب مجيا إدارو الـر يس إـاراك كوإامـا ،وتميينـه جـورج ميتشـا مإموةـان للسـالم فـي الشـرأ
األوسا ،وفي نفس الوقت تمييو توني يلير سفي انر للرباعية في الشرأ األوسا ،فقد شـهدت سياسـة
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افدارو األمر كية الجديدو تحو ن نوعيان في السياسة األمر كية في المنطقة المربية ،ولمو عند تحليا
مكونــات ومحــددات الفمــا السياســي لــإلدارو األمر كيــة ،نجــد كو افدارو الجديــدو لــم تجــر كم تغييــر
نوعي في سياستها تجاه المملية التفاوضية ،ولقد ارتمزت على افدارو النوعية لمملية التفاو

 ،كو

م ــا يمك ــو كو يطلـ ـ علي ــه المهني ــة المالي ــة ف ــي افدارو التفاوض ــية ،كا س ــتراتيجيات والتمتيك ــات،
(كي ــالي:2009 ،

وتجز ــة الملي ــات ،وال ــك انس ــجامان م ــع ا س ــتراتيجية افسـ ـ ار يلية ف ــي التف ــاو

.)112

نستنتي مو الك كو الموقف األمر كي لم يتغير كةي انر ،وإقى منحا انز لإلس ار يلييو ،فقا تغير

نوعية المفاوضات ،إلى مفاوضات رير مإاشرو كو تمهيدية ،فقا تغيرت لغة الخطاب السياسي.
فقد تميز الخطاا األمريكي في هذه الفترة بعدة سمات (عمايرو:)186 :2009 ،
 التفا ل.
 التحديدات الزمنية قصيرو األمد.

 محاولـة تييــاو كو هنــاك تغيـ انر مـو خــالل ا تـزاو فــي الخطـاب الموجــه إلــى طرفــي الصـ ار

الفلسـ ــطيني وافس ـ ـ ار يلي ،واسـ ــتناد الخطـ ــاب علـ ــى المواقـ ــف المسـ ــإقة لـ ــإلدارو األمر كيـ ــة،

وخصوصـ ـان فيمـ ــا يخـ ــص ا ســـتيطاو ،إ كنـــه ورر ــم ه ــاا الن ــو م ــو الخطـــاب فـ ــالموقف

السياســي لــم يتغيــر ،فــافدارو األمر كيــة اتإمــت نفــس األســلوب فــي الضــغا علــى الطــره
الفلسطيني للاهاب إلى المفاوضات ،وتحطيم المواقف السـاإقة للمفـاو

الفلسـطيني ،كمـا

حدح فـي رسـالة الـر يس كوإامـا إلـى الـر يس الفلسـطيني محمـود عإـاس ،وفـي نفـس الوقـت
تقديم افررااات للطره افس ار يلي ،كما حدح في رسالة المرو

إغية إقناعها يتجميد ا ستيطاو.
خامس ا :الموز

الموجهـة إلـى إسـ ار يا

التفاوضي الفلسطيجي

حدد الر يس محمود عإاس في خطاإـه ،فـي الخـامس مـو تشـر و الةـاني (نـوفمير) 2009م
الممــالم الر يســية للموقــف الفلســطيني الرســمي ،والتــي تمةــا حــدود القيــول الفلســطيني إــطم نتــا ي

للمملية التفاوضية ،والتي إاتت ممروفة إاسم النقا الةماني ،وهى (عمايرو:)188 :2009 ،

 .1الوصــول إلــى حــا الــدولتيو عــو طر ـ خارطــة الطر ـ ومإــادرو الســالم المربيــة ،وق ـ اررات
مجلس األمو مع ا ستفادو مو كا ما حدح في(كامب ديفيد ،طاإا ،كنايولس).
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 .2الحــدود تســتند إلــى الوضــع الــام كــاو ســا دان مــا قيــا ال ارإــع مــو حز ـراو (يونيــو) ،1967
وامكانيــة إج ـراا تإــادل ك ارضــي إالقيمــة والمةــا دوو المســاس إالحــدود الما يــة كو التواصــا
الجغرافي ييو الضفة الغربية وقطا رزو.

 .3القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطيو مع ضماو الوصول إلى األمامو المقدسة.
 .4حا عادل ومتف عليه لقضية الالج يو ،كما ورد في مإادرو السالم المربية.
شرعية لإقاا المستوطنات فوأ كراضي الدولة الفلسطينية المتف عليها

.5

 .6ترتيإات كمنية يقوم يها طره ةالح على الحدود ييو دولتي فلسطيو واس ار يا.

 .7ح ــا قض ــية المي ــاه حس ــب الق ــانوو ال ــدولي ،وحـ ـ الدول ــة الفلس ــطينية ف ــي الس ــيطرو عل ــى
مصادرها الما ية ،والسمي إلى تماوو إقليمي في مجال المياه.

 .8إرالأ ملف األسر واطالأ سراحهم جميمان.
يتضـ ــح ممـ ــا سـ ــي  ،كو الموقـ ــف الفلسـ ــطيني فـ ــي التفـ ــاو

الفلســطيني
للتفاو
يفــر

يملــك عنصــر القــوو فــي التفــاو

لـ ــم يكـ ــو قوي ـ ـان ،ألو المفـ ــاو

 ،ولــم يســتخدم ا ســتراتيجيات التفاوضــية المناســإة

مع الطره ارخر ،والك كاو سيإان في إضمافه ،وتـرك الفرصـة كمـام الطـره افسـ ار يلي

إمالااتــه وحلولــه المقترحــة .والتمتيكــات افس ـ ار يلية عملــت علــى شــغله إالجز يــات ،وتحييــد

اهتمامــه عــو المليــات والقضــايا المهمــة ،فالسياســة الفلســطينية مــا ازلــت ريــر قــادرو علــى ممالجــة

األسإاب الر يسية للقضايا المحور ة ،ولو استمرت ينفس الطر قة ستموو كمام مشاما كوسع وكميـر

مو المشاما الموجودو على الساحة الفلسطينية.
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المبحث الرابا
االستراتيعية اإلسراايلية التفاوضية
مقدمة:
قامت ا ستراتيجية التفاوضية افسـ ار يلية علـى كسـاس "إدارو الصـ ار " ،وهـي ليـة ضـغا مـو

كج ـ ــا كس ـ ــب المز ـ ــد م ـ ــو الوق ـ ــت لتنفي ـ ــا اس ـ ــتراتيجياتها التوس ـ ــمية ،والهادف ـ ــة إل ـ ــى تقوي ـ ــة موقمه ـ ــا

الجيواستراتيجي والسياسي في المنطقة ،وهي استراتيجية تسمى إلى إضماه الخصم إكـا الطـرأ،

إلى كو يقنع إالخيار الوحيد المتاح إس ار يليان ،وهو ما يفسـر إطالـة عمليـة التفـاو

(الهور:2015،

 ،)314وليس على كساس "حا الص ار " ،كم وضع حا نها ي للقضايا المتفاو

عليها.

ولــالك رفضــت "إس ـ ار يا" نهــي التســوية الشــاملة مــو خــالل م ـ تمر دولــي ،ورفضــت كشــف
كوراقها النها ية ،وتينت سياسـة "الخطـوو خطـوو" ،وجـزكت التسـوية إلـى مسـارات منفصـلة ،ةـم جـزكت

المســارات المنفصــلة إلــى م ارحــا ومحطــات ،وقــد اســتفاد افس ـ ار يليوو مــو وجــود نرــام ديمق ارطــي
م سس ــي يخ ــدم اليه ــود إش ــكا كساس ــي ،ويس ــتفيد إش ــكا كفض ــا م ــو الم سس ــات الملمي ــة وم ارم ــز

الدراسات ،ومو الخيرات ا ستراتيجية والسياسية ،إحيح يستطيع إدارو المملية التفاوضـية إـاحتراه
ـتفيدا مــو عناصــر القــوو التــي لديــه ،ومــو الفــرص المتاحــة (مركــز الز تونــة للد ارســات و
كييــر ،مسـ ن
ا ستشارات :2009 ،نت).
وس ــوه نحـ ــاول فـ ــي هـــاا المإحـــح الوقـــوه علـ ــى كه ــم المالم ــح التـــي ميـ ــزت ا سـ ــتراتيجية
افس ار يلية ،والركا ز األساسية للنرر ة التفاوضية افس ار يلية ،كالك وكسلوب المفـاو
وتمتيكاته التي مارسها على مدار سنيو التفاو

إكافة جوانيها كما هي على كر

افسـ ار يلي

الماضـية ،والـك لمحاولـة فهـم هـاه ا سـتراتيجية

الواقع.
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والا :االستراتيعية اإلسراايلية العامة
قامت ا ستراتيجية افس ار يلية على سياسة الضم والتوسع ،ومراممة افنجازات ،فمنا مـ تمر
إـال فــي سويسـ ار عــام  ،1897وحتـى يومنــا هــاا علـى خــاله حركـات التحــرر ،تقـوم إسـ ار يا ينقــا
جماعات مو مختلف إقا المالم ،وتمما على توريفهم في كر

فلسطيو ،وهاا التـوطيو إـطر

ليست كرضهم ،لالك فلنه يحتاج إلى تطسـيس كمـر واقـع جديـد متجـدد ،وعلـى هـاا األسـاس مـا تـزال

إسـ ـ ار يا حت ــى الي ــوم تمم ــا عل ــى ترس ــيخ الوق ــا ع الجدي ــدو لتحو له ــا إل ــى حقـ ـا

عل ــى األ ارض ــي

الفلسطينية ،ومراممتها إنجا انز تلو ارخر ،وإشكا عام يمما افس ار يليوو على تطيي استراتيجيتهم
وتحقي كهدافهم مو خالل التركيز لم ثوثة وامج رايسية هي (عارورم:)33 :2000،
 .1الحفـا

لـم الوعـود اإلسـراايلي :حيـح إو الهـده النهـا ي لالسـتراتيجية افسـ ار يلية ،هــو

ترس ــيخ إسـ ـ ار يا كيان ـ ـان كص ــيالن فـ ــي المنطق ــة المربيـ ــة ،ق ــاد انر علـ ــى مجايه ــة دول المنطقـ ــة

والسـيطرو عليهــا اقتصــاديان وتمنولوجيـان وعلميـان ،وا رتإــا سياسـيان وكمنيـان وعســكر ان إمصــالح
الغرب ،وعلى وجه الخصوص الو يات المتحدو األمر كية.

 .2السياســــات والموازــــ

والقــــ اررات المعلجــــة :فلقـ ــد حـ ــددت إس ـ ـ ار يا مواقفهـ ــا مـ ــو الص ـ ـ ار

الفلس ــطيني افسـ ـ ار يلي ،ورفض ــت قـ ـ اررات مجل ــس األم ــو إاس ــتةناا القـ ـرار ( ،)242وال ــام

ويفقده قيمته ،كما كعلنت إصورو متمررو على
تملك له تفسي انر خاصان يها يفرره مو محتواه ُ
كنها تقيا إ إالمفاوضات طر قان لحا الص ار .
 .3الخطـــوي التفاوضـــية المقـــررة ســـلفا فـــي حـــدودها الـــدجيا والعليـــا :فقيــا الــدخول فــي كيــة
مفاوضــات مــع كم طــره ،تقــوم إس ـ ار يا يتحديــد الحــدود الــدنيا والمليــا ،وعنــد مواجهــة كم

مفاوضــات محيطــة ،يك ــوو التغييــر فقــا ف ــي إم ـ

المرــاهر والتمتيك ــات التــي

تم ــس

جوهر المملية التفاوضية ،وبالك تمما على اقتناص الفرص ،كما فملت في اتفاأ كوسـلو

في عام .1993

عمـ ـ ــا افس ـ ـ ـ ار يليوو ط ـ ـ ـوال فت ـ ـ ـرو المفاوضـ ـ ــات علـ ـ ــى ا سـ ـ ــتفادو مـ ـ ــو الم سسـ ـ ــات

ا س ـ ــتراتيجية والخيـ ـ ـرات ل ـ ــديهم ،واس ـ ــتطاعوا إدارو المملي ـ ــة التفاوض ـ ــية إ ـ ــاحتراه كيي ـ ــر،
إافضافة إلى ضـمف ونقـص الخيـرو الفلسـطينية ،وريـاب الر يـة السياسـية لـد المفـاو

الفلسطيني.
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ثاجي ا :الجظرية التفاوضية اإلسراايلية وركاازها االستراتيعية
تقــوم الفلســفة التفاوضــية افس ـ ار يلية إشــكا كساســي علــى سياســة فــر

األمــر الواقــع ،الــام

تســتطيع مــو خاللــه كو تُنشــط حق ـان ،فتمــوو افنجــازات إقــدر مــا تممــا علــى تمــر س األمــر الواقــع
وصيانته ،إممنى كو ا ستراتيجية تستند في التفاو إلى ميدك األمر الواقع الام تمما مو خالله
على رفع الحد األقصـى مـو المطالـب افسـ ار يلية كو تخفـي

ممكو (صالح.)1 :2011 ،

الحـد األدنـى منهـا فـي إطـار مـا هـو

كما سيطر مفهوم األمـو علـى النرر ـة التفاوضـية افسـ ار يلية إصـورو كييـرو ،فتجـاوزت يـالك

القانوو الدولي ،و إرادو المجتمـع الـدولي ،وقـ اررات األمـم المتحـدو ،متارعـة إـاألمو ،و كنهـا
تحت تهديد المحيا الام تمي

تـزال

فيه ،فلقد قامـت إسـ ار يا إاسـتخدام مفهـوم األمـو تمسـفيان وعشـوا يان

للوصول إلى كهدافها ،فمةالن قامت يتفسير عإارو الحدود ارمنة في القرار( )242إطر قة تسمح لها
إضم ك ار

احتلتها عام 1967م (قر ع.)109 :2008،

إشـ ــكا عـ ــام فـ ــلو الهـ ــده الـ ــام تسـ ــمى لـ ــه إس ـ ـ ار يا مـ ــع القيـ ــادات والحكومـ ــات افس ـ ـ ار يلية

المتماقإ ــة ،ه ــو محاول ــة تمر ــيم المكاس ــب ،وتقلي ــا الخس ــا ر والتن ــاز ت ،وبــــذلك تتحــــدد مومــــح
االستراتيعية اإلسراايلية لم المدى القصير والمدى البعيد بالتالي (الحمد:)9 :1994،
 منا يداية جهود التسوية السلمية للص ار  ،كانت الركيزو األهـم فـي ا سـتراتيجية التفاوضـية

افس ار يلية كو توجه ُجا اهتمام افس ار يليوو إلى خلـ الرـروه التـي تتـيح لهـم افمسـاك
يزمام المإادرو والسيطرو على مجر ات المملية التفاوضية ،لالك صممت هـاه ا سـتراتيجية
فحداح تغيير جارم في ا تجاهـات المربيـة ،والـك يـدفع الممليـة السـلمية إاتجـاه التطييـع

مـ ــع الـ ــدول المربيـ ــة ،و إشـ ــغالهم إطـ ــول المفاوضـ ــات وتمقيـ ــداتها ،لز ـ ــادو القـ ــوو الدفاعيـ ــة
والهجومية افس ار يلية ،و المحافرة على قوو الرد والهيإة المسكر ة في المنطقة.
 التقــدم الإطــيا الــام يــتم إشــكا تــدر جي نحــو الســالم ،يــتم مــو خــالل إج ـرااات طو لــة،
وانجــازات هامشــية ،لتشــجيع األط ـراه علــى ا ســتمرار ،والــك لمســب المز ــد مــو الوقــت
فضماه الطره الفلسطيني ،وفر

كمر واقع جديد خاصة فيما يخص ا ستيطاو.

فقــد عيــر ر ــيس وزراا إس ـ ار يا األســي (لســحاس شــامير) عــو الــك إقولــه :كنــت ســطجما
مفاوضات الحكـم الـااتي تسـتمر عشـر سـنوات ،حيـح يصـا خاللهـا عـدد اليهـود فـي المنـاط إلـى

نصف مليوو.
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الةنــا ي يــدوو إطــار دولــي ،فضــماه الطــره الفلســطيني الــام

 ا تجــاه إلــى التفــاو

يملك المةير مو كوراأ القوو ،فطـوال عمليـة التفـاو

رفضـت إسـ ار يا كو يكـوو التفـاو

تحت مرلة لها القدرو في التطةير في المفاوضات ونتا جها.
ثالث ا :األسلوا التفاوضي اإلسراايلي:
إما كو المفـاو

افسـ ار يلي يرتمـز إلـى إمـد م سسـي ونرر ـة تفاوضـية ،فقـد ينـى كسـلوإه و

تمتيكاتــه علــى كســاس علمــي مــدروس ،خــاان إمــيو ا عتإــار اليي ــة التفاوضــية والموامــا النفســية
 ،إضـافة إلـى الت ازمـه إا سـتراتيجية المامـة وعـدم الخـروج عنهـا ،ل ـذا

والةقافية في عمليـة التفـاو

فقد ارتكز سـلوب التفاوضـي لـم ـدة ركـااز كـا مـ

هم ـا ( ملتقـى الةقافـة والهويـة الوطنيـة

الفلسطينية :2010 ،نت):
 .1المما على امتشاه السقف التفاوضي للمفاوضيو الفلسطينييو وطييمة مفهومهم للسالم.
 .2الحصول على تناز ت متتالية تحت مسميات عديدو ،مةا الةقة وتوفير المصداقية وتهي ة
األجواا ،وخطوات ُحسو النية ،وما إلى الك مـو مصـطلحات ايتـدعتها المقليـة التفاوضـية
افس ار يلية.

 .3الممــا علــى تحييــد دور الوســيا ،والــام هــو الو يــات المتحــدو  ،وعــدم إعطا ــه الفرص ــة
للتطةير على مسار المملية التفاوضية ،إ فيما تقتضيه المصلحة افس ار يلية.
 .4ا يتمـاد عـو كم مرجميـة دوليـة فـي التفـاو

 ،وتحر رهـا مـو كيـة مرجميـات قانونيـة ،ومـو

ق ـ اررات األمــم المتحــدو والجمميــة المامــة ،حتــى عنــدما قيلــت إس ـ ار يا الق ـرار( )242قيلتــه

ضمو تفسيرها الخاص.
 .5تحجيم و رف

المشاركة الفملية لتمـم المتحـدو فـي المفاوضـات ،والـك عتإارهـا منحـازو

للطره الفلسطيني.

و تصــف المفــاو

افس ـ ار يلي كــالك إمركز ــة ق ـ ارره ،حيــح كو هــاا الق ـرار يســتند إلــى ُإمــد

م سسي ،فهو مرتإا إمجموعة مو الم سسات واألجهزو الفاعلة ،والتـي تربطهـا عالقـة مإاشـرو فـي
الملف التفاوضي ،ولمو عندما يلزم اتخاا قرار يمةا مصلحة عليا فس ار يا ،فلنه يتم إسرعة كييرو
وخاصة عند تـوافر فرصـة سـانحة

تحتمـا التطجيـا ،هـاا األسـلوب يفيـد المفـاو

مـو جـاحيتي :

األولى كنه يـ دم إإطـاا عمليـة التفـاو  ،وهـو مـا ينشـده افسـ ار يليوو ،والةانيـة تُمةـا ورقـة ضـغا
على الطره الفلسطيني الام ير د كو يتوصا تفاأ إسرعة (الميالني.)10 :1998،
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مــا التكتيكــات التفاوضــية ،فتتجســد فــي مواجهــة المفــاو
إقوالــب تفاوضــية جامــدو حتــى النهايــة ،و رف ـ
توجهــات ال ـركم المــام المــالمي ،وكــاو رف ـ

الفلســطيني ،والتــي تمةلــت فــي التمســك

كــا مــا عــداها مهمــا كانــت الضــغو الدوليــة ،كو

إس ـ ار يا أليــة صــيغة تفاوضــية تشــما مشــاركة األمــم

المتحــدو و كوروإــا ،وراا فشــا كافــة المإــادرات الديلوماســية خــالل عقــد الةمانينــات ،وخاصــة مإــادرو

جورج شولتز1عام 198م (سميد.)73 :1997،

والتي ارتكزت لم بعض األهداف وهي (سميد:)75 :197،
 .1يــد مــو احت ـواا ا نتفاضــة الفلســطينية ،ومنــع انتشــارها فــي المنطقــة ،إحيــح

يتمــار

وجودها مع المصلحة األمر كية.

 .2ح ــا القض ــية الفلس ــطينية ه ــو كح ــد كولوي ــات السياس ــة األمر كي ــة ،دوو اللج ــوا إل ــى الق ــوو
المسكر ة ،والك حتى ترهـر مصـداقيتها كدولـة كيـر فـي المـالم وكمـام الشـمب األمر كـي،
وتةيت دورها كشرطي في منطقة الشرأ األوسا .وجاات ررإة شولتز في تسوية القضـية
إمــا يتناســب مــع ررإــة ال ـركم المــام األمر كــي ،علــى الــررم مــو كو القضــية الفلســطينية لــم

تمو في وقت مو األوقات تشكا كهمية كيـر لتمـر كييو (ملتقـى الةقافـة والهويـة الوطنيـة

الفلسطينية  :2010،نت).

 .3سياسة ا متنـا عـو التفـاو

الجـاد ،واسـتخدام التفـاو

فهـدار الوقـت ،وقـد اسـتخدمت

إس ار يا هاا التمتيك طوال فترو حكم شـامير ،ومنـا مـ تمر مدر ـد وحتـى فـوز حـزب الممـا

إا نتخاإات المامة ،وهو ما صرح إه شامير مو كنه مستمد للتفـاو

لمشـرو سـنوات دوو

كو يتحرك عو موقفه.

 .4إطالة كمد التفاو
لحرة.

 .5فر

جــزا

 ،إلى كطول مـد ممكـو ،يهـده انتـ از مز ـد مـو التنـاز ت حتـى خـر

مز د مو التناز ت كةناا التفاو

 ،حول الترتيإات افج ار ية وافدار ة واألمنية ،هـو

يتج ـ كز مــو كســلوب إس ـ ار يا التفاوضــي ،فالتفــاو

حــول هــاه الترتيإــات افج ار يــة

ع ــادو م ــا يس ــتغرأ زمنـ ـان ط ــويالن ،إس ــيب المإالغ ــة ف ــي التفاص ــيا ،كم ــا كو ه ــاه الترتيإ ــات
تستغرأ وقتان طويالن كةناا التنفيا ،وتتيح فرصة كييرو فس ار يا لمز ـد مـو التحايـا و انتـ از

التناز ت.

(* جــورج ي ـرات شــولتز  13كــانوو األول (ديســمير)  1920خييــر اقتصــادم كمر كــي ،رجــا دولــة ،ورجــا كعمــال.
شــغا منصــب وز ــر الممــا  ،1970-1969وكمــيو الخ ازنــة األمر كيــة  ،1974-1972وكصــإح وز ــر الخارجيــة
األمر كية مو عام  1982إلى .1989
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 .6إعــادو التفــاو

ح ـول ا تفاقيــات الميرمــة إالفمــا ،وهــو مــا تــم فيمــا يتمل ـ إالفلســطينييو

إالــاات ،إا كصــر نتنيــاهو علــى إعــادو التفــاو

حــول ا تفــاأ الخــاص إالخليــا ،و الينــود

المتملقة إا نسحاإات افس ار يلية ،كو ما يسـميه يترتيإـات إعـادو انتشـار الجـي

افسـ ار يلي

في المناط  ،والمتضمنة في اتفاأ القاهرو األمني مع منرمة التحر ر الفلسطينية.

خاتمة
مــو خــالل مــا ســي  ،تيــيو كو ا ســتراتيجية التفاوضــية وكســلوب المفــاو

افسـ ار يلي يهــده

إلــى إطالــة كمــد المفاوضــات ،واضــماه الجانــب الفلســطيني ،ومــا ازلــت المفاوضــات ريــر متوازنــة

الق ــو ي ــيو الطـ ـرفيو الفلس ــطيني و افسـ ـ ار يلي ،م ــو حي ــح الخيـ ـرو ف ــي إدارو المملي ــة التفاوض ــية،
مستفيدو مو عناصر القوو لديها ،وا نحياز األمر كي لها.

كم ــا إو افسـ ـ ار يليوو يممل ــوو عل ــى تطييـ ـ اس ــتراتيجيتهم وتحقيـ ـ كه ــدافهم ،وف ــر
األمر الواقع كمام المفاو

الفلسطيني ،ويقوموو يلدارو الص ار مع الفلسطينييو.
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الفصج الرابا :الوحدة الوطجية في مرحلتي الكفاح المسلح والتفاوض
تم يد:
مرت القضية الفلسطينية في المةير مـو الم ارحـا ،وكـاو الـك تزامنـان مـع ممارسـات ا حـتالل

المنصـ ــر ة ضـ ــد الفلسـ ــطينييو ،والتـ ــي اسـ ــتمرت منـ ــا تهجيـ ــرهم مـ ــو الـ ــإالد عـ ــام  ،1948ومـ ــرو انر
إا تفاقي ــات الموقم ــة ،وكخ ــص إال ــاكر اتف ــاأ كوس ــلو ال ــام ك ــاو وم ــا زال س ــيب ض ــيا القض ــية

الفلسطينية ،وما نتي عو تلـك ا تفاقيـات مـو كحـداح قاسـية عاشـها ومـا زال يميشـها الفلسـطينييو،
والتي كةـرت علـى وحـدو كينـاا هـاا الشـمب ،مـرو انر إاألحـداح الم سـفة عـام  2007و مـا نـتي عنهـا

مو ز ادو ا نقسام الفلسطيني.

وعليــه ســنحاول التركيــز فــي هــاا الفصــا علــى توضــيح الر يــة للوحــدو الوطنيــة الفلســطينية،
وتسليا الضوا على دور منرمة التحر ر في تمز ز الوحدو ،وبياو دورها في التماما تجاه الشمب

الفلسطيني ،وسنركز على دور القو و الفصا ا الفلسطينية فـي تمز ـز الوحـدو الوطنيـة ،وتوضـيح
األسإاب لحالة ا نقسام الفلسطيني.
وســتقوم الإاحةــة يد ارســة التفــاو
وكو تداعيات التفاو

 ،ومرــاهر التنكــر فــي الموقــف الفلســطيني ألســس الســالم،

تقوم على كسس صـحيحة وريـر مسـتوفية للشـرو  ،وسـيتم التركيـز علـى

انمكاساته على وحـدو الصـف الفلسـطيني ،كمـا سـيتم توضـيح مرـاهر الفسـاد وكشـكاله ،واسـتم ار
إم

كنوا الفساد ،وكةره على الوحدو وا نتماا الوطني.
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المبحث األول
ر ية للوحدة الوطجية الفلسطيجية
مقدمة:
تمــد الوحــدو الوطنيــة الفلســطينية ركي ـزو مــو ركــا ز مقومــات الــوطو ،ومــو مســلمات تطــوره
وتقدمـه ،ودليـا واضـح علـى تالحـم وتماسـك الشــمب ،ولهـا دور كييـر فـي األمـو وا سـتقرار ألينــاا

الوطو.

ترتإا فكـرو الوحـدو الوطنيـة يوجـود الدولـة ،و تفهـم إ فـي إطارهـا ،إا تمنـي وجـود راإطـة
قوية يـيو مـواطني دولـة ممينـة ،وهـي تقـوم علـى عناصـر واضـحة ليشـمر إـه الجميـع ،و منـوا يهـا

لدرجــة التضــحية مــو كجــا الــدفا عنهــا ،لترهــر المناصــر الســكانية المختلفــة فــي وحــدو اجتماعيــة

وهــي األمــة ،ليــتم تنريمهــا فــي نرــام سياســي ،واحتوا هــا فــي م سســات الدولــة لتقــدم هــاه الدولــة
إمجمــو عناصــرها الســكانية المنرمــة اجتماعيــا إلــى المنرومــة الدوليــة إصــفتها دولــة مســتقلة اات

مصالح وطنية متميزو عو ريرها مو الدول (الخزرجي.)186 :2004،

تقوم وحدو وطنية إ على كساس ما هو عام ومشترك ييو جميـع كفـراد المجتمـع ،علـى
اختالفهم ،وبيو جميع الف ات ا جتماعية والقو السياسـية ،علـى اختالفهـا كيضـان ،اخـتاله األفـراد
واخــتاله الف ــات ا جتماعي ــة وتضــارب مص ــالحهم كو مص ــالحها ه ــو مــا يجم ــا الوح ــدو الوطني ــة

ضـرورم ،ومـا هــو عـام ومشـترك يــيو األفـراد والف ـات ا جتماعيــة والقـو السياسـية هــو مـا يجملهــا
ممكنــة ،و تقــوم وحــدو وطنيــة ارســخة ودا مــة وقايلــة للنمــو والتطــور إ إاســتقالل كــا مجــال مــو

مجـا ت الحيـاو ا جتماعيـة اسـتقال ن نسـييان هـو كسـاس فصـا السـلطات ،والشـر الضـرورم لــالك
هــو اســتقالل المجــال السياســي وعــدم طغيانــه علــى المجــا ت األخــر وســيطرته عليهــا ،و ســيما

المجاليو ا قتصادم المادم والةقـافي الروحـي ،وتنريمـات المجتمـع المـدني ،و يمكـو كو يسـتقا

المجــال السياســي عــو مجــا ت الحيــاو ا جتماعيــة األخــر إ عنــدما يكــوو مجــا ن وطني ـان عام ـان،
وهاا ي كد مرو كخر كو الوطنية وا ستيداد ضداو

يجتمماو ممان (مهدم.)50 :2012،

وبنـ ــاا عليـ ــه ،سـ ــنتناول فـ ــي هـــاا المإحـ ــح تمر ف ـ ـان للوحـ ــدو الوطنيـ ــة ومقوماتهـ ــا ،والموامـ ــا

الخارجيــة و الداخليــة التــي تـ ةر عليهــا ،كمــا كنــه ســيتم الحــديح عــو ليــات تمز ــز الوحــدو الوطنيــة

الفلسطينية.
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والا :اإلطار الجظري لمف وم الوحدة الوطجية:
ي ــدك ي ــروز مفه ــوم الوح ــدو الوطني ــة وتش ــكله إم ــد حص ــول األنرم ــة الغربي ــة عل ــى اس ــتقاللها

وبخاصــة إمــد ح ـرب ا ســتقالل األمر كيــة عــام  ،1776والةــورو الفرنســية عــام  1789ففــي القــرو
الةــامو عشــر رهــر مصــطلح الوحــدو القوميــة ،وإفمــا التطــورات السياســية فــي كوروإــا ،فقــد تطــور

مفهوم الوحدو القومية ليصإح تحت عنواو الوحدو الوطنية (دروي .)19 :2010،
وقد كاو للتجربة الوحدوية األوروبية التي حققت نجاحان ملحوران في تشـكيا الوحـدو القوميـة،

وما تالها مو تحول في تدعيم مفهوم الوحدو الوطنية وتقو تـه يـيو وحـداتها الجغرافيـة ،كةـر واضـح

علــى المــالميو المربــي وافســالمي ،فقــد حــاو ا قتــداا يهــاك لمــا كفرزتــه هــاه التجربــة مــو مفــاهيم،

ومصــطلحات لهــا مــدلو ت ناإمــة مــو مفهــوم الــوطو ،وقــد كخــات هــاه المصــطلحات مكان ـان لمــي
تحافظ على الميانات الموجودو ،لتسهم في مسيرو افصالح لمصلحة الوطو الواحد ،وبخاصة إمد

التقس ــيم والتم ــزأ ال ــام حص ــا ف ــي األمت ــيو المربي ــة وافس ــالمية إفم ــا عوام ــا الصـ ـ ار ال ــداخلي
وا ســتممار الخــارجي .يهــاا الإمــد ومدلو تــه ،يمكــو القــول إو مصــطلح الوحــدو الوطنيــة لــم يكــو

إسالميان عربيان ،إالمفهوم السياسي الحديح(الإغدادم.)20 :2010،

وقد اختلف تمر ف الوحدو الوطنية عير التار خ ،كما اختلف ييو الإاحةيو والمحـدةيو ،نتيجـة

ختاله الةقافات واليي ة الخارجيـة الدوليـة ،فقـد كر "نيكولـو ميكـافيلي" كو مفهـوم الوحـدو الوطنيـة
هــو ارتقــاا الحــامم فــي الدولــة إلــى درجــة القداســة ،ألنــه محــور الوحــدو الوطنيــة فــي الدولــة ،وااعــاو
المحك ــوميو له ــاا الح ــامم وخش ــيته م ــو ض ــرورات ه ــاه الوح ــدو ،ألو األخ ــا إ ــم ار هم س ــي دم إل ــى

الفوضى وا ضطراب ،ألنهم

يمكو كو يكونوا طيييو إ إاا اضطروا لالك  ،و تختلف الوحـدو

الوطنية عو الوحدو القومية فـي الـك .كمـا "تومـاس هـوبز" فقـد كر كو الوحـدو الوطنيـة هـي سـيطرو
الدولــة وز ــادو مقوماته ــا م ــو خ ــالل الحك ــم المطلـ ـ ال ــام سيس ــهم ف ــي إض ــماه المن ــاو يو له ــا كو

المنافســيو لهــا ،كمــا يجــب علــى الدولــة رــرس صــفات الــو ا وحــب الــوطو عنــد اففـراد عــو طر ـ
يرامي التمليم والتدر ب والتوجيه(.مهدم)3 :2012،

كمــا عنــد "جــاو جــاك روســو" فالوحــدو الوطنيــة هــي قيــام عقــد اجتمــاعي يــيو الشــمب والنرــام

السياسي القا م ،إحيح يتوحد الشمب في وحـدو قوميـة مصـير ة ،وفـي كطـار مـو مسـ ولية مشـتركة
يطيــع فيهــا الفــرد الحكومــة ،التــي هــي نرــام اجتمــاعي ارتضــاه عــو طواعيــة واختيــار ،وال ـربا يــيو
السيادو في توحيد الشمب وقيمه ،والتميير عو إرادته المندمجة في كطـار افرادو المامـة ،التـي هـي

محص ــلة كرادات اففـ ـراد ،والت ــي تختل ــف ف ــي مجموعه ــا ع ــو افرادات الفردي ــة عل ــى احتس ــاب كنه ــا

ليس ــت تمييـ ـ انر ع ــو ش ــيا عف ــوم ط ــارئ ،وانم ــا ه ــي تميي ــر ع ــو الوطني ــة الت ــي تس ــتند إل ــى الق ــيم
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والمةاليات وتقترو هاه الوحدو إالديمقراطية مو خالل حكومة ديمقراطية يستطيع الشـمب فـي رلهـا

كو يجتمع وكو يتمكو كا مواطو مو التمره على ريره مو المواطنيو.

والوحـدو الوطنيــة عنــد "جــوو لــوك" هـي قيــام ســلطة عامــة يقيــا يهـا جميــع كفـراد الشــمب وفـ

إرادتهم الحرو ،فتموو السيادو للشمب ،و جب كو يطتي الحكام مـو الشـمب ،وكو تتطـاي مصـالحهم
واراداتهم مع مصالح وارادات الشمب(.مهدم)3 :2012،

والوحــدو الوطنيــة عنــد "جــورج هيجــا" ،هــي طاعــة القــانوو فــي إطــار الحر ـة الممنوحــة منــه

على كو يتواف القانوو مـع منطـ المـدل الـام هـو منطـ التـار خ ،وقـد فسـر هيجـا هـاا التمر ـف

مو خالل فلسفته التي رمى فيها إلى تمجيـد القوميـة األلمانيـة ،وتطميـده كو رسـالة الشـمب األلمـاني
تجاه المالم هي رسالة مقدسـة ،وقـد كـاو لهـاه الفلسـفة دو انر كييـ انر فـي قيـام حركـة وحـدو كلمانيـا التـي
تحققت في النصف األخير مو القرو التاسع عشر (مهدم.)3 :2012،
و كر عيــد المز ــز الرفــاعي إطنهــا تجمــع لمــا الم ـواطنيو تحــت اريــة واحــدو مــو كجــا تحقي ـ

هده كعلى يسمو فوأ كا خاله كو تحزب ،ويكوو و ا الجميع للوطو وليس لطا فة كو ماهب.
كمــا عيــد الســالم إي ـراهيم الإغــدادم فقــد كر إــطو الوحــدو الوطنيــة ،هــي افجمــا علــى ةقافــة
وطني ــة مش ــتركة يلط ــار م ــو التفاع ــا السياس ــي وا قتص ــادم وا جتم ــاعي ي ــيو النر ــام السياس ــي
وكعضــاا الجماعــة الوطنيــة مــو جانــب ،واألقليــات افةنيــة مــو جانــب خــر ،لتحقي ـ التفاعــا يــيو

جميع مواطني الدولة إغ

النرر عو خلفياتهم الةقافية السياسية الفرعية ،كو انتماااتهم افقليميـة

كو القيلية.
وعره فيصا حوراني الوحـدو الوطنيـة مـو خـالل مطسـاو الشـمب الفلسـطيني ،وربطهـا يهـده
مش ــترك يجتم ــع علي ــه ك ــا الفلس ــطينييو ،و تمة ــا ف ــي مقاوم ــة ا ح ــتالل افسـ ـ ار يلي ،واو تم ــددت

المنطلقــات الفكر ــة و وس ـا ا المقاومــة مــو الضــرورم جــدان افجمــا علــى يرنــامي عمــا مشــترك
لتحقي هاا الهده (صقر)20 :2010،

مو خالل ما سي يمكو القول ،كو الوحدو الوطنيـة

يـد كو تشـما يرنـامي سياسـي مشـترك

قــا م علــى كســس مهمــة لتشــكيا وحــدو وطنيــة ،مــع تـوافر افرادو الفلســطينية ،حيــح تقــوم علــى لغــة

الحوار وتقيا ارخر ،وتحقي المدل والمساواو وارساا كسس الديمق ارطية القا مة على احترام التمـدد
والتداول السـلمي لـالك ،وهـاا حفارـان علـى وحـدو الهـده والمصـير لمواجهـة كـا التحـديات الداخليـة
والخارجية التي تتصف إالحالة الفلسطينية.
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ومو الك المفهوم يتضح كو الوحدو الوطنية إحاجة إلى مقومات وهى:
 اليرنامي السياسي المشترك.
 الةقافة السياسية القا مة على لغة الحوار وتقيا ارخر.
 تحقي قيم المدالة والمساواو.

 الديمقراطية القا مة على احترام التمددية والتداول السلمي للسلطة.
وهـ ــاا مـ ــا سـ ــيتم توضـ ــيحه فـ ــي المطلـ ــب الةـ ــاني وتوضـ ــيح كهميـ ــة الوحـ ــدو الوطنيـ ــة إالنسـ ــإة
للفلســطينييو ،لمــا للحالــة الفلســطينية مـو خصوصــية تختلــف عــو إــاقي الــدول ،ومــا لحـ يهــا إمــد
ا نتخاإات التشر مية عام  ،2006مو انقسام سياسي وجغرافي ،وتحديات داخلية وخارجية.

ثاجيا :مقومات الوحدة الوطجية
تقــوم الوحــدو الوطنيــة إ علــى عناصــر كو مقومــات ،والتــي مــو خاللهــا يمكــو ممرفــة إاا
كاو هناك وحدو وطنية في الدولة كم  ،وهى كالتالي:
 البرجامن السياسي المشترك
يمره اليرنامي السياسي المشترك إطنه القدرو على صيارة توافقات واسمة وقواسم سياسية و

استراتيجية موحدو لمقاومة وطنيـة وسياسـية تفاوضـية تسـتجمع عناصـر القـوو فـي إدارو الصـ ار مـع

المدو وعواما التماسك في إعادو ترتيب الييت الفلسطيني في الـداخا ،وإمـا يمـزز مـو القـدرو علـى
الصــمود الــوطني ،و ــوفر متطلإــات مواصــلة مواجهــة ا حــتالل إكافــة الوســا ا علــى طر ـ إنهــاا

ا حتالل (منتديات القضية الفلسطينية :2015،نت).

وبهاا التوجه يمكو لليرنامي السياسي المشترك كو ي سس حالة مو ضإا الموقف السياسـي

الــوطني المــام ،ووحــدو الخطــاب السياســي ،للحفــاظ علــى الســلم األهلــي ،ويحــد مــو حــدوح شــرخ
سياسي يمس إاألهداه الوطنية المليا ،ألنه يقوم على كسـاس اسـتراتيجي فـي تلييـة جميـع حاجـات
الم ـواطنيو فــي الوصــول إلــى الهــده األســمى ،وهــو إنهــاا ا حــتالل ،مــع م ارعــاو ح ـ كــا فصــيا
للمما على طرح يرنامجه الخاص في التمي ة والتجنيد ،إما

يتمار

واألهـداه الوطنيـة المليـا،

اتيجيا لحا كم خاله وطني (ملتقى الةقافـة والهويـة
ن
كساسا استر ن
ممتمدا على منهي الحوار الوطني ن
الوطنية الفلسطينية :2009،نت).
نستنتي كو الهـده ا سـتراتيجي الـام يقـوم عليـه اليرنـامي السياسـي المشـترك يسـمى لتحقيـ

المشــرو الــوطني الفلســطيني إكــا عناصـره وةوايتــه المتمةلــة فــي إنهــاا ا حــتالل ،وتحر ــر األر
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المغتصإة ،واقامة الدولة الفلسطينية ،اات السيادو إماصمتها القـدس ،وعـودو الالج ـيو إلـى ديـارهم
التــي هجــروا منهــا ،وا ازلــة المســتوطنات ،وتحر ــر األســر مــو ســجوو ا حــتالل افس ـ ار يلي ،مــو
خــالل امــتالك ر يــة سياســية واحــدو لجميــع الفصــا ا ،محــددو الوســا ا وارليــات ،لتحقيـ األهــداه
ا ستراتيجية المليا ،و جب كو تموو هاه الر ية منسجمة مع الخصوصية الفلسطينية.
 الثقافة السياسية القاامة لم لغة الحوار ،وتقبج اآلخر
ير "لوشيو إـام" الـام قـدم كمةـر المسـاهمات كصـالة فـي هـاا المجـال ،كو الةقافـة السياسـية
هــي عإــارو عــو مجموعــة ا نطإاعــات واألحاســيس والتوجهــات والمســلمات التــي تضــفي الةإــات و

كالمةُـ ــا واألع ـ ـراه
ا س ــتقرار علـ ــى الس ــلوك السياسـ ــي ،وتتضـ ــمو الةقاف ــة السياسـ ــية كمـ ــو انر كخ ــر
ُ
السياســية إافضــافة إلــى التـ ارمم التــار خي والتجــارب السياســية الخاصــة إــاألفراد ،فالةقافــة السياســية
كمــا يــر لوشــيو إــام هــي كو ن نتــاج لتــار خ المجتمــع ،وهــي ةاني ـان محصــلة لخي ـرات كف ـراد المجتمــع

المكتسإة عير عمليات التنش ة ا جتماعية (صقر.)23 :2010،
وحتى يتحق هاا

يد مو التمسك إالحوار الام يمـد كحـد الركـا ز الم سسـة لةقافـة سياسـية

قا مــة علــى التســامح ،واحت ـرام ارخــر و إكــا خلفيــاتهم التار خيــة والفكر ــة واأليدولوجيــة ،ونيــا كــا
تمتيكيا ،ي دم إلى
منهجا استراتيجيان وليس
وسا ا القهر وا ستغالل ،فتيني ةقافة الحوا ر إصفتها
ن
ن
تــدعيم كســس الســلم المجتممــي وقواعــده وتينــي دع ـا م للحيــاو المشــتركة ،والقيــول إالتمدديــة الةقافيــة
والسياســية ،والتنــو ا جتمــاعي ألو التمدديــة

تـ دم إلــى التقســيم والتجز ــة ،والتنــو

يقــود إلــى

تجاوز حقوأ ارخر و ،فةقافة الحوار القا مة على احترام الركم والركم ارخر ،هي مـو كسـس ينـاا

الديمقراطية ،والحوار يمني التسامح واحترام حر ة ارخـر و إكـا وجهـات نرـرهم المختلفـة ،وهـاا

مختلفـة الهـده منهـا إةـراا

يمني القيول يوجهـة النرـر األخـر ك ألو الحـوار ُيينـى علـى وجـود ر
الفكر وترسيخ قيمة التسامح ييو الجميع ،ومو جهة كخر يمنـي ا نفتـاح علـى ارخـر لفهـم وجهـة
نرـره للتفــاهم ممــه ،والوصــول إلــى ممالجــة كــا افشــكاليات المموقــة للممــا السياســي والمجتممــي،

ولتحقي المصالح المليا للمجتمع (محفوظ.)4 :2004،
 تحقيق زيم العدالة والمساواة
المواطنة

إو المدالة في جميع المجا ت هي الطر الصحيحة لمفهوم المواطنة في المجتمع ،ألو
تمني التجاور المادم والجغرافي ،يا تمنـي الينـاا النفسـي والروحـي والةقـافي ،مـع نفـي

ك ـ ــا المف ـ ــاهيم الس ـ ــليية ،وه ـ ــاا الش ـ ــيا

يتحقـ ـ ـ إ إالمدال ـ ــة السياس ـ ــية والةقافي ـ ــة وا قتص ـ ــادية

وا جتماعيــة ،التــي تمنــي التحــرر مــو الفقــر والجهــا والمــر
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وتحقي ـ مســتو مميشــي اقتصــاديان

واجتماعيان دوو تمييز يـيو المـواطنيو ،لصـيارة ةقافـة وطنيـة جديـدو ،تمـزز روح المواطنـة ،وتمـزز
حال ــة التم ــاي

الس ــلمي والمص ــير المش ــترك ،والمسـ ـ ولية المام ــة ،وتلغ ــي ك ــا مر ــاهر المنص ــر ة

وا ســتيداد وافقصــاا ،إا

مواطنــة دوو عدالــة ومســاواو وتمــاف فــرص ،فالمجتممــات التــي تحتــرم

هاه القيم هـي مجتممـات قطمـت شـوطان طـويالن فـي الينـاا الـديمقراطي ،والمشـاركة المامـة ،والمدالـة

ا جتماعيــة ،واو ريــاب المدالــة ،يحــدح شــرخان فــي كســس الوحــدو الوطنيــة ومقوماتهــا القا مــة علــى
المشترك ،والوفاأ الوطو (محفوظ.)8 :2004،

المي

فمطلب الوحدو الوطنية في را األزمات التـي تمصـف إـطم مجتمـع ،يجـب كو تـتم صـيارته

إمـا ينسـجم وقـيم المدالـة والحر ـة والمسـاواو ،ألو الوحـدو الوطنيـة المينيـة علـى كسـس ريـر متينـة
تــدوم ،والوحــدو الوطنيــة التــي

تحتــرم حقــوأ افنســاو والتنــو الةقــافي

تــدوم ،فالمــدل يمتيــر مــو

مقومــات المالقــات افنســانية الســليمة ،ألنــه يممــا علــى تممي ـ كســإاب الوحــدو ،ويقل ـا مــو التفتــت

وا نقسام ،ولهاا ينإغي كو يقع على عات السلطة السياسية تحقي المدالة والمساواو في المجتمع،

ألو تحقيقهــا يز ــد مــو قــوو ت ـراإا الشــمب وتالحمــه ،و جمــا الــوطو للجميــع ،و يمكــس مــد قــدرو

النرـام السياســي علـى احتـواا الجميــع ودمجهـم فــي كــا مكونـات النرــام السياســي(محفوظ:2004،
.)10
 الديمقراطية القاامة لم احترام التعددية ،والتداول السلمي للسلطة
تُمــره الديمقراطيــة عل ــى كنهــا عمليــة تش ــاركية يــيو النــاس إك ــا ف ــاتهم ،كف ـرنادا وتنريم ــات،
للتداول وادارو األمور المامة والمشتركة وبخاصة السياسية ،مـع الحر ـة التامـة وعلـى قـدم المسـاواو،

وهــي تطخــا إمــدان كمةــر مــو كونهــا وســيلة ،وكداو عمليــة لضــماو األمــو الــداخلي والحر ــة الشخصــية،

ُم دشكلة نرامان سياسيان واجتماعيان ،عاملة على رصد خصا ص هاا النرام وعناصره التي تتمةا في
حر ـ ـ ــة التمييـ ـ ــر عـ ـ ــو ارراا السياسـ ـ ــية وا قتصـ ـ ــادية وا جتماعيـ ـ ــة والةقافيـ ـ ــة ،دوو إلحـ ـ ــاأ األا
إـارخر و ،وفـي المسـاواو داخـا الـنرم السياســية للجميـع كمـام القـانوو ،وتمـاف الفـرص دوو تمييــز،
ودورها في احتـرام التمدديـة وضـمانها للممـا التمـاملي فـي النرـام السياسـي المتمةـا إميـدك الفصـا

ييو السلطات الةالح (الديراوية.)19 :2009،

فــاألحزاب والقــو السياســية والدينيــة لهــا دور فــي تمز ــز الوحــدو الوطنيــة وتفميلهــا مــو خــالل

الـ ـراإا النفس ــي وال ــوطني ال ــام يمم ــا عل ــى توةيـ ـ الـ ـراإا يينه ــا والتم ــاوو المس ــتمد م ــو عقي ــدتها،
وتتمــزز الوحــدو الوطنيــة مــو خــالل إقامــة نرــام يرلمــاني تمــددم ،ي ارعــي تمةيــا جميــع ا تجاهــات

السياسية والفكر ة في النرام السياسي إكا م سسـاته ك ليكفـا تشـكيا حكومـة وحـدو وطنيـة ،تممـا
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علــى تحقي ـ المصــلحة المليــا للــوطو ،و ضــماو ا س ـتقرار السياســي وا جتمــاعي وا قتصــادم،

إميدان عو الو اات الحزبية والشخصية ،وا رتإاطات الخارجية (دروي .)47 :2010،

يتييو مما سي  ،كو وضوح الر ية السياسية الفلسطينية وصيارة األهداه المليا ،مو خالل
يرنامي سياسي مشتركُ ،مجمع عليه عند جميع الفلسطينييو ،للمما في إطار وطنـي موحـد يحقـ
وحدو وطنية و تمما على إيجاد مشرو وطني فمليان وليس نرر ان فقا ،متمةالن إالتحرر الوطني و

إنهاا ا حتالل ،والحفاظ على الهوية الفلسطينية ،لالك

يد مو افجما على هاه الينـود ،والتـي

يمكــو الرجــو إليهــا وا نطــالأ منهــا فــي صــيارة اليرنــامي السياســي المشــترك القــادر علــى تحقيـ

يناا على كنها هي قانوو ا نتصار.
وحدو وطنية ن

و يد مو وجود ةقافة سياسية لتموو منهجان سا دان ييو مكونات النرام السياسي ،تتـرجم إلـى

سلوك إيجايي يمتمـد علـى ةقافـة الحـوار ،إصـفته كساسـان لترسـيخ المفـاهيم داخـا المجتمـع ،فـالحوار
وسيلة فدارو الخالفـات وحلهـا إمقالنيـة ،وكـالك تسـمى إلـى كفضـا صـيغة توافـ لتحقيـ األهـداه

الوطنية المرجوو.

ثالث ا :العوامج الداخلية الم ثرة لم الوحدة الوطجية
تطةرت الوحدو الوطنية إمجموعة مو المواما واعاقة تحقيقها ،األحزاب السياسية يد ن مو كو تلمـب

دو انر جاممـان ألنهــا تُمةــا جميــع الفلســطينييو انقســمت ،ورهــرت حالــة ا نقســام وسنوضــح فيمــا يلــي
الدور السليي للحزبية وا نقسام السياسية والجغرافي و ةارهما السليية على الوحدو الوطنية.
 .1الحزبية والوحدة الوطجية
مو الطييمي في كم مجتمع مو المجتممات كو يتشكا مو ف ات اجتماعية مختلفة تتف في

زوايا وتختلف في كخر  ،يكوو الك في إطار سلطة واحـدو ودسـتور وطنـي ،ويكفـا حـ المواطنـة
الام يوحد الجميع.
التمددية الحزبية راهرو اجتماعية سياسية صحية ،و ستإقى كالك ما إقيـت الحيـاو ،مـو هنـا
كـ ــاو وجـ ــود القـ ــو واألح ـ ـزاب السياسـ ــية فـ ــي الحالـ ــة الفلسـ ــطينية منسـ ــجم مـ ــع الطييمـ ــة افنسـ ــانية

(المجرمي :2015،مقايلة شخصية)(.)1

و يوجــد يرنــامي وطنــي جــامع شــاما يحــدد مــا ير ــده الشــمب الفلســطيني ،فك ـالن مــو حمــاس

وفتح إالتحديد يفاو

ليحصا علـى شـيا ألجلـه ،إغـ

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع الدكتور محمود المجرمي.
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النرـر لـو كـاو ا تفـاأ سـرم كو علنـي،

كـالن يطمــو فــي شــرعية ارخــر ،و طالمــا يرامجنــا مختلفــة و هنــاك تنــافر يــيو األشــخاص حتمـان لــو
نصا إلى نتيجة مفادها الوحدو الوطنية (إيراهيم :2015،مقايلة شخصية)(.)1

فــي المــالم كجمــع يوجــد الفصــا ا واألحـزاب السياســية ،و وجــد انتمــاا لهــا ،ولمــو يجــب كو

يك ــوو ا نتم ــاا السياس ــية متغلإـ ـان عل ــى ا نتم ــاا ال ــوطني ،فيج ــب تغلي ــب المص ــلحة المام ــة عل ــى
المصــلحة الحزبيــة الضــيقة ،وضــرورو ينــاا شــإاب واعيــة قــادرو علــى مواجهــة ا حــتالل ومتحصــنة

فكر ان وليس حزبيان في كطر ضيقة (حماد:2015،مقايلة شخصية)(.)2

ق ــد يك ــوو م ــو الغر ــب الق ــول كو األحـ ـزاب نش ــطت م ــو كج ــا القض ــية الفلس ــطينية ،ولم ــو

تســتطيع ا تف ــاأ م ــو كجله ــا ،فهن ــاك م ــو ي ــر ال ــوطو م ــو نرـ ـرو مص ــالحه الشخص ــية ،فا نتم ــاا
الحزبــي عامــا حاســم فــي ا نقســام يــد ن مــو تمةيــا جميــع الفلســطينييو وتوحي ـدهم ،و كصــإح عــدم

تقي ــا ارخ ــر واض ــحان إم ــد ا نقس ــام ،و ك ــا ط ــره يمم ــا لمص ــالحه الشخص ــية م ــو خ ــالل إط ــاره
التنريمـي ،و يــالك لميــت األحـزاب السياسـية دو انر ســلييان يــد ن مــو كو يكـوو دورهــا إيجاييـان لمواجهــة
ا نقسام وتحقي للوحدو الوطنية (يدراو:2015،مقايلة شخصية)(.)3

مــو الم كــد كو الفصــا ا فــي الممــا الــوطني حاولــت علــى مــدار الةمــاني ســنوات الماضــية

التدخا وحا مشكلة ا نقسام ،ييو حركتا فتح وحماس ،فكاو هناك مإادرات مو الجيهتيو الشـميية
والديمقراطيــة لتحر ــر فلســطيو ،وحركــة المإــادرو الفلســطينية يزعامــة الــدكتور مصــطفى اليررــوةي،
حاولت إشـكا جـاد وضـع تصـورات فنهـاا ا نقسـام وتمـر س الوحـدو الوطنيـة ،ولتسـف انصـدمت
هاه المحاو ت يتمنت مو فتح وحماس ،كو مو المراقيا التـي وضـمها المجتمـع الـدولي و إسـ ار يا

في وجه المصالحة الفلسطينية (كيو سمدو :2015 ،مقايلة شخصية)(.)4

إو األح ـزاب رــاهرو طييميــة ،لمــو المشــكلة تممــو عنــدما يتحــول هــده الحــزب كو الفصــيا

لهده كمير مو الوطو والقضـية ،يجـب كو يورـف الحـزب ضـمو مشـرو وطنـي مـو كجـا تحقيـ

خدمــة الــوطو ،فتمــدد األح ـزاب

 :2015مقايلة شخصية)(.)5

يمةــا مشــكلة ،إاا اتفقــت علــى ةوايــت وطنيــة موحــدو (صــافي،

( )1اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .عيد الرحمو إيراهيم كستاا الملوم السياسية يجاممة ييرز ت.
( )2مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .كحمد حماد كستاا افعالم والمالقات الدولية يجاممه األقصى.
( )3اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .منة يدراو كستاا الملوم السياسية يجاممة القدس "كيو ديس".

( )4مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .مخيمر كيو سمدو كستاا مشارك في الملوم السياسية يجاممة األزهر.
()5مقايلة علمية تم إج ار ها مع ك .د .خالد صافي ،كستاا دكتور في تار خ المرب الحديح والمماصر.
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 .2االجقسام السياسي والعغرافي
إو المامــا الــداخلي الــام كــاو لــه األةــر األميــر فــي إعاقــة الوحــدو الوطنيــة الفلســطينية هــو
ا نقسام ،الام انمكس سلإان على جميـع منـاحي الحيـاو السياسـية وا جتماعيـة وا قتصـادية ،وكـاو

لـه كةـ انر علـى كداا الســلطة ،و كداا المجلـس التشـر مي الـام ُيمةــا كـا الفلسـطينييو ،فطصـإح قطــا
رزو تمةله كتلة التغيير وافصالح ،والضفة الغربية سيطرت عليها كتلة فتح اليرلمانية.
الينى ا جتماعية ،وا نقسـام الجغ ارفـي الـام
كالك فقد تسيب ا نقسام في شرخ في ُ
سو ا حتالل ويحق كهدافه ،والى يومنا هاا لم يتم التوصا إلى اتفاأ وطني.
وفــي حالتنــا الفلســطينية لــم نم ـ

يخـدم

انقســامان حــادان ،و لمــو إمــد اتفــاأ كوســلو اهــب طــره كــاو

مناض ـالن فــي الةــورو الفلســطينية ،وانقلــب إلــى حركــة تفــاو

 ،و حركــة تإحــح عــو حــا لمــو فقــدوا

ةقتهم يها ،فالقاسم الوطني المشترك لم يمد قا مان ،ووجدنا كنفسنا يـيو يرنـامجيو سياسـييو ،كحـدهما

يتفـاو

مــع ا حــتالل صـ ارحة ،وارخــر يقــاوم سـواا كــاو إالمفــاح المســلح ،وكافــة كشــكال النضــال

(المجرمي :2015،مقايلة شخصية) (.)1

وقــد كةــر ا نقســام إشــكا ســليي علــى طييمــة المالقــات الداخليــة للشــمب الفلســطيني ،وز ــادو

التقسيم ييو قطا رزو والضفة الغربيـة ،مـا يـيو حكـومتيو ،وسـاات األوضـا لدرجـة لـم يتصـورها
كحــد ،فا شــتإامات المســلحة التــي كدت لقتــا الم ــات وجــرح ار ه مــو كينــاا الشــمب زاد مــو حــدو
ا نقســام ،ولمــو الرــروه ارو مواتيــة فعــادو ترتيــب الســاحة الفلســطينية الداخليــة ،إســيب تنكــر

إس ار يا لحا الدولتيو وانشغال كمر كا إالمشاما الدولية وافقليمية في منطقة الشرأ األوسا( .كيـو

سمدو :2015 ،مقايلة شخصية)(.)2

ومــو المموقــات الداخليــة للوحــدو الوطنيــة ،عــدم الةقــة يــيو التيــار و المتنافســيو فــي الســاحة
الفلســطينية ،حركــة فــتح وحمــاس ،ورريتهمــا فــي الســيطرو علــى الســلطة ،فــي قطــا ر ـزو المســيطرو
عليه حركة حماس ،والضـفة الغربيـة المسـيطرو عليهـا حركـة فـتح والتيـارات المواليـة لهـا ،يـدل علـى

تماملهمــا مــع المصــالحة إشــكا تمتيكــي ،لتينيهمــا ر تــيو مختلفتــيو فــي التمامــا مــع قضــية إنهــاا

ا حتالل والتحـرر الـوطني ،وكـالك خيرتهمـا السـليية الناتجـة عـو ا شـتإامات والصـدامات يينهمـا،
والتماما األمني مع كنصار كـا منهمـا المتمةـا فـي ا عتقـال السياسـي فـي الضـفة الغربيـة وقطـا

()1مقايلة علمية تم إج ار ها مع الدكتور محمود المجرمي.
()2مقايلة علمية تم إج ار ها مع الدكتور مخيمر كيو سمدو.
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رـزو نتيجــة ا نقســام السياســي والجغ ارفــي الحاصــا علــى الســاحة الفلســطينية (التقر ــر ا ســتراتيجي

 :2011 ،29نت)

رابع ا :األسباا التي دت للم االجقسام الفلسطيجي:
إو ا نقسام السياسي داخا المجتمـع الفلسـطيني كـاو لـه األةـر السـليي علـى جميـع نـواحي الحيـاو،
وهو كخطر ما يواجه المشرو الوطني ،ولم يكو التقسيم سياسيان فقا يا جغرافيـان ،هـاا يـدوره عـزز
مو ا نقسام إضافة للدور الام تلمإه إس ار يا ،وفيما يلي األسإاب التي كدت إلى حـدوح ا نقسـام

وتتمةا في:
كو ن :النر ــام السياس ــي الفلس ــطيني ال ــام يتمح ــور ح ــول الس ــلطة كض ــي م ــو كو يتس ــع لم ــا كلـ ـواو

الطي ــف الفلس ــطيني ،إن ــه مص ــمم عل ــى مق ــاس الق ــو المرتإط ــة إمملي ــة التس ــوية (موق ــع الجز ـ ـرو،
 :2007نت).

ةاني ـان :كــا النخإــة المرتإطــة إممليــة التســوية لــم تقيــا نتــا ي ا نتخاإــات ،لمنهــا لــم تمــو قــادرو علــى
ا عتـ ـ ار

عليهـ ــا إطر ق ــة مإاش ـ ـرو ،فج ــاا ا عت ـ ـ ار

عـــو طر ـ ـ تغييـ ــر القـ ـوانيو فـــي المجلـ ــس

التشــر مي قيــا كو ييــدك المجلــس الجديــد عملــه ،والــك خــالل جلســة عقــدها المجلــس الســاي يتــار خ

( 2006-2-13اإحيص وسمد.)13 :2008،
وقد تحدح كيو سمدو عو األسإاب إارتي (كيو سمدو :2015،مقايلة شخصية)(:)1
ةالةاُ :وجود يرنـامجيو سياسـييو متمارضـيو :األول يقـوم علـى تحر ـر كـا فلسـطيو مـو الإحـر إلـى

النهــر والــام تقــوده حركــة حمــاس والجهــاد افســالمي وإم ـ

الفصــا ا األخــر  ،واليرنــامي ارخــر

على كساس حا الممكو واقامة دولة فلسطينية على حدود  1967وعاصمتها القدس ،وإالتالي
يمكو لليرنامجيو ا لتقاا عند نقطة ممينة.

راإمان :ا ختاله في األيديولوجيات ،نتحدح عو حركة حماس والتـي تمتمـد كو افسـالم هـو الحـا
لجميــع مش ــاما الشــمب الفلس ــطيني ،و كيديولوجيــة حرك ــة فــتح وه ــي عقيــدو علماني ــة تختلــف ع ــو

األيدولوجية افسالمية.
خامسان :وجود مصالح داخلية لما مو حركتي فتح وحماس ،فحركة حماس إمـد كو سـيطرت علـى
قطا رزو ألمةر مو ةماني سنوات ،كصإح لديها مصالح داخلية فـي رـزو ،وتـرف

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع الدكتور مخيمر كيو سمدو.
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تسـليم القطـا

للســلطة الفلســطينية خوفـان مــو تمرضــها لحملــة التنكيــا التــي تمرضــت لهــا كوادرهــا وعناصــرها عــام
.1996

سادس ـان :وجــود ف ــات لــد الســلطة الفلســطينية وحركــة فــتح ريــر ممنيــة إالوحــدو الوطنيــة و إنه ـاا
ا نقســام ،فقــد اســتفادت مــو ا نقســام ،وكصــإح لهــا مصــالح وم ارمــز فــي الســلطة ،وريــر جــاهزو
للتنازل عو مصالحها وما حققته وامتسيته خالل هاه الفترو.

ساإمان :المجتمع الدولي يقـف عا قـان كمـام تحقيـ الوحـدو الوطنيـة ،كـالك إمـ

الـدول المربيـة ريـر

الممنيــة إالمصــالحة الوطنيــة ،خاصــة مصــر والتــي تمتيــر حركــة حمــاس كــا ار عســكرم لجماعــة
افخواو المسلميو في مصر.

ةامنـان :يحــاول الــإم

تصــو ر مــا جــر يــيو حمــاس وفــتح خــالل عــامي  ،2007-2006كمــا لــو

كــاو ص ـراعان علــى الســلطة ،لمــو الوقــا ع المختلفــة تقــول إو الص ـ ار كــاو دا ـ انر يــيو ط ـرفيو داخــا
السلطة قيا مشاركة حماس في الحكمُ :يمةا الطره األول الر يس ياسر عرفات ومجموعـة الـايو
حاولوا كو يستخلصوا المير ،وكو يتحرروا مو األخطاا التي وقموا فيها خالل مسيرو اتفاأ كوسلو،
وكو يتخلص ـوا مــو القيــام إالوريفــة التــي حــددها ا حــتالل للســلطة ،والفر ـ ارخــر يقــوده محمــود

عإاس ومحمد دحالو ،وهاا الفر ـ يـر كو وريفـة السـلطة األمنيـة خيـار

يمكـو المنـاورو إشـطنه

مهما تمطلت المفاوضات ،ويمتقد ه ا كو الخطط لـم يكـو فـي الموقـف والسـلوك افسـ ار يلييو ،يـا

يمتيـ ـ ــر كو سـ ـ ــوا التصـ ـ ــره الفلسـ ـ ــطيني هـ ـ ــو الـ ـ ــام كد إلـ ـ ــى تـ ـ ــدهور المالقـ ـ ــة مـ ـ ــع ا حـ ـ ــتالل

(المجرمي :2015،مقايلة شخصية)(.)1

تاسمان :ا خـتاله فـي اليـرامي السياسـية لحركتـي فـتح وحمـاس ،ووجـود مصـالح شخصـية

يمكـو

التخلـ ــي عنهـ ــا إسـ ــهولة ،و إدراك حمـ ــاس كو تحقي ـ ـ كيـ ــة إنجـ ــاز فلسـ ــطيني لـ ــو يـ ــتم عـ ــو طر ـ ـ

المفاوضات (عيد الجواد :2015،مقايلة شخصية)(.)2

ويمتير استغالل إس ار يا لحالة ا نقسام مو كمةر تداعيات ا نقسام الفلسطيني خطورو ،وهاا

مــا كيــده خالــد الــإط

القيــادم فــي حركــة الجهــاد افســالمي ،والــك حــيو يــر الص ـ ار الــداخلي

الفلســطيني يصــب فــي خانــة ا حــتالل ،و يقــدم شــي ان للقضــية الفلســطينية ،يــا جملهــا تت ارجــع إلــى

()1مقايلة علمية تم إج ار ها مـع الـدكتور محمـود المجرمـي ،الخييـر ا سـتراتيجي والماتـب والمحلـا السياسـي ،نا ـب
ر يس جاممة فلسطيو للش وو ا ماديمية.

( )2مقايلــة علميــة تــم إج ار هــا مــع د .صــالح عيــد الج ـواد كســتاا الملــوم السياســية يجاممــة ييرز ــت ،المميــد الســاي
لملية الحقوأ وافدارو المامة والملوم السياسية.
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مســافات طو لــة إلــى الخلــف ،وبخاصــة كو الص ـ ار القــا م يتجلــى فــي صــورو ص ـ ار علــى الســلطة،
ص ار إشطو استمرار السـلطة كو إنها هـاك صـ ار إشـطو إنهـاا حمـاس كو إإقا هـا ،وإشـطو إنهـاا فـتح

كو إإقا ها (مجلة الدراسات الفلسطينية.)130 :2007،
إو ا نقســام صــناعة إشــر ة و إنهــا ه لــو يكــوو إ إحــدح إشــرم ،كو يكــرس ك ـالن مــو فــتح

وحمــاس سياســاتهم نحــو األجنــدو الفلســطينية الداخليــة ،وعــدم المراهنــة علــى الرــروه والمنــاورات
المربية ،فملينا ا يتماد عو توريف التحالفات افقليمية لصالح فصا لي ،فغياب الشرامة في المقا

السياسـ ـ ــي الفلسـ ـ ــطيني را إـ ـ ــة ،م ـ ـ ــع ريـ ـ ــاب للح ـ ـ ـوار ولفك ـ ـ ـرو التماملي ـ ـ ــة فـ ـ ــي النضـ ـ ــال ال ـ ـ ــوطني

(صافي :2015،مقايلة شخصية)(.)1

نسـتنتي كو الواقــع السياسـي الفلســطيني إمــد ا نقسـام فــي قطـا رـزو قــد فـتح المجــال لتجــاوز

ا لت ازمــات وا تفاقيــات الموقمــة مــع منرمــة التحر ــر ،وا تجــاه نحــو د ارســة الحالــة الفلســطينية التــي
تتمةــا إا نقســام للينــاا عليهــا ،ضــمو مــا يخــدم مصــالح الو يــات المتحــدو  ،وحليفتهــا ا ســتراتيجية

ـر يا فــي المنطقــة ،و الــك ا نقســام جمــا الفلســطينييو متشــتتيو علــى مــا ير ــدوو ،وتــاهوا فــي
إسـ ا
تفاصيا السلطة األسيرو لالحتالل.

خامس ا :العوامج الخارعية الم ثرة لم الوحدة الوطجية
لميت المواما الخارجية دو انر سلييان فـي تمز ـز ا نقسـام ،والتـي كدت إلـى التـطةير علـى الوحـدو

الوطنية الفلسطينية ،إضافة للمواقف السـليية للقيـادات الفلسـطينية فـي قطـا رـزو والضـفة الغربيـة،

والــدور الــام تلمإــه إسـ ار يا وا نحيــاز األمر كــي ودعمهــا لهــا ،هــاا يــدوره عمــا علــى إعاقــة تحقيـ
الوحدو الوطنية.

لقد كسهمت الضغو الخارجيـة إشـكا كييـر خاصـة مـو الرباعيـة الدوليـة واسـ ار يا ،دو انر فـي

تمطيــا الوحــدو الوطنيــة ،وعــدم قيولهــا لنتــاج ا نتخاإــات التشــر مية التــي كُجر ــت عــام  ،2006ومــا
ت ارفـ مــع الــك مــو الحصــار السياســي والمــالي علــى الشــمب الفلســطيني ،و القيــام إاعتقــال المةيــر

مو الشخصيات التي تنتمي لمتلة التغيير وافصالح ،ولـم يكـو الـك مـو إسـ ار يا فقـا

يـا ومـو

تمـ ــاوو و تواف ـ ـ عربـ ــي وقيـ ــول فلسـ ــطيني مـ ــو السـ ــلطة الفلسـ ــطينية ،التـ ــي رفضـ ــت التمامـ ــا مـ ــع

حماس(.إيراهيم :2015 ،مقايلة شخصية)

()2

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع ك .د .خالد صافي.
()2اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .عيد الرحمو إيراهيم.
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وبــرز ق ـرار اللجنــة الرباعيــة التــي تمتيــر نفســها مرجميــة القضــية الفلســطينية مموق ـان للوحــدو

الوطنيــة الفلســطينية ،مــو خــالل شــروطها التــي كملتهــا علــى القيــادو الفلســطينية لقيــول حمــاس فــي
الحيــاو السياســية والمتمةــا فــي ا عتـراه يلسـ ار يا ،والتخلــي عــو المقاومــة ونيــا افرهــاب ،وا لتـزام

إا تفاقيــات الموقم ــة م ــع منرم ــة التحر ــر ،إافض ــافة إل ــى المم ــوأ األمي ــر ال ــام ش ــكلته الو ي ــات
المتحــدو عل ــى قض ــية تحقيـ ـ المصــالحة الفلس ــطينية ،إاا ل ــم ت ــتم هــاه المص ــالحة وفــ ش ــروطها،

ولوحت كةي انر مـو خـالل كوراأ الضـغا التـي تمتلمهـا والمتمةلـة يوقـف المسـاعدات الماليـة للسـلطة،
والمقاطمــة السياســية وا قتصــادية والحصــار علــى م سســات الســلطة ،ألنهــا هــي مــو تــدير النرــام

المــالمي وتــتحكم إق ـ اررات الرباعيــة الدوليــة ،وهــاا كلــه يصــب فــي مصــلحة إس ـ ار يا التــي تحــرص

الو يات المتحدو على إرضا ها ،ألو إس ار يا ترف

كم تقارب ييو حركتـي فـتح وحمـاس ،وكانـت

تهــدد إشــكا كو إــمخر وتلــوح إــالتطيي الفملــي لهــاه األوراأ مــةالن حجــز كم ـوال الســلطة ،والحصــار

األمنـ ــي وا قتصـ ــادم ،لتقـ ــوي

م سس ـ ــاتها ،وتمطيـ ــا ا نتخاإـ ــات ف ـ ــي حـ ــال كقـ ــرت المص ـ ــالحة

الفلســطينية ألنهــا ســت دم إلــى افخــالل إا لت ازمــات التــي تفرضــها إس ـ ار يا علــى الســلطة(.مركز

الز تونة للدراسات وا ستشارات ،تقدير استراتيجي رقم ( - )29نيساو /كير ا .)2011
إو المجتمع الدولي يقف عا قان كمام المصالحة الفلسطينية ،فهناك إم

الممني ــة ي ــالك ،و

الدول المربية ريـر

ازل ــت تنر ــر لحم ــاس عل ــى كنه ــا ع ــدو لتم ــو الق ــومي ،خاص ــة مص ــر والت ــي

تمتيرها ا ار عسكرم لجماعة افخواو المسلميو ،ومصر تتخوه مو إقـاا حمـاس ،و لـالك هنـاك
عدم اهتمام مصرم ،مع الملم كو مصر هي الراعي تفاأ المصالحة منا اليدايات األولـى للملـف

(كيو سمدو :2015 ،مقايلة شخصية)(.)1

واس ار يا ما زالت تلمب على كا المسـتويات فإقـاا ا نقسـام الفلسـطيني يـيو الضـفة الغربيـة

وقطــا ر ـزو علــى مــا هــو عليــه واعاقــة تحقي ـ مصــالحة وطنيــة ،لتمطــي لنفســها الميــرر ولمســب
األمــر الواقــع علــى طاولــة المفاوضــات ،وممالجــة

الوقــت لتمر ــر سياســاتها ا ســتيطانية ،وفــر

الص ـ ار افس ـ ار يلي الفلســطيني وف ـ ر تهــا ،وتصــر حات قادتهــا خيــر دليــا علــى الــك ،فــالر يس

افس ار يلي شمموو ييرس ،عير عو سمادته المطلقة إا نقسام حيو قال ":الخير السـار فـي الشـطو
الفلســطيني كنــه لــم يمــد هنــاك توحــد فــي رف ـ

مستشــار وز ــر الجــي

الســالم ،فهنــاك انقســام يــيو فــتح وحمــاس" .وب ـركم

افسـ ار يلي للشـ وو المربيــة" دافيــد حاخــام" كو احتمــا ت تحقيـ المصــالحة

الوطني ــة الفلس ــطينية ي ــيو حركت ــي ف ــتح وحم ــاس ه ــي احتم ــا ت ضـ ـ يلة ج ــدان ،ك ــالك لم ــب ال ــدور

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .مخيمر كيو سمدو .
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افيراني ،والتركي والقطرم اات النفوا السياسي والمالي فاستغلت األطراه الخارجية الـك (يـدراو،
 :2015مقايلة شخصية)(.)1

وتتطةر حركات التحرر واألحزاب إمالقاتها الخارجية ،فمصر ،إيراو ،تركيا ،السمودية ،كةرت

علــى القضــية الفلســطينية ،قــد يكــوو امتــداد فكــرم لهــا وكيض ـان مصــالح لهــاه الــدول تر ـ ُـد كو تُحــافظ
عليهـا مـو خـالل عالقاتهـا ،فالقضـية الفلسـطينية اات سـمة خاصـة لوجـود المسـجد األقصـى القيلــة
األولى وةالح الحرميو الشر فيو ،إالتالي كمةر مو اةناو مليار مسلم في هاا المالم تقتصر القـدس

إالنسـ ـ ـ ــإة لهـ ـ ـ ــم موضـ ـ ـ ــو دينـ ـ ـ ــي عقا ـ ـ ـ ــدم ،واسـ ـ ـ ــتمادتها موضـ ـ ـ ــو اات كهميـ ـ ـ ــة إالنسـ ـ ـ ــإة لهـ ـ ـ ــم

(المجرمي:2015،مقايلة شخصية)(.)2

وكمد دكتور سميح حمودو كيضان على كو القو افقليمية والدولية تستقطب فصا ا فلسطينية

وتر د منهـا الممـا علـى كجنـدتها ومصـالحها فـي المنطقـة المربيـة ،مةـا تركيـا وقطـر وايـراو ،وكمةـر
هـ ــاه الـ ــدول لهـ ــا مصـ ــالح تتمـ ــار
شخصية)(.)3

مـ ــع مصـ ــالح الشـ ــمب الفلسـ ــطيني (حمـ ــودو :2015 ،مقايلـ ــة

ولميت الو يات المتحدو واس ار يا إالاات دو انر في دعم ا نقسام ،حتى كو ا نسـحاب كحـادم

الجانب مو رزو  15ب (كرسطس) ،2005هدفت إس ار يا إليه مـو كجـا مـا يكـوو فـي الضـفة
يك ــوو ف ــي قط ــا رـ ـزو ،فلسـ ـ ار يا ري ــر ممني ــة إانهي ــار حم ــاس ،حت ــى
و نتهي ا نقسام (عيد الجواد :2015 ،مقايلة شخصية)(.)4

ي ــتم تس ــليم رـ ـزو للس ــلطة

سادسا :آليات تعزيز الوحدة الوطجية
اعتيـرت عينــة الد ارســة كو ليــات تمز ــز الوحــدو الوطنيـة ترجــع إلــى عــدد كييــر مــو المإــادرات

وا قت ارحــات علــى طاولــة الح ـوار ،ومنهــا المإــادرات الفلســطينية ،والمإــادرات التــي طرحتهــا كط ـراه
خارجية إقليمية مةا مإادرو مكة والمإادرو المصر ة وريرها ،هي مطلب للشمب الفلسطيني إقياداتـه

وفصــا له وكينــا ه ،ومــو الضــرورم التغلــب علــى حالــة ا نقســام التــي كفرزتهــا كحــداح عــام،2007

ولمى تتحق الوحدو الوطنية

يد مو التغلب على األسإاب التي كدت إليها.

( )1اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .منة يدراو.
()2مقايلة علمية تم إج ار ها مـع الـدكتور محمـود المجرمـي ،الخييـر ا سـتراتيجي والماتـب والمحلـا السياسـي ،نا ـب
ر يس جاممة فلسطيو للش وو ا ماديمية.

( )3اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .سميح حمودو كستاا الملوم السياسية يجاممة ييرز ت.
( )4مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .صالح عيد الجواد.
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إو الوحدو الوطنية

تينـى علـى األمـاني ،يـا علـى يرنـامي مشـترك موحـد األهـداه ،نإحـح

فيه عو ليات تممي الوحدو الوطنية كقا القليـا كو نتفـ علـى حـد كدنـى مـو األهـداه المشـتركة،
مــع وجــود يرنــامي خــاص لمــا فصــيا إميــدان عــو الةوايــت المتف ـ عليهــا ،نتف ـ فيــه إلــى كيــو نحــو
ااهيوو ،و تحقي مشروعنا الوطني الموحد(.إيراهيم:2015،مقايلة شخصية)(.)1
وللتغلــب علــى حالــة ا نقســام وتمز ــز الوحــدو الوطنيــة ،فــلو هنــاك مجموعــة مــو المتطلإــات

التي يتوجب احترامها والمما يها لتحقي وحدو الصف الفلسطيني وتمز ز قدرات المشرو الوطني
يجب إو يتضمو جملة مو النقا  ،لما مو كهمها:
 .1الممــا علــى تحقي ـ المصــالحة الفلســطينية ،وا يتمــاد عــو كســلوب المحاصصــة والتغــول
الحزبي.
 .2يناا نرام سياسي قا م على ميدك الشرامة السياسية والتواف الوطني.
 .3اعتم ــاد ا نتخاإ ــات التش ــر مية والر اس ــية كطس ــاس للمملي ــة الديمقراطي ــة ،واحتـ ـرام التمددي ــة
السياسية ،والتداول السلمي للسلطة.

 .4ا يتمــاد عــو لغــة التحــر
تهمي

الحزبــي ،وتمــاطي المفــردات التــي تجمــع و تفــرأ ،وضــرورو

الرايات والمناسإات اات الطاإع الفصا لي (يوسف:2015،مقايلة شخصية)(.)2

 .5ا يتماد عو توريف التحالفات افقليميـة والدوليـة لصـالح فصـا لي ،والتوافـ علـى يرنـامي
سياسي وطني موحد.
 .6توفر افرادو السياسية الحقيقية مع وجود الةقة ييو القيادات السياسية.
 .7إضــماه جميــع التيــارات داخــا حمــاس وفــتح والمســتفيدو مــو ا نقســام ،و تمز ــز وتقويــة
المشرو الوطني الفلسطيني (صافي:2015،مقايلة شخصية)(.)3

 .8تمز ــز الوحــدو المجتمميــة ،قيــا تحقيقهــا يــيو الفصــا ا الفلســطينية (عيــد الج ـواد:2015 ،
مقايلة شخصية)(.)4

( )1اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .عيد الرحمو إيراهيم.
()2مقايلــة علميــة تــم إج ار هــا مــع د .احمــد يوســف كاتــب سياســي  ،المستشــار السياســي األســي لــر يس الــوزراا
الفلسـطيني ،ر ــيس مجلــس إدارو ييـت الحكمــة الفلســطيني ،كول ر ـيس للجنــة الحكوميــة لمسـر الحصــار ،وكيــا و ازرو
الخارجة الفلسطينية الساي .

()3مقايلة علمية تم إج ار ها مع ك .د .خالد صافي.
( )4مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .صالح عيد الجواد.
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 .9الجهــد الفلســطيني يجــب كو ينصــب علــى مجموعــة مــو الخطـوات لتمز ــز وحدتــه ،والتــي

تتمةـا فــي عقـد افطــار القيــادم لمنرمــة التحر ـر ،والــام يشــما اللجنــة التنفيايــة لمنرمــة التحر ــر،

واألمنــاا المــاموو للفصــا ا الفلســطينية إمــا فيهــا حركتــا فــتح وحمــاس ،والتحضــير لجلســة المجلــس
الــوطني الفلســطيني لمــا الفصــا ا وتمةــا كــا ف ــات المجتمــع وفصــا له ،كــالك ا تفــاأ علــى موعــد

لالنتخاإات الر اسية والتشر مية للسلطة الفلسطينية ،إميدان عو المحاصصة والموتة السياسـية التـي
عملــت يهــا منرمــة التحر ــر منــا المــام 1994م وحتــى ارو ،ونمتقــد كو ارليــات السياســية جــاهزو،
فقــا إحاجــة إلــى إرادو سياســية فلســطينية ،ومــو الم كــد كننــا إحاجــة إلــى زعامــة وقيــادو فلســطينية

جديـ ــدو تس ـ ــتطيع كو توامـ ــب م ارح ـ ــا ومخـ ــاطر المرحل ـ ــة السياسـ ــية (كي ـ ــو سـ ــمدو :2015 ،مقايل ـ ــة

شخصية)(.)1

إو حالــة إعــادو الوحــدو الوطنيــة يجــب كو تســتند إلــى حصــار التيــار الــااهب والمورــا تجــاه

التمــاوو مــع ا حــتالل علــى حس ـاب القضــية الوطنيــة الفلســطينية ،وضــرورو كو تســيطر المناصــر
والقيادات الوطنية في حركة فتح على زمام األمور داخا هاا التنريم ،ليمـود إلـى كفاحـه الـوطني،
ويميد جـوهر مـا انطلقـت مـو كجلـه لتحر ـر الـوطو ،وانمقـاد المجلـس التشـر مي الفلسـطيني ،واعـادو

ينـاا منرمــة التحر ــر علــى كسـس ديمقراطيــة تمةــا الشــمب فــي الـداخا والخــارج ،ألو مــو كهــم ينــود

اتف ـ ــاأ كوس ـ ــلو ه ـ ــو فص ـ ــا الش ـ ــمب الفلس ـ ــطيني ف ـ ــي ال ـ ــداخا والخ ـ ــارج(.المجرمي:2015،مقايل ـ ــة

شخصية)(.)2

واألص ــا ف ــي ا نقس ــام الفلس ــطيني ال ــك الإم ــد السياس ــي ،ل ــالك ي ــد م ــو التوافـ ـ ال ــوطني

الفلسطيني على يرنامي عما سياسي يلتقي عليه الجميع ،و يحدد الر يـة والمسـار الفلسـطيني فـي
ا تجاه الصحيح ،فا نقسام قر و إالحدح السياسي ،إممنى انه ليس نتاج اخـتاله كيديولوجيـة،

على كساس ديني كو طا في فالمجتمع الفلسطيني سـني يرمتـه ،فـلاا مـا زال سـيب ا نقسـام سـيزول

ا نقسام نفسه (كيو شمالة:2015،مقايلة شخصية)(.)3

ولتمز ز وحدتنا الوطنية يد مو ضرورو كو تتوفر النية الصادقة في المصـالحة والمشـاركة،
وافرادو واتخاا القرار وتنفياه ،وكخي انر رف

التدخالت افقليمية واألجنيية.

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .مخيمر كيو سمدو.
()2مقايلة علمية تم إج ار ها مـع الـدكتور محمـود المجرمـي ،الخييـر ا سـتراتيجي والماتـب والمحلـا السياسـي ،نا ـب
ر يس جاممة فلسطيو للش وو ا ماديمية.

( )3مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .فايز كيو شمالة كاتب ومحلا سياسي ،عضو المجلس الوطني الفلسطيني
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ويقول الدكتور كحمد حماد في هاا افطار كو الشمب الفلسطيني شمب ةـا ر ومناضـا ،قـدم

الشهداا والجرحى واألسر على مدار القضية الفلسطينية ،واليوم يماني مو تإميات الـك ا نقسـام
ما ييو حركتا فتح وحمـاس ،والـام كةـر سـلإان علـى الوضـع ا جتمـاعي والسياسـي ،لـالك

يـد مـو

تغليــب الوحــدو الوطنيــة علــى المصــلحة الحزبيــة الضــيقة ،وانهــاا ا نقســام اجتماعي ـان ةــم سياســيان،

والمما على وحدو التراب الوطني الفلسطيني (حماد :2015 ،مقايلة شخصية)(.)1

وهاا ي كد كو الـدور المتمةـا فـي ا تفـاأ علـى يرنـامي وطنـي موحـد ،يحـدد الةوايـت الوطنيـة

المتفـ عليهــا مــو جميــع الفصــا ا الفلســطينية ،فالفلســطينيوو يســتمدوو األمــا فــي وحــدتهم ،وعلــى
جميع القـو والتنريمـات ا لتـزام يـالك ،و التوقـف عـو التصـر حات عيـر وسـا ا افعـالم ،و عـدم

اســتخدام المفــردات ريــر الال قــة ،فــاألحزاب السياســية ريــر متفقــة علــى يرنــامي مشــترك يســتطيع
الفلسطينيوو كو يتحدةوا فيه عو شيا يجممهم و يوحدهم.

وللتغلــب علــى حالــة ا نقســام ،ضــرورو صــيارة اســتراتيجية موحــدو وخارطــة طر ـ للمســتقيا

تحدد كدوات المفاح والخا السياسي األمةا ،لمو

نمتقد كو المفاوضات هي اسـتراتيجية صـالحة

لممالجـ ــة القضـ ــايا الراهنـ ــة فـ ــي رـ ــا التحيـ ــز األمر كـ ــي المامـ ــا ،إو الحـ ــا األساسـ ــي يكمـ ــو فـ ــي
ا نتخاإات المامة للر اسة وللمجلس الوطني وللمجلس التشر مي ،فلو تمار عما هاه ا نتخاإـات
يمك ـ ــو الي ـ ــدا م ـ ــو خ ـ ــالل دع ـ ــوو افط ـ ــار القي ـ ــادم الم ق ـ ــت لالنمق ـ ــاد وص ـ ــيارة مواق ـ ــف موح ـ ــدو

(عو

:2015،مقايلة شخصية)(.)2

إاو الوحـدو الوطنيـة كم ٌـر ضـرورٌم ،و حاجـة ُملحــة علـى الجميـع ا شـتراك فيهـا ،إـالررم مــو
ا ختالفــات فــي القــو السياســية ،فالوحــدو الوطنيــة تُينــى علــى كســاس الحر ــات ،و جــب افحســاس
إالمسـ ولية الجماعيــة اتجــاه األفـراد والشــمب ،فــالخاله الفلســطيني يــدعو ُمختلــف القــو والفصــا ا
الفلسطينية إلى إدراك كهمية التواف على ميةاأ فلسطيني جديد ،وضرورو إصالح منرمة التحر ـر

وترسيخ الوحدو الوطنية الفلسطينية ،ولالك

يد مو إنهاا ا نقسام وانجاز المصالحة الفلسطينية.

إو المرحل ــة الت ــي يميش ــها الش ــمب الفلس ــطيني هـ ـي مرحل ــة المف ــاح لتحر ــر فلس ــطيو ،لم ــو

التناقض ــات ي ــيو الق ــو الوطني ــة تح ــول دوو ال ــك ،فيج ــب التوق ــف ع ــو ه ــاا وال ــام ه ــو لص ــالح
ا ح ــتالل ،وبن ــاا عل ــى ال ــك تتحم ــا حركت ــا حم ــاس وف ــتح خاص ــة مسـ ـ وليتها ف ــي حماي ــة منرم ــة

ويمزز الوحدو الوطنية.
التحر ر ،فال يد مو الةإات على يرنامي وطني يحمي ُ
( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .كحمد حماد.
( )2اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .سمير عو

كستاا الملوم السياسية يجاممة ييرز ت.
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المبحث الثاجي
دور مجظمة التحرير الفلسطيجية في تعزيز الوحدة الوطجية
مقدمة:
مو الممروه كو منرمة التحر ر الفلسطينية قد انيةقت كصـالن عـو مـ تمر القمـة المربيـة فـي

مطلـع عــام  ،1964مإــادرو قـدمها الــر يس المصــرم جمـال عيــد الناصــر ،الـام كــاو مهتمـان يتمةيــا
فلسطيني ،لمو دوو كو يخرج على األقـا عـو السياسـة المصـر ة المامـة ،والتـي كانـت فـي الغالـب
اات طاإع قومي مناه

لالستممار (سالم.)16 :1999،

ومنـــا نشـــوا منرمـ ــة التحر ـ ــر عـ ــام  ،1964مةلـــت كيـــاو الشـ ــمب الفلسـ ــطيني السياسـ ــي

والممنوم إاعتإاره رم انز للدولة ،فقد ارتـإا الشـمب الفلسـطيني فـي الـداخا والخـارج إالمنرمـة ارتإـا

المواطو يدولته ،حيح نشطت عالقة نضالية يـيو المـواطنيو الفلسـطينييو والمنرمـة مواز ـة للمالقـة

هام ــا ف ــي تمز ــز
ي ــيو المـ ـواطنيو والدول ــة ف ــي المجتمم ــات المس ــتقرو ،فه ــاا يي ــيو كو للمنرم ــة نا
دور ن
الشخصـية الوطنيــة الفلسـطينية ،فــي رـا ريــاب الدولـة القانونيــة ،وإالتـالي كــاو لهـا كةــر فـي تمز ــز
فلسـطيو.

طـا إـطر
ـاا وارتإا ن
طاإع المواطنة الفلسطينية ومضـمونها يإمـدها التـار خي يوصـفها انتم ن
وعل ــى ال ــررم م ــو ال ــك ،فق ــد ح ــدح هن ــاك تغيي ــر ف ــي مس ــارها ،فطص ــإحت منرم ــة تش ــره عل ــى

المفاوضات يد ن مو التفاو

 ،وانخفضت نسإة تمةيلها للفصا ا الفلسطينية المميرو عو المصالح

الوطنية المليا(درارمة.)31 :2008،
وعليــه ،فلننــا ســنناق

فــي هــاا المإحــح ،دور منرمــة التحر ــر واصــالحها هيكلي ـان وسياســيان،

والحديح عو احترام ا تفاقيات الموقمة للخروج مو األزمة وتحقي الوحدو الوطنية.
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والا :لصوح المجظمة هيكلي ا وسياسي ا
إم ــا كو منرم ــة التحر ــر الفلس ــطينية من ــا نش ــو ها مةل ــت كي ــاو الش ــمب الفلس ــطيني السياس ــي

ـز للدول ــة ،فق ــد ارت ــإا الش ــمب الفلس ــطيني ف ــي ال ــداخا والخ ــارج يه ــا ارتإ ــا
والممن ــوم إاعتإ ــاره رم ـ نا

المواطو يدولته ،حيح نشطت عالقة نضالية يـيو المـواطنيو الفلسـطينييو والمنرمـة مواز ـة للمالقـة
هام ــا ف ــي تمز ــز
ي ــيو المـ ـواطنيو والدول ــة ف ــي المجتمم ــات المس ــتقرو ،فه ــاا يي ــيو كو للمنرم ــة نا
دور ن
الشخصـية الوطنيــة الفلسـطينية ،فــي رـا ريــاب الدولـة القانونيــة ،وإالتـالي كــاو لهـا كةــر فـي تمز ــز
فلسـطيو،

طـا إـطر
ـاا وارتإا ن
طاإع المواطنة الفلسطينية ومضـمونها يإمـدها التـار خي يوصـفها انتم ن
وعلـ ــى الـ ــررم مـ ــو الـ ــك فقـ ــد حـ ــدح هنـ ــاك تغيـ ــر فـ ــي مسـ ــارها ،فطصـ ــإحت منرمـ ــة تشـ ــره علـ ــى

المفاوض ــات ي ــد ن م ــو التف ــاو

 ،وبه ــاا هإط ــت نس ــإة تمةيله ــا للفص ــا ا الفلس ــطينية المميـ ـرو ع ــو

المصالح الوطنية المليا( سالم.)16 :1999 ،
ولما مو مهام منرمة التحر ر إمد اتفاأ كوسلو وتطسيس سلطة حكـم ااتـي علـى كجـزاا مـو

الض ـ ــفة الغربي ـ ــة وقط ـ ــا رـ ـ ـزو ،وال ـ ــام ن ـ ــتي عن ـ ــه ي ـ ــروز ق ـ ــو سياس ـ ــية م ـ ــو خ ـ ــارج المنرم ـ ــة

"تيار افسالم السياسي" كو تميد تشكيا الوضع السياسي الفلسطيني إما يكـرس التمدديـة السياسـية
واأليديولوجية ،وإما يميد التراإا والتفاعا ييو القو والفصا ا الفلسطينية(هالل.)63 :2008،

وإـ ــالررم مـ ــو كو المنرمـ ــة شـ ــكلت صـ ــيغة ا تالفيـ ــة ،تقـ ــوم علـ ــى افق ـ ـرار إشـ ــرعية التمدديـ ــة
السياسية وا سـتقاللية التنريميـة والفكر ـة والماليـة ،إ كو المسـطلة الديمقراطيـة لـم تطخـا كولويـة فـي
حقا منرمة التحر ر وفصا لها عتإارات عدو ،فاختزلت التمددية السياسية والفكر ة إلى ما عـره
ينرام الموتا(هالل.)48 :2006،

مو هنا اتفقـت الفصـا ا الفلسـطينية المتحـاورو مجتممـة فـي القـاهرو فـي اار(مـارس) ،2005
علــى تفميــا منرمــة التحر ــر الفلســطينية واعــادو ينااهــا ،إشــر مشــاركة هــاه الفصــا ا فــي صــنع

الق ـرار السياســي ،وكو يكــوو هــاا الينــاا فــي مس ـاره الصــحيح ،لتشــكا يــالك مرجميــة لمــا الشــمب
الفلســطيني ،إ كو قيــادو المنرمــة لــم تنفــا تمهــدها حســب مــا اتف ـ عليــه فــي القــاهرو ،فــي تفميــا
المنرمة وبنا ها(نوفا.)61 :2007،
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مــو المالحــظ كو مختلــف الــدعوات إلــى إصــالح المنرمــة هيكليـان وسياســيان هــو مــا كــاو هــدنفا

ضرورنا في مختلـف ا تفاقـات الفصـا لية فـي القـاهرو ،ومكـة ،وصـنماا ،وفـي اتفاقـات كخـر  ،فـلو
افص ــالح ل ــم ي ــتم حت ــى ارو ،وه ــاا يم ــز فق ــا ،حس ــب ركم "ج ــورج جقم ــاو" المحاض ــر ف ــي

دا ـرو الفلســفة والد ارســات الةقافيــة يجاممــة ييرز ــت ،إلــى مشــاما داخليــة فقــا ،وانمــا يمــز إل ـي
تر د إعادو إحياا منرمة التحر ر الفلسـطينية إمـد إنشـاا السـلطة ،كمـا كو

كةير مو الدول
كو نا
الخاله يـيو حمـاس وفـتح

يكمـو فـي اليرنـامي السياسـي ،فقـد كعلنـت حمـاس كمةـر مـو مـرو كنهـا

مع قيام دولة فلسطينية في حدود  ،1976ومما سي يمكو القول ،إو المشكلة الحقيقيـة قـد تتمةـا

في كو قيادو الفصا ا الفلسـطينية را إـة عـو إصـالح الممضـالت األساسـية فيمـا يينهـا ،كو كو لهـا

كولويــات كخــر تإمــدها عــو تجميــع قواهــا فــي يوتقــة واحــدو ،فيــروز هــاه القضــايا كطولويــات ســيكوو
إمقدور الفصا ا التوحد في قيادو واحدو ( جقماو.)30 :2008،
و ر كسامة حمداو ،ممةا حركـة "حمـاس" فـي لينـاو إلـى كو حركتـه مـا ازلـت تطالـب يلعـادو

ينــاا منرم ــة التحر ــر الفلس ــطينية وتفميــا إع ــالو الق ــاهرو ي ــيو القــو والفص ــا ا ف ــي اار(م ــارس)

 2005علـــى قاعـــدو األهـ ــداه المليـــة للشـ ــمب الفلسـ ــطيني ،والتـــي يمك ــو تلخيصـ ــها علـــى النحـ ــو
ارتي(نوفا:)189 :2007،
كرضا ،وتحر ر األر
شمإا و ن
 .1الحفاظ على وحدو القضية الفلسطينية ن
 .2عودو الالج يو الفلسطينييو إلى كرضهم وديارهم.

الفلسطينية كاملة.

 .3إقامة الدولة الفلسطينية على كاما التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
ثاجي ا :احترام االتفازيات الموزعة
إو مسطلة احترام ا تفاقات التـي وقمتهـا منرمـة التحر ـر الفلسـطينية مـع الطـره "افسـ ار يلي"،

رلت وما تزال مستمصية على جو ت الحـوار الـوطني الفلسـطينيك فحركـة "حمـاس" ،علـى المكـس
مــو منرمــة التحر ــر

تمتــره "يلسـ ار يا" ،وإالتــالي

تلتــزم إكــا ا تفاقــات التــي كيرمتهــا المنرمــة

مع "إس ار يا"(الطناني :2004،موقع مركز التخطيا الفلسطيني).

وممـا يجـدر اكـره هنـا ،كو موافقـة "حركـة حمــاس" علـى منرمـة التحر ـر كممةـا شـرعي ووحيــد

للشــمب الفلســطيني ارتهــو يلصــالح المنرمــة ،ولــيس التســليم يهــا كمــا هــي ارو ،وبهــاا فقــد كعلنــت

"حركة حماس " احترامها تفاقات منرمة التحر ر ومواةيقها كـطمر واقـع ،كمـا طاليهـا يـالك خطـاب

التمليف مو قيا الر يس الفلسطيني محمود عإاس القاضي يتشكيا حكومـة وحـدو وطنيـة علـى كةـر
اتفاأ مكة في ،2007/02/08الام وقمـت عليـه حركتـي "حمـاس و"فـتح" ،ولمنهـا فـي الوقـت ااتـه

لم تلزم نفسها إقيولها( كيو الهيجا :2007،موقع مركز الز تونة للدراسات وا ستشارات).
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وفــي الحقيقــة ،إو "حركــة حمــاس" تيــدو فــي موقفهــا الســليي إــا لتزام إا تفاقــات الصــادرو عــو

منرمة التحر ر ومو كهمها اتفاأ "كوسلو" ،تُحمـا المنرمـة مسـ ولية التخلـي عـو الحقـوأ التار خيـة
مرحليــا يقــوم علــى كســاس ينــاا دولــة مســتقلة فــي منــاط
نامجــا
ن
لشــمب فلســطيو مــو خــالل تينيهــا ير ن

الضفة الغربية والقطا ( يلقز ز.)30 :2006،

وترتمز على ليات كساسية يمكو تلخيصها فيما يطتي (نوفا و خروو:)189 :2007،
 صيارة ميةاأ وطني فلسطيني جديد.

 وضع إطار ومرجمية وطنية وتنريمية لتداا ،وللسياسات الفلسطينية إحيح تتولى وضع
يرنامي سياسي على كساس الحفاظ على الحقوأ الوطنية.

 تشكيا قيادو فلسطينية تمير عو الشمب وتدافع عنه.
وفي را هاه األجواا الرماديـة السـا دو يـيو المنرمـة و"حركـة حمـاس" ،تواجـه األخيـرو ةالةـة

خيارات في تماملها مع منرمة التحر ر وهي ،إما ا نضمام للمنرمة ،والمما ييرنامي الحركة مـو
داخلها ،كو إالمما مو خارجها كلطار يديا عنها ،كو المزج ييو الخيار و الساإقيو ،والـك إالممـا

مو خارجها مو دوو افعالو عو كو الحركة تشكا يديالن للمنرمة (حجازم.)77 :2009،

يتضــح كو منرمــة التحر ــر ريــرت فــي مســارها ،لتحقي ـ كهــداه كشــخاص فيهــا ،إميــدان عــو

ميةاقها وا لتزام فيه ،إاو وجب على منرمة التحر ر إعادو النرر في ينا هـا وتفميلهـا حفارـان علـى
وحـــدو القضـــية الفلسـ ــطينية ،لـ ــالك عليهـــا الممـ ــا علـ ــى صـ ــيارة الميةـــاأ ال ــوطني الفلسـ ــطيني لـ ــه

مرجمياته الوطنية والتنريمية ،وكو يكوو له القيادو الفلسطينية التي تدافع عو الشمب كا الشمب،
دوو تمييــز يــيو فصــيا و خــر ،فــالجميع علــى كر
التفكيـ ــر فـ ــي محاربـ ــة المحتـ ــا وتحر ـ ــر األر

فلســطيو تحــت ا حــتالل ،و جــب كو يكــوو

يـ ــد ن مـ ــو محاربـ ــة كنفسـ ــنا ،واحـ ــداح مز ـ ــدان مـ ــو

ا نقسامات إالوطو "قطـا رـزو والضـفة الغربيـة واأل ارضـي المحتلـة عـام 1948م ،يـا وبـيو كينـاا

الجزا الواحد كما في كحداح عام .2007
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المبحث الثالث

دور القوى والفصااج الفلسطيجية في ترسي ثقافة الوحدة الوطجية
مقدمة:
إو الحديح عو مشرو وطني فلسطيني ،ينطل مو ةقافة وطنية واحدو إميدان عو ا نقسام،

متمةالن في الحفاظ على األر

والهوية والةوايت الوطنية.

لمو الواقع الفلسـطيني يشـير إلـى عمليـة ترتيـب كولويـات ،فمـةالن "حركـة حمـاس" ،التـي فـازت

إا نتخاإات التشر مية عام  ، 2006تمما على تغليب مشروعها الخاص ،مو حيح إنهـا امتـداد

لجماعة افخواو المسلميو ،فالتناق

يتمةــا فــي كيفيــة الحفــاظ علــى األر

السياســية ،لمــو

األساسي ييو المشرو الوطني ومشرو "حركـة حمـاس" إ ناا
والةوايــت والهويــة ،فــا ختاله يكمــو فــي مشــرو الي ـرامي

يجــوز كو تختلــف الفصــا ا الفلســطينية فــي الهويــة وا نتمــاا ،فالــام يحــدح فــي

الواقــع هــو عمليــة تــداخا األمــور الةقافيــة مــع األمــور السياســية إطر قــة إمراهيــة ( ملتقــى الةقافــة

والهوية الوطنية الفلسطينية  ،2009 ،نت).
وعليــه ســيتم الحــديح فــي هــاا المإحــح عــو دور القــو والفصــا ا الفلســطينية اتجــاه الوحــدو
الوطنية مو خالل الحوار الوطني ،وارليات األساسية للوحدو الوطنية.
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والا :الحوار الوطجي
ش ــهد الخط ــاب السياس ــي الفلس ــطيني حال ــة ت ــطزم حقيقي ــة من ــا ع ــام  ،1920وم ــرو انر إ ــالةورات

الفلسطينية والتي كهمها ةورو  ،1936فلم يكو الخطاب يسمى لوحدو الملمة ،لالك يمكـو القـول كو

هن ــاك كزم ــة تار خي ــة ف ــي الخط ــاب السياس ــي ،وم ــا ت ــال ال ــك م ــو ت ــطزم ف ــي الحرك ــات والفص ــا ا
الفلســطينية ،هــاه األزمــة تمــود إلــى عوامــا داخليــة وخارجيــة ،عوامــا ااتيــة وموضــوعية ،وكمةــر مــا

يكوو كزمة نهي وفكر(كيو الحسو.)69 :2008،

إو الح ـ ـوار الـ ــوطني الفلسـ ــطيني يإقـ ــى ضـ ــرورنا فـ ــي رـ ــا وجـ ــود خـ ــاله سياسـ ــي داخلـ ــي،
تمخضــت عنــه حالــة انقســام امتــدت لتشــما كــا شــيا فــي حيــاو الفلســطينييو ،وخاص ـة مــع وجــود

حكــومتيو واحــدو فــي الضــفة الغربيــة ،واألخــر فــي قطــا ر ـزو ،لــالك يإقــى الح ـوار ســييالن مناسـ نـإا
فنهــاا هــاا الوضــع ،كمــا كو الح ـوار الــوطني ضــرورم كطســلوب سياســي وســلمي لحــا الخالفــات،
يد ن مو إتإا طر المواجهة وا قتتال ،فسلوك طر ـ الحـوار يـ دم إلـى ممرفـة التقاطمـات التـي
تقوم الشمب الفلسطيني (هوا .)84 :2009،

يالحــظ مــو خــالل جــو ت الح ـوار الــوطني الفلســطيني ،كو هنــاك عقإــات كدت إلــى تضــا ل
فــرص نجــاح الح ـوار لتمز ــز الوحــدو الوطنيــة الفلســطينية ،ومنهــا ازديــاد المامــا المربــي وافقليمــي
وال ــدولي ف ــي الس ــاحة الفلس ــطينية .ويمتق ــد هن ــا كو ال ارع ــي المص ــرم للحـ ـوار الفلس ــطيني ،وال ــر يس

منهجــا يرضــي افدارو األمر كيــة ،وهــاا مــا كد إلــى تمقيــد
الفلســطيني محمــود عإــاس قــد انتهجــا
ن
األمور مع األطراه األخر في الحوار(مهنا :2009،موقع وكالة قدس نت).
يتضــح كو الح ـوار هــو الصــيغة األمةــا واألمةــر فاعليــة للتوصــا إلــى كم اتفــاأ يــيو القــو

والفصا ا الفلسطينية ،وعلها جميمان الدعوو إلى جو ت حوار وطني للوصول إلى الوحدو الوطنيـة،
والتوصا إلى حلول لجميع الملفات المالقة ،ويكوو لهاه القو القدرو على التطةير في الخاله ييو

حركتي حماس وفتح ،وانهاا حالة ا نقسام الفلسطيني منا كحداح عام 2007م.

وبناا على ما سي  ،فلو هناك مو يمزو ا نقسام الفلسطيني والحالـة الفصـا لية الراهنـة ،إلـى
ن
عدم اهتمام الفصا ا الفلسطينية إالقدر المافي يتطو ر فكرهم السياسي ،والك إسيب تدني مستو

ا هتمام إالةقافة السياسية ،وضمف تقاليد الحوار ،وعدم تقيا الركم ارخـر ،ممـا يـ دم إلـى جمـود
كفكارها ،ووسا ا عملها ،حيح يمكو تفسير الك بأسباا دة مج ا ( كيالي :2008،نت):
 .1تغليب روح الشمارات والمواطف ،في الخطاإات السياسية لـد الفصـا ا الفلسـطينية ،وضـمف
ا شتغال في التفكير السياسي ،مما كد إلى رياب تقاليد الحوار إشطو القضايا المصير ة في
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الساحة الفلسـطينية ،لصـالح الخطاإـات الدعا يـة الفصـا لية التـي تميـا إلـى الةنا يـات المطلقـة،

مةا وطني ،كو مناضا ،كو خا و.

 .2ريــاب التواصــا ،والتفاعــا ،والمشــاركة يــيو ف ــات الطإقــة السياســية (ســلطة وممارضــة) ،ممــا
يحول دوو تنمية ةقافة سياسية فصا لية.

 .3كما كو ضمف الحراك في الينى الفصـا لية ،وضـمف التقاليـد الم سسـية والديمقراطيـة ،وريـاب
مرامز صنع القرار والإحح ،يحد مو تطور الفكر السياسي للفصا ا الفلسطينية.
 .4لميت الفصا ا دو انر حيويان فـي اسـتنها

جمـاهير الشـمب الفلسـطيني ،و تحر ـك كـا طاقـاتهم

ك ــا ف ــي مكان ــه ،واس ــتمر ه ــاا الح ــال إيجاييـ ـان إل ــى كو تم ــزأ النس ــيي ا جتم ــاعي الفلس ــطيني

(المجرمي :2015 ،مقايلة شخصية)(.)1

يتيــيو كو القــو والفصــا ا الفلســطينية علــى مــا ييــدو لــم تســاعد علــى تمز ــز ةقافــة الوحــدو

الوطنيــة قيــا كــا اتفــاأ ،وانمــا كــاو المكــس ،فالةقافــة الســا دو هــي ةقافــة ا نقســام ،حيــح إو ممرــم
وس ــا ا افع ــالم المحلي ــة الفلس ــطينية ملي ــة يةقاف ــة ا نقس ــام ،فه ــي

تس ــاعد عل ــى تمز ــز الوح ــدو

الوطنية ،وهاا ما كاو يفشا كا المحاو ت لتمز زها ،حيـح إو تحقيـ الوحـدو الوطنيـة فـي كم يلـد
يحتاج إلى مناخ إيجايي ،والى توجهات جدية ،والى مجموعات متماملة.

()1مقايلة علمية تم إج ار ها مـع الـدكتور محمـود المجرمـي ،الخييـر ا سـتراتيجي والماتـب والمحلـا السياسـي ،نا ـب
ر يس جاممة فلسطيو للش وو ا ماديمية.
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ثاجي ا :تمثيج القوى والفصااج في المجظمة
مــو الممــروه كو منرمــة التحر ــر هــي الميــاو السياســي والقــانوني للشــمب الفلســطيني ،فهــي
ودوليــا ،إطنهــا الممةــا الشــرعي الوحيــد للشــمب الفلســطيني ،يهــاه
ـطينيا ،وعر نبيــا،
ن
الممتــره يهــا فلسـ ن
الصــفة فاوضــت "إسـ ار يا" وتوصــلت ممهــا عــام  1993إلــى اتفــاأ كوســلو ،وبهــاه الصــفة التمةيليــة
كيضان يفتر

يهـا كو تمةـا كو تضـم فـي إطارهـا جميـع مكونـات الشـمب وفصـا له ،ريـر كو الواقـع

يكشف حقيقة مغايرو ،فإم

الفصا ا رفضت ا نضمام إليها ألسـإاب وطنيـة وسياسـية وتنريميـة

وكاو كيرز تلك الفصا ا حركتي "حماس" و"الجهاد افسالمي" (الحمد.)44 :2005،
ويضــع محمــود الزهــار عضــو المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" فــي قطــا ر ـزو مجموعــة

كسس لمشاركة الحركة في المنرمة ،وهي على النحو ارتي( الحمد:)30 :2005،

و
ـاا ف ــي
 .1انتخاإ ــات حـ ـرو ونز ه ــة ف ــي ال ــداخا الفلس ــطيني يك ــو األعض ــاا فيه ــا كعض ـ ن
المجلس الوطني.
 .2انتخاإات في الشتات إو كمكو لما تجمع فلسطيني حسب النسب السكانية.

 .3كما األمامو التي تتمار فيها ا نتخاإـات فيحصـا كـا فصـيا كو اتجـاه علـى النسـإة
نفسها مو األعضاا التي حصا عليها في الحالتيو األولى والةانية.

 .4ويمكــو إعــادو صــيارة ميةــاأ منرمــة التحر ــر كمــا تقــرره كرلييــة الشــمب الــام جــاا
مم ــةالن نتخاإ ــات حـ ـرو ونز ه ــة ،وإالت ــالي

ت ــر حرك ــة حم ــاس وممه ــا الفص ــا ا

األخر كو تإقى إميدو عو منرمة التحر ر ،فالمنرمة وعاا سياسي امتسب شرعية
عربية ودولية.

يتيــيو كو هنــاك إمكانيــة حتضــاو القــو والفصــا ا الفلســطينية فــي المنرمــة‘ واعــادو ينــاا

المنرمة ،وكو يكوو هناك إجما على الةوايت الوطنية الفلسطينية.

مــو خــالل ق ـرااو الواقــع الفلســطيني الــداخلي ،ييــرز المةيــر مــو افشــكاليات السياســية ومــو

يينهم ــا إش ــكالية مهم ــة تتمة ــا ف ــي الحف ــاظ الوح ــدو الوطني ــة الفلس ــطينية ،ووج ــود حال ــة الض ــإايية
وا زدواجية في مواقف إم

التنريمات الفلسطينية التي تـدعو فـي كةيـر مـو األحيـاو إلـى تمز ـز

ا نتم ــاا الفص ــا لي عل ــى حس ــاب الهوي ــة والوح ــدو الوطني ــة ،وكزم ــة الةق ــة ي ــيو الش ــإاب الفلس ــطيني
واألحـزاب السياســية ،وهــاا مــو شــطنه يقــود الوضــع الفلســطيني إلــى تحديــد هويــة المشــرو الــوطني،

وتمتق ــد الإاحة ــة كو الوض ــع الـ ـراهو للوح ــدو الوطني ــة نتيج ــة لم ــدم ا هتم ــام يه ــا ،وحال ــة ا نقس ــام
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الفلسطيني سيإان لها ،وااا التقت القـو الممةلـة للشـمب الفلسـطيني ،وتقيلـت فكـرو ةقافـة تقيـا ارخـر
تموو قادرو على يناا الوحدو الوطنية التي تجمع و تفرأ.
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المبحث الرابا
التفاوض و ثره لم الوحدة الوطجية
مقدمة:
مــو خــالل د ارســة التفــاو

الفلســطيني افسـ ار يلي ومــا كــاو لــه مــو كةــر واضــح علــى الحالــة

الفلســطينية ،والتوقيــع علــى اتفاقيــات دوو الرجــو إلــى المــا الفلســطيني ،فمــو الممــروه كو الوفــد
المفاو

تمةله إ حركة فتح و عالقة للقو والفصا ا الفلسطينية يالك ،هاا يـدوره كةـر علـى

مع إس ار يا إالمقايا توجود قو وفصا ا رير

وحدو الصف الفلسطيني ،فهناك مو ي د التفاو

راضية عو المفاوضات والنتا ي التي تفرزها.
و ـرده الفلسـطينيوو إكافــة شـ ار حهم ،إـطو الوحــدو الوطنيـة ضـرور ة وفــي رايـة األهميـة مــو
كجــا مواجهــة ا حــتالل افس ـ ار يلي ومخططاتــه وسياســاته فــي مصــادرو األ ارضــي وتهو ــد األر

وبناا المستوطنات ،إنهم يرددوو إطو الوحدو الوطنية حجر األساس في نجاح الشمب وحمايته مو

األخطار(عرفات)8 :2005،
سـيتم فـي هــاا المإحـح عــر

ا نمكاسـات الممليـة للتفــاو

مـع إسـ ار يا علـى الوحــدو

الوطنية ،ودراسة مراهر التنكر افس ار يلي حول تداعيات المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية.
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والا :االجعكاسات العملية للتفاوض ما لسراايج
انطلق ــت حرك ــة التحر ــر ال ــوطني الفلس ــطيني "ف ــتح" ف ــي ع ــام  ،1965وك ــاو ف ــي ج ــزا م ــو
خطايهــا التركيــز علــى كو "فلســطيو هــي الطر ـ للوحــدو" فــي مقايــا مقولــة األنرمــة المربيــة التــي

كانــت ســا دو وكــاو شــمارها كو "الوحــدو هــي الطر ـ لفلســطيو ،ورــا الخطــاب الســا د مــو الجميــع
المطالإة يتحقي الوحدو ،إ إننا انتقلنا مو المطالإة يتحقي الوحدو المربية ،إلى المطالإـة يتحقيـ
ُ
الوحدو الوطنية الداخلية للفصا ا الفلسطينية ،ورا الجميع في الساحة الفلسطينية يردد كو الوحـدو

الوطنيــة ،هــي صــمام كمــاو وضــمانة كميــدو للتقـدم فــي مشــرو التحــرر الــوطني ،وكنهــا القــادرو علــى
إرر ــام ا حـــتالل عل ــى التسـ ــليم إمطال ــب الشـ ــمب الفلس ــطيني ،ولمـ ــو اختلف ــت علـــى كر

الواقـ ــع

الشمارات ودفع الشمب الفلسطيني ةمـو هـاه الخطاإـات الملتويـة شـهداا وجرحـى وعـااإات ،وهنـاك

كمةلــة كةي ـرو ومر ـرو علــى حــا ت ا نشــقاقات داخــا الحرك ـات والفصــا ا الفلســطينية إمضــها عــو
وحص ــول اش ــتإامات داخلي ــة ي ــيو األفرق ــاا المتن ــازعيو :انش ــقاأ الجيه ــة الش ــميية لتحر ــر

إمـ ـ

فلســطيو عــو حركــة القــومييو المــرب ،وانشــقاأ الجيهــة الديمقراطيــة عــو الشــميية ،وانشــقاأ القيــادو
المامة عو الشميية ،وانشقاأ فتح ا نتفاضة عـو حركـة فـتح يزعامـة ياسـر عرفـات ،وا قتتـال يـيو

فــتح وحمــاس ،وهكــاا حصــلت ا نشــقاقات يــدل الوحــدو المنشــودو (شــإكة فلســطيو للح ـوار:2012،
نت).
ويمتير الماتب نييا شييب في مقالة له على موقع (الجز رو نت) ،كنه مع تةييت كننا نتحدح
يتحــرر و يتحــرروو دوو المقاومــة ،ينإغــي كو

عــو وحــدو وطنيــة ألهــا وطــو تحــت ا حــتالل

يكوو واضحان في الحديح كو حركة فتح كانت (ومو كاو ممها) تار خيان هـي الحركـة التـي تتحـرك
إالمما الفدا ي كمةـر مـو سـواها ،فكانـت هـي نـااك األقـرب إلـى خدمـة المصـلحة الوطنيـة والوحـدو

الوطنية ،وكاو المطلوب مو سواها كو يقترب منها .ويضيف شـييب اليـوم كصـإحت حمـاس (ومـو

هـم ممهــا) علـى كر

الواقــع هـي الحركــة التــي تتحـرك إالمقاومــة كمةـر مــو سـواها ،فطصــإحت هــي

ارو األقرب إلى خدمة المصلحة الوطنية والوحدو الوطنية ،وكصإح المطلوب مو سواها كو يقترب

منها .وكضاه كو حماس فصيا ،وفتح فصيا ،وهما وسـواهما يمكـو كو يرهـروا ويغييـوا ،كمـا مـا
يمكــو اســتإماده فهــو نهــي المقاومــة ،إا إنــه هــو مــا

رنــى عنــه للوحــدو الوطنيــة ،والمصــلحة

الوطنيــة ،واألهــداه الجليلــة ،فــي هــاه المرحلــة وفــي كم مرحلــة مــو م ارحــا تــار خ قضــية فلســطيو

(موقع الجز رو :2011،نت).

فلو المفاوضات ييو كطـراه المفاوضـات تهـده للوصـول إلـى نتـا ي مرضـية لمـا األطـراه

كو للط ـرفيو فــي رالــب األحيــاو ،وحتــى تمــوو النتــا ي مرضــية للط ـرفيو
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يــد مــو تــوفر مقومــات

تفاوضــية ت ـ دم إلــى النجــاح المــطمول ،وريــاب هــاه المقومــات لــو ي ـ دم إ إلــى الفشــا ،ألو كحــد

األطراه سـيغيو وسيصـحو علـى نفسـه اات يـوم ليتـطلم مـو نتـا ي لـم يسـتطع عقلـه التفاوضـي كو
يستوعيها في حينه (موقع الجز رو :2015،نت).
كما ا ختالل في شرو التفـاو

ييـرز مـو خـالل الوقـوه علـى حقيقـة النتـا ي والمخرجـات

التي انيةقت عو المملية التفاوضية ،حيح لم ترت النتا ي المتوخاو منها إلـى مسـتو الحـد األدنـى

مــو الطمــوح الفلســطيني  ،وألجــا الــك ،فقــد كــاو التفــرأ الفلســطيني الــداخلي مــو كيــرز التــداعيات
الت ــي نجم ــت ع ــو التف ــاو

المخت ــا الش ــرو والمقوم ــات" ،حي ــح قس ــمت ا تفاقي ــات م ــع المحت ــا

المجتمع الفلسطيني ييو م د لها وممار  ،واتسمت دا رو رفضها لدرجة قيام الدكتور حيـدر عيـد

الشافي ر يس الوفد الفلسطيني الرسمي في مفاوضـات واشـنطو ،إـطو يصـرح إطنـه لـو كراد كو يوقـع

مةا هاا ا تفاأ لوقمه منا الجولة األولى (دروي .)186 :2013،
كاو مو تداعيات ا ختالل في شرو التفاو

الفلسطيني افس ار يلي كو حملـت ا تفاقيـات

الموقم ــة ي ــيو الطـ ـرفيو الفلس ــطيني وافسـ ـ ار يلي ي ــاور فش ــلها من ــا اللحر ــة األول ــى ،فق ــد ي ــدت ه ــاه
ا تفاقيات إسيب افتقارها للمقدمات الصحيحة كطنها هده لااتها إالنسإة للطره الفلسطيني ،الام
كراد ك يفوته قطار التسوية ،وكاو مو تداعيات هاا الخلا موافقة منرمة التحر ر على تطجيا كهم

القض ـ ــايا التــ ــي تمــ ــد حاس ـ ــمة فــ ــي قضـ ـ ــية الصـ ـ ـ ار  ،وهــ ــي قض ـ ــايا الق ـ ــدس والالج ـ ــيو والحــ ــدود
والمســتوطنات ،ولــم تــطت علــى حـ المــودو كو إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة ،حيــح تــم تطجيلهــا

لالتفاأ النها ي (دروي .)187 :2013،

يتضح كو المفاوضات مـع افسـ ار يلييو لـم تقـدم للشـمب الفلسـطيني إ مز ـدان مـو التنـاز ت،

والســيب فــي الــك ضــمف المفــاو

الفلســطيني ،وعــدم وجــود اســتراتيجية واضــحة للجلــوس علــى

طاولة المفاوضات.
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ثاجي ا :مظاهر التجكر اإلسراايلي حول تدا يات المفاوضات
يــيو الماتــب المصــرم صــالح الــديو حــافظ كو الموقــف افس ـ ار يلي المســتمر إــالتنكر ألســس
الســالم ومقتضــياته كلقــى مز ــدان مــو افيضــاح حــول تــداعيات التفــاو

صحيحة ،وفيما يلي إم

مراهر التنكر الماكورو:

الــام

يقــوم علــى كســس

 .1رف

إس ار يا ا عتراه إح الفلسطينييو في إقامة دولة مستقلة على كرضهم.

 .2رف

إس ار يا الجالا عو الجـو و وجنـوب لينـاو (حتـى عـام  ،)2000حتـى وفـ مإـادئ

م تمر مدر د ،فضالن عو ق اررات األمم المتحدو  242و  338و.425

 .3تمسك إس ار يا ينرر ة األمو افس ار يلي ،القا مة على الرد إالقوو الإاطشـة ،ومـا يتضـمو
الك مو إصرارها على التمسك إالقوو النووية منفردو.

 .4إصـ ـرار إسـ ـ ار يا عل ــى سياس ــة ف ــر

الهيمن ــة ،ولم ــب دور القي ــادو الجدي ــدو ف ــي المنطق ــة

متنطحة يالك لدولة المركز المربي في المنطقة (مصر) ،ومتناقضة مع المصالح المربيـة

المليا.
 .5إعــادو تقســيم خر طــة الشــرأ األوســا ورســم النفــوا يتــاو ب كمــة المــرب فــي كيانــات إقليميــة
كوسع مرو إالدعوو إلى الشرأ كوسطية التي تحمس لها وإشر يها شمموو ييرس (دروي ،
.)188 :2013

كرســت المفاوضــات الفلســطينية افسـ ار يلية التنــاق

مو خالل تواف حولها ،فقد اهيت فتح للتفاو
هــده التفــاو

والخــاله يــيو الفصــا ا ،ألنهــا لــم تــطت

إاسم منرمة التحر ر ،ولم يتحق افجمـا حـول

وكســلوإه ،و حــول ا ســتراتيجية وارليــات ،ممــا كشــمر ارخــر و مــو المــا الــوطني

وافسالمي إطو حركة فتح كخات منرمة التحر ر الفلسطينية إلى الهيجا إغير سالح ،فكانت نتا ي
المفاوضات إمد كمةر مو عشر و عامان مجموعـة مـو خيإـات األمـا وافحإـا  ،كو كمـا عيـر عنهـا
كحمد قر ع إشكا واضح وصر ح ،حيو قال في إحد المقاإالت الصحفية كنهـا صـفر كييـر .الـك

الفشــا الــار ع فــي المفاوضــات كفقــد الفلســطينيوو الةقــة فــي القيــادو السياســية ،و كســهم إشــكا ســليي
فــي المالقــة يينهمــا ،هــاا الفشــا الــار ع فــي الممليــة التفاوضــية واســتمرار المراهنــة عليهــا ،هــو مــو
كضــمف المــروو الــوةقى يــيو الفلســطينييو ،وجمــا الــر يس محمــود عإــاس لــيس فــي موضــع إجمــا
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واتفـ ــاأ يـ ــيو الفصـ ــا ا والتيـ ــارات الفلسـ ــطينية وجماهيرهـ ــا فـ ــي الشـ ــار (يوسـ ــف :2015 ،مقايلـ ــة

شخصية)(.)1

إو التفاو

دوو تفاو

فو له قواعده وكصوله ،ورجاله المختصوو وكهـا الخيـرو والمفـااو ،و شـيا يـتم

 ،و يد في نهاية المطاه مو نتـا ي ،فهـي تتوقـف علـى مهـارو المفـاو

إلــى الــدعم وتطييــد ممارضــيه ،ألو الممارضــة تســاعد المفــاو

الـام يحتـاج

علــى المنــاورو ونجاحتــه فــي حــال

القضية الفلسطينية التي تواجه تحديات كييرو هاه األيام ،نحو إحاجة لوحدو الصف والملمـة ،دوو
تجر ح كو إتهام (كيو شنب :2015 ،مقايلة شخصية)(.)2

ويقدر فايز كيو شمالة إطو األصا في المشكلة الفلسطينية هـي المفاوضـات ،واقنـا الطـره
الفلسطيني كو حـا قضـيتنا

يـتم إ مـو خاللهـا ،وهـاا وصـا إصـا ب عر قـات إـطو ي لـف كتاإـه

(الحيــاو مفاوضــات) ،ومــا كفرزتــه تلــك المفاوضـات مــو التنســي األمنــي ،وا عتـراه يلسـ ار يا ونيــا
المنــف ضــد افسـ ار يلييو .إاو المفاوضــات تجــر الشــمب الفلســطيني إلــى ا نقســام وا خــتاله فــي

الر ية ،ونحو كمام مفاوضات كفقـدت الشـمب الفلسـطيني رصـيده فـي الحيـاو (كيـو شـمالة:2015 ،
مقايلة شخصية)(.)3

فالمفاوضات لو تطتي للشمب الفلسطيني إطية نتيجة ،ألو الصهيونية لم تغير مإاد ها ،وهـى

تمتقــد كو فلســطيو ملــك حصــرم لليهــود ،وكو المــرب طــار وو يجــب كو يمــودوا للصــحراا ويســلموا
األر

ألصــحايها الحقيقيــيو ،لــاا فــلو خيــار المفاوض ــات خيــار عيةــي ،وســيز د انقســام الش ــمب

الفلسطيني ،وسيجما المالقات ييو فتح وسا ر الفصا ا متوترو ،ألو إس ار يا تلحـ الضـرر يوميـان
إالفلس ـ ـ ـطينييو ،وتهــ ــود كرضــ ــه ومقدسـ ـ ــاته ،وكسـ ـ ــلوب فــ ــتح التفاوضـ ـ ــي يمطيه ـ ــا الغط ـ ــاا الـ ـ ــدولي

(حمودو :2015،مقايلة شخصية)(.)4
يتضح مما سي كو التفاو

لم يكو مستوفيان للشرو الصحيحة ،لالك سيكوو الك مدخالن

كميــدان فحــداح ا نقســام الــداخلي يــيو الفصــا ا ،والتيــارات السياســية الفلســطينية ،فجهــات التفــاو

تـ ــدعو للقيـ ــول إسـ ــقف متـ ــدني مـ ــو ارمـ ــال ،وهـ ــاه ا عتإـ ــارات ريـ ــر متف ـ ـ عليهـ ــا يـ ــيو التيـ ــارات

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .احمد يوسف.
( )2اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .حسيو كيو شنب كاتب ومحلا سياسي ،عضو المجلس الوطني ،م سس كليـة
افعالم يجاممة فلسطيو واألقصى.
( )3مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .فايز كيو شمالة.
( )4اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .سميح حمودو.
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الفلســطينية ،الــك األمــر يفــتح الإــاب واســمان للتناقضــات الداخليــة ومــا ينشــط عنهــا مــو ص ـ ار يــيو

األشقاا

كــالك يجــب علــى الشــمب الفلســطيني كو يمــي للمرحلــة التــي يميشــها ،فهــي مرحلــة المفــاح
لتحر ر فلسطيو ،وعليهم ترك التناقضات ،التي يجب كو تتوقف لصالح الفلسطينييو ،ويمود كينـاا

الشمب الواحد نحو يرنامي وطني موحد.
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المبحث الخامس
الفساد و ثره لم الوحدة الوطجية
مقدمة:
إو محاربــة رــاهرو الفســاد ضــرورو ُملحــة ،الــك ألنــه يســهم فــي تمز ــز ا نتمــاا الــوطني للفــرد
الفلسطيني ،فالشمب الفلسطيني في صراعه مع المحتـا افسـ ار يلي إحاجـة إلـى مز ـد مـو التماسـك
ا جتماعي والتالحم وا ندماج الوطني ،وز ادو ةقته إالسلطة الفلسطينية ،ومقدرتها على توفير كا

مقومات الصمود في وجه المخططات افس ار يلية ،مو خالل يرامي مختلفة ،تهده لتحقي التنمية
والتالحم المجتممي ،والقضاا علـى الفسـاد ،ومـا يتركـه مـو ةـار خطيـرو تطـال كافـة منـاحي الحيـاو

للمواطنيو الفلسطينييو.

يناا عليه ،سيتم الحديح في هاا المإحح عو مفهوم الفساد و األسإاب التي كدت إليه ،كما

س ــيتم توض ــيح مر ــاهر الفس ــاد و كش ــكاله ،و كخيـ ـ انر كة ــر الفس ــاد عل ــى ا نتم ــاا ال ــوطني والوح ــدو
الوطنية.

والا :تعري

الفساد

هناك توجهات متنوعة في تمر ف الفساد ،فهناك مو يمرفه إطنه "خروج عو القانوو والنرـام

(ع ــدم ا لتـ ـزام يهم ــا) ،كو اس ــتغالل ريايهم ــا م ــو كج ــا تحقيـ ـ مص ــالح سياس ــية كو اقتص ــادية كو
اجتماعية للفرد كو لجماعة ممينة" (كيو دية.)2 :2004،

يينمــا يمرفــه خــروو "إطنــه قيــام المورــف المــام وإطــرأ ريــر ســوية إارتمــاب مــا يمــد إهــدا انر

لواجإات وريفته ،فهو سلوك يخالف الواجإات الرسمية للمنصب المام ،تطلمان إلى تحقيـ مكاسـب

خاصة مادية كو ممنوية .و وسع الإم

المامة" (مصلح.)15 :2013،

مفهوم الفساد ،إحيح يشما كـا سـلوك يجـافي المصـلحة

وفــي هــاا الســياأ وعلــى ضــوا التجربــة الفلســطينية فقــد جــاا فــي تقر ــر المجلــس التشــر مي

الفلس ــطيني ح ــول مل ــف الفس ــاد لم ــام  ،1997تمر فـ ـان للفس ــاد إطن ــه "خ ــروج ع ــو كحك ــام الق ــانوو كو
األنرمــة الصــادرو إموجإــه ،كو مخالفــة السياســات المامــة الممتمــدو مــو قيــا المورــف المــام ،يهــده

جني مكاسب له كو رخر و اوم عالقة ،كو استغالل رياب القانوو إشكا وا للحصول على هاه
المنافع" (كيو دية.)2 :2004،
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نستنتي مما سي كو تـطةير الفسـاد السـليي لـيس فقـا مـو الناحيـة السياسـية ،ولمـو تـطةيره كإمـد

مد وكمةر خطورنو على النسيجيو األخالقي وا جتماعي للشمب ،فمو الصمب كو تش الشموب
طر قها نحو الرقي و التقدم إاا كانت تماني مو تفكك اجتماعي وكخالقي.
ثاجي ا :سباا الفساد
الفســاد رــاهرو متشــمإة ،تتــداخا فيهــا جملــة مــو الموامــا واألســإاب الم ديــة لهــا ،وتختلــف

األسإاب التي ت دم إلى نمو الفساد وانتشاره في اليلداو النامية عنها في الدول المتقدمة ،فالمواما
التي تساعد في نموه في الدول النامية تختلف إلى حـد كييـر عـو تلـك الموامـا المسـاعدو فـي نمـوه

فــي الــدول المتقدمــة ،إ كو طــرأ ممارســة الفســاد متشــايهة إلــى حــد كييــر ،وإشــكا عــام يمكننــا

إجمال هم سباا اجتشار الفساد في الجقاي التالية:

 .1طييمــة النرــام السياســي تلمــب دو انر هام ـان فــي محاربــة الفســاد كو التمــاي

ممــه واحتضــانه

وتشــجيمه ،فالنرــام السياســي او الطييمــة الديمقراطيــة التــي تســمح إالمشــاركة السياســية،
وتمتمـ ــد ا نتخاإ ـ ــات كملي ـ ــة للوصـ ــول للس ـ ــلطة ،وتفس ـ ــح المجـ ــال كم ـ ــام وس ـ ــا ا افع ـ ــالم،

وم سســات المجتمــع المــدني لتمــوو حـرو ،تــتمكو مــو القيــام يــدورها فــي المجتمــع إفماليــة ،

وتحتــرم الحقــوأ والحر ــات ،فــلو الفســاد يكــوو فــي كقــا درجــات انتشــاره وخطورتــه ،علــى
المكس مو الك ،فالنرم اات الطييمة السـلطوية ،التـي

تسـمح إالمشـاركة السياسـية ،و

ت ـ مو إحر ــة افعــالم ،و تحتــرم حقــوأ وحر ــات األف ـراد ،تمتيــر كنرمــة مهادنــة وحاضــنة
للفسـ ـ ــاد ،لغيـ ـ ــاب دور الم سسـ ـ ــات الفاعلـ ـ ــة (ا ـ ـ ــتاله مـ ـ ــو كجـ ـ ــا الن ازهـ ـ ــة والمسـ ـ ــاالة-

كماو.)6 :2013،

 .2جهـا كفـراد المجتمــع إحقـوقهم التـي يجــب توفيرهـا مــو قيـا الدولـة ،فالجهــا إـالحقوأ يســهم
في خل نو مو قيول الوساطة والتماطي ممها إغية الحصـول علـى الحقـوأ ،كالحصـول
على الوريفة المامة كو المالج ،كو ريرها مـو الحقـوأ المطلـوب مـو الدولـة توفيرهـا ،ممـا
مسـ ـ ولي الدول ــة يق ــدموو ل ــه خدم ــة وامتي ــازات ،ويمنحون ــه حر ــوو

ُيش ــمر الف ــرد كو إمـ ـ
ويفضلونه عـو ريـره مـو المـواطنيو ،إـالررم مـو كو مـا قـد يحصـا عليـه هـو كقـا
خاصةُ ،

مــو حقــه الــام يكفلــه لــه القــانوو (ا ــتاله مــو كجــا الن ازهــة والمســاالة -كمــاو:2012،
.)11

 .3رياب سيادو القانوو ،إمفهومه الشكلي والجوهرم ،فحينما يغيب القانوو يصإح مو السها
تج ــاوز الحر ــات وانته ــاك الحق ــوأ ،و خت ــا التـ ـوازو ي ــيو الس ــلطات ال ــةالح ف ــي الدول ــة،
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و تش ــكا من ــاخ مناس ــب لنم ــو الفس ــاد واستشـ ـرااه ف ــي المجتم ــعُ ،فتص ــادر حر ــة التميي ــر،

ويض ــمف دور افعـ ــالمُ ،وتهمـ ـ

األح ـ ـزاب وم سس ــات المجتمـ ــع الم ــدني ،وتصـ ــإح دوو

فمالية (كيو دية.)3 :2004 ،

يينما تر (مصلح )30-29 :2013،إطو كسإاب الفساد ترجع إلى:
 .4ضــمف الجهــاز القضــا ي ،وعجـزه عــو تنفيــا األحكــام ،وخضــوعه لنفــوا الســلطة التنفيايــة،
األمــر الــام ينفــي عنــه صــفة ا ســتقاللية ،ممــا يقلــا مــو دوره فــي محاربــة الفســاد ،فغيــاب

القضاا المستقا يشجع عناصر الفساد على ا ستمرار في فسـادهم ،ألنهـم يملمـوو كنـه

يوجد قضاا مستقا يحاسيهم على كفمالهم.

 .5ض ــمف افرادو والني ــة الص ــادقة ل ــد القي ــادو السياس ــية لمكافح ــة الفس ــاد ،وع ــدم اتخااه ــا
إج ـرااات صــارمة ،وقا يــة كو عالجيــة عقاييــة إح ـ عناصــر الفســاد ،إســيب انغمــاس هــاه

القيــادو نفســها كو إمـ

كطرافهــا فــي الفســاد ،وإالتــالي

يــتم تطييـ نرــام المقوإــات علــى

الجميع ،ويفلت دمو المقاب مو لديه وساطة كو محسوبية كو نفوا.

 .6ضمف دور وسا ا افعالم ،ومحدودية الحر ات التي تتمتع يها هاه الوسا ا فـي المشـف
عــو قضــايا الفســاد ،وتمــر

افعالميــيو للمقوإــات التــي تصــا إلــى حــد الســجو إســيب

مالحقتهم لقضايا الفساد ،والمشف عنها مو خالل التحقيقات ا ستقصا ية.

 .7ضــمف دور م سس ــات المجتم ــع الم ــدني ،والم سســات المتخصص ــة إمحارب ــة الفس ــاد ،كو

التي تمما على التوعية إطهميـة مكافحتـه ،ومـو الـك ضـمف الم سسـات األهليـة الخاصـة

(مثج العمعيات الخيريـة والم جيـة ،وم سسـات البحـوث المتخصصـة) فـي المشـاركة فـي
الرقاإة على كعمال الحكومة إشكا خاص ،واألعمال المامة إشكا عام.
تمتيــر هــاه األســإاب عوامــا ليــروز رــاهرو الفســاد وانتشــارها ،يخاصــة تلــك األســإاب المتملقــة
إضــمف الينيــة القانونيــة ،وضــمف الجهــاز القضــا ي وعــدم اســتقالليته ،وضــمف الســلطة التشــر مية

(اليرلماو) ،إافضافة إلى األسإاب األخر التي تم الحديح عنها.
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ثالث ا :مظاهر الفساد و شكال
يطخـا الفســاد مرــاهر وكشــكا ن مختلفــة ،فمــو الممكــو كو يشــما مفهــوم الفســاد مرــاهر الرشــوو

وا ختالس لد صغار المورفيو كو كإارهم ،كو لد المتمامليو ممهم ،كتزو ـر األوراأ الرسـمية،

ونقـ ــا األخإـ ــار المااإـ ــة ،وحـ ــا ت إحالـ ــة مقـ ــاو ت كو عقـ ــود تور ـ ــد ألشـ ــخاص قـ ــر ييو جـ ـ نـدا مـ ــو
ـدخا المس ـ ولوو فــي
المسـ وليو ،يــدوو كخــا عطــااات منافســة ،كو مــو خــالل منافســة صــور ة ،وتـ ُ
افحالــة ألر ـ ار

المنفمــة الماديــة الشخصــية ،كو لمنفمــة سياســية ،والتــدخا إســير القضــاا ،كــالك

يشــما ضــمف األداا (حيــح ُيمــد كحــد كوجــه الفســاد افدارم) ،ومــو كشــكاله ،افهمــال فــي الواجــب
المــام ،والتوامــا عنــه وعــدم كدا ــه إصــورو صــحيحة ،واهمــال المورــف وعــدم إحساســه إالمس ـ ولية
الملق ـ ــاو عل ـ ــى عاتق ـ ــه للوص ـ ــول لته ـ ــداه ،مم ـ ــا يلحـ ـ ـ األا إ ـ ــالمجتمع ،ويس ـ ــيب ل ـ ــه الض ـ ــرر

(عرفة.)7 :2013،
وإشكا عام يمكو تحديد مجموعة مو الصور واألشكال التي يرهر فيها الفساد وتشما هاه
المجموعة ،المحسوبية ،والمحاإاو ،والواسطة ،وا ستغالل الوريفي ،واهدار المـال المـام ،واخـتالس

المال المام ،والرشوو ،ورسا األموال ،وتضارب المصالح (مصلح.)20 :2013،
وفيما يلي سجتعرض لبعض جوا الفساد:
 .1الفساد السياسي:

تختلف ماهية الفساد السياسي مو يلد رخر ،ومو مجتمع رخر ،حسب طييمـة كـا مجتمـع
وقيمه ،لمو في الغالب تشير مراهر الفساد السياسي وا نح ارفـات إلـى مخالفـات القواعـد واألحكـام

التي تنرم عما النس السياسي "الم سسة السياسية" في الدولة (مصلح.)73 :2013،
وعلى الررم مو كو الإم

مو المختصيو ير كو الفساد السياسي هو كحد مرـاهر الفسـاد

افدارم ،لمو الإاحةة تمتير كو مرـاهر الفسـاد السياسـي تشـتما علـى فسـاد مـالي وكخالقـي ،وبنـاا
عليه فطنها تضمه كمرهر متفرد مو مراهر الفساد.
فــال يســهر علــى مصــالح األف ـراد والمجتمــع ف ــي ينــاا التنميــة افنســانية ،ومــو ةــم
طموحــاتهم فــي المــي

يحقــ

المــر م ،فنس ـ الحكــم هــاا يســخر الــإالد وةرواتهــا لخدمــة مصــالح ةلــة مــو

المتنفــايو تمســك إمقاليــد الســلطة والةــروو ،وهــو يتجلــى فــي انف ـراد جماعــة مــا إالســلطة السياســية،
واستخدام كجهزتها في قمع ارخر و ،ونهـب كمـوالهم إغـر

إضـمافهم ،كـي

يشـكلوا تهديـدان لتلـك

الجماعة .وإصورو عامة ،فالفساد السياسي هو الحكم يوسـا ا كخـر ريـر تلـك األسـس والمقومـات
السليمة للحكم الديمقراطي ،كا نتخاإات الحرو والشفافة ،والفصا ييو السلطات الةالح في الدولـة،
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التشـر مية والتنفيايـة والقضـا ية ،والتـوازو يينهـا ،إافضـافة إلـى اسـتقالل القضـاا ،وحر ـة الصــحافة
والتميير ،واستقاللية وحر ة منرمات المجتمع المدني (موقع الحوار المتمدو :2006 ،نت).
 .2الفساد المالي:
تشـير مرــاهر الفســاد وا نح ارفــات الماليـة إلــى مخالفــات القواعــد واألحكـام الماليــة التــي تــنرم

سير الممـا افدارم والمـالي فـي الدولـة وم سسـاتها ،كو مخالفـة القواعـد واألحكـام الخاصـة إطييمـة

عما كا إدارو كو م سسة ،كو مخالفة التمليمات الخاصة إطجهزو الرقاإة المالية ،كالجهاز المركزم
للرقاإــة الماليــة ،المخــتص إفحــص ومراقإــة حســاإات وكمـوال الحكومــة والهي ــات والم سســات المامــة

والشركات (مصلح.)74 :2013 ،

فالفســاد المــالي يقــدر إم ــات الماليــيو مــو الــدو رات ،وهــو

يقتصــر علــى نهــب الميزانيــة

المامــة كو اخــتالس وتيــاير األم ـوال المامــة ،وانمــا يمتــد ليشــما التحايــا علــى النــاس واســتغاللهم
وايتـزازهم ،وقــد حــاول كةيــروو مــو كفـراد الســلطة الفلســطينية كو يســتغلوا م ـواقمهم وصــورهم الةور ــة

لــد الــإم

وخوه الإم

لتحقيـ مكاســب ماديــة ،وســاعدهم فــي الــك تمــاطف إم ـ
مو المالحقة مو جهة كخر (قاسم.)129 :1998،

النــاس ممهــم مــو جهــة،

نســتنتي ممــا ســي كو كخطــر مرــاهر الفســاد المــالي هــو اخــتالس المــال المــام ،الــام نشــطت
الحكومات والسلطات على صونه وحفره ،والتي نصت الدساتير والقوانيو واللوا ح على حمايته و

توجيهه إشكا صحيح ،وانفاقه في قنواته المشروعة ،وفنقا لما تقتضيه المصلحة المامة.
 .3الفساد األخوزي:

تتمة ــا مر ــاهر الفسـ ـاد وا نح ارف ــات األخالقي ــة والس ــلوكية ف ــي المخالف ــات المتملق ــة إمس ــلك

المورــف الشخصــي وتص ـرفاته ،متمةلــة فــي ا نح ارفــات األخالقيــة وســلوك الفــرد وتص ـرفاته ريــر
المنضــإطة يــديو كو تقاليــد كو عــره اجتمــاعي مقيــول ،كــطو يرتمــب فمـالن فاضـ نـحا مخـالن إــاألعراه
في كمامو المما ،كو كو يلمب القمار كو يستمما المخدرات ،كو كو يسيا إلى مصلحة الجمهور،

كو كو يطلب مو كم كاو هدية كو عمولـة ،كو كو يجمـع يـيو الوريفـة وكعمـال كخـر خارجيـة دوو
إاو إدارت ــه ،وإم ــا يتم ــار

م ــع اللـ ـوا ح المنرم ــة لممل ــه ،كو كو يس ــتغا الس ــلطة لتحقيـ ـ م ــمرب

شخصــية لــه علــى حســاب المصــلحة المامــة ،كو كو يمــارس المحســوبية إشــكلها ا جتمــاعي ،الــام
يســمى (المحاإــاو الشخصــية) ،والــام يمنــي اختيــار األقــارب والممــاره واألصــدقاا وكينــاا المشــيرو
الواح ــدو والمدين ــة الواح ــدو ،و(المحس ــوبية السياس ــية) الت ــي

تتوق ــف عن ــد ح ــدود اختي ــار المـ ـواليو

سياسيا وحز نبيا فحسب ،وانما تلك التي تمتد إلـى مماقإـة الخصـوم السياسـييو والحـزبييو إحرمـانهم،
ن
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يـ ـ ـ ـ ــا وفصـ ـ ـ ـ ــلهم مـ ـ ـ ـ ــو الورـ ـ ـ ـ ــا ف المامـ ـ ـ ـ ــة ،دوو النرـ ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى اعتإ ـ ـ ـ ـ ـارات المفـ ـ ـ ـ ــااو والجـ ـ ـ ـ ــدارو

(مصلح.)32 :2013،

 .4الفساد اإلداري:
الإــاحةيو كو الفســاد افدارم هــو عــدم القــدرو علــى الــتحكم فــي ضـواإا الممــا،

ويشــير إمـ

وإالت ــالي ع ــدم الق ــدرو ف ــي تحقيـ ـ األه ــداه ،وتغلي ــب المص ــالح الشخص ــية عل ــى مص ــالح المم ــا،

والممو ت ،والرشاو  ،وقد يطتي مو التسيب ،ومو عدم وجـود ليـة نشـطة ،لالتصـال ،والتيليـي ،كو
م ــا يســـمى التغايـ ــة المرتـــدو ،يـــيو مكونـ ــات يي ــة الممـ ــا (موقـ ــع الح ـ ـوار المتمـ ــدو :2005،نـــت).
وكــا مرهــر مــو مرــاهر الفســاد التــي تــم تناولهــا يســهم فــي يــروز المرــاهر األخــر للفســاد
ويغ ــايها ،فالفس ــاد السياس ــي م ــةالن يس ــهم ف ــي وج ــود الفس ــاد الم ــالي واألخالق ــي وافدارم ،والمك ــس
صحيح ،فالمالقة هنا جدلية هاا ي دم إلى ااك ويغايه ،والمكس صحيح.

رابعا :ثر الفساد التفاوضي لم الوحدة الوطجية
إو للموامــا السياســية تــطةير ســليي واضــح علــى الوحــدو الوطنيــة الفلســطينية ،لمــو يي ــدو كو
تــطةير الفســاد الســليي كــاو كإمــد مــد وكمةــر خطــورو ،مــو حيــح كنــه ي ـ ةر مإاش ـرو علــى النس ــيجيو
ا جتمــاعي واألخالقــي للشــمب ،مــو الصــمب كو تش ـ الشــموب طر قهــا نح ــو الرق ــي والتق ــدم إاا
عانــت مــو تفكــك فــي نســيجيها األخالقــي وا جتمــاعي ،لمــا فــي الــك مــو تــطةير ســيا للغايــة علــى
الروح الممنوية لتفـراد ،واسـتمدادهم للممـا ممـا وجماعـة مـو كجـا تحقيـ كهـداه عامـة .مـو شـطو
الـك كو يةقا مو الهمم ،و رفع مو مستويات التماسا والتوامـا ،ومـو الررإـة فـي تحقيـ المصـالح
الخاصــة علــى حســاب المامــة ،اســتطاعت الســلطة الفلســطينية كو تضــرب كمةلــة كةي ـرو فــي ميــداو
الفســاد خــالل ســنوات قليل ــة م ــو تواجــدها فــي الضــفة الغربيــة و قطــا ر ـزو .لقــد اتإمــت سياســات
إدار ــة وماليــة إميــدو عــو المــنهي الملمــي ،وســاد الشــار الفلســطيني انتقــادات كةيـرو وواســمة وعلــى
وجه الخصوص كعضاا مو حركة فتح ،كخاوا يوجهـوو انتقـادات للس ـلطة علنــا إسـيب كدا هـا ريـر
الجيد ،ووصا النقـد إلـى خـارج فلسـطيو إحيـح كخـات دول تقـدم الـدعم للشــمب الفلسـطيني تتـوخى
الحار في دعمها(نصر.)454 :2001،
ويقـول الشـيخ كحمـد ياسـيو األب الروحـي لحركـة حمـاس فـي اتفـاأ كوسـلو ،كـاو طإمـان اتفاقـان

رالمـان وســي ان

يحقـ

مــال وكهــداه الشــمب الفلســطيني ،وكد إلــى تفتيــت وتمز ـ وحــدو الشــمب
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الفلســطيني الــام كــاو فــي خنــدأ واحــد فــي مواجهــة المــدو ،وعــو التطييـ لــم ينفــا منــه إ القليــا،

وبـالك كصــإح ممســوخان

يســاو شـي ان،

و يوجــد هنــاك فلســطيني مقتنـع كو هــاا الطر ـ يمكــو

كو يحق السالم ،كو يمما دولة ،كو يمما حدود فلسطينية (رزقة.)30 :2005 ،
والفساد ضاعف مو مماناو الفلسطينييو وكزمتهم المميشية الخانقة ،و كالك كةر على طييمة

المالق ــات فيم ــا يي ــنهم ،وه ــاا م ــا كم ــده عي ــد الس ــتار قاس ــم ف ــي مقال ــه (كزم ــة الش ــرعية ف ــي الس ــاحة

الفلسطينية) ،إطو القيادو الفلسطينية رير الشرعية

تملك ر ية و استراتيجية و فلسفة ،و تقـدم

يـ ـرامي يمك ــو كو يس ــير الش ــمب وفـ ـ متطلإاته ــا ،فك ــا م ــا يملم ــه ال ــر يس عإ ــاس ه ــو كيديولوجي ــة

ا سـ ــتمرار فـ ــي مفاوضـ ــات فاشـ ــلة تلح ـ ـ كييـ ــر الضـ ــرر إالشـ ــمب الفلسـ ــطيني .فم ــو هـ ــم الشـ ــمب

الفلسطيني ارو؟ ها هم ضفاوية كم رزاوية؟ فتحاوية كم حمساوية؟ يسار وو كم يمينيوو؟ كصدقاا

الصــهاينة كم كعــدا هم؟ جنــود فس ـ ار يا كم لفلســطيو؟ عــرب كم مســلموو كم فلســطينيوو؟ لقــد ُخن ـ

الفلسطيني إلى درجة كنه لم يمد يمره مو هو ومااا ير د ،والى كيو يتوجه وكيف ومتى؟ الو يات

المتحدو تنخر عرامه ،واس ار يا تستهتر إه ،وفصا له كعمتها المصالح الااتية ،والمديد مـو مةقفيـه
وكماديميـه تحولـوا إلــى سماسـرو كوطـاو ،ومــنهم مــو يقــدم خدماتـه الممرفيــة ألعــداا الــوطو (الز تونــة

للدراسات وا ستشارات :2015 ،نت).
ييــدو كو الســلطة الفلســطينية إاتــت تمــي

فــي كوهــو حــا ت ضــمفها السياســي،

ســيما إمــد

المش ــف ع ــو ض ــإا كح ــد المم ــالا ال ــايو زرع ــتهم حكوم ــة ا ح ــتالل افسـ ـ ار يلي ف ــي مكت ــب كيي ــر

المفاوضــيو افسـ ار يلييو صــا ب عر قــات ،وكمــد القيــادم فــي الجيهــة الشــميية" او الفقــار ســو رجو"

في حديةـه ل ـ"الرسالة نـت" كو هـاه الفضـيحة م شـر خطيـر علـى عيةيـة المفاوضـات ،ووحـا الفسـاد

الام ور فيه فر كوسلو الشمب الفلسطيني على مدار ربع القرو الماضي ،وكوضـح كو المخـرج
الوحي ــد م ــو ه ــاا الوح ــا إنه ــاا الس ــلطة ووق ــف ا تفاقي ــات الموقم ــة م ــع ا ح ــتالل ،وا تف ــاأ عل ــى
استراتيجية وطنية موحدو قادرو على مواجهة المحتا إكا الوسا ا ،إما فيها الخيـار المسـكرم ،ولـم
تمــو هــاه الحادةــة األولــى مــو نوعهــا ،فقــد ســإقها المةيــر مــو الفضــا ح كــاو منهــا زر مخــايرات

ا حتالل لجاسوس كييرُ ،يدعى "عـدناو ياسـيو" فـي مكتـب منرمـة التحر ـر الفلسـطينية لمـب دو انر
إــار انز فــي إعطــاا مملومــات لجهــاز الموســاد عــو قيــادات المنرمــة عقــب انتقالهــا مــو ييــروت إلــى
تونس ،وكاو مس و ن عو ترتيإات السفر لهم .

101

يتييو كنه

يوجد مجال للشك كو الوحدو الوطنية هـي وحـدو فصـا ا ،كمـا هـي وحـدو شـمب

لخدمة المصلحة المامة ،وف منرومة مو القيم واألخالأ الممروفة كمام الجميع ،فالوحدو الوطنية

هي تماوو متإادل وتنافس شر ف لإلنجاز والرقي ،وهي كمانـة فقامـة المـدل يـيو النـاس والشـموب
إطو الجميع مو هاا الوطو وله.

فالفســاد يـ ةر ســلييان علــى النســيي ا جتمــاعي واألخالقــي والةقــافي ،و ـ دم لالنحــدار الملمــي
وللخيانة ،واستغالل المناصب ،وتلك مناقضة لليناا والتطور ،و دم كالك إلى تفـرأ وتإاعـد يـيو
الناس ،والوحدو الوطنية هي وحدو شمب إكا كطيافه وف اته على شتى كلوانـه المتز نـة إـطلواو الملـم
الفلسطيني ،وليس مجرد يياو يصدر ييو الحيو وارخر.

خاتمة
إو الوح ــدو الوطني ــة الفلس ــطينية يمك ــو كو تتحقـ ـ عل ــى كس ــاس يرن ــامي سياس ــي ق ــادر عل ــى

استيماب الجميع ،ويضع المصلحة الفلسطينية فـوأ كـا اعتإـار ،ويكـوو ُموحـدان للفصـا ا وللشـمب
على كهداه التحر ر والمودو واعادو يناا منرمة التحر ر على كسس سياسية وتنريمية جديدو.

كمــا و جــب المم ـا علــى إقامــة م سســات وطنيــة تجمــع ممةلــي الشــمب فــي الــداخا والخــارج

على كسس ديمقراطية ،تقمع الفساد وتز ا ا حتالل ،فالوحدو الوطنية يرنامي عمـا واسـع

مجـرد

عنوان ـان وشــما انر ،فالوحــدو الوطنيــة يجــب ك تضــيع فــي الشــمارات والتصــر حات افعالميــة ،وهنــاك

خل ــا ف ــي مفهومه ــا و ج ــب المم ــا عل ــى إص ــالح ه ــاا الخل ــا ،ي ــد ن م ــو إط ــالأ الش ــمارات ح ــول

إصالحه.

دور فاع ٌـا فـي نشـر األمـو والمحإـة والتمـاوو
فالوحدو الوطنية ليست مجرد شمارات ،يا لهـا ٌ
يــيو كينــاا الشــمب الفلســطيني ،وتســتطيع نيــا المنــف ونشــر لغــة المحإــة والتســامح ،وتمتيــر الوحــدو
الوطنيــة مص ــدر األمــو واألم ــاو فــي المجتمم ــات ،فغي ــاب الوحــدو الوطني ــة ي ـ د إل ــى ا خ ــتاله

والن از وهاا يقود للفتنة وا قتتال ييو ف ات الشمب الواحد ،لالك يجب كو تمـوو المالقـة يـيو كينـاا
الشمب قا مة على التسامح والتماي

والتمددية.

واو الرروه ا ستةنا ية التي تمر يها كراضي السلطة الفلسطينية منا كحـداح عـام ،2007
وحتى اليوم ،والتي كدت إلى اختفاا ممرم القيم الوطنية التي ت سس لقيام الوحدو الوطنية ،تتطلب
مو كا طره سياسي كو يدرك كهمية دوره فنهاا الك ،والوصول إلـى التوافـ  ،لـالك وجـب إعـادو

الوحدو الوطنية والحفـاظ عليهـا ،وضـرورو الـتالحم يـيو كينـاا الشـمب الواحـد فنجـاز كهـداه شـمينا،

وليمم الخير واألمو واألماو.
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الفصج الخامس
مستقبج المفاوضات الفلسطيجية اإلسراايلية وتأثيرها لم
الوحدة الوطجية
 المبحــــــث األول :الض ـ ــمف الفلسـ ـ ــطيني و انمكاســ ــاته عل ـ ــى التماس ـ ــك
ا جتماعي والسياسي
 المبحث الثاجي :نررو مستقيلية للوصول إلى الوحدو الوطنية

103

مستقبج المفاوضات الفلسطيجية اإلسراايلية لم الوحدة الوطجية
تم يد:
من ــا توقي ــع اتف ــاأ كوس ــلو ف ــي كيل ــول (س ــيتمير)  ،1993إالماص ــمة األمر كي ــة (واش ــنطو)،

استإشر الفلسطينيوو في الوطو والشتات الدولة الفلسطينية إاتت قاب قوسيو كو كدنى ،وقد مضى
عقــداو مــو الــزمو ولــم يــزل الفلســطينييو فــي منامفــة المحتــا ،وقــد تــم توقيــع المةيــر مــو ا تفاقيــات

التــي كانــت ســيإان لوصــول الحالــة الفلســطينية إلــى مــا هــي عليــه ارو ،فقــد و للقيــادو الفلســطينية
النرــر إمــيو ا عتإــار للتضــحيات التــي يقــدمها الشــمب الفلســطيني ،والممــا علــى

والوفــد المفــاو

تحقي ما يتناسب مع هاه التضحيات ،والمماناو واأللم الام يميشه.
تمتير المفاوضات كحد الوسا ا لحا الص ار مع إس ار يا ،إالنرر إليها إمز د مو القـوو علـى
طاولة المفاوضات ،وامتالك القوو كمام الطره المفاو
لــالك

 ،وامتالك ا ستراتيجيات لمواجهته.

سياســة يــدوو مفاوضــات ،والقــول إمــدم شــرعية المفاوضــات إــالمطل إنمــا يــنم عــو

جها كو تضليا ،وخصوصان في الحالة الفلسطينية والمربية ،حيـح التـزم المـرب والفلسـطينيوو منـا

م تمر مدر د عام  1991يخيار التسوية السـلمية للصـ ار مـع إسـ ار يا .المشـكلة إاو

تممـو فـي

المفاوضــات يــا إطهــدافها ومرجميتهــا ،وإــاألطراه المفاوضــة ،وإالصــفة التمةيليــة للمفاوضــيو ،كمــا
كو المفاوضــات

تلغــي وســا ا حــا الصـ ار األخــر إمــا فيهــا المقاومــة ،مــا دام النرــام السياســي

الرسمي الفلسطيني والمربي

يملك – كو

ير د -خيـا انر يـديالن للتسـوية السـلمية فـال يجـوز رفـ

المفاوضات مو حيح الميدك( .إي ار :2008،نت)

مــو خــالل مــا تقــدم فــي هــاا الفصــا ســيتم د ارســة الضــمف التفاوضــي الفلســطيني و انمكاســه

عل ــى التماس ــك ا جتم ــاعي والسياس ــي للفلس ــطينييو ،ك ــالك س ــيتم ع ــر

المفاوضات للوصول للوحدو الوطنية وتحقيقها.
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الي ــدا ا والخي ــارات ع ــو

المبحث األول
الضع

الفلسطيجي التفاوضي واجعكاسات

لم التماسك االعتما ي والسياسي

مقدمة:
توجـ ــد المديـ ــد مـ ــو شـ ــرو الممليـ ــة التفاوضـ ــية الناجحـ ــة ،والتـ ــي يتوجـ ــب علـ ــى المفـ ــاو

الفلسطيني ممرفتها ،والتي تتمةا في امتالك كا وسا ا على طاولة المفاوضـات ،وممرفـة الطـره
المفاو

وارليات التي سيتإمها المفاو

لتحقي كهدافه ،كالك وجود يرنامي تفاوضي قيا وكةناا

وإمـد الممليــة التفاوضـية ،لضــماو سـيرها إمــا يتناسـب مــع الطـرفيو دوو فــر

القـوو والســيطرو مــو

طــره ضــد ارخــر ،نشــاهد حــا ت التصــد وا نهيــار فــي جــدار النســيي الفلســطيني ا جتمــاعي
والــوطني ،وتمــارم التمــدد ا ســتيطاني فــي الضــفة الغربيــة ،فلمــااا تســتمر حالــة المجــز والغشــاوو

والهـواو تطنــب كطنايهــا فــي كروقتنــا السياســية ولمــااا التســليم إالهز مــة و ا ستســالم المخــزم لواقــع
الحال؟ (يوسف.)377 :2015،
قيا توقيع اتفـاأ كوسـلو فـي كيلـول (سـيتمير)  1993إالماصـمة األمر كيـة (واشـنطو) ،كـاو

النســيي الــوطني الفلســطيني كمةــر تماســكان وقــوو ،وكــاو الخطــاب التحــررم هــو ديــدو كافــة فصــا ا
المما الوطني وافسالمي ،وكاو هناك موقف عربي و خر إسالمي داعم لمشرو الفلسطينييو في

المف ــاح المس ــلح ،س ــتمادو حق ــوقهم الوطني ــة وتحر ــر كرض ــهم ودي ــارهم .ولم ــو إم ــد فش ــا كوس ــلو

ونكــوص الطــره افس ـ ار يلي عــو الوفــاا إمــا كوجإــه عليــه ا تفــاأ مــو الت ازمــات ،فقــد الفلســطينيوو
ةقــتهم لــيس فقــا إــالطره افسـ ار يلي ولمــو كيضـان إــالمجتمع الــدولي الــام لــم يمــارس الضــغا علــى

إس ـ ار يا لتطويمهــا لمــا عليهــا مــو اســتحقاقات ،وترتــب علــى الــك كزمــة ةقــة يــيو الشــمب والقيــادو،

وت ارج ــع منس ــوب ا حتـ ـرام والتق ــدير داخ ــا الش ــار الفلس ــطيني للمس ــتويات السياس ــية ف ــي منرم ــة

التحر ر والسلطة الفلسطينية (نوفا)25 :2007،

كوضح عيـد السـتار قاسـم إسـيب اليي ـة التفاوضـية ريـر الصـحية ،لـم يكـو المـزاج التفاوضـي
ريــر الفلســطيني يإحــح عــو كمــو الفلســطينييو ،يــا عــو كمــو إسـ ار يا ،لهــاا كــاو الهــده إضــماه

المقاومة وليس الإحح عو حا لمشـكالت النـاس فـي قطـا رـزو ،فـانتهجوا كسـلوب المماطلـة حتـى
يصييوا الشمب الفلسطيني إالسطم واليطس ،مـا قـد يـ دم إلـى انفضـا

(قاسم:2014،نت).
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النـاس مـو حولهـا لتضـمف

وسنناق

 ،وانمكـاس الـك علـى التماسـك

في هاا المإحـح الضـمف الفلسـطيني فـي التفـاو

السياسي وا جتماعي للفلسطينييو.
والا :الضع

الفلسطيجي التفاوضي والتماسك السياسي

يماني المجتمع الفلسطيني مو واقع مر ر سيإه األساس كنه تحت احتالل قاس ،يممـا علـى
تدميره ،وبح عواما التفجير الداخلية فيه ،ليتمكو مو إطالة كمد احتالله وتمكيو ر ته وسلطته.
والشــار الفلســطيني اليــوم منقســم إلــى قســميو ،كحــدهما يمةــا األرلييــة التــي تــدعم المقاومــة

ونهــي المفــاح المســلح ،وتلتقــي علــى الــك كــا القــو افســالمية ،والمةيــر مــو قــو اليســار وإم ـ

كـ ـوادر حرك ــة ف ــتح ،وارخ ــر وه ــم يمةل ــوو األقلي ــة ،والت ــي تمي ــر ع ــو نفس ــها م ــو خ ــالل كص ــحاب
المصالح وا متيازات وإم

المتنفايو في قيادو السلطة ،والمنتفميو في األجهزو األمنية والشرطية

في الضفة الغربية (يوسف:2015،مقايلة شخصية).

()1

مو الطييمي كو ينمكس الضمف الفلسطيني على المالقات ا جتماعية ،يا وعلى المالقات

الفكر ة والسياسية ،فقد تشكلت طإقات اجتماعية جديدو إسيب سياسات التوريف ومحاو ت المما
إصــره النرــر عــو المفــااو والتخصــص ،وانتشــار المالقــات المصــلحية والمشــا ر ة والمصــيية ،و

زادت حدتها مع المماطلة افس ار يلية وعدم ا لتزام إا تفاقيات والتفاهمات ،و خلقـت مفـاهيم كةـرت

على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده ،وعـودو التقسـيمات ا جتماعيـة يـيو المـواطو والالجـع ،والمقـيم
والما د ،والمسكرم والمدني (كيو شنب:2015،مقايلة شخصية).

()2

و كةــرت المفاوضــات إصــور ســليية علــى الحيــاو السياســي الفلســطينية ،وتمةــا الــك فــي التفــرد

إالقرار في التفاو

وحرماو مختلف القو والفصا ا الفلسطينية للمشاركة فيه ،والتي كاو يـدورها

مع مرور الوقت لحدوح ا نقسام السياسي .وحركتي حماس وفتح تختلف في الـر

واأليدولوجيـة

السياســية ،لمــا منهــا يرنامجهــا وكجنــدتها الخاصــة ،التــي قــد يكــوو للمصــالح الشخصــية دو انر فيهــا،
و وجــد شخصــيات فــي كالهمــا تــدعم ا نقســام السياســي ،فهــي تغلــب المصــالح الشخصــية علــى

المصالح الوطنية.
وقد تفر عو هاا السيب كسإاب كخر قاسـية تمةلـت فـي انقسـام سياسـي حـاد حـول كيفيـة التمامـا
مـع ا حـتالل ،يـيو ركم يتجـه نحــو قيـول األمـر الواقـع والتميــف ممـه ،واسـتةمار افيجاييـات القليلــة

المتــوفرو فيــه وانشــاا ســلطة قايلــة للحيــاو وســطه تــدير المجتمــع الفلســطيني وتحــا مشــكالتهك وبــيو

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .احمد يوسف.
( )2اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .حسيو كيو شنب.
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اتجاه ير ضرورو إزالة ا حتالل قيا التفكير يلنشاا كم سلطة تقوم على القيام إطمور يجـب علـى

المحتا قانونان كو يقوم إه تجاه المجتممات التـي يحتلهـا .و كـد إدوارد سـميد كو الر يـة التفاوضـية
ينإغــي كو تقــوم علــى كســاس فهــم الطــره المقايــا

تفهمــه ،وكخــا طييمتــه الســلوكية

مصــالحه

إميو ا عتإار .ويضيف إالقول كاو المطلوب مو القيادو الفلسطينية كو تموو قد درست إس ار يا،
وفهمــت ديناميكيــة سياســاتها والتزاماتهــا األيديولوجيــة ،واتخــات موقف ـان كصــلب وكمةــر وضــوحان تجــاه

المفاوض ــيو افسـ ـ ار يلييو ،وب ــد ن م ــو ال ــك فق ــد حرص ــت عل ــى كو تي ــرهو لإلســ ار يلييو اس ــتمداداها
للتنازل عو قضايا ر يسية مةا المستوطنات والقدس ،لمجرد اليرهنـة لهـم علـى تحمسـها للمشـاركة.

وكشـار سـميد ،إلـى كنـه حـدح فـي عـام  1993كو وجـه ر ـيس وزراا إسـ ار يا اسـح اريـيو خمسـيو

س ا ن إلـى الفلسـطينييو حصـلت كلهـا علـى كجوإـة إيجاييـة مـو قيـا عرفـات وعإـاس ،وقـد اسـتغرب
راييو مةا هاه ا جوإة ،وزادت ررايته عندما لم يتقدم الفلسطينيوو إطس لة مواز ة لإلسـ ار يلييو فـي
محاولة متشاه نواياهم تجاه عملية السالم ( سميد.)117 :2012،

مــع تقــدم الســنيو وإمــد  22عام ـان مــو توقيــع اتفــاأ كوســلو ،دفمــت ف ــة ممينــة اجتماعيــا لهــا

مصلحة إاتفاأ كوسلو للدفا عنه إطشكال متمددو ،وانمكس الك على تفسخ المجتمع ،ييو مو هم

يتمــاونوو مــع ا حــتالل تحــت ا ار ــع واهيــة ،ومــع مــو ير ــد كو يســتمر فــي المقاومــة والــدفا عــو

قدســية األر  ،و إالتــالي كصــإح قــيم جديــدو كالتنســي األمنــي مــع إس ـ ار يا ،واعتقــال المناضــليو

كصإح طييميان ،حتى قيم تقسيم القدس(.المجرمي:2015،مقايلة شخصية).

()1

تطةرت المالقات ا جتماعية ومنرومة القيم لد الشـمب الفلسـطيني إشـكا سـليي منـا توقيـع

اتفـاأ كوســلو ،الــك ا تفـاأ وملحقاتــه كدت إلــى انقسـام سياســي فــي السـاحة الفلســطينية ،وكانــت لــه
تداعياتــه علــى مســتو ا نقســام ا جتمــاعي والقيمــي للشــمب الفلســطيني ،وكصــإح هنــاك يرنــامجيو
سياســييو فــي الســاحة الفلســطينية ،يرنــامي يقــوم علــى المفــاح و النضــال المســلح فنهــاا ا حــتالل

وتحر ر فلسطيو ،وبرنامي المفاوضات واستخدام الوسا ا السلمية ،الك األمر انمكس إشكا سليي

علــى منرومــة القــيم وعلــى الوضــع ا جتمــاعي ،إحيــح كو المديــد مــو ف ــات المجتمــع الفلســطيني

تراخت في موضو المقاومة والنضال ضد ا حـتالل ،إاعتقادهـا إشـكا خـاطع إـطو إسـ ار يا جديـة

فــي المفاوضــات مــع الفلســطينييو ،وكو هنــاك نيــة حســنة فنهــاا ا حــتالل والــام تيــيو كنــه وهــم،

فلس ـ ار يا من ــا اليدايــة كان ــت تر ــد كو تض ــع حــدان للمقاوم ــة الفلســطينية (كي ــو ســمدو:2015،مقايل ــة

شخصية).

()2

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع الدكتور محمود المجرمي.
( )2مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .مخيمر كيو سمدو.
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كم ــا وكة ــر ال ــك س ــلإان وت ــدر جيان عل ــى طييم ــة المالق ــات الفلس ــطينية الفلسـ ـطينية ،وكة ــر عل ــى

منرومة القـيم لـد المجتمـع ،وزادت الحـدو يـيو حركتـا فـتح وحمـاس نتيجـة لالنقسـام ،وا شـتإامات
الدموية ،وإالتالي تجارت مجموعة مو السلوكيات الخاط ة لد الشإاب ،والتي يدورها كةـرت علـى
نزال نماني منها حتى اللحرة (حماد:2015،مقايلة شخصية).

منرومة القيم التي

()1

شــكلت اتفاقيــة كوســلو شــرخان قوي ـان فــي المجتمــع الفلســطيني ،فمنــدما تــم توقيــع ا تفــاأ حــدح

انقسام داخا المجتمع الفلسطيني ،إممنـى كو حركـة حمـاس وفصـا ا الممارضـة قـاموا إممارضـته،
وحــدح مناوشــات علــى صــميد الشــار  ،فلــم تمــو ممارضــة ييانــات سياســية فحســب ،يــا صــدامات

علــى األر  ،تمةلــت ي ـيو كنصــار حركــة حمــاس وفــتح ،وتمركــزت هــاه المناوشــات يــيو الط ـرفيو
حـ ـوال المس ــجد الميي ــر ،فا تفاقي ــات مس ــت نس ــيي المجتم ــع الفلس ــطيني ،والت ــي

تم ــود فطس ــإاب

ا نقسام ألحداح عام  ،2007يا منا و دو حركة حماس عام  ،1987وميةاقها التي رفضت فيه

ا نضمام إلـى منرمـة التحر ـر الفلسـطينية .إو الخالفـات وا قتتـال يـيو الطـرفيو ترتـب عليـه جيـا
مـو الشــإاب فقــد الةقــة فــي القيــادو والقضــية الفلســطينية ،ومــا يقــارب  %40مــو الشــإاب الفلســطيني
يفكــر فــي الهجـرو مــو قطــا رـزو ،وجــزا مــو التفكيــر لــيس الحصــار واألوضــا الصــمإة يــا فقــداو

الةقة في القيادو والقضية والمشرو (صافي :2015 ،مقايلة شخصية).

()2

يتضــح كو المطلــوب مراجمــة شــاملة لمافــة دور م سســات التنش ـ ة ا جتماعيــة والسياس ــية،
واعـادو دورهــا فــي تطصــيا ةقافــة تميــد لإلنســاو كو يميــد نفســه وكو ينــتي األمــو وا ســتقرار والتنميــة،
واعادو تطهيا لمافة يرامي التربية  ،والمسـطلة ليسـت يهـاه السـهولة النرر ـة  ،يـا تحتـاج إلـى عمليـة

إصــالح شــاملة سياســيان واقتصــاديان حتــى نصــا إلــى ةقافــة المنــف إحــدها األدنــى والالعنــف قيــا كو
يطما المجتمع نفسه.
إو التفاو

مع إس ار يا كضمف التماسك ا جتماعي الفلسطيني ،مو حيح السياسات التي

اتإمتهــا إس ـ ار يا مــو الفصــا يــيو قطــا ر ـزو والضــفة الغربيــة ،وتمز ــز سياســة التهو ــد ،وكةــر الــك
 ،مـو إدخـال القـرو

على منرومة القيم ،خصوصان في عهـد ر ـيس الـوزراا األسـي سـالم فيـا
()3
والديوو وجني األموال إطرأ رير مشروعة (عيد الجواد:2015،مقايلة شخصية).

( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .كحمد حماد.

()2مقايلة علمية تم إج ار ها مع ك .د .خالد صافي.
( )3مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .صالح عيد الجواد.
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ثاجي ا :الضع

الفلسطيجي التفاوضي والتماسك االعتما ي

لم يكو ليناا سلطة سياسية فلسـطينية إمـد اتفـاأ كوسـلو عـام  ،1993كةـر ملحـوظ فـي تغيـر

الةقاف ــة ا جتماعي ــة ،لم ــوو ه ــاه الس ــلطة امت ــدادان لس ــلطة ا ح ــتالل م ــو خ ــالل التـ ـزام ق ــوم إ ــطمو
ا حــتالل مــو خــالل (التنســي األمنــي) النشــا والفمــال ،ولمــو هــاه الســلطة كانــت يــلدارو فلســطينية

كقــا صـ ارمة ةقافيــة مــو ســلطة ا حــتالل ،يــا إو هــاه الســلطة عملــت علــى مواجهــة قــو المجتمــع
افيجايية اليديلة إسياسة التفكيك والمزل ،لتمكينها مو إسا نفواها على المجتمـع دوو عوا ـ مـع

افصـ ـرار عل ــى وض ــع س ــياأ سياس ــي يحم ــا عنـ ـواو " المش ــرو ال ــوطني " ال ــام ه ــو ف ــي حقيقت ــه
مشرو استسالمي كاما في مواجهة مشرو التحرر الماما مو سلطة المحتا واف ارزاته .

كدت المفاوضــات إلـى خلخلــة التماســك الفلســطيني ،حيــح إو اتفــاأ كوســلو كــاو محــدودان فــي
جماعــة فلســطينية تمةــا المــا الفلســطيني ،والخلــا كــاو فــي عــدم الت ـوازو يــيو القــو  ،فلس ـ ار يا
اعترفــت إمنرمــة التحر ــر الفلســطينية فقــا إالمقايــا ا عت ـراه يدولــة إس ـ ار يا ،إلــى ارو الســلطة

الفلسطينية تتمسك إطوهام الشرعية ،فهي عبا علـى الشـمب الفلسـطيني ،حيـح الضـمف فـي القـيم
وعدم وجـود تماسـك سياسـي ،حتـى عـدم الةقـة فـي األحـزاب السياسـية ،نحـو نمـي

األوضا التي مرت على قضيتنا (إيراهيم:2015،مقايلة شخصية).

()1

يواقـع مـو كسـوك

يتضــح كو الضــمف الفلســطيني لــم يجلــب للفلســطينييو ســو تقــديم التنــاز ت والجلــوس علــى

طاولــة المفاوضــات فقــا ،دوو وجــود نيــة للوصــول إلــى نتــا ي لصــالح الفلســطينييو ،يــا كــا همهــم
إرضــاا الطــره ارخــر ،وا ستســالم كمــام الم ـ امرات األمر كيــة -افس ـ ار يلية ،فقــد تســيب الضــمف
الفلسطيني في خلـ التناقضـات يـيو كينـاا الشـمب الواحـد ،إـالررم مـو كو ا خـتاله

قضية ،إ كو التناق

يفسـد للـود

الفلسطيني دمر القضية وكاو سيإان في ضيا األمة ،و ييدو الك واضـحان

مــو خــالل كحــداح حز ـراو (يونيــو)  ،2007مــو ا قتتــال الــداخلي ،فا نقســام السياســي يــيو قطــا

رزو تحت سيطرو "حماس" ،والضفة الغربية تحـت سـيطرو "فـتح" ،و كو حركتـي حمـاس وفـتح فشـلتا

فــي التوصــا إلــى اتفــاأ وطنــي جــامع يحــدد مــا هــو ةايــت

ويمكو إخضاعه لتطةير مواز و القو .

يمكــو ا قتـراب منــه ،ومــا هــو متغيــر

ـيو قــيم
فــال توجــد منرومــة قــيم تــم يلورتهــا تجــاه الــوطو ،و اتجــاه الممــا السياســي ،ولــم تـ د
كخالقيــة تــنرم الممــا السياس ــي فــي ا خــتاله وعــدم ا خ ــتاله ،فالمفاوضــات وفشــلها كد إل ــى
ا نقســام علــى كســاس فصــا لي سياســي ،وكصــإح هنــاك شــكا مــو كشــكال التخــو و داخــا منرومــة
( )1اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .عيد الرحمو إيراهيم.
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المجتمع الفلسطيني ،إضافة إلى يومنا هاا لم يتم يناا تنش ة سياسـية تقـوم علـى المواطنـة (يـدراو،

 :2015مقايلة شخصية).

()1

لــم يــتمكو الطرفــاو تار خيـان مــو التوصــا إلــى اتفــاأ ،سـواا فــي مطلــع الةمانينيـات مــو القــرو

الماضــي ،كو فــي عصــر ا نتفاضــة األولــى ،كمــا يدايــة عهــد الســلطة فقــد شــهد إم ـ

الح ـوارات،

وعندما تمكنت السلطة مو إحكـام قإضـتها األمنيـة علـى األمـور ةـرت التمامـا مـو خـالل األجهـزو

األمنيــة مــع حركــة حمــاس ،ولمــا جــاات انتفاضــة األقصــى تغيــرت األح ـوال ،وإمــد ح ـوارات كةي ـرو
توصا الطرفاو (وممهم كا الفصا ا الفلسطينية) إلى اتفاأ القـاهرو فـي مـارس  ،2005وقـد نـص

ا تفــاأ علــى إجـراا انتخاإــات يلديــة وتشــر مية ،واعــادو ينــاا منرمــة التحر ــر الفلســطينية ،واصــالح
(المملــو) مــو هــاا ا تفــاأ تمةــا فــي إعــادو ينــاا عوامــا القــوو الفلســطينيةك حتــى
الســلطة ،والهــده ُ
يصـإح الشـمب الفلسـطيني كمةــر قـدرو علـى مواجهــة التحـديات ،كمـا األمـو فهــو ييـد المـدو ،و كمــو
فلسطيني ،إو مقياس نجاح هاا األمو مرتإا إمد قهر المقاومـة ،ومنمهـا مـو ممارسـة دورهـا ،و
مالحقـ ــة كوادرهـ ــا و جمهورهـ ــا ،و يـ ــد مـ ــو الـ ــتخلص مـــو كـ ــا صـ ــاحب مـ ــا

نضـ ــالي فـ ــي هـ ــاه

األجهـزو(مو خــالل التقاعــد) ،وتحــت عنـواو صــناعة (الفلســطيني الجديــد) وفــي حالــة لــم تلتــزم هــاه

األجهزو يدورها المطلوب إس ار يليان ،فلنها سـتموو تحـت طا لـة المقـاب إكـا درجاتـه (مركـز الز تونـة

للدراسات وا ستشارات:2015،نت).

وكاو مو كخطر التحو ت التي وضمت المفاوضيو الفلسطينييو والمرب في موقـف ضـمف

تفاوض ــي ،ه ــو تح ــول القض ــية الفلس ــطينية م ــو قض ــية قومي ــة إل ــى قض ــية قطر ــة ،وعن ــدما تواج ــه

إسـ ار يا المــرب كــا طـره علــى حــده ســتموو هـي الراإحــة ،سـواا فـي المواجهــات المســكر ة كو فــي
ساحة المفاوضات ،وهاا حولها مو قضية دوليـة مرجميتهـا القـ اررات الدوليـة إلـى قضـية تُحـدد فيهـا
الحقوأ والواجإات انطالقان مو المملية التفاوضية نفسها ،كم انطالقان ممـا يتفـ عليـه المتفاوضـوو

(إي ار :2008،نت).
الخوصة:

يتضح كو الضمف القاتا الموجود في الوفد الفلسطيني المفاو

منا يداياته ،كاو له األةـر

الس ــليي للحال ــة الت ــي وص ــلت إالقض ــية الفلس ــطينية والفلس ــطينييو ،وم ــا ن ــتي ع ــو ال ــك م ــو تق ــديم
التناز ت ،وتقديم كافة التسهيالت للمحتا إالقتا والدمار وتشـتيت كينـاا الشـمب الواحـد ،فمـا تقدمـه

السلطة الفلسطينية مو التنسي األمني وكوجه المساعدو للمحتـا،
( )1اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .منة يدراو.
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يـدل إ علـى ضـمفه ،وكنـه

يمتلك القوو علـى طاولـة المفاوضـات ،فقـا يـاهب ليفـاو

و وقـع ،واسـ ار يا تفـر

إمالااتهـا إمـا

يتناس ــب م ــع تحقيـ ـ كه ــدافها و ماله ــا إالمنطق ــة ،ك ــا ال ــك ك ــاو ل ــه كة ـ ٌـر عل ــى طييم ــة المالق ــات
ا جتماعية والسياسية ،وما نتي عنه مو سلييات ،فحالة ا نقسام التي حدةت عام  2007لم تمـو
وليدو اللحرة ،ولمو الص ار والخاله ييو حماس وفـتح نتيجـة خالفـات متراممـة ،وازداد الـك مـع

السنوات ،وتصميم السلطة الفلسطينية على عزل التيارات والفصا ا الفلسطينية عو المفاوضات و
عدم مشاركتها ،ومقولتها إطنها هي الممةا الوحيد للشمب الفلسطيني.

إو على القيادات الفلسطينية كو تدرك كو الوحـدو الوطنيـة هـي وحـدو الشـمب ،وا يتمـاد عـو

المصــلحة الخاصــة ،وعليهــا الإمــد عــو ا نشــقاأ ،والإحــح عــو ممةلــيو كمفــاا للشــمب الفلســطيني،
يمتلمــوو كــا نقــا القــوو التــي تمكــنهم مــو تحقي ـ كهــداه وضــموها مســإقان ،وكو يكون ـوا مســانديو
وداعميو للقضية الفلسطينية وللشمب في و واحد ،فالمصالحة خطوو مهمة لطر ا ستقالل.

إو تمز ــز صــمود الشــمب الفلســطيني فــي مواجهــة ا حــتالل ومســاعدته علــى تحقيـ حقوقــه

إالحر ــة ،واقامــة دولتــه المســتقلة وعاصــمتها القــدس الشــر ف ،يتطلــب مــو الجميــع مراجمــة جار ــة

ألدا هم الحالي ،و إعادو ترتيب كولوياته ،وكو نـدرك جميمـان مـو شـمب وفصـا ا كو التوحـد سـويان و
إصالح م سساتنا مو خالل الحوار الديمقراطي هـو الطر ـ الوحيـد لوحـدتنا الوطنيـة ،وعلينـا إ ازلـة

المقإات التي تحول دوو الك ،وتوز ع األدوار ييو الجميع للنجاح والوصول للوحدو الوطنية.
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المبحث الثاجي
جظرة مستقبلية للوصول للم الوحدة الوطجية
مقدمة:
إو الوحــدو الوطنيــة فــي كم مجتمــع تمــد ضــرور ة وكساســية ،ودلــيالن علــى تماســك المجتمــع

وتقدم ــه وقدرت ــه عل ــى تحقيـ ـ كهداف ــه ،فالوح ــدو الوطني ــة تق ــوم عل ــى كس ــاس المالق ــات ي ــيو الش ــمب
ونرامــه السياســي ،والــك فــلو الةقافــة السياســية مهمــة وضــرور ة ،و جــب تمز ــز ا هتمــام إالوحــدو

الوطنية فهي مطلب كساسي ومهم لتقدم و تطور المجتممات.
فتقــوم الوحــدو الوطنيــة يوجــود حالــة مــو التمــاي

فــي رــا كجـواا ديمقراطيــة وحــرو ،وا هتمــام

إكافة الشمب إالررم مو ا ختالفات في ا نتمااات السياسـية ،ولمـو يتوحيـد ر تهـا وكهـدافها نحـو
القضية الفلسطينية ،وبوجود ميةاأ وطني موحد همه األول واألخير تحر ر الوطو ونيا الحر ة.
والمفاوضات هي في المحصلة النها ية ،ترجمة لمواز و القو القا مة ييو طرفي التفـاو

،

كو كنه ــا ترجم ــة للمص ــالح المش ــتركة ي ــيو كطـ ـراه المفاوض ــات ،فالن ــاتي م ــو المفاوض ــات يفت ــر

إالض ــرورو كو يمك ــس إم ــا ق ــوو األطـ ـراه المتفاوض ــة كو مص ــالحهما المش ــتركة ،كو كالهم ــا ممـ ـان،
والمفاوضــات افسـ ـ ار يلية الفلســطينية ت ــطتي ف ــي ســياأ تن ــاق ح ــول األســس المفت ــر كو تم ــوو

كساسان للمفاوضات (موقع اليديا الفلسطيني :2015،نت).

لــم يمــد الحــديح عــو المفاوضــات الفلســطينية افس ـ ار يلية مهم ـان ،ومــو الضــرورو الإحــح عــو

ي ــدا ا وتطييقـ ـان عمليـ ـان عل ــى كر

الواق ــع م ــو منطلـ ـ الق ــوو ،ول ــيس الض ــمف ال ــام ارفـ ـ مس ــيرو

ـاا عليــه ســيتم الحــديح فــي هــاا المإحــح عــو يــدا ا ريــر كوســلو
المفاوضــات يــيو الط ـرفيو ،وبنـ ن
للوصول للوحدو الوطنية.
سنناق

في هاا المإحح النررو المستقيلية والخيارات لتمز ز الوحدو الوطنية ،وعر

لحالـة

التيــه السياســي الفلســطيني ،كمــا ســيتم الحــديح عــو الــتالزم يــيو المقاومــة والمفاوضــات للوصــول
للوحدو الوطنية الفلسطينية
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والا :التي السياسي الفلسطيجي
حالة التيـه نلمسـها عنـد السـلطة الفلسـطينية ومنرمـة التحر ـر وحركـة فـتح  ،مـو خـالل حالـة
الحيرو والتخإا ما ييو المودو للمفاوضـات علـى كسـاس ا تفاقـات الموقمـة كو تغييـر مسـار الممليـة

الســلمية إمــا يتوافـ مــع مســتجد ا عتـراه إفلســطيو دولــة م ارقــب فــي األمــم المتحــدو ،ونلمســها فــي
التضــارب مــا يــيو الحــديح عــو مقاومــة شــميية وانتفاضــة ةالةــة مــو جانــب خــر ،وخشــيتها مــو كو
ت ـ دم ا نتفاضــة إلــى فقــداو ســيطرتها فــي الضــفة الغربيــة ،كو توريــف حركــة حمــاس لالنتفاضــة
لالنقضا

على السلطة مو جانب خر ،ونلمسه في التضارب ما ييو رريتها في مصالحة تميـد

ا عتإــار للشــمب الفلســطيني وللمشــرو الــوطني مــو جهــة ،وخشــيتها مـو مصــالحة قــد تةيــر عليهـا

إس ار يا وواشنطو مو جهة كخر (يوسف)11 :2015،

والتيه الناتي عو رياب ا ستراتيجية نلمسه عند حركة حماس ،فتارو تتحدح عو تحر ر كـا

فلســطيو مــو الإحــر إلــى النهــر ،وتــارو تتحــدح عــو اســتمداد لالعت ـراه يدولــة فــي الضــفة الغربيــة
وقطا رزو ،وتارو ترف

المفاوضـات وكيـة اتصـا ت مـع واشـنطو وتـا كييـب  ،وتـارو تتسـلا عيـر

المواليس والوسطاا لتستجدم جلسة حوار كو مقايلة مع كم مس ول كمر كي كو كوروبي ،وكخيـ انر مـا

ت ارمــى عــو اتصــا ت ســر ة مــع إس ـ ار يلييو حــول الهدنــة طو لــة المــد مقايــا فــتح مينــاا وتمــر س
ا نقسام ،وتارو تتحدح عو المقاومة فيما هي تحول المقاومة كلحد

ليات صناعة دولة رزو ،كو

مقاومة لحماية كيانها في رزو وليس مقاومة لتحر ـر فلسـطيو ،وتتصـد لمـو ير ـد المقاومـة خـارج

إط ــار ه ــاه الر ي ــة ،وانشـــغالها إالس ــلطة كمة ــر مـ ــو انش ــغالها إالمقاوم ــة ،وتـ ــارو تق ــول إطنه ــا تر ـــد

المصالحة وتـارو تممـا كـا مـا مـو شـطنه إعاقـة المصـالحة ،تملـو كنهـا اتفقـت مـع حركـات المقاومـة
على وقف الصوار خ مـو رـزو  ،فتـرد الفصـا ا إـالقول إنـه لـم يحـدح هكـاا اتفـاأ "إلـخ" ،إو ريـاب

الر ية عند حركة حماس تيه كمير وكخطر مو تيه السلطة ،ألنه تيه دمو كاو الناس يراهنوو عليـه
كو يكوو المنقا (إي ار :2008 :نت).
علـ ــى حركـ ــة حمـ ــاس كو توضـ ــح موقفهـ ــا إشـ ــكا كمةـ ــر وضـ ــوحان ،وتمـ ــوو مصـ ــلحة الشـ ــمب

الفلسطيني كولى كولوياتها.

يتضح كو جميع المحاو ت التي قامت يهـا الفصـا ا الفلسـطينية للجمـع يـيو حمـاس وفـتح،
والزامهــا يتحقي ـ المصــالحة ،لمنهــا إــاات إالفشــا ،الــك يحتــاج وجــود طــاقم يتواف ـ عليــه الطرفــاو
ليحكم يينها ،وعليهم ا لتزام إما يخرج مو ق اررات و كحكام.

113

إو الفلسطينييو فقدوا ركنيو مو كركاو الوطو" الر ية ا ستراتيجية وافجما الوطني" ،ومو

الســيا ،تشــتتوا إمربمــات متناقضــة اســتنزفت طاقــاتهم ،وبــددت قــدراتهم ،تنقل ـوا يــيو
ةــم تفرقــت يهــم ُ
الح ــا ا نتق ــالي والنه ــا ي ،ي ــيو الس ــلطة والمقاوم ــة ،ي ــيو الس ــلطة والمنرم ــة ،ي ــيو مش ــرو الدول ــة
ومشرو التحرر ،يـيو ا سـتراتيجية والتمتيـك ،يـيو الشـرعية والالشـرعية ،لقـد تـاهوا يـيو المصـالحة

وا نقسام (يوسف.)12 :2015،
ثاجيا :خيارات لتعزيز الوحدة الوطجية
إو التفــاو

مــو موقــع التســليم إممطيــات األمــر الواقــع ،شــجع افس ـ ار يلييو علــى مز ــد مــو

خطـوات األمــر الواقــع لتصــإح مواضــيع مطروحــة فــي ســياأ مــا يفــر
الميد يـة علــى التإادليـة لــتر

فــي المفاوضــات ،فالموافقــة

فيمـا يتملـ إالتجممـات ا ســتيطانية المييـرو شــجع افسـ ار يلي علــى

مز ــد مــو التوســع ا ســتيطاني والتهو ــد لفــر

هــاه الحقــا

كــطمر واقــع سياســي ،وكو المفــاو

الفلسطيني ،عندما كدخا قضايا رير استراتيجية في عملية التفاو

على قضايا الوضع النها ي،

كعطى إس ار يا فرصة للتماطي مع هاه القضايا كمنصر مقايضة مـع قضـايا كساسـية(.مركز يـديا

الفلسطيني:2005،نت).
 حج الدولتي

حــا الــدولتيو مقتــرح يقــوم علــى تســوية للصـ ار افسـ ار يلي -الفلســطيني علــى كســاس التقســيم

افقليمــي لمســاحة فلســطيو ا نتداييــة يــيو دولتــيو ،إسـ ار يا وفلســطيو ،يقــوم فــي صــيغته السياســية
علــى كســاس إقامــة دولــة فلســطينية فــي حــدود ال ارإــع مــو حز ـراو عــام  ،1967كم منــاط الضــفة

الغربي ــة إم ــا تش ــما الق ــدس الشـ ـرقية وقط ــا رـ ـزو وم ــا يربطهم ــا والت ــي تش ــكا  %22م ــو مس ــاحة
فلسطيو ا نتدايية ،على كساس ا عتراه المتإادل مع إس ار يا التي كقيمت منا المام  1948على
نحــو  % 78مــو مســاحة فلســطيو ا نتداييــة .وعــادو مــا يــتم ربــا التســوية ال ـواردو يلضــافة جملــة

ميهمــة حــول إيجــاد حــا "عــادل" لقضــية الالج ــيو الفلســطينييو .وتـرتإا هــاه التســوية عــادو إقـرارم
األمم المتحدو رقم  242لمام  1967و  338لمام 1973م (تقر ر مركز يديا.)3 :2005،

الموز
 .1الموز

العام م حج الدولتي :
الفلسطيجي:
كانت صيرورو حا الدولتيو منا عقد السإمينيات مرو انر إمقد الةمانينات المتمةلة يلقامـة دولـة

فلسطينية مستقلة على كم جزا محرر مو تراب فلسطيو" كتمتيك" سـتراتيجية الدولـة الديمقراطيـة

الواحــدو ومــو ةــم كاســتراتيجية مســتقلة (قا مــة كساس ـان علــى طر ـ تحقي ـ مشــرو قايــا للتنفيــا فــي
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المد القصير والمتوسـا) يخلـف الدولـة الديمقراطيـة الواحـدو علـى كامـا تـراب فلسـطيو" .لقـد ركت

منرمــة التحر ــر الفلســطينية واقميــة المشــرو كمــوطو قــوو وكمــوطع قــدم كساســي لهــا فــي "الــداخا
الفلســطيني" ،خصوصـان إمــد ســنوات صـ ار داميــة مــع الــدول المربيــة كــاألردو وســور ا ولينــاو .وقــد
تزامنــت واقميــة المشــرو فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة

عام  1967مع يح مناخ دولـي داعـم جـاا ضـمو المشـهد السياسـي افسـ ار يلي ،ويقضـي يلمكانيـة
التوصا إلى حا مو هاا القييا مـع منرمـة التحر ـر .ةمـة كمـر خـر متملـ يحـرص حـا الـدولتيو
على إي ارزه ،وهو تحرر كيناا الشمب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة عـام  1967مـو

ا حتالل افس ار يلي ومو لته ا ستيطانية وخاصـة فـي مدينـة القـدس (تقر ـر مركـز يـديا:2005،

.)4

ومــو جهــة كخــر  ،تنطلـ حركــة حمــاس وفصــا ا المقاومــة مــو قناعتهــا إــطو كر

فلســطيو

للفلســطينييو ،ومــو حقهــم إقامـ دة دولــة مســتقلة علــى كرضــهم .ومــع الــك ،وســميان منهــا للوصــول إلــى
يرنامي وطني جامع ،كقرت هاه الفصا ا ،وةيقة الوفـاأ الـوطني ( )2006/6/26التـي دعـت إلـى

قيــام دولــة فلس ـطينية مســتقلة إحــدود ال ارإــع مــو حز راو(يونيــو)  1967وعاصــمتها القــدس (تقر ــر
الز تونة للدراسات وا ستشارات :2015،نت)
ي مو قليا مو افس ار يلييو إطو السلطة الفلسطينية قادرو على فر

قانوو يحرر المقاومة.

والسـلطة تمـاني مـو ضـمف سياسـي وعسـكرم ،وإمكـس الـر يس ال ارحـا ياسـر عرفـات ،الـام تمتــع
يةقة ممرم الفلسطينييو (وخصوصا ع زة األمـ وم سسـات فـتح) ،فـلو فـرص السـالم مـع يـروز

مواقف حركة المقاومة افسالمية "حماس" يحما في طياتـه نتيجتـيو :األولـم ،كو الحركـة تمـار

كيــة اتفاقيــة دا مــة ،وهــي إالتطميــد لــو تقيــا إــطم حــا يضــع حــدان للص ـ ار وللمطالــب الفلســطينية.
والثاجية ،كو عددان متزايدان مو افس ار يلييو إات ي مو إطنه إاا تركت إس ار يا الضفة الغربية ،نتيجة
اتفاأ مع السلطة الفلسطينية كو مو طره واحد ،فلو حماس سوه تتولى السيطرو على المنطقـة،

كما فملت في رزو ،واو درجة ا سـتمداد لقيـول المخـاطرو فـي هـاا الشـطو كصـغر إكةيـر ممـا كانـت
عليه عام ( 2000كيالند.)61 :2009،

 .2الموز

اإلسراايلي:

عالمي ــا ل ــدعم عملي ــة التس ــوية  ،إ كو الش ــمب
ـطينيا وعر نبي ــا و ن
رر ــم التراجم ــات الح ــادو فلس ـ ن
الفلسطيني اسـتطا كو يفـر علـى الموقـف الرسـمي افسـ ار يلي الموافقـ دة علـى صـيغة "الـدولتيو".
فالخارطة السياسية افس ار يلية مو اليسار إلى الوسا مقتنمـة إطشـكال مختلفـة يـالك ،وحتـى اليمـيو

افس ار يلي األمةر تطرنفا لم يمد يستطيع التهرب مو ممادلة "الدولتيو" ،ه "ينياميو نتنياهو" ر يس
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الحكومــة األمةــر يمينيــة فــي تــار خ إس ـ ار يا صــرح إمناســإة  100يــوم علــى حكومتــه "كو "دولتــيو

لشـمييو" هـي محــا "إجمـا قـومي" فــي إسـ ار يا  ،كمــا كو ر يسـة الممارضـة تســييي ليفنـي وزعيمــة

كساســا عــو الليكــود ،رفضــت الــدخول فــي ا ــتاله الحكــومي إادعــاا كو
حــزب "كــاد يمــا" المنشـ
ن
الحكومة ترف حا "دولتيو لشمييو (عودو:2009،نت).
ودوو الغوص في مالإسات السياسة افس ار يلية ،وررم إعالو كيهود إـاراك عـام  2000عـو

قيولــه إالدولــة الفلســطينية ،وقيــول كيهــود كولمــرت يهــا عــام  ،2008وهــو مــا كــرره ر ــيس الــوزراا
الحـ ــالي نتنيـ ــاهو ،هنـ ــاك سـ ــإمة مواقـ ــف سياسـ ــية واضـ ــحة

لـ ــإس فيهـ ــا ،وقـ ــد كررهـ ــا المس ـ ـ ولوو

افس ار يليوو في مناسإات عدو وهي( موقع الجز رو :2012،نت):






وقف دا م لالستيطاو.

عودو لحدود عام .1967

سيإقى الجي

افس ار يلي على نهر األردو.

تنازل عو القدس.

عودو لالج يو إلى األراضي المحتلة عام .1948



المياو الفلسطيني المطمول قيامه منزو السالح ،وليس لـه سـيطرو علـى مجالـه الجـوم



المياو الفلسطيني ممنو ٌ عليه التحالف مع كم كياو سياسي خارجي.

وحدوده خاضمة للمراقإة.

 .3الموز

الدولي:
وعند التوقف عند مفهـوم الدولـة الفلسـطينية فـي األدييـات السياسـية ألطـراه اللجنـة الرباعيـة

إشكا خاص ،نجد كنها دولة تحددها مواز و التفـاو

يـيو األطـراه ،وليسـت دولـة تحـددها قواعـد

القانوو الدولي وق اررات المحامم الدولية كو ق اررات مجلس األمو الدولي.

وفـي ســياأ الموقــف الــدولي ،يــد مــو افشــارو إلـى كو التطــور الوحيــد الــام ينيــع عــو توجــه

إيجــايي لصــالح الدولــة الفلســطينية هــو التغيــر التــدر جي والمت ازيــد فــي موقــف ال ـركم المــام الــدولي
سـيما فـي الـدول األوروبيـة الميــر  ،فقـد دلـت خـر نتـا ي اســتطالعات الـركم المـام علـى كو تطييــد

إقامــة دولــة فلســطينية يل ـي  %49مقايــا  %21يمارضــونها ،يينمــا لــم يحــدد ح ـوالي  %30مــوقفهم
إشكا واضح (موقع الجز رو:2012،نت).

ولقد عرضت خارطة الطر الموقف األمر كـي فنهـاا الصـ ار  ،مـو خـالل توصـا الفـر قيو
إلــى اتفــاأ وضــع نهــا ي وشــاما ينهــي الص ـ ار افس ـ ار يلي-الفلســطيني عــام  ،2005عــو طر ـ
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تسوية يتم التفـاو

حولهـا علـى كسـاس قـ اررات مجلـس األمـو  ،338 ،242التـي تنهـي ا حـتالل

الام يدك عام  ،1967وتتضمو حالن متفقان عليه ،عاد ن ،ومنصفان ،وواقميان لقضية الالج يو ،وحالن
تفاوضــيان لوضــع القــدس يطخــا إمــيو ا عتإــار ا هتمامــات السياســية والدينيــة للجــانييو ،ويصــوو
المص ــالح الدينيـــة لليهـــود ،والمس ــيحييو ،والمسـ ــلميو علـ ــى صـ ــميد الم ــالم ،ويحق ـ ـ ر ي ــا دولتـــيو،

إس ـ ار يا ،ودولــة اات ســيادو ،مســتقلة ،ديمقراطيــة وقايلــة للحيــاو هــي فلســطيو ،تميشــاو جنإ ـان إلــى
جنب في سالم وكمو ،وهـاا مـا شـدد عليـه "الـر يس األمر كـي كوإامـا " فـي خطاإـه يجاممـة القـاهرو

قا الن :إو السييا الوحيد للتوصا إلى تحقي طموحات الطرفيو ،يكوو مـو خـالل دولتـيو يسـتطيع
فيهمــا افس ـ ار يليوو والفلســطينيوو كو يميش ـوا فــي ســالم وكمــو (موقــع القنصــلية األمر كيــة،2009:
نت).

يليجــاز نســتطيع القــول ،كو مواقــف المجتمــع الــدولي شــكلت قــوو داعمــة إاتجــاه إنجــاز حــا

الــدولتيو ،ولمنــه لــم يشــكا قــوو ضــارطة تمتلــك ليــات تنفيــا إســيب التمنــت افسـ ار يلي ،إ كو هــاا
الخيار مازال قا مان وف ما عير عنه المجتمع الدولي.
 الدولة الواحدة ثجااية القومية
ررــم عــدم وجــود تمر فــات محــددو متف ـ عليهــا لحــا الدولــة الواح ـدو ،وخاصــة الدولــة ةنا يــة

القوميــة ،فــي ســياقات الصـ ار افسـ ار يلي الفلســطيني خاصــة ،فــلو المةيــر مــو المحــددات كانــت قــد
اســتنإطت مــو تجــارب كخــر مطإقــة حــول المــالم ،كسويس ـ ار وبلجيكــا وجنــوب كفر قيــا ،فــلو ر يــة
الدولــة ةنا يــة القوميــة علــى كامــا كر

فلســطيو التار خيــة تقــوم علــى تســوية الصـ ار علــى كســاس

إيجــاد نرــام سياســي واحــد للشــمييو الفلســطيني واليهــودم-افس ـ ار يلي ،ومــو مفهــوم سياســي لقيــام

نرام حكـومي يشـترك فيـه شـمإاو فـي النرـرو إلـى الـدعا م السياسـية التـي تمـوو الدولـة ،تمـوو لمـا
جماعة مو الجماعتيو القوميتيو هو تها المنفصلة التي تتمتع فيهـا يلغتهـا وةقافتهـا القوميـة وتراةهـا

الديني .وكهم ما يميز نرام الدولة ةنا ية القومية ،هو الحصـول علـى نرـام تـوافقي يـيو الجمـاعتيو

القوميتيو يتجنب سـيطرو األرلييـة علـى األقليـة .لـاا

يـد مـو وجـود عناصـر كساسـية مةـا :تقسـيم

السلطة ،ونرام تمدد األحزاب ،وح األقليـة فـي ا عتـ ار

 ،والمشـاركة فـي السـلطة التنفيايـة .كمـا

الدولــة الديمقراطيــة ،فمــادو مــا ينرــر إليهــا علــى كنهــا نرــام مســاواو الم ـواطنيو كمــام القــانوو ونرــام

الدولة المتف عليه (تقر ر مركز يديا.)3 :2005،

طرحــت فكـرو "الدولــة الواحــدو" مــو قيــا المفكــر الفلســطيني والمــالمي إدوارد ســميد ،واقتــرح
قــد ُ

لها الـر يس اللييـي مممـر القـاافي كسـما هـو "إسـراطيو" كمـا ر ـيس الـوزراا الفلسـطيني السـاي كحمـد
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قر ــع ،فق ــد ه ــدد إسـ ـ ار يا إطنه ــا إو ل ــم تـ ـ د اس ــتحقاقاتها تج ــاه الش ــمب الفلس ــطيني فس ــوه يطال ــب
يـ"الدولة الواحدو" ،هاا عدا إم

المةقفيو الفلسطينييو (موقع الجز رو:2009،نت).

 تغيير وظيفة السلطة بدالا م حل ا
يمني مـا سـي كو نتمسـك إالسـلطة الفلسـطينية تحـت كـا الرـروه ونسـكت علـى عمليـة
تفر غها مو مضمونها الوطني ،ولمو يد ن مو توجيه ا هتمام نحو حا السلطة يمكو المما علـى

تحو ـا وريفتهــا كو إصــالحها لتصــإح ســلطة وطنيــة إممنــى الملمــة ،مــو خــالل افجـ اراات التاليــة:

(اي ار :2008،نت).
.1

إعادو النرر في شكا التنسي األمني .

.2

محاسإة الفاسديو واوم المواقف المشيوهة وطنيا وإطةر رجمي.

.3

توريف كموال الدعم الخارجي للسلطة إما يخدم صمود الشمب الفلسطيني.

.4

استمرار السلطة إالتمسك إالحقوأ والةوايت الوطنية .

.5

تفميا منرمة التحر ر واعادو ينااها كحركة تحرر وطني .

.6

إنجــاز المصــالحة إميــدان عــو المكــايرات السياســية ،فــطو نقــدم تنــاز ت لإمضــنا الــإم

.7

تفميا المقاومة الشميية في كا ربو الوطو .

.8

مقاطمة شاملة للمنتجات افس ار يلية .

.9

إشـ ـراك ك ــا األحـ ـزاب والق ــو السياس ــية ف ــي حكوم ــة الس ــلطة ،حت ــى

كشره وكجد مو تقديمها فس ار يا .

محسوإة كسلطة فتح فقا.

تإق ــى الس ــلطة

 .10وكهـم خطـوو فـي هـاا السـياأ هـو توحيــد مرجميـات السـلطة إا لتفـاه حـول قيـادو وطنيــة
واحــدو موحــدو ،تتمســك إالةوايــت وعــدم الخضــو للشــرو افس ـ ار يلية واألمر كيــة ،س ـواا
تمل األمر إا ستيطاو كم إغيرها مو المسا ا .
إاو ،يديا حا السلطة هو تحو ا وريفتها لتصإح جزاان مو حركـة نهـو

وطنـي شـميي

شاما تدخا في مواجهة ساخنة مع إس ار يا ،وهـاا هـو جـوهر فكـرو السـلطة الفلسـطينية كمـا وردت
في النقا المشر لليرنامي المرحلي لمنرمة التحر ـر عـام  ،1974الـام تحـدح عـو سـلطة وطنيـة

مقاتلة على كية كر نحررها كو تمطى لنا ،ولتُقدم إس ار يا كو الدول المانحة على حا السلطة كو
خلـ ســلطة يديلــة تاإمــة لهمــا  ،نــااك ســتتحمالو مس ـ ولية انهيــار التســوية والســالم ،خــالل عمليــة
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تغييـر وريفــة الســلطة ،ومــع األخــا إمــيو ا عتإــار ردود الفمــا افسـ ار يلية واألمر كيــة واألوروبيــة ،

نكوو قـد هيطنـا اليـديا الـام سـيمت فـ ار انهيـار السـلطة .ونمتقـد كو كةيـر و مـو داخـا السـلطة إمـا

فيهم عناصر األجهزو األمنية مستمدوو ليقوموا يهاا الواجب الوطني إو لمسوا إرادو سياسية تمما

في هاا ا تجاه(حمودو :2015،مقايلة شخصية).

()1

وحسب قـول عيـد الـرحمو إيـراهيم ،قيـا اتفـاأ كوسـلو لـم نكـو إحـال كفضـا مـو هـاا ،فالقيـادو

الموح ــدو و الحرك ــة افس ــالمية ف ــي ا نتفاض ــة األول ــى ،ك ــاو يينه ــا خالف ــات وتنش ــر ييان ــات ض ــد
إمضها ،و إطالأ الرصاص ،لالك

نحـ ــو

كوسلو و

المفاوضات إحد ااتها هـي الحـا ،القضـية هنـا

نم ـ ــره م ـ ــااا نر ـ ــد؟ ف ـ ــال يوج ـ ــد يرنـ ــامي مش ـ ــترك وطن ـ ــي شـ ــاما ج ـ ــامع واض ـ ــح المم ـ ــالم

(إيراهيم:2015،مقايلة شخصية).
وحسب قول منـة يـدراو

()2

نسـتطيع التخلـي عـو كوسـلو ،الممادلـة هنـا كيـف كديـر الصـ ار و

نمما على تغيير ا ستراتيجيات ،و إحداح تغيير في مواز و القو  ،والتوحد علـى الينـود الر يسـية
والجوهر ة للقضية الفلسطينية (يدراو:2015،مقايلة شخصية).
وللخــروج مــو مــطزأ كوســلو

()3

يــد مــو إعــادو ينــاا منرم ـة التحر ــر مــو جديــد ،واعــادو ينــاا

ا ــتاله الــوطني لتمــوو مهمتــه إ ازحــة ا نقســام ،والممــا علــى إيجــاد قواســم مشــتركة مــو كجــا كو
يكت ـ ـ ــب لن ـ ـ ــا النج ـ ـ ــاح ف ـ ـ ــي مواجه ـ ـ ــة ا ح ـ ـ ــتالل افسـ ـ ـ ـ ار يلي وفض ـ ـ ــح ممارس ـ ـ ــاته عل ـ ـ ــى مس ـ ـ ــتو

دولي(.حماد:2015،مقايلة شخصية).

()4

( )1اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .سمير حمودو.
( )2اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .عيد الرحمو إيراهيم.
( )3اتصال هاتفي تم إج ار ه مع د .منة يدراو.

( )4مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .كحمد حماد.
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ثالث ا :المقاومة والمفاوضات "توزم وليس بدااج" للوحدة الوطجية
مــو األمــور التــي كةــارت الدهشــة فــي المــالم المربــي والغربــي يــا واسـ ار يا نفســها ،المصــداقية
الماليـ ــة التـ ــي تتمتـ ــع يهـ ــا المقاومـ ــة الفلسـ ــطينية ،وتحقي ـ ـ ا نجـ ــازات واألهـ ــداه التـ ــي لـ ــم تحققهـ ــا

المفاوضـات علـى مـدار السـنوات ،الــك عـزز الةقـة إالمقاومـة ومصــداقيتها ،يتضـح الـك مـو خــالل
التوصا إلى الهدنة في المدواو افس ار يلي على قطـا رـزو عـام 2014م ،فـالقوو المسـكر ة حققـت
مـا لــم يحققــه التفــاو

 ،فالمقاومــة كفشــلت القـوو المســكر ة افسـ ار يلية ،وزرعــت الرعــب فــي قلــوبهم،

ونقلت الممركة إلى كر

المدو ،ررـم تفوقـه المسـكرم والتمنولـوجي واسـتخدامه الترسـانة المسـكر ة

الت ــي تف ــوأ م ــا تمتلم ــه المقاوم ــة ،إ كو المقاوم ــة فرض ــت نفس ــها وكي ــدعت ي ــا وانتص ــرت ،إاو
المقاومة كانت الماما األساس في رضوخ إس ار يا.
تناق

إاو م ــو حي ــح المي ــدك،

تن ــاق

ي ــيو الس ــمي للس ــالم وام ــتالك الق ــوو كو اللج ــوا إليه ــا ،و

يـيو القـول إالمقاومـة وممارسـتها والقـول إالسـالم وتوريـف كـا كدوات حـا الصـ ار األخـر

كالمفاوضــات والوســاطة والتحكــيم .واقــع المالقــات يــيو الــدول وحتــى داخــا المجتمــع الواحــد ،ت كــد
على عدم التناق

ييو السالم وامتالك القوو كو السمي إليها .مو يقول إالسالم كخيار اسـتراتيجي

ويســمى لــه مجــردان مــو كوراأ القــوو وكهمهــا وحــدو الشــمب حــول هــاا الخيــار والإقــاا علــى الخيــارات

األخر ولو كلمكانية محتملة ،لو يحق سالمان لشمإه يا استسـالمان كو اسـتق ار انر م قتـان ،ومـو يقـول
إالمقاوم ــة كاس ــتراتيجية ويمارس ــها موس ــميان وفص ــا ليان وب ــدوو وح ــدو وطني ــة وب ــدوو مش ــرو ور ي ــة
للسالم لو يجلب للشمب إ مز دان مو المماناو ،وسيحرم الشمب مو توريف القـو الم ـدو لمدالـة
القضية الوطنية (ملتقي الةقافة والهوية الوطنية الفلسطينية:2008،نت).

إو كمةر الدول حديةان عو السالم والقانوو الدولي والق اررات الشرعية الدولية تلجط للقـوو وحتـى

لإلرهاب عندما يتم تهديد مصالحها وهاا ما هي عليـه كـا الـدول الميـر كالو يـات المتحـدو ودول
كوروإــا وحتــى إسـ ار يا ،وكــا حركــات التحــرر يــا وكمةرهــا ممارســة للممــا المســكرم كجيهــة تحر ــر

فيتن ــام وجيهـ ــة تحر ـــر الج از ـ ــر ،كانـــت تلجـ ــط للمفاوض ــات إم ــا لحص ــد نتـــا ي الممـ ــا المسـ ــلح ،كو
كاستراحة مقاتا ،كو استجاإة لمطالب دولية ومسـاعي وسـاطة ،فالمقاومـة حـ مشـرو لمـا شـمب

يخضــع لالحــتالل ،ولمــو المهــم وجــود اســتراتيجية وطنيــة للمقاومــة  ،واليــوم إو كانــت الرــروه

تسمح إالمقاومة المسلحة فيمكو تفميا المقاومة السلمية ،وهي اليوم ضرور ة وممكنة ليس كيـديا

وخصوص ـا (اســتحقاأ كيلــول) فــطيلول لــو يكــوو
عــو خيــار التســوية والمفاوضــات يــا كــداعم لهمــا
ن
استحقاقا منج انز للهده إو لم تشهد األراضي الفلسطينية المحتلة انتفاضة كو مقاومة سلمية شـميية

تي ــدك من ــا الي ــوم و واميه ــا حـ ـراك واس ــع لفلس ــطيني الش ــتات وخصوصـ ـان ف ــي كوروإ ــا واألم ــر كيتيو،
120

فالفلســطينيوو وحــدهم يــيو كــا شــموب األر
تواف ـ وطنــي ألنهــا إطييمتهــا

اختلفـوا وانقســموا علــى كمــور يجــب كو تمــوو محــا

تقيــا التمــار  ،فقــد انقســموا حــول المقاومــة المســلحة ،وانقســموا

حــول خيــار الســالم ،وانقســموا حــول الموقــف مــو الق ـ اررات الشــرعية الدوليــة و نقســموو اليــوم حــول

المفاوضات (ملتقي الةقافة والهوية الوطنية الفلسطينية:2008،نت).

إو مو يديهيات المما النضالي ضـرورو المزاوجـة يـيو المفاوضـة والمقاومـة ،وافنجـاز علـى

طاولــة التفــاو

يجــب كو تســإقه قــدرات الفمــا المقــاوم فــي الميــداو ،وهــاا مــا تملمنــاه مــو دروس

تجربة جيهة التحر ر الوطني في الج از ر ،و"الفيـت كـوني" فـي فيتنـام ،والمجاهـديو فـي كفغانسـتاو،
حيح إو الح يحتاج – دا مان  -إلى قوو تحمله وتحميه (يوسف:2015،مقايلة شخصية).

()1

إو التجربـ ــة الفلسـ ــطينية وانتفاضـ ــة األقصـ ــى وافص ـ ـرار الفلسـ ــطيني فـ ــي قطـ ــا ر ـ ـزو علـ ــى

المواجهــة المســلحة ،نــتي عنــه ا نســحاب افس ـ ار يلي فــي ب (كرســطس)  2005مــو قطــا ر ـزو،
إالتالي استطاعت المقاومة كو توجد حالة مو الرعب داخا المجتمـع افسـ ار يلي .إاو نحـو نمتلـك

الخيارات ،فلس ار يا كا همها ارو الحفاظ على التنسـي األمنـي مـع السـلطة ،و يقولـوو إاا انتهـى

التنســي سنضــطر لمواجهــة المقاومــة ،و خياراتهــا كةيـرو ،إالتــالي نمتلـك القــدرو علــى المقاومــة فهـي
يديا (كيو شمالة :2015 ،مقايلة شخصية).
وهناك رف

()2

للمفاوضات مو رالييـة الفصـا ا الفلسـطينية ،ألنهـا لـم تجـد ةمـا انر مـع الشـمب،

حت ــى م ــع القي ــادو السياس ــية الموج ــودو ،و هن ــاك تص ــر حات لل ــدكتور ص ــا ب عر ق ــات ،كو نتيج ــة

المفاوضــات إمــد عشــر و عامـان هـي صــفر ،و إالتــالي يجــب كو يكــوو هنــاك توجــه فلســطيني نحــو
إعادو اللحمة ييو كيناا الشمب الواحد ،ومـو ةـم الممـا علـى إيجـاد قواسـم مشـتركة ،وقـرااو سياسـية

جديــدو للواقــع الفلســطيني فــي رــا المفاوضــات المتمةـرو ،وتمنــت حكومــة نتنيــاهو (حمــاد:2015 ،
مقايلة شخصية).

()3

و إمــد مــرور  22عام ـان علــى توقيــع اتفــاأ كوســلو ،و إمــد وصــول المفاوضــات الفلســطينية

افس ـ ـ ار يلية إلـ ــى طر ـ ـ مسـ ــدود ،إسـ ــيب إص ـ ـرار حكومـ ــة نتنيـ ــاهو علـ ــى ا سـ ــتيطاو و التهو ـ ــد،

وافج ـرااات المنصــر ة ضــد الشــمب الفلســطيني ،فالمــا الفلســطيني تجــاوز موضــو المفاوضــات،
والر يس محمود عإاس وحركة فتح إاتت مقتنمة تمامان إطو المفاوضات لم ت د إلى إنهاا ا حتالل
ووقف ا ستيطاو ،وإالتالي إات الما يإحح عو طر كو مسار جديد للخـروج مـو المـطزأ ،وهـاا
( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .احمد يوسف.

( )2مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .فايز كيو شمالة.
( )3مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .كحمد حماد.
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المسار نحو الفلسطينيوو إحاجة فيه إلـى اسـتراتيجية وطنيـة فلسـطينية موحـدو يتفـ عليهـا الجميـع
خاصـ ــة فـ ــتح وحمـ ــاس ،مـ ــو كج ـ ـا مواجهـ ــة ا حـ ــتالل وا سـ ــتيطاو (كيـ ــو سـ ــمدو :2015،مقايلـ ــة

شخصية).

()1

إو المفاوضـات والمقاومــة وسـا ا ،وافشــكالية فـي انقســام الشـمب إلــى تيـار مفــاو

و خــر

مقـ ــاوم ،كقـ ــول إو المفاوضـ ــات يـ ــدوو مقاومـ ــة لـ ــو تـ ــنجح ،والـ ــر يس محمـ ــود عإـ ــاس ي ـ ـرتهو علـ ــى

مفاوضــات ســلمية وش ـرعية ودوليــة ،ولــو تحق ـ كم نجــاح ،المفاوضــات لــو تحق ـ الــك يــدوو قــوو

المقاومـ ـة ،وممرف ــة الوق ــت المناس ــب لمالهم ــا ،وس ــيإقى الش ــطو الفلس ــطيني ض ــميف ،وافنج ــازات
الفلسطينية على األر

شخصية).

()2

ترتقي إلى مستو تضحيات الشمب الفلسطيني(صـافي:2015،مقايلـة

خاتمة:
يمك ــو كو تت ــوفر عناص ــر النج ــاح لنقط ــة اليداي ــة ،إاا ل ــم ننطلـ ـ م ــو حقيق ــة كو القض ــية

الفلســطينية قضــية تحــرر وطنــي ،وكو اتفــاأ كوســلو فشــا فش ـالن ار م ـان ،وممــايةير القل ـ كو النخإــة
السياس ــية والفر ـ ـ المف ــاو

ف ــي كوس ــلو وم ــا إم ــده ه ــم كنفس ــهم – إاس ــتةناا ري ــاب ال ــر يس ياس ــر

عرفات ،على عكس التغيير في الوفـد المفـاو افسـ ار يلي ،فهـا ُيمقـا كو يـنجح الـايو فشـلوا فـي
المفاوضات منا يدايتها إلى اليوم في قيادو شمب ،وحماية مشروعه الوطني ،فاليديا القوم تفاأ
كوسلو هو ترسيخ الوحدو الوطنية الفلسطينية ،وتفميا منرمة التحر ـر يلدخـال الفصـا ا افسـالمية

لها  ،كحركتي حماس والجهاد افسالمي وريرها .

وااا كانت المرحلة التي يمـر يهـا الشـمب الفلسـطيني مرحلـة تحـرر وطنـي ،إالتـالي يجـب كو

ـاأ وطنـي يجسـد «ركـا ز المصـلحة الوطنيـة المليـا» ،التـي تُ دجمـع
ـامي وطنـي ،ومية ٌ
يكوو هنـاك يرن ٌ
الفلسطينييو وتقتضي توحيدهم في كياو واحد وقيـادو واحـدو ،دوو نفـي التمدديـة التـي تطـرح تنوعـان
في األحزاب والفصا ا ،وتنوعان في اليرامي المتنافسة في إطار مو الوحدو التي تجمع الجميع.

ـاير،
إو ريــاب ا ســتراتيجية الم ديــة ألزمــة النرــام السياســي الفلســطيني لــيس خلـالن ررفيـان عـ ان
يــا خلــا ينيــوم قيــا كو يكــوو وريفي ـان ،خلــا صــاحب المشــرو الــوطني منــا نشــطته األولــى – واو
ي ــدرجات متفاوت ــة ،األم ــر ال ــام يس ــتدعي مراجم ــة اس ــتراتيجية ش ــمولية لمجم ــا الحال ــة السياس ــية
الفلسطينية و نستةني مو الك كحزاب اليسار وم سسات المجتمع المدني.
( )1مقايلة علمية تم إج ار ها مع د .مخيمر كيو سمدو.
()2مقايلة علمية تم إج ار ها مع ك .د .خالد صافي.
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لالك ،إو اليديا الوحيد للمفاوضات هو المفاوضات يـنهي ور يـة جديـدو ،مفاوضـات يتغييـر

منهجــي ،مفاوضــات إاســتخدام كــا مقومــات النجــاح والقــوو علــى طاولــة المفاوضــات ،مفاوضــات
ينفس طو ا ،مفاوضات مستندو إلى صمود على األر  ،واألهـم توريـف خـالأ للـزمو ،هـاا هـو

اليــديا الحقيقــي وال ـواقمي والمملــي ،لحمايــة الحقــوأ والةوايــت الوطنيــة ،والــدفا عــو ح ـ الشــمب
الفلسطيني في تقر ر مصيره ،فالمصالحة هي الخطوو لتحقي الك.
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الجتاان والتوصيات
والا :الجتاان
خلصــت الد ارســة إلــى عــدد مــو النتــا ي التــي تــم اســتنتاجها مــو خــالل تحليــا الإاحــح للم ارحــا
التي مرت يها المفاوضات الفلسطينية افس ار يلية ،والتي خلصت إلـى مـا يمكـو ا سـتفادو منـه فـي
القضــية الفلســطينية ،وكيــف يمكــو كو يســتفاد منهــا فــي إدارو الصـ ار الفلســطيني افسـ ار يلي ،حيــح
إو ه ــاه النت ــا ي كعط ــت تص ــو انر واض ــحان ومراجم ــة موض ــوعية لطييم ــة المفاوض ــات ف ــي القض ــية
الفلسطينية ،إحيح يمكو استغاللها لخدمة القضية الفلسطينية وترسيخ وتمز ز الوحدو الوطنية.
 .1السياسة الفلسطينية ما زالت ريـر قـادرو علـى ممالجـة األسـإاب الر يسـية للقضـايا المحور ـة
في القضية الفلسطينية ،ولم ترت المفاوضات لتطلمات الشمب الفلسطيني و ماله.
 .2الضــمف فــي الموقــف التفاوضــي الفلســطيني وريــاب الت ـوازو يــيو الط ـرفيو ،تــرك المجــال
للطره افس ار يلي يفـر

شـروطه وامالااتـه وحلولـه ،ناهيـك كو اختيـار المفـاو

السـيا

وافعداد والتحضير مو الجانب الفلسطيني سيب عج انز في قيادو المفاوضات وتوجيهها في
المسار السيا.
 .3المفــاو

الفلســطيني يتصــره إشــكا ارتجــالي ،والــك لقلــة الخي ـرو التفاوضــية قــادت إلــى
افس ـ ار يلي كمةــر تماســكان  ،وكمةــر تصــلإان وتمســكان

ارتمــاب األخطــاا  ،فــي حــيو المفــاو
إمطالإه.

 .4كض ــحى المية ــاأ ال ــوطني الفلس ــطيني إم ــد اتف ــاأ كوس ــلو مج ــرد وةيق ــة تار خي ــة عف ــا عليه ــا
الـزمو ،ويمتيـر الميةـاأ هـو الوةيقـة الوحيــدو التـي نالـت افجمـا الـوطني وموافقـة الفصــا ا
واألطر والتيارات والنخب الفكر ـة والشـميية ،وقـد نـص الميةـاأ وكمـد علـى كو فلسـطيو هـي
وطــو الشــمب المربــي الفلســطيني ،وجــزا

يتجـ كز مــو الــوطو المربــي ،وإطــالو وعــد يلفــور

رير القانوني.
 .5تمدد الر

الفلسطينية وةوايتها الوطنية والمقا دية ،فلو المشكلة كميـر مـو كو يحلهـا اتفـاأ

مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحة ،واو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ا تفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاأ سيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كو وقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت منرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التحر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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 اتفاأ كوسلو -في تقر ب المديد مو وجهات النرر ،إ كو هنـاك المةيـر مـو المطلـوبعملـه تخــاا مجموعـة إجـرااات علــى كر

الواقـع ،تتجــاوز المحـاو ت الممتــادو لالســتفادو

التمتيكية مو ا تفاأ الميرم.
 .6إس ار يا ليس لديها ررإة حقيقية فيرام سالم مع الفلسـطينييو ،يـا إو الوقـا ع علـى األر
تشـ ــير إلـ ــى اسـ ــتمرار اتخااهـ ــا لسياسـ ــات ت ـ ـ دم إلـ ــى مز ـ ــد مـ ــو وا عتـ ــداا علـ ــى الشـ ــمب
الفلسطيني وحقوقه ،ومخططها األمير هاه األيام نـز الفلسـطينية عـو كإمادهـا وسياسـاتها،
وتحو لها إلى قضية إنسانية إحتة

تستوجب إ الشفقة وعطف المالم ،إميدان عو الحقوأ

المشروعة.
 .7إو ري ـ ــاب ةقاف ـ ــة الشـ ـ ـرامة الوطني ـ ــة ع ـ ــو الس ـ ــاحة الفلس ـ ــطينية والتنك ـ ــر الفص ـ ــا لي خ ـ ــا
إا ســتفحال ،وتجربــة الســنوات الماضــية إمــا احتوتــه مــو م ـمس فــي رــا ا نقســام وتورــا
المحتا ،لم تمو كافية فعادو صيارة التفكير الفصا لي إاتجـاه شـرامة حقيقيـة ،وا سـتقامة
علــى ر يــة جاممــة تغلــب المشــترك الــوطني المــام علــى ا عتإــار الفصــا لي الضــي  ،فــنحو
الفلســطينييو نحتــاج إلــى طر ـ الش ـرامة الوطنيــة التــي تشــكا القاعــدو الصــلإة فــي مواجهــة
ا حتالل وتحدياته ،ونحتاج إلى تملم الدروس والمير مو كخطا نا.
 .8الرــروه السياســية وا قتصــادية إمــد كحــداح عــام  ،2007كدت إلــى اختفــاا إم ـ

القــيم

الوطنيـ ــة واألخالقيـ ــة التـ ــي تُ سـ ــس لقيـ ــام الوحـ ــدو الوطنيـ ــة ،وانمكـ ــس الـ ــك علـ ــى التماسـ ــك
ا جتم ـ ــاعي والسياس ـ ــي ،

ي ـ ــدل إ عل ـ ــى ض ـ ــمفه وكن ـ ــه

يمتل ـ ــك الق ـ ــوو عل ـ ــى طاول ـ ــة

المفاوضات ،وكصإحت وريفـة السـلطة الفلسـطينية ودورهـا لـيس لخدمـة الشـمب الفلسـطيني
يا لخدمة كمو إس ار يا.
 .9يمكو القول كو ا نقسام الفلسطيني كةر على مستو النسيي ا جتمـاعي والةقـافي إمـا فيهـا
المالقات ييو الزمالا واألصدقاا واألقارب واألسرو ،وكرهرت المديد مو الوقـا ع والد ارسـات
الميدانيــة لمينــات طالــت ار ه إلــى كو ا نقســام طــال كهــم ينيتــيو همــا األس ـرو والمدرســة،
ووصــا األمــر كمــا كشــارت الد ارســات إلــى القطيمــة يــيو األرحــام ،والــى قطــع الصــالت يــيو
األسرو الواحدو ،التي يجب كو تموو متحدو ،وعلى قلب واحد ،وصار التمصب الحزبـي كو
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الفصا لي كقو إكةير مو التمصب المـا لي ،وكُقحمـت الجاممـات والمماهـد والمليـات كصـالن
في متاهة الصراعات الداخلية.
 .10ريــاب افرادو الصــادقة والمــزم األميــد لتحقيـ مصــالحة وطنيــة حقيقيــة ،حتــى كصــإح هنــاك
ض ــمف ف ــي ص ــناعة القـ ـرار الفلس ــطيني للقي ــادو الفلس ــطينية ،ووص ــا األم ــر إل ــى الت ــدخا
األمر كي وافس ار يلي ،وشرو الرباعية وريرها مو األطراه المربية المنحازو فس ار يا.
 .11يجد المةقف المخلـص لوريفتـه و كريـه تسـويقان ألعمالـه وجهـوده ،وكصـإح الـك حكـ انر علـى
كيناا طرفي الممادلة ،مما كضمف حالة افيدا الةقافي والسياسي الام يمتير عامالن حيويان
في حياو األمم والشموب.
 .12الخـاله القــا م يــيو الفصــا ا لــيس خالفـان فرعيـان ،يــا اخــتاله منهجــي كيــديولوجي ،لــاا فــلو
كم ق ـرار إشــطو المفاوضــات ســتإقى قا مــة ،فا ختالفــات الجوهر ــة تجملنــا ريــر متفــا ليو
إالوح ــدو إو تحقق ــت ،وم ــع ال ــك فلنه ــا ري ــر مس ــتحيلة إاا التق ــى الطرف ــاو عل ــى مص ــلحة
مشتركة وليست م قتة ،وهاه المصلحة ينإغي كو تموو مصلحة فلسطيو.
 .13تــردم النرــام السياســي الفلســطيني ،وريــاب الش ـرامة السياســية ،وانمــدام التواف ـ الــوطني،
نتيجة لتخطاا التي وقمت فيها الفصا ا وخصوصان حركتي فتح وحماس.
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ثانياً :التوصيات
يــد للسياســة الفلســطينية كو تتخــا خط ـوات عمليــة سياســية لتمــوو قــادرو علــى ممالجــة

.1

األس ــإاب الر يس ــية للقض ــايا المحور ــة ف ــي القض ــية الفلس ــطينية ،وكو ترتـ ـ إالمفاوض ــات
لتتناسب مع تطلمات الشمب الفلسطيني و ماله.
 .2ضــرورو د ارســة عوامــا الضــمف فــي الموقــف التفاوضــي الفلســطيني لفــر
الطرفيو ،وعدم ترك مجال للطره افس ار يلي يفر
 .3تــدر ب الوفــد المفـاو

الت ـوازو يــيو

شروطه وامالااته وحلوله.

الفلســطيني ،وامســاإه الخيـرات التفاوضــية الالزمــة التــي تمنمــه مــو

المواقــف ا رتجاليــة وارتمــاب األخطــاا ،والتني ـ إالمصــاعب وافشــكاليات التــي يمكــو كو
تواجهه.
 .4د ارس ــة الخط ــا واليـــدا ا ا س ــتراتيجية والتني ـ ـ إالمص ــاعب وافشـ ــكاليات الت ــي يمكـــو كو
تواجه ـ ــه المف ـ ــاو

الفلس ـ ــطيني ،ووض ـ ــع الس ـ ــينار وهات المتوقم ـ ــة الق ـ ــادرو للتغل ـ ــب عل ـ ــى

المفاوضات.
 .5ضـ ــرورو مشـ ــاركة كافـ ــة الفصـ ــا ا الفلسـ ــطينية فعـ ــادو ينـ ــاا منرمـ ــة التحر ـ ــر الفلسـ ــطينية
وتمةيلهــا علــى كســاس ش ـرامة حقيقــة ،واعــادو ينــاا كولويــات المشــرو الــوطني علــى كســس
ترف

التنازل عو األر

وتحمي خيار المقاومة.

 .6تفميا المالقات الدولية مع الم سسات والهي ات الدولية ،فجإار إس ار يا علـى إيـرام سـالم
حقيقي مع الفلسطينييو.
.7

إعــادو النرــر فــي ا تفاقيــات التــي وقمتهــا حركــة فــتح ،وربمــا إلغــاا كو تمــديا عــدد منهــا
إا ستمانة إطخصـا ييو وم ارمـز كإحـاح فلسـطينية مسـتقلة القـرار ،دوو النرـر إلـى الموامـا
الخارجية التي قد تضغا فعاقة األمر.

 .8المما على إيجاد صحوو فلسطينية تقود إلى تيني مشرو إنقاا فلسـطيني يحـاول إنقـاا مـا
يمكو إنقااه في هـاه المرحلـة ،و تطلـب الـك إعـادو صـيارة المشـرو الـوطني الفلسـطيني،
واعادو ا عتإار للقضية الفلسطينية.
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 .9إعـادو يرمجــة وعــي الجمهــور إاتجــاه الحقــوأ الوطنيـة ،وهــاا يتطلــب تمــر س ةقافــة الشـرامة
الوطني ــة والرق ــي إمس ــتو الخط ــاب السياس ــي الم ــام ،والتمي ــوم الموج ــه لل ــداخا لالرتق ــاا
يجمهــور يتمتــع يةقافــة سياســية واعيــة ،التمتــع يــلرادو صــادقة وعــزم كميــد لتحقي ـ مصــالحة
وطنية حقيقية حتى يكوو إاستطاعتنا صناعة قرار وطني فلسطيني دوو ايتزاز كو تدخا.
 .10تمز ز القيم الوطنية واألخالقية لقيام وحدو وطنية شـاملة ،تـ دم إلـى التماسـك ا جتمـاعي
والسياســي ،ممالجــة ةــار ا نقســام الفلســطيني مــو خــالل تفميــا اللجــاو التــي كُقــرت ،مةــا
اتفاأ مكة والشاطع.
 .11إصــالح النرــام السياســي الفلســطيني وتمــر س الش ـرامة السياســية الحقيقيــة يــيو األح ـزاب
الفلســطينية ،ولــيس مجــرد مصــالحة يــيو فــتح وحمــاس ،الــك ألو الشــمب الفلســطيني كميــر
مو الفصيليو ،والشمب يضع التدايير الالزمة لضإا سلوك الفصا ا الفلسطينية.
 .12نحـ ــو إحاجـ ــة لتطـ ــو ر قـ ــدراتنا المسـ ــكر ة لم ـ ــي ن ـ ـ ةر علـ ــى مي ـ ـزاو القـ ــو علـ ــى طاول ـ ــة
المفاوضــات ،ولهــاا يجــب دعــم المقاومــة فــي قطــا ر ـزو وتفميلهــا إالضــفة الغربيــة ،وهــاا
إالتطمي ــد يتطل ــب القف ــز ع ــو ا تفاقي ــات الموقم ــة م ــع إسـ ـ ار يا ،والتركي ــز عل ــى المص ــلحة
الوطنية الفلسطينية.
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المصادر والمراعا
المراعا العربية
والا :الكتا:
 اإحـ ـ ـ ــيص ،حسـ ـ ـ ــو و وا ـ ـ ـ ــا ،سـ ـ ـ ــمد:)2008(.التطـــــــــورات األمجيـــــــــة فـــــــــي الســـــــــلطةالفلسطيجية  ، 1 .2007-2006مركز الز تونة ،ييروت.

 ايـ ـ ـ ـ ار  ،إيـ ـ ـ ـراهيم :)2003(.فلســـــــطي فـــــــي ـــــــالم متغيـــــــر ،الم سس ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ــطينيةلإلرشاد القومي ،رام هللا.

 كي ـ ـ ــو الحس ـ ـ ــو ،وا ـ ـ ــا :)2008(.زمـــــــة الخطـــــــاا السياســـــــي الفلســـــــطيجي ومشـــــــ داالجحول المعياري ،مركز دراسات الوحدو المربية ،ييروت.

 كيو إكر ،مصطفى :)2005(.المرعا في التفاوض الجاعح "مدخج استراتيعي سـلوكي"،الدار الجاممية للطإاعة والنشر والتوز ع ،افسكندر ة.

 كي ــو دي ــة ،كحم ــد:)2004(.الفســـاد و آليـــات مكافحتـــ  ،حق ــوأ الطإ ــع والنش ــر محفور ــةلال تاله مو كجا النزاهة والشفافية و المساالة(كماو) ،القدس.

 كيــو شــنب ،حســيو :)2001(.دراســات ومحاض ـرات فــي ف ـ التفــاوض ،جاممــة فلســطيو،رزو.

 -كيو شيخة ،نادر :)2008(.صول التفاوض ،دار كسامة للنشر والتوز ع ،عماو.

 -كيو عامود ،محمد :)2010(.التفاوض الدولي ،دار الفكر الجاممي ،افسكندر ة.

 كيو عرفة ،عيد الـرحمو :)2013(.الفسـاد فـي المعتمـا الفلسـطيجي ،ا ـتاله مـو كجـاالنزاهة و المساالة كماو ،رام هللا.

 كي ــو عفيف ــة ،ط ــالل :)1998(.الدبلوماســـية واالســـتراتيعية فـــي السياســـة الفلســـطيجية. .1997-1897فلسطيو.

 كيو قحف ،عيد السـالم :)1989(.سياسات األ مال والممارسات اإلدارية فـي المجظمـاتالصجا ية والتعارية ،م سسة الشإاب ،جاممه افسكندر ة.

 كي ـ ـ ـ ـ ــو نح ـ ـ ـ ـ ــا ،كس ـ ـ ـ ـ ــامة وج ـ ـ ـ ـ ــاد ،عم ـ ـ ـ ـ ــاد وكي ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـ ــمدو ،مخيم ـ ـ ـ ـ ــر و عي ـ ـ ـ ـ ــد الواح ـ ـ ـ ـ ــد،م ـ ــاهر :)2012(.مســــــيرة المتغيــــــرات السياســــــية و ثرهــــــا لــــــم سياســــــات مجظمــــــة
التحريــــــر الفلســــــطيجية مــــــ الجشــــــأة للــــــم وســــــلو ،دار الجنـ ـ ــدم للنشـ ـ ــر والتوز ـ ـ ــع،

القدس.

 كيو ر ا ،كميو :)1989(.م ارات التفاوض ،مركز تدر ب يتروميو ،الر ا129

.

 إدر ــس ،ةايــت :)2005(.التفـــاوض اســـتراتيعيات وتكتيكـــات وم ـــارات تطبيقيـــة .ال ــدارالجاممية ،المراأ.

 كندرسوو ،إاربارا :)2010(.م ـارات التفـاوض االحترافـي ،مكتإـة الهـالل للنشـر والتوز ـع،القاهرو.

 ا ــتاله م ــو كج ــا الن ازهـ ـة و المس ــاالة كم ــاو :)2012(.الفســـاد الـــداء و الـــدواء،1 ،م سسة كفينا تا كفينا ،فلسطيو.

 إالنتــيو ،فــاليرم :)2011( .لدارة المفاوضــات :االســتراتيعيات – الم ــارات واألســاليا،التقدم الملمي للنشر والتوز ع ،عماو.

 يلقز ز ،عيد افلـه :)2006(.زمـة المشـرو الـوطجي الفلسـطيجي مـ فـتح للـم حمـاس،مركز دراسات الوحدو المربية ،ييروت.

 -حسو ،محمد :)2010(.مبادئ التفاوض ،دار إةراا للنشر ،عماو.

 حس ــيو ،ع ــدناو :)1998(.التســـوية الصـــعبة :دراســـات فـــي االتفازيـــات و المعاهـــداتالعربية واإلسراايلية  ،مركز الدراسات ا ستراتيجية والإحوح ،ييروت.

 الحم ـ ـ ــد ،جـ ـ ـ ـواد( :)2005مجظمـــــــة التحريـــــــر الفلســـــــطيجية جحـــــــو مشـــــــرو بجيـــــــويسياسي ،مركز دراسات الشرأ األوسا ،عماو.

 الحمد ،جواد :)1994(.مستقبج السوم في الشرس األوسط ،الم سسة المتحدو للد ارسـاتوالإحوح ،عماو.

 الخالــدم ،رشــيد :)2008(.القفــص الحديــدي :زصــة الص ـ ار الفلســطيجي لقامــة دولــة ،الم سسة المربية للدراسات و النشر ،ييروت.

 الخزرجي ،تامر:)2004(.الـجظم السياسـية الحديثـة والسياسـات العامـة ،دار مجـد وم،عماو.

 الخضيرم ،محسو :)2003(.مبادئ التفاوض ،1 .مجموعة النيا المرب ،القاهرو. -رزقة ،يوسف :)2005(.تعربة المقاومة واالجتفاضة حتم ام .2015رزو.

 الزه ارنــي ،كحمــد:)1992(.السياســة الســعودية فــي الــداارة العربيــة ،موقــع الملــك خالــد،الر ا

.

 -سميد ،إدوارد :)1995(.زة ريحا سوم مريكي ،دار المستقيا المربي ،القاهرو.

 ســميد ،إدوارد :)2012(.ج ايـــة مليـــة الســـوم وســـلو ومـــا بعـــدها ،1 ،دار ارداب،ييروت.

 -السمرو ،ز اد :)2008(.ف التفاوض ،دار كسامة للنشر والتوز ع ،عماو.
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 شارب ،جيو :)2003(.م الديكتاتورية للم الديمقراطية لطار تصـوري للتحـرر ،ترجمـةدار عمر ،م سسة كليرت كينشتايو ،يوسطو.

 الش ــهاوم ،إي ـ ـراهيم :)2010(.ثقافــــة التفــــاوض و الحــــوار ،1 ،حقـ ــوأ الطإـ ــع والنشـ ــرللم لف ،المراأ.

 عــارورم ،نصــير :)2000(.مريكــا الخصــم والحكــم :دراســة توثيقيــة فــي مليــة الســومومجاورات واشجط مجذ  ،1967مركز دراسات الوحدو المربية ،ييروت.

 ع ــامر ،س ــامح و قن ــديا ،ع ــالا و الص ــميدم ،نيي ــه.)2011(.لدارة التفـــاوض ،1 ،دارالفكر ناشروو وموزعوو.

 -عر قات ،صا ب :)2008(.الحياة مفاوضات ،1 ،جاممة النجاح الوطنية ،فلسطيو.

 عفيفــي ،صــدي  ،وجــرميو ،ســمد :)2003(.التفــاوض الفعــال فــي الحيــاة واأل مــال،7 ،مكتإة عيو شمس ،افسكندر ة.

 -المالأ ،إشير:)2010(.لدارة التفاوض ،دار اليازورم الملمية للنشر والتوز ع ،عماو.

 عل ـ ــى ،جم ـ ــال :)2012(.مبـــــادئ العلـــــوم السياســـــية ازتـــــراا وازعـــــي مـــــ المفـــــاهيموالمتغيرات ،دار النهضة المربية ،القاهرو.

 -قاسم ،عيد الستار :)1998(.الطريق للم ال زيمة ،المكتإة الجاممية ،نايلس.

 قاسم ،عيد السـتار :)2002(.المـوعز فـي القضـية الفلسـطيجية ،1 .المكتإـة الجامميـة،نايلس.

 قر ــع ،كحمــد :)2008(.المفاوضــات المتعــددة األط ـراف لعمليــة الســوم بــدايات ملتبســةوج ايات م علة ،م سسة الدراسات الفلسطينية ،ييروت.

 الميالنــي ،هيــةم :)1998(.الجظريــة اإلس ـراايلية فــي التفــاوض ،مركــز الد ارســات المربــياألوروبي ،ييروت.

 محفوظ ،محمد :)2004(.اإلصوح السياسي والوحـدة الوطجيـة ،المركـز الةقـافي المربـي،الدار الييضاا.

 مص ــطفى ،محم ــد :)2012(.لـــم التفـــاوض بـــي الجظريـــة والتطبيـــق ،1 .دار اليداي ــةناشروو وموزعوو.

 مصلح ،عييـر :)2013(.الجزاهـة و الشـفافية فـي موع ـة الفسـاد ،حقـوأ الطإـع والنشـرمحفورة لال تاله مو كجا النزاهة والشفافية و المساالة(كماو) ،القدس.

 -ممال ،ناجي :)1994(.األصول العلمية في لدارة المبيعات .عماو.

 نصـ ــر ،يوسـ ــف :)2001(.فوضـــــم الســـــوح و مـــــ المعتمـــــا الفلســـــطيجي ،منشـ ــوراتو ازرو افعالم ،1 ،رام هللا.
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 -نميـرات ،ار ــد :)2011(.دراســة حالــة الموز ـ

الفلســطيجي فــي المفاوضــات الفلســطيجية

اإلس ـراايلية مجــذ جــابولس  ،2011-2007المركــز الفلســطيني للديمقراطيــة والد ارســات،
نايلس.

 نوفــا ،كحمــد و خــروو :)2007(.مجظمــة التحريــر الفلســطيجية تقيــيم التعربــة و ل ــادةالبجاء ،مركز الز تونة للدراسات وا ستشارات ،ييروت.

 نوفا ،ممدوح :)1996(.االجقوا سرار مفاوضات المسار الفلسطيجي مدريد-واشـجط ، ،1دار الشروأ للنشر و التوز ع ،رام هللا.

 -الهزايمة ،على ،و عو

 ،محمـود :)2006(.المـدخج للـم فـ المفاوضـات ،دار ومكتإـة

الحامد للنشر ،عماو.

 ه ــالل ،جمي ــا :)1998(.الجظـــام السياســـي بعـــد وســـلو .الم سس ــة الفلس ــطينية لد ارس ــةالديمقراطية والوحدو المربية ،فلسطيو.

 ه ـ ــالل ،جمي ـ ــا :)2006(.التجظيمــــــات واألحــــــزاا السياســــــية الفلســــــطيجية ،الم سس ـ ــةالفلسطينية للدراسات الديمقراطية ،رام هللا

 يوسف ،كحمد :)2015(.التيـ الفلسـطيجي تسـا الت مقلقـة و فكـار وطجيـة حـاارة ،ييـتالحكمة ،فلسطيو.
ثاجيا :الرسااج العلمية:
 دروي ـ ـ  ،عيـــد السـ ــالم :)2013(.ثــــر االخــــتول فــــي شــــروي التفــــاوض الفلســــطيجياإلســـــــراايلي لـــــــم ليعـــــــاد حـــــــج للقضـــــــية الفلســـــــطيجية .رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير ري ـ ـ ــر

المنشورو .قسم التخطيا والتنمية السياسية ،جاممة النجاح الوطنية :نايلس.

 -دروي ـ ـ ـ  ،عيـ ـ ــد المز ـ ـ ــز :)2013(.آليــــــات تعزيــــــز الوحــــــدة الوطجيــــــة بــــــي القــــــوى

والفصــــااج الفلســــطيجية و ثرهــــا فــــي التجميــــة السياســــية فــــتح وحمــــاس جموذعــــ ا.

رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير .قس ـ ـ ــم التخط ـ ـ ــيا والتنمي ـ ـ ــة السياس ـ ـ ــية ،جامم ـ ـ ــة النج ـ ـ ــاح الوطني ـ ـ ــة،

نايلس.

 الديراوي ـ ــة ،مص ـ ــطفى :)2009(.دور االجتخابـــــات العامـــــة فـــــي تعزيـــــز الديمقراطيـــــةداخــــج م سســــات الســــلطة الوطجيــــة الفلســــطيجية .رسـ ــالة ماجس ــتير .جامم ــة القـــدس،

فلسطيو.

 ص ـ ــقر ،وس ـ ــام :)2010(.الثقافـــــة السياســـــية واجعكاســـــ ا لـــــم مف ـــــوم المواطجـــــةلــــدى الشــــباا العــــامعي فــــي زطــــا

ــــزة .2009-2005رسـ ــالة ماجسـ ــتير .قسـ ــم

الملوم السياسية ،كلية ا قتصاد والملوم افدار ة ،جاممة األزهر :رزو.
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 طالـ ــب ،موسـ ــى :)2011(.دور اإل ـــــوم الفلســـــطيجي فـــــي تعزيـــــز الوحـــــدة الوطجيـــــةلـــــدى طالبـــــات العامعـــــات الفلســـــطيجية فـــــي زطـــــا

ـــــزة .رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير ري ـ ــر

المنشورو  .جاممة األزهر :رزو.

 عرفـ ــات ،حنـ ــيو :)2005(،ثــــر اتفــــاس وســــلو لــــم الوحــــدة الوطجيــــة الفلســــطيجيةواجعكاســــــات

لــــــم التجميــــــة الوطجيــــــة .رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير .قس ـ ــم التخط ـ ــيا والتنميــ ــة

السياسية ،كلية الدراسات المليا ،جاممة النجاح الوطنية :نايلس.

 عمي ـ ــر ،ميس ـ ــوو :)2012(،الجخبـــــة السياســـــية الفلســـــطيجية و ثرهـــــا لـــــم الوحـــــدةالوطجيــــة -جخبــــة المعلــــس التشــــريعي الفلســــطيجي الثــــاجي .رسـ ــالة ماجسـ ــتير .قسـ ــم
التخط ـ ـ ــيا والتنمي ـ ـ ــة السياس ـ ـ ــية ،كلي ـ ـ ــة الد ارس ـ ـ ــات الملي ـ ـ ــا ،جامم ـ ـ ــة النج ـ ـ ــاح الوطني ـ ـ ــة:
نايلس.

ثالثا :المقابوت الشخصية:
 إيـ ـ ـ ـراهيم ،عي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحمو ،2015:ســـــــتاذ العلـــــــوم السياســـــــية بعامعـــــــة بيرزيـــــــت،مساا.
05:00 ،2015/09/12
ن

 كي ــو س ــمدو ،مخيم ــر ،2015:ســـتاذ مشـــارك فـــي العلـــوم السياســـية بعامعـــة األزهـــر، 01:00 ،2015/09/16ره انر.

 كيو شمالة ،فـايز ،2015:كاتا ومحلـج سياسـي ،ضـو المعلـس الـوطجي الفلسـطيجي،مساا.
06:00 ،2015/09/03
ن

 كيـو شـنب ،حســيو ،2015 :كاتـا ومحلــج سياســي ،ضـو المعلــس الــوطجي ،م ســسمساا.
كلية اإل وم بعامعة فلسطي واألزصم05:00 ،2015/09/13 ،
ن

 ي ـ ــدراو ،من ـ ــة ،2015 :ســـــتاذ العلـــــوم السياســـــية بعامعـــــة القـــــدس " بـــــو ديـــــس"، 04:30 ،2015/09/11عص انر.
 حمـ ـ ــاد ،كحمـ ـ ــد ،2015:ســـــــتاذ اإل ـــــــوم والعوزـــــــات الدوليـــــــة بعامعـــــــة األزصـــــــم، 12:00 ،2015/09/20ره انر.

 حمــودو ،ســمير ،2015 :ســتاذ العلــوم السياســية بعامعــة بيرزيــت،2015/09/11 ، 11:30صإاحان.
 صـ ـ ـ ـ ــافي ،خالـ ـ ـ ـ ــد ، 2015:ســــــــــتاذ دكتــــــــــور فــــــــــي تــــــــــاري العــــــــــرا الحــــــــــديثوالمعاصر 11:00 ،2015/10/03،صإاحان.

 عيد الجواد ،صـالح ،2015:ستاذ العلوم السياسية بعامعة بيرزيـت،2015/09/08 ، 10:00صإاحان.
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 المجرم ــي ،محم ــود ،2015/09/16 ،2015:الخبيـــر االســـتراتيعي ،الكاتـــا والمحلـــجالسياسي ،جااا عامعة فلسطي للش و األكاديمية 08:00 ،صإاحان.

 -عــو

 ،ســمير ،2015:ســـتاذ العلـــوم السياســـية بعامعـــة بيرزيـــت،2015/09/22 ،

مساا.
07:00
ن

 يوسف ،كحمـد ،2015 :كاتـا سياسـي  ،المستشـار السياسـي األسـبق لـرايس الـوزراءالفلسطيجي ،رايس معلس لدارة بيت الحكمـة الفلسـطيجي ،ول راـيس للعجـة الحكوميـة

لكســر الحصــار ،وكيــج وزارة الخارعيــة الفلســطيجية الســابق11:00 ،2015/08/19 ،

صإاحان.
رابع ا :الدوريات والتقارير:
 كي ــو النجـ ــا ،إيـ ـراهيم :)2009( .مداخلــــة خــــول جــــدوة بعجــــوا الحــــوار الــــوطجي :مــــاذايقول المتحاورو  .سياسات(.المدد .)8

-

كي ـ ـ ــو الهيج ـ ـ ــا ،إيـ ـ ـ ـراهيم :)2007(.الفكــــــــر السياســــــــي لحمــــــــاس مقاربــــــــات الثابــــــــت
والمتغيــــــــــــــــــر ،مرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز الز تون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وا ستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
=http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a

 األهـ ـ ــدو ،فرهـ ـ ــاد :)1987(.فــــــ و آداا لــــــم التفــــــاوض .اتحـ ـ ــاد جمميـ ـ ــات التنميـ ـ ــةافدار ة(.المدد .)1

 اليردو ـ ــا ،ص ـ ــالح.)2009(.مداخلـــــة خـــــول جـــــدوة بعجـــــوا الحـــــوار الـــــوطجي :مـــــاذايقول المتحاورو  .كدارها عاطف كيو سيف .سياسات(.المدد .)8

 يلقز ــز ،عيـــد افل ــه :)1993(.ــــ االتفــــاس الفلســــطيجي اإلســــراايلي لــــيس باإلمكــــاسو مما كا  .المستقيا المربي( .المدد .)178

 التقر ـ ـ ــر ا سـ ـ ــتراتيجي"  :)2011(."29المصــــــالحة بــــــي فــــــتح وحمــــــاس التطــــــوراتواالحتماالت ،مركز الز تونة للدراسات وا ستشارات.

 -تقر ر مدار ا ستراتيجي:)2009(.المشهد افس ار يلي .2007

 الجربـ ــاوم ،علـ ــي :)2009(.المفاوضــــات العربيــــة والفلســــطيجية مــــا لســــراايج :األرسوالحج ،الم تمر السنوم التاسع لمركز الخليي للدراسات ،الشارقة.

 جقم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ،ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورج :)2008(.الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيوو والممض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت الةالة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتالفلسطينية( ،المدد .)76

 حج ـ ــازم ،محم ـ ــد:)2009(.مجظمــــــة التحريــــــر الفلســــــطيجية وحركــــــة حمــــــاس صــــــ ارلم التمثيج الفلسطيجي(.المدد .)24
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 الحمـــد ،ج ـ ـواد :)2006(.مســــتقبج الصــــ ار العربــــي -اإلســــراايلي حتــــم ــــام 2015ودور األحـــــزاا العربيـــــة فـــــي حســـــم الخيـــــارات مقدمـــــة لمـــــ تمر األحـــــزاا العربيـــــة)،

دمش .

 ح ـ ـوار مفتـ ــوح حـ ــول تــــأثير االجقســــام لــــم المشــــرو الــــوطجي الفلســــطيجي)2007(.مجلة الدراسات الفلسطينية(.المدد.)69

 س ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،وليــ ـ ـ ـ ـ ــد :)1999(.العوزــــــــــــــة الفلســــــــــــــطيجية -الفلســــــــــــــطيجية ،السياســ ـ ـ ـ ـ ــةالفلسطينية(.المدد.)22

 سـ ـ ــميد ،محمـ ـ ــد :)1997(.تــــــأموت حــــــول ســــــلوا المفــــــاوض اإلســــــراايلي .الفكـ ـ ــرالمربي(.المدد .)4

 -الش ـ ــيخ ،خلي ـ ــا :)2005(.موزــــــ

الشــــــي

حمــــــد ياســــــي مــــــ الوحــــــدة الوطجيــــــة،

م تمر افمام الشهيد كحمد ياسيو ،الجاممة افسالمية :رزو.

 -الطنـ ــاني ،ممـ ــيو :)2004(.الحـــــوار الفلســـــطيجي واالجســــحاا االســـــراايلي مـــــ

ـــــزة،

مجلـ ـ ـ ـ ــة التخط ـ ـ ـ ـ ــيا الفلسـ ـ ـ ـ ــطيني( ،الم ـ ـ ـ ـ ــدد  ،)125متـ ـ ـ ـ ــوفر عل ـ ـ ـ ـ ــى مركـ ـ ـ ـ ــز التخط ـ ـ ـ ـ ــيا
الفلسطيني ا لمترونيhttp://www.oppc.pna.net/index.html .

 عمـ ـ ـ ـ ـ ــايرو ،محمـ ـ ـ ـ ـ ــد :)2009(.باجتظـــــــــــــار خطـــــــــــــاا وبامـــــــــــــا ،مجلـ ـ ـ ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ـ ـ ــتقياالمربي(،المدد.)369

 كي ــالي ،ماج ــد :)2006(.األزمــــة الفلســــطيجية والتطــــورات الراهجــــة حــــوار مــــا موســــمبو مرزوس .الدراسات الفلسطينية(.المدد .)67

 كيـ ـ ــالي ،ماجـ ـ ــد :)2009(.معضــــــوت الحركــــــة الوطجيـــــــة الفلســــــطيجية بــــــي خجـــــــوالمفاوضي وعجوح المقاومي  .ش وو عربية(.المدد .)137

 محفـ ــوظ ،محمـ ــد :)2011(.الحــــوار الــــوطجي وآفــــاس الوحــــدة الوطجيــــة ،مجلـ ــة الواحـ ــةالخليي المربي.

 مركـ ــز د ارسـ ــات الشـ ــرأ األوسـ ــا :)2014(.نـ ــدوو بعجـــــوا المفاوضـــــات "اإلســـــراايلية-الفلسطيجية" ومخاطرها لم الوحدة الوطجية األردجية ،األردو.

 مهـ ــدم ،عييـ ــر :)2012(.مف ــــوم الوحـــــدة الوطجيـــــة و طـــــرس تعزيزهـــــا فـــــي العـــــراس.المجلة السياسة الدولية(.المدد .)22

-

مهن ـ ــا ،رب ـ ــاح :)2009(.تعثــــــر الحــــــوار الفلســــــطيجي والبــــــدااج الوطجيــــــة الوحدويــــــة،

موق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وكالــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
. http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=99633
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