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 ســاّدحين حلظــتسيسث ألجيِ اىيْايل .. ًاىخــِ ..  سؤًًاى نٌُاحلإىل 

 اىغاىْتأٍِ إىْل .. ػائياغَسحنــِ بــدً.. بيحظــت 

 ًاهنَس ػسقو ىٌْفس ىقَت ػْشنا، ٍِ أفنَ صحخو ٍِ أجو زفؼخنا ..إىل 

  اىؼصّصًاىدُ إىْل ًصابس ًمافح ٍِ أجينا .. 

 ٍِ اّخظسثإىل  جيِ ..أل .. ًصربث ًحتَيج بْدُث إىل ٍِ أخر

  بْبتشًجيت احل إىْلىره اىيحظاث اىسؼْدة .. بشٌقٍ 

 ّدٍ*زشاُ*زمياض*زغدِ أٍرياحً ػبد احلنٌْإىل ًيل اىؼيد 

 أخٌايل ًخاالحِإىل  ..أػَاٍِ ًػَاحِ إىل إىل إخٌاِّ ًأخٌاحِ .. 

  ٍؼيََِّ األفاضوأساحرحِ ًإىل  ..ًشٍالئِأصدقائِ ً أقسبائِإىل 

 صحين ًشجؼينّمو ٍِ إىل .. اإىل موّ ٍِ ػيَين حسفً

 ُ األسٌد اىسابضت خيف اىقضبا إىل  .. ااألمسً ٍنا مجْؼً اءاىشيد إىل 

 ادلسابط ابسصاٍد اىصٌز .. إىل شؼبنا اىطني ػيَ اىثغادلساباىسجاه إىل 

 غ.أىدُ مثسة جيدُ ادلخٌاضأقصاّا احلصِّ .. إىل  إىل أزضنا فيسطني ..
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 وتقدير كرٌشُ

انذي بنعًخو حخى انصاحلاث، فاحلًد هلل ..  ااحلًد ًانشكز هلل حعاىل أًنً

انذي  ،و ًسهىٍعه صهى اهللاملزسهني حمًد سٍد عهى  ًانصالة ًانسالو

 ،احلكًت ًاملٌعظت احلسنتإىل  عهًنا حسٍ احلٌار ًاملفاًضت، ًدعاَا

 جاَيب..إىل  ًنكم يٍ ساَدًَ ًًقف ،ًنشًجيت ٌانديَّثى انشكز ن

 /ًاندكخٌر ،حمًد املدىٌٌ /انـدكخٌر رسانيتعهـى  نيكًا أشـكز املشـزفَ

شجٍع .. صٍاث ًحجٍياث ًحٌعهى يا قدياه يل يٍ حٌ انشاعزكًال 

 ايزععدَاٌ أبٌ ًاندكخٌر/  حمًٌد انعجزيًدكخٌر/ نه كذنكًانشكز 

يٍ  ة ًانسٍاسترٍت ادإداميأكاد كًا أشكزيناقشت ىذه انزسانت .. نقبٌهلًا 

كم يٍ أجزٌج يعيى إىل  ًانشكز يٌصٌل ..ًسيالءأكادميٍني ًعايهني 

ًأخص بانذكز  ،ًإىل كم يٍ ساعدًَ يف إمتاو ىذه انزسانت .. املقابالث

 ٌهعهى يا بذن "أبٌ ٌاسز"، ًريةأ. َشأث أبٌ عَ كذنكً، يطز أخً خاند

 ..جشٌم انشكز ًانعزفاٌمجٍعًا  يين فهكى..  يدجًقج ًيٍ يعً 

 اىباحث/ حمَد ٍطس 
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 الممخص
 كيفية إدارة المفاكضاتعمى  تسميط الضكءإلى  ،كؿصف تةككنة مف ستيدؼ ىذه الدراسة كالم

اعتمد قد ك ، (ـ2006-2014) عمى قطاع غزة "اإلسرائيمي"العدكاف حمبلت  خبلؿ الفمسطينية
كالمنيج  ،كالمنيج المقارفالتػػاريخي،  جيمنالالباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، ك 

 .الشخصية المقابمة استخدـ أداة، كذلؾ اتالدراس ا النكع مفىذمع متيا ءلمبلاالستشرافي، 
ت، ككيفية إدارتيا الحديث حكؿ ماىية كأىمية المفاكضا ولالفصل األ  في الدراسة تناكلت

 نيالفصل الثافي الدراسة ناقشت ك  .كذلؾ التطكر التاريخي لممفاكضات تبنجاح، كتناكل
ككذلؾ المفاكضات لحؿ  ،كمجاؿ المفاكضات السياسية كالعسكرية ،مفاكضات السمـ كالحرب

تجربة  ثـت الفيتنامية مع الفرنسييف كاألمريكييف، تجربة المفاكضاإلى  ثـ تطرقت ،النزاعات
 ،"اإلسرائيمي"السمطة الكطنية الفمسطينية مع االحتبلؿ ك مفاكضات منظمة التحرير الفمسطينية 

 "كفاء األحرار"إدارة مفاكضات صفقة  ثالثالفصل الفي ناقشت ك  التجارب. تمؾلبلستفادة مف 
 رابعالفصل ال ت فيكناقش ،"اإلسرائيمية"لمعتقبلت مف السجكف كا ،لتحرير األسرل الفمسطينييف

الفصل ي فت ناقشك  .(ـ2012)كعدكاف  (ـ2009-2008)إدارة المفاكضات خبلؿ عدكاف 
كاألخير  سادسالفصل الكتـ تخصيص  .(ـ2014)إدارة المفاكضات خبلؿ عدكاف  سخامال

إلدارة  ،ر عممي مقترح، كلتقديـ تصك "اإلسرائيمي"الستشراؼ مستقبؿ المفاكضات مع االحتبلؿ 
 تفاكضية فاعمة كناجحة.

كاف أىميا: أف حركة حماس استطاعت خكض  ،عدد مف النتائجإلى  كقد تكصمت الدراسة
، بيدؼ كقؼ العدكاف كرفع الحصار عف ""اإلسرائيميتجارب تفاكضية صعبة مع االحتبلؿ 

ربة كالخبرة في مجاؿ فراج عف األسرل في سجكف االحتبلؿ. كرغـ بساطة التجكاإل ،غزةقطاع 
بعد صبر طكيؿ، لكنيا لـ تستطع  "كفاء األحرار"التفاكض، نجحت حماس في مفاكضات 

نجازات العسكرية النكعية، ، مقابؿ اإلالعدكاف مفاكضاتتحقيؽ إنجازات سياسية مممكسة في 
كل بيف الطرفيف، كلضعؼ كحجـ التضحيات الكبيرة، كذلؾ بسبب عدـ التكافؤ في مكازيف الق

أكصت الدراسة بضركرة ك  الفمسطيني كالمقاكمة الفمسطينية.سناد الخارجي لمشعب الدعـ كاإل
شراكيـ في مختمؼ  ،االىتماـ بإعداد طكاقـ مختصة في مجاؿ المفاكضات كتدريبيـ كتأىيميـ كا 

الجكالت التفاكضية، كاعتماد آلية لبلستفادة مف الخبراء كاالستشارييف خبلؿ الجكالت التفاكضية 
بيف القيادة السياسية كالقيادة  ،قادمة. كذلؾ أف يككف ىناؾ تنسيؽ عاؿو كتكاصؿ مستمرال

ىداؼ السياسية كالكطنية، كفقا لما يتـ تحقيقو مف كالكفد المفاكض، لضماف تحقيؽ األ العسكرية
 كيجمب لو حقكقو المشركعة. ،ب الفمسطينيعالش ات ميدانية، كبما يحقؽ حريةإنجازات كتضحي
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Abstract 
 

The main aim of this 6-chapter study is shedding the light on how the  
Palestinian negotiations were conducted during the Campaigns of the 
"Israeli" aggression on the Gaza Strip between (2006-2014). The study 
adopted the descriptive analytical method, the exploratory, the 
comparative, and the historical approaches that suit this type of studies, 
and used the personal interview.   
The study in the first chapter discussed the nature and the importance 
of the negotiation as science and art, and how to manage it 
successfully, and it dealt with the historical development of negotiations. 
In the second chapter, the study discussed the negotiations of peace 
and war and the field of political and military negotiation, as well as the 
negotiations for finishing the conflicts. It also touched upon the 
experience of the Vietnamese negotiations with the French and 
Americans, as well as the experience of the negotiations between (PLO 
then PNA) and the "Israeli" occupation, to benefit from this experiences. 
In the third chapter, the study discussed the management of 
negotiations on the "Shalit" deal for the release of Palestinian prisoners 
from the "Israeli" prisons. 
The fourth chapter discussed the management of the negotiations 
during the aggression of (2008-2009) and the aggression of (2012). 
The fifth chapter discussed the management of the negotiations during 
the aggression (2014). 
The final chapter was devoted to exploring the future of the 
negotiations with the "Israeli" occupation, and to presenting a practical 
vision for a successful and effective management of negotiations. 
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The study has emerged many of results, the most important that Hamas 
was able to negotiate difficult negotiations with the "Israeli" occupation, 
to stop the aggression, to lift the siege on Gaza and to release the 
Palestinian prisoners from "Israeli" prisons. 
Despite of the simple experience in the negotiations, Hamas succeeded 
in negotiations  of "Shalit" deal after a long patience, but Hamas unable 
to achieve tangible political achievements in the negotiations of 
aggression, compared to specific military achievements, and the 
magnitude of large sacrifices,  because of unequal balance of power 
between the parties, and the failure of abroad supporting to the 
Palestinians and the resistance. 
The study recommended to interest of preparing, training and qualifying 
specialized teams in the field of negotiations, and involving them in 
various negotiating rounds, and adopting a mechanism to benefit from 
experts and advisors during the upcoming rounds of negotiations. 
Also it recommended to be a continue coordination and communication 
between the political leadership, the military leadership and negotiating 
team, to ensure the achievement of political and national goals, 
commensurate with the volume of achievements and sacrifices on the 
ground, and to achieve  our people's freedom and bring their legitimate 
rights.    
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 الدراسة مقدمة: وًل أ
منػذ نشػكء المجتمعػات  مكرستقد ، ك مػف أشػكاؿ العبلقػات الدكليػة تعتبر المفاكضات شػكبلن 

، لذلؾ كليةالنزاعات الد المسػػػتخدمة في حػػؿ الكسػػػائؿ الدبمكماسػػػيةأىـ كما تعتبر إحدل  البشرية،
 مصالحيـ.عمى األجناس كاألعراؽ ك  عمىكالحفاظ  ،مف أساليب البقاء اكانت كما زالت أسمكبن 

أسسو كمقدمات، لتنتيي بمخرجاتو  عٍفكية، فيي تنطمؽ مف كعممية التفاكض ليست عممية
نجازات،  كتعتبر اإلدارة السميمة لمعممية التفاكضية، تند إلى تكفر شركط التفاكض المثمر، تسكا 

تجاىميا المفاكضكف، كانت  فإذا فقدت أك مف الضركرات الميمة إلنجاح المساعي المتعمقة بيا،
 سمبية كربما كارثية. االنتيجة حتمن 

عسيرة، لكنيا تجارب تفاكضية  المختمفة كحركات التحررخاضت العديد مف الشعكب الثائرة كقد 
 ،تمؾ التجاربأف نستفيد مف  ال بد، فكاف ألكطانيا قت في النياية التحرير كاالستقبلؿقح

 ية.بجكانبيا السمبية كاإليجاب
 اكأمنين  اين سياس، احصارن  ـ2006منذ عاـ عمى قطاع غزة  "اإلسرائيمي" ت دكلة االحتبلؿفرضد لق

نسان اكاقتصادين  ، ك ، اين كا   ثبلثإلى خبللو قطاع غزة  تعرضك ال تزاؿ فصكلو مستمرة حتى اليـك
تميزت بدخكؿ المقاكمة تفاكضية جديدة،  اكتجاربن  احركب عدكانية طاحنة، برزت خبلليا أنماطن 

، اإلسرائيمي""عمى خط التفاكض غير المباشر مع االحتبلؿ  حركة حماس، ا، كتحديدن لفمسطينيةا
 .األسرل "يف"اإلسرائيميكذلؾ بحكـ امتبلكيا أكراؽ قكة ضاغطة، كاف مف أبرزىا الجنكد 

قميميةو كدكليةو  كقد تأثرت مجريات تمؾ الجكالت التفاكضية كنتائجيا، بعكامؿ كظركؼ محميةو كا 
كاف ، "اإلسرائيمي"اكضات غير مباشرة مع االحتبلؿ مف اخاضت حركة حماس تحديدن ك  ة.فمختم

-2008)مفاكضات عدكاف ، ك (ـ2011-2006) ""كفاء األحرارصفقة أبرزىا مفاكضات 
يا العديد مف دخمت في ـ،2014مفاكضات عدكاف ك ، ـ2012ات عدكاف ضمفاك ، ثـ (ـ2009

 خصكصيتيا التي ميزتيا عف غيرىا.ككانت لكؿ تجربة حيثياتيا ك الكساطات، 
 إلى، كالتعرؼ إلدارتياماىية المفاكضات، كالشركط البلزمة  إلىىذه الدراسة تحاكؿ التعرؼ 

غير المقاكمة الفمسطينية في مفاكضاتيا سابقة، كمف ثـ دراسة تجربة ثكرية تجارب تفاكضية 
 عمى "اإلسرائيمي"خبلؿ العدكاف جكالت التفاكض  ا، كتحديدن "اإلسرائيمي" مع االحتبلؿالمباشرة 

 .(ـ2006-2014) غزة قطاع
 دارةكلة لتقديـ تصكر عممي، إلمحا يالة صراع مستمر مع االحتبلؿ، فينزاؿ في حألننا ال ك 

، ألثماف كالتضحيات الكبيرةامقابؿ لئلنجازات،  ةكمحقق ةفاعم ، نأمؿ أف تككفةفمسطيني ةتفاكضي
 .ب الفمسطينيلشعاطمكحات كبما يتناسب مع آماؿ ك 
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تخصص  احبص يككفكي منو سعينا بعمؽ، المفاكضات مجاؿ دراسة الباحث  ينكم ؛اختامن 
سناد القضية الفمسطينية  مؤثره ك  ميـه  دكره  يككف لولك  ،وفي كدراية  بإذف اهلل تعالى. في دعـ كا 

 
 مشكمة الدراسة: اثانيً 

عدكانية،  "إسرائيمية"ب ثبلث حرك إلى  ـ، تعرض قطاع غزة2014ـ كحتى عاـ 2006منذ عاـ 
لى حصار  دخمت فصائؿ المقاكمة كفي سبيؿ إيقاؼ العدكاف كرفع الحصار، خانؽ،  "إسرائيمي"كا 

، "اإلسرائيمي"عمى خط التفاكض غير المباشر مع االحتبلؿ ا حركة حماس، كتحديدن  ،الفمسطينية
، لدييا األسرل "يفيمياإلسرائ"كذلؾ بحكـ امتبلكيا أكراؽ قكة ضاغطة، كاف مف أبرزىا الجنكد 

ت اآلراء كالمكاقؼ، حكؿ مدل استغبلؿ كقد تباين .التطكر النكعي في سبلح المقاكمةإلى  إضافة
كفي ، الطاكلةعمى  التفاكضية شركطالفرض  ، فيعسكرية ميدانية جازاتإنما تـ تحقيقو مف 

، كبما غزة في قطاع لشعب الفمسطينياتضحيات بما يتناسب مع ك ، إنجازات تكتيكيةتحقيؽ 
 يحقؽ آمالو كطمكحاتو.

استطاعت مف خبلليا إفشاؿ ، ذج تكتيكية عسكرية متطكرةبعد أف قدمت المقاكمة نماك ىنا 
عمى "اإلسرائيمية"  يةالعدكانالحمبلت ، كبعد ىدكء غبار "اإلسرائيمي" حتبلؿبلاشرة لبالم ىداؼاأل

جكالت خبلؿ  ،تفاكضيال، أصبح مف الضركرم تقييـ أداء كأسمكب حركة حماس قطاع غزة
نقاط القكة التي الكقكؼ عمى مف أجؿ كذلؾ التي جرت في القاىرة، ة، ك مباشر الالمفاكضات غير 

، المفاكضاتتمؾ ضعؼ في إدارة النقاط  تحديدكة حماس قبؿ كأثناء المفاكضات، ك امتمكتيا حر 
  لحركات ثكرية تحررية. ،ةقالستفادة مف تجارب تفاكضية سابباكذلؾ 
جكالت  التي أديرت مف خبللياكيفية الالكشؼ عف  ،الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسةحاكؿ 

، كالتي كجد بشأنيا ندرة في المراجع كالدراسات، (ـ2006-2014)التفاكض في الفترة ما بيف 
 في فرض شركطو ،الميدانية سبمكاالكمعرفة مدل تمكف المفاكض الفمسطيني مف استغبلؿ 

مية كاإلقميمية كالدكلية دراسة مدل تأثير المتغيرات كالضغكط المح، ك الطاكلة ىعمالتفاكضية 
لى متى ستستمر حركة حماس في دخكؿ مفاكضات  ،يةجكالت التفاكضالعمى نتائج  المحيطة كا 

مقابؿ اإلنجازات العسكرية كالتضحيات  ،دكف تحقيؽ إنجازات سياسية مممكسة ،غير مباشرة
نزاؿ في حالة صراع مستمر مع االحتبلؿ، فإف جكالت  كطالما أننا ال. عمى األقؿ الميدانية

 استشراؼ مستقبؿ المفاكضات، ككضع تصكرو  مف الضركرم، لذا التفاكض ستستمر مستقببلن 
 فاعؿو كمؤثرو كمحقؽو لئلنجازات. عمميو ألداءو تفاكضيو فمسطينيو 
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 الدراسة أسئمة: اثالثً 
 لي:الرئيس التا نا تكمف مشكمة الدراسة في السؤاؿمف ى

 :السؤال الرئيس 
عمى قطاع غزة، في  "اإلسرائيمي"العدكاف حمبلت خبلؿ الفمسطينية كيؼ أديرت المفاكضات 

 ؟(ـ2006-2014)ما بيف الكاقعة الفترة 
 :األسئمة الفرعية 
جكالت  ا حركة حماس،المقاكمة الفمسطينية، كتحديدن ما األسباب كالدكافع كراء دخكؿ  .1

 ؟(ـ2006-2014)عمى قطاع غزة  "رائيمياإلس" فاكضات خبلؿ العدكافالم
ما مدل كضكح الرؤية كاألىداؼ التفاكضية لدل المفاكض الفمسطيني، خبلؿ جكالت  .2

 ؟(ـ2006-2014)التفاكض، في الفترة ما بيف 
، التفاكضيةأىدافو كتحقيؽ و شركطإلى أم مدل استطاع المفاكض الفمسطيني، فرض  .3

 ؟(ـ2006-2014) خبلؿ جكالت التفاكض
األداء العسكرم في ، مع األداء السياسي عمى طاكلة المفاكضاتأم مدل تناغـ إلى  .4

 ؟(ـ2006-2014) جكالت التفاكضخبلؿ  ، ككيؼ تـ استثمارهالميداف
 ؟تمؾ الفترة مفاكضاتنتائج كيؼ أثرت العكامؿ كالمتغيرات الداخمية كالخارجية، عمى  .5
 ؟(ـ2006-2014)فترة العدكاف  ما تقييـ تجربة المفاكضات غير المباشرة المنعقدة في .6
 ؟كيؼ يمكف صياغة رؤية عممية ككاقعية، لتعزيز أداء المفاكض الفمسطيني مستقببلن  .7
 

 أىداف الدراسة: ارابعً 
   تحقيؽ األىداؼ التالية:إلى  مع التساؤالت سابقة الذكر، فإف الدراسة الحالية تسعى اانسجامن 

لدخكؿ مفاكضات  ا،كحركة حماس تحديد ،يةالمقاكمة الفمسطينالتي دفعت تفسير األسباب  .1
 .(ـ2006-2014)عدكاف الخبلؿ  ،"اإلسرائيمي"غير مباشرة مع االحتبلؿ 

خبلؿ جكالت  ،معرفة مدل كضكح الرؤية كاألىداؼ التفاكضية لدل المفاكض الفمسطيني .2
 .(ـ2006-2014)التفاكض مف 

عمى االحتبلؿ  فرض شركطو التفاكضيةمف المفاكض الفمسطيني  تمكف مدلمعرفة  .3
 ، خبلؿ جكالت التفاكض في تمؾ الفترة."اإلسرائيمي"

لى الظركؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية، التي سادت خبلؿ جكالت التفاكض محؿ إالتعرؼ  .4
 الدراسة، كمدل تأثيرىا في مجرياتيا كفي نتائجيا.
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ألداء ا، ك األداء السياسي عمى طاكلة المفاكضاتبيف  ،تناغـكجكد الكشؼ عف مدل  .5
 .العسكرم في الميداف

، كالكشؼ عف مكاطف القكة طيني خبلؿ تمؾ الجكالت التفاكضيةأداء المفاكض الفمس تقييـ .6
 .تمؾ الجكالت التي رافقت أداءه خبلؿك ، كمكاطف الضعؼ

استخبلص الدركس كالعبر مف التجارب التفاكضية السابقة، ككضع تصكر كرؤية عممية،  .7
ض الفمسطيني لجكالت التفاكض المستقبمية، بما يحقؽ مكاسب لتحسيف كتعزيز إدارة المفاك 

نجازات   ، كبما يتناسب مع آماؿ كطمكحات كتضحيات الشعب الفمسطيني.مممكسةكا 
 

 راسةأىمية الد: اخامسً 
 :األىمية النظرية 
كضات المقاكمة اكىك مففي غاية الضركرة كاألىمية،  احيكين  اىذه الدراسة تناقش مكضكعن  .1

عمى الظركؼ السياسية  تنعكس احيث ال تزاؿ آثارى، "اإلسرائيمي" ع االحتبلؿم الفمسطينية
 عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية.  التي تنعكس بدكرىافي قطاع غزة، ك لشعبنا كالمعيشية 

ىذه الدراسة مف الدراسات الحديثة كالنادرة، التي تحاكؿ تقديـ قراءة كصفية تحميمية، عف  .2
عمى قطاع غزة، كتحديدا في الفترة ما  "اإلسرائيمي"بلؿ العدكاف كيفية إدارة المفاكضات خ

 .إلدارة تفاكضية أكثر قكة كفاعمية يـ تصكر عمميدقتمحاكلة ل، ك ـ2006-2014بيف 
 :األىمية التطبيقية 
أىـ نقاط القكة  يتكقع الباحث أف تفيد ىذه الدراسة صانع القرار الفمسطيني، في الكقكؼ عمى -1

 .مستقببلن  أداء المفاكض الفمسطيني عزيزمفاكضات، كتقديـ تصكر عممي لتلا ةكالضعؼ في إدار 
يتكقع الباحث أف تستفيد مف ىذه الدراسة الجيات الدبمكماسية الرسمية، كالسياسييف  -2

قادة فصائؿ المقاكمة إلى  كالباحثيف في المجاؿ السياسي كالدبمكماسي كالتفاكضي، إضافة
 .افنن ك  اعممن اىتماـ في تأىيؿ مختصيف في ىذا المجاؿ الفمسطينية، كأف يصبح ىناؾ 

 
 منيجية الدراسة: اسً ساد
كتناكؿ تجربة طكر المفاكضات عبر التاريخ، لى تإيمزمنا في التعرؼ  المنيج التاريخي: -

كذلؾ تطكر "اإلسرائيمية"،  المفاكضات الفيتنامية، كتجربة مفاكضات التسكية الفمسطينية
 .(ـ2006-2014) اسةر محؿ الد لتفاكضيةجكالت امجريات 
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يمزمنا في كصؼ كتحميؿ المكاقؼ المتعمقة بجكالت التفاكض المنيج الوصفي التحميمي:  -
محؿ الدراسة، ككصؼ إدارة كأداء المفاكض الفمسطيني، كتحميؿ المتغيرات المحيطة بالعممية 

 كالتي أثرت في مجرياتيا كنتائجيا. ،التفاكضية
التفاكضية  ببيف التجار  ،كعيةضراء مقارنات كمفارقات مك جاستخدـ إل المنيج المقارن: -

 .ليا النيائية داء كالنتائجمف حيث اإلدارة كاأل ،المختمفة
كضع لفي محاكلة  ،المفاكضاتيستشرؼ الباحث مف خبللو مستقبؿ  المنيج الستشرافي: -

 .تحقؽ لئلنجازاكم فاعؿ سيف أداء المفاكض الفمسطيني بشكؿتح يفيد في ،عمميتصكر 
 

  ةأدوات الدراس: اسابعً 
في الجكالت شاركت  شخصياتمع  بالمراسمة،مقاببلت ك عدة،  شخصيةت مقاببل أجرل الباحث

  مختصيف كأكاديمييف كمحمميف سياسييف. مقاببلت عممية معإلى  إضافة، التفاكضية
 

 الدراسة صادرم: اثامنً 
 .الشخصية كالمقاببلت بالمراسمة : المقاببلتمصادر أولية -
 .، دراسات سابقةمكاقع إلكتركنية كتب، دكريات،: صادر ثانويةم -
 

  عينة الدراسةا: تاسعً 
 أكاديمييف كسياسييف. (5)أسرل محرريف،  (2)مفاكضيف،  (5) :ةمقابم( 12)
 

 حدود الدراسة: اعاشرً 
مع االحتبلؿ  ،لحركة حماسداء التفاكضي ألئلدارة التفاكضية، كال: قراءة الحد الموضوعي -

 عمى قطاع غزة. "اإلسرائيمي"خبلؿ العدكاف ، "ائيمياإلسر "
ـ، كالتي شممت 2014ـ كحتى عاـ 2006ينحصر في الفترة ما بيف عاـ الحد الزماني:  -

 عدكانية إسرائيمية عمى قطاع غزة. حمبلتكثبلث  ،"كفاء األحرار"صفقة 
، القاىرة ريةصالم كالعاصمة، (كالضفة الغربية ،قطاع غزةفمسطيف المحتمة )الحد المكاني:  -

 . الدكحة القطرية كالعاصمة
أصحاب ، ك يقتصر عمى األعضاء الفاعميف كالمشاركيف في جكالت التفاكض الحد البشري: -

 مختصيف.ك مف أكاديمييف كمحمميف  الدبمكماسيالسياسي ك في المجاؿ  االختصاص
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 مصطمحات الدراسة: حادي عشر
أرضية مشتركة حكؿ إلى  يدؼ الكصكؿب ،ف طرفيف أك أكثربي"عممية متداخمة  التفاوض: -

 أك خبلفات، كتسعى األطراؼ مف خبلليا لمتكصؿ ألة أك مسائؿ تتضمف مصالح مشتركةمس
 .(21: 2008)عريقات، يتـ احترامو مف األطراؼ المتفاكضة جميعيا"  ،اتفاؽ مقبكؿإلى 

 الفمسطيني ئي بيف فريقي التفاكضنشاط ثنا ":"اإلسرائيمي–التفاوض الفمسطيني -
 .تتعمؽ بالقضية الفمسطينية حمكؿإلى  متكصؿل مفاكضات، مف خبلؿ عقد "اإلسرائيميك"

إضافة إلى ، "إسرائيمية" حمبلت عدكانيةفي ثبلث  تكقد تمثم :"اإلسرائيمي"العدوان حمالت  -
 .ـ2014ـ ك 2006في الفترة ما بيف  ،غزةقطاع تجاه  ،العمميات العسكريةعدد مف 

التفاكض السياسي بيف الدكؿ أك ما بيف المنظمات السياسية يحدث : السياسيالتفاوض  -
كذلؾ بغرض الكصكؿ إلى اتفاقيات دكلية لحؿ النزاعات كالخبلفات مكضكع  ،التي تمثميا
 .(68: 2005)إدريس، االىتماـ 

كىك يتناكؿ العبلقات بيف القكل السياسية كاألحزاب مف جية، كبيف الحككمة مف جية 
 (.63: 2010)حسف، ياسية انتيت، أك ال تزاؿ قائمة أخرل، أك حسـ معارؾ س

إال عندما  ،"ىك أحد األنشطة التي ال تأخذ بيا األطراؼ المتصارعة التفاوض العسكري: -
في  ،جزءا منيا حتى ىدافو أكأيشعر أحد األطراؼ بأف قكتو العسكرية لف تستطيع أف تحقؽ 

اللتقاط األنفاس أك االستراحة إلعادة القريب، كقد يككف سبيبل  لالمد عمى الكقت الحالي أك
 .(40: 2005)حكاش، أك البحث عف مخرج مناسب لمخركج مف المعركة"  ،ترتيب األمكر

أف  عميؾ "قبؿ كخبلؿ أم مفاكضات، :)فاكض أثناء التقدـ( استراتيجية الحرب الدبموماسية -
تسكية المكافقة عمى  تستمر في التقدـ، كخمؽ ضغط دائـ يجبر الطرؼ اآلخر عمى

 .(12استراتيجية لمحرب:  33)غريف، " بشركطؾ أنت
 
 الدراسات السابقةي عشر: ثان

 احؿ الدراسة، سكل أف ىناؾ عددن تتقارب كمكضكعنا مالتي  اتدراسمف ال اكثيرن لـ يجد الباحث 
 "اإلسرائيمية"-كمكضكع مفاكضات التسكية الفمسطينية ،مكضكع المفاكضات بالعمكـ تناكؿيا من

 كىي عمى النحك التالي: ،لذلؾ حاكؿ االستفادة منيا في دراستو بالخصكص،
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 :فمسطينيةالدراسات ال أ.
غزة ، مركز م2014(، أداء حماس السياسي أثناء عدوان 2017المدىون، محمد )  -1

 لمدراسات والستراتيجيات، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة.
عمى قطاع غزة  "اإلسرائيمي" ي خبلؿ العدكافقراءة أداء حركة حماس السياسإلى  ىدفت الدراسة

، ثـ تناكلت إدارة المعركة عسكرياقراءة عممية إلى  في جزء منياكما تطرقت ـ، 2014عاـ 
المبادرة المصرية التي طرحت خبلؿ العدكاف، كما ركزت عمى عممية إدارة المفاكضات بيف 

أف إلى  كخمصت الدراسة .صريةبكساطة م "اإلسرائيمي"الكفد الفمسطيني المكحد كاالحتبلؿ 
أف العممية التفاكضية في القاىرة ، ك افتقد التعاطؼ اإليجابي تجاه الفمسطينييف المكقؼ المصرم

كعسيرة، كأف حماس كانت تفاكض ثبلث جيات: مصر كالسمطة  كانت معقدة كمتشابكة
استدراؾ إلى  بحاجة لكف، ك اجيدن كاف األداء السياسي التفاكضي لقيادة المقاكمة  أفك كاالحتبلؿ، 

في آليات إعادة النظر ب كأكصت الدراسة .مراجعةإلى  اأيضن بحاجة ك  ،في بعض المجاالت
 ماعية،كلية الجؤ كة حقيقة قائمة عمى المسار شإلى  كأف الفمسطينييف بحاجة)ـ. ت. ؼ(، تنظيـ 

برنامج د كجك عمى أساس مف التكافؽ عمى الثكابت ذات اإلجماع، ك ك  ،كفؽ برنامج الحد األدنى
أحد المداخؿ أف ك ، كالمقاكمة المسمحة ،أشكالو كافةبالنضاؿ السياسي  عمؿ ينظـ العبلقة بيف

نياء ، ك تحقيؽ المصالحة بشكؿ جدمىك  ،المشيد السياسي المأمكؿإلى  ة لمكصكؿالرئيس ا 
 .كافة الفمسطيني نقساـمظاىر اال

 
عمى الوحدة  وانعكـاساتيا "ةاإلسرائيمي"-(، المفاوضات الفمسطينية2016مصمح، إيمان ) -2

 ، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة.غير منشورة الوطنية، رسالة ماجستير
كانعكاساتيا عمى الكحدة  "اإلسرائيمية"-مفاكضات الفمسطينيةمناقشة الإلى  ىدفت الدراسة

اتفاؽ سيما  ر عمى القضية الفمسطينية، كاليأثتـ، كما ليا مف 2011-1993في الفترة  ،الكطنية
بجميع االتفاقيات المكقعة. كقػػد تػػـ االسػػتعانة بمجمكعػػة مػػف  امركرن ـ، 1993أكسمك عاـ 

أف إلى  كخمصت الدراسة االستشرافي.ك  المقارفك  المػػنيج التػػاريخي ؿلمنػػاىج العمميػػة فػػي التحميا
أف ك ، الفمسطيني كآمالوتطمعات الشعب إلى  لـ ترتؽ "اإلسرائيمية"-نتائج المفاكضات الفمسطينية

لبلحتبلؿ كي يفرض  تػرؾ المجػاؿكالذم الضعؼ العاـ في المكقؼ التفاكضي الفمسطيني، 
مبلءاتو. لشخصية المفػاكض الفمسطيني، ككذلؾ  غير مكفؽكاف ىناؾ اختيػار كذلؾ  شػركطو كا 

ييا نحك سكء اإلعداد كالتحضير مف الجانب الفمسطيني سبب عجزا في إدارة المفاكضات كتكجي
كسابو الخبرات بكأكصت الدراسة  المسار السيء. ضركرة تدريب الكفد الفمسطيني المفاكض، كا 
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 فيػؤثر ت العسكرية كي وتطكير قدراتإلى  بحاجػػػة فمسطينيكأف الشعب الالتفاكضية البلزمة، 
 .ةغزة كتفعيميا في الضفة الغربي ميزاف القكل عمى طاكلة المفاكضات، كيجب دعميا في قطاع

 
 ، رسالة ماجستير"اإلسرائيمي"-، استراتيجيات التفاوض الفمسطيني(2015) الشرفا، نابغة -3

 ، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة.غير منشورة
 الناتجة عف ذىاب قيادة منظمة التحرير تسميط الضكء عمى اإلشكاليةإلى  ىدفت الدراسة
ط لذم غابت فيو مقكمات كشرك الكقت اخيار التفاكض، في إلى  )ـ. ت. ؼ(الفمسطينية 

اعتمدت ك مف التكازف في القكة بيف طرفي التفاكض.  التفاكض الصحيحة، كالتي تتمثؿ بقدر كاؼو 
اتخذت ك  التحميمي النقدم. الباحثة في دراستيا عمى المنيج الكصفي، كما اسػتخدمت المػنيج

كذلؾ ، "اإلسرائيمية"-الفمسطينيةة التفاكض لقراءة تجرب الباحثة مف جدلية )القكة كالتفاكض( مدخبلن 
الفمسطيني  تكصيؼ عممي لحالة التعثر كاالستعصاء التي ألمت بمسار التفاكضإلى  مكصكؿل

بيف  اكجمين  اكاضحن ظير االختبلؿ في شركط التفاكض أف إلى  كخمصت الدراسة ."اإلسرائيمي"
-االتفاقيات الفمسطينية عمى نتائج ا، كىك ما أثر سمبن ""اإلسرائيمي-طرفي التفاكض الفمسطيني

غراض التفاكضية، ف استثمار الضغط كالحراؾ الشعبي كاالنتفاضة لخدمة األكأ ،"اإلسرائيمية"
تكسيع الدائرة  صت الدراسة بضركرةك كأ حد ما.إلى  تصب في خدمة مسار التفاكضيا جعم

ر تفعيؿ دك ، ك الفمسطينية كاالستعانة بالكفاءات شخاص معينيفأكعدـ اقتصارىا عمى  التفاكضية
 الخيارات ، كالتكامؿ كالتزامف كالتفاعؿ بيفالعسكريةجانب إلى  ،المقاكمة الشعبية كاالقتصادية

العمؿ الكطني الفمسطيني الكاحد قبؿ ؽ حكؿ الخيارات الفمسطينية ك التكاف، كذلؾ كافة المتاحة
 المفاكضات. دخكؿ

 
اتخاذ القرار السياسي،  مىع (، الدبموماسية وفن التفاوض وأثرىما2014نتيل، ريم ) -4

 .دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزة
إبراز دكر الكسائؿ الدبمكماسية في إدارة األزمات كحؿ المنازعات، كذلؾ مف إلى  ىدفت الدراسة

 لحؿو ،المفاكضات كأداة دبمكماسية لتنفيذ القرارات السياسية الخارجية عمى خبلؿ تسميط الضكء
 صفيك ج الياستخدمت الباحثة المنك  ،ماسيةمك البعثات الدبف خبلؿ لية مك سية الداألزمة السيا

أف الدبمكماسية إلى  كخمصت الدراسة .ميةك حة القمالمص جيمنك ج صنع القرار، يمنك ي، ميمالتح
، لتفاكضية بدكف كجكد الدبمكماسيةارتباط كثيؽ، كال يمكف  خكض العممية ا عمى كفف التفاكض

مكماسية تمعب دكرا ميما في العبلقات الدكلية، كفي تجنب العالـ العديد مف أف البعثات الدبك 
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 تأـز العبلقات بيف الدكؿ.إلى  دمالحركب كاألزمات، كالتي قد تنشأ نتيجة سكء تفاىـ قد يؤ 
إنشاء مراكز خاصة لمتدريب عمى التخطيط كاإلعداد الجيد لعممية ت الدراسة بضركرة صكأك 

 ىعم، كأنو يجب ر الكقت المناسب الستخداـ كؿ خطةتفاكضية كاختياالتفاكض، كفيـ الخطط ال
الدكؿ االىتماـ بتككيف الكفكد التفاكضية كالبعثات الدبمكماسية أك القنصمية، بما يتناسب مع 

جانب خبير إلى  األزمات، كأف يككف مف ضمف أعضاء البعثة أك الكفد التفاكضي، خبير نفسي،
 يرىـ لمكاجية أم أزمة أك مشكمة.كتحض ،استراتيجي كخبير عسكرم

 
التجربة  ؛الوطني وحل الصراع بالطرق السممية(، دبموماسية التحرر 2013) توام، رشاد -5

 الفمسطينية، معيد إبراىيم أبو لغد لمدراسات الدولية، جامعة بير زيت، رام اهلل. 
 خاصة منظمةلى أثر النشاط الدبمكماسي لحركات التحرر الكطني، ك إلتعرؼ ا الدراسة تىدف

التحرير الفمسطينية في تطكير قكاعد القانكف الدكلي، كمستكيات العبلقات الدكلية، كمحاكالت 
حؿ الصراع بالطرؽ السممية، كذلؾ لتقييـ الحالة النضالية الدبمكماسية الفمسطينية كإحدل 

اريخية رب التالفمسطينيكف في مجابية المحتؿ، كذلؾ باستحضار التجا الكسائؿ التي اعتمدىا
كالبناء عمى ما صمح فييا مف أسس كقاعدة لبلنطبلؽ. كاستخدـ ا، الستخبلص العبر مني

أف إلى  كخمصت الدراسة .الباحث فييا كبل مف المنيج التاريخي، كالمنيج الكصفي التحميمي
كالباحثيف، إذ استطاعت  إنجازات محط إعجاب كثير مف المراقبيفحققت الدبمكماسية الفمسطينية 

كقضيتيا  تبقي ذاتيا و البعض "دبمكماسية التعرجات" أفيعم مف خبلؿ ما أطمؽ (ؼ ت. ـ.)
الجائر تخٌيير الحكـ عمى  كاالعتداؿ، كما أنو مف مف خبلؿ المناكبة بيف التشدد ،عمى قيد الحياة

زالت القضية الفمسطينية  التجربة الدبمكماسية لمثكرة الفمسطينية بيف كصفي الفشؿ كالنجاح، فما
كأكصت الدراسة  .كافة أشكالياسطينيكف فاعميف في المقاكمة بزاؿ الفم ضية تحرر كطني، كماق
ة في النضاؿ، مع أىمية فيالعن ة، كغيرفيبيف األساليب العن )ـ. ت. ؼ(ضركرة مكاءمة ب

 .ويعم التجربة كالبناء ستحؽيالسممية بكصفيا خيارا  التخطيط االستراتيجي لممقاكمة
 
-(، أثـــر الخـــتالل فـــي شـــروط التفـــاوض الفمســـطيني2013ســالم )درويش، عبــد ال -6

، جامعة غير منشورة رسـالة ماجسـتير عمى إيجاد حل لمقضـية الفمسـطينية، ""اإلسرائيمي
 النجاح الوطنية، نابمس.

إلى  تسػميط الضكء عمى اإلشكالية الناتجة عف ذىاب قيادة منظمة التحريرإلى  ىدفت الدراسة
خيار التفاكض، في الكقػت الذم غابت فيو مقكمات كشركط التفاكض الصحيحة، كالتي تتمثؿ 
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القكة بيف طرفي التفاكض. اعتمد الباحث في دراستو المنيج  بقدر كاؼ مف التكازف فػي
التكصيؼ الصحيح لمفيـك إلى  التحميمي النقدم مف أجؿ الكصكؿ الكصفي، كما اسػتخدـ المػنيج

التفاكضي، أك تحقيؽ المفاكض  استقراء مدل مبلءمة الظركؼ النعقاد النشػاطالتفاكض، ك 
لمنجاح، كلقراءة السمكؾ  الفمسطيني لمشركط التي تمكنو مف خكض عممية تفاكضية قابمػة

بيا دفة ىذا النشاط، مبينا تداعيات ذلؾ  التفاكضي لممفاكض الفمسطيني، كالطريقة التػي أدار
االختبلؿ في شركط التفاكض أف إلى  كخمصت الدراسة معممية التفاكضية.عمى النتائج النيائية ل

 عمى ا، كالذم أثر سمبن "اإلسرائيمي"كاضحا بشكؿ جمي بيف طرفػي التفػاكض الفمسطيني كاف 
شكؿ التضارب في األىداؼ التفاكضية نقطة ضعؼ بالنسبة كما ، نتائج االتفاقيات بيف الطرفيف
، يز عمى األىداؼ األقؿ أىمية كتقديميا عمى تمؾ األكثر أىميةلممفاكض الفمسػطيني، كالترك

ككاف لـ ييتـ المفاكض الفمسطيني بالمعرفة التفاكضية كالسمكؾ كاالدارة كالتثقيؼ، كذلؾ 
إعادة النظر في مسار بالقيادة الفمسطينية صت الدراسة ك كأ .اباإلمكاف جبر بعضيا ذاتين 

أف تخضع ، ك ر مفاكضات التسكية الذم ثبت فشموالتفاكض، كالبحث عف بدائؿ ممكنة لخيا
عف المكاسب  التقييـ العممي المنيجي الشامؿ، كالبحثإلى  التجربة التفاكضية الفمسطينية

كتكظيؼ النتائج  األسباب الحقيقية إلخفاؽ ىذا الخيار،إلى  ، لمكصكؿعمييا كالخسائر المترتبة
مى برنامج سياسي يشكؿ الحد األدنى مف االتفاؽ ع، ك مكاجية االحتبلؿ في خدمة النضاؿ في

 السياسية. إجمػاع الفصػائؿ كالتكجيػات
 
-الفمسطينية الدبموماسية الفمسطينية في المفاوضات (،2011عيروط، عصام ) -7

لمدراسات  معيد ابو لغد، مةوأثرىا عمى تحقيق الدولة الفمسطينية المستق "اإلسرائيمية"
 .الدولية، جامعة بيرزيت

سميط الضكء عمى العممية التفاكضية كأداة دبمكماسية لدل القيادة تإلى  ةالدراسىدفت 
عكاـ عديدة أبعد  ،"اإلسرائيمية"-مى النظرية التفاكضية الفمسطينيةالفمسطينية، كمف ثـ الكقكؼ ع

كأف ترسؿ رسالة لممفاكضيف  ،الفمسطينيةة الدبمكماسي ةخدمإلى  كما ىدفتالمفاكضات،  مف
-أف الصراع الفمسطينيإلى  كخمصت الدراسة ة.كتكصيات ىذه الدراس محتكاىا استنتاجات

كلكف يمكف إدارتو كمحاكلة  ال يمكف حمو بشكؿ نيائي، ،صراع ذك طبيعة كجكدية "اإلسرائيمي"
تحكميا المصالح كالتطكرات الديمكغرافية ة دائم ةتقميؿ الخسائر، كىك ذك بنيتعظيـ المكاسب ك 

كـ فييا تكازنات القكل اإلقميمية كالدكلية التي تتح التحكالتإلى  كالسياسية كالثقافية، إضافة
كتعميؽ  ،العربي لتغبلؿ الكضع اإلقميمي عمى المستك ضركرة اسكأكصت الدراسة ب العالمية.



 

12 
 

أماـ  "إسرائيؿ"إحداث أزمة تضع إلى  تؤدم ،استراتيجية فمسطينية جديدة المفاكضات في إطار
 المجتمع الدكلي بصكرة مؤثرة.تدخؿ إلى  ث تؤدم، بحياحتبلؿكدكلة  مسؤكلياتيا

 
إلى  السياسـية مـن المقاومـة المسـمحة (ف ت. م.)، تجربة (2008) الصمادي، حمزة -8

 س.غيـر منشـورة، جامعة النجاح الوطنية، نـابم ماجستيرالتسـوية السـممية، رسـالة 
منذ  ؼ( ت. )ـ.لتي طرأت عمى لى طبيعة التغيرات السياسية كالفكرية اإلتعرؼ االدراسة ىدفت 

ؽ لفمسطيني الذم حدد معالمو الميثاتعديبلت المشركع ا، ك (ـ2006-1964) إنشائيا عاـ
ذلؾ استجابة لظركؼ ذاتية كمكضكعية، كاف مف نتيجتيا التحكؿ عف ـ، ك 1968الكطني عاـ 

لمباشرة مع المفاكضات اإلى  كأسمكب لمتحرير الكامؿ، ،المسمح كحرب التحرير الشعبية الكفاح
 كجكد خمسة أسباب رئيسة كقفتإلى  الدراسةكخمصت  ة.لمتسكية السياسي كأسمكب ،"إسرائيؿ"

الضعؼ  :أكليا ،رأت عمى مشركع منظمة التحريرخمؼ التغيرات السياسية كالفكرية التي ط
الذم تمثمت مظاىره في تعدد الفصائؿ كاالنشقاقات ك كالتنظيمي، كالبنيكم لممنظمة،  السياسي،

المؤسسة كىيمنة الفرد عمى قرارىا، كمحاكالت خمؽ البدائؿ ليا، كتيميش  التنظيمية، كغياب دكر
ضعؼ عسكرم، تمثؿ في ترىؿ الكحدة العسكرية لفصائؿ  :ادكر تنظيـ كقيادة الداخؿ. كثانيي

القضية  تدكيؿ :خارج حدكد فمسطيف. كثالثيا المقاكمة، كغياب القاعدة اآلمنة، كالعمؿ مف
 المكقؼ :مستقبميا. كرابعياب لكبرل في العالـ بأم حؿ يتعمؽينية، كارتباط مصالح الدكؿ االفمسط

المتذبذب لؤلنظمة العربية مف المقاكمة الفمسطينية، كمف برامجيا كأىدافيا، كأيضا مف الصراع 
الكاقعية إلى  تمثؿ في ظيكر تيارات سياسية كفكرية داخؿ المنظمة تدعك :إسرائيؿ. كخامسيا مع

مراجعة بكأكصت الدراسة  .لى البحث عف تسكيات مع إسرائيؿا  ك كالتكتيؾ السياسي،  السياسية،
كعدـ إىماؿ مكازيف القكل تيا، كاكبالتي كقراءة الظركؼ السياسية ذ نشأتيا، من المنظمةتجربة 

 ."اإلسرائيمي"الفمسطيني  التي تحكـ الصراع
 
ة بين المفاوضات السياسية سطينيم، مستقبل القضية الف(2007) عثمان ،عثمان -9

 ،جامعة النجاح الوطنية  ،21 م، ة جامعة النجاح لألبحاثمجة، محموالمقاومة المس
 .سمناب

 خبلؿحة مكالمقاكمة المس"اإلسرائيمية"  سطينيةمتقييـ تجربة المفاكضات الفإلى  دفت الدراسةى
ى لإلدراسة في التعرؼ اة ممشك كرتمتبسطينية، ك مى القضية الفما عياألقصى كتبعات انتفاضة

 ودافىسطيني مف أمحة في تقريب الشعب الفمالمفاكضات السياسية كالمقاكمة المس دكر كؿ مف
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قة بخيار مي النقدم المقارف عبر تحميؿ الدراسات المتعميمج التحيالباحث المن السياسية، كاستخدـ
كخمصت  .ج المقاكمةيا بنيسطينية كمقارنتمى القضية الفما عىمكتأثير  التسكية كالمفاكضات

 إلى المفاكضات السياسية كخيار استراتيجي كحيد تحت رعاية أمريكية منحازةأف إلى  الدراسة
إلى  أدتسطينية مالمقاكمة الفنشكد، كأف ة المناسبة لتحقيؽ السبلـ الماألدا ال تشكؿ"إسرائيؿ" 

قضية محؿ سياسي ل إليجاد اتحرؾ سياسين مدفع المجتمع الدكلي كخاصة اإلدارة األمريكية ل
الدراسة بضركرة عدـ إىماؿ ىذه كأكصت  .سطينية في ظؿ فشؿ المفاكضات في تحقيؽ ذلؾمالف
 كخيار داعـ لممفاكضات.اكمة المسمحة كالشعبية قالم
 
 الدراسات العربية: ب.
األرق والحل،  ؛"إسرائيل"والفمسطينية مع  (، المفاوضات العربية2009) يعم الجرباوي، -1

، م9/5/2009في  لمدراسات المؤتمر السنوي التاسـع لمركـز الخمـيجإلى  ورقة مقدمة
 اإلمارات.إمارة الشارقة، 

ـ لـ 1991كالتي بدأت منذ مؤتمر مدريد عاـ  "إسػرائيؿ"أف مسػيرة التفػاكض مػع  ترل الدراسة
تبلؿ األىداؼ التي قامت مػف أجميػا، كأىميا إنياء االح ؽتكف بالمفاكضات السيمة، كلـ تحق

صػؼ مسػيرة التفػاكض بأنيػا كانػت كارثية، تفمسػطينية مسػتقمة ذات سػيادة. ك دكلػة إلى  كالكصكؿ
 ، سػكاء كانػت فػي اإلعػداد أكيالفمسطينالشعب ك  يةالعرباألمة بجميع المقاييس كاألبعاد عمى 

تعزك ػاـ الفمسػطيني، ك االنقسإلى  ، كالتي أدتعمييا المقػاييس أك األبعاد أك النتػائج التػي ترتبت
 السبب في سكء إدارة المفاكضات مف قبؿ المفاكض الفمسطيني.الدراسة 

 
 األردن. ،1، طدار المسيرة لمنشر والتوزيع ،، أصول التفاوض(2008) نادر ،أبو شيخة -2

مختمفة، فقد تحدث عف مفيـك  تناكؿ المؤلؼ في كتابو المككف مف عشرة فصكؿ مكضكعات
مناىج ك  مبادئك  ي،افة كعبلقة ذلؾ بالسمكؾ التفاكضالشخصية كالثقك  ،كخصائص المفاكضات

طبيعة ك  ميارات حؿ الصراع، عمىعرج ك التفاكضي،  تناكؿ مكضكع الفريؽكما  .التفاكض
، لممفاكضات اإلعداد عفكذلؾ تحدث  الصراع كتككيف االستراتيجيات المناسبة إلدارتو.

كما ليا  ،مفاكضات الرىائفكتابو بات المضادة، كختـ التكتيكك  ،التفاكض كتكتيكاتو استراتيجياتك 
 مبادئ كاستراتيجيات.مف 
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 "اإلسرائيمية"-مفاوضات السالم الفمسطينيةإلى  ة(، نظرة عام1993)كميل منصور،  -3
، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، 14 ع مجمة الدراسـات الفمسـطينية، وتقويم ليا،

 لبنان.
 سو أسإلى  أف يخضع ينبغي "اإلسرائيمية"-لعممية التفاكضية الفمسطينيةأف تقييـ ا ترل الدراسة

طينية في األراضي المحتمة مدل قدرة المفاكضات عمى التمييد إلقامة دكلة فمسمنيا:  عدة
ة، ضية الفمسطينية مف أكجييا كافمدل قدرة المفاكضات عمى إفساح المجاؿ لحؿ القا، ك بأكممي
ركز محتكل الدراسة عمى أف القكاعد ك  ة السياسية الفمسطينية.تأثيرىا في كحدة الحرككمدل 

 .ةعتبار كالقكة المطمكبلمنح تمؾ األسس اال المرجعية التي كضعت لممفاكضات لـ تكف كافية
خمفت نتائج المفاكضات أف إلى  تمسار التفاكض بجكالتو المختمفة، فقد خمصاستعراض كبعد 

الفمسطينية في الداخؿ كالخارج  ، فقد تفاقمت االنقساماتالكحدة الفمسطينيةإلى  سمبية بالنسبة
لـ يصاحب عممية التفاكض أم ، كذلؾ مفاكضات السبلـفي  )ـ. ت. ؼ(عمى كقع انخراط 

في  استمرت "إسرائيؿ" ة، كأفالسمط مف حيث تكلي الفمسطينييف ،تقدـ حقيقي عمى األرض
لـ تقـ الكاليات ، كذلؾ المرجعية ركح المفاكضات كأصكليا انتياج سياسة عمى األرض تناقض

 ."اإلسرائيمي"كانت منحازة بكضكح لمجانب  ككسيط محايد، بؿبدكرىا المتحدة 
 

 الدراسات األجنبية: ج. 
1- Corinna Mullin (2010): Islamic Challenges to the Liberal Peace 

Discourse The Case of Hamas and the "Israel"-Palestine Peace 
Process. 

كالمجتمع الدكلي  "اإلسرائيمي"اب الكامنة كراء رفض االحتبلؿ سباأل إلىالتعرؼ  الدراسة تىدف
ؤكلة عف كء عمى أىـ العكامؿ المسكسمطت الدراسة الض ،ـماس في عممية السبلح إشراؾ حركة

ات دكلية بأجندتيا السياسية، كتناقش الدراسة التحدي، بسبب تمسؾ الجيات القمة عممية السبلـعر 
 "اإلسرائيمي"أف السبلـ بيف االحتبلؿ إلى  ةكخمصت الدراس االستراتيجية أماـ عممية السبلـ.

كراء سباب الكامنة ال يعتمد عمى االعتراؼ، بؿ يجب معالجة األ ،كالدكلة الفمسطينية المستقبمية
ؿ كالقبك بؿ حركة حماس لممشاركة في عممية السبلـ، قة حقيقية مف بالصراع، كأف ىناؾ رغ

 .ـ1967عمى حدكد عاـ فمسطينية بدكلة 
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2- Oren Barak, (2010): The Failure of the "Israeli"-Palestinian 
Peace Process, 1993-2000. 

-1993) "اإلسرائيمية"-ة السبلـ الفمسطينيةؿ عمميالتركيز عمى أسباب فشإلى  ةالدراست ىدف
-الفمسطينياالتفاقية عمى الصراع  ألف أدكات تطبيؽ ،نقد اتفاقية أكسمككذلؾ ، ك (ـ2000

الذم تـ مع مصر،  ،"اإلسرائيمي"قد اعتمدت عمى نفس طريقة حؿ الصراع العربي  ،"اإلسرائيمي"
يقـك  "اإلسرائيمي"األردف، فيك سبلـ تـ تحقيقو بيف دكؿ، بينما الصراع الفمسطيني  مع كالحقا

إلى  كخمصت الدراسة ة.قائم مة، كيختمؼ عف صراع بيف دكؿمجمكعات متداخ عمى صراع بيف
، كتحقيؽ السبلـ الصراعء ا يحمؿ تصكرات إلنياأنتجت إرث "اإلسرائيمي"بلـ العربي أف عممية الس

باعتبارىا السبيؿ الكحيد لحؿ ة ي، ككاف ينظر لممفاكضات الرسم"يف"اإلسرائيميك بيف الفمسطينييف
 ة المحميةلكسب الشرعيي المفاكضات تساعد الطرؼ الفمسطين الصراع، كما ظير أف تمؾ

يجابي عمى إبشكؿ  محاكلة لتسكية الصراع، كالتي تنعكس "إسرائيمييفػ"بينما ىي لم ،كالدكلية
لمفمسطينييف، مما دفع ة أكسمك فشمت في تحقيؽ نتائج مممكسعبلقات ببلدىـ الدكلية، كأف عممية 

الستفادة مف فشؿ عممية باكأكصت الدراسة  .العنؼإلى  الفمسطينيكف في نياية المطاؼ لمجكء
ذ بعيف مع األخ ،بحرية، كدكف التقيد بالمكركثات أكسمك، كضركرة القياـ بتحقيؽ ىذه االتفاقية

عادة النظر في ا  ، ك "يف"اإلسرائيميك بيف الفمسطينييف كالمتعددة لمعبلقة ما االعتبار الطبيعة المعقدة
 .ريفخبرات اآلخ الطريقة التقميدية لصنع السبلـ، كالتعمـ مف

 
3- Herbert C. Kelman (2004): The role of an international 

facilitating service for conflict resolution. 
 ػى دكر التسػػػييبلت الدكليػػػة كالتفػػػاكض لتسػػػكية النزاعػػػات، كدعػػػتلإتعػػػرؼ الىػػػدفت الدراسػػػة 

جية لمحؿ التفاعمي لتسكية النزاعات، كالحؿ الستخداـ المزيد مف التطبيقات كاألساليب المني
، لمتنازعػة لػدييا مشػكمة مشػتركةعػف مفيػكـ التفػاكض، كذلػؾ يعنػي أف األطػراؼ ا التفاعمي كناية

عبلقتيما التي يتعيف حميا مف خػبلؿ معالجػة األسػباب الكامنػة  مشػكمة فػي اىػي أساسػن ك 
مصطمح استخدـ لكصؼ األطراؼ غير الرسمية  يػة، كىػكػات الصػراع فػي عمميػة تفاعمكيكدينامي

بيف النفكذ السياسي لممثمي الطرفيف  مثؿ الطرؼ الثالث لتسكية الصراع، الػذل عػادة مػا يجمػع
الخبػرات إلى  تستند ىػذه المػادة صػاؿ المباشػر فػي حػؿ المشػاكؿ.في الصراع مف أجؿ االت

فيػو  ة مػف أجػؿ كضػع إطػار كمػى لعمميػة التفػاكض، تصػؼالمكتسػبة مػف ىػذه العمميػة الدقيقػ
االحتياجات األساسية  اتفػاؽ يمبػيإلى  ، كالتػي تتطمػب التكصػؿاليػدؼ النيػائي لممفاكضػات
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في  كمخاكؼ كبل الطػرفيف عمػى أسػاس المعاممػة بالمثػؿ، كتنػاقش الدراسػة أربعػة عناصػر
ميميا، كتككيف األفكار المشتركة لمحػؿ، كالتػأثير عمػى الجانػب التفاكض كىى: تحديد المشكمة كتح

 كخمؽ بيئة سياسية داعمة لحؿ المشكمة لكؿ منيا. اآلخػر،
 

 :تعقيب عمى الدراسات السابقة
تناكلت الدراسات السابقة مكاضيع ميمة كحيكية، كتنكعت ما بيف دراسة عمـ كفف التفاكض 

تو كاستراتيجياتو كتكتيكاتو، كما بيف مفاكضات التسكية السممية (، بأبعاده كمتغيراتو كأدكاا)عمكمن 
جكالتيا (، كتحميؿ مراحميا كأىدافيا ك ا)خصكصن "اإلسرائيمي"  بيف السمطة الفمسطينية كاالحتبلؿ

 .عمييا ما ليا كماك كنتائجيا، 
رية إضافة جديدة فيما يتعمؽ بدراسة المجاؿ التفاكضي، مف منطمؽ نظالحالية  قدمت الدراسة

بمراجعة  تمجاؿ التفاكض العسكرم، كاىتمدراسة ك  ،"الثكرية "استراتيجية الحرب الدبمكماسية
 لحركات ثكرية تحررية. ،نماذج ميمة لتجارب تفاكضية سابقة

"اإلسرائيمي"  الدراسة بالكصؼ كالتحميؿ عمى إدارة المفاكضات خبلؿ حمبلت العدكافت كقد ركز 
حيث كجد الباحث أف ىذه الفترة ، (ـ2014-2006)عة ما بيف في الفترة الكاق ،عمى قطاع غزة

محاكال  ،دكعال عم ضؿ التفاك باستشراؼ مستقحاكؿ كذلؾ ، لـ تأخذ حقيا مف البحث كالدراسة
 مف قبؿ المقاكمة الفمسطينية. اتضفاك مكر عممي لتحسيف إدارة الصت تقديـ
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 الفجوة البحثية: رعش ثالث

 ةحالي ةدراسال البحثية الفجوة ةسابقالدراسات ال
أداء حركة حماس  (2017)المدىون، ناقش 

 تىدف. ك ـ2014السياسي خبلؿ عدكاف 
مناقشة المفاكضات إلى  (2016)مصمح، 
كانعكاسيا عمى  "اإلسرائيمية"-الفمسطينية

 (2015 )الشرفا، تناكلتك  .الكحدة الكطنية
شكالية استراتيجية ا لتفاكض الفمسطيني كا 

خيار التفاكض، في ظؿ إلى  نظمةالمذىاب 
)نتيل،  كركزتغياب مقكماتو كشركطو. 

مفاكضات عمى دكر الدبمكماسية كال (2014
عات كأثرىما في از في إدارة األزمات كحؿ الن

 (2013 ،توام) قيـك  اتخاذ القرار السياسي.
)درويش،  كناقش لممنظمة.األداء الدبمكماسي 

أثر االختبلؿ في التفاكض  (2013
في إيجاد حؿ لمقضػية  "اإلسرائيمي"سطيني الفم

 (2011)عيروط،  تناكؿالفمسػطينية. ك 
النظرية التفاكضية التي تتبناىا القيادة 

 (2008صمادي، ال)كتناكؿ لفمسطينية. ا
السياسػية مػف المقاكمػة  المنظمةتجربة 
 ،عثمان) كاستشرؼ .التسػكيةإلى  المسػمحة
تناكلت ك  .سطينيةممستقبؿ القضية الف (2007

ت بيف مفاكضاال ات العربية كاألجنبيةدراسال
 ."اإلسرائيمي" االحتبلؿك الفمسطينية لسمطة ا

ركزت الدراسات السابقة 
عمى المفاكضات بشكؿ 

كركز معظميا عاـ، 
 عمى مفاكضات التسكية

ممية بيف الفمسطينييف الس
لـ ، لكنيا "يف"اإلسرائيميك
تجارب لقراءة تناكؿ ت

كات تفاكضية سابقة لحر 
ثكرية، كلـ تتناكؿ مفيـك 
التفاكض العسكرم، 
كالعبلقة بيف أداء 
 ،المفاكض عمى الطاكلة

كاألداء العسكرم في 
 الميداف.

كثيرا ـ يجد الباحث لك 
التي دراسات مف ال
مكضكع إدارة  تناكلت

المفاكضات خبلؿ 
جكالت التفاكض أثناء 

 "اإلسرائيمي"العدكاف 
عمى قطاع غزة، ما بيف 

 .(ـ2006-2014)
بعض صرت عمى اقتك 

أكراؽ العمؿ كالمقاالت 
 كالتقارير الصحفية.

قدمت إضافة جديدة في دراسة 
عمـ كفف التفاكض مف الناحية 

مفيـك  ناقشتالنظرية، ك 
تناكلت المفاكضات العسكرية، ك 

 . ارب تفاكضية لحركات ثكريةتج
ركزت الدراسة كاستفاضت في 
كصؼ كتحميؿ التجارب 

الفمسطينية التفاكضية لممقاكمة 
خبلؿ  "اإلسرائيمي"مع االحتبلؿ 

 "اإلسرائيمي"حمبلت العدكاف 
 - 2006) عمى قطاع غزة

حاكلت الدراسة قراءة  .(ـ2014
دارتيا حركة حماسأداء   كا 

كفاء  صفقة " لمفاكضات
تحرير األسرل، " لاألحرار

-2008) كمفاكضات عدكاف
مفاكضات عدكاف ك ، ـ(2009
مفاكضات عدكاف ك  ،ـ2012
الدراسة  ختمتثـ  .ـ2014

 ،تصكر عممي مقترح تقديـب
داء تفاكضي إلدارة تفاكضية كأ

 فمسطيني فاعؿ، كمكازو 
الميدانية، ممكاسب كل لمتضحيات
 الستثمارىا في تحقيؽكذلؾ 
 .كطنيةك  سياسيةإنجازات 
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 وللفصل األ ا

 تفاوضعمم وفن اللنظري الطار اإل
 

 تمييد 
 

  تاريخ المفاوضات: ولالمبحث األ 
 المفاكضات في العصكر القديمةمب األول: المط -
 ىالمفاكضات في العصكر الكسطالمطمب الثاني:  -
 مفاكضات التقميدية كالحديثة كالمعاصرةال المطمب الثالث: -

 
 ماىية المفاوضات :ثانيالمبحث ال 

 التعريفات كالمصطمحات المطمب األول: -
 يةالتفاكض طبيعة العممية المطمب الثاني: -
 يةعممية التفاكضالقكمات م المطمب الثالث: -
 

 إدارة المفاوضاتلثالمبحث الثا : 
 :استراتيجيات كتكتيكات التفاكض المطمب األول 
 :مراحؿ العممية التفاكضية المطمب الثاني 
 :فاكضتال فريؽ المطمب الثالث 

 
 

 ممخص 
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 تفاوضعمم وفن ال: ولالفصل األ 
 تمييد:

جكانب  جميعراد أك الػدكؿ أك الشػعكب، ففنحػف نعيش في عصػر المفاكضػات، سػكاء بيف األ
 كقد تطكر التفاكض بتطكر الشعكب عبر التاريخ.سمسمة مػف المكاقػؼ التفاكضػية،  حياتنػا ىي

كالتفاكض عمـ  ،كالمفاكضات ليا مفاىيميا كتعريفاتيا التي تختمؼ كفؽ المجاؿ الذم تدخؿ فيو
كذلؾ لو أدكاتو مدارسو المتعددة، ك لو  ضاىك أيك لو أصكلو، كفي ذات الكقت فف لو ممارساتو، 

 ،مجاالتو، كلو أصحابو المؤىميف ذكم االختصاصك كأساليبو كاستراتيجياتو كتكتيكاتو كشركطو 
مف خبلؿ  يتضحكؿ ذلؾ س. سميمة حتى تحقؽ النتائج المطمكبةكتتطمب المفاكضات إدارة 

 في ىذا الفصؿ.الذم سيتـ تناكلو إلطار النظرم ا
 

 لمفاوضاتا تاريخ: ولالمبحث األ 
 تمييد:

يشاء اهلل تعالى أف ترتبط خبلفة اإلنساف في األرض بتكضيح رباني لممبلئكة، حيث جاء في 
ًإذ قاه زبل ىيَالئنت إِّ جاػو يف األزض خيْفت قاىٌا أجتؼو فْيا ٍِ ّفسد فْيا ًّسفل اىدٍاء {قكلو تعالي: 

كيشاء اهلل سبحانو كتعالي، أف تبدأ  .[30]البقرة: }يًٌَُحنِ ّسبح حبَدك ًّقدض ىل قاه إِّ أػيٌ ٍا ال حؼ
بعممية تفاكض كمحاكرة مع الشيطاف الذم كسكس لو كلزكجو  -السبلـ عميو- حياة أبينا آدـ

بميس مف الجنةحكاء، ككانت نتيجة ىذه المفاكضة، ن ، كفي القرآف الكريـ شكاىد كثيرة زكليما كا 
 عمى مكاقؼ حكارية كتفاكضية متعددة.

د تعيش في عزلة عف بعضيا البعض، كقف الشعكب التي سادت عبر التاريخ لـ تكف لإ
ي كالدخكؿ ف ،اضطرتيا دكافع كاعتبارات أمنية كاقتصادية لبلتصاؿ المتبادؿ فيما بينيا

ا كمتابعة م ،مف أجؿ التفاىـ كاالتفاؽ لحؿ المنازعات الناشئة فيما بينيا ،مفاكضات مباشرة
 لمحفاظ عمى المصالح المشتركة كالتعايش المشترؾ فيما ،االجتماعي تفرضو ضركرات الكاقع

 .(11: 2013)شحركر، كتحقيؽ التبادالت التجارية كالثقافية  ،بيف مجتمعاتيـ
، بمفاىيميا كأدكاتيا كأنكاعيا كطرقيا كاستراتيجياتيا اكفنن  اكلقد تطكرت المفاكضات عممن 

تمؾ األمـ كؿ عصر مف العصكر، كخاضت  ؽالشعكب كالمجتمعات، ككفتكتيكاتيا، بتطكر ك 
 مفاكضات متعددة كمختمفة، كذلؾ حسب متطمبات كمقتضيات كؿ حالة منيا.
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 المطمب األول: المفاوضات في العصور القديمة
 : الشعوب البدائية والقديمةأوًل 

التفاكض بقصد تحقيؽ  الحضارات البشريػػة فقد عرفتعممية قديمة قدـ التاريخ،  التفاكض
، الغايات العقائدية، فاستخدمت التفاكض في اكأحيانن  ألىداؼ السياسية، كالمنافع االقتصادية،ا

 اكانت أسمكبن  الحربيةك المفاكضات العسكرية  كما أف، اتنظيـ العبلقات فيما بينيا، كمع غيرى
 القبائؿ أك المدف أك الدكؿ أك ، نتيجة كثرة الصدامات المسمحة التي كانت تنشب بيفاشائعن 

 .(3: 2016)جعيجع، الشعكب أك األمـ 
ؽ الطر إلى  بالمجكء ،مصمحة المشتركةلقد أدركت الشعكب البدائية بالفطرة جدكل تحقيؽ ال

، لمخصـ التسميـ، إما أك قبكؿ أحد الخياريف ،عف طريؽ المفاكضات كعقد االتفاقيات ،السممية
ما    (.54: 2011)أبك عامر،  محاربتو طكعا أك كرىاكا 

جراء  ،قد عرفت الحرب كالسمـ ى،لبدائية كالجماعات البشرية األكلف القبائؿ اأتاريخ يذكر إف ال" كا 
 .(14: 2012)عبد الحميد،  "الصمح
إلجراء المفاكضات كحؿ المنازعات،  ،عرفت إقامة العبلقات الكدية كتبادؿ الكفكد كالممثميفكما 

جؿ حؿ أمف  ،لتي كانت تتخمؿ الحركباالستفادة مف الدبمكماسية في أثناء اليدف اإلى  كعمدت
في تككيف التحالفات كاستعراض  ىأك حت ،ككذلؾ مف أجؿ كضع حد لتمؾ الحركب ،النزاعات

 (.13: 1978، المجذكب)القكة 
مسارات  التي اتخػذت نػشأت العبلقػات ،كككنػت الجماعػات منػذ أف كجػدت األسرة كالقبيمػةك 

إلى  تحتاجيا ككم ،كغيرىا عية كالثقافية كالعسكرية كاألمنيػةمختمفة، فمنيا االقتصادية كاالجتما
جؿ إدامتيا كاستمرارىا، كىذا ما كانت تمجأ إليو األمـ كالػشعكب في تعامبلتيػا مػع أالتفاكض مف 

ـ كذلػؾ لعػرض كجيػات نظػر ببلدىػ ؛بعػضيا الػبعض، حيث يتـ إرساؿ السفراء كالمبعػكثيف
 كالحػصكؿ عػمى الجػكاب مػف الطػرؼ اآلخػر المفػاكض ليػـ ،ػاكتكضيح رأييػـ في مػسألة م

  .(215: 2010)طشطكش، 
كعقد  ،كالدعكة لممفاكضات ،كنبذ الحركب ،كما كانت غاية البعثات تطكير العبلقات الكدية"

 .(15: 2012)عبد الحميد،  "كاالحتفاؿ بإرساء قكاعد السبلـ ،الصمح
أك  ،أك معاىدة ،كالحصكؿ عمى ىدنة معينة ،القتاؿ ؿ إيقػاؼجػأكاف يتـ إرساؿ المبعكثيف مف ك "

 .(216: 2010)طشطكش،  "كالسمـ بيف الطرفيف المتحاربيف بقصد إحبلؿ األمػف ،اتفاقية ما
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نياء النػزاع، بيػ كانػتكما  دؼ دفػف المػكتى كنقػؿ المفاكضػات تقػكـ مػف أجػؿ كقػؼ الحػرب كا 
إذا مػا قتػؿ رسؿ أحػد الطرفيف  ،كانػت ىػذه المفاكضػات تتعثػر ،كثيرة أحيافكفي  لكػفالجرحػى، 

 (.97: 2007العبيكاف، (عنػد كصػكليـ 
معركفيف في ببلدىـ كلدل حكاميـ، يمتمككف  كانكا ،كقد برع في التفاكض رسؿ كمفاكضكف

لميمة لمف يقـك بيذه ا ،كغيرىا مف الصفات الضركرية ،المباقة كالميارة كالمكىبػة كبيعػد النظر
 .(216: 2010)طشطكش، 

 
 : حضارة الشرق األوسط القديمة )حضارة الفراعنة، وحضارة الرافدين(اثانيً 

في تمؾ الحضارات تحؿ عادة بالحرب أك بالسمـ، ضمف كانت جميع المشكبلت العامة كالخاصة 
 .(16: 2012)عبد الحميد، ك رسؿ أعف طريؽ مبعكثيف  ،يجرم بعد التفاكض ،ك تعاىدأاتفاؽ 

براـ معاىدات الصمح كالسبلـ ،المفاكضات لحؿ المنازعات سممياإلى  فكاف يتـ المجكء كتبادؿ  ،كا 
كمعاىدات عدـ  ،ككذلؾ عقد معاىدات التحالؼ العسكرم ،أثناء الحركب كبعدىا لاألسر 

القكافؿ التجارية كطرؽ مركرىا، غير أف ىذه العبلقات  ىالمحافظة عم ىكاالتفاؽ عم ،االعتداء
نما كانت مكسمية ،مكماسية في ذلؾ الكقت لـ تكف دائمةالدب تنتيي  ،"دبمكماسية مناسبات" ،كا 

 .(32: 2005المكسى، )الرشداف ك البعثة مف أجميا بانتياء الميمة أك المناسبة التي أرسمت 
 ،ؽ.ـ 1280 عاـيؤيد كجكد تمؾ العبلقات الدبمكماسية، المعاىدة المشيكرة التي أبرمت حكالي 

كىي عبارة عف معاىدة صمح  ،مصر "رمسيس الثاني" ك "خاتيسار" ممؾ الحيثييف بيف ممؾ
)أبك ىيؼ، كتقرر فييا إعادة السبلـ الدكلي  ،عقدت بعد الحرب التي نشبت بينيما ،كتحالؼ دائـ

1975 :74). 
ككضكح  ،بسبب كماؿ صياغتيا ،ا ألصكؿ المعاىداتنمكذجن أكيمكف اعتبار ىذه المعاىدة 

بيرىا عف تنظيـ الشرؽ القديـ، كمف أىـ القكاعد التي اشتممت عييا ىذه كتع ،نصكصيا
كحرمة أراضي الدكلتيف، كالتحالؼ الدفاعي ضد العدك  ،كحسف الجكار ،المعاىدة: إقرار السبلـ

 .(33: 2005المكسى، )الرشداف ك  لخارجي، كتسميـ المجرميف السياسييفا
 
 ة(: حضارة الشرق القديم )اليند الصينياثالثً 

لقد عرفت الحضارات الفرعكنية كالبابمية كالصينية كاليندية نظاـ المبعكثيف الدبمكماسييف، كما 
بعضيا ك إرساؿ المبعكثيف كاستقباليـ بيف شعكب ىذه الحضارات إلى  تشير الكثائؽ التاريخية

 .(32 المرجع السابؽ:) البعض
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الكسائؿ  ىاـ الكسائؿ السممية عماستخدإلى  "ككانج شينغ"، المجكء ينيصال يمسكؼفالكما فضؿ 
االتصاالت كالبعثات  عمى أف تخصص الدكلة ثمثي ميزانيتيا لئلنفاؽإلى  الحربية، كدعا

 .(18: 2012)عبد الحميد، الدبمكماسية، كاتبعت كذلؾ قكاعد األسبقية كمراسـ االستقباؿ 
 

 اني: المفاوضات في العصور الوسطيالمطمب الث
 (يونانال): عيد اإلغريق أوًل 

ذا ما أفضت ككانت المفاكضات تدار شفاىن ، طكر اإلغريؽ مناىج كثيرة لممفاكضة ا، كا 
معاىدة، حفرت شركط تمؾ المعاىدة عمى لكحة حتى يراىا الجميع، ككاف إلى  المفاكضات
 (.18)الشكرم، ب. ت:  يتـ بتبادؿ عاـ لميميف المنعقد التصديؽ

فقد عرفكا مبدأ التسكية بالتراضي أك  ،الدبمكماسي ا لبلتصاؿا دقيقن ا بديعن لقد طكركا نظامن 
كقؼ األعماؿ العدكانية كالحركب، كعرفكا كذلؾ االتفاؽ الذم إلى  المصالحة التي كانت تيدؼ

كنظاـ االتفاقيات كالمعاىدات كالتحالفات  ،كاف يعني اليدنة المحمية المؤقتة، كما عرفكا التعاكف
 .(30: 1973)نيكمسكف، 

ككاف عقد الصمح كالسمـ  ،كلمبيةلعاب األنة المقدسة التي تعقد في فترة األليداعرفكا كذلؾ 
القمكب.. كفي زمف الحرب خضعت العبلقات  إلىسماء بة لئلغريؽ أقرب االستخدامات كاألبالنس

غريؽ . ككاف اإلبيف المدف اإلغريقية لقكاعد خاصة أىميا أنيا ال تبدأ الحرب إال بعد اإلعبلف.
: 2012)عبد الحميد، المفاكضات الدبمكماسية الفردية كعقد المؤتمرات إلى لحرب قبؿ ا يمجؤكف

، كيجندكف قادتيـ البارزيف لممفاكضة حينما ييددىـ عدك مف الخارج، ككانكا يعاقبكنيـ (19-20
 بالنفي حيف تككف جيكدىـ غير مرضية. 

 
 : عيد الروماناثانيً 

 ،كاشتير عف الركماف أنيـ كانكا محاربيف غزاة ،الدكلة الركمانية النزعة العسكريةعمى  غمبت
اعتمدكا مبدأ القكة كالحركب غير المتكافئة في عبلقاتيـ مع غيرىـ مف الدكؿ، ككاف لتفكقيـ 

جميع أنحاء إلى  السبب الرئيس في تكسع إمبراطكرتييـ ،اآلخريف عمى العسكرم كفرض إرادتيـ
 .(38: 1978)المجذكب، المعمكرة 

غيرىا مف في معاىدات كتحالفات بينيا كبيف كالدخكؿ  ،رفض فكرة المفاكضةلى إ لجأت ركماك "
كىذه المعاىدات أبقت لتمؾ المدف كالشعكب نكعا مف  ،أمرىاعمى  المدف كالشعكب المغمكبة

 .(23: 2012)عبد الحميد،  "الحكـ الذاتي
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مع غيرىـ مف  المفاكضات مف األساليب المألكفة لدييـ عند التعامؿإلى  مـ يكف المجكءف
إما القبكؿ بمشركع معاىدة في  ،كانكا يخيركف مف يدخؿ معيـ في نزاع بيف أمريفك  ،الشعكب

ما الرفض، كذلؾ ي ،مكضكع النزاع  ةدبمكماسيال ىعني الدخكؿ في حرب، مما انعكس عمكا 
، المكسى)الرشداف ك صعيد الممارسة  ىعم اعالمين  ىاعدـ إمكانية تطكير إلى  لأدالذم ك  ،بالفشؿ
2005 :36-37). 
في  ،ا مانكعن  ،فقد أخفقكا ..قدر ما نجح الركماف في خمؽ تراث ثقافي كقانكني كعسكرم ىكعم

 .(102-101: 1961)فكده، ترؾ نفس األثر في تككيف الفف الدبمكماسي 
يفضمكف استخداـ كانكا فا لعدـ اىتماميـ بالدبمكماسية، قكة الركماف كسطكتيـ سببن  كانتإذف؛ 

كانكا يمجؤكف إلى الدخكؿ في معاىدات كتحالفات غير بؿ ، ى الكسائؿ الدبمكماسيةالقكة عم
 متكافئة.

 
 : عيد البيزنطييناثالثً 

الذيف  ،عكس الركماف عمى ،الدبمكماسية عمى لقد اتجو البيزنطيكف بسبب ضعفيـ لبلعتماد
 عمى أكثر أىمية ككانت مساىمة البيزنطييف ،كانت قكتيـ سببا في عدـ اىتماميـ بالدبمكماسية

 .(1: 1975)نيكمسكف، صعيد الممارسة الدبمكماسية 
فف  عمى ف فض الخبلفات بحد السيؼ كحده ال يكفي.. اعتمدكاأف كجد أباطرة بيزنطة أكبعد 

 .(27-26: 2012)عبد الحميد، المفاكضة كممارسة الدبمكماسية بأشكاؿ كصيغ معينة 
تيددىـ مف لدبمكماسية لمكاجية األخطار التي اإلى  لقد شعر البيزنطيكف بحاجتيـ الماسة

 ،استخداـ المفاكضة الدبمكماسية في عبلقاتيـ مع غيرىـإلى  لجأكاالشعكب المحيطة بيـ، ك 
عف طريؽ إثارة بعضيـ ضد بعض، كالحيمكلة دكف  ،كاستخدمكا المكر كالحيمة إلضعاؼ أعدائيـ

إلقناع  ،كالبراىيفكتقديـ الحجج  ،كالدىاء الفطنةكقد تطمب ذلؾ قدرة عالية مف المباقة ك ، كحدتيـ
كؿ طرؼ بأف مصمحتو تكمف في معاداة الطرؼ اآلخر، كأف صداقتو لئلمبراطكر البيزنطي 

 .(24: 1986البكرم، )و يتربصكف لئليقاع ب مف شر   كتقيوً  ،فعنو باليستعكد عم
ا دافعن فيـ كاف ضعف ،في الدبمكماسية البديؿ عف النقص في السبلح البيزنطيكف كجدفقد ؛ فإذ

، كقد اقتضت ىذه الميمة ،يا، كذلؾ لمحفاظ عمى كيانيـ كاستمرار ممكيـيعم ليـ في االعتماد
بار كجكد جياز متمرس في فف المفاكضات، كفي جمع المعمكمات، كفي تقصي أخ، بالضركرة

 يـ.اتتحالفك  األعداء كاتصاالتيـ كتفكيرىـ
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 : العيد اإلسالميارابعً 
 سالمالعرب قبل اإل. أ

عاش العرب قبؿ اإلسبلـ في كاقع مف الغزكات كالصراعات كاختبلؼ المصالح، كمع تطكرىـ 
ا صالحة مف التقاليد كالعادات المستقرة التي أمدت المجتمع فأرست أسسن  ،الدبمكماسية تبمكرت

كتنظيـ  ،لمتفاىـ كالتفاكض كالتصالح كفض المنازعات كنبذ الحركب ،كالثبات بشيء مف النظاـ
 .(63-62: 2002)السامرائي،  أساس مف الحؽ كالعدؿ لعبلقات بيف الشعكب عمىا

المعاىدات قبؿ اإلسبلـ كاف يفرضيا القكم عمى لكف يرل الخبير العسكرم محمكد خطاب أف 
لذلؾ ال تمبث ىذه  ؛ لتنظيـ السمـ العادؿكليست عمبلن  ،ككانت صكرة لقكة األقكياء ،الضعيؼ

 .(112: 1992، )خطابالمعاىدات أف تنقض 
مكقع شبو فىرض  حيثعرؼ العرب الدبمكماسية في الجاىمية قبؿ مجيء اإلسبلـ، عمكمنا؛ فقد 

الشرؽ كالغرب، لطرؽ القكافؿ التجارية، بيف الشماؿ كالجنكب، ك  ىالجزيرة العربية، كممتق
مما  ،اـ األخرلقياـ ركابط بيف العرب كاألقك  ،التي كرد ذكرىا في القرآف الكريـ ،كتعاطييـ التجارة

 (.33: 1985)بركات، تطمب قياـ االتصاالت كالمفاكضات كعقد المعاىدات التجارية 
الجغرافي كالتقارب  بحكػـ المكقػع ،قامكا ببناء الركابط كالتفاعبلت مع الدكؿ المجاكرة ليػـف

بلد بك بأ كمعيف، مثؿ حمير كس ،المحيطػة بيػـ كالشعكبدكؿ الأنشأكا العبلقات مع ك المكاني، 
كاستخدـ العرب الرسؿ كأفضؿ كسيمة لبلتػصاؿ  ا،كببلد إفريقي ،كببلد فارس ،طبيعيػةا اليسكر 

قامػة العبلقػات ض كيجػرم التفػاك  ،فكانكا يرسمكف الرسكؿ لينقؿ كجية نظرىـ في قػضية مػا ،كا 
طشطكش، )  أجمو ما يحقؽ اليػدؼ الػذم ذىػب مػفإلى  كصكالن  ،كتبادؿ اآلراء مع الطرؼ اآلخر

2010: 216.) 
الذيف كانت تتكفر فييـ مجمكعة مف الصفات كالشركط  يستخدمكف ليذه الميمة الرجػاؿكا كانك "

 ،كقػكة الشخػصية ،كالنطػؽ الػسميـ ،التي ال تتكفر في غػيرىـ، كمنيا: المباقة، كحػسف المظيػر
  (.217-216المرجع السابؽ: ) "كالذكاء ،كالفطنة ،كالدىاء ،كالرزانة ،كالحكمػة

 
 العيد النبوي:. ب

و يعم ى اهللصمٌ -عندما جاء اإلسبلـ تميزت العبلقات الدكلية كالدبمكماسية التي أقاميا الرسكؿ 
ا مف فكرة الشمكلية كالعالمية التي جاء بيا اإلسبلـ، حيث قامت الدكلة كتطكرت انطبلقن  -كسمـ

الدفاع  ىبمعن ،كحالة استثنائية مبدأ الحرب ىكعم ،مبدأ السبلـ كقاعدة أصمية عمى اإلسبلمية
ضد أم عدكاف، كالحرب اليجكمية لمنع نفكذ القكل المعتدية، كىذا ما عرؼ بسياسة الفتح 

 .(76: 1990)الشامي، ك  (209: 2006)داغي، 
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بؿ ىي  ،مف حيث المبدأ رغكبةفي حالة الضركرة، فيي ليست ممجأ إلييا إال ال يي ىي سياسة ك 
 ٌنْمخب ػي{..: لقكلو تعالى امصداقن  ،(209: 2006)داغي، ف مكركىة في نفكس المؤمني

 مـ ال الحرب.فاألصؿ في اإلسبلـ الس   ؛فإذ، [216البقرة: ]  }اىقخاه ًىٌ مسه ىنٌ..
كيقدـ اإلسبلـ الصمح عمى الحرب حتى لك كاف الصمح فيو بعض الغبف، كقد أطمؽ اهلل تعالى 

ًحخقٌا ًحصيحٌا بني  ..أُ حربًا{، كقاؿ تعالى: [128اء: ]النس }ًاىصيح خري{الخير عمى الصمح فقاؿ: 

ا، الناس جميعن  بؿ عمـ الصمح كاإلصبلح بيف ،كلـ يقؿ بيف المؤمنيف فقط [،224]البقرة:  }اىناض..
 }اهلل ػيَ ًإُ جنحٌا ىيسيٌ فاجنح ذلا ًحٌمو{كقاؿ تعالي:  (،210: 2006)داغي، أنفع ك  فذلؾ خيره 

 .[61نفاؿ:]األ
ى المضطر، فى مجأ إليو إال ال يى  في نظر اإلسبلـ شره  الحربإف "  ٍف ينتيي المسممكف بالمفاكضةؤلى

مف انتصار  بشيء مف حقكقيـ، كلكنو في الكقت نفسو يحقف الدماء، خيره  "صمح مجحؼ"إلى 
ة لؾ مف مفاكضات صمح الحديبيعمى ذ كال أدؿٌ  ،(142: 1979)دراز،  "زىؽ فيو األركاحتي باىر 

 م اعتبره المؤرخكف أعظـ فتح في اإلسبلـ.الذ، ك ـ628ق/6
 
 دبموماسية المعاىدات والمراسالت:. ج

الكفاء بيذه المعاىدات  ىكأكجب اهلل تعال ،عرفت الدبمكماسية اإلسبلمية المعاىدات كالمكاثيؽ
 }ّا أّيا اىرِّ آٍنٌا أًفٌا باىؼقٌد{ا، قاؿ تعالى: ييعم كعدـ نقضيا كالخركج ،مبادئيا عمى كاالستقامة
 .(76: 1990[ )الشامي، 1]المائدة: 

ذا كاف األصؿ في العبلقة ىك السمـ"  كالعكدة ،فالمعاىدات إما أف تككف إلنياء حرب عارضة ،كا 
أك أنيا تقرير لمسمـ كتثبيت لدعائمو، لكيبل يككف مف بعد ذلؾ العيد  ،السمـ الدائمة ةحالإلى 

 (.112: 1992)خطاب،  "ا لمعيدإال أف يككف نقضن  ،احتماؿ اعتداء
تتمثؿ مف خبلؿ استقبالو  -و كسمـيعم صمى اهلل-كقد كانت الدبمكماسية في عيد الرسكؿ 

رساؿ الرسؿ كالكتب لمكفكد، اإلسبلـ، كذلؾ قبكؿ اليدايا مف الممكؾ، إلى  الممكؾ لدعكتيـإلى  كا 
 اهلل ىصمٌ -كالتفاكض كالحكار لحؿ المنازعات بينيـ، ككذلؾ المعاىدات التي كاف رسكؿ اهلل 

 .(71-70: 2008)نجـ، يبرميا مع سكاف المدينة  -ـو كسمٌ يعم
تتجاكز  -ـكسمٌ  عميو ى اهللصمٌ -ككاف ما كصمنا مف كتب كمكاثيؽ كمعاىدات قاـ بإبراميا النبي 

 ىصم-النصارل، كعقكد صمح بيف النبي ا، شممت معاىدات مع الييكد ك المائتيف كخمسيف كتابن 
رؤساء القبائؿ كالممكؾ إلى  كرسائؿ دعكة ،ككتب إقطاع كأمافكالقبائؿ،  -و كسمـيعم اهلل
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 كانت عمبلن  ،ككتبو -و كسمـيعم صمى اهلل-أف سفارات الرسكؿ  عمى مما يجعمنا نؤكد ،كاألمراء
 .(128: 2007)الكرمي، ا مف أعماؿ الدبمكماسية كالعبلقات الدكلية بديعن 

أحدث مف إلييا بطرؽ تعتبر  ىسع ،قد معاىدةإذا أراد ع -ـكسمٌ  عميو ى اهللصمٌ -كقد كاف النبي 
يقكـ بالمفاكضات التي تتقدـ  -ـكسمٌ  عميو ى اهللصمٌ -فكاف  ،الطرؽ اليكـ في عصر المدنية

ذا كجد أف األمر يحتاج مفاكضات سرية لجأ إلييا.. كقد جرت عادة إلى  كتابة المعاىدات، كا 
إلبراـ معاىدات  ،مفاكضاتيـ مع أعدائيـمراعاة ىذه القاعدة في  عمى القادة المسمميف كممككيـ

 (.500-499: 2013)برغش، معيـ 
: 1992)خطاب،  "كالسبلـ كالكفاء لثبلثة مبادئ: الشكر  عمى ككانت المعاىدات النبكية ترتكز"

135). 
أف ينقض عيده إذا كقع ممف عاىده خيانة  -ـو كسمٌ يعم ى اهللصمٌ -لمنبي  ىكقد أباح اهلل تعال"

ًإٍا {فقاؿ تعالي:  ،"طريؽ كاضح ال عكج فيو كال التكاء عمى و أف ينقضويعم جبفيو، كلكنو أك 

 .(230ت:  [ )الصعيدم، ب.58األنفاؿ: ] }سٌاء إُ اهلل ال حيب اخلائنني ػيَ ختافِ ٍِ قًٌ خْاّت فاّبر إىْيٌ
ؼ خرج مف المألكؼ كالعر ا ال يفي اختيار رسمو أمرن  -ـو كسمٌ يعم ى اهللصمٌ -كقد نيج النبي 

مقة، كالكفاءات الدبمكماسية الحديثة، مف تبادؿ السفراء، كمراعاة األناقة كجماؿ الخً  لالجارم لد
ىتـ بأثره االمفاكض، بؿ ك  لالبعد النفسي لد عمى كما ركز ،الممتازة بصفتيـ ممثميف ألمتيـ

كمف  يوبر قدر مف النجاح فيما تكصؿ إلتحقيؽ أكإلى  لما أدم ،اا بالغن يـ اىتمامن يعم النفسي
 .(115: 2007إسماعيؿ، بعده مف المفاكضيف مع األطراؼ األخرل )

 
 عيد الخمفاء ومن بعدىم:. د

في مبدأ الدبمكماسية،  -ـو كسمٌ يعم ى اهللصمٌ -لـ يختمؼ عيد الخمفاء الراشديف عف حياة الرسكؿ 
ـ، كذلؾ الدخكؿ في اإلسبلإلى  فقد قامكا بمفاكضة الشعكب المجاكرة ليـ، كأخذكا يدعكف الناس

اتخذكا الكفكد الدبمكماسية كسيمة إلدارة الشؤكف الخارجية لمدكلة اإلسبلمية، كذلؾ مف خبلؿ إبراـ 
براـ االتفاقيات؛  المعاىدات كالتحالفات مع الدكؿ األخرل، ككذلؾ كقؼ الحرب، كأخذ الجزية، كا 

 .(71: 2008)نجـ، مف أجؿ إقامة الركابط االقتصادية كالعسكرية 
إرساؿ الرسؿ كالدعكة  عمى أىداؼ الدبمكماسية اإلسبلمية في زمف الخمفاء الراشديفلـ تقتصر ك 

 ،ذلؾ تشمؿ نشر الدعكة اإلسبلميةإلى  فأصبحت باإلضافة ،بؿ تعددت ،بالطرؽ السممية
كتبادؿ  ،اجؿ عقد اتفاقيات الصمح كحؿ المنازعات سممين أمف  ،كالتفاكض في حاؿ الحرب

 (.51: 1966)آؿ شاكم، عمكمات عف الدكؿ األخرل الم يكتقص ،كفدائيـ لاألسر 
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شأت ديكاف كما أن ،إحبلؿ الدبمكماسية محؿ الحرب مع خصكميا عمى ثـ عممت الدكلة األمكية
الرسائؿ المكجية لمممكؾ  عدٌ يي كالذم ة مكتب لمشؤكف الخارجية، كانالرسائؿ الذم كاف بم

 حمؿ التقارير التي يرسميا السفراء كالممكؾكما يدرس كي ،كيستقبؿ الكتب الكاردة منيـ ،كاألجانب
 (.41: 2005المكسى، )الرشداف ك 

بسبب تضاعؼ  ،في عيد الدكلة العباسية كتشابكت مصالح المسمميفاألعباء ازدادت قد ك 
، عمييا الدبمكماسية أف ترعى المصالح الجديدة كتحافظ عمى فأصبح ،احتكاكيـ بالعالـ الخارجي

كمف لدكلتيـ،  أف يكاجيكا التيديدات التي يشكميا الركـ كالبيزنطيكفالعباسييف  عمى كافكذلؾ 
ىنا فقد تعززت البعثات الدبمكماسية كتنكعت كتعددت أغراضيا ككظائفيا، حيث أصبح تبادؿ 

كعقد  ،كفض المنازعات ل،كتبادؿ األسر  ،الدبمكماسييف كسيمة لتكثيؽ الصبلت التجارية كالثقافية
 .(42-41 :ؽالمرجع الساب)المعاىدات 

كأصبحت الميمة األساسية  ،ازدىر النشاط الدبمكماسي ،كعندما قامت الحركب الصميبية
برمت مع حيث أي  ،ىي إجراء المفاكضات كعقد المعاىدات بيف المسمميف كالصميبييف ،لمدبمكماسية
 ،سنكات 3لمدة ـ، 1189أثناء حصار عكا عاـ  ،اليدنة منيا اتفاقية ،عدة ىدفو الصميبييف 

 عاـالرممة(  )صمحكمعاىدة سنكات،  8لمدة  ،ـ1218بعد حصار دمياط عاـ  ،اتفاقية اليدنةك 
تعزيز العبلقات الدبمكماسية مع  "صبلح الديف األيكبي"القائد ، كفي تمؾ الفترة حاكؿ ـ1192

 .(36-35: 1985)بركات، البيزنطييف ضد الصميبييف 
اتفاؽ إلى  لمكصكؿ األعداء تجرم ادةسبلمية كقالجيكش اإل ادةما كانت المفاكضات بيف ق االبن كغ

كتب الطبرم كابف  حكؿ تجنب الحرب قبؿ بدئيا، كالمطالع لكتب التاريخ اإلسبلمية الشييرة مثؿ
التي كانت تجرم  األثير كالببلذرم كابف كثير، يقؼ عمى تفصيبلت كثيرة لمثؿ ىذه المفاكضات

ف  لقتاؿ كالصداـ المسمح ضركرة الفإف ا ،قبؿ القتاؿ، فإف لـ تنفع تمؾ الكسائؿ مناص منيا، كا 
 .(19: 2013)المييبي، كانت مكركىة أك غير مستحبة مف قبؿ المسمميف 

ك سكاء كانت بالحرب أ ،إف طريقة تحرير األرض أك دفع العدكاف كالظمـ أك إحقاؽ الحؽ"
ي كى ،اصرت الحدثتتـ بيف األجياؿ التي ع ،بالصمح أك بالمفاكضات المباشرة أك غير المباشرة

ة أمييك  ،اعمى أف األمة مييأة لمسمـ دائمن  التي تختار كتتحمؿ نتائج اختيارىا، إال أف اإلسبلـ أكد
 .(21: المرجع السابؽ) "إذا ما نادل المنادم لمجياد ،ااضطرارن لمقتاؿ 

عاىدات، اـ بمجاؿ المفاكضات كعقد الممىتمية بااللقد تميزت فترة العيد النبكم كالخبلفة اإلسبل
نما كانت  حدٌ ا في كلـ تكف الحركب ىدفن  ،كاالىتماـ بالطكاقـ المكمفة بإجرائيا كسيمة ذاتيا، كا 

قرار لنشر اإلسبلـ ك   السبلـ.رفع الظمـ كا 
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 مفاوضات التقميدية والحديثة والمعاصرةالالمطمب الثالث: 
 : مفاوضات الدبموماسية التقميديةأوًل 
بدأت رياح التحكؿ كالتغيير  ،مع الدخكؿ في عصر النيضةك ، منذ بداية القرف الخامس عشر"

ككاف مف أكائؿ بكادر ىذا التحكؿ  ،تتسارع كتدفع نحك العمؿ بقكاعد جديدة لمممارسة الدبمكماسية
ماد إقامة السفارات كاعتإلى  اعتماد مبدأ التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ، فقد بادرت الدكؿ األكركبية

 (.46: 2005المكسى، )الرشداف ك  "ائمةالبعثات الدبمكماسية الد
ككانت القرارات المؤثرة  ،اا تقميدين ككاف نمط الممارسات الدبمكماسية الذم ساد في تمؾ الفترة نمطن 

التي كانت تييمف فيو  ،محدكد مف القكل الدكلية الكبرل في إطار عددو  خذي ت  في العبلقات الدكلية تي 
انت الدبمكماسية التقميدية أداة رئيسة مف أدكات تنفيذ لذلؾ ك ،القكل األكركبية االستعمارية

استخداـ كسائؿ اإلكراه كالقكة إلى  كلكنيا كانت تتجنب االندفاع ،القكة عمى سياسات الصراع
اؿ التي لـ يكف يتكفر فييا في األحك  كخاصةن  ،و أسمكب التفاكض كالمساكمةيعم المسمحة، كتيٍؤثر

 .(315: 1979)مقمد، أىداؼ صراعات تمؾ القكل لتحقيؽ  ،قدر مف القدرات العسكرية الكافية
ككاف السفراء ىـ الذيف يتكلكف كيباشركف عممية التفاكض حكؿ عقد معاىدة مع الحككمة 

كيعرؼ نقاط  ،كاف السفير يعرؼ الساسة الذيف سيتفاكض معيـ معرفة مباشرةك  ،المعتمديف لدييا
ككانت  ،كبالخبرات كالطمكحات ،لمحميةعمـ كامؿ بالمصالح ا عمى ككاف ،قكتيـ كضعفيـ

 ،ا ركتينين باعتبارىا عمبلن  ،الرأم العاـ لير الخارجية ال تثير االىتماـ لدمقاببلتو المتكررة مع كز 
مف  لـ يكف ىناؾ خطره  ،كبطابع سريتيا ،لذلؾ كانت مناقشاتيـ تظؿ خاصة كعقبلنية ككدية

 .(89: 1997ي، )شمبخبلؿ مراحؿ تقدميا  ،ظيكر تكقعات عامة حكليا
 

 : مفاوضات الدبموماسية الحديثةاثانيً 
ثـ  ،ابداية القرف العشريف ىي الكسيمة الكحيدة لتسكية النزاع سممين  حتى كانت المفاكضات"

 .(130: 1999)آنييؿ،  "سمكباف جديداف ىما االستقصاء كالمصالحةأاستخدـ 
كخاصة في  ،ليا ىي السريةكقد كانت الصفة المصيقة بالدبمكماسية القديمة كالمميزة "

 التي أصبحت مبلزمةن ك  ،ا عف دبمكماسية المؤتمرات العامةاألمر الذم يختمؼ تمامن  ،المفاكضات
 .(89: 1997)شمبي،  "ـ1919لمدبمكماسية منذ عاـ 

سمكب جديد في أاعتماد إلى  ظيرت الدعكة ،كمع التطكر الذم شيدتو العبلقات الدكلية
تكطيد دعائـ السمـ كاألمف الدكلييف، كاإلقبلع عف سياسة  ىعم مف أجؿ العمؿ ،التفاكض

لـ يكف مف الغريب أف يدعك الرئيس األمريكي "كدرك كلسكف" في ىدات كاالتفاقات السرية، ك المعا
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الذم يتككف مف  ،الدبمكماسية العمنية في برنامجو لمسبلـ الدكلي الدائـإلى  ،أكائؿ القرف العشريف
 .(20: 1986)سرحاف، جب أف ال يشيد المستقبؿ إال دبمكماسية عمنية بحيث ي ،أربع عشرة نقطة

 .(107: 1990)الشامي،  "بشكؿ نيائي عمييا كرغـ ذلؾ فإف الدبمكماسية السرية لـ يتـ القضاء"
 "سمكب المفاكضات السريةأكاستمر  ،فقد حصمت اختراقات لمبدأ الدبمكماسية العمنية كالمفتكحة"

 .(206: 1961، ه)فكد
كخاصة اإلذاعة  ،تأثر الدبمكماسية الحديثة بكسائؿ اإلعبلـ لمدإلى  "السيد أميف شمبي"شير كي

فيي مف العكامؿ الميمة التي يجب أف يؤخذ حسابيا في العبلقات الدكلية  ،كالتمفاز كالصحافة
 (.94: 1997)لممزيد انظر: شمبي، 

 
 وضات الدبموماسية المعاصرةا: مفاثالثً 

قميدية، قضايا االىتمامات التإلى  بشكؿ أصبح يشمؿ إضافة ،ىتمامات الدكلةنطاؽ االيكـ اتسع 
 ،كاالنتشار النككم ،كمقاكمة اإلرىاب ،كاليجرة ،كالسكاف ،كالبيئة ،كالطاقة ،كالمياه ،غذاءال :مثؿ

 .(92: 1997)شمبي، كاألمراض 
ات كأدياف كأجناس حضار إلى  كذلؾ فإف الزيادة المضطردة كاليائمة في عدد الدكؿ التي تنتمي

تكسع االتصاؿ الدبمكماسي إلى  أدت ،كعقائد كأيديكلكجيات سياسية متباينة ،مختمفةكأعراؽ 
كانتقمت الدبمكماسية مف  ،الدبمكماسية بمعناىا األكسعإلى  ا نكعيةضافت أبعادن أك  ،كالمفاكضات

التي تيتـ بالقضايا ك  ،ةالدبمكماسية ذات األكجو المتعددإلى  ،طكر الدبمكماسية ذات الكجو الكاحد
 .(46: 1985)البكرم، كالمصالح المشتركة 

 ،ا في طبيعة كأدكات الدبمكماسيةا نكعين كقد جاءت ثكرة االتصاالت كالمعمكمات لكي تحدث تغيرن "
فالثكرة التكنكلكجية في مجاؿ النقؿ كاالتصاؿ أصبحت تسمح في ظيكر الدبمكماسية المعاصرة، ك 

الذم يربط الرؤساء  ،الساخفكمشاكرات بالبرقيات كالفاكس كالخط  ،بإجراء اتصاالت طكيمة
كأصبح مف الممكف عقد مؤتمرات كحكارات عبر االتصاالت السمكية كالبلسمكية كاألقمار  ،خاصة

 .(93-92: 1997)شمبي،  "الصناعية
 عمى كالحصكؿ ،ببلدىـاالتصاؿ بمف  ،مائدة المفاكضات عمى كىـ ،فيمكف المتفاكضىذا 
نترنت ات صناع القرار في عكاصميـ، كما كاف لثكرة المعمكمات كسرعة نقميا عبر اإلتكجيي

كمية المتاح لو مف في ك  ،عمؿ الدبمكماسي في احاسمن  اتأثيرن  ،كالقنكات التميفزيكنية كالشبكات
كىك ما  ،كجعمو في مركز األحداث العالمية كىك في مكتبو ،األخبار كالمعمكمات كالتقييمات

 .(93-92: المرجع السابؽ) كي يبلحؽ ىذه األحداث كال يتخمؼ عنيا ،باؽ مع الزمففي س جعمو
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أك مف  ،رؤساء الدكؿ كالحككمات ىكحت ،قياـ كزراء الخارجيةإلى  كقد أدت سيكلة المكاصبلت
بالمفاكضات كاالتصاؿ بنظرائيـ في البمداف األخرل، مما جعؿ دكر السفير كالبعثة  ،ينكب عنيـ

ظيكر بعض إلى  في المفاكضات، ككذلؾ أدت سيكلة المكاصبلت امساندن  اكرن ماسية دالدبمك 
أك استطبلعية  ،مثؿ إرساؿ المبعكث الخاص لرئيس الدكلة في مياـ تكسطية كتكفيقية ،المظاىر

 .(64: 2005)الرشداف كالمكسى، كاف السفراء يقكمكف بيا في الماضي  ،عاجمة كحساسة
 حيثلمبحث التطكر التاريخي لممفاكضات عبر العصكر، ا نككف قد تناكلنا في ىذاكبذلؾ 
مف أجؿ تجنب كذلؾ كالحضارات بالتفاكض،  الشعكبك مدل اىتماـ الدكؿ  ومف خبللاتضح 

طالة مدة البقاء ،الصراعات  مف كالسبلـ العالمي.كحفظ األ ،كا 
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 ماىية المفاوضات: ثانيالمبحث ال
 لمصطمحاتالمطمب األول: التعريفات وا

 غويأول: المفيوم الم  
"أفاض إناءه" إذا ا، ك، منيا "فاض الماء" إذا ساؿ منصبن عدة معافو كرد في األصؿ المغكم لمكممة 

"رجؿ فياض" أم سخي، كمنو استعير فاض صدره بالسر" أم ساؿ، ك"مؤله حتى أسالو، كمنيا 
 (.648)األصفياني، ب. ت: "أفاضكا في الحديث" إذا خاضكا فيو 

"تفاكض القكـ في األمر" أم تفاكضكا الحديث" أم أخذكا فيو، ك"مره" أم جاراه، كك"فاكضو في أ
 (.706)المعجـ الكسيط: ا فاكض بعضيـ بعضن 

"فاكضو" في تسكية كاتفاؽ، كإلى  ك"فاكضو في األمر مفاكضة" أم بادلو الرأم بغية الكصكؿ
 .(484: 1980، المعجـ الكجيز) صاحبو فاكض كؿه أم كؿ فيو، ك"تفاكضا" بادلو القأم الحديث؛ 

ا رده إليو، ك يعني "تفاكض" ك"التفاكض" مأخكذ مف الفعؿ فكض، ك"فكض" إليو األمر تفكيضن 
"المفاكضة" أف يشتركا في كؿ شيء في أيدييما، ك"فاكضو"  الشريكاف في الماؿ فيو أجمع، ك

كـ في األمر أم فاكض فيو ك"تفاكضكا" الحديث أخذكا فيو، ك"تفاكض" الق ،في أمره جاراه
 (.210: 1994، البف منظكر لساف العرب)ا بعضيـ بعضن 

 : المفيوم الصطالحياثانيً 
، كبتعدد نظرتيـ إليو، كما تصطبغ  تعددت مفاىيـ التفاكض، بتعدد المعرفيف ليذا المفيـك

 ما كىػك ،التعاريؼ المقدمة بشأف العممية التفاكضية، بحسب اختصاص كمرجعية كؿ باحث
 تبايف طريقة مقاربتيـ لمفيـك التفاكض، كمف بيف ىذه التعريفات ما يمي:إلى  أفضى

مجمكعة مف األطراؼ الذيف يتباينكف في الكمية المكجكدة  التفاكض ىك "عممية تساكمية بيف
عممية حسابية  د كالقدرات كالطاقات ككذلؾ المصالح كاختبلفيا، كىذا ناتج عفر المكا عندىـ مف
 (.234: 2010)العقابي، ارة" لمربح كالخس

حكؿ مسألة أك  ،أرضية مشتركةإلى  يف طرفيف أك أكثر بيدؼ الكصكؿب"عممية متداخمة  كىك
اتفاؽ إلى  مسائؿ تتضمف مصالح مشتركة، أك خبلفات، كتسعى األطراؼ مف خبلليا لمتكصؿ

 .(21: 2008)عريقات، مقبكؿ يتـ احترامو مف األطراؼ المتفاكضة جميعيا" 
ىك "عممية حكار كمناقشة بيف طرفيف تربطيما مصمحة مشتركة أك نزاع مشترؾ، بيدؼ  كذلؾ

 .(14: 2006)محمد، اتفاؽ أك عقد يساىـ في تحقيؽ أىدافيما" إلى  الكصكؿ
بشرط تكافر قدر مف التفاىـ  ،فكالفاعمية بيف طرفي ،مستمرةاليعني "تنظيمات العمؿ  كما أنو

 .(10: 2001)حسف، المتكقعة"  النتائجإلى  الذم يؤدمك  ،يدالج
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 ،التفاىـ بيف طرفيف أك أكثر عمى تقكـ ،"عممية ديناميكية متكاممة األبعاد ارة عفبكىك ع
ا عداد لممفاكضات، مركرن حة مشتركة، كىي عممية تمتد مف اإلاتفاؽ يحقؽ ليـ مصمإلى  لمكصكؿ

األطراؼ المشاركة في بصياغة كتكقيع اتفاؽ أك معاىدة بيف  كانتياءن  ،بالمفاكضات ذاتيا
 (.92: 1996)سالـ، التفاكض" 

 ،اتفاؽ حكؿ مسألة خبلفية، أك مشكمة، أك قضيةإلى  مكصكؿل"محاكلة  كما يشار إليو بأنو
 .(10: 1995)سباركس، يختمؼ فييا طرفاف أك أكثر" 

نحك  ،أسس لبلتفاؽإلى  التفاعؿ، بيدؼ التكصؿإلى  التفاكض يعني "المحادثات المؤديةك 
 .(11: 1993)الحسف،  "الرضا مف تحقيؽ االتفاؽإلى  ؿك لمكص ،مة قائمة، أك ىدؼ محددمشك

في كثير مف المجاالت، كخاصة السياسية  كقد انتشر مصطمح التفاكض كأصبح متداكالن 
ذا عدنا العربية كالفرنسية  المغاتالمكسكعات كالمعاجـ المغكية في إلى  كالتجارية منيا، كا 

متعددة لمتفاكض، تطكرت كتدرجت بتطكر كتدرج فف التفاكض في  ريفاتتع كجدنالميزية، جكاإلن
 (:17: 2010( ك )ركبنز، 11: 2010)أندرسكف،  كفؽمختمؼ الحقكؿ كالمياديف، كفيما يمي أىميا 

 محادثات تجرم بيف فريقيف متحاربيف، مف أجؿ عقد اتفاؽ ىدنة أك صمح. التفاوض ىو: -
 اتفاؽ.إلى  مكضكع محدد لمكصكؿ مناقشة بيف طرفيف، حكؿحكار ك  لغة -
 اتفاؽ.إلى  مرحمة مف مراحؿ الحكار، قبؿ الكصكؿ -
 اتفاؽ.إلى  محادثات بيف طرفيف أك أكثر، حكؿ مكضكع معيف أك مشكمة قائمة، لمكصكؿ -
 األسمكب الذم يدير بو السفراء كالمبعكثكف العبلقات الدكلية، كىك عمؿ الدبمكماسي أك فنو. -
اتفاؽ حكؿ تحديد إلى  أك الكصكؿ ،ت مف أجؿ تسكيؽ مشركع معيفإجراء مناقشات كحكارا -

 ..بيدؼ تحقيؽ المشركعك الربح كالخسارة، 
 اتفاؽ.إلى  بحث مكضكع أك مشكمة بيف طرفيف، لكؿ منيما مصمحة في الكصكؿ -
اتفاؽ يرضي إلى  أف تدخؿ في حكار أك نقاش مع طرؼ أك أطراؼ أخرل، بيدؼ الكصكؿ -

 المقبكؿ مف المكاسب. ك ضمف ليا الحد األدنى األطراؼ المتفاكضة، كي
 :تعريف الباحث لمتفاوض 

 مف تعريفات لممفاكضات، يمكف لمباحث صياغة التعريؼ التالي: امف خبلؿ ما ذكر سابقن 
أرضية مشتركة، إلى  التفاكض ىك: )لغة حكار كتفاىـ بيف طرفيف أك أكثر، بيدؼ الكصكؿ

مشتركة أك خبلفات متنازعة، يتـ مف خبلليا  حكؿ قضية أك قضايا محددة، تتضمف مصالح
بما يحقؽ رضاىا ك ، كافة فاكضةيا األطراؼ المعقد اتفاقيات أك تفاىمات، تحترمإلى  التكصؿ

 .(كيحافظ عمى مصالحيا
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 : التفاوض والمصطمحات المشابيةاثالثً 
و، أك قد من ايختمط مفيـك التفاكض بمجمكعة مف المفاىيـ التي قد تتكامؿ معو أك تشكؿ جزءن 

 .التالين النحك كذلؾ عمى  ،يذه المفاىيـل اتطمب تكضيحن يك ما كى ،تختمؼ عنو
الطرؼ إلى  طراؼحد األأمف قبؿ  ،عممية ذىنية يتـ خبلليا تقديـ الحجج كالبراىيف" اإلقناع: -

ا، قن المكاقؼ التي كاف يعارضيا ساب ىليتبن ،لتحكير مكقفو كاستمالتو ،اآلخر المعارض
 (.61: 2009)الدعجاني،  " عنوكليس بديبلن  ،مف عممية التفاكض قناع جزءكاإل

بيف كؿ األطراؼ، لحؿ خبلؼ  عميو ا متفؽعممية مفاكضات تستخدـ طرفا ثالثن " الوساطة: -
 .(23: 2008)عريقات،  "لـ تتمكف مف تحقيؽ الحمكؿ بطريقة مباشرة ،أطراؼ أك خبلفات بيف

طريؽ مسدكد، كيشار إلى  عندما تصؿ ،فاكضةعممية لحؿ النزاع بيف أطراؼ مت" التحكيم: -
قانكف ما،  أك ما يقترحو ،األطراؼ المتفاكضة بالطرؼ الثالث، إما باتفاؽ لمف يقكـ بالتحكيـ

 .(23: المرجع السابؽ) "لؤلطراؼ يككف حكميا ممزماما كعادة 
ف عدـ فكز أم طرؼ مف األطراؼ المتنازعة، إذ يقـك كؿ طرؼ بالتنازؿ عأم " التسوية: -

 (.61: 2009)الدعجاني،  "بعض مطالبو التي ال يرغب في التنازؿ عنيا
التفاىـ، كتككف عادة  عمييا منطقة االتفاؽ أك القاعدة التي يبنى أم" األرضية المشتركة: -

 .(23: 2008)عريقات،  "المفاكضات كميا مقبكلة مف أطراؼ
تبدأ األطراؼ المشاركة في ا بالمقايضة، كيككف ذلؾ عندما كيشار إليو أحيانن " التنازل: -

المفاكضات بتحديد مكاقفيا مف القضايا العالقة، كيقترح طرؼ أف يتخمى عف مكاقفو أك 
المرجع ) "عدد مف القضايا، مقابؿ قياـ الطرؼ اآلخر بعمؿ المثؿ لقضايا أخرل يعدليا في

 (.24: السابؽ
حد األطراؼ أاـ ا مف عممية التفاكض، كتتضمف قيتعتبر المساكمة جزءن " المساومة: -

مبلء شركطو إلك  ،المكقؼ عمى لمسيطرة ،الطرؼ اآلخر لحدل نقاط الضعؼ لدإباستغبلؿ 
 (.62: 2009)الدعجاني،  "كمطالبو

عممية نفعية بحتة، إذ يسعى فييا كؿ طرؼ لتحقيؽ مكاسب تجيء بالضركرة  المساكمةك " -
ا مف عممية ترامن خسارة الطرؼ الثاني، كمف ثـ فيي عممية أقؿ قيمة كاح عمى حساب

 .(5: 2016)جعيجع،  "التفاكض
كتحمؿ في طياتيا  ،أنيا شكؿ بسيط لعممية المفاكضات "صائب عريقات"يرل مقابؿ ذلؾ  -

أساس التبادلية باألخذ كالعطاء، كفي الغالب تحاكؿ  التنافس كالمبادئ، كعادة تككف عمى
 .(23: 2008)عريقات،  األطراؼ تحقيؽ أفضؿ نتائج التفاؽ ممكف
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 ماىية المفاوضاتالمطمب الثاني: 
 : طبيعة المفاوضاتأوًل 

كيمكف القكؿ بفطرة التفاكض، " ،في حالة تفاكض طكاؿ حياتيـ يـيمكف القكؿ بأف الناس جميع
 "إمكانية التفاكض مع غيره مف الناس عمى أم أف اإلنساف بحكـ تككينو الطبيعي مفطكر

 .(5: 2007)إسماعيؿ، 
كلكضع  ،ا لتضارب المصالح، كذلؾ تفادين فبل بد أف يككف ىناؾ تفاكض حياةكما دامت ىناؾ "

 .(77: 1994)كجيو،  "العبلقات بيف الناس عمييا أسس تقكـ
 "كؿ مظاىر الحياة عمى نيا تييمفأيمكف القكؿ  ،نشطة متباينةأكتمتد مجاالت التفاكض لتشمؿ "

 (. 26: 2001)عابد، 
كالتفاىـ  ،لى أفضؿ كسائؿ تككيف األرضيات المشتركةإالتعرؼ  مف خبللو عمـ نيدؼكالتفاكض 

نحاكؿ مف خبللو تجنب تفجير ك اختبلفاتيـ كثقافاتيـ كعقائدىـ،  رغـ ،الفعاؿ بيف بنى البشر
 كال ،الػذم يػسػتػنػفػد الػكقػت كالجػيػػد البشرم في غػػيػػر الصالح العاـ الصراعات كالجدؿ العقيػـ

 .(23: 1994)كجيو، متطػمػبػاتػو عػمػى جػمػيػع األصػعػدة يتناسب مع سرعة إيقاع العصر ك 
 الصمكداستثمار نحك الطريؽ ىي إنما  ا، أك خيانة أك ضعفن ا أك تنازالن كالمفاكضات ليست عيبن "
 .(15: 2008)عريقات،  "األرض عمى حقائؽإلى  كترجمتيا ،التضحيات كالبطكالت كالكفاء لياك 
 (.49: 2007)عبد الكاحد،  "لتسكية الصراع بؿ إف التفاكض يعد طريقة متحضرة"

كضع حد لسكء التفاىـ كتجنيب اإلنساف كيبلت التصادـ كالصراع مع إلى  يرمي كالتفاكض عمـ
)برتنسي، ا عمى ما يمكف أف يككف بينيما مف أرضية مشتركة كنقاط التقاء اعتمادن  أخيو اإلنساف،

2011 :174). 
أف يككف الكقت ؽ بيف العممية كالحدث ىك الكقت، كيمكف ا، كالفار كالتفاكض عممية كليس حدثن "

 (.121: 2010)ماير،  "حمفائؾ لألد أعدائؾ أك أقك 
يك مفيكـ يدؿ عمى عممية ديناميكية يراد ليا أف تحؿ ما بيف الطرفيف المتنازعيف مف مشكبلت ف

يحتـر فييا كؿ مشتركة، كمف ثـ فيك عممية عقمية تقـك عمى احتراـ متبادؿ بيف طرفييا،  خبلفية
 .(5-4: 2016)جعيجع،  كمصالح كأىداؼ الطرؼ اآلخر طرؼ حاجات

ك أكأم مفاكضات ىي في المحصمة النيائية ترجمة لمكازيف القكل القائمة بيف طرفي التفاكض، 
ف أفناتج المفاكضات يفترض بالضركرة  ،طراؼ المفاكضاتأترجمة لممصالح المشتركة بيف 

)المشني، ب.  ت،  معنا أك كبلىما ،ك مصالحيا المشتركة، أتفاكضةطراؼ المما قكة األإيعكس 
 (.58 جريدة حؽ العكدة: ع
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كؿ طرؼ  يطراؼ المعنية، بما يعني أف يراعكالتفاكض يفترض كجكد قدر مف المركنة مف األ"
 حقكؽ الطرؼ اآلخر، كال يدخؿ طرؼ في المفاكضات بيدؼ أكؿ ككحيد كأخير، كىك الحصكؿ

: 2010)ركبنز، " تضمف ليا النجاححمكؿ متكازية كمقبكلة، إلى  ؤدم، فيذا ال يكؿ المكاسب عمى
35 .) 
فإنيمػا  ،، كال تعارض بينيما، بؿ العكساا أك خطين فاكضات تجرم بطريقتيف: إما شفيين كالم

متكاممتاف لما لكؿ منيما مف مزايا، فالمفاكضات الشفكية تمتاز بمركنتيا؛ ألنيا تسمح 
ككجيات النظر الشخصية، كاألخذ كالرد، كالمناكرة،  االنتقادات المختمفػة، لممتفاكضيف بطرح

كأقؿ  االكتابية فيي ببل شؾ، أكثر بطئن  كمحاكالت جس النبض لمطرؼ اآلخر، أما المفاكضات
 .(211: 1997)خمؼ، كىادئة لممسائؿ المعمقة  مركنة، كلكنيا تسمح بدراسة كاممػة

يقكـ بيا اإلنساف منذ كالدتو كحتى مماتو، كينشأ  ،يمةفعممية التفاكض عممية مستد ف؛إذ
، كىك عدة مصمحة أك قضية مشتركة أك أكثر، بيف طرفيف أك أطراؼ التفاكض بناءن عمى كجكد

 طريقة متحضرة لحؿ النزاعات بيف البشر.
 

 : النظرية التفاوضيةاثانيً 
 امفاكضات الرسمية كيؤدم دكرن فالحكار يسبؽ ال ،النظرية التفاكضية بيف الحكار كالمفاكضةتميز 
 .المفاكضاتإلى  دكف الدخكؿ في تسييؿ ميمتيا، كقد يتكقؼ الحكار أك ينتيي اإيجابين 

 طراؼ، تشكؿ عامبلن زيع القائـ لعبلقات القكة بيف األصكرة التك  كتفترض النظرية التفاكضية بأف
أنو في  رية التفاكضيةكتعتقد النظحباطو، إفي تعميؽ الميؿ لدييا نحك التفاكض أك  امؤثرن 

المصالح، ككذلؾ في الحاالت التي تتداخؿ فييا  الحاالت التي تتميز بكجكد تعارض كامؿ في
جكىر  النزاعات الدكلية، ال يككف ثمة مجاؿ لممساكمة المتبادلة كالتي تشكؿ طراؼ تمؾأمصالح 

نصر االتصاؿ يشكؿ كما تفترض أف ع ،كأنو ال بد مف إدارة تفاكضية مرنةالعممية التفاكضية، 
 .(234: 2010)العقابي،  الدبمكماسية مف أعصاب عممية المساكمة اكحيكين  ارئيسن  اعصبن 

 
 التفاوض عمم أم فن؟: اثالثً 
التفاكض عمـ تتمازج فيو عمكـ االجتماع كالمغكيات، كعمـ النفس كاإلدارة، كالعمكـ السياسية "

 .(14: 2010)ركبنز،  "كالعبلقات الدكلية، كعمـ األجناس
الذم أمكف  ،كقد مر عمـ التفاكض بثبلث مراحؿ متتابعة حتى اكتمؿ اإلطار النظرم العاـ

 :ىذا العمـ، كىذه المراحؿ ىيإلى  الرككف إليو في اإلشارة
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 المرحمة األولى: مرحمة الفن. أ
 التفاكضية التي اكتشفيا األسمكب كالتكتيؾ كالمياراتإلى  ي أسبؽ المراحؿ كأقدميا، كتنصرؼكى

 مع اآلخريف منذ بدء الخميقة كحتى اآلف. كمارسيا في محاكراتو كمفاكضاتو كمعامبلتو ،اإلنساف
 المرحمة الثانية: مرحمة األدب التفاوضي. ب

بدأت ىذه  كقد ،سكاء بالكممة أك بالرمزعف العممية التفاكضية،  ،كىي عممية التعبير األدبي
لحاقو بخالقو، ىك في سمسمة  منذ ميبلده حتى كاإلنساف ،المرحمة عندما اكتشؼ اإلنساف الكتابة
 دائمة التتابع مف المكاقؼ التفاكضية.

 : مرحمة عمم التفاوضحمة الثالثةالمر ج. 
قكانيف عممية يمكف تطبيقيا، كىي مرحمة إلى  أك التكصؿ ،كتقكـ عمى تنظير المبادئ التفاكضية

كبشكؿ عاـ، فإف أم عممية  .عمـكليس  ، رغـ أف البعض يعتقد بأف التفاكض ىك ففاحديثة جدن 
، كاتجاه محدد األىداؼ عمييا محددة، كأسس كقكاعد متفؽ لمبادئ عامة اتفاكض ال تقكـ إال كفقن 
 .(2: 2011)األسمرم، يتعيف الكصكؿ إليو 

 ىنالؾ دراسة نظامية لمتفاكض بمنيجيف: ـ أصبحت1960كمنذ عاـ 
ف كؿ عممية تفاكضية ىي عممية ليا إحيث ىك منيج دراسة الحالة،  المنيج التقميدي األول:

 .ال يمكف استنباط مبادئ عامة حكؿ ىذه العمميات كبالتالي ،طابعيا المميز
أف التفاكض يتـ مف خبلؿ  ل، فيك ير ايتعامؿ مع التفاكض باعتباره فنن ك  المنيج التقميدي الثاني:

كمف خبلؿ فيـ  ،تييتعاممكف مع العممية التفاكضية مف منظكر ذا ،محترفيف دبمكماسييف
ت، اقكاعد عامة كمبادئ ثابتة مف ىذه العمميإلى  بشكؿ ال يمكف مف خبللو الكصكؿ ،شخصي

يمكف تحميمو  امف ىذيف المنظكريف لـ يتعامؿ مع التفاكض باعتباره مكضكعن  اكبالتالي فإف أين 
 .(4-3: 2016)جعيجع، الستنتاج عمكميات معينة  بطريقة عممية كقابمة

في كجكد تبايف كبير بيف فريؽ الممارسيف، الذيف يعرفكف المفاكضات بطريقة فارقة المتكمف ك "
عممية، كلكف يفكتيـ في كثير مف األحياف الجكانب النظرية أك اإلطار النظرم لعممية التفاكض، 

كي يدرؾ طبيعتيا كطبيعة األعماؿ التي يقـك لكلكنو ال يتكقؼ  ،فالممارس يباشر المفاكضات
 .(8: 2010)أندرسكف،  "ممية التفاكضبيا أثناء ع

نما يعتبركنيا إما مضيعة  ،ا بالنظرياتفالممارسكف المطبقكف لعممية التفاكض ال يكترثكف كثيرن  كا 
ما افتعاالن  ،لمكقت ا يأتي فريؽ مف ذلؾ تمامن  النقيضن  ى لمسائؿ ال أساس ليا في الكاقع، كعمكا 

الممارسات  عمى يصدركف األحكاـظرية فكف عف المفاكضات بطريقة نالمنظريف الذيف يتحدث
 .(39: 2012)عبد الحميد، كثائقيا كدقائقيا  عمى دكف أف يتعرفكا
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ا في ا قكين فإف ىناؾ تكجين  ،ىذا التنازع بيف الممارسيف كبيف أصحاب االتجاه النظرمكجكد  كرغـ"
و أصكلو ا لالمؤسسات العممية كمراكز الدراسات لكضع إطار نظرم، يجعؿ مف التفاكض عممن 

 .(9: 2010)أندرسكف،  "كقكاعده
تمؾ الميارات، كتزيد مف  لترفع مف مستك  ،نشط الخبراء في كضع كسائؿ كأساليب تدريبكقد "

مكاجية المكاقؼ التفاكضية، متسمحيف بمعرفة دركب التفاكض الكعرة  عمى قدرات المفاكضيف
 (.77: 2010)ركبنز،  "كدىاليزه

أف يككف قد تمكف مف أصكليا العممية، فالمفاكضات  ،المفاكضات مف يخكض عمى كيجب"
 (.36: 2008)عريقات،  "خرآإلى  كليست معدية تنتقؿ مف شخص ،ليست بالكراثة

 انظرن  ؛أف المفاكضات عمـ كفف في نفس الكقت، كال يمكف الفصؿ بينيما الباحث خمصيستإذف؛ 
صػكلو ألػو قكاعػده ك  عمـمٌ يك ا مف أجؿ تحقيؽ إدارة تفاكضية ناجحة، فلضركرة تكامميما معن 

سمكب تطبيقيا كتحقيؽ النتػائج المرجػكة منيػا أكأساليبو كقكانينو كمبادئو العممية، التي تعتمد في 
المفاكض أك  عمى كميارات كحرفية كطبائع المفاكضيف الذاتية الفطرية، لذا يتعيف نٍ فـعمػى 

كالتسمح بمعرفتيما بصكرة  ،قدر اإلمكافالجانبيف كبل الدبمكماسي في الكقت الحاضر اإللماـ ب
 .فاعميفدقيقة كشاممة، إف أرادكا أف يككنكا ناجحيف ك 

 
 أىمية عمم التفاوض: ارابعً 

 .حتميتو كالثانية ،األكلى ضركرتو :تنشأ أىمية عمـ التفاكض مف زاكيتيف أساسيتيف
المفاكض إقناع  يدفضركرة التفاكض تعتمد عمى القضية التي ينبغي التفاكض حكليا، كالتي ير 

أما حتمية التفاكض فتنبع مف ككنو المخرج  ،الميتميف بتمؾ القضية بما ييدؼ إليو مف التفاكض
عندما يككف لدل المتنازعيف عمى  اخصكصن  ،حكؿ أم قضية أك المنفذ الكحيد ألم عممية تنازع

أيو كالتسميـ بحؿ عمى قبكؿ ر  الذم ال يكفي إلجبار الطرؼ اآلخر ،النفكذ القضية بعض القكة أك
 (.3: 2011)األسمرم، األطراؼ  لجميع مرضو 

 كيمكف إيجاز األىمية العامة لمتفاكض فيما يمي:
 إف الصراع ألجؿ اإلقناع صناعة متطكرة كالمناسبات التي تتطمب التفاكض تتزايد باستمرار. -
ات عمى المفاكضات جزء مف أساليب إدارة الصراع كأدكاتو، حتى االستسبلـ ينتيي بمفاكض -

 كانت أـ شكمية. فعمية ،شركط
 .كسابقة لمحاضر كالمستقبؿ ،المفاكضات كسيمة البعض لتغيير كاقع قائـ كخمؽ كاقع جديد -
 .دكف تفاكض عمييا الحصكؿ عمى نتائج أفضؿ مف التي نحصؿإلى  المفاكضات تؤدم -
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إلى  خسائركتقميؿ ال ،ة الكسيمة التي تعني تعظيـ المكاسب كالمنجزاتكانيعد التفاكض بم -
 أدنى حد ممكف.

القضاء عمى الخبلفات مف بدايتيا، إلى  ييدؼ ،يعد التفاكض عممية اتصاؿ إنساني مستمر -
 دية في حؿ الصراعات كبؤر التكتر.التقمي كما أنو يحؿ محؿ الكسائؿ

ا، مف خبلؿ المفاكضات الجماعية عمى مستكل يسيـ التفاكض في إيجاد عالـ أكثر أمنن  -
 .(7-6: 2016)جعيجع،  ية، كعف طريؽ المفاكضات الكقائيةكاإلقميم ةالمنظمات الدكلي

 فممف ذلؾ يظير بكضكح أىمية المفاكضات في حياتنا، ككيؼ أنو ال يمكننا االستغناء عنيا، ك 
 سبلـ.تفاىـ كأمف ك كالعيش في  ،أجؿ تحقيؽ المصالح

 
 التفاوض البعد الثقافي في عممية: اخامسً 

 –االقتصادم  –االجتماعي  -العسكرم  –البعد: )السياسي  منيا ،ددةمتع يكجد لمتفاكض أبعاده 
رنا عمى البعد الثقافي صكغيرىا..( كقد اقت -االستراتيجي  –النفسي  –اإلعبلمي  –األمني 

 .، مع أىمية كافة األبعاد األخرلاالختصارباب مف  ، كذلؾكاإلعبلمي
لدكؿ، إذ ال بد لكؿ دكلة أف تعرؼ الخمفية ا في عممية التفاكض بيف ايبدك البعد الثقافي ميمن "

 الثقافية لمدكلة التي تتفاكض معيا، ألف اختبلؼ دالالت المغة كالسمكؾ االجتماعي، قد يؤدم
تدىكر العبلقات كتعقد عممية حؿ إلى  سكء الفيـ الذم يزيد مف عدـ الثقة، كيؤدمإلى 

 (.38: 2010)ركبنز،  "المشكبلت
لطريقة التي تصاغ بيا المعمكمات المتعمقة بالمفاكضات في كسائؿ كيؤثر البعد الثقافي في ا

اإلعبلـ المختمفة، إذ ال بد لمرسالة اإلعبلمية أف تأخذ في الحسباف دالالت الكممات المستخدمة 
كيفضؿ استخداـ األرقاـ  ،ةبد ليا أف تتميز بالدقة كالكضكح كالعقبلني كال ،المستقبؿإلى  بالنسبة

 ،كما يفضؿ البعد عف المبالغة عند سرد الحقائؽ ،ليا مف مصداقية عالية لما ؛اتئيكاإلحصا
 .(85: 2010أندرسكف، )ـ المعمكمات بطريقة عقبلنية ىادئة تقدأف ك 

في التفاكض،  ةظ المستخدمافلإف المفاكض يجب أف يدرؾ تماـ اإلدراؾ الداللة الكاضحة لؤل
 ىا لممعنف مدركن مف القدرة المغكية، كأف يكك  ؿو عا لن كف أف يتـ إال إذا كاف لديو مستك كىذا ال يم

دراية كاسعة بالمغة؛ مف  عمى بو.. كال بد أف يككفنظيره الذم يتحدث  ىالذم يتحدث بو، كالمعن
 ،إال عف طريؽ التدريب ذلؾحيث تراكيبيا، كمختمؼ أنكاع فنكنيا الببلغية.. كال يمكف أف يتـ 

 .(25-23: 2007)إسماعيؿ، الدقيقة لداللة األلفاظ كالممارسة، كاالكتساب عف طريؽ المبلحظة 
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إذ إف مف يدخؿ  ،االستعداد لتحمؿ المخاطر لكمف المؤثرات الثقافية في عممية التفاكض، مد
كيختمؼ  ،طكؿ الخط عمى أف يدرؾ أف ليا مخاطرىا، كأنيا لف تككف آمنة عميو ،في ىذه العممية

عند حدكث  ىناؾ مف يتنصؿ مف ىذه المسؤكلياتك  ،اآلخريف عمى أىؿ الثقافات في إلقاء المـك
نما يتصؿ أكثؽ صم ،ذلؾ مف فراغ كال يأتي ،أم خطأ بالبيئة الثقافية التي تؤثر في تككيف  ةكا 

 .(74: 2010)ركبنز، الشخصية 
نما ترتكز عمى خمفيات ثقافية تككنت مف خبلؿ إذف؛  ال تأتي أساليب التفاكض مف فراغ، كا 

عددىا  التي كتأثير البعد الثقافي في عممية التفاكض لو جكانبو الكثيرة ،ربتراكـ الخبرات كالتجا
 .قدر كبير مف االىتماـعمى كنالت  ،الخبراء

 
 : السمات التفاوضية لمشعوباسادسً 
كتعتبر السمات التفاكضية لمشعكب مف العكامؿ  ،التفاكضي الخاص انمطي مـمف األ أمة لكػؿ

كمعرفتيا لو تأثير بارز كمباشر في نجاح أعماؿ  كاإللماـ بيا الميمة في العمميات التفاكضية،
في المجاؿ الدكلي، لذا يجب مراعاة الفكارؽ الثقافية بيف أطراؼ عممية  التفاكض، خاصةن 

عف اآلخر في خصائصو، كينبغي إدراؾ ذلؾ بدقة، كيجب  التفاكض، فكؿ مفاكض يختمؼ
 (.13: 2013)أبك قحؼ، ا كفيميا جيدن  ،دا، أم لغة الجسمككيات الغير لفظين لى سإالتعرؼ 

 ، فإف:(أسرار التفاكض الفعاؿ)في كتابو  "ككفؽ ما أكرده أستاذ التفاكض "ركجر داكسكف
ػا عمػى اشركف كعينيـ دائمن عمميكف كمب فػيـ إضاعػة الكقػت،إلى ال يميمػػكف  ن:ياألمريكي -

 .كعمى السطر األخير مف العقد ة،السػاع
 العكاطؼ تسيطر عمى المفاكضات. ترككفال يػ ،ألمريكييػفػؿ اثم ن:ياألوروبي -
ا ا كاضحن الصفقات، لكنيـ يبدكف اىتمامن  يصبػكف جػؿ اىتمامػػػيـ عمػػى إتمػػاـ األلمـان: -

  مف "ىانز".شميدت" بدالن  "الػيير" أك "الدكتػػكرلقب  عمييـ كيفضمػكف أف يطمػؽ ،باأللقاب
 استعداد لقضاء مزيد مف الكقت لمتفػاكض، عندمػا ػػىكلكنيـ عم ،غػير عػاطفييف اإلنجمـيز: -

 لكنيـ يتضايقكف مف األسئمة الشخصية. يتكقعػكف نتػائج أفضػؿ، فػيـ أكػػػثر دبمكماسػػية،
 دعنػػا نبػػػدأ" فتعنػػي ال""ربمػػا"، أمػػا  "فػيـ يعنػكف "نعػـ"عندما يقكلػػكف  ن:يالفرنسي -

 المفاكضات".
 ".إف ما تقكلو مستحيؿ"، فيـ يعنكف "ا لنامريحن  "إف األمػػر لػف يكػكفعندما يقكلكف:  :الروس -
يتفاكضكف معو أكثر مف ثقتيـ بالعقد،  يػػيتمكف بالعبلقػات، كيثقػكف بمػف ن:ياآلسيوي -

البػبلد اآلسػيكية يمكػف إلغػاء العقػد  ليس نياية المطاؼ، كفي بعػضك  االتفاؽ بداية كيعتبركف
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إف "مثػبل ال يحبػكف قػكؿ "ال"، كعندمػا يقكلػكف  فاليابــانيونظركؼ، تغير ال بسػيكلة مػػع
 .بالتأكيد ال""، فيـ يعنكف "اصعبن  األمػر سػكؼ يكػػكف

 ػا بالعبلقػات اإلنسػانية،كأكػثر اىتمامن  الكقت،ا بيػـ أقػؿ اىتمامن ف الشـرق أوسـطيون: أما -
  (.348-327: 2003كف، )داكس تكقيع العقد مجرد بداية لممفاكضات كيعتػػبركف

النظرة إلى فطبلقيا، إبيا عمى  ذخاأل كال يمكف ،ىا بالعمكـذخالسمات يتـ أه ذىيرل الباحث أف 
 ..، الخب آلخر، حسب االنتماء كالعرؽ كالثقافة كالصفاتعتختمؼ مف شخرل لشعكب األا
 

 الرأي العاماإلعالم و عالقة المفاوضات ب: اسابعً 
 ،الت كزيادة مشاركة الشعكب في رسـ السياسات كاتخاذ القراراتنتاج ثكرة االتصا كاف مف

ا مف التفاعؿ بيف ا جديدن تج نكعن أف أن ،ا في العبلقات الدكليةحدث مؤخرن  كالتغير الجذرم الذم
عبلمية مرغكبة االستخداـ كتقنية اإل حداثاأل صبحتأك  ،عبلـ كالعبلقات الدبمكماسيةاإل

لكسب  ،المفاكضات نياية ك فيأناء المفاكضات الرسمية ثأفي مجاالت متعددة  ،دبمكماسية
لىإقبؿ االنتقاؿ أك ك بعد مرحمة منيا،أالتأييد الشعبي، كما تستخدـ في عممية صنع السبلـ 

 .(12: 2009)حسف، خرل أمرحمة 
كالعبلنية التي  ،ىك تأثرىا بكسائؿ اإلعبلـ ،أىـ ما أصبح يميز البيئة الدبمكماسية الحديثةإف 
 عمييا.ضيا تفر 
ذىانيـ ما الذم سيقكلكنو ألجيزة خبلؿ عممية التفاكض كجمساتيا يعمؿ المتفاكضكف كفي أف"

الذيف يتربصكف بيـ كيبلحقكنيـ بعد انتياء كؿ جمسة، كيعمـ كؿ جانب أنو  ،اإلعبلـ كمراسمييا
إنما  ،فاكضات كما حققتو مف نجاح أك فشؿعف مجرل الم ،عبلـكىك يخاطب كسائؿ اإل

 .(96: 1997)شمبي،  "بكؿ اتجاىاتو كمكاقفو ،طب الرأم العاـ في ببلدهيخا
فإف ذلؾ ىك الذم يدفع في  ،مجريات العممية التفاكضية عمى تأثير اإلعبلـ لكنتيجة إلدراؾ مد"

ا عف بعيدن  ،كال سيما في القضايا الحساسة كالمعقدة ،ترتيب إجراء المفاكضاتإلى  بعض األحياف
 .(75: 2005المكسى، )الرشداف ك  "كالصحافة كككاالت األنباء عيكف رجاؿ اإلعبلـ

قبؿ أف  ،ا لمنقاش العاـفإذا أصبحت المراحؿ مكضعن  ،كنتائجكؿ المفاكضات تتككف مف مراحؿ ك 
مكضكع  اىي أساسن  اتفالمفاكض ،ا ما ستترنحفاكضات غالبن فإف الم ،نتيجةإلى  يتـ الكصكؿ

ال يعرؼ عف  ،تسرب التنازؿ المقدـ مف جانب أماـ رأم عاـفإذا ما  ،لمتنازؿ كالتنازؿ المتبادؿ
)شمبي، كقد ينيي المفاكضات  ،ا يمكف أف يحدثا كبيرن فإف تشكيشن  ،كالمتكقع التنازؿ المقابؿ

1997 :89). 
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أف الغالبية العظمى مف حاالت التفاكض الدكلي قد تتـ في إلى  لكاقع العممي يشيرف اإفكذلؾ 
ياية، بدكف أم متابعة أك اىتماـ مف الرأم العاـ.. كيظؿ عدـ اىتماـ البداية، كربما حتى الن
ه المكضكعات أك ذأف يطرأ عنصر أك مناخ سمبي يحيط بيإلى  ،الرأم العاـ ىك القاعدة

قد تسعى فاألىمية في قضايا التفاكض الحيكية،  غا بالبح عنصرن ص. كألف الرأم العاـ يالمسائؿ.
 ،لمقبكؿ ببدء التفاكض في حاالت معينة ،مرأم العاـلكرات صياغة تكجيات كتصإلى  الحككمات

 .(34-33: 2003)زايد،  أك لقبكؿ نتائج ىذه المفاكضات
مف مراعاة تكحيد الرسائؿ المكجية لمجميكر، كخاصة أثناء الحركب، إذ يؤدم تعدد  د  ال بي  إذف؛

ؼ حكؿ األىدا ،اختبلؿ في الرسائؿ، خاصة في سياؽ خبلفات سياسية ظاىرةإلى  المنابر
 العمف.إلى  االستراتيجية المرجكة مف الحرب، أك في سياؽ صراعات سياسية داخمية يتـ إخراجيا

 
 أنواع التفاوض الرئيسة: اثامنً 

كلكف يمكف حصر أنكاعو  ا،جدن  كاسعة ألنيا ؛ال يمكف حصر أنكاع التفاكض بسيكلة كيسر
ي ،الرئيسة -77: 1994)كجيو، لباحث، كفؽ كؿو مف جازىا في نطاؽ محدد، كذلؾ بتصرؼ مف اكا 

 ، كىي عمى النحك التالي:(14: 2016( ك )جعيجع: 31-30: 2010( ك )أندرسكف، 79
 اتفاق لصالح الطرفين: .1

أك ما يعرؼ  ،كىك إذا ما انتيج الطرفاف أك أطراؼ التفاكض مبدأ أك منيج المصمحة المشتركة
د أف كال ب ف،مى ما يحقؽ صالح الطرفينا عبػمباراة "اكسب كدع غيرؾ يكسب"، كيتـ التركيز ى

 المتعثرة. حػمػكؿ كسػط فػي قػضػايػا الػتػفػاكضإلى  الطرفاف بأنو ال بد مػف الػكصػكؿ يػقػتػنػع
 التفاوض من أجل مكسب ألحد األطراف وخسارة لمطرف اآلخر: .2

ؿ تكازف القكل ا ما يحدث في حالة اختبلغالبن أنا أكسب كأنت تخسر"،  "ىذا النكع مف التفاكض،
األطراؼ لتكقيت التفاكض كحسف االختيار  بيف الطرفيف، كقد يحدث ذلؾ بسبب سكء اختيار أحد

النظرة  ا، حيث ال تعنيعندما يككف اليدؼ منو مرحمين  اكقد يحدث أيضن  ،مف قبؿ الطرؼ األقكل
 ا، كالتي قد تتقمب فييا أكضاع مكازيف القكة.المستقبمية ىنا كثيرن 

 ستكشافي:التفاوض ال .3
استكشاؼ النكايا كاألجندة التفاكضية لؤلطراؼ المقابمة، كقد إلى  ىذا النكع مف التفاكض ييدؼ

 .أك مف قبؿ األطراؼ المعنية مباشرة ،يتـ مف قبؿ طرؼ كسيط
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 التفاوض التسكيني أو السترخاء التفاوضي: .4
 أك مف أجؿ خفض ،يياالبت ف تسكيف األكضاع أك تمييعيا، إما لصعكبةإلى  كييدؼ ىذا النكع

مة ءلظركؼ فييا أكثر مكاكذلؾ لصالح مفاكضات مقبمة قد تككف ا ،الصراع كالتناحر مستكيات
 ا في سير العممية التفاكضية.كيككف الزمف ىنا العامؿ األكثر تأثيرن  ،اك لمطرفيف معن ألطرؼ ما 

 تفاوض التأثير في طرف ثالث: .5
نما لمتأثير  ال يحدث ىذا التفاكض مف منطمؽ التأثير في الطرؼ المباشر في عممية التفاكض، كا 

أك لتحييد  ،ا، لجذبو لكجية نظر معينةطرؼ ثالث ميـ، دكف أف يككف االتصاؿ بو مباشرن  في
 .دكره نحك مكضكع الصراع مع الخصـ المباشر

 تفاوض الوسيط: .6
ا حكمن  طرؼ ثالث؛ ليككفإلى  الثالث، إذ يمجأ الطرفاف المتصارعاف كيعرؼ بسياسة الطرؼ

، خاصة في المجاؿ السياسي ،ايككف في كثير مف األحياف متحيزن  إال أف ىذا الكسيط ،بينيما
نما ىي محاكلة لحؿ الصراعات، عبر تدخؿ طرؼ ثالث  كالكساطة ليست كالمفاكضات، كا 
لمساعدة أطراؼ المفاكضات إليجاد حؿ، كلنجاح الكساطة، فإف قبكؿ األطراؼ المشاركة في 

ت قبكؿ أطراؼ المفاكضا عمى تبر ضركرة أساسية، كنجاح الكساطة يعتمدالمفاكضات يع
 (.47: 2008)عريقات،  ميارات الكسطاء ىكعم ،كجاىزيتيـ

يساعد األطراؼ فيك لزامية، إو أم سمة اتحيث ال تككف القتراح ،سمطة لمقرار كليس لمكسيط أم"
 .(134: 1999يؿ، ي)آن "اشيئن  عمييـ كال يفرض

ة طرؼ كانبراز ضركرة أف يككف الكسيط في نظر األطراؼ بمإباحثيف إلى كيميؿ بعض ال"
 .(11: 2005)الشامي،  "محايد

 (.تعاقدية – إجبارية - غير مباشرة - مباشرة) ار:كأنكاع الكساطة أربعة، كىي باختص

  تصنيفات فريد إيكلFred Ikle  :الخمسة 
صدر عف معيد الدراسات الدبمكماسػيػة الذم  ،في كتابو الميـ Fred Ikle "فريد إيكؿ"قػدـ 

 ،ة الخمسةالتفاكض الرئيس ا ألنكاع التفاكض المبني عمى أىػداؼتصنيفن ، "تاكف جكرج "بػجػامػعػة
: 2010( ك )ركبنز، 31: 2010ندرسكف، أ( ك )81-80 :1994)كجيو، مف  كقد اشترؾ في ذكرىا كبلن 

 ك التالي:عمى النحكذلؾ  ،بتصرؼ ، كيذكرىا الباحث ىنا(33-34
قائمة بيف  التفاقيات أك معاىدات أك عقكد أك ترتيبات التفاوض من أجل إطالة األمد: .1

 األطراؼ المعنية، كإعفاءات معينة أك تسييبلت عسكريػة كغير ذلؾ.
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 كإعادة العبلقات الدبمكماسية أك إنياء احتبلؿ مؤقت. التفاوض من أجل تطبيع العالقات: .2
كاليدؼ ىنا تشكيؿ كتغيير األكضاع  لصالح أحد األطراف: التفاوض لتغيير أوضاع معينة .3

 حساب طرؼ آخر، كعادة ما يككف طابعو اإلجبار كالتيديد كالقير.  عمى لصالح طرؼ،
أك التفاكض إلنشاء مؤسسة  ،إيجاد عبلقة جديدة اكالمقصكد بي المفاوضات البتكارية: .4

 يس االتحاد األكركبي.جديدة، مثؿ تأسيس ككالة الطاقة النككية، كمفاكضات تأس
اتفاؽ أك تكقيع إلى  منيا التكصؿ كالتػي ال يػكػكف الػيػدؼمفاوضات التأثيرات الجانبية:  .5

نما المقصكد ىك األىداؼ الدافعة لمتفاكض، مثؿ الحفاظ عمى االتصاؿ، ككقؼ  اتفاقيػة، كا 
 تضميمو.أعماؿ عنؼ قائػمػة أك محتممة، كاستطبلع مكاقػؼ الخػصـ، أك محاكلة خداعو ك 

 لمعديد مف االعتبارات المختمفة، عمى النحك التالي: اكما يمكف تقسيـ أنكاع التفاكض، كفقن 
: عائمية، حزبية، عمييا وحسب القائمين: تجارية، سياسية، قانكنية، اجتماعية، حسب النشاط

ائية : ابتدائية أكلية، تمييدية، مرحمية، نيووفق مرحمة التفاوض ،حككمية، دكلية، مؤسساتية
 .(3: 2011)األسمرم، 

: التفاكض الدبمكماسي كالسياسي، التفاكض العسكرم، التفاكض األمني، وطبقا ألنواع التفاوض
التفاكض االقتصادم، التفاكض التجارم، التفاكض في العبلقات العامة، التفاكض في العبلقات 

ا عرؼ الذم يك  ،اكض بيف الحاكميف كالمحككميفاإلدارية كالعبلقات الصناعية، التف أيضن
 .(34: 2010( ك )ركبنز، 31: 2010)أندرسكف،  اإلعبلـ كاالستعبلـ(بػ)

ا لمعديد مف االعتبارات المختمفة، كىك أف أنكاع التفاكض تتعدد في تقسيماتيا كفقن  يبلحظ الباحث
لسياسية أك العسكرية ات اضر في المفاك صم ال ينحذكال ،مفيكـ المفاكضات عاتساإلى  ما يشير

 .المتعددة مف مجاالت الحياة اكثيرن  ليشمؿبؿ يتسع  التجارية، أك
 

 المطمب الثالث: مقومات عممية التفاوض
 :أول: عناصر العممية التفاوضية

  :الموقف التفاوضي -1
 اكتأثيرن  اكسمبن  اإيجابن  ،يقكـ عمى الحركة كالفعؿ كرد الفعؿ ا، أم حركين اديناميكن  ايعد التفاكض مكقفن "

 ادقيقن  اكاإلشارة، كالجممة، كالعبارة استخدامن  مكقؼ تعبيرم يستخدـ فيو المفظ كالكممة، ، كىكاكتأثرن 
 "ميارات كقدرات العقؿ البشرم كدىائو جميعكتستخدـ مف خبللو  ة،، بيف أطراؼ راشداذكين 

 .(6: 2011)األسمرم، 
لكامؿ مع مكقؼ مرف يتطمب قدرات ىائمة لمتكيؼ السريع كالمستمر، كاالنتباه ا كالتفاكض

 ىي: عناصرمف الالمكقؼ التفاكضي مجمكعة يتضمف ك التفاكضية،  المتغيرات المحيطة بالعممية
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 يستدعي أف يككف ىناؾ ترابط عمى المستكل الكمي لعناصر القضية التفاكضية.ك  الترابط: -
 يسيؿ تناكليا. لمكقؼ التفاكضي مف جزيئات كعناصرحيث يجب أف يتركب ا التركيب: -
كتمييزه  ليوإ أم أف يتصؼ المكقؼ التفاكضي بإمكانية التعرؼ رف والتمييز:إمكانية التع -

 أك معالمو. ،أك بعد مف أبعاده ،دكف أم غمكض أك لبس، أك دكف فقد ألم جزء مف أجزائو
كىي المرحمة التاريخية التي يتـ التفاكض فييا، كالفترة الزمنية  التساع المكاني والزماني: -

 ، كالمكاف الجغرافي الذم تشممو القضية المتفاكض بشأنيا.التي استغرقتيا القضية
كلو العديد مف  ،المكقؼ التفاكضي مكقؼ معقد، تتفاعؿ داخمو مجمكعة مف العكامؿ :التعقيد -

 .كمف ثـ يجب اإللماـ بيذا كمو لمنجاح ،يتشكؿ منيا ىذا المكقؼ األبعاد كالجكانب التي
بالمكقؼ التفاكضي، بحيث يدفع  احيط نسبين البعض )الشؾ(، كالذم ي عميو يطمؽ الغموض: -

، كالتي تكفؿ تكضيح كافة تقميؿ دائرة عدـ التأكد، كجمع المعمكمات كالبياناتإلى  المفاكض
 .(105-104: 2010ندرسكف، أ)الحقائؽ المتعمقة بالقضية التفاكضية 

 أطراف التفاوض: -2
لتشابؾ المصالح  انظرن  ،أكثر افن كقد يتسع نطاقو ليشمؿ أطرا ،عادة ما يتـ التفاكض بيف طرفيف"
ترل أنيا متأثرة بنتيجة  كبيف األطراؼ التي ،تعارضيا بيف األطراؼ المتفاكضة فعبلن  كأ

 .(8: 2011)األسمرم،  "كمجريات كتطكر القضية التفاكضية
مائدة إلى  تجمس فعبلن  : كىي األطراؼ التيأطراف مباشرةإلى أطراؼ التفاكض  كيمكف تقسيـ
لى المفاكضات  لن : كىي األطراؼ التي تشكؿ قك أطراف غير مباشرةكتباشر عممية التفاكض، كا 

ندرسكف، أ)أك التي ليا عبلقة قريبة أك بعيدة بعممية التفاكض  ،ضاغطة العتبارات المصمحة
2010 :106). 

 :القضية التفاوضية -3
لتفاكضية ال بد أف يدكر التفاكض حكؿ قضية معينة أك مكضكع معيف، يمثؿ محكر العممية ا

 ،كقد تككف القضية إنسانية عامة، أك شخصية خاصة المتفاكضكف، كميدانيا الذم يتبارز فيو
كمف خبلؿ القضية خ، لإ. ادية، أك سياسية، أك أخبلقية.كقد تككف قضية اجتماعية، أك اقتص

ء كالنقاط كاألجزا ،اليدؼ التفاكضي :كؿ مرحمة مف مراحؿ التفاكضفي نيا يتحدد المتفاكض بشأ
 .(9: 2016)جعيجع،  التكتيكات كاالستراتيجياتك األدكات كذلؾ ك  ،التي يتعيف تناكليا كالعناصر

 :اليدف التفاوضي -4
د تحققو يتـ قياس تقدـ الجيك  تحقيقو مف عممية التفاكض، كبمدلإلى المفاكض  سعىيكىك ما 

يبلت العميقة لكؿ الحسابات الدقيقة كالتحم لمف خبللو تيجر ك ، التفاكضية خبلؿ جمسات التفاكض
لمدل  اأىداؼ مرحمية كجزئية، كفقن إلى  كيتـ تقسيـ اليدؼ التفاكضي العاـ أك النيائي، خطكة
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: 2011)األسمرم، بتحقيؽ اليدؼ اإلجمالي أك العاـ أك النيائي  أىمية كؿ منيا، كمدل اتصاليا
8-9.) 

 عميو ياـ بعمؿ محدد يتفؽكيدكر اليدؼ التفاكضي في الغالب حكؿ تحقيؽ المجاالت التالية: الق
عدـ القياـ بو بيف أطراؼ التفاكض، أك  عمى يتفؽ ،األطراؼ، أك االمتناع عف القياـ بعمؿ معيف

 . (9: 2007)عبد الكاحد، ا تحقيؽ مزيج مف اليدفيف السابقيف معن 
يمان: -5  إرادة ورغبة وا 
ؿ يجب أف تأتي مف التفاكض، ب كؿ عمػػى أم مػػف أطػػراؼال يتـ فرض أم تفاكض أك حم حيث"

صميـ إرادة المتفاكضيف كقناعتيـ بالمفاكضات، كذلؾ كجكد رغبة كنية خالصة في الحؿ 
اإليماف بأىمية الحكار كالتفاكض، كىذا يعني إلى  حمكؿ ترضي الجميع، إضافةإلى  لمكصكؿ

 ؿ الكصكؿمف أج ،كالنقاش كتبادؿ اآلراء بأىمية الحػكار ،االعتقاد الجاـز لػدل أطػراؼ التفػاكض
 .(9: 2011)عمي كاليزايمة،  "اتفاؽ مناسب يرضي أطراؼ التفاكضإلى 

ناعة بالجمكس ال يمكف عقد أم مفاكضات باإلكراه أك اإلجبار، بؿ ال بد مف كجكد رغبة كقك 
 نجاحيا.لمتفاكض، كتكفير األجكاء اإليجابية لعقدىا كا  

 
 ثانيا: مبادئ التفاوض

ى األطراؼ المفاكضة أف كالتي يجب عم ،كـ عممية التفاكضىناؾ مجمكعة مف المبادئ التي تح
 :ىي خمسة مبادئ أساسية، ك عند ممارسة العممية التفاكضية ،رعيف االعتبابتأخذىا 

مف حيث  قدرات كميارات المفاكض مع المكقؼ التفاكضي،إلى  يشير مبدأ القدرة الذاتية: .1
لداخمية كالخارجية المحيطة بعممية الظركؼ كالعكامؿ ا تفيـ قضية التفاكض كأبعادىا كتفيـ

كما  ،أنماط تفكيره كسمككو مف حيث ،التفاكض، ككذلؾ قدرتو عمى فيـ الطرؼ اآلخر
 .يتضمف القدرة عمى القيادة، كاإلشراؼ عمى فريؽ التفاكض، كمياراتو في االتصاؿ

ركة ىذا المبدأ يفترض كجكد منفعة أك مصمحة لؤلطراؼ المشت المصمحة:أو مبدأ المنفعة  .2
إلى  فكؿ طرؼ يسعى ،لقياـ التفاكض كاالستمرار فيو اين أساس االتفاكض، كيعتبر شرطن  في

مف عممية التفاكض،  عمييا تحقيؽ فكائد أك منافع معينة تمثؿ الثمرة التي يجب الحصكؿ
المنفعة متمثمة في تقميؿ حجـ األضرار أك الخسائر التي يمكف حدكثيا  حتى لك كانت ىذه
 ذلؾ مف خبلؿ دراسة التكمفة كالعائد. بدكف تفاكض، ك 

حيث يجب أف يمتـز كؿ  ،يعد االلتزاـ أحد المبادئ األساسية في التفاكض مبدأ اللتزام: .3
تحقيؽ األىداؼ أك المنافع الخاصة بالجية التي يمثميا مف ناحية،  طرؼ بالعمؿ عمى
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كفي المكاعيد  ،كضاآلخر بعد التفا كبتنفيذ ما يتـ التكصؿ إليو مف اتفاقيات مع الطرؼ
 .المحددة مف ناحية أخرل

 ،ة بيف أطراؼ التفاكضيعكس ىذا المبدأ أىمية العبلقات المتبادل مبدأ العالقات المتبادلة: .4
ىذا المبدأ المصالح المشتركة بيف الطرفيف  ييراعالتعامؿ بينيـ، ك  تكرار خاصة في حاؿ

 .مستقببلن يا يعم كالمحافظة
 ،ىذا المبدأ االلتزاـ بأخبلقيات التعامؿ في عممية التفاكض يعنكي :مبدأ أخالقيات التفاوض .5

كم عمى عبلقات كمصالح طتن ،أخبلقية كقيمية ىادفةك إنسانية كاجتماعية  فالتفاكض عممية
المتعمد أك الغش أك  إال أف الخداع ،كبالرغـ مف شرعية المناكرات كالمحاكرة ،مشتركة

 ا ىك ممثؿه  كأخيرن فالمفاكض أكالن  ،التفاكضالتضميؿ ال يجب أف يككف مف سمات عممية 
كالفناف الذم يرسـ صكرتيا  ،كىك كاجيتيا كصانع سمعتيا ،يال أك الجية التي يتبع لممنظمة

 .(13: 2016)جعيجع،  ( ك13: 2011)األسمرم،  يفر خأماـ عيكف اآل
دكف ما سبؽ ذكره؛ فقد كجد الباحث أف ىناؾ مف يضيؼ مبادئ أخرل، نذكرىا إلى  إضافة

مف إلى  مبدأ االستمرارية(، إضافة –مبدأ التكقيت الزمني  –تفصيؿ، كىي: )مبدأ التكافؤ 
مبادئ تتعمؽ  –التالي: )مبادئ تتعمؽ بالمفاكض نفسو إلى  يصنؼ مبادئ العممية التفاكضية

مبادئ تتعمؽ بالتكتيكات  –مبادئ تتعمؽ بنظاـ العمؿ في المفاكضات  –بالسمكؾ التفاكضي 
 نفس اإلطار.في ية(، كجميعيا تصب في نفس المعنى ك التفاكض

 
 :عممية التفاوض محدداتو  : شروطاثالثً 

إلى  التي تحدد فرص النجاح في الكصكؿ ،الرئيسة حدداتعدد مف الشركط أك الم التفػاكض لػو
 أك إلغاء نزاعات، كأىميا: حمكؿ

 :القوة التفاوضية .1
 ،كمدل تطكرىا ،كالعسكرية سياسة كاالجتماعيػةكىي تعبر عف مجمكعة العكامؿ االقتصادية كالػ

كىي عكامؿ تتداخؿ فييا األبعاد المحمية كاإلقميمية  كاحتماالت استمرارىا كنمكىا فػي المػستقبؿ،
 .(29ت:  )جماعة كعبد اليادم، ب.كالدكلية 

طار كا   ،كترتبط القكة التفاكضية بحدكد أك مدل السمطة كالتفكيض الذم تـ منحو لمفرد المفاكض
فيما يتصؿ بالمكضكع أك القضية كذلؾ  ،كعدـ تعديو أك اختراقو ،بالسير فيو الحركة المسمكح لو
 (.41: 2008 ( ك )السمرة،10: 2007)عبد الكاحد، المتفاكض بشأنيا 
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أنو ال بمف جانب السمطة صاحبة الحؽ،  ،الفريؽ عناصر جميعل اكمعمنن  اجب أف يككف مكتكبن كي"
أف يصبح مغمكؿ إلى  أك تقييدىا ،حدكد أك ضكابط لممفاكض لكاممة دكفيمكف إطبلؽ الحرية ا

 .(10: 2011)األسمرم،  "اإلرادة
 :المعمومات التفاوضية )قاعدة المعمومات( .2
 الناجح يحتاج ف التفاكضإ، حيث ىي مف أىـ الشركط التي يتعيف تكافرىا في عممية التفاكضك 

 .ستند إلييا أطراؼ التفاكضيالتي  حة،الصحيكـ مناسب مف البيانات كالمعمكمات إلى 
كاف  ،دقتيا تؤكد التجربة اإلنسانية لمختمؼ العصكر أف غيػاب المعمكمػة أك نقصػيا أك عػدـك 

إدارة د ا العامؿ المشترؾ كالرئيس في اتخاذ قرارات غير سميمة، تؤدم إلى الفشؿ كاليزيمة عندائمن 
عمميات التفاكض، أك الفشػؿ فػي تنفيػذ  أم مف الصراعات، كضياع الحقكؽ في أم عممية مف

 .(29)الكفارنة، ب. ت:  اريعمشركع مف المش أم
 ،كؿ المعمكمات الفعمية كاالحتمالية عف مكضكع التفاكض لتػشمؿالمعمكمات تتسع قاعدة ك 
 كأعضاء الكفكد مػف حيػث ة،المحيطة بو، ككذلؾ عف األطراؼ المشاركة أبعاد البيئػ جميعك 

السمطات،  كمػصدر ىػذه ،كحدكد سمطاتيـ ،ككضعيـ الكظيفي ،كالثقافي ،يتككينيـ العمم
)األسمرم،  التي تدعميـ كتساندىـ لكاتجاىاتيـ كالقك  ،كحياتيـ االجتماعية ،كصفاتيـ الشخصية

 .(29ت:  عبد اليادم، ب.ك جماعة ) ( ك46: 2005)حكاش، ك  (10: 2011
يح لو اإلجابة عمى األسئمة اآلتية: مف نحف؟ كيجب أف يممؾ فريؽ التفاكض المعمكمات التي تت

ىؿ يمكف تحقيؽ ما نريده دفعة ك كيؼ نستطيع تحقيؽ ما نريد؟ ك ماذا نريد؟ ك مف خصمنا؟ ك 
كما الحد األدنى  كيفية تحقيقيا؟ما ك  ؟كاحدة أـ عمى مراحؿ؟ كما تمؾ األىداؼ المرحمية

ائؿ كأفراد لمكصكؿ إلى تمؾ ما الذم نحتاجو مف دعـ كأدكات ككسك المطمكب تحقيقو منيا؟ 
 .(10: 2007)عبد الكاحد، األىداؼ؟ 

، 2007)إسماعيؿ، المختمفة" كال بد لممفاكض أف يعدد كينكع مف مصادر المعمكمات كالمعارؼ "
79). 
كتتاح  ،كمحدد األىداؼ ،محدد المياـ ،كبناء عمى ىذه المعمكمات يتـ كضع برنامج المفاكض"

 .(108: 2010ندرسكف، أ) "كاردلو الم لو اإلمكانات كتكفر
يستطيع أف كذلؾ تتكافر لديو قدرات التأثير في الطرؼ اآلخر..  فإنومف يمتمؾ المعمكمات ك 

مكانات الطرؼ  ،معرفة كثيقة بإمكاناتو عمى ايحدد أغراضو مف عممية التفاكض بدقة، اعتمادن  كا 
 .(20-19، 2010)أندرسكف، اآلخر 

بمعرفة  ،تحديد المكقؼ التفاكضي ،جمعو مف معمكماتكيستطيع المفاكض مف خبلؿ ما ي"
 .(25، 2010)ركبنز،  "كتفنيد حجج الطرؼ اآلخر ،في دعـ حججو عمييا األكراؽ التي يعتمد
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 (.46: 2005 ،)حكاش "يتـ تحديد الطريقة كاألسمكب الذم يمكف اتباعو أثناء التفاكضكذلؾ "
نجاح المفاكضات  لتحدد مد حيث ،تفاكضيةفالمعمكمات ذات أىمية كبيرة في العممية الف؛ إذ

 كمات كالتأكد مف صحتيا كحداثتيا.أك فشميا، لذلؾ مف الضركرم تحرم الدقة في تكفير المعم
 القدرة التفاوضية: .3

البراعة كالميارة كالكفاءة كالخبرة التي يتمتع  لشرط بأعضاء الفريؽ التفاكضي، كمديتصؿ ىذا ال
كانسجاميـ  ،كجيو التفاكض في مراحمو المختمفةإدارة كت ـ فيكميارتي ،الفريؽىذا بيا أعضاء 

  (11 :2011)األسمرم، ىدفيـ إلى  كاستماتتيـ في الكصكؿ ،كتكامميـ كاقتناعيـ بقضيتيـ
  .(29ت:  )جماعة كعبد اليادم، ب.ك

ؽ إال عف طري كمف ثـ فإنو مف الضركرم االىتماـ بالقدرة التفاكضية ليذا الفريؽ، كىذا ال يتأتى
 :(11: 2007( ك )عبد الكاحد، 42: 2008)السمرة،  اآلتي

 النسجاـ كالتكافؽ كالتكيؼ بينيـ.كتحقيؽ ا ،االختيار الجيد ألعضاء الفريؽ التفاكضي -
عداد أعضاء الفريؽ المفاكض إعدا -  .اعالين  ادن تدريب كتثقيؼ كحشد كتحفيز كا 
 كرات تحدث ألعضائو.كألم تط ،المتابعة الدقيقة كالحثيثة ألداء الفريؽ المفاكض -
 ية المتاحة لدعـ الفريؽ المفاكض.التسييبلت كاإلمكانات المادية كغير الماد جميعتكفير  -
 الرغبة المشتركة .4

، التفاكضية، إلزالة أكجو االختبلؼيجب تكافر الرغبة المشتركة لدل جميع أطراؼ العممية 
كثير مف مد ىذه الرغبة عمى لتفاكض، كتعتمكضكع ا اتفػاؽ كمػي أك جزئػي حػكؿإلى  كالكصكؿ

 اتفػاؽ،إلى  العكامػؿ، كمػف أىميا المصالح المشتركة التي يمكف تحقيقيا مف خبلؿ الكصكؿ
كالعسكرية التي تحدد  كالتكازف عمى مستكل مجمكع العكامؿ االقتصادية كالسياسة كاالجتماعيػة

 .(30ت:  .)جماعة كعبد اليادم، بك  (11: 2011)األسمرم، المقدرة التفاكضية 
مائدة  عمى الجمكسإلى  لمكصكؿ ،عنصر الحاجة الشديدة لكؿ مف الطرفيف عمى كما تعتمد
 ،ا بأف التفاكض ىك الكسيمة الكحيدة أك األفضؿ لحؿ ىذا النزاعمكاقتناع كؿ مني ،المفاكضات

 .(247: 1994)الطيب، ك  (111: 2007)عبد الكاحد، أك لكضع حدو لو 
 المناخ المحيط والمناسب .5
أطراؼ التفاكض، أك  نتائج مرغكبة مػفإلى  كنجاحيا في الكصكؿ لمقياـ بعممية التفاكض كذلؾ"
 .(30ت:  )جماعة كعبد اليادم، ب. "ىػذه النتائجإلى  طراؼ أخرل ليا مصمحة في الكصػكؿأ
ككمما كاف المناخ المحيط مبلئما لمتفاكض كمؤيدا لو كمما كانت احتمالية نجاح المفاكضات "

 .(11: 2016)جعيجع،  "كالعكس صحيح أكبر،
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كفي ىذا الجانب  :(القضية التفاكضية ذاتيا) :ىما ،فيؿ المناخ التفاكضي بجانبيف أساسيكيتص
(: كضلمصالح متكازنة بيف أطراؼ التفاا)كأف تككف  ،يتعيف أف تككف القضية التفاكضية ساخنة

ال فمف يككف ىناؾ تفاكضه  جحاؼ ؾبالمعنى السميـ، بؿ سيككف ىنا كا  بأحد  استسبلـ كتسميـ كا 
: 2007)عبد الكاحد، ك  (110: 2010 )أندرسكف،الذم ال يممؾ القكة البلزمة لتأكيد حقو ك  ،األطراؼ

12). 
كتشكيؿ الكفد  - المحددات التالية كىي: )أنماط التفاكضيناؾ مف يضيؼ ما سبؽ فإلى  إضافة

 .(9ت:  أكحانياف، ب.انظر: لممزيد ) ا مف أيكلى محددات عممية التفاكضالمفاكض(، كاعتبرىم
 

 : خصائص التفاوضارابعً 
 ،ينفرد التفاكض بمجمكعة مف الخصائص التي تميزه عف غيره مف األنشطة اإلنسانية المتشابكة

 :االجتماعات كالمقاببلت كغيرىا، كتتمثؿ أىميا فيما يمي مثؿ
 التفاوض ىو:

 ا بطريقة منفصمة.يمكف القياـ بي عممية متكاممة كليس أنشطة مجزأة -
 ا.ا مؤقتن ك نشاطن أا ا عارضن ا أك مكقفن ا طارئن عممية مستمرة كليس حدثن  -
 اتفاؽ حكؿ قضية معينة.إلى  فض النزاع أك حسـ الخبلفات أك الكصكؿ اىدفيعممية  -
 عادات كتقاليد كلغة األطراؼ المفاكضة.ب عممية احتمالية معقدة تتأثر -
 .ت كشخصيات المفاكضيفعممية نفسية تتأثر بإدراكات كاتجاىا -
 البلحقة بيف الطرفيف كبأىدافيما.عممية تتأثر بالعبلقات السابقة ك  -
 كتراعي اآلثار المستقبمية. ،لحاضرمستقبمية في طبيعتيا، تعالج مشاكؿ ا عممية -
 اؿ كالمباقة كالقدرة عمى التصرؼ.عتمد عمى ميارات المفاكضيف في مجاؿ االتصعممية ت -
فإنيا ، لذا ادئيا كاستراتيجياتيا كتكتيكاتيامف حيث عناصرىا كمب ،تصؼ بالعمكميةعممية ت -

 (.12-11: 2016)جعيجع، أك مكاقؼ البيع كالشراء  ،مختمؼ أنكاع النزاع تطبؽ عمى
 الخصائص التالية: ما سبؽإلى  (7: 2007)جبلؿ، كيضيؼ 

 ،ؤثر فييػاتتأثر بييكؿ العبلقات االجتماعية كت ،عممية التفاكض عممية اجتماعية معقدة -
 .كتتػأثر باتجاىات المفاكضيف كتؤثر فييا

 .كتقديرات المفاكض لسمكؾ الخصـ ،مثؿ تكقعات الخصـ ،يتأثر التفاكض باعتبارات عديدة -
 .ة عف مائدة المفاكضاتيلمحقؽ مف التفاكض باعتبارات خارجيتأثر الناتج ا -
ر، مقارنة بما يمكف يركز المفاكض في كثير مف األحياف عمى ما يتحقؽ في األجؿ القصي -

 ا مف طكيمة األجؿ. كتحديدن  اتحقيقو في األجؿ الطكيؿ، فاألىداؼ قصيرة األجؿ أكثر كضكحن 
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 : مستويات التفاوض: اخامسً 
 :ىما ،تفاكضف لماف رئيسيانػاؾ مػسػتػكيىػ
 .لتفاكض عمى المستكل التكتيكيا -لمستكل االستراتيجي.         لتفاكض عمى اا -

  ا.كاالستراتيجي معن  فاكض الجيد أف تككف لديو ميارات جيدة عمى المستكييف التكتيكيكال بد لمم
ػا ال بد أف ييختار ليككف صانػعن  ،أكبر عمى المستكل االستراتيجي كالمفاكض الذم يتحمى بقدرة

ا في عممية صنع القرار.. أما المفاكض عمى المستكل التكتيكي فيناسبو أف ضالعن  أك ،لػمػقػرار
ميمات تكتيكية كفنية محددة، مثمو في ذلؾ مثؿ الجندم أك الضابط في أرض  ؿ إليوتكك

القدرات  الذم يتمقى تعميمات محددة مف القيادة العميا، كيقكـ بتنفيػذىػا كتػكػكف لػو ،المعركة
 (.229-228: 1994)كجيو، كالميارات الخاصة بتنفيذ ميمة بعينيا 
 ىميا:كذلؾ ينظر لمتفاكض بمستكيات أخرل أ

 التفاكض بيف الدكؿ كالكحدات السياسية. -
 التفاكض بيف المنظمات الدكلية كالشركات )كليس الدكؿ(. -
 الكتؿ البرلمانية، النكادم الرياضية(. تفاكض بيف المجمكعات )العشائر،ال -
، أفضؿ التفاكض بيف األفراد )بيع، شراء، كفالة، ضماف، عقكد عمؿ، تحسيف، ظركؼ عمؿ -

 (.124: 2008)عريقات،  ؿ(زكاج، شراكة أفض
 

 ،ىميةكاأل ،الماىيةمف حيث:  ضالتفاك  عك ضمك  في ىذا المبحثقد تناكؿ الباحث  يككفبذلؾ 
 .الخاصة بو مستكياتكال ،خصائصكال ،محدداتالك  ،شركطكال ،مقكماتكال ،نكاعاألك  ،كاألبعاد
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 : إدارة المفاوضاتلثث الثاالمبح
 تمييد:
 حمتطمبات نجا جميعخذ في الحسباف تأ ،أف تجرم كفؽ إدارة ناجحة ألم مفاكضات دٌ ال بي 

 معاىدات،عمى ال عبالتكقي ا بعقد الجمسات، كانتياءن كمركرن  ،العممية التفاكضية، منذ لحظة اإلعداد
 بعد انتياء المفاكضات. تنفيذىاة بمراقمتابعة ك إلى  كذلؾكتصؿ 

دارة ا  مى إدارتيا الشاقة كالصعبة كالمعقدة، ك ع تعتمد ،بشكميا العاـ ،المفاكضات الدبمكماسيةك 
 ،رف يظف أف التشدد مع الطرؼ اآلخمى كيخطئ كمركنة، المفاكضات تحتاج إلى ميارة كعزيمة 

 .(235: 2010)العقابي،  فضؿ النتائجأصكب لمحصكؿ عمى ؽ األطر ال يى و،التساىؿ معأك 
 

 المطمب األول: استراتيجيات وتكتيكات التفاوض
كعادة ما تركز عمى أىداؼ  ،ىي اإلطار العاـ الذم يحكـ السمكؾ التفاكضي" :يةالستراتيج

 .(40: 2011)األسمرم،  "المدل بعيدة
عمى تحديد األىداؼ كالغايات المرجكة مف عممية التفاكض، كالتكتيكات كالسياسة  فيي تشتمؿ"

 .(49: 2010)أندرسكف،  "المكصمة إلييا
 "اليدؼإلى  لمكصكؿ ،التنازالت التي سيتـ تقديميا، ك فعيااألثماف التي سيتـ دكذلؾ تشمؿ "

 .(15: 2008)عريقات، 
إطار  فيرتبط بعمميات تنفيذية كمناكرات تخدـ االستراتيجية، فيك تحرؾ جزئي في" :أما التكتيك
 .(40: 2011)األسمرم،  "سمفناعاـ محدد 

 ،كيتحرؾ بيا داخؿ االستراتيجية ،التي يستخدميا المفاكض العناصر الفرعيةإلى  كالتكتيؾ يشير"
 .(335 :2011)أبك بكر،  "لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية
يؼ التكتيكات في تكظ تبدك كاضحة في مدل نجاح المفاكض كالميارات الحقيقية لمتفاكض

شباع حاجاتو، كفي كيفية تفاعمو مع المكاقؼ التفاكضية  ،كالسياسات كالكسائؿ لتحقيؽ أىدافو كا 
 .(49: 2010ندرسكف، )أالمختمفة 

 
 : استراتيجيات التفاوضأوًل 

 الكقت نفسو ليػست كػؿ اسػتراتيجية ي، كفعميوال تفاكض ناجح بدكف استراتيجية عممية تقكـ 
، بؿ إف طبيعة العبلقة بيف عميياتفاكضية تعد مناسبة لكؿ قضية مف القضايا التي يتـ التفاكض 

 . (9: 2007)جبلؿ، ا في اختيار ىذه االستراتيجية ا ميمن القضية التفاكضية تمعب دكرن  أطراؼ
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 :إلى اكتصنؼ االستراتيجيات عمكمن 
 الستراتيجية التعاونية: .1

 أفكيحسف مػف اسػتخداميا ، اػؿ معػن إيجابيا يساعد األطػراؼ لمعم اتتطمػب ىػذه االستراتيجية مناخػن 
 يز ىذه، كتتمصالحيـمؽ اتفػػاؽ يضمف تحقيإلى  ف بالتكصػػؿييككف المفاكضػػكف ميتم

االستراتيجية بالثقػة كاالنفتػاح فػي التعبير عػف األفكػار، كاإلصػغاء كعػدـ المباغتػة، كمعرفػة 
 .(136: 1986الدىاف، (كؿ طرؼ بدقة كالتعبير عنيا  حاجػات

 الستراتيجية التنافسية: .2
مػؿ لمصػمحتو فقػط، بالع اتستخدـ ىذه االستراتيجية حيف يككف أحػد أطػراؼ التفػاكض ميتمػن 

كتحقيؽ أىدافو عمى حساب الطرؼ اآلخر، كتقـك ىذه االستراتيجية عمػى أسػاس تحقيؽ كػؿ 
لكنػػو ال كػػؿ طػرؼ يدرؾ حاجاتػػو بدقػة، طػرؼ ألقصػى قػدر ممكػف مػػف الػربح فػػي المفاكضػات، ف

 ،السرية كعػدـ االنفتػاحبكضػػكح لمطػرؼ اآلخػر، كتقػكـ ىػذه االستراتيجية عمػى  عنيا يعبر
ليػذه االستراتيجية تسػتخدـ مختمػؼ كسػائؿ  اكالسػمكؾ العػدكاني كعػدـ الثقػة بػالطرؼ اآلخػر، ككفقػن 

 .(216: 2008أبك شيخة، (المفاجأة كالمباغتة كالتيديد كاليجكـ  أساليبإلى  التأثير، باإلضػافة
 الستراتيجية القتالية: .3

ليس  يف اليػػدؼ األساسإػػف االستراتيجية التنافسية، إذ جية أكثػػر عدكانية متعتبػػر ىػػذه االستراتي
تحقيؽ أقصػػى قػػدر ممكػػف مػػف الػػربح لمطػػرؼ المفػاكض؛ بػػؿ تحقيؽ أكبػػر خسػػارة ممكنػػة 

ظيار الغضػػب لمطػػرؼ ، اآلخػػر، كيستخدـ المفػػاكض فػػي ىػػذه االستراتيجية أساليب االستفزاز، كا 
إعطػػاء المعمكمػػات، كالسيطرة عمى جدكؿ األعماؿ، كالتيديد باالنسػػحاب مػػف  كعػػدـ

الدىاف، (كنحكىما  يب غير أخبلقية كالرشكة كالتجسسيستخدـ كذلؾ أسال المفاكضػػات، كقػػد
1986 :136.) 

 استراتيجية التبعية: .4
خدمػة مصػالحو، بػؿ ينحصر ال يعمؿ الطػرؼ المفػاكض فػي ىػذا النػكع مػف االستراتيجية ل

فػي تحقيؽ مصػالح الطػرؼ اآلخػر، فػي محاكلػة منػو لتجنػب النػزاع أك المكاجيػة، كمػف  اىتمامو
المسػػتخدمة فػػي ىػػذه االستراتيجية، المكافقػػة عمػػى طمبػػات الطػػرؼ اآلخػػر، كاإلصػػغاء  األساليب
عطاء كثير مف المعمكمات  كاستخداـ أسمكب التممؽ كالخضكع، لحاجاتػػو، : 2008أبك شيخة، (كا 

217). 
 في االستراتيجية التفاكضية لمسمطة الفمسطينية مع االحتبلؿ اكىك ما يمكف أف نجده جمين 

 ."اإلسرائيمي"
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 :  مناىج استراتيجيات التفاوضاثانيً 
كضية، العممية التفا إف طبيعة العبلقة بيف طرفي التفاكض تحدد نكع المنيج المستخدـ في

االستراتيجيات  كالمنيج المستخدـ يحدد االستراتيجية المختارة، كمف ثـ فإنو يمكف تنكيػع كتقػسيـ
 .(9: 2007)جبلؿ، كفقنا لممناىج المختمفة لمتفاكض 

تحت منيج المصمحة المشتركة كمنيج الصراع،  أىـ مناىج استراتيجيات التفاكض كمطتنك 
مصمحة ك تعاكف ككنيا إما عبلقة  تخرج عف طراؼ الخاصة كأف العبلقة التفاكضية بيف األ

 :كاآلتييمكف العرض لو  مشتركة، أك عبلقة صراع قائمة عمى التنافس كالعداء، كىػك مػا
 األولى: استراتيجيات منيج المصمحة المشتركة 

يقكـ ىذا المنيج عمى عبلقة تعاكف بيف طرفيف أك أكثر، يعمؿ كؿ منيما عمى تعميؽ كزيادة 
مفاكضاتيا مجمكعة  كمف أجؿ ذلػؾ تتبػع فػي ،كافة ا لمصمحة أطرافوعاكف كجعمو مثمرن ىذا الت
 :أىميا ما يمى ،ستراتيجياتمف اال

 استراتيجية التكامل: .1
لآلخر في كؿ  مكمبلن  منيما درجة أف يصبح كؿه إلى  ،أم تطكير العبلقة بيف طرفي التفاكض

ىي: التكامؿ الخمفي،  ،د بدائؿ ثبلثةكيتـ تناكؿ استراتيجية التكامؿ عف طريؽ أح ،شيء
 كالتكامؿ األمامي، كالتكامؿ األفقي.

 استراتيجية تطوير التعاون الحالي: .2
تعمؿ عمى تطكير المصمحة  التيك  ،تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ العمياإلى  كتقكـ عمى الكصكؿ

مجمكعة مف طريؽ  المشتركة بيف طرفي التفاكض كتكثيؽ أكجو التعاكف بينيما، كيتـ ىذا عف
 أىميا: تكسيع مجاالت التعاكف، كاالرتقاء بدرجة التعاكف.ك ، الفرعية البديمةاالستراتيجيات 

 استراتيجية تعميق العالقة القائمة: .3
 ،مدل أكبر مف التعاكف بيف األطراؼ أصحاب المصالح المشتركةإلى  تقكـ عمى الكصكؿك 
صة في المفاكضات االقتصادية كالتجارية خاك ، بينيـ في تطكير العبلقة القائمة لذيف يرغبكفكا

 كالتي تتضمف عمميات نقؿ لمتكنكلكجيا. ،التي تتـ بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية
 :مجالت جديدةإلى  استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده .4
 فعمى الكاقع التاريخي الطكيؿ الممتد بيف طرفي التفػاكض، مػ اتعتمد ىذه االستراتيجية أساسن ك 

 ا،حيث التعاكف القائـ بينيما، كتعدد كسائمو، كتعدد مراحمو كفقنا لمظركؼ كالمتغيرات التي مر بي
 ،تكسيع نطاؽ التعاكف :ىما ،كىناؾ أسمكباف ليذه االستراتيجية، لقدرات كطاقات كؿ منيما اقن ككف
: 2007، )جبلؿ مجاؿ مكاني جديدإلى  بمده ،تكسيع نطاقوكذلؾ جديد، ك  يمجاؿ زمنإلى  بمده
10-13). 
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 الثانية: استراتيجيات منيج الصراع 
سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل  كىى مف أىـ أنكاع االستراتيجيات المستخدمة في التفاكض

البعض )استراتيجية  عمييا القكمي، أك عمى المستكل الفردم الشخصي، كيطمؽ يالمحم
قت كجيد كماؿ الطرؼ اآلخر عمى استنزاؼ ك  ليا يحيث يعمؿ المتبن االستنزاؼ التفاكضي(،
 .(14: 2007جبلؿ، )في عممية التفاكض 

و التمكي فيالخفاء، معتمديف عمػى قػدرتيـ  يا كفكيمارس المفاكضكف ىذه االستراتيجيات سرن 
كعدـ إظيار نكازعيـ كدكافعيـ الحقيقية، تحت غطاء التعاكف مف أجؿ المصالح  ،كالخداع

ة إعبلف لعدـ خبرة كاناالستراتيجيات بم إعبلف اسػتخداـ ىػذه يعدك  ،المشتركة كالمنفعة المتبادلة
 التالي:االستراتيجيات عمى النحك كىذه  ،أك عدـ كفاءة القائميف بعممية التفاكض

 كتعمؿ عمى:لستنزاف: ك أو ااستراتيجية اإلنيا .1
 ، كذلؾ عف طريؽ:استنزاف وقت الطرف اآلخر- أ

 ية استخدامو كحؿ.التفاكض حكؿ مبدأ التفاكض ذاتو كمدل إمكان -
 لمقياـ بجكالت تفاكضية.  التفاكض في جكلة أك جكالت حكؿ التكقيتات كالمكاعيد المناسبة -
 التفاكض في جكالت جديدة حكؿ أماكف التفاكض األساسية أك المحتممة أك البديمة. -
 .عمييا التفاكض في جكالت أخرل حكؿ المكضكعات التي سكؼ يتـ التفاكض -
 كؿ مكضكع مف المكضكعات األساسية التي حددت ليا أكلكيات.التفاكض حكؿ تفاصيؿ  -
 :، كذلؾ عف طريؽأشد درجة ممكنةإلى  استنزاف جيد الطرف اآلخر- ب

 .عمييا المتفاكض القضاياك إثارة العقبات القانكنية المفتعمة حكؿ كؿ عنصر مف العناصر  -
 السياحية. كضع برنامج حافؿ لبلستقباؿ كالحفبلت كالمؤتمرات كالتعارؼ كالجكالت -
كالجغرافية كالتجارية  كالنكاحي اليندسية ،زيادة االىتماـ بالنكاحي الفنية شديدة التشعب -

رجاء البت ،االقتصادية كالبيئية كالعسكريةك   حيف كصكؿ رأم الخبراء كالفنييف.إلى  فييا كا 
 :، كذلؾ عف طريؽاستنزاف أموال الطرف اآلخر. ج
 العممية التفاكضية. أتعاب مستشاريو طكاؿزيادة معدالت إنفاقو كتكاليؼ إقامتو ك  -
، لك لـ عمييا حصكؿو القتصادية البديمة، التي كاف يمكنكاال تضييع باقي الفرص المالية -

-40: 2011)األسمرم، ك ( 16-14: 2007جبلؿ، ) كينشغؿ بيا ،مائدة التفاكضإلى يجمس 
41.) 

تيجية عمى فحص كتشخيص كتقكـ ىذه االسترا :)التفتيت-التفكيك-التشتيت)استراتيجية  .2
أكفده الطرؼ اآلخر، كتحديػد  مالذ ،أىـ نقاط الضعؼ كالقكة في فريؽ التفاكض كتحديػد

ككؿ ما مف شأنو أف  ،كعقائدىـ كمستكاىـ العممي كالفني كالطبقي كالدخؿ انتمػاءاتيـ
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ذات خصائص محددة مقدما، كبناء عمى ىذه الخصائص يتـ  شرائح كطبقاتإلى  يصنفيـ
قضاء كال ،أكفده الطرؼ اآلخر مفريؽ التفاكض الذ ياسة ماكرة لتفتيت كحدة كتكامػؿرسـ س

 .عمى كحدتو كائتبلفو كتماسكو
اإلمكانيات  جميعتقكـ ىذه االستراتيجية عمى حشد  :)اإلخضاع(استراتيجية إحكام السيطرة  .3

التنكيع  القدرة عمى سكاء مف حيث ،جمسات التفاكض التي تكفؿ الػسيطرة الكاممػة عمػى
االستعداد الدائـ بادرات التفاكضية التي يتـ طرحيا، ك كالتبديؿ لمم كالتشكيؿ كالتعديؿ

الحرص عمى أخذ زماـ المبادرة كالسيطرة، ك ك  ،لتفكيت الفرصة عمى الطرؼ اآلخر ،لمتفاكض
 .إبقاء الطرؼ اآلخر في مركز التابع، كأف تككف حركتو في نطاؽ إطارنا

صبح تـ التفاكض التدريجي خطكة خطكة، ليتـ استخدا ):زو المنظمالغ(استراتيجية الدحر  .4
 لمطرؼ اآلخر، كيتـ استخداميا بغض النظر عف ندرة أك قمة المعمكمات عممية غزك مػنظـ

يتـ معو الصراع التفاكضي، مثؿ التفاكض بيف دكلتيف بينيما  معف الطرؼ اآلخر الذ
 (.20-17: 2007)جبلؿ،  تنافس تجارل

أىداؼ، كآماؿ،  :لكؿ طرؼ مف أطراؼ التفاكض :)النتحار(التدمير الذاتي استراتيجية  .5
محددات، كعقبات، كمشاكؿ، كصعاب، ككمما  كىػى جميعػا تكاجييػا: كأحبلـ، كتطمعات،

حساسو باستحالة الكصكؿ إلييا الطػرؼعقبات شديدة كمما ازداد يأس ىػذا كانت ىذه ال  ،كا 
بديميف ىما: صرؼ  أف يختار بػيف عميو كىنا ،إلييا كأنو ميما بذؿ مف جيد فإنو لف يصؿ
ؼ كاعتبػاره اليػد ،كارتضاء ما يمكف تحقيقو منيػا ،النظر عف ىذه الطمكحات كاألىداؼ

تمكنو مف  ،النيائي لو، أك البحث عف كسائؿ أخرل جديدة غير مرئية أك منظكرة حاليا
 (.20: المرجع السابؽ)المستقبؿ  تحقيؽ ىذه األىداؼ في

قد استخدمت رئيسة كزراء بريطانيا السابقة "مارجريت تاتشر" ىذه االستراتيجية مع رئيس ك 
 معكدةلإجبار العماؿ  عمى بة، كعممتنقابات العماؿ البريطانية، حيف جمدت أرصدة النقا

بعدـ الكالء لمنظاـ العمؿ راضخيف، كعندما طمب رئيس النقابة مساعدات خارجية، ظير إلى 
 .(65: 2010)أندرسكف، قرارات رئيسة الكزراء  عمى ذلؾ شرعية ىالحاكـ، كأضف

 
 : تكتيكات التفاوضالثً ثا

االت محػددة، لتحقيؽ بعػض المكاسػب، حبكصفيا أساليب، تستخدـ في  اكمن ينظر لمتكتيكات عم
ػػؿ تػػي يؤدم فييا التفاعا بإيجاد الظػػركؼ الجميعن  يعنفإنيػػا تي  ؛تنػػكع التكتيكات مػػف كبػالرغـ
كجيػة نظػر المفػاكض، إلى  تكػكف أقػرب ،االتفاؽ عمػى شػركطإلى  المفاكضيف ي بيفالشخص

 عدـ شعكر الطرؼ اآلخر بالخسارة. كتحقػؽ عمػى األقػؿ أدنػى ىدؼ لو، أك تحقؽ
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كالذم يتعيف  ،ىناؾ أنكاع متعددة مف التكتيكات لكؿ منيا ىدؼ كأسمكب يستخدـ في تطبيقياك 
جادة ىذا الفف التفاكضؿ عمى رج  .معرفتيا، كمعرفة فف استخداميا كا 

 أقسام التكتيكات التفاوضية:. أ
 (:23/2/2008 نت،مقاؿ،  ،اليكاشي (كفؽ ىيك  ،خمس مجمكعاتإلى  قسـ المختصكف التكتيكات

 .تكتيكات تعتمد عمى حكـ المفاكض عمى المكاقؼ المتكقعة في المفاكضات .1
 .ياتكتيكات أخذ زماـ المبادرة كاالحتفاظ ب .2
 .)تكتيكات محاصرة المفاكض، كالحد مف حريتو في العمؿ )تكتيكات التحكـ .3
 .تكتيكات ممارسة الضغط عمى المفاكض لحممو عمى تقديـ تنازالت ال تخدـ مصالحو .4
 .)تكتيكات ممارسة الضغط عمى المفاكض مف قبؿ المفاكض نفسو )تكتيكات الخداع .5
كىي: )التسكيؼ أك  ،ت لمتكتيك التفاوضيبآليا اذكر ما أسماىالمختصيف مىف  فىناؾ مً ك 

الكر  -االنسحاب الظاىرم  -االنسحاب اليادئ  -األمر الكاقع  -المفاجئة  -الصمت المؤقت 
ادعاء  -قضايا فرعية إلى  ةتحكيؿ النظر عف القضايا الرئيس -التقييد  -كالفر أك التحكؿ 

  .(418ت:  ب. الربيعي،لممزيد انظر: ) التدرج أك الخطكة خطكة( -العجز 
 :مبادئ تكتيكات التفاوض. ب
 اتفاؽ حكليا بيف األطراؼ المتفاكضة.إلى  تحديد مكاعيد نيائية، كاإلسراع في التكصؿ -
 ميد الطريؽ لتمتقي بالطرؼ اآلخر.فالتنازؿ المقدـ مف طرفؾ ي ،اف مرنن كي  -
 ،الحقائؽاجعؿ المناقشة المستفيضة لمقضايا األساسية، كأعط الكقت الكافي لدراسة جميع  -

 .أك حتى تغيير األىداؼ ،يتطمب األمر تغيير االستراتيجية كتقكيـ أبعاد المكقؼ، إذ
 فبل تتكقع مكاسب كبيرة مف مفاكضيف متعبيف. ،تجنب الجمسات التفاكضية الطكيمة -
 .كف البادئ في طرح المسائؿ الرئيسة، لكف في الكقت المناسب -
 .ميـ د  جى  ألنو أمره  ،قاعة المفاكضات يجب أف تككف عمى عمـ بكيفية تجييز غرفة أك -
 ليا. خططكما تسير المفاكضات ل ،جدكؿ األعماؿأك بلجتماع جب طرح خطة شاممة لي -
 دة يجب التييؤ النفسي الجيد ليا.عجمسات إلى  إذا كانت المفاكضات تحتاج -
 كلكف في أحياف ،االلتزاـ بشيء معيف عميؾ نو مف السيؿإقدـ تنازالت كلكف بحذر، إذ  -

 عمى التنفيذ الفعمي لبللتزامات. كثيرة تككف غير قادر
 .ضا في العر ككف محددن  ،أىدافؾ تحققت ال تطؿ في كقت الجمسة إذا ما شعرت أف -
ألنو كمما قؿ  ،نىاحرص عمى أف يككف عدد المشاركيف في االجتماع في حده األد -

 تفاؽ أسرع.االإلى  الكصكؿ ف كافك األعضاء المشارك
 .(29: 2016)جعيجع،  يرة، لتترؾ القاعة أك لتحكؿ سير الحكاراطمب استراحة قص -
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  ميمة في عممية التفاوض:أخرى تكتيكات . ج
 تقكـ عمى استبداؿ شيء بآخر، فبل تنازؿ بدكف مقابؿ. :المساكمة -
 .أك مكاسب مقابؿ مكاسب ،تنازؿ مقابؿ تنازؿ ،تقكـ عمى تساكم المكاسب: / ربح ربح -
 . إذا لـ ينفع الخيار األكؿ ، آخرتكر بديبلن فكر كاب :إعادة صياغة اليجـك -
 طؿ الكقت إذا شعرت أف الطرؼ اآلخر متعجؿ.أ :إنياؾ قكل الخصـ -
خفاء ما ىك أىـ منو ،إظيار ما ليس لمطرؼ اآلخر: التركيز كاإلىماؿ -  . كا 
 .غية معرفة نكاياه الحقيقيةبي  ،كدفع الطرؼ اآلخر لمحديث أكثر :التظاىر بعدـ الفيـ -
 .كتشمؿ التيديد كاإلشاعة: فسيةالحرب الن -
 . ما لـ تتأكد أنؾ الطرؼ المنتصر :ال تندفع نحك نياية التفاكض -
 . كليس العبارات التيديدية :استخدـ العبارات التحذيرية -
 .(39-38: 2011)األسمرم،  مخرج معنكم فقطر: كىك لمطرؼ اآلخ اترؾ مخرجن ا -

 . امختمفن  اتفاكضين  اتكتيكن  (32)، حيث أكرد (169-124: 2006)طارؽ، كلمزيد مف االستفادة انظر 
 

 تفاوض من منظور نظريات المبارياتال: ارابعً 
ا ليا إذا كانت استراتيجيات المصمحة المشتركة أك الصراع، تكضح األطر العامة التي تسير كفقن 

يؿ التحم عمى التي تساعد ،العممية التفاكضية، فإف ىناؾ نظريات المباريات أك نظرية المعبة
دارة األزمات كاإلعداد الجيد ليا. ،التقكيمي لعمميات التفاكض  كا 

ا ما ف الدكؿ غالبن إتعد نظرية المباريات إحدل المناىج المتبعة في دراسة العبلقات الدكلية، إذ 
إلى  كيعكد ىذا ،جؿ تحقيؽ أىدافيا، كىناؾ أنكاع مختمفة مف المبارياتأمباراة مف  تدخؿ في

تعاكنية كغير إلى  ،كىي األشير، بيف صفرية كغير صفرية ي تصنيفيا،األسمكب المستعمؿ ف
 ،في عبلقاتيا الدكلية بشكؿ عاـ ،المتبعة ليذا المنيج كتعد "إسرائيؿ" إحدل الدكؿ ،تعاكنية

كبر قدر مف أا تحقيؽ مف الدكؿ دائمن  كعبلقاتيا مع دكؿ الجكار بشكؿ خاص، كتحاكؿ كغيرىا
 (.35)مكي، ب. ت: تقميميا  أك عمى األقؿ ،ب نفسيا تكبد الخسائرفي الكقت الذم تجن ،العكائد

كىي عبارة عف منيج رياضي شكبلني لدراسة اتخاذ القرارات في ظؿ النزاعات أك المفاكضات، "
تحقيؽ المكاسب األقصى في ظؿ شركط عقبلنية، كقد يككف إلى  حيث يسعى كؿ العب

مجمكع أرباح  كقد تككف المعبة صفر أرباح، حيث" " ،...،كالدكؿ أك مجمكعات االبلعبكف أفرادن 
أرباح، ربحو العب آخر، أك لعبة ال صفر م أف ما يخسره العب يأا، البلعبيف تكازم صفرن 

حيث بعض النتائج ممكنة، األمر الذم يمنح البلعبيف فرص الربح أك الخسارة مقابؿ نتائج 
 (.392: 2008)غريفيش ك أككبلىاف،  "أخرل
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النظريات، كالتي كضعيا  أىـ النماذج التي تمخضت عنيا مثؿ ىذهإلى  بتصرؼالباحث شير يك 
)كجيو،  مف خبراء التفاكض، كالمعركفة بنماذج المػبػاريػات، كذلؾ كفؽ ما اشترؾ في تكضيحو كبلن 

 :كىي كما يمي (67-65: 2010( ك )أندرسكف، 63-61: 2010( ك )ركبنز، 24-29: 1994
 تسوية أو حل:إلى  لمنفعة أو الوصولاذج انم .1

مف خبلؿ عممية التفاكض، كتستخدـ  عمييا المنافع، التي سيتـ الحصكؿ عمى كفييا يتـ التركيز
 شيء ما بدالن إلى  ىذه النماذج في حالة رغبة حقيقية كقكية مشتركة ألطراؼ التفاكض، لمكصكؿ

 ،حؿ ممكفأفضؿ تسكية أك إلى  مف ال شيء، كتتمحكر الجيكد في ىذه الحالة حكؿ الكصكؿ
 تسكية ممكنة.  أكتجنب أسك 

 نماذج التفاعل الستراتيجي:  .2
 كتركز في تحديد االستراتيجيات التفاكضية التي تعظـ المنافع كتقمؿ الخسائر، كتعتمد المعبة ىنا

كتتضمف  ،البحث عف المعمكمات كتكظيفيا لتحقيؽ تأثير ما يريده طرؼ في الطرؼ اآلخر عمى
أك قبكؿ بالخضكع  ،راتيجيات مختمفة كاستراتيجيات استجابة تنازليةىذه النماذج استخداـ است

أبعد الحدكد، أك استراتيجية الثبات أك عدـ التنازؿ إلى  التاـ أك استراتيجيات االستجابة كالتنازؿ
باستخداـ استراتيجية اليجـك  ،مرحمة الحربإلى  كقد يستعد طرؼ لمكصكؿ بالنزاع ،البتة

 يحدث اليجكـ. تىح كالتظاىر بالمفاكضات
 :مباريات التحالف والتنازع .3

 ،المفاكضات التي تتـ بيف أكثر مف طرفيف عادة ما تتسـ بمباريات التنازع كمباريات التحالؼ
كلكف تختمؼ طبيعة ذلؾ التداخؿ، ففي مباريات التنازع  ،طراؼ في المعبتيفكتتداخؿ أفعاؿ األ

و طرؼ ما بالخصـ، إذ تككف ىناؾ عممية تقكيـ تتسـ طبيعة التداخؿ بمقدار األذل الذم قد يمحق
مستمر لممصالح مع االستعداد إللحاؽ األذل باآلخر، أما في مباريات التحالؼ، فالتداخؿ يككف 

 بعض.إلى  بالقدر الذم يحتاج فيو المتحالفكف بعضيـ
 نماذج لمباريات أخرى: .4

المباريات ذات  -ستراتيجي نماذج التفاعؿ اال -تسكية إلى  مثؿ: )نماذج المنفعة أك الكصكؿ
مباراة المحامي  -مباراة القائد  -ذات المعمكمات غير التامة المباريات -المعمكمات التامة 

 (.، .. إلخمباريات السكبر –كالزبكف 
 

 : سياسات التفاوضاخامسً 
أقؿ مف كىي جمسة مف جمسات التفاكض،  السياسة التفاكضية ىي مجرد إطار عاـ حػاكـ لكػؿ

 االستراتيجية"."مف مصطمح  ،كأضيؽ مف حيث الشمكؿ ،الزمف حجـ، كأقصر مف حيثحيث ال
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 عديدة لممناكرة كالخداع، اكتستخدـ في ذلؾ طرقن  كيتـ اختيار السياسات التفاكضية بدقة متناىية،"
ئيس كىي المفتاح الر  ..حيث أف كؿ سياسة تفاكضية تستخدـ معيا سياسات مضادة تقابميا

 يسعى مفي التفاكض، كاليدؼ المرحمي الذ يستخدمو سػكؼ مؼ اآلخر الذلمعرفة منيج الطر 
 .(23: 2007)جبلؿ،  "المفاكضاتمائدة إلى  كماذا يدبر مف كراء الجمػكس ،تحقيقوإلى 
بعد االطبلع عمى عدد مف  ،أعده كنظمو الباحثجدكؿ  مكف إيضاح أىـ ىذه السياسات فيكي

 :، كىك عمى الشكؿ التاليالمراجع
 

 ياة لالمضادالسياسة  التفاوضية سياسةال م
 سياسة الجدار الحديدم سياسة االختراؽ 1
 سياسة التعتيـ / التشكيؾ سياسة التعميؽ / التأكيد 2
 سياسة التضييؽ كالحصار سياسة التكسيع كاالنتشار 3
 سياسة االسترخاء سياسة إحداث التكتر 4
 سياسة الدفاع سياسة اليجـك 5
 سياسة الصفقة الكاحدة كؿ المتدرج لمقضيةسياسة التنا 6
 سياسة المراكغة كااللتفاؼ غير المباشرة سياسة المكاجية الصريحة المباشرة 7
 سياسة التجميد سياسة التطكير 8

 

  التنازل تكتيكاتالمفاوض الماىر و: 
تخداـ اس ، كما أنو يجيدنياية عممية التفاكض قرب ،التنازالت األقؿ الماىر يقدـ المفاكض  -1

 التنازالت بشكؿ ديناميكي، أم بطريقة فعالة أثناء التفاكض.
 .مف غير الماىرـ صكأفضؿ لمخ ، لقكتوتغبلالن أقؿ اس الماىر لمفاكضا  -2
 فإف الفكز لؤلكثر ميارة. ،مف يتمتع بالقكة ينجز أكثر، كلكف في حالة تساكم القكة  -3
حد كبير، فإف إلى  الفارؽ ضئيبلن عندما تتساكل القكة النسبية ألطراؼ التفاكض، أك يككف   -4

 ا أكبر في حسـ نتائج المفاكضات.ميارة المفاكض يمكف أف تمعب دكرن 
كازف القكل في غير المفاكض الماىر يمكف أف يقمؿ مف خسائر ببلده، حتى لك كاف ت -5

 .(20-19: 2003)زايد،  مزيد مف األدلةافتراض نظرم كبحاجة إلى صالحو، عمى أف ىذا 
 

 مراحل العممية التفاوضية: نيالمطمب الثا
 حتى تضمف تحقيؽ أىداؼ ،لمتفاكض مراحؿ كخطكات حاكمة يتعيف اتباعيا بشكؿ دقيؽ

 التفاكض المطمكب الكصكؿ إلييا، كىذه الخطكات التفاكضية كاآلتي:
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 المرحمة األولى: اإلعداد لعممية التفاوض
أثناء عممية التفاكض أنو ال يجيد  لو سيتضح ،يعد نفسو اإلعداد المطمكب إف المفاكض الذم لـ"

 ،الحديث في المكضكع الذم يتفاكض بشأنو، إف ىذا الكضع سيعرفو كسيستثمره الطرؼ اآلخر
 (.250: 1994)الطيب،  "ا تمسكو بمطالبوكبالتالي يزداد أيضن  ،الذم ستزداد ثقتو بنفسو

يجد نفسو كمف كقع  ،ليعرؼ تفاصيؿ القضية التي تتـ بشأنيا المفاكضات، كمف ال يبذؿ الجيد
كعدـ امتبلكو الحجة  ،المبادأة كالمبادرة عمى الفتقاره القدرة ،افي مصيدة لـ يعمؿ ليا حسابن 

كقد يتكرط نتيجة لذلؾ في تقديـ تنازالت كبيرة  ،الحقائؽ في الدفاع عف كجية نظرهإلى  المستندة
 .(24: 2010)ركبنز، 

نما ىناؾ تفاكضه  ،اكمفاكض ال أعترؼ أف ىناؾ تفاكضا سيئن ا كأن"  قدر كاؼو إلى  نفتقر فيو كا 
مف المعمكمات عف الطرؼ اآلخر، إف جمع المعمكمات ىك أىـ ما يجب القياـ بو لضماف 

 (.290: 2003 ) داكسكف، "سبلسة المفاكضات
يف: يامتبلكيا مف عنصريف أساسإلى  المفاكض ىالتي ينبغي أف يسع كف المعمكماتكتتك"

إلييا لتحديد أىدافو مف عممية التفاكض كبمكرتيا، كالمعمكمات التي تمكنو  المعمكمات التي يحتاج
 .(20: 2010ندرسكف، أ) "مف معرفة الطرؼ أك األطراؼ األخرل، التي يتفاكض معيا

 طرؼال ةنفسية كشخصيفيـ تكالتي تقتضي  ،بمكماسية عمـ النفسما يسمى بدإلى  كذلؾ تحتاج
، وية بعكامؿ الضعؼ كالقكة في أكراقالكاف اكضات، كالدرايةمى طاكلة المفعقبؿ الجمكس  ،خراآل

كي ، مف جديد يحاكؿ خمطياأف ك  ،كالتي مف خبلليا يستطيع المفاكض أف يعبث بيذه األكراؽ
 .اكتقدمن  ايتمكف مف التحكـ بمسارات التفاكض اندفاعن 

 كىذه المرحمة تتضمف مجمكعة مف اإلجراءات التنفيذية أىميا ما يمي: 
عدادىـ كتدريبيـ كتعريفيـ بالقضية كأبعادىا اختيار -  كالمطمكب منيـ. فريؽ التفاكض كا 
 كرئيسيو. صبلحيات الفريؽ وفي االتفكيض مف قبؿ السمطة مكضحن إعداد خطاب  -
 . كضع االستراتيجيات كالسياسات التفاكضية المناسبة لمراحؿ التفاكض -
 حديد حجـ التنازالت.االتفاؽ عمى أجندة المفاكضات كالمكاضيع كاألكلكيات كت -
عداده كجعمو صالحن  - التفاكضية  لمجمسات اكمناسبن  ااختيار مكاف كمكعد التفاكض كتجييزه كا 

 .(29-28: 2011)األسمرم، 
ذا أردت أف تدخؿ المفاكضاتك  التي تخص ك  ،يةتالسئمة الجابة عمى األف تعرؼ اإلأفعميؾ  ا 

 المفاكض: الطرؼ اآلخر
 الجغرافي؟ كضعو عميو سية التي يمميياما رؤيتو االستراتيجية كالسيا -
 ما مدل تأييد الرأم العاـ الداخمي لسياستو؟ -
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 ؟عميو ما درجة تأثير ذلؾك  طراؼ أخرل: صداقاتو كتحالفاتو أك عداكاتو؟أعبلقاتو مع ما  -
ىداؼ التي قررتيا تحقيؽ األ ما قدرتيا عمىك  ما نكعية القيادة السياسية التي تحكـ ببلده؟ -

 نتيا لشعبيا؟عمألنفسيا أك 
كجدكا ىذا المسمؾ أكثر  ىؿ ألف المسؤكليف فييا لماذا اختارت الدكلة سياسة دكف غيرىا؟ -

ىؿ  ار رد فعؿ خصكميـ؟بىؿ ألف قادتيا يريدكف اخت مف غيره بالنسبة ألشخاصيـ؟ اأمانن 
ىؿ ألف زعماءىا في مأزؽ كيريدكف  يمح في اتجاه سياسة معينة؟ في ببلدىـ اعامن  األف رأين 

 زالكا قادريف عمى الحركة؟ يياـ بأنيـ ماأك اإل ،بأم ثمف خمؽ االنطباع
فإننا سنقؼ عمى أرض ، إذا عرفنا اإلجابة الحقيقية عف ىذه االسئمةأنو بد مف القكؿ،  ال اكأخيرن 

 .(محمد حسنيف ىيكؿعف  :بلق، ن237-236: 2010)العقابي، صمبة مع الطرؼ المفاكض 
 عمى مدل دقة إعداد جدكؿ أعماؿكذلؾ جاح المفاكضات، يتكقؼ أف ن كيؤكد الباحث ىنا عمى
 جة السرية التي أحيطت بيا بنكده.المفاكضات، كعمى در 

 : بدء جمسات التفاوض الفعميةالمرحمة الثانية
فترات التفاكض،  جميعتشمؿ كتغطي  ،تييئة المناخ لمتفاكض ىي خطكة مستمرة كممتدةإف 

كبقبكؿ  ،التفاىـ مع الطرؼ اآلخر إلنجاح عممية التفاكضجك مف التجاكب ك  كينتج عنيا خمؽ
أك جزئي  كاستعداده لحؿ كامؿ ،لمتفاكض افيذا يعني قبكلو مبدئين  ،جمكس الخصـ لمتفاكض

 (.28: 2011)األسمرم، لمقضية المطركحة 
مجمكعة مف العمميات األساسية التي ال يتـ التفاكض بدكنيا، بؿ إف  عمى كتشتمؿ ىذه المرحمة

 ىي:ك  ،ـ القياـ بيا في عممية التفاكضالمستحيؿ تصكر عد مف
اختيار التكتيكات التفاكضية المناسبة، مف حيث تناكؿ كؿ عنصر مف عناصر القضية  -

 ، كداخؿ كؿ جمسة مف جمسات النقاش.عمييا التفاكضية أثناء التفاكض
البيانات كالحجج االستعانة باألدكات التفاكضية المناسبة، كبصفة خاصة تجييز المستندات ك  -

 كاألسانيد المؤيدة لكجية نظرنا، كالمعارضة لكجيات نظر الطرؼ اآلخر.
الطرؼ اآلخر، سكاء داخؿ الجمسة التفاكضية أك خارجيا،  عمى ممارسة الضغكط التفاكضية -

نتيجة، كالضغط إلى  كتشمؿ ىذه الضغكط عكامؿ: )الكقت، كالتكمفة، كالجيد، كعدـ الكصكؿ
 النفسي(. اإلعبلمي، كالضغط

تبادؿ االقتراحات كعرض كجيات النظر في إطار الخطكط العريضة لعممية التفاكض، كفي  -
 الكقت نفسو، دراسة الخيارات المعركضة، كاالنتقاء التفضيمي منيا.

أك القياـ  اتخاد قرارو  عمى الطرؼ اآلخر؛ إلجباره عمى استخداـ كؿ العكامؿ األخرل المؤثرة -
 . (24: 2010)أندرسكف،  ما أك إحراز نصر القضية التفاكضية مبو كسبيتط ،بسمكؾ معيف
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 التفاق الختامي وتوقيعوإلى  المرحمة الثالثة: الوصول
اتفاؽ نيائي كاضح، تظؿ المفاكضات مجرد كجيات نظر متبادلة، إلى  ما لـ يتـ التكاصؿ"

 "ا لدل الطرفيفمن ا في صياغتو، كمفيك ا، ككاضحن  كتفصيمين كينبغي أف يككف ىذا االتفاؽ شامبلن 
 .(25: 2010)أندرسكف، 

مكقعة  إذا لـ يتـ تكقيعو في شكؿ اتفاقية ،كال قيمة ألم اتفاؽ تفاكضي مف الناحية القانكنية
كتحتكم  ،كتفصيمية لمقضية كممزمة لمطرفيف المتفاكضيف، كىذه االتفاقية يجب أف تككف شاممة

لفاظ كالتعبيرات كالجمؿ المحددة كالممزمة األ عمى كؿ الجكانب كمراعية لمشكؿ كالمضمكف، كدقة
 (.30: 2011)األسمرم، لمطرفيف 

ذا تـ التكصؿك  أف  عمى ى،باألحرؼ األكل ىكحت ،فعميؾ أف تحرص قبؿ التكقيعما، اتفاؽ إلى  ا 
كقد ال تككف الضمانات كافية كال  ،ليات التنفيذ كالجداكؿ الزمنية لذلؾآب ايتضمف االتفاؽ ممحقن 

-135: 2008)عريقات، فاألساس ىك التنفيذ  ،االتفاؽ أف يتضمنيا عمى لكف ،ةالمكاعيد مقدم
136).

كؿ  ، كذلؾ حسب مصمحة كقكةيقد ثبت أف االتفاقيات تكقع إما لتيبد ؿ أك لتيعد ؿ أك لتيمغً ك "
 .(50: 2013)عريقات،  "طرؼ

المعاىدة، إقرار كىي: )المفاكضات، تحرير  ،إلبرام المعاىدات عدة مراحلأف ىناؾ  يشار إلى
، كىذه ليا تفصيبلتيا كالتي نص المعاىدة كاعتماده، التكقيع عمى المعاىدة، التصديؽ، التسجيؿ(

 .تـ تناكليا بإسياب في عدد مف المراجع المتخصصة
 المرحمة الرابعة: تنفيذ التفاق

التقيد لى إ نجاح المفاكضات، ما لـ يجد االتفاؽ الذم ينتج عنيا طريقة عمى ال يمكف الحكـ"
لو ىذا التنفيذ،  ابرنامج زمني لمتنفيذ، كاألسمكب الذم سيتـ كفقن ببالكاقع، كال بد أف يرفؽ االتفاؽ 

 .(25 :2010)أندرسكف،  "مف خبلؿ فريؽ مشترؾ بيف الطرفيف
في اإلعداد لممفاكضات كفي إجراءاتيا، ثـ  اأك شيكرن  اأك أسابيعن  األف تقضي أيامن  افبل قيمة أبدن 

 بالشكؿ البلئؽ. عميو كؿ شيء بسبب الفشؿ في تنفيذ ما اتفؽينيار 
 كفيما يمي الخطكات العامة التي يجب اتخاذىا لتنفيذ االتفاؽ بالشكؿ البلئؽ:

 .عميو تمخيص ما اتفؽ .1
تكفير أم مراجعات أك تصديقات  .2

 مطمكبة.

 كتابة االتفاؽ. .3
إجراء عمميات المتابعة الدكرية لمتأكد  .4

.(289: 2012لر، )فك مف تنفيذ االتفاؽ 
 
 



 

63 
 

 يم التفاوضيلمرحمة الخامسة: تقا
 عمى بعد نجاح عممية التفاكض كبمكغيا مرحمة التنفيذ، ال بد مف متابعة عممية التنفيذ لمكقكؼ

يمكف التثبت مف مدل جدية  ىالمشكبلت التي تعترضيا، كذلؾ حت مدل االلتزاـ بمراحميا، كحؿ
 .(25: 2010)أندرسكف، ذه العممية مف مشكبلت حؿ ما يعترض ى عمى الطرؼ اآلخر، كالعمؿ

 :تقسيمات أخرى لمراحل التفاوض 
(  –العرض  -التحاكر  –يمكف كذلؾ اختصار مراحؿ التفاكض في: )اإلعداد  لممزيد )التساـك

 (.28-27: 1998انظر: كيف، 
 ىي:ك  ،"دنيس ىكفر" تفاكضسبؽ، مراحؿ حددىا خبير ال ماإلى  ضاؼي
 .مرحمة جمع المعمكمات .1
 كاممة(. –خارجية  –مرحمة تقديـ المعمكمات )داخمية  .2
 مقترحات(. –تطكير  -تمخض  –مرحمة تبادؿ المقترحات )تقديـ  .3
 مرحمة االتفاؽ المبدئي عمى اإلطار العاـ لممقترحات. .4
(. -الدفاع  -مرحمة الرفض )االستغبلؽ  .5  اليجـك
 .مرحمة اختبار صحة الفيـ المتبادؿ كالتكضيح .6
 .مرحمة التمخيص .7
 .(6: 2007جبلؿ، ) مرحمة االتفاؽ النيائي .8

ميما اختمفت تقسيمات ك  ،يا البعضضكجميعيا مرتبطة ببع ،التفاكض بمراحؿ ميمةيمر  إذف؛
 كىك ضماف نجاح العممية التفاكضية. ،ات اليدؼذب في صذه المراحؿ، فيي تى
 
 فاوضتال فريقمب الثالث: طالم
 تشكيل واختيار الوفد المفاوض: أوًل 
 .(152: 2005)حكاش،  "اإلطبلؽ عمى صعب األمكر كأىمياأمف اختيار فريؽ التفاكض يعد إف "
مكضكع القضية، حيث يفضؿ أف يككف ىذا الفريؽ مف  عمى كيتـ اختيار فريؽ المفاكضيف بناءن "

 .(51: 2012)عبد الحميد،  "كالعارفيف ببكاطنو كتطكراتو ،المتخصصيف في ىذا المكضكع
 .(23: 2010)أندرسكف،  "ىذا الفريؽينتمي إلى صاصات معينة لكؿ فرد يتعيف تحديد اخت"ك 
كأف يككف فائؽ القكة في ، غرض مف المفاكضاتا لمداعمن المختار كينبغي أف يككف ىذا الفرد "

 (38: 2012)فكلر،  "السمات البلزمة لمنجاح كمفاكض
معرفة  ىات، كعمة كاسعة في عممية المفاكضأف يككف رئيس ىذا الفريؽ صاحب خبر  "كيجب

 .(23: 2010)أندرسكف،  "كبيرة بالقضية كبالطرؼ اآلخر
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نتائج  عمى كبخاصة مف لدييـ حؽ االعتراض ،بثقة جميع رؤسائوكذلؾ أف يتمتع "ك 
 (.38: 2012)فكلر،  "المفاكضات

ا التالي: الميارات الفنية التي يمـ بي األخػذ بالحسػباف عمينا كعند تككيف الفريؽ التفاكضي، يجب
الشخص المفاكض، كأنماط شخصيات أعضاء فريؽ التفاكض، كبالنسبة لحجػـ الفريؽ 

، ليككف مقبكالن  ،خمسة أشػخاصإلى  يمكف أف يككف حجػـ الفريؽ مكػكف مػف شػخص ،التفاكضي
عمى تحقيؽ القدرة عمى استخداـ التكتيكات، كاستخداـ أساليب متعددة في النقاش،  اكليككف قادرن 

 .الببلد المفاكضػػات بسػػبب طارئ معيف، خاصػػة إذا جػػرت المفاكضػػات خػػارجكعػػدـ تعطيؿ 
يحدد إطارىا، كتخطط  حتى ،لمفاكضاتا ، تسبؽفريؽالمع جتماعات كمف الضركرم أف تعقد ا

 .بينيـ فيما تكزع األدكارلبمسائؿ التفاكض، ك  ااألفراد عممن يحاط استراتيجيتيا العامة، ك 
، فإف المكضكعات العامة عميو تفاكضنا مى المتعمقة بالتفاصيؿ الجزئية لً ت ا عف المكضكعاكبعيدن 

 :(41-40: 2012)فكلر،  كفؽ ما ذكره ،التالي عمى تشتمؿ ،التي ينبغي تغطيتيا
 كحده عف تقديـ كالن ؤ يككف مس ،ا يككف ىك قائد الفريؽم عادةن ، ك تعييف متحدث رسمي -

 العركض كاالستجابة ليا.
 عضاء الفريؽ.أعضك مف  كليات كؿؤ تحديد مس -
كضع جدكؿ زمني لبلنتياء مف تقارير ما قبؿ المفاكضات. ممحكظة: ىناؾ عممية تمييد  -

مراجعة كـ كبير مف إلى  كقد تدعك الحاجة ،مف المفاكضات امطكلة تسبؽ عديدن 
 المعمكمات. 

عقد لى إ عند الحاجة ،ااإلجراء الذم يجب اتباعو إليقاؼ جمسة التفاكض مؤقتن  عمى االتفاؽ -
 أك لبلستعانة ببعض الخبراء. ،مؤتمر داخمي الختيار المرشحيف

 .المسجؿكىك السكرتير أك  ،تعييف فرد لتدكيف ممحكظات لكؿ ما يقاؿ -
غطي تحديد مف سيحضركف كؿ جمسات التفاكض، كمف سيحضركف الجمسات التي ت -

 عند الحاجة إلييـ. جاىزيف لطمبيـمكضكعات محددة، كمف سيككنكف 
كتعييف التكتيكات  ،استراتيجية التفاكض، بما في ذلؾ تحديد اليدؼ مف المفاكضاتتخطيط  -

 التي ستطبؽ لتحقيؽ ىذا اليدؼ.
 تقييـ أىداؼ الطرؼ اآلخر كاستراتيجيتو المرجحة. -
ضات مع أفراد نصح جميع أعضاء الفريؽ بعدـ فتح أم حكارات شخصية تتعمؽ بالمفاك  -

 . يمكف أف تمحؽ الضرر بالمفاكضات ،مقصكدةر الفريؽ الخصـ، لمنع تسرب معمكمات غي
تعدد التشكيبلت التي يمكف أف يتككف منيا أعضاء الفريؽ التفاكضي، الحظ الباحث كقد ىذا 

المفاكض  - يساسالمفاكض األ -تالي: )قائد الفريؽ يمكف أف تعتمد عمى الشكؿ ال الكنيا عمكمن 
 المسجؿ(. –المترجمكف  –لخبراء ا فريؽ –االتصاؿ أك  ضابط المعمكمات - ياالحتياط
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 : فريق الخبراءاثانيً 
الذم  مكضكعدىا الإف نكعية المعرفة كالخبرة التي يحتاج إلييا فريؽ التفاكض سكؼ يحد

كمما أمكف تخٌير ك  ،المكضكعات قد تدعك الحاجة إلييـ بعضالخبراء في ، فتتفاكض مف أجمو
الخبرة متاحة عند الحاجة تككف  ثبحيب، بكصفيـ مشاركيف تحت الطم ،األخصائييف المناسبيف

كقد تظير بعض المسائؿ الفنية التي لـ تكف في اعتبارؾ  ،المفاكضات مسألة معقدةك . إلييا
حتى تعيد ترتيب  ،إيقاؼ المفاكضات عمى قد يجبرؾ ك ماكى ،عندما جمعت أفراد الفريؽ
ؾ أف تخفؼ مف حدة يمكنك  .نصائح الخبراء التي تحتاج إلييا عمى صفكؼ الفريؽ، كتحصؿ

ف كانكا لف يشترككا فعمين  ىي جمساتؾ التخطيطية الداخمية، حتبإدخاؿ الخبراء ف ،ىذه المشكمة  اكا 
 اضطررتما ، إذا اعمـ باستراتيجيتؾ عمكمن  عمى سيككف ىؤالء الخبراء بذلؾك في المفاكضات، 

لممزيد )ى كاالرتباؾ الفكضيجنبؾ ك  ،الكثير مف الكقت عميؾ قد يكفر كىك ما ،االتصاؿ بيـإلى 
 .(38-35: 2012فكلر، انظر: 

 
 يق التفاوضتدريب فر : اثالثً 

بمجرد قراءة  ،عمى خكض المفاكضات اكقادرن  ؤىبلن م اال يمكف ألم شخص أف يككف مفاكضن 
تكفر عنصريف إلى  ألف إدارة التفاكض بشكؿ فعاؿ تحتاج ؛الكتب المتخصصة ميما بمغ حجميا

 : إلى كيمكف تقسيـ العممية التدريبية الخاصة بالتفاكض، الممارسةىما: التدريب ك  ،فيساسيأ
أداء عممية  عمى رفع كمضاعفة قدرات المفاكضإلى  ييدؼ تدريب خاص بالميارات: -

 لغرض زيادة كفاءتو في األداء. ،كفؽ معطيات كظركؼ معينة ،تفاكضية
تطكير  عمى كيركز ،مكجو كمرتبط بالجانب السمككي لممفاكض تدريب خاص بالسموك: -

 .(93: 2009)الدعجاني،  الميارات السمككية التي يجب أك ينبغي أف يتبناىا المفاكض
  

 الشخصية المفاوضةطبيعة : ارابعً 
كالمفاكضكف " ،يأتي المفاكضكف المتمرسكف في أشكاؿ كأحجاـ كألكاف كأنماط شخصية مختمفة

 "جاؿ إلبداعيـ كي يظير، أفراد يتيحكف الماالناجحكف مثؿ األشخاص الناجحيف عمكمن 
 .(45: 2011)دكنالدسكف، 

غير أف ىناؾ  ،كما أنيـ يأتكف مف خمفيات اجتماعية مختمفة كيسعكف لتحقيؽ أىداؼ مختمفة
معينة يبدك أنيا مشتركة بيف المفاكضيف الناجحيف، كالكثير مف ىذه المكاىب تتعمؽ بفف  امكاىبن 

لقاء األسئمة الفعالة، كاالستماع بانتباه، كجمع المعمكمات بحكمة، فيما تتصؿ مكاىب  التكاصؿ، كا 
 .(54: 2010كاليرك، )نيرنبرج ك بفنية الخطاب كميارات القيادة  لأخر 
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 عمييا كتعد خصائص كصفات الشخصية المفاكضة مف أىـ المحددات التي يمكف االعتماد
ية المفاكضة الختيار شخصية المفاكض الجيد، لما ليا مف أىمية بالغة في تحديد نمط الشخص

 عف إمكانية التنبؤ بما يستطيع أف ينجزه، كيحققو مف فضبلن  ،التي تتصدم لعممية التفاكض
كالصفات مف إمكانية االنطبلؽ  ما تمده ىذه الخصائصإلى  باإلضافة عميو، نجاح فيما يقدـ

حر  ،لممارسة دكره الفعاؿ في مجالو از أكبر بقدر عاؿ مف الثقة التي تمكنو مف تحقيؽ أىدافو، كا 
 .(40: 2007)إسماعيؿ، قدر ممكف مف النجاح 
 ،مفػاكض عػف غيرهأم مػف مكاصػفات كميػارات خاصػة ىػي مػا يميز إف العكامػؿ الشخصية 

الخبػرات كالممارسػات الفعمية، كمػا أف ك كالتدريب ػأتي عبػر الدراسػات األكاديمية كىذه الميػارات ت
، كىذا كمو يأتي عبر التدريب عمػى اأيضن  اميما كأساسين  اكرن كالفكرم يمعباف د التحصيؿ العممػي

كالقانكف الدكلي، كما أف المفاكض يجب أف يتمتع بػالخمؽ  العمػؿ الدبمكماسػي كالقنصػمي
عمػى إشػعار الطػرؼ اآلخػر بالرضػا،  كالتصػرؼ الحسػف كالمباقػة كالحكمػة، كأف يككف لديو القػدرة

الكعػكد الكاذبػة، كمػا أف المفػاكض  أصػدقاء كاالبتعػاد عػفإلى  موكالقػدرة عمػى تحكيؿ خصػك 
ة العيكف، كال سيما أف كلغ فػي لغػة الجسػد اذك حنكػة دبمكماسية، كخبيرن  ايجب أف يككف شػخصن 

ص، كذلؾ خاال ياتحميم التػي ليػاك ، ءات مػف مجػرد المقػاءات األكليةتبادؿ اإليحايالمفػاكض 
 .رؼ اآلخر كالتفاكض معوطتساعده في فيـ ال ،عدةات عالمية ضركرة اكتسابو لغ

 
 مواصفات( شخصية المفاوض -خصائص  -)سمات  :اخامسً 

كؿ عف تنفيذ ؤ المفاكض في مركز المس ،ف القضاياحكؿ العديد م ،تضع المفاكضات المعقدة"
ت كقد تستمر جمسات المفاكضا ،كتضعو تحت ضغط كبير ،التعميمات كحماية مصالح أمتو

 ،كمف األمكر المعركفة لمكفكد إطالة الجمسات بيدؼ إنياؾ الجانب اآلخر ،لساعات طكيمة
: 1997)شمبي،  "لميجكـ يـتعرض التحمؿ كالقكة حيفإلى  كفكؽ الصبر فإف المفاكضيف يحتاجكف

211). 
 كتتعدد كتتنكع الصفات الشخصية لممفاكض، كلما كاف ذلؾ، فقد تنكع تصنيفيا بيف المختصيف.

 أنو يمكف عرضيا تحت مختمؼ جكانب الشخصية  (52-49: 2007)إسماعيؿ، ف جية يرل فم
 صفات عامة(. -صفات اجتماعية -صفات انفعالية -اإلنسانية، أم إلى: )صفات عقمية

  أنو يمكف تقسيـ خصائص كمكاصفات  (34-31: 2011)األسمرم، كمف جية أخرل يرل
 .(خصائص شخصية -صائص مكضكعية خ)ىما:  ،قسميف رئيسيفإلى  المفاكض الناجح

 -ةمعرفة قانكني -معرفة اقتصادية -ؿ)القدرة عمى التحميتتضمف:  الموضوعيةفالخصائص 
 الشخصيةأما الخصائص ، )معرفة عامة -معرفة نفسية معرفة قياسية -معرفة لغكية

 -حسف التصرؼ كسرعتو  -الذكاء كالدىاء  - فتشمؿ: )قكة التحمؿ كنضج الشخصية
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اإلدراؾ الشامؿ  -سرعة المبلحظة كالفطنة -المباقة كالكياسة -فف االستماع كاإلنصاتإجادة 
 .(34-31: 2011)األسمرم،  المستمرة(اليقظة الدائمة ك  -ؿكالكام

  عمى أنماط المفاكضيف كالتالي: بناءن  ،في تصنيفو (417-415ت:  ب. )الربيعي،يعتمد ك 
المفاكض  -المفاكض البطيء -المحمؿ المفاكض -المفاكض المنبسط -)المفاكض العممي

المفاكض  -المغركر/الطاككس المفاكض -المفاكض العدكاني -قاتؿالمفاكض الم المشاغب
 المفاكض الكدكد أك المحبكب( ككؿه لو صفاتو كمظاىر سمككو المختمفة. -المتردد

  جماالن ي تكافرىا ينبغ اشركطن مكاصفات ك ىناؾ أف  (24-23ت:  )جماعة كعبد اليادم، ب.يرل  كا 
 كمنيا:  ،التفاكض فػي مػدير أك عػضك فريػؽ

 كاالستماع كاإلنصات. ميػارة التحػدث كالتعبيػر -
 كاالستفسار كالحكار كالتأثير كاإلقناع كالرد بالحجج. قكة الشخصية كالقدرة عمى التفيـ -
 التساؤالت. القدرة عمى المناكرة كتكظيؼ البيانات كالكثائؽ كالمعمكمات كطرح -
 بحيث تتكامؿ الخبرات كالتخصصات البلزمػة. ،الخبرة كالكفاءة في التخصص النكعيتكافر  -
دراؾ الفػرص -  قات.يكالقيكد كالمع القدرة عمى اكتشاؼ مناطؽ القػكة كالػضعؼ، كا 
 حمكؿ.إلى  القرارات كالتكصؿ الرد عمى االعتراضػات كحػؿ المػشكبلت كاتخػاذقدرة  -
 االستفزازات. مقاكمػةالتحمػي بالثقػة بػالنفس كالػصبر ك  -
 التعامؿ مع كؿ منيا. المعرفة الصحيحة كاإللماـ الكامؿ بأنماط البػشر كالقػدرة عمػى -
  المكاصفات التالية: (71-70: 2010)أندرسكف، كذلؾ يضيؼ 
 امتبلؾ مكقؼ إيجابي تجاه الربح المزدكج. -
 فيـ كاستخداـ أساليب حؿ النزاعات. عمى القدرة -
 ما يريد. عمى ، مقابؿ الحصكؿتقديـ بعض التنازالتكاالستعداد لالمركنة  -
 .رة عمى اإلقناع، بدال مف اإلجباركالقد ،ـ مبدأ األخذ كالعطاء في التفاكضالتعاكف، كفي -
 المكاصفات التالية( 34: 2011)األسمرم،  عمييا ضيؼكي:  
 . استطاعتو في رسـ األىداؼ الكبيرة الشمكلية -
 . طرؼ اآلخراليدكء كعدـ إظيار الضعؼ أماـ ال -
نما التركيج لؤلفكار الناجعة -  . عدـ التركيج لنفسو كا 
 . مراعاة مبدأ السرية كعدـ إفشاء ما لديو دفعة كاحدة لمطرؼ اآلخر -
 . عدـ إحراج الطرؼ اآلخر حتى ال يخرج عف اإلطار التفاكضي -
 .اقكين  االتعامؿ مع الطرؼ اآلخر بصفتو طرفن  -

تنكع كفؽ يتعدد كي ،فات الشخصية المفاكضةصك سمات كخصائص تصنيؼ أف الباحث يبلحظ 
 فات الشخصية لممفاكضيف أنفسيـ.صأىميا تنكع الك العديد مف االعتبارات، 
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 مفاوضات:أي : شروط نجاح اسادسً 
  ؽ الشركط التالية:قبشكؿ عاـ، كلنجاح عممية التفػاكض، ال بد مف تح

 .لتحقيؽ األىداؼ المحددة ،كؿ مكضػكع أك قػضيةك ة التخطيط الجيد لعممية التفاكض ضركر  .1
ا كفقن  ،قضية أك مكضكع كاختيار المػدخؿ المناسػب لكػؿ ،دراسة المداخؿ البديمة لمتفاكض .2

 لحجـ كقكة األطراؼ األخرل في التفاكض.
 .اختيار االستراتيجية كالتكتيؾ المناسب لمتفاكض .3
 مني المحدد.الز  كالتقيػد بالجػدكؿ ،ضركرة االستخداـ الجيد لمكقت البلـز لمتفاكض .4
)جماعة كعبد ضركرة التكظيؼ الجيد لمبيانات كالمعمكمػات كالكثػائؽ خػبلؿ مراحؿ التفاكض  .5

 .(23-22ت:  اليادم، ب.
ا إذا صاحبتي ،المفاكضات ىك المركنة، كالمركنة دائمنا تعد فضيمة إف الحؿ األمثؿ إلدارةكذلؾ ف"

 (.236: 2010العقابي، ) "العزيمة
ريف القاد، ك المؤىميف كالمختصيفطاقـ التفاكض عضاء أو؛ ضركرة اختيار ىـ مف ذلؾ كماألإف 

 ، بكؿ مينية كحرفية كاقتدار.تفاكضعمى خكض غمار جكالت ال
 

 :الخالصة
ة يتعامبلتيا الداخم جميعالشعكب كاألعراؽ منذ األزؿ المفاكضات في  جميعقد مارست ل

نيا المفاكضات عمـ كفف، ك  ء النزاعات.كالخارجية، كذلؾ بيدؼ االستقرار كتجنب الحركب كا 
اعػدىا، كىي عممية منظمػة، ليا استراتيجياتيا، كتكتيكاتيا، كشركطيا، كمبادئيا، كقػكانينيا، كقك 

 .فرىا لنجاح أم عممية تفاكضيةكىذه مقكمات ال بد مف تك 
كال بد أف يختص بيا مفاكضكف  ،المختمفة كالمتخصصة امدارسي مفاكضاتأصبح لم كقد

غمارىا، االلتزاـ بتمؾ  ذكك صفات كميارات مميزة، كيجب عمػى كػؿ مػف يريد خكض مؤىمكف،
 كالممارسػة كاالجتيػاد الػذاتي. ، كالتي ال يمكف إتقانيػا إال بالكقػتالمحدداتاألسس ك 

لكف قػات كمعػامبلت حياتنا اليكمية، عبل جميع، فيك يدخؿ في اكقد أصبح مجاؿ التفػاكض كاسعن 
معاىد لدينا بل تكجد ف ،الففىذا إلى  ا، رغـ حاجتناا كبيرن ا ال نعطي لو اىتمامن فإننرغـ ذلؾ؛ 

 .االحتراؼ ككتطكيرىا نح ،دبمكماسية مختصة لتدريب كتأىيؿ طكاقـ تفاكضية ماىرة
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 انيل الثالفص
 ضية لحركات ثورية معاصرةو تجارب تفا

 
 تمييد 

 
 مفاوضات السمم والحرب: المبحث األول 

 التفاكض في المجاؿ السياسي كالعسكرم ول: المطمب األ  -
 الدكلية النزاعاتحؿ  إدارةالمطمب الثاني:  -
 الحركات الثكرية في مكاجية االحتبلؿ المطمب الثالث: -

 
 المفاوضات الفيتنامية: ثانيالمبحث ال 

 المفاكضات الفيتنامية الفرنسيةالمطمب األول:  -
 ةالمفاكضات الفيتنامية األمريكيالمطمب الثاني:  -
 الفيتناميةالتفاكضية قراءة في التجربة  المطمب الثالث: -
 

 مفاوضات منظمة التحرير الفمسطينية: ثالثالمبحث ال 
 تبمكر فكرة التسكية السمميةالمطمب األول:  -
 الدخكؿ في المفاكضات المباشرةالمطمب الثاني:  -
 كالسمطة قراءة في التجربة التفاكضية لممنظمة المطمب الثالث: -

 
 ممخص 
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 : تجارب تفاوضية لحركات ثورية معاصرةنيالفصل الثا
 مقدمة

لقد خاضت العديد مف البمداف كالشعكب كالحركات الثكرية، مفاكضات متعددة كمختمفة، كذلؾ 
سيككف مف الصعب أف تيفيـ أك تستكعب دركس ك حسب متطمبات كمقتضيات كؿ حالة منيا، 

عف االطبلع عمى التجربتيف العسكرية  بمعزؿ ،لثكرة ظافرة كتفاكضية تجربة دبمكماسية
الحالة الفيتنامية التي حققت نجاحات باىرة، كما عمى الحالة  عمىينطبؽ ىك ما كالسياسية، ك 

 .اتيا الدبمكماسية الميمة السابقةالفمسطينية التي ما زالت تتعثر عمى الرغـ مف إنجاز 
ة مف تجربة المفاكضات ، محاكليف االستفادما سنتطرؽ إليو في مباحث ىذا الفصؿىذا 

الفيتنامية مع الفرنسييف ثـ مع األمريكاف، ككذلؾ تحميؿ تجربة مفاكضات التسكية بيف منظمة 
يع محؿ الدراسة في لتناكؿ المكاض ا، كذلؾ تمييدن "اإلسرائيمي" التحرير الفمسطينية كاالحتبلؿ

 قادمة.الفصكؿ ال
 

 المبحث األول: مفاوضات السمم والحرب
 :تمييد

ال عندما شعرت فئة ما مف البشر بأف مصالحيا )أمنيا، إمف صراع نشب عبر التاريخ ما "
 عميو حريتيا، مكاردىا( أصبحت أك قد تصبح ميددة، كميما تطكر البشر، كميما أصبحت

نساف كميثاؽ األمـ المتحدة، فالصراعات حتمية الحدكث، كلف تختفي ميما حاكؿ حقكؽ اإل
 (.13: 2008)عريقات،  "البشر

تأكيد إلى  الدكلة ىلسمـ كالحرب، ففي حالة السمـ تسعمفاكضات في حالتي اإلى  كتحتاج الدكؿ"
 .(21: 2008)السمرة،  "عبلقاتيا مع غيرىا مف الدكؿ، مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا

صيغة مناسبة إلى  أما في حالة الحرب، فإف التفاكض يتـ لكضع حد ألسبابيا، كالكصكؿ"
 (.31: 2010)أندرسكف،  "الطرفيف ، تراعي مصالحاإلنيائي

كفي الحركب القديمة، كانت المفاكضات في كثير مف األحياف تجرم في ساحة المعركة، فإما 
ما أف يستأنفكا الحرب.إلى  أف يصؿ المتفاكضكف  حٌؿ، كا 

 جريمػة الحػرب؛ مػف)بػػفي بحثو المكسكـ  "نيككالس دافيس"كيرل  ضعت لمحرب قكانينيا،كقد كي 

 : "إف قكانيف الحرب التي كضعت كانت نتيجة لنقاشات كمفاكضػات(الفمكجةإلى  نكرمبرغ

 استمرت زىاء عقد مف الزمف، كاعتبرت إنجازات لمنع الحرب، ،دبمكماسية عمى مستكل دكلي

)الدليمي،  "ـ1932ة األكلى، ككاف ذلؾ في عاـ ككاف دافعيا الرعب كاليمع مف الحرب العالمي
 .(Nicolas Davies, 2005: 2  عف، نقبلن 161: 2008
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 التفاوض في المجال السياسي والعسكريالمطمب األول: 
 : المفاوضات السياسية والدبموماسيةأوًل 
عمى عممية  ،اأساسن  ككسيمة لتنفيذ الػسياسة الخارجيػة ،جؿ إنجاز ميماتياأتقـك الدبمكماسية مف "

 .(163)صالح، ب. ت:  "المفاكضات
 كذلؾ بغرض ،أك ما بيف المنظمات السياسية التي تمثميا ،بيف الدكؿ يحدث التفاكض السياسيك "

 .(16: 2016)جعيجع،  "اتفاقيات دكلية لحؿ النزاعات كالخبلفات مكضع االىتماـإلى  الكصكؿ
كمف أىميا  ،الدبمكماسية يا في تحقيؽ أىػداؼحمحددة لنجا اكعممية المفاكضات تتطمب شركطن 

لذلؾ فإف دكر عممية  ،المتفاكضة ء المػصالح بػيف األطػراؼتكفر الحد األدنى مػف التقػا
أك  ،اتتصارع الدكؿ نتيجة لتناقض مصالحيا تمامن  نتفػي عنػدماي ،كمف ثػـ الدبمكماسػية ،المفاكضة

 (.382: 1978العاني، ) اعندما تتعػاكف نتيجػة لتػشابو مصالحيا تمامن 
خر لتقبؿ ؼ اآلمختمفة إلجبار الطر  أسػاليب كخبلؿ عممية المفاكضات تتبع األطراؼ المفاكضػة"

ت االقتصادية آكاستخداـ الكعكد كالمكاف التي تمثؿ أىداؼ سياستيا الخارجية،، ك أفضميتيا
 (.179: 1991)الرمضاني،  "كالعسكرية كالتحذير أك التيديد

  منيا:الصور التي يعمل فييا التفاوض السياسيكىناؾ بعض ، 
مف أجؿ حماية مكاطنييا كرعاياىا المقيميف في  ،ا البعضالمفاكضات بيف الدكؿ كبعضي -

 كتأميف ىذه الحقكؽ. ،حقكقيـ عمى كالحصكؿ ،الدكؿ األخرل
كمف  ل،المفاكضات بيف الدكؿ مف أجؿ إحداث تكتبلت سياسية دكلية لمكاجية أطراؼ أخر  -

 أجؿ عقد أحبلؼ كجبيات لمكاجية ىذه األطراؼ.
حداث  ،كتكطيد الركابط ،مف أجؿ حؿ المنازعاتالمفاكضات بيف الدكؿ بعضيا البعض  - كا 

 (.32: 2005)حكاش،  مف التكتر كالصراع بدالن  ،نكع مف االسترخاء كاالستقرار
كمف المؤثرات في عممية التفاكض بيف الدكؿ، أسمكب صنع القرار الخارجي، إذ تكجد مؤسسات 

يا الخارجية، كيؤكد الكاقع أف عممية صنع مثؿ ىذا القرار المتعمؽ بمصالح الدكلة كعبلقت ىتتكل
الدكلة التي تأخذ باألسمكب المؤسسي، يككف اتخاذ القرار فييا أسرع مف الدكلة الشمكلية، كما أف 

 عمى تعدد الجيات المرتبطة بمكضكع التفاكض يطيؿ عممية التفاكض، ككمما كانت المفاكضات
)ركبنز،  ا في القضايا المصيريةبيرن ا كيرن ، كاف الكقت أقصر، كما أف لمرأم العاـ تأثىأعم لمستك 
2010 :36). 
كاف ىناؾ طرؼ كسيط، أك  تأثيرات األطراؼ األخرل في سير التفاكض، سكاءه إلى  إضافة

الكجية التي يريدىا، بالتأثير في إلى  تكجيييا عمى يمو نتائج المفاكضات، كيعمؿت ،طرؼ آخر
 ،كقراراتيا ،كمداىا الزمني ،لتفاكضذلؾ فإف تكازف القكل يؤثر في عممية اكأحد األطراؼ، 

 .(36: المرجع السابؽ)كاالتفاقيات التي تتمخض عنيا 
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مثؿ األخطاء في الحرب،  ،اف تككف األخطاء في السياسة الخارجية كارثية تمامن أيمكف ك "
كحيف ال تستيدؼ الدبمكماسية تجنب الحرب، فإف ىدفيا  ..ا التمييز بيف األمريفكيصعب أحيانن 

 ،ار خكض الحرب المبلئمة في الكقت المبلئـ مع الحمفاء المبلئميف، إنيا خطيرة قطعن ىك اختيا
 .(152: 2005)ككبر،  "مثؿ خطكرة الحرب اتمامن 
 

 :: المفاوضات العسكريةاثانيً 
إال  ،التفاكض في المجاؿ العسكرم ىك أحد األنشطة التي ال تأخذ بيا األطراؼ المتصارعة"

 ،ا منياأك حتى جزءن  ،ىدافوأأف قكتو العسكرية لف تستطيع أف تحقؽ عندما يشعر أحد األطراؼ ب
اللتقاط األنفاس أك االستراحة إلعادة  القريب، كقد يككف سبيبلن  لفي الكقت الحالي أك عمى المد

 (.40: 2005)حكاش،  "ترتيب األمكر أك البحث عف مخرج مناسب لمخركج مف المعركة
ر مف خبلؿ الحكا، إلى حؿ الخبلفات بينيا، اكض العسكرمالتففي  ،تسعى األطراؼ المتنازعةك 

ا كقد يككف ىذا النكع مف التفاكض الحقن  ، مف استخداـ القكة العسكريةكالحث كاإلقناع، بدالن 
 (.17: 2016)جعيجع، بيف طرفيف متنازعيف  لعمميات عسكرية

 خصائص المفاوضات العسكرية:. أ
 تنتج الخصائص التالية لممفاكضات العسكرية:بعد اطبلع الباحث عمى ىذا المكضكع، فقد اس

 أك خبرة طرؼ آخر. ،أك الحاجة إلى حماية ،أك استسبلـ طرؼ ،تعتمد عمى الكساطةأنيا  .1
 .السرية كعدـ العبلنيةمف في نطاؽ غالبنا تتـ أنيا  .2
 بشكؿ عاـ ليا صفة االمتداد. أنو .3
ذات صمة  ،ا مدنيةتتشعب إلى قضاي بؿ فقط، ال تقتصر عمى الجكانب العسكريةأنيا  .4

 مباشرة أك غير مباشرة بيا.
ا. نزاع، كلكف في حاالت التعاكفحدكث تـ فقط عند تال  أنيا .5  أيضن
 أك سحب االمتيازات. ،أك الخطر ،أك التيديد بالمنع ،يمكف العكدة لمجكء إلى القكةأنو  .6
 . مجالت التفاوض في المجال العسكري:ب

 نذكر مف بينيا:  ،ىناؾ مجاالت متعددة لمتفاكض العسكرم
 مفاكضات تمكيف القكات المحاصرة باألغذية كاألدكية البلزمة. .1
 ، كتبادؿ الجرحى كالمصابيف، كنقؿ المكتى كالبحث عف المفقكديف.لمفاكضات تسميـ األسر  .2
 مفاكضات المناكرات المشتركة. .3
 مفاكضات اإلنتاج المشترؾ لمسبلح كالذخيرة. .4
 .(31: 2010ندرسكف، )أمفاكضات نزع السبلح أك االنسحاب  .5
 مفاكضات الفصؿ بيف القكات المتحاربة. .6
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 مفاكضات تجميد الصراع في كضع معيف. .7
مداداتو ،مفاكضات الحصكؿ عمى السبلح .8  كنطاؽ كمجاؿ استخدامو. ،كتجييزاتو كا 
 .كالككادر العسكرية مفاكضات برامج التدريب كالتعميـ كاإلعداد العسكرم كاالستعانة بالخبرات .9

  ... إلخ.رعاياالؼ إطبلؽ النار، كترسيـ الحدكد، كعممية نقؿ كقمفاكضات  .10
 :األعمال العسكريةطبيعة . ج

كالذم يأتي في مرحمة كسط بيف التيديد ، األداة التي تمثؿ قمة اإلجبارىي األعماؿ العسكرية 
ات، كىي أداة ضفاك مير في سير الثاألعماؿ العسكرية بقصد التأ كتستخدـكاألعماؿ العسكرية، 

د تحسيف نتائج صشكؿ خاص في مفاكضات تسكية النزاعات العسكرية، بقبلييا المجكء إـ يت
ـ، كمف ثـ فيي حالة محدكدة ال تسرم عمى أشكاؿ صمى تشدد الخعات أك التأثير ضالمفاك 

تكاليؼ الحرب،  أىميا؛عدة قؼ عمى عكامؿ األداة يتك  كاالستجابة ليذه، كافة الدكلي التفاكض
  .(89: 2003، زايد) العدك مف ىذه األعماؿ العسكرية عكبة تفسير أىداؼصك 
ف كانت  ،ك الحربأالعمؿ العسكرم "ك إال أنيا ال تمثؿ نياية  ،سرع في فرض اإلرادةأكا 

 .(6: 2010)ركبنز،  "فالحرب ال تؤثر في قير الخصـ كتدمير عزيمتو ،المطاؼ
ف عمييا،  تنتصر في الحركب فإفالدكؿ التي "ك  تمعف في فرض أالٌ  ،لسبلـرادات تحقيؽ اأكا 

؛ ألف ذلؾ سيعن عمى الشركط كاإلمبلءات  "اي زراعة بذكر الحرب القادمة بينيالطرؼ الميزـك
 .(139: 2008)عريقات، 

لإلى  باستثناء حرب تؤدم"ك كثير مف  عمى احتبلؿ، يصعب العثكر ىاستسبلـ غير مشركط كا 
ؿ إف تاريخ االستسبلـ غير المشركط مشكبلت يتـ حميا بكسائؿ عسكرية بحتة، ب حكؿمثمة األ

في الحرب العالمية الثانية، يكحي بأف أفضؿ كظيفة لمعمميات العسكرية، ىي تأميف بيئة يمكف 
 .(210: 2005)ككبر،  "فييا التفاكض بشأف حمكؿ سياسية

 
 : العالقة بين الدبموماسية التفاوضية والقوة العسكريةاثالثً 

ؼ التي اختمط فييا العمؿ الدبمكماسي بالحرب، فكؿ حرب يسبقيا إف تاريخ البشرية زاخر بالمكاق
تخذليـ لكف الجنكد نتائج باىرة في مياديف القتاؿ،  كيتخمميا كيتمكىا دبمكماسية، كقد يحقؽ

دكف  ،كقد تنتصر الدبمكماسية كحدىا فبل يرقى مستكاىا إلى مستكل األداء القتالي، ،الدبمكماسية
)مكسى، ف الحرب كحدىا ال تحقؽ أىدافيا دكف دبمكماسية مناسبة إطبلؽ رصاصة كاحدة، إال أ

 .(5/2/2014 ، نت،دنيا الكطف)ك  (1/12/2014، مقاؿك )الشمفة،  (7/2/2017، مقاؿ
العممية  القكة كأسمكب متمـ لمدبمكماسية ىك مف المظاىر التي اتصفت بيػاإلى  إف المجكء"

 .(163)صالح، ب. ت:  "نى ليست إال متابعة لمسياسةفالقكة العسكرية بيذا المع ،االسياسية دكمن 
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لكنيا ليست السياسة، كالحرب صراع لحؿ  ،بكسائؿ عنيفة الحرب استمرار لمسياسةف"
 (.19: 2008)شفيؽ،  "لكنيا شكؿ خاص مف أشكاؿ الصراع ،التناقضات

ؿ ناعمة، ": "المفاكضات ىي امتداد لمحرب بكسائلمؤرخ العسكرم األمريكي "كبلكزفتزيقكؿ ا"ك 
كما أف السياسة كسيمة لمحرب بكسائؿ خشنة"، كمف الطبيعي أف األطراؼ في الميداف يشتبككف، 

 عامر، أبك)" ذا ما حصؿ في كؿ الحركب كالمعارؾكالمفاكضكف في فنادؽ مكيفة يتفاكضكف، كى
 (.3/9/2018 مقابمة،

الخارجية األخرل، كال سيما فبل بد أف تدعميا كسائؿ السياسة  ؛فعالة كلكي تككف الدبمكماسػية"
، فبدكف دعـ تمؾ الكسائؿ تككف فعالية الدبمكماسية كالكسائؿ االقتصادية الكسائؿ العسكرية

  (.120: 1978)العاني،  "إف لـ تكف معدكمة ،محدكدة
حد أاالستخداـ  كتستخدـ القكة المسمحة كأداة مف أدكات السياسة الخارجية لمدكؿ، كيتخػذ ىػذا

عف مصالح الدكلة كأىداؼ  ستخداـ المادم أك الفعمي لمقكة المسمحة في الدفاعمظيريف: اال
المسمحة إلجبار الدكؿ األخرل عمى الرضكخ  سياستيا الخارجيػة، كالتيديػد باسػتخداـ القػكة

 .(167)صالح، ب. ت: كالتسميـ بأىداؼ ىذه السياسة 
كسيمة مف كسائؿ  االحرب أيضن أعمى درجات الدبمكماسية، كىك ما يعني أف ىي إف الحركب "

في إيجاد حمكؿ  االتفاكض، عندما يتكقؼ الشكؿ الطبيعي لمتفاكض، كيصبح غير نافع أبدن 
 .(5/2/2014 نت، ،دنيا الكطف)ك  (7/2/2017، مقاؿ)مكسى،  "مناسبة

 نجزتو أشكاؿ المقاكمة كالنضاؿأكسيمة لحصاد ما  ادائمن  يالكن ،المفاكضات ليست نضاالن ك "
نما تأتي بعد الحصكؿ عمى مكسب ميداني، كأم عمؿ حربي المفاكضات ليست أكالن ك  ..كافة ، كا 

 (.15/3/2018)العجرمي، مقابمة،  "ساخفىك عمؿ سياسي 
 ،"إف الدبمكماسية يمكف أف تعمؿ لخمؽ ظركؼ مبلئمة لمحرب ":ككفيس رايت"ككما يكضح 

أك تقميؿ ما قد يترتب  ،ميزة لكسب الحرب أقصى كاستخبلص ،كلممساعدة في كسب الحرب
 ،كفي بعض الظركؼ ،اكىي أيضن  ،"الدبمكماسية مكممة لمحرب: عمى خسارتيا" كيستخمص أف

 (.31-30: 1997)شمبي، يا" عن بديبلن 
 ،كالعدكت، مثؿ العمميات الحربية فإف العمؿ الدبمكماسي يشتمؿ عمى دراسة أرض العممياك 

 لقكة كالضعؼ في إمكانات القكة الشاممة، كبحثأك مقارنة نقاط ا، كمقارنة القكات كاألسمحة
عداد الخطط كالبدائؿ المختمفة..  ، مقاؿ)مكسى، لخ إمجاؿ المجيكد الرئيس، كتقدير المكقؼ كا 

 .(5/2/2014 ، نت،دنيا الكطف)ك  (1/12/2014، مقاؿك )الشمفة،  (7/2/2017
دارة الصراعات، ف" لمحرب، كنكع مف إدارة الحرب التفاكض ىك امتداد إف في عمـ االستراتيجية كا 

بطريقة أخرل، فما تأخذه بالتفاكض عمى الطاكلة ىك نتاج كضعؾ عمى األرض، كحصيمة ميزاف 
ذا كانت  ،لميداف، ستيـز ال شؾ في التفاكضفي ا االقكل في الميداف؛ فإذا كنت ميزكمن  كا 
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قكل؛ ألف السبلـ  مكازيفإلى  السبلـ يحتاج، ك التفاكضكذلؾ ازيف قكل، فالحرب تحتاج إلى مك 
ال كاف استسبلمن  كالتفاكض أداة تكتيكية؛ ككما أف  ،اال يصنع بيف طرؼ ضعيؼ كآخر قكم، كا 

مقابمة مع  صحيفة السبيؿ،) "كذلؾ التفاكضفالحرب ليست حالة دائمة، كليا متطمباتيا كشركطيا، 
 .(23/7/2010 "،خالد مشعؿ"

 يفترقاف. يكاداف ال مترابطاف يما صنكاف فا، الدبمكماسية كالحرب ليستا منفصمتيف تمامن ف إذف؛
 

 : العالقة بين القيادتين السياسية والعسكريةارابعً 
المتغير العسكرم، ىك إف أحد أىـ المتغيرات الداخمية المؤثرة في عممية صنع القرار السياسي، 

كرم مف كسائؿ كيعد المتغير العس ،إلى جانب المتغيرات االقتصادية كالجغرافية كالسكانية كغيرىا
تيح ليا مركنة أكبر في اتخاذ يمما  ،تيا العسكريةافالدكؿ تعتمد عمى قدر  ،يد أم دكلةفي القكة 

 .سكاء في أكقات السمـ أك الحرب ،القرارات السياسية
بيف  طبيعة العبلقة، (الفرص الضائعة)العسكرم "أميف ىكيدم" في كتابو  الخبير تناكؿكقد 
 : بتصرؼ مف الباحث ، كىذا ممخصياسكريةعال دةكالقيا السياسية القيادة

ا لمقيادة السياسية منفذة لسياساتيا كتعميماتيا كتكجيياتيا، القيادة العسكرية خاضعة تمامن  -
كتمـز القيادة السياسية بتكفير المناخ السياسي المبلئـ لعمؿ قكاتيا المسمحة، كما تكفر ليا 

المبلئمة في حدكد اإلمكانيات المتاحة، كعمييا في  اإلمكانات المالية البلزمة لتكفير المعدات
عاتقيا، إال  عمى نفس الكقت عدـ التدخؿ في كيفية قياـ القكات المسمحة بتنفيذ المياـ الممقاة

 إذا تعارض التنفيذ مع األمف القكمي لمببلد. 
يقافيا مف أعماؿ القيادة السياسية، كمعن -  ىألكلذلؾ؛ فإف تكجيو الضربة ا ىإعبلف الحرب كا 

ألف ذلؾ يعني إعبلف الحرب، كما أف تكجيو الضربة الثانية كحجميا  ،قرار سياسيىك 
 ا، إذ تعني مكاجية العدكاف.قرار سياسي أيضن  ىك كمداىا

العمميات، كتعييف أغراض ذات أىمية خاصة  للمقيادة السياسية الحؽ في تحديد مد -
ف تضع ذلؾ في اعتبارىا أالعسكرية  ، كمف كاجب القيادةعمييا لبلحتفاظ بيا أك االستيبلء

القيادة السياسية في ذلؾ فائدة  لثناء العمميات، إذ قد تر أك  ،أثناء التخطيط كتكزيع القكات
 سياسية، كأف تمعب بيا ككرقة رابحة في مفاكضات قادمة.

لمقيادة السياسية حؽ تعييف كعزؿ القيادة العسكرية، فيذا أمر طبيعي، ألف القيادة العسكرية  -
د إذا فشمت المحاكلة، كق ،ىإذا حاكلت تغيير القيادة السياسية، فإف ىذا يعتبر خيانة عظم

 نجاحيا، تنشره كسائؿ اإلعبلـ في أبرز مكاف. في حاؿ ايعتبر ثكرة أك انقبلبن 
تتـ التعيينات في المناصب العسكرية الرئيسة، بمكافقة كتصديؽ القيادة السياسية، إذ يتكقؼ  -

 .(45-43: 1992ىكيدم، لممزيد انظر: ) حسف اختيار ىؤالء عمى بلداألمف القكمي لمب
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لك كاف ذلؾ بصكرة غير  ىحت ، لمترىيب أك التيديدفي أكقات السمـ عامبلن تعد القكة العسكرية ك "
لكف  ،بقصد التأثير في السمكؾ السياسي لمدكؿ األخرل، كإلنجاح القرار السياسي المتخذ ،مباشرة

 .مف العالمييفكليس بقصد تيديد السمـ كاأل ،مي مصالح الدكؿ المشركعةبشرط استخدامو بما يح
فالقدرة العسكرية الكفؤة يتمثؿ دكرىا في الدفاع عف بمدانيا ضد أم خطر  ،أما في أكقات الحرب

 .(61-60: 2008)السامرائي،  "ييدد أمف كسبلمة الدكؿ ،اا أك خارجين داخمين  ،كاف
كذلؾ عندما تعجز  ،السياسة الدكلية اؿ ىي أداة الحػسـ فػيلذلؾ فإف القكة العسكرية ال تز "

 (.18: 1978)العاني،  "الكسائؿ األخرل عف حماية األمف القكمي
 في الحاالت التي ال يكجد فييا حد أدني استخداـ القكة المسمحة كحدىا ال يككف فعاالن "لكف 

 تككف ىناؾ مؤسسات سياسية أنو في بعض الحاالت ال ىبمعن ،مقابؿ مف القكة السياسية لمدكلة
كالتكيؼ معيا كاتخاذ  ،مجابية الضغكط التي تنتج عف استخداـ القكة المسمحة عمى قادرة

القرارات السممية بشأنيا، كىذا األمر في ذاتو يعد مف بيف العكامؿ الرئيسة التي قد تفقد القكة 
 .(539: 1991)مقمد،  "العسكرية التأثيرات المتكخاة مف كراء استخداميا

قاعدة  عمى يستمـز بالضركرة االرتكاز ،ا يتضح أف االستخداـ الفعاؿ لمقكة العسكريةنكمف ى
  كؿ مرحمة.بما يتبلءـ كتطكرات  ،ه القكة السكرية مساندة ىذ عمى تقدر ،ةيسياس

فإنو ال بد كأف يستفيد مف مختمؼ  ،االستخداـ الفعمي لمقكة المسمحة لكي يككف مؤثرن اا فإف ذل
انيات كالتأثيرات التي تكفرىا األدكات الدبمكماسية كأدكات الحرب االقتصادية كالحرب اإلمك

لية التكفيؽ بيف أداة القكة ؤك مسعاتؽ القيادات السياسية  عمى ىيمقذلؾ ك  ،النفيسة كالدعائية
 .(540: المرجع السابؽ) عمكمناخدـ مصالح الدكلة ي بماك  ،غيرىا مف األدكاتبيف ك  المسمحة

خاصة في  ،فيو خمط كبيرربما  يادة السياسية كالقيادة العسكريةتحديد العبلقة بيف القف أ كرغـ
سيطرة القيادة السياسية عمى القكات المسمحة، مف خبلؿ أف  إالأكساط العسكرييف بالتحديد، 

طار كاضنظاـ ك   .كضركرم كاجب دد طبيعة العبلقات، ليك أمريح حا 
 

 ماسية )فاوض أثناء التقدم(: استراتيجية الحرب الدبمو اخامسً 
، االستراتيجية رقـ (استراتيجية لمحرب 33)في كتابو ، كضع الخبير العسكرم "ركبرت غريف"

 :كالتالي، كممخصيا (: فاكض أثناء التقدـاستراتيجية الحرب الدبمكماسية) كأسماىا (21)
ب أك المكاجية ا أف يأخذكا منؾ بالمفاكضات ما عجزكا عف أخذه بالحر سيحاكؿ الناس دائمن  -

ا كعميؾ أف تضع نفسؾ دائمن  ،المباشرة.. التفاكض ليس إال مناكرة لحيازة السمطة أك المكقع
. قبؿ .أم مكاسب خبلؿ التفاكض عمى ال يتيح لمطرؼ اآلخر الحصكؿ ،مفي مكقع قك 

 عمى كخمؽ ضغط دائـ يجبر الطرؼ اآلخر ،أف تستمر بالتقدـ عميؾ كخبلؿ أم مفاكضات
ف تعطي في المقابؿ بتتابع يمكنؾ أ ،كمما أخذت أكثر .تسكية بشركطؾ أنت. ىعم المكافقة
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بحيث يككف الناس  ،. أنشئ لنفسؾ سمعة بأنؾ رجؿ صمب كغير مساكـ.لو ىال معن
 .(417: 2009)غريف،  لقاءؾقبؿ  ىمستنفريف حت

 عمى كبالتالي ،التجاكب عمى فإنؾ تجبر أعدائؾ ،التقدـ كالضغطفي عبر االستمرار  -
فإف محاكالتيـ لتأخير المفاكضات تجعؿ مكقفيـ  ، كؿ يكـ. إذا ما تقدمت قميبلن .التفاكض
 بؿ عبر إنزاؿ ألـو  ،ليس عبر إشارات رمزية ،ىكذا تعبر عف عزمؾ كتصميمؾ ،اضعيفن 
ضع لتلكف  ،المزيد مف األرض أك الممتمكات عمى التقدـ لمسيطرةفي ال تستمر  .فعمي.

يصبح  حتى التسكية عمى . ما أف تجبرىـ.مف ربح الحرب نفسؾ في أقكل مكضع يمكنؾ
رجاع بعض ما استكليت ،لديؾ مساحة لمقياـ بتنازالت كفي ىذه العممية يمكنؾ أف  ،عميو كا 

 .(430: 2009، غريف)ا ا كمسايرن تبدك لطيفن 
أما إذا تصرفت بقكة  ..عميو فإف القميؿ ىك ما ستحصؿ ،ا كطمبت القميؿإذا ما كنت ضعيفن  -

 سيعتقد الناس أف ثقتؾ بنفسؾ تستند ،فستخمؽ االنطباع المعاكس ،مت بمطالب حازمةكتقد
ما أف  ..قكة ذاتية إضافيةإلى  ستكسب االحتراـ الذم سيترجـ بدكره ،معطيات حقيقيةإلى 

 ،برفض المساكمة تستطيع الذىاب أبعد حتى ،لتتمكف مف كضع نفسؾ في مكضع أقك 
قد يعتبر الطرؼ اآلخر  ،كىك شكؿ فعاؿ مف اإلكراه ،لةا أنؾ مستعد لمغادرة الطاك مكضحن 

ذا ساكمت قميبلن .. الدعاية السيئة هككف ثمة ثمف ليذف يأ عمى لكف احرص ،أنؾ مخادع  كا 
لك  ،عميؾ فستككف نسبة المساكمة أقؿ مما سيفرضو الطرؼ اآلخر ،في نياية األمر

 .(431: 2009)غريف، ذلؾ استطاع 
أبك  "كبلكزفتز"أقكاؿ كمف  يحدده مدل انتصارؾ في المعركة، ؾعدك ف اتفاقؾ مع كذلؾ فإ

 مما تستطيع مدافعؾ الكصكؿ إليو"، أكثرإلى  في التفاكض، لف تستطيع الكصكؿ": االستراتيجية
ي بف أبي عم"يقكؿ أمير المؤمنيف ك ف يأخذ بقايا الكليمة مف عمى المائدة.. أكالمنيـز لف يستطيع 

ا، يو رضن دعاؾ إليو عدكؾ كف اال تدفعف صمحن ك " :"مالؾ األشتر"يو لكال -رضي اهلل عنو- طالب"
لببلدؾ، كلكف الحذر كؿ الحذر مف  اكأمنن  كراحة مف ىمكمؾفإف في الصمح دعة لجنكدؾ، 

ف  ليتغفؿ، فإف العدك ربما قارب ،عدكؾ بعد صمحو ، كاتيـ في ذلؾ حسف الظف، كا  فخذ بالحـز
 "ط عيدؾ بالكفاء كارع ذمتؾ باألمانةفحي  منؾ ذمة،ألبستو  عقدت بينؾ كبيف عدكؾ عقدة أك

 .(627نيج الببلغة:   عفنقبلن نت، ، 241ت:  )سميـ، ب.
 

 : التفاوض من مركز قوةاسادسً 
دراكي؛ أم يمكف  كىك مف أىـ شركط كمبادئ التفاكض، كعنصر القكة ىك أمر نسبي كا 

ا قاط ضعؼ، فيستطيع ىك بمآلخركف نالنقاط التي يحسبيا ا جميع ؿكٌ لممفاكض الناجح أف يح
 .جاحكن قكة، يستطيع مف خبلليا التفاكض بفاعميةنقاط إلى  لديو مف خبرة كقدرة أف يحكليا
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قرر أف القكة ىي القدرة عمى التأثير في سمكؾ اآلخريف، أك تي  اتفريمعظـ التع :ماىية القوة. أ
 .قضية معينة التحكـ في سمككيـ تجاه

 ،كالشخصية القكمية لو ،الشعبك  ،المكقع الجغرافي :فاألرض بما تشممو م :عناصر القوة. ب
 كعدد سكانو.

الكسائؿ  -القدرة االقتصادية  -القكة االستخباراتية  -القدرة العسكرية  :وسائل القوة. ج
الشمفة، )ك (5/2/2014دنيا الكطف، ) ك (7/2/2017، مقاؿ)مكسى،  الكسائؿ الرمزية -الدبمكماسية 

 .(1/12/2014، مقاؿ
ف التفاكض مف مركز القكة إد الثقة، كاالستقرار لعمؿ الدبمكماسية، إذ العسكرية تيكجً  اةإف األد"

سميمة، كال يمكف لدكلة ال تسندىا قكة عسكرية أف تمتنع عف إعطاء تنازالت تضر  حكمة
إال إذا تعرضت لضغكط كتيديدات ليس بكسعيا أف تقاكميا، كىنا ال بد مف  ،الحيكية بمصالحيا

األىداؼ المراد  أىمية تناسب القكة العسكرية المستخدمة مع طبيعة اليدؼ، أك إلى اإلشارة
 (32: 2011)النعيمي،  "ال يككف إىدار لممقدرات االقتصادية أك البشرية ىتحقيقيا، كذلؾ حت

و تمؾ ـ، ألف حجـ الدمار الذم تسبب1945تيستخدـ منذ عاـ  لـاألسمحة النككية  ذلؾ؛ أفكمثاؿ 
األسمحة  ىستخداميا، كحتال دفع الدكؿييمكف أف  ،أم ىدؼ سياسي معقكؿ زمال يكااألسمحة 
.أصبحت  التقميدية   مكمفة لمدكؿ بيف بعضيا البعض، كحتى لمحاكـ كالمحكـك

ذا كافك  نتيجة إلى  طرفي التفاكض، استخداـ ما يممكاف مف قكة، فإف التفاكض ال يصؿ عمى ا 
تطرؼ إلى  امعقكلية كالمركنة، ألف التشدد يؤدم دائمن مرضية كمقبكلة ما لـ يتكافر فيو عنصرا ال
طريؽ إلى  ا في إمكاناتو، كىك ما يصؿ بالمفاكضاتكمغاالة مف الطرؼ اآلخر، ميما بدا ضعيفن 

 .(14: 2010)أندرسكف،  مسدكد
 

 : طاولة المفاوضات غير المتكافئةاسابعً 
تسكية إلى  حيث إف الطرفػاف يتكصبلفيمكف أف تػدار األزمػات الدكلية بالمفاكضػات المتكافئػة، "

ا بالمفاكضػػات غير المتكافئػػة، بحيث يتـ متػػكازف يرضييما، كيمكف أف تػػدار األزمػػة أيضن  أك حػؿ
 "رؼ اآلخرطعؼ، حتػػػى يتنازؿ كيقدـ الحؿ المطمكب لمضغط الطرؼ األقكل عمى الطرؼ األض

(Snyder, G. len, 1972: 240). 
تستخدـ  ،مختمفة في حد ذاتيا مجازية، كتتضمف استعاراتو ير المتكافئة المفاكضات غفكرة ك 

 .تنعدـ فيو المساكاة لكصؼ مكقعو 
تكاجو المفاكض لحؿ نزاع ما تحديات، أىميا تييئة طاكلة المفاكضات، ثـ ضماف تكازف ك 

لميمة كتكافؤ ىذه الطاكلة، كاليدؼ مف ىذه العممية التمييدية ىك زيادة إمكانات النجاح أماـ ا
ضماف التكازف كالعدؿ في المفاكضات كال بد مف  كىي عممية المفاكضات.. ،الحقيقية لحؿ النزاع
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إخفاؽ تحقيؽ  عمى عدـ تكازف الطاكلة مؤشرفتسكية في قضية ما، إلى  التكصؿإلى  التي تيدؼ
، كغير منتظـ، كمختمؼ في غير متساككجكد شيء  عمى كممة عدـ التكافؤ تدؿك اليدؼ،  ىذا
كال يشرع المفاكضكف بالمفاكضات عندما يشعركف بأنيـ في المكاقع التفاكضية غير نكعية.. ال

 عمى اإلخفاؽ.. كلضماف تكافؤ الطاكلة، يجبإلى  ألنيا عممية غير مجدية كتؤدم ؛المتكافئة
  (.73-69: 2001كريتؾ، انظر: ) ييا التعاكف لتحقيؽ ىذا التكافؤكؿ الفرؽ الجالسة إل

أما إذا كانت المفاكضات  ،قدـ المساكاة ىالندية كعممف أساس  عمى أف يككف التفاكض يجبك 
استخداـ مصطمحات حينيا فيجب  ،النديةمف ساس أ عمى ال تقكـ أنيا كتبيف ،غير متكافئة

كال يحممؾ مسؤكلية تصدير األمؿ  ،يعرؼ الرأم العاـ ما يدكر ىحتكذلؾ  ،تعكس ىذا الكاقع
 (.132-131: 2008 )عريقات،المفرط أك الخداع 

حػؿ لؤلزمػة إلى  : إمػا أف تتكصػؿ المفاكضػاتأمريفإلى  دارة األزمػاتإكتنتيػي المفاكضػات فػي "
كمػف ثػـ ينشب  ،حيث يتشدد كؿ طرؼ في مكقفػو ،طريؽ مسدكدإلى  فتيميا، أك أف تصؿ كنػزع

 .(11: 2011)محمد،  "نػزاع أك حػرب
إذا كذلؾ الحرب أك المقاكمة، إلى  كف أف يختار المجكءيم االخصـ الضعيؼ عسكرين  كذلؾ فإف

 .قد ترضيو ما ترؾ بدكف خيارات أفضؿ
عمى ذلؾ،  إمبلء الشركط، ككضع حمكؿ لممشكمة بناءن  مف أجؿاستخداـ القكة  في حاؿحيث ك 

كاقع اإلحساس بالذؿ كاليكاف،  مف ،فإف الطرؼ الضعيؼ يتحيف الفرصة لبلنقضاض كاالنتقاـ
لكجكد نزاع عمى قضية  ،اإلى نتائج عكسية كانتكاسة في العبلقات المتكترة أساسن  مما يؤد ككى

التمكيح باستخداـ القكة أك استخداميا  في حاؿ ،مداهما، فيتأجج بذلؾ الصراع، كقد يصؿ إلى 
 .(14: 2010)أندرسكف، ما ييدد مصالح طرفي عممية التفاكض ب، فعبلن 

أنو  فلممكقؼ األضعؼ، ع ف يتخمػى المػفػاكض المػمػثػؿأ مف األىمية بمكاف يرل الباحث أنو
مكقفو، فتاريخ التفاكض كخاصة ما يعرؼ  منيـز أك مغمكب أك خاسر ال محالة بسبب ضعؼ

ىامش قدراتؾ كمفاكض،  المتكافئة، يفيد بأف اإلصرار عمى الثبات كتعظيـ بالمفاكضات غير
 في كؿ األحكاؿ. خياراتلىك أفضؿ ا

 
 الدولية النزاعاتحل إدارة  المطمب الثاني:

 تمييد:
مثؿ:  ،تكامؿ كتداكؿ مجمكعة مف األساليب كاإلداراتإلى  يشير عمـ كفف إدارة النزاعات الدكلية"

 التطبيع( – االنفراج –إنياء الحرب  -ألزمات إدارة ا -دبمكماسية اإلكراه  -الردع  –)التفاكض 
 . (Jonathan M. Roberts, 1988: 89)"كلكف بدرجات مختمفة ،بحيث تستخدـ كميا
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أعماؿ إلى  فإف أخفقت في ذلؾ عمدت ،تحاكؿ الدكؿ تسكية النزاعات بينيا بالطرؽ الكدية"ك
 ،رىاالرضكخ لكجية نظ عمى لالتي تجبر بكاسطتيا دكلة ما دكلة أخر ك  ،غير كدية )اإلكراه(

 .(90: 1998اد، )حم "الصعيد الدكلي عمى غير مرغكب فيو عماؿ أمره ىذه األإلى  كالمجكء
نكعيف: تسكيات إلى  تقسيـ تسكية النزاعات الدكلية عمى كقد اصطمح فقياء القانكف الدكلي العاـ

 ، كتسكيات كدية )سممية(.سممية(ال كدية )غير 
 : الطرق غير السممية لتسوية النزاعاتأوًل 
رد  -ت الدبمكماسية ، أىميا: )قطع العبلقاطرؽا مف ىذه الا كبيرن قد عرؼ المجتمع الدكلي عددن ك 

 الحرب(. -الحصار  –المقاطعة  –الحظر البحرم  –األعماؿ االنتقامية  –السيئة بالسيئة 
 : الطرق السممية لتسوية النزاعاتثانًيا

عمى أنو: "يجب عمى  ،مف ميثاؽ األمـ المتحدة ىالفقرة األكل ،نصت المادة الثالثة كالثبلثكف
يمتمسكا  ، أفف يعرض حفظ السمـ كاألمف الدكلييف لمخطرمف شأف استمراره أ ،أطراؼ أم نزاع

كالتسكية  ،كالتحكيـ ،كالتكفيؽ ،كالكساطة ،كالتحقيؽ ،حمو بادئ ذم بدء بطريؽ المفاكضة
أك غيرىا مف الكسائؿ السممية التي  ،أك أف يمجؤكا إلى الككاالت كالتنظيمات اإلقميمية ،القضائية

 .(33 رقـ مـ المتحدة، مادةأل)ميثاؽ ىيئة ااختيارىا"  عمييايقع 
كالتقميدية ىذه الزيادة الخطيرة،  العصر الذم زادت فيو القكة التدميرية لؤلسمحة الذريةىذا في ك 

إلى  كلمكصكؿ ،طرؽ االقتراب إلنياء التكتر في العالـ نكع جديد مفإلى  بد مف المجكء الفإنو 
ىذه النتيجة، إلى  مة الكحيدة لمكصكؿب، كالتفاكض ىك الكسيك البشرية أىكاؿ الحر ب نياية تجن

 .(233: 2010)العقابي،  الدكلي دكات تسكية الصراعأكىك بحد ذاتو أداة رئيسة مف 
ف التفاكض كسيمة جيدة لحؿ المنازعات.. ألنو كسيمة سممية، كألنو طريقة تفاىـ أال شؾ "ك 

ا ينيما.. لكنو أيضن في مكضكع يمثؿ مصمحة مشتركة ب ،مباشرة بيف الطرفيف المعنييف باألمر
 "ا في آلياتو كأشكالوا أك كاضحن ا بسيطن أسمكب معقد مف أساليب التسكية السممية، فيك ليس أسمكبن 

 .(35: 2010)ركبنز، 
بيف أطراؼ حصر المكاجية في ك  ،تخفيؼ حدة التكترفي تستخدـ بنجاح كبير المفاكضات ف"

 ، أما في حاؿر الصداـ المسمح، كلكف كقاعدة عامة ىذا ممكف في مرحمة عدـ ظيك النزاع
ا دكف مساعي كال يمكف عممين  ،اا كمعقدن جدن  افإف ترتيب أك تنظيـ المفاكضات يعتبر صعبن  ،نشكبو

 .(91-90: 1992)جعفر،  "ككساطة جية ثالثة
إف تسكية النزاعات اإلقميمية عف طريؽ المفاكضات المباشرة تختمؼ عف التسكيات بكاسطة "

ثبات إقرار أك إكجكىرىا في  ،ي أطر متقدمة لمنزاعؿ ىذه التسكيات تتخذ ففمث ،القضاء كالتحكيـ
 .(93: 1992)جعفر،  "دؿ كالحؽ القانكني ألحد الطرفيفالع
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إلى  أف يؤدم اكىنا يجب أف ندرؾ أف استخداـ التحاكر كالتفاكض كالكساطة ال يقصد منو دائمن "
: 2010)الصمادم،  "مف أجؿ إدارة الصراع حؿ النزاع، فيذه األساليب نفسيا يمكف أف تككف فعالة

49). 
، إبراـ معاىداتإلى  ال يحتـ الكصكؿ الدكليةأف الدخكؿ في المفاكضات إلى  تجدر اإلشارةكما "

كما أف المتفاكضيف ال يمتزمكف بما قدمكه أثناء  ،مجرد تفاىماتإلى  كقد تصؿ النتيجة
ليـ الحرية الكاممة في التراجع عما إف ، فياعمي ما لـ يتـ إبراـ معاىدة كالتكقيعك المفاكضات، 
 .(272: 2000شمبي، ) "سبؽ أف قرركه

: 1992)جعفر،  "الصداـ المسمحإلى  كيعتقد بعض الفقياء أف فشؿ المفاكضات يقكد بالضركرة"
93). 
 شروط نجاح مفاوضات حل النزاعاتا: ثً الث

ليا تمؾ ك  ،كالسرعة مركنةالك  السرية: أىميا عدة، تتميز مفاكضات حؿ النزاعات بخصائص
 :كالتالي ، أما شركط نجاحيا فييتفصيبلتيا

ف ارجية، كدرجػة معينة مػجك يسكده اليدكء، كالبعد عػف المػؤثرات الخإلى  تحتاج المفاكضات .1
 .الثقػة المتبادلة كحسف النية

رادةن  جب أف يككف ألطراؼ النزاع رغبةن ي .2  .عاتفاؽ لتسكية النزاإلى  في التكصؿ قكيةن  كا 
مبػدأ إلى  ااسػتنادن  ،عمى األقؿ مف الناحية القانكنية ،تفرض المفاكضات مساكاة بيف األطراؼ .3

كعدـ التدخؿ في الشؤكف  ،كاحتراميـ المتبادؿ ،في السيادة بيف جميع الدكؿ المسػاكاة
 .الداخمية لمطرؼ اآلخر

ػدأ التعػاكف ف تكػكف منسجمة مػع مبأرؼ، ك تراعػي المفاكضػات مصػالح كػؿ طػيجب أف  .4
 .المتبادلة ةكالمنفعػ

 تقتضي المفاكضات مكاصمة الجيكد كالمحافظة عمى النتائج المكتسبة كاحتػراـ مػا تػـ االتفػاؽ .5
 .(19: 1999قشي،  )الخيرمبدأم حسف النية كااللتزاـ إلى  ااستنادن  ،أثناء المفاكضات عميو

األغمب، ى مفاكضات السرية، عمتكتيؾ الإلى  كمف المعركؼ أف األطراؼ المتصارعة تمجأ"
يصعب عمى  طريؽ مسدكد، أك عندماإلى  أك عندما تصؿ ،عندما تتعذر المفاكضات العمنية

مف  االمفاكضكف أكثر تحررن  المفاكضيف تقديـ تنازالت عمنية، ففي المفاكضات السرية يصبح
عف  ابعيدن  ،دؿ التنازالتكالمركنة في تبا القيكد السياسية كالنفسية، كيتمتعكف بالمزيد مف الحرية

 .(17: 1996)فياض،  "األضكاء كالتأثيرات المحمية كاإلقميمية
، كجميعيا تتكزع ما بيف طرؽ اودبموماسيً  التسوية النزاعات وديً عدة طرق ؛ ىناؾ إجماالن 

 –الكساطة  -المساعي الحميدة  -سياسية كتحكيمية كقضائية، كتشمؿ: )المفاكضات المباشرة 
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 –المنظمات اإلقميمية  -محكمة العدؿ الدكلية  –لجنة التحكيـ  –لجاف التكفيؽ  –ؽ لجاف التحقي
 ىيئة األمـ المتحدة(.

 نزاعاتالحل الترابط بين أساليب رابًعا: 
 ،أف األساليب تكمؿ بعضيا البعض لر ن، ساعنز أساليب إدارة الإلى  ربعند النظر بعمؽ أك

منيا ما يككف ك  ،أم نزاععناصر النجاح في إدارة  التكامؿ بيف األساليب المختمفة مف عتبركي
 عمى النحك التالي:

 افعندما تكاجو أم دكلة تحدين  ،االرتباط بيف العمؿ العسكرم كالعمؿ السياسي كالدبمكماسي .1
 : ثبلث ييدد مصالحيا يككف أماميا الخيار بيف طرؽ

 ي لمقكة.ك التيديد عف طريؽ االستخداـ الشرعأمصدر التحدم  عمى فإما القضاء -
ما معارضة أك مقاكمة التيديد بقكة معادلة لمنع التيديد مف خبلؿ سياسة الردع. -  كا 
ما تحييد التيديد عف طريؽ عممية تسكية مرضي - يمكف التكصؿ إلييا مف خبلؿ  ة،كا 

 (R. Jervis., 1976: 63). المفاكضات 
كية المشكمة إلظيار الرغبة في تس ،أف يككف ىناؾ تكقؼ معيف في العمميات العسكرية .2

 .(88ت:  )عبد الكافي، ب.مف الطرفيف  اسممين 
يمكنو البدء في  ىحت ،مع ترؾ منفذ لمخركج ،الخصـ عمى أسمكب تزايد الضغط العسكرم .3

طالة أمدك  ، مف تصعيد المكقؼبدالن  ،زمةتسكية األ النزكؿ أك  ،أك تكسيعو ،الصراع ا 
 .(T. Schelling, 1976: 237) اباألىداؼ أك اآلماؿ لؤلسفؿ مؤقتن 

 ،لحمكؿ الكسطاإلى  تعتبر الطريؽىي ك  ،التشدد الذم ينتيي بتنازالت تحفظ ماء الكجو .4
 .(88ت:  )عبد الكافي، ب. يعني مبدأ ال ىزيمة كال نصر كتقديـ التنازالت

 :نزاعاتمعالجة األزمات والخامًسا: تقسيمات أخرى ل
 ضمكنو كقكة تأثيره، كىي:، كلكؿ أسمكب شكمو كمثبلثة أساليب جمميا فيمف ييناؾ ف
 األسموب القيري: .1

جباره كعدـ التنازؿ  ،التراجع عف مكقفو عمى أم استخداـ القكة المسمحة مف أجؿ إكراه الخصـ كا 
 قدرة الدكلة عمى و، كيعتمد ىذا األسمكبميما كاف حجـ التيديد الذم يشكمـ، لب الخصالمط
يقاع العقاب الجسيـ ،تحمؿ الخسائر عمى  ـ.الخص عمى كا 
 األسموب التساومي: .2

كاألصؿ أف المفاكضة معناىا االستعداد  ،ا لحؿ األزمةالتفاكض أساسن  عمى كيعتمد ىذا األسمكب
 مقابؿ تنازؿ الخصـ عف بعض مطالبو، فيي إذف حمكؿه  ،لمتنازؿ عف بعض المكاقؼ المبدئية

ثـ  ،مكقؼ متشددحيث يبدأ المفاكض ب ،كىذا في الكاقع أساس التفاكض ،كسط أك عممية تكفيقية
 الحدكد التي ال يستطيع التنازؿ بعدىا. ىأدنإلى  يصؿ ىا حتيتنازؿ تدريجين 
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 ياألسموب التنازل .3
ىذا األسمكب إلى  كتمجأ الدكلة ،إنياء مكقؼ األزمةفي سبيؿ  اكىك قبكؿ مطالب الخصـ فكرن 

 الخصـك أك عندما تخشى مف تصاعد مطالب ،مكاجية األزمة ضعيفة عمى عندما تككف قدرتيا
 .(D. Duchacek, .., 492-493)درجة أكثر خطكرة مف المكقؼ الحالي إلى 

ا في  سنراهكىك ما  ع االحتبلؿ ينية مطمفاكضات منظمة التحرير الفمستناكلنا لتجربة كاضحن
 .في المبحث األخير مف ىذا الفصؿ إلسرائيمي""ا

 النظرية التفاوضية والمساومة:سادًسا: 
كما أنيا تقضى بكجكد  ،بكجكد خيارات كىى تقضى ،رة سمككيةالمفاكضات عممية كفك

تميز بيف صكرتيف  -كؿفي الفصؿ األ ىاذكر سبؽ لنا التي – كالنظرية التفاكضيةمساكمات، 
 ىما: ،تفاكضيةالمساكمات ال مف صكر رئيستيف

 المساومات التصالحية: .1
دكلي العادم كحاالتو، كتستند ال في مكاقؼ النزاع اكىي المساكمات التي يشيع استخداميا أساسن "

طراؼ الكاعيف بالمزايا المشتركة التي قاعدة األخذ كالعطاء بيف مجمكعة مف األإلى  ساسياأفي 
كليس  كراء اتفاقيـ، كيركز ىذا النكع مف المساكمات عمى المصالح المشتركة يحققكنيا مف

 (169: 1979)ىكيدم، يا" عمي المتنازع
 :ةالمساومات القسري .2

 كالتخكيؼ كعركض القكة، كالميؿ رىابمساكمات التي تجرم في مناخ مف التيديد كاإلكىي ال
يراد  لجعميا تخضع لما ،ضعيفة قكية عمى أطراؼو  طراؼه أف تمارسو أتحاكؿ  االبتزاز الذمإلى 
 .حقكقيا كمصالحيابفة مف شركط مجح عمييا إمبلؤه

الدكلية، كفييا يجرم التركيز عمى  تزمافي ظركؼ األ اكثر شيكعن المساكمات القسرية ىي األ"ك 
تحقيؽ المكاسب كتجنب الخسائر، كمع ىذا فإننا ال نستبعد أف إلى  المصالح المتعارضة كالسعي

 .(169: المرجع السابؽ) "مساكمات تصالحيةإلى  المساكمات القسرية في مرحمة الحقة تتحكؿ
ساس أنو أعمى  ،كبيف المساكمة المفاكضات يجاد عبلقة كطيدة بيفإخطاء الشائعة مف األإنو "

فإنيما بالضركرة سيقببلف شيئنا  ،معركض عمى طاكلة المفاكضات إذا رفض الطرفاف ما ىك
مر الذم يحتـ األيف، أك شيئنا كسطنا بيف نقطتي البداية لكبل الطرف ،بيف ما ىك مرفكض كسطنا

ثناءىا، حيث لك زادت ىذه التنازالت أ كضع مطالب يبالغ فييا كثيرنا قبؿ المفاكضات، ثـ تبدأ
 (.236: 2010العقابي، ) "المصمحة التنازالت فإنيا سكؼ تككف ضد

كىي فييا استغبلؿ لضعؼ الطرؼ اآلخر، ك مف عممية التفاكض،  اتعتبر المساكمة جزءن إذف 
أشكاؿ  كأحد يمكف اعتبارىافي حيف و، ذ يسعى كؿ طرؼ لتحقيؽ مكاسب، إعممية نفعية

 ممكف.التفاؽ أفضؿ نتائج األطراؼ تحقيؽ ، لالتبادليةمف أساس  عمىك  التنافس،
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 الحركات الثورية في مواجية الحتاللالمطمب الثالث: 
 أسباب وأنواع الحروب: أوًل 
 أسباب الحروب:. أ

الدفاع عف  :ىناؾ ثبلثة أسباب لمحركب امتى تبدأ الحركب؟ كمتى تككف الحركب؟ نظرين 
ال تستقيـ الحياة إال بيا، لكف ىؿ كؿ القضايا  الكجكد، كجمب مصالح عظيمة، كفرض أمكر

تقكـ دكلة أخرل جارة ك دكلة،  تحتمؿ مفاكضات كاتفاقيات؟ الجكاب بالتأكيد ال، فتخيؿ نفسؾ في
أف ، إما استككف كاضحن  ،ال ا؟ طبعن استفاكض كشعبؾ يمكت عطشن  لؾ بقطع الماء عنؾ، ىؿ

 .(5/2/2014 ، نت،دنيا الكطف) ( ك7/2/2017، مقاؿ)مكسى،  مجارييا أك الحربإلى  تعكد المياه
 :أنواع الحروب. ب

 ف مف الحركب: حركب ال عادلة، كحركب عادلة.اىناؾ نكع
  كىي ذات أشكاؿ ثبلثة:  الحروب الالعادلة: -1
حركب بيف الدكؿ اإلمبريالية فيما بينيا، أك بيف الغزاة العدكانييف فيما بينيـ، مثؿ: الحركب  -

 كالثانية. ىأك الحرب العالمية األكل ،ةالقديمبيف اإلمبراطكريات 
الجديد ضد الشعكب المستضعفة،  ركؿ االستعمار القديـ أك االستعماحركب مف جانب د -

 فيتناـ كالعراؽ. عمى مثؿ: العدكاف األميركي
كىذه قد تككف عادلة أك غير  ،حركب أىمية تشنيا قكل اجتماعية ضد أخرل في ببلدىا -

 .(16: 2008 )شفيؽ، عادلة كفقا لكؿ حالة
 :الحرب المحدودة 

كبالتالي  ،في طياتيا أداة التصعيد ىذه الحرب تحمؿك " ،صكرة مف صكر الحركب الدكليةىي 
عف القياـ بعمميات عسكرية ال  الخصـ كردع ،الصراع كأمده كسيمة إلطالة عمرالقكؿ أنيا  يمكف

ة الذم يتخمؿ فتر الحرب المحدكدة ىي نكع مف أنكاع الحكار الساخف  إف ،تعرؼ الحدكد
 :كىك ما يعبر عنو باآلتي .(228: 2010)العقابي،  "ت، كىذا يعني مزج القتاؿ بالحكارالمفاكضا

 (.Talk Talk Fight Fight - قاتؿ قاتؿ حاكرحاكر )
ميمػة الحرب ىي  فإ، حيػث ةكاألػداة الدبمكماسػػية منػػاظرة لؤلػداة العسػػكرية في الحرب المحػػدكد"

مع الغرض مف الحرب  كجرعػة العمؿ العسػكرم يجب أف تتناسػب .مفاكضات.الػدفع بال
م يجب أف يككف حجـ المجيكد العسػكر نو أف ىناؾ قاعدة تنص عمى إا فالمحدكدة، كمف ىن

 .(1/12/2014 ،مقاؿالشمفة، محمد ) "متنػاسب مع الحجـ التفاكضػي
  الحروب )الثورية( العادلة: -2

 :ىي ،اؿ رئيسةليذه الحركب ثبلثة أشكيكجد 
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كاالحتبلؿ، مثؿ: حرب التحرير  شعكب المضطيدة ضد الغزك األجنبيحركب كثكرات ال -
 ،كالعراقية ،كالمقاكمة المسمحة المبنانية ،الجزائريةكالثكرة  ،كالثكرة الفمسطينية ،الفيتنامية
 أك المقاكمة ضد دكؿ المحكر في الحرب العالمية الثانية. ،كاألفغانية

الدكؿ المتحررة ضد الدكؿ اإلمبريالية، أك التي تدافع ضد عدكاف خارجي حركب مف جانب  -
مثؿ: حرب االتحاد السكفييتي ضد الغزك النازم في الحرب العالمية الثانية، كحرب مصر 

 .ـ1967عاـ  سرائيمي"اإل"أك ضد الكياف  ،ـ1956ضد الغزك الثبلثي 
قات الحاكمة في ببلدىا، مثؿ: حركب أىمية تشنيا الطبقات المضطيدة المستغمة ضد الطب -

 ،كالمبليك ،كالفيميبيف ،كثكرات اليكناف ،كالثكرة المسمحة في الكس ،الحرب األىمية في الصيف
 .(17-16: 2008)شفيؽ،  اتيربعينفي النصؼ الثاني مف األ

مثؿ حركب التحرير الكطني ضد ، صفة العدالة كالدفاعيةيعطييا ىذا الطراز مف الحركب ك 
أك الحركب األىمية إلسقاط الطبقات االستغبللية المستبدة الفاسدة أك  ،الستعمارماالحتبلؿ ا

كآمف مف  ،يخمك مف االستغبلؿ كاالضطياد ،كمف أجؿ بناء مستقبؿ عادؿ بيف الشعكب ،العميمة
 .كحشية الحركب كبربرتييا

 :القضية العادلة 
ا عمى مبدأ الدفاع عف عمكمن جانبؾ، كتركز القضية العادلة إلى  كيقصد بيا أف تمتمؾ الحؽ"

النفس ضد أفعاؿ عدائية ال مبرر ليا، فالدفاع عف النفس، مف دكف سكاه، قضية عادلة يقرىا 
 .(176، : 2008أككاالىاف، )غريفيش ك  "القانكف الدكلي الحديث
كؿ كالمقاكمػة شػالحػرب، إلى حقيقػة أف  سػيكصمنا ،اكسػمككن  اعممػن  ،لمسياسػة"إف الفيػـ الصحيػح 

أك حركػػة  كتدكيػؿ القضيػة، كالشػرعية الدكليػة، كجيػاف لعممػة كاحػدة، فػبل تكجػد دكلػة ،مػف أشػكاليا
تحػرر تنيػػج الحػرب أك المقاكمػػة إلى مػػا ال نيايػػة، كالقػػكؿ بػػأف السياسػػة كحيػػاة المجتمعػات 

مػع تجػاكز مرحمػة )شػريعة الغػاب( أك  ايحكميػا منطػؽ الحػرب الدائمػة كالمعممػة، أصبػح متجػاكزن 
 (.232، مداخمة إبراىيـ أبراش: 2015)مسارات، " رب إال كليػا أسػبابيا القاىػرةمرحمػة اليمجيػة، كؿ حػ

عػف  ااعن بػؿ دف ،لحربفي ا اال تمجأ لمحػرب حبن الخاضعػػة لبلحتػػبلؿ، التحررية  الشػعكب إف
اكز عقبػات لػـ لمحرب لتجتمجأ الػدكؿ أف كما ـ كاالسػتقرار، سبليسكدىا ال اةنفسيا، كمػػف أجػؿ حي

 .ات بينياحػؿ النػزاعفي الدبمكماسية ػممية كأدكاتيػا العبلقػات الس تفمػح
 

 : اإلرىاب وحركات التحرر الوطنياثانيً 
ف تتحرر أ"حؽ الشعكب المستعمرة ب العديد مف القكاعد منيا: يتضمف مفيكـ حؽ تقرير المصير

كحقيا في المجكء لمكفاح المسمح ، ايار شكؿ النظاـ الذم تراه مبلئمن كاخت ،كـ نفسيا بنفسياكتح
 .(26: 2001)الفتبلكم، لمتخمص مف الييمنة االستعمارية" 



 

86 
 

نجاحيا في تحقيؽ االستقبلؿ السياسي إلى  النمكذج العاـ لتطكر حركات التحرر الكطني يؤشرك 
كؿ آتسكية مع الدكؿ المستعمرة حينما تدرؾ األخيرة ت كاف ذلؾ مف خبلؿسكاء  ،نتيجة نضاليا

 ،بفعؿ الخسائر الفادحة التي يتكبدىا مف المقاكمة ،استمراريتو لمشركعيا االستعمارم كعدـ جدك 
ب الكاقعة تحت ك كيعد نضاؿ الشع ،أـ عف طريؽ الكفاح المسمح ضدىا في أغمب األحياف

ا يتفؽ مع مبادئ القانكف  مشركعن ير نضاالن االحتبلؿ في سبيؿ مباشرة حقيا في تقرير المص
 .(27/11/2014)حماد، كرقة عمؿ، الدكلي كقرارات الشرعية الدكلية 

 ،في نظر الغالبية الساحقة مف فقياء القانكف الدكلي ،أصبحت حركب التحرير الكطني"قد ك 
د مف القرارات ا، كقد أكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا المفيكـ في العديدكلين  مشركعةن 

الجمعية العامة "برزىا قرار أمف . ك (134: 1998كالطيار،  )رفعت "ـ1945صدرتيا منذ عاـ أالتي 
 ـ.24/10/1974في  (2625)، كالقرار ـ1965في ديسمبر  "لؤلمـ المتحدة

الذم أقره القانكف الدكلي، كقد أجازت المكاثيؽ  إف العمؿ العسكرم يعتبر أحد أشكاؿ المقاكمة"
 ،بما فييا الكفاح المسمح ،استخداـ أشكاؿ المقاكمة لية كالقانكف الدكلي حؽ الشعكب فيالدك 

 .(9: 2011)تكاـ،  "لتحرير األرض مف الغاصبيف
مـ المتحدة عند حد االعتراؼ بشرعية نضاؿ قكاعد القانكف الدكلي كقرارات األكلـ تتكقؼ "

أعطت الشرعية لمكفاح المسمح أكثر مف ذلؾ، حيث إلى  بؿ ذىبت ،حركات التحرر الكطني
مف خبلؿ كفاحيا المسمح المشركع ضد المحتؿ  ،في إطار تقرير مصيرىا ،ليذه الحركات

اإلقميـ  عمى ف تقعأبشرط  ،األجنبي.. فيي مف قبيؿ األعماؿ المشركعة في القانكف الدكلي
 (.139: 1998)رفعت، كالطيار،  "المحتؿ كداخمو بيدؼ تحريره

كفي  التي أقرت في غير ذم مرة ،ف قرارات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةم كما جاءت جممة"
عمى  مؤكدةن  ،كاألجنبية السيطرة االستعماريةشرعية المقاكمة، كالكفاح ضد  أكثر مف مناسبة،

، ككذلؾ حرصت "جنيؼ"ضمف النزاعات الدكلية بالمعنى الكارد في اتفاقيات  دراجياا  ك  صمتيا
  .(9: 2011)تكاـ،  "ب، كالنضاؿ مف أجؿ تقرير المصيراإلرىا عمى التفريؽ بيف

 اكليػػس حبػػن  ،عمػػى االحتػػبلؿ االمقاكمػػة كالتحػػرر الكطنػػي تمجػػأ لمعمػػؿ العسػػكرم ردن  "إف حػركات
ال تكجػد  االقتػػاؿ، كممارسػتيا لممقاكمػة المسػمحة إنمػا بيػدؼ أف يعيػش شػعبيا بسػبلـ. أيضػن في 

حركػة تحػرر تعتمػد نيػج السػبلـ كتعيػش بسػبلـ إلى مػا ال نيايػة، ألف خيػار السػبلـ ليػس  دكلػة أك
" الفاعميػف السياسػييف اآلخريػف ػا فقػط، بػؿ مرتبػط باألطػراؼ الدكليػة األخػرل، كبمكاقػؼذاتين  اخيػارن 

 (.232، مداخمة إبراىيـ أبراش: 2015)مسارات، 
ر السػبلـ ال ييسػقط خيػار الحػرب، كال يمغػي حػؽ الػدكؿ كالشػعكب بالتكفػفػإف خيػار  ؛كبالتالػي"

دكؿ  كؿأف عمػػى كؿ مقكمػػات القػػكة، حتػػى كىػػي تقػػكؿ بالسػػبلـ كتسػػعى إليػػو، كمػػف ىنػػا نبلحػػظ 
نازعػات بالطػرؽ العالػـ الممتزمػة بميثػاؽ األمػـ المتحػدة، الػذم يقػكؿ بالسػبلـ كااللتػزاـ بحػؿ الم
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، كىػػك نفسػػو عميوالسػممية، تمتمػؾ الجيػكش ككؿ عناصػر القػكة، فيما ترفػع شػعار السػبلـ كتؤكػد 
في الحػؽ  لدفػػاع عػػف النفػػس، كحػػركات التحػػررفي االميثػػاؽ الػػذم يعطػػي الشػػعكب الحػػؽ 

 .(232، مداخمة إبراىيـ أبراش: 2015)مسارات،  المقاكمػة"
إلى  ،لممطالبة بتقرير المصير كأداةن  اانتيجت حركات التحرر الكطني الكفاح المسمح تعبيرن "كقد 

اليند،  مثؿ المنيج "الغاندم" في ،جانب بعض التجارب التي انتيجت أساليب سممية كدبمكماسية
عرؼ  فيماكالعصياف المدني، كالمقاطعة االقتصادية،  ،مف المقاكمة المدنية كالذم اعتمد أشكاالن 
 .(10: 2011)تكاـ،  "العمؿ المسمحإلى  دكف المجكء ،بالمقاكمة الشعبية

إف إشكالية التفريؽ كالتمييز بيف حركات التحرر الكطني كالمنظمات اإلرىابية تشكؿ إشكالية 
مف أف  ىأتي ىذه اإلشكالية بالدرجة األكلكبيرة أماـ الباحثيف كالدارسيف لظاىرة اإلرىاب، كت

 عمى "اإلرىاب"إضفاء صفة إلى  ىتسع ،ي تسمب حؽ الشعكب في تقرير مصيرىاالدكؿ الت
 .(45ت :  )صادؽ، ب. ت التي تناضؿ الستعادة ىذا الحؽالجماعات كالحركا

كذلؾ كمناطؽ أخرل مف العالـ،  ،ككشمير ،الشيشافكلبناف، ك  ،ا في فمسطيفما نراه كاضحن  ككى
تتيـ بكصفيا أعماؿ كنشاطات إلى  الحركات تمجأ تمؾا مف ىذه اإلشكالية مف أف كثيرن تأتي 

  ."إرىابيةأنشطة "
مستندة في  ،كحؽ المقاكمة في النضاؿ مف أجؿ التحرر ،حؽ تقرير المصير"إسرائيؿ" تتجاىؿ ك 

نزعة  كتكارم، "النزعة التاريخية"بػػادعاءات تاريخية أسطكرية ترتكز عمى ما يسمى إلى  ذلؾ
عف طريؽ تحكيؿ نضاؿ الشعب الفمسطيني  ،ف في تقرير مصيرىـإنكار حؽ أىؿ الببلد األصميي

ال يحؿ عف طريؽ االعتراؼ بحؽ كأنو مجرد "نزاع في الشرؽ األكسط"، إلى  مف أجؿ التحرر
)حماد، كرقة عمؿ، شركط السبلـ  عمى بؿ مف خبلؿ المكافقة ،تقرير المصير لمفمسطينييف

27/11/2014.) 
الفمسطينية لمبحكث -"اإلسرائيمية"المشترؾ لممنظمة  اـالمدير الع "رشكف باسكيفغ"يقكؿ 

"اإلسرائيمية"،  "إف الفمسطينييف يعرفكف أف قكتيـ العسكرية أقؿ بأضعاؼ مف القكة كالمعمكمات:
 إمكانية لمفكز في أرض المعركة، كلكنيـ يؤمنكف مف الناحية األخرل تكجد أماميـ أم كأنو ال

 جانبيـ، كىـ يقكلكف:إلى  ادىـ ىك أف العدؿ كالتاريخ يقفافبتفكقيـ السياسي كاألخبلقي، كاعتق
يكقؼ نصرىـ في  ال يستطيع أف اىي المحتؿ األخير المتبقي في العالـ، كأف أحدن "إسرائيؿ"  إف

 (.644 ت: )سميـ، ب. "ؿاالحتبل عم حرب التحرير التي يخكضكنيا
: "ك  الفاشمة، فيـ يعتقدكف أنيـ لف يتمكنكا تجربة عممية أكسمك إلى  اكاستنادن يكمؿ "باسكيف" قائبلن

مف خبلؿ المفاكضات السياسية، كىـ "إسرائيؿ"  مف المناطؽ مف مف انتزاع انسحاب كامؿ
المرجع ) "مف خبلؿ الكفاح الذم يخكضكنو اآلف ،ذلؾ في نياية المطاؼسيحققكف مقتنعكف أنيـ 

 .يقصد فصائؿ المقاكمة الفمسطينية، (644 :السابؽ
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فإف إمبلء الطرؼ األقكل ىك الذم  ،غياب لغة العدؿ كسيادة المعايير المزدكجة كفي ظؿإنو "
كما يغمب عنصر القكة في المفاكضات التي يككف ىدفيا في المحصمة  ،يضبط حؿ ىذا الصراع

 (.27/11/2014)حماد، كرقة عمؿ،  "كبت إرادة األمة نحك التحرر مف االحتبلؿ
كنحف في  ،ا نكعين تعطيؾ تحكالن  ،كمعارؾ تراكـ نقاط ،تراداإمعارؾ التحرير ىي معارؾ ف لك"

نما بصمكدنا ،معاركنا كمفاكضاتنا ال ننتصر بقكة سبلحنا  (.15/3/2018)العجرمي، مقابمة،  "كا 
بما فييا العمؿ  ،كافةأشكاؿ المقاكمة  ،عبر مراحؿ تاريخ النضاؿ ،لقد مارس الشعب الفمسطيني

 ي العمؿ العسكرم في مراحؿ تاريخية معينة، كتـالعسكرم، ككانت ىناؾ تجارب ناجحة ف
 سياسية يمكف أف تككف ىناؾ ثماره  ال بدٌ  ؛ة الفمسطينية، كبالتاليياالستفادة منيا بما يخدـ القض

 .ا بالنسبة لمشعب الفمسطينييككف باىظن  الثمفقطفيا مف أم عمؿ عسكرم، كخاصة أف 
 

 الدبموماسية الثورية لحركات التحرر: اثالثً 
لذم يشٌكؿ بدكره لمنضاؿ السياسي ا اامتدادن ، الكطنية التحرريةحركات ملبر العمؿ الدبمكماسي يعت

التحررية، كفي ىذه الحالة فإف النضاؿ الدبمكماسي  العسكرم ركيزتي العممية الثكرية كفاحمع ال
 :يخدـ في اتجاىيف رئيسيف

اعتراؼ  لحصكؿ عمىاي، ك الخارج عـ المادم كالمعنكمكسب التعاطؼ كالتأييد كالد األول:
 .المنفى ، أك حككمة مكقتة، أك حككمة فيمنظمةك ،اآلخريف الدبمكماسي بالكياف السياسي لمثكرة

 ايؤثر سمبن  بما ،كتفكيؾ شبكة تحالفاتو ،بالعزؿ كالحصارإضعاؼ جبية العدك الخارجية  الثاني:
كالدخكؿ  ،بالطرؼ المقابؿ في تماسؾ جبيتو الداخمية كيضعؼ مناعتيا، كإلجباره عمى االعتراؼ

 .(7: 2001)فياض، التسكية السياسية إلى  المؤدية ،في المفاكضات العمنية أك السرية
، (البينحككمية)كتقيـ حركػػات التحرير الكطنية عبلقػػات رسمية مػػع الػػدكؿ كالمنظمػػات الدكلية 

، كتختمػؼ تسميات ىػذه اك حتى مع بعضيا بعضن أأعضاء كاممة العضكية أك مراقبة،  بصػػفتيا
بمػا يتماشى  ،كحسػب درجػة اعتػرافيـ ،باألشخاص الدكلييف احسب عبلقاتي البعثػات كرؤسػائيا

  :إلى كتنقسـ ىذه البعثات الدائمة كتقاليدىـ، مػع قكانينيـ الداخمية كعػاداتيـ
 الكاجبات، كيسمى رئيسيا "سفيرا".تتمتع البعثة بكامؿ الحقكؽ ك سفارات:  .1
 .الحقكؽ كالكاجباتفي لكف مساكية ليا : أقؿ مرتبة مف السفارة، دبموماسية أو ممثمية بعثة .2
 .: صفتيا شبو دبمكماسية، تتماشى مع عادات كتقاليد كسياسة الدكلةمكاتب ارتباط .3
 تككف فييا عضك أصيؿ أك مراقب: "البينحكومية"البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية  .4

 .(61-60: 2011)العجرمي، 
صحيح أف حركات كثيرة مف حركات التحرر الكطني العالمية مارست خبلؿ مسيرتيا النضالية "

 الخارجية، كىك ما نعتبره أقرب صراحة أك تحت عنكاف العبلقات ،مف أشكاؿ الدبمكماسية شكبلن 
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 مناطؽ محررة يسيطر لكف ىذا النشاط ارتبط في أغمب الحاالت بكجكد ،الدبمكماسية الثكريةإلى 
 .(20: 1996)فياض،  "سمطتيـ الثكرية المكقتة كيقيمكف فكقيا حككمتيـ أك ،الثكار يياعم
التجربة ك ، كالسياسي العسكرم ،فعادة عمى خدمة النضاليف الرئيسي الدبمكماسية الثكرية تقكـك 

لتثبيت انتصارات أك مكاسب  في حالتيف: إٌما عمييما لكنيا تتقدـ ،مفضؿ الفيتنامية مثاؿه 
ٌما ،ـ٥٩١ُ عاـ "جنيؼ"مفاكضات كاتفاقات ك ،مرحمية إلنجاز اتفاؽ التسكية السياسية  كا 

ات يمفاكضات كاتفاقك ،كالسياسية الميدانية الكبرل لئلنجازات العسكرية االنيائية كترسيمو استثمارن 
 .(23: المرجع السابؽ) ـ1973 عاـ "باريس"
 

 : نظرة عامة عمى الحالة الفمسطينيةارابعً 
في سبيؿ  ،ر القكة التي يممكيا كؿ طرؼ لفتح خياراتوصية عنارضقكـ عمى أت تالمفاكضاإف 
 يقيا.قتحإلى  المكتسبات التي يسعى ؽتحقي

بدؿ إشيارىا كأىـ عامؿ مف  ،ا عف كتفيو عباءة المقاكمةالمفاكض الفمسطيني يذىب خالعن لكف "
ىي الطرؼ "إسرائيؿ"  ا بأفمسممن  ،الطاكلة مع عدكه عمى فيجمس ،عكامؿ القكة الفمسطينية

كىك في الكقت ذاتو يخمؽ ىكة سحيقة بينو كبيف أغمبية  ،نفسو حؽ مقاكمتيا اكحارمن  ،األقكل
 ايدخؿ ميداف التفاكض خاسرن ف ،لمتحرير شعبو المؤمنة بخيار المقاكمة كالكفاح المسمح سبيبلن 

 .(1/4/2014رة نت، )عزت الرشؽ، الجزي "عف احتراـ عدكه فضبلن  ،احتراـ شعبو كاحتراـ الكسيط
 مػع احتػداـ حالػة االنقسػاـ، كديمكمػة المناكفػات كالصراعػات اإلعبلميػة كاالحتػكاكات الميدانيػة،ك "

 مػػف التكامػػؿ كالتعػػاكف بيػػف األطػػراؼ الفمسػػطينية غابػػت أم إمكانيػػة إلحػػداث أم مسػػتكلن 
، 2015)مسارات، قػػة المقػػاـك كجيػػد المفػػاكض" المتعارضػػة، كغابػػت أم فرصػػة السػػتثمار طا

 (.215مداخمة جماؿ الخضرم: 
مػف أكراؽ القػكة، كأىميػا كحػدة  اكيسػعى إليػو مجػردن ي، يقػكؿ بالسػبلـ كخيػار استراتيج مػف"إف 

ػػف يحقػػؽ الخيػػارات األخػػرل كلػػك كإمكانيػػة محتممػػة، ل الشػعب حػكؿ ىػذا الخيػار، كالبقػاء عمػى
ا، كمػف يقػكؿ بالمقاكمػة كاستراتيجية كيمارسػيا مؤقػتن  اا أك اسػػتقرارن لشػػعبو، بػػؿ استسػػبلمن  اسػػبلمن 
كبػدكف مشػركع كرؤيػة لمسػبلـ، لػف يجمػب لمشػعب إال  ، كبػدكف كحػدة كطنيػة،اكفصائميػن  امكسػمين 
 "القػكل المؤيػدة لعدالػة القضيػة الكطنيػةتكظيػؼ  مػف المعانػاة، كسػيحـر الشػعب مػف امزيػدن 

 (.232، مداخمة إبراىيـ أبراش: 2015)مسارات، 
بل فلكسائؿ كاستراتيجيات العمؿ، حكؿ االفمسطيني المشكمة تكمف في غياب التكافؽ الكطني  إف

 منظمة التحرير تعتمد خيار التسكية افيم ،لحزب أك حركة أف تنيج نيج المقاكمة المسمحة يجكز
يجكز  لتنفيذ اتفاقات مكقعة، كما ال "يف"اإلسرائيميالسياسية، كتجمس عمى طاكلة المفاكضات مع 



 

91 
 

السمطة  صكاريخ كالقياـ بعمميات عسكرية، فيما تمتـزاللفصائؿ مقاكمة أف تستمر في إطبلؽ 
 .(71، مداخمة إبراىيـ أبراش: 2015مسارات، )" إسرائيؿ"بتيدئة مع 

المفاكضات، ألف المقاكمة نيج كجكد تعارض بيف نيج المقاكمة ك  الخطأ فيرل الباحث أنو م
 مف أجؿ الحؽ كالسبلـ، كالمقاكمة بدكف رؤية ، بؿ نضاالن فقط مف أجؿ القتاؿ ليست قتاالن 

لك كانت المقاكمة أما  .ا مف العمؿ االنتحارمسياسي قابؿ لمتحقيؽ، تصبح نكعن  سياسية كىدؼ
 ،قيادة كحدة كطنيةك ، كتحت رعاية مشتركة تيجية كطنيةفي إطار استرا كالمفاكضات تمارساف

 .المفاكض، كأضفت المفاكضات شرعية عمى المقاكمة لعضدت المقاكمة مف مكقؼ
 

 الخالصة:
 دىاستقكد ببل ؛كضكح إلنياء النزاعىداؼ محددة بم أإف أم قيادة سياسية تذىب لمحرب بدكف أ

ف أم حرب تنتيي بقدرة كبل الطرفي، ك لفشؿاإلى  ف عمى إعبلف النصر، دكف ضمانات كاضحة ا 
مف فلنزاع كما كانت قبؿ أف يبدأ، إلى االعديد مف الظركؼ التي أدت  أك نتائج محددة، تاركة
 ا.حاسمن ا النادر أف تككف نصرن 

خطة كاضحة كمفصمة  عدا بدكف أف تي لة أك مؤىمة تبدأ نزاعن ؤك كجد قيادة سياسية مستال كذلؾ 
ا لحقائؽ كتعديميا كفقن  ،ف تحدد األدكات الضركرية لتطبيؽ تمؾ الخطةإلنياء النزاع، كبدكف أ

 .، كبدكف رؤية أف إنياء النزاع كنتائج ما بعد النزاع ىي أىداؼ أساسية لمحربقائمةال معركةال
 تمؾأك النتائج التكتيكية، فإف أم فشؿ في  ،كبغض النظر عف النجاح العسكرم لجيش الدكلة

 . ال يغتفرفإنو المجاالت 
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 : المفاوضات الفيتناميةالمبحث الثاني
 تمييد:

الساحؿ الشرقي لشبو جزيرة اليند  عمى ،2كـ ألؼ 330تقع فيتناـ في جنكب شرؽ آسيا بمساحة 
فيتناـ،  :مفشبو جزيرة اليند الصينية تتشكؿ ك  ،(4: 1990)فياض،  "ىانكم" تياكعاصم ،الصينية

 .كالكس، ككمبكديا
ا حديثة غير حاربكا حربن  ـ(1954-1945)في فترة فا عصرية كحديثة، كف حربن حارب الفيتنامي

ا حديثة نظامية عبر جيش حاربكا حربن  ـ(1975-1959)نظامية )ضد فرنسا(، كفي فترة 
 .(30-29: 1997)الحافظ، نظامي )ضد أمريكا( 

بيف حركة  ،اكضيةلمحديث عف أقكل التجارب التف ا كاسعن في التجربة الفيتنامية مجاالن  جدناقد ك 
تحررية كقكل استعمارية احتبللية، كبإمكاننا الكقكؼ عمى أىـ المحطات التفاكضية المختمفة، 

حد ما تجربتنا الفمسطينية، مف إلى  تشبو كالتيكالتي يمكف االستفادة منيا في دراستنا الحالية، 
سييف، ثـ سياسة حيث سياسة التنازالت كالتسكية التي طغت عمى مرحمتيا األكلى مع الفرن

 افيتنامين  كمقاتبلن  ا، الذيف كاجيكا مفاكضن ييفمكماسية، التي رغمت أنؼ األمريكالحرب الثكرية الدب
 أف تحررت فيتناـ كحصمت عمى استقبلليا الكامؿ.إلى  ،اكشرسن  اعنيدن 
 

 المطمب األول: المفاوضات الفيتنامية الفرنسية
والمساومة في شأن  التسوية الجائرة ؛(م9471-1945) ى: التجربة الفيتنامية األولأوًل 

 العنف الثوري
داخمة، ككاجو شبكاتيا متك كاجو الفيتناميكف في البداية جبية مفاكضات كاسعة، قيادتيا معقدة، 

لـ تكف  لكنيا، الميمات الدبمكماسية المتشابكةمجمكعة مف  ،متكاضع الخبرة، المفاكض الفيتنامي
 فكاف التفاكض مع:، بسيطةت إلى بعض الترتيبات الأدسرية، مجمكعة مف االتصاالت ال لتتعد
 طراؼ معسكر الحمفاء المنتصريف في الحرب العالمية الثانية.أ -
 مريكييف لكسب تعاطفيـ الميـ.األ -
 الصينييف لتجنب شرىـ القاتؿ. -
 الفرنسييف لتأميف الحد األدنى مف االستقبلؿ. -
 أطراؼ الساحة الداخمية الحزبية كالكطنية. -
 حزاب القكمية كالثكرية المتحالفة ضد الشيكعييف.األ -
 اليميف المتطرؼ كاليسار المغامر لتأميف الكحدة الكطنية. -
 (.20: 1992)فياض،  د فعميـ كتيدئة مشاعرىـ المستفزةالحزب الشيكعي لعقمنة ردك  -
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عدة ات ياتفاقتكقيعيـ  رغـتسكية ثابتة أك دائمة أك عادلة، إلى  التكصؿإلى  لـ ييدؼ الفرنسيكف
نما ،و"ن  شي مً مع الزعيـ الفيتنامي "ىك  كمشركطة،  قتةؤ كانكا يقدمكف تنازالت محدكدة كم كا 

جيرانيـ، كاالستفراد  الستدراج الفيتنامييف ككشؼ مكاقعيـ كمراكزىـ، ثـ لعزليـ عف محيطيـ كعف
اتيـ مع يفاقتنكركا لكؿ ات بيـ بعد حصارىـ كعزليـ، كعندما ثٌبت الفرنسيكف أقداميـ عمى األرض

في تثبيت أقدامو عمى  اككاف المفاكض الفيتنامي، بدكره، راغبن  ،" الثكريةون  مً شي حككمة "ىك 
كؿ قكتو الذاتية، كاتساع جبية المعارضة آعناصر القكة المكضكعية، كتإلى  األرض، لكف افتقاره

 .(12: 2001)فياض،  جعمو يتراجع أماـ المفاكض الفرنسي الداخمية لمتنازالت، كؿ ىذا
ا في كفي حالة مشابية لمحالة الفمسطينية الراىنة، كاف المفاكض الفيتنامي يضعؼ تدريجين 

مزيد مف التنازالت، فكانت شيكة اآلخر تنفتح أمامو ب كيغطي ضعفو ،مكاجية المفاكض الفرنسي
إلى  متمكيا،األكراؽ التفاكضية التي ي امزيد منيا، كبالتالي كاف المفاكض الفيتنامي يفقد تدريجين مل

 !جاءت المحظة التي لـ يجد فييا ما يقدمو سكل رأسو أف
كمما  ".. تمؾ الفترة: مفاكضاتالفيتنامي "نجكيف فك جياب" الذم شارؾ في  القائد العسكرميقكؿ 

ا االتفاؽ الذم كقعكه، كمضكا يشنكف حمبلتيـ تنازلنا أكثر زادكا مف عدكانيـ، كراحكا يمزقكف عمنن 
جيدىـ ليحتمكا  لذلكا قصار حقكقنا كب عمى ا في المناطؽ المحتمة، كداسكاالعسكرية لسحقن

-82: 1990)فياض، خكض حرب المقاكمة" إلى  بد مف دعكة الشعب بأسره اف ال.. لذا كببلدنا
83.) 

إلى  ككاف المفاكض الفيتنامي في البداية يتمترس خمؼ مكاقؼ متشددة، يعمنيا كيتمسؾ بيا
بسمطتو الشرعية  كامبلن  افرنسين  امب مف المفاكضيف الفرنسييف اعترافن فكاف يط أطكؿ كقت ممكف،

 كعمى قدـ المساكاة بيف الطرفيف الفرنسي كالفيتنامي، إال أنو كأماـ كامبلن  كتعامبلن  عمى كؿ فيتناـ،
في مكازيف القكل عمى األرض، كاف يتراجع عف ذلؾ السقؼ ليقبؿ، في المرحمة  االختبلؿ الفادح

الفرنسي المشركط كالمؤقت عمى األرض الفيتنامية، مقابؿ اعتراؼ فرنسي حاسـ  لكجكدالتالية، با
الكطنية الحرة، ثـ يعكد ليتراجع في المرحمة الثالثة لمقبكؿ بحكـ إدارم عمى المناطؽ  بالسمطة

الحد األدنى إلى  نزكلو مف الحد األقصى اكمنطقين  افييا قكاتو الثكرية، فكاف مفيكمن  التي تكجد
 .(13: 2001اض، )في

التفاكض، فرأينا رئيس  لحدكد برتكككلية معقكلة في مستك  عمى لـ تحافظ الدبمكماسية الفيتنامية
كزير  ـ1945الذم ىك رئيس الجميكرية الديمقراطية، يزاحـ عاـ  ،"ون  مً الحككمة المؤقتة "ىكشي 

لضباط بعض ا ليقكد بنفسو الجمسات التفاكضية في مكاجية ،خارجيتو كمفاكضيو اآلخريف
كييف كالصينييف، بؿ إف الكفد المفاكض الذم ترأسو في فرنسا عاـ ير مكالمستشاريف الفرنسييف كاأل

بينما الكفد  عدد مف نكاب الكزراء كالمسؤكليف،إلى  ضافةإكاف يضـ سبعة كزراء،  ـ1946
مف أم عضك في الحككمة الفرنسية، كضـ مجمكعة مف مكظفي  الفرنسي المفاكض خبل
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دارة االستعمارية، كبعد سفر الكفد الفيتنامي انحصرت المفاكضات بيف شارم كخبراء اإلكمست
-182: 1992)فياض، رئيس الدكلة الفيتنامية، كبيف كزير الدكلة الفرنسي لشؤكف ما كراء البحار 

183). 
تيا ضد الفرنسييف مف أصعب المراحؿ التي كاجي الفيتنامييفمف حرب  ىتعتبر الفترة األكلك 
حيث اعترضت الثكار الفيتنامييف  ،"عنؽ الزجاجة"ف البعض يعتبرىا مرحمة إبؿ  ،ثكرةال

 ،العسكرم فقدت الثكرة األرض لالمستك  عمىف ،رية كسياسية كداخمية ال مثيؿ لياصعكبات عسك
 مة، فانكفأتيمكاقع االستراتيجية كال الطرؽ الة كال المالمدف الرئيس عمى كف مف المحافظةكلـ تتم
القكات الفرنسية زحفيا كاصمت لجباؿ الشمالية تحاكؿ بناء القاعدة اآلمنة مف جديد، بينما اإلى 

السياسي فشمت آخر ل المستك  ىكعم ،تجييز لمضربة العسكرية القاضيةال، ك ةنحك مناطؽ جديد
ف ال الذي ،كلـ تنفع كؿ التنازالت الكبيرة كالخطيرة التي قدمتيا لمفرنسييف ،محاكالت القيادة السممية

يرضكف بأقؿ مف االستسبلـ التاـ لمثكرة، كلـ يصؿ االعتراؼ كالدعـ السكفييتي المتكقع، كفترت 
التي ك  ،األمريكيكف بالتزاماتيـ تجاه الشعكب المضطيدة عبلقة مع اليسار الفرنسي، كلـ يؼً ال

 .(128: 1990)فياض، الثانية الحرب العالمية  فيأنفسيـ  عمى قطعكىا
 

 (، التسوية الجائرة والقبول بنصف النتصارم1955-1954ة الثانية ): التجرباثانيً 
بدأت حيث  ،انحصرت المرحمة الثانية في عمر الدبمكماسية الفيتنامية في فترة زمنية قصيرة

ميركية ثـ بدأت االتصاالت الفيتنامية األ ،المفاكضات الفرنسية الفيتنامية بحضكر األمريكية
ف تجرم المفاكضات أكقد حرص الجانباف عمى  ،فيتنامية الفرنسيةح االتصاالت التتراجع لصال

المفاكضات مع  القكات ال تعطي أف  عمى فك حريصالفرنسيكف كاف ك  ،في البداية بشكؿ سرم
 .(24-23: 1992)فياض، الببلد  عمى "ون  مً نيـ يعترفكف بسمطة "ىكشي أب اانطباعن  الفيتنامية

، أسقط )الثكرة قيادة(ما يتنازؿ عنو سكل مصيره الشخصي كعندما لـ يجد المفاكض الفيتنامي "
مركزه  خيار العنؼ الثكرم، ليعزز بوإلى  االرىاف عمى إمكانية التسكية السممية، كانتقؿ فكرن 

عمى القيادة الفيتنامية أف تتراجع عف كؿ تنازالتيا أماـ الفرنسييف،  التفاكضي، لذلؾ كاف سيبلن 
 "عف السابقة ارم لمفاكضات دبمكماسية الحقة مختمفة تمامن تعيد تجييز المسرح العسك كأف

 .(13: 2001)فياض، 
كقد تمكنت الثكرة الفيتنامية حينيا مف تكفير الشركط التي عجزت عف تكفيرىا لممفاكض "

 "مائدة المفاكضات كىك يمتمؾ مقكمات جديدة عززت قكتو التفاكضيةإلى  ، فعاداالفيتنامي سابقن 
 .(170: 1992)فياض، 

كعندما امتمؾ الفيتناميكف عناصر القكة العسكرية كالسياسية البلزمة رأيناىـ يفاكضكف ذات "
التفاكضي، كقد  لعيف االعتبار المرتبة الدبمكماسية كالمستك بقدـ المساكاة، آخذيف  عمى العدك
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ي ف فحيث برزت أسماء عدد مف المفاكضيف الفيتناميي ،ذلؾ في مفاكضات المرحمة الثانية ىتجم
 .(183 :1992فياض، ) "الحقميف السياسي كالعسكرم

ا في كتحديدن  ،كفي أثناء انعقاده لحؿ القضية الفيتنامية، ،ـ26/4/1954في  "جنيؼ"بدأ مؤتمر 
 (54)بعد حصار داـ الفيتنامية استسممت القكات الفرنسية لقكات "الفيت منو"  ،ـ8/5/1954

، ـ1954إعبلف انسحابيا في يكنيك إلى  فرنسا ا، عرفت بمعركة "دياف بياف فك"، كاضطرتيكمن 
 ،ا في الشماؿ كعاصمتيا "ىانكم"، إحداىدكلتيفإلى  "جنيؼ"بمكجب مؤتمر  كتحكلت فيتناـ

 .(35-34: 2005، )خميفةكاألخرل في الجنكب كعاصمتيا "سايجكف" 
 ،ا(كانت إيقاؼ االنتصارات الفيتنامية )عسكرين  "جنيؼ"القكؿ أف أبرز نتائج  مكفيلكف "

كفتح الطريؽ أماـ قياـ جميكرية مستقمة في  ،ا(كاالعتراؼ بحككمة فيتناـ الديمقراطية )دبمكماسين 
 كاالعتراؼ بحؽ شعكب اليند الصينية الثبلثة ،ا(الجنكب تشكؿ قاعدة متقدمة لؤلمريكييف )عممين 

 .(162: 1990 )فياض، "(انظرين )ستقبلؿ كالسيادة ككحدة األراضي في اال الكس(-كمبكديا-)فيتناـ
كالتي لـ تتناسب  ،يكف()الفيتنام عمييا جانب المكاسب الدبمكماسية كالسياسية التي حصمكا إلى.."

، كاألخطر إلنياء كجكدىـ الثكرم في الجنكب مع االنتصار العسكرم الذم حققكه، فقد اضطركا
نصؼ  عمى ذلؾ إالتقسيـ فعمي، كلـ يحصمكا بإلى  مف ذلؾ أنيـ قبمكا بتقسيـ مؤقت لمببلد تحكؿ

 .(163 المرجع السابؽ:)" كالكحدةاالستقبلؿ 
بمكاسب سياسية ككطنية أقؿ بكثير مما كاف  ،االطرؼ المنتصر عسكرين ، كىكذا قبؿ الفيتناميكف

تحقيقو بقكاه الذاتية، كقدـ مف التنازالت في مؤتمر دكلي ما لـ يكف يقبؿ بتقديمو في  عمى اقادرن 
 تسكية تفاكضية ثنائية! 

 
 المطمب الثاني: المفاوضات الفيتنامية األمريكية

 (، دبموماسية القوة الثورية والتسوية العادلةم1973-1968: التجربة الثالثة )أوًل 
سمحة كالتجييزات كالخبراء كالدكالرات األمريكية لمقكات الفرنسية كؿ األقدمت الكاليات المتحدة 

ذالؿ شعكب مبراطكرية الفرنسية عف كعندما عجزت اإل ،ينيةاليند الص المطمكبة مف أجؿ قير كا 
قررت اإلدارة  ،آخر جندم فرنسي ىمكاصمة الحرب كلـ تحقؽ لؤلميركييف رغبتيـ بالقتاؿ حت

 .امريكية الدخكؿ مباشرة ساحة اليند الصينية، كفيتناـ تحديدن األ
ممئ الفراغ الذم  بيدؼ قامت الكاليات المتحدة األمريكية بتقديـ المساعدات لفيتناـ الجنكبية"

في أماـ التكسع الشيكعي  اقكية كحاجزن كقاعدة  تركتو فرنسا.. كلتقكية فيتناـ الجنكبية كجعميا
 .(77: 1965سمعاف، ) "المنطقة
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فالرئيس  ،الحرب الفيتنامية أربعة رؤساء أمريكييف، ساركا كميـ في طريؽ كاحد عمى كقد تعاقب
ف كاف قد رفض م ،األمريكي "إيزنياكر" إال أنو بدأ الصراع عندما أرسؿ  ،بدأ الحربكا 

فيتناـ لمساندة الجنكب الفيتنامي، ثـ تبعو الرئيس "كنيدم" الذم إلى  المستشاريف العسكرييف
د القتاؿ، ثـ الرئيس "جكنسكف" الذم بدأ المعركة بصكرتيا الرسمية، كالتي دامت حكالي صعٌ 

 .(31: 2005، )خميفة"نيكسكف"  عشر سنكات، أم طكاؿ مدة حكمو ىك كمف خمفو الرئيس
كاألحزاب الكطنية.. عرفت  لـ عف قياـ منظمة ضمت مختمؼ القك 1960مع نياية عاـ أعمف "

 ""الفيت ككنج"ػباسـ جبية التحرير الكطنية، كما عرؼ جيشيا باسـ "جيش التحرير" كاشتيرت ب
 .(39 المرجع السابؽ:)
ف ، أمباشرة "جنيؼ"ع الفرنسييف كمف تجربة ما بعد " مف تجربتو السابقة مون  مً درؾ "ىكشي ألقد "

عداد لتسكية العادلة، كبالتالي فإف اإلطريؽ اإلى  "العنؼ الثكرم" ىي التي تكصؿإلى  الطريؽ
رضية د األىك الذم يكجً  ،مدكمتطمبات الحرب الشعبية طكيمة األالدقيؽ كالمتكامؿ لركائز 

 .(116: 1992)فياض،  "اجحةلبناء عناصر التسكية السياسية الن يةساساأل
إلى  تتبناه، كأف تتمسؾ بخيار المقاكمةك  أف تقتنع بو القيادة الفمسطينيةالباحث تمنى يما ىك ك 

 جانب المعركة الدبمكماسية الجادة، في سبيؿ الحصكؿ عمى كامؿ الحقكؽ كالثكابت المشركعة.
 ،سحؽ المقاكمة الفيتناميةإلى  يىدفت العمميات العسكرية لمقكات األمريكية في الجنكب الفيتنام"

الفيتنامية.. كقد استخدمت الفرؽ األمريكية  لكتصفية الجيكب المكالية ليا كبخاصة في القر 
الغازات السامة  كما استخدمت ،لتنفيذ ىذه العمميات الطائرات كاآلليات الحديثة كالمتفجرات

 .(42: 2005)خميفة،  "كالكيماكيات
تكتيكات مختمفة، منيا اإلكثار مف إلى  كف في ىذه المرحمة الدفاعيةلجأ العسكريكف الفيتنامي"

السكاحؿ كمفارؽ الطرؽ كالممرات اإلجبارية، كاالعتماد بشكؿ  عمى الكمائف المتعددة األحجاـ
الفخاخ كالمصائد كالخكازيؽ كاأللغاـ.. ككانت المقاكمة الفيتنامية التي تزكدت بالسبلح  عمى كبير

المرجع ) "يةالصيني تقاتؿ في صبلبة كترد الصاع صاعيف لمقكات األمريك السكفييتي كالعتاد
 .(54 السابؽ:

 
 : أىم المحطات التفاوضية اثانيً 
 السعي األمريكي لممفاوضات:. أ
كتركت  ،ـ1968عاـ ى كلـ تكافؽ عمى التفاكض حت ،في مكقفيا "ىانكم"قد تشددت حككمة "ل

 "نكم الحصكؿ عمى انسحاب الجيش األمريكيألنيا كانت ت ،المفاكضات تجرجر لسنكات عدة
 (.126: 2005)خميفة، 
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تزايد الجدؿ في  ،مع تكالي انتصارات الثكار كزيادة عدد الضحايا األمريكاف بصكرة مستمرةثـ ك 
إلى  "جكنسكف"مما دفع الرئيس األمريكي  ،االستمرار في المعركة لالكاليات المتحدة حكؿ جدك 

ا مف بداية أم بعد عاـ كنصؼ تقريبن ، ـ1965ديسمبر لشمالية في كقؼ القصؼ الجكم لفيتناـ ا
في محاكلة إلجراء مفاكضات، غير أف حككمة فيتناـ الشمالية كجبية التحرير الكطنية  ،المعركة

 :(55: 2005خميفة، )المفاكضات إال بشركط أربعة  ل"الفيت ككنج" لـ يرحبا بالمبادرة لعدـ جدك 
 ية.ألمريكحاب القكات ادة فيتناـ كانساستقبلؿ ككح .1
 امتناع فيتناـ الشمالية كالجنكبية عف المشاركة في حمؼ عسكرم مع بمد أجنبي. .2
 تسكية شؤكف فيتناـ الجنكبية بكاسطة شعب ىذا البمد. .3
 إعادة تكحيد فيتناـ بكاسطة طرؽ سممية مف قبؿ شعب المنطقتيف دكف تدخؿ أجنبي. .4

مدخكؿ في مفاكضات عقيمة، كفي نفس الكقت رفض ل كانةكقد كانت ىذه الشركط األربعة بم
 مف ىجماتيا في الجنكب. "الفيت ككنج"شددت قكات 

ـ، كالذم شنت 30/1/1968الربيع" في /التيت"ىجكـ مرحمة حاسمة مع إلى  مكركصمت األ"
كمف ذلؾ  ،خبللو "الفيت ككنج" سمسمة مف الضربات الكبرل ضد المدف الفيتنامية الجنكبية

 (.139: 2014)ستكف، ""سايجكف"األمريكية في مياجمة السفارة 
بعد شيريف مف ىجـك ـ، 31/3/1968في خطابو بتاريخ  أعمف الرئيس األمريكي "جكنسكف"

كقؼ عمميات القصؼ رغبة في التفاكض.. كالذم يقرأ ركاية الرئيس األمريكي  ،"التيت"
لبلستعداد  "ىانكم"يا بياف فيفرحتيـ كليفتيـ التي تمقكا  لمد بكضكح لفي مذكراتو ير  "جكنسكف"

ا، كأحضرت لو النص الكامؿ لمبياف، أف غرفة لمعمميات انعقدت فكرن "لمتفاكض؛ فيك يحكي كيؼ 
رغبتيـ في االجتماع بيـ، تاركيف ليـ حرية اختيار المكاف  "ىانكم"إلى  كأنيـ أرسمكا بسرعة فائقة

 (66-65: 2005)خميفة،  "كالزماف!
، غير "جكنسكف"خبلؿ كالية الرئيس  ىاكضات الرسمية لممرة األكلـ بدأت المف1968في مايك ك 

كخبلؿ كالية الرئيس ـ 1969مف أنكاع النجاح، كفي يناير أف التفاكض لـ يحقؽ أم نكع 
 بدأت المفاكضات مف جديد في باريس. "نيكسكف"
بعد  ،"اإلسرائيمية"-العربيةاألميركية عمى عكس المفاكضات -تناميةلفياانطمقت المفاكضات "

قكتيـ  أكجٌ  ، كىـ فيـ1968اف في ربيع سنة كير عسكرية سياسية نفسية تمقاىا األمضربة 
فقط،  افيتنامين  ااألمر الذم جعؿ االنسحاب مف فيتناـ ال مطمبن  ،العسكرية عمى األرض الفيتنامية

كـ( االح)س انتخابي بيف الحزب الديمقراطي ، كمكضكع تنافاكين ير أم اشعبين  امطمبن  ابؿ أيضن 
 .(20: 2001)فياض،  "كالحزب الجميكرم )المعارض(

كجاء  نتائج العممية الثكرية الميدانية، ،بؿ لتحصد، الدبمكماسية الفيتنامية لتستكمؿىنا جاء دكر "
الفيتنامي في  ليستكمؿ كيتكامؿ مع دكر المقاتؿ ،دكر المفاكض الفيتنامي في العاصمة الفرنسية
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كبيف آالؼ  كفركعو المتشعبة آالؼ األمياؿ، "نير الميككنغ"فاؼ كعمى ض ،الغابات كالمستنقعات
 .(20: 2001)فياض،  "المدف كالقرل كالخرب

لممفاكضات حكؿ المسائؿ التفصيمية، كخط  ىكلمريكي في الشيكر األكيز الكفد األكاف تر "
مسائؿ ال عمى الحرب.. قابمو الجانب الفيتنامي بالتركيز لاليدنة، كالمنطقة العازلة، كأسر 

كخاصة حؽ الشعب الفيتنامي الجنكبي في تقرير مصيره كاستعادة السبلـ  ،ساسيةالسياسية األ
 .(147: 1992)فياض،  "في المنطقة

المحظة التاريخية كضعت  ىذهكفي " ،ف تحقؽ أم تقدـ جدمأتتابعة دكف مرت تمؾ الجمسات مك 
ىدفيا  ،م كالسياسي كالتنظيميلكضع العسكر صبلبة اإلى  الدبمكماسية الفيتنامية، المستندة

األميركي" مف "خريطة" معادلة الصراع  إخراج "العامؿ فيالمركزم مف المفاكضات، كالذم تركز 
 .(20: 2001، فياض) "بشأف األرض الفيتنامية

التنازالت التي قامت بيا طكاؿ أربع سنكات، تدكر  ىكظمت كؿ التكتيكات كالمناكرات كحت"
ت القيادة الفيتنامية عمى أف تكفر لممفاكض الفيتنامي عامميف مف حرصك  ،لخدمة ذلؾ اليدؼ

 ،الذات في إدارة الحرب عمى ىما: تأميف الحد األقصى مف االستقبللية كاالعتماد ،عكامؿ القكة
 "الضمانات الدكلية كالتقميؿ مف تدخؿ القكل الخارجية السمبيإلى  كما المفاكضات، كعدـ الرككف

 .(174: 1992)فياض، 
ات ا في تزكيد القيادة السياسية بمعمكما ميمن لعبت الدبمكماسية الفيتنامية دكرن  ،مف ناحية أخرل"

 ،كحكؿ العبلقات المتشابكة بيف الدكؿ الكبرل ،مريكيةدارة األكافية، حكؿ االتجاىات داخؿ اإل
عظـ في معدة أماـ القيادة خيارات مفتكحة  ىمما أبق ،القضية الفيتنامية عمى كانعكاساتيا

 .(175: المرجع السابؽ) "األكقات
 

 ب. دبموماسية "الفتنمة" والستراتيجية الفيتنامية المضادة:
 في الكقت ذاتو عمدك ، ييففيتنامالفتح باب التفاكض مع إلى  الرئيس األمريكي "نيكسكف" ىسع
 ، حيث أعمف عف سياسة "الفتنمة".يامأزقديدة تخرج الكاليات المتحدة مف فكرة جإلى 

المقصكد بسياسة "الفتنمة" ىك أف ترحؿ القكات األمريكية لتحؿ محميا قكات مف فيتناـ ك "
ركج الجيكش األمريكية كمف جية أخرل خ ،استمرار المعركة مف جيةإلى  فيؤدم ذلؾ ،الجنكبية

 .(78: 2005)خميفة،  "مف المأزؽ
ابو لما قاـ بو كب مشقكات جنكب فيتناـ أف تتحمؿ الدفاع عف نفسيا، كىك أسم عمى كافف

لتحؿ  لمبنانيةت "لحد" اعندما انسحب مف الجنكب المبناني، كترؾ قكا"اإلسرائيمي"  االحتبلؿ
 لتستمر المكاجية بينيا كبيف المقاكمة المبنانية.ك مكانو، 



 

98 
 

اعتمدت القيادة الفيتنامية مف  ،طالة الحرب في الجنكب الفيتنامي عبر "الفتنمة"إمقابؿ تكتيؾ ك 
تيجية ىجكمية مضادة ككاسعة، بتكتيكاتيا العسكرية كالسياسية كالدبمكماسية، إلحباط جانبيا استرا
ات العسكرية در قررت تعزيز القف ى،كثر مف أم كقت مضأز جبية اليند الصينية يالتيدئة كلتعز 

 (260: 1990)فياض، ك  (145: 1992)فياض،  ببلد اليند الصينية الثكرية في للمقك 
ماـ أمريكية، فتحت القيادة الفيتنامية الطريؽ ية سياسة عمى الطريقة األضير لتسك كمقابؿ التح"

 التسكية العادلة، كاعتمدت السياسة الجنكبية لمثكرة الفيتناميةإلى  مريكي كممر إجبارمالجانب األ
دارة ا  مريكية لمتعجيؿ بانسحابيا، كضرب جيش ك ربع مبادرات متكاممة؛ ضرب القكات األأ عمى

مف التمركز كالتطكر، كتعزيز السمطة الثكرية في المناطؽ المحررة كتثكير الجنكب لمنعيا 
، كالقياـ بمبادرات دبمكماسية نشطة عمييا حكاـ الطكؽإمف  حدكدىا مع الكس ككمبكديا بدالن 

 .(260: 1990)فياض،  "كمتبلحقة كتكسيع الجبية العالمية المساندة لفيتناـ
إلى  ستغرقت عاميف كامميف، قد انتقمت مف التكجيو العاـإف عممية تحرير جنكب فيتناـ، التي ا"

التحديد الخاص، كخضعت آللية تنفيذ دقيقة شاركت في صياغتيا كامؿ الييئات السياسية 
خط  عمى بالمحافظة رب الثكرية لتحطيـ حرب "الفتنمة"كالعسكرية كالفنية، فكاف قرار اعتماد الح

يف النضالي كالسياسي كالدبمكماسي كالعسكرم، بيدؼ ب ىرقليجكـ االستراتيجي، كبالتنسيؽ األا
 .(292 المرجع السابؽ:) "تحرير سكاف الجنكب

 
 :ج. دبموماسية القوة األمريكية

كقد  "،جكنسكف"ثـ  "كنيدم"ك "يزنياكرإ"ا لحككمة كؿ مف الرؤساء كيسنجر" مستشارن "ىنرم كاف 
 "كيسنجر"كقد أصبح  ،"نيكسكف"اسة كف األمف القكمي خبلؿ فترة رئؤ ا لشصار بعد ذلؾ مستشارن 

 .(220: 2006)كماؿ،  "نيكسكف"الذم خمؼ  "فكرد"كزيرا لمخارجية بعد ذلؾ في فترة رئاسة 
 "مريكيةفي عيد "نكسكف" لمع اسـ "كيسنجر" كمفاكض مف مكقع ميندس السياسة الخارجية األك "

 .(145: 1992)فياض، 
سرية ثـ العمنية مع الجانب الفيتنامي لخمس بنفسو عممية التفاكض ال "كيسنجر"كقد تكلي "

 .(116: 2005)خميفة،  "سنكات متصمة
 ىيمكف التفاكض بو ىك ما يسمأف أفضؿ ما  لير  "،نيكسكف"الرئيس ، كيكافقو "كيسنجر"ككاف "
 المجكء عمى كمعناىا استعماؿ القكة العسكرية بعنؼ إلجبار القيادة الفيتنامية ،"دبمكماسية القكة"بػ

كىذا يعني أف التفاكض ستبدأه الكاليات المتحدة كىي في مكقؼ  ،لتفاكض كحؿ أفضؿاإلى 
 (.82: المرجع السابؽ) "الطرؼ اآلخر عمى الطرؼ األقكل الذم يمكنو إمبلء شركطو
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مع قناعتو التامة بأنيا الكسيمة  ،في طريؽ التفاكض مع الفيتنامييف "كيسنجر"كقد استمر "
قد طالت ىذه المفاكضات لسنكات قبؿ أف تثمر عف اتفاؽ نيائي ك  ،الكحيدة إلنياء المعركة

 .(234: 2006)كماؿ،  "ـ1973بانسحاب أمريكي مع بداية عاـ 
كانت تستخدـ كرقة العنؼ الثكرية الفيتنامية بطريقة مثالية، فكاف الفيتناميكف  في المقابؿ،"

استخداـ العنؼ العسكرم  الحد مفإلى  ، كي يبادركايفاألميركي يفعمى المفاكض يضغطكف بيا
 (22: 2001)فياض،  "تجاىيـ

 "مائدة التفاكض تحت كابؿ القنابؿإلى  ا أنيـ لف يأتكاأعمف الفيتناميكف الشماليكف دائمن كما "
 .(254: 1997)شمبي، 

 
 د. المفاوضات السرية:

تفاكض مع ـ، أنو الكقت المناسب لم1969في سبتمبر  ،"ون  مً بعد كفاة "ىكشي مريكيكف اعتقد األ
 نكفمبرشير في  "كيسنجرػ"ا منو، كطمبكا تحديد مكعد جديد لعميـ يككنكف أقؿ تشددن  ،حمفاءه
نو ال يكجد ما أ، ككاف مضمكنو الذم يميوالشير  حتى لكف الرد الفيتنامي ذاتو تأخر ،التالي

 للديستدعي ىذا المقاء! كقد تسبب ىذا التأخر في الرد في حالة مف الغيظ كالسخط الشديد 
 .(116: 2005)خميفة،  ه في مذكراتو الشخصيةاءلـ يممؾ إخفكالذم ، "كيسنجر"
 ،كمجرب قبؿ ذلؾ مرات عديدة ،ا السير في طريؽ آخرأنو مف األفضؿ دائمن  لكاف كسينجر ير "

 .(81: المرجع السابؽ) "كفي مختمؼ المكاقؼ، أال كىك "المفاكضات السرية"
، أف يتبادال "كاشنطف"ك "ىانكم"يف، يمكف لمطرفيف الرئيس ي ظؿ السريةفإنو ف "كيسنجر"كحسب "

 (.152: 1992)فياض،  "ضكاءالمزايدة التي تسببيا األ ىا عف حمالتنازالت بعيدن 
مفاكض بدأت مفاكضات سرية بيف الطرفيف، سادىا "جك جميدم"؛ فمـ يحدث أف تصافح الف

، ت العادةكما جر  ،نتياء المحادثاتأماـ الصحفييف بعد ا "كسينجر"الفيتنامي مجرد مصافحة مع 
أماـ  باردةن  صفعةن  ىا في استقبالو أك كداعو، كقد تمقا أبدن كلـ يكف المفاكض الفيتنامي مكجكدن 

 ،الفيبل التي تخص المفاكض الفيتناميإلى  عندما تكجو في إحدل جمسات التفاكض ،الصحفييف
 .(120-119: 2005)خميفة، ا مف الفيتنامييف في انتظاره! فمـ يجد أحدن 

نما كانت تنتشر في  ،األخبار مف األسرار تمكـتكف  كلـ  خبارأتترقب  ،ببلد العالـ كؿ صحؼكا 
 .أماـ المقاتؿ الفيتنامي العنيد المتغطرس ىزيمة األمريكي

 
 و. اتفاقية باريس:

ئيس ، كمف جديد ىدد الر لأخر  اكتتعثر أحيانن  ااألمريكية تسير حينن -كانت المفاكضات الفيتنامية
حؿ إلى  إذا لـ تنجح المفاكضات في التكصؿ ،باستخداـ األسمحة الذرية "نيكسكف"األمريكي 
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الكقؼ الكمي لمغارات الجكية  "نيكسكف"ـ أعمف 1973ينيي القتاؿ، كفي منتصؼ يناير 
ات السبلـ التي نجحت المفاكضات ياتفاقعقد ا لتمييدن  ،فيتناـ الشمالية عمى كالعمميات اليجكمية

 (.89: 2005خميفة، )تكصؿ إلييا في ال
الفيتناميكف فعاد  ،ـ استؤنفت المفاكضات السرية في باريس1973 مطمع عاـفي ك حيث 

 ،"الفتنمة"كفشؿ  ،خفاؽ الحرب الجكية كالبحريةإ معتبريف أف ،طاكلة المفاكضاتإلى  الشماليكف
مف  المفاكضاتإلى  فيياألمريك ىك الذم قاد ، أنومريكييف في كؿ مف الكس ككمبكدياكفشؿ األ

 .(162-161: 1992)فياض، جديد 
الذم دخؿ حيز التنفيذ ك  ،اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النارإلى  ـ عف التكصؿ23/1/1973أعمف في ك 

انسحاب القكات األمريكية مف جنكب فيتناـ خبلؿ  كيتضمف االتفاؽ: ،مف الشير نفسو 28يكـ 
طبلؽ سراح األسر  ،الشيريف التالييف لمتكقيع ، ا مف التكقيعيكمن  (15)الطرفيف خبلؿ  مفل كا 

، ال أنيا حدكد سياسية ،أنيا مؤقتة عمى منزكعة السبلح بيف الشطريفاالعتراؼ بالمنطقة ك 
ندكنيسيا كبكلنك  نشاء لجنة دكلية )مككنة مف ممثميف عف كندا كالمجر كا  مكمفة بمراقبة تطبيؽ  ،دا(ا 

 .(398: 2011)محاسيس، ي الجنكب ألؼ جندم مف شماؿ فيتناـ ف (145)بقاء ، ك االتفاؽ
تـ تكقيع اتفاؽ سبلـ بيف أربعة أطراؼ  ،في العاصمة الفرنسية باريسك  ،ـ27/1/1973في ك "

، حككمة األمريكية ىي: فيتناـ الشمالية، جبية التحرير الكطنية )فيت ككنج(، الكاليات المتحدة
صيف كفرنسا كبريطانيا كاالتحاد ال :ات السبلـ المعقكدةياتفاق عمى فيتناـ الجنكبية، كقد شيد

 .(89: 2005)خميفة،  "السكفييتي
المفاكض  ـ أف26/1/1973حينيا نشرت جريدة أخبار اليكـ األسبكعية المصرية بتاريخ 

 ىكقاؿ لو: "احتفظ بيذا القمـ حت، "كيسنجر"قممو لػ ىأعط ،بعد أف تـ تكقيع االتفاؽ ،الفيتنامي
 .(120: المرجع السابؽ)ة!" تنفيذ االتفاؽ بدق عميؾ تذكر أفت
مريكية مف أخر عممية آف انتيت أبعد  ،خيرفي اليكـ األ "سايجكف"مريكي كغادر السفير األ"

ا انتظارن  ،بناية (13)أسطح  عمى الذيف تجمعكا ،يفيمريكييف كالجنكبالتقاط ما أمكف مف األ
 .(304: 1990)فياض،  "لطائرات اليميككبتر المكعكدة

بذلؾ  ىكانتي "،سايجكف"إلى  دخؿ الشماليكف كحمفاؤىـ مف الجنكبييف ـ30/4/1975كفي ثـ 
أما بالنسبة لمكاليات المتحدة  ،ا مف أجؿ قياـ دكلة فيتنامية مستقمةعامن  (25)داـ  صراعه 

ة ىزيمة عسكرية كانلـ تكف فقط بم ،ا مف التدخؿ كالحرب في فيتناـعامن  (20)فإف  ،األمريكية
نما كانت كارثةن  ،فحسب  ـ2/7/1976 يكـ كفي ؛أخيرنا .. كمعنكيةن  كنفسيةن  كدبمكماسيةن  سياسةن  كا 

عمى تقسيـ  عامنا (22)بعد مركر  ، كذلؾقياـ جميكرية فيتناـ االشتراكية المكحدةعف عمف أي 
 .(237: 2006)كماؿ، الببلد 
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 المطمب الثالث: قراءة في التجربة التفاوضية الفيتنامية
 :قراءة عامة. أ
ب فيتناـ؟ كانت في المقاـ األكؿ كفاح أبناء الشعب الفيتنامي لمتخمص مف حكـ ماذا كانت حر "

قامة دكلة خاصة بيـ ،استعمارم كانتصر  ،قاكـ الفيتناميكف الفرنسييف كاليابانييف كاألمريكييف .كا 
 (.22: 2014)فالرشتايف،  "االفيتناميكف أخيرن 

يدييـ محدكدة، كمجاؿ المناكرة أكراؽ في ألا بالنسبة لمفرنسييف، كايف ضعيفن كاف مكقؼ الفيتنامي"
 الفيتنامي كراؽ في يدضعؼ، كاألىك األ صبح مكقؼ األمريكيأسنكات  يضيؽ.. كبعد ثمان

 .(102: 1992)فياض،  "كثيرة
ثـ جاء دكر  ،لقد أثبت الشعب الفيتنامي بطكلتو أماـ الجيكش األمريكية لسنكات طكاؿ"

يتميزكف كميـ بصفة  ،رغـ تكاضعيـ ،لسمطة الفيتناميةالتفاكض، ككاف مف الكاضح أف رجاؿ ا
ككانت  ،رغـ تغير أشخاصيـ ،مدار السنكات عمى جمعت بينيـ ،مشتركة في التفاكض لأخر 

الذم جعميـ يتعاممكف مع األمريكييف  ،الصفة األصمية الثابتة في القيادات الفيتنامية ىي الكبرياء
 .(115: 2005، ة)خميف "بكؿ صبلبة كعناد

(، المقاتؿ الفيتنامي)ككاف خمفو  (المفاكض الفيتنامي)كاف ىناؾ  ؛في باريس كما في جنيؼ"
 ثـ يساعده ،كاف النضاؿ المسمح يسبؽ النضاؿ الدبمكماسي، يغذيو، كيدعمو، كيؤكد مصداقيتو

فقد كانت  كجنيؼ ما قبؿ باريسأمائدة المفاكضات،  عمى ،أك معظميا ،فرض شركطو عمى
 .(15: 1992)فياض،  "ككانت الشركط المكاتية غير متكفرة المعادلة تختمؼ،

العمؿ  عمى كاف التركيز ،تحقيؽ النصر النيائي ىكمنذ تأسيس كحدات الدعاية المسمحة حت"
 .(318: 1990)فياض،  "السياسي في القكات المسمحة باعتباره شرياف الحياة بالنسبة لمقكات

كلكنو  ،اغير مسمح جيدن  اجيشن  أف ثبتتأر العسكرية ف حرب التحرير الفيتنامية مف كجية النظإ"
أف يخمؽ الظركؼ المطمكبة  ،يستطيع باستراتيجية كتكتيؾ مناسبيف ،يقاتؿ في سبيؿ قضية عادلة

 عف الجنراؿ جياب، حرب المقاكمة الشعبية: ، نقبلن 315: 1990)فياض، " ديثجيش ح عمى لبلنتصار
27). 

 

 الوفود الفيتنامية المفاوضة:. ب
القيادة العسكرية مجمكعة  فضمتسياسية ممتازة، ك كت في جكالت التفاكض قيادة عسكرية شار 

البداية، كىـ قادة  ذمف كبار الضباط الذيف نشأكا كترعرعكا ككاكبكا تطكر القكات الثكرية من
 منسجميف كانت تضـ ضباطان امتداد أكثر مف ربع قرف، كما  عمى مجربكف خاضكا معارؾ قتالية

ا كشارككا في المعارؾ كالكحدات عممكا معن  ،حميميف اكانكا رفاقن فالشخصي،  لالمستك  عمى
 .(305: 1990)فياض،  العسكرية ذاتيا
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ضافة إلى االتصاؿ الدائـ ، إعضاء المكتب السياسيأبرز أما القيادة السياسية فقد ضمت أ"
لقيادة العسكرية )كزير كا ،ميف العاـ(كالقيادة الحزبية )األ ،كالمفتكح بيف قيادة الكفد المفاكض

)فياض،  ""ىانكم"( المركزية في "فاـ دكنغ"كالقيادة التنفيذية )رئيس الحككمة  ،("جياب"الدفاع 
1990 :305). 

عمى تحميؿ  تشتمؿ ،كاممةو  رت القيادة الفيتنامية لكفدىا المفاكض في باريس ممفاتو فٌ ك قد ك "
الديمقراطي الحاكـ  ية، كألكضاع الحزبالعسكرية كالسياسية كاالقتصاد ،ألكضاع الطرؼ اآلخر

األميركية )البيت األبيض  كالحزب الجميكرم المعارض، كلمخبلفات بيف مراكز القكل في اإلدارة
كالمفاكضيف  ،العامة كالبنتاغكف كاالستخبارات المركزية(، كألكضاع الشخصيات األمريكية

 .(21: 2001)فياض،  "القادميف إلى باريس
حباطيا في ميدىا، كقد ا  ك  ،كيريماميكف عمى متابعة تكتيكات المفاكض األلقد حرص الفيتن"

كأحيانا تعميؽ المفاكضات أك التيديد  ،تطمب ذلؾ الكثير مف اليقظة كالحذر كطكؿ النفس
 .(180: 1992)فياض،  "بإيقافيا

 ألنو ،الفندؽ في ىيبق فأ المفاكض مف يطمب المعركة في يخسر عندما الفيتنامي كاف المقاتؿك "
 حينيا ،أخرل كمكاقع المكقع استعادة كبعد ،الميدانية الخسارة كطأة تحت يتنازؿ أف يريده ال

 .(15/3/2018)العجرمي، مقابمة،  "قكة بأكراؽ امسمحن  بالعكدة لممفاكض اإذنن  يعطكا
ككاف األمريكيكف ىـ الذيف يطمبكف مف الفيتنامييف مكاعيد لبلجتماعات العمنية أك المقاءات "
مـ يكف المفاكضكف فا ما تأتي متأخرة، غالبن  كقد كانت الردكد كاإلجابات الفيتنامية ،سريةال

ا بالمكاعيد التي يقترحيا المفاكضكف كلـ يكترثكا كثيرن  ،الفيتناميكف في عجمة مف أمرىـ
 (.183 :1992)فياض،  "عدةكانكا يتعمدكف تأخيرىا أياـ كأسابيع بؿ  ،األمريكيكف

إذا جمسا  ىكض األمريكي كىك يستجدم المكعد مف القيادة الفيتنامية العنيدة، حترأينا المفالقد "
ماـ الشمكخ الفيتنامي، كال يممؾ غير أف يكظـ أ اكجد نفسو عاجزن  ،طاكلة المفاكضات عمى امعن 

كمسمع مف العالـ  لمرأ عمىك  ،أماـ كاميرات الصحفييف ،غيظو إزاء اإلىانات الفيتنامية الثقيمة
 .(141: 2005يفة، )خم "كمو
نيـ سادة الطاكلة، أأساس  ىظؿ المفاكضكف الفيتناميكف يحتفظكف بثقة عالية في النفس، كعم"ك

 ،لـ يمتزمكا برتابة معينة، كال بطقكس ثابتة، ككانكا يكيفكف طرائقيـ في االتصاؿ بالطرؼ اآلخر
ع المفاكضيف قكمخاطبتو حسب مقتضيات الظرؼ المحدد، كاليدؼ التكتيكي المحدد، مما أك 

 .(184: 1992)فياض،  "ميركييف في حيرة دائمةاأل
 "أفيريؿ ىاريماف"بإرساؿ  "جكنسكف"قاـ الرئيس األمريكي  ـ1968يذكر أنو في ربيع عاـ "

شكؿ بقاـ ىاريماف في ذلؾ الكقت باستئجار غرفة في فندؽ  ،لمتفاكض مع الفيتنامييف في باريس
ستئجار فيبل في الريؼ لمدة عاميف كنصؼ، كبدأ الجانب أسبكعي، بينما قاـ الفيتناميكف با
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يؿ كاف فأسابيع في مناقشة شكؿ طاكلة المفاكضات،  لمد ىالفيتنامي منذ ذلؾ الحيف كعم
 .(279: 2003)داكسكف،  !"ؿ الطاكلة يعنييـ بحؽ؟ بالطبع الشك
ىك ما نجح في ك  ،أف عامؿ الكقت ال يعنيو البتةإلى  يريد أف يشير الجانب الفيتناميكاف ك 

 ذففما الذم يضيرىـ إ ،اعامن  (30) ا دامتالبراعة؛ فقد خاض الفيتناميكف حربن  ىإنجازه بمنتي
 .(279: المرجع السابؽ) مف قضاء عاـ أك عاميف في التفاكض

كانت نجاحات الفيتنامييف ممكنة، كبالشكؿ الذم جرت فيو، لك لـ يتكفر لمدبمكماسية  ما"ك 
 .(187: 1992)فياض،  "مف طراز خاص الفيتنامية دبمكماسيكف

تقميدييف جيمة  تكفر في الساحة الفيتنامية دبمكماسيكف تقميديكف، لكنيـ لـ يككنكا عسكرييف"فقد 
نما كانكا عسكرييف ثكرييف، كمثقفيف كاعيف، ليـ تاريخيـ النضالي  أك حزبييف متقاعديف، كا 

تأدية ميمات ة عف جسـ الثكرة، تدعى إلى فئة مترفة متميزة غريب الناصع، كلـ يشكمكا فريقنا أك
نما كانكاؤ م  "العممية النضالية، ككانكا جزءنا حميمنا منيافي ثكارنا حقيقييف، تمرسكا  قتة لمرئيس، كا 

 .(58 ،1998فياض، ( ك )20: 2001)فياض، 
نما كانكا في"ك حركة  المفاكضكف الفيتناميكف لـ يككنكا بميديف جامديف كما يتخيؿ البعض، كا 

ثارة الرأم العاـ )فياض،  "دائمة، كما كانكا يمجؤكف إلى جذب االىتماـ الصحفي كالتمفزم، كا 
2001 :20). 
الجبيف كالنكتة كحركة المبلمح كانت محسكبة بدقة أثناء  كتقطيبفإف االبتسامة  ؛ذلؾ رغـ

 .اكمغزاى اكمعناى االمفاكضات، ككاف لكؿ منيا مدلكلي
كلـ يتمترس عند حدكد تصنيؼ  ،حصف في زاكية حركة محدكدةالدبمكماسي الفيتنامي لـ يت"ك

 .(189: 1992)فياض،  "معيف أثناء ميماتو التفاكضية
، اكاف مبدئين  :أوًل  ؛في الكقت ذاتو اكمرنن  اكصمبن  القد كاف الدبمكماسي كالمفاكض الفيتنامي مبدئين "

االستقبلؿ الشامؿ  تحقيؽ كىيعف األىداؼ األساسية لمثكرة الفيتنامية:  اكلـ يتراجع عممين 
عادة تكحيد الكطف الفيتنامي كاالعتراؼ الدكلي بسيادتو كحدكده  كالكامؿ )الشماؿ كالجنكب(، كا 

 ة"قبميا الفرنسي، ك كيريكد القكات كالقكاعد األماإلقميمية، كلـ يساكـ في شأف المكقؼ مف كج
 . (24: 2001)فياض، 

بيا  لكؿ المحاكالت االبتزازية كالمناكرات التي قاـ، كلـ يتردد في التصدم اكاف صمبن  :اثانيً "
في القضايا اإلجرائية، كما في القضايا  ،كيكف في كؿ مراحؿ المفاكضاتير المفاكضكف األم

، كلـ يخش إظيار الميف اكاف مرنن  :اثالثً  .السياسية األساسية، ككذلؾ في المسائؿ التفصيمية
تمؾ المركنة لـ تكف مجانية أك مفتكحة،  لكفالمطمكب عندما تستدعي المحظة الحرجة ذلؾ، 

نما كانت تأتي مشركطة كمكقتة كخاضعة لحسابات  .(24: المرجع السابؽ) "دقيقة كا 
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 بعد التجربة التي خاضيا معو: ،مف كجية نظره ،ا المفاكض الفيتناميكاصفن  ،"كيسنجر"يقكؿ 
 ،بأنفسيـ ىلشمالييف ثقة ال تضاىالفيتنامييف ا لكاف لد ،تعمقيـ الشديد بببلدىـإلى  "باإلضافة

قاسينا مرارتو منذ  ا لكؿ ما ىك غريب عف بيئتيـ.. أظيركا أنيـ لـ يتخمكا بعد عف عنادو كاحتقارن 
 عمى ككانت شركطيـ: يجب ،أثناء المفاكضات اكاحدن  انقصكا مف طمباتيـ حرفن سنكات.. لـ يي 

سقاط الحككمات إ عمييا يجبكما  ،أمريكا أف تنسحب دكف قيد أك شرط مف اليند الصينية
إلى  ىذه األرض كسكؼ نبقي فييا عمى المتحالفة معيا في ىذا البمد.. قالكا لنا: نحف نعيش ىنا

بالضعؼ بؿ كأشعر  ،عمييـ استكماؿ المعارؾ يؤرقني كيزيد مف حنقي عمى صرارىـإاألبد.. كاف 
أجياؿ.. كيكفييـ أف يصمدكا صرارىـ.. إف الفيتنامييف الشمالييف مستعدكف لمقتاؿ طكاؿ إأماـ 

 "رباؾ قكاتناا  ـ إفشاؿ استراتيجيتنا العسكرية ك ببطكلة، كىدفيك أكثر منا.. لقد حاربكا بعناد بؿ 
 .(3ج-2مذكرات ىنرم كسينجر: ج عف ، نقبلن 118-117: 2005)خميفة، 

"كاف : نوبأكمؼ بممؼ المفاكضات "لي دكؾ تك" عضك المكتب السياسي الم"كيسنجر"  كيصؼ
حرب العصابات، كفي الكقت نفسو، يحسف التحدث عف إلى  الثكرات كالدعكة ترؼ إقامةيح

 .(168: 1985)كيسنجر، " ةالسبلـ بطبلق
 
 مقارنة مع الحالة الفمسطينية:. ج
، فقد كاف منظر الكفكد العربية في امقمكب تمامن  "اإلسرائيمية"-المكقؼ في الحالة العربية"

 يكية كصكؿ الكفدمر كىي تنتظر ردىات الخارجية األ ،فقةلشاإلى  مفاكضات كاشنطف يدعك
 "غير ىكاه عمى مريكيةو المكعد الذم حددتو الخارجية األبعد رفض ،ياـ متتاليةأل"اإلسرائيمي" 

 (.183 :1992)فياض، 
تسمية إلى  ترؼ ثكرم، أكإلى  جادة، فإنيا لـ تتحكؿ اكألف الدبمكماسية الفيتنامية استراتيجين "

، ككانت ليا تكتيكاتيا  في ساحتنا.. كقد كانت ذات معالـ كحدكد اجرم غالبن نضالية كما ي كتخـك
تكف مجرد عمميات ارتجالية أك  لو أصكلو كقكانينو، كلـ مستقبلن  اكأدكاتيا ككسائميا، باعتبارىا عممن 

 .(21: 2001)فياض،  "خطكات اعتباطية
في  اتذىب بعيدن  يجية الفيتنامية كانتفإف االسترات، ستراتيجية التفاكضية الفمسطينيةكبعكس اال

يعتقد المرء  التصمب كالتشدد حتىإلى  ثـ تعكد ،التفريط كاالستسبلـ نوأمركنتيا حتى يخيؿ لممرء 
في األغمب تغطي عجزىـ الذاتي أك  فمركنة الفيتناميي فكانتف، تفاكض بعد اآل أف ال

األكراؽ اإلضافية المطمكبة كتكفر لو  ،تعزز لممفاكض مركزه ـصبلبتيككانت  ،المكضكعي
 .(1/12/2014، مقاؿ( ك )الشمفة، 5/2/2014( ك )دنيا الكطف، 7/2/2017، مقاؿ)مكسى، 

كما ىي استراتيجية التفاكض  ،إف استراتيجية التفاكض الفيتنامية لـ تكف كحيدة أك معزكلة
نما كانت جزءن   ابدكره مستندن  م كافمف النضاؿ الدبمكماسي كالسياسي، الذ ا فاعبلن الفمسطينية، كا 

 االستراتيجية العسكرية ذات القكاعد التنظيمية كالسياسية.إلى  العنؼ الثكرم، أمإلى 
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يضغطكف بيا عمى  كاف الفيتناميكف يستخدمكف كرقة "العنؼ الثكرم" بطريقة مثالية، فكانكاف
المفاكض العسكرم، أٌما  إلى الحد مف استخداـ العنؼكي يبادر رئيسو  ،كيريالمفاكض األم

 الفمسطيني فقد طرح كرقة "العنؼ الثكرم" لممساكمة قبؿ أف تبدأ المفاكضات.
أف إعبلف الحككمة أك  ،كالجزائرية لك راجعناىا، اميةكما تكضح التجارب السابقة خاصة الفيتن

كعسكرية لمعدك، كأف الحككمة  السمطة قبؿ إنجاز التحرير، جاء في إطار عممية تطكيؽ سياسية
 .اأبدن  سبلحو خبلؿ مرحمة التفاكض مؽً يي  فاح المسمح، كأف الثائر لـقادت الك

 
 :الخالصة

كاف ىناؾ حيث  ،المفاكضات ىي إحدل المحطات الرئيسة في مسيرة المقاكمة الفيتنامية كانػت
ؿ اف العمؿ المسمح يغذم كيدعـ العمالفيتنامي(، ككاف خمفو )المقاتؿ الفيتنامي(، فك )المفػاكض
 عمى طاكلة المفاكضات.  فرض شركطو فيكيساعده  ،الدبمكماسػي

كالفيتناميكف لـ يتخرجكا مف المدارس الدبمكماسية التقميدية، كفي نفس الكقت لـ تكف المفاكضات 
لو أصكلو  ااجتيادات شخصية، بؿ كانت عممن  عشكائية أكبالنسبة ليـ عبارة عف خطكات 

 كقكانينو كتكتيكاتو.
استمرار المفاكضات لسنكات دكف إلى  ا في مكقفو، مما أدلمي كثيرن كلقد تصمب المفاكض الفيتنا

تحقيؽ ىدفو، كنيؿ مراده في ساحة إلى  حمكؿ، فالمحارب الفيتنامي كاف يتطمعإلى  الكصكؿ
 تنازؿ في مفاكضات تنقص مف حقكقو.الإلى  مف غير حاجة ،المعركة

مف مكاسب نجزتو أما  أف تستثمرالدبمكماسية الفيتنامية لـ تصنع النصر، لكنيا استطاعت إف 
خضعت عممية تحرير فيتناـ  كما ،، بإبداع البندقية الثائرة كالمكحدة، كالسكاعد المكافحةميدانية

التنظيمية  السياسية كالعسكرية كاألطر الييئات جميعشاركت في صياغتيا  ،آللية تنفيذ دقيقة
 .غيرىاك  كالشعبية

بطكلة شعب في التصدم ): ، ىيمحددةعكامؿ ي أربعة إف انتصار النمكذج الفيتنامي يتمخص ف
صبلبة كعناد في جكالت  - كتككف أماموقيادة تجمع الشعب مف حكليا  - كالقتاؿ كالصمكد

 .(مف حمفاء الخارج تأثيربالغ الكرم دعـ عس - عسيرةتفاكضية 
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 المبحث الثالث: تجربة منظمة التحرير الفمسطينية
 تمييد:

-13المنعقد في القاىرة ما بيف  ةالصادر في مؤتمر القمة العربي بناء عمى القرار
ـ، كالقاضي بضركرة إنشاء كياف رسمي يمثؿ الشعب الفمسطيني، انعقد المؤتمر 16/1/1964

 ،بحضكر الممؾ األردني "حسيف" ،ـ28/5/1964الكطني الفمسطيني األكؿ في القدس في 
 ،باستثناء المممكة العربية السعكدية، الخارجية لعربية عمى مستكل كزراءالدكؿ ا جميعكمشاركة 

، أعمف عف كالدة منظمة التحرير الفمسطينية )ـ. ت. ؼ( ـ2/6/1964كفي ختاـ أعمالو في 
 ممثمة لمشعب الفمسطيني، كقائدة لكفاحو مف أجؿ تحرير كطنو.

حينذاؾ،  كضمت معظـ الفصائؿ الفمسطينية ـ،1968سيطرت حركة فتح عمى المنظمة عاـ 
سمطة  المينية كالنقابية، كليا مجمس كطني يعد أعمى كلممنظمة عدد مف الدكائر كالمؤسسات

لمفصائؿ  تشريعية. قادت المنظمة العمؿ السياسي الفمسطيني كأشرفت عمى الكفاح المسمح
ـ، 1974الفمسطينية منذ أكاخر الستينيات، كحصمت المنظمة عمى اعتراؼ دكلي كعربي سنة 

 .(98: 2014)حمكد، لمشعب الفمسطيني  اكحيدن  اعين شر  بصفتيا ممثبلن 
أراضي فمسطيف التي  مف (%78)كسيادتيا عمى  ،"إسرائيؿ" كحقيا في الكجكدػاعترفت المنظمة ب

ال  .ـ15/11/1988التاسع عشر في  في المجمس الكطني الفمسطيني ،ـ1948احتمتيا عاـ 
ؿ مثـ، 1984المنظمة منذ عاـ  ، كىناؾ فصائؿ قاطعتحماس كالجيادحركتي تشمؿ المنظمة 
ككاف أكؿ رئيس  .قكات الصاعقة-القيادة العامة، كطبلئع حرب التحرير الشعبيةالجبية الشعبية 

لى اآلف،  ،ثـ "ياسر عرفات" ،ثـ "يحيى حمكدة" ،لممنظمة "أحمد الشقيرم" ثـ "محمكد عباس" كا 
 .(99: السابؽالمرجع ) كيرمز ليا عادة باألحرؼ األكلى مف اسميا )ـ. ت. ؼ(

 
 المطمب األول: تبمور فكرة التسوية السممية

ـ ركح مشركعيا السياسي منذ 1974جسد برنامج النقاط العشر الذم تبنتو )ـ. ت. ؼ( سنة "
 "أم جزء يتـ تحريره مف أرض فمسطيف عمى إقامة سمطة فمسطينيةإلى  ذلؾ الكقت؛ إذ ىدؼ

 .(1)سعد، ب. ت: 
 "عرفات"كبر مف قمقيا مف المسار السياسي أإلى  "ياسر عرفات" كاف قمؽ "إسرائيؿ" مف تكجو"

 ، الضغط العسكرم المفرط لضرب الجناح السممي داخؿ )ـ. ت. ؼ( إلى  مجأت بالتاليفالمقاـك
ىك الحيمكلة دكف بمكغ  ،ـ1982عاـ  ،كاف اليدؼ الرئيس لغزك لبنافف ،كتقكيض مساعي السبلـ

 .(316: 2007)تشكمسكي،  "فاكض ذم مشركع سياسيكطرؼ م ،)ـ. ت. ؼ( االعتراؼ الدكلي
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 ،كتشتيتيا كتدريتيا ،القكة السياسية كالعسكرية لمحركة الكطنية الفمسطينية عمى القضاءكذلؾ "
يقاؼ االنتفاضة في الضفة الغربية كقطاع غزة ـ،1967لتعكد كما كانت قبؿ عاـ  التي ك  ،كا 

 (.85-84: 2012 )برييجير، "باتت تتبكأ مركز النزاع في المنطقة

كاف المكقؼ السياسي ، ك ات التفكؾ كغياب التضامف العربيدرج ىكانت المنطقة العربية في أدن"
 .(103: 1، ج1984)الكيبلني، " ؿ"كالعسكرم في المنطقة لصالح "إسرائي

ا لممشاركة في تسكية أكثر استعدادن  ـ1982 اجتياح بيركت عاـبعد  قيادة المنظمةكأصبحت "
 .(197: 2011ك خمؼ، )أب "سممية

في االتساع في  "يإلسرائيما"ؤيد لمتسكية السممية مع الكياف كمع تزايد ضعفيا أخذ التيار الم"
 .(8: 2003)صالح،  "أكساطيا

ـٌ تحاشي التصفية السياسية عمى كغمب" الدبمكماسية الفمسطينية في ىذه الحقبة ىى
: 2013)تكاـ،  "

64.) 
انتيت مرحمة تاريخية  ،ـ1982 عاـ لفمسطينية المقاتمة مف لبنافأنو بخركج القكات ا يرل الباحث

كاممة مف مراحؿ النضاؿ الفمسطيني في مكاجية االحتبلؿ، كىي مرحمة الكفاح المسمح 
الفمسطيني الذم كانت تقكده قيادة المنظمة، كبدأت العتبارات عديدة مرحمة إعادة صياغة 

كالجاد في إنياء  مف قبؿ، كالتفكير الجدم امرفكضن الكعي الفمسطيني مف جديد، لمقبكؿ بما كاف 
عبر بكابة أخرل غير بكابة العمؿ المسمح، كىي بكابة التفاكض  ،""اإلسرائيمي-الصراع العربي

 كبكابة الحؿ السممي أك التسكية السممية لمقضية الفمسطينية. ،المباشر مع االحتبلؿ
 دكليةينية، حيث طرحت ثبلث مبادرات تكالت المبادرات التي طرحت لتسكية القضية الفمسط

رحب المجمس  ـ1983.. كفي دكرتو السادسة عشر في مارس ـ1982شير سبتمبر خبلؿ 
أساس اتحاد ككنفدرالي يقكـ بيف دكلتيف  عمى ،الكطني الفمسطيني بفكرة الككنفدرالية مع األردف

 .(64: 2015)صبلحات،  مستقمتيف
مقاكمة المسمحة لممشركع أبرز مظاىر ال ـ1987ة شٌكمت االنتفاضة الشعبية الكبرل سنك 

االنتفاضة الشعبية رافعة ليا مف  )ـ. ت. ؼ(اعتبرت ك  ،ـ1982 عدكافبعد ، الصييكني
بعد الخركج مف بيركت، لكنيا عمى الرغـ مف  امحاكالت العزؿ كالتيميش كالتجاكز، خصكصن 

انسحابيا إلى  تفضي ،سرائيؿ"تسكية سممية مع "إإلى  ذلؾ تكجيت لتكظيفيا في تحقيؽ الكصكؿ
 .(140: 2010)دبكر، مف الضفة كقطاع غزة إلقامة حكـ ذاتي عمى أراضييا 

عندما أعمنت خبلؿ  ،كانت )ـ. ت. ؼ( قد ميدت لدخكليا العممية السممية في الشرؽ األكسط
ـ، اعترافيا 15/11/1988-12انعقاد المجمس الكطني الفمسطيني التاسع عشر في الفترة مف 

ـ، كالقاضي بتقسيـ 29/11/1947الصادر عف األمـ المتحدة في  (181)ميا بالقرار رس
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الصادر  (242)ا بالقرار ، كاعترافيا رسمين "ييكدية"دكلتيف: إحداىما عربية كاألخرل إلى  فمسطيف
الذم يتعامؿ مع قضية فمسطيف ككنيا قضية الجئيف، ك  ،ـ22/11/1967عف األمـ المتحدة في 

 .(37: 1998)حكاتمة،  ية بالطرؽ السمميةكيدعك لحؿ القض
 اصريحن  االتي تضمنت اعترافن  "،ستككيكلـ"عمى كثيقة  ـ7/12/1988في  "عرفات"كٌقع "

كنبذ "اإلرىاب"، ثـ أعمنت الكاليات المتحدة  (،338ك 242)كقرارم مجمس األمف  ،بػ"إسرائيؿ"
 "في تكنس ـ16/12/1988بدأ في  كالذماألمريكية فتح الحكار مع منظمة التحرير الفمسطينية، 

 .(486: 2012)صالح، 
التي أقرىا  ،ـ استراتيجية المفاكضات كالحؿ السممي3/8/1989في اعتمدت حركة فتح ك "

 .(37: 1998)حكاتمة،  "ـ1988الذم انعقد في الجزائر في عاـ ك  ،المجمس الكطني الفمسطيني
 اكحيػدن  اماسػي، كأصبػح التفػاكض طريقػن العمػؿ الدبمك إلى  يخبػك بتحكليػا المنظمة كبػدأ دكر

 ؾلاختفػى مػف العمميػة السياسػية، كأصبحػت ىنػا "التحريػر"مصطمػح تكماؿ دكرىػا، حتػى أف السػ
 .(44 :2015 )مسارات، النسحاباك  إعػادة االنتشػار :مثػؿ ،مصطمحػات أخػرل

العراقي لمككيت في  ححدث مزيد مف الضعؼ كالتفكؾ في الساحة العربية، إثر االجتيا"
أما في اإلطار الدكلي، فقد شيدت ىذه الفترة انييار االتحاد السكفييتي كتفككو ، ـ2/8/1990

حالة إلى ، كتحكليا مف حالة المنافسة كالعداء مع أمريكا كحمفائيا ،ككذلؾ كتمة الدكؿ االشتراكية
 .(110: 2012)صالح،  "طيةفي ضكء التحكؿ نحك الرأسمالية كالديمقرا ،مف التكافؽ كاالسترضاء

  ،)ـ. ت. ؼ(عمى الدكؿ العربية ك  عمى تغيرات كسكاىا عكامؿ ضغط إضافيةشكمت تمؾ المكقد 
 بيف الطرفيف لفي ظؿ االختبلؿ في مكازيف القك ، إسرائيؿ"طاكلة المفاكضات مع " عمى لمجمكس
 .(125: 2003)شبيب، 

إلى  العربيةت الكاليات المتحدة في جر الببلد جكاء المثالية ألمريكا ك"إسرائيؿ" نجحكفي ىذه األ
 "."اإلسرائيمي-مؤتمر لمسبلـ العربي

 
 :مؤتمر مدريد لمسالم 
ثـ  ،ات جكالت أساسية مف االتصاالت السريةيالتسعين في أكاخر الثمانينيات كأكائؿعقدت "

ؿ سفيرىا بيف )ـ. ت. ؼ( كاإلدارة األمريكية، مف خبل المفاكضات الرسمية األكلى مػف نكعيػا
 .(8/12/2007 ،، نتمقاؿ، الطاىر) "ثـ بمشاركة "دينس ركس" ،(االبف) في تكنس "جكرج بيميتػرك"

الذيف خرجكا مػف بيركت  ،مناضمي )ـ. ت. ؼ(ك  قياداتبعض تكنس قد استضافت  ككانت
 .ـ1982لمبناف عاـ "اإلسرائيمي"  بمكجب اتفاقيات عقدت إثر االجتياح
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قرارات مجمس إلى  باالستنادمدريد لمسبلـ في الشرؽ األكسط،  ؤتمرمـ 30/10/1991في عقد "
 .(85: 2015)صبلحات،  "كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ ،(425ك 338ك 242)األمف الدكلي 

، اإلسرائيمي"ر الكفديف العربي ك"كبحضك  ،برعاية الكاليات المتحدة كركسيا االتحاديةكقد عقد "
األمـ ك االتحاد األكركبي، ك الياباف، ك مصر، مثؿ:  لة أخر كأطراؼ عربية كدكلي ،طرفي النزاع

 .(124: 2003)شبيب،  "، كقد تألؼ الكفد العربي مف كفكد كؿ مف سكريا كلبناف كاألردفالمتحدة
 عمييـ الذيف كافقت ،بحيث لـ يسمح لممثمييـ ،امتدنيا جدن  فمسطينيجانب الكاف مكقؼ ال"ك 

)إنديؾ،  "مف الكفد األردني ـ إال كجزءو 1991ريد سنة بحضكر مؤتمر السبلـ في مد ،"إسرائيؿ"
2010 :33). 

كاف يمثؿ  إال أنوالمؤتمر كاف باسـ )ـ. ت. ؼ(، كرغـ أف الكفد الفمسطيني المشارؾ في "
)مكي،  "في الشتات الشعب الفمسطيني المقيـ الضفة الغربية كغزة، كليس في الفمسطينيالشعب 
1999 :208). 
المنظمة بكفد مستقؿ، كقبمت بعد جدؿ أف تتمثؿ المنظمة  " أف تتمثػؿرفضػت "إسرائيؿحيث 

كليس  ،شريطة أف يكػكف أعضاء الكفد مف مكاطني غزة كالضفة الغربية ،ضمف الكفد األردني
 مف منتسبي )ـ. ت. ؼ( في الخػارج.

مف  اشكؿ نكعن قد ضمف الكفد األردني  ف قبكؿ المنظمة بأف يككف الكفد الفمسطينييرل الباحث أ
 كالكحيد لمشعب الفمسطيني. في طرحيا بأنيا ىي الممثؿ الشػرعي ،اكلك ىامشين  ،التراجع
 نجـ عف مؤتمر مدريد كجكد مساريف لمتفاكض، مسار ثنائي بيف "إسرائيؿ" ككؿ جانب عربيكقد 
( ك )صالح، 86: 2015)صبلحات، حدة، كمسار متعدد تشارؾ فيو دكؿ إقميمية كدكلية  عمى

2002 :274). 
بؿ لتسكية سممية مفركضة مف  ،لـ تكف الدعكة لممؤتمر لتحقيؽ السبلـ العادؿ في المنطقةك 

 .(237-236: 1998)عبد السميع، ا أمرىـ عسكرين  عمى األقكياء عمى المغمكبيف
كؿ طرؼ عربي عمى  بالمفاكضات المباشرة معبشكؿ كامؿ "إسرائيؿ" متمسكة كىكذا كانت 
 ميزاف القكل لصالحيا في مثؿ ىكذا مفاكضات. اختبلؿإلى  احدة، استنادن 

إلى  ، كمف ثـ انتقمت"مدريد"" في العاصمة اإلسبانية اإلسرائيمية"-بدأت المفاكضات العربية
 ،اتفاؽ بيف الجانبيفإلى  مف دكف التكصؿ ،ا، كالتي استضافتيا لمدة عاميف تقريبن "كاشنطف"

أفقد المفاكضات محتكاىا كجعميا تراكح مكانيا مما  ،بسبب المماطمة كالتسكيؼ مف قبؿ "إسرائيؿ"
 (.127: 2003)شبيب، 

ية بيف الكفد الفمسطيني، كالكفد جكالت تفاكض (10)عقد  "مدريد"كانت نتيجة مؤتمر 
جكالت مع حككمة حزب العمؿ، كلكف  (5)حككمة حزب الميككد، ك معجكالت ( 5)، "اإلسرائيمي"
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في طرح حمكؿ جادة "اإلسرائيمي"  جدية الطرؼتقدـ يذكر في المفاكضات، كعدـ  دكف أم
"اإلسرائيمي"  لمكفد الفمسطيني أف المكقؼ كلـ يمض كقت طكيؿ حتى تبيف ،الفمسطينية لمقضية

ال يختمؼ عف المكقؼ  ،برئاسة "رابيف" ،في جكلة المفاكضات السادسة مع حككمة حزب العمؿ
 .(94-93: 2011زعرب، )السابؽ مف المفاكضات في ظؿ حككمة "شامير" اليمينية 

كانت قد افتتحت في  ،إال مف خبلؿ قناة مفاكضات سرية مختمفة ،كلـ تحدث أم حالة انفراج"
 (.8: 2003)صالح،  ""أكسمك"ما يعرؼ باتفاؽ إلى  كأدت، ـ1992ديسمبر 

ضمف الكفد األردني، ككاف أداء الفريؽ  "حيدر عبد الشافي"فقد كاف الكفد الفمسطيني برئاسة "
في أدائو، كبعد أف كجدت  افكاف متكترن "اإلسرائيمي"  ريؽ، أما الفاشيرن  (22)عمى مدل  امميزن 

 ، قررت أنو بإمكانيا التكصؿ"مدريد "" أف الفمسطينييف متشددكف في مساراإلسرائيميةالحككمة "
 (.221: 2011)قمصية، " اليس في محادثات مع "المعتدليف"الكك  اتفاؽ أفضؿ مف كراءإلى 

ي مفاكضات سرية فكعقدت معيـ  ،مف حركة فتح "مجمكعة صغيرة"بالعمؿ مع  إسرائيؿ"قامت ""
كأنييا  أدارا المفاكضات السرية، ،"أبك العبلء-أحمد قريع"ك "أبك مازف-عباس محمكد"النركيج، 

ـ، 1993عاـ  أغسطسإلى  ينايرمف شير  ،جكلة (13)أشير، بكاقع  (7)االتفاؽ في فترة 
 "ياسر عرفات"مى عجؿ دكف الكثير مف التحضير كالتشاكر، كقد سعى فانتيت المفاكضات ع

 (.227: المرجع السابؽ)" االعتراؼ بالمنظمة أكثر مف أم شيء آخرإلى  حينيا
في  . ؼ()ـ. ت، فبينما (112: 2012)صالح،  "أكسمك"كجاءت المفاجأة عندما أعمف عف اتفاؽ 
، كبعد أف "استضافت النركيج )356: 2004اف، )السكيدمفاكضات عمنية مع "إسرائيؿ" في أمريكا 

: 2015)صبلحات، " اإلسرائيميةجمسات مفاكضات سرية بيف ممثميف عف )ـ. ت. ؼ( كالحككمة "
برئاسة حيدر عبد  الكفد الفمسطيني الرسمي المفاكض ، مف كراءـ20/1/1993منذ  ،(86

أشير مف  7أفضت بعد  (،112: 2012)صالح، كمف دكف عمـ معظـ قادة )ـ. ت. ؼ(  ،الشافي
أك "اتفاؽ اكسمك" "اإلسرائيمي"  "اتفاؽ إعبلف المبادئ الفمسطينيػاتفاؽ سمي بإلى  المفاكضات

 (.128: 2003)شبيب، 
 "عرفات"كقد سبؽ التكقيع عمى االتفاؽ تبادؿ رسائؿ االعتراؼ بيف الجانبيف، كمف خبلليا أكد 

اإلرىاب إلى  سبلـ كأماف، كنبذ المجكءأف )ـ. ت. ؼ( تعترؼ بحؽ "إسرائيؿ" في الكجكد ب
باعتبارىا الممثؿ لمشعب المنظمة بؿ اعتراؼ االحتبلؿ بمقا كأعماؿ العنؼ األخرل، كذلؾ

 الشرؽ األكسط. الفمسطيني، كأف تشرع في المفاكضات معيا ضمف إطار عممية السبلـ في
أكد فييا اعتراؼ )ـ.  "بيفسحاؽ راإ""اإلسرائيمي"  رئيس الكزراءإلى  برسالة "عرفات"فقد بعث "

)ـ. ت. ؼ( بػ "رابيف"مقابؿ اعتراؼ  ،يش بسبلـا بحؽ دكلة "إسرائيؿ" بالكجكد كالعت. ؼ( عمنن 
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بحؿ كؿ الخبلفات العالقة عف طريؽ "ك ،(95: 2012)برييجير، ممثبل لمشعب الفمسطيني" 
 (.83: 2010يؾ، إند) "ا بإنياء العنؼا حازمن في الرسالة تعيدن  "عرفات"المفاكضات، كقدـ 

، الذم تنقؿ بيف الخارجية النركيجي "يكىاف ىكلست" كزير اككاف قد دخؿ عمى الخط سرن 
رسائؿ االعتراؼ "بػتـ تبادليا، سميت برسائؿ  ااقتراحن  تكنس حامبلن إلى  االعكاصـ، ككصؿ سرن 

طمع ف أف يي "إسرائيؿ" بقرار فردم منو، كمف دك ػب رسالة االعتراؼ "عرفات"، كقد كٌقع "المتبادؿ
عمى األمر، ثـ كٌقعت "إسرائيؿ" الرسالة بدكرىا، كتضمنت الرسائؿ تراجعيف فمسطينييف  اأحدن 

مكقع جديد يختمؼ عف كؿ ما إلى  اإلسرائيمي""-كخطيريف، نقبل التفاكض الفمسطيني كبيريف
 .(7: 2010)الحسف،  سبقو
لكجكد، كليس االعتراؼ بكجكد االعتراؼ بحؽ "إسرائيؿ" في ا :التراجع الفمسطيني األكؿ كاف

بما يتبلءـ مع  ي"الفمسطين الميثاؽ الكطني"التعيد بتغيير  :ككاف التراجع الثاني ،"إسرائيؿ" فقط
لغاء ىدؼ  أمر يعني إلغاء الركاية الفمسطينية لتاريخ فمسطيف، االتفاقات الجديدة، كىك كا 

لغاء أسمكب التحرير عبر  .(7 المرجع السابؽ:) تبلؿالكفاح المسمح ضد االح التحرير، كا 
التفاكض  رئيس دائرة، "محمكد عباس"البيت األبيض، ككضع إلى  ذىب الكفد الفمسطينيكبذلؾ 

 ا،جديدن  امسارن ذلؾ  إثر ، كدخمت القضية الفمسطينية في"اتفاؽ أكسمك"عمى  تكقيعوالمنظمة، في 
  .ذا الحد مف التنازالتىأف يصؿ إلى  لـ يكف أحد يتصكر

 
 مباشرةالمفاوضات اللثاني: الدخول في المطمب ا

 :"أوسمو"اتفاقية . أ
: 2012)صالح،  النركيج في ـ19/8/1993 بتاريخ ىباألحرؼ األكلأكسمك اتفاؽ قع كي بعد أف 

أسابيع  3، كبعد أقؿ مف ـ27/8/1993الصحافة في إلى  ، تسربت أخبار عف االجتماع(112
في  ـ13/9/1993ا في رسمين  عميو التكقيعتـ  ،(90: 2008)بارزم، كمع ضجة إعبلمية كبيرة 

 ،"ؽ رابيفاإسح"ك "ياسر عرفات"كحضكر  "بيؿ كمينتكف"برعاية الرئيس األمريكي  ،كاشنطف
شمعكف "كزير الخارجية "اإلسرائيمي"  كعف الجانب "محمكد عباس"ككقعو عف الجانب الفمسطيني 

 (.112: 2012لح، )صاكما كقعو كزيرا خارجية أمريكا كركسيا كشاىديف  ،"سبيري
في  كاضحةن  بمبمةن  السرية في صحيفة نيكيكرؾ تايمز األمريكية أحدث إعبلف بنكد االتفاقية"

 .(23: 2010)الطراكنة، صفكؼ الكفد الفمسطيني المفاكض في كاشنطف 
 "في ظؿ اتيامات بالفساد كاالستبداد ،كأعضاء )ـ. ت. ؼ( "عرفاتػ"كتزايدت المعارضة ل"

 .(353 :2007)تشكمسكي، 
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ا ا فمسطينين عمنت تيارن أك  ،المعارضة ليذا االتفاؽ في دمشؽكما اجتمعت الفصائؿ الفمسطينية "
كالجياد  ،حماسة كحر عضاء ىذا التيار المعارض أكمف بيف  ،)ـ. ت. ؼ(ػا لمعارضن 

كما أعمنت الحركات اإلسبلمية في  ،اكالجبية الديمقراطية كغيرى ،كالجبية الشعبية ،اإلسبلمي
 (.358: 2004)السكيداف،  "لـ معارضتيا الشديدة ليذا االتفاؽالعا

الفمسطيني خبلؿ جكالت  الجانب عمى اكضاغطن  اا قكين دكرن  مارست اإلدارة األمريكية"كقد 
إلى  مف أجؿ ضماف ترحيؿ القضايا الميمة "،أكسمك"اتفاؽ  عمى قبيؿ التكقيع، ك التفاكض

 .(41: 1996، ل)تمار  "المرحمة النيائية
مرحمة إلى  تـ تأجيمياك  ،االستيطاف( -البلجئيف -االتفاؽ لـ يتعرض ألخطر القضايا )القدسف"

 .(349: 2014)الطكيؿ،  "المفاكضات النيائية
كالمقاكمة  ،(ـ1993-1987) ىلفمسطيني بإنياء االنتفاضة األكلكقد ألزمت االتفاقية الجانب ا"

 "ساسيةمطالبة بتحقيؽ أمانيو كمطالبو األلالتفاكض كحده في ا عمى كاالعتماد ،سمفناالمسمحة 
 .(148: المرجع السابؽ)
لشعب اباعتبارىا ممثمة  ،مف "إسرائيؿ"بيا اعتراؼ  عمى تحصؿ قيادة المنظمة مقابؿ ذلؾ"ك 

أف يتـ  عمى ،ا في قطاع غزة كأجزاء مف الضفة الغربيةا محدكدن ا ذاتين حكمن  ىعطى كتي  ،الفمسطيني
 .(8: 2003)صالح،  "ل خبلؿ خمس سنكاتة األخر حؿ القضايا الرئيس

 بصبغة أمنية خدماتية.  كإدارة حكـ ذاتي ،كعمى إثر ذلؾ نشأت السمطة الكطنية الفمسطينيةثـ 
 ،سكانية تحت الحكـ الذاتياحتبلؿ كؿ منطقة إلى  حؽ العكدة"اإلسرائيمي"  عطي الجيشكقد أي 

أما تسميـ إدارة  ،فييا كمنياائيمي" "اإلسر  أمف االحتبلؿ عمى في المحافظةت السمطة إذا فشم
 عمى فيك إعفاء لبلحتبلؿ مف االتفاؽ ،شؤكف التعميـ كالصحة كالبمديات كالسياحة، الحكـ الذاتي
  .(3: 2013)شفيؽ،  كؿ احتبلؿإلى  الجانب السمبي بالنسبة ىي، ك تمؾ المجاالت

:  كيؤكد "شمعكف بيرس" فقد  ،مف مجرد كممات كثرأإلى  كسمك تكصمت "إسرائيؿ"أفي "قائبلن
 .(25: 1994)بيريس، " نستطيع بدكنيا تكقيع أم اتفاقيةتنازالت لـ نكف  عمى حصمنا

أم  ،في االتفاقيات ليست مقدسة عمييا كما صرح "إسحاؽ رابيف" بأف: "التكاريخ المنصكص
 .(19: 2005)عبد الحميد،  "كتخضع لمظركؼ كالتفسيرات في حينو ،بمعني غير إلزامية

متطمبات أمنية  أف ىناؾب ،بكعي مسبؽ ،ائيؿ"أقدمت السمطة عمى التفاكض كاالتفاؽ مع "إسر لقد 
ذاتيا أف  إذا كاف لمتفاكض أف يستمر، أك إذا كاف لمسمطة ،"إسرائيمية" ال مفر مف االستجابة ليا

يككف  حتى ال ،تستمر؛ كمف الناحية المالية، عممت الدكؿ المعنية عمى ربط السمطة باألمكاؿ
 .(51)القاسـ، ب. ت: أك االلتفاؼ عمى ما تعيدت بو  ،لدييا مجاؿ لممناكرة
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مف  الفمسطيني، كلذلؾ كاف-اإلسرائيمي"االختراؽ األكؿ لقضية النزاع " "أكسمك"شكمت لقد 
كفي "اإلسرائيمي"  في المجتمع ،لدل كؿ أطراؼ النزاع ،الطبيعي أف تثير خبلفات داخمية شديدة

 في الدكؿ العربية عمى حد سكاء.ك  أكساط الفمسطينييف
 :ألسباب مختمفة "أكسمك"ككؿ كاف ىناؾ مف عارض اتفاؽ  ي الجانب الفمسطيني كالعربيفلكف 

قدمت  )ـ. ت. ؼ(البلجئيف، بؿ أبقاىـ خارج المعبة، كألف  ألنو اتفاؽ منفرد لـ يحؿ مشكمة
كذلؾ قبؿ أف تحقؽ مطالبيا  ،ـ1949عاـ بمنح الشرعية لحدكد  يتمثؿ ،اا باىظن "إسرائيؿ" ثمنن ػل

، كألف "إسرائيؿ" ظمت ـ1967مستقمة كقابمة لمحياة في حدكد حزيراف  المتمثمة بدكلة فمسطينية
ؽ تنفيذ االتفاؽ، أك أف تمتنع عف ك بحيث تستطيع أف تع ،األرض تحتفظ بزماـ األمكر عمى

 .(123: 2014)رايتر، تطبيؽ أجزاء منو 
 
 التفاقيات التفصيمية:. ب

، ككقع الجانباف الفمسطيني ةعد اتفاقيات تفصيمية سياسية كأمنية كاقتصاديةبعد ذلؾ  تعقد
التكالي: اتفاقية باريس االقتصادية حكؿ العبلقات  عمى ، كىيا" عمى العديد منيك"اإلسرائيمي

 ،ـ29/4/1994"، كالتي كقعت بتاريخ اإلسرائيميةاالقتصادية بيف )ـ. ت. ؼ( كالحككمة "
كالتي كقعت بتاريخ  ،ىرة حكؿ قطاع غزة كمنطقة أريحا )اتفاقية غزة أريحا(كاتفاقية القا

( حكؿ تكسيع الحكـ الذاتي الفمسطيني في الضفة الغربية 2كاتفاقية طابا )أكسمك ،ـ4/5/1994
 (128: 2003)شبيب، 

: 2010)البيتيني،  "ـ في طابا المصرية24/9/1995في  ىباألحرؼ األكل 2أكسمككقعت حيث "
 ،(204: 2005)الشامي،  "ـ28/9/1995في كاشنطف في ا رسمين  عمييا ثـ تـ التكقيع"، (10
 .(10: 2010)البيتيني،  "اتفاقيتي القاىرة كباريس عمى كاحتكت"

 المستكطنات كضعى  ـ2/9/1995 "كسمكأاتفاقية "ك ـ1994مايك  "قية القاىرةاتفا"مف  تناكلت كؿه 
بحيث برزت بكضكح األىمية المركزية  ،المبادئكالمستكطنيف بدقة أكبر مف اتفاؽ إعبلف 

الجزء األكبر  عمى فأبقت سيطرتيا المباشرة ،"اإلسرائيميةفي السياسة التفاكضية " لممستكطنات
بغرض تنفيذ المزيد مف المشاريع االستيطانية كقضـ المزيد مف  ،مف أراضي الضفة الغربية

 .(18)سعد، ب. ت: أراضي الضفة 
الدكرة الحادية كالعشريف لممجمس  ،ـ25/4/1996-22ما بيف  ،غزةة مدينانعقدت في ثـ 

الرئيس  بنكد مف الميثاؽ الكطني الفمسطيني، بحضكرإلغاء الكطني الفمسطيني، كالتي تـ فييا 
 (.12: 2014)الشريؼ،  األمريكي "بيؿ كمينتكف"
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في الكجكد يمي" "اإلسرائ بحؽ االحتبلؿ )ـ. ت. ؼ(قد فرض االعتراؼ الرسمي مف قبؿ قيادة ل
، تجريد الطرؼ الفمسطيني مف أكراؽ القكة، بعد أف قدـ تنازالت مجانية اكتعديؿ الميثاؽ الحقن 

ة أىـ كانبأنو بم "اإلسرائيمي"ف قبؿ الكياف كدكف مقابؿ، كقد كصؼ تعديؿ الميثاؽ الكطني م
 انتصار أيديكلكجي لمصييكنية خبلؿ مائة عاـ.

أك  "اتفاؽ الخميؿ""اإلسرائيمي"  حتبلؿة الفمسطينية كاالـ كقعت السمط17/1/1997في ك ثـ 
 ،داخؿ مدينة الخميؿعدة مف مناطؽ "اإلسرائيمي"  حكؿ انسحاب الجيش ،"الخميؿ بركتكككؿ"

 .(128: 2003)شبيب، ينظـ العبلقات في المدينة ذات الكضع المعقد  كالذم
عف الجانب الفمسطيني  عرفات""ياسر ـ تـ تكقيع اتفاؽ كام ريفر مف قبؿ 23/10/1998كفي "
كي بيؿ رياالتفاؽ الرئيس األم ، كما شيد عمى"اإلسرائيمي"عف الجانب  "بنياميف نتنياىك"ك

 .ـ4/9/1999في  "شـر الشيخ"اتفاقية  كقعت ثـ، "(62: 2010)كليد،  كمينتكف
يف مأحد المحم "ميركف بينفينستي"الحظ  ـ1994في مايك  "اتفاؽ القاىرة" عمى في تعميؽك "

إليجاب مف جديد أماـ ىز رأسو با" عرفات""" أف اإلسرائيميةكف "ؤ المرمكقيف كالمشيكريف في الش
 .(390: 2007)تشكمسكي،  "خصمو األقكل

 
 ما بعد أوسمو:. ج

كشخصية كسياسية كأمنية، بيف تيارات  عبلقات متشعبة، مصمحيةىذه األجكاء مثؿ في نشأت 
 يف"، مما أدلة كبيف األمريكييف كاألكركبييف ك"اإلسرائيميمطالس في األجيزة اإلدارية كاألمنية في

 يف".يدم األمريكييف ك"اإلسرائيميفي أو القرار الفمسطيني المستقؿ، ككضع إضعاؼإلى 
كلك مع جزء مف الشعب  ،كأصبح ىناؾ آفاؽ لحؿ سممي كبما أف المفاكضات قد بدأت

عمى طاكلة  كسيمة فعالة لمتأثير يكيدفي تسريع الت "اإلسرائيمي" ل االحتبلؿالفمسطيني، رأ
ر ، بغض النظأم مفاكضات في ىيممؾ بالتأكيد اليد الطكل ،اكاقعن  االمفاكضات، فمف يفرض أمرن 

مة لتكقيع لـ تطمب قيادة المنظمة تفكيؾ االستيطاف كمقدمقابؿ ذلؾ عف الزماف كالمكاف، 
 تركت األمكر االستيطانية عائمةتطمب تجميد النشاط االستيطاني، ك ـ حتى أنيا لتفاقيات، اال

 مفاكضات الكضع الدائـ. حيفإلى 
مف أراضي الضفة  (%18) عمى ـ لـ تكف السمطة تسيطر سكل2000عاـ  ىحتيذكر أنو "

مف أراضي الضفة تحت بند  (%25-20)تحت بند )أ(، حيث سيطرتيا األمنية كاإلدارية، كنحك 
: 2012)صالح،  "مع الصياينة ااألمني مشتركن  بينما يككف اإلشراؼ ،ا)ب(، حيث تسيطر إدارين 

113). 
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بدعكة مف  "كامب ديفيد"إلى  ،ـ2000صيؼ عاـ في  ،ذىب الطرفاف الفمسطيني ك"اإلسرائيمي"ك "
غير  ،تسكية نيائيةإلى  لمكصكؿ ،حيث عقدت مفاكضات ماراثكنية "تكفكمين"الرئيس األمريكي 

انييار المفاكضات كاندالع إلى  لدحؿ؛ مما أأف مكضكعي القدس كعكدة البلجئيف بقيا دكنما 
 .(172: 2012)صالح،  "انتفاضة األقصى بعد ذلؾ بشيريف

عربية كدكلية، ك  كية ك"إسرائيمية"،رياىات، أمتعرض الكفد الفمسطيني لضغط مف جميع االتج كقد"
كية ير األم "االلتفافات"الخداع ك مف عدةبشكؿ ممحكظ بعد خبرة سنكات  الكف الكفد اختمؼ أدائين 

 ااالتفاقيات نيائية كليست مرحمية، كصمد صمكدن  "، ساعد في ذلؾ إدراكو أف ىذهاإلسرائيميةك"
إعبلف فشؿ مباحثات إلى  ، بعد إدراكو نضج الحالة الفمسطينية،"كمينتكفػ" مما دفع، اتفاكضين 

 .(64: 2010)عبد الرحيـ،  ""ديفيد كامب"
كية سممية "إسرائيمية" فمسطينية في كؿ مف كاشنطف حدثت جكلة أخيرة مف المحادثات حكؿ تس"

 .(191: 2008)دايار،  "ـ2001يناير ك  ـ2000كالقاىرة كطابا بيف ديسمبر 
كقد تـ تبني ىذه الرؤية  ،رؤيتو لمتسكية النيائية ـ24/6/2002في  بف(قدـ جكرج بكش )االك 

 سيا )المجنة الرباعية الدكلية(،مف قبؿ الكاليات المتحدة كاألمـ المتحدة كاالتحاد األكركبي كرك 
 (خريطة الطريؽ)فيما أصبح يعرؼ بمشركع  ـ2003كتـ تعديميا بشكميا النيائي في أبريؿ 

 .(176: 2012)صالح، 
ت نقطة تحكؿ نحك إقامة دكلتيف، دكلة "إسرائيمية" بحدكد آمنة، كدكلة فمسطينية دٌ عي قد ك "

 .(146: 2012ييجير، )بر  "ديمقراطية قابمة لمحياة كمجردة مف السبلح
، االستيطاف، بالقضايا الجكىرية )القدس، البلجئيف امتعمقن  انيائين  اتقدـ خريطة الطريؽ تصكرن "

ذلؾ بتنفيذ التزاماتو، ك"اإلسرائيمي"  لـ تقدـ أم آلية حقيقية تمـز الطرؼ، كما الحدكد، السيادة..(
 مف تكفير األمف اغتصابيا، بدالن انشغمت بكيفية ضماف أمف القكة التي تقكـ باحتبلؿ األرض ك 

 .(176: 2012)صالح،  "لضحايا االحتبلؿ
إلى  ،ياي" األربعة عشر عماإلسرائيميةالتحفظات " رغـ، جاءت لتعيد المفاكض الفمسطيني كذلؾ

دكف أم مقابؿ يذكر "اإلسرائيمي"  المربع األكؿ، أم إعادة تقديـ أكراؽ حسف السمكؾ لمجانب
 .(21ت:  )سعد، ب.

كانت تجرم مفاكضات سرية استمرت " ،الفمسطينيكف منشغمكف بانتفاضة األقصىنما كاف كبي
" مقربة مف أكساط بيف مجمكعة مقربة مف الرئاسة الفمسطينية كفتح، كمجمكعة "إسرائيمية ،سنتيف

ـ ما عرؼ بػ"مبادرة جنيؼ" 2003، كقد نتج عنيا في أكاخر سنة "اإلسرائيمي"اليسار كالكسط 
 .(173: 2012)صالح،  "ككانت اتفاقية غير رسمية"اإلسرائيمي"  الفمسطيني لحؿ النزاع
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كامب "إف المفاكضات التي جرت بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك بصكرة عامة كبعد انييار كفشؿ قمة 
عادة صياغة الس ،االحقن  "ياسر عرفات"اصة، كبعد التخمص مف بصكرة خ "ديفيد الثانية  ،ةمطكا 

قامة الدكلةإلى  كليس التكصؿ ،السمطةمى أصبح ىدفيا الحفاظ عقد   ،حؿ بإنياء االحتبلؿ كا 
مف خبلؿ  "شاركف"خريطة الطريؽ التي رفضتيا حككمة  أف الفمسطينييف باتكا بعد إقرار بدليؿ

دكف التزاـ "إسرائيمي" مماثؿ  ،كاحد طرؼمف  التزاماتيـينفذكف  عمييا، اتحفظن  (14)كضع 
 (.124: 2016)منصكر كالمصرم، 

خيارات  كلمنع نشكء فقط، فاكضاتت مف أجؿ المكانأف المفاكضات  ستنتج الباحث مما سبؽ،ي
 ليس أكثر.كعمى السمطة، ك  محفاظ عمى الكضع الراىفلك  ،أخرل

 
 تكتيك أم استراتيجية؟ ؛د. العمل المسمح في النتفاضة الثانية

ذراع مقاكمة تحت إلى  ذراع التفاكض كيحتاج معياإلى  يعتقد أنو بحاجة "ياسر عرفات"كاف 
يط غير مستعد لمتفر  "عرفات"أف  "اإلسرائيمي"كأدرؾ الطرؼ  ،تسير المفاكضات ىالتصرؼ حت

 . (192: 2013)سمطاف، ـ 2004عاـ استشياده  حتىحصاره تـ ف ،بيذه الكرقة تحت أم ظرؼ
الستراتيجية  دا مف جديتبنين  استخدـ ذلػؾ ليس باعتباره "عرفات"أف الرئيس إلى  تشير التحميبلت"

نما جزءن  "اإلسرائيمي"  لمضغط عمى الجانب ،مف تكتيؾ الرئيس في حينو االكفاح المسمح، كا 
الرئيس كأىمية التفاىـ معو، كذلػؾ بيدؼ تحسيف  لبللتزاـ بتنفيذ االتػفػاؽ، ككذلؾ لمتسميـ بدكر

حيث  ،"يدكامب ديف"الذم اىتز بعد أف فشمت المفاكضات في  ،الكضع التفاكضي الفمسطيني
 "مسؤكلية فشميا "عرفات" في تحميؿ الرئيس "،بػاراؾإييكد كتحديدا " ،"اإلسرائيمي" نجح الطرؼ

 .(49، مداخمة عزمي الشعيبي: 2012)مسارات: 
ؿ ا قبيا بشكؿ تكتيكي، كخصكصن أحيانن  كرغـ أف الرئيس الراحؿ "ياسر عرفات" استخدـ المقاكمة"

ىذا األسمكب انتيى مع قدـك ـ، إال أف 2000عاـ  "كامب ديفيد"كفاتو بعد فشؿ مفاكضات 
 .(65: 2016)أحمد،  "محمكد عباس"الرئيس "

أف يذىب  وأف المفاكض الفمسطيني يمزم عمى تقكـ ،كطرؼ لو رؤية أحاديةفقد جاء "عباس" "
 (.193: 2013)سمطاف،  "كىي كرقة المطالبفقط، بكرقة كاحدة 

 
 ات:ه. العتماد عمى استراتيجية المفاوض

لمسمطة الفمسطينية، كبدأت معو مرحمة جديدة  ارئيسن  "محمكد عباس"ـ انتخاب 2005 عاـ شيد
جكىرىا السعي إلرضاء كؿ  مكاقؼ فمسطينية جديدة،إلى  المفاكضات استندتف ،التفاكض مف

 :نيجو التفاكضي فيما يمي "عباس" كقد حدد الرئيس ،المتحدة مف "إسرائيؿ" كالكاليات
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يقافيا،القضاء عمى اال - دانتيا نتفاضة، كا  دانة العمؿ الفدائي ضد االحتبلؿ. ،كا   كا 
 اعتماد منيج المفاكضات، كالمفاكضات فقط. -
 خريطة الطريؽ"."خطة  التباىي بتطبيؽ كؿ ما ىك مطمكب منو في -
 كبناء جياز أمني بإشراؼ (،منياألتنسيؽ )ال"إسرائيؿ"  تنفيذ سياسة كتعاكف أمني مع -

 (.9: 2010)الحسف،  "يث دايتكفك"الجنراؿ األميركي 
 ".السبلـ االقتصادم"يسمى بػ كالتفاكض.. مف خبلؿ ما السير بخطة مكازية لمنيج التسكية -
كبكؿ  ،كاشتراطاتو المتعمقة بالشؽ األمني"اإلسرائيمي"  كؿ المشركع عمى كىذا يعني المكافقة"

الرقابة المباشرة لمرباعية ككضع كؿ الكياف الجديد تحت  ،كمنيا تسميـ المقاكميف ،مستحقاتو
يؤىمو لقبض المعكنات  ،شيادة حسف سيرة كسمكؾ لمكياف الفمسطينيإصدار إلعادة  ،الدكلية

 .(193: 2013)سمطاف،  "المقررة لو مف قبؿ المانحيف
في الفمسطيني  كقد تـ تيميش أغمب أشكاؿ المقاكمة األخرل التي يمكف أف تساعد المفاكض

قامت السمطة الفمسطينية بمعاقبة األفراد الذيف ك ، "اإلسرائيمي"الطرؼ  معركتو الدبمكماسية مع
 .نافى مع نصكص اتفاؽ أكسمكيقكمكف بأم شكؿ مف أشكاؿ المقاكمة التي تت

"، كلكف ذلؾ لـ يعزز اإلسرائيميةظيرت السمطة الفمسطينية، ككأنيا تقـك بدكر حماية المصالح ""ك 
إلى  زات في المسار التفاكضي، بؿ عمى العكس، أدل ذلؾتحقؽ إنجاكلـ  ،مع "إسرائيؿ" مكقفيا

كالتكسعية عمى  تي استمرت في سياساتيا العدكانيةال، ك مكقفيا التفاكضي مع "إسرائيؿ" إضعاؼ
 .(65: 2016)أحمد،  "المشركع الكطني الفمسطيني حساب

ا عف بعيدن  ،ؽكمنذ ذلؾ الحيف عقدت الكثير مف االجتماعات كالمؤتمرات في إطار خارطة الطري"
 "أنابكليس"إال أف ىذه المبادرات قد جمدت كجرت محاكلة إلحيائيا في مدينة  ،اتفاقيات أكسمك

 .(147: 2012)برييجير،  ""بكش"بمبادرة مف  ـ2007في الكاليات المتحدة األمريكية في نكفمبر 
 غـ أف المكقؼر  ،"أنابكليس" مؤتمرالمشاركة في  عمى الغريب أف القيادة الفمسطينية كافقتك 

الذم عقد في ك  ،مؤتمرال ىذابحث قضايا الحؿ النيائي في ا لكاف رافضن "اإلسرائيمي" 
مجرد  ونأالمؤتمر  ذلؾا، كرأت في زمنين  ، كما رفضت "إسرائيؿ" تبني جدكالن ـ27/11/2007

 .(22)سعد، ب. ت:  اىمات مف أجؿ استمرار المفاكضاتمؤتمر دكلي لبناء أساس لتف
"إييكد "اإلسرائيمي"  لمتفاكض مع رئيس الكزراءـ 2007ئيس "محمكد عباس" عاـ كما ذىب الر "

جمسة، مف دكف أف  (60)سرية، زادت عف  أكلمرت" الذم خمؼ "شاركف"، كعقد معو جمسات
 "كامب ديفيد"كما عرضت في  ،تسفر عف أم جديد، إال اإلصرار عمى رؤية "إسرائيؿ" لمتسكية
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المستعمرات، كتكسيع المطالب  غربية، كاإلصرار عمى بناءأم اقتساـ الضفة ال الثانية،
 (.9: 2010)الحسف،  "تجاه القدسفي ا" اإلسرائيمية"
طريؽ إلى  كصمتقد ـ بأف المفاكضات 2008 عاـاعترفت القيادة الفمسطينية مع نياية "

-2008) قطاع غزة عمى "اإلسرائيمي" عدكافال عمى اكأعمنت كقؼ المفاكضات احتجاجن  ،مسدكد
 .(23-22)سعد، ب. ت:  "(ـ2009

كاستمرت حالة  ،ـ2010 عاـكما اتسـ بالتعثر ، ـ2009 عاـتعطؿ مسار المفاكضات طكاؿ ك"
)ـ. ت. ؼ( مكافقتيا في ػعمنت المجنة التنفيذية لأأف إلى  ،الجمكد في عممية السبلـ

 .(180: 2012)صالح،  "المشاركة في مفاكضات غير مباشرة عمى ـ8/5/2010
صراره"اإلسرائيمي"  التعنت كرغـ  ييكدية" عمى كتأكيده ،شركطو بعدـ كقؼ االستيطاف عمى كا 

إلى  العكدة عمى كافقت ،ـ21/8/2010ا في كتحديدن  ،إال أف القيادة الفمسطينية ،إسرائيؿ"
كبدأت بذلؾ مرحمة جديدة مف المفاكضات برعاية دكف شركط مسبقة! بفاكضات المباشرة الم

 .(23)سعد، ب. ت:  إال أف ىذه الجكلة لـ تدـ طكيبلن  ،ـ2/9/2010أمريكية في 
مفاكضات غير  عمى االتفاؽإلى  كالتي أدت ،فبرغـ الجيكد التي بذلت الستئناؼ المفاكضات"

 (10)ا لبلستيطاف لمدة ا مؤقتن مقابؿ إعبلف "إسرائيؿ" تجميدن  ،ثـ مفاكضات مباشرة ،مباشرة
التي ك  ،كء رفض "إسرائيمي" قاطع لتمديد فترة التجميدأشير، إال أف تمؾ الجيكد انيارت في ض

 (.180: 2012)صالح،  "ـ26/9/2010انتيت في 
بالرغـ مف الخطكة  ،ـ2012ك ـ2011كاستمرت حالة الجمكد في مسار التسكية طكاؿ سنتي "

كشافية بيف الجانبيف الفمسطيني التي قامت بيا المممكة األردنية باستضافة لقاءات است
 .(23ت:  )سعد، ب. "ـ2012في يناير  ئيمي""اإلسراك
 ،ـ2013 يكليكفي في كاشنطف "اإلسرائيمي"  بدأت جمسات التفاكض الفمسطينيثـ "

 تحت الرعاية األمريكية، في ظؿ مكاقؼ "إسرائيمية" متطرفة، كفي ظؿ رفض فمسطيني كاسع،
 كالضغكط العربيةكمع ذلؾ أصر الرئيس "محمكد عباس" عمى التجاكب مع الرغبة األمريكية، 

 رغـ عدـ التجاكب مع الشركط الخاصة بكقؼ االستيطاف، كاستمرت ،الستئناؼ المفاكضات
 .(15: 2013)فراعنة،  "المحادثات تحت الرعاية كالكصاية األمريكية

الدبمكماسية الفمسطينية مف إقناع كدفع المجتمع الدكلي  لـ تتمكف ـ2013نياية العاـ  ىكحت"
كحؿ  ،إنجاح المفاكضات عمى "إسرائيؿ" لحمميا عمى ممارسة ضغكط فاعمةل ،كقكاه المؤثرة

نياء االحتبلؿالقضية الفمسطينية كفقن   ا لمرؤية الفمسطينية المتعمقة بإقامة الدكلة الفمسطينية كا 
 .(71: 2015)صبلحات،  ""اإلسرائيمي"
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أم إلى  ممية السبلـعفي ات التي قدميا الجانب الفمسطيني كلـ تدفع كؿ التنازالت كاإلغراء"
 .(23ت:  )سعد، ب. "ـ1967حدكد الرابع مف حزيراف  عمى خطكة نحك إقامة دكلة فمسطينية

ضمف ممارسات منيجية تبنتيا  ،بقيت عممية نقض االتفاقيات المكقعة ظاىرة "إسرائيمية" متكررة
" باالستمرار في ميةاإلسرائي" المتعاقبة، كما تميزت السياسية التفاكضية "اإلسرائيميةالحككمات "

 ،عد حد ممكفأبإلى  طالة أمد ىذه المفاكضاتإلك  ،ا لمكقتكسبن  ،التفاكض مف أجؿ التفاكض
 سمكب لمحيمكلة دكف حدكث أم متغيرات جكىرية لصالح الجانب الفمسطيني. كتطكير ىذا األ

ل ،ذه المفاكضات يمكف "إسرائيؿ"إف إطالة أمد ى"  عمى مف فرض كقائع جديدة ،حد كبير ىكا 
السمطة  عمى فرض مزيد مف الضغكط عمى كبما يعزز مف قدرتيا ..األرض الفمسطينية

 .(136: 2003)شبيب،  ""اإلسرائيميةالفمسطينية لمقبكؿ بالمطالب أك الشركط "
، عف قضايا أساسية كمبدئية تجربة تقديـ التنازالت لقد تمت تجربة طريؽ االعتداؿ.. كما تمت"

ف قاكمة االحتبلؿ، ككانت النتيجة أمطمبيا كقؼ م الكامؿ عف طريؽ قبكؿكتـ إرضاء "إسرائيؿ" ب
و سياسي كتفاكضي جرت تجربتو بأشكالمنيج  التسكية أصبحت أبعد كأبعد، كبيذه النتيجة يسقط

المنطؽ اآلخر المضاد، لكنو إلى  ( إاٌل الذىابامنطقين (كأنماطو كألكانو كافة، كال يبقى بعد ذلؾ 
 .(9: 2010)الحسف،  "يبدك أنيا غائبة بالكامؿك  ،إرادةإلى  يحتاج

راكدىا أنو ما زاؿ يأظيرت مكاقؼ قيادة السمطة الفمسطينية ف فإ؛ رغـ ذلؾيرل الباحث أنو 
المنظمات الدكلية إلى  يا ترفع شعار المجكءأنيف"، ك لمفاكضات مع "اإلسرائيميإلى االحنيف لمعكدة 

بأىداؼ كآليات  ،مكف أف ينبثؽ عنو خطة كاضحة المعالـا يا استراتيجين ، كليس قرارن فقط  كتيديد
 الدكلية. محددة لمعمؿ مف خبلؿ المنظمات

 
 و. تدويل القضية 

 ،فالطرؼ الفمسطيني يتحرؾ خارج طاكلة التفاكض ،ا شبو تاـيشيد مشركع التفاكض انسدادن "
لؤلمـ المتحدة كمنيا اتجو بمشركع  ،يجاد نقاط ارتكاز جديدة كأكراؽ جديدة لمعبإأمؿ  عمى

ا مدعكما بالنظاـ العربي الذم يريد ىك أيضن  ،لطمب االعتراؼ بالدكلة الفمسطينية كحؿ الدكلتيف
 .(193: 2013)سمطاف،  "ا لممناكرة لمخركج مف حالة العجزأف يجد ىامشن 

 التػي تتعمػؽ بتحسػيف مػف كجيػة نظػره، أف يغيػر فػي بعػض قكاعػد المعبػة ،ازف""أبك م يريػد"
بمعنػى أنػو يريػد  أم ،بشػركط فييػا أفضميػات المفاكضػاتإلى  لمعػكدة ،شػركطو التفاكضيػة

كضػػي، كىػػذا التفا طاكلػة المفاكضػات لتعزيػز مكقفػوإلى  اسػتحضار العنصػر الدكلػي لمفمسػطينييف
 (.237الشعيبي:  ، مداخمة عزمي2015)مسارات،  "يع الدكلمالرئيس مػػف المجت ا أرادهمم اػدن ح جضكا
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، كأراد أف يكػكف ىنػاؾ جػدكؿ زمنػي سمفنادد الحػدكد قبػؿ التفػاكض أف يحػػ"أبك مازف" أراد "
اد أف يمعػب فػي مػا يعػرؼ أر  أنوالمفاكضػات؛ أم إلى  نعػكد لممفاكضػات، ثػـ قػاؿ بعػد ذلػؾ

باعتبارىػا مفاكضػات ثنائيػة، يغيػر فػي مسػار المفاكضػات،  "مرجعيػة المفاكضػات"، كلكػف لػـػبػ
ف كاف يشػجع كجػكد إشػراؼ دكلػي عػف  كدخػكؿ أطػراؼ عربيػة مػع أطػراؼ دكليػة أخػرل بديػبلن  كا 
 (.237، مداخمة عزمي الشعيبي: 2015)مسارات،  "الرباعيػة، لكػف التفػاكض ىػك تفػاكض

الفمسػػطينية أعػكاـ  القيػادةأضػاعت  ، مف فتح المسار األممي بعػد تكقػؼ المفاكضػاتكبدالن 
طرحتو ضمف متأخرة، كخطكة  ،كعندما طرحت الخيار األممي، ـ2011ك ـ2010ك ـ2009
  .استئناؼ المفاكضاتمف أجؿ كاستخدمت ككسيمة تكتيكية لمضغط  ،عػدة خيػارات

ي مجمس األمػف فإلى  السػير في الخيػار األممػي؛ قامػت بتقديـ طمبإلى  حتى عندما اضػطرت"ك 
تعذر حصكليا عمى تأييػد رغـ إدراكيا ب ،عمى العضكية الكاممة لمحصػكؿ ـ2009 سبتمبر

القرار  كعالتي مف دكنيا ال يمكف عػرض مشر ك  ،التسعة مف أعضاء مجمس األمف األصػكات
العضكية الكاممة، يحصمكا عمى  كلك حصؿ الفمسطينيكف عمى األصكات التسػعة فمػف ،لمتصكيت

، مداخمة ىاني 2013)مركز الدراسات المستقبمية،  "بالمرصاد يركػي يقػؼ ليػذا القػرارألف الفيتػك األم
 .(106-105المصرم: 

 السػبلـ مػف خػبلؿ تدكيػؿ القضيػة الكطنيػة،إلى  مػف حيػث المبػدأ ال تناقػض بيػف السػعي"
 كالقػػكؿ بتدكيػػؿ ،كمػػة كممارسػػتياأك المجػػكء إلييػػا، كال تناقػػض بيػػف القػػكؿ بالمقا كامتػػبلؾ القػػكة

 كالمفاكضػػات ،كااللتػػزاـ بالشػػرعية الدكليػػة، كتكظيػػؼ كؿ أدكات حػػؿ الصػػراع األخػػرل القضيػػة
 كالكسػػاطة كالتحكيػػـ، ككاقػػع العبلقػػات بيػػف الػػدكؿ، كحتػػى داخػػؿ المجتمػػع الكاحػػد، يؤكػػد عمػػى

، مداخمة إبراىيـ أبراش: 2015)مسارات، " ف السػبلـ كامتػبلؾ القػكة أك السػعي إلييػاعػدـ التناقػض بيػ
232.) 

تحريػر فيتنػاـ، كجبيػة  ككؿ حػركات التحػرر، بػؿ كأكثرىػا ممارسػة لمعمػؿ العسػكرم كجبيػة"
مػا  ،المسػمح تدكيػؿ قضيتيػا، إمػا لحصػد نتائػج العمػؿإلى  تحريػر الجزائػر، كانػت تسػعى كا 

مػا اسػتجابة لمطالػب دكليػة كمسػاعي كسػاطة  .(233المرجع السابؽ: )" كاسػتراحة مقاتػؿ، كا 
ز المكقؼ الفمسطيني عز ، يالفمسطينية لحؿ القضيةكجكد مكقؼ إقميمي كدكلي أف يرل الباحث 

صكؿ ، في الك ""اإلسرائيميالمفاكض  ساىـ في إبراز ثقة المفاكض الفمسطيني أماـيك الداخمي، 
 .سابقنابيف الجانبيف  ات التي كقعتيحؿ لجميع االتفاقإلى 

انقسـ الفمسطينيكف عمػػى أمػػكر يجػػب أف تكػػكف محػؿ تكافػؽ كطنػي، ألنيػا فقد لكف كلؤلسؼ، 
كانقسػػمكا حػػكؿ خيػػار السػػبلـ،  انقسػمكا حػكؿ المقاكمػة المسػمحة،بيعتيػا ال تقبػؿ التعػارض، فبط

 حػػكؿ المكقػػؼ مػػف الشػػرعية الدكليػػة. كانقسػػمكا
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 والسمطة في التجربة التفاوضية لممنظمةلث: قراءة االمطمب الث
المرحمية المتتالية تكشؼ عف خمؿ  " في محطاتيا التسككيةاإلسرائيمية" إف المفاكضات الفمسطينية

: 1996)فياض، لكطنية السياسية كالثكابت ا فادح في األداء كاألداة، مع انتياؾ صارخ لممرجعية
2). 

يف تكقيع ، ككذلؾ حؼ( أخطأت حيف دخمت مشركع التسكيةكال تزاؿ األياـ تثبت أف )ـ. ت. 
دكنما أم مقابؿ عمى األرض، كىناؾ  ،بكؿ ثقميا كبكثير مف التنازالتكما بعده،  "أكسمك"اتفاؽ 

 الية:، نذكرىا في المحاكر التالتجربة التفاكضيةىذه العديد مف المآخذ عمى 
 
 :"أوسمو"حول اتفاقية . أ
كسمك بداية نياية التفكير بإزالة "إسرائيؿ" بفعؿ عربي، فقد كرس ىذا االتفاؽ تحكؿ أيعتبر اتفاؽ "

 .(109: 2001)النابمسي،  "التفاكض الدبمكماسيإلى  المقاكمة الفمسطينية مف العمؿ العسكرم
ة لقت المنظمأكماسي الفمسطيني، إذ ملحظة فارقة في العمؿ الدب "أكسمك"اعتبر تكقيع اتفاؽ ك "

ي سكل عمى العمؿ الدبمكماس بؽً كلـ تي السبلح كجمدت العمؿ العسكرم كاعترفت بػ"إسرائيؿ"، 
 .(8-6: 2013)عبد الحي،  "ككسيمة لتحرير األرض بضمانات مف الرباعية الدكلية

خيار  لالفمسطينية سك  كتـ اعتماد مبدأ كحدانية الخيار السياسي؛ أم أنو ال خيار أماـ السمطة"
 .(3)سعد، ب. ت:  "المفاكضات ثـ المفاكضات

، كأصبح الحؿ اإلسرائيمي"" تـ اختزاؿ مفيكـ الدبمكماسية الفمسطينية بالمفاكضات مع الجانبك "
 .(72: 2013)الصالحي،  "عمى المفاكضات يقضية الفمسطينية يعتمد بشكؿ أساسبالنسبة لم

" كمسارات "اإلسرائيمي-يف مسار المفاكضات الفمسطينيـ بككرس االتفاؽ االنفصاؿ التا
كفتحت الباب  ،حالة انقساـ كبيرة في الصؼ الفمسطينيإلى  كأدت ،المفاكضات العربية األخرل

، ""اإلسرائيميامة عبلقات دبمكماسية مع الكياف إقإلى  أماـ االنظمة العربية كدكؿ العالـ اكاسعن 
 .(148: 2014)الطكيؿ، تحكـ النزاع بيف الطرفيف كأخرج األمـ المتحدة كمظمة دكلية 

)صالح،  "الشعب الفمسطينيإلى  لقد انفردت قيادة )ـ. ت. ؼ( بإقرار اتفاؽ أكسمك دكف الرجكع"
2003 :9). 

مف أرض فمسطيف المحتمة  (%77)ػػ الكجكد كبشرعية احتبلليا ل كاعترفت بحؽ "إسرائيؿ" في"
 .(110: 2012)صالح،  "مفاكضات أم عمييا كالتي ال تجرم، ـ1948 عاـ
حيث تضاربت  ،كذلؾ ظيرت ازدكاجية التمثيؿ بيف )ـ. ت. ؼ( كالسمطة الكطنية الفمسطينية"

 .(27/8/2007 ،)عكض، مقاؿ "الصبلحيات كتعددت مرجعيات العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني
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سسات كبذلؾ تـ تيميش عمؿ )ـ. ت. ؼ(، كتعزيز ىيمنة السمطة الفمسطينية عمى المؤ 
 مع االحتبلؿ. كتركيزه عمى المفاكضات ،كتراجع أشكاؿ العمؿ الدبمكماسي الدبمكماسية،

عف كاىؿ  اكبيرن  رفع ثقبلن  االحتبلؿ،ض مع إف قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية كنتيجة لمتفاك "
ر ا، فصاا كعربين كما انعكست بعض القيـ فمسطينين  ،عف تحرير فمسطيف األنظمة العربية العاجزة

، كحمفاء األمس أعداء  ا،التفاكض عقبلنين  كالتصالح حكمة، كصار أعداء األمس أصدقاء اليـك
 .(53: 2012)القمقيمي كأبك غكش،  "اليكـ

ا عمى المساندة كاستطاعت أف تؤثر سمبن  مقابؿ ذلؾ كمو، حققت "إسرائيؿ" إنجازات دبمكماسية،"
ا شريؾ جاد في العاـ الدكلي عمى أني لرأممف خبلؿ إظيار نفسيا أماـ ا ،الدكلية لمفمسطينييف
 .(3: 2016)أحمد،  "حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينيةإلى  المفاكضات، كتسعى

كلـ  ،ا أك صاحب حؽ أك قضية عادلةكلـ يعد الفمسطيني يحظى بأم تعاطؼ باعتباره مظمكمن "
المغتصب أك باعتباره جيش احتبلؿ أك الطرؼ الظالـ أك "اإلسرائيمي"  الطرؼإلى  يعد ينظر

 .(11: 2013)شفيؽ،  "242المتشدد أك المتيرب مف تطبيؽ قرار مجمس األمف رقـ 
 
 تنازلت بال مكاسب:. ب
ا كالجمكس كتفن  ،ا لكجوإف البراجماتية الفمسطينية الجديدة سمحت ألكؿ مرة بالتفاكض كجين "

بة بكؿ  مف المطالبدالن  ،كالكصكؿ إلى حمكؿ كسط يرضكف فييا بنصؼ رغيؼ الخبز ،بكتؼ
 .Friedman & Haberman, NYT: 1991)) دكف الحصكؿ عمى شيء" ،الرغيؼ

لقد جرل تآكؿ ثكابت البرنامج الكطني بسبب التنازالت التي قدميا المفاكض الفمسطيني عمى "
"، اإلسرائيميتحت ضغط التردد " كاف يضطر مدار السنكات العشريف مف التفاكض، حيث

ي الػػذم قػادتػو الػكاليػات المتحدة عمى كالضغط الػدكل جية، كتغيير الحككمات المتتالية مف
لممبادئ األساسية في "اإلسرائيمي"  تقديـ حمكؿ لمرفضإلى  أخرل، الػطػرؼ األضػعػؼ مػف جية

 (.45، مداخمة عزمي الشعيبي: 2012 ،)مسارات "الفمسطيني البرنامج الكطني
 مف دكف إلزاـ الجانب ،اإلجراءات التفصيميةب "كسمكأ"لقد انشغمت االتفاقيات المكقعة منذ "

 )سعد، ب. "ـ1967بتطبيؽ القرارات الدكلية كاالنسحاب مف األراضي المحتمة سنة "اإلسرائيمي" 
 .(21ت: 

 المنظمةكألف  ،مرحمة المفاكضات النيائيةإلى  تـ تأجيمياك  ،كلـ يتـ التعرض ألخطر القضايا"
الذم  اإلسرائيمي"الكـر "بمدل  افقد أصبح األمر مرتبطن  ،االقكة إطبلقن إلى  تعيدت بعدـ المجكء

 .(113: 2012)صالح،  "يممؾ عناصر القكة كأكراؽ المعبة
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البلجئيف كالقدس كالمستكطنات كالحدكد  :ساسية كالمتعمقة بمستقبؿبكؿ ترحيؿ القضايا األشكؿ قك 
 ،سير العممية التفاكضية مىع انقطة ضعؼ انعكست الحقن  ،المرحمة النيائيةإلى  المياه كالسيادةك 

 .(2ت:  )سعد، ب.السبلـ في لة تجميمية لصكرة المحتؿ الراغب حاإلى  كتحكليا
يختزؿ الكثير مف ، ـ2011رتيا قناة الجزيرة في يناير ما كشفت عنو الكثائؽ التي نش لعؿٌ ك 

عف العدد متخمي لاستعداد المفاكض الفمسطيني  أثبتتحيث  ،التجربة الفمسطينية في المفاكضات
يمنحيـ  ،"اإلسرائيمي" ا تشجيعية لمجانبكما قدمت عركضن  ،األكبر مف البلجئيف الفمسطينييف

 و في أحد المقاءات بين "صائب عريقات"، حسب كصؼ "التاريخ الييكدم"أكبر "أكرشميـ" في 
 .(23: المرجع السابؽ) "جكرج ميتشؿ"المبعكث األمريكي بيف ك 

المجانية قبؿ دخكؿ  كاف يقدـ تنازالتو، ض الفيتناميعكس المفاك عمى ، إف المفاكض الفمسطيني
نما ضٌمنكا خطاباتيـ  قاعة المفاكضات، فالفمسطينيكف لـ يدخمكا القاعة بمطالب الحد األقصى، كا 
الفمسطيني في المحطات  األكلى تنازالت مجانية قبؿ أف تبدأ المفاكضات الفعمية، كلعؿ الحضكر

كم عمى طكالصيغة، كاف ين ، مف حيث الشكؿ)، كالمتعددة، ككاشنطفمدريد(التفاكضية األكلى 
 .(11: 2001)فياض، تنازالت غير ثانكية 

سطيني ىك الرئيس ف العنصر المقرر الكحيد لمقرار الفمأمريكيكف كف" كاألأدرؾ "اإلسرائيمي لقد
ى مر الذم جعميـ يكجيكف الضغط المباشر كالمكثؼ عم، األم مؤسسةأفقط، كبمعزؿ عف 

 شخص الرئيس لتحقيؽ تنازالت ببل مكاسب.
 

 :ج. األوراق واألدوات التفاوضية
إلى  وحيؿ الكفد المفاكض كمعظـ مستشاريتـ االستغناء عف أدكات المرحمة العمنية، كأ لقد

ماد ، كتـ االعتمبميمات التفاكض السر  قامت ،ااالستيداع، كتـ استحضار أدكات جديدة كمين 
كالتجريبية، ة طكاؿ أعكاـ الفردية كاالستعراضي كتكرست ،حد ما إلى عمى شخصيات مغمكرة

 كقدمتكالمحتكل،  لمتعكيض عف الخمؿ في المكضكع ،كجرل التركيز عمى الرمكز كاألشكاؿ
التفاكضية، كغمب عمى األداء الرئاسي المبالغة في  فقداف األكراؽ بسبب ،فادحةالتنازالت بصكرة 

 (.19: 1996)فياض، المناكرات 
زمنػى  كسػقؼ ،المفاكضػات دكف ضمانػات دكليػةإلى  ما فقػد الجانػب الفمسػطيني قكتػو بذىابػوك"

، مداخمة عبير 2015)مسارات،  "حػؿ نيائػي لمقضايػا العالقػةإلى  محػدد، مػا أضػاع فػرص التكصػؿ
 .(209ثابت: 
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ف أكراقيـ التي يمك جميعفقد أسقط الفمسطينيكف  ،كعمى خبلؼ العمؿ المقاـك لحركات التحرر"
حت ف أشكاؿ المقاكمة األخرل، كما طر أف تدعـ خيارىـ التفاكضي، كلـ يعد ىناؾ أم مساندة م

 (.22: 2001)فياض،  "كرقة العنؼ الثكرم لممساكمة قبؿ أف تبدأ المفاكضات
كبالمنطؽ السياسي المجرد  ،طينية خارج عف سياقاتو المكضكعيةإف التفاكض في الحالة الفمس"
ف القكة كامتبلؾ أسبابيا ىي التي إ ،لبلزمةأكراؽ القكة اإلى  كال يستند ،المقاكمةإلى  يفتقرنو فإ

ف جنكح العدك لمسبلـ كالتفاكض، ىك ثمرة لمجياد ا  السمـ، ك إلى  امف شأنيا دفع العدك اضطرارن 
راؽ القكة، ا عف المقاكمة، كدكف أف يمتمؾ أك كالمقاكمة كامتبلؾ القكة، كمف يفكر بالتفاكض بعيدن 

 .(23/7/2010 "،خالد مشعؿمقابمة مع " صحيفة السبيؿ،) "نحك االستسبلـ افإنو يذىب عممين 
اإلمكانات  ف برعكا في استخداـ جميعيأف الفيتنامي الفيتناميةالحظنا في التجربة التفاكضية "

بامبك،  الطبيعية كالبشرية كالمادية المتكفرة لدييـ، مف أكبر سمسمة جبمية حتى أصغر قضيب
األميركي  كمف أعقد سبلح سكفياتي تكفر ليـ حتى أبسط بندقية صينية، لمضغط عمى المفاكض

رباكو رىاقو كا   .(23: 2001)فياض، " كا 
المحظة، عمى استخداـ الحد  الفمسطيني لـ يجرؤ، حتىك  المفاكض العربيفي المقابؿ فإف "

نما ل ،وديل الية المتكفرةاألدنى مف اإلمكانات الطبيعية كالبشرية كالعسكرية كالم تعزيز مركزه، كا 
األمر الذم دفع  ،أنفسيـ افتقد أبسط أكراقو، أم كحدة الحركة كالتكتيؾ بيف المفاكضيف العرب

المرجع )ة"تقاد ذلؾ المكقؼ الفمسطيني عبلنيانإلى "القدكمي"  رئيس الدبمكماسية الفمسطينية
 .(37-32 :13/4/1998مة الكسط، : مذكرات فاركؽ القدكمي، مجانظر) (،23: السابؽ

بحث، فالكفاح المسمح أسير لمقيادة، كليس القائد إلى  إف الكفاح المسمح أيضاٌ مكضكع يحتاج"
 .(99 :الحكت، مداخمة شفيؽ 2007تكنة، مركز الزي) "ا لمكفاح المسمحأسيرن 

عمى األقؿ  ،النصر المكعكد بعد، لكنيا نجحت حتى اآلف إف الدبمكماسية الفمسطينية لـ تصنع"
: 2001)فياض،  "األسؼ كالرثاءإلى  الميمة بطريقة تدعك في تبديد الكثير مف أكراقنا التفاكضية

25). 
 

 د. الطاقم المفاوض:
حيد لحؿ القضية ك ك رغـ اعتماد السمطة الفمسطينية عمى المفاكضات كخيار استراتيجي "

 لفمسطينييف كفؽ معيار الكفاءة، بؿنيا لـ تحرص عمى اختيار الدبمكماسييف اأالفمسطينية، إال 
 ا لمعيار الكالء بالدرجة األكلى، كبقي العديد مف الدبمكماسييف فياستمر اختيار الدبمكماسييف كفقن 

 .(86: 2016)أحمد،  "لفترات طكيمة مكاقعيـ
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في أم فرد مف فريؽ أكثر مف عشريف سنة دكف تغيير  فقد مضى عمى الفريؽ المفاكض"
)عبد الحي، عمى عدـ قدرة السمطة عمى تجديد ذاتيا  ئيؿ"، كىك أمر يدؿ"إسراالتفاكض مع 

2014 :34.) 
لمكادر  ،الخبرة الدبمكماسيةضعؼ ك  ،كضعؼ الحنكة السياسية ،اتضعؼ اإلمكانإلى  إضافة"

 حراز تقدـ مممكسإمع تردم األداء الفمسطيني في المفاكضات كعدـ  ..الدبمكماسي الفمسطيني
  .(27/8/2007 ،)عكض، مقاؿ "ة الفمسطينية عبر المفاكضاتصعيد حؿ القضي عمى

ؿ الدبمكماسية، يممؾ خمفية في أصك  كذلؾ عدـ كجكد أم خبير في مجاؿ القانكف الدكلي، أك مف
 اتفاؽ فيكعبر مفاكضات لدبمكماسييف غير مؤىميف، اتفاؽ أكسمك تـ  .. كماكالتفاكض الدكلي

 ضمف تنازالت فمسطينية في قضايا أساسية،غير ناضج كغير مكتمؿ، كتـ عمى عجؿ، كت
 .(245: 2008)الصمادم، صياغاتو فضفاضة، كغير قابمة لمتنفيذ عمى األرض كانت ك 
المفاكضكف العرب، كالفمسطينيكف عمى كجو  عمييا عمينا أف نتذكر الحالة المزرية التي كاف"

ؿ الخرائط كاألسماء في مجا كفىماالتحديد، إذ كانكا في كثير مف الحاالت التفاكضية، ج
 .(21: 2001)فياض،  "كاألرقاـ

جنكب قطاع –" خاف يكنسمحافظة "ب (يصالمكا)تحدث عف منطقة  "ثنبيؿ شع"لدرجة أف "
كانت ه االسـ الصحيح، فك أعط مف ـالعدك ىجيش فإف ضباط كلؤلسؼ  ،بمفظ )النكاصي( -غزة

 .(15/3/2018 مقابمة، العجرمي،) ""إذعاف"مفاكضات بحؽ 
 لتبع القيادة الفمسطينية مقاربة مقنعة في تركيبيا لمطكاقـ المفاكضة، ففي أحياف كثيرة جر لـ ت

كلـ يعطكا  ،ا بشأف الممؼ التفاكضيسمفن كا عد  كلـ يي  ،ضـ أعضاء لـ يكف لدييـ الكفاءة المميزة
استبعد أشخاص، ليس بسبب نقص  لكفي أحياف أخر  ،تعميمات كاضحة مف قبؿ صاحب القرار

اختيار خبراء كمفاكضيف  لالتفاكضي، كفي بعض األحياف جر  عنادىـفاءة، لكف لتجنب في الك
مكر دعـ المفاكض في األ عمى بدال مف أف يقتصر دكرىـ ،قحمكا في أخذ كعطاء تفاكضييفأ

أف تعميمات متناقضة أعطيت لمجاف تفاكضية مختمفة، إلى  كذلؾ تشير بعض الكثائؽ ،الفنية
 .(51: 2011)منصكر،  !عف مكاقؼ متعارضة في الجمسة الكاحدةحتى أف مفاكضيف عبركا 

ة الفمسطينييف دخمكىا دكف خطة شاممأف إلى )أكسمك كأخكاتيا(  "أحمد قريع"ة تشير ركاي"
كعدـ  ،جيمو بالتاريخإلى  "قريع"يشير ، ك ككاضحة، كأدارىػا أشخاص ببل خبرة كال معرفة كافية

كما يبيف أف القيادة العميا  ،يف"ع مع "اإلسرائيميتاريخي لمصراال قدرتو عمى بحث البعد
تقاريره عف جكالت التفاكض، كأنيـ كانكا  ، لـ يقكمكا بقراءة"عباس"ك "عرفات"لممفاكضات، 

 "قريع"كيتيـ  ،كيذا في حيف لـ يكف ىناؾ سبب الدعاءو  ،عكف التقدـ في العممية السمميةيدٌ 
 .(93أبراش: إبراىيـ ، مداخمة 2012)مسارات:  ""القرارات الفردية في اتخاذػ"ب "عرفات"الرئيس الراحؿ 
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 ،الدكليك  فمسطينييف عمى المستكل المحميفقد استمرت طكاقـ الدبمكماسييف الاالنتقادات رغـ ك 
تشكيؿ كزارة الخارجية العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني، كقد استمر ذلؾ حتى بعد  دارةا  في قيادة ك 

كجكد إلى  رغـ الحاجة الممحة لمفمسطينييف ،لدبمكماسي الفمسطينيكاعتماد القانكف االفمسطينية، 
كمتنكعة مف الدبمكماسييف، كخاصة أف السمطة الفمسطينية اعتمدت عمى العمؿ  كفاءات عالية
 .(67: 2016)أحمد، خبلؿ المفاكضات كخيار كحيد لحؿ القضية الفمسطينية  الدبمكماسي مف

 جات التدريبية الخاصة بكؿ دبمكماسي، كعدـ كجكدعدـ كجكد اىتماـ باالحتياا أيضن نجد 
 امتيازات خاصة لمكادر الدبمكماسي، أك إتاحة الفرصة لمككادر الشابة لتحمؿ المسؤكلية في أم

 إطار عمميا، أك تفكيض الصبلحيات ليا، كنقص في الندكات الفكرية، كحمقات التدريب التي
 تدريب مكظفييا، كاطبلعيـ عمى كؿ جديد ، كىي تعتبر ضركرية بيدؼالخارجية كزارةتنظميا 

 كمستحدث في عالـ الفكر السياسي كالعبلقات الدكلية، ككؿ المشكبلت كالقضايا التي تطرأ
 عمى الساحة الفمسطينية كالعربية كالدكلية، كبالتالي إعطاء الفرصة ليا كإلبداعاتيا، لتككف قادرة

 ، كتسخيرىا لخدمة العمؿكافة أشكالياعمى التعامؿ بركح العصر، كاستخداـ التكنكلكجيا ب
 .(20/9/2008)أبك عباه، نت: الدبمكماسي 

األمر الذم  ي،المستمر لطاقمو التفاكضي األساس فمـ يتردد في التغيير"اإلسرائيمي"  أما الجانب"
سمح لو بالمراكغة كبتجاىؿ أم مكقؼ إيجابي يككف قد عبر عنو مفاكض "إسرائيمي" سابؽ في 

ستطيع تذكير المفاكضيف الفمسطينييف "الدائميف" بمكاقؼ مرنة، ربما يككنكا قد الكقت الذم ي
 .(52: 2011)منصكر،  "عبركا عنيا في سنكات سابقة

الفمسطينييف الخرائط البلزمة  ليف" كلـ تكف لدا ال يصدؽ أف الخرائط كانت بيد "اإلسرائيميكمم"
 ،لمفمسطينييف فكرا ىأم مناطؽ ستعطكف" كقد قرر "اإلسرائيمي ،عندما جرت مفاكضات أكسمك

 .(232: 2006)فيسؾ،  "كأم مناطؽ ستبقي قيد المساكمة فيما بعد
كالمقاربة التفاكضية  المكاقؼإلى  ىذا الفشؿ في تحقيؽ التطمعات الكطنية الفمسطينية زمى عي قد ك 

اـ بممفات كاإللم المفاكضيف الفمسطينييف كانت تنقصيـ الكفاءة الفمسطينية، فمنيـ مف قاؿ إف
الدكلي، كالبعض  عدـ تأسيس مكقفيـ التفاكضي عمى القانكف عمييـ التفاكض، كمنيـ مف أخذ

إنجميزم لـ يفيمكه  المداكالت، المغة اإلنجميزية، كمكافقتيـ عمى نص تأكيد جيميـ بمغةإلى  ذىب
اؽ قد ألف مف شأف أم اتف ،أف المفاكضات كانت عديمة الجدكل أصبلن  مف أعمف، كمنيـ حقيقة

)منصكر، بيف الطرفيف، أم أف يعكس عدـ التكافؤ بينيما  أف يعكس ميزاف القكل ،ينجـ عنيا
2011 :49-50). 
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لغة الحكار التفاكضية الرسمية، كالتي تصاغ بيا كىي ال يجيد المغة اإلنجميزية،  يـبعضكاف لقد 
، كعدـ العربية لغتيـ األـاالتفاقيات الدكلية الرسمية، كظيرت الطامة األكبر في عدـ تمكنيـ مف 

(، ككممتي )نكاصي( ك )مكاصيتفريقيـ بيف كممتي )أراضي( ك )  .(.أراضو
لقد انتقد كثيركف المفاكض الفمسطيني عندما ظير سمككو كأنو تنقصو الرزانة كالكقار "

كالبركتكككؿ الرسمي.. كالتفاعؿ الكيميائي مع المفاكضيف مف الطرؼ اآلخر داخؿ كخارج قاعة 
 .(55: 2011)منصكر،  "اكضاتالمف
كانت ف، بالضعؼكاف األداء يتصؼ أكثر فأكثر  ،أسمكب المفاكضات السريةإلى  مع الجنكحك "

)فياض،  "مرجعية، كمفاكضات ببل حدكد كال معتقدات ثابتة الحصيمة دبمكماسية ببل ضكابط كال
1996 :27.) 

أك  ،و ىاجس النجاح الشخصيمف يدفع"اإلسرائيمي"  في المقابؿ لـ يكف ىناؾ في الجانب"
 ،أك تحرير الصفقات ،أك بناء العبلقات التجارية ،أك تحقيؽ المكاسب المادية ،الطمكح السياسي

ا ا ألبسط قكاعد المفاكضات: "ال يجكز أف يككف لممفاكض مصالح"، كفقن لقد كانكا يعممكف كفقن 
 .(40: 2008)عريقات،  "لعدـ جكاز تضارب المصالح

كال بد مف اختيار  ،بمكماسية األبكاب الخمفية أكثر خطكرة مف المفاكضات نفسياباختصار فإف د"
 "حيث ال بد مف استبعاد أصحاب الطمكحات الشخصية ،جيد لدبمكماسيتنا في ىذا المجاؿ

 .(86: 2001)النابمسي، 
إرادتو ف، لمتفاكض ال يممؾ أم تفكيض شعبيأصبح المفاكض الفمسطيني  يرل الباحث أف

سمكبتاف، كليس بينو كبيف العدك أم نكع مف التكافؤ، كرغـ أف المفاكض الفمسطيني قد كحريتو م
ا في تجربتو الطكيمة في المفاكضات مع االحتبلؿ، إال أف كؿ تمؾ الخبرة لـ تمكنو استفاد كثيرن 

 اك يشكؿ عبئن أاكض عما يزيد عف حاجة "إسرائيؿ" مف تغيير أسمكبو التفاكضي، كقد أصبح يف
جندتيا، كدخمت المفاكضات في متاىة ال مخرج منيا، تحقيقا لمغاية أم كفؽ أ ،يايعم
 .(مفاكضات مف أجؿ المفاكضات) :"اإلسرائيمية"
 

 ه. مكان المفاوضات:
ك تأثيرات مف أم ضغكط أاختيار المفاكضيف المتحرريف مف في المفاكضات السياسية يفترض 

شخاص تحت أاكض مف يار الطاقـ المفف يتـ اختأخر في المفاكضات، لكف جانب الطرؼ اآل
بما في ذلؾ تحركيـ ككسائؿ  ،حياتيـ بكؿ تفاصيميا مرتبطة بإجراءات احتبللية ،االحتبلؿ

ضافية عمى قضايا إ عباءن أصيـ مرتبط باالحتبلؿ، فيذا يضيؼ اتصاليـ، ككؿ شيء يخ
 .(58)المشني، ب. ت، جريدة حؽ العكدة: ع  التفاكض
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سيككف  حينيافالمحتمة،  اضير مكاف اختيار كفد التفاكض مف خارج األكاف باإل يرل الباحث أنو
كامتيازات  ،كضغكطات الحياة اليكمية ،ا مف ضغكط كثيرة ليا عبلقة بسيطرة االحتبلؿمتحررن 

 .كغيرىا  VIPالػ
المكقؼ التفاكضي الفمسطيني إجراء المفاكضات في القدس إلى  مف األمكر التي أساءتكذلؾ 
مثؿ  ،عف عقدىا في مكاف محايد ىإذ ال غن ،أك شـر الشيخ كاشنطف حتى أك ،"تؿ أبيب"أك 

كإلعطاء جمسات التفاكض صبغة  ،"اإلسرائيميةلمتقميؿ مف الضغكطات الخارجية ك" ،سكيسرا
 .(52: 2011)منصكر، رسمية بركتكككلية 

 
 و. الطرف الوسيط:

لذم رعي المفاكضات الفمسطينية الكحيد اك الجانب الفمسطيني مف أف الطرؼ الثالث  ىعانلقد "
 .(60: 2011)منصكر،  "ىك حميؼ "إسرائيؿ" كخاضع البتزازىا المستمر ،"اإلسرائيمية"
آلية تضع إلى  االلتزاـ بالشرعية الدكلية.. كافتقدتإلى  قد افتقرت خطكات السبلـ األمريكيةف"

استدراجو العتماد نيج  ىعم كعممت ،يف"قدـ المساكاة مع "اإلسرائيمي عمى المفاكض الفمسطيني
 )الحسف، "المرحمة النيائيةإلى  كالمعقدة كتأجيؿ القضايا الصعبة ،البدء في تسكية القضايا السيمة

1997 18). 
فيػو  بالقػدر الػذل مارسػت"اإلسرائيمي"  لػـ تمػارس اإلدارة األمريكيػة أم ضغػكط عمػى الجانػب"

" التػي اإلسرائيميةلمقبػكؿ بالمقترحات " ،ؿ العربيػةعمػى السػمطة الفمسػطينية كالػدك  اضغكطػن 
بالشػركط الدكليػة،  أصبحػت اإلدارة األمريكيػة تعتقػد أنيػا مشػركعة، كلػـ تطالػب "إسرائيؿ" بااللتػزاـ

، مداخمة عبير ثابت: 2015)مسارات،  "جانػب "إسرائيؿ" فػي مراحػؿ المفاكضػات كافػةإلى  بػؿ كقفػت
209.) 

 عمى بة الطرؽ االلتفافيةيتمرسكف في لع ،ا أخرلكمعو أمريكا كأطرافن "اإلسرائيمي"  انبكاف الج
ا لتعزيز ركائز أىداؼ محصنن "اإلسرائيمي"  فريؽ المفاكضات الفمسطيني.. في حيف كاف الجانب

، .. كعندما كانت تفتح الطرؽ االلتفافيةلخبلؿ تحقيؽ المكاسب قصيرة المدطكيمة األمد مف 
تحت ذرائع ليا أكؿ  ،الرسمي يغمؽ أبكابو أماـ المفاكضات الرسمية"اإلسرائيمي"  اكضكاف المف

 التنازالت ثـ تعكد القنكات الرسمية إلقرار ما حدث عمى يتـ الحصكؿ ىحت ،كليس ليا آخر
 .(39-38 :2008)عريقات، 

لصالح  لقد عممت الكاليات المتحدة بشكؿ كبير عمى مكاصمة تحقيؽ الخمؿ في مكازيف القكل
 ايف" محسكمة سمفن ائج المفاكضات بيف الفمسطينييف ك"اإلسرائيميكىك ما يعني أف نت ،"إسرائيؿ"

الذم يعني أف أم تسكية ستككف "إسرائيؿ" ىي الرابح األكبر منيا،  لمصمحة األقكل، األمر



 

129 
 

ابؿ مق ،"اإلسرائيميةالفمسطينييف لمقبكؿ بما تمميو السياسات " عف تكجيو الضغط عمى فضبلن 
 .(جيتقرير استراتي، 2011مركز الزيتكنة، )عزكؼ الكاليات المتحدة عف الضغط عمى "إسرائيؿ" 

تقكـ عمى إضعاؼ "اإلسرائيمي"  كقد انتيجت اإلدارة األمريكية استراتيجية في الصراع الفمسطيني
إعبلف يف"، فعمى الرغـ مف ثـ تدفعو لمتفاكض مع "اإلسرائيمي ،أبعد حدإلى  الفمسطيني الطرؼ
 يا اعترضت عمى المشركع الفمسطينيفإن ،المتحدة تأييدىا إلقامة الدكلة الفمسطينية الكاليات

أياف "كما جاء عمى لساف الناطؽ باسـ الخارجية األمريكية  ،إعبلف الدكلة مف جانب كاحدب
 ،)صحيفة عكاظالدكلة يتـ مف خبلؿ التفاكض بيف الطرفيف"  : "إف الحصكؿ عمى" حيث قاؿكيمي

 .(17/11/2009السعكدية، 
مما يزيد مف ضعؼ المفاكض  ،كىي ترغب في أف يتـ التفاكض في ظؿ االنقساـ الفمسطيني

مساعد كزيرة الخارجية  "جيفرم فيمتماف"الفمسطيني لصالح تحقيؽ مكاسب "إسرائيمية"، فقد صرح 
نحف نتفيـ ، مازف مكقفنا بيذا الخصكص ي"لقد أكضحت ألب :األمريكية لشؤكف الشرؽ األدنى

الكحدة، إال أنكـ لف تحصمكا عمى دكلة إذا تشاركتـ مع منظمة إرىابية، كفي نظرنا إلى  تطمعكـ
 .(8/2/2011 لندف، القدس العربي،صحيفة )" "إرىابية"منظمة  حماس ىي

األمريكي  في الدكر امممكسن  اتكشؼ تغيرن  ،إف المراقبة الدقيقة لمسار التسكية منذ اتفاؽ أكسمك
، كاستبدالو شرافياستبعاد دكره اإل "أكسمك"ا عمى المفاكضات، فقد تكرس منذ فن رً شٍ لـ يعد مي الذم 

ف"، ك اإلسرائيمي" بالتفاكض المباشر مع الكياف عمى  كاف لو أف يتدخؿ فعميو أف يفعؿ ذلؾ بناءن  ا 
 ،نما لمضغط عمى الطرؼ الفمسطيني كالعربيا  ك  المفاكضات ال ليتدخؿ في ،طمب "إسرائيمي"

فيما يتعمؽ بمسار "اإلسرائيمي"  أكراقيا لمكياف ،طائعة ـأ راضية أـ كارىة ،ىكذا سممت أمريكاك 
 .(22: 2013)شفيؽ،  التسكية كمصيرىا

 
 ز. ميزان القوى:

ا مف المفاكضات االخػتػبلؿ اتفاؽ بعد مركر أكثر مف عشريف عامن إلى  ما منع التكصؿإف 
سرائيؿ" بمخططيا االحتبللي االستيطاني، كاستمرار تمسكيا الػفػادح فػي مػيػزاف الػقػكل كتمسؾ "إ

تحققو قكة أكبر، كما ال تحققو "إسرائيؿ" عمى طاكلة  بقناعة بأف ما ال تحققو القكة يمكف أف
المفاكضات يمكف تحقيقو بخمؽ الكقائع االحتبللية عمى األرض، كبفرض الخطكات األحادية 

، مداخمة 2012 ،)مسارات كاف ىناؾ مفاكضات أك لـ يكفالتي لجأت كيمكف أف تمجأ إلييا، سكاء 
 (.36عزمي الشعيبي: 

المكقؼ إلى  ال جداؿ في أف ميزاف القكل العسكرم كالمكقؼ األمريكي يميبلف بشكؿ فاضحك 
دخؿ المفاكضات المتتالية  ،ـ1993 عاـبعد إعبلف المبادئ ، ".. كالطرؼ الفمسطيني"اإلسرائيمي
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باالدعاء أنو "يفاكض نفسو"، كأف أم اتفاؽ "اإلسرائيمي"  لمطرؼ لدرجة سمحت ،كأنو ميزكـ
الجانب الفمسطيني إلى  إسرائيمي" يحكؿ"-"فمسطيني ما ىك إال اتفاؽ "إسرائيمي-"إسرائيمي"

 .(53-52: 2011)منصكر،  أكثرلتكقيعو ليس 
"، اإلسرائيمي"-عربيتعتبر قػرارات الشػػرعية الدكلية إحدل األدكات الدبمكماسػػية لحؿ الصراع الك "

 فخضعػت كعمى الرغػـ مف ذلؾ، فقػد أسػقطت مسػيرة التسػكية مرجعية العديد مػف ىػذه القػػرارات،
" كاشػتراطاتيا المسػتمرة، ككاف مػف الخطأ االنتقػاؿ مػف مبلءات "إسرائيؿإلكازف القػكل، كبالتالي لت

التي شيدىا  فػي ظؿ التحكالت ،فاكضيةمػا يمكف تسػميتو بالشػرعية التإلى  الشػرعية الدكلية
 "األمريكية ف "إسرائيؿ" مدعكمة مػف قبػؿ الكاليات المتحػدةإالكضع اإلقميمي كالدكلي، حيػث 

 (.206-205، مداخمة عبير ثابت: 2015)مسارات، 
في ظؿ استمرار مكازيف القكل  ،لـ تكف المفاكضات التي شيدناىا كالتي يمكف أف نشيدىا"

بؿ مف أجؿ إدارة الصراع أك  ،حؿإلى  مف أجؿ التكصؿ ،عميو مؤثرة عمى ما ىيكالعناصر ال
، إف حؿ الصراع منذ أعكاـ "دينيس ركس"بلـ كما قاؿ عممية مف دكف س، كما يقكلكف النزاع

نجاز الدكلة ذات السيادة عمى حدكد   ،تغيير قكاعد المعبة بشكؿ جكىرمإلى  بحاجة ـ1967كا 
)منصكر كالمصرم،  "ياىا الفمسطينيكف كيعممكف عمى أساسا يتبناة جذرين كىذا يتطمب مقاربة مختمف

2016 :124.) 
كاقع، كال يمكف إجراء إلى  إف المفاكضات بيف طرفيف تكاجيا بالسبلح تعني ترجمة مكازيف القكل"

التراجع، كحيف يغيب ضغط المقاكمة الفمسطينية إلى  مفاكضات مف دكف ضغكط تدفع باالحتبلؿ
كيشعر بأنو قادر عمى االستمرار ما دامت  بلؿ يصبح االحتبلؿ ىك القكة المييمنة،عمى االحت

)المشني، ب. ت، جريدة حؽ  "معو كاحتكائو الضغكط التي يكاجييا مف النكع الذم يمكف التعامؿ
 .(58العكدة: ع 

خمؽ  ليست قادرة عمىأنيا ك ، األرضال بد مف إدراؾ أف المفاكضات تحصػد مػا ىػك قػائـ عػمى ك 
العصػا السػحرية" التي تقمب الحقائؽ كمكازيف القػكل، كبالتػالي عػمى "حقائؽ جديدة، فيي ليست 

قادرة عػمى جمػع أكراؽ القػكة كالضػغط الفمسػطينية كالعربية  ،الفمسػطينييف اتبػاع استراتيجية جديدة
ير مكازيف القكل، كجعػؿ عمى تغي ،كتحقيؽ إنجازات مستمرة متراكمة قػادرة مػع الػزمف ،كالدكلية

تحت  ،الكضع الذم عاشتو جنكب أفريقيا في سنكاتيا األخيرةب"إسرائيؿ" تعػيش في كضػع شػبيو 
 .(112، مداخمة ىاني المصرم: 2013 )مركز الدراسات المستقبمية، كالمقاطعة كالعقكبػات تأثير العزلػة

احتبلليا نتيجة  ،وكضػع تخسر فيػإلى " يسرائيماإل"دكلة االحتبلؿ إذا لـ تصػؿ يرل الباحث أنو 
ر أف يتغػيبسيكلة فبل يمكػف ، فإنو أكثر مما تربح ،المحتمةالفمسطينية لؤلراضي كاغتصابيا 

 .مف الغطرسة كالعمك كفرض الشركط التفاكضية مكقفيا الحالي
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 المدافعون عن أوسمو:. ح
 كاقعية"، كيقكلكف إف ىذا ىكيتيمكف خصكميـ "بالعدمية" ك"عدـ الالمدافعكف عف اتفاقيات أكسمك 

 .أفضؿ ما يمكف تحصيمو في ظؿ اختبلؿ مكازيف القكل، كالعجز العربي كاإلسبلمي
، أف ىذه االتفاقيات شكمت فرصة لػػ )ـ. ت. ؼ( كشعب فمسطيف لبناء الحقائؽ عمى األرضك "

قامة السمطة الفمسطينية ة الضـ آل عمييا قبؿ أف تقضي ،نقاذه مف أرضإقاذ ما يمكف نا  ك  ،كا 
، كقبؿ أف يتـ تذكيب أك تضييع قضية فمسطيف نفسيا، كيذكركف أف "اإلسرائيمية"كالمصادرة 

بالشعب الفمسطيني كبحقكقو السياسية كالمشركعة، كما  ا"إسرائيؿ" اعترفت في ىذه االتفاقية رسمين 
ضفة كالقطاع ا بالكحدة اإلقميمية لمممثمة ليذا الشعب، كاعترفت أيضن المنظمة مرة ب اعترفت ألكؿ

 (.278: 2002)صالح، 
 

 الخالصة
حمكؿ إلى  التحرر في العالـ في مراحؿ معينة مفاكضات، ككصمتحركات خاضت كؿ لقد 

المفاكض الفمسطيني الرسمي أعطى  لنزاعاتيا بالتفاكض، فبل بػأس مػف الػتػفػاكض، لكف
كذلؾ بسبب  ،«اكضاتمف أنػا أدرس» :قكؿعند الشخص يتردد ا، كأصبح سيئن  ااسمن  المفاكضات

 الفمسطيني.الرسمي طريقة التفاكض 
بعد  ،نفسو تزايدت فجكة عدـ ثقة الرأم العاـ الفمسطيني بخيار المفاكضات كطاقـ التفاكضكقد 

التمسؾ تحقيؽ البرنامج السياسي القائـ عمى إلى  طريؽ ال يفضيإلى  كصكؿ ىذا الخيار
سربت لكسائؿ اإلعبلـ، كأظيرت  لمفاكضات التيكثائؽ اؤكد ، كما تاسترجاع الحقكؽك بالثكابت 

 التقديميا، كدكف أف تبدم قيادة المنظمة استعدادن  تقديـ تنازالت مف مفاكضيف لـ يفكضيـ الشعب
 ذلؾ.إلى  الذم أفضى إلجراء عممية مراجعة لنيج التفاكض

 إال الميزاف إف استمرار الػدكراف في حمقة المفاكضات في ظؿ ميزاف القكل القائـ لف يزيد ىذا
ال بد مف إعادة قراءة الكاقع الفمسطيني كاإلقميمي كالدكلي لذلؾ  ،بلؿلصالح دكلػة االحػت اختبلالن 

عادة ترتيب  ،كاالستفادة مف المتغيرات االستراتيجية التي تعمؿ لصالح القضية الفمسطينية كا 
كاالبتعاد عف  ،ككضع برنامج كطني يستجيب لطمكحات الشعب الفمسطيني ،البيت الفمسطيني
عادة القضية الفمسطينية الكطني، حالة التفرد بالقرار أف ال ك  ،كاإلسبلميمحيطيا العربي إلى  كا 

 .بإذف اهلل تعالى التحريرإلى  كصكالن  ،نانضالنا ك ، في طريؽ جيادأكراؽ القكة التي بأيدينانفقد 
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 ثالثالفصل ال
 "وفاء األحرار" إدارة مفاوضات صفقة

 (م2011-2006) ىلتحرير األسر 
 
 

 تمييد 
 

 :وما سبقيا من تجارب  "شاليط" عممية أسر المبحث األول 
 تجارب سابقة لعمميات أسر كتبادؿ المطمب األول: -
 ية األسرل ضمف اتفاقيات "التسكية"قض المطمب الثاني: -
 ـ2006عاـ  كالحراؾ السياسي "شاليط" عممية أسر المطمب الثالث: -

 
  :وفاء األحرار"ضات صفقة إدارة مفاو المبحث الثاني" 

 ـ(2008-2007)مة األكلى مف المفاكضات المرح المطمب األول: -
 ـ(2010-2009)المرحمة الثانية مف المفاكضات  المطمب الثاني: -
 ـ2011المرحمة الثالثة كاألخيرة مف المفاكضات  المطمب الثالث: -
 صفقة "كفاء األحرار" كدالالتيا المطمب الرابع: -

 
 وفاء األحرار"صفقة تجربة مفاوضات قراءة في : لثالمبحث الثا" 

 مراحؿ الصفقة كمجرياتيا المطمب األول: -
 أداء المفاكض الفمسطيني المطمب الثاني: -
 ما بيف النقد كاالستنتاج الصفقة المطمب الثالث: -

 
 ممخص 
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 "وفاء األحرار"مفاوضات صفقة  إدارة: ثالثلفصل الا
 م(2011-2006) لتحرير األسرى

 
 تمييد:

الفمسطينييف دكف تفريؽ  لذيب عمى األسر عشتى أنكاع القير كالت"اإلسرائيمي"  ارس االحتبلؿم
أك حتى اعتبار األسرل الفمسطينييف  ،القكانيف الدكلية كخطكرة انتياكياإلى  دكف االلتفاتيـ، ك بين

ية التسك عجزت مفاكضات كقد  تطبيؽ االتفاقيات الدكلية التي تراعى أكضاعيـ. كأ ،أسرل حرب
 .عف تكفير الحد األدنى مف مطالب األسرل الفمسطينييف كحقكقيـ" ة"اإلسرائيمي-الفمسطينية

سمة بارزة تميزت بيا ، عمييـ كتعد عمميات أسر الجنكد كالمستكطنيف مف أجؿ التفاكض
تبع لؤلحداث يتضح لو مدل االىتماـ البالغ الذم تكليو قكل المقاكمة تكالم ،المقاكمة الفمسطينية

نفذت فييا األجنحة  ،د بالدـ خبلؿ مسيرة سنكات طكيمةحيث إف ىذا الدكر تعمٌ  ،ية األسرللقض
 العديد مف عمميات األسر لجنكد كمستكطنيف ،حماسحركة خاصة ك  ،العسكرية لقكل المقاكمة

 ."إسرائيمييف"
كدكؿ مصر "اإلسرائيمي"  تبادؿ لؤلسرل ما بيف حككمة االحتبلؿال جرت عشرات عممياتكقد 

كمنظمة التحرير الفمسطينية بفصائميا  كاألردف كسكريا كلبناف كمنظمة حزب اهلل المبنانية
مف سجكف االحتبلؿ  المختمفة، تـ بمكجبيا إطبلؽ سراح آالؼ األسرل الفمسطينييف كالعرب

 في ما ،، كاستعادة المئات مف جثاميف الشيداء المحتجزة لدل سمطات االحتبلؿ""اإلسرائيمي
 .ابر األرقاـ"مقػ"يعرؼ ب
تحرير  بيدؼ ،أىـ كأنجح التجارب التفاكضية فم، ""كفاء األحرارفقة صخيرة، ة األقفصككانت ال

عبة التي صركؼ الظرغـ طكؿ مدتيا كرغـ الكذلؾ ، "اإلسرائيمي" األسرل مف سجكف االحتبلؿ
 ؿ مف الدراسة.صا الفذى فييؿ صأحاطت بيا، كىك ما سنتعرض لو بالتف

 
 وما سبقيا من تجارب "شاليط": عممية أسر المبحث األول

 أسر وتبادل عمميات المطمب األول: تجارب سابقة ل
النكعية بتاريخ  "الكىـ المتبدد"خبلؿ عممية  "إسرائيمي"حماس بأسر جندم حركة لعؿ نجاح "

األذىاف عمميات األسر التي نفذتيا المقاكمة خبلؿ سنكات الصراع إلى  أعاد، قد ـ25/6/2006
تمكف مف القياـ بعمميات أسر لجنكد في ال، االفصيؿ األكثر بركزن  حماستعد  حيث ،الحتبلؿمع ا

ات النكعية في تاريخ المقاكمة في الداخؿ مميجرت العديد مف العكما  ،داخؿ األرض المحتمة
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أبك ) ""اإلسرائيمية"األسرل كالمعتقميف في السجكف تحرير كما زاؿ  اككاف اليدؼ دائمن  ،كالخارج
 .(142: 2015مر، عا
لؤلسرل، مف خبلؿ القكة كصفقات  اكالعربية تحريرن  كة فتح أكثر الفصائؿ الفمسطينيةتعتبر حر ك "

، بينما تميزت اككانت الجبية الشعبية األكثر زخمن التبادؿ، أك عبر المفاكضات كالعممية السممية، 
بيدؼ  "إسرائيمييف"محاكلة لعمميات أسر جنكد كمستكطنيف  كانت األكثربأنيا  حركة حماس
 (.11-10: 2010)فركانة،  "تحرير األسرل

 لؤلسرلفعمية عممية تبادؿ  (12) اتحديدن  تبادؿ األسرل الفمسطينييفعمميات  لعمى مستك كاف ك 
 (.12/10/2011، )الجزيرة نت

 كذلؾ "،اإلسرائيمي" حتبلؿكاال اعمكمن  تبادؿ بيف العربخطؼ ك عممية  (37)إحصاء تـ كقد 
انظر: فركانة، لممزيد ) إحداىا ـ2009عاـ  "صفقة الحرائر" عمى اعتبار ،ـ2009عاـ  نياية ىحت

2010 :12-18). 
عممية خطؼ المستكطنيف الثبلثة في ، ك ـ2011عاـ  "كفاء األحرار"صفقة إلييا  يضيؼ الباحث

عمميتي اختطاؼ جندييف  كذلؾ، ـ2014عمى قطاع غزة عاـ  "اإلسرائيمي" الخميؿ قبيؿ العدكاف
ف عدكا خبلؿالمعارؾ التي دارت  في ،مف قبؿ كتائب القساـ التابعة لحركة حماس "إسرائيمييف"

 عممية اختطاؼ كتبادؿ. (41)إلى  ، كبذلؾ يصؿ مجمكعيا حتى اآلفـ2014
في طكر إحياء  "يفاإلسرائيمي"ميات خطؼ العسكرييف مأتى لجكء المقاكمة الفمسطينية لعك "

تعنت : ىاكمف العكامؿ األساسية التي تدفع العتماد ،منذ زمف بعيداستراتيجية ثابتة اعتمدتيا 
، في عدـ اإلفراج عف ىؤالء األسرل بسيكلة إذا لـ يكف ىناؾ ثمف مقابؿ "اإلسرائيمية"السمطات 

 .(143-142: 2015أبك عامر، ) "غياب الضغكط الخارجية عمى الفمسطينييف إذا تـ أسر الجنكدك 
المحاكالت الجادة لفصائؿ المقاكمة الفمسطينية لخطؼ جنكد ىناؾ العديد مف  تكانكقد 

 فمسطينييف كعرب، منيا خطؼ طائرات بيدؼ مبادلتيـ بأسرل ،"سرائيمييفإ"كمستكطنيف 
محاكالت عدة لخطؼ إلى  ، باإلضافةل كأسيراتأسر  كاحتجاز الركاب كرىائف لتحرير كباصات،

كلـ تنجح في  ،مؾ المحاكالت باءت بالفشؿكلكف جميع ت ،جنكد كمستكطنيف في فمسطيف المحتمة
 .مف األسرل تحرير أمو 

مرتبطة  :(ذاتية) ؛تمخيصيا عمى أنياف فيمك ،اأما عف أسباب فشؿ تمؾ المحاكالت فمسطينين "
، كبخبرة منفذم العمميات كمحتجزم الجنكد اعمى ذلؾ أحيانن  بأجندة الفصائؿ كعدـ إصرارىا

بالكضع الجغرافي كالكجكد العسكرم المباشر لقكات  تتعمؽ :(مكضكعية)ك، أخرل اأحيانن 
ب مف ميمة نجاح مما صعٌ  ،كانتشارىا في كؿ مدف كمخيمات كشكارع فمسطيف ،االحتبلؿ
 .(9: 2010)فركانة،  "الخطؼ كاالحتجاز عمميات
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التي ترفض مبدأ التبادؿ، أك التفاكض مف أجؿ ك  :(طبيعة حككمات االحتبلؿ المتعاقبة)كذلؾ "
مراىنتيا عمى قدراتيا األمنية كالعسكرية كتكنكلكجياتيا ك كسعييا الستعادة جنكدىا بالقكة،  التبادؿ،

عميا تصؿ مع مركر الكقت لما تصبك إليو،  تمجأ لممماطمة كالتسكيؼكما المتطكرة كعمبلئيا، 
 يؿ مف الثمف الذم ستدفعو إلتماـلمتخفيؼ كالتقم أك البحث عف سبؿ لمضغط كالمساكمة كاالبتزاز

ذا فشمت في تحقيؽ ذلؾ ،فقةالص يعني  اللمتفاكض كباتجاه التبادلية، كلكف ىذا  تمجأ مجبرة ؛كا 
 .(10: 2010)فركانة،  "تخمييا عف خيار القكة، كلربما في لحظة ما تنسؼ كؿ المفاكضات

نو يجب منع االختطاؼ بكؿ ، كأأخطر مف قتؿ جندم ىك لقد نشأ إحساس أف اختطاؼ جندم"
 ،االمكاجيات مع حماس كحزب اهلل فإف التكتيكي )االختطاؼ( يصبح استراتيجين لكف في  ،ثمف

 (.8/8/2014 ،ككىيف، ىآرتسك  )ىرئيؿ "كيممي النيج األكثر ىجكمية لمجيش إلحباط االختطاؼ
تدمير المحيط عبر قكة إلى  بادر، يكتشؼ فييا اختفاء أحد جنكدهيفي كؿ مرة  حتبلؿاالأصبح ك 

نظاـ ، أك ما يسميو بػ"مفيـك العسكرم استخداـ سياسية "األرض المحركقة"أك بال ،نارية كبيرة
 ،أسرل هفي محاكلة لمتممص مف دفع ثمف كقكع جنكد، ـ1986الذم اعتمده عاـ ك  ،ىانيبعؿ"

 (.145: 2015أبك عامر، ) كقتميـ مع خاطفييـ
 

 "التسوية"المطمب الثاني: قضية األسرى ضمن اتفاقيات 
 ىي:ك نكعيف،  ليب المتبعة في تحرير األسر اآلليات كاألسالإف 
لى عمميات تبادؿ، ؤدم إحيث ت ،سرلب األمثؿ كاألىـ في تحرير األسمك كىي األ :عسكرية -1

 ائؿ.صادة الفقمف  ةإخك ذكم أحكاـ مرتفعة كعمميات نكعية، ككذلؾ  ،تحرير أسرل نكعييفك 
مجمكعات مف سياسية، كقد تـ تحرير لؾ عبر التفاكض ضمف اتفاقيات ذك  سياسية: -2

ذكم األحكاـ البسيطة، كبأعداد لكف مف فصائؿ معينة، كمف ، "أكسمك"بعد اتفاؽ األسرل 
 (.2/8/2018)عكض اهلل، مقابمة،  بيا يمتـز العدك ال ،يير معينةدكدة، كحسب معامح

ضمف  كانتما تأخذ األسمكب السياسي، ف اكانت عمميات التبادؿ مع الدكؿ العربية غالبن لقد "
ات سياسية، كبذلؾ تككف محدكدة كتأثيرىا محدكد، أما عمميات التبادؿ التي تككف مع ياتفاق

كنكعية العمميات التي  ،ألنيا عمميات عسكرية، كالرتفاع عدد المعتقميف افصائؿ المقاكمة، كنظرن 
 يرة كشاممة لعددبقامكا بيا، ككذلؾ األحكاـ المؤبدة كالمرتفعة التي حككمكا بيا، فتككف عمميات ك

 (.2/8/2018، المرجع السابؽ) "كبير مف المعتقميف
أف  اخصكصن  ،كانت سياسة األسر مف قبؿ فصائؿ المقاكمة ىي الحؿ األنجح لتحرير األسرلف

 .(13: 2012الزيتكنة، مركز ) العممية السممية لحؿ القضية الفمسطينية لـ تنجح في ىذا اإلطار
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جكالت المفاكضات العديدة، كالتي كانت  رغـ ،حدث أم تغيير جذرم في ىذا الممؼلـ تي كذلؾ 
 فيكانت بإجراءات "حسف الثقة"، كالتي  ىفي أحسف األحكاؿ تقتصر عمى خطكات ما يسم

ـ لمعمؿ داخؿ األراضي يتـ تيريبي ،معتقميف جنائييف أك عماؿمعظميا حاالت إطبلؽ سراح 
 .(5: 2012تكنة، الزيمركز )كيتـ اعتقاليـ كمخالفيف لمقانكف ، ـ1948عاـ المحتمة 

 نشكءك  ،"أكسمك"منذ ما قبؿ تكقيع اتفاقية  معتقبلن  اأسيرن  (302)مى ذلؾ مف كجكد كليس أدؿ ع"
 (.10/5/2011 ،)الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ـ"1994السمطة الكطنية الفمسطينية في مايك 

 ل:بالنسبة لقضية األسر العممية السممية  اتفاقياتأبرز الثغرات كاإلخفاقات التي تخممت  ىذهك 
غياب النصكص الكاضحة كالصريحة التي يمكف أف تيمـز حككمة االحتبلؿ باإلفراج عف " -

كضمف جدكؿ زمني كاضح كمرتبط بتنفيذ الخطكات  ،جميع األسرل دكف استثناء أك تمييز
 بشكؿ دقيؽ. اكحتى في ضكء ذلؾ افتقرت لمتابعة تنفيذى ،كااللتزامات األخرل مف االتفاؽ

فمسطينيي األراضي المحتمة عمى ذكر األسرل المقدسييف، أك مف تمؾ االتفاقيات  أمه  ـ تأتً ل -
ف الضفة تحدثت فقط عف سجناء م كبعض االتفاقيات التي تضمنت نصكص، ـ1948 عاـ

 (.35: 2010)فركانة،  "طكالقطاع فق
لـ ك ، اتذبذبن مكاف عة قضية األسرل مكقؼ المفاكض الفمسطيني المكمؼ بمتاب يرل الباحث أف

ثير في كالرسمي  بالنسبة لممفاكضة األكلكيبلـ تحظ قضية األسرل كأف ، في مكاقفو ايكف ثابتن 
 .التفاكضية االتفاقيات كالمراحؿ مف
 

 والحراك السياسي "شاليط"سر المطمب الثالث: عممية أ
 م2006وما تبعيا من عدوان عام  أول: عممية األسر

صباح  ،كتائب القساـ كلجاف المقاكمة الشعبية كجيش اإلسبلـ فقامت مجمكعة فدائية مككنة م
 معبرعمى مقربة مف "اإلسرائيمي"  باليجكـ عمى مكقع عسكرم لمجيش ،ـ25/6/2006األحد 

كقد  ،"رفح"كصمت إليو عبر نفؽ تحت األرض تـ حفره مف أطراؼ محافظة  ،"كـر أبك سالـ"
دبكر ) "جمعاد شاليط"دبابة كىك العريؼ طاقـ كىي تأسر معيا أحد أفراد مف االنسحاب تمكنت 
 .(157: 2010، كآخركف
أبك عبيدة، الناطؽ باسـ ) "لمعممية ىناؾ تصكير كامؿك ، "اإلسرائيمية"عمى الجرائـ  اردن العممية  "كأتت

 .(26/6/2006، الحياة الجديدةالقساـ، 
 عمى أف، ـ26/6/2006في  ،في بياف ليا"اإلسرائيمي"  كشددت المجمكعات اآلسرة لمجندم

إال بعد أف يمتـز باإلفراج الفكرم  ،االحتبلؿ لف يحصؿ عمى أم معمكمات حكؿ جنديو المفقكد"
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بياف عسكرم ) "دكف سف الثامنة عشر األطفاؿ في السجكف جميععف ، ك األسيرات جميععف 
 (.26/6/2006 الفصائؿ اآلسرة، صادر عف ،1رقـ

أشكاؿ العدكاف  جميعبكقؼ "، ـ1/7/2006في  ،ف ليافي بيافصائؿ المقاكمة طالبت ثـ أكدت ك 
ثامنة ػاألسيرات كاألطفاؿ دكف سف الكباإلفراج عف جميع  ،كالحصار عمى الشعب الفمسطيني

ذلؾ بالدرجة األكلى  شامبلن  ،كاإلفراج عف ألؼ مف األسرل الفمسطينييف كالعرب كالمسمميف، عشر
ذكم الحاالت  ىحكاـ العالية، كجميع المرضكجميع ذكم األ ،جميع قادة الفصائؿ الفمسطينية

 .(1/7/2006، الفصائؿ اآلسرة صادر عف ،2ياف عسكرم رقـ ب) "الصعبة ةكاإلنساني لصحيةا
 ،قطاع غزة عمى فشنت عممية عسكرية ،حماسحركة  ىلمضغط العسكرم عم "إسرائيؿ"لجأت "

كاف اليدؼ ك  ...،، "أمطار الصيف"أسمتيا عممية ، ـ12/7/2006كحتى  ـ28/6/2006في 
 أف ضرب حماس عمى يقكـ"اإلسرائيمي"  التقدير العاـكاف ك  ،"شاليط"ىك إرجاع  لمعمميةالمعمف 

 (.231ك 227 :2012، دارل)أ "بدكف شركط "شاليط"يد عفت ،يارضكخإلى  يؤدمس
قصؼ الكزارات الكحيدة في القطاع، ك اليجمات باستيداؼ محطة تكليد الكيرباء تمؾ كقد تميزت 

إلى  فةكالبنى التحتية، إضاالرئيسة، كالطرؽ  ،مف الجسكر العديدضرب لمنشآت الحككمية، ك كا
 طاع.قالإلى  ر المؤديةإغبلؽ المعاب

في  "إسرائيمييف"لجندييف ىذه اليجمة المسعكرة سكل أسر حزب اهلل في لبناف  لـ يكقؼك 
مى لبناف كحزب اهلل، ع عدكافشماؿ فمسطيف كشف إلى  نتقؿي عدكافالمما جعؿ ، ـ12/7/2006

صكرة  ىزٌ في  بؿ تسببت ،ياتحقيؽ أم ىدؼ مف أىدافمف أسابيع  ةبعد ثبلثكالتي لـ تستطع 
 .كبيربشكؿ ك  "الذم ال يقير""اإلسرائيمي"  الجيش

غيوم عمى قطاع غزة أسمتيا " عسكريةحممة ـ 2006في مطمع نكفمبر ت "إسرائيؿ" شنكما "
 .(22/11/2006 ،48فمسطينيك مكقع ) "" كتركزت عمى شماؿ القطاعالخريف

 ،كالتي تقكؿ إف ضرب البنية التحتية في غزة كلبناف "إسرائيؿ"تـ تنفيذ النظرية التي تبنتيا لقد "
النتيجة كانت عمى ، ك إعادة الجنكد المأسكريف بدكف قيد أك شرط عمى سيجبر حزب اهلل كحماس

العدكاف دفع ك  ،منعيا مف تحقيؽ أىدافياك  ،"إسرائيؿ"ا، فصمكد لبناف كغزة أفشؿ العكس تمامن 
 :2012، لدارأ) "امبؿ كرفع سقؼ مطالبي ،متمسؾ بالجنكد المكجكديف لدييمالحزب اهلل كحماس 

234.) 
 إمكانية عمى ك)ـ. ت. ؼ(اتفقت حماس  ،"اإلسرائيمي" عدكاففي األسبكع الذم سبؽ الذكر أنو يي 

كرحب االتحاد  ،تفاؽاالبلـ تقارير عف نشرت معظـ كسائؿ اإلعك  ،"إسرائيؿ"التفاكض مع 
بحككمة  لـ تعترؼك ، جديد عدكافلمفاكضات كشف رفض ا "إسرائيؿ"كاف رد لكف  ،األكركبي بو

 .(180: 2007)بتراس، كخصـ مفاكض  ،حماس المنتخبة
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 دعـ: أوًل  كالتالي:كاف  ،األقؿ عمى ما تـ التعبير عنو مف خبلؿ سمككيا، كىك مكقؼ حماس
المشاركة في أكؿ عممية انتخابية حرة : اثانيً ، لمدة سنة كاحدة "إسرائيؿ"النار مع إطبلؽ كقؼ 

 حككمةمع ال لسكاف القطاع مكر المعيشيةالتفاكض حكؿ األإمكانية : اثالثً  ،كمفتكحة
مـ المتحدة في األإلى  االحتكاـالسعي نحك : ارابعً  ،"إسرائيؿ"رفضتو  ماكىك  ،"ة"اإلسرائيمي
 (.193: 2007بتراس، )ؿ "اإلسرائيمي" االحتبلمكاجية 
ككأنيا  سكة حماحر ير ظي ألنو"جيمس بتراس" غير منطقي، ػكبلـ السابؽ لالف احث أبيرل ال

كىك ما نفتو  حمكؿ سممية في سبيؿ الكصكؿ لمسمطة،خمؼ  ثتميأنيا ك  ،ءاضيبترفع الراية ال
 .يا تمسكيا بنيج المقاكمةكالتي أكدت مف خبلل ،مف خبلؿ عممية األسر نفسياا، عممين حماس 

 
 م2006عام خالل ثانيا: حراك ما بعد عممية األسر 

بعد عممية ، أشار خبللو "محمكد الزىار" إلى أنو ك اكثائقي   افيممن القطرية عرضت قناة الجزيرة 
كأبمغيـ أف الجندم  ،لمكفد األمني المصرم "يكنس خاف"رساؿ أحد األخكة مف مدينة إاألسر تـ 

حاكؿ الكفد ، تفاصيؿ، حتى اسـ الجندم لـ يبمغيـ بو عطائيـ أمإركة حماس دكف ير لدل حأس
أم أف مصر عرفت بطريقة دبمكماسية رسمية ، الكصكؿ ألم معمكمة كلـ يتحقؽ ذلؾاألمني 

صكت األقصى، إذاعة محمكد الزىار، ) كلـ تعرؼ مف كسائؿ اإلعبلـ فقط ،عبر ممثؿ لحركة حماس
5/2/2016.) 
، كيبدك أف ذلؾ كاف مف "رفح"ية كانت مف صالزىار" أف الشخ"حكار سابؽ مع في  ءد جاقك 

 (.25/10/2011فضائية األقصى، لقاء عبر محمكد الزىار، لممزيد انظر: )أجؿ التمكيو 
بدأت الكساطات مف أجؿ إطبلؽ مفاكضات غير مباشرة  حتى "شاليط"أسر  عمى لـ تمر أياـ"

ا مصر كألمانيا مع أكثر الكسطاء تأثيرن ككاف اإلفراج عنو، بيدؼ تأميف  ،"إسرائيؿ"بيف حماس ك
كتركية "( 5/2/2016)صكت األقصى،  "كسكرية" (109: 2016)بدر،  "كجكد كساطات قطرية

سبانيا كالنركيج" (109: 2016)بدر،  "رأسيا فرنسا ىكأكركبية كعم المرشح  ،"جيسي جاكسكف"ك ،كا 
كسيط إلى  إضافة (5/2/2016)صكت األقصى،  "الصميب األحمركذلؾ ك  ،األمريكي األسبؽ

 .يرلندمكابريطاني 
كانت  "إسرائيؿ"إال أف  ،ية األسر مباشرةمبدأت الكساطة مف الجانب المصرم بعد عمكقد "

الجزيرة لقاء عبر محمكد الزىار، ) "ترفض إعطاء الثمف الذم تطمبو حماس ففشمت المفاكضات
 (.3/7/2010مباشر، 

أف يبـر صفقة  "ككؾ" حاكؿ رجؿ المخابرات البريطاني ،ط التفاكضقبؿ دخكؿ مصر عمى خك 
لكف في نياية  ،ككاف قد زار دمشؽ كالقدس في جكالت متتالية ،تجمع ما بيف التبادؿ كالسياسة
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 رفضكا العرضكزير جيشو،  "باراؾإييكد "كرئيس حككمة االحتبلؿ،  "أكلمرتإييكد " ،المطاؼ
 (.16/11/2016، ، نتةاإلخباري سما ككالة)

خالد "إذ أكد رئيس المكتب السياسي لمحركة  ،منذ البداية اكاف مكقؼ حماس المبدئي كاضحن 
"أف اإلفراج عف الجندم  ،، خبلؿ مؤتمر صحافي عقده في دمشؽـ10/7/2006في  ،"مشعؿ

 .(11/7/2006ياة المندنية، ح)ال "األسير لف يتـ مف دكف تبادؿ أسرل
تعامؿ مع كأنو تـ ال ،اطاتال كس االمصرية كالقطرية جيكدن  الكساطات العربية "مشعؿ"كعد 

كأنيا  ،ترفض المبادلة "إسرائيؿ"ألف  ،اإلسرائيمي""لكف مف أفشميا ىك التعنت  ،الجيكد المصرية
أحد  كأنو سأؿ ،لكنو بعيد عف صيغة اإللزاـ ،باإلفراج عف األسرل الفمسطينييف اتطرح كعدن 

 .(11/7/2006)القدس العربي، " ال قالكا؟ ف"اإلسرائيمي"كف الكعد ىؿ تكفم"المبعكثيف األكركبييف 
فكجئكا بعممية  ىحت ،مف صدمة عممية األسر في قطاع غزة فيخرجك  "كف"اإلسرائيميلـ يكد "

قاـ مقاتمكف ـ 12/7/2006ففي  ،لكف ىذه المرة كانت عمى الحدكد الشمالية مع لبناف ،أخرل
خبلؿ قياميما بدكرية حدكدية في  ،"إسرائيميتيف"تيف عسكريتيف مف حزب اهلل المبناني بمياجمة آلي

إييكد "ك "إلداد ريجيؼ" "يف"اإلسرائيميسر الجندييف أإلى  أدت العممية ،مزارع شبعا جنكب لبناف
مف أجؿ تحرير  ،عمى لبناف اعدكانن "اإلسرائيمي"  الجيشثر ىذه العممية شف إكعمى  ،"فاسيرغكلد

طبلؽ إل كالكساطات جيكدالتكقؼ إلى  ، مما أدل(13/7/2006 راـ اهلل، ـ،األياصحيفة ) "األسيريف
 ."شاليط"سراح 

ة في ميتحرير األسيريف لدل حزب اهلل مع نياية العم في"اإلسرائيمي"  لكف بعد فشؿ الجيش
 ،عف سمكؾ مسار المباحثات مف جديد "اإلسرائيمية"؛ عاد الحديث لدل القيادة ـ14/8/2006

ـ 15/8/2006ففي  ،"شاليط"مف ضمنيـ ك اتفاؽ لتبادؿ األسرل الثبلثة إلى  مف أجؿ التكصؿ
السابؽ  "الشاباؾ"عف تعييف نائب رئيس جياز  "إييكد أكلمرت" "اإلسرائيمية"عمف رئيس الحككمة أ
 "إسرائيؿ" صحيفة)إلتماـ التنسيؽ مف أجؿ إعادة األسرل الثبلثة  ،كممثؿ خاص لو "عكفر ديكؿ"
 .(15/8/2006، يـكال

مسؤكؿ التفاكض ك  ،في مفاكضات األسرل"اإلسرائيمي"  ممثؿ رئيس الكزراء "ديكؿعكفر "كاف 
 ،"اإلسرائيمي"المكقؼ في تغير إلى  يشيرفيك  ،اكاف مغزل ىذا التعييف كاضحن ، ك "شاليط"بممؼ 

أم كأنو لف يفرج عف  "اإلرىابييف"تراجع عف إعبلنو بأنو لف يتفاكض مع قد  "أكلمرتييكد إ"أف ك 
 ي.أسير فمسطين

إصرار الجيات إلى  ذلؾ يعكدك قبؿ بيذا المبدأ، ي ـ27/10/2006منذ تاريخ االحتبلؿ  أصبح
 حيث أكد أف "،فكزم برىكـ"ما أشار إليو المتحدث باسـ حماس  ككى ،اآلسرة عمى مبدأ التبادلية
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 أفعمى  ادن مشد ،بعدما كانت ترفض ذلؾ ،كافقت عمى التبادلية في مكضكع الجندم"إسرائيؿ" 
 (.28/10/2006 اإلمارات، الخميج،صحيفة )كافقت اآلف عمى اإلفراج عف األطفاؿ كالنساء "إسرائيؿ" 

بعد فشؿ ف ،الثمف أمر ال بد منو "اإلسرائيمي"دفع الكياف ك  ،لـ تكف ىناؾ حمكؿ كثيرة في األفؽ
 ،مكعة الخاطفة لوأك المج "شاليط" معمكمة كلك صغيرة عف مكاف تكاجد في معرفة أمراتو مخاب

 .(60: 2012، القساـكتائب )المخابرات المصرية لبدء عممية التفاكض إلى  اضطركا لمتكجو
 ،بعقبات كتعقيدات كثيرةبيذا الشأف، لكنيا مرت مفاكضات عقد لعدة محاكالت رت ج كقد

 يا،حماس االتيامات حكؿ الجية المسؤكلة عف فشمحركة ك "اإلسرائيمية"  الحككمة كتبادلت
 .كقؼ المفاكضاتإلى  كتعددت األسباب التي دفعت كبل الطرفيف

خالد " ،الذم كاف يزكر القاىرة، "ليعازرأبنياميف بف ""اإلسرائيمي"  قد اتيـ كزير البنية التحتيةف
أف مصر عممت ك  ،"شاليط"مصر مف أجؿ إنياء ممؼ  ابإفشاؿ الصفقة التي تقدمت بي "مشعؿ

 )الحياة مف جانب حماسر ك األم تفي الدقائؽ األخيرة تغير لكف  ،اتفاؽإلى  مف أجؿ التكصؿ
 (.20/10/2006، المندنية

)القدس العربي،  "مصرقبكؿ ببلده باالقتراح الذم تقدمت بو عف أعمف قد  "بف أليعازر" كافك "
20/10/2006.) 

رفضت حيث  عميو، عف بعض ما تـ االتفاؽ تتراجع "إسرائيؿ"أف  لكف كتائب القساـ أكدت
ـ كل ،لذلؾ تكقفت المحادثات ـ،ة األسرل الذيف سيتـ إطبلؽ سراحياح لمفصائؿ بتحديد ىكيالسم

 .(16/11/2006 اإلماراتية، الخميجأبك عبيدة، الناطؽ باسـ القساـ، ) تقدـ في القضية يعد ىناؾ
لف تجرم مفاكضات  "إسرائيؿ"في أف افي مؤتمر صح "أكلمرت"مطالب المقاكمة أعمف  عمى اردن ك 

 .(223: 2012، لدارأ)لف تفرج عف أسير كاحد مقابؿ الجندم المأسكر أنيا ك  ،"اإلرىابييف"مع 
الذيف يممككف  ،مكتبو الخبراء األمنييفإلى  "أكلمرت"كبالرغـ مف اإلعبلف الصحفي استدعى "

بأف يبحث  عميو كميـ أشاركاك  ،مف أجؿ أخذ رأييـ ،خبرة في مكضكع تحرير الجنكد المأسكريف
أعط " "أكلمرتػ"قاؿ لىـ أحد .كاف الثمف أقؿ ،فكمما كانت التسكية سريعة ،مع حماس عف تسكية
ا ا لمدة ثبلث سنكات ستدفع ثمنن فإذا بقي المكضكع مفتكحن  ،كأغمؽ المكضكع اأسيرن  (250)حماس 

 أف مستشاريو يقترحكف استغبلؿ عممية األسر لمقضاء "أكلمرت"كاف رد ف، "ال يقؿ عف ألؼ أسير
 .(227: المرجع السابؽ) "جنكنو فٌ جي قد بأف صاحب البيت  رسالةن  اأف تصمي كيجب ،حماس عمى

 الحمبلتو جك  يكة فبقد صمدت قالفمسطينية اكمة قالم ائؿصحركة حماس كفيرل الباحث أف 
تيا دكلة االحتبلؿ عالتي اتب ،كالمساكمة زاز االبتكعمميات التيديد كالكعيد، كأساليب  ،دكانيةعال
كية في يد قغط ة ضقكر ذم كاف عبارة عف كالدم األسير، جنعمى ال لمحصكؿ "ميياالسرائ"

 إال لغة القكة.أبدنا ا منيا بأف العدك ال يفيـ اكمة لتحرير األسرل، إدراكن قالم
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 "وفاء األحرار"صفقة مفاوضات لمبحث الثاني: إدارة ا
عاـ  حتى ـ2006 عاـ مف ىتكاصمت األكل ،عدة بمراحؿ لمرت مفاكضات صفقة تبادؿ األسر 

 عاـ كبعد بسبب تمسؾ الطرفيف بمطالبيما، ،اتفاؽإلى  كلكنيا فشمت في التكصؿ ،ـ2009
، نت،فمسطيف امكقع ) اجديدن  ىن اتخذت المفاكضات منح ـ،2009  .(14/9/2014 ليـك

نزار "ك "الجعبرمأحمد "إلى  إضافة "الزىار محمكد" كاف رئيس الكفدعممية التفاكض بداية "
 "نزار عكض اهلل"ترأس الكفد  مفاكضاتالفي آخر جكلة مف ك ، "مركاف عيسى"ك "عكض اهلل

في األسرل مع  االتصاالتلـ تنقطع ك ، "عيسى"ك ،"الجعبرم"ك ،"صالح العاركرم"إلى  إضافة
 .(105/2018 مقابمة، )الحية، "السجكف

محمد "ك "مكسى أبك مرزكؽ"مثؿ كفي حدكد معينة،  ،كذلؾ ظيرت أسماء أخرل في ىذا الممؼ
، كعقدت عدة جكالت تفاكضية غير مباشرة عمى مدار خمس سنكات "،أسامة المزيني"ك "نصر
 .الفمسطيني الشعب نضاؿمشرفة في تاريخ  صفقةالخركج بتـ أف إلى  ،ـ2011 عاـ حتى

مف خبلؿ ، ليذه الصفقة غير المباشرةـ المراحؿ التفاكضية يقسو يمكف تيرل الباحث أنك 
-2009)( كـ2008-2007ىي: ) ،إلى ثبلث مراحؿ، د التفاكضيةالكساطة بيف الكفك 

 ،ككساطات ،صاالتد شيد مجرد اتكاف ق ـ2006اـ ع ف، في حيف أ(ـ2011)( كـ2010
 بيف الطرفيف.غير مباشرة تفاكضية  أم جكلةف عقد دك كذلؾ  ،ميميقا  ك كحراؾ سياسي دكلي 

 
 م(2008-2007)المطمب األول: المرحمة األولى من المفاوضات 

 مباشرةال: جولت من المفاوضات غير أوًل 
ككاف ـ، 2007بدأت المفاكضات غير المباشرة بكساطة مف جياز المخابرات المصرم في عاـ "

! لـ يرؽ لكفد "شاليط"مقابؿ اإلفراج عف  ،حينيا إخراج أسير فمسطيني كاحد "اإلسرائيمي"العرض 
، كتائب القساـ) "االعرض سريعن رفضكا ف ،التفاكض الحمساكم ذلؾ فالثمف المطمكب أكبر بكثير

2012 :60). 
مف خبلؿ تسميـ قائمة أسماء األسرل  ،ىناؾ بكادر جدية لصفقة تبادؿ كبشكؿ متقدـ ككانت"

 ""اإسرائيمين "ا األسماء مطمبن  تمؾتسميـ  ككاف ،المطمكب إطبلؽ سراحيـ لمكفد األمني المصرم
 .(8/4/2007نت، مكقع فمسطيف اآلف، غازم حمد، )
 "شاليط"مقابؿ تسميـ  ،افمسطينين  اأسيرن  (450)صفقة تقضي باإلفراج عف إلى حماس تكصمت "

الصفقة أحبطت " لكف "،اإلسرائيمية"الحككمة إلى  لتقكـ بدكرىا بتسميمو ،السمطات المصريةإلى 
أنيـ  بزعـ ،سماء التي كردت في القائمةمف األ اسمن اإال عمى أربعيف "إسرائيؿ"  حينما لـ تكافؽ
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صحيفة ، أسامة المزيني)" "إسرائيمييف"قتؿ مستكطنيف كجنكد إلى  شارككا في تنفيذ عمميات أدت
 .(30/8/2007لندف، الشرؽ األكسط، 

تـ  ،أكضح أنو بفضؿ جيكد الكساطة المصريةك  ،حماس بإحباط الصفقة "أكلمرت"اتيـ مكتب ك 
مقابؿ اإلفراج عف  ،"إسرائيؿ"ى إل كمنيا ،مصرإلى "شاليط"  تفاىـ يقضي بنقؿإلى  التكصؿ

بمف فييـ  (1400)بلؽ سراح أما حماس فطالبت بإط ،عمى مرحمتيف افمسطينين  أسيرنا (450)
عمى حماس تقديـ قائمة  اقترحت"إسرائيؿ" أف ك  ،إخبلء سبيميـ"إسرائيؿ"  رفضت مفالعديد م

 .(30/8/2007)الشرؽ األكسط،  تفعؿ ذلؾلـ إال أنيا  ،جديدة بأسماء السجناء
بسبب  استمرت المفاكضات بالمراكحة مكانياك  ،دكف إحراز تقدـ يذكر ـ2007عاـ  ىانتي

 ،"إسرائيمييف"شمكؿ عممية التبادؿ عمى أسرل متيميف بقتؿ  ،لمطمب حماس "اإلسرائيمي"الرفض 
لمطالبة حككمتو بتغيير معايير مصطمح "مخربيف  "عكفر ديكؿ" "اإلسرائيمي"مما دفع المفاكض 

إال أف طمبو اصطدـ برفض ، ا في إتماـ الصفقةا أف ذلؾ سيسرع كثيرن يـ ممطخة بالدـ" مبررن أيدي
 .(1/1/2008ك  30/12/2007)صحيفة المستقبؿ، لبناف،  "يكفاؿ ديسكيف"برئاسة  "الشاباؾ"جياز 

إذا لـ يتـ تمييف ىذه  ،أنو لف يككف بإمكانو مكاصمة أداء منصبو "ديكؿ"كعمى إثر ذلؾ ىدد 
 .(3/1/2008السعكدية،  ،الكطفصحيفة ) اييرالمع
 عممية أسمتياعدكانية عممية عسكرية  ـ2008 عاـ مطمع "اإلسرائيمي"شنت قكات االحتبلؿ ثـ 
 .غزة قطاعكتركزت في شماؿ  ،"الشتاء الساخن"
كالفصائؿ الفمسطينية  يا كبيفبادؿ األسرل بمبادرة التيدئة بينربط صفقة ت"إسرائيؿ"  حاكلتقد ك 

ف المساريف منفصبل"أف  "المزيني"كأكد  ،إال أف حماس رفضت ذلؾ منذ البداية ،قطاع غزة في
 (.20/5/2008 قطر، ،صحيفة الشرؽ) "اتمامن 

تخفيؼ الحصار مقابؿ  عمى قاـالمقترح المصرم الذم  عمىتمؾ العممية بعد "إسرائيؿ"  كافقت
 ف أىميا:م ،بنكد عدة عمى ةتيدئالص مقترح ن قدك  ،كقؼ إطبلؽ النار

 .األعماؿ العسكرية جميعالكقؼ المتبادؿ ل عمى المكافقة .1
 مدة التيدئة ستة أشير حسب التكافؽ الكطني الفمسطيني. .2
 يتـ تنفيذ التيدئة بالتكافؽ مع مصر كفي ظؿ رعايتيا. .3
 فتح المعابر بشكؿ جزئي خبلؿ الساعات التالية التي تمي دخكؿ التيدئة حيز التنفيذ. .4
 الضفة الغربية.إلى  نقؿ التيدئة عمى اتعمؿ مصر الحقن  .5
يضـ السمطة الفمسطينية كحركة حماس  افي األسبكع التالي لمتيدئة تستضيؼ مصر لقاءن  .6

 .(18/6/2008 ،بالعربية BBC مكقع) كالجانب األكركبي مف أجؿ مناقشة أليات فتح معبر رفح
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محمد "الرئيس المصرم تيديد ى إل يعكد تيدئةال عمى لممكافقة "يف"اإلسرائيميإف السبب الذم دفع "
فإنو سيفتح معبر رفح بشكؿ منفرد كدكف  ؛"إسرائيؿ" بأنو كفي حاؿ لـ تكافؽ ،"مبارؾحسني 

 بأف ،"عمر سميماف" رات المصرمبكزير المخابعد االتفاؽ أعمف ك  ،"إسرائيؿ"التنسيؽ مع 
 باإلمكافلكاف  ،"شاليط"قائمة األسماء التي طمبتيا حماس مقابؿ  عمى لك كافقت"إسرائيؿ" 

عمف عف تيدئة لمدة أي ، ـ19/6/2008في ك  ؛ىكذا. إضافة صفقة تبادؿ األسرل ليذا االتفاؽ
 .(283: 2012، لدارأ) "طا فقيكمن  (184)التي استمرت ك  ،نصؼ عاـ

إال أف  ،الجمكد في مفاكضات التبادؿ ت حالةاستمر  ؛"اإلسرائيمية" نتيجة لمتبايف داخؿ القيادةك 
اليكاجس  بافمف جية، كيأخذ بالحس "ديكؿ"يرضي  اقتراحإلى  تطاع أف يتكصؿاس "ديسكيف"

 .لمشاباؾ مف جية أخرل األمنية
قد "اإلسرائيمي" كاف االحتبلؿ  ،ا إلطبلؽ سراح أسرل فمسطينييفمؤيدن  "ديسكيف"بات رأم فقد 

، الخارجإلى ك قطاع غزة أإلى  ، كذلؾ شرط أف يتـ نقميـ"إسرائيميكف"أدانيـ بعمميات قتؿ فييا 
 . (27/6/2008)ىآرتس، ة إف كانكا مف الضف

 البنانين  اشييدن  (200)أنجزت صفقة تبادؿ أسرل كجثث كرفات زىاء  ـ16/7/2008في ك  ثـ
ىذه ، ـ12/7/2006كانا في حكزة حزب اهلل منذ "إسرائيمييف"  مقابؿ جثتي ،اكعربين  اكفمسطينين 

المسؤكؿ في المخابرات ك عاية الكسيط األلماني بر  اهللكحزب "إسرائيؿ"  الصفقة أبرمت بيف
 (. 17/7/2008، المندنية الحياة) "يرىارد ككنرادج" األلمانية

تسميط الضكء مف جديد عمى عممية المفاكضات غير المباشرة إلى  اىذه الصفقة الحقن كقد أدت 
، اية القاىرةتحت رع تبادؿصفقة كسيط لفتحت الباب أماـ دكر ألماني ، ك كحماس"إسرائيؿ"  بيف

 .االحقن ، كما سنرل "اإلسرائيمي"نتيجة بسبب التعنت إلى  التكصؿفي لـ يفمح لكنو 
مف بيف األسرل  ،ؽ سراح النساء كاألطفاؿبلؿ الكساطة المصرية عمى إطبلتـ التكافؽ مف خ"

 ،"شاليط" الذيف اعتقمكا عمى خمفية أسر الجندمكذلؾ ك "اإلسرائيمية"،  الفمسطينييف في السجكف
حيـ كفؽ القائمة التي اؽ سر بليتـ إط اأسيرن  (450)مثؿ نكاب المجمس التشريعي الفمسطيني، ك

 .(2008، 4715 ، عددالمندنية الحياة)" ""إسرائيؿ بتكافؽ مصرم مع اأسيرن  (550)ك ،حماس قدمتيا
 ا.، نظرنا لخطكرتيالقبكؿ بيا "إسرائيؿ" ىعب عمصكالتي ي، سماء الثقيمةقدمت حماس جميع األ

كمحاكلتيا استبداؿ أسماء أسرل  ،المتكررة حكؿ إتماـ صفقة األسرل"إسرائيؿ"  كبسبب مماطمة
أف حركتو ستمغي كؿ ب "الزىار"ىدد  ،كضعتيا الفصائؿ الفمسطينية ضمف القائمة بأسماء أخرل

إذا ما استمر التراجع كالخرؽ  ،"كفاء األحرار"كستبدأ بأسماء كأرقاـ جديدة في صفقة  ،شيء
شبكة إخباريات لئلعبلـ ) برعاية الجانب المصرم، بيذا الشأف عميو لما تـ االتفاؽ إلسرائيمي""ا

 . (20/9/2008كالنشر، 
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ما بيف ك يطمبو مفاكضك حماس بسبب اليكة الكبيرة بيف ما ، جمد ممؼ المفاكضاتكبذلؾ 
ر مبالية ا، غيعمى تحقيؽ كامؿ شركطي ةصرٌ مي ، فحماس كانت "اإلسرائيمي" يعرضو المفاكض

 .اأيضن  بشركطيا "إسرائيؿ" عمييا، مقابؿ تعنت مكرستبحجـ الضغكط العربية كالدكلية التي 
إال أف الحركة  ،إجراء مفاكضات مباشرة حكؿ صفقة األسرل مع حماس"إسرائيؿ"  حاكلتكقد 

رفض إجراء  "أبك عبيدة"كأكدت كتائب القساـ عمى لساف الناطؽ باسميا ، رفضت ذلؾ
بعد كساطة قاـ بيا النائب العربي في الكنيست  ،"اإلسرائيمي"اشرة مع الجانب مفاكضات مب

 .(28/10/2008 نت، )ككالة معا، "عباس زككر"
ذم الكسيط الفقط كأنيا ىي  ،ىي القاىرة "كفاء األحرار"كأكدت حماس أف الراعي الكحيد لصفقة 

مؤكدة ، أكركبية كعربية تنؼ كجكد كساطات ىذا الممؼ، غير أف حماس في المقابؿ لـ حرؾي
 ،عمى أساس أنيا تصب في خدمة الجيكد المصرية ،أنيا تتعاطى مع الجيكد كالكساطات كافة

 .(2008 نت، ،اإلخبارية ككالة سما)سبيؿ إنجاز صفقة تبادؿ األسرل  فيك 
كانت ىناؾ كساطات مف ، فجيات أكركبية تحاكؿ عرض كساطتيا كجكدحماس أكدت فقد 

كرفض  ،"اإلسرائيمي"غير أف ىذه الجيكد تكقفت بسبب التعنت  ،مت بالحركةاتص جيات أجنبية
القدس العربي، أسامة المزيني، )قادة االحتبلؿ التجاكب مع شركط المقاكمة الفمسطينية" 

17/12/2008) . 
ييدعى  االيرلندمكسيط ىذا ال، لتقريب كجيات النظر ايرلنديةية بريطانية صتدخمت شخكقد 

عدة مع مرات التقى قد عبلـ، ك ف اإلع ايحب العمؿ بصمت بعيدن كىك  "،رنركليفر ماكتي"أ
أراد العمؿ بالصفقة "أف ىذا الكسيط  "الزىار"كأكد ، كقادة االحتبلؿ ،مسؤكلي حماس في غزة

)صكت " يرلندم بعد جيكد شاقةحدث بيننا كبيف الكسيط اال اطفيفن  اأف تقدمن .. ك عمى األرض
 .(5/2/2016األقصى، 

"ماكتيرنر" يمتقي كفدنا المفاكض المتنقؿ بيف مصر كدمشؽ، كبدأ الكفد بالحصكؿ عمى بدأ "
فضائية األقصى،  عبرلقاء )محمكد الزىار،  "( أسيران مقابؿ "شاليط"72حتى كصمنا لػ) ،أرقاـ
محمكد ) ا"اسمن  (70) عمى االتفاؽـ ت"سابؽ أكد "الزىار" أنو:  ءفي لقاعممنا أنو . (25/10/2011
 النجاح.ليذه المساعي لـ يكتب  في النياية لكف (،3/7/2010باشر، الجزيرة ملقاء عبر ر، الزىا
المفترض أف كاف مف " ـ(2009-2008)في أكؿ أياـ العدكاف عمى غزة شتاء أنو  "الزىار"كأكد 
يجمعنا في غزة، لكنو اتصؿ قبؿ نصؼ ساعة مف بدء  لقاء االيرلندمبيننا كبيف الكسيط يككف 

لتككف شرارة  ،بعدىا تـ قصؼ غزة كاستيداؼ مراكز الشرطةكطمب تأجيؿ المقاء، العدكاف 
 .(5/2/2016 عرض لفيمـه كثائقٌي لقناة الجزيرة، )صكت األقصى،" عدكافال

 اعدكانن  "اإلسرائيمي"االحتبلؿ  شف، ـ(18/1/2009-ـ27/12/2008) ما بيف كخبلؿ الفترة
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معركة "أسمتيا المقاكمة الفمسطينية ، ك مصبكب"تحت اسـ "الرصاص ال ،عمى قطاع غزة اكاسعن 
 .، كخسائر فادحة في الممتمكاتآالؼ الشيداء كالجرحىعف  العدكاف سفركقد أ ،"الفرقاف

مع فضائية الجزيرة في في مقابمة  "،تسيبي ليفني""اإلسرائيمية"  اشترطت كزيرة الخارجيةك 
تكؼ حماس عف مياجمة غزة أف قطاع لكقؼ العمميات العسكرية ضد ، ـ29/12/2008

الجزيرة )"شاليط"  ندمجال كأف تفرج عف ،كأف تتكقؼ عف تيريب األسمحة ،مستكطنات غبلؼ غزة
 .(29/12/2008نت، 

بكساطة مصرية حكؿ اتفاؽ ك"إسرائيؿ"  كأعقب العدكاف مفاكضات غير مباشرة بيف حركة حماس
 تأخيره"اإلسرائيمية"  د الحككمةأم اتفاؽ بسبب تعمإلى  غير أف ىذه المفاكضات لـ تؤد ،تيدئة
أنيا لف تكافؽ عمى  ـ14/2/2009حيث أعمنت في  ،"كفاء األحرار" حيف إتماـ صفقةإلى 

 .(15/2/2009، الشرؽ األكسط)"شاليط"  تيدئة أك تفتح معابر قطاع غزة قبؿ إطبلؽ سراح
ى أف التيدئة ، عمـ18/2/2009في  م اجتمعذالك  ،لمصغرا" ي"اإلسرائيم المجمس األمني كشدد

 .(19/2/2009 ،، األردفالغدصحيفة ) "شاليط"كفتح المعابر مرتبطاف بإطبلؽ سراح الجندم 
 "اإلسرائيمية" قيادة األسرى في السجونالتصالت مع : اثانيً 
نيـ بيمف "، "اإلسرائيمية في السجكف حركة حماس أسرلقيادات عدد مف مع ؿ" عكفر ديك"ى التق

 .(1/7/2007)ىآرتس،  "عسقبلف"في مدينة  "ىداريـ"في سجف  ،ب القساـعناصر قيادية في كتائ
حماس كمسؤكليف في  لأف "ىناؾ لقاءات تجرل بيف أسر  ،قيادم في حماس، "أيمف طو"كأكد 

نما تأتي في سياؽ مطالب ك  ،لكنيا غير مرتبطة باإلطار كالمكاقؼ السياسية ،حككمة االحتبلؿ ا 
 (.2/7/2007، األياـصحيفة ) سجيف كالسجاف"الحركة األسيرة كالتكاصؿ بيف ال

 ،ـ20/1/1988المعتقؿ منذ ك  ،"يحيى السنكار"سجكف مع اللقاءات داخؿ  "ديكؿ"عقد كذلؾ 
 ،الحقنا "كفاء األحرار"كأحد محررم صفقة  سجكف االحتبلؿ كىك مف قيادات الحركة األسيرة في

 ،كالمحرريف في بياف ليابحسب ما ذكرت جمعية كاعد لؤلسرل ، "ديكؿ"كذلؾ بطمب مف 
التدخؿ لمضغط عمى حماس لئلسراع في إتماـ ب "السنكار"طالب  "ديكؿ"أف إلى  كأشارت كاعد
خارج -كجو لقيادة حركة حماس في الخارج "بإمكانؾ الت :قائبلن رد  "السنكار"كأف  ،صفقة األسرل

 .(6/11/2008فمسطيف، غزة، صحيفة )إلتماـ صفقة التبادؿ"  -السجكف
 السرية  (باسكين -حمد): قناة اثالثً 

 "عكفر ديكؿ"قبؿ تعييف ، كذلؾ "باسكيفرشكف غ"ك "غازم حمد"فتحت قناة سرية لمتفاكض بيف 
 لممركز امشاركن  امديرن ك  ،ا كناشط سبلـصحفين " باسكيف"ككاف  ،"شاليط"لممؼ إعادة  ارئيسن 

 .القدسفي  الفمسطيني لمبحكث كالمعمكمات"اإلسرائيمي" 
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.. "شاليط"تحرير ) ك تمؾ التي دكنيا في كتابوأ"اإلسرائيمية"  في شيادتو لمصحافة "كيفباس"ينقؿ 
في الجامعة  حاضرمتمقى مكالمة ىاتفية مف "شاليط"  نو بعد ثبلثة أياـ مف أسرأ ،(القناة السرية

 التقاه في مؤتمر أكاديمي في القاىرة،قد كاف  ،تربطو عبلقات كثيقة مع حماس ،اإلسبلمية بغزة
عسكرية القاسية التي كانت كآثار العممية ال ،قبؿ بضعة أشير، حيث دار الحديث حكؿ الحصار

، كضركرة فتح قناة لمتكاصؿ مع حماس في غزة، "شاليط"عمى خمفية عممية أسر  "إسرائيؿ"تشنيا 
كانت بداية التكاصؿ مع ف ،كسيمة التكاصؿ جية قريبة مف حماس في غزةأف تككف كاقترح 

 .(21/10/2013 ،1ح )عفيفة، الرسالة نت، "غازم حمد"
 "شاليط"اتصؿ بأىؿ " :ػ"باسكيف"كقاؿ ل ،"شاليط"مف خطؼ  في اليكـ السادس "حمد"اتصؿ ك 

 العاشرة(. "إلسرائيمية"اعف القناة  ، نقبلن 16/11/2016سما، ككالة )" كىك حي يرزؽ ،نيـئكطم
قبؿ االنتخابات التي فازت  ،د في القاىرةأثناء مؤتمر لؤلمـ المتحدة عقتعرؼ قد  "باسكيف"ككاف "

كبدأ بالتكاصؿ  ،بانتمائو لحماس اكاف معركفن  ،الجامعة اإلسبلميةفي محاضر  عمى ،بيا حماس
 عقد لقاء بيف شخصيات مف حماس كشخصيات سياسية بارزة مف األحزاب محاكالن  ،امعو تمفكنين 

 ،ستعدادىا الستضافة ىذه المقاءات بسريةا،مف بينيا ركسيا،  حيث أبدت أربع دكؿ"اإلسرائيمية"، 
فإف المحاضر بالجامعة اإلسبلمية رتب بأف يحضر المقاء مجمكعة مف  "باسكيف"كبحسب ركاية 

 (.326 :2012، لدارأ)" األساتذة المحاضريف في الجامعة
 عمى لـ تأت جكازات سفر ىؤالء المحاضريف مف أجؿ الحصكؿ "باسكيف"كبعد انتظار مف "

برئيس  ىكىناؾ التق "،حنا سنيكرة"غزة بصحبة إلى السفر  "باسكيف"فقرر  ،لسفر الركسيةتأشيرة ا
 باإلضافة ،"ىنيةإسماعيؿ ػ"المستشار السياسي ل "أحمد يكسؼ" عمى الجامعة اإلسبلمية كتعرؼ

لكف مجمس  ،أنو كاف سيشارؾ في ىذا المقاء "باسكيف" "أحمد يكسؼ"أخبر ك  ،"حمد غازم"إلى 
 (.326 :المرجع السابؽ) "ابع لحماس رفض ذلؾالشكرل الت

كشخصية  "دغازم حم"بيف  تـ لقاء حكؿاالحتبلؿ سجكف بيف األسرل في حديث ار د كقد"
 .(30/4/2018، الناعكؽ، مقابمة) "عمى معبر رفح "إسرائيمية"

لكنو أقر بكجكد تكاصؿ بيف  ،حكؿ لقاء ركسيا "باسكيف"صحة كبلـ  "أحمد يكسؼ" كقد نفى
 يكأف الدكر األساس ،في المفاكضات الكنو عد دكره ىامشين  ،"شاليط"حكؿ  "باسكيف "ك "حمد"

 (.112: 2016)بدر، كاف لمصر 
رفض في البداية،  "أكلمرت"لكف  ،بفتح قناة تفاكضية عف طريقو "أكلمرت"إقناع  "باسكيف"حاكؿ 

في  "دانا"كبالفعؿ نجحت  إلقناعو، "أكلمرت"ابنة  "دانا"صديقتو إلى  مجأف، "باسكيف"كلـ ييأس 
 .(241: 2012، لدارأ)إقناعو 
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مف  ،بيف حماس ،ثبلثة التاليةرسائؿ غير رسمية عمى مدار األشير النقؿ في  "باسكيف"بدأ 
يقكؿ ك  ،ابنتو، كذلؾ لتنشيط مفاكضات صفقة تبادؿ مف خبلؿ، "كلمرت"أ، كبيف "حمدؿ "خبل

 "،أكلمرت"مف  اائؿ مف حماس لـ تمؽ اىتمامن : "شعرت أف محاكلتي لمتكسط كنقؿ الرس"باسكيف"
 .(21/10/2013 ،1ح )عفيفة، الرسالة نت،نو طمب مف ابنتو كقؼ االتصاالت معي" أبؿ أدركت 
نقطة البداية الحقيقية ليذه القناة  إال أف ."إرىابييف"تحدث مع ريد الأنو ال ي "أكلمرت" كاف منطمؽ
 .ـ2006في شير سبتمبر كانت  التفاكضية

 
 حياة:ال ارةإش 

تكجيو  "شاليط"مبادرة عائمة الجندم إلى  ،ـ4/2/2016بتاريخ  كثائقي لمجزيرةفيمـ  أشير في
إلى  بالسماح لمجندم األسير بكتابة رسالة عمييا لترد حماس "،مشعؿخالد "إلى  رسالة مكتكبة

 .(4/2/2016نت، ، 24فمسطيفمكقع ) عائمتو عبر كسيط مصرم
إلى  مف أبو  ،"مشعؿإلى "ب منو كتابة رسالة إنسانية كطم ،جندم األسيرلكالد ال "باسكيف" تكجوك 

مف الناصرة، طمبنا مساعدة صديؽ " كيقكؿ: ،أـ ال ايطمب منو فقط تأكيد إف كاف ابنو حين  ،أب
)صكت األقصى،  منيا بآيات مف القرآف الكريـ" جزءفي كاقتبسنا  ،نسانيةا  ككتبنا رسالة قكية ك 

5/2/2016.) 
ككاف ، ـ2006في شير أغسطس ، "سكيفاب"بعدما اتصؿ بو  ،بتحرؾ شخصي" "حمدقاـ ك 

 "إشارة الحياة"، كقد تكرر الطمب"شاليط"  كلى ألسرياـ األمنذ األ يساساأل"اإلسرائيمي"  المطمب
 ،سابيعأ ثبلثةبعد نحك ك  ،بضركرة معرفة مصير الجندم قبؿ الحديث عف مطالب حماس امرارن 

 "شاليط"إشارة بأف  عطاء حككمة االحتبلؿإكافقت حماس عمى  ،ـ2006في سبتمبر  اكتحديدن 
عبارة عف رسالة مف كرقة كاحدة مكتكبة بالمغة فكانت تـ التكافؽ عمى الكسيمة، ك  ،عمى قيد الحياة
 (.21/10/2013، 1)عفيفة، الرسالة نت، ح "شاليط"العبرية بخط يد 

لكسيط المصرم، كارتدل كؿ مف حمؿ كفي غرفة مغمقة اجتمعت القيادات التي تتكاصؿ مع ا"
منية معقدة، حتى ال يترككا ألجيزة أجراءات إتحت ضغط  ،ك ينقميا القفازاتألكي يقرأىا  الرسالة

لى إالتعرؼ ، مف خبلؿ أمف االحتبلؿ أم ثغرة يتـ مف خبلليا تتبع خطكط التسميـ كالتسمـ
 (.21/10/2013رجع السابؽ، )الم "شخاص الذيف تكلكا نقميا لممخابرات المصريةبصمات األ
كأنو أسير  ،بكابكس ال يطاؽ"احتجازه  ـ9/9/2006في أكؿ رسالة لو في  "شاليط"كقد كصؼ 

 (.1ظر الممحؽ رقـ: ان) كلىشارة الحياة األإىذه ككانت  ،"ا في ىذا السجفكحيدن ، في غزة
 الجندم كد أفؤ ت رلخأ كرسائؿ فقد تبعت ىذه اإلشارة إشارات ،كحيدةلشارة اتكف تمؾ اإلكلـ 

 .(2)انظر الممحؽ رقـ:  عمى قيد الحياةاؿ ز "شاليط" ال ي
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حماس تتعامؿ مع " حكؿ أف، "شاليط"كالد "نكعاـ" مع عدة إلى أنو جرت اتصاالت  "حمد"يشير 
 ،ـ2006 فيرة الحياة التي قدمتيا الحركة ابنو كفؽ األعراؼ اإلنسانية"، كالدليؿ عمى ذلؾ إشا

 .(24/10/2013، 2)عفيفة، الرسالة نت، حـ 2009 في يط الفيديكشر  ثـ ،ـ2008 في ثـ
جياز عندما تسرب لكذلؾ ، بعد ثبلثة أشيربشكؿ مفاجئ ىذه القناة  "أكلمرت"أكقؼ  ىنا"
 (.241 :2012ألدار، ) "معمكمات عف الرسائؿ المتبادلة عبرىا "لشاباؾ"ا
عكفر "اكضات تبادؿ األسرل رئيس كفد مفاتصؿ بو  ،مطالب حماس "باسكيف"بعد أف أكصؿ ف"

ألف المصرييف أصبحكا ، التكقؼ عف كساطتوك أمره باالنسحاب مف المكضكع ثـ شكره، ف ،"ديكؿ
، أحد  مفيريدكف تدخبلن  نيـ الكأل ،كحماس "إسرائيؿ" كسطاء ما بيفكيشرفكف عمى المفاكضات 

أخبره أف حماس ك  "يفباسكػ"اتصؿ ب ،"تؿ أبيب"القنصؿ المصرم في سفارة  "،نادر األعصر"لكف 
 )عفيفة، الرسالة نت، "باالستمرار ككسيط بيف الطرفيف عميو كأشار "،ديكؿ"ال تقبؿ التفاكض مع 

 (.5/2/2016)صكت األقصى،  ك (21/10/2013 ،1ح
 حيث، ـ2011 عاـالا خبلؿ تحديدن ك  ،مرة أخرلسرية القناة الىذه تفعيؿ تـ  كيؼ اكسنرل الحقن 

 الجديد كؿ ممؼ المفاكضاتؤ كمس ،"أحمد الجعبرم"بيف قائد القساـ  جرل خبلليا تبادؿ رسائؿ
 . سرلنجاح صفقة تبادؿ األإميما في  العبت ىذه القناة دكرن كيؼ ك ، "ديفيد ميداف"
 

 الدور المصري حقيقة: ارابعً 
األحرار..  ءفقة كفاصعنكانو ) ،ا كثائقي افيممن  ـ4/2/2016 يخر بتا عرضت قناة الجزيرة القطرية

 الصفقة. يركم أسرار كككاليس مفاكضاتؼ حررت ألؼ أسير فمسطيني(، ك يك
أف مصر كانت تعتقد  ،"مكسى أبك مرزكؽ"عضك كفد المفاكضات عف حماس خبللو  كشؼك 

، األمر اطالبت بتسميمو فكرن قد ، ك "اإلسرائيمي"االحتفاظ بالجندم  مكاصمةأف الحركة لف تستطيع 
 .(5/2/2016 نت، ي لئلعبلـ،)المركز الفمسطين الذم رفضتو حماس

انتك محتفظيف "في لقاءاتنا كاف الجانب المصرم يقكؿ لنا:  ادكمن " بالقكؿ: "أبك مرزكؽ"أٌكد كما 
س المخابرات أف رئي "الزىار"كما ذكر ، ليو؟ رجعكه لبيتو كاحنا مستعديف نساعدكـ" "شاليطػ"ب

كانتك  ،عندىا دبابات كقنابؿ "رائيؿس"إ، ك"شٌمكط"عطكه أ" قاؿ: "براىيـإمحمد "المصرية آنذاؾ 
 .(5/2/2016)صكت األقصى،  "..مش قدىا
، حمقة مف برنامج ـ15/11/2016 بثت مساء الثبلثاءقد "اإلسرائيمية"  القناة العاشرةككانت 

 .شيكر ةأف مصر ىي مف أخرت الصفقة لخمس سنكات كأربع تبيف حيث ،"المصدر"
 الرئيس المصرم درجة أفإلى  ،ع المكضكع بعشكائيةتتعامؿ مكانت مصر كتبيف مف خبللو أف 

في يكـ مف األياـ: "ىؿ أنت مستعد إلطبلؽ ألؼ أسير كأنا سأعيد لؾ  "أكلمرتػ"ل قاؿ ،"مبارؾ"
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بعد االتصاؿ ك  ،مف أسرل فتح ألؼو بلكف ك بذلؾ، تعيد  "أكلمرت" ؟"،الساعة الرابعة مساءن  "شاليط"
عمى أساس أف الذم كعد  ،ضير قكائـ ألسرل مف فتحكطمب تح حككمتو،ل سةن جم"أكلمرت" عقد 

، حيث الساعة العاشرةحتى كجمس الكزراء ينتظركف  ،كليس أم شخص آخر ،ىك رئيس مصر
 (.16/11/2016)ككالة سما،  "األمر ليس كما تخيمتو": عميو ردف ،"مبارؾ"في  "أكلمرت" اتصؿ

 تواستراتيجي"سميماف" بنى  ،بقيادة المفاكضات "عمر سميماف"بعد دخكؿ مصر كتكميؼ ك 
، لكنو نجح في كىك إطبلؽ سراح ألؼ أسير مف فتح ،األكؿ "أكلمرت"عمى قبكؿ ية التفاكض

تحددىـ  (550)في أف تتكلى إطبلؽ سراح  ،بحنكة كمكر كخداع"اإلسرائيمية"  إقناع الحككمة
"عمر ، لكف "ؿإسرائي"كتختارىـ  ،فؽ معايير حماسك  ،مف الممفات الصعبة (450)ك ،"إسرائيؿ"

 (550)ستحدد "إسرائيؿ"  أف اكأبمغي ،حماسإلى  ذىب"اإلسرائيمية"  حسب الركاية سميماف"
في  اممكنن أصبح كعمى ىذا األساس اعتقد الطرفاف أف فرصة عقد الصفقة ، (450)كحماس 

ظيرت الفجكات كاتضحت الصكرة مف خبلؿ التبلعب  ،عند التطبيؽك برىة أسابيع، لكف 
 (.16/11/2016، المرجع السابؽ) "عمر سميماف"قبؿ  بالكممات مف
 "ديكؿ" "أكلمرت"كمؼ ف ،تحديد األسماءإلى  االنتقاؿ "سميماف"فطمب  ،ىنااألمر لـ يتكقؼ 

أف  "أكلمرت"نصح  "ديكؿ"، لكف عمييا كفؽ المعايير المتفؽ اأسيرن  (450)بتجييز قائمة مف 
قدمت حماس القائمة التي  كفعبلن  "،أكلمرت"فكافؽ  ،"إسرائيؿػ"ىك األفضؿ ل، ك تسمـ حماس القائمة
نيا حكت أغمب منفذم إإذ  ،مف ىكؿ الصدمة كحجـ القائمة"إسرائيؿ"  شيبت الكلداف في

 ،المرجع السابؽ) كىنا تعمقت الفجكة كانكشفت المكاقؼ ،ىالعمميات الضخمة في انتفاضة األقص
 (.15/11/2016"، ، نقبلن عف القناة العاشرة "اإلسرائيمية16/11/2016

خبلؿ ىذه المرحمة مف  اا كنزيين جادن  ارية لـ تكف طرفن صأف الكساطة الم يظير لمباحث ؽمما سب
، كالتي أتت ضمف حماسحركة كىك ما يمكف تفسيره بحالة العداء المكجو ضد المفاكضات، 

 بية.في الساحة العر حينيا الذم بدأ يظير ك  ،سبلـ السياسياء تجاه مشركع اإلدالع تمبلح
 
 م(2010-2009)طمب الثاني: المرحمة الثانية من المفاوضات الم
 م2009عام  : جولت جديدة من التفاوض غير المباشرأوًل 

 مف رئيس "أكلمرت"كطمب  ،لى القاىرةإ الطرفيففي جمب ـ 2009 مارسنجح المصريكف في 
حماس عمى اإلفراج عف  في المحادثات، كأصٌرت "ديكؿ"لى إاالنضماـ  "ديسكفيكفاؿ ""الشاباؾ" 

حتى نياية  ،"مئير دغاف"كرئيس المكساد "ديسكف"،  في حينو عارضك  ،مسؤكليف كبار كيثر
صدقاء أ، كأجرل مشاكرات مع "أكلمرت"كاحتار  ـ، صفقة التبادؿ2011عاـ يما في عمم
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، غماف، يديعكتر يب) كفي نياية المطاؼ لـ يتـ التكقيع عمى الصفقة ،كمسؤكليف كبار
 مفاكضات الصفقة.ـ فشؿ 18/3/2009كأعمف "أكلمرت"  في  (.20/10/2011
لتحؿ  ـ31/3/2009"بنياميف نتنياىك" الثقة في زعيـ حزب الميككد "اإلسرائيمي" "نالت حككمة ثـ 

 .(1/4/2009، المندنية )الحياة "أكلمرت"محؿ حككمة 
 لبلستمرار في ميمتوالضكء األخضر " عكفر ديكؿ" "اإلسرائيمي"المفاكض  "نتنياىك"أعطى "

لبلطبلع عمى آخر التطكرات المتعمقة بالمفاكضات  ـ7/4/2009كاجتمع معو في  ،السابقة
 .(8/4/2009 األردف، الدستكر،صحيفة ) ""شاليط"حكؿ إطبلؽ سراح 

)ىآرتس،  "مف منصبو "ؿكدي"قرر إقالة و تأن "نتنياىك"أعمف مكتب  ـ20/4/2009في ك لكف "
20/4/2009). 
 بدالن  ابمتابعة الممؼ مؤقتن  "يكفاؿ ديسكيف" "الشاباؾ"رئيس  ـ23/4/2009في  "نياىكنت"كمؼ ك 

 ( 24/4/2009)القدس العربي،  "ديكؿ"مف 
ت بتعييف عميؿ المخابرا "نتنياىك"حيث قاـ ـ، 31/5/2009حتى ة "ديسكيف" استمرت ميمك 

 .(1/6/2009، ماراتيةاإل )الخميج "ديكؿػ"ل اخمفن  "حجام ىداس"المتقاعد مف جياز المكساد 
 تكجوك  ،شأف صفقة تبادؿ األسرلبالمفاكضات غير المباشرة استؤنفت  ،"ىداس"كبعد تعييف 

كالستئناؼ  ،في رحمة عبلجية "مركاف عيسى"القاىرة مع أحد كبار مساعديو إلى  "أحمد الجعبرم"
 "عكفر ديكؿ" استؤنفت مف حيث انتيت مع كقد ،"نتنياىك"المفاكضات غير المباشرة مع حككمة 

 .(4/6/2009، المندنية )الحياة
إلى  تـ االنتقاؿكقد "، "محمكد الزىار"أف ىذه المرحمة مف المفاكضات قد أديرت بقيادة ب اعممن 

جكلة مركزة مف المفاكضات غير  (25)الطرفاف خبلليا خاض ك  ،مصر لتدار المفاكضات فييا
لقاء عبر ، الزىارمحمكد ) "خمس جمساتإلى  أربعمف حيث عقدت في اليكـ الكاحد  ،المباشرة

  (.3/7/2010، الجزيرة مباشر
طبلؽ سراح إكقاؿ: "سيتـ  ،مف استئناؼ المفاكضات"إسرائيؿ"  مكقؼانتقد  "عمر سميماف"لكف 

 قطاع غزة"إلى  ( أسيرنا144) بإبعادعف مطالبتيا "إسرائيؿ"  فقط بعد تخمي "طمعاد شاليج"
 ،  .(9/7/2009)فمسطيف اليـك

دارة مكتب إشرؼ عمى أالذم ك  "،جمعاد سار"ياـ عدة المحامي أقبؿ  "سميماف"يذا السبب دعا لك 
لعقد لقاء عاجؿ في القاىرة، كشارؾ في ىذا المقاء  "،ييكد باراؾ"إرئيس الحككمة في عيد 

كمسؤكؿ كبير آخر في  ،رئيس االستخبارات العسكرية المصرية "،عمر حيفاكم"الجنراؿ 
 .(9/7/2009، حركنكتأيديعكت ) صريةاالستخبارات الم



 

151 
 

سيرنا فمسطينينا مف ( أ125)رفضو القاطع لطرد في كقت الحؽ، ، "عمر سميماف"عمف أ كذلؾ
كركبا، ألى دكلتيف في شماؿ ا  ك  ا،مثؿ السكداف كسكري ،الضفة الغربية إلى عدد مف الدكؿ العربية

 (.26/8/2009)يديعكت أحركنكت،  لـ يذكر اسمييما
 

 التفاوض خطاأللماني عمى وسيط خول الد: اثانيً 
شيية عدد مف األطراؼ اإلقميمية كالدكلية لمعب دكر ـ 2006في  "شاليط"لقد فتحت عممية أسر 

بؿ حتى مكاسب شخصية لبعض الساسة كرجاؿ المخابرات  ،كتحقيؽ مكاسب سياسية ،الكسيط
( DNBات األلمانية )كالمتقاعديف، فكاف ىناؾ دكر بارز لمرئيس السابؽ لجياز االستخبار 

، الذم نجح في التكسط إلتماـ صفقة التبادؿ بيف "إسرائيؿ" ك"حزب اهلل" المبناني "جيرىارد ككنراد"
 (.24/10/2013 ،2)عفيفة، الرسالة نت، ح

التي طمبت كساطة ألمانية  ىي أف حماس ـ20/8/2009دعت القناة العاشرة "اإلسرائيمية" في "كا
، المبنانية )المستقبؿ "بعد استيائيا مف الدكر المصرم في القضية "،ؿإسرائي"في مفاكضاتيا مع 

21/8/2009). 
أكد أف "حجام  "،يديعكت أحركنكت"محرر الشؤكف األمنية في صحيفة  ،"ركنيف بيرغماف"لكف 

آرنست "( DNB)لمقاء رئيس جياز  ،"المكساد"مع مسؤكليف كبار مف  "برليف"لى إسافر ىداس" 
جيرىارد ك"عامة، ( DNB)ف تتكلى رسمينا أفييا "، يطمب نتنياىك"رسالة مف  حامبلن  كرالك"،أ

كبعدما مكرست  ،لى المقاء" إككنراد"استيدعي ف خاصة، مسؤكلية الكساطة مرة أخرل، "ككنراد
 (.20/10/2011غماف، يديعكت، ر يب) كافؽ عمى قبكؿ الميمة ؛كبيرة اعميو ضغكطن 

 المخابراتـ تقريرنا أشارت فيو إلى أف 23/11/2016في  عرضت القناة العاشرة "اإلسرائيمية"ك 
ا ككسيط لصفقة تبادؿ ااأللمانية كانت خيارن   مف الدكر المصرم الذم أثبت عدـ بدالن  ،مطركحن

 ؽ األلماف مف جيتيـ عمى الكساطة، بينما كاف”حجام ىداس“جدكاه، كىك األمر الذم اقترحو 
 .(24/11/2016)شبكة قدس لؤلنباء، نت، 

كما  ،ف يخصص كقتو كموأنو لف يستطيع أ اف يككف كاضحن أ عدة، كىي اشركطن  "ككنرادػ"اف لك"
 ؛ابصفتو كسيطن  ايضن أ "حماس"ك "سرائيؿ"إف تقبمو أك  ؛السابقة، بسبب التزامات شخصيةفي المرة 

لمانية في أسـ كصكرة كمشاركة رجؿ استخبارات ال كاممةن  سريةن  -كال يقؿ أىمية عف ذلؾ
نيا ستخصص لذلؾ أك  ط"،شالي"قضية بتمتـز بصكرة كاممة سلمانيا أ فأ "كرالك"أكأعمف المسيرة، 

 (.20/10/2011غماف، يديعكت، ر يب)" جميع المكارد المطمكبة ببل حدكد
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الصفقة  إلخراجك ممؿ أيعمؿ دكف كمؿ ، لمانيةمبعكث االستخبارات األ، ك لمانيالكسيط األكاف "
طراؼ بمكافقة األ ،شير عدةأاني يعمؿ مف كراء الككاليس منذ لمإلى حٌيز التنفيذ، الكسيط األ

 (.26/8/2009)يديعكت أحركنكت،  "سرائيؿ" كحماس كمصرإ" ،كافة
 لكف المصرييف ،ـ2009بشكؿ سرم بعد منتصؼ  راد"ككن"بقيادة  األلمانيةبدأت الكساطة 

عف الكساطة األلمانية مف ألكؿ مرة شؼ كي  ؛بعد شيريفلـ يتقبمكا ىذا التطكر، فك  ىانةشعركا باإل
 ،ـ17/8/2009في  "كاشنطف"مف مقابمة تمفزيكنية في  كذلؾ ،الرئيس المصرم "مبارؾ"قبؿ 
"المخابرات األلمانية ضالعة ىي األخرل في المساعي الحثيثة إلطبلؽ  :بامتعاض كقاؿ

 .(19/8/2009)القدس العربي، عدد مف أجيزة المخابرات الغربية" إلى  باإلضافة ،"شاليط"
يبذؿ لدعـ الكساطة  اممثؿ حركة حماس في لبناف أف "ىناؾ جيدن  "أسامة حمداف"أكد ثـ 

 (.21/8/2009)المركز الفمسطيني لئلعبلـ، المصرية مف طرؼ كسيط أكركبي" 
، حيث بمغ مجمكع ما سافره ”إسرائيؿ“بدأ المبعكث األلماني بالسفر ما بيف غزة كدمشؽ ككقد 

 .(24/11/2016)شبكة قدس لؤلنباء، نت،  سفرة ما بيف المكاقع الثبلثة (70)المبعكث األلماني 
، كقد كاف في حبؾ الصفقة " سريعناككنراد"تقدـ ك كغزة،  "بيببيف "تؿ أ ،كؿ يكـ ،تنقؿ أحيانناكما "

ع قبؿ رأس السنة الميبلدية أم حتى نو يأمؿ أف يكقٌ أ "برليف"كقاؿ لنظرائو في  يكليك،في  متفائبلن 
 (.20/10/2011غماف، يديعكت، ر يب) "ـ2009ة نياية سن

عدد جمسات " كأف ،مدل صعكبة كماراثكنية جمسات التفاكض "د الزىارك محم"كقد كصؼ 
حتى إف  ،ساعات طكيمة جدنالككانت كؿ جمسة تستمر  ( جمسة،170)التفاكض ربما كصؿ إلى 

 (.24/10/2013، 2)عفيفة، الرسالة نت، ح بعض األسماء احتاجت جمسات عدة"
مف حركة  اأسيرن  (450)سراح  بإطبلؽفي المٌرة األكلى بعرضو يقضي جاء المبعكث األلماني 

ة قائمبأسماىـ التقرير  اأسيرن  (50)مف حركة فتح، مف بيف أسرل حماس  اأسيرن  (550)حماس، ك
 لكٌف الرد، "اإلسرائيمي"التخطيط لعمميات قاتمة ضد االحتبلؿ في ، كىـ أسرل شارككا ((VIPالػ

يتـ إبعادىـ خارج  ،اأسيرن  (200)عمى العرض الذم جاء بو المبعكث األلماني كاف  "اإلسرائيمي"
 كم، كأسرل حماس ذ(كأحبلـ التميمي ،آمنة منى)فمسطيف المحتمة، كرفض قاطع إلطبلؽ سراح 

 نت، ،المشرؽ نيكزمكقع ) (كحسف سبلمة ،عبد اهلل البرغكثي)العبلقة بالعمميات القاتمة منيـ 
24/11/2016.) 

"كاف الكسيط األلماني حياديان كمينا في عممية الكساطة، يأخذ األسماء كيتجو لمكياف كيعكد لنا 
بالرد، كأخذت ىذه الفترة مدة سنتيف، كحاكؿ االحتبلؿ كضع النساء المنكم اإلفراج عنيف ضمف 

، ((VIPبالػ ما سماهمنيا، ثـ قاـ االحتبلؿ بخمؽ  في إخراجيف -الحقنا–القائمة، لكف الكفد نجح 
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ككليد عقؿ، كمحمد  ،ي: )عباس السيد، كعبد اهلل البرغكثمة جدان مثؿمف الشخصيات المي
 (.25/10/2011فضائية األقصى، لقاء عبر )محمكد الزىار، ("الشراتحة..

بصراحة في الصفقة،  ـكطمب منيـ قكؿ رأيي ،ذات عبلقة "إسرائيمية"مع جيات  "نتنياىك"التقى 
تخكفنا مف عكدة األسرل ، رفضكا الصفقة "أماف"ك” المكسادك" ”الشاباؾ“جيزة األمنية األ رؤساء

لحركة حماس لتنفيذ مزيد مف  اقد الصفقة سيشكؿ حافزن أف ع، ك عسكريةمف جديد لتنفيذ عمميات 
لمستكل السياسي الضكء األخضر اأعطى ، رغـ المعارضة األمنيةك عمميات األسر، لكف 
 (.24/11/2016)شبكة قدس لؤلنباء، نت،  الستمرار المفاكضات

ا فيما يتعمؽ كخصكصن  عميو، تدخؿ الكسيط األلماني لمتابعة ما تـ االتفاؽ"إسرائيؿ"  طمبت"
حاكلت حماس كضع معايير  ،يتـ تقديميـ كبادرة حسف نية لمجانب المصرمس ،اأسيرن  (550)ػب

جكلة جديدة  (62)سيط األلماني بعقد قاـ الك  اأسيرن  (450ػ)كبخصكص ال ،اأسيرن  (550ػ)ليؤالء ال
محمكد ) "اسمنا (450) أصؿ مف ااسمن  (325)اتفاؽ حكؿ إلى  كتكصؿ الطرفاف ،مف المفاكضات

 (.3/7/2010، الجزيرة مباشرلقاء عبر الزىار، 
متفؽ  ا( اسمن 325"بدأ الكفد المفاكض يراقب ما يحدث، حتى كصمت األمكر لطريؽ مسدكد بػ)

أقر لكف "الكابينت" ( لمضفة ، 98)ض أف يعكد المفتر كاف  "اإلسرائيمي"،عميو في الكابينت 
 (.25/10/2011فضائية األقصى،  عبرلقاء )محمكد الزىار، " (98)مف  اسمنا (43)

( 20-15كاف الفرؽ بيف الطرفيف ضئيبلن جدنا، )فلمحظة؛ كاف يبدك أف الصفقة تكشؾ أف تتـ، 
فؽ عمى أال ييطمقكا ، ات  الستيعاب عدد مف المفرج عنيـجدت دكلة خميجية مستعدة اسمنا، بؿ كي 

في الداخؿ، كبدأكا في كزارة العدؿ "اإلسرائيمية" ييعٌدكف ممفات العفك التي ستيقدـ لرئيس دكلة 
االحتبلؿ "شمعكف بيريس"، كقبؿ يكـ مف "عيد رأس السنة الميبلدية"، قيٌدـ اقتراح مكتكب مف قبؿ 

غماف، بير )ـ، انيار كؿ شيء 2009يو الطرفاف، كآنذاؾ؛ في ديسمبر الكسيط األلماني، ليكقع عم
 (.20/10/2011يديعكت، 

ـٌ إحرازىا مف قبؿ، كعرض عف اال متراجعنا ،لمانيقد عاد "ىداس" إلى الكسيط األف" تفاقات التي ت
كفي مقدمتيا "تنظيؼ القائمة مف أكثر عدة، مف الصفقة، يشتمؿ عمى شركط  مكقفنا أكثر تشددنا

 ـ(.20/10/2011)المرجع السابؽ،  "بكقؼ التفاكض "ىداس" "نتنياىك"أمر ثـ  ...ألسماء الثقيمة"ا
 ذلؾلكنو تراجع عف  ،مكافقتو عمى األسماء عبر الكسيط األلمانيفي البداية  "نتنياىك"أبمغ لقد "

رركا عدـ كق ،ذيف رفضكا االتفاؽلاك  ،"المجنة السباعية" ،بعد اجتماعو بالمجمس الكزارم المصغر
بعادىـ جميعن اإلى  محرر مف حماس بالعكدة ألم أسيرو  السماح كما رفضكا  ،الضفة الغربية كا 

 عاـ (100)مف ذلؾ خفض األحكاـ مف  كاقترحكا بدالن  عمييا، التي تـ االتفاؽ (325ػ)األسماء ال
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مباشر، الجزيرة لقاء عبر  ،الزىارمحمكد ) "حينيا فتفجرت المفاكضات كتكقفتعاـ،  (50)إلى 
3/7/2010.) 
 

 : عودة إلى مفاوضات األسرى في السجوناثالثً 
 تجميع أعضاء المجمس التشريعي المعتقميف في السجكف ـ2009في شير أبريؿ  تـ"

في سجف النقب  ،"يحيى السنكار"رأسيـ  ىكعم ،باإلضافة إلى جميع قادة حماس"اإلسرائيمية"، 
مف فيلبلتصاؿ  اخمكين  اازن أسرل حماس جي ،"ديكؿ"بتكجيو مف  ،كأعطت إدارة السجف ،الصحراكم

لكف  ،اإلفراج عف مجمكعة مف األسرل "اإلسرائيمي"الجانب  عمييـكعرض  ،يريدكف في الخارج
فكجئ قادة حماس كأعضاء المجمس التشريعي بجمعيـ  . كقدليس كفؽ شركط المقاكمة كقكائميا

ككاف رأييـ  ،تدارسكا األمر فيما بينيـ ،"اإلسرائيمي" عرضال عمييـكعندما طرح  ،في سجف كاحد
استغؿ ك  .كال نستطيع التدخؿ فييا بأم صكرة مف الصكر" "شاليط""أنو ال عمـ لنا بقضية : جميعا

فقاـ بعض المعتقميف كبمكافقة  ،ةتسرل كجكد الياتؼ النقاؿ بيف أيدييـ ألغراض اجتماعية بحاأل
ا معتقمي كخصكصن  ،ـ يزره أىمو منذ أعكاـف بعضيـ لإحيث  ،قيادة األسرل باالتصاؿ بذكييـ

 .(30/12/2013مقابمة مع عزيز الدكيؾ،  ،84: 2016)بدر،  "قطاع غزة
حضرىا  ،"ىداريـ"كقيادة حماس في سجف  "ديكؿ"عدة قبؿ ىذا االجتماع بيف لقاءات حدثت "

قيادة  ، ككانت تتمحكر حكؿ الضغط عمى"عبد الناصر عيسى"ك "السنكار"مع "تكفيؽ أبك نعيـ" 
مجمكعة  اشفيين  "ديكؿ"كفي أحد االجتماعات أبمغيـ  ،الخارج مف أجؿ تمييف مكاقفيافي حماس 

مف  .لكنو رفض إعطاءىـ األسماء مكتكبة ،المكافقة عمى اإلفراج عنيـ تـ ،معتقميفمف أسماء 
كاف ييدؼ بتصرفو ىذا إلى إيجاد حالة مف  "ديكؿ"فإف  ،جية نظر قيادة حماس في السجكفك 
كامتنعت عف نشر األسماء التي  ،حماس لذلؾأسرل فتنبيت قيادة  ،لبمبمة بيف صفكؼ السجناءا

عمى قيادة  "ديكؿ"استمرت الضغكطات مف ك  "،ديكؿ"مف أجؿ إفشاؿ خطة  ،تـ إببلغيـ بيا
كيحتاج إلى مزيد مف التشاكر بيف قيادات  ،فأخبركه بأف األمر معقد ،حماس في السجكف

 (.20/3/2014 ،تكفيؽ نعيـمع  مقابمة، 85: 2016)بدر،  "السجكف
 "ديكؿ"بعد كصكؿ المفاكضات في مصر إلى طريؽ مسدكد، أبمغت قيادة حماس في السجكف "

فكجئت قيادة  .بدكف اجتماع الييئة القيادية العميا ألسرل حماس اأنيا لف تستطيع إعطاءه ردن 
ماس يتكجيكف إلى سجف النقب إلنياء بأف أسرل ح ،"قناة العربية"حماس بعدىا بأياـ بخبر بثتو 

بعدىا بساعة تـ إببلغيـ بتجييز أنفسيـ لبلنتقاؿ إلى سجف النقب. استنتجت  "،شاليط"ممؼ 
ىك  :األول يـ،بعض عتسعى إلى تحقيؽ ىدفيف بجمعيـ م"إسرائيؿ"  قيادة حماس في السجكف أف
أماـ  اكخصكصن  اإعبلمين استثمار ىذا األمر  :والثاني ،الخارجفي الضغط عمى قيادة حماس 
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خر لـ يدٌ  ي"اإلسرائيم"بإخبارىـ أف المفاكض  ،"شاليط"ذكم  يكبشكؿ أساس ،"اإلسرائيمي"الجميكر 
مرة أخرل فكتت قيادة  .اس مف أجؿ دفع عجمة المفاكضاتمو لجأ إلى سجناء حأن ىحت ،اكسعن 

ا الفخ باشتراط كاستطاعت الخركج مف ىذ ،تحقيؽ أىدافيا"إسرائيؿ"  حماس في األسر عمى
بالطبع ك  ،قيادة الحركة في الخارج مف أجؿ الحديث في الممؼبكي يمتقي  ،"السنكار"اإلفراج عف 

 مقابمة، 85: 2016بدر، ) "إلى سجنو حماس كؿه  لالمقترح كتـ إعادة قيادات أسر "إسرائيؿ"  رفضت
 (.20/3/2014 ،تكفيؽ نعيـمع 
، ""كفاء األحرار قبؿ إتماـ صفقة محررأسير ك  حماسفي حركة  قيادم"، صالح العاركرم" كأكد
 "براىيـإمحمد "ف يأتي كزير المخابرات المصرية أاالحتبلؿ  عميناعرض " في ذلؾ الكقت: أنو

)صكت األقصى، " االتفاؽ عطؿكت "،كلمرتأ"خيرة سقطت حككمة لمقائنا، كلكف في المحظة األ
4/2/2016). 
حماس  لأك المفاكضات مع قيادة أسر  اتع مف الحكار لـ يتـ إجراء أم نك  "ديكؿ"ير يكبعد تغ"

 (.20/3/2014 ،تكفيؽ نعيـمع  مقابمة، 85: 2016)بدر،  "الصفقةبخصكص 
 

 "صفقة الحرائر": إنجاز ارابعً 
كحقؽ  ،ـ2009عاـ الفي الثمث األخير مف  ،إلى الممؼ مف جديدعاد قد الكسيط األلماني كاف "

كنجح في كضع الخطكط  ،"اإلسرائيمي"بيف غزة كالكياف فعقد لقاءات مكككية  ،خطكات كبيرة
القساـ، كتائب ) "كالمكاف الذيف سيفرج عنيـ إليو ،كاألسماء المنكم اإلفراج عنيا ،العامة لمصفقة

2012 :60-61). 
 "صحيفة فمسطيف" "جمعاد شاليط"أف يحمؿ ب اعرض االحتبلؿ مف خبلؿ الكسيط األلماني اقتراحن "

بؿ أف ييفرج االحتبلؿ عف عمى قٍيد الحياة، مقاأنو ك  ،ثبات أف الجندم مكجكدإل ،في شريط فيديك
)األقصى،  ""أحبلـ التميمي"طبلؽ سراح إفقة كلكف دكف ، كبالفعؿ نجحت الصسيرات كافةاأل
5/2/2016). 

شريط فيديك  ،عبر الكسيط المصرم، ـ2/10/2009 بتاريخ"إسرائيؿ"  سممت حماسفقد 
 كحامبلن  ،الزم العسكرم امرتدين  ،لمدة دقيقتيف "جمعاد شاليط"م األسير يظير فيو الجند ،مصكر

، كمف خبلؿ ىذا الشريط نجحت حماس ـ14/9/2009بتاريخ  ، صادرةجريدة إخبارية فمسطينية
، ـ30/9/2009بتاريخ  ،أسيرة فمسطينية (20)بكساطة ألمانية مصرية في تأميف اإلفراج عف 

،  قيد الحياة عمى ال يزاؿ" شاليط"ؿ مادم يثبت أف تطالب بدلي"إسرائيؿ"  حيث كانت )فمسطيف اليـك
 (.3)انظر الممحؽ رقـ:  ،(14/9/2014
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"بداية األمر طمب االحتبلؿ الصييكني مف الكفد المفاكض رسالة مف "شاليط"، كافؽ الكفد كتـ 
كرقة"! إعطائيـ رسالة، كحيف طمب الكفد تحسينات مقابؿ الرسالة؛ رد االحتبلؿ: "ىذه مجرد 

ف أك بدكف مقابؿ، ال نظارة مفاده أف ال شيء بدكف ثم الكفد المفاكض درسنافأعطى االحتبلؿ 
، حيف أراد االحتبلؿ انت "صفقة الحرائر"ىنا ك.. ، كال كرقة إال بثمنياا مجاننا، كال كتابن مجاننا
 "شاليط"ميـ كرفض الكفد المفاكض تس " ما زاؿ حينا، فأعطيناه بثمف،شاليط"يثبت بأف  اشريطن 

 عبرلقاء )محمكد الزىار،  يزة تجسس دقيقة تحدد مكانو"ا مف أجخكفن  ،ا، أك أم شيءنظارة، أك كتبن 
 (.25/10/2011فضائية األقصى، 

مصكر أرادت إيصاؿ رسالة إلى "إسرائيؿ" مف خبلؿ تسميميا الشريط ال حماسكأكد "الزىار" أف 
أف حماس قدمت ممؼ األسيرات ك ال شيء مجاننا، نو أسيرة فمسطينية بأ (20)مقابؿ اإلفراج عف 
أكضح أنيـ قدمكا لػ"إسرائيؿ" ، ك ألسيرات المعتقبلت ىك في األكلكياتأف باقي اك عمى كؿ شيء، 

 مقابؿ الشريط اإلفراج عنياقائمة التي سيتـ الختار ىي مف تريد عبر الكسيط قكائـ األسيرات لت
 (.30/9/2009)سما اإلخبارم، 

 ،لمانيةا بالكساطة األمشيدن ، ك شيكر" في غضكف أسابيع أليطاشإطبلؽ سراح " "الزىار"كتكقع 
)الرسالة  الحرائر"صفقة "في  ككساطتو "جيمي كارتر"سبؽ مرئيس األميركي األبالدكر الكبير لك 

  (.5/10/2009نت، 
 حيث كصفت صفقة إخراج األسيرات ،ىذه الفضيحة لمكياف "اإلسرائيمية"لـ تفكت الصحؼ 

ػأنيا كصؼ أحد قادة الكياف ىذه الخطكة بك  ،لحككمة االحتبلؿ المحرجةؿ شريط فيديك بمقاب
 .(61: 2012، كتائب القساـ) "!القساـ لخضكع لشركطعمى ادكلة بأكمميا لإجبار "

ضمف صفقة ، ـ1948ف أجؿ شمؿ أسرل مف فمسطينيي م اكبيرن  ابذلت حركة حماس جيدن كقد 
ميما كانت البقعة  ،فمسطينيكذلؾ عمى مبدأ أف أم أسير  ،مفاكضاتالالتبادؿ منذ بداية 

 ،كيحؽ لمحركة التفاكض في شأنو ،فإنو مف أبناء الشعب الفمسطيني ،الجغرافية التي يعيش فييا
دراجو ضمف الئحة األسرل المشمكليف في عممية التبادؿ كانت تضع "إسرائيؿ"  إال أف، كا 

 "إسرائيميكف"ىـ مكاطنكف  ـ1948أف أسرل فمسطينيي بأماـ ىذا الطمب؛ متذرعة  ادائمن العراقيؿ 
، المندنية )الحياة، كبالتالي ىي فقط مف يقرر مصيرىـ برية"الع"يحممكف جنسية الدكلة 

1/12/2009). 
أيقف  "اإلسرائيمي"فالكياف  ،مرحمة جديدة ـ2009عاـ المفاكضات بالرعاية المصرية دخمت لقد 
تقدمت  ـ2009في نكفمبر ك  ،صفقة بشركط القساـكىي  ،ةحدكا ةلف يعكد إال بطريق "شاليط"أف 

 ،ثـ ما لبثت أف تكقفت يا،أكشكت عمى نيايتيا كتفاءؿ الجميع بتكقيع، ك الصفقة خطكات كبيرة
، تنفيذ اتفاؽ المصالحة الكطنية بيف حركتي حماس كفتحإلى  بسبب تعثر مصر في التكصؿ
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 عمييا، التراجع عف بنكد كثيرة اتفؽإلى  حككمتودفع مما  ،لدفع الثمف االحتبلؿعدـ استعداد كل
قيت مفاكضات الصفقة كب ،ألنيا ال تمبي أدنى الشركط ،تيا حماسكطرح معايير جديدة رفض

 .(61-60: 2012كتائب القساـ، ) ـ2010 عاـمجمدة طكاؿ 
 

 : تعثر كبير في المفاوضاتاخامسً 
راح نتنياىك خرل عف اقتأحماس تنازالت لى إ "سرائيؿ"إباسـ ، ـ2010 في يناير "،ككنراد"نقؿ "
 "،تجميمية فقط"تنازالت أنيا  رأتلكف حماس  ،فراج عف نساءما يتعمؽ باإلفيكال سيما  "،خيراأل"

غماف، يديعكت، ر يب) "االقتراح عمىكلـ يصدر عنيا جكاب نيائي  ،عمى صمتيا حماسكظمت 
20/10/2011.) 
بعد  ،اقتربت مف إنجاز صفقة ،"الزىار"يادة كانت ىناؾ مفاكضات بقـ 2010 عاـ بدايةفي "

بعد  ،كرفضيا عمييا ا اعترضتحديدن  "السنكاريحيى "المكافقة عمى العركض المقدمة حينيا، لكف 
د محم)كبيرة مف األسرل الكبار كمنيـ  اأف عمـ بتفاصيميا مف المحامي، حيث استثنت أعدادن 

كعمى إثر الخارج، إلى  كبير مف األسرل إبعاد عددإلى  إضافة، (كماجد أبك قطيش ،الشراتحة
مع  اىاتفين  ، اتصاالن "السبعبئر "مف داخؿ سجف ( 11مف غرفة رقـ )، "السنكار"ذلؾ أجرل 

مشادة كبلمية، ثـ بينيما كحدثت  ،"الصفقةقرار اتخاذ بالتفرد في كقاؿ لو: "لف أسمح  "الزىار"
يث عف أم صفقة إال بمكافقة األسرل في كالذم كعده بعدـ الحد ،"خالد مشعؿػ"ب "السنكار"اتصؿ 

صؿ ثـ ات تكقفت المفاكضات، كفعبلن  ،"إف أردت إيقاؼ الصفقة سأكقفيا" :السجكف، كقاؿ لو
ـ عمى كقاؿ لو: "سمٌ  ،قطاع غزةساـ في قالكتائب أحد قيادات ، السنكار"محمد " يقوقبش "السنكار"

األمانة يقصد بك  "الجعبرم"بالحاج د لمي عنده ما تطمع"، يقصايمو إنو األمانة ككاح ،جالحا
في  "نتنياىك"في العزؿ االنفرادم، ثـ خرج  "السنكاريحيى "تـ كضع  كعمى إثر ذلؾ ".شاليط"

ف اآل كف المعتقميف في السجكف أفشمكىا،ل ،صفقةإتماـ كنا عمى مشارؼ لقد تصريح قاؿ فيو: "
 .(30/4/2018، مقابمة، الناعكؽ) ""حماس ستدخؿ مفاكضات مف الصفر

كاف ف في إطالة احتجاز "شاليط"، ما يبرر مكقؼ "الزىار" ىك أف ىناؾ نسبة كبيرة مف المخاطرة"
مف يستطيع تحمؿ ، ككاف السؤاؿ الميـ حينيا، يتصرؼ كفقنا لممعطيات التي بيف يديو "الزىار"

 (.2/5/2018)حبيب، مقابمة،  ""الجعبرم"فتحمميا  ؟ىذه المخاطرة
طكاؿ خمس سنكات  "شاليط"بخطكرة بقاء  "السنكار"حيث أخبر  ،تحتـر "رالزىا"كجية نظر إف "

كأف لديو خشية مف نتيجة الظركؼ األمنية المعقدة، مف فقدانو ا خكفن دكف إتماـ أم صفقة، 
كىذا يعني فقداف الكرقة الكحيدة التي بيف أيدينا، لكف قيادة األسرل  ،تعرضو لسكء في أم لحظة
أف يككف عمى  اييصٌر دائمن  "السنكار"، ككاف اكفد المفاكض كاف ضعيفن في السجكف اعتبرت أف ال
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 "السنكار"كاف ىناؾ اتصاؿ مستمر بيف  أنو اعممن شخصية عسكرية،  المفاكض مف طرفنا
 .(29/4/2018، مقابمة، الناعكؽ)" "رمالجعب"ك

اآلراء،  يرل الباحث أف ما حصؿ بيف "الزىار" ك"السنكار" ىك حالة صحية، كتبايف طبيعي في
ال سيما أف القضية التي بيف أيدييما حساسة لمغاية، كيبنى عمييا أمؿ كبير لدل األسرل، 
فاألكؿ يريد استثمار كرقة الضغط لديو قبؿ ضياعيا، كىي الجندم األسير، كاآلخر يريد مزيدنا 

 مف الصبر، كالضغط أكثر لتحسيف شركط المقاكمة، بيدؼ اإلفراج عف مزيد مف األسرل.
لمسؤكليات في عمى خمفية تقسيـ ا ك"الجعبرم"، "مشعؿ" كبيف "الزىار" اقـ الخبلؼ بيفتفك 

ؿ طرؼ الستمرار تمسؾ ك، كذلؾ لى طريؽ مسدكدإالمفاكضات كصمت ك ، الصفقةمفاكضات 
ك خارج ألى قطاع غزة إد عدد مف المحرريف بعاإعمى  "الزىار" ةف مكافقإف كذلؾبمكقفو، 

بعاد عدد قميؿ إكافؽ فقط عمى ك ، " ذلؾمشعؿ"رفض  حيثبلؼ، سباب الخأ حدأفمسطيف كاف 
، كأصبح كبر في الضفةفراج عف العدد األلى غزة، كتمسؾ باإلإحماس مف الضفة مف معتقمي 

 (.26/2/2010)ىآرتس،  في ذلؾ القرار النيائي "الجعبرم"ك "مشعؿلػ"
كاف الذم ك ؿ الصفقة، مف التكصؿ إلى عقد اتفاؽ حك اقتربت ات ضمفاك أف ال "الزىار"كأكد 
قة يثالك  ضر عى دمشؽ لكأنو تكجو إلـ، 2009ا لمتكقيع عشية عيد رأس السنة الميبلدية جاىزن 
نفت قد ك  ،ة األخيرةظى قادة حماس ىناؾ، غير أف "إسرائيؿ" تراجعت كألغت االتفاؽ في المحعم

يـك السابع، )صحيفة الك"الجعبرم"  بسب خبلفات مع "مشعؿ" "الزىار"حركة حماس استقالة 
27/2/2010.) 

فاكضات الصفقة غير أف مفي محاضرة لو في الجامعة اإلسبلمية في غزة،  "،الزىار" كذكر
الجكلة الكاحدة استغرقت  ،جكالت (110)استغرقت أكثر مف  "إسرائيؿ"ك المباشرة بيف حماس
ر دد األسرل المقر د بمكجبو عدٌ حي  ،خر اتفاؽآبالتراجع عف  "إسرائيؿ"ا ، متيمن منيا ساعات كأياـ

كجكد خبلفات داخؿ حركتو بشأف مفاكضات  "الزىار"كأكد ، التبادؿ اإلفراج عنيـ ضمف صفقة
)مكقع الفجر نيكز،  كقؼ التفاكضأجبر الحركة عمى  "اإلسرائيمي"استمرار التراجع  الصفقة، كلكف

 (.15/3/2010نت، 
تيضاح كثير مف األمكر، لكف كقد حاكؿ الباحث عقد مقابمة شخصية مع "محمكد الزىار" الس

لؤلسؼ تكرر اعتذاره عف المقابمة ألسباب مختمفة، كرغـ ذلؾ ال يمكف إنكار حقيقة الدكر الكبير 
الذم قاـ بو "الزىار" إلتماـ صفقة تحرير األسرل عمى مدار سنكات عدة مف المفاكضات، حيث 

 عضاء الذيف شارككا معو.ـ، ما ىك إال ثمرة جيكد "الزىار" كاأل2011أف إنجاز الصفقة عاـ 
 بعد خبلفات مع رئيس الكزراء ،القاىرة في كفي أكؿ ظيكر عمني لو ،ـ29/6/2010 بتاريخ 
 "عامكس جمعاد""اإلسرائيمية"  الحككمةفي سية زار رئيس الدائرة األمنية كالسيا "،أكلمرت"السابؽ 
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مرحمة جديدة مف معو  حيث دشف ،"عمر سميماف"كاجتمع مع الكزير  ،القاىرة لساعات معدكدة
، قطر، العرب صحيفة)إلنياء ىذا الممؼ  "إسرائيمية"بعد ضغكط  "،شاليط"المفاكضات حكؿ 

30/6/2010).  
ف عمأ حيث ،صفقةالإلتماـ  "نتنياىك"رفضيا لشركط  ـ1/7/2010لكف حماس أعمنت في 

في  امؤكدن  ،ألسيرتحرير الجندم اإلى  لف تدفع أم ثمف مقابؿ التكصؿ"إسرائيؿ"  أف "نتنياىك"
 .(2/7/2010)القدس العربي، بشركط لكف  الكقت نفسو أنو مستعد لئلفراج عف ألؼ فمسطيني

كانكا يحاكلكف كسب  "يف"اإلسرائيميأف المفاكضات قد تكقفت كفشمت بسبب أف  "الزىار"أعمف ك 
 ،"طشالي"شيء يتعمؽ بمكاف إلى  الكقت مف أجؿ تفعيؿ العمؿ االستخباراتي لعميـ يصمكف

أشياء مع حماس ثـ تتراجع عنيا مف أجؿ جس نبض  عمى تتفؽ"إسرائيؿ"  أفإلى  باإلضافة
الصفقة ثـ  إدراج أسماء في عمى حيث كانكا يتفقكف ،كىؿ ستثبت عمى مكاقفيا أـ ال ،حماس

بعد أف مرت بسمسمة  ـ2010كما أكضح أف المفاكضات تكقفت منذ شير فبراير ،يتراجعكف عنيا
 (.3/7/2010 ،رة مباشرالجزيلقاء عبر محمكد الزىار، )كالت طكيمة مف الج
، استقر لى صفقة بيف الطرفيفإ ،نو ال يمكف التكصؿ، في ذلؾ الكقت عمى األقؿأكحينما تبيف 

كىكذا  ،خرلأف يتابعو بيف فينة ك أك  ،عممو "ككنراد"لمانية عمى أال ينيي الرأم في االستخبارات األ
 "ككنراد"استقر رأم  ـ2010أكتكبر في فقط لكف  ،تقٌدـأم  كفدمف  ـ2010 عاـانقضى أغمب 

نياء القضية إ فيطمكحو  عف "الزىار" معتحدث ك جاء الى غزة ف ،آخر اعمى أف يضغط ضغطن 
 ،في ىذا الشأف يؤثر في قيادة حماس "الجعبرم"ف رأم أ "الزىار"لو مع ذلؾ أكد  ،صفقةالتماـ ا  ك 
 (.20/10/2011غماف، يديعكت، ر يب) خيراأل "اإلسرائيمي"قتراح اال مىع ايجابين إ ردناأف ال تعطي ب
يمية حكؿ األسرل مف ئرااإلسة مك كحلشارة مركنة مف اإـ 2010ر بفي نكفم "داكنر قى "كـ تمث

عمى ر ؤثلي "سميماف عمر"دخؿ ، ك أخرلات ثكقاـ بجكلة محاد ي القدس،قكأسرل شر  ءالنسا
أف شالت بز تنا "سرائيؿتقدـ "إر لث"ككنراد" أك ضغطقترحات، كما بكؿ المقمف أجؿ  ،رفيفالط

 (.20/10/2011)المرجع السابؽ، ككمتو ح ضرفب" ىداس، فرد عميو "(48الػ) أسرلاألسرل الكبار ك 
، كتضمف "باسكيف-حمد"بعض االقتراحات خبلؿ محادثات  ـ2010يذكر أنو طرحت في "

األمر، لكنو ألغي في نياية  ، كجرل نقاش"شاليط"إلى  جرمء إمكانية تكفير زيارة مقترحه 
رغـ أف االقتراح تضمف إطبلؽ سراح عدد كبير مف  ،نتيجة كجكد مخاطر جمة ؛المطاؼ
 (.24/10/2013، 2)عفيفة، الرسالة نت، ح "المعتقميف
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 م2011المرحمة الثالثة واألخيرة من المفاوضات : المطمب الثالث
 تطور متزامن مع نجاح الثورة المصريةأول: 
، ببعض التحسينات عمى محددات الصفقةـ 2011في منتصؼ يناير لكسيط األلماني قاـ ا

، مرفقة حماسحيث صاغ "غيرىارد ككنراد" مسكدة االتفاؽ الثالثة، كالتي كتبيا كقدميا إلى "
كأشار "ركنيف بيرغماف" محرر الشؤكف  ، بإنذار: "التكقيع حتى مطمع شباط أك اعتزاؿ الكساطة"

"يديعكت أحركنكت" إلى أف أنو لك لـ يسقط نظاـ حسني مبارؾ أليفرج عف  األمنية في صحيفة
 (.20/10/2011غماف، يديعكت، بير ) ""شاليط" في نكفمبر كما يبدك

مع بداية الثكرة  اامن متالمفاكضات تكقفت حيث "لكف تطكران دراماتيكينا غير قكاعد المعب، 
، صحيفة ) "ـ25/1/2011المصرية في   .(12/2/2011المصرم اليـك

 ،فػػي جكىرىا تختمؼ لكنيا ال ،كثيقة أكثر مركنة ـ2011 في فبراير"إسرائيؿ"  عرضتكما 
، )فيشماف، يديعكتو كأنيى الكسيط األلماني عمم ،مفاكضاتال تراح كانفجر كرفضػػت حماس االقتػ

15/10/2011.) 
خرج الكسيط ك  ،رفض الكفد الحمساكم المفاكض ىذه التحسينات ككنيا ال ترتقي لمطالبو"

تقريب كجيات  ،منيا قطر كتركيا كفرنسا ،حاكلت أطراؼ عديدة، فااأللماني مف الصفقة كمين 
 .(61: 2012القساـ، كتائب ) "نتيجةإلى  إال أنيا لـ تصؿ ،النظر

لكف المصرييف  ،قد عرضت في محطات سابقة لعب دكر الكساطة الحككمة التركيةككانت 
كانتيى دكر  ،طريؽ مسدكدإلى  صمت جميع الكساطات كالقنكاتك ك  ذلؾ،رفضكا  "يف"اإلسرائيميك

إلى أف جاءت  ،الكسيط األلماني، ثـ تجمدت المفاكضات، كسادت حالة مف التشدد كالتشاؤـ
 ،2ح )عفيفة، الرسالة نت، ـ2011 يكليكفي باسكيف" -"حمدنقطة التحكؿ في مفاكضات 

24/10/2013). 
قرر "، ـ2011كبالتحديد في مارس  "مبارؾ"رئيس المصرم سقكط الك بعد نجاح الثكرة المصرية ك 
 "تتـ مع الكسيط األلماني في غزة القاىرة، بعدما كانت المقاءاتإلى  ، نقؿ المفاكضات"الجعبرم"

 .(5/2/2016 )صكت األقصى،
التي كاف ك  ،فشؿ الكساطة األلمانية في صفقة التبادؿ "مكسى أبك مرزكؽ"تزامف ذلؾ مع تأكيد 

 الحياة)" عكدة لمكسيط األلماني ألف مساعيو فشمت أف "ال امكضحن  ،"ككنرادجيرىارد " يقـك بيا
 (.2/4/2011، المندنية

ليو إمعمكمات يقدميا  كاف غير نزيو كييخفيأف الكسيط األلماني "أبك مرزكؽ"، "، امؤكدن ك 
 .(5/2/2016)صكت األقصى، " عمينا ليستخدميا ككسيمة ضغط ،االحتبلؿ
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كبداية مسار جديد لممفاكضات ستقكده  ،إلنياء الكساطة األلمانية اريح إعبلنن كاف ىذا التص
 حاكلت مصر في ىذه المرحمة بذؿ مجيكد كبير مف أجؿ التكصؿ، ك مصر في األشير التالية

 ."مبارؾ"خمع  منذبقي الممؼ في حضف المخابرات المصرية كقد  ،اتفاؽ في ممؼ األسرلإلى 
بالتكازم  ،في السابؽ عميو بشكؿ كبير عما كاف "مبارؾ"عد عيد تطكر دكر الكسيط المصرم ب"

 .(50: 2012الزيتكنة، مركز ) "اكؾ في نزاىتو أحيانن مع انتياء دكر الكسيط األلماني الذم شي 
جمسة بشكؿ  (50)كعقدت ما يقرب مف  ،فتحت المخابرات المصرية بمينية الممؼ مف جديدك "

مقترحات إلنجاز  (10)ليا قدمت خبل، تفاكضال مفساعة  (500)استغرقت نحك  ،متسارع
 (%90)بتحقيؽ ما يزيد عف ، ـ11/10/2011تـ اإلعبلف عف تكقيعيا في  ، إلى أفالصفقة

 .(61: 2012القساـ، كتائب ) "المطالبمف 
 كال باعتبارىـ ،اريفمستشـ ال باعتبارى ،أكثر فاعمية ارجاؿ االستخبارات المصرية دكرن  لعبك "

 ،)فيشماف، يديعكت"ايضن أليـ دكر حاسـ في إقرار السياسة  كافبؿ  ،مفاكضيف فقط
15/10/2011). 

"الكسيط المصرم كاف أسيؿ في التعامؿ مف األلماني، فكاف يفيمنا كيفيـ ما نريد، كنفيمو نحف 
ا، ككاف يقكؿ "لئلسرائيمييف" دائمنا لف تحدث صفقة بدكف الشخصيات الميمة )محمكد الزىار،  أيضن

(.25/10/2011فضائية األقصى،  رعبلقاء 

الذم كانت لو  "محمد إبراىيـ"، ثـ الككيؿ "مراد مكافي"أىـ البلعبيف رئيس الجياز  كافك "
 اذم لعب دكرن ال "نادر األعسر"، ك"اإلسرائيمي"يرة في إدارة التفاكض مع الجانب مساىمات كب

)عفيفة،  تة""رأفت شحا"لؾ المكاء ، ككذ"شاليط"خبلؿ الشيكر األكلى بعد أسر  ،في الكساطة ابارزن 
  .(24/10/2013 ،2ح الرسالة نت،

اعتزاؿ مياـ منصبو كمسؤكؿ عف عممية  "حجام ىداس"قرر ـ 13/4/2011يذكر أنو في 
 ،منصبو إنو لـ يستقؿ مف"اإلسرائيمية"  كقاؿ لئلذاعة ،المفاكضات حكؿ صفقة تبادؿ األسرل

غير  ،عمى أف يقـك بإشغاؿ ىذا المنصب لمدة سنتيف "نتنياىك"أنو كاف قد اتفؽ مع إلى  كأشار
أكد أف استقالة  "،شاليط"رئيس الييئة الجماىيرية مف أجؿ اإلفراج عف  "شمعكف ليبماف"أف 

ما ، "شاليط"تسكية مف شأنيا اإلفراج عف إلى  خيبة أممو مف احتماؿ التكصؿإلى  تعكد "ىداس"
 .(15/4/2011)القدس العربي، لـ تغير الحككمة نقطة انطبلقيا في التفاكض 

 "ىداسػ"خمفا ل "ديفيد ميداف"بتعييف المسؤكؿ في المكساد  ـ18/4/2011في  "نتنياىك"قاـ ك 
 .(18/4/2011، 48)عرب 

 "ديفيد ميداف"الجديد  "اإلسرائيمي"، كبعد أياـ مف تكلي المفاكض ـ2011بداية شير مايك 
اتصاالت لتحريؾ ممؼ المفاكضات غير المباشرة بإجراء  بدأت القيادة المصرية الجديدة ،ميامو
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صحيفة )مع مبلحظة أف مصر أخذت تتفيـ مكقؼ حماس كمطالبيا حكؿ الصفقة  ،حكؿ األسرل
 (.2/5/2011 دبي، البياف،

مف  اإياه أحيانن  امحذرن  ،"اإلسرائيمي"أكبر عمى الجانب  اكأصبح الطرؼ المصرم يمارس ضغطن "
نتج عنو  ،عد في نياية المطاؼ في تحقيؽ تقدـ جدممما سا ،تبعات رفض مطالب حماس

 .(50: 2012)الزيتكنة،  "إتماـ صفقة التبادؿ
في ، رئيس الييئة األمنية كالسياسية بكزارة الدفاع "اإلسرائيمية "،عامكس جمعاد"كصؿ "
إلجراء مفاكضات مع المسؤكليف في مصر حكؿ تفعيؿ الكساطة  ،القاىرةإلى  ـ1/6/2011

عمى اإلفراج عف جميع األسرل الذيف "إسرائيؿ"  كحمؿ مكافقة ،صفقة تبادؿ األسرلالمصرية في 
 (.2/6/2011 القاىرة، المصريكف،صحيفة ) "ـيطالب الفمسطينيكف باإلفراج عني

إييكد " "اإلسرائيمي" جيشأشار مكتب كزير ال ،حكؿ عممية المفاكضات "اإلسرائيمي" التكتـ غـكر 
كرئيس  "باراؾ"، في اتصاؿ ىاتفي بيف ـ5/6/2011ة بحث في أف مكضكع الصفقإلى  "باراؾ

كأضاؼ: "االثناف بحثا الحاجة  ،"محمد طنطاكم"المجمس العسكرم األعمى في مصر المشير 
 .(6/6/2011األياـ، صحيفة ) "شاليط""إلفراج فكرم عف 

حادثاتو رفض في م "ديفيد ميداف"أف  "ىآرتس"ت جريدة غمصادر استخبارية مصرية أبم إال أف
 ىحت ،األخير لصفقة األسرل "اإلسرائيمي"عف العرض مع الجانب المصرم تقديـ أم تنازالت 

رفض بشدة العرض  "الجعبرم"كأكضحت المصادر أف  ،كفي حاؿ رفضت حماس العرض
محادثات  جميعأف استمرار العرض الحالي يعني أف حركتو ستنسحب مف  امؤكدن  ،"اإلسرائيمي"
 (.19/6/2011سما، الة كك) االتبادؿ فكرن 

أثرت عمى مجريات نتائج الثكرة المصرية كالظركؼ التي تغيرت بسببيا، قد  يرل الباحث أف
صفقة كنتائجيا، رغـ أف الكسيط المصرم بعد الثكرة ىك نفسو قبميا، كىك ما يؤكد المفاكضات 

ز فرصيا، كمدل كانتيا ،ضركرة األخذ في الحسباف طبيعة المتغيرات اإلقميمية التي تحيط بنا
 إمكانية استثمارىا لصالح قضيتنا.

 
 السرية (باسكين-حمد)تفعيل قناة إعادة : اثانيً 
الممؼ طرأ تطكر الفت عمى نمط كأسمكب المفاكضات، كقد اعترؼ  "ديفيد ميداف"بعد تكلي "
ككميا كانت تستمر مدة  ،في مناسبات عديدة أنو جرب العديد مف القنكات كالكساطات "ميداف"
خاصة بعد أف تـ تبادؿ  ،األكثر جدية كمتابعة باسكيف"-"حمدلكنو كجد أف قناة  ،ـ تنقضيث

كأنو يرسؿ كيستقبؿ  ،يتعامؿ مع ىذه القناة "الجعبرم"، كتأكد بالفعؿ أف الرسائؿ بسرعة قياسية
 (.24/10/2013 ،2ح )عفيفة، الرسالة نت، ة"عبرىا الرسائؿ مع قيادة حماس بثقة كبير 
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بالبحث عف كسيط  ،براـ الصفقةإل "نتنياىك"خضر مف خذ الضكء األأف أبعد  ،"فميدا"كبدأ 
كبعد  ،لماف كتركيالبمكرة الصفقة في شكميا النيائي، ككانت الخيارات تبدأ مف المصرييف كاأل

 مارسفي شير "ميداف" بدأ ك م.. عمى الجانب المصر  كقع االختيار رسة كؿ الخياراتدا
ت كانت جكىرية، سبلاف تمؾ المر أرغـ  ،في غزة بشكؿ غير مباشربمراسمة المقاكمة  ـ2011
براـ الصفقة، ككشؼ إجؿ أف المقاكمة تكد التقدـ بسرعة مف أشعر مف تمؾ المحظة  حيث

قبؿ أف تنتقؿ  ،مف ىذه المراسبلت كاف يتـ عبر الرسائؿ النصية الياتفية اكبيرن  اف جزءن أ "ميداف"
 .(16/10/2012كقع اإلعبلـ الحربي لسرايا القدس، نت، )م استخداـ الفاكسإلى  المراسبلت

بعكس  ،إلنيائيا "نتنياىك"مف  اا قكين كاف يممؾ تفكيضن  فقد ،إلنياء الصفقة امتحمسن  "ميداف"كاف "
عندما بدأت ك  ،رفض ذلؾ "الجعبرم"لكف  ،فعرض االلتقاء في أكثر مف مكاف مع حماس ،سابقيو
 ،"الجعبرم"تـ نقؿ التفاكض إلى القاىرة بمكافقة  ،اصيؿبالدخكؿ في التف باسكيف"-"حمدقناة 

، كفي كؿ كقت ،تكمف في أف المفاكضات تتـ عبرىا بشكؿ سريع ىذه القناةكيبدك أف ميزة 
 (.24/10/2013 ،2)عفيفة، الرسالة نت، ح "لكتركنياإل عبر الياتؼ كالبريد ،بدكف مكاعيد مسبقةك 
 ،ا"إسرائيمين " امقترحن  "أحمد الجعبرم"عمى  تي ضٍ رى عى  ،كبعد قطع شكط كبير ،ـ7/2011في شير ف"

)غازم حمد، لقاء  رفض الفكرة" "الجعبرم"لكف  ،"الفيديك ككنفرنس"بعقد مفاكضات مباشرة عبر 
 .(11/1/2018، مسجؿ سياسي
بالطريقة التي تختارىا حماس، كمف بيف  "الجعبرم"عرض "ميداف" التفاكض مباشرة مع فقد 

 "اإلسرائيمي"مف الفريؽ  ـ19/7/2011اكضات كصمت عبر رسالة في تاريخ المقترحات آلية مف
القاضي "اإلسرائيمي"  المقترح "الجعبرم"رفض .. "جعبرمػ"لم "حمد"مررىا  "ميداف"بقيادة 
، "سكايب"أك  "فيديك ككنفرنس"يمة مثؿ بكسك  ،في غرفة مغمقة "ميداف"ض مباشرة مع بالتفاك 

، كفي الطرؼ "الجعبرم"كمف خمفو  "حمد"ف طرفيا المباشر كيكك  ،لكجو اكجين مباشرة ليس ك 
 (.24/10/2013، 2)عفيفة، الرسالة نت، ح "ميداف"كمف خمفو  "سكيفاب"اآلخر 
كأنو طرح ذلؾ  ،"الجعبرم"ال يعارض أف يتفاكض مباشرة مع  "ميداف"بأف "حمد"  فكجئلقد 

ال " :، كقاؿا بالرفضحازمن  فكاف رده ،"الجعبرم"إلى  باالقتراح ذىبف ،صراحة كدكف غمكض
يريد أف يسارع  "ميداف"كاف لقد  ..بإمكانيـ أف يبعثكا اقتراحاتيـ إليؾ" ..نريد أف نتفاكض معيـ
لدرجة أنو كاف متفائبلن بأنو خبلؿ ثبلثة أسابيع يمكف التكصؿ إلى  ،الخطكات كيحرز تقدمنا

مناسبة ذكر أنو مف  ـ، كفي أكثر2011 /أغسطسأم في بداية شير رمضاف ،صفقة نيائية
)المرجع  رفض ذلؾ "الجعبرم"لكف  ،يمكف االلتقاء في أكثر مف مكاف كعقد الصفقة بسرية تامة

  (.24/10/2013السابؽ، 
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خمنا في الممؼ، فد "ميداف"زادت بكثافة بعد تكلي  "باسكيفػ"أف اتصاالتي ب "شعرتي  :يقكؿ "حمد"
 "ىداس"عف  ايختمؼ كثيرن  "ميداف"ي فييا أف انطباعاتي الت "مجعبرم"لعمؽ التفاصيؿ، كنقمت 

ا يتمتع بثقة كبيرة، فقاؿ لي: كاف دكمن  "الجعبرم".. اكأنو يمكف أف نحرز معو تقدمن  "،ديكؿ"ك
الحديث عف كضع أسس  "ميداف".. كبدأ سنرل، كنحف عمى استعداد أف نتقدـ بسرعة في الممؼ""

إلى  ااالقتراحات التي تـ نقميا تباعن  "سكيفاب"ك "حمد"ية لمتفاكض، في حيف تبادؿ كقكاعد كمرجع
ثـ كضع سقؼ زمني  ،ككضعت ىذه األسس حتى تشمؿ قكاعد كآلية التفاكض ،كبل الطرفيف

 .(.24/10/2013، 2)عفيفة، الرسالة نت، ح "لنياية التفاكض
كأنو كاف لديو  ،صفقةإلى   لمتكصؿكاف مستعجبلن  "ميداف""شعرت آنذاؾ أف : "حمد" يضيؼ
 ،لـ يحققكا أم إنجازشعر أف الذيف سبقكه أخفقكا ك  ""ميداف"عداد لذلؾ"، كيفسر ىذا الفعؿ: االست

قناعتو بأف إلى  إضافة ،"إسرائيؿ"عمى حككمة  اكبيرن  ابات يشكؿ ضغطن  "طشالي"كأف ممؼ 
، لـ يرفض مف جيتو كضع ىذه القكاعد كاآلليات "الجعبرم"".. حماس لف تتزحزح عف مطالبيا"

 "ـ2009أك اعتماد تفاىمات عاـ  ،مقترحات الكسيط األلمانيإلى  ط منع التطرؽلكنو اشتر 
 (.24/10/2013)المرجع السابؽ، 
تنظر إليو عمى أنو متشدد كانت يناكر، ك  "الجعبرم"ترل أف "اإلسرائيمية"  ككانت القيادات

مف  ددلكف مع تبادؿ الرسائؿ كبركز تقدـ في عصفقة، إلى  كال يمكف التكصؿ معو ،كصمب
كاف يرغب في و لكنك صفقة، إلى  جاد في التكصؿ "الجعبرم"تأكدت أف  ،المكاضيع الشائكة

 المرجع السابؽ،) يةأف الصفقة لف تتـ إال برعاية مصر  العتقاده ،إعادة دكر الكسيط المصرم
24/10/2013.) 

مع شخص يطٌ  : "أعتقد أف أمامتيكمن  "باسكيف"حجـ التكاصؿ عبر ىذه القناة يقكؿ إلى  كلئلشارة
ف أسكؼ يبلحظ  ،عمى فكاتير ىاتفي عمى مدار السنكات الخمس مف عمر المفاكضات

جريتيا مع أم أأكثر مف تمؾ التي  ، كانت"غازم حمد"المكالمات الياتفية التي تكاصمت بيا مع 
 .(21/10/2013 ،1ح )عفيفة، الرسالة نت، شخص آخر في العالـ كمو"

 
 خرىمرة أ مفاوضات السجون: اثالث

ىناؾ مباحثات تجرم  تبالتكازم مع المفاكضات التي كانت تعقد في ىذه المرحمة في مصر كان
كقد ذكر القيادم في كتائب القساـ  ،مع عدد مف قيادات حماس المعتقميف في سجكف االحتبلؿ

لو في  ،"بثينة دقماؽ" ،"مؤسسة مانديبل"خبلؿ زيارة محامية  ،"عبد اهلل البرغكثي"األسير 
 ى، كاستمرت حتـ2011 "المباحثات حكؿ الصفقة بدأت منذ أكاخر مايك :أف ـ7/9/2011
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إلى "اإلسرائيمية"  مف قبؿ المخابرات ارسمين الجمسات  تمؾتـ رفع مضمكف حيث  ،ـ6/6/2011
 . (8/9/2011فمسطيف أكف اليف، ) "المكساد" رئيس الييئة الخاصة في ميداف""

في كاف يرفض التدخؿ  "،شاليط"سنكات مف أسر  (5) عمى مدارأنو إلى  "البرغكثي"كأشار 
لمقاء  "ىداريـ"سجف إلى  كبأم شكؿ مف األشكاؿ، حتى عندما تـ نقمو ،المكضكع جممة كتفصيبلن 

الجمسات بدأت مع  ى: "إف أكل"البرغكثي"كقاؿ ، رفض ذلؾ ،األسرل كالتفاكض حكؿ الصفقة
مف  اكأف الرد سيككف مزيدن  ،عطيؿ الصفقةبتفي السجكف مدير السجف الذم اتيـ قيادة الحركة 

مف تدعكف أنو يعطؿ الصفقة لف يتميا لك خرج " :بأف "البرغكثي" ردكاف ف، "عمييا العقكبات
 .(8/9/2011، اليـكفمسطيف ) "اكاحدن  اإصبعن  امف القائمة ناقصن  كاحده  أسيره 
ف تتنازؿ عف اسـ كاحد في ل أف حركة حماس"إسرائيمييف"  ليفؤك بمغ مسأ" :أنو "البرغكثي"كأك د 

إبداعية فيما يخص األسرل المدرجة أسماؤىـ  كأنيا تممؾ حمكالن  ،قائمة تبادؿ األسرل المرتقبة
طمبت  "ئيؿإسرا" :أفإلى  "البرغكثي"كأشار  ،"عمى إطبلؽ سراحيـ"إسرائيؿ"  كتعترض ،بالقائمة

 جديدو  مصكرو  يطو الخارج عرض شر في كذلؾ بأف يطمب مف الحركة  ،منو بادرة حسف نية
ألف ىذا معناه عاماف آخراف مف  ،لف يسمح بخركج أم معمكمة" :، فكاف رده بأنو""شاليط"ػل

 .(8/9/2011فمسطيف أكف اليف، ) "الفاشمة لمكصكؿ إليو"اإلسرائيمية"  كالمحاكالت اتالمناكف
تنازؿ عف حقو  "حامد إبراىيـ"دارة السجكف أبمغتو أف القيادم األسير إ أف  إلى "البرغكثي"  كنك ه

كلقطع الطريؽ "اإلسرائيمية"،  مف المخابرات كادعاءو  ىذا مجرد كذبو " :أف مؤكدناباإلفراج عنو، 
لقيادة ىك ألف الرأم األكؿ كاألخير  ،كيذا لف يكتب لو النجاح فإف أم حدثو  ؛عمى االحتبلؿ

 .(8/9/2011، اليـكفمسطيف ) "الحركة
: "إنو كفي جمسات التفاكض المكسعة طرح االحتبلؿ غكثي""البر كحكؿ قائمة األسماء؛ قاؿ 

كتقدمكا  ،القائمةفي مف األسرل المطركحة أسماؤىـ أسيرنا  (125–120) مف ربما يقكممثمكه 
 ،بعركض مختمفة كاستبداؿ األسرل مف الفصائؿ األخرل بأسرل جدد مف حركة حماس"

القائمة في "األسماء التي أدرجت  :يثو ليـ أفكأضاؼ: "تـ رفض ذلؾ العرض"، مشددا في حد
 .(8/9/2011فمسطيف أكف اليف، ) "اال مجاؿ لمنقاش فيو نيائين  ،كىي أمر مقدس، ثابتة

 حكؿ ككاليس الصفقة، ذكر ،ـ4/2/2016بتاريخ كعرضت قناة الجزيرة القطرية فيممنا كثائقينا، 
يخرج كفد مف قيادة األسرل أف عمى معينة أف االحتبلؿ كافؽ في مرحمةو " :"صالح العاركرم" فيو

لمقاء قيادات حماس في  ،"جماؿ النتشةمحمد "ك "يحيى السنكار" "،العاركرم" يضـ إلى جانب
 (.4/2/2016، 24( ك )فمسطيف5/2/2016)المركز الفمسطيني لئلعبلـ، " غزة أك الخارج
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 طائرةتقميـ أف  "رغكثيعبد اهلل الب"ك "يحيى السنكار"عمى االحتبلؿ  ضعر " أكثر مف ذلؾ فقد
الياتؼ، لكنيما  عبرالتكاصؿ مع قيادة الحركة  عمييـ ، ثـ عرضكاىناؾ لمتفاكضالقاىرة إلى 

 .(30/4/2018 مقابمة، ،الناعكؽ) "العرضيفرفضا 
مف تأثير كاضح في مجريات  لقيادة األسرل في سجكف االحتبلؿ كافكـ لمباحث ىنا يظير 

رغـ كؿ ، ازن ، ككيؼ كاف صمكد األسرل بار ""كفاء األحرار المفاكضات المتعمقة بصفقة
 ."اإلسرائيمي"مف قبؿ االحتبلؿ  ،المعب عمى الجانب النفسي لؤلسرلك  ،المساكمات

 
 : إنجاز الصفقة ودللتيارابعب الالمطم
 : كيف أنجزت الصفقة؟أوًل 
فراج اتفاؽ مع حماس لئلإلى  أف احتماالت التكصؿ "ديفيد ميداف" "اإلسرائيمي"كشؼ المفاكض "

أف إلى  كأشار ،ـ2011مقابؿ أكثر مف ألؼ سجيف فمسطيني ظيرت في يكليك "شاليط"  عف
إلبراـ اتفاؽ  ات منذ ثبلثة أشير أف حماس باتت أكثر استعدادن معم"اإلسرائيمية"  المخابرات

 .(12/10/2011ىآرتس، )" بكساطة مصرية
)ييكشع،  "جؿ القيادة مف دمشػػؽ، ر "اهللعكض  نزار"عمى رأسيـ حماس بعثت أربعة أشػػخاص، "

البصمة الكبيرة في مفاكضات صاحب  ،"حمد الجعبرمأ"القائد  كذلؾ، (15/10/2011 ،يديعكت
 .(21/10/2013 ،1ح )عفيفة، الرسالة نت، الصفقة
، حيث عقدت "مركاف عيسى"كالقيادم في القساـ  ،"صالح العاركرم"القيادم إلى  إضافة

 .المصرية المقر الرئيس لممخابراتفي  االجتماعات كجكالت التفاكض
يضـ مف ، "إسرائيمي"خرل المجاكرة كاف كفد كفي الغرفة األ ،تكاجد كفد حماس في غرفة مغمقة"

بمتابعة مفاكضات الصفقة مع حماس، بعدما تـ  "نتنياىك"الذم كمفو  ،"ميداف"عضائو أبيف 
ا مف العمؿ في جياز المكساد، عامن  30رغـ تقاعده بعد ، السابقة ه عمى ضكء خبرتوءاستدعا

كتجاربو في مجاؿ المفاكضات، بينما كاف ضابط المخابرات المكمؼ مف  ،كفيمو الثقافة العربية
خيرة ؿ بيف الغرفتيف لكضع التفاصيؿ األقتني ،رئيس المخابرات المصرية ،"تةرأفت شحا"المكاء 
 .(ـ21/10/2013 المرجع السابؽ:) "لمصفقة

ت الكفكد فػػي غرؼ ، كجمسيرشاليريف كنصؼ شل عمى مدالمفاكضات  فجػػكالت م (6)دارت "
رجاؿ حماس  ..المصريكف يتجكلكف بيف الغرفتيف ككاف الجنراالت ..كلكف متجاكرة ،ةمنفصم

 .(15/10/2011ييكشع، يديعكت: ) "كؿ تفصيؿ تجادلكا عمى "اإلسرائيمي"كالمندكب 
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لمصفقة ككسط لقاءات مكثفة كاد أف ينيار كؿ ف الشيكر األخيرة فإ "العاركرمصالح ككفقا لػ"
القدس، حيث  كجميعيـ أسرل مف ،، كمف ضمنيا حينما كاف ىناؾ آخر خمسة أسماءشيء

المصرييف إلببلغيـ أف بكاتصمكا  ،كأغمؽ المفاكضات ،فراج عنيـرفض كفد االحتبلؿ اإل
كسنسحب يدنا  ،لنا انتيتذا عدتـ فيذه الجكلة بالنسبة إ" فكاف الرد المصرم: ،المطالب مرفكضة

 ،"نتنياىك"بعدىا اتصمكا برئيس حككمة االحتبلؿ ، مف المفاكضات كسيؤثر ذلؾ عمى دعمنا"
كعادكا مف الطائرة مكافقيف عمى األسماء الخمسة، كالمفارقة أف األسماء الخمسة يتشارككف في 

كمكسى  ،كمحمكد عطكاف ،بك قطيشأماجد )كىي محاكلة أسر جنكد، كىـ  ،تيمة كاحدة
 .(5/2/2016)صكت األقصى،  (بك خميؿ، كجياد يغمكرأيمف أك  ،عكارم

"كلك تأممنا األسماء كالمطالب التي قيدمت قبؿ الثكرة كبعدىا؛ لتعجبنا رفض االحتبلؿ القبكؿ بيذه 
األسماء قبؿ ذلؾ، كالسر في أف عبلقة "إسرائيؿ" بدأت تتآكؿ شيئنا فشيئنا مع مصر، كالسبب 

 عبرلقاء )محمكد الزىار، المصرم كاستجابة المكقؼ الرسمي ليذه الضغكطات"  المكقؼ الشعبي
 (.25/10/2011فضائية األقصى، 

 حماسمع  (القتاؿ)بدأت " :في المفاكضات مع المقاكمة الساعات األخيرةعف " ميداف"يقكؿ 
 حماسعمى مدار ثبلثة كعشريف ساعة، كبعد تكقيع  ،دراجو في الصفقةإعمى كؿ اسـ سيتـ 

 عميو االتفاؽ الذم كقعتفي كخبلؿ تدقيقي  ،"؟!خدعتنا حماس"ىؿ  عمى االتفاؽ تساءلت:
ىذا كاف ك  "،عميو مف نص االتفاؽ الذم تـ التكافؽ اكاحدن  احذفت سطرن  أنيا ت، اكتشفحماس

، سيفرج عنيـ فذيلسرل اعمى بعض األ االحتبلؿالسطر متعمؽ ببعض الشركط التي سيفرضيا 
 "اإلسرائيمي"لرأم العاـ اضكع لضغكط اضطرت لمخ"اإلسرائيمية"  ف الحككمةأب "ميداف"كاعترؼ 

كمستعدة  ،سراىاألمصير  احساسة جدن ك"إسرائيؿ"  ،ٌثر عمى نحك بالغأ"الضغط مف الداخؿ  قائبل:
 .(16/10/2012)اإلعبلـ الحربي لسرايا القدس،  لدفع الثمف الستعادة أبنائيا"

الصيغة النيائية إلى  أف حككمتو كحركة حماس تكصمتا ـ11/10/2011في  "نتنياىك"أعمف ك 
 .(12/10/2011ىآرتس، ) ـ10/10/2011تبادؿ األسرل في  التفاؽ
رل عمى إطبلؽ مجمكعة أس "الشاباؾ" جياز أف إتماـ الصفقة تـ بعدما صادؽ "نتنياىك" كذكر

قة كافقت عمى إطبلؽ أف الحككمة السابإلى  "نتنياىك"كأشار  ،ريف"ي"الخطفمسطينييف كصفيـ بػ
كذكر أف "الصفقة  ،لكف الصفقة لـ تنفذ نتيجة الخبلؼ عمى األسماء ،ألؼ أسير فمسطيني

سمتيـ حركة حماس ضمف قائمة  ى،ا في المرحمة األكلأسيرن  (450)القاسية تتضمف إطبلؽ 
 .(12/10/2011نت،  )الجزيرة منيا" (450)باختيار الػ "إسرائيؿ" قامت ،أكبر
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 كتـ تسميمو مف حماس ،"شاليط"سراح  أطمؽ ابمكجبيك  ،ـ18/10/2011صفقة في ال تـ إبراـك "
فمسطيف ) "كأسيرة مف الفمسطينييف اأسيرن  (1027)مقابؿ اإلفراج عف  ،السمطات المصريةإلى 
 ،  .(14/9/2014اليـك

 
 الحاسمةو ا: المحظات األخيرة ثانيً 
عف المناكرة كمحاكلة التقميؿ مف قيمة " "إسرائيؿ حتى المحظة األخيرة مف عمر الصفقة لـ تكؼ"

 اكتـ إعطاؤىـ تعيدن  ،ففي ليمة اإلفراج عف األسرل تـ جمعيـ في سجف النقب ،يايالصفقة كتشكي
 رفضت قيادة أسرل حماس التكقيعف ،يتضمف االلتزاـ بعدـ العكدة لممارسة العنؼ عميو،متكقيع ل

فتـ عزؿ قيادة أسرل حماس في  ،نصب ليـيي  افخن  ذلؾكا كعد   ،أم تعيد ميما كاف شكمو عمى
" التعيد عمى كأخبرتيـ إدارة السجكف أنيا ستحذؼ أسماءىـ مف الصفقة إف لـ يكقعكا ،الزنازيف
 .(20/3/2014تكفيؽ أبك نعيـ،  مقابمة مع، 117-116: 2016)بدر، 

إلى  "إسرائيؿ" فاضطرت ،بمكقؼ القيادة أسراىاتمسكت قيادة أسرل حماس بمكقفيا كالتـز 
دار نقاش بيف قيادة ك  ،قناعيـ بذلؾإلسجف النقب إلى  "ياسر الغزاكم"إحضار الكسيط المصرم 

تكقيع  عمى كانت الصفقة تنص فكاستفسركا منو إ ،األسرل كالكسيط المصرم حكؿ المكضكع
كأعمنكا أنيـ  ،لمتمسؾ بمكقفيـنفي دفع األسرل ىذا ال ،فنفي الكسيط المصرم ذلؾ ،أم تعيد
لمرضكخ "إسرائيؿ"  اضطرت ،مرة ثانيةأم تعيد،  عمى البقاء في السجف عمى أف يكقعكا يفضمكف
 مقابمة مع، 117: 2016)بدر،  "التعيد كشرط لئلفراج عف األسرل عمى فألغت التكقيع ،كالتراجع

 .(20/3/2014تكفيؽ أبك نعيـ، 
داخؿ كرفانات  ،اأسيرن  (550) كعددىـ ،تـ تجميع األسرل ـ16/10/2011يكـ األحد في ف"
، ـ17/10/2011، كفي اليكـ التالي االثنيف الصحراكمالنقب في سجف قابميا ساحة كبيرة ت

 كقامكا بمساكمة األسرل"اإلسرائيمية"،  قادة المخابراتعدد مف مصمحة السجكف ك إدارة حضرت 
 ي:عمى النحك التال اكاف نصيا تقريبن قد ك ، فراج عنيـلمتكقيع عمى كرقة تعيد مقابؿ اإل

كأف أمتنع عف المشاركة في أم أنشطة  ،كأف أنبذ اإلرىاب ،أتعيد بعدـ القياـ بأم أعماؿ تخريبية))
كالسمطة "إسرائيؿ"  ، كما أعترؼ بكؿ ما كرد في االتفاقيات المكقعة بيفكافة لحماس كالفصائؿ
 ((..."يؿإسرائ"فإنني أعتذر عف كؿ عمؿ قمت بو لممساس بأمف دكلة  عميو الفمسطينية، كبناءن 

المغة العبرية، كقد امتنع األسرل عف التكقيع عمى ىذا إلى  ككانت مرفقة بنسخة ثانية مترجمة
أعضاء إلى  إضافة ،امصرين  اؿ كفدن قكفي الساعة السابعة مساء حضرت طائرة مركحية ت ،التعيد
مسكا في جف، "ركحي مشتيى"ك "يحيى السنكار"س مع كطمبكا الجمك  ،المفاكض "اإلسرائيمي"الكفد 

 متفؽه  االساحة العامة كعمى مرأل األسرل أنفسيـ، كقد تأكدكا حينيا أف ىذا التعيد ليس جزءن 
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اعة الثانية عشرة مف بيف جانبي التفاكض، كاستمرت المفاكضات معيـ حتى السكشرط  عميو
عمى  اكاف نصيا تقريبن قد ك  ،أف اتفقكا عمى صيغة معينة لكرقة التكقيعإلى  ،منتصؼ ليمة الثبلثاء

كقد ، "..أتعيد بااللتزاـ بكؿ ما جاء في بنكد التفاىمات بيف طرفي التفاكض.." :النحك التالي
المغة إلى  ككذلؾ مف ترجمتيا ،عمى التأكد مف صحتيا كصياغتيا المغكية "يحيى السنكار"حرص 
 رككب بدأنا ارن جي الساعة الكاحدة فف، ك في المغة العبرية صيفتخص، مف خبلؿ أسرل مالعبرية

 .(29/4/2018، مقابمة، الناعكؽ) الباصات"
مف الجانب المصرم فتح  "الجعبرم"االحتبلؿ لحظة تنفيذ الصفقة، طمب في لعدـ الكثكؽ  انظرن ك 

حتفظكف بالجندم في مبا محمد أنكـ أمصرييف: "نخشى يا المعبر مف الجانبيف، فكاف رد ال
 عمميةمقصؼ أك أم ل اتجنبن ـ، كذلؾ لعممية التسميرفضت حماس تحديد ساعة معينة  !مصر"

 مكافغدر، كتـ منذ الصباح إرساؿ عدة عمميات كىمية لحضكره، كلـ يستطع االحتبلؿ معرفة 
 ،كافةسرل طبلؽ سراح األإمف بنفسو  "الجعبرم"تحرؾ، كقبؿ التنفيذ تأكد يالجندم كمع مف 
  .(5/2/2016األقصى،  صكت) عمييـ الذيف تـ االتفاؽ
عدد مف الجيبات بنفس المكف كالمكاصفات، كبدكف أم عبلمة فارقة، في عممية  "تـ جمع أكبر

 "تمكيو متقنة أذىمت العدك، حتى كصؿ "شاليط" لمكسيط المصرم بسبلـ، دكف أف يتعقبو أحد
 (.3، )انظر الممحؽ رقـ: (25/10/2011فضائية األقصى، لقاء عبر محمكد الزىار، )
تـ تكزيع رسالة مكجية لنا  ،أثناء تحرؾ الباصاتك  ـ18/10/2011يكـ اإلفراج الثبلثاء  في"ك 

 قاؿ فييا بما معناه: "سيشمعكف بير "مف قبؿ رئيس الكياف 
، كليس شفقة "جمعاد شاليط"جبرنا عمى التكقيع لئلفراج عنكـ مف أجؿ إطبلؽ سراح الجندم "أننا أي 

لكنني لـ  ،"أنا عفكت :قائبلن كختميا  "،إسرائيؿ"رىابية ضد دكلة إ بكـ، ألنكـ ارتكبتـ أعماالن 
 .(29/4/2018، مقابمة، الناعكؽ) ! "أسامح

ككجيكا لو  ،اطبين  "شاليط"قامكا بفحص  ،كلية لمصميب األحمرف المجنة الدعىناؾ مندكبكف  كاف
بنقؿ نصؼ األسرل  "إسرائيؿ"كفي الجية المقابمة بدأت  ،عدة لمتأكد مف أنو بصحة جيدةأسئمة 

الباقي ك قطاع غزة، إلى ليدخمكا كـر أبك سالـ، معبر المصرية عبر  راضياألإلى  الفمسطينييف
تـ استكماؿ العممية عندما كما  مباشرة، "شاليطػ"ل "إسرائيمي"بعد رؤية ضابط  ،لى الضفة الغربيةإ

عند  "يف"اإلسرائيميلممسؤكليف سممو  بدكرهالذم ك  ،في أيدم الجانب المصرم "شاليط"أصبح 
 .(94: 2014إبداع، مؤسسة ) بينيما النقطة الحدكدية

آخر مف الصميب  ككذلؾ شخصه  ،مف الكسطاء األلماف كاحده  "تكاجد في كؿ باص شخصه 
مع مدرعة  ،األحمر.. ككانت آخر مرحمة في عممية التسميـ ىي التقاء الباصات التي تقمنا
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، بعدىا دخمنا في نقطة معينة عند الحدكد المصرية ،"جمعاد شاليط"كالجيب الذم يقؿ  ،مصرية
 (.29/4/2018، مقابمة، الناعكؽ) "معبر رفح مف الجية المصرية

 "إسرائيؿ"ك بعد جكالت عديدة مف المباحثات كالمفاكضات غير المباشرة بيف حركة حماسك 
 "،شاليط"ا عمى أسر يكمن  (1935)بعد ك ، (51: 2012)الزيتكنة،  استمرت أكثر مف خمس سنكات

 "اإلسرائيمي"االحتبلؿ كأسيرة مف سجكف  اأسيرن  (1050)بتحرير  ،ارإنجاز صفقة كفاء األحر تـ 
 .(61: 2012كتائب القساـ، )
كذلؾ بإفراج  ،مف صفقة تبادؿ األسرل ى، إتماـ المرحمة األكلـ18/10/2011 تاريخ في أعمفك 

ف كانكا يقضك  اأسيرن  (315)بينيـ  ،أسيرة (27)ك اأسيرن  (450)عف  "اإلسرائيمي"قكات االحتبلؿ 
 الجانب المصرم قبؿ تسميموإلى  "شاليط" "اإلسرائيمي"كبتسميـ الجندم  ،بالسجف المؤبد اأحكامن 
 .(18/10/2011)ككالة سما،  "ؿإسرائي"إلى 
 (6)بينيـ  ،افمسطينين  اأسيرن  (550)أفرجت سمطات االحتبلؿ عف  ـ18/12/2011كفي "ثـ 

 (.18/12/2011)فمسطيف أكف اليف،  "ةصفق، في إطار المرحمة الثانية مف الطفبلن  (55)أسيرات ك
بعدـ االلتزاـ ببنكد  "اإلسرائيمي"كاتيمت كزارة األسرل كالمحرريف في قطاع غزة االحتبلؿ "

كبقاء األسرل  ،كافةعدـ التزاميا بإطبلؽ سراح األسيرات كذلؾ ل ،تبادؿالكمعايير صفقة 
 .(16/12/2011، )المرجع السابؽ "رالمرضى داخؿ األس

 :كأسيرة اأسير  (1050)ىك ك معدد الكمي لمصفقة كتائب القساـ اإلحصائية الرسمية لت كأعمن
+  أسيرة (27)المرحمة األكلى + في  (450)+  مف الجكالف (3)+ صفقة الحرائر  (20)
محككمكف  (315 )منيـ ،اأسيرن  (450)تشمؿ ف: المرحمة األكليأما . في المرحمة الثانية (550)

أك ممف أمضكا فترة كبيرة في  ،كالباقي أحكاـ عالية ،(%70)نسبتو  ما أم ،بالسجف المؤبد
محككمات بالسجف  (5)بينيف  ،أسيرة (27)كعددىف  ،(جميع األسيرات)إلى  إضافة ،السجكف
ا مف الضفة أسيرن  (268)ك ،(%27)ا مف غزة بنسبة أسيرن  (131)التكزيع الجغرافي:  المؤبد.
مف األراضي المحتمة عاـ  (5)ك ،مف القدس المحتمة ارن أسي (45)إلى  إضافة، (%60)بنسبة 
مف  (%9)بنسبة  اأسيرن  (40)خارج فمسطيف إلى  المحرركفك  كاحد مف الجكالف. كأسيره  ،ـ1948

أىميا أف يككف  ،تـ تنفيذىا بعد شيريف كفؽ المعاييرف :مة الثانيةحالمر بينما  المفرج عنيـ.
كأال يككف مف  ،جنائية تمفية كطنية أك أمنية كليساألسرل المفرج عنيـ مف المحككميف عمى خ

 .(39: 2012كتائب القساـ، لممزيد انظر: ) أكشكت محككميتيـ عمى االنتياء مف بينيـ
 (596)ف عف مقتؿ يمسؤكلكانكا أف األسرل المحرريف في المرحمة األكلي  "الجعبرم"كما كشؼ 

 .(19/10/2011)الحياة المندنية،  "اإسرائيمين "
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أف المقاكمة الفمسطينية تمكنت خبلؿ صفقة تبادؿ األسرل مف تحقيؽ ما نسبتو  "أبك عبيدة"كأكد 
بضماف عدـ  اكأكد أف القساـ رفضت إعطاء االحتبلؿ كعدن  ،مف مطالبيا (%95)إلى  (90%)

 (.17/10/2011)فمسطيف أكف اليف، "إسرائيمييف"  تكرار عمميات أسر جنكد
دكف االستخبارات األلمانية، كلكف استنادان أبرمت في النياية بأف الصفقة يشير "بيرغماف" إلى 
 (.20/10/2011غماف، يديعكت، ر يب)ـ 2011 مطمع العاـإلى الطرفيف  "ككنراد"لمكثيقة التي سمميا 

ريب قتكل ،كاف لتسييؿ عممية المفاكضاتمنذ البداية أف دكر الكسيط األلماني  يرل الباحث
بالفعؿ ضات الصفقة كاف كرم في مفاك حض، لكف الدكر المبيف طرفي التفاك  رظات النيكج

 .، كتحديدنا المخابرات المصريةرمصلمكسيط الم
 

 : صيغة التفاقاثالثً 
لـ ، مصرمباشرة التي كانت ترعاىا الطكاؿ جكالت المفاكضات غير  أنوكشفت كتائب القساـ 

ع عمى اتفاؽ صفقة التبادؿ تـ أف التكقيك ، حتبلؿالقساـ ككفد االيحدث خبلليا أم لقاء بيف كفد 
 ،كمصر "اإلسرائيمي"كالثانية بيف العدك  ،بيف كفد حماس كمصر ىعمى كرقتيف منفصمتيف: األكل

 تفاؽاالكما نص ، كرفض الكفد ذلؾ ،مرتيف حماسطمب لقاء رئيس كفد  "باؾاالش"أف رئيس ك 
ضماف ، ك العزؿ االنفرادماالستجابة لمطالب األسرل المضربيف عف الطعاـ كأبرزىا إنياء " عمى:

ا عمى أم نشاط كاف أك محاكمتو الحقن  ،عدـ مبلحقة أم أسير مف المفرج عنيـ في الصفقة
 .(39-38: 2012)كتائب القساـ،  "يمارسو قبؿ اإلفراج عنو

بعدـ استيداؼ  اكاضحن  ا""إسرائيمين  اتتضمف التزامن التبادؿ أف صفقة  "أسامة حمداف"ككشؼ 
كىك ما لـ يمتـز بو (، 14/10/2011)الحياة المندنية، اإلفراج عنيـ عبر الصفقة األسرل الذيف سيتـ 

 .بذلؾ لعدـ كجكد ضمانات حقيقية إللزاموكذلؾ ، الحقنا "اإلسرائيمي" االحتبلؿ
كتشمؿ  ،تبادؿ تتضمف رفع الحصار المفركض عمى قطاع غزةالأف صفقة إلى  "الزىار"كأشار 

حيث سيسمح لعائبلت مف غزة تقاؿ األسرل الفمسطينييف، ظركؼ اع أخرل تخص تحسيف ابنكدن 
 إضافة "،شاليط"ذيف كانكا ممنكعيف مف ذلؾ منذ أسر لاك ، "اإلسرائيمية" بزيارة ذكييـ في السجكف

إلى  كخاصة السفر مف غزة ،تخفيؼ القيكد عمى حركة الناس عبر المعابر الحدكدية في غزةإلى 
 ، كزيادة صادرات السمع مف غزةـ1948 عاـنية المحتمة الضفة الغربية عبر األراضي الفمسطي

 (.18/10/2011)ىآرتس، كالخارج  "إسرائيؿ" إلى
 نوأنجازىا إ بدككي ال ي ،غػػزة بأعداد كبيرةإلى  رلػنيف طرد أسس منذحماس ػت عارضلقد "

 ،"خبلقة"ىذه المرة عمى صيغة "إسرائيؿ"  كافقت "حبة الطرد المرة"كلتحمية  ،"طرد مذلة"ظاىرة 
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 (18)ة الضفػإلى  د مف غزةتعيػ فأكلى عمى ػنة األسفيي سػتكافؽ بعد ال ؛مراحؿ فييا خمس
 (5)بيف كؿ كاحدة ككاحدة ت، سػنة، كبعد ذلؾ بثػبلث دفعا (13)ػف بعػػد آخري (18)ثـ  ،امبعدن 
 "ئيؿ""إسرا التي تختارىا حسب األسماء ،كؿ مرة امبعدن  (55)مجمكعات مف  سػػيفرج عف ،ػنيفس
لى امطمقن  االحتبلؿبو لـ يمتـز  كىك ما ،(15/10/2011 ،فيشماف، يديعكت)  .اآلف كا 
 

 : مواقف طرفي التفاوضارابعً 
 أ. الموقف الفمسطيني:

"إسرائيؿ"  فأإلى  امشيرن  ،إبراـ الصفقة بأنو إنجاز كطني مشرؼ بامتياز "أسامة حمداف"كصؼ 
 اكانت ترفض مطمقن  اأسيرن  (70)مف بيف  ،اسيرن أ (54) سراح كافقت بمكجب الصفقة عمى إطبلؽ

 (4)ػما الأ ،منيـ مف حماس (12)، ارن أسي (16)إال أنيا رفضت اإلفراج عف  ،سراحيـ إطبلؽ
كشدد عمى أف  ،"(كأحمد سعدات ،مركاف البرغكثي)مف بينيـ ، ك مف تنظيمات أخرلف خركفاآل

تقميص عدد األسرل المبعديف مف ى إل امشيرن  ،ا مف قيمة الصفقةىذا األمر ال يقمؿ إطبلقن 
 .(14/10/2011، المندنية )الحياةا أسيرن  (40) إلى ،إبعادىـ"إسرائيؿ"  كانت تشترط ،اأسيرن  (280)
كشدد عمى أف  ،تبادؿالعمى تكقيع صفقة  "إسرائيؿ"أف حركتو أجبرت  "مكسى أبك مرزكؽ"أكد ك 

أف "حماس كقعت عمى  اكدن مؤ  ،صفقة جاءت بعد أف حققت شركطياال ىمكافقة حركتو عم
عف أسفو لعدـ اإلفراج  "أبك مرزكؽ"كعبر ، الصفقة دكف االلتفات لمظركؼ اإلقميمية كالدكلية"

براىيـ حامد ،كأحمد سعدات ،مركاف البرغكثيمثؿ )عف عدد مف القادة   ،كحسف سبلمة ،كا 
 .(18/10/2011)فمسطيف أكف اليف،  (كعبد اهلل البرغكثي كغيرىـ ،السيدكعباس 
نما يستندأف صفقة األسرل أثبتت أف التفاكض "ال "أسامة حمداف"كذكر    يقكـ عمى التنازؿ كا 
نيا أف تساعد في إتماـ المصالحة أف "ىذه الصفقة يمكبأنو يعتقد إلى  القكة" كأشارإلى 

فإنو المقاكمة إلى  كأف العمؿ السياسي عندما يستند ،التمسؾ بالثكابتإلى  المستندة الفمسطينية
 . (13/10/2011)القدس العربي، يثمر 

كحنكتيا، كلكال  لمقاكمةاصبر  الك كما كاف ذلؾ ل ،غير متكقعة إنجازاتالتبادؿ صفقة لقد حققت 
 التي ال يفيـ العدك غيرىا.لغة القكة 

 :"اإلسرائيمي"الموقف ب: 
 لعف األسر ، أف مكافقتو عمى اإلفراج "بنياميف نتنياىك""اإلسرائيمية"  أعمف رئيس الحككمة"

)القدس العربي،  "تعد مف أصعب القرارات التي اتخذىا "شاليط"الفمسطينييف مف أجؿ إعادة 
18/10/2011.) 
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رئيس  "ىميفي فرايـإ"كما صرح بذلؾ  ،لشركط حماسك"إسرائيؿ"  "نتنياىك"خضكع  اكاف كاضحن ك "
 .(3/6/2012 غزة، الرسالة،صحيفة ) "ؽالمكساد الساب

كأنو يتحمؿ  ،اشخصين  ه فشبلن كعدٌ  ،بيذا الفشؿ "ديسكيف يكفاؿ" اؾ""الشابأقر رئيس كقد 
بفشمو في  "،ديسكيف"الذم جاء بعد  "الشاباؾ"رئيس  "،يكراـ ككىيف"ككذلؾ أقر  ،مسؤكليتو
 نتيجة ىذا الفشؿ لـ يكف أماـ الحككمةأنو ك  ،"شاليط"معمكمات حكؿ مكاف  عمى الحصكؿ

 .(18/10/2012 اإلخبارم، بلكالمكقع ) ة التبادؿمفر مف إجراء عمميأم "اإلسرائيمية" 
ألف ذلؾ  ؛بأنو ما ىكذا تدار المفاكضات حكؿ ىذه الصفقات "إسرائيمية"انطباعات  سادتك 

خير األخيار الأف صفقة التبادؿ ىي  "كف"اإلسرائيميالقادة  لأر ك  ،يصب في خدمة حركة حماس
ألنيا صفقة تحتمؿ الكثير مف  ،يايجب تجريبكاف أخرل عدة تكجد طرؽ أنو ك  ،كليس األكؿ

في نظر المنظريف  امما يشكؿ كابكسا مخيفن  ،أىميا تحرير آالؼ األسرل ،المخاطر
 .(، مقاؿ، المركز العربي لؤلبحاث2011محمكد، ) "يف"اإلسرائيمياالستراتيجييف 

كنقمت  ،صفقة تبادؿ األسرل بشدة ،"اإلسرائيمي"كزير الخارجية  "،دكر ليبرمافغأفي"ىاجـ  كما
كيجب التحدث مع ىؤالء  ،عنو قكلو إنو "يحظر التحدث مع اإلرىاب صحيفة معاريؼ

"، كرأل أف "ىذه الصفقة تفكؾ F16 طائرات أك M16عف طريؽ فكىة البندقية  طاألشخاص فق
كاآلف  ،ىي التي عممت العالـ عمى عدـ إجراء مفاكضات مع اإلرىابك"إسرائيؿ"  ،كؿ ما بنيناه
كقاؿ: "الجميكر ما  ،"مكشيو يعمكف" كزير الشؤكف االستراتيجيةكما انتقد الصفقة  نحف نتراجع".

 لكف عندما تتبدد النشكة سيفيـ الناس حجـ الثمف" ، يزاؿ في الجكالكبخار األفيكف   ازاؿ مخدرن 
 .(15/10/2011، اإلماراتية )الخميج
كعدىا  ،يف في المستقبؿمي"اإلسرائيمقتؿ مئات إلى  مف أف ىذه الصفقة ستؤدم"يعمكف" كحذر 
كأضاؼ  ،"اإلسرائيمية"لحركة حماس كضربة جبارة لقكة الردع  اكبيرن  اا لئلرىاب كانتصارن "خنكعن 
لكف  ،كعكاطفنا تجاىو جياشة ،مف األسرشاليط"  جمعاد": "نحف ممتزمكف بإنقاذ الجندم قائبلن 

لشرؽ )ا "جمعاد شاليط""كليس فقط  "يفي"اإلسرائيما بحماية أركاح مبلييف العقؿ يقكؿ إف لدينا التزامن 
 .(15/10/2011األكسط، 

الذم صكت إلى جانب كزيريف آخريف  "اإلسرائيمي"كزير البني التحتية  ،"عكزم لنداك" حذركما 
مف االنعكاسات السمبية  ،تبادؿالممصادقة عمى إتماـ صفقة لضد قرار الحككمة "اإلسرائيمية" 

: "إف تبادؿ األسرل مع كقاؿ ،"إسرائيمييف" ع جيات تختطؼتفاكض حككمتو م ىكم عمطالتي تن
ل ،تصعيد اإلرىابإلى  حماس سيؤدم يف أك اختطافيـ مستقببل"، "اإلسرائيميمقتؿ العديد مف  ىكا 

)قدس ر بتمعف أكثمستقببل "إسرائيمييف"  كما حث حككمتو عمى دراسة مسألة التفاكض مع خاطفي
 .(12/10/2011 نت، برس،
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إف صفقة تبادؿ : """اإلسرائيميالرئيس األسبؽ لمجمس األمف القكمي  "،عكزم دياف"ؿ قاؿ الجنراك 
فيي تبدك صالحة  ،عمى الصعيد االستراتيجي ىحت، في أسكأ حاؿ "إسرائيؿ"األسرل تظير 

ىذا الثمف يتجاكز مسألة عدد  ،دفع ثمف باىظ مقابؿ خطؼ جندم كاحدإلى  كتضطر ،لبلبتزاز
الشرؽ األكسط، ) "استراتيجية تغير قكاعد المعب "إسرائيمية"ال بد مف خطة ؾ لذل ،األسرل المحرريف

13/10/2011). 
 "إسرائيؿ"فيو  خضعت ،استسبلـ اليكـ" :قائبلن  ،"معاريؼ"مف صحيفة  ،"بف كاسبيت"كقد عمؽ 

 (.2011 ،المسمـمكقع  عف ، نقبلن 65: 2013يناتي، )الز  "حماس لشركط
جتمع الداخمي درجة أف المإلى  ،مف القكة كالنجاح ألحرار""كفاء اصفقة نتائج كانت لقد 

اكمة الفمسطينية، قلشركط الم اكخضكعن  ا، كاعتبرىا استسبلمن نتائجيا بأغمبيةرفض  "اإلسرائيمي"
 .مفاكضات فاعمة كناجحة بامتيازنتيجة  ،ة قكيةقفصأنيا  شير إلىما ي ككى
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 "وفاء األحرار" صفقة مفاوضاتتجربة في المبحث الثالث: قراءة 
 تمييد:

ككاجيتيا العديد مف العقبات، كما  ،بالعديد مف المحطات "األحرار ءكفا"مرت مفاكضات صفقة 
أديرت مف قبؿ طكاقـ اتبعت استراتيجيات مشتركة كتكتيكات متعددة، كتحققت مف خبلليا نتائج 

بداعياميمة متفؽ عمى قكتيا   ، كالتي سنتعرض ليا خبلؿ ىذاقاداتكجكد بعض االنت رغـ ،كا 
 المبحث.

 المطمب األول: مراحل الصفقة ومجرياتيا
 : المراحل والظروف التي مرت بيا المفاوضاتأوًل 

التي كالظركؼ المراحؿ أىـ يمكننا تمخيص "كفاء األحرار" سير مفاكضات  عمى بعد االطبلع
 التالي:عمى النحك صفقة المرت بيا 

 .كمحاكلة الضغط بالطرؽ العسكرية كرفض التفاكض زةقطاع غ عمى تشديد الحصار .1
 .اعسكرين "شاليط"  يأس مف استعادةالبعد مف خبلؿ الكسطاء الدخكؿ في مفاكضات طكيمة  .2
 ."شاليط"مكاف إلى  م بغية الكصكؿت مف أجؿ تفعيؿ العمؿ االستخبار المراكغة ككسب الكق .3
 .السرية باسكيف"-"حمدكقناة  أسرل السجكف،ح قناة تفاكضية مباشرة مف خبلؿ محاكلة فت .4
براـ الصفقة بعد فشؿ ، المقاكمة شركطالرضكخ ل .5  . نجاح الثكرة المصرية، ك كافة األساليبكا 
 ي:ما يمساعدت عمى إتماـ الصفقة أنيا محرريف كأسرل  رأيناأىـ العكامؿ التي  إف
 الصفقة.عمى اتخاذ قرار بإتماـ  ،"اإلسرائيمي"ا مف اليميف مدعكمن  ،"نتنياىك"قدرة  .1
 كبقكة عمى خط التفاكض.ة مباشر  "أحمد الجعبرمػ"دخكؿ شخصية ك .2
 لمقبكؿ بالصفقة. "يف"اإلسرائيميالكسيط األلماني كاف لو تأثير في إقناع  .3
مقابمة،  الناعكؽ،) التفاصيؿ المتعمقة بالمفاكضاتكؿ أصبح لؤلسرل في السجكف كممة في  .4

30/4/2018). 
 

 ثانًيا: معّوقات الصفقة
( كالقدس 48ىناؾ محاكالت شاقة إليجاد بعض الحمكؿ لتسييؿ اإلفراج عف عرب )"كانت 

كالجكالف، فكاف االحتبلؿ يقكؿ "إف القانكف اإلسرائيمي يمنع اإلفراج عنيـ"، كحاكؿ الكفد التغمب 
عمى ىذه المشكمة بأف يتـ اعتبارىـ تحت قضية إنسانية، كعدـ الخكض في القضايا السياسية 

يدؼ الرئيس مف الصفقة، كعدـ تقديـ أم تنازؿ سياسي، كالحفاظ عمى الثكابت، كي ال يضيع ال
 (.25/10/2011فضائية األقصى، لقاء عبر )محمكد الزىار، كعدـ اإلقرار بالقانكف "اإلسرائيمي"، 
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تحطيـ عراقيؿ كحكاجز كضعيا االحتبلؿ "اإلسرائيمي" طكاؿ جكالت  عفالقساـ  كتائبكشفت 
 :ما يمي قاتكٌ كمف بيف ىذه المع، صفقة التبادؿ التفاكض أماـ إتماـ

لكف االحتبلؿ كاف ، منيـ ا( أسيرن 50طالبت مف خبلليا اإلفراج عف ) حيث :ىكبار األسر  -
مف  اأسيرن  (44)أسماء انتزاع  تـكفي الجكلة األخيرة كالحاسمة  ،العدد الكبيرىذا يرفض 
 ( مف قادة كبار األسرل.50) أصؿ

ا قاطعنا اإلفراج عف بعض  سيرات:ض السجون من األيتبي - كاف االحتبلؿ يرفض رفضن
ف رفضكا أف تنجز ي، لكف المفاكض"أيدييف بالدماء بالػػ"ممطخة يفصفاألسيرات البلتي ي

كبعد الجكالت المتكاصمة كالتي كاف آخرىا الجكلة الحاسمة  ،الصفقة إال بخركج كؿ األسيرات
 .اتـ اإلفراج عنيف جميعن 

مؿ الصفقة عمى أسرل مف أصحاب تعمى أف تشت حماس صر أ أسرى المؤبدات: -
مف مطالبيـ في ىذا  (%95 -% 90)الحصكؿ عمى ما بيف  تكقد استطاع ،المؤبدات
 االحتبلؿ.يضعيا كسرت الحكاجز كالخطكط الحمراء كالمعايير التي كاف ، فالممؼ

ة عاـ ث عف أسرل فمسطيف المحتميكاف االحتبلؿ يعتبر الحد أسرى القدس والداخل: -
لكف الحركة ".. إسرائيمييف"بحجة أنو يعتبرىـ مكاطنيف  ،كالقدس المحتمة خطنا أحمرنا ـ1948

معظميـ  ،( أسيرنا مف القدس المحتمة45كبالفعؿ تضمنت الصفقة ) ذلؾ،استطاعت تجاكز 
 ، كمف الجميؿ المحتؿ.48أسرل مف فمسطينيي الػػ( 5)ك ،األحكاـ العالية كالمؤبدات ذكم مف

فخبلؿ الفترة التي عمؿ فييا  ،حتبلؿ يصر عمى إبعاد عدد كبير مف األسرلكاف اال اد:اإلبع -
 حماس رفضت، فأسيرنا إلى خارج فمسطيف( 260)يطالبكف بإبعاد كا الكسيط األلماني كان

إلى أف كانت الجكلة  ،كاف سببنا في تأخير الصفقةكىك ما  ،كبقيت ثابتة عمى مطالبيا ذلؾ،
 فقط أسيرنا (40)تـ االتفاؽ عمى إبعاد ، ك ا رضخ االحتبلؿ لمطالبياالحاسمة كمف خبللي

 .(41: 2012لممزيد انظر: كتائب القساـ، )
 

 : األىداف التفاوضية الستراتيجيةاثالثً 
"كفاء األحرار" رغـ المراحؿ الصعبة التي مرت بيا المفاكضات غير المباشرة إلتماـ صفقة 

كانت تخرج في كؿ جكلة أشد صبلبة مف  الفمسطينيةمقاكمة إال أف ال ،خبلؿ خمس سنكات
 .فمسطينيكذلؾ بسبب كضكح الرؤية االستراتيجية لممفاكض ال ،الجكالت السابقة

"كاف التركيز عمى الحاالت اإلنسانية؛ كالذم فقد بصره، كأصحاب األمراض المزمنة، كمرضى 
صفقة لمفصائؿ جميعان، ففتح السرطاف، ككبار السف، كؿ ذلؾ كاف مف األكلكيات، كذلؾ شمكؿ ال
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ككاف االحتبلؿ يحاكؿ الحصكؿ عمى أسماء باستمرار، لمحاكلة استثناء أسيرنا.. ( 99خرج منيا )
فضائية األقصى، لقاء عبر حمكد الزىار، م)بعض األسرل، لكف الكفد المفاكض أدرؾ الدرس جيدنا"

25/10/2011.) 
 المعايير:ىذه ؽ يتحق اشتممت عمى حماسالتي كضعتيا عمى الصفقة إف استراتيجية التفاكض 

 في السجكف. القابعيفمف العدد الكمي لؤلسرل  ا( أسيرن 1000عف ) تفرجأف  عدد األسرى: -
 .المؤبداتك العالية  حكاـألسرل أصحاب األعمى ا زأف ترك مدة الحكم: -
 ،المعيار االخضكع لبلبتزاز في ىذ دكف ،األراضي الفمسطينية كؿ أف تشمؿ وحدة الوطن: -

 .لمكيافتابعة  ضو اأر  ابحجة أني ،48رفض العدك اإلفراج عف أسرل مف القدس كأراضي إذا 
 التنظيمات السياسية كالطكائؼ العقائدية. جميع الصفقة أسرل أف تشمؿ الوحدة الوطنية: -
 .د كاألسماءاعددكف تحديد األ األسيرات عف جميع ييفرجأف  ض السجون من األسيرات:يتبي -
  .(38: 2012كتائب القساـ، ) ككبار السف ،مرضىالك  ،معتقبلن تي قضاىا األسير مدة المراعاة ال -
 

 الفمسطيني المفاوض المطمب الثاني: أداء
 أول: قراءة في الستراتيجية واألداء

يمتمؾ أكراؽ قكة، فيك يمتمؾ قكة ك  ،في المفاكضات اخبرة كبيرة جدن العدك الصييكني يمتمؾ "
 ضافةإ ،في ىجمات كحركب متتالية عقطاالكقكة عسكرية تدؾ  ،فرض الحصار عمى قطاع غزة

كقدرات أمنية  "،شاليط"سير األ كانت تمتمؾفحماس أما  .الضغط االقتصادم كغير ذلؾإلى 
ف الناس كانكا أخاصة ك  ،ة الشعبيةالحاضن ايضن أكتمتمؾ  ،اجدن  كبيره  نجازه إكىك  ،خفائوإعمى 

إال أنيا كانت كرقة ضغط قكية  ،اعنا ثمنن فٌ دى ف ىذا يي أ رغـ ،يـ مف السجكفئبناأمتشكقيف إلخراج 
إلى  إضافة ،كعدـ انييارىـ كعدـ استعجاليـ ل،سر األ كانت تمتمؾ كرقة صمكدك  .في يد حماس

 "سمكبو الماكر في عممية التفاكضأك  ما تمتمكو حماس مف معرفة بعقمية العدك الصييكني
 .(5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة، 

كلـ يخضعكا  ،فاكضك حركة حماس بالصبلبة كطكؿ النفس كالمثابرة كالمسؤكليةامتاز م"لقد 
 .(40: 2012كتائب القساـ، ) "رغـ حداثة التجربة ،لمنطؽ االحتبلؿ ككسائمو اإلرىابية كالنفسية

رغـ كؿ الصعكبات  ،تراجع كال تنازؿ دكف عمييامما رفض االحتبلؿ شركطيـ ازدادكا إصرارنا كك"
 .(88: 2014إبداع، مؤسسة )"ـ(2009-2008) عدكافخاصة أياـ  ،عرضكا لياكالمحف التي ت

 ،كلك طاؿ الزمف ،الصبر :ىولالستراتيجية األ  ؛في ذلؾة دع استراتيجياتحماس اتبعت ف"
إلى  مف الجندم األسيرأعمى سرية ك  الحفاظ الستراتيجية الثانية:كسياسية النفس الطكيؿ، 
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المكاجية العسكرية كالصمكد في كجو العدك  اتيجية الثالثة:الستر درجات االحتياط،  ىقصأ
كتقديـ ، المطالب المعقكلة الستراتيجية الرابعة:كعدـ التفريط كالخضكع لبلبتزاز،  ،الصييكني

في  اين ساسأ اف تككف مصر طرفن أ :الستراتيجية الخامسةالتصكرات المعقكلة التي يمكف قبكليا، 
مصر، كاتباع حماس ليذه االستراتيجيات حقؽ إلى  نجازا اإلىذ لحيث ييد ،ىذه المفاكضات

 .(5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة،  ""حراركفاء األ"فيما يتعمؽ بصفقة  اكبيرن  اليا نجاحن 
كننتظر الرد،  "إف استراتيجية التفاكض كانت سيمة ككاضحة، حيث نعطي االحتبلؿ أسماءن 

صؿ عدد الجمسات الكمي ما يقارب كبعض األسماء أخذ أكثر مف جمسة تفاكض، حتى ك 
أك  اكلـ يعط أرقامن  الكفد يعطي أسماءن ، ككاف ساعات لكؿ جمسة (5-4)بكاقع  ،جمسة (170)

تـ تثبيتو منذ المحظة قد م التفاكض بشأنيـ عدد األسرل المنك  ككاففيتـ رفضيا،  ؛كاممة قائمةن 
 (.25/10/2011فضائية األقصى،  عبرلقاء )محمكد الزىار،  "األكلى

 ،ىداؼراتيجيات كالتكتيكات تخدـ ىذه األككانت االست ،اكانت األىداؼ كاضحة تمامن لقد "
 كلـ تبتعد الصفقة عما كاف متخيبلن  ،لتمؾ الغاية ةحيطمككظؼ المفاكض البيئة الداخمية كال

كالتي منيا  ،ىداؼ المفاكضأعمى  اجكىرين  ا.. كلـ تؤثر كؿ الضغكط تأثيرن في التطبيؽ اكمتصكرن 
الذيف طالبكا باإلسراع في ـ، ك نفسيأ لسر ككذلؾ األ لسر ىالي األأكخاصة مف  ،اما كاف داخمين 
كاف ك  .."اإلسرائيمية"كذلؾ القكل الخارجية التي كانت تضغط تمبية لممطالب  ،تكقيع االتفاؽ

رغـ تغير  ،كعي بما يريدكف عمى كانكاف ،اآلسر لمجندم "العسكرم"ك "المفاكض"ىناؾ تكافؽ بيف 
 .(13/4/2018)مرداكم، مقابمة، " كرغـ طكؿ مدة التفاكض ،كالكسطاءالكفكد 

ككاف يحدث تدكير  ،حيث كاف يحدث تبادؿ لمشخصيات المشاركة ،مـ يكف ىناؾ كفد محددف"
ف يككف لديؾ قاعدة سرية تكجو ال بٌد أك  ،قد يحبطفإنو فميما كاف لئلنساف قكتو  ،لمكفد

لكف كؿ  ،ر كالتمكيف في كجو العدك المفاكضينكاع التغيأ ف يككف عندؾ نكع مفأك  ،المفاكض
التي تغذييا ك  يةنما تصدر عف القاعدة األساسإ ،الكجكه التي كانت تفاكض ال تصدر عف نفسيا

 .(5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة، " كىي القيادة
ىمية الذيف تقمبكا عمى ىذه القضية لـ يككنكا مدركيف أل لكف ىناؾ مف يرل أف المفاكضيف"

لكف لما تغيرت  "،إسرائيؿ"كبالتالي تعنتت  ،الجندم "اإلسرائيمي" في منظكمة الجيش كالدكلة
 لكاف ىناؾ إدراؾ ألىمية ىذا الجندم لدبقكة في الممؼ،  "أحمد الجعبرم"دخؿ الظركؼ ك 

، ثـ قدرتو عمى مكاجية الضغكط الداخمية كالخارجية ،الكياف كتعظيـ الثمف بالنسبة لممقاكمة
دكف ـ( 2009-2008) عدكافكاف مف داخؿ حماس مف ضغط إلنياء األمر بعد خكض يث ح

كظير  ،كأصر عمى الثمف الذم طالب بو ،الجميع في ىذا اإلطار لكبالتالي تحد ،تحقيؽ نتائج
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ضافة إلى قكة إ ،ىذه الكرقةإلى كحاجة "إسرائيؿ"  ،قة التي في يدهر يدرؾ قيمة ىذه الك  ونأ
)حبيب،  "تماـ الصفقةإلى إ كصكالن  ،اجديدن  ااستطاعت أف تخمؽ كاقعن  ،شخصية المفاكض نفسو

 .(2/5/2018 ،مقابمة
كتعتمد عمى خبرتو التفاكضية  ،ف خبرتو كانت محدكدةأكاف الكفد مكفقنا، صحيح قد ف"رغـ ذلؾ؛ 

 ،كتتطكر في المستقبؿ ،التجارب خاضعة لمنقد كالصكاب كالخطأ ىلكف تبق ،دارات السجكفإمع 
 ،لدييا صبلبة كقدرة عمى المناكرةة، كانت الكفكد مميز  ..تبقى ضمف المعايير السميمة أف عمى

ثبتت أك  ،كقدرة عمى اتخاذ القرارات في الكقت المناسب ،عصابأكبركدة  ،لظركؼاكاستغبلؿ 
 ،إلى تحقيقو ىلما يسع ،مينةأذا امتاز الكفد الفمسطيني بمكاصفات خاصة ك إنو أىذه المفاكضات 

 .(13/4/2018)مرداكم، مقابمة،  "اإلسرائيمي""ف يكازم الكفد أيستطيع فإنو 
كدليؿ ذلؾ  ،لقد عرؼ المفاكض المقاـك فنكف التفاكض كسيككلكجية العدك كلـ يخضع لمضغكط"

 "شاليط"خراجيـ.. كذلؾ معاممة إممف يحظر العدك  اأسيرن  (500)صرار عمى خركج حكالي اإل
إلى تجنيد الداخؿ ضد  لكأد "إسرائيمييفلمػ"مؾ كاف مرجعية إعبل ..أثبتت أخبلقياتؾ كمفاكض

ثبات عدـ مصداقيتيا مع جميكرىا"  ،حككمتو  .(15/3/2018)العجرمي، مقابمة، كا 
أجبر المحمميف الصياينة عمى االعتراؼ  ،ىذا اإلنجاز الذم حققو كفد حماس المفاكضإف "

نجاز ما كاف ليتـ لكال نزاىة كصبلبة ىذا اإلك ، مشيريف إلى أف مكاقفيـ ال تميف ،بحنكتيـ كدىائيـ
لجميع محاكالت االبتزاز  كلـ يخضع ،جميع الضغكطاتلالذم لـ يكترث ك  ،ىذا الكفد المفاكض

 .(61: 2012كتائب القساـ، ) "في تقديـ التنازالت عمى حساب األسرل
كساطات اختزؿ خمس سنكات مف المفاكضات كالقد خير لمصفقة المشيد األأف يرل الباحث 

خبلليا بكؿ "إسرائيؿ"  استعانتفساليب الضغط كالترىيب، أعمنية، ككسائؿ ك كالقنكات السرية كال
ككظفت كؿ خبراتيا التفاكضية كتجاربيا السابقة في صفقات  ،قدراتيا العسكرية كاالستخباراتية

حركة اعتمدت التبادؿ مع جيات عربية كفمسطينية، كجندت عبلقاتيا الدكلية كالدبمكماسية، بينما 
كالتجارب السابقة لمتنظيمات الفمسطينية كالمبنانية، كاستخدمت  ،حماس عمى خبرتيا المحدكدة

صرار عمى تحقيؽ قكل في ىذه المكاجية، مع اإللنفس الطكيؿ، الذم كاف السبلح األسبلح ا
 ."شاليط"كلى ألسر ياـ األمنذ األ الحركةسمتو قيادة ىدؼ ر 

 "المفاوض العنيد "الجعبري: 
 ،"شاليط"حكؿ  يػـ في المفاكضاتلقد أذ "رمبالجع"أف  "كف"اإلسرائيمييذكر القادة كالمفاكضكف 

أماـ  .. فكانكااتراجعن  أك ، كلـ يقدـ تنازالن اأك ضعفن  اكأعجزىـ بشركطو كمطالبو، كلـ يبد قمقن 
ي المختص ف "اإلسرائيمي" المعمؽ وكصفقد كاف يفاكضيـ في السابؽ، ك  مفشخصية مختمفة ع
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".. كما الصعب الذم ال يميف بسيكلة "الػرجؿػب ،"اإلسرائيمية"عمى القناة الثانية  "شاليط"ممؼ 
 ،سرعاف ما يغمؽ أكراقو أثناء جكالت المفاكضات كاف "الجعبرم" أف "صالح العاركرم"يذكر 

سسة مؤ )"آخر "شاليط""تعالكا فاكضكنا عمى  :ابتزازه، كيقكؿ ليـ حاؿ شعكره بأف المحتؿ يحاكؿ
 .(91: 2014إبداع، 

كالصخر ال  افي لحظة تجده صمبن  لكف ،امرنن  الينن  "الجعبرم"ما يبدك  ا"كثيرن يؤكد "حمد" أنو: 
كيقكؿ:  إلى   يرسمكف بعض الشركط غير المقبكلة كاف ينظر "كف"اإلسرائيمييتزحزح، كحينما كاف 

أبعد مف ذلؾ كيقكؿ إلى  ب، بؿ يذى"أبك عمر.. سيبؾ منيـ.. خمييـ يضربكا راسيـ في الحيط"
لكنني كنت أعكد إليو بعد يـك أك " "،ر الممؼ ما في داعي نتفاكض معيـكٌ خمص سى "بغضب: 

)عفيفة، الرسالة " حيكية مرة أخرل الستئناؼ التفاكضيبعث فيو ال ،اجديدن  ايكميف ألحمؿ لو اقتراحن 
 (.24/10/2013 ،2ح نت،
مع أف "الشاباؾ" في  ،الصفقة بشكميا المشرؼا في خركج سببن  "الجعبرم"كانت صبلبة لقد 

 "شاليطػ"كأنو يريد االحتفاظ ب ،البداية كاف يفسر ىذه الصبلبة بعدـ رغبة "الجعبرم" بإجراء صفقة
 .ككرقة ضغط

ال يريد  "الجعبرم"أف  كاف يعتقد حيث"الشاباؾ"، ما كاف يقكلو  "حمد"إلى  ينقؿ "باسكيف"كاف ف
، أك في "إسرائيؿ"تعزز قكتو في مكاجية بيده  كرقة "طشالي"د إبقاء كأنو يري ،صفقةإلى  التكصؿ

قائد  "الجعبرم" ،: "ىذا كبلـ استخبارم فارغ"باسكيف"يرد عبر  "حمد"ككاف ، داخؿ حركة حماس
 )المرجع السابؽ(. يريد أف يتأكد أف لديكـ نية صادقة" الكنو أيضن  ،صفقةإلى  كلديو اإلرادة لمتكصؿ

إطبلؽ سراح  "اإلسرائيمي"أف نطرح عمى الجانب  "الجعبرم"عمى  رضتي : "ع"حمد"يقكؿ ك 
عدد مف إلى  إضافة ،اعامن  (30)التي أمضت أكثر مف  "يكنس"مثؿ عائمة ، 48معتقميف مف الػ

ال يريد االنشغاؿ "لكنو عاد كقاؿ إنو  ،اإيجابين  "الجعبرم"في البداية كاف مكقؼ  ،المرضى
لمحصكؿ  ،يريدكف أف يحرفكا بكصمة المفاكضات "يف"اإلسرائيميف أك  ،"اإلنسانية بمكضكع "المفتات

لكف مكاقؼ  ،ا أف الثمف جيد. كنت مقتنعن ، لذلؾ أبمغني بالرفض."اعمى إشارة الحياة ثـ يتكقفك 
 (.24/10/2013، 2)عفيفة، الرسالة نت، ح "اكاف ليا ما يبررىا أيضن  "الجعبرم"

 
  ؟لسريةا (باسكين-حمد) ت قناةنجح كيف: اثانيً 
رغـ أنيا غير رسمية منذ البداية، لكنيا مع  ،ة، تجربة تفاكضية فريدباسكيف"-"حمدتعد قناة "

في  ،كحككمة االحتبلؿ بيف قيادة حماس ،رسائؿالىـ في تبادؿ ة األالقناإلى  مركر الكقت تحكلت
، 1حنت،  )عفيفة، الرسالة الت دفع الصفقة لؤلماـك طار محاإفي ك  ،"نتنياىك"ك "كلمرت"أعيد 

21/10/2013) . 
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في أم  "باسكيف"حمد ك"كيتكاصؿ  ،بينما كانت تدكر المفاكضات بيف ىاتفيف كشاشتي كمبيكترف
ساعة كعمى مدار اليكـ كالميؿ دكف مكاعيد مسبقة، بدا كأف الدبمكماسييف كرجاؿ المخابرات مف 

 "حمد"كاجو سياسية كحسابات الربح كالخسارة، كىك ما لـ ي االكسطاء تحكميـ ضغكطن 
يتحرؾ ضمف النطاؽ الذم كانت تسمح بو حركة حماس دكف أف  "حمدغازم "كاف .. "باسكيف"ك

كما كنت  ،: "أعتقد أنو كاف لدل الحركة عمـ بما أفعمو"حمد"يقكؿ ىنا ك ا، رسمين  ايحمؿ تفكيضن 
 قد نجح في الحصكؿ عمى تفكيض رسمي "باسكيف"كاف ، كفي المقابؿ؛ أؤمف بأنيـ يثقكف بي"

ىنا كأنو مخكؿ بمتابعة قناة التفاكض غير المباشرة، ك  ،يفيد بأنو كسيط لمتفاكض "،ميداف"مف 
 ،"نجحت حيف أخفؽ اآلخركف، كاستطعت فتح قناة خمفية سرية مع حماس: "باسكيف"يقكؿ 

 "افمسطينين  اأسيرن  (1000)مقابؿ نحك  ،مف األسر بعد خمس سنكات كأربعة أشير "شاليط"كجمبت 
 (.24/10/2013، 2حالرسالة نت، )عفيفة، 

ألنيا تدكر حكؿ عممية تبادؿ أسرل معقدة فقط ليس  ،سيمةلـ تكف مفاكضات يرل الباحث أف ال
ألف حماس كاف لدييا محرمات في آلية ا ضن أي ، بؿ"اإلسرائيمية" أك ضمف الخطكط الحمر

رغـ  ،محطاتفي كؿ ال ا لكجو، ليذا رفضت التفاكض مباشرة كجين "إسرائيؿ"التفاكض مع 
عبر كسطاء، ك مفاكضات غير مباشرة الحاجتيا إلى إنجاز صفقة، فاشترطت دائمنا أف تككف 

عدد إلى  عند النظرالرسائؿ، ك كاألسرع في تبادؿ  سيؿاألباسكيف" ىي -"حمدكربما كانت قناة 
 ىذه القناة، تبدك مف التفاكضسنكات  5القنكات كالكساطات كالجكالت التفاكضية عمى مدار 

 .كاألبعد عف أضكاء الكاميرات كاإلعبلـ كالتسريبات كسباؽ الكسطاء ،ااألطكؿ نفسن 
 

 دللت الصفقة :اثالثً 
 افيي قد تكرس كاقعن  ،ذات صمة كثيقة بمغزاىا الجكىرم ،عمى دالالت عدة شتمؿىذه الصفقة ت"

جاءت  ألنيا ،سيتحكـ في عمميات التفاكض في حؿ أزمة المعتقميف الفمسطينييف مستقببلن 
أيدييـ ممطخة استحالة اإلفراج عف معتقميف )عف مقكلة "إسرائيؿ"  تخمي، كىي لتدحض فرضية

 .(، المركز العربي لؤلبحاث، مقاؿ2011محمكد، ) ""(في"اإلسرائيميبدماء 
سر كمكاف االحتجاز كالتفاكض داخؿ األألكؿ مرة في تاريخ القضية الفمسطينية تتـ عممية ك "

 .(40: 2012القساـ،  كتائب) "أرض فمسطيف
إظيار معارضة كبيرة كصمبة ألم إلى  في بداية المفاكضات "اإلسرائيمي"ىذا ما دفع الجانب ك "

كاستخداـ االحتبلؿ لغة القكة العسكرية  ،مع أسرل فمسطينييف"شاليط"  عمى مبدأ تبادؿ تفاكض
بلؿ شامؿ كاحت ،ا باستخداـ قكة أكبرميددن  ،عمى القطاع ومصحكبة بحصار عسكرم فرض

 .(49: 2012)الزيتكنة،  "كما استعاف بأساليب الحرب النفسية ،لمقطاع
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تقصد حماس  رىابييف،إكانت "إسرائيؿ" تقكؿ دائمنا أنيا كدكلة ديمقراطية ال تقبؿ التفاكض مع "
، كقد تفاكضت مع "ياسر عرفات "كحزب اهلل عمى كجػو التحديد، كمف قبميـ الرئيس الراحؿ

فرجت عف كثير مف المعتقميف المبنانييف أك  بو، كتفاكضت مع حزب اهللخير كاعترفت األ
لمتفػاكض  "نتنياىك"، كىا ىي تضطر كبرئاسة "سػمير قنطار "عمى رأسيـ عميدىـ ،كالفمسػػطينييف

)القدس  "ىذا انتصار لحركة حماس مثمما ىػػك انتصار لمفيكـ المقاكمة ،مرغمػػةس حما مع حركة
 .(14/10/2011رابحكف مف صفقة "شاليط"، الخاسركف كالالعربي، 

أسماء  عمى كانتزعت منيا مكافقة "،إسرائيؿ" عمى فرض الكثير مف شركطيا حماس استطاعتف"
 "اإلسرائيمي"كاف الجانب  ،مقابؿ الشعكر بالفرح الشديد مف الجانب الفمسطينيك  ،كانت ترفضيا

لحصكؿ عمى أم معمكمة تفيد افي كمف فشؿ أجيزتو األمنية  ،ا مف نتيجة الصفقةمصدكمن 
: 2016)بدر،  "مرمى حجر في غزة عمى، ك طكاؿ خمس سنكات مف احتجازه ،"شاليط"بمكاف 

117.) 
 أف حراسإلى  ،سبب فشؿ األجيزة األمنية ،رئيس المكساد السابؽ "،مائير داغاف"كيعزك 
تقميف معو، كليس كانكا معك  ،ا أم جياز خميكم أك كمبيكترك لـ يستخدم ،مف أفراد حماس"شاليط" 

 (.18/10/2012 اإلخبارم، بلمكقع كال) "أحمد الجعبرم"ليـ أم اتصاؿ بأحد سكل 
بكساطة مصرية مٌثمت كرقة القكة التي يمتمكيا المفاكض ك"إسرائيؿ"  المفاكضات بيف حماسإف 

ية ، كطكؿ نفس المفاكض الفمسطيني كدرايتو بالعقم"شاليط جمعاد"متمثمة في الجندم  ،الفمسطيني
يخرج كل ،في نفس الدقيقة كنفس الثانية اأيضن  ـي، كعممية التسمـ كالتسم"اإلسرائيمية"األمنية 

 النكعسيارة مف نفس  (30)مف  أكثر مستقٌميفعناصر كتائب القساـ مف مكاقعيـ كمنازليـ 
نظامي، لتؤكد عمى قدرة  كانت أشبو بمناكرة عسكرية لجيش ،، في عممية أمنية مرتبةالمكفك 

بدكف  "شاليط"تسميـ  ، فتمت عممية"اإلسرائيمية"قاـك الفمسطيني في خداع التكنكلكجيا العسكرية الم
 .(2013 الدجني، : عفنقبلن  ،109 :2013)الزيناتي،  أدنى معمكمة أمنية قد يستفيد منيا ىذا العدك

جكىر ىذه الصفقة ف ،بالدالالت كاإلشارات السياسية اكغنين  امفاجئن  اإقميمين  احدثن  لقد شكمت الصفقة
مؼ األطراؼ زمات لمختأتجاكز ك  ،لحصكؿ عمى مكاسب سياسيةاأشبو ما يمكف بمحاكلة 

، مصر( قد تقاطعت مصالحيا الحيكية "إسرائيؿ"األطراؼ )حماس،  هألف ىذ ،المشاركة فييا
 ،عند نقطة معينة في كاحدة مف المحظات التاريخية كالمحطات الساخنة التي تمر بيا المنطقة

كحماس أرادت استرجاع شعبيتيا  ،اأرادت الخركج مف عزلتيا كحؿ أزمتيا كلك إعبلمين  "إسرائيؿ"ػف
أما مصر فقد أرادت تحقيؽ  ،كزخميا الجماىيرم الذم فقدت الكثير منو في السنكات األخيرة

، 2011محمكد، )منجز سياسي يعيد ليا دكرىا اإلقميمي الذم غيبو النظاـ السابؽ لسنكات طكيمة 
 .(اؿ، المركز العربي لؤلبحاثمق
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"اإلسرائيمية"  عديد مف الخطكط الحمر كالمحرماتنجحت صفقة "كفاء االحرار" في كسر اللقد "
كالسجاف، لكف ىذه المرة بشركط سير في سابقة تفاكضية فريدة، بيف األ سرل،ألفي قضية ا

 عميو ال تنطبؽ ،دفي ظؿ كاقع أمني كعسكرم كسياسي معق ،سير، كبقكاعد تفاكضية جديدةاأل
 (.21/10/2013، 1ح)عفيفة، الرسالة نت،  "النظريات السياسية كمكازيف القكة في أم معركة

 لممفاكضػػات" شػػريؾ"يجاد إاآلخػػر، بؿ كفػػي حماس، يمكف  بأنو في الجانب اتثبت الصفقة أيضن "
ة كما تثبت مر ، دم، كلكف يحتمػػؿ أف يككف أكثر مف ذلؾجنػ ي مكضكع تحريرىذه المرة فػ

)ىآرتس،  "بالقكة كممارسة الضغط فقط"إسرائيؿ"  خضاعإ و يمكفـ، بأنلمفمسطينييف كلمعال ،خػػرلأ
 .(15/10/2011أسرة التحرير، 

 
 ستنتاج: الصفقة ما بين النقد والثالثالمطمب ال

ف قادة كعدـ اإلفراج عػػ ،، مثؿ اإلبعاداعيكبي برزز عمى أركٌ ك  ىمية الصفقةأفي  ىناؾ مف شكؾ
كجكد نقص في المعمكمات لدل المفاكض الفمسطيني فيما يتعمؽ بالعدد الحقيقي ك كبار، 

 .لؤلسيرات في السجكف، كغير ذلؾ مف االنتقادات
 كذكرت أنو مف خبلؿكرقة تحميؿ سياسات، ـ 2016عاـ في صدرت عف مركز مسارات قد ك 

التي كاف سببيا الرئيس أنيا لـ ك  ،""اإلخفاقاتما أسمتيا بػمكف مبلحظة أ ،ةصفقالتتبع مجريات 
مف خبلؿ مقاببلت مع  ،في الدراسةما ذكرتو ي، كفيما يمي أبرز عباءة البعد الفصائم تخرج مف
حاب صأت كتعميقاردكد عرض مف الباحث لقكليا، مع ، حسب كمع أسرل محرريفميتميف 
 .كالميتميف في ىذا األمركاالختصاص الشأف 

الفمسطينيات، حيث أكرد المفاكض أف  األسيرات جميععف اإلفراج  حماسحركة أعمنت  -
معمكمات كافية لديو حكؿ كجكد  لـ تتكفرلكف أسيرة يتكجب إطبلؽ سراحيف،  (27)ىناؾ 

أسيرات مف  (9)أسيرة كاستبعاد  (27)تحديد  "اإلسرائيمي"أسيرة، ما أتاح لمجانب  (36)
 .أسيرات في السجكف (3)قي منيف بعد انقضاء محككميتيف، كب (6)الصفقة، أفرج عف 

لـ تقفؿ الصفقة الممفات السابقة التي كانت عمى األسرل المفرج عنيـ، بؿ أعادت سمطات  -
  مف بنكد الصفقة. بحجة أنيااعتقاؿ العشرات،  محاكمتيـ، كىذا أتاح إعادة االحتبلؿ

ألحدث  مف رمكز المقاكمة كقادتيا، كلك أصٌر المفاكض الفمسطيني الـ تشمؿ الصفقة عددن  -
 .الممؼ، مما يشكؿ دفعة معنكية لمشعب الفمسطيني في ىذا ااختراقن 

تقييد لحريتيـ الشخصية بعد تحريرىـ،  نزلةاألسرل، كتٌعد بنكدىا بم عمييا كجكد كثيقة كقع -
ما جاء فييا "إذا شاركت في مسيرة سياسية مف خبلؿ منظمة إرىابية، سيعاد  كمف أبرز
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دينار مف مؤسسة إرىابية، أك إذا  (2000)تمقيت أكثر مف ا "إذا الحكـ لؤلسير"، كأيضن 
مركرية داخؿ األراضي  سافرت لبعض الدكؿ، فسيعاد الحكـ"، كذلؾ "إذا كانت ىناؾ مخالفة

 .(5: 2016)الديؾ كآخركف، شيكر فسيتـ استعادة الحكـ"  3المحتمة استحقت السجف لمدة 
نتيجة كضعو أما خيارات صعبة، إما  المحرريف إنو أرغـ عمى التكقيع ليقكؿ بعض األسر  -

ا تحدثت عف كتحدث البعض اآلخر عف أف الكسيط أبمغيـ بأف ىناؾ بنكدن  اإلبعاد أك المؤبد،
الذيف شممتيـ  لجعؿ األسر ما سيتـ اإلبعاد، كىذا  اإلبعاد، فإذا كقعت أك لـ تكقع فإنو

 .(6: المرجع السابؽ) الصفقة يكقعكف عمى اإلبعاد
صرت عمى أ"اإلسرائيمية"  مؿ الصفقة لمقادة األسرل، بأف الحككمةعدـ شػ بررتحماس حركة 

 ا، فحماسمقنعن كال  اتبرير ليػس قكين كىػػذا ، ارن كبيػف يككف انتصار حماس أتريد  نيا الأل ،استثنائيـ
ريثما تتمكف مف فرض  ،يرشأ أك ابيعسأتطيع انتظار بضعة تسػ ،التي انتظرت خمس سػنكات

يػة ة عممنتيجػ ، ألنياشػػركطالف ال تككف الصفقة كاممة كتحقؽ كؿ أمف الطبيعي  شػػركطيا. ربما
تضمنت مسػػاكمات عديدة، لكف كاف ال بػػد مػػف المعػػب بأكراؽ الضغػػط بطريقػػة  ،اقةتفاكضية شػ

ا مك ".. اكخارجين  المغاية داخمين ؼ كانت في كضع ضعي "نتنياىك"ف حككمػػة أفاعمة أكثر، خاصة ك 
"إسرائيمييف"  رطيفحكؿ قبكليا بشػ اقناعن إكثر أديـ تكضيحات ػاس مطالبة بتقػحركة حم تزال
ك أي العربية المنافػ سرل لسنكات فيبعاد بعض األإىك المكافقة عمى  :ولاأل ػيف، يسساأ

ألنو سجؿ ىذه  "ياسػر عرفات" ػمطة كالرئيس الراحؿسكبية، كىي التي طالما انتقدت الكر األ
مركاف "اسػػتبعاد القائديف فيك  :الثانيما أ سرل،بعاد بعض األإء مكافقتو عمى ثناأالسابقة 
الخاسركف كالرابحكف مف صفقة )القدس العربي،  "عنيـ مف قائمة المفرج "عداتسأحمد "ك "البرغكثي
 .(14/10/2011"شاليط"، 

إال مقابؿ  "يطشال"حركة حماس كمعيا الفصائؿ اآلسرة لـ تكف لتفرط بالجندم فإف " مقابل ذلك؛
لذلؾ كضعت ىذه  ،المقاكميف لكىك تحرير أكبر عدد مف األسر  ،يدفعو االحتبلؿ باىظو  ثمفو 

مع إمكانية المناكرة مف  ،ال يمكنيا بعد ذلؾ التنازؿ عنو ،لمطالبيا االفصائؿ منذ البداية سقفن 
 .(50: 2012)مركز الزيتكنة،  "جية التفاصيؿ كليس المحتكل

ت مثالية، حيث تجمت في كسرىا لممحرمات الصييكنية، كىي اإلفراج عف "صفقة التبادؿ كان
لـ ىي ، ك 48مف القدس كالجكالف كعرب  ككذلؾ اإلفراج عف أسرلاألسرل الذيف قتمكا صياينة، 

ألننا لـ نستطع أف نطمؽ سراح كؿ  ؛ير مكتممةا مف الفصائؿ، لكف الصفقة غتستثني أحدن 
فضائية األقصى، لقاء عبر )محمكد الزىار، لتحرير كافة المعتقميف" المعتقميف، كأمامنا معركة طكيمة 

25/10/2011.) 
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 ،المتنكعةكاإلجراءات كعدـ التراجع تحت التيديدات  ،إف إصرار الفصائؿ اآلسرة عمى مطالبيا
مف  ،المقاكمةكذلؾ التضحيات التي قدمتيا  ،نتج عنو تحقيؽ العدد األكبر مف ىذه المطالب

 االحتبلؿكالحمبلت العسكرية التي شنيا  ،ياداتيا كعناصرىا مف قبؿ االحتبلؿخبلؿ استيداؼ ق
، دفعت "الرصاص المصبكب"حممة إلى  كصكالن  ،التي تمت عممية األسر منذ المحظات األكلى

التي ك  ،كي تحصؿ عمى ثمف يكازم ىذه التضحيات ،التمسؾ أكثر بمطالبياإلى  الفصائؿ اآلسرة
 .(50: 2012)مركز الزيتكنة، قت كانت تزداد مع مركر الك 

 في ظؿ ،حتى عبر قناة غير رسمية كغير مباشرة ،صعكبة التفاكض "غازم حمد"خفي كال يي "
 أمنية استخبارية كعسكرية مضنية اجيكدن "إسرائيؿ"  حيث بذلتأمنية كعسكرية قاسية، كضاع أ

بجانب تشغيؿ عدد ىائؿ مف  لمعثكر عمى الجندم، بما فييا الكسائؿ التقنية اإللكتركنية الدقيقة،
  (.21/10/2013 ،1ح )عفيفة، الرسالة نت، "العمبلء كالمتعاكنيف كالجكاسيس

لـ يكف ىناؾ أم إبعاد إلى دكؿ أكركبية، تعيدات، ك  أمأسرل حماس لـ يكقعكا عمى إف كذلؾ ف"
حتى كلى ك فراج عنيـ في مراحؿ المفاكضات األحيث كاف اإل، تركياك  كسكرياقطر إلى  بؿ كاف
بعاد في المرحمة األخيرة مف المفاكضات كحؿ كسط" بالمطمؽ، لذلؾ جاء اإل امرفكضن  ـ2010

 (.30/4/2018، مقابمة، الناعكؽ)
 صراراإلاجيا ك در إلك تـ  ،سماءفراج عف بعض األحيث اإل ،فضؿ مما كافأكاف باإلمكاف لقد "

ف اتضحت لكف اآل ،اابقن سفيو غير مرغكب بعاد اإلكربما كاف  ،راحيـس طمؽأيا لربما يعم
 نفذكااألسرل المبعدكف فقد ما أ ،سرل المحرريف في الضفةقادة األاالحتبلؿ فقد اعتقؿ  ،إيجابياتو
 .(13/4/2018)مرداكم، مقابمة،  "صبحكا قادة العمؿ النضالي في الخارجأك  ،مف ذلؾ

كلكف  ،ثر مف ذلؾكأف نحقؽ أنو كاف مف الممكف أيقكؿ البعض سعند الدراسة التقييمية نعـ؛ "
نو تـ االستفادة مف الخبرة الماضية أفمف المؤكد  ،فكيؼ؟ ىذا ما يجب أف نبحث عنو اآل

ىذا ك ، يجابيةالنتائج اإل مضاعفةك  كتعزيز ،نكاع القصكرأكتبلفي أم نكع مف  عمييا، كالمراكمة
يكف ىناؾ لـ "كفاء األحرار" كذلؾ في صفقة  .كغيرىا."كفاء األحرار" ينسحب عمى مفاكضات 

 ،نو حدث عكس ذلؾأإال  ،كضامف سر السجناءأعادة إعمى عدـ  و تـ التكقيعنأرغـ  ،ضمانات
ف ألذلؾ ال بد  !ىذه الدرجةإلى باإلخبلؿ باالتفاؽ  لـ يكف لدينا تكقع ،ليـ كمحاكمتيـكتـ اعتقا

 لتي كقعبالشركط ا ف يخؿٌ مف أكتمنعو  ،يككف ىناؾ الكثير مف الضمانات التي تضبط االحتبلؿ
 ،تتعيد بتطبيؽ االتفاؽ لية كأطراؼ أخر ممالشيكد المشاركيف في العىـ الثاني  الضامف عمييا..

بلحتبلؿ فيما لك لدانة إتأخذ شكؿ  ىحت ،مف االتفاقية اكأطراؼ دكلية تككف رسمية كتككف جزءن ك 
 .(5/3/2018البردكيؿ، مقابمة، ) "مرىذا األ نحقؽكلكف لؤلسؼ الشديد لـ  ،تفاؽباال خؿٌ أ
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متابعة لؤلحداث، كنا نتمنى مف ىذه لؤلسؼ كانت صكرة مف صكر الرعاية المصرية غير الك "
نحصؿ عمى  حتى ،طارلمتفاىمات، كالتي تتـ في ىذا اإل خكة المصرييف أف يتابعكا رعايتيـاإل

خكة المحرريف اعتقؿ اإل االحتبلؿ ، أف"كفاء األحرار"ما حدث في مكضكع صفقة ، كضع إيجابي
 في السجكف معتقبلن  (54)أكثر مف تاريخو  حتى كما زاؿ ،راحيـسمتابعة إطبلؽ كلـ يتـ 

إال  ،لسر أف ندخؿ في مفاكضات حكؿ تبادؿ األبصدد  اف لسنكبالتالي نحف اآل، "اإلسرائيمية"
ذيف كافة الل كاإلفراج عف األسر "، حراركفاء األ"في صفقة  عميو بعد االلتزاـ بتنفيذ ما تـ االتفاؽ

 .(28/2/2018)الظاظا، مقابمة، أعيد اعتقاليـ" 
ف إطالة أمد رغـ كؿ االنتقادات، أل ،مثمرنا كقكينا كاف، نتج عف المفاكضاتف ما أيرل الباحث 

كمتغيرات ة، ز في قطاع غ صعبة كمعقدةأمنية ظؿ ظركؼ ر مف ذلؾ، في المفاكضات أكث
اكمة، قالم في يدغط المكجكدة ضفقة، كعمى كرقة الصر عمى مسار الؤثت إقميمية متسارعة، ربما

لدينا طرؼ كسيط  أصبحة بعد أف صخا ،ممكف فقة في أسرع كقتصكاف ال بد مف إتماـ الف
يككف ىناؾ  ال بد أف لكف. فقة بشكؿ مشرؼصاـ المإت ىرية، ساعد عمصيو، المخابرات المز ن

، كأف تتأكد قادمةفقات أم صي فيـ نالمنكم اإلفراج عاألسرل أسماء كؿ في تدا ادقة ككضكحن 
لؤلسرل في الحقيقية األعداد ك دقة األسماء  لدييا، كمف يات اآلسرة مف صحة المعمكماتجال

 .، كأف نتعمـ مف أخطائنااألطراؼ األخرل تجاه، كأال يغمب عمى تفكيرنا حسف النكايا السجكف
 الخالصة:

أنجع لتحرير األسرل  اطريقن "إسرائيمييف"  كانت تجربة المقاكمة مف خبلؿ عمميات أسر جنكدلقد 
 ،ية نكعية بكؿ المقاييسمحيث كانت عم "،شاليط"ية أسر مكالتي كاف منيا عم ،الفمسطينييف

كاإلجراءات األمنية  ،مف خبلؿ طريقة التنفيذ كسرعتو ،المقاكمة أداءككانت عبلمة فارقة في 
عممية  فلـ تكك  مشرفة. صفقة تبادؿ انتفك كالتسميـ، ،كاإلخفاء ،عمميةالالمعقدة التي صاحبت 

 ،االحتبلؿ فقد حاكؿ ،سيمةبال "اإلسرائيمي"االحتبلؿ ماس ك ركة حبيف ح فاكض غير المباشرتال
غير أف  ،بأقؿ ثمف ممكف "شاليط"الضغط باتجاه تحرير  ،كسائؿالكمف خبلؿ العديد مف 

سبيبل آخر غير  إلسرائيمي""اكلـ يجد المفاكض  ،المقاكمة الفمسطينية تمسكت بأغمب شركطيا
كالتي  ىذه المفاكضات،في  اميمن  ادكرن  كمخابراتيا لعبت مصركقد  .شركطالالمكافقة عمى غالبية 
بعد أف فشمت  ،كنجحت الكساطة المصرية ،بيد أنيا أثمرت في النياية ،مرت بمخاضات عدة

ة كالمفاكضات عمؿ تحت غطاء التسكيي "اإلسرائيمي" االحتبلؿف إ جيات أخرل.اتصاالت 
ىك بالمفاكضات الجادة،  المصحكبةخيار المقاكمة لغة القكة ك  لكف، لفرض الكقائع عمى األرض

 .، كاسترداد حقكقو المسمكبةيالخيار األمثؿ لتحقيؽ مطالب الشعب الفمسطين
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 الفصل الرابع
 (م2012( و )م2009-2008إدارة المفاوضات خالل عدواني )

 تمييد:
 ،فكز حركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني بصكرة ديمقراطية كنزيية عقب

كمف ثـ سيطرتيا ، ـ2006الغربية كقطاع غزة في يناير في االنتخابات التشريعية في الضفة 
 متعددة، غزة أشكاالن قطاع عمى "اإلسرائيمي"  أخذ العدكاف ،ـ2007لقطاع في يكنيك عمى ا

عف  فضبلن  ،كالعدكاف العسكرم ،اإلعبلميالتحريض ك  ،أبرزىا: الحصار االقتصادم كالسياسي
 االحتبلؿكقد بمغت ذركة التصعيد العسكرم عندما شف  .تعميؽ الخبلؼ الفمسطيني الداخمي

، كاآلخر في عاـ ـ(2009-2008)، أحدىما في عامي عالقطاف عمى عدكاني "اإلسرائيمي"
ا ظركفو السياسية كمتغيراتو الداخمية كالخارجية، كالتي أثرت عمى م، كقد كاف لكؿ منيـ(2012)

 ؿ.صخبلؿ ىذا الف عميو ائج المفاكضات التي عقدت خبلليما، كىك ما سنتعرؼنتائجيما كنت
 

 م(2009-2008)ان المبحث األول: إدارة مفاوضات عدو 
، بفعؿ ضربات المقاكمة ـ2005مف مستكطنات قطاع غزة عاـ  "اإلسرائيمي"بعد االنسحاب 

الفمسطينية التي آلمت االحتبلؿ، كبعد فكز حركة حماس في االنتخابات الفمسطينية عاـ 
الدماء مف  اأف التمسؾ بالثكابت كالحقكؽ الفمسطينية سيكمفيا كثيرن حماس  ، أدركتـ2006

 .ضكع لمضغكطات كالمساكماتالتحدم كالثبات، كعدـ الخ يا سكللـ يكف أمامك لتضحيات، كا
 

 المطمب األول: مقدمات ما قبل العدوان
 : مفاوضات التيدئة ورفع الحصارأوًل 

حماس كفصائؿ المقاكمة بإطبلؽ الصكاريخ كقذائؼ الياكف مف غزة باتجاه حركة استمرت 
عمى االعتداءات المتكررة مف قبؿ  اردن كذلؾ  ،لمحيطة بالقطاعا"اإلسرائيمية"  البمدات كالمدف

 .(77: 2009)سيميرة،  "اإلسرائيمي"الجيش 
 ،ـ27/2/2008في الكاسع عمى شماؿ قطاع غزة  "اإلسرائيمي"عمى إثر العدكاف  ،سعت مصرك "

زيتكنة، المركز ) "ؿمف أجؿ تكقيع اتفاؽ تيدئة شام ؿ"إسرائي"المقاكمة الفمسطينية ك لدل فصائؿ
  .(6: 8 معمكمات رقـ، تقرير 2009

في النصؼ األكؿ مف عاـ  ك"إسرائيؿ"منذ أف عرضت مصر كساطتيا بيف حركة حماس ك 
 .(57: 2009حديد، ) ميمة شاقة كعسيرةالكانت ف ،كممؼ التيدئة يتعرض لدفع كجذب ،ـ2008
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رفعت ف رائيؿ"،"إسمع الضغط عمى  اعمى حماس متساكين  مكرسمقدار الضغط الذم لـ يكف ك 
 "أكلمرت"عمى حككمة  "اإلسرائيمية" ة الداخميةيضغط الجب مستغمةن  ،حماس مف سقؼ مطالبيا

رفض  "اإلسرائيمي"لكف المفاكض .. لكقؼ الصكاريخ الفمسطينية التي تسقط عمى المستكطنات
يخ بعد كقؼ الصكار و نكأ ،في قطاع غزة فقط كتككف ،كطرح تيدئة مقابؿ تيدئة ،ىذه المطالب

 حد الكارثة اإلنسانيةإلى  بحيث ال تصؿ األمكر في القطاع ،لمحصار سيجرم تخفيؼ تدريجي
 .(57: 2009حديد، )

 "اإلسرائيمي"قبػكؿ التيدئػة، فػالمنظكر مف  امكقفن  "اإلسرائيمي"الطرفيف الفمسطيني ك كػاف لكػؿ مف
كرفػػض  ،ةمػط، كأف تكػػكف دائفقػ اعتمػد عمػى فػرض تنفيػذ التيدئػة عمػى الجانػب الفمػسطيني

يزيػػد قكتيػػا كشػػعبيتيا؛  امناقػػشة قػػضية الحػػصار كالمعػػابر؛ لعػػدـ مػػنح حركػػة حمػػاس نػػصرن 
أما منظكر حركة  ،"العنػؼ" كإلقناعيػا بػػأف الحػػصكؿ عمػػى أم مكاسػػب، ال يتػػأتى باسػػتخداـ

 .غايػة عنػػدىا ار؛ كأف الحػرب ليػستستراتيجية كقػؼ الحػصاإلى  حماس فاستند
تو الكفد حماس بعد زيار  ،كزير المخابرات العامة ،"عمر سميماف"كقد أكضح الكسيط المصرم 

يصركف عمى ربط ممؼ رفع الحصار الكامؿ أنيـ  ،يف"اإلسرائيمي ةقادمع ال اتوالمتكررة  كحكار 
مع الكقؼ الكامؿ لعمميات  "،جمعاد شاليط"عف قطاع غزة بإطبلؽ سراح الجندم األسير 

المسؤكلية إعادة فتح معبر رفح يتطمب تكلي الرئاسة الفمسطينية  كأف ،نفاؽريب عبر األيالت
ذا رفضت حماس ىذه المقترحات فإف ، ك الكاممة عنو سترفع يدىا عف المكضكع كتخمي  مصرا 
 .(58: المرجع السابؽ) كنكع مف الضغط المصرم عمى مكقؼ حماس ، ليأتي ذلؾمسؤكليتيا

تشترط لممكافقة عمى كثيقة التيدئة المقدمة مف الجانب المصرم كقؼ حماس "إسرائيؿ"  فأك "
كعدـ استخداـ جزيرة سيناء كقاعدة خمفية أمنية ال يمكف  ،قطاع غزةإلى  تيريب األسمحة

 ا لمتدريب كتجربة األسمحةحيث تتخذىا الحركة مكانن  ،"اإلسرائيمي"الكصكؿ إلييا مف قبؿ الجيش 
 (.5/5/2008 أحركنكت،يديعكت ) "كالصكاريخ كالعبكات الجديدة التي تنتجيا

إلى  أف الكساطة المصرية قادت إال ،في مطالب الطرفيف المتفاكضيف شاسعكرغـ التبايف ال
، ـ19/6/2008الخميس  مف صباح يكـ سريانيا أبد ،في قطاع غزة "إسرائيمية"-ة فمسطينيةتيدئ

فالعديد مف  ،كثير مف القادة كالساسة كالمحمميف أنيا لف تصمد طكيبلن ىذه التيدئة رأل فييا ال
كأبقت  ،كال تشمؿ الضفة الغربية ،ةمجزألككنيا جاءت  عمييا األطراؼ الفمسطينية أبدت تحفظات

نحك اتفاؽ "إسرائيؿ"  مضتك . الشعب الفمسطينيعدكانو عمى االحتبلؿ طميقة في استمرار يد 
كبيذا اعترفت  ،حماس كفصائؿ المقاكمة الفمسطينية في قطاع غزة مع ،برعاية مصرية ،تيدئة

ف كاف بصكرة  ،"إسرائيؿ"  غزة.قطاع  فيمسيطرة  جيةكبحماس  ،مباشرة  غيرك مؤقتة كا 
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كأف  ،(ـ19/12/2008-ـ19/6/2008االتفاؽ بأف تككف مدة التيدئة ستة أشير ) ىكقض"
مقابؿ أف  ،تفتح المعابرأف ك  ،لحصارترفع اأف ك  ،عمى قطاع غزةيا ىجمات"إسرائيؿ"  تكقؼ

كما لـ يستبعد االتفاؽ أف تمتد ىذه  ،تكقؼ فصائؿ المقاكمة إطبلؽ الصكاريخ كالعمميات الفدائية
 (.14: 2009 ،الكيالي) "الضفة الغربية في مرحمة الحقةإلى  التيدئة

فيو تفاصيؿ مف أع ،في غزة افين اصح امؤتمرن  ـ17/6/2008يكـ الثبلثاء  "محمكد الزىار" عقدك 
 :تتضمفك ، برعاية مصريةك"إسرائيؿ" حماس  حركةبيف ، التي تـ التكصؿ إلييا تيدئةال
 ،ـ19/6/2008مف يكـ الخميس  ابدءن  ،متبادؿ لكافة األعماؿ العسكريةالمكافقة عمى كقؼ  .1

 .لغزة بالتكقيت المحمي اصباحن  6:00الساعة 
 يني.أشير حسب التكافؽ الكطني الفمسط 6مدة التيدئة  .2
 يتـ تنفيذ التيدئة بالتكافؽ مع مصر كفي ظؿ رعايتيا. .3
 دخكؿ التيدئة حيز التنفيذ.لفتح المعابر بشكؿ جزئي خبلؿ الساعات التالية  .4
 عمى تنفيذ التيدئة في الضفة الغربية. اتعمؿ مصر الحقن  .5
يضـ السمطة الفمسطينية كحركة حماس  افي األسبكع التالي لمتيدئة تستضيؼ مصر لقاءن  .6

 (.17/6/2008)ككاالت،  مف أجؿ مناقشة آليات فتح معبر رفح ،لجانب األكركبيكا
نو في أك  ،نكد التيدئةبب"إسرائيؿ"  أف حماس تمقت ضمانات مف مصر بالتزاـ "الزىار"كأكضح 

أف ك  ،باعتبارىا راعية ليذا االتفاؽ ،مصرإلى  حاؿ حصكؿ خركقات أك انتياكات سيتـ الرجكع
حديد، )منفصؿ عف ىذا االتفاؽ  "جمعاد شاليط"المحتجز لدل الحركة  مي""اإلسرائيممؼ الجندم 

2009 :59). 
أف  ، غير"اإلسرائيمي"مف الجانب  اتحديدن ك  ،أكثػر كبالرغـ مف أف اتفاؽ التيدئة أعطى التزاماتو 

مع تجاىؿ تخفيؼ  ،اليدكء أصرت منذ عرض التيدئة عمى تطبيؽ مبدأ اليدكء مقابؿ "إسرائيؿ"
 ااالقتصادم، سعين  لبلحتفػاظ بػأدكات الػضغط ،كرفض فتح معبر رفح كبقية المعػابرالحصار، 

)الزيتكنة، إسقاط حككمة حماس، كمف أجؿ التمييد لرسـ مستقبؿ سياسي جديد لمقطاع إلى 
 .(6: 8، تقرير معمكمات 2009

 منعلمعابر ك اؽ إغبلكاصؿ  "اإلسرائيمي"االحتبلؿ إال أف  ي بالتيدئة،الجانب الفمسطينكقد التـز 
سكاف القطاع. العسكرية عمى  لذرائع لتبرير اعتداءاتوا كاختمؽكد كالكيرباء، الكقالقطاع ب زكيدت
التي التزمت بيا فصائؿ المقاكمة الفمسطينية في قطاع غزة، شرع منذ اليـك األكؿ لمتيدئة ك 
فمة باالعتداءات اليكـ األخير منيا، فكانت حا حتى لتستمر االعتداءات ،حتبلؿ بخرقيااال

ألم مف  حككمة االحتبلؿ عف عدـ تنفيذ كاالنتياكات كالتصفيات كاالعتقاالت، ىذا فضبلن 
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 قطاع لتمديدالمة في ك بدأت السمطات المصرية تضغط عمى حماس كفصائؿ المقاكىنا بنكدىا، 
 .ستة أشير أخرل أك أكثر إلى التيدئة

مع  ،اكمة األخرل التقيد باتفاؽ التيدئةكمف ثـ يعجب المرء كيؼ قبمت حماس كفصائؿ المق"
 !قبؿ اتفاؽ التيدئة عميو مما كاف مستكل أشدو إلى  استمرار إغبلؽ المعابر كتصعيد الحصار

بعد أف  ،طمب مف حماس كفصائؿ المقاكمة كالشعب الفمسطيني كمو تجديد اتفاؽ التيدئةكيؼ يي ك 
شفيؽ، صحيفة الكقت البحرينية، ) "!ألنو يعني التجديد مع استمرار الحصار ،انتيت مدتو

30/12/2008). 
 حتضأك  ،ـ26/11/2008اجتماع كزراء الخارجية العرب في القاىرة بتاريخ فترة انعقاد خبلؿ ك 

معبر رفح لـ يفتح بالمطمؽ ): كالتالي ىك اآلف في المشيد الفمسطيني ىتحقؽ حتما حماس بأف 
كضع لية مف حماس كفتح كاألكركبييف لـ تستضؼ مصر المجنة الثبلث - إال في لحظات معينة

العدكاف متكاصؿ عمى الضفة  – الضفة الغربيةإلى لـ تمتد التيدئة  - فتح معبر رفحلآليات 
 .(62: 2009حديد، ) (ازاؿ خانقن  ماعمى غزة الحصار  - الغربية كقطاع غزة
كضكح بالنسبة كبكؿ  ،لـ يمتـز بيا ئة كانت محددة بستة أشير كالعدك"التيدكأكد "مشعؿ" أف: 

فصائؿ المقاكمة كعمى رأسيا حماس  ..ف التيدئة ستنتيي كال تجديد لياغالبية القكل فإللحماس ك 
اكمة االحتبلؿ كالدفاع عف كبما ينسجـ مع خطنا في مق ،ستتصرؼ كفؽ متطمبات الميداف

خالد ) "!برفع الحصار؟ ما قيمة التيدئة إذا لـ تأتر، فالحصا رط التيدئة كاف رفع. كش.شعبنا
 (.ـ14/12/2008 ،القدس الفضائية قناة ،مقابمة، عؿمش
قد عقدت الفصائؿ في غزة .. ك فمسطينينا اشييدن  (20) لقد استشيد في الشير األخير مف التيدئة"

)إسماعيؿ  "مكقؼ العدكتجاه  افكاف تقييـ الفصائؿ سمبين  ،اجتماعات لتقييـ التيدئةعدة كالخارج 
 .(ـ14/12/2008، (21)الػنطبلقة حماس ذكرل ااف ميرج فيخطاب ألقاه  ،ىنية
 ،عقب اجتماع مع فصائؿ المقاكمة الرئيسة في غزة ـ،18/12/2008أعمنت حركة حماس في ك 

كأعمنت كتائب القساـ في  ،المسؤكلية االحتبلؿأنيا لف تمدد التيدئة القائمة مع "إسرائيؿ" محممة 
 ا"نتيجة تنكر االحتبلؿ لشركطي ادىكعدـ تمدي ،انتياء اتفاؽ التيدئةـ 19/12/2008

أك  ،كحذرت االحتبلؿ مف مغبة اإلقداـ عمى أم عدكاف عمى قطاع غزة ،كاستحقاقاتيا األساسية"
كذكرت أنيا ، كمؤلـ" فتح المعركة عمى مصراعييا كرد قاسو ػػ"ارتكاب جرائـ جديدة، ميددة ب

 .(20/12/2008ربي، القدس الع) التفاؽ التيدئة ا"إسرائيمين "خرقنا  (185) ترصد
بشركطيا "إسرائيؿ"  التزاـة حماس عمى التيدئة الجديدة "بمكافق "محمكد الزىار" كاشترط

، المرجع السابؽ) كفتح المعابر" ،كرفع الحصار ،خاصة كقؼ العدكاف ،كاستحقاقاتيا
24/12/2008). 
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مف خبلؿ بياف  ،قرار عدـ تجديد التيدئة أيده أسرل حركة حماس في سجكف االحتبلؿ كذلؾ فإف
 .(23/12/2008فمسطيف،  صحيفة)ـ 22/12/2008في  "ف النقبسج"ب مف رٌ صحفي سي 

كجربت تيدئة  ،كبعد أف تصدت حماس لمحاكالت إسقاطيا في أعقاب سيطرتيا عمى قطاع غزة"
اتخذت حماس  ،لمتحضير لمعدكاف ذريعةمع إدراكيا بأف األخيرة تريدىا  ،"إسرائيؿ"لـ تمتـز بيا 

أكليما فتح  ،تيدئة ال تحقؽ ليا ىدفيف تحتاجيما لتنفيذ استراتيجيتيا بعدـ التكقيع عمى أم اقرارن 
 .(86: 2009)سيميرة،  "كثانييما فؾ الحصار بصكرة كاممة ،غزة بصكرة طبيعيةإلى  المعابر

الصكاريخ  ياطبلقا  ك "اإلسرائيمية"،  بالشركط ديسمبر 19حماس تجديد التيدئة في رفض كاف "
 اشكؿ تحدين قد "اإلسرائيمية"،  عمى االختراقات كاالعتداءات اردن  ،الياكف مف قطاع غزة كقذائؼ
 .(9/4/2009)نافع، الجزيرة لمدراسات،  "سيادتيا كدكرىا كمكقعيا في المنطقةفي  "إسرائيؿػ"ل احقيقين 

 ،ةلمتيدئمتكرر  "إسرائيمي"كالحقيقة أف فصائؿ المقاكمة لـ تبدأ بإطبلؽ الصكاريخ إال بعد خرؽ 
لـ يكف ك ، في رفع الحصار كفتح المعابر"إسرائيؿ"  د التيدئة إال بسبب تعنتكىي لـ ترفض تمدي

إما الدخكؿ في م أ ،ف: إما مكاجية العدكاف أك القبكؿ بالشركط المذلةيأماـ المقاكمة إال خيار 
 ،ضعؼف مكقع ا مالدخكؿ في المعركة غدن ثـ  ،المعركة اليكـ أك تقديـ قدر كبير مف التنازالت

كما حدث  ،جبرت عمى نزع سبلحيا كتخمييا عف نيج كخيار المقاكمةأي بعد أف تككف المقاكمة قد 
 .(476: 2009)حديد، مع السمطة الفمسطينية 

عمى ، أف رفض حماس االلتحاؽ بالحكار الكطني الفمسطيني في القاىرة"اإلسرائيمية"  رأت القيادة"
كشؼ إلى  أدل قد، ـ2008 ساطة المصرية في نكفمبرأساس مف الشركط التي طرحتيا الك 

كأف بعض الدكؿ العربية كانت ترغب في  ،عف قطاع غزة (السعكدم–المصرم)الغطاء العربي 
خضاعيا : 2009 ،الكيالي) "كبالتالي تعزيز فرص التفاكض عمى تسكية نيائية ،معاقبة حماس كا 

 ."باراؾ أكباما"المنتخب  برعاية الرئيس األمريكي، (22
أف يقبمكا  عمييـ لذا كاف ،عميو لقد رفضت فصائؿ المقاكمة تمديد التيدئة بنمكذجيا الذم كانت"
مف  "،أكلمرتإييكد "كزيرة الخارجية في حككمة "، ي ليفنيبتسي"الذم أشارت إليو  "اآلخر"

 .(30/12/2008شفيؽ، صحيفة الكقت البحرينية، ) "إنو خيار الحرب ..القاىرة
 

 لعدوانالشن  "اإلسرائيمي"عداد ا: الستثانيً 
، ـ2008 عاـبداية إلى  أف التحضير لمعدكاف العسكرم عمى القطاع يعكدإلى  تشير المعمكمات"

كحركة حماس منتصؼ السنة "إسرائيؿ"  اليدنة بيفإلى  أم مع بداية المفاكضات التي أفضت
 .(78: 2009)سيميرة،  "ذاتيا
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غزة منذ سرياف اليدنة قطاع تحضير الحتماؿ العدكاف عمى الب"اإلسرائيمية"  بدأت الحككمةقد ف"
ضير حلت ،، بما في ذلؾ كضع جياز إعبلمي كعبلقات عامة كبيريفـ2008 األخيرة في يكنيك

 .(27/12/2008ىآرتس، ) "ةفي غز  "اإلرىابية"الرأم العاـ الغربي لحرب عمى حككمة حماس 
د أمر الجيش باإلعداد لمضربة العسكرية قبؿ ق" إييكد باراؾ""اإلسرائيمي"  جيشكزير الكاف "ك 
 .(31/12/2008، المرجع السابؽ) "افالعدك  ءأشير مف بد (6)
 ،الرئاسة في كاشنطف"أكباما" قررت بدء العدكاف قبؿ تكلي قد كيظير أف القيادة "اإلسرائيمية" "

تكف تريد مفاجأة  كلـ "،جكرج بكش"نظرنا ألنيا كانت تثؽ في دعـ إدارة الرئيس األمريكي السابؽ 
 .(9/4/2009)نافع، الجزيرة لمدراسات،  "الرئيس الجديد بحرب في الشرؽ األكسط

ستبعد أف القيادة "اإلسرائيمية" كيي  ،خطط لو أصبلن ألف يستمر ألياـ قميمةقد لذا يرجح أف العدكاف "
)عزمي " جديداضطرت إلى كقؼ إطبلؽ النار لتفسح المجاؿ اإلعبلمي لتكلية الرئيس األمريكي ال

  .(4/2/2009بشارة، برنامج ببل حدكد، قناة الجزيرة، 
لزيادة زخـ التأييد  ،نشاطيا السياسي كالدبمكماسي قبيؿ العدكاف"اإلسرائيمية"  حككمةكثفت القد ك 

 .ضبطيا كمنعيا مف االنفبلتك لتأميف خاصرتيا العربية ، ك العسكرية متيالحمالدكلي 
 ،بشكؿ كبير "اإلسرائيمي"لمكياف  اقبيؿ العدكاف كاف مكاتين  ساد المناخ السياسي الدكلي الذمف
 ،طنشً  "إسرائيمي"لحراؾ سياسي  اطبيعين  ابؿ كاف نتاجن  ،أك بمحض الصدفة الـ يأت جزافن ذلؾ ك 

شبو تاـ لمحراؾ السياسي  مف غيابو  امستفيدن  ،المعمكرة عمى كؿ الصعد كالمستكيات ءشمؿ أرجا
ف  ،العربي كالفمسطيني  .(319: 2009)حديد،  اضعيفن يككف كفي أحسف الحاالت جد فإنو ك كا 

 ،عمى قطاع غزة في فترة زمنية شيدت استحقاقات سياسية ميمة "اإلسرائيمي"حصؿ العدكاف قد ك 
 كالتالي:يا كيمكف تمخيص ،تطمبت تييئة األجكاء المناسبة ليا ،ليا انعكاس عمى مسيرة التسكية

 .ـ2008أكاخر سنة ك"إسرائيؿ"  انتياء فترة التيدئة بيف حماس .1
رفضيا بكتمميح حركة حماس  ،ـ9/1/2009في  "محمكد عباس"انتياء كالية الرئيس  .2

لتسكية سممية عمى المسار  ىمما قد ينسؼ أم مسع ،التمديد لو ليستمر في الحكـ
 عف المسرح السياسي. "عباس"سمطة أك غاب الفي حاؿ ضعفت  ،الفمسطيني

األمر الذم يتطمب تمييد ، ـ20/1/2009الحكـ في  "باراؾ أكباما" تسمـ الرئيس األمريكي .3
 الطريؽ أمامو لدفع المشركع األمريكي في المنطقة.

مما قد  ،قد تأتي بحزب الميككد، ـ2009 فبراير فيالنتخابات نيابية "إسرائيؿ"  استعداد .4
 (.31: 2009)سكرية، ؽ التسكية السممية ك يع
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كتحميبلت  حتبلؿمف خبلؿ تصريحات قادة االعدكاف، ال ؼأىداالكقكؼ عمى عدد مف  نامكنيك 
 :ىي، ك لمعدكاف كالعسكرية األىداؼ السياسيةنركز مف خبلليا عمى ل ،سياسية كعسكرية

 ،كانتزاع التنازالت ،ة العسكرية لحماس لمتأثير عمى مكاقفيا السياسيةنيالقضاء عمى الب .1
رغاميا عمى التخمي عف المقاكمة جبارىا عمى ا ،كا   ."إسرائيؿػ"العتراؼ بكا 

لزرع بذكر الخبلؼ بيف أقطاب حماس  ،اخمؽ كاقع جديد عمى األرض يمكف استثماره سياسين  .2
 لبناف. - دمشؽ – الضفة – : غزةةفي االتجاىات األربع

كمطاردة  ،ليقـك بتطييره مف جيكب المقاكمة ،(دحبلف-عباس)تسميـ قطاع غزة لسمطة  .3
 كاعتقاؿ عناصرىا.

كالقضاء عمى ثقافة المقاكمة في أكساط  "عباس"ية المقاكمة الذم ينادم بو ترسيخ مبدأ عبث .4
يداعيـ السجكف ،الشعب الفمسطيني  .(75: 2009حديد، )"اإلسرائيمية"  بعد اعتقاؿ رمكزىا كا 

كما  ،تحقيؽ أىداؼ سياسيةإلى عمى قطاع غزة العسكرم عدكانيا كراء مف "إسرائيؿ"  سعتلقد 
قميمي كداخميأحاط بالعدكاف كضع سيا كحدد  ،كلدت منو الدكافع لمعدكاف مف جية ،سي دكلي كا 

  .إطار العمؿ العسكرم الممكف اعتماده كحدكده لتحقيؽ األىداؼ مف جية أخرل
 

 (:م18/1/2009-م27/12/2008قطاع غزة ) عمى "اإلسرائيمي"العدوان ثالثُا: بدء 
قبؿ  ،ـ25/12/2008زارت مصر في  قد "تسيبي ليفني""اإلسرائيمية"  كانت كزيرة الخارجية"

في مع كزير الخارجية اكىددت خبلؿ مؤتمر صح ،يكميف مف بدء العدكاف عمى قطاع غزة
بإسكات الصكاريخ التي تطمقيا حركة  "،مبارؾ"بعد لقائيا الرئيس "أحمد أبك الغيط"، المصرم 

 (.26/12/2008)القدس العربي،  "حماس مف القطاع
ـ بضربة جكية 27/12/2008مف يكـ  ىفي ساعات الظييرة األكلمي" "اإلسرائي العدكاف أبد"

 لمما أد ،خبلؿ نصؼ ساعة اىدفن  (100)استيدفت  حربية، طائرة (60)شاركت فييا  ،مكثفة
 اكأحدثت دمارن  ،مئات الجرحىإلى  إضافة ،دفعة كاحدة مكاطننا (250)استشياد أكثر مف إلى 
 .(27/12/2008نت، تقرير، أبناء الجميؿ، مكقع ) "كالممتمكات عفي المكاق ىائبلن 

قاؿ فيو: "في أعقاب خرؽ شركط التيدئة مف جانب حركة حماس  ابيانن  "إييكد أكلمرت"أصدر ك 
الكزارم فقد أصدر الطاقـ  ،""إسرائيؿ"مكاطني جنكب "كاليجمات المتكاصمة لسمطة حماس عمى 

بالقياـ بكؿ  ،عميمات لمجيش[ تـ24/12/2008في اجتماعو يكـ األربعاء الماضي ] صغرالم
، األردنية الغدصحيفة ) "ؽ القذائؼ كاليجمات مف قطاع غزةكقؼ إطبلإلى  شيء مف شأنو أف يقكد

28/12/2008). 
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الشرؽ ) "قبؿ البدء في عمميتيا البرية ،في العممية الجكية كامبلن  اأسبكعن  ؿ"إسرائي"كاستمرت "
 .(4/1/2009 ،األكسط

، اجريحن  (5450)ك اشييدن  (1334) حكالي كأسفر عف سقكط ،ايكمن  (22)كتكاصؿ ىذا العدكاف "
مميار دكالر نتيجة ىذا العدكاف، كبمغت  (1.9)تكبد قطاع غزة خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة ك 

)الجياز المركزم لئلحصاء  "مميار دكالر (1.2)الخسائر المباشرة في البنية التحتية حكالي 
 .(28/1/2009 ك 19الفمسطيني، 

 ،فقط "اإسرائيمين " (13(ؿ مقتإلى  أف العممية العسكرية في قطاع غزة قد أدت"إسرائيؿ"  اعترفتك "
 .(IICC, 20/1/2009) "آخريف بجراح (367)إصابة إلى  باإلضافة ،دجنك  )10)بينيـ 

كما أكدت  ،كجرح المئات ،بشكؿ مباشر "اإسرائيمين  "اجندين  (49) قتؿمالقساـ  أكدت كتائبقد ك 
صابة ،"اإسرائيمين " اجندين  (18)القدس أنيا تمكنت مف قتؿ  سرايا )المركز الفمسطيني  آخريف (56) كا 

 (.19/1/2009ك  18لئلعبلـ، 
ا أنو قد تكاردت أف العدد  ، حكؿ"إسرائيمية"طبية كعسكرية كسياسية  ،عف مصادر نباءأ عممن

 .قتيبلن  (80) بمغ نحكقد  "يفاإلسرائيمي"لمقتمى  الحقيقي
ليذه الضربة القكية ىك إحداث حالة مف الصدمة كالذىكؿ لدل حككمة  ييدؼ األساسكاف ال

كبالتالي  ،اإلحباط كعدـ الرغبة في مكاصمة القتاؿإلى  لدرجة تكصميا ،حماس كأجيزتيا األمنية
دخكؿ  يمما يستدع ،في القطاع اكبيرن  ااألمر الذم سيحدث ارتباكن  ،انييار نظاميا السياسي

 .(11: 2009إبداع، مؤسسة ) عمى الفكر األمنيةلمسيطرة  ،مف أبناء القطاعسمطة العناصر 
بعد أف تعرض الفمسطينيكف لخديعة عسكرية  ،كانت المفاجأة كما يبدك في تكقيت بدء العدكافك 

كمع ذلؾ ظير أف المقاكمة أعدت نفسيا لممكاجية الدفاعية في حدكد القدرات المتاحة  ،سياسية
أسابيع مف  (6)ثـ أحكـ قبؿ  ،حصار الذم فرض عمى القطاع لمدة طكيمةرغـ ال ،التي كفرتيا
 .(97: 2009)حطيط، بدء العدكاف 

 ابشرين ا ك معنكين مع استنزاؼ قكاتو  ،إف الصمكد في كجو العدكاف كآلة حربو ألطكؿ فترة ممكنة
 .األمدعف تحمؿ معارؾ استنزاؼ طكيمة  حتبلؿلعجز اال ،ىك سبلح مضاؼ بيد المقاكمة ،اكآلين 
 

قميميً  امحميً المطمب الثاني: المشيد السياسي   اودوليً  اوا 
 : المواقف السياسيةأوًل 

تسيبي ""اإلسرائيمية"  حماس الصمت المصرم إزاء تيديدات كزيرة الخارجيةحركة استنكرت 
" ككشؼ  ،مف القاىرة بتغيير الكضع في قطاع غزة "ليفني اتصمت "عف أف القاىرة "فكرم برىـك
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 ا[ سيككف ىدكءن ـ27/12/2008خبرتيـ أف اليكـ ]أك  ـ،26/12/2008في حماس  ت مفبقيادا
 .(27/12/2008)قدس برس، غزة" في 
 ف يخاطب أىؿ غزةال ينبغي ألحد أ"عمى أنو  ،مقابمة مع قناة الجزيرة في ،"خالد مشعؿ"أكد ك 

 (.29/12/2008)الجزيرة نت، كرفع الحصار كفتح المعابر"  مف غير بكابة كقؼ العدكاف
حاكؿ منذ اليكـ األكؿ  "أبك الغيطأحمد "كزير خارجية مصر "أف إلى  "محمد نزاؿ"كأشار 
نما تحم ؛ليس المساكاة بيف الضحية كالجبلد فحسب ،لمعدكاف عندما  ،ؿ الضحية المسؤكليةيكا 

 .(29/12/2008)قدس برس،  "ركا قيادة حماس مف ذلؾتحدث عف أنيـ حذٌ 
 عقده في ،قد أكد خبلؿ مؤتمر صحفي مشترؾ "أبك الغيط"رم ككاف كزير الخارجية المص

المصرية  لفي أنقرة، اتفاؽ الرؤ  "بابا جاف عمى" مع كزير الخارجية التركيـ 29/12/2008
، كبدء مرحمة جديدة مف "إسرائيؿ"التركية حكؿ الحاجة لمكقؼ الفكرم إلطبلؽ النيراف مف جانب 

كمف ضمنيا كقؼ إطبلؽ الصكاريخ  ،بلؽ النيرافتتكقؼ فييا كؿ األطراؼ عف إط ،التيدئة
بفتح المعابر، كالبحث عف آلية لكيفية  اكأكضح أف "الطرح المصرم يطالب أيضن  ،الفمسطينية

 .(30/12/2008)الشرؽ األكسط، تأميف ىذه الحزمة مف المطالب" 
في  في كممة أذاعيا التمفزيكف المصرم "،حسني مبارؾ" الرئيس المصرم ؿحمٌ ك 

الذم يتعرض لو قطاع  "اإلسرائيمي"ة عف العدكاف يحركة حماس المسؤكل ،ـ30/12/2008
 مف أف رفض تمديد التيدئة سيدفع اقادة حماس: "لقد حذرناكـ مرارن إلى  كبلمو اكقاؿ مكجين ، غزة

كأكدنا لكـ أف إعاقة الجيد المصرم لتمديد التيدئة ىي دعكة  ،غزة عمى لمعدكاف"إسرائيؿ" 
 .(31/12/2008)الجزيرة نت، ليذا العدكاف"  "ئيؿإسراػ"مفتكحة ل

و لف يفتح معبر رفح دكف حضكر السمطة الفمسطينية كمراقبيف أكركبييف، أن "مبارؾ"كما أعمف 
 ،غزةفي مضنية عمى مدار األشير الستة الماضية لتثبيت التيدئة  اجيكدن  كأىضاؼ أنو "بذلتي 

بكقؼ عدكانيا الكحشي عمى  "إسرائيؿ" لبكفي نفس الكقت طا ،"..كسعيت دكف كمؿ لتمديدىا
 .(302: 2009)حديد، غزة بشكؿ فكرم 

أدانكا فيو ، ـ31/12/2008 بتاريخفي القاىرة  اطارئن  اعقد كزراء الخارجية العرب اجتماعن ك 
بكقؼ فكرم لمقتاؿ "إسرائيؿ"  كطالبكا في البياف الختامي ،قطاع غزة عمى "اإلسرائيمي"العدكاف 

كدعا مجمس األمف الدكلي لعقد  ،المصالحة الفمسطينية كالتيدئة عمى دد البيافكش ،كفؾ الحصار
ا عف كقؼ سكريا كفي دمشؽ، أعمف رسمين ، القطاع عمى"اإلسرائيمية"  جمسة لكقؼ االعتداءات

بكساطة تركية بسبب العدكاف عمى غزة  "إسرائيؿ" لممفاكضات غير المباشرة التي أدارتيا مع
  .(360: 2009)حديد، 
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"إسرائيؿ"  كطالب ،عمى قطاع غزة "اإلسرائيمي"أداف العدكاف  كبالرغـ مف أف البياف الختامي
ف ما أت اعتبر ، ك جتماعاالحركة حماس انتقدت قرارات إال أف  بكقؼ فكرم لمقتاؿ كفؾ الحصار
قد مجمس األمف يعني أف الدكؿ العربية إلى  إحالة القضية أف، ك صدر عف االجتماع كاف ىزيبلن 

 .(1/1/2009)الشرؽ األكسط، ك ( 31/12/2008)الجزيرة نت،  يةعت يدىا عف القضرف
إف الظركؼ الدكلية كاإلقميمية " :"اإلسرائيمي"نائب كزير األمف  "،متاف فمنائي"الجنراؿ كصرح 

نو في حكـ .. كأاستكماؿ حممتيا عمى حركة حماس في قطاع غزة "إسرائيؿلػ"تتيح  ،االسائدة حالين 
لخكض المكاجية ضد حركة "إسرائيؿ"  العديد مف األطراؼ العربية تتفيـ دكافع المؤكد أف

" شف ىذا "إسرائيؿػأف التفيـ العربي يعتبر أحد أىـ الظركؼ التي أتاحت لإلى  امنكىن  ،"حماس
 .(2/1/2009)القدس العربي، " ..العدكاف
لمسماح بمركر  ،ساعة (48)لمدة مؤقتة ىدنة إنسانية  "سارككزم"الرئيس الفرنسي  اقترحكعندما 

 .لذلؾاالستجابة  "رفض "اإلسرائيميكف ،قكافؿ اإلغاثة كالمعكنات الطبية لمقطاع
 ،عمى المبادرة ياإليجابرد "، بالباراؾ"، عمى اقتراح "أكلمرت"كبار المسؤكليف في مكتب تحفظ ك 

 .(31/12/2008ككالة سما، )" المبادرة الفرنسية بأنيا "سيئة إلسرائيؿككصفكا 
كألف حماس  ،بدعكل عدـ كجكد أزمة إنسانية في غزة ،رفضيا لبلقتراح الفرنسي "ليفني" أعمنتك 

عمى "إسرائيؿ"  ىدؼأف ك ، ا لميجكـ التالياستعدادن  ستستغؿ أم كقؼ لمنار كي تحسف مكقعيا
ليتمكف  ،عمى المدل البعيد طريقة الكحيدةال، كأف "القصير ليس إطاحة حماس لالمد

  (.2/1/2009، اة المندنيةالحي)" تمر بتغيير الكضع في غزة ،مف إقامة دكلةالفمسطينيكف 
عمى األقؿ إف لـ  ،ةيف لمكقؼ الدكؿ األكركبية الرئيسكانكا مطمئن "يف"اإلسرائيميالكاضح أف "
فسرعاف  ،تفاجأت برد فعؿ الرأم العاـ العربي كالعالمي"إسرائيؿ"  غير أف ،طكيبلن  عدكافستمر الي

 "ليفني"كما أعمنت  ،الفعؿ بمركر بعض العكف الطبي مف الجانب المصرمما سمحت ب
قيادة حماس كالجياد كقكل أعمنت كما  ،امعارضتيا كجكد قكات رقابة دكلية في قطاع غزة تمامن 

 .(23: 2009 ،الكيالي) "المقاكمة األخرل رفضيا لكجكد ىكذا قكات
مستعدة لدراسة مقترحات لمتيدئة في أف حركتو " "أيمف طو"عمف القيادم في حركة حماس كأ

إذا ما كأنو .. عقطاال عف ا كرفع الحصار كامبلن بكقؼ اليجمات فكرن "إسرائيؿ"  تطالب ،قطاع غزة
كترفع الحصار  ،انحف مع أم مبادرة تكقؼ العدكاف فكرن  ،درسونأم عرض فسكؼ  عمينا رضعي 

 (.1/1/2009)األخبار المبنانية، كامبل" 
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حماس طرحت في السابؽ "ف أ ـ2/1/2009 فيبثت لو في كممة مسجمة  "مشعؿ"خالد  أكدك 
 امضيفن  "،صيغة لحؿ أزمة معبر رفح تشترؾ فييا كؿ مف السمطة كمصر كالمراقبيف األكركبييف

 .(3/1/2009)الجزيرة نت،  "أم تطكر لـ يحدث ليذا االقتراح"أف 
عمى "إسرائيؿ"  شنوت ذمال عدكاف"الكقؼ الفكرم كغير المشركط لمإلى  "ىنيةإسماعيؿ "كما دعا 
نياء الحصار ،قطاع غزة كالدخكؿ في  ،قبؿ مناقشة الممفات األخرل ،كافة كفتح المعابر ،كا 

 .(1/1/2009، مرجع السابؽ)اليحقؽ المصالحة بيف الفمسطينييف"  ،حكار عمى أرضية كطنية
الكضع في  اتفاؽ حكؿإلى  دكف التكصؿ ـ4/1/2009في كقد انفض مجمس األمف الدكلي 

كعدت الحركة رفض  ،أدانت حماس مكقؼ مجمس األمف الدكلي مف العدكاف عمى غزةغزة، ك 
 .(4/1/2009)بي بي سي، "ميزلة حقيقية"  "اإلسرائيمي"المجمس إصدار قرار يديف العدكاف 

بعد  ،(1860)رقـ يحمؿ  اقرارن  ىتبنك  ،ـ9/1/2009في مجمس األمف الدكلي كما اجتمع "
 (14) عميو استغرقت ثبلثة أياـ، ككافقت ،كزراء الخارجية العرب كالدكؿ الغربيةمباحثات بيف 

، المرجع السابؽ) "بينما امتنعت الكاليات المتحدة عف التصكيت ،في مجمس األمف ادكلة عضكن 
9/1/2009). 

 حظرك  ؛"اإلسرائيمية" كانسحاب القكات ؛لناركقؼ كامؿ إلطبلؽ ا" :القرار كمف أىـ ما تضمنو
نص قرار ) "رؽ الناطبلالمصرية لكقؼ إالترحيب بالمبادرة ك  ؛كفتح دائـ لممعابر ؛يب السبلحتير 

 (.9/1/2009الجزيرة نت، ، 1860 مجمس األمف
إدانة مباشرة لمقصؼ و في يكجدال و في جكىره، إال أن انين إنساكاف أف البياف  رغـيرل الباحث أنو 

أف قطاع إلى  ، أك اإلشارةعدكافال بشأف "جنيؼ"قية ضد المدنييف، أك النتياؾ اتفا "اإلسرائيمي"
 ."اإلسرائيمي" حتبلؿجيش اال قبؿ ؿ مفلمقت اكىدفن  اكبيرن  اغزة أصبح سجنن 

إنيا غير معنية بيذا القرار،  ،قرار مجمس األمف عمى في أكؿ رد فعؿ ،حماسحركة قالت ك 
العتبار ال مصالح شعبنا كال كلـ يؤخذ في ا ،ستشر في ىذا القرار"لـ ني : "حمداف أسامة"كقاؿ 
أنو عندما يبدأ تطبيؽ .. ك معنييف بالقرار في الظرؼ الراىف كلذلؾ نعتبر أنفسنا غير ،رؤيتنا
كيدير المعركة  ،األرض عمى كؿ األطراؼ أف تتعامؿ مع الطرؼ الذم يتكاجد عمى يجبالقرار 

أف .. ك في قطاع غزة نشر قكات دكلية يارفضتجدد حماس كأف  ..كيدير الشأف العاـ في غزة
)بي بي  "في تحقيؽ اليدؼ األساسي لحممتيا كىك كسر المقاكمة"إسرائيؿ"  فشؿإلى  يشيرالقرار 
 .(9/1/2009سي، 

بأنيا لف تخضع لمضغط الدكلي الداعي إلى كقؼ إطبلؽ النار في  "اإلسرائيمية"الحككمة  رٌدتك 
ستدعيو مصمحة أمنيا كأمف مكاطنييا تعمؿ كفؽ ما ت "إسرائيؿ" ف"ليفني" بأ صرحتك  قطاع غزة.

 (.9/1/2009، المرجع السابؽ)ط فق
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 إف" :كقاؿ ،بالرغـ مف صدكر القرار ،ستكاصؿ عممياتيا في غزة"إسرائيؿ"  أف "أكلمرت"أعمف ك 
كأضاؼ أف  ،أف تقرر أم جية خارجية حقيا في الدفاع عف مكاطنييا الـ تقبؿ يكمن "إسرائيؿ" 

في  عميو كسينجز الميمات الممقاة ،"إسرائيؿ"عف مكاطني  ااعن الجيش سيكاصؿ عممياتو دف"
 .(10/1/2009، المندنية الحياة)ة" العممي

في قطاع غزة "ليس مجرد نزاع عابر يمكف "إسرائيؿ" إلى أف اليجكـ الذم شنتو "ليفني" ذىبت ك 
يف قالت الذ ،كدعت نظراءىا العرب "،أنو لف يتكقؼ قبؿ أف يحقؽ أىدافوك  ،أف ينتيي باتفاؽ

كقالت: "عمينا أف  ،شيئا" "إسرائيؿػ"إلى فيـ أف القرار "ال يعني ل ،أنيـ "انتقمكا لمعيش في نيكيكرؾ"
نفيـ أنو في اليكـ الذم يمي انتياء العممية يجب أف نككف كاثقيف مف عجز حماس عف إعادة 

)مكقع ا" ستخداميدكف ا ىال يمكف السماح لمحركة بتكديس األسمحة حت"التسمح"، مشيرة إلى أنو 
 .(12/1/2009سي إف إف بالعربية، 

قؼ سقكط القذائؼ ك "ف: نتيي في حاؿ تحقيؽ ىدفيف رئيسييس عدكافأف ال"أكلمرت" أعمف كما 
، المندنية الحياة) "عالقطاإلى  كضماف كقؼ تيريب األسمحة "؛إسرائيؿ"جنكب الصاركخية عمى 

13/1/2009.) 
 :الدبموماسي الحراكا: ثانيً 
 اإلقميمي والدولي:و  العربي كالحرا -1

قدمت تركيا ف ،بدأت التحركات الدبمكماسية مف أجؿ كقفيا عدكاف،ال عمى بضعة أياـبعد مركر 
إلطبلؽ  رؤيتيا إلمكانية كقؼ إطبلؽ النار مف خبلؿ مبادرة سياسية مزجت بيف الكقؼ العاجؿ

 (.4/1/2009 لككيت،جريدة السياسة، ا) كخطكات سياسية تعمؿ لتثبيتو عمى األرض ،النار
كالسمطة  عمى زعماء مصر كالسعكدية كاألردف كسكريا "أردكغاف"س التركي الرئي طرحك 

، ر العاجؿ في غزةالفمسطينية، خريطة طريؽ تقكـ عمى مرحمتيف، لتأميف كقؼ إطبلؽ النا
كاستعادة التيدئة، كفتح الطريؽ أماـ المساعدات لمفمسطينييف، كتييئة األرضية المناسبة 

السبلـ، بنشر قكات دكلية لحفظ السبلـ في غزة، كاستعادة التيدئة بيف  ستئناؼ مفاكضاتال
 ـ(.3/1/2009، صحيفة صباح التركية) "إسرائيؿ"حماس ك

في  "كليد المعمـ"بعد لقائو نظيره السكرم  "باباجاف يعم" الخارجية التركي كأشار كزير
عمى كجكد ص ين ،لنارطبلؽ اكقؼ إللى إ أجؿ التكصؿ أنقرة تعمؿ مف"أف إلى  ،ـ5/1/2009

 .(6/1/2009، )الحياة المندنية "مراقبيف دكلييف
كأف أم كقؼ إلطبلؽ النار  ،متمسكة برؤيتيا إف تركيا "الخارجية التركيةفي كقاؿ مسؤكؿ بارز 

كالحؿ السياسي، كذلؾ كي يككف كقؼ ، يجب أف يتـ في إطار متكازف بيف الحؿ العسكرم
 .(15/1/2009لشرؽ األكسط، ا) "لبلستمرار بلن إطبلؽ النار قاب
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 "سارككزم"رأسيـ الرئيس الفرنسي  عمى ،شيدت مصر زيارات لعدد مف المسؤكليف األكركبييفك "
الجامعة العربية كاالتحاد األكركبي كمجمس  لمستك  عمى كتحركت مصر ،ـ5/1/2009في 

باستغبلؿ عبلقتيا مع  ،خؿالتدإلى  كما دعت الدبمكماسية المصرية تركيا ،األمف الدكلي
 .(91: 2016)بدر،  "لكقؼ العدكاف "إسرائيؿ"

في مؤتمر  "مبارؾ"مصر، أعمف الرئيس المصرم إلى  مع كصكؿ كفد حركة حماس اكتزامنن 
 تضمنتك  ،المبادرة المصرية الحتكاء المكقؼ، "سارككزم"الرئيس الفرنسي  بحضكرفي اصح

  :ىي ،المبادرة ثبلث نقاط لكقؼ إطبلؽ النار
 ،قبكؿ "إسرائيؿ" كالفصائؿ الفمسطينية جميعيا بكقؼ فكرم إلطبلؽ النار لمدة محدكدة .1

 سكاف غزة مف خبلؿ ممرات محددة. إلى  إلتاحة الفرصة إليصاؿ مكاد اإلغاثة
ممثميف عف االتحاد األكركبي كجيات أخرل إلى  تدعك مصر "إسرائيؿ" كالفمسطينييف إضافة .2

كتتضمف ىذه  ،اف عدـ تكرار الكضع الراىف كمعالجة جذكرهسبؿ ضملمناقشة  ،لبلجتماع
كىك  ،قطاع غزةإلى  أم منع تيريب األسمحة مف مصر ،السبؿ ضبط حدكد قطاع غزة

 المقابؿ بفتح المعابر البرية.في كمصر "إسرائيؿ"  كتقكـ ،"إسرائيمي"مطمب 
ف حركتي حماس نياء الصراع بيإإلى  ييدؼ ،لممصالحة الفمسطينية اتستضيؼ مصر حكارن  .3

)بي بي سي،  كتشكيؿ حككمة فمسطينية جديدة تككف مقبكلة مف المجتمع الدكلي ،كفتح
7/1/2009). 

إذ تعددت القمـ،  ،أبرز العدكاف األخير عمى غزة عمؽ االنقسامات العربية كسياسة المحاكر"
تنامي دكر  فقد عزز العدكاف ؛مقابؿ ذلؾو، ك الخبلؼ عمى كسائؿ مكاجية العدكاف ككقف كتعمػؽ

عف حػضكرىا  فضبلن  ،مف مختمؼ أطراؼ الصراع يمقى قبكالن  ابكصفيا طرفن  ،تركيا في المنطقػة
 . (59: 8، تقرير المعمكمات 2009الزيتكنة، مركز ) "يةكالدكل عمػى الػساحة اإلقميميػة

تي ال ،بعد أف الح في األفؽ فشؿ الحممة ،الكساطات الدكلية لـ تغب عف المشيد اإلعبلميك "
 .(34: 2009)البطة،  "لـ تتكقؼ اكدكلين  اإقميمين  عدكافكالمطالبات لكقؼ ال بدأت

ظير فييا النظاـ الرسمي العربي ككأنو  ،تحركات سياسية إقميمية كدكلية برزت أثناء العدكافك "
 تحرؾ زعماء الدكؿ األكركبية لتطميف كاسترضاء القيادةك .. بؿ ال قيمة لكجكده ،ال كجكد لو

غزة، بؿ كصؿ  بحؽ قطاعيا عدكانكتقديميا لممحاكمة عمى جرائـ  بدؿ مقاطعتيائيمية"، "اإلسرا
 "األمر لفرنسا أف ترسؿ فرقاطة بحرية عسكرية مقابؿ بحر غزة، بحجة منع تيريب األسمحة

 (.43 :2009، المرجع السابؽ)
ػسار ؾ لفػػرض المكىنػػاؾ مػػف تحػػر ، ، أك العكػػسعدكافالمقاكمػػة كداف الـ مػػف دعػػ ةمث"

الكسػيمة الكحيػدة لمتعامػؿ مػع األزمػة، كالػسعي لفػرض التيدئػة، أك  وعمػػى أساس أن ،الدبمكماسػػي



 

211 
 

أخػػرل تحركػػت فػػي إطػػار تكظيػػؼ األزمػػة لتحقيػػؽ  كأطػراؼ، تحقيػؽ الكفػاؽ الفمػسطيني
األدكار الخارجية تركزت حكؿ القضية  إال أف نقطػػة اتفػػاؽ ،مػػصالحيا الكطنيػػة كاإلقميميػػة

القضية السياسية لمشعب  مختمؼ األطػراؼ جػذكر المػشكمة فػي ىاإلنسانية في غزة، كتناس
 .(50: 2012)عدكاف،  "الفمسطيني

تفاكتت  كما ة،مػػع األزم يامفي تعاما، متفاكتػػة ا كدكلين ين قميما  ػنا ك بياألدكار الخارجية، عر ػت نكاقػػد ل
العصا مف المنتصؼ بكبيف ممسؾ  ،الرسمية العالمية مف العدكاف بيف مؤيد كمستنكرالمكاقؼ 

 مف "إسرائيؿ" كحماس. داف كبلن أف
 الدور الرسمي لمسمطة الفمسطينية: -2

 .(29/12/2008)ركيترز،  "إسرائيؿ"أعمنت السمطة الفمسطينية كقؼ مفاكضات السبلـ مع 
عمى المبادرة المصرية إلنياء  دد"تر  "ببل أم المكافقةإلى  حركة حماس "عباس"كدعا الرئيس 

يتحمؿ "كاعتبر أف الطرؼ الذم يرفضيا "، ضياع الكقت"مف  اعمى غزة، محذرن  العػدكاف
 اكالمقاكمة ليست ىدفن  ـ،نحف نريد السبلؼ: "كأضا، "عفي القطا المسؤكلية عف شبلؿ الدـ

ذا كانت ،شعبنا ال نريد مقاكمة مف أجؿ أف نػدمرا، لذاتي ة مف أجؿ تدمير الشعب، فبل المقاكم كا 
 ،العرب عميو األدنى الذم يمكف أف يحصؿ قرار مجمس األمف ىك الحػد"اعتبر أف ا"، ك نريدى

 .(11/1/2009)الحياة المندنية، ر" رغـ أنو لـ يكف لو تأثير مباش
ية، حركة حماس عمى قبكؿ المبادرة المصر  رئيس الكزراء الفمسطيني، "،فياضسبلـ " ا حٌض كم"

، المرجع السابؽ)" يا عمى كقؼ العدكاففيينص البند األكؿ  فػض مبػادرةلر عف استيجانو  امعربن 
13/1/2009). 

 ،"سعيد صياـالقائد "ساسي في اغتياؿ أمتكرط بشكؿ  "محمكد عباس"ف أ "صبلح البردكيؿ"يؤكد 
شارؾ في  "عباس"": كقاؿ ،يوصار عمحطباؽ الا  ك  ،غزةقطاع عمى  عدكاففي ال كالمشاركة
 ،بيكت قادة كعناصر حماس فكف عيدلٌ  كانكاالذيف ك  ،خيرة بعناصره المكجكدة في غزةالمعركة األ

 .(24: 2009)حديد،  "الفمسطينيالشعب عمى  عدكافنو مشارؾ في الأمتيـ ب "مازف يأب"أف ك 
طينية إفرايـ ىميفي" استغرابو مف مكقؼ رئيس السمطة الفمسالسابؽ " "المكساد"ؼ رئيس خكلـ يي 
ع عمى أم : "السمطة الفمسطينية لـ تكقٌ "يديعكت"حيث يقكؿ في  ،غزةطاع قعمى  عدكافمف ال

ماذا  ،كعف حؽ ،في مداكالت الترتيب اكىي ليست طرفن  ،كثيقة تتعمؽ بالحرب التي تنتيي اآلف
النار دكف انقطاع عمى نصؼ "إسرائيؿ"  فعؿ الرئيس الفمسطيني في األسابيع التي أمطرت فييا

 يسارع اعمى خصكمو السياسييف، كعمنن  "اإلسرائيمي"في الخفاء يصمي النتصار الجيش  ؟!شعبو
: 2009)البطة، بأنيا تنفذ، ليس أقؿ كليس أكثر، إبادة شعب" "إسرائيؿ"  مجمس األمف كيتيـإلى 

 (.8: 2009ىميفي،   عف، نقبلن 4
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حماس  أف ذلؾ ،خبلؿ العدكافغابت السمطة الفمسطينية عف التأثير الفاعؿ في األحداث لقد "
التي كاف بإمكانيا أف تقرر بشأف أم مبادرات سياسية ك  ،شكمت السمطة الفعمية في قطاع غزة

عف انقطاع سبؿ التكاصؿ بيف السمطة كحماس بسبب االنقساـ  إطبلؽ النار؛ فضبلن  لكقؼ
لفمسطينية التي ا عمى إثر تعثر جيكد المصالحة تعمؽ قبؿ العدكاف الذمك  ،الداخمي الفمسطيني
 .(30: 8، تقرير المعمكمات 2009الزيتكنة، مركز ) "ـ2008نكفمبر رعتيا مصر في 
قدرتيا عمى تكظيؼ جرائـ قد فقدت المعركة السياسية الفمسطينية الرسمية يرل الباحث أف 

شعكب  فيدكف أف يككف ليا التأثير الفاعؿ ك  ،االحتبلؿ لخدمة األىداؼ الكطنية المشركعة
التأثير في القطاع، كما تميػز  فيعجز السمطة الفمسطينية عف كشؼ العدكاف  كما، لعالـكدكؿ ا
 .منظمة التحرير الفمسطينيةيقي لقحالدكر مكامؿ ل بغيػاب

 ردود الفعل الشعبية:  -3
نظـ أىؿ الضفة الغربية العديد مف المظاىرات المنددة  أف المحمي عمى الصعيد الشعبيكاف 

عمى قطاع غزة، غير أف األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية قامت  ""اإلسرائيميبالعدكاف 
، 2009الزيتكنة، مركز ) "اإلسرائيمي"عدـ االحتكاؾ مع الجيش  بتفريؽ ىذه المظاىرات، بحجػة

 .(34: 8 تقرير المعمكمات
شية عبرت عف رفضيا لكح، مستنكرةك ي معظـ دكؿ العالـ غاضبة كانت ردكد الفعؿ الشعبية فك 

 ا، كالمسيرات الصامتة كاالعتصامات السممية أحيانن االعدكاف، مف خبلؿ التظاىرات العنيفة أحيانن 
 ،عف تطيير برقيات الشجب كانتقاد المؤامرة الدكلية في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة فضبلن  ،أخرل

ط كغير ذلؾ مف طرؽ التعبير عف السخ ،كنشر صكر الجرائـ كالمجازر عمى شبكة اإلنترنت
 .(293: 2009حديد، ) قطاع غزة مف إبادة جماعية عمى مرأل مف العالـ إزاء ما يجرم في

المستكل العربػي كاإلسػبلمي،  مدل تأييد الحالة الشعبية عمى "اإلسرائيمي" العدكاف كأظير"
ةن عمقيا العربي كاإلسبلمي، إضافإلى  لمشعب الفمسطيني، كما عاد بالقضية الفمسطينيةي كالعػالم

 .(59: 8، تقرير المعمكمات 2009الزيتكنة، مركز ) "كاإلنساني بعدىا النضاليلى إ
تـ بيا لكال  غزة أف يتـ بالصكرة الكحشية التيقطاع عمى عدكاف مما كاف ل ويرل الباحث أن

إلى الشرعية الدكلية بكانحياز ما يسمى  ،كالتأييد األكركبي المقنعالكاضح،  الغطاء األمريكي
 الفمسطيني-كاالنقساـ الفمسطيني ،كالصمت العربي المستيجف، "اإلسرائيمي"ؿ االحتبلجانب 

المتكقع، قياسنا مع ما شيدتو  غزة أدنػى مػفقطاع مع الغربية كقفة الضفة كانت األليـ. كما 
الساحات العربية كاإلسبلمية كالعالمية مف تحركات تػضامنية؛ كذلؾ بسبب القيكد التي كضعتيا 

 .الغربية ةفضالفي كأجيزتيا األمنية سطينية ملفاقيادة السمطة 
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 المطروحةالمبادرات : مب الثالثالمط
 :المبادرات العربية واإلقميمية: أوًل 
 ة:المبادرة العربي .1
 غزة. عمى الشعب الفمسطيني في قطاع"اإلسرائيمية"  الحرب إصدار قرار ينيي أكالن  -
 .اقبة اليدنة كحماية المدنييفضع آلية لمر ر، كك ناكقؼ فكرم إلطبلؽ الإلى  الدعكة -
 غزة. قطاعإلى  كفتح جميع المعابر المؤدية ،رفع دائـ لمحصارإلى  عكةالد -
 .سماح بمركر المساعدات اإلنسانية كحماية المدنييف الفمسطينييفال -
 ".اإلسرائيمية"-تئناؼ عممية السبلـ الفمسطينيةاس -
 :المبادرة المصرية .2
 .ية بكقؼ فكرم إلطبلؽ النار لفترة محددةكالفصائؿ الفمسطين"إسرائيؿ"  قبكؿ -
مػف أجػؿ التكصػؿ  ،كالجانػب الفمػسطيني الجتمػاع عاجػؿ"إسرائيؿ"   مػفبلن دعػكة مػصر ك -

كمعالجة مسبباتو، بما يضمف  ،كالضمانات الكفيمة بعدـ تكرار التصعيد الراىف لمترتيبػات
 .الحصار إعادة فػتح المعػابر كرفػع

 .الفمسطيني لتحقيؽ الكفػاؽ ىالفصائؿ لمتجاكب مع جيكدامسمطة ك مصر دعكتيا ل جديدت -
 :المبادرة التركية .3
ن ،فتح المعابر، ك ناركقؼ فكرم إلطبلؽ الإلى الدعكة  -  .ياء الحصاركا 
 .(33: 2009)مصطفى،  كاألعماؿ العدائية"اإلسرائيمية"  إنياء العمميات العسكرية -

 :ةالمبادرات الدوليثانيا: 
 :رنسيةالمبادرة الف .1
 غزة.فتح ممرات إليصاؿ المساعدات اإلنسانية لمفمسطينييف في ار، ك كقؼ إطبلؽ الن -
 .مف غزة اككقؼ إطبلؽ الصكاريخ عمى أراضييا انطبلقن  ،"إسرائيؿ"تكفير ضمانات ألمف  -
 :لمبادرة األميركيةا .2
 .فتح المعابر الحدكدية مع قطاع غزة - .الدعكة لكقؼ دائـ إلطبلؽ النار -
 حماس. أنشطة تيريب األسمحة مف قبؿ حركة جميعكقؼ  -
 :"نبان كي مو"األمين العام لألمم المتحدة مبادرة  .3
 .لدعكة التخاذ قرار لكقؼ فكرم إلطبلؽ النار في قطاع غزةا -
كفؽ تعمؿ لغزة كضماف فتح المعابر،  آلية لضماف رفع حصارإلى  لمطالبة بالتكصؿا -

 (.66-65: 2012)عدكاف،  كمصر "إسرائيؿ"ك التي تمت بيف السمطة، ك ـ2005 عاـ اتفاقية
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 :لوقف إطالق النار في غزة (1860)رقم قرار مجمس األمن الدولي  .4
 ،اع غػزةبلؽ النػار فػي قطكقػؼ فػكرم كدائػـ إلطإلى  فيو يػدعك اػس األمػف الػدكلي قػرارن تبنػى مجم

 :د فيو أنوكأىـ ما كر  ،مف القطاع"اإلسرائيمية"  نسحاب كامؿ لمقكاتاإلى  ؤدمكي
 ،القطاععدـ عرقمػة كصػكؿ اإلمػدادات كتكزيػع المػساعدات اإلنػسانية فػي أنحػاء إلى  يدعك -

 الغذاء كالكقكد كالمساعدات الطبية. بمػا فػي ذلػؾ
السػتمرار دخػكؿ  ،إقامة كفتح ممرات إنسانية كآليػات أخػرلإلى  يرحب بالمبادرات الرامية -

 .كؿ أعماؿ العنؼ كالتركيع اإلرىاب التي تستيدؼ المدنييف يديفة، ك اإلنساني المػساعدات
يدعك الدكؿ األعضاء لمساندة الجيكد الدكلية لتخفيؼ األكضاع اإلنسانية كاالقتصادية في  -

ككالػة غػكث إلى  الػضركرية بػشكؿ عاجػؿك في ذلؾ تقديـ المساىمات اإلضػافية  بما غزة،
 .االتصاؿ الخاصةكعبر لجنة  ،"أكنركا "كتػشغيؿ البلجئػيف

فػي مػسعى  ،تكثيؼ الجيػكد لتػكفير ترتيبػات كضػمانات فػي غػزةإلى  يدعك الدكؿ األعضاء -
يريػب غيػر المػشركع بلؽ النػار كعػكدة اليػدكء، بمػا فػي ذلػؾ منػع التكقػؼ دائػـ إلط السػتمرار

 ،ـ2005اقيػة عػاـ كضماف استمرار إعادة فتح المعابر بناء عمػى اتف ،ػذخيرةلمحة كالؤلس
في ىػذا اإلطػار كيرحػب  ،ك"إسرائيؿ"الػسمطة الفمػسطينية  شأف قكاعػد الحركػة كالػدخكؿ بػيفب

 .األخرل الجارية ةية كبػالجيكد الدكليػة كاإلقميميصر بالمبادرة الم
الداخمية، بما في ذلؾ دعـ جيكد يشجع اتخاذ خطكات مممكسة نحك المصالحة الفمسطينية  -

 ـ25/11/2008ػصر كجامعػة الػدكؿ العربيػة كالتػي عبػر عنيػا البيػاف الػصادر فػي م كساطة
 .كالقرارات األخرل ذات الصمة ،(1850)بالتكافؽ مع قرار مجمس األمف رقـ 

لتحقيػؽ  ،استئناؼ بذؿ الجيكد العاجمػة مػف جانػب األطػراؼ كالمجتمػع الػدكليإلى  يدعك -
كفؽ .. كفمػسطيف"إسرائيؿ"  ىمػا ،ػة إقامػة دكلتػيف ديمقػراطيتيفقػائـ عمػى رؤي، سػبلـ شػامؿ

 ية.السبلـ العرب أىمية مبػادرةعمى ا كيؤكد مجددن ، (1850)رقـ  قرار مجمس األمف الدكلي
يرحب بدراسة المجنة الرباعية الدكلية، بالتشاكر مع األطػراؼ، عقػد اجتمػاع دكلػي فػي  -

 .(33: 2009 )مصطفى، الجارم العػاـ "مكسػكك"
كرغـ أف العديد مف  ،(ـ2009-2008)شأف العدكاف عمى غزة بقرارات الأكؿ القرار يعتبر ىذا 

 فيك يساكم بيف ،اف ضعيفن لكنو في الحقيقة كا ،الدبمكماسييف العرب كاألجانب كصفكه بالمتكازف
 .يقـ بإدانتو ـكل ،يا االحتبلؿفكال يعبر عف عمؽ األزمة اإلنسانية التي خم كالجبلد، الضحية
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 إدارة المفاوضات غير المباشرة :المبحث الثاني
كانت مصر قد أعمنت عف إجراء اتصاالت مع مسؤكليف في حركة حماس بشأف األفكار 

 .(3/1/2009)الشرؽ األكسط، المطركحة لكقؼ إطبلؽ النار 
"عمر  رئيس المخابرات المصرية الكزير ـ6/1/2009في  ىكطمبت مف كفد الحركة الذم التق

تيدئة قبؿ إلى  كخفض سقؼ شركطو لمتكصؿ ،تحمؿ مسؤكليتو إزاء الشعب الفمسطينيسميماف" 
مة كفاؽ كطني النار كتشكيؿ حكك إطبلؽ كما عرضت مصر عمى الكفد "كقؼ  "،فكات األكاف

 .(7/1/2009)الحياة المندنية، " كالتيدئة ببل شركط
 ،الحتكاء المكقؼ مبادرة المصريةلعف ا "ارؾمب" مع إعبلف الرئيس المصرم اتزامنكقد جاء ذلؾ 

 ."سارككزم" الرئيس الفرنسي بحضكرفي مؤتمر صحفي 
 

 المطمب األول: تشكيل الوفد الفمسطيني المفاوض
القدرة  ىك ؛ـ(2009-2008) عدكاف أثناءالكفد المفاكض مف قطاع غزة تشكيؿ حدد ما إف 
 ادات القريبة مف الحدكد المصريةكبالتحديد القي ،شخاص مف غزةاألأكلئؾ خراج إ عمى

 يجنكب ،)فيك مف سكاف مدينة خاف يكنس ،ذلؾل اشخصين تـ اختيارم  حينياك ة، الفمسطيني
مف عضاء أكمف الخارج تـ اختيار  ،عف طريؽ المخابرات المصرية كقد خرجتي  القطاع(،

 ،رحمو اهلل (مميلععماد ا) أمثاؿ ،لدييـ خبرة كنفس طكيؿك مختصيف لحماس، سياسي المكتب ال
في  اكمتمرسن  اصمبن ك  ،قكم الشخصية ككاف رجبلن  ،(محمد نصر)كعضك المكتب السياسي 

 . (5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة،  "خريفآشخاص أإلى  ضافةإ ،الحكار
صبلح ) مف حيث خرج كؿه  ،كثر مف كفدأ ـ(2009-2008)في مفاكضات عدكاف خرج ك "

 (كنزار عكض اهلل ،محمكد الزىار)، ثـ خرج لى القاىرةإ (يمف طوأك  ،ىاشـبك أكجماؿ  ،البردكيؿ
في  ا، كتحديدن كاف ىناؾ عرض قطرم، حيث "شاليط"الجندم األسير  لبحث مكضكع ،قطرإلى 

 .(10/5/2018)الحية، مقابمة، أياـ العدكاف"  خرآ
ت تصاالف االأخاصة  ،الصبر كاليدكءك قكة النفس  ؿ كاف معيار اختيارهكٌ لكفد الذم شي ىذا ا"

كاف ك  ،في كؿ شيء القيادة الميدانية ف تشاكرأفمـ تكف تستطيع  ،قطاع غزة معكانت منقطعة 
أم ستطيع سماع نال  ،حيث كنا في فندؽ شبو محاصريف ،ىناؾ نكع مف انعداـ المعمكمة

حباط الجانب إل امتعمدن  اككانت مكجية تكجيين  ،خبارية عربية معينةإمف قناة  لسك  ،خبارأ
ي نياية األمر ف ،بل تسمع قنكات تثير الحماس لديؾ أك تشعرؾ باألمؿ، ففاكضالفمسطيني الم

 .(5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة، " المكتب السياسي لحماسمف قيادة  اكنا جزءن 
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عمى لكف كانت لدينا القدرة  ،نو لـ يكف لدينا تكاصؿ مباشر مع الميداف في قطاع غزةأالمشكمة "
كنا كذلؾ  ،"خالد مشعؿ"رئيس المكتب السياسي  اكتحديدن  ،جالتكاصؿ مع القيادة في الخار 

 ،ال أف ننكسرف أكىي  ،عمييا ابط جاىزة كمتفؽفكاف لدينا محددات كضك  ،نعمـ ما نريد اشخصين 
ذا  تسميـ  عمينا شترطكاف يي  حيث، ظةثماف باىأف دفع كقؼ العدكاف عف شعبنا بدك أمكف كا 

 الثاني: ؛نكقؼ العدكافأف ك  كقؼ نزيؼ الدـ الفمسطينيف نأ: األول ؛كاف لدينا ىدفيفف ،السبلح
 "شركط اليدنة األبدية عمينا ال تفرضف أك  ،كال تسميـ سبلح ،سيرأال تسميـ  ؛ف ال نقدـ أم ثمفأ

 (.5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة، 
قد ، (محمد نصر كعماد العممي) حماس لحركةالذم ضـ عضكم المكتب السياسي  الكفدككاف 

"اإلسرائيمي"  إلى المقترحات المصرية إلنياء العدكاف يستمعػل ،لقاىرة بدعكة مصريةجاء إلى ا
أىـ مبلمح الرؤية التي عرضيا كفد ك ، رؤيتيا لمحؿالحركة طرحت مف جانبيا ك  ،عمى قطاع غزة

كانسحاب القكات  "،اإلسرائيمي"الحركة عمى المسؤكليف في مصر ىك الكقؼ الفكرم لمعدكاف 
)الشرؽ  بما في ذلؾ معبر رفح ،كفتح المعابر ،كرفع الحصار ،مف قطاع غزة "اإلسرائيمية"

 .(7/1/2009األكسط، 
 حضرقد  ،المصرية ةالقاىرة لبحث المبادر إلى  المتكجوحماس، حركة بعض أعضاء كفد  ككاف
النقاط الحساسة ىناؾ عدد مف حيث كانت ، محركةدمشؽ لمتشاكر مع المكتب السياسي لإلى 
كعدـ قبكؿ أم إجراءات تمس  ،كالقكات الدكلية ،تتمثؿ في فتح المعابر، ك ؿ عالقةال تزاالتي 

ككضع إطار زمني لسحب جنكد  ،"اإلسرائيمية"كقؼ العممية العسكرية إلى  إضافة ،المقاكمة
 أحمد"غادر القاىرة باتجاه دمشؽ مستشار رئيس الكزراء التركي كما  ،االحتبلؿ مف القطاع

 .(197: 2009)حديد،  رة المصرية مع المسؤكليف السكرييف كقادة حماسلبحث المباد ك"،أكغم
أف  امعتبرن  ،كاف نكعيا كشكميا كحجميا في القطاع اأين  ،كجكد قكات دكلية فاصمة "مشعؿ"رفض ك 

أف ك  ،حساب الشعب الفمسطيني عمى حتبلؿتيدئة كاممة مع االإلى  ىك الكصكؿ ذلؾاليدؼ مف 
أف ك ، ألف ذلؾ فيو مصادرة لحؽ الشعب الفمسطيني في المقاكمة ،الحركة لف تقبؿ تيدئة دائمة

أف حماس ك  ،غير ممـز لممقاكمة" عباس" عميو أم اتفاؽ دكلي في مجمس األمف أك غيره يكافؽ
فؾ  عمى أبمغت المبعكثيف التركي كالركسي أنيا لف تقبؿ أم مشركع قرار دكلي ال ينص صراحة

 .(10/1/2009)المركز الفمسطيني لئلعبلـ، ك  (8/1/2009ية، )الغد األردنالحصار كفتح معبر رفح 
 بإدارة ،مساعد كزير الدفاع لمشؤكف السياسية "،عامكس جمعاد"سرائيمية" اإلككمفت الحككمة "

 كليس اإلرىاب""تريد كقؼ ، "كأعمنت "إسرائيؿ" أنيا مفاكضات القاىرة الكفد "اإلسرائيمي" في
كأعمنت حركة حماس كجكد بعض ، "(6/1/2009، األردنية الغد)غزة"  التكصؿ إلى ىدنة مع قطاع

  (.8/1/2009)الحياة المندنية،  ة"سازاؿ قيد الدر ال يكأف األمر  ،التحفظات عمى المبادرة المصرية
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 المطمب الثاني: الجولت التفاوضية
 كعقدت مفاكضات غير مباشرة بيف ،في جكالت مكككية ـ7/1/2009تحركت مصر منذ "

عادت "إسرائيؿ"  إال أف ،الرغـ مف رفض الطرفيف لممبادرة المصرية ىكعم ،كحماسؿ" "إسرائي
لمدة في القطاع  ككقؼ العمميات العسكرية ،فتح ممرات آمنة عمى ـ8/1/2009ككافقت في 

 .(91: 2016)بدر،  "اساعات يكمين  ثبلث
 ،الفمسطينية شكمت الحككمة المصرية لجنة تضـ ممثمي عدد مف الجيات المعنية بالقضيةك 

عداد تقدير  لتقييـ األكضاع كقؼ مف مع التطكرات في اليكـ التالي سياسينا لمتعامؿ  ،مكقؼلمكا 
كالعبلقات  ،ةنيلؤلراضي الفمسطي "اإلسرائيمي"فيما يتصؿ بجيكد إنياء االحتبلؿ كذلؾ  ،العدكاف

 .(7/1/2009)الخميج اإلماراتية، المصرية مع حركة حماس 
: كقؼ إطبلؽ الصكاريخ مف أوًل  ؛تحقيؽ ثبلثة مطالب أساسية كىي عمىيؿ" "إسرائ أصرتكقد "

أما حماس فكانت مطالبيا  .: إبراـ تيدئة دائمةاثالثً  ؛: منع تيريب السبلح لغزةاثانيً  ؛غزة
 سكاف: تعكيض اثالثً  ؛: فتح المعابر بشكؿ دائـاثانيً  ؛غزة عمى كقؼ العدكاف :أوًل  ؛كالتالي
: اخامسً  ؛انسحاب القكات البرية مف قطاع غزة: ارابعً  ؛ـار الذم أصابيغزة عف الدمقطاع 

 .(31/10/2011)جريدة الكرمؿ اإللكتركنية،  ": رفض القكات الدكليةاسادسً  ؛رفض التيدئة الدائمة
كأعرب  "،إسرائيؿ"رفضو لمبادرة كقؼ إطبلؽ النار بالشركط التي تضعيا  "مشعؿ"خالد أعمف "ك 

لقبكؿ كقؼ إطبلؽ النار بشرط انسحاب الجيش "اإلسرائيمي" مف القطاع عف استعداد حركتو 
 .(236: 2009حديد، ) "كفتح المعابر كرفع الحصار

كالقاضي بكقؼ إطبلؽ النار،  ،در عف األمـ المتحدةلمجمس األمف ص اكرفضت "إسرائيؿ" قرارن 
م إجراء لكقؼ إطبلؽ لكنيا أبدت استعدادىا لمناقشة المقترحات، كتمسكت بعبارة "أف يتضمف أ

النار منع حماس مف إعادة تسميح نفسيا مف األنفاؽ عمى حدكد مصر كغزة، كالمعركفة باسـ 
 .(204: 2009المرجع السابؽ، )ممر )فيبلدلفي(" 

 كأف حركة حماس ،تدنفً استي قد العسكرية  أف الحممةفي يتمخص  "إييكد باراؾ"مكقؼ  كافك 
 عارضتفي حيف ، تسكية لكقؼ إطبلؽ النارإلى  تكصؿال اكبات ممكنن  ،تعرضت لضربة قكية

 بحيث تعمف ،الجانب إلطبلؽ النار ا أحادمٌ كقفن  تقترحاك  ،إبراـ أم اتفاؽ معيا "ي ليفنيبتسي"
 .(8/1/2009أحركنكت،  )يديعكت أنيا سترد بقكة عمى أم خرؽ لكقؼ إطبلؽ النار"إسرائيؿ" 

 "أكلمرت"أف الخبلفات بيف  "شمعكف شيفر"" ك"ناحكـ بارنيع "اف"اإلسرائيميبلف مككشؼ المح
كاف يريد المبادرة الفرنسية لتجنب  "باراؾ"كأف  ،ابالنسبة لمحممة العسكرية عميقة جدن  "باراؾ"ك

تأييد استمرار في تمخص يف "أكلمرت"أما مكقؼ  ،في قطاع غزة"اإلسرائيمية"  العممية البرية
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-المبادرة المصرية"ات مع مصر حكؿ ازاة المفاكضفي مك  ،العممية العسكرية الكاسعة في القطاع
 .(8/1/2009، يديعكت أحركنكت)لكقؼ إطبلؽ النار  "الفرنسية

المساعي السياسية تراكح  بقيت ،عمى قطاع غزة أسبكعو الثالث "اإلسرائيمي" يدخؿ العدكاف امبينك 
بيا رغـ دخكؿ تركيا العاصمة المصرية القاىرة عف أم نتائج يعتد  الجيكد فيمكانيا، كلـ تسفر 

عمى  كشركطيا مطالبياب ةمتمسك "اإلسرائيمي"، كبقيت حككمة االحتبلؿ عمى خط ىذه المساعي
 .أم تسكية تنيي مأساة غزة كتكقؼ نزيؼ الدـ فييا

نشرت العديد مف ك  ،كاستمرت المفاكضات قائمة في القاىرة لكقؼ إطبلؽ النار كفتح المعابر
بإيجاد صيغة  "إسرائيؿ" أكركبية استجابت لطمب فيد بأف مصر كدكالن ي اخبرن  "اإلسرائيمية" الصحؼ
كرطنيا في بماء الكجو مف  "إسرائيؿ" كفؽ مبدأ "ال غالب كال مغمكب"، كي تخرج عدكافإليقاؼ ال

لف يككف بصكرة دائمة في  أف كقؼ إطبلؽ النار "جكرج بكش"كأعمف الرئيس األمريكي غزة 
كزير الخارجية ألمانيا فقد صرح  "ككشنير"أما  ،ؽ الصكاريخإال بكقؼ حماس إلطبل قطاع غزة،

معارضة مصر رغـ  ،بضركرة نشر مراقبيف أكركبييف كغيرىـ في قطاع غزة ـ12/1/2009يكـ 
 .(197: 2009)حديد،  "إسرائيؿ"ك
ؽ فيما بينيا عمى صعيد المباحثات التي أجراىا كفد حركة يتنسالفصائؿ المقاكمة  كاصمتك 

لـ تكافؽ عمى تيدئة طكيمة األجؿ حماس أنيا حركة ثـ أعمنت  ،مبادرة المصريةحماس حكؿ ال
 افقو انسحاب فكرم لمقكاتال ير  ،ألم كقؼ إلطبلؽ النار كرفضيا القاطع ،سنكاتلتمتد 

عف رفضيا  فضبلن  ،كرفع الحصار ،في قطاع غزة امف األراضي التي احتمتيا مؤخرن  "اإلسرائيمية"
 .(206 )المرجع السابؽ:لفكرة نشر قكات دكلية 

 الضغط العسكري:إلى  المجوء 
أجرت القاىرة عمى مدل األياـ العشرة األخيرة لمعدكاف مفاكضات شاقة كمتكاصمة مع حركة 

لقبكؿ المبادة المصرية كأساس إلعبلف  ،مف جية أخرل "يفاإلسرائيمي"ك ،حماس مف جية
 .ليا دكف تعديؿلكف تحفظ حماس عمى بعض بنكدىا منعيا مف قبك التيدئة، 

تصعيد عسكرم غير إلى  ،كما ىي العادة عند كؿ محطة تفاكضيةاالحتبلؿ،  ةت دكلمجأف
 االتي يجد فييا الطرؼ المقابؿ ثمنن ك  ،نتزاع أكبر قدر مف التنازالتالبغرض الضغط  ،مسبكؽ
 ،ة"المراكغة" خبلؿ مفاكضات القاىرة الدبمكماسية مف جي تمارسف ،اكلك كاف مؤلمن ، مقبكالن 

 .بحؽ الشعب الفمسطيني مف جية أخرل العدكافك 
بيرة ك ةرافع ،بالنسبة لنا ككفد مفاكض ،المكقؼ الشعبيك المكقؼ العسكرم عمى األرض كاف "

في مف القاىرة عبر قناة اككنت قد خرجت في مؤتمر صح ،في قضية الصمكد اكتحديدن  ،اجدن 
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بسالة كبيرة إلى  صمكدنا كثباتنا ىذا أننا مستندكف فيك  ،عف ذلؾ بكؿ قكةفيو عبرت  ،الجزيرة
ل ،مف أبناء شعبنا لف  ،ال نساكـأيجعمنا  كىذا ما ،حاضنة شعبية ال نظير ليا في التاريخ ىكا 

ط شديد مف ضغ عمينا مكرس عدكافياـ الأعمى مدار  اطبعن  ..ابدن ألف نعطي الدنية ك نسمـ 
 "اإلسرائيمي"كمف الطرؼ  ،المخابرات المصرية كزير "عمر سميماف"كخاصة مف  ،المصرييف

كبشكؿ كاضح كمباشر كنا نرفض  ،أف نستسمـخر آأك ب ىمب منا بمعنكطي  ،"جمعاد سعامك "
 .(5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة، " ذلؾ

يظير بشكؿ كاضح حقيقة الضغكط التي كانت تمارس عمى كفد حركة حماس المفاكض، كيرل 
محاكلة لمضغط عمى حركة حماس، عبر  الباحث أف ما قامت بو دكؿ االحتبلؿ ما ىك إال

التصعيد كالتيديد باحتماالت اجتياح برم لكامؿ قطاع غزة، لمتأثير عمى الجيكد التي تجرم 
 بيدؼ التكصؿ لكقؼ إطبلؽ النار، كفؽ المبادرة المصرية التي تحفظت عمييا حماس.

لعسكرية لمكياف بعد أسبكعيف مف العدكاف عمى قطاع غزة بدأ الحديث في أركقة الدكائر اك 
ما سمي  فيمتخكفيف مف االنزالؽ  ،يتجو بقكة نحك إيقاؼ العدكاف عمى غزة "اإلسرائيمي"

 .بالمرحمة الثالثة مف العدكاف البرم
بدأ الخبلؼ بيف أعضاء القيادة "اإلسرائيمية"  ىف اتضحت مبلمح التحرؾ المصرم حتأما ف

كىك ما  ،اتفاؽ تيدئة طكيمة كمفتكحة زمنيناكاف مف األفضؿ الكصكؿ إلى  ذاحكؿ ما إ ،الثبلثية
بقاء القطاع تحت تيديد الرد "اإلسرائيمي" المستمر  "،باراؾ"طرحو  أك عدـ السعي التفاؽ تيدئة كا 

 .(24: 2009)الكيالي، " ليفني" ك"أكلمرت" كىك ما طرحو ،عمى كؿ إطبلؽ لمصكاريخ
يجد نفسو غير معني بتكسيع  "زمي أشكنابغا"ركاف األأف رئيس  "إسرائيمية" كشفت مصادرك 

دخاؿ فرؽ االحتياط كعدـ الدخكؿ  عدكافيصمي مف أجؿ كقؼ ال" كأنو ،غزةإلى  الحممة البرية كا 
بخطكة مف ىذا  ادكلة الكياف غير معنية أيضن  أفكما رأل عدد مف المعمقيف "، في المرحمة الثالثة

تنازالت منيا في اتفاقية تيدئة تريد تأخذ ل ىاكابتزاز  ،ح بيا لمضغط عمى حماسإال أنيا تمكٌ  ،النكع
 .(315-314 :2009حديد، ) إبراميا معيا

شاب  ،أف الغمكض الذم شاب األىداؼ المباشرة لمحممة عمى القطاعإلى  تجدر اإلشارة ىنا
فما إف أعمف الرئيس المصرم الخطكط  ،لمجريات العدكاف"اإلسرائيمية"  أيضا اإلدارة السياسية

مع المبادرة، بدكف أف  لمتعامؿ ااستعدادن  "كف"اإلسرائيميأظير  ىحت ،ة المصريةالعامة لممبادر 
أك مف خبلؿ  ،اكما إذا كانكا ينتظركف تحقيؽ أىداؼ بعينيا عسكرين  ،منيا اصريحن  ايحددكا مكقفن 

 .(23: 2009)الكيالي،  التفاكض
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 ضيةالتجربة التفاو في قراءة مع  ،وقف العدوان وتداعياتوالمطمب الثالث: 
 : المسارعة لوقف العدوانأوًل 

عمى المبادرة  "اإلسرائيمي"عمى لساف كزير الجيش، أف الرد  "اإلسرائيمي""أفادت إذاعة الجيش 
 .(225: 2009)حديد،  ـ"18/1/2009المصرية سيككف يـك األحد 

 "لعدكافإلى الكاليات المتحدة كأكركبا لتكفير اإلطار السياسي لكقؼ ات دكلة االحتبلؿ لجأ"كقد 
 .(24: 2009 ،الكيالي)
كال يحرؾ المجتمع الدكلي ساكننا، إال إذا صمدت المقاكمة ككاصمت أداءىا البطكلي كىذا ما "

سكل البحث عف مخرج دكلي  "إسرائيؿ"تحقؽ عمى أرض غزة، فإزاء ىذا الصمكد لـ يكف أماـ 
يا العرب، مف أجؿ البحث ينقذىا.. لذا لجأت قبؿ نياية العدكاف إلى الحميؼ األمريكي كحمفائ

عف صيغة معينة، كتطكير إحدل المبادرات المطركحة سكاء المبادرة التركية أك الفرنسية أك 
 .(374: 2009)حديد،  "غيرىا

  (رايس-ليفني)تفاىمات: 
مذكرة ) ـ16/1/2009 بتاريخ "ككندكليزا رايس"مع نظيرتيا األمريكية  "تسيبي ليفني"كقعت 
بمساعدات تقنية كمراقبيف؛ لمنع  "كاشنطف"نصت عمى إسياـ  ،"شنطفكا"في  (ثنائية تفاىـ

، لسد األنفاؽ ككقؼ "رفح"تيريب األسمحة لحركة حماس، كالعمؿ عمى تشكيؿ فرؽ مراقبة في 
كقؼ إطبلؽ نار في غزة إلى  رئيس لمتكصؿ "إسرائيمي"تيريب األسمحة، في استجابة لمطمب 

 .(17/1/2009)الحياة المندنية، 
لفعؿ أم شيء يحفظ  ،مجانب األمريكيل في كاشنطف استجداءن  "رايس"ك "ليفني"اجتماع  ككاف"

فكاف التكقيع عمى كثيقة التعاكف لمكافحة  ،كيحفظ لممؤسسة العسكرية ىيبتيا مكياف،ماء الكجو ل
سياسي  نجازإىذه الكثيقة أف "اإلسرائيمية"  كقد اعتبرت الدكائر ،القطاعإلى  تيريب األسمحة

جميكرىا كذلؾ بعد فشميا في تحقيؽ أم انجاز ميداني تكظفو أماـ  ،نجازات العدكافإمف نكعي 
 .(375: 2009)حديد،  "عمى أنو أحد مكاسب العدكاف

  تمك التفاىماتالمصري من الموقف: 
لساف الرئيس  عمى كجاء الرفض"اإلسرائيمية"،  رفضت مصر بشدة مذكرة التفاىـ األمريكية

تحممو الشخصي لتبعات "قرار عدـ السماح بكجكد قكات إلى  ح فييا صراحةفي كممة لمٌ  "مبارؾ"
 تعمؿ ،قطاعال ىعمكقاؿ: "إف مصر في سعييا لكقؼ العدكاف  ،الحدكد المصرية" عمى أجنبية
 عمى يفأم تكاجد أجنبي لمراقب اكلف تقبؿ أبدن  ،قطاعالك "إسرائيؿ"  تأميف حدكدىا مع عمى

 .(19/1/2009الكطف السعكدية، صحيفة )كلف أسمح بتجاكزه"  ،رأحم طأراضييا، كأقكؿ إف ذلؾ خ
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 ،كقؼ فكرم إلطبلؽ النار في غزة كمف دكف شركطإلى  "إسرائيؿ" "مبارؾ"كما دعا الرئيس 
إلى  مف دكف انتظار التكصؿ ،كما طمب مف حماس قبكؿ ذلؾ ،كسحب قكاتيا خارج القطاع

كما تعيد بأف "يظؿ معبر رفح  ،لكسيط إلبراميااتفاؽ شامؿ حكؿ ىدنة كانت القاىرة تقـك بدكر ا
حيف التكصؿ لترتيبات إعادة تشغيمو إلى  ،أماـ المساعدات اإلنسانية، كاستقباؿ الجرحى امفتكحن 
 (.18/1/2009)الخميج اإلماراتية، " ـ2005التفاؽ  اكفقن 

اإلعبلف  عمى كشؾ "تؿ أبيب"أف إلى  تشير "مبارؾ" تسربت معمكمات مؤكدة لمرئيسككانت قد 
 "مبارؾ"فاستبؽ  ،في التفاؼ عمى مبادرة القاىرة ،عف كقؼ إلطبلؽ النار مف طرؼ كاحد

 ،كطالب االحتبلؿ بكقؼ فكرم غير مشركط إلطبلؽ النار ،كخرج عف حياده ،اإلعبلف
كتحدث لممرة  ،التيدئةإلى  كالعكدة ،كفتح المعابر ،كفؾ الحصار ،كاالنسحاب مف قطاع غزة

خرج عف إطار مبادرتو قد  "مبارؾ"أف كاعتبر البعض .. جابي عف المقاكمة!بشكؿ إي ىاألكل
 .(344: 2009حديد، ) كأكد عمى شركطيا كتحقيؽ مطالبيا ،خطاب المقاكمة ىكتبن
كأبمغو أنو سيطرح عمى جمسة المجمس الكزارم  "،مبارؾ"ىاتفينا بالرئيس  "أكلمرت" اتصؿك 

ا لمتجاكب مع طمب مصر  تيريب في منع كشكره عمى جيكده  ،قؼ النارك بالمصغر اقتراحن
 النارإطبلؽ نو يأمؿ أف تمارس مصر نفكذىا عمى حماس بأف تتجاكب مع كقؼ أك  ،األسمحة

 .(18/1/2009الشرؽ األكسط، )
كلـ يكف ثمة  ،أف القيادة "اإلسرائيمية" لـ تعط أىمية خاصة لمجيد المصرم التفاكضي"كيبدك 

كبيف نتائج  ،الذم أعمف بشكؿ منفرد ،سرائيمي" بكقؼ إطبلؽ النارارتباط منطقي بيف القرار "اإل
)الكيالي،  "كالمفاكض "اإلسرائيمي" مف جية أخرل ،الكساطة المصرية بيف حماس مف جية

2009 :24). 
 :إعالن أحادي لوقف إطالق النار 
ا أف "إسرائيؿ" لف تحقؽ شيئنا مف أىدافيا الحقيقية" ناعة بأف كأنيا باتت عمى ق ،بدا كاضحن

إضافة إلى قرب  ،في ظؿ العداء كالمظاىرات التي عمت العالـ ،غير ممكف عدكافاستمرار ال
، ت لبلنسحاب مف القطاعفاضطر  ـ،20/1/2009 بتاريختنصيب اإلدارة األمريكية الجديدة 

 "مدعية أنيا استطاعت أف تحقؽ األمف لسكاف بمداتيا المجاكرة لمقطاع ،دكف قيد أك شرط
 .(12: 2009بداع، إمؤسسة )
عمى الدكؿ  شنيا االحتبلؿلـ يحصؿ خبلؿ كؿ الحركب كاالعتداءات التي  افريدن  احدثن كاف "

ة االحتبلؿ رئيس حككم أعمف حيف ،اليكـ ىمنذ تأسيس الكياف كحت ،العربية كفصائؿ المقاكمة
د، )حدي "عف كقؼ إطبلؽ النار مف جانب كاحد؛ ـ17/1/2009 يـك السبت "ييكد أكلمرتإ"

2009 :375). 
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ستكقؼ إطبلؽ  ؿ"إسرائي"إف  "أكلمرت"المصغر، قاؿ  "اإلسرائيمي"مجمس الكزراء عقب اجتماع ف
"اإلسرائيمية"  أف القكاتإلى  امشيرن ، ـ18/1/2009الساعة الثانية مف فجر األحد  النار فػي

 .(17/1/2009، أحرنكت )يديعكت كمحيطو ستككف داخؿ قطاع غػزة
 ،أنو في حاؿ عدـ احتراـ حماس لكقؼ النار، فإف كؿ الخيارات ستككف مفتكحة "أكلمرت"د كىدٌ "

الشرؽ )س" كىي إسقاط حكـ حما عدكاف،بما في ذلؾ االنتقاؿ إلى المرحمة الثالثة مف خطة ال
 .(18/1/2009األكسط، 

ا لجيكد كأعمف ، حقؽ كؿ أىدافوقد أف الكياف  "أكلمرت" اعتبرك   ،"مبارؾ"أف ما تـ كاف تتكيجن
 .(344: 2009حديد، ) ة في القطاعاستجابة لطمب مصرم بكقؼ العمميات العسكري أنوك 

يشمؿ مذكرة التفاىـ التي  ،جزء مف تفاىـ دكليأنو في كقؼ إطبلؽ النار  لرأ "أكلمرت"غير أف 
كالرسالة المشتركة لمرئيس  ،غزةإلى  حكؿ منع التيريب ،تـ التكصؿ إلييا مع اإلدارة األمريكية

كرئيس الكزراء البريطاني  ،"أنجيبل ميركؿ"كالمستشارة األلمانية  ،"نيككال سارككزم"سي الفرن
ة غز إلى  حكؿ منع تيريب السبلح "،لسككنيسيمفيك بر "كرئيس الكزراء اإليطالي  "،دكف براكفجكر "
 .(18/1/2009، األياـصحيفة )
كفد القادة األكركبييف في  دكلة الكيافكصؿ إلى  مف كقؼ العدكاف، بعد ثبلثة أياـيذكر أنو "

كا مف جانبيـ العمؿ عمى كقؼ تيريب السبلح ، حيث أكدٌ "شـر الشيخ"محطتيـ الثانية بعد 
بكقؼ النار  "اإلسرائيمي"مؤكديف بالتالي عمى تكفير ىذا الغطاء السياسي لمقرار  ،لمقطاع

  (.24: 2009)الكيالي،  "كاالنسحاب
عبلف ، ك النار مف جانب أحادمإطبلؽ ؼ قك  عبلفإ مف خبلؿ يرمكف حتبلؿقادة االكاف ك   أفا 

لكف  ،إيصاؿ رسالة مفادىا "نحف مف بدأ الحرب كنحف مف يكقفيا" دافيا،ىقت أقحقد الحممة 
 "لكنكـ أكقفتمكىا مرغميف ،اركـيقكؿ "لقد بدأتـ الحرب باختالذلؾ لـ يمنع الكثيريف مف الرد ب

 (.375: 2009)حديد، 
كقؼ إطبلؽ النار الذم أعمنو  فأ عمى األرض تؤكدالشكاىد مف  اكثيرن  يرل الباحث أفك 
دكف إنجاز ، التدميرية جرائميا "اإلسرائيمية"جاء بعدما استنفدت الحممة العسكرية  "أكلمرت"

 .لطاؿ العدكاف كالشعب الفمسطينيلكال صمكد المقاكمة ، ك كالمباشرة أىدافيا الحقيقية
 :موقف المقاومة من النسحاب األحادي 
منذ  اكاضحن  ،ا مصرية"المسماة "أفكارن  ،المصريةكاف مكقؼ حماس الرافض لشركط المخابرات "

فأعمنت منفردة عف كقؼ  ،تعديؿ األفكار المصرية لتقبميا حماس "إسرائيؿ" تنتظر كلـ ،البداية
 .(344: المرجع السابؽ) "إطبلؽ النار مستغنية عف الجيد المصرم
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دكف  ،لكقؼ إطبلؽ النار أحادم الجانبالفمسطينية المقاكمة مف رفض  اكانطبلقن مقابؿ ذلؾ 
عمى فشؿ العدكاف  اكتأكيدن  ،كفتح المعابر كرفع الحصارغزة قطاع سحب القكات العسكرية مف 

باتجاه  مف الصكاريخ اأطمقت فصائؿ المقاكمة عددن  ،في كقؼ إطبلؽ الصكاريخ"اإلسرائيمي" 
إلى  التالي كقؼ إطبلؽ النار، في خطكة رمزية تيدؼ ، ثـ أعمنت صباح اليكـاألراضي المحتمة

، كأنيا ىي التي قالت الكممة عميو ا، كلـ يكف متفقن إثبات أف كقؼ إطبلؽ النار لـ يكف متبادالن 
 عؿ المقاكمة. لـ يستطيع فرض شركطو االحتبلؿ كأف ،األخيرة

فصائؿ المقاكمة  باسـ ،في بياف تبله مف دمشؽ ـ18/1/2009 يكـ "مكسى أبك مرزكؽ"أعمف ك 
 ،مع أم جيكد كقاؿ: "نحف مستعدكف لمتعاكف ،في قطاع غزةكقؼ إطبلؽ النار  ،الفمسطينية

اتفاؽ محدد يمبي مطالبنا إلى  خاصة الجيكد المصرية كالتركية كالسكرية كالقطرية؛ لمكصكؿ
 كيدنامع تأ ،بما فييا معبر رفح ،كفتح جميع المعابر ،برفع الحصار بشكؿ نيائي ،المعركفة

 (.19/1/2009)الشرؽ القطرية،  "القرارات الصادرة عف قمة غزة في الدكحة كتقديرنا ليا عمى
  الداخمي: "اإلسرائيمي"الموقف 

التعميقات الساخرة مف عشرات  تتدافع ،صدكر قرار كقؼ إطبلؽ النار أحادم الجانب عقب
كالتي اتخذكىا ذريعة  ،العدكاف في تحقيؽ أىدافيـ التي أعمنكا عنيا منذ بدايةالكياف فشؿ قادة 
كىذا نمكذج  ،ككقؼ إطبلؽ الصكاريخ ،كيأتي في مقدمتيا القضاء عمى حركة حماس ،لعدكانيـ

 .(318: 2009حديد، ). نشاطركـ العار!" جنكد جيش الدفاع األبطاؿ. ألحد التعميقات: "إلى
باإلخفاؽ في تحقيؽ  "ائيميةاإلسر "الحككمة  "يف"اإلسرائيميكالمحمميف اتيمت مجمكعة مف الكتاب ك 

أف التزامف بيف العمؿ العسكرم كالسياسي في قطاع غزة كاف "معتبريف  ،تسكية سياسية ممزمة
أف ما حصؿ في  أكاكر  "،تراجعت دكف أم تسكية حقيقية في النياية "إسرائيؿ"ذلؾ أف  ،انقكصن م

 ؛إمكانيتاف لمعمؿ في قطاع غزة "إسرائيؿ"كاف أماـ " حيث ،غزة شبيو بما حصؿ في لبناف
كاإلعبلف عف كقؼ القتاؿ  ،ـ27/12/2008االكتفاء بالعممية الجكية الكبيرة التي نفذت في 

أك تفعيؿ قكة أكبر كأسرع مف أجؿ تحقيؽ إنجازات برية  ،حركة حماس في حالة صدمةترؾ ك 
 (.27/2/2009)ىآرتس،  "عمى األرض

 
 ا: مفاوضات ما بعد العدوانثانيً 

أتمت انسحابيا  "اإلسرائيمية"أف القكات  ـ21/1/2009 بتاريخ "إسرائيمي"رم أعمف متحدث عسك
 مفاكضات غير مباشرة بيف حماس"اإلسرائيمي"  أعقب العدكافك  .بشكؿ كامؿ غزة مف قطػاع
إنياء إلى  حكؿ اتفاؽ تيدئة يفترض أف يفضي ،في القاىرة بكساطة مصريةجرت ك"إسرائيؿ" 
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بسبب تعمد  ،أم اتفاؽإلى  غير أف ىذه المفاكضات لـ تؤد ،الحصار المفركض عمى قطاع غزة
صدر بياف عف مكتب ك تبادؿ األسرل. حيف إتماـ صفقة إلى  تأخيره "اإلسرائيمية"الحككمة 

لف تكافؽ عمى تيدئة أك تفتح معابر قطاع  "إسرائيؿ"جاء فيو أف  ـ14/2/2009في  "أكلمرت"
 .(15/2/2009، )الشرؽ األكسط "شاليط"غزة قبؿ إطبلؽ سراح 

 ."شاليط"شرط اإلفراج عف "اإلسرائيمي"  بسبب إضافة الجانب ،الجيكد المصريةبذلؾ  فتكقفت
، بالمكافقة ـ18/2/2009المصغرة مكقفيا في  "اإلسرائيمية"حسمت الحككمة األمنية ك "

 .(19/2/2009، المرجع السابؽ) ""تأكلمر "بالتصكيت لصالح مكقؼ 
ترفض  "إسرائيؿ"فإف  ـ18/2/2009تماع الطاقـ الكزارم في كحسب البياف الصادر عف اج

، يا لمجيكد المصرية في ىذا اإلطارعمى الرغـ مف تثمينتيدئة مع قطاع غزة،  أم الحديث عف
كقاؿ  ،"اإلسرائيمي"كشدد البياف عمى أف التيدئة كفتح المعابر مرتبطاف بإطبلؽ سراح الجندم 

كسيتـ فتحيا مف أجؿ  ،مغمقة ىمعابر مع قطاع غزة ستبقإف جميع ال"خبلؿ االجتماع  "أكلمرت"
مع السمطة الفمسطينية كالجيات ىك كىذا االتفاؽ  ،القطاعإلى  اتمرير البضائع األساسية جدن 

 .(19/2/2009)الغد األردنية،  ""ؿإسرائي"المختصة كبكتيرة تحددىا 
بقاء الحصار ك  ،ماسىدفت مف كراء ىذا الربط ابتزاز حيرل الباحث أف دكلة االحتبلؿ  ا 

إنجاز  االحتبلؿتسيؿ عمى  ،يككف كرقة ضغط عمى الحركة ىحت ،المفركض عمى القطاع
 .بتكمفة أقؿ لصفقة لتبادؿ األسر 

 
 : قمم عربية متنافرةاثالثً 
قرار ىدنة  ،إيجاد مخرج سياسي عمى عممت الدبمكماسية القطرية كالتركية طكاؿ فترة العدكاف" كا 

نشطت الدبمكماسية ك  ،عنكانيا رفع الحصار عف غزة كفتح المعابر ،طينيمبلئمة لمطرؼ الفمس
 اعكست استقطابن  ،ـ16/1/2009قمة طارئة في إلى  كدعت ،القطرية في مكاجية العدكاف

 .(15/1/2009)الشرؽ األكسط،  "ا بيف المؤيديف لعقد القمة كالرافضيف لياكاضحن 
بسبب حضكر الرئيس ، ة كمصر كاإلماراتمنيا: السعكدي ،عدة عنيا دكؿ عربية تحيث تغيب
الرئيس الفمسطيني تغيب إلى  إضافة ،األردفكذلؾ ك  ،عمفكما أي مقمة ل "أحمدم نجاد"اإليراني 

 ،سياسة قطر إزاء غزة عمى ؿ ىذه الدكؿاعتراض جي  عمى ؛ في داللة كاضحة"محمكد عباس"
فقد رأت أف الدكحة  "إسرائيؿػ"لأما بالنسبة  ،مكقفيا المتشدد حياؿ حماس كسمطتيا في غزة ىكعم

القمة عف إغبلؽ  هالدكحة أعمنت في ىذ كأف اخصكصن  ،قفزت قفزة كبيرة باتجاه حماس كفريقيا
 .(11: 2014)شقير،  في حيف حضرىا الرئيس اإليراني ،في الدكحة "اإلسرائيمي"المكتب التجارم 
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الحياة المندنية، صحيفة )حة أعمنت مصر رفضيا دعكة قطر إلى عقد قمة عربية طارئة في الدك ك 
14/1/2009). 

عبر عف الحضكر،  "آؿ ثاني حمد"لرئيس الكزراء القطرم  "محمكد عباس"رئيس السمطة كاعتذر 
 .اتصاؿ ىاتفي قبيؿ انعقاد مؤتمر غزة في الدكحة

في المكجكدة أنو لـ يكجو الدعكة لمفصائؿ الفمسطينية  "أبك مازف"أنو أعمـ  "آؿ ثاني حمد"كأكد "
تصريح مف الجانب المصرم ليستطيع الخركج مف إلى  بأنو يحتاج "أبك مازف" عميو فرد ،دمشؽ
أنو  امؤكدن  "حمد" عميو فرد ،كلف يستطيع الحصكؿ عمى ىذا التصريح ،كأف الكقت ضيؽ ،راـ اهلل

بأف يمنحو فرصة إلجراء بعض  "أبك مازف"فطمب  ،يستطيع أف يكفر لو التصريح بشكؿ سريع
إال أنو اتصؿ بعد ساعة كنصؼ  ،كسكؼ يعاكد االتصاؿ بو بعد نصؼ ساعة ،المشاكرات

 اضغكطن  عميو مف الدكؿ مارست اأف عددن  اكأخبره اعتذاره عف عدـ حضكر القمة، مؤكدن  ،الساعة
يككف قد ذبح سإذا حضر المؤتمر ف"كقاؿ بالحرؼ الكاحد إنو  ،حد "جز رقبتو"إلى  كصمت ،كبيرة

 .(312-311: 2009)حديد، " "حمد"عمى حد قكؿ  "،كريدالإلى  نفسو مف الكريد
كىك  ،جمسة االفتتاحية لقمة غزةألقاىا في ال ،في كممة باسـ فصائؿ المقاكمة "خالد مشعؿ" ىكألق

 .(11: 2014)شقير،  جانبياإلى  كليست ،جانب غزةإلى  ما اعتبرتو السمطة أف قطر
كىي  عمييا، التي تـ االتفاؽك  ،ؼ إطبلؽ النارمطالب القكل الفمسطينية لمقبكؿ بكق "مشعؿ"حدد ك 

، كانسحاب العدك مف غزة، كرفع الحصار عف غزة "اإلسرائيمي"تكقؼ العدكاف ": "مشعؿ"حسب 
( 16/1/2009الخميج اإلماراتية، صحيفة ) "ببل رجعة، كفتح جميع المعابر كفي مقدمتيا معبر رفح

 .(17/1/2009العرب القطرية،  صحيفة)ك
، مطالبة العرب بتعميؽ مبادرتيـ لمسبلـ، "قمة غزة"رز القرارات التي خرجت بيا ككاف مف أب

عادة النظر في العبلقات الدبمكماسية كاالقتصادية مع كافة أشكاؿ التطبيع ككقؼ "، إسرائيؿ"، كا 
، "إسرائيؿ"إعبلف تجميد عبلقاتيا السياسية كاالقتصادية مع إلى  ىذا الصدد، كبادرت قطر، في

غبلؽ م قطر، إلى  عمى أراضييا، كانضمت مكريتانيا "اإلسرائيمي" كتب التمثيؿ التجارمكا 
 .(17/1/2009القطرية، صحيفة الكطف ) "إسرائيؿ" مع فجمدت عبلقاتيا السياسية كاالقتصادية

 ،"نكاكشكط"مف  "يفي"اإلسرائيمالدبمكماسييف  ـ6/3/2009 في طردتييذكر أف مكريتانيا قد 
 (.7/3/2009، األردنية الرأم صحيفة )سرائيمية" "اإل كأغمقت السفارة

مع  ،"قمة الككيت"مف شأنو أف يفسد أعماؿ  انعقادىاأف  ،القمةىذه مبررات رفض إلى  كأضيؼ
األكلى خميجية كدعا إلييا  ،"قمة الككيت"ف قبؿ يقمتيف أخريإلى  أف قيادة معسكر االعتداؿ دعت

لمحاكلة إثناء أمير قطر فيما يبدك عف  ،ي الرياضف "عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعكد"الممؾ 
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في شـر  "حسني مبارؾمحمد "كالثانية دكلية كدعا إلييا الرئيس  ،دعكتو كتكحيد الصؼ الخميجي
 ،كالدكر األكركبي في ترتيبات ما بعد العدكاف ،الشيخ لبحث تثبيت كقؼ إطبلؽ النار كالتيدئة

بالذات عقدت  "قمة شـر الشيخ"أف  اعممن  ،في مكعدىا "قمة الككيت"كلـ تؤثر القمتاف عمى انعقاد 
 .(340: 2009)حديد،  "قمة الككيت"عشية انعقاد 

 "شـر الشيخ"قطاع غزة في مدينة  عمى عقد قمة تشاكرية دكلية بشأف العدكافإلى  كدعت مصر"
 .(19/1/2009)الحياة المندنية،  "ـ18/1/2009في 

لعقد اجتماعات منفصمة مع الجانب ، ت الفمسطينية كافةائيؿ" كالمنظما"إسر إلى كجيت دعكة ك "
حزمة اإلجراءات التي  عمى كاالتفاؽ ،لمتباحث حكؿ خطكات تثبيت كقؼ إطبلؽ النار ،المصرم

بما في ذلؾ الخطكات البلزمة لرفع الحصار كفتح  ،سيتـ مف خبلليا تطبيؽ المبادرة المصرية
 .(19/1/2009)الشرؽ األكسط،  "المعابر

يطاليا، ألمانيا كبريطانيا كا   ،دكؿ أكركبية (6)جانب مصر قادة إلى  القمة ضمتك  سبانيا كا 
كاألميف العاـ لؤلمـ  الرئيس الفرنسي الذم يشارؾ نظيره المصرم رئاسة القمة،إلى  إضافة
كالممؾ األردني  ،"اهلل غكؿ عبد"التركي الرئيس ك ، "محمكد عباس"الفمسطيني  كالرئيس ،المتحدة

 ."الثاني اهلل عبد"
كقؼ إطبلؽ النار في  عمى ضركرة الحفاظ عمى "،قمة شـر الشيخ"كأجمع القادة المشارككف في 

ا تحديدن ك  ،غزة عمى "اإلسرائيمي"في متطمبات مرحمة ما بعد كقؼ العدكاف  ثكاكبح ،قطاع غزة
كفؾ  ،كفتح المعابر ،كتيريب األسمحة ،مف خبلؿ ضماف كقؼ الصكاريخ ،تثبيت كقؼ النار

كتقديـ المساعدات اإلنسانية لمكاطنيو  ،كحشد المكارد الدكلية إلعادة إعمار القطاع ،لحصارا
 .(19/1/2009)الحياة المندنية، 

 .عمى قطاع غزة "اإلسرائيمي"بعد العدكاف  اجدن لة ك خجكانت قد فردكد الفعؿ األكركبية أما 
 ي عمدكا في ختاـ قمتيـ لمتكجوأف أعضاء الكفد األكركب "قمة شـر الشيخ"لكف أخطر ما شيدتو "

مف دكف  عدكافعمى قراره الشجاع بكقؼ ال "كلمرت"أإلى  حيث قدمكا التياني ،القدس المحتمةإلى 
مف  ،في ىذا االتجاه"إسرائيؿ"  كتعيدكا بدعـ أم قرار مقبؿ تتخذه ،االتفاؽ مع حركة حماس

 .(346: 2009)حديد،  "ياكمراقبة المعابر التي تستخدم ،محاصرة حماس خبلؿ المساىمة في
، ـ19/1/2009بتاريخ  "القمة العربية االقتصادية كالتنمكية كاالجتماعية"انعقدت في الككيت ثـ 
في كممتو في الجمسة االفتتاحية  "،مبارؾ"افع الرئيس كدعمى غزة،  "اإلسرائيمي"العدكاف  بحثتك 

حذرت فصائؿ المقاكمة  كقاؿ إف "القاىرة ،عف مكقؼ ببلده مف العدكاف عمى غزة ،لمقمة
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)القدس الفمسطينية مف أف "إسرائيؿ" ستشف عدكاننا بحجة الدفاع عف النفس مع نياية التيدئة" 
 .(20/1/2009العربي، 

الختامية لمقمة، حكؿ كيفية  نشب خبلؼ في اجتماع كزراء الخارجية العرب، قبؿ الجمسةقد ك "
تبني الدكؿ العربية  في مطالبة عدد مفغزة، كتمخصت تفاصيؿ الخبلؼ إلى  إرساؿ المساعدات

، األردنية )الدستكر "قرارات قمة الدكحة، كسحب المبادرة العربية، كفتح معابر قطاع غزة
21/1/2009) . 

العدكاف "اإلسرائيمي"،  كقؼـ 20/1/2009كطالب القادة العرب في ختاـ أعماؿ القمة في 
المفركض عمى  النار، كرفع الحصار كاالنسحاب الفكرم مف قطاع غزة، كتثبيت كقؼ إطبلؽ

كالعمؿ  أشكاؿ الدعـ لمشعب الفمسطيني،جميع الشعب الفمسطيني، كأكدكا حرصيـ عمى تقديـ 
 .(21/1/2009)الشرؽ القطرية، عمى إعادة إعمار غزة 

 
 قراءة في مفاوضات العدوان:ا: رابعً 

ات غير المباشرة مع مف المفاكض ايكمن  (17)صمدنا حكالي لقد : ""البردكيؿصبلح "يقكؿ 
فالمفاكض في  ،لنا أم سقؼ مف التنازالت كلـ يعطى  ،كلـ نتنازؿ ،االحتبلؿ عبر الكسيط المصرم

لذلؾ لـ يكف لدينا أم تنازؿ  ،ألنو مف أكؿ جكلة سيتنازؿ ،لمتنازالت اعطي سقفن صؿ ال يي األ
يحقؽ أم شرط  دكف أف ،ف يكقؼ عدكانو مف طرؼ كاحدأبر االحتبلؿ عمى جأي كقد  ،بالمطمؽ

سير كال تسميـ األ ،كال منع تيريب السبلح ،كال ىدنة ببل حدكد ،ال تسميـ سبلح ،مف شركطو
 لك دفعناك  ،عمينا لدى عتى ألننا نحف المي  ،كفي نفس الكقت لـ نكقؼ إطبلؽ النار مف طرفنا "،شاليط"

 ،لبنية الصاركخيةمف بينيا عدـ التكقيع عمى كقؼ تطكير ا، ك الثمف لتكقؼ العدكاف مف أكؿ يكـ
متر داخؿ قطاع  (500)عمى بعد  امنين أ احزامن  نشئف تأك  ،القدرات العسكرية تحت الرقابةبقاء ك 

 كاف ،رفضنكألجؿ أف  ،كنحف رفضناه كامبلن  ،كىذا ما كاف يطرحو االحتبلؿ باستمرار ،غزة
 .(5/3/2018البردكيؿ، مقابمة، ) "شبلءأمف صمكد كصبر كدماء ك  ،أف ندفع الثمف عمينا
 اكثيرن  هلفقد ،كافة ع تحقيؽ الشركطيستط لـ"الحمساكم : أف المفاكض "حبيب"إبراىيـ يرل لكف 

 .(2/5/2018حبيب، مقابمة، )" أىميا الظيير العربي كاإلقميمي المساندك  ،مف أكراؽ القكة
لعب قد  ،األداء السياسي كالعسكرم لفصائؿ المقاكمة الفمسطينية في قطاع غزة يرل الباحث أف

 فضبلن  ،كأفشؿ أىداؼ العدكاف ،"اإلسرائيمي"الدكر األبرز في إرباؾ األداء السياسي كالعسكرم 
قد  "،إسرائيؿ"ضد  ،عف أف بيئة تزايد التعاطؼ المحمي كالعربي كالدكلي مع فصائؿ المقاكمة

 تشكيو صكرةإلى  كأدل ،عمى المناكرة السياسية مف ناحية "اإلسرائيمي"أربؾ قدرة الطرؼ 
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عبلمين  اكاىتزازىا سياسين "إسرائيؿ"  مف ناحية  اكانتشار مكجات االستنكار كالعداء ليا عالمين  ،اكا 
  .أخرل

االعتراؼ الدكلي منيا: تي عادت ببعض المكاسب السياسية، العدكاف نتائجو كاف لم افمسطينين 
ع، ك مف الفمسطينييف كالعرب"إسرائيؿ"  انكشاؼ صكر المتعاكنيف مع، ك بحكـ حماس ادة القضية ا 
كتكاتر الكفكد  ،تصدع الحصار المفركض عمى قطاع غزة، ك الكاجية مف جديدإلى  الفمسطينية

فشؿ إتماـ  الخسائر السياسية، كمنيا: لكف كانت ىناؾ العديد مف .عميو الزائرة كالمتضامنة
 مىع استمرار الحصار المفركض، ك "شاليط" "اإلسرائيمي"مقابؿ الجندم  لصفقة تبادؿ األسر 

 .الداخمي استمرار حالة االنقساـ الفمسطيني، ك قطاع غزة
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 م2012المبحث الثالث: مفاوضات عدوان 
 تمييد:

مع متغيرات إقميمية  تزامفجديد،  "إسرائيمي"عدكاف إلى  ـ2012في نكفمبر تعرض قطاع غزة 
 .عدكافأبرزىا صعكد اإلسبلمييف لمحكـ في تكنس كمصر خبلؿ ال ،ميمة

أف حماس استفادت بشكؿ ممحكظ مف الربيع العربي، مف حيث نكع ككـ األسمحة  اككاف كاضحن "
مف الكاضح أف تيريب السبلح لقطاع غزة مف ككاف  ،"اإلسرائيمي"المستخدمة في صد اليجـك 

عقب تطكر كاضح كما جاء ىذا العدكاف  ،في ظؿ المتغيرات الجديدة ،الدكؿ المجاكرة بات أسيؿ
)الجزيرة نت،  "قطاع غزة كتكفؿ بدعميا "حمد بف جاسـ"ىا حيف زار أمير  ،طرفي مكقؼ ق

إلفشاؿ دعـ حككمة منيا بتصعيد مباشر في محاكلة "إسرائيؿ"  كىك ما قابمتو .(4/11/2012
 .في قطاع غزة حماس

 
 المطمب األول: العدوان والحراك السياسي

 : مقدمات ما قبل العدوانأوًل 
؛ إال أف "إسرائيؿ" ظمت تؤكد أف التيدئة نصت عمى كقؼ إطبلؽ النار ئةأف اتفاقات التيدرغـ 

المقاكمة ضد ا فصائؿ ما تعتبره عمميات عسكرية تخطط ليال تعني تخمييا عف حقيا في إحباط 
عمى معمكمات  االستخبارية في حاؿ حصمت األجيزة ككانت حجتيا أنواألىداؼ "اإلسرائيمية"، 

مف حقيا ف ؛ فإ"إسرائيمية"كعة فمسطينية لتنفيذىا ضد أىداؼ تخطط مجم ،حكؿ عممية مسمحة
دكف أف يككف مف حؽ المقاكمة الرد  ،عبر اغتياؿ أفراد ىذه المجمكعة ،إحباط ىذه المخططات

 (.19/11/2012)النعامي، تقدير مكقؼ، كىك ما حصؿ بالفعؿ  ، االغتياؿ عمى عممية
 11)سكريتيف متتاليتيف في الفترة ما بيف قامت المقاكمة الفمسطينية في غزة بعممتيف عك "
في معرض أعماليا  ،التي تتحرش بالقطاع"اإلسرائيمية"  ضد القكات (ـ13/11/2012ك

 ،ألىداؼ داخؿ القطاع امحددن  ابعمؿ انتقامي ترجمتو قصفن "إسرائيؿ"  فردت ،العدكانية االستفزازية
ككما ظير "اإلسرائيمية"،  لكف الحككمة، دحماس مكحية بانتياء الر مع ثـ أعمنت التزاميا بالتيدئة 

 (.1: 2013)حطيط،  "ـ2008 عاـكما فعمت  ،المقاكمة كمفاجأتيا اعكانت تريد خد ،االحقن 
 .(3: 2012حبيب، ) "ا ستمتـز بالتيدئة ما دامت "إسرائيؿ" ممتزمة بيايأكدت فصائؿ المقاكمة أن"ك 
 كد المصرية مف أجؿ التكصؿيجمصة لكاف ذلؾ في مسعى مف فصائؿ المقاكمة، إلتاحة الفر "

مكافقة  الفمسطينيةغ الكسيط المصرم الحككمة في غزة كالفصائؿ مبعدما أب ا، خصكصن تيدئةإلى 
 (.26/11/2012 ة،الجزير قناة  ،خالد مشعؿ، برنامج في العمؽ) "التيدئة ىمع "إسرائيؿ"
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 "اإلسرائيمي": بدء العدوان اثانيً 
 "أحمد الجعبرم"، باغتياؿ ـ14/11/2012غزة يـك األربعاء قطاع  ىعم"اإلسرائيمي"  بدأ العدكاف

متتالية لقيادات ال ستيداؼمف عمميات االلكتائب القساـ، ثـ أتبعتو بسمسمة نائب القائد العاـ 
في أم ـ، 21/11/2012يكـ  حتى مساء تاستمر كسرايا القدس،  كبيرة في كتائب القساـ

عمى ىذا العدكاف اسـ عممية  "اإلسرائيمي"قت دكلة االحتبلؿ ، حيث أطماتقريبن  أياـ ثمانية غضكف
 "عمكد السحاب"، كأسمتيا المقاكمة الفمسطينية معركة "حجارة السجيؿ".

 "بنياميف نتنياىك" "اإلسرائيمي"تباىى كؿ مف رئيس الكزراء  "الجعبرم"كبعد ساعات مف اغتياؿ 
استعادة  تيداؼ مخزكف الصكاريخ يضمنافكاس "الجعبرم"بأف تصفية  "إييكد باراؾ" حربوككزير 

اعتقدت النخبة السياسية .. ك "اإلسرائيمية" الردع كتقميص قدرة حماس عمى استيداؼ المدف
ضرب الركح كسي ،عمى حركة حماس اكبيرن  انفسين  اسيكٌلد ضغطن  ذلؾأف "إسرائيؿ"  كاألمنية في

مف أجؿ التكافؽ  ،طمب الكساطةيجبرىا عمى السعي لدل أطراؼ خارجية لف ،تياالمعنكية لقياد
 تقدير مكقؼ، ،النعامي)"اإلسرائيمية"  تيدئة بشركط جديدة، تضمف تحقيؽ األىداؼ عمى
19/11/2012). 

، فبعد ثماني ساعات مف بدء العدكاف تمكنت كتائب اسريعن الفمسطينية كاف رد المقاكمة لكف 
عمؽ مف قصؼ بعد العراؽ،  ،"ياإلسرائيم"-ؿ مرة في تاريخ الصراع الفمسطينيـ، كألك القسا

إلى  كصكالن ، "اإلسرائيميةاستمرت كتيرة قصؼ المقاكمة لمبمدات "ك ، "تؿ أبيب" ،"اإلسرائيمي"الكياف 
 .المحتمة مدينة القدس

لساف كزيرىا لمشؤكف  عمى كأعمنت ،عدكافبالتصعيد في اليكـ التالي لم"إسرائيؿ"  ثـ بدأت"
أىبة االستعداد لعممية برية في قطاع  عمى "اإلسرائيمي"جيش أف ال "مكشيو يعمكف"االستراتيجية 

 في حاؿ رفضت حماس التعيد بيدنة طكيمة األمد لكقؼ إطبلؽ النار، كنقمت اإلذاعة ،غزة
 عمى عدكافلتكسيع ال اتمييدن  ،ألؼ جندم احتياط 30بدأت بتجنيد "إسرائيؿ"  أف"اإلسرائيمية" 

 (.19/11/2012 األىراـ، ،مقاؿ)األصمعي،  "غزةقطاع 
ممارسة سياستيا المعيكدة باستيداؼ المدنييف، في محاكلة منيا لتسكيؽ إلى  إسرائيؿ"" لجأتك "

"، كمطالبتيا لػ"إسرائيؿ" اإلسرائيميةبعد رفض المقاكمة لمشركط " اخصكصن  نصر مكىكـ لشعبيا،
عمى بدء نجحت فيو بعد مركر سبعة أياـ كخمس ساعات  بقبكؿ شركطيا الخاصة، األمر الذم
تيدئة بيف الطرفيف إلى  التكصؿك ، األمريكي مف القاىرة-مالعدكاف، الذم تحقؽ باإلعبلف المصر 

 . (5: 2012)حبيب،  "ـ21/11/2012المكافؽ  مف مساء يـك األربعاء (9:00)في تماـ الساعة 
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 غتالخسائر الفمسطينية بمفة، بخسائر ميمة لحقت بطرفي المكاجي العمميات العسكريةتسببت ك 
مميار  (1.245)القطاعات المختمفة  فيقيمة األضرار كبمغت  ،اجريحن  (520)ك اشييدن  (162)

 (700)كاألضرار غير المباشرة  ،مميكف دكالر (545) بمغت قيمة األضرار المباشرةك  ،دكالر
ميمة  "اإلسرائيمي"ر ك فقد تكبدت خسائر مادية كبشرية تعد في المنظ"إسرائيؿ"  أما ،دكالر مميكف

بعد أف أكقعت  ،كقؼ إطبلؽ النارل عمى السعي"إسرائيؿ"  كىي التي حممت ،كبميغة األثر
 ىقتم (6)ػب"إسرائيؿ"  اعترفت، في حيف اإسرائيمين  اجريحن ( 70)ك قتيبلن  (12)المقاكمة أكثر مف 

 .(8: 2013)حطيط،  اجريحن  (43)ك
 

 ا: المواقف السياسية والحراك الدبموماسيثالثً 
 محمكد"العممية العسكرية عمى قطاع غزة مع إصرار السمطة الفمسطينية كالرئيس تكقيت تزامف "

 .(13: 2012)حبيب،  "لممطالبة بعضكية دكلة مراقب ،عمى التكجو لؤلمـ المتحدة "عباس
 .(8: 2014)شقير،  "غزةقطاع أدت قطر كتركيا دكرنا رائدنا في إيقاؼ العدكاف عمى  "كقد

فاستدعت السفير  ،عدكافت دبمكماسية مف اليكـ األكؿ لمة خطكامبسمسمصر قامت كما "
كما سحبت سفيرىا في  ،بمغتو بخطاب حاد الميجة بضركرة كقؼ العدكافأك  ،"اإلسرائيمي"

نعقاد مف أجؿ بحث سبؿ كما دعت الجامعة العربية لبل ،كىددت بقطع عبلقتيا معيا ،"إسرائيؿ"
 "بسرعة التحرؾ تجاه ما يحدث في غزة طالبت مجمس األمف الدكليك  ،التعامؿ مع المكقؼ

 .(19/11/2012 األىراـ، ،مقاؿاألصمعي، )
، ـ(2009-2008)عدكاف ياـ ألفي مكقؼ مغاير  عدكافمع ال اكرسمين  امصر شعبين تفاعمت  لقد
رئيس الكزراء بزيارة  ممثبل ،دعـ سياسي غير مسبكؽ مف مصر عمى حماسحركة حصمت ك 

ىذه الزيارة ىي  كانتكربما  ،عدكافبعد يكميف مف بداية ال ،ةلقطاع غز  "ىشاـ قنديؿ" المصرم
 .بعد الثكرات العربية "إسرائيؿػ"الرسالة األقكل ل

ككاف مف أبرزىـ كزير  ،فتحت مصر الحدكد أماـ الكفكد التي حضرت لمتضامف مع غزةك 
عاـ رئاسة أميف رسمي بضمف كفد  ،(8: 2014)شقير،  "داكد أكغمكأحمد "الخارجية التركي 

 .(10/1/2013، تقرير منشكر)النعامي، " نبيؿ العربي"جامعة الدكؿ العربية 
كتكنس كالعراؽ كلبناف  ،كزراء خارجية مصر كالسمطة الفمسطينية في راـ اهللالكفد ضـ ك "

)ركيترز، ( ك 20/11/2012الحياة ) "لشؤكف الخارجية السعكدماكزير إلى  باإلضافة ،كاألردف
16/11/2012). 

ضركرة كسر الحصار  عمى لتؤكد "،نجيب عبد الرازؽ"زيارة رئيس الكزراء الماليزم  اءتكذلؾ ج
 .(22/1/2013)مكقع أنباء مكسكك، عف قطاع غزة 
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ااار ز ك  )القدس العربي،  "الصديؽ عبد الكريـ"نائب رئيس الكزراء الميبي  لقطاع أيضن
21/11/2012). 

 الجديدة، الحياة) ـ17/11/2012لعربية يـك السبت لقرارات الجامعة ا ىذه الزيارة كتطبيؽكقد أتت 
 )الغد"اإلسرائيمية"  رفض ببلده لبلعتداءات عمى "أكغمك" خبللياأكد كالتي  ،(20/11/2012

 .(20/11/2012، األردنية
قرار مكحد بخصكص  عمى مـ يستطع مجمس األمف الدكلي االتفاؽف ؛الدكلي لالمستك  ىعمأما 
فشؿ و كيبدك أن ،أم بياف وـ يصدر عنكل ـ15/11/2012لخميس ايـك فقد اجتمع  ،عدكافال

 "باراؾ أكباما"الذم عبر عنيما كؿ مف الرئيس األمريكي  ،بسبب المكقؼ األمريكي كاألكركبي
الدفاع عف نفسيا ضد "إسرائيؿ"  أف مف حؽا مىمفاد ،بعبارات متقاربة "يف آشتكفكاثر "ك

 "فبلديمير بكتيف"حيث اتصؿ الرئيس الركسي  ،اكاف مختمفن فالمكقؼ الركسي  ، أماالصكاريخ
كأشاد بدكره في التعاطي مع األزمة، كدعا لكقؼ جميع  "محمد مرسي"بالرئيس المصرم 

في اتصالو الياتفي "بكتيف" المكقؼ نفسو عبر عنو ، دنييف الصراعمب الياألعماؿ المسمحة كتجن
 .(19/11/2012 األىراـ، ،مقاؿاألصمعي، ) "نتنياىك"مع 

كية خبلؿ الحممة العسكرية عمى القطاع في االعتبار ريد أخذت المكاقؼ األكركبية كاألمقل
ا معف تأييدى كاليات المتحدة كأكركبا قد عبرتاصحيح أف ال ،التحكالت المتبلحقة في اإلقميـ

كبيرة عمى  اا في الكقت ذاتو مارستا في الخفاء ضغكطن ملكني ،خبلؿ المكاجية "إسرائيؿػ"كدعميا ل
مكاجية إقميمية إلى  بعد أف أدركتا أف تكاصؿ المكاجية قد يجر ،لكقؼ العدكاف "نتنياىك"حككمة 
التعبير عف  كقد تـ ،في كقت بالغ الحرج كالحساسية ،تيدد مصالح الغرب في المنطقة ،شاممة

 "باراؾ أكباما"الرئيس األميركي  إيقاؼفي ، كضع حد لممكاجيةلكي األكركبي ريالحرص األم
مف أجؿ إجراء اتصاالت ماراثكنية مع الرئيس  ،غاالتو خبلؿ زيارتو لجنكب شرؽ آسياانش

 .(10/1/2013، تقرير منشكر )النعامي، لكقؼ التصعيد "نتنياىك"ك "محمد مرسي"المصرم 
 

 مباشرة لوقف العدوانالمفاوضات غير الالمطمب الثاني: 
 وقف إطالق النارل "إسرائيل": سعي أوًل 

 رأسيا حركة حماس، "إسرائيؿ" باستعداداتيا كصمكدىا في ىمقاكمة الفمسطينية، كعملقد فاجأت ال
كانت  "إسرائيؿ"كىناؾ مؤشرات عمى أف . "إعادة حساباتياإلى "إسرائيؿ"  ، مما دفععدكافال كجو
لكي تضغط عمى حركة  ،تدخؿ الكاليات المتحدة كأكركبا لدل مصر طمبت مفبالذات ىي 

 .(19/11/2012، النعامي، تقدير مكقؼ) ""نتنياىك"يحفظ ماء كجو  ،تيدئةحماس لمقبكؿ باتفاؽ 
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أدركت "إسرائيؿ" األزمة، كبدأت البحث عف كقؼ  ،بيكميفالعسكرية فبعد انطبلؽ العممية 
 فإف "إسرائيؿ" طمبت مف تسع دكؿ عربية "؛خالد مشعؿ"تصريحات  إلطبلؽ النار، كبحسب

صحيفة ) نارصائؿ المقاكمة األخرل لكقؼ إطبلؽ الكف كأجنبية التكسط كالضغط عمى حماس
 (.27/11/2012فمسطيف، 
النقاب عف أف أكثر ما "اإلسرائيمية"،  قناة الثانيةالالمعمؽ السياسي في  "،أكدم سيغؿ"ككشؼ 

 "مرسيمحمد "المصرم كاف تيديد الرئيس  ،لعدـ شف حممة برية عمى قطاع غزة "نتنياىك"دفع 
 )القناة الثانيةعدكانيا عمى القطاع  "إسرائيؿ"في حاؿ لـ تكقؼ  ،"ديفيدكامب " ةإلغاء اتفاقيب

 .(19/11/2012"اإلسرائيمية"، 
مع اندالع ثكرات التحكؿ  ف المحاذير كالمخاكؼ التي سجمتيامف أ"إسرائيؿ"  لقد تأكدت

 محمد"المكقؼ القكم الذم عٌبر عنو الرئيس المصرم  الديمقراطي كانت في مكانيا؛ فقد حظى
غزة، باىتماـ بالغ مف قبؿ  مف تداعيات مكاصمة ىجكميا عمى "إسرائيؿ"، كالذم حذر فيو "مرسي
حممة إلى  جكيةمف تطكر الحممة ال "إسرائيؿ"إف أكثر ما أثار مخاكؼ "اإلسرائيمية"،  النخب
تيديد معاىدة "كامب ديفيد"؛ إلى  بشكؿ يؤدم ،الخكؼ مف تدىكر العبلقات مع مصر ىك ؛برية

 "اإلسرائيمي"عمى أنيا أحد ركائز األمف القكمي "إسرائيؿ"  المعاىدة التي يينظر إلييا فيكىي 
 (.19/11/2012، النعامي، تقدير مكقؼ)
 

 : الوساطة المصريةاثانيً 
مع إدراكيا أف مصر  ،بأف تحتكر مصر دكر الكساطة بينيا كبيف حماس "إسرائيؿ"لقد قبمت "

، كأف اإلدارة المصرية الجديدة كانت معنية إلى حد كبير انزيين  اليست كسيطن  "مرسي"تحت حكـ 
 (.21/11/2012، ؼمعاري مزاؿ،) "بأف تراكـ حماس إنجازات كاضحة

معززة  ،"إسرائيؿ"ىدنة بيف حماس كإلى  لمكصكؿـ 19/11/2012في تسارعت جيكد مصر ك 
ستسفر عف نتائج  الجانبيفأف جيكد عقد اليدنة بيف  "مرسي"كأعمف الرئيس  ،بدعـ عربي كدكلي

، المندنية )الحياةقطاع غزة  عمى "اإلسرائيمي"لكقؼ العدكاف  ،خبلؿ ساعات إيجابية
20/11/2012). 
كقؼ إطبلؽ  :في البداية مجمكعة مف الشركط لكقؼ إطبلؽ النار، تمثمت فيكضعت "إسرائيؿ" "

" اإلسرائيميةعسكرية "آلليات ال"، ككقؼ استيداؼ ااإلسرائيميةالصاركخية عمى البمدات " القذائؼ
كلة ؤ المقاكمة عف سبلحيا، كمنع تيريب األسمحة، كاعتبار حماس مس ى خط الحدكد، كتخميمع

عف أم عمميات عسكرية تنطمؽ مف قطاع غزة ضد "إسرائيؿ"، األمر الذم رفضتو المقاكمة 
 .(27/11/2012)صحيفة فمسطيف،  "جممة كتفصيبلن 
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 ،عمميات االغتياؿ بكقؼ "إسرائيؿ"ئة، كىي: التزاـ ككضعت حركة حماس ثبلثة شركط لمتيد"
 كرفع ،غزةكبيف قطاع  ياالحدكد بينعف فرض منطقة حزاـ أمني عمى طكؿ  "إسرائيؿ"تراجع ك 

 .(19/11/2012، النعامي، تقدير مكقؼ) "قطاعال مىالحصار المفركض ع
 "تؿ أبيب"ار في لدرجة أف دكائر صنع القر  ،لقد كاف المكقؼ المصرم مف الحسـ كالصرامة"

فاختارت كقؼ الحممة العسكرية عمى القطاع كاالستجابة  ،اضطرت لممفاضمة بيف خيارات سيئة
تخمي مصر عف إلى  بشكؿ يؤدم ،ال تتأـز العبلقات مع مصر ىحت ،لمعظـ مطالب المقاكمة

 .(10/1/2013، تقرير منشكرالنعامي، ) ""كامب ديفيد"االلتزاـ بمعاىدة 
كبعد مفاكضات غير مباشرة بيف  ،بمكماسية المصريةلمقاكمة كالجيكد الدصمكد النتيجة ك 

 تركيا كقطر كالكاليات المتحدةمف  كؿه في القاىرة، شاركت فييا  "اإلسرائيمي"ك الطرفيف الفمسطيني
في  ز التنفيذدخؿ حيٌ الذم ، ك كسرياف كقؼ إطبلؽ النار ،اتفاؽ تيدئةإلى  تـ التكصؿ األمريكية،

، كقد استطاعت المقاكمة ـ21/11/2012يكـ األربعاء المكافؽ  مف مساء (9:00)تماـ الساعة 
 .عمى قبكليا االحتبلؿدكلة تجبر أف شركطيا، ك  أف تفرضالفمسطينية 

 
 التفاىماتإلى  : الوصولاثالثً 

 نص الكثيقة التي تـ االتفاؽ، حسب إعبلف الرئاسة المصريةب ،نشرت قناة الجزيرة القطرية
شممت البنكد زة(، ك جاءت بعنكاف )تفاىمات خاصة بكقؼ إطبلؽ النار في قطاع غ التيك ، عمييا
 :(21/11/2012 ،ـ 8:00نشرة أخبار  الجزيرة،) التالية

، بما في ذلؾ اكجكن  اكبحرن  اى قطاع غزة برن متقكـ "إسرائيؿ" بكقؼ كؿ األعماؿ العدائية ع .1
 .كعمميات استيداؼ األشخاص االجتياحات

تجاه "إسرائيؿ" بما في  ،مسطينية بكقؼ كؿ األعماؿ العدائية مف قطاع غزةتقـك الفصائؿ الف .2
 .الصكاريخ كاليجمات عمى الحدكد ذلؾ إطبلؽ

يؿ حركة األشخاص كالبضائع كعدـ تقييد حركة السكاف أك استيدافيـ في يفتح المعابر كتس .3
ؿ االتفاؽ ساعة مف دخك  (24)الحدكدية، كالتعامؿ مع إجراءات تنفيذ ذلؾ بعد  المناطؽ

 .حيز التنفيذ
 ؾ.يتـ تداكؿ القضايا األخرل إذا ما تـ طمب ذل .4

 :ىيك ت ثبلث نقاط، مكما تضمنت الكثيقة آلية التنفيذ التي شم
 .تحديد ساعة الصفر لدخكؿ تفاىمات التيدئة حيز التنفيذ .1
 .عميو ى ضمانات مف كؿ طرؼ بااللتزاـ بما تـ االتفاؽمحصكؿ مصر ع .2
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القياـ بأم أفعاؿ مف شأنيا خرؽ ىذه التفاىمات، كفي حاؿ كجكد أم التزاـ كؿ طرؼ بعدـ  .3
 (.5ـ: انظر الممحؽ رق) مصر راعية التفاىمات لمتابعة ذلؾإلى  يتـ الرجكع مبلحظات

 جميع، كبدء المفاكضات التفصيمية لكبالفعؿ نجح الطرفاف في تطبيؽ كقؼ إطبلؽ النار"
رعاية مصرية، كقد لمس أىؿ قطاع غزة بعض القاىرة، بحضكر كفدم الطرفيف ب القضايا في

( 6)إلى  السماح لمصياديف بالصيد في بحر القطاع بعمؽ يصؿ نتائج ىذا االتفاؽ، حيث تـ
عمى السياج  أراضييـإلى  لممزارعيف بالكصكؿ ، كما تـ السماحأمياؿ (3)مف  أمياؿ بحرية، بدالن 

 .(13: 2012)حبيب،  "الكصكؿ إلييانعكا مف التي مي ك ، الحدكدم
بالسماح  "إسرائيؿ"سنكات مف التدخبلت الدكلية كالعربية لـ تفمح في إقناع ف يرل الباحث أ

دكلة أراضييـ المتاخمة لمخط الحدكدم الفاصؿ بيف القطاع ك إلى  لمزارعي قطاع غزة بالكصكؿ
كيفما فبلحة أراضييـ ل يـلسماح لباعمى المكافقة  ـرغأي  االحتبلؿلكف ، "اإلسرائيمي"االحتبلؿ 

كثير مف مظاىر كالمكافقة المبدئية عمى رفع  ،تكسيع نطاؽ الصيد لمصياديف إضافة إلى ،شاءكا
، لتبادؿ األسر "كفاء األحرار" ك كقد جاء ىذا اإلنجاز بعد أكثر مف عاـ عمى صفقة  ،الحصار

ممف أدينكا بقتؿ مئات الجنكد  ل،مئات األسر سراح عمى إطبلؽ االحتبلؿ رغمت التي أى ك 
، في اإلفراج عنيـالسمطة مفاكضات ف م عشرات السنكاتفمح في حيف لـ تي  ،ستكطنيفكالم

 القكة. غةيفيـ إال ل رية أف العدك الظف ناالف يؤكداكىذاف المث
 

 : أبرز المواقف والتداعياتارابعً 
 ،بتدميره جيش "اإلسرائيمي"ما قاـ ال فيافي مؤتمر صح "خالد مشعؿ" عددعقب إعبلف االتفاؽ 

كحاكؿ خداعنا  ،فالعدك كسر اليدنة ،كلكنيـ فشمكا ،الردع عمى كاف ىدفيـ ترميـ قدراتيـ" :كقاؿ
العدكاف، ما حدث ىك عدكاف لئيـ كغادر استكجب الدفاع  عمى فكقفنا لمرد ،كخداع المصرييف

 .(21/11/2012)بي بي سي، ة" تيدئطرت لقبكؿ الخضعت كاض "إسرائيؿ"كالرد، ك
يا أمريف أساسييف يتعمقاف بأمف ألنو حقؽ ل ؛انية في ىذا االتفاؽ انتصارن رأت المقاكمة الفمسطيك "
 ،غزة حصارعباء الناشئة عف بتخفيؼ األ اكالتزامن  افكاف كعدن  ،كحاجات المدنييف قطاعال

أنيا حققت ىدفيا بكقؼ إطبلؽ  "إسرائيؿ"كفي المقابؿ رأت  ،كاالمتناع عف التعرض ألمف قيادتيا
 .(9: 2013)حطيط،  "ف القطاعا مالصكاريخ انطبلقن 

كاستطاعت الصمكد بالرغـ مف  ،أبدت الحككمة في قطاع غزة قدرة عمى إدارة الشؤكف الداخميةك 
نتيجة لنجاح كتائب القساـ كفصائؿ  ،أكثر قكة عدكافخرجت مف الك  ل،مف أذلو كؿ ما تعرضت 

باإلضافة إلى ما تحقؽ  ،بشكؿ رادع"اإلسرائيمية"  المقاكمة في إطبلؽ الصكاريخ عمى التجمعات
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حيث تكالت الكفكد لزيارة قطاع غزة مف دكؿ  ،لمحككمة في قطاع غزة مف دعـ سياسي دكلي
 .(6/11/2012 نت، ،24)مكقع فرانس "الربيع العربي"

 عمى عدكافالشعكر العاـ بالنصر الذم ساد في أكساط الفمسطينييف كفرحتيـ بإفشاؿ أىداؼ ال
فحسب استطبلع لمرأم أجرتو  ،"اإلسرائيمي"الجميكر  لكغضب لد قابمو شعكر باليزيمة ،غزة

كقؼ إطبلؽ النار أك اليدنة  ارفضك  "يف"اإلسرائيميمف  (%70)فإف "اإلسرائيمية"،  القناة الثانية
 ل)صدمف المكقفيف  اعف عدـ تبنييـ أين  (%6)كعبر  ،(%24) عمييا كافؽبينما  ،مع حماس

 (. 21/11/2012نت، البمد، 
إال أف نتائجيا كتداعياتيا  اتقريبن أياـ  (7)قد استغرقت "اإلسرائيمية"  أف الحممة العسكرية رغـك "

ليس في الصراع بيف الشعب الفمسطيني  ،لمرحمة جديدة اتأسيسين  االمختمفة قد جعمتيا حدثن 
في إحداث تغيير جذرم في  اكبيئتو اإلقميمية فقط؛ بؿ إنيا أسيمت أيضن  "اإلسرائيمي"كالكياف 

 .(10/1/2013، تقرير منشكرالنعامي، ) "مكازيف القكل الداخمية الفمسطينية
ـ عف قكة تحالؼ جديد يعبر عف شعكب اإلقمي ،مف حيث أراد أك لـ يرد ،ككشؼ العدكاف"

ال سيما أف ىذه  ،"االعتداؿ" في المنطقة معنى لـ تعيده مف قبؿػكيعطي ل ،بسياسة رسمية كطنية
 .(8: 2014)شقير،  ""إسرائيؿ"ال بؿ جمعتيا عبلقات مع  ،متطرفة امن الدكؿ لـ تصنؼ أك تعد يك 

 
 ما بعد العدوان: مفاوضات اخامسً 

عف اتصاالت  ة، لكنيا كانت عبار ألطراؼبيف اـ لـ تحدث أم مفاكضات 2012خبلؿ عدكاف 
 ، كلـ تعقد المفاكضات إال بعد كقؼ العدكاف.تمفةخم ةكسيط جياتكاقتراحات كتدخبلت مف 

تـ  ،كتدخؿ مصر ممثمة برئاستيا ،عمى قطاع غزة "اإلسرائيمي"العدكاف ياـ مف بدء ( أ7)د بعف"
مف أجؿ  ،مف المصرملمتفاكض عبر األ ،د فمسطيني مف غزةكعميو تشكؿ كف ،كقؼ إطبلؽ النار

عضكية كؿ مف ك  (،زياد الظاظا)برئاسة كخرج كفد مف قطاع غزة  ،تثبيت كقؼ إطبلؽ النار
في لقاء  (كؽأبك مرز  ىمكس)كالتحؽ الكفد مع  ،القاىرةإلى  (كحاتـ عكيضة ،كامؿ أبك ماضي)

 "(عبد الخالؽأحمد  /كعضكية العميد ،رسنادر األع /المكاء)برئاسة  مع المخابرات المصرية
 .(28/2/2018)الظاظا، مقابمة، 

رح ط :أوًل ؛ فمسطينيككفد  ناكخاصة التي طرحت مف قبم ،كتـ طرح مجمكعة مف القضايا"
إلى  كأف مف حؽ أبناء شعبنا أف يصمكا ،قطاع غزةمف الخط الزائؿ عمى الجية الشرقية  مكضكع
صرار متر أك أكثر أك أقؿ، كتـ اإل (100) ىناؾ، كأننا ال نستطيع أف نتنازؿ عف "يمترممم"آخر 

ـ في عا المكقعة "ركدس"، ككذلؾ ركزنا عمى اتفاقية يو، مع أنو لـ يتـ المكافقة عمعمى ذلؾ
تنص عمى أف مساحة قطاع غزة  كىي ،كالتي ال نقرىا ألنيا ليست نيائية بالنسبة لنا، ـ1949
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 الخريطة المكقعة مف األطراؼك خرجنا المخطط أك ، اتقريبن  2كـ (560)نما ا  ك  ،2كـ (360) تليس
 :اثانيً  (.4 :قـانظر الممحؽ ر ) ما بعد فيكالتي قمنا بنشرىا  ،حداثيات كالحدكدكعمييا اإل ،كافة
 أف نصؿ ىبمعن ،)الجرؼ القارم( حتى صرار عمى أف يككف لدينا حؽ في الحدكد البحريةاإل

أكثر مف إلى  بؿ ،ميؿ بحرم( 12)ليس فقط ك  ،الحدكد الدكلية )المياه اإلقميمية الدكلية(إلى 
 "،ياسر عرفات"لبلتفاؽ المكقع بيف  اكفقن  ،، كىذه يكجد ليا مخطط كامؿ كتفصيميميؿ (20)

 "اإلسرائيمي"كزراء االحتبلؿ كممثؿ رئيس  ،المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس
طالبنا ككنا قد  ،، كتـ تقديـ ىذا المستند"كارتر"كبحضكر الرئيس األمريكي  "،رابيف"آنداؾ 

أم  رؾتحممنكع كالتي )ميؿ مف الجية الشمالية، ػبػ متعمؽالجزء ال اتحديدن بتعديؿ ىذه االتفاقية ك 
تـ الطمب بأف ال  ا:ثالثً  (.المصرم انبالج علجنكبية مؼ ميؿ مف الجية انصك  ،فمسطيني فييا

 .أك الطائرات الحربية ،دكف طيارب سكاء مف خبلؿ الطائرات المسيرة ،يتـ اختراؽ مجالنا الجكم
، كتسييؿ الحركة مف خبللو بشكؿ دائـ ،المصرم-لمطالبة بفتح معبر رفح الفمسطينيا ا:رابعً 

فيك معبر مصرم فمسطيني،  ،ككاف ىذا عمى ىامش المكضكع، ألف االحتبلؿ ال عبلقة لو بو
فطمبنا منيـ إف لـ يكف  ،نتيجة كافيةإلى  لكننا لـ نصؿك ، عميو كاصرٌ أخكة في مصر اإللكف 
السمطة  بو في عيد كفؽ ما كاف معمكالن  ،فتح إلدخاؿ المكاد البلزمة لقطاع غزةفميي  ؛كذلؾ

حيث كانت تدخؿ مكاد البناء المختمفة كبعض البضائع بشكؿ ، ـ2006ية قبؿ عاـ الفمسطين
عبد أحمد "كبالتحديد مف قبؿ العميد  ،األخكة في مصر تأكدكا مف صحة كبلمنا اطبعن ك يكمي، 
 .(28/2/2018الظاظا، مقابمة، ) ""الخالؽ

، يترتب عمى ذلؾ شيء بدليؿ أنو لـ ،كاف عممية شكمية قؼ إطبلؽ النارأف ك يبدك في تقديرم "
 أننا صحيح ،الشرقية دبالنسبة لمحدك ، ك ميؿ (12)ميؿ كال  (9)ال  ،قميميةمـ يتـ فتح المياه اإلف

لـ  معبر رفحكذلؾ  ،مر الكاقعض األإنما بفر  ،باالتفاؽ ـ يكفلكف ىذا ل ،"ممـ"خر آإلى  كصمنا
، تاريخو ىصكرة مستمرة حتكتـ اختراؽ المجاؿ الجكم الغزم كالمجاؿ البحرم الغزم ب ،فتحيي 

لقضية الفمسطينية كالمكقؼ الفمسطيني فا ،لـ تكف كافية المكجية ضد االحتبلؿف القكة أكيبدك 
حده، ىذه القكة غير مكجكدة كال تكجد  دقادرة عمى أف تمجـ االحتبلؿ عنك  ،إلى قكة داعمةبحاجة 

 ،اليس قكين  "اإلسرائيمي"حتبلؿ كاال ..فالقصة ليست أف تككف أنت القكم فقط ،قكة عربية مساندة
قانكنية.. ك كتصنع لو مظمة دكلية  ،لكف تكجد قكة أمريكية كأكركبية داعمة ،يك بيت عنكبكتف

تـ ك  ،شكمية فعبلن ككأف العممية كانت  ،شيء مف ىذا أك ذاؾأم النتيجة النيائية أنو لـ يتحقؽ 
كانت صكرة مف صكر الرعاية كقؼ إطبلؽ النار كانتيت القضية عند ىذا الحد، كىذه لؤلسؼ 
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خكة المصرييف أف يتابعكا رعايتيـ لمتفاىمات، متابعة لؤلحداث، كنا نتمنى مف اإلالمصرية غير ال
 (.28/2/2018الظاظا، مقابمة، )أفضؿ"  كضع إيجابيمى ع نحصؿ كي ،طارلتي تتـ في ىذا اإلكا
 

 م2012 التجربة التفاوضية: قراءة في ثالثالمطمب ال
في الصراع  اجديدن  امنعطفن  ـ2012غزة عاـ قطاع " عمى اإلسرائيميةمية العسكرية "ت العممشك"

، حيث سعت األخيرة مف خبلؿ ىذه "إسرائيؿ"الفمسطيني الذم تقكده المقاكمة الفمسطينية مع 
إلى  لشركطيا، إضافة ى الرضكخمغزة ع إجبار المقاكمة الفمسطينية في قطاعإلى  العممية

ض فر حيث نجحت المقاكمة في  ،لكف المفاجئة كانت كبيرة ،قيقياأىداؼ أخرل سعت لتح
)حبيب،  "قميميمستفيدة مف المتغير اإل ،بشركطيا ى القبكؿمشركطيا، بؿ كأجبرت "إسرائيؿ" ع

2012 :7). 
قرار  ،"اإلسرائيمي"كقد تسنى حدكث ىذه التحكالت بفعؿ نجاح المقاكمة في صد العدكاف " كا 
كىذا ما عزز قكة رىاف الرأم العاـ  ،عدكافيؽ أىدافيا المعمنة لمبفشميا في تحق "إسرائيؿ"

كالتي تمثمت في اضطرار  ،بعدما لمس الفمسطينيكف ثماره ،الفمسطيني عمى خيار المقاكمة
لغاء منطقة الحزاـ األمني الذم أقامتو  ،تخفيؼ مظاىر الحصار عمى القطاعإلى  "إسرائيؿ" كا 

، تقرير منشكر)النعامي،  "كمة عمى كقؼ إطبلؽ الصكاريخكشرط لمكافقة المقا ،القطاع داخؿ
10/1/2013). 
 ،أياـ (7)كانت الثكرة المصرية العامؿ الرئيس األكؿ لكقؼ إطبلؽ النار في مدة ال تتجاكز "

كانت " تؿ أبيب"في  "اإلسرائيمي"لبلحتبلؿ  ىفالضربة األكل ،لكنو ليس العامؿ الرئيس كالكحيد
حمة كىي الضربة األكلى التي تؤكد أف الشعب الفمسطيني دخؿ مر  ،لـمفاجئة لبلحتبلؿ كلمعا
كالتي  ،ر إلييا فقطال يدافع عف نفسو عمى األرض الميجف أكىي مرحمة  ،مختمفة عف ذم قبؿ

 كىذه كانت بالنسبة لبلحتبلؿ ،نما يدافع عف نفسو في كؿ أرجاء فمسطيفا  ك  ،فاآل عمييا يجمس
" جرؤ جيش في المنطقة أف يضرب االحتبلؿ في العمؽألنو لـ ي ،ىانة صريحة ككاضحةإ

 .(28/2/2018)الظاظا، مقابمة، 
ا أف مرحمة ما بعد الثكرات العربية قد زادت مف مناعة مكقؼ "لقد   "حماسحركة كاف كاضحن

 .(422: 2015كالشكبكي،  ،)حسيف
ذلؾ  ككاف ،شكاؿ الضغكطأأم شكؿ مف إلى د الفمسطيني المفاكض لـ يتعرض الكفكذلؾ "

عف أف السياسة المصرية  فضبلن  و،داء كحسف خمؽ منأكحسف  ،جانب المصرمال تفيـلنتيجة 
كاف ، ك نحك الكطف العربي كالقضية الفمسطينية بشكؿ كبيرالمصرية كانت تتجو بعد الثكرة 
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ال نستطيع القكؿ أف لكف  ،عمى كممة كاحدة اكمتفقن  اأعضاء الكفد الفمسطيني المفاكض مكحدن 
عند كقؼ إطبلؽ النار  ىنتيافاألمر  ،الفمسطيني نجح في تثبيت كقؼ إطبلؽ النار المفاكض

ؽ النار مف طرؼ كاحد كلكاف كقؼ إطبل ،لما حدث ذلؾ لك كانت الظركؼ مختمفة، ك ككفى
 .(28/2/2018الظاظا، مقابمة، ) "ةقضيكانتيت ال

مف فريقي النزاع  كبلن  ىأعطنو إبحيث  ،بأنو اتفاؽ متكازف ـ2012اتفاؽ قد يبدك  ىلمكىمة األكل
لكف إذا أعممنا النظر كالتعمؽ في الظركؼ كالكيفية التي حصؿ فييا ، ما يريد في الحد األدنى

 :لؤلسباب التالية "إسرائيؿػ"بأف ىزيمة عسكرية لحققت ب القكؿفإننا نستطيع  ،االتفاؽ
حقؽ أف تمف تمكف كما أنيا لـ ت ،إلزاـ المقاكمة بشركطيا األكلية "إسرائيؿ"لـ تستطع  -

لبلستجابة لشرطي المقاكمة بالنسبة ألمف القيادات  اضطرت، ك أىدافيا الحقيقية في الميداف
 الفمسطينية كفؾ الحصار.

لـ ألف الصكاريخ  ،حد ذاتو خسارة ليافي قاكمة عف إطبلؽ الصكاريخ ال يعد امتناع الم -
 ،"إسرائيؿ"س مف أجؿ ردع كاف المجكء إلييا في األسابؿ  ،أىداؼ ىجكميةك صبلن أتعتمد 

كتقكـ بقصؼ القطاع أك  "إسرائيؿ"كبالتالي لف يككف ىناؾ حاجة لمصكاريخ إذا لـ تبادر 
يككف لممقاكمة سأما إذا فعمت كتحممت مف بنكد االتفاؽ ف ،مف الطرؽ ةاستيدافو بأم طريق

 .افاؽ ىي أيضن تأف ترد متحممة مف اال
 ،أك ارتباط المقاكمة بدكؿ أك تنظيمات أخرل ،ذاتوالعمؿ المقاكـ بإلى  لـ يتعرض االتفاؽ -

  .(10-9: 2013)حطيط،  كلـ يمس مكقعيا في محكر المقاكمة
 

 الدروس والتداعيات الستراتيجية: 
أماـ  ،أظيرت المقاكمة الفمسطينية صبلبة معنكية كمناعة ممفتة عمى الصعيد الفمسطيني:. أ

 أسيـ فييا بعض العرب.ي التك  ،الضغكط كالحرب النفسية التي شنيا العدك
تحطيـ بفي تحقيؽ ىدفيا العسكرم الرئيس  "إسرائيؿ"فشمت  :"اإلسرائيمي"عمى الصعيد . ب

كالتزاـ مف  ،كبضمانة مصرية ،غير محددة الزمف تيدئةلكنيا كسبت  ،المقاكمة أك شميا
 ،ضمانة مصرية لبلستمرار في مراقبة تسمح المقاكمة "إسرائيؿ"أحرزت . كما حركة حماس

غبلؽ األنفاؽ لمنع التيريب  ،مستقبؿ استمرار العبلقة مع مصرإلى  "إسرائيؿ"اطمأنت ، ك كا 
 .(11-10: 2013، المرجع السابؽ)الحكـ إلى  بعد كصكؿ اإلخكاف المسمميف
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 :عمى الصعيد الستراتيجي العامج. 
ما  "يؿإسرائ"فقداف إلى  أدت مكاجيات غزة كالطريقة التي تـ كقؼ إطبلؽ النار بمكجبيا .1

كرقة قكة بيد  عدكاففقد كانت كرقة ال ،أك الذىاب إليو عدكافكانت تجنيو مف التيديد بال
لفرض  عدكافالذىاب الفعمي لمبأك  ،التيديد بيا مف أجؿ االبتزاز كالضغطبسكاء  "،إسرائيؿ"

 .خاصة كأف الحرب باتت باىظة الثمف ،ما تريد
إلى  لتي أحاطت باتفاؽ كقؼ إطبلؽ النارأدت طريقة التفاكض كااللتزامات كالضمانات ا .2

لكف تكقؼ  ،دكف حصكؿ قطيعة معو ،كقع الفمسطيني في محكر المقاكمةاضطراب الم
كأنيا ىي التي  ،المكاجية عمى مشيد يؤكد أف البندقية المقاكمة تستمر مرتفعة كمنتصرة

فظ استمرار يحمف شأنو أف  أمر ،سكيف بيامتكتصنع االنتصارات لمم ،تكسر إرادات العدك
مف مككنات محكر  ىتبق مامع  ،ة لمعامؿ الفمسطيني المقاكـكية كالكظيفييالعبلقة البن

 .(13-12 :2013 ،حطيط) المقاكمة
 
 :الصةالخ

عند شركط  ؿكالنزك  ،لمقبكؿ بالتيدئة "اإلسرائيمي"االحتبلؿ عديدة ىي العكامؿ التي دفعت 
لنكعي في رد المقاكمة الفمسطينية، فمممرة األكلى التطكر اأىميا كاف لكف  المقاكمة الفمسطينية،

 ،اسابقن  ى حسـ المكقؼ كما كانت تفعؿمتضاءلت، كلـ تعد قادرة ع يظير أف خيارات "إسرائيؿ"
 قطاعالى ما عيـ( أكقفت "إسرائيؿ" عدكان2009-ـ2008ى قطاع غزة )مففي العدكاف السابؽ ع

كقؼ العدكاف  يستطع االحتبلؿلـ ك لمكقؼ، فقد تغير ا (ـ2012)، أما في عدكاف طرؼ كاحد مف
كاصمت  ألف المقاكمة الفمسطينية رفضت ذلؾ، إال بشركطيا الخاصة، كبالتالي ،مف طرؼ كاحد

 .ما لـ تستجب "إسرائيؿ" لمطالبيا ،بالقذائؼ الصاركخيةالداخؿ المحتؿ استيداؼ 
التحالفات جانب إلى  ،ضاتدعـ المفاك  فيكفاح المسمح حقيقي لكرقة الدكر الال اجمين ظير كىنا 

تأثر مسار ىذه المكاجية بشكؿ كاضح قد مقاكمة، فالتطكرات اإلقميمية التي خدمت مكقؼ الك 
ي تتـ الت ىسيما أنيا كانت المكاجية األكل ،بالتحكالت اإلقميمية بعد تفجر ثكرات الربيع العربي

المقاكمة الفمسطينية الت ساعدت بعد تمؾ الثكرات، تمؾ التحك  االحتبلؿبيف المقاكمة الفمسطينية ك 
حماس كطرؼ جدت ترجمتيا في تعاظـ االعتراؼ بحركة ك ك  ،يافيا كتحسيف أدائتقكية مكق عمى

 عنيد كمؤثر.
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 سخامالفصل ال

 م2014إدارة المفاوضات خالل عدوان 
 

 تمييد
 

 :العدوان والحراك السياسي المبحث األول 
 مقدمات ما قبؿ العدكاف المطمب األول: -
 بدء العدكاف عمى القطاع طمب الثاني:الم -
 ي كالدكليقميمكاإل محميمستكل التفاعؿ الالمطمب الثالث:  -
 المبادرة المصرية لكقؼ إطبلؽ النار المطمب الرابع: -

 
  :إدارة المفاوضات غير المباشرة خالل العدوانالمبحث الثاني 

 تشكيؿ الكفد الفمسطيني المكحد المطمب األول: -
 الت مف التفاكض غير المباشرجك  المطمب الثاني: -
 العدكاف في أيامو األخيرة المطمب الثالث: -
 ككاليس الجمسات التفاكضيةالمطمب الرابع:  -

 
  :م2014قراءة في تجربة مفاوضات عدوان المبحث الثالث 

 األداء عمى الصعيد الفمسطيني المطمب األول: -
 دكر الكسيط المصرم المطمب الثاني: -
 اإلسرائيمي""المكقؼ  المطمب الثالث: -
 لمعدكاف كالمفاكضات نيائيةالمحصمة ال الرابع: بالمطم -
 

 ممخص 
 
 
 



 

232 
 

 م2014إدارة المفاوضات خالل عدوان : سالفصل الخام
 تمييد:

 ـ7/7/2014 ما بيف عمى قطاع غزة في الفترة اشرسن  اعدكانن  "اإلسرائيمي"شف االحتبلؿ 
فادحة في األركاح  كارثكالقطاع تكبد أىؿ  ايكمن ( 51) كعمى مدار، ـ26/8/2014ك

العدكاف مفاكضات  كقد تخمؿ ىذا كبيرة.تبلؿ بخسائر عادت كذلؾ عمى االحقد كالممتمكات، ك 
 كقؼ العدكاف كرفع الحصار.إلى  تفاىمات ىدفت بالدرجة األكلىإلى  صعبة كمضنية، لمكصكؿ

كرة صالب اكفد تفاكضي مشترؾ، لكنو لـ يكف مكحدن كؿ مرة في اتحد الفمسطينيكف ألقد ك 
مقابؿ  ،سياسية إنجازات ؽلـ تحقالتي عمى نتائج المفاكضات  اسمبن المطمكبة، كىك ما أثر 

ىذا خبلؿ  صيمو كأسبابونتعرض لتفاسكىك ما  ،ةت الميدانينجازات العسكرية كالتضحيااإل
 ؿ مف الدراسة.صالف
 

 العدوان والحراك السياسيالمبحث األول: 
 عدوانالمطمب األول: مقدمات ما قبل ال

 عادتف ،بدا أف ىناؾ خارطة إقميمية تتشكؿ ،عمى قطاع غزة" "اإلسرائيمي عدكافقبيؿ ال"
كعاد محكر االعتداؿ لمتماسؾ  ،إلى كضع إقميمي مريح تمعب فيو دكر السيد كالشرطي"إسرائيؿ" 

 .(1/9/2014)صالح، مجمة الجزيرة،  "كالتناغـ مع السياسة األمريكية في المنطقة
التي ك  ،"الثكرة المضادة" التي أطاحت بالربيع العربي في مصرػفي ظؿ ما سمي ب افالعدك  جاءك "

 ""محمد مرسي"في ظؿ حكـ الرئيس المصرم األسبؽ  ،شكمت حاضنة رسمية كشعبية لممقاكمة
 .(3: 2015)أبك دياؾ، 

تـ باستثناء االتفاؽ الذم  ،كتعثر جيكد المصالحة ،جاء العدكاف في ظؿ انقساـ فمسطينيكما "
 .(3 :2015)أبك دياؾ،  "لتشكيؿ حككمة كفاؽ ،بيف فتح كحماس ـ2014و في يكنيك يلإالتكصؿ 

 "اإلسرائيمي"، قرر المجمس الكزارم ـ2/6/2014كبعد تشكيؿ حككمة التكافؽ الفمسطينية في 
 ،أم مفاكضات مع الحككمة الفمسطينية الجديدة المصغر لمشؤكف األمنية كالسياسية عدـ إجراء

االحتبلؿ صبلحية فرض عقكبات دكلة كزراء  مدعكمة مف حركة حماس، كتخكيؿ رئيس ككنيا
 .(3/6/2014األياـ، (إضافية عمى السمطة الفمسطينية 

بتدشيف حممة تحريض كاسعة ضد حركة حماس كحككمة  دكؿ االحتبلؿ "االسرائيمي"كشرعت 
التيديد المفظي، بؿ الحد مف  اذىعند  "اإلسرائيمي" الفعؿ ردالتكافؽ الفمسطينية، كلـ يتكقؼ 

 .المصالحة كتيفشؿ حككمة التكافؽ تقضي عمى اتفاؽلكي  ،قامت بأفعاؿ عدكانية
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 اركخيةتتخمميا عمميات استيداؼ متقطعة كرشقات ص ،ككانت غزة تعيش في تيدئة مضطربة"
ككانت  ،ـ2012كذلؾ بناء عمى اتفاؽ تيدئة برعاية كضمانة مصرية تمت في عاـ  ،محدكدة

بأف حماس ليست جاىزة في ظؿ الكضع اإلقميمي كالفمسطيني ألم مكاجية  "إسرائيؿ"قديرات ت
ر كاف قرامستكل إعبلف حرب، ك إلى  ف لـ يصؿا  ك  ،بالتصعيد"إسرائيؿ"  مفتكحة، كىذا ما أغرل

 ،المكاجية المفتكحةإلى  كعدـ الكصكؿ ،بالرد المكضعي بما يتبلءـ مع الميداف احماس كاضحن 
 .(3-2: 2017)المدىكف،  فة"كااالحتياطية  التدابيراتخاذ مع 

كأنيا تقـك  ،غربية سممتيا اقتراحات ليدنة طكيمة المدل اأف أطرافن بأكدت ككانت حماس قد 
كالمطمع عمى ردكد حماس كتعميقاتيا بيذا الشأف كالتي جاءت عمى ألسنة عدد مف ، بدراستيا

كعزت  ،أبك مرزكؽ ىكمكس ،إسماعيؿ ىنية)ؿ أمثا ،قادتيا كناطقييا السياسييف كاإلعبلمييف
 ،كطاىر النكنك ،كصبلح البردكيؿ ،كفكزم برىكـ ،كسامي أبك زىرم ،كأسامة حمداف ،الرشؽ

سماعيؿ رضكاف.  :التالي حماس يتمخص في حركة يبلحظ أف مكقؼ (.كا 
 ار. كبالتالي بدء اإلعم ،بفؾ الحصار ككقؼ اعتداءاتيا "إسرائيؿ"كجكب كجكد ضمانات تمـز  -
فصائؿ المقاكمة بيف  اكخصكصن  ،أف تككف التيدئة طكيمة المدل ضمف حالة تكافؽ كطني -

 في قطاع غزة.
إلى ال تؤدم بأم شكؿ ف كأ ،بالضفة الغربية"إسرائيؿ"  ال تككف التيدئة عمى حساب تفردف أ -

 .(23/6/2015)صالح، الجزيرة نت، فصؿ الضفة عف القطاع 
ارب مع نفسيا كىي تتعامؿ مع الشأف الفمسطيني في الضفة في مكضع متض "إسرائيؿ"ظيرت ك "

كتشجع عمى استمرار  ،فيي مف جية تريد ىدنة طكيمة األجؿ مع حماس ،الغربية كقطاع غزة
كترفض التقدـ نحك السمطة  ،كلكنيا ال ترغب في دفع أم أثماف ،االنقساـ الداخمي الفمسطيني

منع انييارىا خشية نشكء إلى  لكنيا تتطمع ،لسياسيةالفمسطينية في راـ اهلل في مسألة التسكية ا
(.120: 2016)منصكر كالمصرم،  "التعامؿ معو عمييا كاقع جديد يصعب

قامت مجمكعة مف المستكطنيف باختطاؼ فتى فمسطيني مف القدس  إلى أفثـ تكالت األحداث 
 استشياده.إلى  دلمما أ ،اكمف ثـ حرقو حين  ،كقامكا بضربو كتعذيبو "،محمد أبك خضير"يدعى 

باختطاؼ ثبلثة  ـ12/6/2014في  قامت عناصر مف المقاكمة الفمسطينيةعمى ذلؾ  اردن ك "
 ،بالضفة الغربية الخميؿمدينة القريبة مف  ،"غكش عتصيكف"مف مجمع مستكطنات مستكطنيف 

فاؽ اختفاءىـ لمتحريض عمى ات "بنياميف نتنياىك""اإلسرائيمي"  فاستغؿ رئيس الكزراءكقتميـ، 
 ،اعتقاالت كاسعة في الضفة الغربيةمداىمات ك حممة  "اإلسرائيمي" كشف االحتبلؿ، المصالحة

 .(58: 2015)قاسـ،  "كافة عمى المناطؽ امشددن  اكفرض حصارن 
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حركة اتياـ إلى "اإلسرائيمي"  ، سارع االحتبلؿـ30/6/2014كبعد العثكر عمى جثثيـ في 
 خمفية الحادثةاتضاح  كرغـ عدـ ،فاعميفالإلى  دلة تشيرعدـ كجكد أرغـ  ،تنفيذ العمميةحماس ب

 .مبلبساتيا كأ
 

 المطمب الثاني: بدء العدوان عمى القطاع
 قرار العدوان :أوًل 
في  ـ6/7/2014حماس مساء األحد حركة مف ككادر  ستةباغتياؿ  عدكانيا "إسرائيؿ"بدأت "

أبك عامر، ) "لمتيدئة السابقة رائيمي""اإلسكجاءت صكاريخ القساـ كرد فعؿ عمى ىذا الخرؽ  ،رفح
 .(16/7/2014ككالة األناضكؿ، 

بعد الضربات الصاركخية  ،أعطى المجمس األمني الكزارم تعميمات بتصعيد الرد ضد حماسك "
عممية إلى طاؽ عمميات الجيش، دكف االنجرار ، كتكسيع ن"إسرائيمية"التي استيدفت مكاقع 

)أبك عامر،  "مناطؽ متفرقة مف قطاع غزةراف قصؼ عسكرية كاسعة النطاؽ، ككاصؿ الطي
2015 :87). 

 ـ7/7/2014فأعمنت حككمتيا في  ،الجديدةاإلقميمية االستفادة مف األكضاع  "إسرائيؿ"حاكلت "
كسمتيا المقاكمة  (الجرؼ الصامد)اسـ  عميياأطمقت  ،عف إطبلؽ عممية عسكرية ضد القطاع

 . (10: 2014)شقير،  "(العصؼ المأككؿالفمسطينية )
عمى غزة انطمقت مف افتراض مفاده أف التحكالت اإلقميمية  عدكافقرار ال "إسرائيؿ"عندما اتخذت "

حركة حماس في أضعؼ أكضاعيا،  جعمت األعكاـ الثبلثة الماضية التي شيدتيا المنطقة خبلؿ
ىذه الضربات تكظيؼ إلى "إسرائيؿ"  كقد ىدفت ..ةتكجيو ضربات لمحركبدرة ممبالما أغراىا  ككى
"تيدئة مقابؿ  ايتسمأدكف كساطات، أك كما  عرض كقؼ نار متبادؿ رغاـ حماس عمى قبكؿإل

 .(22/7/2014، تقرير)النعامي،  "العرضذلؾ كقد رفضت المقاكمة  ،تيدئة"
الحفاظ عمى كىك  اكمحددن  الـ تكف حماس في كارد التصعيد بؿ إف القرار الحركي كاف دقيقن "

اعتماد سياسة ك  ،رسمي يقكـ عمى ديمكمة التيدئة كمنع التصعيد ـب ذلؾ إعبلكاك ، كقدالتيدئة
في بيئة معادية  ،، كعدـ الدخكؿ في مكاجية مفتكحة"اإلسرائيمية"الخركقات  الرد المكضعي عمى

 حماس كالتزمت ،لحظة زمنية فارقة يقؼ فييا اإلقميـ عمى مفترؽ طرؽفي مضطرب، ك  ككاقع
يا في المفاىيـ، ككاف دخكل ئؿ المقاكمة األخرل بيذه السياسات كىذهمف خبلؿ التكافؽ مع فصا

  .(3: 2017)المدىكف، " دخكؿ الدفاع عف النفس، كدخكؿ المضطر ال أكثر كاجيةلما
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نياء التيدئة، كٌقدـ ا  ك  عدكافعف قرار ال "إسرائيؿ"لية ؤك ـ عمى مس9/7/2014في  "مشعؿ"أكد ك "
 .(3: 2017)المدىكف،  "مف بدأ العدكافىي امغة بأنيا العاـ أدلة مقنعة، كتكاريخ دم لمرأ
الفارؽ الكبير في القكل كالتسمح كقكة النيراف  :أوًل  ؛اكؿمشثبلث حركة حماس كاف لدييا "

 ،منفردة دكف سند أك ظيير ا العدكافتخكض ىذأنيا  ا:ثانيً  ؛"اإلسرائيمي"كاإلدارة لصالح الجيش 
تعمد الجيش  ا:ثالثً  ؛أك غيبكبة كربما تكاطؤ انكفاء ةالكفي ظرؼ دكلي كعربي في ح

 اكىك ما شكؿ ضغطن  ،استيداؼ المدنييف كتركيزه عمى تدمير البيكت كالمرافؽ العامة "اإلسرائيمي"
 .(13/7/2014، المبنانية المستقبؿ)جريدة  "ةعمى المقاكم اكبيرن 

اع في العمؽ أىالي القط ـ2014عمى قطاع غزة صيؼ  "اإلسرائيمي"أصاب العدكاف كقد "
، الكثير مف الدمار فإف عدكاف ـ2012كعدكاف  ـ(2009-2008)كالصميـ، كلئف خمؼ عدكاف 

 .(53: 2016)بسيسك،  "كقسكة اكاف األشد عنفن  ـ2014
أف عدد الضحايا اإلجمالي بمغ إلى  "متكسطي المرصد األكرك"حصائية التي أعدىا كتشير اإل

 ،مف الطكاقـ الطبية اشييدن  (23)ك ،امرأة (302)ك ،بلن طف (530)منيـ  ،اشييدن  (24147)
 (24101)ك ،طفبلن  (34303)منيـ  ،اجريحن  (104870)كبمغ عدد الجرحى  ،اصحفين  (16)ك

 ،اكأنفاقن  ،شممت مقرات حككمية ،اكجكن  اكبحرن  اكقذيفة برن  اضربة كصاركخن  (604664)في  ،امرأة
تدمير إلى  العدكاف لكما أد ،محةكمخازف أس ،كناشطيف بارزيف ،كمنازؿ ،كمنصات صكاريخ

دمرت بشكؿ  منزالن  (144667)ك ،دمرت بشكؿ كمي منزالن  (24465)منيا  ،منزالن  (174123)
المرصد األكرك متكسطي لممزيد انظر: )مف المنازؿ لحقت بيا أضرار  (394500)إلى  إضافة ،جزئي

 .(1/11/2014 ،لحقكؽ اإلنساف
)يديعكت،  "في القطاع اىدفن  (54263)أياـ العدكاف نحك  خبلؿ"اإلسرائيمي"  ىاجـ الجيشكقد "

27/8/2014). 
 

 "اإلسرائيمي": أىداف العدوان اثانيً 
تحقيؽ عدد إلى  ىيسع"اإلسرائيمي"  أف االحتبلؿ ـ7/7/2014يكـ  عدكافال شففكر  ابدا كاضحن 

 أىميا: ،مف األىداؼ كاألغراض العسكرية
 اسية لحركة حماس.مف القيادة السي هاغتياؿ ما تطالو يد .1
حداث شمؿ استراتيجي في القطاع. ،ضرب النكاحي المكجستية .2  كا 
 تدمير قكاعد إطبلؽ الصكاريخ كمخازف السبلح كمستكدعات الذخيرة. .3
 .(89: 2015)أبك عامر، مف البنية العسكرية لممقاكمة الفمسطينية  أمكفالقضاء عمى ما  .4
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 ىي:؛ ميجكـ عمى غزةل "إسرائيمية"أىداؼ بلثة ثذكر المحمؿ السياسي كاألمني "ركف بف يشام" ك 
رغاميا عمى قبكؿ  ،زيادة الضغط عمى حماس لممكافقة عمى اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار .1 كا 

 ."تؿ أبيب"المبادرة المصرية التي قبمت بيا 
عبر الضغط  ،ة إلطبلقياالصكاريخ بالكصكؿ لؤلماكف الرئيستقميص عمميات إطبلؽ  .2

 مف انشغاليـ بإطبلؽ الصكاريخ. الذيف سيضطركف لمفرار بدالن  ،المتكاصؿ عمى أفراد حماس
 "الشاباؾ"تقديرات إلى  ا، استنادن الكشؼ عف األنفاؽ التي يعرؼ الجيش بعض أماكنيا .3

كىك السبب  ،سكاء كانت الجاىزة لبلستخداـ أك في طكر التحضير ،كاالستخبارات العسكرية
 .(1/8/2014، مقاؿ)أبك عامر،  الرئيس لمعممية البرية

 ،المحظة التاريخية المكاتية ليايا فربما استشعرت دكلة االحتبلؿ أن ؛أما عمى المدل االستراتيجي"
سكاء تمثؿ بحؿ أحادم يفصؿ بينيما في إطار مف  ،لفرض تصكرىا لمتسكية عمى الفمسطينييف

يمكغرافية أك أك تمثؿ بتسكيات أكبر قد تشتمؿ عمى إزاحات أك تغييرات د"اإلسرائيمية"،  السيطرة
 .(67: 2015أبك عامر، ) "سياسية في الضفة أك في شأف المكضكع الفمسطيني

: العدكاف ليذااألىداؼ غير المعمنة  بيف مف، أف "اإلسرائيمي"ؾ الباحث مف خبلؿ السمك  يرل
الضفة الغربية بعد خطؼ الجنكد الثبلثة كقتميـ إلى  االنتقاـ مف حماس التي تحاكؿ نقؿ المقاكمة

التي  "اإلسرائيمية"تعزيز قدرة الردع ك  ،تدمير البنية التحتية لممقاكمة كالمس بقيادتياك  ،الخميؿفي 
 .ـ(2012) عدكافك  ـ(2009-2008) عدكافبعد  ،تآكمت خبلؿ السنكات الماضية

 ،ف القياـ بأعماؿ عدائيةعثني العدك أك الخصـ  عمى القدرة كى "اإلسرائيمي"كالردع بالمفيكـ "
 ،إليو ريؽ تكجيو رسالة إليو مفادىا أف مثؿ ىذه األعماؿ لف تككف مجدية بالنسبةكذلؾ عف ط

نزاؿ عقكبة قاسية كجباية ثمف باىظ مف العدكاف قائمة في حساب  كىذه القدرة عمى الحـز كا 
 .(15: 2010، )أبك زايدة "التكمفة أك الربح كالخسارة

 
 األداء العسكري لممقاومة: اثالثً 
 ىكلـ يعرؼ حينيا كيؼ كمت ،عدكانو عمى غزة ككاجو مقاكمة لـ يتكقعيا رائيمي""اإلسبدأ الجيش "
ضد غزة  مف نكعو الثالث عدكافال الو أف ىذ الكف ما بات كاضحن  ،التوآم كما عدكافتكقؼ اليس

رغـ كؿ ما  ،كىك ما يعني أف الفمسطينييف يستعصكف عمى الكسر كاإلخضاع ،أعكاـ ستةفي 
 "كيعجز إزاءىـ رغـ ما بحكزتو مف كسائؿ القكة ،مف قتؿ كدمار كافعديختبره الجيش في ال

 (.7/2014كيالي، مجمة الطريؽ، )
كىذا  ،"اإلسرائيمي"العدك  ف قبؿم جديد محتمؿ عدكافل سمفنابلستعداد لكقد سعت حركة حماس "

كقد زاد ذلؾ مف حجـ الحاضنة  ،العدكاف في صدٌ مف خبلؿ األسمحة المستخدمة  ما ظير
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 في الكقت الذم سعت فيو السمطة الفمسطينية في الضفة ،كافة بية لممقاكمة عمى المستكياتالشع
إلى كمنعيا مف الكصكؿ  ،لتحجيـ المكاجيات كالمظاىرات كالمسيرات المنددة باالحتبلؿ الغربية

 .(3: 2015)أبك دياؾ،  "نقاط التماس مع العدك في الضفة
 باتيـ، فالمقاكمة صمدت عمى األرض كقدمت أداءن فاجأ أداء المقاكمة الجميع كأربؾ حسا"

في التراب، كغطى مرمى صكاريخيا كافة  "اإلسرائيمية"، كمرغت أنكؼ قكات النخبة البرية ابطكلين 
في فمسطيف المحتمة، كألكؿ مرة منذ عشرات السنكات أبدعت المقاكمة في  "اإلسرائيمية" التجمعات

 .(21/9/20014، )صالح، الجزيرة نت "البر كالبحر كالجك
عمى تطكير أنظمة  قدرتيا عدكاف،مف ال ايكمن  (51)خبلؿ ، قد أظير األداء البطكلي لممقاكمةف"

 كما تمكنت المقاكمة مف اختراؽ الجانب ،كـ( 120)نحك إلى  فازداد مداىا ،صكاريخيا
عمؽ المؿ إلى القياـ بعمميات تسك ، (116: 2016)منصكر كالمصرم،  "اكجكن  اكبحرن  ابرن "اإلسرائيمي" 

 اليجكمية. عف طريؽ البحر كعبر األنفاؽ
كرغـ أنيا ذات قدرات  ،بدكف طيار ذات صنع محمي تاستخداـ طائرافي حماس  كنجحت"

كلذلؾ  ،إال أف مجرد نجاحيا بصناعتيا يعكس مدل التصميـ كخمفية االستعداد لممكاجية ،بدائية
كحربيا النفسية ضد  ،ا السياسيكتحركي عسكرم،تمكنت مف الجمع بيف تكظيؼ جيدىا ال

)أبك  "رغـ الظركؼ الصعبة التي تمر بيا ،في ظؿ القدرة عمى التحكـ بشكؿ كبير "،"اإلسرائيمييف
 .(111: 2015عامر، 

كلـ تتعرض لمضرب أك  ،كحافظت قيادة العمؿ في قطاع غزة عمى منظكمة القيادة كالسيطرة"
 ،زارات كالمؤسسات كعمميات المقاكمة بشكؿ فعاؿكتمكنت مف االستمرار في تسيير الك  ،التعطيؿ

 ومما أضعؼ بنؾ أىداف ،استخبارم" عمى األرض ىفي حالة "عم"اإلسرائيمي"  ككقع الطرؼ
جماع شعبي كاسع ،المحتممة بالرغـ مف الضربات العنيفة  ،كما حققت المقاكمة حالة التفاؼ كا 

 (.116: 2016منصكر كالمصرم، ) "مدنيةلممناطؽ ال "اإلسرائيمية" البشعة التي كجيتيا القكات
 ،مف خسائر عسكرية كسياسية"اإلسرائيمي"  بما تكبده الكياف ،غزةالعدكاف عمى قطاع  أثبتلقد "

المختمفة "اإلسرائيمية"  الدكائر كالمجامع كالمستكيات عميو كىك ما أجمعت ،أصعب حركبو أنو
ئقة التي أبدتيا المقاكمة في إدارة المعركة في ظؿ ذىكؿ كامؿ جراء القدرات الفا ،اكشعبين  ارسمين 

 .(110: 2015)أبك عامر، " ـ تكتيكات المكاجيةاكحسف استخد
 ،اجندين  (67)مف بينيـ  ا"إسرائيمين " (73)مقتؿ إلى  "الشاباؾ"كقد أدت العممية حسب معطيات 

مف  اصاركخن  (44692)نحك  "إسرائيؿ"كما سقط عمى  ،ا"إسرائيمين " (312)بينما بمغ عدد الجرحى 
 .(Shabak, 2014, Annual Summary)قذيفة ىاكف(  14724صاركخا ك  24968قطاع غزة )
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ىذا المظاىر التي تعكس انتصار حماس في  "إسرائيميكف"كعدد جنراالت كمعمقكف كباحثكف 
بعدـ "طالب ات العسكرية "شمكمك غازيت" الذم بينيـ الرئيس األسبؽ لشعبة االستخبار  ،عدكافال

لديو  ،تمكنت مف بناء جيش منظـ بشكؿ ممتاز ،اطي مع حماس كحركة "إرىابية" بؿ كدكلةالتع
بشكؿ كالمكاجية  تاؿقكقيادة عسكرية استعدت لم ،ذات قدرة مركزية فعالةعسكرية ىيئة أركاف 

رغـ األكضاع االقتصادية الصعبة التي  ،كحدت كؿ قكاىاك  ،اعظيمن  اكبذلت جيدن  ،مناسب
 . (111-110: 2015)أبك عامر،  يعيشيا قطاع غزة"

تشمؿ ضماف دعـ قطاعات الشعب ـ 2014غزة  عدكافإنجازات حماس في " أف "غازيت" شاركأ
الفمسطيني عامة، كتدشيف شبكة إخفاء تحت أرضية لتأميف حرية الحركة لمقاتمييا خبلؿ 

تتمكف  ،عددةمت ياتمدك كبناء ترسانة ىائمة مف الصكاريخ ذات مستكيات  ،المكاجيات العسكرية
 .(Israel" Defense, 30/7/2014") """إسرائيؿ ة فيعبق إلى أممف الكصكؿ 

قدرتيا إلى  اأف حماس تمكنت مف تحقيؽ ىذا اإلنجاز استنادن  "إسرائيمية"كأكدت محافؿ عسكرية "
كتنفيذىا   ،كقدرتيا عمى تخطيط عمميات عسكرية ذات طابع ىجكمي ،الذاتية في مجاؿ التصنيع

 إضافة إلى ،"اإلسرائيمي"مكنت عناصر القساـ مف التسمؿ داخؿ الكياف  ،ة أنفاؽعبر شبك
 .(111: 2015)أبك عامر،  "تخطيط كتنفيذ عمميات اجتياح عبر البحر

، حيث نجح عناصر المقاكمة في "إسرائيمييف"جنكد ألسر عدة ذلؾ كمو محاكالت إلى  يضاؼ
"أكركف شاؤكؿ" يـك الجندم  القساـ كتائب : في الشجاعية حيف اختطفتىاألكلاثنتيف منيا، 

عندما فقد جنكد كحدة "جفعاتي" الضابط  ـ15/8/2014يكـ في رفح الثانية: ، ك ـ20/7/2014
أك ما يسمى  ،كقد نفذ جيش االحتبلؿ خبلليما سياسة "األرض المحركقة" ،"ىدار غكلديف"

 ."نظاـ ىانيبعؿ"بػ
 

 ي والدوليقميمواإل محميمستوى التفاعل الالمطمب الثالث: 
عمى  االحتبلؿإرباؾ إلى  بمستكل يرقى داخؿ فمسطيف كخارجياكاف المأمكؿ أف يككف التفاعؿ 

  .ذلؾؽ كلؤلسؼ لـ يتحق الدعـ المالي(، - ةاإلعبلمي – ةالشعبي – : )الرسميةكافة المستكيات
 : المواقف السياسية والشعبيةأوًل 
 السمطة الفمسطينية:موقف  .1

لمسمطة في المراحؿ  ئؿ تبايف بيف مكقؼ ركيؾ كال مباؿو يف السمطة كالفصاالرسمي ب المكقؼ
 احد محاكلة منع حالة التعاطؼ في الضفة الغربية، كفصائمين إلى  كصؿ األكلى لمعدكاف، بؿ

 اكشعبين  د،كمف يساند كيؤيد كمف يقؼ عمى استحياء مف بعي ،النار انقسمت بيف مف ىك في قمب
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 ؽى رٍ كانت في بعض أماكف التكاجد الفمسطيني لـ تى  فا  ك  ،اكثر حضكرن فإف حالة التعاطؼ بدت األ
 .(13: 2017)المدىكف،  مستكل الفعؿ الشعبي كالتضامف المممكسإلى 

، ـ2014غزة في يكليك قطاع عمى  "اإلسرائيمي" العدكافالتي أعقبت اندالع  ىفي األياـ األكل"
التي كصؼ فييا  "محمكد عباس"سمطة إثر تصريحات رئيس ال ،اشتد التكتر بيف حماس كفتح

التي قاؿ فييا  ،كزير خارجية السمطة "،رياض المالكي""تجارة الحركب"، كتصريحات ػالمقاكمة ب
كىك ما  ،طالما استمر إطبلؽ الصكاريخ مف قطاع غزة ،الدفاع عف نفسيا "إسرائيؿ"إف مف حؽ "

)المركز  ""بنياميف نتنياىك"خارجية كزير "لكصفو بأنو  "مكسى أبك مرزكؽ"دفع القيادم في حماس 
 .(11/7/2014، فيس بكؾالرسمية،  "أبك مرزكؽ ىمكس"صفحة ) ك (11/7/2014الفمسطيني لئلعبلـ، 

كلـ يتكجو  ،كأعمنت حالة الطكارئ، ـ10/7/2014" ألكؿ مرة في الحمد اهلل"اجتمعت حككمة "ك 
 "محمكد عباس"أف أعمف الرئيس  إلى ،كلـ تكضح مكقفيا بيذا الشأف ،غزةإلى  أم مف كزرائيا

مف الكزراء لرفع تقارير فكرية عف احتياجات المكاطنيف في  اأنو سيرسؿ عددن  ـ14/7/2014في 
 .(3/9/2014 ،70، تقدير استراتيجي 2014، )مركز الزيتكنة "القطاع

إلى  ،ة بمكقؼ المتفرج عمى ما يحصؿ مف حرب إبادة في غزةيبقيت السمطة الفمسطينية مكتفك 
كما  ،نحك العممية البرية ذاىب وحيف شعرت أن "اإلسرائيمي"أف انخرطت في جيكد كقؼ العدكاف 

إلى الجيكد التي قامت بيا السمطة أقرب كانت ك  ،مدنييفضحايا مف سقكط  عمى ذلؾ قد يترتب
كالدعكة لكقؼ  ،اإلغاثية بمساعدة المدنييف ، حيث ركزت عمى نداءات""الصميب األحمرعمؿ 

بغض النظر عف تحقيؽ المطالب الفمسطينية برفع الحصار كفتح  ،نار بأم ثمفإطبلؽ ال
 ،كتخمميا بعض الدعكات الصادرة مف مسؤكليف فمسطينييف بحقف دماء المدنييف فقط ،المعابر

 .(234-233: 2015أبك عامر، ) دكف اعتبار لمجانب السياسي لمحرب
 (48)بعد مركر أقؿ مف  ،ـ19/7/2014بدأ االنقبلب في المكقؼ مف العدكاف كقراءتو في "

تسرب أخبار الصعكبات التي تكاجييا كالخسائر  كبدءً "اإلسرائيمية"،  ساعة عمى العممية البرية
مسبكؽ السمطة بخطاب عالي السقؼ كغير  كقد تكج التمكضع الجديد لقيادة ،تتكبدىاالتي 

 ،70تقدير استراتيجي  ،2014 )مركز الزيتكنة، "ـ22/7/2014في ليؿ يـك  ،"عباس"لرئيسيا 
3/9/2014). 
 الفمسطيني انتقادات شعبية كفصائمية حادة مف خبلؿ مراحمو المختمفة: الرسمي كاجو المكقؼ ك 
كعدـ مكاكبتو  ،غزةع باالكتفاء بمكقؼ المتفرج عمى نزيؼ الدماء في قطافي البداية؛ ات يـ  .1

 ،ساؿ مساعدات عاجمة لمقطاعلممجزرة المتكاصمة دكف إبداء مكقؼ سياسي جاد يتعمؽ بإر 
 .غزةإلى  كعدـ تكجو رئيس حككمة التكافؽ بزيارة عاجمة
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 ،انتقؿ المكقؼ الرسمي الفمسطيني لمضغط عمى جانب المقاكمة في غزة ؛في مرحمة الحقة .2
الداعية لكقؼ فكرم إلطبلؽ كاإلقميمية "اإلسرائيمية"  مع المطالب اتساكقن  ،خاصة حماسك 

 الب المعمنة لممقاكمة في مرحمة الحقة.ثـ ترحيؿ المط ،النار
حيف شكؿ الرئيس  ،صعد المكقؼ الفمسطيني الرسمي لكاجية األحداث ؛في مرحمتو األخيرة .3

في ضكء  ،الفمسطيني الكفد المكحد الذم كصؿ القاىرة إلجراء محادثات كقؼ إطبلؽ النار
 ،في الميداف يمي""اإلسرائتي كاجيت العدكاف حماس الحركة لتغييب  ،مكقؼ إقميمي دكلي

جراءات رفع الحصار ،ما يتعمؽ بإعادة إعمار غزةفيلصالح تصدير السمطة  كفتح  ،كا 
 .(17/9/2014 مقاؿ، )مركز الزيتكنة، المعابر

 الموقف العربي:  .2
 .بيف التضامف كالحياد كالبلمباالةما تباينت كقد  عربية متعددة، مكاقؼلقد كانت ىناؾ 

عد اإلقميمي بتجمى ال ؛(ـ2012)كـ( 2009-2008)يف لسابقا عدكانيفر مف الببصكرة أك"
بيف فريؽ مؤيد لمطالب  ،غزة عمى المكاقؼ العربية كالرسمية عمى قطاع "اإلسرائيمي"لمعدكاف 

 اكآخر رأل نفسو شريكن  ،كفريؽ متفرج عمى المجزرة الحاصمة في غزة ،المقاكمة الفمسطينية
 .(237: 2015)أبك عامر،  "الفمسطينيلشعب اعمى  عدكانيافي "اإلسرائيمية"  لمحككمة

كبشكؿ شبو عمني بعض  كقؼ ألكؿ مرة اعمى المشيد، فرسمين  قسـنقد طغى مشيد اإلقميـ المل"
لئلخكاف  ىـءامستحضريف عد ،"اإلسرائيمي" لى جانب العدكافإمككنات اإلقميـ الرسمي 

أكبر " أفبلمتصريح  "اىكنتني"أبعد مف ذلؾ، مما دفع إلى بت األمكر المسمميف، كربما ذى
اختراؽ  لـ تيسجؿ حاالتك  ،"إسرائيؿ"جانب إلى  كجكد حمؼ إقميمي يصطؼ إنجازات العدكاف

حممة إلى  كىـ يتعرضكف ،بأم أنشطة سياسية في الساحة العربية كاإلقميمية لدعـ أىالي غزة
 .(14-13: 2017)المدىكف،  "شرسة إبادة

عف مسميات "االعتداؿ  ابعيدن  ،اإلقميمية ي المحاكرأف ىناؾ إعادة تمكضع كاضح ف مؤكدال"
 ،عف تحالؼ يجمعيا مع دكؿ عربية بعينيا "إسرائيمية"كال سيما في ضكء تأكيدات  ،كالممانعة"

ف لـ تسميا باالسـ ،تناصب حماس العداء في  اعداءىا لمشركع المقاكمة كمين  خؼً تي  ـلكنيا ل ،كا 
 .(27/9/2014 ،فمسطيف اآلف )بارئيؿ، ترجمة "ةكاإلسبلـ السياسي بصكرة خاص ،المنطقة

 اكقطر التي تحركت سياسين  ،لغزة مساندكمف بعض الدكؿ العربية  اكاف ىناؾ مف كقؼ رسمين ك 
)المدىكف، ككانت عاصمتيا بحكـ تكاجد قيادة حماس فييا  ،بشكؿ خاص مف أجؿ كقؼ العدكاف

2017 :13). 
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في إيقاؼ  ارائدن  ادكرن  "محمد مرسي"اسة جانب مصر في ظؿ رئإلى  قد أدت قطر كتركياك "
تغيرت  لكف ظركؼ المكقفيف القطرم كالتركي قد، ـ2012عمى غزة في  "اإلسرائيمي"العدكاف 

 (.9-8: 2014)شقير،  "رئاسة مصرإلى  "عبد الفتاح السيسي" ئكمجي ،بعد االنقبلب في مصر
ركيا كقطر كحماس مف جية كت ،ظير عدـ انسجاـ بيف السمطة المصرية الجديدة مف جيةكما 
حيث كانت تركيا كقطر تحرصاف عمى  ،يقاؼ العدكاف عمى غزةإفي جيكد التكصؿ إلى  ،أخرل

بتنسيؽ كثيؽ مع حماس  ،كفؽ شركط تنيي حصار غزة كتزيؿ آثار العدكاف ،إيقاؼ إطبلؽ النار
 .(15/7/2014القدس العربي، ) "عباس"كما ىك مع الرئيس الفمسطيني 

، نقرة عمى خمفية العدكافأفي  "أردكغاف"مع الرئيس  "تميـ بف حمد آؿ ثاني"األمير  جمع لقاءه "ك 
باعتباره يحقؽ مصمحة  ،في حيف كانت مصر تعمؿ عمى كقؼ إطبلؽ النار كيدؼ بحد ذاتو

  .(10: 2014)شقير،  "الفمسطيني شعبال
و طائرات كدبابات الطرؼ عما تفعم غضب (مصر كاألردف كالسعكدية كاإلمارات) كقامت كبل مف"

 .(2: 2014، )نصار "الشعب الفمسطيني في قطاع غزة بحؽ "اإلسرائيمي" االحتبلؿ
 .(14: 2017)المدىكف، ذلؾ  لـ يتحقؽ لكف ،اكمغايرن  امتقدمن  اككاف ييتكقع أف يككف لمسعكدية مكقفن 

حماس تبعات ما حدث في غزة مف  "تركي الفيصؿ"حمؿ رئيس االستخبارات السعكدم فقد 
 فمسطيف) "إسرائيؿ"بر إطبلؽ الصكاريخ عمى عنتيجة لتكرار أخطاء الماضي كغطرستيا " ،مجازر

 .(10/7/2014أكف اليف، 
يضـ ، ضد حماس "إسرائيؿ"يقؼ بشكؿ كامؿ مع  انقبلب العسكرم في مصر يقكد تحالفن االإف "

ية تأخير كقؼ إطبلؽ مسؤكلك  ،رأسيا السعكدية كاإلمارات كاألردف عمىك  ،مف الدكؿ العربية اعددن 
 .(2014، األمريكية كاشنطف بكستباتريؾ، )ىذا التحالؼ" إلى  النار لمدة أسابيع يعكد

 لـ يتكجو أم مف الكزراء العرب ثحي ،لآلماؿ افقد جاء المكقؼ العربي مخيبن  ؛أكثر مف ذلؾ"ك 
أعمف  حتى ظرتنيكبقي أميف عاـ الجامعة العربية  ،ـ2012 عدكافكما حصؿ في  ،غزةإلى 

كربط  ،لتفقد أكضاعيا غزةإلى  مف الكزراء العرب اكأعمف أنو سيكفد عددن  ،كقؼ إطبلؽ النار
بمكافقة غزة مرتبط إلى  كىك ما يعني أف ذىاب الكزراء ،ذلؾ بمفاكضات التيدئة في القاىرة

  .(239-238: 2015أبك عامر، ) "الكسيط المصرم في مفاكضات التيدئة
  ىذا التمحور: من "اإلسرائيمي"الموقف 

 شأف، كذلؾ حسب التسمسؿ الزمني ليا.بيذا ال "اإلسرائيمية"التصريحات كالمكاقؼ  أىـ نكرد ىنا
 ف مصرـ أ10/7/2014مقاؿ تحميمي نشرتو في  في "جيركزاليـ بكست"صحيفة ذكرت 

نترنت عمى اإل "معاريؼ"أما مكقع صحيفة  ،"كاحدة ضد حركة حماس اتشكبلف يدن " "إسرائيؿ"ك
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)صالح،  "التحالؼ الشجاع"مرحمة إلى  بأنيا كصمت "اإلسرائيمية" كصؼ العبلقة المصرية فقد
 .(1/9/2014مجمة الجزيرة، 

 في حديث لئلذاعة "يكفاؿ شتاينتز" "اإلسرائيمي"كقاؿ كزير المخابرات كالشؤكف االستراتيجية 
كنتيجة  ،ية في المنطقةحماس حركة ضعيفة نتيجة التحكالت الجيكسياس"أف  العامة"اإلسرائيمية" 

لكف  "،كالقاىرة "تؿ أبيب"بيف  ميمةعبلقات سرية كأكضح أف ىناؾ  ،مصر المعادم ليا مكقؼ
حكؿ ضعؼ  "نتنياىك"سخر مف أحاديث  "تشيكك ميناشيو""اإلسرائيمية"  المحمؿ السياسي لئلذاعة

كما  "تؿ أبيب"إلى  إطبلؽ الصكاريخ عمى حركة ضعيفة ليستغرب كيؼ تقك "كقاؿ إنو  ،حماس
 (.11/7/2014صحيفة المصريكف، ) !"ىابعد

ككمة اإلسبلمية في القاىرة عاـ : "بعد االنقبلب العسكرم عمى الح"ديفيد باتريؾالصحفي "يقكؿ 
يضـ السعكدية كاإلمارات العربية المتحدة  ،مف الدكؿ العربية اجديدن  اتقكد مصر تحالفن ، ـ2013
كىك ما  ،ضد حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة "ئيؿإسرا"كقؼ بشكؿ فعمي مع  ،كاألردف

أسابيع مف  3كقؼ إطبلؽ النار بعد أكثر مف لمتكصؿ إلى  عدكافأسيـ في فشؿ البلعبيف في ال
 .(31/7/2014، 21)مكقع عربي الحماـ الدمكم" 

 مع مصر عمى اإف ىناؾ تكافقن "ليا في تصريح  "ي ليفنييبتس" "اإلسرائيمية"كزيرة العدؿ  قالتك 
في تصريح لو نشر  ،"اإلسرائيمي"نائب كزير الدفاع  ،"دانكف داني"كقاؿ  ،"غزةفي المقاكمة  ؽخن

أف نكاصؿ ضرب حماس كمنع عدكاف "أف المصرييف طمبكا منا مع بداية ال عمى الجزيرة نت
 .(9/8/2014، نت )الجزيرةالمفاكضات؛ ألف حماس لـ تتألـ بعد" 

فتحدث في مقابمة  "،اإلسرائيمية"مؿ كزعيـ المعارضة رئيس حزب الع "،سحؽ ىرتسكغ"إأما 
يشمؿ مصر  ،عف حمؼ آسر في المنطقة ـ15/8/2014في  "يديعكت أحرنكت"لصحيفة 

 ،ء منوجز  "إسرائيؿ"أف  امؤكدن  ،ية كدكؿ الخميجكاألردف كالسمطة الفمسطينية في راـ اهلل كالسعكد
 "اإلسرائيمي" لمعدؿ االذم كاف كزيرن  "بيميفيكسي "كنكه  ،إقميمية كأف ىذا الحمؼ يعبر عف رؤية

يتضح مف سمكؾ "أنو إلى  "،إسرائيؿ ىايكـ"في مقاؿ نشره في صحيفة  "ميرتس"لحركة  اكرئيسن 
)صالح، مجمة  "في القضاء عمى حماس "إسرائيؿ"أف تنجح با معنيتاف ممصر كالسعكدية أني

 .(1/9/2014الجزيرة، 
عربي ضد حماس بقكلو: "قد تفاجئ الجميع العبلقات تشكؿ حمؼ إلى  "نتنياىك"أشار كقد 

كمع استمرار عممية الجرؼ الصامد  "،إسرائيؿ"كىذا أمر ميـ لدكلة  ،المميزة مع دكؿ الجكار
تبلؼ أكد ذلؾ بقكلو: "يكجد لدينا ائ "لمافأكفير جند"جديدة"، الناطؽ باسمو  استفتح لنا أبكابن 

،...، حماس معزكلة إقميميا"،  قطاعالإلرىابية" في "األككار ا إقميمي نعمؿ معو مف أجؿ كبح
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قاؿ: "حماس معزكلة في دكؿ العالـ  "مارؾ ريجيؼ""اإلسرائيمية"  ناطؽ آخر باسـ الحككمة
بعضيا لـ  ،اليكـ لدييا ارتباطات كاتصاالت بالعديد مف دكؿ العالـ العربي "إسرائيؿ"العربي ك

 (.13/8/2014كتيكب، ي، صفحة كمنا خالد سعد)" نعتد الحديث إليو
صرح  ""إسرائيمينا اأمنين  أف مسؤكالن  "،اإلسرائيمية" عف اإلذاعة نشرت شبكة رصد اإلخبارية نقبلن كقد 

بمعمكمات  "اإلسرائيمي"شارككا بتزكيد الجيش  "الشاباؾ"بأف مخابرات عربية كدكلية بمشاركة 
 .(22/8/2014، 21مكقع عربي) الغتياؿ قيادات القساـ في جنكب قطاع غزة

تكشؼ أنيا تسببت ، ـ2014 عدكافحمية كاإلقميمية مف إف قراءة متأنية لممكاقؼ السياسية الم"
كعجزه عف إدارة  ،ماـ الرأم العاـ العربيأفي انكشاؼ المعسكر العربي الحميؼ لمكاليات المتحدة 

عا التي أرادت تركيع حماس كتقميـ أظافرىا ،اإلسرائيمي""سياستو تجاه الكياف  بيت إلى دتيا كا 
 .(228: 2015أبك عامر، ) "أكثر صعكبة عدكافحيث أصبح األمر بعد انتياء ال ،الطاعة

 الموقف اإلسالمي: .3
 ،، كلـ يمتفت إليو كثيركفكغير مؤثر الدكؿ اإلسبلمية بعيدن اقد كاف الصكت في دائرة حراؾ ل

إلى  ف لـ يصؿا  ك  ،اببعديو الرسمي كالشعبي، رغـ أف الصكت التركي كاف أكثر حضكرن  كذلؾ
كربما كاف مف الغريب حالة أشبو  ..يتبلءـ مع ثقؿ تركيا ككزنيا اإلقميمي المستكل المأمكؿ بما

في ذلؾ حالة يصعب  في العالـ اإلسبلمي، كمثمت إيرافمباالة مف بعض الدكؿ المركزية بلبال
ذلؾ بانشغاؿ  كىي التي كانت الداعـ األكؿ لممقاكمة في فمسطيف، كربما فسر البعض ،فيميا

 أك بحالة التبايف السياسي مع حماس في المشيد العربي في بعض ،إيراف في أكثر مف جبية
 .(14: 2017)المدىكف،  افإف الصكت كاف خافتن  اأما شعبين  ،أقطاره

الحرارة كالسرعة التي كانت إلى  افتقدقد  ،إيراف كحزب اهلل مع حماس يرل الباحث أف تكاصؿ
 . بيف تمؾ األطراؼ كتباينات سياسية ، كذلؾ بسبب خبلفات حساسة اا سابقن متميز مكاقفي

 . الموقف الدولي:4
"مف حؽ  أنوإلى  "أكباما"عمى لساف  شيركركبي يالمستكل الرسمي األمريكي كاألكاف مؤشر 

-الركاية المصرية امثبتن  ،في باريس اسريعن  ؼالدفاع عف النفس"، كرضخ ىذ المكق "إسرائيؿ"
لمجمس  راأما األمـ المتحدة فمـ تمتئـ كالعادة لتقرأ مشركع قر ، المصرية عبر المبادرة" "اإلسرائيمية
باسـ المبادرة المصرية كالمكقؼ األمريكي كالتنديد  اكي مكف" متحدثن  بقي "باف نماا  األمف، ك 
لقمؽ إزاء ما تصريحات كعبارات الشعكر باتكرار ب "باف كي مكف"كاكتفى ، الفمسطيني بالذبيح

كحدىا، لذلؾ لـ يسجؿ زيارات كلقاءات  في غزة بدا ككأف قيادة حماس محاصرة ليسك  .ثيحد
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عمى أساس ردكد  اكقائمن  ،يذكركيكاد ال  االتحرؾ الخارجي بطيئن إقميمية أك دكلية، كلؤلسؼ كاف 
 (.15-14: 2017، المدىكف) األفعاؿ كاالستقباؿ أكثر منو المبادرة كاإلرساؿ

 . الموقف الشعبي:5
تعاني مف مشاكؿ داخمية كمنغمسة في  ،عمى صعيد الردكد الشعبية ،معظـ الدكؿ العربية تكان
قد مٌثؿ الصمت الشعبي العربي سيد ، ك المستكل المطمكب في ـ تكفليا لافعأكردكد ا، نيؤك ش

 .ساحاتو  مفالمكقؼ إال قميبلن 
لـ يكف بالحجـ لغربية اتقكؿ بعض التقديرات أف حجـ التعبير عف التأييد لممقاكمة في الضفة "

 حتبلؿ،كانت قبضة السمطة في منع التظاىرات قكية تحت حجة االحتكاؾ مع اال.. ك المطمكب
عف  فضبلن  ،سقكط شيداء كجرحي في صفكؼ الفمسطينييفإلى  لالذم حصؿ بالفعؿ كأدك 

 في غزة كاف الفمسطينيف.. 48أشكاؿ التفاعؿ في القدس كأراضي  جميعالمظاىرات كالمسيرات ك 
ألنيا ليست كاقعة ضمف  ،شيدت القدس مكاجيات عنيفةكما  ،األرض عمى مع المقاكمة اممتحمن 

 .(9 :2015)أبك دياؾ،  "48ككذلؾ مناطؽ  ،عمييا اسمطة فمسطينية تضع قيكدن 
كلكف حجـ ىذه التحركات كمدل  ،التحركات الشعبية كتفاعؿ الشارع العربي قائمة بالفعؿككانت "

 .(181: 2016)ابحيص،  "كاف أقؿ بصكرة عامة تفاعميا مع األحداث
في  ، فقد خرجت المسيراتعمى الصعيد الشعبي الدكلي كاف المشيد التضامني أحسف حاالن أما "

 ،كا البلتينيةريككاف البلفت حالة التضامف في أمكا، ير كفي قمب أم كافةالعكاصـ األكركبية 
 (.14: 2017)المدىكف،  "ارسمين  أك اسكاء شعبين 

ير الذم خرج في حققت مكاسب كثيرة فالحراؾ الشعبي الكبكرغـ ذلؾ "القضية الفمسطينية أف  إال
كبا كالدكؿ العربية فقد خرج المبلييف في أكر  ،أعاد لمقضية صدارتيا، جميع أقطار األرض

فعزز مكانة القضية  ،دعـ الشعب الفمسطيني كرفض العدكاف عمى محافظات غزةلاإلسبلمية 
 .(77: 2015)عامر،  "د سنيف مف التغييبالفمسطينية بع

تصاعد  ـ2014محافظات غزة عاـ  عمى في العدكاف "إسرائيؿ"مف الخسائر التي جنتيا كاف ك 
حد إلى  يصؿ ،لدكلة الكياف اجدين  ابحيث أصبحت تشكؿ تيديدن  ،أبعادىا كافةبكتيرة المقاطعة 

السابؽ  "اإلسرائيمي"المفاكض ك محامي الكىذا ما أكدتو دراسة قاـ بيا  ،رأم عاـ يتطكر باستمرار
ضد  "الجرؼ الصامد"بعد عممية  ادرجة عالية جدن  تقفز  "إسرائيؿ"أف مقاطعة إلى  "جمعاد شير"

جية كاقترحت الدراسة إقامة كزارة جديدة لمكا "،إسرائيؿ"فاقـ التيديدات ضد شرعية ته كالتي  ،غزة
: 2015 ،)عامر "الظاىرةىذه مكاجية صيص ميزانية ضخمة لخالمد العالمي مف المقاطعة كت

79). 
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 ا: المبادرات المقترحةثانيً 
مع  "كاشنطف"بدأتو  ، كالذمبدأ الحراؾ الدبمكماسي اإلقميمي كالدكلي لمحاكلة كقؼ إطبلؽ النار"
ألنيا ال تريد  ،بالمقعد الخمفي "القاىرة"كاكتفت  ،مع حماس "الدكحة"ك "أنقرة"ك "،تؿ أبيب"

  (.16/7/2014أبك عامر، ككالة األناضكؿ، )" مع حماسرة شالتكاصؿ مبا
لمكساطة، في حيف امتنعت مصر في  جيكدىا ،دكؿ عديدة، مف بينيا قطر كتركيا عرضت"ك 

 ""اإلسرائيمية" البداية، لكنيا طرحت بعد ذلؾ مبادرة، بدعـ أميركي، تمبي في الكاقع الشركط
 .(22/7/2014، تقرير)النعامي، 

يقكداف محاكالت مبعكث الرباعية الدكلية "طكني بمير" ك  "السيسيالمصرم " كأيعمف أف الرئيس
 .(13/7/2014لندف،  ،)الشرؽ األكسطعمى قطاع غزة  "اإلسرائيمي" عدكافمتيدئة ككقؼ الل
إعبلف كزارة الخارجية المصرية مبادرة لمتيدئة بيف حماس ـ 13/7/2014شيد مساء األحد ك 
أبك )" مساكاة القاىرة بيف الجانبيفإلى مما يشير  ،إطبلؽ النار ا لكقؼمعبر دعكتي "،إسرائيؿ"ك

 (.16/7/2014عامر، ككالة األناضكؿ، 
 غزة في التيدئة لبحث مشعؿ" ك"خالد القطرم " نظيرهأكغمكرئيس الكزراء التركي "داكد  التقىثـ 
 .(26/7/2014، العربي القدس)
)فمسطيف أكف ىدنة إلى  مف أجؿ الكصكؿ اكضبالتف تركيا متككٌ قد  حماسحركة أف "أكغمك" أكد ك 

.(30/7/2014 ،اليف
عمى  اخاصن  اتمت االتصاالت لكقؼ إطبلؽ النار في تثاقؿ، فالمصريكف لـ يظيركا باعثن قد ل"

 "في حشد زخـ ،"بمير" كمبادرة ،كلـ تنجح مبادرات مستقمة مف أشخاص ،الدفع بإجراء دبمكماسي
 (.16/8/2014خكرم، ىآرتس، ك  ربيد)

كدعا األميف العاـ لؤلمـ  العدكاف عمى قطاع غزة، حكؿ بياف في إصدار األمف فشؿ مجمسكما 
 أكثر مف مرة كقؼ إطبلؽ النار في غزةلمتيدئة، كتمت الدعكة لمتيدئة ك  "مكف باف كي"المتحدة 

 ،الشرؽ األكسط، لندف) ك (11/7/2014 ،الدكحة ،نت الجزيرة)لممزيد انظر: ) كمف أطراؼ عدة
 .((24/7/2014ك  26 ،لندف ،القدس العربي) ك (21/7/2014 ،فمسطيف أكف اليف) ك( 13/7/2014

عمى غزة عامي  "إسرائيؿ"يف شنتيما ذالسابقيف الم عدكانيفبخبلؼ اليستنتج الباحث أنو ك 
متكسط لكقؼ إطبلؽ النار بيف لظير مصر تحمسنا سريعنا لـ تي ـ(، 2012ـ( ك)2008-2009)

 .حماس في ضكء تكتر عبلقتيا بحركة، كذلؾ ـ2014ي عدكاف حماس ك"إسرائيؿ" ف
 ا: الدور األمريكي خالل العدوانثالثً 
منيا  اظنن ـ، 17/7/2014في  عمى قطاع غزة البرم يجكـال" يسرائيمت دكلة االحتبلؿ "اإلأبد

 ،األرض عمىمجريات اللكف  ،القدكـ لطاكلة المفاكضات مرغمة عمى أنيا ستجبر المقاكمة



 

246 
 

كأكقعت خسائر مممكسة في جيش  ،قمبت المعادلة ،الجيد ليذه المكاجية لمقاكمةاعداد ستاالك 
 .(98: 2016)بدر،  مأزؽاللبلستعانة بحميفو األمريكي لمخركج مف  "نتنياىك"مما دفع  ،االحتبلؿ
األمريكي قاؿ الرئيس ك  "،اإلسرائيمية"مكقفيا التقميدم بتبرير األعماؿ العسكرية  أمريكاأخذت 

 :ـ2014 في يكليك عدكافعف ال "كباماراؾ أبا"
الدفاع عف نفسيا ضد ىجمات الصكاريخ كاألنفاؽ مف  "إسرائيؿ"مف حؽ  ؛اكما قمت مرارن "

 "اإلرىابية"مف التدمير لمبنية التحتية  اميمن  افإنيا أكقعت قدرن  "إسرائيؿ"حماس، ككنتيجة لعمميات 
نا قمؽ جدم مف العدد المتزايد لمقتمى المدنييف فإف لدي اككما قمت أيضن  ،التابعة لحماس في غزة

كقؼ  نحك ك ما يجعؿ تركيزنا الرئيس اآلفكى ،لحياتيـ"إسرائيمييف"  كفقداف ،مف الفمسطينييف
ع باتجاه كقؼ فكرم تعميمات لمدف "كيرمجكف "كزير الخارجية  . كقد أعطيتإطبلؽ النار.
 "إسرائيؿ"عمؽ بكقؼ إطبلؽ النار بيف لمتا ـ2012 رباتفاؽ نكفمإلى كالعكدة  ،لبلعتداءات

 .(The White House, 21/7/2014)" كحماس في غزة
في   تجاه ما يحدث في التعبير عف مكاقفو "أكباماػ"أف أدبيات الخطاب السياسي ل الباحث ظيبلح
كصؼ أسر المقاكمة في حيف "اإلسرائيمية"،  االنتياكات تجاهتتجاكز حدكد العتاب لـ  ،غزة

بأسرع كقت ممكف" ك . كعمييـ إطبلؽ سراحو دكف شركط "عمؿ بربرم. بأنو "سرائيميإ"لجندم 
(The White House, 21/7/2014). 

 ايكمن  (15)بعد  ،في راـ اهلل "محمكد عباس"مع الرئيس الفمسطيني  القاءن  "جكف كيرم"عقد ثـ "
ريكي يدكر ككاف مضمكف السعي األم، اديدن حتـ 23/7/2014في مف القتاؿ في قطاع غزة، 

 لمد صبلحيات السمطة الفمسطينية ،عمى غزة "اإلسرائيمي"حكؿ كيفية استثمار الضغط العسكرم 
 "إسرائيؿ"مف  ما تعمؽ منيا بالمعابر بيف غزة ككبلن  اخصكصن ك  ،القطاعإلى  سيما األمنية الك 

 .(The Economist newspaper,30/8/2014) "كمصر
تفاىـ سياسي بيف إلى  كالكصكؿ ،كقؼ إطبلؽ النارإلى  ؿبالتحرؾ مف أجؿ التكص "كيرم"دأ كب"

كقؼ إطبلؽ النار مف  عمى مبادرة تنصـ 25/7/2014اقترح فيك ؛ "يف"اإلسرائيميالفمسطينييف ك
ساعة مف دخكؿ كقؼ إطبلؽ  48كبعد  ،ـ27/7/2014مف يـك  ابتداءن  ،لمدة أسبكع الجانبيف

كالفصائؿ الفمسطينية لمدخكؿ في  "إسرائيؿ"إلى  تقكـ القاىرة بتكجيو دعكة ،النار حيز التنفيذ
)بدر، " األزمة في غزةبػ"كحؿ دائـ لما كصفتيا الكثيقة  ،مفاكضات حكؿ كقؼ إطبلؽ نار مستداـ

2016 :98.)  
كضماف  ،ترتيبات لفتح المعابر كالسماح بدخكؿ البضائع كحركة الناس"كيرم" كثيقة تضمف تك 

لدفع يو إل عف السماح بتحكيؿ األمكاؿ فضبلن  ،القطاعكاف األحكاؿ المعيشية كاالجتماعية لس
فإف  ،نسانياإل أنو خبلؿ كقؼ إطبلؽ النارإلى كما أشارت الكثيقة  ،ركاتب المكظفيف العمكمييف

كما  ،األطراؼ كميا ستمتنع عف القياـ بأم عمميات عسكرية أك أمنية تستيدؼ الطرؼ اآلخر
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إلى  لالطعاـ كالدكاء كالمأك  عمى تقتصردكف أف  ،يةأنيا ستسمح بإيصاؿ المساعدات اإلنسان
األمـ المتحدة كاالتحاد  اكتحديدن  ،أف أعضاء األسرة الدكليةعمى كثيقة الكأكدت  ،سكاف القطاع

القطاع في  ؽ النارسيدعمكف أم كقؼ إلطبل ،األكركبي كالكاليات المتحدة كقطر كتركيا كغيرىـ
 .(26/7/2014إطبلؽ النار بغزة، الجزيرة نت،  لممزيد انظر: المقترح األمريكي لكقؼ)
 الجانبيف الفمسطينيأف المفاكضات المقترحة في القاىرة بيف إلى  "كيرم"كثيقة أشارت ك 
أف  عمى ككاف الرىاف األمريكي ،"ستناقش كؿ القضايا األمنية"بدعكة مصرية  "اإلسرائيمي"ك

اإلحالتيف السابقتيف لكقؼ إطبلؽ نار إلى  ةباإلضاف ،العبارة األخيرة ستناقش كؿ القضايا األمنية
يمكف أف تسيـ مجتمعة في تجاكز أم اعتراضات أك عقبات مف قبؿ  ،مستداـ كحؿ دائـ

 قد تقرأ حماس مثؿ ىذه اإلحاالت ؛"كيرم"فحسب منطؽ مساعدم  ،كحركة حماس "إسرائيؿ"
أنيا  عمى ف تقرأىاأ "إسرائيؿػ"في حيف يمكف ل ،أنيا تتضمف رفع الحصار عف قطاع غزة عمى

 .(7/8/2014المركز العربي لؤلبحاث، )ة دعكة لنزع سبلح المقاكمة الفمسطينية في قطاع غز 
كبالتأكيد كانت ىناؾ نقاط  ،الفمسطيني شعبإيجابية متعددة لصالح ال انقاطن  ةكاف في الكثيقلقد "

ا كقيادة حماس مع أخرل لصالح الجانب الصييكني، ككاف ىناؾ شبو قبكؿ ليذه الكرقة مف طرفن
عمى  كأصرٌ  ،"كيرم"رفض ىذه الكرقة المقدمة مف  بعض المبلحظات، لكف الجانب الصييكني

 ،العكدة لمكساطة المصرية، كنحف كنا مع الكساطة المصرية ألنيا بالنسبة لنا عمؽ استراتيجي
 .  (28/2/2018الظاظا، مقابمة، )" قةكدكلة عربية شقي ،كعمؽ قكمي

لرئاسة كالخارجية المصرية كأعمنت ا ،المصرم لمبادرتو-"اإلسرائيمي"لرفض با "كيرم"فكجئ 
أنفاؽ المقاكمة إلى  شرفعممت رفضيا لممبادرة ككنيا لـ تي  "إسرائيؿ"أما  ،ديؿ مبادرتياعترفضيا 

كقد  ،كأنيا تقدـ لحماس إنجازات كثيرة ،جيش االحتبلؿتسببت بإيقاع الخسائر في صفكؼ  التي
 ،كىذا ما ال تريده ،ممبادرة ىك اعتقادىا أنيا تشكؿ حبؿ نجاة لحماسلصر ككف سبب رفض مي

دكف دعكتيا أك دعكة السمطة الفمسطينية ، ـ26/7/2014عقد اجتماع باريس في إلى باإلضافة 
إلى  باإلضافة ،تركيا كقطر ،خصكـ القاىرة السياسييف عمى حيث اقتصر الحضكر "،إسرائيؿ"ك

يطالي فرنسا كبريطانيا كألمانيا  .(7/8/2014المركز العربي لؤلبحاث، )ا كا 
عف ضمانات  تبحث لذلؾ ،"السيسي عبد الفتاح"بصدؽ الرئيس  تثؽلتكف لـ  أمريكا أف يبدك

 ـ يكفلذلؾ  مقابؿكفي  ،تفضؿ قطر كتركيا ككسطاءكانت ك  ،خارجية لتطبيؽ التفاىمات
 .إال لمكساطة المصرية امستعدن "اإلسرائيمي"  االحتبلؿ

 شركط دكف مف لمنار افكرين  اكقفن  "نتنياىك" مف طمب "أكباما" أف "اإلسرائيمية" األكلى دت القناةأفاك 
 .(30/7/2014 المندنية، الحياة)
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في كؿ كاقترح  ،كقؼ إطبلؽ النارعمى  "يفاإلسرائيمي"أف يشجع المصرييف ك "كيرمكحاكؿ "
 ،أنو أصبح بينيما اتصاؿ مباشرب "كيرم"أبمغكا ، لكنيـ لذلؾع باتفاؽ المحادثات التي أجراىا الدف

ألنيـ أرادكا أف  "،كيرم"في القاىرة تحفظكا عمى مشاركة ، فكساطة أمريكيةإلى  كأنو ال حاجة
قادر عمى أف يؤدم دكر مصر السياسي التقميدم في  "السيسي"يظيركا أف نظاـ الرئيس الجديد 

، "كيرم"لقدس تحفظكا عمى زيارة كفي ا ،كال سيما مع قطاع غزة دكف تدخؿ خارجي ،المنطقة
نجازن  "،إسرائيؿ"أنو استعماؿ ضغط أمريكي عمى ك ألنيـ اعتقدكا أف األمر سيبدك  اضمنين  اكا 

 (.16/8/2014خكرم، ىآرتس، د ك )ربي لحماس
كيرم، )لقطع الطريؽ أماـ جيكد  "إسرائيؿ"المبادرة المصرية جاءت بعد التشاكر مع  يبدك أف"ك 

مصر السيسي( )فإف  "عباس" مبادرة تيدئة، مع العمـ كفؽ رئيس السمطة كقطر، كتركيا( لطرح
كلذلؾ قالت  ،في األياـ األكلى مف العدكاف طرح مبادرات سياسية كأكانت ترفض التدخؿ 

األعماؿ القتالية ىي المبادرة  إف المبادرة الكحيدة المطركحة كالمقبكلة لكقؼ": "نتنياىك" حككمة
 .(5: 2017، )المدىكف "ط"المصرية فق

 
 ب الرابع: المبادرة المصرية لوقف إطالق النارمالمط

بقيت الدبمكماسية المصرية  ـ7/7/2014غزة في قطاع عمى  "اإلسرائيمي"فكر اندالع العدكاف "
، حرب العاشر مف رمضاف لفي ذكر  "عبد الفتاح السيسي"أف خطاب الرئيس  حتى صامتة،

كثر مف أسبكع أل عدكافلكف إطالة أمد ال ،رؽ إلييا البتةلـ يتط ،ـ2014عدكاف اليكـ الثاني مف 
 (.16/7/2014األناضكؿ، ككالة )أبك عامر،  "كتصاعد التكتر دفع بمصر إلعبلف المبادرة

مبدأ تخفيؼ  عمى تعتمد ،بمبادرة لكقؼ إطبلؽ النارالعدكاف  شفبعد أسبكع مف تقدمت مصر "
إلى  "مبادرتيا" ـ14/7/2014بتاريخ قدمت )مصر السيسي( الحصار كليس إنياءه، حيث 

  .(5: 2017)المدىكف،  "الرأم العاـك اإلعبلـ 
 صيغة المبادرة المطروحة :أوًل 

 :كقد تضمنت البنكد التالية ،كانت ىذه أكؿ مبادرة سياسية معمنة عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي
 ،ىمية تحقيؽ السبلـ في المنطقةمنيا بأ ايمانن ا  ك  ،مف المسؤكلية التاريخية لمصر اانطبلقن  :أوًل 

 كالفصائؿ الفمسطينية "سرائيؿإ"مف  تدعك مصر كبلن  ،لمدماء اكحقنن  ،ركاح األبرياءأعمى  اكحرصن 
كما سيسفر  ،كالعنؼ المضاد ،كالعنؼ ،ألف تصعيد المكاقؼ انظرن  ،كقؼ فكرم إلطبلؽ النارإلى 

 مف الطرفيف. صالح أمو للف يككف  ،عنو مف ضحايا
 تي:طبلؽ النار باآلإالمنطمؽ يمتـز الطرفاف خبلؿ فترة كقؼ كمف ىذا 
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، مع اكجكن  اكبحرن  ا( عمى قطاع غزة برن hostilitiesسرائيؿ" بكقؼ جميع األعماؿ العدائية )إتقـك " .1
 .ك استيداؼ المدنييفأالتأكيد عمى عدـ تنفيد أم عمميات اجتياح برم لقطاع غزة 

( مف hostilitiesع غزة بإيقاؼ جميع األعماؿ العدائية )في قطا الفصائؿ الفمسطينية جميعتقـك  .2
طبلؽ الصكاريخ بمختمؼ إيقاؼ إمع  ،كتحت األرض اكبرن  اكبحرن  اجكن "إسرائيؿ"  قطاع غزة تجاه

 ك استيداؼ المدنييف.، أكاليجمات عمى الحدكد ،أنكاعيا
في ضكء استقرار  ،ع عبر المعابر الحدكديةبضائفتح المعابر كتسييؿ حركة عبكر األشخاص كال .3

 األكضاع األمنية عمى األرض.
 .سيتـ بحثيا مع الطرفيف ،بما في ذلؾ مكضكع األمف ،ما باقي القضاياأ .4

 أسموب تنفيذ المبادرة: :اثانيً 
لمتكقيت العالمي( لبدء تنفيذ  ا)طبقن  ـ15/7/2014يـك  مف اصباحن  9:00 الساعةتحددت  .1

إعبلف  فمساعة  12خبلؿ يقاؼ إطبلؽ النار تفاىمات التيدئة بيف الطرفيف، عمى أف يتـ إ
 كقبكؿ الطرفيف بيا دكف شركط مسبقة. ،المبادرة المصرية

كالفصائؿ الفمسطينية في القاىرة خبلؿ "اإلسرائيمية"  يتـ استقباؿ كفكد رفيعة المستكل مف الحككمة .2
استكماؿ ك  ،إطبلؽ النار قؼت ك يستكماؿ مباحثات تثبال ،ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة 48
 اف تتـ المباحثات مع الطرفيف كؿ عمى حدة )طبقن أجراءات بناء الثقة بيف الطرفيف، عمى إ

 (.ـ2012 لتفاىمات تثبيت التيدئة بالقاىرة عاـ
يمتـز الطرفاف بعدـ القياـ بأم أعماؿ مف شأنيا التأثير بالسمب عمى تنفيذ التفاىمات، كتحصؿ  .3

كمراجعة أم  ،، كمتابعة تنفيذىاعميو بما يتـ االتفاؽ مصر عمى ضمانات مف الطرفيف بااللتزاـ
 .(14/7/2014، المصرية األىراـ) ياـ بأم أعماؿ تعرقؿ استقرارىاقمف الطرفيف حاؿ ال

 قراءة في مضمون المبادرة: اثانيً 
ـ 2014 عدكاف خبلؿ ة المصرية لكقؼ إطبلؽ النارأف البنكد الكاردة في المبادر  يتضح لمباحث
 اندلعحيث  دكلة االحتبلؿ،التي لـ تمتـز بيا ك ـ، 2012 عدكافخبلؿ  تيدئةالكد ىي ذاتيا بن

بالتضييؽ عمى ما تعمؽ فيسكاء  ،عشرات المراتـ 2012لتيدئة يا خرقبسبب  ـ2014عدكاف 
أك التحكـ بالبضائع  ،غزةقطاع أك تكسيع المنطقة العازلة شرؽ حدكد  ،الصيد فيصيادم غزة 

 ."أبك سالـكـر "الكاردة عبر معبر 
 ،اكجكن  اكبحرن  ا( برن Hostilitiesطالبت المبادرة المصرية الجانبيف بكقؼ جميع األعماؿ العدائية )"

 ،"إسرائيمي"كىك تعريؼ  ،بأنيا عمميات عدائية ،كىذا تعريؼ جديد ألعماؿ المقاكمة الفمسطينية
تبر مقاكمتيـ نص يعإذ ال يمكف لمفصائؿ الفمسطينية التكقيع عمى  ،مما يستحؽ التكقؼ

حكؿ فتح المعابر  افضفاضن  اكجاء البند الثالث لممبادرة المصرية عائمن ، اعدائين  المشركعة عمبلن 
كىي الذريعة التي  ،رىنيا باستقرار األكضاع األمنية عمى األرض ثحي ،ضائعبلؤلشخاص كال

 .(16/7/2014" )أبك عامر، ككالة األناضكؿ، باستمرار"إسرائيؿ"  تعمنيا
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تحديدىا صباح يـك ب "،أسمكب تنفيذ المبادرة"ير في المبادرة المصرية ما جاء تحت عنكاف المثك "
 التي ،الفمسطينية في غزة مقاكمةمف قبؿ ال ااستيجانن  ىكىك ما الق ،لبدء التيدئة ـ15/7/2014

 غير مما يعني تجاىبلن  ،ت بالمبادرة مف اإلعبلـ دكف أف يتصؿ المصريكف بياممقالت إنيا ع
 .(16/7/2014)أبك عامر، ككالة األناضكؿ،  "ليا مبرر

التشاكر مع  ، دكف"إسرائيؿ"أف مصر صاغت المبادرة بالتنسيؽ الكامؿ مع  ؤكدىك ما يك 
 .، كىك ما فاجأىا بالفعؿفي غزة المقاكمة الفمسطينية

عمميات كقؼ ال أف يعمف أكالن بعمى المصرييف  ""عباسلفكرة طرحيا  االمبادرة المصرية تبنين كانت ك 
 ،يتـ البدء في تفاكض تفصيمي في قضايا مختمفة تتعمؽ بقطاع غزةثـ  ،العدائية مف الطرفيف

 "إسرائيؿ"مثؿ معبر رفح كمناطؽ الصيد قبالة سكاحؿ القطاع كالسياسة في المعابر الحدكدية مع 
ات ككاف الذيف عممكا في صكغ إعبلف كقؼ إطبلؽ النار كمركباتو رجاؿ االستخبار  ،غير ذلؾك 

 (.16/8/2014خكرم، ىآرتس، ك  دربي) المصريةبالتعاكف مع كزارة الخارجية  ،المصرية
دكف معرفة األمريكاف، كإلغبلؽ  "إسرائيؿع "خرجت بالتفاىـ ميبدك أف المبادرة المصرية قد كذلؾ 

 .كاسب سياسية بعد العدكافم كلتجريد حماس مف أم ،الباب أماـ أم دكر قطرم أك تركي
بيف الكقكؼ ضد المبادرة  ،اداخمين  اماس تجاه مصر كمبادرتيا لكقؼ العدكاف متباينن كاف مكقؼ ح"

 "اإلسرائيمي" لكف التعنت ،رغبة قيادة الحركة بمنح دكر قطرم كتركي فاعؿبيف ك .. المصرية
ة أسباب مكضكعيالخركج مف عنؽ الدكر المصرم، باإلضافة إلى  مىجعؿ حماس غير قادرة ع

اختراؽ في المبادرات األخرل، كمستكل التأثير المصرم عمى ممؼ قطاع  متمثمة في عدـ كجكد
 "ذاتية مرتبطة في بطء التعاطي مع الدكر المصرم كالتبايف في كجيات النظر غزة، كألسباب

 .(5: 2017المدىكف، )
 مف أعد المبادرة المصرية ال يرغب في التكصؿ إلى اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار بيفككاف 

ييتـ  ـكما أنو ل ،قطاع غزةعمى  عدكافال بإنياء امعنين  ـ يكفل "السيسي"ك ،اسحمك "إسرائيؿ" 
إحباط محاكالت حماس بتحقيؽ أم  حاالكالكسيط المصرم  ىككذلؾ  ،سكاء تـ تجديدىا أك كقفيا

، 3145 العبرية )الترجماتكتتمسؾ بشركطيا  ،مصر تتعامؿ مع حركة حماس بقسكةف ،إنجازات
 .(19/8/2014، "اإلسرائيمية" لعاشرةالقناة ا، رفيؼ درككر

 )كرقة بؿ يمكف تسميتيا ،ف ما قدمتو مصر ال يرقى إلى مستكل )مبادرة(يرل الباحث أ
 المفارقة ىنا أفذ، ك تنفيلمآلية  مف كتخمكطبلؽ النار، إل اتشترط كقفن صة، ك ناق :ألنيا ،مصرية(

في عيد ثـ  ،ـ(2009-2008)في عدكاف  "مبارؾ"في عيد مصر رعت مفاكضات التيدئة 
 !ط مسبؽ لكقؼ إطبلؽ النارادكف اشتر  ،ـ2012في عدكاف  "مرسي"
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 : مواقف األطراف من المبادرةاثالثً 
لبحث ، 15/7صباح االثنيف  ،طارئ عمى غير العادةاجتماع إلى "اإلسرائيمية"  دعت الحككمة"

كفي نفس الكقت عقد ، اليكـفي ذات  "إسرائيؿػ"ل "جكف كيرم"المبادرة المصرية بالتزامف مع زيارة 
 ابعد تأخر داـ أسبكعن  ،لبحث العدكاف عمى غزة ،في القاىرة اكزراء الخارجية العرب اجتماعن 

نضاج المبادرة إل بؿ ،اعفكين  اأف تزامف كؿ ىذه المقاءات كالزيارات ليس أمرن يعني كىك ما  ،كامبلن 
 .(16/7/2014بك عامر، ككالة األناضكؿ، )أ "المصرية عمى نار ىادئة

 ،"إسرائيؿ" )صكتالمصغر عمى المبادرة المصرية  "اإلسرائيمي"المجمس الكزارم صادؽ ك 
 .(15/7/2014، "اإلسرائيمي"التمفزيكف ( ك )15/7/2014
 .(15/7/2014، "اإلسرائيمي"مكقع ماكك ) التزاميا بالمبادرة ككقؼ إطبلؽ النار"إسرائيؿ"  أعمنتك 
باعتبار أنيا تحـر حركة حماس مف  ،ببنكدىا "يائير البيد" ئيمي""اإلسراكما أشاد كزير المالية "

، 21)عربي "أم تنازالت "تؿ أبيب"في حيف ضمنت أال تقدـ  ،أم إنجازات حقيقية عمى األرض
15/7/2014). 

فيما أثنت عمييا الدكؿ الحميفة لمصر، فقد اتصؿ العاىؿ السعكدم الممؾ "عبد اهلل"، في اليـك 
مبادرة، بالرئيس "عبد الفتاح السيسي" لمترحيب بيا، كقاؿ مكتب "السيسي" في التالي إلعبلف ال

بياف لو أف المكالمة لـ تمؽ المكـ عمى "إسرائيؿ"، بؿ أشارت إلى نزيؼ دـ المدنييف الذيف يدفعكف 
 .(31/7/2014، 21)مكقع عربي ثمف مكاجية عسكرية ليسكا مسؤكليف عنيا 

تؿ "، كأعفت "اإلسرائيمي"ألنيا تبنت المكقؼ  ،درة المصريةرفضت فصائؿ المقاكمة المباكقد "
طبلؽ سراح األسرل،  مف أم "أبيب تعيد بشأف تخفيؼ الحصار المفركض عمى القطاع كا 

بعدما تبيف استحالة تحقيؽ األىداؼ  ،عدكانيا إلنياء امخرجن "إسرائيؿ"  منحتأنيا  إضافة إلى
 .(22/7/2014، تقريرالنعامي، ) "يةعبر الضربات الجك  ليذا العدكافالتي كضعتيا 

حيث نسقت  ؛يتعمؽ األكؿ بالشكؿ ،يعكد ىذا المكقؼ إلى اعتباريف في نظر المقاكمةك "
كيتعمؽ الجانب الثاني  ،كلـ تنسؽ مع المقاكمة "اإلسرائيمي"السمطات المصرية مع الجانب 

عمى التداعيات  حيث لـ يسبؽ كقؼ إطبلؽ النار الذم دعت إليو مصر أم اتفاؽ ؛بالمضمكف
كرفع الحصار  ،غزةقطاع  عدكانيا عمى"إسرائيؿ"  مثؿ ضماف عدـ تكرار عميو،المترتبة 
 "انتكاسة لمدكر المصرم ىكيعد ىذا الرفض لممبادرة المصرية بصيغتيا األكل ،يوعم المضركب

 (.2: 2014، )نصار
اؿ لطرح قضية تجريد أنيا تفتح المجك جميع فصائؿ المقاكمة أنيا لـ تيستشر فييا، كأكدت "

في تحقيقو عبر "إسرائيؿ"  سيما الصكاريخ، كىذا ما لـ تفمحال في القطاع مف سبلحيا،  المقاكمة
 .(22/7/2014، تقريرالنعامي، ) "استخداـ القكة
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كرفضت أم كقؼ إلطبلؽ النار دكف  ،لـ تتسمـ أم مبادرة متكاممة أنياحماس  حركةأعمنت ك "
طبلؽ  ،ككقؼ استباحة الضفة الغربية ،كفتح المعابر ،فع الحصارتحقيؽ المطالب الكطنية بر  كا 

عمى  "فيتك"مع العمـ أف حماس ليس لدييا .. اصفقة التبادؿ الذيف اعتقمكا مؤخرن سراح أسرل 
نقطة الضعؼ التي كاكبت جيكد مصر  فلك ،"إسرائيؿ"الكساطة المصرية إلبراـ التيدئة مع 

ببنكد التيدئة مف "إسرائيؿ"  ع إلزاـأنيا لـ تستط ،ـ2012 منذ تيدئة ،ييفخبلؿ العاميف الماض
 .(16/7/2014)أبك عامر، ككالة األناضكؿ،  "ذلؾخبلؿ عدـ تكفر ضمانات تمنعيا مف 

بسبب ممارستيا العدائية  (مصر السيسي)عدـ رغبتيا بأف يأتي الحؿ مف طرؼ بيمت حماس كات  
، "مرسي"المكقعة في عيد  ـ2012تفاىمات  عمى الرغـ مف أف المبادرة مبنية عمى ،تجاىيا

ىذه الفكرة بتكضيحو أف ممؼ العبلقة مع حماس بيد المخابرات  "أبك مرزكؽ ىمكس"فند ك 
كأف حماس أكضحت بأف  ،بغض النظر عف الرئيس أك الجية التي تحكـ مصر ،المصرية

ال يعني الرفض  انن كمضمك  اعتذارىا عف قبكؿ المبادرة المصرية بالطريقة التي خرجت فييا شكبلن 
لكف أم حؿ يجب أف يمبي حقكؽ  ،أنو ال حؿ بدكف مصرك  ،الدكر المصرم عمى أك االعتراض

 .(27/7/2014)صحيفة الدستكر األردنية،  نيالشعب الفمسطي
كالدعـ  ،التي عدت نفسيا أكثر مف كسيط (مصر مرسي)بيف مكقؼ أبك مرزكؽ" "قارف ك 

مصر )مكقؼ بيف ك ، ـ2012 عدكافة كزرائو لغزة أثناء بزيار  متمثبلن  ،السياسي الذم تمقتو
قراءة حماس إلى كما أشار  ،الذم عد نفسو مجرد كسيط يساكم بيف الضحية كالجبلد (،السيسي

كستعطي الضكء  ،ياألنو في حاؿ رفضيا ستحرج ،"جاءت إلحراج حماس لممبادرة بأنيا
فيذا يعني  عمييا، نب حماسكفي حاؿ المكافقة مف جا ،غزة يضربل "نتنياىكػ"األخضر ل

عبلف ىزيمة المقاكمة  كنضعو عميو ألنو حينيا لـ يكف بيف أيدينا ما يكفي لنفاكض ،االستسبلـ كا 
 .(27/7/2014، المرجع السابؽ)كؿ شيء" نا ككف قد خسر نككقتيا  ،الطاكلة عمى

 عمى ريخإطبلؽ الصكابكذلؾ ، لمبادرة في ساحة المعركةت ارفضحيف تجسد رد المقاكمة قد ك 
عبلف المقاكمة بجم"اإلسرائيمية"،  تكطناالمست ع فصائميا أنيا لف تمتـز بالمبادرة المصرية يكا 

 .لـ يتـ تعديميا ما ،بشكميا المطركح
تسبب رفض المقاكمة بحرج ك  ،ا لرفضياا مقنعن رفضت مصر تعديؿ المبادرة دكف أف تعطي سببن ك "

تيامو عبلنية الو كصؿ األمر ببعض أركاف حزب حتى ،كأظيره بمظير الفاشؿ "نتنياىكػ"شديد ل
كصرح قائبل:  ،كالبدء بشف الحممة البرية ،عدكافتكسيع الإلى  "نتنياىك"مما دفع  ،بالفشؿ كالعجز
 اغالين  اسكؼ تدفع ثمنن حماس ، يذا كسعنا العممية العسكرية ضدىال ،لنا بديبلن  ؽً بٍ "حماس لـ تي 

 (.15/7/2014، سرائيمي""اإلمكقع ماكك ) "رفضيا كقؼ النار عمى
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، المقاكمة الفمسطينية المسؤكلية عف تبعات رفضيا المبادرة المصريةالرئاسة المصرية حممت ك 
حركة حماس المسؤكلية عف تبعات رفض  "سامح شكرم" المصرمخارجية المؿ كزير يث حح

بعد تقديـ ؿ االمدنييف الفمسطينييف التي ستس كاعتبر أنيا تتحمؿ المسؤكلية عف دماء ،المبادرة
 .(16/7/2014 لندف، ،العربي القدس) المبادرة

 اتصاالت مكثفة مف أجؿ قبكؿ حماس كفصائؿ أخرل بالمبادرة المصرية أف ىناؾ"شكرم"  أكدك 
 ايتمبادر  عمى تعديؿ أم إجراء تـزتع ال كأف مصر، (17/7/2014، ك16/7/2014، البياف اإلماراتية)

 نفس في تصب كتركيا قطر جيكد أفك  ،(22/7/2014 المصرية، الشركؽ) بغزة" النار إطبلؽ لكقؼ
 .(28/7/2014، لندف، العربي القدس) يةالمصر  المبادرة ىدؼ
 سباب رفض المبادرة المصرية: ممخص ألارابعً 
 :أسباب فمسطينية عامة. أ
 ليا، إذ لـ ءبأنيا إقصا ،كعمى رأسيا حماس ،فصائؿ المقاكمة رأت طريقة طرح المبادرة: -

أنيا بكقت مناسب، ك "إسرائيؿ"  شاكرات كافية مع الفصائؿ، بينما تـ التشاكر فييا معتسبقيا م
، اكقد رأت حماس أف المبادرة تجاىمتيا تحديدن  عمييا،غرض فرض شركط ب كانت باألساس
د كما أف الجيا ،تسميميا لحركة الجياد اإلسبلمي، كليس لقيادة حماس مباشرة إذ جرل

 .فقط ؿ إعبلميا بالمبادرةاشتكت مف عدـ مشاكرتيا، ب
 الفصائؿ أف مصر لـ تسارع في التكسط لحؿ أزمة العدكاف، رأت توقيت طرح المبادرة: -

لمنع أم جيد تقكده دكؿ ال تتمتع بعبلقات جيدة  ،اكأنيا تحركت بعد العدكاف بأسبكع تقريبن 
 8ـ شجب ضعيؼ يك مصر بكاكتفت  ،يكليك 7بدأ العدكاف يكـ فقد  ،مصر كتحؿ محميا مع

 .يكليك 13طرحت المبادرة في بينما ، يكليك
األىداؼ المتفؽ  آلية كاضحة كضمانات تضمف تنفيذ تضمففيي ال ت اآلليات والضمانات: -

"إسرائيؿ"  كرفع الحصار كفتح المعابر بعد كقؼ إطبلؽ النار، باإلضافة إلى إجبار ،عمييا
"كفاء محرريف في صفقة ـ، كاإلفراج عف األسرل ال2012عمى االلتزاـ بشركط تيدئة 

 (.7: 2017المدىكف، ) الذيف تـ اعتقاليـ عقب اختطاؼ كمقتؿ المستكطنيف الثبلثة، "األحرار
 :ألنيا ،ليا أسباب رفض حماس. ب
 .كتعترؼ باتفاقية أكسمك كتكابعيا قدـ حماس ككأنيا تقرتي  .1
 .بشكؿ مباشر، أك بشكؿ ضمني "إسرائيؿ"تيقدـ حماس ككأنيا تعترؼ بػ .2
 .، كقد ال تعقدشير بعد ماالمطالب الفمسطينية، عدا كقؼ إطبلؽ النار إلى تحيؿ كؿ  .3
.تضع كؿ المسؤكلية في يد السمطة، ككأنيا الطرؼ الفمسطيني الكحيد، كتمغي دكر الفصائؿ .4
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الثقة  أضحى عامؿ ،فبعد التراشؽ اإلعبلمي بيف حماس كمصر ؛غياب الثقة بيف الطرفيف .5
 (.8-7: 2017دىكف، الم)ليا  اكمتحمسن  امؤيدن ككاف  ،"ألحمداعزاـ "بيا بينما رحب  ،اغائبن 
 : تعديل المبادرةاخامسً 

الرأم العاـ، كلـ تستجب مصر  عمييا مكقؼ حماس كيحرض ظؿ اإلعبلـ المصرم يياجـ
العدكاف الشرس، حيث طكرت مبادرتيا عبر  لمطمب التعديبلت إال بعد شير إضافي مف

 :التالية ة لمكفد المكحد تتضمف البنكدالتي قدمت كرق ،الخارجية المصرية
، مع التأكيد عمى عدـ اكجكن  اكبحرن  ابكقؼ جميع األعماؿ العدائية عمى قطاع غزة برن "إسرائيؿ"  تقـك .1

 .عمميات اجتياح برم لغزة، أك استيداؼ المدنييف تنفيذ أم
، "سرائيؿ"إطاع تجاه الق الفصائؿ الفمسطينية في غزة بإيقاؼ جميع العمميات العدائية مف جميعتقـك  .2

، مع التأكيد عمى "اإلسرائيمية"، كبناء األنفاؽ خارج حدكد القطاع في اتجاه األراضي اكجكن  اكبحرن  ارن ب
 .كاليجمات عمى الحدكد، أك استيداؼ المدنييف ،إطبلؽ الصكاريخ بمختمؼ أنكاعيا قاؼإي

 األفراد، كالبضائع، كمستمزمات كغزة، بما يحقؽ إنياء الحصار، كحركة "إسرائيؿ"فتح المعابر بيف  .3
 عمييا لمضكابط التي يتـ االتفاؽ اإعادة اإلعمار، كتبادؿ البضائع بيف الضفة كغزة كالعكس، طبقن 

 .كالسمطة الفمسطينية"اإلسرائيمية"  السمطات بيف
، اجين ( أمياؿ بحرية، كتتـ زيادتيا تدري6حرية الصيد في المياه اإلقميمية الفمسطينية في غزة لمسافة ) .4

 .، كذلؾ بالتنسيؽ مع السمطة الفمسطينيةابحرين  ( ميبلن 12ما ال يقؿ عف )كب
بمساعدة السمطة الفمسطينية بإصبلح البنية األساسية التي تضررت في "اإلسرائيمية"  قياـ السمطة .5

الدعـ الطبي البلـز لممصابيف،  غزة، كتدبير مستمزمات اإلغاثة الكريمة لمنازحيف، كتقديـ قطاع
خارج القطاع، كسرعة إدخاؿ المساعدات إلى  عبلج طبي مؤىؿإلى  الحاالت التي تحتاج بلءخا  ك 

 .القطاعإلى  كمكاد اإلغاثة اإلنسانية
كالمنظمات الدكلية بتدبير المكاد "اإلسرائيمية"،  قياـ السمطة الفمسطينية بالتنسيؽ مع السمطات .6

إلى  بما يحقؽ سرعة عكدة النازحيف لخطة زمنية محددة، اقصد إعمار القطاع، طبقن  األساسية
 .عاجمة منازليـ كأسبقية

تقديـ المساعدات اإلنسانية العاجمة، كاإلسراع في تدبير األمكاؿ بتناشد مصر المجتمع الدكلي  .7
 .(6: 2017)المدىكف، لخطة زمنية محددة اإلعادة إعمار غزة طبقن  البلزمة
مزيد مف ؿ حك  كزتر لمصرية المعدلة قد ا ةأف التغيير المممكس في المبادر  حثيبلحظ البا

ضافة بند حرية الصيد، ، ابرعمال ةركحب فيما يتعمؽيؿ صتفال ة ميمأخرل نقاطنا  كذلؾ ضيفتكأكا 
 ةكضماف دخكؿ المساعدات الطبي ،بو بفعؿ العدكاف الدمار الذم لحؽنتيجة حكؿ إعمار قطاع، 

شراؼ دكلي كاف  الضغكط عديؿ بعد تمؾتالأف  احثالب لير ك  .كاإلنسانية لمقطاع، كذلؾ بإشراؾ كا 
 "اإلسرائيمي". في كجو العدكاف شعبيا مكدصكبعد  ،بات المقاكمة عمى مبادئيا كشركطياثبفعؿ 
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 المبحث الثاني: إدارة المفاوضات غير المباشرة خالل العدوان
 

 المطمب األول: تشكيل الوفد الفمسطيني الموحد
 التمييد لمتفاوض:. أ

كتائب الناطؽ باسـ  "أبك عبيدة"خرج  ،ـ8/7/2014في ، ك بيكـ كاحد عدكافعقب اندالع ال
العدكانية  : كقؼ الحممةأوًل  ؛كالتي تضمنت ،القساـ كأعمف شركط حماس لكقؼ إطبلؽ النار

ككقؼ الغارات  ،قطاع غزة عمى : كقؼ الحممة العدكانيةاثانيً  ؛كالقدسالغربية ضد الضفة 
كفاء "فراج عف محررم صفقة : االلتزاـ باإلاثالثً  ؛ـ2012اتفاؽ  كااللتزاـ ببنكد ،كتحميؽ الطائرات

: الكؼ عف تخريب المصالحة الفمسطينية كرفع اليد عف ارابعً  ؛أعيد اعتقاليـ فالذي" األحرار
 .(8/7/2014يكتيكب، )مكقع كتائب القساـ،  التدخؿ في الحككمة الجديدة كاستحقاقاتيا

 ،أنو قد حاف الكقت لتحقيؽ إنجاز سياسي"إسرائيؿ"  تالمفاكضات ظنالحديث حكؿ  مع بدايةك 
كقؼ إطبلؽ النار دكف رفع الحصار عف  عمى حماس لف تكافؽ" بأف "خالد مشعؿ"بينما أعمف 

أم اتفاؽ يجب أف كأف  ،طبلؽ النارإل اة تتضمف فقط كقفن نىد عمى فحماس لف تكافؽ ،غزة
يكجد لمحركة ثبلثة أنو كما  ،مفمسطينييفكمكاسب اقتصادية ل ،طكيؿ األمد اسياسين  يتضمف حبلن 

: اإلفراج عف المعتقميف في اثانيً  ؛غزة عمى عدكانيا "إسرائيؿ": كقؼ أوًل  :مطالب أساسية
 .": إنياء حصار غزةاثالثً  ؛كعف الذيف تـ اعتقاليـ عقب قتؿ المستكطنيف الثبلثة ،الضفة

 The Telegraph, 17/7/2014)) 
 ،استراتيجيةكمحاكالت تنفيذ عمميات  ،"إسرائيؿ"بلؽ الصكاريخ نحك إطالمقاكمة  فصائؿككاصمت 

بالتكازم مع تفضيميا إدارة  ،يجكميةالنفاؽ األعبر المحتؿ  لمداخؿبما في ذلؾ التسمؿ 
 .المكاجية فيلتحقيؽ الحد األقصى مف إنجازاتيا  ،المفاكضات تحت النار

طالما استمر  ،اسية كالعسكرية ستزدادف احتماؿ تكسيع إنجازاتيا السيأتقدر قيادة حماس ب"
 االفصؿ الكحيد الذم لي ا فإففي نظرىك  ،اتفاؽ كقؼ النارإلى  إطبلؽ الصكاريخ قبؿ الكصكؿ

كفي إطار ذلؾ اختارت حماس بدء المفاكضات عمى كقؼ  ،ىك الصبر كالصمكد"إسرائيؿ"  عمى
 (.21/7/2014، معاريؼيدليف كآخركف، ) "النار

 ،تغيير مكقفيا عمى أجبر مصر"اإلسرائيمي" يقاعيا خسائر بجيش االحتبلؿ صمكد المقاكمة كا  "
أبك "فأشعرت حماس عبر  ،خشية مف خسارة دكرىا كبلعب إقميمي فاعؿ لصالح قطر أك تركيا

 (.21/7/2014 ،الجزيرة نت) "ااستعداد لتعديؿ مبادرتي عمى أنيا "مازف
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كاتفؽ ، ـ21/7/2014 بتاريخ ؿ في الدكحةاألك  "مشعؿ"-"عباس"خبلؿ ىذه المرحمة جرل لقاء "
طرحت السمطة في قد ك  ،لقاىرة لئلسياـ في التفاكضإلى ا "عزاـ األحمد"فيو عمى تكجو 

 .(3/9/2014 ،70)مركز الزيتكنة، تقدير استراتيجي  "فكرة ىدنة مؤقتة لمتفاكض ـ23/7/2014
الجياد السمطة ك ضـ ممثميف عف  ،د لمتفاكضتشكيؿ كفد مكح ـ29/7/2014تقرر في ك "

التي شكمت في نياية األمر ك  ،كتمت بعد ذلؾ بمكرة كرقة المطالب الفمسطينية المكحدة ،كحماس
المرجع السابؽ، ) "ـ27/8/2014الذم تـ التكصؿ إليو في  ،أساس اتفاؽ إطبلؽ النار

 .(29/7/2014( ك )الشرؽ األكسط، 3/9/2014
 "ىدنة إنسانية في غزة لمدة ثبلثة أياـإلى  التكصؿ "كيرمجكف "ك "باف كي مكف"أعمف كما "

 .(1/8/2014)فمسطيف أكف اليف، 
 ،"إسرائيؿ"القاىرة مف أجؿ خكض مفاكضات غير مباشرة مع إلى  الذىاب عمى كافقت حماسك "

 عمى أف ال يقتصر الكفد عمى ضمف كفد مكحد كأصرت ،أساس تعديؿ المبادرة المصرية عمى
 كما اشترطت انسحاب القكات البرية ،فصائؿ الفمسطينيةبؿ أف يضـ بقية ال ،فتح كحماس
كتـ اإلعبلف عف  ،قكاتيا"إسرائيؿ"  بتحفس ،تحقؽ ما طمبتوقد ك  ،مف قطاع غزة"اإلسرائيمية" 
المركز ) "ـ5/8/2014الثبلثاء يكـ صبيحة مف الساعة الثامنة  مف ابدءن  ،ساعة (72)ىدنة لمدة 

 .(4/8/2014 ،الفمسطيني لئلعبلـ
قرر سحب  الذمك  ،المقمص لمشؤكف األمنية"اإلسرائيمي"  طغت عمى اجتماع الطاقـ الكزارمقد ك "

 .(4/8/2014)جرايسي، الغد األردنية، " "ؿأمأجكاء "خيبة  ،مف القطاع وقكات
""، منيـ "إسرائيميكف"كاعترؼ قادة عسكريكف  :قائد سبلح البحرية السابؽ إليعازر مرـك  ، قائبلن

 ،كالعالـ معو ،ألف الجيش فكت فرصة تدمير حماس ،لة عسكرية غير جيدةأننا كصمنا إلى حا"
كقادرة  ،فحماس بقيت عمى حاليا ،كبات اليكـ ال يممؾ خيارنا عسكرينا ،لكنو أنجز نصؼ ميمة

 (.4/8/2014)القدس العربي، ا" عمى إطبلؽ النار نحك "إسرائيؿ" رغـ جراحي
فقد أصبحت حماس  ،جيدة صارت ء التيدئةاالت بقاىك أف احتم"إسرائيؿ"  التقدير في كافكما "

كخرجت القناة القطرية مف  ،المصرية مبادرةالببعد ثبلثة أسابيع مف الرفض المتكرر تقبؿ 
 أف ما كانت تستطيع الحصكؿك  ،اباىظن  اأف إصرار حماس يكمفيا ثمنن "إسرائيؿ"  كررتك  ،الصكرة
ف كبار  ،قتيبلن  (1800)عد ب عميو ستحصؿ ،في القطاع قتيبلن  (200)بعد  عميو قادة األمف كا 

ت الكاليات المتحدة عف ككفٌ  ،بالقناة المصرية أثبت نفسو "اإلسرائيمي"عمى يقيف مف أف التمسؾ 
 (.6/8/2014ىرئيؿ، ىآرتس، ) "الحديث عف المبادرة القطرية
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 :تشكيمة الوفود. ب
فمسطيني مشترؾ مف نشأت فكرة تشكيؿ كفد  ،تدعمياألنيا ألف حماس ترغب في الكحدة ك "

كانت العبلقة بيننا كبيف مصر شبو ك لخكض مفاكضات كقؼ إطبلؽ النار،  ،مجمكع الفصائؿ
 ،مثؿ الجكالت السابقة ،كبالتالي لـ يقبؿ المصريكف أف نتفاكض معيـ مباشرة كحماس ،متكترة

 .كفدىذا المبرر لتشكيؿ الكاف ك  ،كفد برئاسة شخصية فتحاكيةالف يككف أبككانت مصر تقبؿ 
إقميمية  ،متعددةسياسية كلـ يكتب ليا النجاح ألسباب  ،ككانت قد دخمت كساطات تركية كقطرية

تمبي مطالب  ،كطنيةسياسية ك  ميدانيةقطؼ ثمار إلى  ف نصؿأرادت حماس أكقد  ،كداخمية
عاقت أنيا بأ اال تتيـ حماس الحقن  حتى قبمنا بيا كلما عرضت ىذه الفكرة ،الشعب الفمسطيني

ترأسنا الكفد سكاء  ،اتمامن  ككنا ندرؾ ،خرلأماـ تعثر جيكد أ اخصكصن  ،راء مفاكضاتإجنية مكاإ
 .(10/5/2018لحية، مقابمة، ا) "يمر شيء دكف مكافقتنا أك تحقيؽ شركطنا فأنو ل ،ـ لـ نترأسوأ
خالد " لحماس مف خبلؿ رئيس المكتب السياسيحماس كاف ىناؾ اتصاؿ بيف قيادة حركة ك "

 ،عضاء مف الفصائؿأعمى أف يتـ تشكيؿ كفد يضـ "، كاتفؽ أبك مازف"السمطة يس رئك  "مشعؿ
كفصائؿ منظمة كحزب الشعب الشعبية كالديمقراطية  يتيفالجبك  فتحك ، اإلسبلمي الجيادك  )حماس
سبلمي كالجبية حماس كالجياد اإلمف  ،الخارجمف كتـ تشكيؿ كفد مف الداخؿ ك  ،التحرير(
خرل رشحت فتح أكمف جية ، ضائنا المشاركيفأعتكافقنا عمى ترشيح  مف جية، بعد أفالشعبية 

عدد مف  الكفد المشترؾتشكؿ . ك المفاكض عضائيا في الكفدأكالجبية الديمقراطية كحزب الشعب 
ف مك عزت الرشؽ،  -محمد نصر -بك مرزكؽأف حماس )مف الخارج: مكسى ع ،عضاءمف األ

لكف بسبب  ،العممي عماد نامع خرجف يألمفترض امف كاف ك  ،زياد الظاظا -غزة: خميؿ الحية
ف كع ،فيصؿ أبك شيبل( -ماجد فرج -ف فتح: )عزاـ األحمدكع ،تعذر ذلؾ( عدكافصابتو في الإ

ف عك ، ف الجبية الشعبية: )ماىر الطاىر(كع ،خالد البطش( -الجياد اإلسبلمي: )زياد النخالة
الحية، مقابمة، ) "شعب: )بساـ الصالحي(الف حزب كع ،الجبية الديمقراطية: )قيس عبد الكريـ(

10/5/2018). 
، "عزاـ األحمد"رئيس الكفد الفمسطيني ك  فتححركة القاىرة عضك المجنة المركزية لإلى  ككصؿ

عضك المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية، كرئيس  "قيس عبد الكريـ"ك ،"بساـ الصالحي"ك
 "محمد نصر"د حركة حماس الذم يضـ كف ، ثـ كصؿ"ماجد فرج"جياز المخابرات المكاء 

المكجكد في القاىرة  حماس جانب نائب رئيس حركةإلى  ،قادميف مف قطر "عزت الرشؽ"ك
نائب األميف  "نخالةالزياد "كما كصؿ كفد حركة الجياد االسبلمي برئاسة ، "مكسى أبك مرزكؽ"

 .(4/8/2014 )الشرؽ األكسط،العاـ لمحركة 
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الجياد حركة عف  "خالد البطش"كعف حركة حماس  "زياد الظاظا"ك "خميؿ الحية"إلى  إضافة
عضك المكتب السياسي لمجبية الشعبية  "ماىر الطاىر"اإلسبلمي، كجميعيـ مف غزة، ككذلؾ 

 فتح.حركة عف مف غزة  "فيصؿ أبك شيبل" االحقن ثـ انضـ ، لتحرير فمسطيف
 عدكافال كقؼ أبرزىاك  ،لمتيدئة يامطالب عمى في القاىرة الفمسطينية كأعمف عف تكافؽ الفصائؿ

طبلؽ الحصار كفؾ  أكف فمسطيف)ك ( 4/8/2014 ،العربي القدس) "كفاء األحرار"صفقة  لأسر  كا 
 .(4/8/2014 ،األكسط الشرؽ)ك  (3/8/2014، اليف

)فمسطيف أكف  "اإلسرائيمي"مع االحتبلؿ  ساعة (72)مدة عمى كقؼ إطبلؽ النار ل ثـ تبلىا مكافقة
 .(5/8/2014)الحياة لندف، ك ( 4/8/2014اليف، 

اتفقت  قد ف الفصائؿ الفمسطينية التي التقت في القاىرةألككالة فرانس برس  "ماىر الطاىر" أكدك 
 ،مف قطاع غزة"اإلسرائيمية"  كانسحاب القكات ،طبلؽ النارإكقؼ " :برزىاأعمى مطالب مكحدة 

 االمطالب الفمسطينية تتضمف أيضن أف ك  ،"ممعابرلمف فتح  عميو كفؾ الحصار بكؿ ما يترتب
طبلؽ سراح أسرل صفقة ابحرين  ميبلن  (12)حقكؽ الصيد البحرم بعمؽ " الذيف "كفاء األحرار" ، كا 

طبلؽ ،أعيد اعتقاليـ  .(4/8/2014 )القدس العربي، لندف،" راح نكاب المجمس التشريعيس كا 
ية اتفقت فيما بينيا عمى كرقة أف الفصائؿ الفمسطين "قيس عبد الكريـ"عف  نقمت ككالة ركيترزك 

 ،مف غزة"اإلسرائيمية"  انسحاب القكات"ىي:  طبلؽ النارإمكحدة تتضمف أربعة شركط لكقؼ 
فراج عف كاإل ،الذيف جرل اعتقاليـ"كفاء األحرار" سرل صفقة أفراج عف اإلك  ،نياء الحصارا  ك 

ىناؾ أف ك  ،عمارإعادة اإلكالبدء في  ،عف الدفعة الرابعة مف األسرلك  ،التشريعيالمجمس  نكاب
 .(65: 2015الزيتكنة، مركز ) تفاصيؿ لكؿ ىذه النقاط"

)القدس العربي،  حماس اتفاؽ الفصائؿ الفمسطينية عمى ىذه المطالبحركة في كؿ سؤ كأكد م
4/8/2014). 
القضية ليست سيمة، .. كأف ايجابين إالمقاء الفمسطيني المصرم كاف " فأ "عزت الرشؽ" أكدك 

ىناؾ محاكالت مف االحتبلؿ لمنع الشعب ك  ،اصعب جدن ت كالجيد عمى ىذه الجبية فاكضافالم
 .(3/8/2014 ،اليف فمسطيف أكف)" مف قطؼ ثمار الصمكد كالتضحياتالفمسطيني 

أنو في حاؿ أصرت  ،كقالت مصادر فمسطينية قريبة مف اجتماعات الكفد الفمسطيني في القاىرة"
فإنو  التفاكض بشأف المطالب الفمسطينية؛القاىرة ك إلى  كر"إسرائيؿ" عمى مكقفيا الرافض لمحض

تزامات إلقناعو بقبكؿ االل "اإلسرائيمي"مف المرجح أف يتكاصؿ الطرؼ األمريكي مع الجانب 
في كجيات النظر عمى المبادرة  اكتطابقن  اأف ىناؾ تكافقن ك نار دائـ، المترتبة عمى كقؼ إطبلؽ 

 .(4/8/2014 )الشرؽ األكسط، "حدةكالكرقة الفمسطينية المك  ،المصرية



 

259 
 

مع حماس في شركط التسكية  القاىرة إلتماـ التفاكض غير المباشرإلى  "إسرائيمي"خرج كفد ثـ "
 (.6/8/2014ىرئيؿ، ىآرتس، ) "الجديدة في القطاع

كمبعكث رئيس  ،"يكسي ككىيف"مستشار األمف القكمي )ىـ:  ،ككاف األعضاء في فريؽ التفاكض
كرئيس القسـ السياسي  ،"يكراـ ككىيف" "الشاباؾ"كرئيس  ،"مكلخك سحاؽمي "إالمحاالكزراء 

كرئيس قسـ التخطيط في ىيئة القيادة العامة المكاء  ،"عامكس جمعاد"األمني في كزارة الدفاع 
كلـ يكف أم دبمكماسي  ،عف االتصاالت ابعدت كزارة الخارجية تمامن كقد أي  ،"نمركد شيفر"
 (.16/8/2014كخكرم، ىآرتس،  ربيد) فريؽ التفاكضفي  اعضكن  "إسرائيمي"

 فبلحظنا:، (متناقضة)بدت ككأنيا مختمفة، خبلؿ ىذه الفترة أرسمت رسائؿ سياسية 
 كحفاظو عمى كحدتو ،عمى خبلؼ ما كاف قبؿ ىذه الفترة ،كحدة الكفد المفاكض الفمسطيني .1

 مسيرة التفاكض. التي شابت صعكباتبعض ال رغـ ،كقؼ إطبلؽ النارإلى  الكصكؿ حتى
مف خبلؿ  ،التبني السياسي العمني لمطالب المقاكمة الفمسطينية ككحدة المطالب الفمسطينية .2

 الكرقة الفمسطينية التي سممت لمقيادة المصرية.
 التفاىـ الممكف.إلى  استخداـ السمطة عبلقتيا اإليجابية بالنظاـ المصرم لمكصكؿ .3
الحد الذم ال يضر بالتزامات السمطة تجاه لى إ ،ضبط سقؼ تضامف الضفة الغربية مع غزة .4

 "أبك مازف".خطاب ليمة نفس ات مع المحتجيف في كتنفيذ اعتقاالت كخكض مكاجي "إسرائيؿ"
كبالرغـ  ،المميد لبلنضماـ لمحكمة الجنايات الدكلية "ميثاؽ ركما"المماطمة في التكقيع عمى  .5

إال أف السمطة  ،إتماـ ىذه الخطكةمف كؿ المطالبات لقيادة السمطة كتيديدىا المتكرر ب
بالتكقيع عمى  اكطالبت الفصائؿ جميعن  ،ايكمن  (51)كجدت طريقة لتأخيرىا عمى مدل 

 .االنضماـ لمميثاؽبمذكرات تخكليا 
عمى خط  ،حماس إلىالنظاـ المصرم منو إلى  الحرص عمى الحفاظ عمى مكقؼ أقرب .6

مبادرة المصرية مبنية عمى تفاىمات كالتأكيد المتكرر عمى أف ال ،األزمة بيف الطرفيف
تسببيا بالخسائر إلى  كاإلشارة ،ا مف ذلؾكالتشكيؾ في نكايا حماس انطبلقن  ،ـ2012

)مركز الزيتكنة، كجكد الحؿ في الكرقة المصرية إلصرارىا عمى القتاؿ بالرغـ مف  ،كالضحايا
 (.3/9/2014، 70رقـ تقدير استراتيجي 

بيف سمكؾ يرغب في التعامؿ اإليجابي مع األداء ما جمع قد ذكره ما سبؽ أف يبلحظ الباحث 
كبيف  ،برككبيا كبالتماىي مع المكجة أ إما ،البطكلي لممقاكمة كالضغط الشعبي الكاسع المؤيد ليا

التي كجد التيار المؤيد لمسار التسكية كالمتساكؽ مع البيئة اإلقميمية  ،حالة االرتباؾ كالضيؽ
ة حماس قد اضطرت لدخكؿ كفد التفاكض الفمسطيني المشترؾ، لعدـ . كيبدك أف حركنفسو فييا

 ال تتيـ بالتفرد بقرار الحرب. ، ككياعتراؼ مصر بيا كطرؼ مفاكض مستقؿ دكف السمطة
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 التفاوض غير المباشرمن : جولت الثاني المطمب
 : تباين في مواقف الوفد الفمسطيني "الموحد"أوًل 
رعاية مصرية تجاكزت في بك  "،عزاـ األحمد"كحد يرأسو بدأت المفاكضات بكفد فمسطيني م"

مف كؿ  ا، كبداتكاجد في القاىرة لمامن  "ئيمياإسر "مفاكض، ككفد طرؼ إلى  الرعاية سمككيا حدكد
تركيع إلى  ترغب في استمرار القتؿ كالتدمير، ظانيف أف ذلؾ سيصؿ ؼ التفاكضاذلؾ أف أطر 

في  ،لسطحعمى ا ذلؾ، كقد ظير ىـجيات نظر في ك  تبايف شديدإلى  غزة، كربما يرجع ذلؾ
: 2017)المدىكف،  "د"عزاـ األحم"ك "أبك مرزكؽ مكسى"خبلؼ لـ يفمت مف عيف اإلعبلـ بيف 

11). 
 ،جماع الكفدإككاف ذلؾ ب ،يريد أف يحققيا اطالبن كم اىدافن أعندما التئـ الكفد الفمسطيني كضع "

كقؼ في الكفد الفمسطيني المفاكض، كاف فكانت ىناؾ كحدة حاؿ ككحدة م ،كقدمت لممصرييف
كفتح  ،كرفع الحصار ،بشكؿ مباشر ـ2012تفاىمات إلى  كالعكدة ،مف بينيا كقؼ إطبلؽ النار

بعد ذلؾ لكف  ،حككمة في غزةالمشكمة مكظفي حؿ  اضن أيعمى الطاكلة  اككاف مكضكعن  ،المعابر
في مكضكع سبلح  اكتحديدن  ،عضاء الكفد الفمسطيني المفاكضأبدأنا نممس كجكد تبايف بيف 

دخاؿ مكضكع كقؼ إيحاكؿ  ،مف خبلؿ العركض التي يقدميا ،حيث كاف االحتبلؿ ،المقاكمة
مقابؿ الميناء كالمطار كحؿ  ،ك التصنيع كغيرىاأنفاؽ سكاء في األ ،تطكير القدرات العسكرية

 امر مرفكضن ألكما كاف ىذا ا ،مرفكضة مف جيتنا بشكؿ كبيرىذه العركض ككانت  ،زمات غزةأ
)الحية، مقابمة،  "عضاء الكفد عمى ىذه القضيةأبيف  انا نجد خبلفن أثـ بد ،الكفد في البدايةكؿ مف 
10/5/2018). 
بالتمييز بيف األنفاؽ اليجكمية  ،كربما بإيعاز مف كفد فتح، "اإلسرائيمي" طالب االحتبلؿ"

عف القدرات  تكممكاك  ،عمييا فاكضكلـ نقبؿ الت ،نفاؽأطرح كممة ا أف تي نكنحف رفض ،كالدفاعية
كىذا  ،ك تفاىـأاتفاؽ إلى  كلـ نصؿ ،رت المكضكعه المسائؿ فجٌ ىذ، العسكرية الفمسطينية

عضاء الكفد الممثميف عف الفصائؿ األخرل يتجاكب أكاف عدد مف  ..و ألياـفيالمكضكع جمسنا 
 (5)كاف الكفد يمثؿ ك  ،كلـ يكف ضد تكجيات حركة حماس التفاكضية ،معنا في قضايا معينة

 ف يضغطأحد ألـ يستطع ك  ،حدأتيديد ألم أم لـ يكف ىناؾ ك  ا،عضكن  (13) فصائؿ بمجمكع
 ،يدينا في النارأ (7)نحف  ،سبلميمف الجياد اإل (2)مف حماس ك (5)نحف ف ،عمينا

بكابة يتعاممكف مع القضية الفمسطينية مف  ،جياز المخابرات المصرية اكتحديدن ، المصريكفك 
 (.28/2/2018الظاظا، مقابمة، ) "مفاأل
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نو أرغـ  ،يرفض الحديث عف مكضكع الميناء كالمطار ،تحديدنا "حمدعزاـ األك" ،كاف كفد فتح"
يعارض بشدة طرح ىذا  أصبحكلكف في نياية الجكلة الثانية  ،في البدايةعميو كاف مكافقنا 

ككاف منطؽ كفمسفة ، في االتفاؽ ال حاجة لكضعوأنو ك  عميو، خذنا مكافقةأننا أبحجة  ،المكضكع
ننا قادمكف لمحديث عف كقؼ إطبلؽ نار متبادؿ كرفع الحصار كفتح "أالكسيط المصرم 

فيذا مف شأنو  ؛ف تدخمكا في مكضكع الميناء كالمطارأأما  ،ىذه مسؤكليتنا ككسيطأف ك  ،المعابر
ككاف ذلؾ  "،ليناكلسنا معنيكف بذلؾ حا ،عقد مفاكضات سياسية ما بيف السمطة كاالحتبلؿ

كذلؾ ظير "، التيامي"محمد بالتحديد منطؽ كزير المخابرات المصرية في ذلؾ الكقت المكاء 
 .(10/5/2018)الحية، مقابمة،  عف غزة" رفع الحصار مكضكع بشكؿ كبير في التبايف الداخمي

مكس فامتنعت عف إعطاء شيء مم ،كقامت بالمراكغةالقاىرة مفاكضات في  "إسرائيؿ"تعنتت ك 
بأنيا ستستأنؼ ىجماتيا في حاؿ  ،مما دفع كتائب القساـ لئلعبلف في بياف ليا ،مفاكضاتالفي 

 ساعة دكف تحقيؽ تقدـ مممكس. 72انتيت ىدنة 
في حاؿ لـ  ،مف المفاكضات" باالنسحاب" المفاكضطالبت كتائب القساـ الكفد الفمسطيني ك 

المتعمقة برفع الحصار ككقؼ  ،طينييحصؿ عمى "مكافقة مبدئية" عمى مطالب الشعب الفمس
حتبلؿ اال باستدراج كىددت في خطاب متمفز شديد الميجة، نشاء ميناء بحرما  العدكاف ك 
بشركط قبؿ يفي حاؿ لـ  ،المئات سرأحرب استنزاؼ، كقتؿ آالؼ الجنكد ك إلى  "اإلسرائيمي"

 .(7/8/2014 لئلعبلـ الفمسطيني المركز) ةالمقاكمة الفمسطيني
كأىميا  ،فقة المبدئية عمى مطالبنااتـ المك ت"إذا لـ  أنو الناطؽ باسـ القساـ" عبيدة أبك"صرح ك 

نياء ىذه  ،فعمى الكفد المفاكض االنسحاب مف المفاكضات ،الميناء البحرم ، "األلعكبة"كا 
 (.8/8/2014 ،اليف فك فمسطيف أ)كالمقاكمة قادرة عمى فرض شركطيا كشركط شعبيا" 

ستستأنؼ عممياتيا العسكرية ضد "إسرائيؿ" مع "ائب القساـ إف الكتائب مسؤكؿ رفيع في كت قاؿك 
 ما لـ يتـ التكصؿ ،ـ8/8/2014 ،الجمعةغدو انتياء اليدنة السارية في الثامنة مف صباح يـك 

 .(7/8/2014عبلـ، ئلالمركز الفمسطيني ل) "اتفاؽ يضمف رفع الحصار عف قطاع غزةإلى 
 ،أنيا استطاعت استنزاؼ حماسمنيا  اظنن  ،بياف القساـبخفت استقد  دكلة االحتبلؿأف يبدك ك 

حماس ، لكف اتفاؽإلى  مع انتياء مدة اليدنة دكف التكصؿ قتاؿلا استئناؼ عمى كأنيا لف تجرؤ
 خ.بكابؿ مف الصكاري كطناتكأمطرت المست ،استأنفت ىجماتياك جميع الفاجأت 

 (72)خمؼ تجديد اليدنة مرة ثانية لمدة اإللقاء بثقميا إلى  تفجر األمكر مف جديد دفع مصر"
، ـ11/8/2014ثنيف االة تبدأ مف منتصؼ ليم ،ىدنة جديدةإلى  كبالفعؿ تـ التكصؿ ،ساعة

 .(11/8/2014 ،الجزيرة نت) "ةالمفاكضات المنيار  كذلؾ مف أجؿ إنقاذ
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 عزاـ" ضحأك  كقد ،إضافية أياـ (5)ىا إلى تمديد عمى االتفاؽ تـ ،اليدنة ىذه انتياء كبعدثـ 
 مما، القاىرة في يقطف لـ الماضية ساعة (72)ػػال طكاؿ "اإلسرائيمي" الكفد" بأف السبب "األحمد
 أك ،اتفاؽإلى  نتكصؿ لـأننا  نقكؿ أف إما ؛خياراف أمامنا ككاف ،االتفاؽ اكتماؿ بعدـ تسبب
 إطبلؽ كقؼ ديدتم عمى االتفاؽ تـ األخيرة المحظات فيك  النار"، إطبلؽ كقؼ تمديد كيتـ نتابع
 فمسطيف) ك (13/8/2014، امعن  ككالة) اتفاؽ نجازإإلى  التكصؿ أمؿ عمى ،أخرل أياـ (5لػػ) النار
 .(14/8/2014، السفير) ك (13/8/2014، اليف أكف
كأف الشيء  ،أم قضية مف القضايا ال يكجد أم اختراؽ في"بأنو  "أبك مرزكؽ مكسى" صرحك 

 .(14/8/2014ككالة معا، ) "ةتمديد التيدئ ىك عميو الكحيد الذم تـ االتفاؽ
اتفاؽ أم العكدة بدكف اتفاؽ أفضؿ مف "أف اعتبرت فالتشريعي الفمسطيني المجمس رئاسة أما 

 .(13/8/2014، 48 )عرب ""ىزيؿ"
 دـ ذىاب تضحياتيا التي قدمتيا فية أكثر مف أم كقت مضي عمى عصرٌ تبدك حماس مي "

ىناؾ  الفمسطيني.. كانت شعبصعيد ال سياسية داخمية عمى دكف تحقيؽ نتائج ية العدكافجمكا
" اإلسرائيمية"كالمصرية ك كباقي الكفكد الفمسطينية ،ةمعركة ضارية تجرم بيف كفد حماس مف جي

بأف تترجـ حماس انتصارىا عمى الجيش  يه نً عٍ ، فبل أحد مف األطراؼ الثبلثة مى مف جية أخرل
كليسكا في عجمة  ،رض، كلذلؾ فيـ يماطمكف كيتريثكفإنجاز سياسي عمى األإلى  "اإلسرائيمي"
 (.232: 2015)أبك عامر،  "بمطالب رفع الحصار كفتح المعابراألمر بينما يتعمؽ  ،مف أمرىـ

 ،صبحنا غير متفقيف عمى مكضكع الميناء كالمطارأأننا لما كجدنا نحف ككفد فمسطيني مفاكض "
 "،حمداألعزاـ "يكد الكفد المشترؾ الذم يقكده كلذلؾ فشمت ج حكليما، تراجع الحديث الداخمي

دكف  ىكحت ،اتفاؽإلى  غادرنا القاىرة ككفكد دكف الكصكؿك  ،اليدنة عمىخر مرحمة آ فيكانتيت 
رار االحتبلؿ عمى ربط : إصأوًل  ؛سبابأ ةعدإلى  عزك ذلؾأك  ،االتفاؽ عمى عقد جكلة قادمة

لـ يكف كفد فتح كمف : اثانيً  ؛نفاؽالقتالية كاألات كقؼ إطبلؽ النار كفؾ الحصار عمى غزة بالقدر 
مكضكع ممؼ المكظفيف في غزة إلى  اإلشارةكال يقبؿ  ،مكضكع الميناء كالمطارفي  امعو متشجعن 
كقؼ إطبلؽ النار مقابؿ فؾ الحصار  :الكسيط المصرم كاف يحمؿ رسالتيف: اثالثً  ؛في االتفاؽ
الحية، مقابمة، ) "تقكده السمطة مع االحتبلؿ ،اسيسي يشأف تفاكضالمطار كالميناء كأف  ،عف غزة

10/5/2018). 
ككاف في جعبتو كثيقة مصرية لمتقريب بيف كجيات  ،مف القاىرة لمتشاكر "اإلسرائيمي" عاد الكفد"ك 

لف نستجيب لبلقتراح  :يقكؿ "إسرائيؿػ"كمعيا إنذار مف حماس ل ،غير ناضجة بقدر كاؼ ،النظر
تتحممكف المسؤكلية..  مف فأنتـ ،إذا لـ تجيبكا بنعـ ،مدة اليدنة كلف نمتـز بإطالة ،المصرم
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بؿ إنيـ استخدمكا  ،كيحاكؿ المصريكف بما أكتكا مف قكة أف يقنعكا حماس بإطالة مدة اليدنة
 ،ىذا األسبكعخبلؿ التي أتاىا أجميا  ،"التيامي"المصرية المكاء  خابراتمرئيس ال كالدة كفاةحدث 

 (.14/8/2014)فيشماف، يديعكت،  "التفاكضإلى  أف ينيي حداده كيعكدإلى  ينبغي احتراموأنو ك 
 "عباس"ككفد  ،قطرإلى  آلخرلنصؼ اكا ،غزةإلى  حماسكفد نصؼ "انتيت المفاكضات كغادر 

ىك فقط ما كنا نصؿ إليو ك  ،نتيجةأم إلى  كلـ نصؿ كذلؾ ،عدنا بعد ذلؾ بأياـالضفة، ثـ إلى 
 .(28/2/2018الظاظا، مقابمة، ) "يكـ كىكذا..لبلؽ النار لساعات أك كقؼ إط

 ـ، أشار14/8/2014خبلؿ جمسة نقاش عقدىا مركز الزيتكنة لمدراسات في بيركت، بتاريخ 
أف يركز  حاكؿالكفد المفاكض أف "إلى ، ، القيادم في حركة حماس في لبناف"أحمد عبد اليادم"

، أميف سر إقميـ حركة "رفعت شناعة"أعرب ك  .."عمى قضايا آنية كاستراتيجية في الكقت نفسو
ثبلث ركائز: إلى  يعكد عميو ىذا االنجاز الكطني المتفؽ"عف قناعتو بأف  ،فتح في لبناف

الذم يمثؿ  ،كالصمكد الشعبي الرائع، كالكحدة الكطنية المتجسدة في الكفد المفاكض ،المقاكمة
، الباحث "أبك فخر صقر"يف رأل في ح.. "منظمة التحرير الفمسطينيةب ممثبلن  ،الكؿ الفمسطيني

م فقط لمعالجة قضايا إجرائية ر المفاكضات تج" أف ،كالكاتب المتخصص في الشأف الفمسطيني
معاقبة إلى  مصر تميؿكأف مف رفع الحصار كفتح المعابر كفتح مطار غزة..  ،إنسانية

.."، كاسبصعكبة في تحصيؿ الم نجد ىنالذا  ،الفمسطينييف مف خبلؿ معاقبة حماس في غزة
ىذه  بدأ عدكافالأف "إلى  ،فالباحث كالخبير الفمسطيني في شؤكف البلجئي "،جابر سميماف"كأشار 

محدكدية إلى  ما يقكدناكىك  ،الجانب المصرم مف اكخصكصن  ،المرة في بيئة غير مكاتية
نقساـ تتصرؼ مع الكفد الفمسطيني عمى أساس أف اال "سرائيؿ.. ك"إاإلنجازات السياسية المتكقعة

ىي تتصرؼ عمى أساس أف السمطة كمصر تقفاف بجانب الكفد  ؛بؿ أكثر مف ذلؾ ،قائـ
 .(14/8/2014 ،الزيتكنة، جمسة نقاشمركز ) ""اإلسرائيمي

ء الكفد الفمسطيني عضاأيف ب كاضح في اآلراء كالتكجياتتبايف  ىناؾ كاف يرل الباحث أنو
كمطار  ءمينابسقؼ المطالب  إضافة إلى أف ،كاألنفاؽحكؿ مكضكع السبلح  اكتحديدن  ،رؾالمشت
اشرة بف عنيا ممأف تع ما كاف لمحركة، ك بشأنيا ؿ عدـ كجكد تكافؽظفي خاصة  ،اجدن  اعالين كاف 
  .، كلك كانت بيدؼ التكتيؾ لكانت أجدلاتضفي بداية المفاك  ا، كتحديدن بلـعاإلكسائؿ عبر 

 
 ا: تفاصيل ورقة التفاىمات األولىثانيً 
 كانتياء ،بيف الجانب الفمسطيني كالجانب "اإلسرائيمي" المفاكضات في عف تقدـذلؾ بعد  عمفأي 

 .نقاط ست تضمف اتفاؽب ىاألكل جكلتيا
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نو تـ كأ ،ليات تنفيذ االتفاؽعمى آ تتركز فمسطيني أف المباحثات ضمف الكفد ال كأكضح عضكه 
التي مف المتكقع أف ك  ،ئيؿ"المفاكضات النيائية مع "إسراإلى  تأجيؿ البحث في المطار كالميناء
في كأكد أف االحتبلؿ كافؽ  ،النار في غزةإطبلؽ عبلف كقؼ إيتـ االتفاؽ عمى البدء بيا بعد 
 عمى التالي:نياية جكلة المفاكضات األكلى 

 . رىاقطاع غزة كتدفؽ المساعدات عب إلىالكاصمة معابر الفتح  .1
 مطة الفمسطينية عمى األرض.ككجكد الس ،األمفممؼ إعادة إعمار غزة مرتبط بتقدـ  .2
عبر السمطة  ركاتب مكظفي حككمة غزةصرؼ يتـ كأف دفؽ األمكاؿ عبر السمطة، ت .3

 أك صندكؽ يتبع لؤلمـ المتحدة. ،الفمسطينية
 .امترن  (300)مساحة الشريط الحدكدم ستككف  .4
 كيتـ تكسيع مساحة الصيد في المفاكضات مع السمطة. ،أمياؿ (6)الصيد عمى مسافة  .5
دارة حككمة التكافؽفتح م .6 كتسييؿ دخكؿ األفراد عبر معبر  ،عبر رفح بتكاجد حرس الرئاسة كا 

 .(13/8/2014الشرؽ القطرية، صحيفة ) بيت حانكف-"إيريز"
سرائيؿ" إلضماف أف تتقيد " ،أمريكية–أف الضمانات ستككف مصريةعضك الكفد المفاكض كأكد "

فرج عف الدفعة الرابعة مف األسرل كفؽ اتفاؽ سرائيؿ" ستإكأكضح أف "، عميو كتمتـز بما كافقت
"كفاء األحرار" طاكلة المفاكضات، أما أسرل صفقة ى لإمع السمطة الفمسطينية بإمكانية العكدة 

المرجع ) "دا في غزةقً دييف في نثتي ججسرائيؿ" تربط قضية اإلفراج عنيـ باإلفراج عف إفبل تزاؿ "
 (.13/8/2014، السابؽ

، "اإلسرائيمي"، المحمؿ العسكرم كالمقرب مف دكائر صنع القرار "يشمافأليكس ف"كقد تناكؿ 
 تفاصيؿ أكثر عف ىذه التفاىمات، نذكرىا في النقاط التالية:

 ،فيي ليست كثيقة نيائية ،مؤلفة مف مرحمتيف ية،في الحقيقة صيغة أكلىي الكثيقة المصرية  -
 .في تفاصيميا لمتعمؽ بؿ ىي تفصيؿ فقط لممبادئ التي يجب التباحث فييا

كفي نطاقو ستتمتع  ،االتفاقات في المدل القصير كالمباشر جزء الوثيقة األوليتناكؿ  -
بعدد مف عبلمات  ،السمطة الفمسطينية فقطإلى  صراحة إال منسكبةالتي ال تذكر  ،حماس

كقد كافقت حماس  ،كفي مقدمتيا مكافقة مصرية عمى فتح معبر رفح، رفع الحصار عف غزة
كأف ينشر  ،السمطة في الجانب الفمسطيني مف المعبر عناصر مفصر كضع عمى طمب م

 ."فيبلدلفي"عمى طكؿ محكر السمطة أمف مف رجاؿ  (3000)
بالقدرة عمى  "إسرائيؿ"في حيف تحتفظ  ،سابقنا عمييا قعسيفتح المعبر بحسب الشركط التي كي  -

ف التفاصيؿ الدقيقة المتعمقة ممثمي الكفد الفمسطيني أ كأبمغ المصريكف ،مراقبة حركة المعبر
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ىناؾ مادة ك ، في المستقبؿ مع السمطةبساعات فتح المعبر كشركطو سيتـ التباحث فييا 
 .الغربية الضفةإلى  غزةقطاع كىي تجديد التصدير مف  ،"إسرائيؿ"أخرل حظيت بمكافقة 

ل ىي إعادة مد، ك ـ2012 في اتفاؽ عاـ بأف تفي بالتزامات عرضتيا"إسرائيؿ"  تعيدت -
مصر أنيا مستعدة  "إسرائيؿ"أبمغت ك  ،كـ عف شكاطئ غزة (10)ليصبح نحك البحرم  صيدال

ما  كفي ،بحسب سمكؾ حماس ،كـ (20)ليصبح  ،ألف تكسع المدل حينما يحيف الكقت
أنيا مستعدة ألف تتنازؿ  "إسرائيؿ"أعمنت  ،يتعمؽ بعرض الشريط األمني عمى طكؿ الحدكد

كستككف  ،معدكدة في غضكف أشير امترن  (100)إلى  بؿ ،امترن  (300)إلى  امترن  (500)مف 
 .عمى طكؿ الحدكد السمطةشر رجاؿ تمتخمي عف المنطقة األمنية حينما ينلمستعدة 

نسانية ةنشاطات تعميري ،كتعرض الكثيقة المصرية - عدد كفي  ،في نطاقيا "إسرائيؿ"ستزيد  ،كا 
تعجؿ في سك  ،لكيرباء كالماءإصبلح خطكط ا عمىتعمؿ سك  ،غزةإلى  خطكط الكيرباء

 .إدخاؿ المعدات الطبية
الذم يتناكؿ األمد  ،المصرمطرح مف ال الجزء الثانيالجزء الذم ييـ حماس أكثر ىك  -

عمى التباحث  مستقببلن  "إسرائيؿ"مكافقة تضمف كي ،كيفترض أف ينفذ بعد شير فقط ،البعيد
 .لمتباحث ع السبلحثارة قضية نز إ مقابؿ ،القطاعبناء ميناء كمطار في  حكؿ

كيتكقع أف يشمؿ ذلؾ إعادة  ،كحماس "إوسرائيؿ"األسرل بيف  مكضكع مبادلةسيثار كما  -
اإلفراج عف معتقمي حماس الذيف اعتقمكا أثناء  مقابؿ، "ىدار غكلدف"ك "أركف شاؤكؿ"جثتي 
كقد أعمنت  ،عمى نحك يشبو صفقات اإلفراج عف أسرل حرب ،فقط "الجرؼ الصامد"عممية 

الذيف أفرج عنيـ في نطاؽ صفقة  ،مف رجاؿ حماس أحدو أنيا لف تفرج عف  سابقنا "سرائيؿإو "
ألف الحديث عف قضية  ،كاعتقمكا مرة أخرل في عممية "عكدكا أييا اإلخكة" تبادؿ األسرل

ف أعضاء عمكا أنو قد يفرج في إطار ذلؾ لكف المصرييف في ،داخمية "إسرائيمية"قانكنية 
 .في نطاؽ العممية نفسيا االذيف اعتقمكا ىـ أيضن ك  ،ف حماسالمجمس التشريعي م

 ،ـ2012عاـ رز حالذم أ تفاؽتحسينات طفيفة لبليشمؿ المصرم  طرحالفإف  ؛الخبلصة -
إف التضحية العظيمة التي دفعتمكىا لـ  :لسكاف غزة قكؿتحماس مف أف كىك ما سيمكف 

 .(14/8/2014فيشماف، يديعكت، ) اتكف عبثن 
كرقة المصرية األكلى في بدايتيا معقكلة إلى حدو ما، في ظؿ مكازيف القكم "لقد كانت ال

إدارة أمريكية في مرحمتيا الثانية، كنظاـ سياسي مصرم جاء بعد  السياسية الصعبة السائدة؛
انقبلب عمى رئاسة "مرسي"، كحككمة يمينية في "إسرائيؿ"، كانقساـ فمسطيني داخمي، مع 

 (.3/9/2018)أبك عامر، مقابمة، " كجكد بعد المبلحظات عمييا
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 ثالثا: موقف المقاومة من ىذه التفاىمات
لذا أعطينا فرصة جديدة لمتيدئة  ،ا"نستطيع أف نبـر اتفاقن  :بقكلومكقؼ "خميؿ الحية"  كاف

ال  ،االلتزاـ بمطالبنا عمى كلتكجيو كؿ الضغكط نحك العدك إلجباره ،باألمس لمزيد مف المشاكرات
بشرط أف يكؼ االحتبلؿ عف التبلعب باأللفاظ التي تفقد  ،ة حقيقية إلبراـ اتفاؽىناؾ فرص تزاؿ

، (14/8/2014المركز الفمسطيني لئلعبلـ، )" سنكاصؿ الحكارك  ،كسنبقي أمناء ،مضاميف مطالبنا
 (.9ك 8 :رقـ فيممحقالانظر )
سرائيؿ" إرطت "اشت عمييا،نو حتى في القضايا كالنقاط التي تـ االتفاؽ أ "الرشؽ"عزت  ذكرك 

دلؿ ك  ،جعميا بيد االحتبلؿتك  ،إيراد بعض العبارات كالجمؿ التي تفرغ القضايا مف جكىرىا
 منيا:ذلؾ، ك  ىعمبأمثمة  "الرشؽ"
سرائيؿ" أف يككف رفع الحصار كفؽ آلية تتفؽ فييا مع السمطة الفمسطينية، األمر إ" اطاشتر  -

 .ر قادمةالذم يعني أف القضية كميا مرجأة إلى أسابيع كشيك 
سرائيؿ" كالسمطة إسرائيؿ" عبارة )بالتنسيؽ بيف "إكضعت " ؛بخصكص إعادة إعمار غزة -

الفمسطينية(، ما يعني أنيا ستبقى اآلمر الناىي، كأف ليا كممة الفصؿ في كؿ صغيرة ككبيرة 
 .يافيما ينطبؽ عمى قضية الصيد كالمساحة المسمكح الصيد  كقطاع، كىالتدخؿ إلى 

كانت فقضايا الميناء كالمطار كالعقكبات المفركضة عمى الضفة الغربية؛  عمىؽ لـ يتـ االتفا -
 .سرائيؿ" في كؿ جكالت التفاكض في القاىرةإمكضع خبلؼ شديد، حيث رفضتيا "

في  عمييا ىناؾ محاكلة إلنقاذ المفاكضات مف خبلؿ إيراد النقاط التي تـ االتفاؽ تكان -
 (لمطار كالعقكبات في الضفة)الميناء كا عمييا المتفؽؿ القضايا غير يكتأج االتفاؽ المعمف،

 .رار ىذه الشركط مف حيث المبدأمتفاكض حكليا في القاىرة، بشرط إقل ،بعد شيرما إلى 
مف خبلؿ كضع  ،مساكمة الكفد الفمسطيني عمى ىذه الشركط كالنقاط، سرائيؿ"إحاكلت " -

 احاكلت مرارن ك شير في القاىرة،  سبلح كقدرات المقاكمة الفمسطينية لمتفاكض كالنقاش بعد
ما تـ ىك ىدـ األنفاؽ، ك ك كقؼ تسمح المقاكمة، ك إيراد عبارات مثؿ سحب سبلح المقاكمة، 

 (.22/8/2014)المركز الفمسطيني لئلعبلـ، المطمؽ برفضو 
 "إسرائيؿ"أف بك  ،بصحة تصريحات المقاكمة الفمسطينية "أليكس فيشماف"أقر المحمؿ العسكرم ك 

أف مف أكجد إلى  االفتن  ،بيف الطرفيف عمييا بعض النقاط التي كاف قد تـ االتفاؽ تراجعت عف
أفيغدكر " "اإلسرائيمية"ىك كزير الخارجية  ،كما تـ طرحو عميو بيف ما تـ االتفاؽ ،ىذه اليكة
كأشار  "،إسرائيؿ"بعد أف كشؼ عف بنكد كتفاصيؿ الكرقة المصرية التي عرضت عمى  ،"ليبرماف

 أراد أف يعرض االقتراح المصرم كمسكدة اتفاؽ نيائية لممصادقة "نتنياىك"أف لى إ "فيشماف"
، حيث فقدت انيائين  عمييا قبؿ المكافقة "الكابينت"بكشؼ الكرقة أماـ قاـ  "ليبرماف"لكف  ،عمييا
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ىي  ،كفي جعبتو تعديبلت كشركط، القاىرةإلى "اإلسرائيمي"  كعاد الكفد ،الكرقة أىميتيا كدكرىا
 "جمعاد أرداف"ك "نفتالي بنيت" ؛ضغكط كمكاقؼ الكزراء الثبلثة المعارضيف لبلتفاؽ نتاج
 ،ىي التي حسمت األمر "الكابينت"كأكضح أف الخبلفات الداخمية في  "،أفيغدكر ليبرماف"ك

محصمة لمسياسة  يإنما ى ،"إسرائيؿػ"ل يد صحة مقكلة أف ال سياسة خارجيةكأكدت مف جد
 .(20/8/2014، يديعكت، 3146)ترجمات كالتجاذبات الداخمية 

 
 من ىذه التفاىمات "اإلسرائيمية" ا: المواقفرابعً 

لصدركىا، الزمني بناء عمى التسمسؿ  كذلؾ، "اإلسرائيمية" لمكاقؼات كابرز التصريحنتناكؿ ىنا أ
إقامة  فيال تكجد لدييا مشكمة  "إسرائيؿ"بأف  ،أحد ميندسي أكسمك، "يكسي بيميف"صرح فقد "
إذا ما تـ كضع ترتيبات أمنية كرقابة دكلية، لكف مصر ترفض فكرة الميناء فيي  ،ناء بحرممي
 الجزيرة،قناة  ،برنامج في العمؽعزمي بشارة، ) "في ىذا المكضكع "إسرائيؿ"أكثر مف  "متطرفة"

11/8/2014.) 
 "نتنياىك"" ىالتقك  ،عمى غالبية تفاصيؿ االتفاؽ لكقؼ إطبلؽ النار مع حماس "إسرائيؿ" كافقتك 

بينيـ  ،"الكابينت" في محادثات شخصية مع عدد مف الكزراء في المجمس الكزارم المصغر
كأطمعيـ عمى حصكؿ تقدـ في  "،فاجمعاد أرد"إلى  باإلضافة "،ليفني"ك "بنيت"ك "ليبرماف"

 لمتكقيع المحتمؿ عمى االتفاؽ الذم تجرم اكذلؾ تمييدن  ،المفاكضات غير المباشرة في القاىرة
ؿ ركاتب المكظفيف ييشمؿ تحك كأنو  ،ال يشمؿ نزع أسمحة حركة حماسؽ أف االتفا، ك بمكرتو

كتكسيع مساحة  ،مف المرجح أف تككف مصر ،الحككمييف في قطاع غزة عف طريؽ طرؼ ثالث
، 3142الترجمات ) كالسماح بإدخاؿ مكاد بناء تحت رقابة مشددة ،صيد األسماؾ في شكاطئ غزة

 .(14/8/2014، معاريؼ
لبحث تمديد  ،سيجتمع في مقر قيادة الجيش"الكابينت" أف  "إسرائيمية"ككشفت أكساط سياسية 

أف ىناؾ انتقادات كاسعة صدرت عف ك  ،كقؼ نيائي إلطبلؽ النار، كفكرة التكصؿ إلى اليدنة
 ،بعدـ كضعيـ في صكرة المفاكضات الجارية في القاىرة "نتنياىكػ"كاتياميـ ل "،الكابينت"كزراء 

إلى  كدعكا ،اتفاقية لكقؼ إطبلؽ النار مع حماسإلى  ضد التكصؿىـ أف بعض الكزراء ك 
نياء حكـية العسكريةمماالستمرار في الع العامة،  "اإلسرائيمية" اإلذاعة ،3142الترجمات )حماس  ، كا 

14/8/2014). 
كليس مف  ،بيانات حماسخبلؿ إنيـ اطمعكا عمى آخر التطكرات مف  "الكابينت"كقاؿ كزراء في "
لى ك  ،يحصؿ اكلـ يعرفكا م ،نو لـ يتحدث معيـأل ،"نتنياىك" ئة أيف كصمت المفاكضات كالتيدا 

متيميف  ،اإلدارة كالتحكـال لبمبمة إلى ايشير أنو المحرج"، ك "كاصفيف تصرفو بػ ،مع حماس
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جمات )التر  ( ك292: 2015)أبك عامر،  "المستكل السياسي بعدـ كضعيـ في صكرة المكقؼ في غزة
 (.14/8/2014، ، يديعكت3142

 "إرىابية"تنتظر أف تقرر ليا منظمة  ،اكمشة عمى ركبتييا تقريبن نصارت دكلة كاممة تقعد ملقد "
يقاعيا عمينا يفحماس تمم ،أتككف ىدنة أـ ال كالحككمة الضعيفة كالمترددة  ،صكرة الحياة كا 

 (.14/8/2014)فيشماف، يديعكت،  "تنتظر ما يخرج مف فميا
إلى داعيف  ،عف معارضتيـ لكقؼ النار مع حماس في غزة "إسرائيميكف"أعرب مسؤكلكف ك "
 .(18/8/2014 تقرير، ،الزيتكنةمركز ) "تحقيؽ أىدافيا حتى يةممالستمرار في العا
إف التكقعات بشأف المفاكضات الجارية في القاىرة مع " ":الكابينت" أعضاءقاؿ أحد ك 

لكجكد فجكات كبيرة بيف  اكذلؾ نظرن  "،أم لحظةفي ة انفجارىا احتماليإلى  الفمسطينييف تشير
أف كؿ إلى كأشار  "،مف الممكف أف يعكد الطرفاف لسياسة ىدكء مقابؿ ىدكء"أنو  امؤكدن  ،الطرفيف

 "إسرائيؿ"أف ك  ،مركنة كحماس ال تبدم أم ،تتمسؾ بمبادئيا "إسرائيؿ"كأف  ،طرؼ يتشبث بمكاقفو
في إطارىا بمنح  تقكـ ،ء الحممة العسكرية بتسكية مف جانب كاحدكإنيا ،درس خيارات بديمةت

أم اتفاؽ مع إلى  دكف التكصؿ ،منطقة الصيدفي تسييبلت في المعابر الحدكدية ك الفمسطينييف 
 .(18/8/2014، يديعكت، 3144الترجمات ) حماس
يفجر  مفي تفضؿ أف تككف حماس ى ""اإلسرائيميةالحككمة "أف نفسو  عضك "الكابينيت" كأكدٌ 

اتفاؽ كقؼ إطبلؽ إلى  كمصر لمتكصؿ"إسرائيؿ"  في ظؿ الضغط الدكلي عمى ،المحادثات
أنو ك ليا،  ميـىك حميؼ استراتيجي  "السيسي"أف تأخذ بعيف االعتبار  "إسرائيؿ"أف  امعتبرن  "،نار
ناؾ أف ى امضيفن  ،أف تككف الطرؼ الذم يغادر طاكلة المفاكضات أكالن  "إسرائيؿػ"ال يمكف ل"

جيكد رئيس السمطة الفمسطينية إلقناع حماس بقبكؿ المبادرة "بأف  "إسرائيؿ"في  اانطباعن 
 .(18/8/2014، المرجع السابؽ) "المصرية لكقؼ إطبلؽ نار طكيؿ األمد لـ تنجح

 د  فقد ري  ،القاىرة في الظركؼ السياسية األصعب مف ناحيتيـإلى  ىاؤ كشركا حماس ذىبتلقد "
كلـ يسمح لزعماء  ،أممت بنجاح شركط البداية "إسرائيؿ"ك ،اكضات تحت النارطمبيـ إلجراء مف

في قطاع  "إسماعيؿ ىنية"ك ،الذم يمكث في المنفي في قطر "خالد مشعؿ" ،المنظمة السياسييف
بلرتباط بكفد برئاسة رجاؿ ل كاضطرت حماس ،بدخكؿ مصر لممشاركة في المفاكضات ،غزة

إلى  ،تركيا كقطر ،إدخاؿ صديقتييا األخيرتيف في العالـفي مت فشبعد أف  ،السمطة الفمسطينية
 (.18/8/2014)ىميفي، يديعكت، " اية بتفيـ أمريكيرغـ أنيا حظيت في البد ،المفاكضات

 عادت بعد نحك شير مف القتاؿ "إسرائيؿ""إف  "يدفرا باراؾ" "اإلسرائيمي"قاؿ المعمؽ السياسي ك 
فيك مف ناحية ال  ،كاقع في مأزؽ "نتنياىك"أف إلى  امشيرن  ،"ياما قبمإلى  بؿ ،طة الصفرقنإلى 

مع الرأم السائد في الحككمة كالجميكر  اتماشين  ،يريد تحقيؽ مكاسب سياسية لحركة حماس
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 كال يمكنو تحقيؽ ،كقؼ إطبلؽ الصكاريخ تمبية لطمب جميكرهكفي الكقت ذاتو يريد  ،"اإلسرائيمي"
محادثات القاىرة ستنفجر عمى األرجح في الساعات "أف كأكضح  ،"األمريف في آف كاحد ىذيف

إطبلؽ القذائؼ إلى الفمسطينية فصائؿ الماس ك ححركة أف تبادر  امتكقعن  "،القميمة القادمة
 .(18/8/2014ىآرتس، ، 3144)الترجمات قبؿ انتياء اليدنة بساعات  ،الصاركخية

كأف تمديد التيدئة أمر  ،حماس طبلؽ نار دائـ معإلكقؼ إلى عدـ التكصؿ ب "كانت التكقعات
كالجيات العسكرية تستعد لتجدد إطبلؽ الصكاريخ مف قطاع  "إسرائيؿ"أف إلى  االفتن  ،كارد كمتكقع

 مف دكف أم ،إعادة قانكف اليدكء مقابؿ اليدكء"تحاكؿ  "تؿ أبيب"أف إلى  كأشار المصدر ،غزة
مف مجمس  الخطكة القادمة ستككف قرارن ا"أف  امؤكدن  ،"تجاه الفمسطينييف في غزة عمييا التزامات

 .(18/8/2014"اإلسرائيمية"،  القناة العاشرة، 3144الترجمات ) "األمف الدكلي بكقؼ القتاؿ في غزة
إف السماح بإنشاء ميناء برم " ":يكفاؿ شتاينتس" "اإلسرائيمية" كقاؿ كزير االستخبارات العسكرية
سيككف ىذا ك  ،لقطاعصكاريخ كالقذائؼ إلى اذىبية لتيريب الأك جكم في غزة سيشكؿ فرصة 

جعؿ القطاع منطقة بلف نقبؿ كال يجكز لنا التنازؿ عف مطمبنا ك  ،سكؽ حرة لؤلسمحة بمكانة
، 3145الترجمات ) "ىك مطمب مبدئي لمقبكؿ بالتيدئة"أف ىذا المطمب  امعتبرن  "،منزكعة السبلح

 .(19/8/2014، خبارماإلمكقع كالبل 
الحتمالية فشؿ  اتبحث عف بدائؿ حالين  "إسرائيؿ"أف  "تبكعاز بيسمك " اسيككشؼ المحمؿ السي
حاؿ  "الحرب"إلنياء  اممزمن  اإصدار مجمس األمف قرارن  مستبعدالمف "كأنو  ،مفاكضات القاىرة
 (.19/8/2014، المرجع السابؽ) "أك رفضيا "إسرائيؿ"سكاء بمكافقة  ،فشؿ المفاكضات

تبيف بؤس الرىاف عمى الدكر المصرم "إنو قد  "يئير فرجكف"يمي" "اإلسرائ قاؿ الكاتب كالمحمؿك 
كسيط إلى مما يستدعي التكجو  ،كأف مصر لـ تكفر البضاعة المطمكبة منيا ،التيدئة تفي تثبي

مصر العداء المستحكـ بيف "عمى أف  "فرجكف"كشدد  ،رقطإلى  أف يتـ التكجو امقترحن  ،"آخر
 ىاي تحتفظ بتأثير مما يستدعي التكجو لمدكلة الت ،اتفاؽإلى كحركة حماس يحكؿ دكف التكصؿ 

"إسرائيؿ"  صحيفة، 3146)ترجمات  "كعرض خطة شاممة لكقؼ إطبلؽ النار، عمى قيادة الحركة
 .(20/8/2014، اليـك

مفاكضات القاىرة ال تجرم "أف إلى  ،"ليفني ي"تسيب، حينيا، "اإلسرائيمية"كأشارت كزيرة القضاء 
نما م  .(20/8/2014 نت، )مكقع كطف يغرد خارج السرب، "ع جيات دكليةمع حماس كا 

استمرار المفاكضات مع حركة حماس مف خبلؿ الجانب المصرم ال تخدـ أف أكدت "ليفني" ك 
يجب عدـ "بؿ  ،لـ يعد ليا أم مصمحة في استمرار ىذه المفاكضاتأنو ك  "،إسرائيؿ"مصالح 
 .(20/8/2014، "اإلسرائيمي" مف القكميمعيد أبحاث األ، 3146)ترجمات " يايلإالعكدة 
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عمى قطاع  عدكافالسعي لحسـ سريع لمإلى  "أفيغدكر ليبرماف" "اإلسرائيمية"كدعا كزير الخارجية 
كأضاؼ  ،أف سياسة الحككمة المتمثمة بيدكء مقابؿ ىدكء خاطئة مف األساس امعتبرن  ،غزة
ي مذعنة، اآلف ينبغي السعي لحسـ ال ينبغي إجراء مفاكضات مع حماس إال كى"أنو  "ليبرماف"

 .(20/8/2014، "اإلسرائيمية" ، مكقع كزارة الخارجية3146)ترجمات  "سريع مع حماس
حتى انييارىا بتاريخ عبيرىا بالمفاكضات بكساطة مصرية تكالتي كجدت  ،"إسرائيؿ" "إف مكاقؼ

إلدارة الصراع أماـ  "ةاإلسرائيمي" القناعةغياب أم تغيير في تشير إلى  ،بالتحديد ـ19/8/2014
، معاريؼ، ، )شتايفباستثناء بعض المبلئمات التكتيكية التي فرضيا الكضع"  ،حماس كبرـك

1/9/2014.) 
لمحككمة  كالعسكرمسياسي األداء ال حكؿ "سرائيميإ"جماع إعدـ كجكد ة أف ظمبلح لمباحث يمكف

ك ما يعني فشؿ ىك د المكقؼ، سيىك عمى قطاع غزة، كاف  "اإلسرائيمي"اف ك دعال كنتائج ،كالجيش
 .مف العدكاف عمى القطاع "اإلسرائيمية" تحقيؽ األىداؼ

 
 خامسا: انييار التيدئة

حد كثيؽ إلى  ،الحاصمة بالتكازم مع اشتعاؿ الميداف في غزة ،حالة الحراؾ السياسيارتبطت "
 .(241: 2015)أبك عامر،  "ف شركطيا التفاكضيةيتحسفي برغبة كؿ األطراؼ 

كعقب لقاء الكفد الفمسطيني ، ـ17/8/2014 بتاريخ كاحد، انتياء ىدنة األياـ الخمسة بيكـكقبؿ 
في ظؿ إصرار  ،نقطة الصفرإلى  تاتضح أف المفاكضات قد عاد ،المصرم مع الجانب

 (.18/8/2014، 21)مكقع عربينزع سبلح المقاكمة  عمى تعديبلت تنص إدخاؿ عمى "إسرائيؿ"
بدأت حماس بالتيديد بحرب  ،مع اقتراب مكعد انتياء اليدنةك  "،ائيميةاإلسر "كنتيجة لممراكغة 

 .(16/8/2014)المركز الفمسطيني لئلعبلـ،  يالشركط"إسرائيؿ" استنزاؼ طكيمة في حاؿ لـ تستجب 
 مفاكضات خبلؿ ممـز نيائي اتفاؽ لتفادم باأللفاظ تبلعب أف االحتبلؿ "الحية خميؿ"أكضح ك 

 المفاكضات أعادت تعديبلت قدـ"اإلسرائيمي"  الكفد أفإلى  "مرزكؽ بكمكسى أ"أشار ك القاىرة، 
 (.7ك 6رقـ:  يفقانظر الممح، )(18/8/2014، اليف أكف، فمسطيف) األكؿ المربعإلى 

مف أجؿ تمديد التيدئة ليـك  ،التدخؿ مف جديدإلى  تعثر المفاكضات دفع الكسيط المصرم
 ،كقؼ إطبلؽ النارإلى  ا بإفشاؿ مساعي التكصؿال يتيـ أحدىم حتى فكافؽ الطرفاف ،إضافي

 .(18/8/2014، ككاالت)اتفاؽ إلى  مع قناعة الطرفيف بصعكبة التكصؿ
 لـ ساعة، كأف المفاكضات (24) لمدة غزة في اليدنة تمديد الفمسطيني المفاكض أعمف الكفدك 

( 18/8/20141، اليف أكف فمسطيف) "اإلسرائيمي" التعنت بسبب نقطة في أم تقدـ أم تحقؽ
 .(19/8/2014 الدكحة نت الجزيرة)ك ( 19/8/2014، لئلعبلـ الفمسطيني المركز)ك
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خبلؿ  كداتمسال مف عددنا تبادؿ الكفدافـ ك 18/8/2018 يكـ االثنيف المفاكضات استيكممت
في  "منتجع الماريكت"لى إساعة مف التفاكض المتكاصؿ، عاد بعدىا الكفد الفمسطيني  (12)

 خيرالخامس كاألالتالي، كىك اليكـ ، كفي اا استمر حتى الثالثة فجرن يدة، ليعقد اجتماعن القاىرة الجد
)سما  ادات، لكف اليكة كانت كاسعة جدن مف المسك  آخرا عددن  افتبادؿ الكفد ،متيدئة األخيرةل

 .(21/8/2014اإلخبارية، 
يرز" ك"كـر إ" رممعبتسييؿ الحركة عمى  ، كىك:التزحزح عف عرضو "سرائيمياإل"كرفض الكفد 

لبضائع الخارجة مف غزة كالداخمة فراد كاكضع قيكد عمى حركة األ ؛الحصار ، دكف رفعبك سالـ"أ
مثؿ  ،في حركة السمع التي تدخؿ في االستخداـ العسكرم "سرائيؿ"إتنسيؽ بيف السمطة كال ؛ليياإ

صحيفة القدس المحمية، ) عمار غزةإعادة إشراؼ دكلي عمى مكاد إ ؛سمنت كالمعادف كالكيماكياتاإل
5/9/2014.) 

، لى شير بعد تكقيع االتفاؽإ سرلتأجيؿ بحث قضية جثث الجنكد كاألكطمب الكفد االسرائيمي 
نما  ،عمى الضفةجراءات العقابية اإل كأالميناء  كأذكر لممطار دكف كذلؾ  االكتفاء بتعبير كا 

 (.21/8/2014)سما اإلخبارية،  مكر أخرل يتفؽ عمييا الجانباف"أغامض "
 (6)لى إأمياؿ  (3)مف  ،عمى تكسيع تدريجي لمنطقة الصيد البحرم "سرائيمياإل"ككافؽ الكفد 

منية ا عمى تقميص تدريجي لممنطقة األيضن أككافؽ ، منيةكضاع األاأل كفؽ ميبلن  (12)مياؿ، ثـ أ
لى إ كالن كص ،امترن  (100)ثـ ا، مترن  (200)، ثـ امترن  (300)لى إ امترن  (500)الحدكدية مف 

 (.5/9/2014)صحيفة القدس المحمية،  لغائياإ
لممـ الفريؽ "اإلسرائيمي" ـ، 19/8/2014مساء يـك الثبلثاء  الرابعة عصران مفلكف كعند الساعة 

المفاكض أكراقو، كغادر مقر المخابرات العامة المصرية، كقفؿ عائدنا بعد تمقيو أكامر مف 
طبلؽ ثبلثة إبعد ادعاء كذلؾ  ،لنارال تتفاكض تحت ا "يؿسرائف "إأ بحجة، باالنسحاب "نياىكنت"

الكشؼ عف أسرار الساعات  ،ضراغمة)" سرائيمية"إتجمعات بئر السبع ك صكاريخ مف قطاع غزة عمى 
 (.21/8/2014 األخيرة مف مفاكضات القاىرة،

اريخ، صك ال ؽكليتيا عف إطبلؤ نفت مسلكف حماس حماس بتصعيد المكقؼ،  حركةات يمت 
فشاؿ المفاكضات،  لتيدئةا خرؽل مسرحية مفتعمة ذلؾ رتبكاعت نقاذ إحاكؿ الكفد الفمسطيني ك كا 

ؿ تمثٌ  ،لى الكسيط المصرمإ، فأعد كرقة سريعة قدميا "سرائيمياإل"المكقؼ بعد انسحاب الكفد 
 ،مع تعديبلت طفيفة ال تتعدل تعديؿ عشر كممات ،ساسيةمف حيث الجكىر الكرقة المصرية األ

 ."سرائيميإلا"عمى الجانب ليعرضيا 
 )ـ. ت. ؼ(كقعة بيف تضمنت الكرقة الفمسطينية المقترحة: فتح المعابر كفؽ االتفاقات المك 
 ،سرل كجثث الجنكدكاأل ،ر بحث قضايا المطار كالميناءكتأجيؿ لمدة شي "،سرائيؿ"إك
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كقتؿ عقب خطؼ  ،الضفة الغربية تخذت بحؽالتي ا "سرائيميةاإل"جراءات العقابية كاإل
يجرم بحث شركط "نو: أا جممة غامضة تنص عمى يضن أكتضمنت الكرقة  الثبلثة،المستكطنيف 
الذم كاف يطالب بإدراج بند  ،"االسرائيمي"الكفد  غراءإإلى كىدفت ىذه الجممة  "،تثبيت التيدئة

 (.21/8/2014، سما اإلخبارية) قطاع غزة في مقاكمةح الينص عمى بحث نزع سبل
حركتي حماس  ممثمك كافك  الحرب، لىإ العكدة في ترغب المرحمة تمؾ ؿ فيالفصائ تكف لـ

 نجدد لف اتفاؽ لىإ التكصؿ عدـ حاؿ في" أنو الخاصة المقاءات في يقكلكف كالجياد اإلسبلمي
 جاءكا، حيث لىإ كجيشو "نتانياىك" ميذىبف الحرب، الى سنعكد نناأ يعني ال ىذا لكف التيدئة،

 دارةكا   عماراإل عادةإ تكلى الفمسطينية لمسمطة كسنترؾ كجركحنا، بيكتنا ترميـ فسنعيد نحف ماأ
 (.5/9/2014 المحمية، القدس) "ىدكء مقابؿ ىدكء" لمعادلة مستعدة الفصائؿ كانت"، فالمعابر
بيدؼ فرض ، لى الخيار العسكرمإكذىب تمؾ الكرقة،  ىعملـ يرد  الجانب "اإلسرائيمي"لكف 

لى ساعة إيكميا ا بينما كاف كفد حركة "حماس" مجتمعن ، فؼ جديدةلكصكؿ إلى أىداك اشركطو أ
كتائب ل عاـالقائد ال ،"محمد الضيؼ"ف زكجة كابف لميؿ، تمقى رسالة مف غزة مفادىا أمتأخرة مف ا

  الغتيالو. ةمحاكلكذلؾ في ، سكنية يقيماف فييا عمارةسقطا في غارة استيدفت  ،القساـ
تؿ "باستئناؼ قصؼ  ،ىذه العممية عمى ف ردت كتائب القساـكتفجرت األكضاع مف جديد بعد أ

عزاـ "فعمؽ  ،القاىرة"اإلسرائيمي"  ثر ذلؾ غادر الكفدإ كعمى "،اإلسرائيمية" كطناتكالمست "بأبي
 اكخصكصن  ،إلفشاؿ المفاكضات "إسرائيؿ"تة مف طرؼ ة مبيٌ يدؿ عمى نيٌ ىذا  ": قائبلن  "األحمد

كالتي تتضمف رفع  ،الكرقة المصرية المعدلة ليبدم رأيو فييا ي""اإلسرائيمبعدما تسمـ الجانب 
 (.20/8/2014)ككالة كفا، " اكبحرن  اكجكن  االحصار برن 
كالتي  القاىرة، مفاكضات الكفد الفمسطيني المفاكض باالنسحاب مفكتائب القساـ كطالبت 

مف  تكطمب ،األقؿ عمى قساـلم اف ما يجرم لف يككف ممزمن أأكٌدت ك  ،رقصة العفاريت"" سٌمتيا
 .ىذا المسارإلى مجددنا كعدـ العكدة  ،الفكرماالنسحاب حماس كفد 
محمد  يعمالطفؿ "تـ قبرىا مع الشييد ك : "المبادرة المصرية كلدت ميتة "أبك عبيدة" كقاؿ

نيا لف أككنا نثؽ ، انكنا نعمـ أف المفاكضات في القاىرة لـ تجًف ما يريده كيستحقو شعب.. ضيؼ"
 ىمنا، كرغـأما يتناسب مع حجـ تضحيات شعبنا ك بك  ،شعبناو يلإنتائج مما يطمح  أملى إضي فتي 

 لمحاكلة الكصكؿ ،كثر مما يمـز مف الكقتأعطينا القيادات السياسية لحركتنا كشعبنا أذلؾ فقد 
 ، تقدير استراتيجي2014الزيتكنة، مركز )" اتفاؽ يكقؼ العدكاف كيرفع الحصار كيعيد اإلعمارإلى 
 (.22 ، ممؼ المعمكمات2015 ،ك )مركز الزيتكنة (70
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لقد تكررت المرات التي ات فؽ فييا عمى عقد تيدئة أثناء العدكاف، لكنيا كانت تينتىيؾ بخرؽ 
تبالي بنتائج ذلؾ، كاستغبلالن لتحديث كمتابعة أىدافيا،  أف دكف"إسرائيمي" مف ىنا أك ىناؾ، 

 ، كفي سبيؿ الضغط لتحقيؽ شركطيا التفاكضية.ياما تراه مناسبنا لكتكجيو ضرباتيا، كفؽ 
، عمى أسباب انييار ىذه المفاكضات المشترؾكلـ يختمؼ ممثمك الفصائؿ التي شاركت في الكفد 

لى القاىرة لـ يأت إ لى االتفاؽ، فالكؿ يدرؾ أف الكفد "اإلسرائيمي"قبؿ ستة أياـ مف التكصؿ إ
كقاؿ "خميؿ الحية" عف سبب عدـ التكقيع قبؿ ىذا ، شعب الفمسطينيى اتفاؽ مقبكؿ لملمتكصؿ إل

ألقكؿ ألىميا  ،"لـ نحصؿ عمى نقطة كاحدة أستطيع أف أحمميا كأعكد بيا إلى غزة أنو المكعد
 .(5/9/2014، ككالة سما اإلخبارية) حضرت لكـ ىذا"أنني أ
ي كؿ بند مف ف "سرائيمياإل": "كضع الكفد سباب فشؿ كانييار المفاكضات قائبلن أ "الحية"كشرح 

يا في كؿ شأف مف شؤكف الحركة ك كممة تبقيو صاحب اليد العمأجممة  ،بنكد االتفاؽ المقترح
لى إعكد أف أاليـك  لكاف عميٌ  جانبيـ؛لك كقعنا عمى االتفاؽ المعركض مف .. ك عمار في غزةكاإل
ف مصيركـ أب ،قكؿ لمصياد كالمزارع كالتاجر كالطالب كالمريض كصاحب البيت الميدكـأل ،غزة

منطقة الزراعة،  ، فيي التي ستقرر لمصياد منطقة الصيد، كلممزارع عمى الحدكد"سرائيؿ"إفي يد 
ؿ قك أأف  كاف عميٌ ك ف يستكرد، ككيؼ سيكزعيا في السكؽ، أع يطسمنت يستإكلمتاجر كـ كيس 

لى إ "سرائيؿ"إستشرؼ عميو  ،عادة بناء بيتؾسمنت القادـ إللصاحب البيت الميدكـ أف كيس اإل
لى إلى المخازف، كمنيا إمـ المتحدة متابعتو حتى يصؿ أللى المعبر، ثـ ستتكلى اإف يصؿ أ

نما ا  ك  ،المشكمة ليست فقط في االتفاؽ المعركض.. لى بناءإكرشة البناء، ثـ تشرؼ عمى تحكلو 
،  "سرائيؿ"إا ستأتي في التنفيذ، فغدن  خؿ، ال ك ىذا يدخؿ كىذا ال يدأكتقكؿ: ال حركة لمناس اليـك

 (.5/9/2014)صحيفة القدس المحمية،  "كىذه ال تدخؿ ه السمعة تدخؿك ىذأحركة لمسمع اليكـ، 
مكانية لكقؼ إطبلؽ إأم كلـ يكف ىناؾ  ،مرة ثانيةالقاىرة الكفكد  كغادرت ،نتيى األمراىنا "

أجرينا مجمكعة مف حيث  ،ـ20/8/2018في  قطرإلى  كغادر كفد حماس كامبلن  ،النار
 .(28/2/2018، مقابمة، الظاظا) "ىناؾ في قيادة الحركةخكاننا إات مع الحكار 

 ،حسـ ليذا المكضكعإلى  ،ك الخارجيةأسكاء الداخمية  ،ماـ ىذه التبايناتأ"لـ نستطع الكصكؿ 
محمد "عائمة القائد الحربي خاصة بعد أف استيدؼ االحتبلؿ بالطيراف  ،كخرج الكفد دكف اتفاؽ

كخرج  ،إطبلؽ النارفحدث انييار لكقؼ  ،ياـأ (5)ميا بأياـ ىدنة لمدة كالتي كاف قب "،الضيؼ
، ككفد الجياد أتكامف حيث  كاخرل عادكفد فتح كالفصائؿ األ ؛ومكاف قدكمإلى  كؿه  الكفد
كاف لدينا مكعد نمتقي فيو قد ك .. الدكحةإلى  سبلمي بقي في القاىرة، ككفد حماس بالكامؿ عاداإل
كالقطرييف، كفي ذلؾ المقاء لـ نتفؽ عمى أم  "أبك مازف"بحضكر  ،دكحةكفد حركة فتح في المع 
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كلؤلسؼ استجر  ،دكف تكافؽ ىكانتي، كاف لقاءنا عاصفناحيث  ،ابؿ زاد المقاء الكضع تكترن  ،شيء
منا حمٌ كاف يي  فإنو ؛كلمتاريخ ،نايلإكؿ خبلفات الماضي كاالتيامات التي كاف يكجييا  "أبك مازف"

مف ك أنا صاحب قرار السمـ كالحرب"،  ..ككاف يقكؿ: "أنا مش طرطكر ،عدكافالفي غزة مسؤكلية 
 ،مف خبلؿ مؤسسة كطنية ،تكافؽ كطنيإلى  لكف ذلؾ يحتاج ،ال اعتراض لو ناحيتنا قمنا

لحية، مقابمة، ا)" الـ نكف نريد حربن أبدنا أننا ك  ،نفسنا في غزةأخبرناه أننا كنا ندافع عف أك 
10/5/2018). 
بأف  يارئيسإلى  نقؿ معمكمات مفبركةك  ،مف خمخمة المكقؼ الجديد لمسمطة"إسرائيؿ"  تتمكنلقد 
رئيس الكقد تبني  ،مف نشطاء حماس اعترفكا بتنظيميـ محاكلة انقبلب في الضفة الغربية (93)

 ،ىك مستفزك  "مشعؿ"لقاء الدكحة الثاني مع إلى  ـ21/8/2014كذىب في  ،ىذه الركاية
كاستدعاء   ،حكؿ محاكلة االنقبلب "الشاباؾ"ثات بيف الطرفيف عمى ركاية انصبت معظـ المباحك 

 تقدير استراتيجي، 2014 )مركز الزيتكنة، سجؿ مف األحداث غير المثبتة التي حممت العنكاف نفسو
70 ،3/9/2014.) 
تعرؼ كيؼ تستعيد العصبية الداخمية لرئاسة السمطة في أخطر المفترقات  "إسرائيؿ"كبدا أف "
كانت مكانة السمطة تتعزز كحؿ كسط إلبراـ االتفاؽ في نظر  ؛في الكقت عينو ..جرة قمـكب

ة محؿ كانبم عميو كسيطرتيا األمنيةإلى قطاع غزة كباتت ضركرة إعادة السمطة  "،يف"اإلسرائيمي
أف أم حديث عف الميناء كالمطار يجب أف مؤكدة  "،اإلسرائيمية"اليسار كالكسط  لإجماع بيف قك 

 (.3/9/2014، 70 تقدير استراتيجي المرجع السابؽ،) "ط بتسميميا ليذه السمطةيرتب
 "نتنياىك"أف انييار المفاكضات كالتيدئة يمنح حككمة  "أمير أكرف"اعتبر المحمؿ العسكرم ك 

أف الكضع الجديد ك  ،احسـ المعركة مع حركة حماس عسكرين لفرصة ثانية "اإلسرائيمي"  كالجيش
ينتج  ،استصدار قرار مف مجمس األمف الدكلي لكقؼ إطبلؽ النارإلى  لمبادرةا "سرائيؿػ"إيتيح ل

 ،كحمفائيا في عزؿ حماس "إسرائيؿ"كاستثمار التنسيؽ كالتعاكف بيف  ،آليات دكلية لضبط اليدكء
ف لـ يؤد القرار حتىك  ،ادكلين  "إسرائيؿ"كتحسيف كضع  إال أنو يحشر حماس  ،كقؼ القتاؿإلى  كا 

إذا رافؽ القرار آليات لمنع  اخصكصن  ،كجيتيا المستقبميةا باتخاذ قرار مصيرم لميفي زاكية تمز 
 .(20/8/2014، ىآرتس، 3146)ترجمات إعادة بناء الحركة لقكتيا العسكرية 

حرب إلى  أال تنجر "إسرائيؿ"أنو يجب عمى  "ركف بف يشام""اإلسرائيمي"  اعتبر المحمؿك 
تممح لمفمسطينييف  "إسرائيؿ"أف ك  ،قطاعالإلى  ت بريةلك كاف الثمف إدخاؿ قكا حتى ،استنزاؼ

كأنيا ليست عمى استعداد  ،بأنيا لف تكافؽ عمى إجراء المفاكضات بينما يستمر إطبلؽ النار
أنو كانت ىناؾ معمكمات بأف المفاكضات ك  ،الفمسطينية فصائؿالرب استنزاؼ مع لمدخكؿ في ح
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ستعداد لبلستجابة لمطالب حماس بشأف التسكية عمى الـ تكف  "إسرائيؿ"ألف  ،اصطدمت بعقبات
 .(20/8/2014، يديعكت، 3146)ترجمات  المضاميفك البيانات  ييصر عمى مستك التي عرضتيا م

 ،نار متبادؿعمى تسكية عمى أساس كقؼ إطبلؽ  اأف حماس كافقت مبدئين  "بف يشام"كزعـ 
دخاؿ مساعدات إنسانية عمى نطاؽ كاسع أف ب "إسرائيؿ"فضت مطالب لكنيا ر  ،قطاعالإلى  كا 

أف حماس طمبت فتح ك  ،جيزة أمف السمطة كمنظمات دكلية عمى إدخاؿ المساعداتأتشرؼ 
كلـ  ،لـ تكف عمى استعداد لمتنازؿ عف المطالب األمنية "إسرائيؿ"في حيف أف  ،امعبر رفح فكرن 

 .(20/8/2014، يديعكت، 3146)ترجمات تكافؽ عمى فؾ الحصار عف قطاع غزة 
كالطمب  ،لممبادرة كالتكجو لؤلمـ المتحدة "نتنياىك"حككمة  "باراؾ رافيد"المحمؿ السياسي  دعاك 

عندما اعتقدت أنو باإلمكاف تمرير خطة  افادحن  اارتكبت خطن  "إسرائيؿ"أف  امعتبرن  ،منيا التدخؿ
ى كحث عم ،اأف فشؿ المفاكضات في القاىرة كاف متكقعن  "رافيد"ضح ك كأ ،اليدكء مقابؿ اليدكء

 "إسرائيؿ"أف إلى  االفتن  ،حماس عزؿإلى  ضيفيي األمف محاكلة الدفع نحك تمرير قرار في مجمس 
 ،إعادة إعمار قطاع غزةإلى  الذم دعا ،بإمكانيا االعتماد عمى قرار كزراء االتحاد األكركبي

، ؽالمرجع الساب)مقابؿ التكافؽ عمى تشكيؿ ىيئة دكلية لضماف منع تعاظـ قكة حماس العسكرية 
 .(20/8/2014ىآرتس، 

ال  عنو كاتنازليما يمكف أف ؛ ىك أف ما كصمت إليو القناعة "اإلسرائيمية"خبلصة يرل الباحث أف 
أدت عممينا إلى تعزيز حركة  "نتنياىك"أف سياسة ك  الفمسطينية، ةتطالب بو المقاكمما  ىيمبي أدن

 .كالضغط العسكرم مف العنؼيد ت نحك مز تكجيلذلؾ  "،إسرائيؿ"كتكريس عزلة  ا،حماس دكلين 
 

 العدوان في أيامو األخيرةالمطمب الثالث: 
 : سياسة حرب األبراجأوًل 

 استئناؼإلى  الجانب الفمسطيني كالجانب "اإلسرائيمي"مف  كبلن الدكلي  األمف دعا مجمس
 .(21/8/2014األردنية،  الغد) عدة ياـألتكقفت  التي التيدئة مفاكضات
 ،غمت قدراتيا التدميرية مف أجؿ إيقاع خسائر مادية ىائمة بالفمسطينييفاست "إسرائيؿإال أف "

طاكلة إلى  العكدة عمى مف أجؿ إرغاـ حماس ،كبدأت بيدـ األبراج السكنية المكتظة بالسكاف
 بل)مكقع كال "مكشيو يعمكف" جيشكما صرح ذلؾ كزير ال ،"اإلسرائيمية"المفاكضات ضمف الشركط 

 .(23/8/2014، خبارماإل
 التي الشركط حسب بالقاىرة المفاكضات طاكلةإلى  حماس إعادة "ىدفنا :قائبلن "يعمكف" صرح ك 

 .(24/8/2014، لئلعبلـ الفمسطيني المركز)ك ( 24/8/2014، اهلل راـ ،الجديدة الحياة)"إسرائيؿ""  تممييا
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 "إسرائيؿ" عمدت إذ ،"حرب األبراج السكنية"إلى  األخيرة يشير في أيامو عدكافمظير الكاف "
 ليدؼاككاف .. م آالؼ المكاطنيف داخمياكً ؤٍ استيداؼ األبراج السكنية الشاىقة التي تي إلى 

معادلة  عمى قائـ ،ىك الضغط عمى المقاكمة النتزاع كقؼ إطبلؽ نار غير مشركط"اإلسرائيمي" 
 ،الدبمكماسيبالتزامف مع استمرار الحراؾ السياسي ك  ""إسرائيؿحاكلت ك  ..التيدئة مقابؿ التيدئة

المقاكمة مف خبلؿ إضعاؼ حاضنتيا  عمى الضغطك  ،طبلؽ نار بغزةإلكقؼ إلى كصؿ لتا
 ،ككالة األناضكؿ عككؿ،)لقبكؿ بأم اتفاؽ تيدئة مستقبمي ال يكفر أم إنجاز سياسي" كا ،الشعبية

26/8/2014.) 
 ،ةنيالمنازؿ المدفكانت البداية بحرب  ،قطاع غزة بالتدريج عمى ياعدكان "إسرائيؿ"بدأت "لقد 

 "اإلسرائيمي"اليدؼ كاف ك  ،نيةدخمت مرحمة حرب األبراج السك ثـ ،كمف ثـ حرب المفاجآت
 (100-60)التي تضـ في طكابقيا الشاىقة أكثر مف  ،مف استيداؼ األبراج السكنية الرئيس

 ،نقطة ضاغطة عمى الفصائؿإلى كتحكيميا  ،إضعاؼ الحاضنة الشعبية لممقاكمة ،شقة سكنية
أم إنجاز سياسي أك عسكرم لممقاـك  ؽال يحقك  ،لمقبكؿ بكقؼ إطبلؽ نار غير مشركط

 (.26/8/2014 األناضكؿ، ةككال البسكس،) "الفمسطيني
كاستمرت  "،اإلسرائيمية"أماـ آلة الدمار  مذىبلن  االفمسطيني صمكدن  شعبمرة أخرل أظير ال

 "نتنياىك" عمى تزايدت الضغكط الداخميةك  "،اإلسرائيمية"المقاكمة باستيداؼ المدف كالمستعمرات 
كىذا ما  ،فإما أف يقرر احتبلؿ غزة مف جديد "،إسرائيؿ"مف أجؿ إيجاد حؿ يكفر اليدكء لسكاف 

 .اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النارإلى  أك الكصكؿ ،ال يستطيع تحمؿ كمفتو السياسية
 ،المناطؽ المحيطة بغزةاستعادة اليدكء في إلى أعمنت أف عدكانيا ييدؼ  "إسرائيؿ"أف كرغـ "

مف ذلؾ لـ  الكف أين ، كىدـ األنفاؽ كنزع سبلح المقاكمة، كالقضاء عمى قكة حماس الصاركخية
، صعيد التفاعؿ مع المقاكمة كالشعب الفمسطيني عمى بؿ كانت لو نتائج عكسية ،يتحقؽ ليا

 ىألنو تبق ،في غزة ايبإعادة انتشار قكات"اإلسرائيمية"  عدـ جدكل تعميمات الحككمة اككاف كاضحن 
 كأ، كىذه ترد "اإلسرائيمي"ترمي المقاكمة النار نحك الكياف  ،إما حرب استنزاؼ أماميا خياراف:
 .(265: 2015)أبك عامر،  "ف في تسكية سياسيةيكمك  ؛الخيار الثاني

(  ـ2009-2008)في يف السابق عدكانيفعمى غرار ال(، ـ2014) عدكافىذا ال استقطبلقد 
 مبلمحو: ، ككاف مف أىـ""اإلسرائيمي كاسع النطاؽ في صفكؼ الرأم العاـ اإجماعن ، ـ(2012ك)

 عمى عدـ قدرتياكعف  ،معبرة عف ضيقيا ،ىتتعال"اإلسرائيمي"  بدأت أصكات الجميكر"أف 
انعكس ىذا قد ك  ،"إسرائيؿ"التي تخكضيا المقاكمة ضد  ،نزاؼحرب االست االستمرار في تحمؿ

 (%82)مف  "نتنياىك"التي أظيرت تراجع شعبية "، ك اإلسرائيمية"الرأم  الشعكر في استطبلعات
  .(26/8/2014"اإلسرائيمية"،  القناة الثانية) "بيكـ قبؿ انتيائو (%38)إلى  عدكاففي بداية ال
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، إال (راج كتيجير سكانياباأل بسياسة حر ) لـ تتبع "اإلسرائيمي"يرل الباحث أف دكلة االحتبلؿ 
كىك ما شكؿ تيجير مستكطني غبلؼ غزة(،  سياسةمف )لمقاكمة الفمسطينية أف تمكنت ابعد 

دك أف ىاتيف ب، لكف ي"اإلسرائيمي"حالة ضغط أكبر عمى صاحب القرار السياسي كالعسكرم 
 النار. طبلؽإل إنجاز كقؼو نحك  اقدمن غط ضا في الممفاعيمي افعمت السياستيف قد

 
 تفاىم لوقف العدوانإلى  : الوصولاثانيً 

ذات الكقت كاصمت فصائؿ كفي  ،غزة مف الجك كالبر كالبحرقطاع قصؼ  "سرائيؿ"إكاصمت 
سطينية لـ يقارف ، لكف حجـ الخسائر الفم"سرائيميةاإل"طبلؽ الصكاريخ عمى التجمعات إالمقاكمة 

عاد أاتفاؽ خبل مف شركطيا، ك  لى قبكؿإ، ما اضطر حماس "سرائيميةاإل"بحجـ الخسائر 
 كانت عميو قبؿ الحرب مع بعض التسييبلت. لى ماإكضاع األ
نيا لكف مجريات األمكر يبدك أ مف الضغكط لنقبؿ بشيء ما، اأم طرؼ نكعن  عمينا لـ يمارس"

ف لمفترض أالثمار الحقيقية التي كاف مف ا ،ثمفكانت تتجو نحك كقؼ إطبلؽ النار بدكف 
لكف  ،حككمة الفمسطينية بكاجباتياكقياـ ال ،الحقيقي لمحصارنياء اإل ىي ايحققيا الكفد مجتمعن 

حيث كاف  ،خاصة مكضكع الركاتب ،مر يتعمؽ بالحككمةألطرح أم  اكفد فتح لـ يكف مستعدن 
نو كاف في ردىات الجمسات مكافقة عمى مكضكع أرغـ  ،نيا مسألة كطنية داخميةأمبرره 

ـ بخصكص جس النبض مف طرفيإلى  ضافةإ ،ف تقـك الحككمة بدكرىا، كأالمكظفيف كامبلن 
 ،الحالة الراىنةمنا قيٌ ك  ،منا المفاكضات بأكمميالذلؾ نحف في قيادة الحركة قيٌ  ،سبلح المقاكمة

لي  ،منا الكفد المفاكض المشترؾكقيٌ  ككيؼ أف ىذا  ،ككيؼ كانت التباينات بيننا ،يف كصمناأكا 
باشرة مع المصرييف كحاكلنا باتصاالت م ،براـ اتفاؽ لكقؼ إطبلؽ النارإعمى  االكفد لـ يعد قادرن 

بشكؿ كامؿ مف جديد كبشكؿ بحيث نحمي انييار الحالة، حيث عادت المكاجية  ،عمؿ مقاربة
كقؼ إطبلؽ النار، ثـ غادر كفد حماس مف لكضعنا محددات إلمكانية عقد اتفاؽ مستعر، ف

 (.10/5/2018الحية، مقابمة، ) "شقاء في مصرالحكارات مع األ كاستأنفناالقاىرة إلى  الدكحة
في  اككاف مكجكدن  "،زياد الظاظا"ك ،"خميؿ الحية"ك ،"مكسى أبك مرزكؽ"مف  كؿه  ةالقاىر إلى  عاد"

مكسى أبك " منزؿكجمسنا في  "،خالد البطش"ك ،"زياد النخالة"القاىرة كفد الجياد اإلسبلمي 
عزاـ "كمع  ،خكة في مصراؿ عمؿ مفاكضات غير مباشرة مع اإلنا عبر الجك أكبد "،مرزكؽ

 ،كمع المؤسسات الدكلية ،القيادة في غزةكذلؾ مع ك  ،"غازم حمد"ك ،"ماجد فرج"ك ،"حمداأل
ىذه المسألة لـ ك ، كقؼ إطبلؽ النارلتفاىمات إلى  ككصمنا خبلؿ سكيعات ،كالكسطاء الدكلييف

 .(28/2/2018، مقابمة، الظاظا) "أكثر مف ساعتيف مف االتصاالت معنا تأخذ
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تكافقنا عمى  حتى فقط، بيف حماس كالكسيط المصرم جرت صاالتتاال" :أفالحية يؤكد لكف 
كنحف في الطائرة  نااتصاالتبدأت مف خبلؿ ف صياغة ىذا االتفاؽ أدرجة إلى  ،الصيغة النيائية
ىذه  شارؾ فيككاف ي، 27/8 كصباح الثبلثاء 26/8 ثنيفطكاؿ يـك اال ،عبر الجكاالت
 قمنا بعرضثـ  ،و مع المخابرات المصريةتكاصمبكذلؾ  مف غزة، "غازم حمد"االتصاالت 

تـ االتفاؽ عمى ك  ،قبيؿ ظير يكـ الثبلثاء عميو فكافقكا ،سبلميفي الجياد اإل خكةعمى اإل االتفاؽ
خر بالكساطة المصرية كبالتعيد المصرم عمى ىذه ؿ الطرؼ اآلبً إف قى كقمنا  ،الصيغة النيائية

كتعالكا  ،مكافؽ "اإلسرائيمي"بأف الطرؼ  الكسيط المصرم عمينا فرد ،الصيغة فنحف جاىزكف
 .(10/5/2018)الحية، مقابمة،  "نتفؽ عمى ساعة الصفر

 ،اتفاؽ لكقؼ إطبلؽ النارإلى التكصؿ  ـ26/8/2014في أعمنت كزارة الخارجية المصرية ك 
 :مقتضب كعاـكقالت في بياف 

كتفاىمات  ـ2014المصرية  المبادرةإلى  اكاستنادن  ،كحقنا لمدماء ،أركاح األبرياء عمى حفاظا"
كقؼ إطبلؽ النار الشامؿ إلى  كالفمسطيني "اإلسرائيمي"دعت مصر الطرفيف ، ـ2012 القاىرة

بما يحقؽ سرعة إدخاؿ  "،إسرائيؿ"بالتزامف مع فتح المعابر بيف قطاع غزة ك ،كالمتبادؿ
ميؿ  6مف  انطبلقن اكالصيد البحرم  ،كمستمزمات إعادة اإلعمار ،المساعدات اإلنسانية كاإلغاثية

خبلؿ شير  ،بحرم، كاستمرار المفاكضات غير المباشرة بيف الطرفيف بشأف المكضكعات األخرل
في بما كرد  ""اإلسرائيميكفي ضكء قبكؿ الطرفيف الفمسطيني ك ،مف بدء تثبيت كقؼ إطبلؽ النار

" إطبلؽ النار )بتكقيت القاىرة( لبدء سرياف كقؼ 19:00 ساعةالفقد تحددت  ،الدعكة المصرية
 (.10ممحؽ رقـ: )انظر  (،26/8/2014ة كزارة الخارجية المصرية الرسمية، فيس بكؾ، فحص)
 غزةقطاع عمى المبادرة المصرية لكقؼ إطبلؽ النار في  "إسرائيؿ" عف مكافقةرسمينا عمف كقد أي 

 .(27/8/2014 ،)السفير، بيركتك ( 26/8/2014 "اإلسرائيمي"كالتمفزيكف "إسرائيؿ"  )مكقع صكت
نجاز يذكر إالتي ال تتضمف أم  ،مف القبكؿ بالكرقة المصرية المعدلة امفرن  "نتنياىك"لـ يجد ك 
 ،كزرائوإلى  بالرجكع"اإلسرائيمية"  الحككمات لكاضطر لمخالفة العرؼ السائد لد ،"إسرائيؿلػ"

 لنار دكف الرجكعكقؼ إطبلؽ ا عمى فأعمف مكافقتو ،رأم المستشار القانكني لمحككمةإلى  امستندن 
اتفاؽ  ،(8)أصؿ كزراء مف  (4)، الذم عارض نصؼ أعضاءه ،المجمس الكزارم المصغرإلى 

يحقؽ ، كال "إسرائيؿػ"تضمف أم إنجاز سياسي ليال  مذكال ،كقؼ إطبلؽ النار بصيغتو المطركحة
 ،بيركت ،ألخبار)ا ( ك26/8/2014"اإلسرائيمية"،  القناة الثانية) "اإلسرائيمية"أم ىدؼ مف األىداؼ 

27/8/2014). 
 نزعىك  ىدفناأف ك  ،القاىرة مفاكضات في شيء عمى تحصؿ لـ بأف "حماس "نتنياىك"صرح ك 

 .(27/8/2014 المندنية، اليـك رأم) سبلحيا"
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كقع عمى اتفاؽ ينيي العدكاف عمى قطاع غزة، كفؽ "الفمسطيني  دف الكفأ "عزت الرشؽ" أكدك 
طبلؽ إكقؼ  كيتضمف االتفاؽ ،االحتبلؿ عمييا لمصرم كالتي كافؽالمبادرة التي قدميا الجانب ا

دخاؿ إبما يحقؽ سرعة ك  ،سرائيؿ"إ"ف مع فتح المعابر بيف قطاع غزة كبالتزام ،النار الشامؿ
 (6)مف  اكالصيد البحرم انطبلقن  ،عادة اإلعمارإكمستمزمات  ،غاثيةالمساعدات اإلنسانية كاإل

 .(26/8/2014 ة،، غز )ككالة الرأم مياؿ بحريةأ
 ،كالميناء كالمطار كاألسرل ،اتفاؽ حكلياإلى اقي القضايا التي لـ يتـ التكصؿ بأما بخصكص 

معبر رفح أف ك ، طبلؽ النارإه القضايا بعد شير مف تثبيت كقؼ البحث في ىذ ريستمفأكد أنو 
تركيا مصر ك ، كأف في األصؿ مفتكح بشكؿ كامؿ فيكمفاكضات القاىرة، لـ يكف ضمف البرم 

 .(26/8/2014 المرجع السابؽ،)مف أجؿ كقؼ إطبلؽ النار  اجيكدن  اكقطر بذلت
في قطاع غزة،  "إسرائيؿ"كقؼ النار مع لتفاىمات إلى  نو تـ التكصؿأ "بك مرزكؽأمكسى "كأكد 
 أف "سامي أبك زىرم"اعتبر ك ، ومقاكمت كلنصرالفمسطيني  شعباللصمكد  اذلؾ تتكيجن  امعتبرن 

)الحياة  "انتصار لممقاكمة كانتصار لغزة" ىك ار بعد سبعة أسابيع مف القتاؿالن قؼإعبلف ك 
 .(27/8/2014، يةمندنال

ألف حسابات قيادة المقاكمة كالكفد  ،ا مف مطالبياميمن  اإف "المقاكمة حققت جزءن  ":مشعؿ"كقاؿ 
ة كالدمار كبيف حجـ الجريم ،بيف أمانة الدفاع عف مطالب شعبناما الفمسطيني المكحد تراكحت 

ل النتزاع ما تحقؽ مف رفع أدك  ،كىك ما دفع التصرؼ بمسؤكلية ،الذم يرتكبو االحتبلؿ
 حتى كلف نتكقؼ ،مسار ماضكف فيوىك مطالب الميناء كالمطار كتبادؿ األسرل .. كأف الحصار

 )المركز الفمسطيني إنياء االحتبلؿ"كىك كفي مقدمتيا المطمب الرئيس  ،طالبيتـ انتزاع كؿ الم
 (.28/8/2014لئلعبلـ، 
ؾ االحتبلؿ أنو ال يستطيع أدر ، فقد الذم تغير ىك ما تـ عمى األرضإف : "قائبلن  "الظاظا"يعمؽ 

درؾ أف االستمرار في ، كذلؾ أشكاؿ في قطاع غزةم شكؿ مف األأنجاز عسكرم بإتحقيؽ 
أف الكؿ لف يستطيع درؾ أ اأيضن  ،سرل في جنكدهمف القتمى كاأل االعممية العسكرية سيكمفو مزيدن 

 ، كذلؾفشمتقد ألف كؿ الضغكط المكجكدة  ،أف يساعده إذا لـ يكقؼ إطبلؽ النار مع حماس
عمى األرض ضد  يفعالة في الحركب ذات تأثير حقيقالأصبحت بعض األسمحة البسيطة غير 

 .(28/2/208)الظاظا، مقابمة،  "معدكافلخيرة ياـ األكخاصة في األ ،مثؿ قذائؼ الياكف ،االحتبلؿ
 

 ات النيائيةا: النقاط العامة لمتفاىمثالثً 
النقاط العامة  مف غزةـ 27/8/2014في نية قد نشرت كانت صحيفة الشرؽ األكسط المند

محادثات غير الخبلؿ  ،"كفاإلسرائيمي"المفاكضكف الفمسطينيكف ك عميو لبلتفاؽ الذم عمؿ
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طار االتفاؽ كافؽ الطرفاف عمى التعامؿ في إك جرت في القاىرة عمى مدل أسابيع، التي مباشرة ال
التي ىي محكر خبلؼ بينيما، بما في ذلؾ اإلفراج عف سجناء ك  ،اتعقيدن ر القضايا األكثمع 

 .فمسطينييف كمطالب غزة بميناء عبر محادثات أخرل غير مباشرة تبدأ في غضكف شير
 :خطوات فورية. أ
 ."إسرائيؿ"يخ كالمكرتر عمى في غزة عمى كقؼ إطبلؽ كؿ الصكار  كالفصائؿتكافؽ حماس  .1
 بما في ذلؾ الضربات الجكية كالعمميات البرية. ،يات العسكريةممكؿ الع "إسرائيؿ"تكقؼ  .2
بما في ذلؾ  ،لمسماح بتدفؽ أيسر لمبضائع ،عمى فتح المزيد مف معابرىا الحدكدية مع غزة "إسرائيؿ"تكافؽ  .3

 القطاع.إلى  المعكنات اإلنسانية كمعدات إعادة اإلعمار
 في إطار اتفاؽ ثنائي منفصؿ تكافؽ مصر عمى فتح معبر رفح عمى حدكدىا مع غزة.  .4
تسميـ المسؤكلية عف إدارة حدكد غزة مف  "محمكد عباس"يتكقع مف السمطة الفمسطينية بقيادة الرئيس  .5

 حماس.
ما في ذلؾ ب ،قيادة تنسيؽ جيكد إعادة اإلعمار في غزة مع المانحيف الدكلييفالسمطة الفمسطينية  ىتتكل .6

 االتحاد األكركبي.
 (100)إلى  متر (300)أف تضيؽ المنطقة األمنية العازلة داخؿ حدكد قطاع غزة مف  "إسرائيؿ"ينتظر مف  .7

مزيد مف األراضي الزراعية قرب إلى  كتسمح ىذه الخطكة لمفمسطينييف بالكصكؿ ،إذا صمدت اليدنة متر
 الحدكد.

مع احتماؿ  ،أمياؿ (3) مف أمياؿ بدالن  (6)إلى  الة ساحؿ غزةنطاؽ الصيد البحرم قب"إسرائيؿ"  تكسيع .8
النطاؽ الدكلي  الكامؿ إلى  كيريد الفمسطينيكف العكدة في نياية األمر ،إذا صمدت اليدنة اتكسيعو تدريجين 

 .ميبلن  (12)كىك 
 :قضايا المدى البعيد التي ستبحث. ب
عقب خطؼ  ،ذيف اعتقمكا في الضفة الغربيةاإلفراج عف مئات الفمسطينييف ال "إسرائيؿ"تريد حماس مف  .1

كلـ تنؼ حماس أك تقر في  ،عدكاففي ال بسبتكىك أمر  ،ـ2014 في يكنيك"إسرائيمييف"  شباف كقتؿ ثبلثة
لحماس في تركيا اعترؼ األسبكع الماضي بأف الجماعة نفذت  كلكف مسؤكالن  ،بادئ األمر ضمكعيا في القتؿ

.  اليجـك
سقطت فكرة أالمعتقميف الفمسطينييف الذيف  ىاإلفراج عف قدام ،م يقكد حركة فتحالذ ،"عباس"يريد الرئيس  .2

 كالسمطة الفمسطينية. "إسرائيؿ"نييار محادثات السبلـ بيف ااإلفراج عنيـ بعد 
قتمكا  "إسرائيمييف"في غزة جميع أشبلء كمتعمقات جنكد  الفصائؿأف تسمـ حماس كغيرىا مف  "إسرائيؿ"تريد  .3

 ."الحرب"في 
لى مف ك  ريد حماس بناء ميناء بحرم في غزة يسمح بنقؿ البضائع كالبشرت .4  "إسرائيؿ"كترفض  ،القطاع كمنوا 

كلكف مف المحتمؿ تحقيؽ تقدـ في ذلؾ االتجاه إذا كانت ىناؾ ضمانات  ،ىذه الخطط منذ كقت طكيؿ
 أمنية تامة.

ؿ  الشرطة كالمكظفيف الحككمييف مف رجا األفن  (40)تريد حماس اإلفراج عف أمكاؿ تسمح ليا بدفع أجكر  .5
 .ـ2013 حد كبير أم أجر منذ أكاخر العاـ الماضيإلى  مف العامميف اإلدارييف الذيف لـ يتقاضكا ،كغيرىـ
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أغمؽ  وكلكن ،ـ1998الذم افتتح عاـ  ،في غزة "ياسر عرفات"إعادة بناء مطار  ايريد الفمسطينيكف أيضن  .6
 .(27/8/2014 ،رؽ األكسط المندنية)الش "إسرائيؿ" بعد أف قصفتو ـ2000عاـ 
في مؤتمر صحفي عقده فكر كصكلو قطاع غزة عبر معبر رفح مساء  ،"بك مرزكؽأ "كقاؿ 

ليست لمبدء  القاىرة بعد شير مف اآلففي تجرم ، إف "المباحثات التي سـ28/8/2014الخميس 
ما نرضاه مف إلى  لمكصكؿ ،اشرة مع الكيافبؿ الستكماؿ المحادثات غير المب ،بتيدئة جديدة

اآلف"، كشدد عمى أف المفاكضات غير المباشرة برعاية  عميو أفضؿ مما ،كقؼ إلطبلؽ النار
كنحف نعمـ مماطمة الصياينة  ،كأف الحد األقصى لـ يضعو أحد ،مصرية "ليس ليا سقؼ زمني

لغربية اكمطالبنا بالضفة  ،كأضاؼ: "أخذنا كؿ ما نريد كلـ نأخذ ميناء كمطار ،في المفاكضات"
ت بألنو تـ تأجيؿ ال ،كاإلجراءات التي ألحقت بيا، 12/6مف ظمـ بعد فييا ما كقع ك  ،خاصة
مف  اكاحدن  اكزمرتو لـ يحققكا شرطن  "بنياميف نتنياىك"كشدد عمى أف  ،ىي كقضايا أخرل" فييا

تطكير كال  ،كلـ يحددكا القدرات العسكرية ،يحدكا منوأك  لـ يخمعكا سبلح المقاكمة"ك ..شركطيـ
 .(28/8/2014المركز الفمسطيني لئلعبلـ، )" كال راية االستسبلـ ،كال ىدـ األنفاؽ ،السبلح

 عرب) جدا" شاقة ستككفسبتمبر، في  ،المقبؿ الشير : "معركتناقائبلن  "الكريـ عبد قيس"صرح ك 
48 ،27/8/2014). 
 

 ورقة التفاىم األخيرةا: قراءة في رابعً 
النار الصادر عف الخارجية المصرية أشار إلى ما أسماه البلفت أف بياف كقؼ إطبلؽ "

في إشارة إلى اتفاؽ التيدئة السابؽ، كقد جاء ذلؾ بناء عمى طمب  ،ـ"2012القاىرة  "تفاىمات
كأف البياف المعمف  ،نيا تقدمت لمصر بكرقتيففإككفؽ ركاية حماس  ،الحقنا كما اتضح، حماس

البياف الصادر في أف باعتبار  ،تيجة التفاكضيةحكؿ الن ىا، كيحتاج األمر إلى نقاشاحدإ
 .(11: 2017)المدىكف،  "مخرجيا األبرزـ 26/8/2014
مف مطالب حماس التي أعمنتيا  اأف بياف كقؼ إطبلؽ النار لـ يتضمف أين الباحث  يبلحظكما 

ا ، ككذلؾ الميناء كالمطار قضايافمـ يكف ىناؾ أم إشارة لرفع الحصار نصن ، لمقبكؿ باالتفاؽ
كنكاب  "كفاء األحرار"مؤجمة لمتفاكض بعد شير، حتى دكف اإلشارة لممعتقميف مف محررم صفقة 

 .التشريعي
كاف ىك كقؼ العدك  ،ىدنالحد األبالقبكؿ إلى  ذىبنا في نياية المطاؼلقد ": قائبلن  "الحية" كيرد

نحف  ،غزة يا تتضمف رفع مظاىر الحصار عفمٌ كالتي في جي ، ـ2012كاستمرار تنفيذ تفاىمات 
بعض  اضفنا إلييأك ، ـ2012بلؽ النار بناء عمى تفاىمات مف جيتنا كنا معنيكف بكقؼ إط
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كلـ نتحدث مف قريب أك  ،الشركط التحسينية التي تخدـ شعبنا الفمسطيني في مكضكع الحصار
 .(10/5/2018الحية، مقابمة، ) "عامة ةكبذلؾ جاءت الصيغ ،بعيد عف سبلح المقاكمة

  :بع لحركة حماس ما يميالتا ز الفمسطيني لئلعبلـيستنتج المرك تفاىماتبنكد اللى إ باالستنادك 
تضميف االتفاؽ  ـكعد ،سبلحيا عمى استطاعت حماس تسجيؿ انتصار سياسي بمحافظتيا .1

أم بند يتعمؽ بنزع سبلح المقاكمة أك إعادة تسميحيا مف جديد، كما أف االتفاؽ ال يمنع 
 ؿ حفر األنفاؽ كتصنيع الصكاريخ.يمف قب ،جية مستقبميةألم مكا ااالستعداد عسكرين 

رفع الحصار بشكؿ  عمى ينص اكاضحن  ابحيث لـ يتضمف بندن  ،االتفاؽ بعمكمية األلفاظاتسـ  .2
الذم ك  ،كما كرد في البند الثالث ،ذلؾإلى  إال أف تفاصيؿ االتفاؽ تشير ،كامؿ عف غزة

 البضائع كمعدات إعادة اإلعمار. تدفؽ عمى اكال يضع قيكدن  ،فتح المعابر عمى ينص
في أم  اسميا متعمدة عدـ ذكر، إنجاز سياسيأم عدـ إعطاء حماس  "إوسرائيؿ"حاكلت  .3

دارة  عمى كاإلصرار ،ترتيب أف تككف السمطة الفمسطينية ىي المسؤكلة عف إعادة اإلعمار كا 
تسميـ  عمى كافقت أنيا اخصكصن  ،ىذا األمر ال يضير حماس كال ينقص مف قدرىا ،المعابر

ألف مغزاه السياسي  ،اذلؾ يعد إنجازن  بؿ إف ،حسب اتفاؽ الشاطئإدارة غزة لحككمة التكافؽ 
 التعامؿ مع حككمة التكافؽ بعد أف كانت ترفض ذلؾ. "إسرائيؿ"ىك قبكؿ 

إال أف إدراج المكضكع ضمف  ،أف االتفاؽ أجؿ البحث في مكضكع الميناء البحرم رغـ .4
تعدة مف حيث المبدأ لبحث مس "إسرائيؿ"ف أإلى  يؤشر ،يا بعد شيرالتي سيتـ بحث ،البنكد

 ضمانات أمنية مناسبة. عمى إذا حصمت ،المكضكع
تزامف فتح المعابر مع كقؼ إطبلؽ النار كسر معادلة  عمى استطاعت حماس عبر إصرارىا .5

 .تعديؿالالمبادرة المصرية قبؿ  عمييا نصتالتي ك  "،نتنياىك" طمكح ،يدكءاليدكء مقابؿ ال
لما  "إسرائيؿػ"فمك كاف االتفاؽ يحقؽ مكاسب ل ،لحماس ااالتفاؽ في مجممو يعد انتصارن  .6

تمريره بيذه إلى  "نتنياىك"كلما اضطر  ،ضو نصؼ كزراء المجمس الكزارم المصغرار ع
 .(27/8/2014المركز الفمسطيني لئلعبلـ، ) الطريقة الممتكية

التي تشير إلى المدة الطكيمة ك  ،جارب السابقةمتكقع في ظؿ التأمر  لتأجيؿ مكضكع األسر  .7
تبادؿ بكقؼ إطبلؽ الفقد رفضت حماس ربط مكضكع  ،م صفقةألالتفاكض التي يحتاجيا 

  .(11/8/2014 مكقع بكابة الحرية كالعدالة،)ت المفاكضا أثناء "إسرائيؿ"طمب حسب النار 
 

 ا: مفاوضات ما بعد العدوانخامسً 
 الحياة) كدائـ شامؿ اتفاؽ بشأف لمتفاكض كدعا ،غزة حصار ياءبإن األكركبي طالب االتحاد

 .(28/8/2014 ،اهلل راـ ،الجديدة
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إلنياء االحتبلؿ كفؾ الحصار  ،الجامعة العربية الستئناؼ المفاكضات برعاية مصريةكما دعت 
 .(3/9/2014 ،األردنية )الرأم

منيا تدعيـ كقؼ ك دة، لبحث مكضكعات ع ،القاىرةإلى  ـ2014في سبتمبر  "كيرم"عاد "ك 
بمساعدة عربية ، ـ26/8/2014ترتيبو بيف الطرفيف في إطبلؽ النار الذم تمكنت مصر مف 

 ،غزةلالفمسطينية لنشاطيا األمني  كالعمؿ عمى جعؿ فكرة مد السمطة ،كفرنسية كتركية كقطرية
   .(236: 2016)عبد الحي،  "أحد المحاكر التي كشؼ عنيا المسؤكلكف األمريكيكف

 ،عبر الدعكة لمؤتمر دكلي إلعادة إعمار القطاع، سعت القاىرة لتعزيز دكرىا في غزةك 
ذم عقد في القاىرة في كتمكف المؤتمر ال ،باالشتراؾ مع النركيج كالسمطة الفمسطينية

كاف أبرز المتعيديف ك ، (مميارات دكالر 544)مف جمع تعيدات مالية بقيمة ـ، 12/10/2014
 ،مميكف دكالر( 200) اإلمارات ،مميكف دكالر( 500) السعكدية، ار دكالر(ممي 1: قطر )بتقديميا

التي  ،كاحتسبت مف ضمف تمؾ التعيدات المساعدات اإلضافية ،مميكف دكالر( 200الككيت )
كالكاليات المتحدة  ،مميكف دكالر( 450مف قبؿ االتحاد األكركبي ) اقرت لمفمسطينييف عمكمن أي 

 (.13/10/2014)الشرؽ األكسط، ر( مميكف دكال 212) األمريكية
كحركة  "إسرائيؿ"عف اتصاالت بيف  ،األنباء التي أشيعت بعد انتياء العدكاف عمى غزة كرغـ

 ".إسرائيؿ"كما نفتيا  ،اإال أف حماس نفت ذلؾ تمامن  ،حماس بشأف ىدنة طكيمة األجؿ
ا رئيس الحككمة البريطانية التي يقؼ خمفي "بمير"سماه البعض مبادرة أما إلى  ال بد مف اإلشارةك 

 ،تبيف أنيا كساطة مف دكف تكميؼ ،الضجة الكبيرة حكؿ ىذه المبادرة كبعد "،تكني بمير"األسبؽ 
إف التعاطي " :قاؿ "،أليكس فيشماف"كفؽ المراسؿ العسكرم ليديعكت أحرنكت  "،نتنياىك"كأف 

حيث يعتقد األخير أف  ،الستقالةاإلى  "أبك مازف"كيدفع  ،"إسرائيؿػ"معيا سيتسبب بأضرار كبيرة ل
كؿ مفاكضات مباشرة أك غير "أف  "نتنياىك"كأكضح  ،المبادرة ىي خيانة لممكضكع الفمسطيني

 (.5/9/2015، المبنانية )السفير "ستعطي األكركبييف الشرعية لبلعتراؼ بحماس ،مباشرة مع حماس
كلك بطريقة غير مباشرة"  ،ادن ا بحماس أك يفاكضيا أبلف يعترؼ يكمن "أنو  "نتنياىك"كما أكد 
 .(28/9/2014 المبنانية، )المستقبؿ

المتكالية رفضو كنفيو إجراء مفاكضات مباشرة كغير مباشرة مع  "نتنياىك"كقد أكدت تصريحات 
إلى كيدعك  ،"لف نتفاكض مع عدك يريد أف يدمرنا :"نتنياىك"قاؿ  ـ5/10/2014ففي  ،حماس

طالما  ،"المفاكضات مع حماس مرفكضة :كأضاؼ ،يف"سرائيمي"اإلكيمتـز بسفؾ دماء  ،اذلؾ عمنن 
 . (5/10/2014، العربي )القدسكيؼ لنا أف نفاكضيـ كنقتؿ أنفسنا؟"  "،إسرائيؿ"تدمير إلى  تدعك
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 عاـفي األراضي الفمسطينية المحتمة  حككميةمنسؽ العمميات ال ،"يكآؼ مردخام"كقد ربط 
بعكدة السيطرة الفعمية لمسمطة الفمسطينية  ،عف غزةعمميات إعمار غزة كفؾ الحصار  ،ـ1967

 .(27/2/2015، )يديعكتعمى قطاع غزة 
مف  بدالن  ،السمطة الفمسطينية إدارة شؤكف قطاع غزة ىأف تتكل "عباس" "نتنياىك"كما طالب "

 "لكي يفكؾ شراكتو مع حماس "،عباس"ممارسة الضغكطات الدكلية عمى إلى  كدعا ،حماس
 .(9/6/2014، األردنية )الغد

تجرم مفاكضات سياسية  "إسرائيؿ"أف  "مكشيو يعمكف""اإلسرائيمي"  جيشأكد كزير ال ذلؾ مقابؿ"
أف التنسيؽ معيا حكؿ إعادة إعمار قطاع غزة يجرم عبر األمـ المتحدة  امكضحن  ،مع حماس

 .(29/6/2015 نت، )مكقع عربيؿ، "أك السمطة الفمسطينية
أنو ال تكجد أم  ،"نتنياىك"نقؿ عف مصدر مسؤكؿ في مكتب  "اإلسرائيمي بلكال"مكقع لكف 

كال  ،"تكني بمير"عبر  كقطرية أ كسكاء بكساطة تركية أ ،"إسرائيؿ"مفاكضات فعمية بيف حماس ك
 .(17/8/2015 ،الرأمككالة )بأم طريقة 

في  امممكسن  اف تككف كاقعن ل "ئيؿإسرا"ات مباشرة بيف حماس كضمفاك أف مسألة عقد لمباحث يبدك 
كؿ منيما آلخر، كلعدـ اعترافيما بشرعية كلعدـ  ،نت الطرفيفعلت ارن ظن قريب،لا ؿبقالمست

 ة.ظناعتيما بجدكاىا حتى المحق
  

 : كواليس الجمسات التفاوضيةالمطمب الرابع
 معو، بعض المكاقؼ التي حدثت بيف أعضاء الكفد مقابمتنافي  ،"خميؿ الحية"يذكر لنا 
 :يقكؿف، المشترؾ بيف أعضاء الكفد كفاؽعدـ اليظير مف خبلليا حالة ك ، المفاكض الفمسطيني

رفع الحصار ككقؼ العدكاف  ،"الضيؼ" في يكـ استيداؼ عائمة "حمدعزاـ األ"عمينا عرض "
كقاليا ، نفاؽ اليجكميةعمى كقؼ العمؿ في األ اا داخمين نبدأ يفاكض، ك نفاؽاأل حفر إيقاؼبشرط 

 :بصريح العبارة
 كقؼ.. السمؾ ككقؼ" ؾ.. عندكر مثؿ ما بدٌ فحأي ت نا" األحمد:
 !"؟عطيو لمعدك بببلشأبدؾ  عندنا،سباب القكة أ مفكىذا  ،ياـ كاحنا بنقاتؿألنا "إ الحية:
نفاؽ ىجكمية في أ كاتحفر ببأم حؽ ك  ؟نتا ـرضيأه يا عمي.. كيؼ بتدخؿ في "آ :األحمد
 !ـرضيأه آ :األحمد                 ـ!!رضيأ الحية:              ؟!"أرضيـ
 .ا لنفيـنكلكاح ،ف تناقشكا سبلح المقاكمةجايي كذا انتإ ؛)فرج( "ماجد"يا ك  "عزاـ"اسمع يا  الحية:
 ..رك عمى المكضكعكٍ سى  ،في ىذه المرحمة أدكاتناىـ أنفاؽ األ :الحية        ..ال ال ال :فرج
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طبلؽ النار ككبح إجئنا لكقؼ  ،ننا كفد فمسطيني مكحدأيكميا قمنا : "اكضحن م "الحية" كمؿي
ذا كاف  ،جماح العدك كرفع الحصار  يريد طرح السبلح لمتفاكض الداخمي ،"حمدعزاـ األ"كا 

دكاتيا أفمف حؽ المقاكمة امتبلؾ  ؛ككما أف العدك ال يكجد ما يمنعو مف تطكير قدراتو ،فأخبركنا
 ،عرضنا سحب ىذا الفطمب ،طرح مكضكع السبلح ىكنف "ماجد فرج"حينيا تدخؿ  ،كتطكيرىا

 تكانف ،مكضكع المكظفيف كالركاتبحكؿ كانت المسألة الثانية الخبلؼ  ..خرلأكعدـ طرحو مرة 
كاف االحتبلؿ ك  ،في شركطنا حكؿ الشأف الداخمي اكتحديدن  ،ىناؾ حالة افتراؽ في الكفد

أم  عابيـ كدفع ركاتبيـ فيكاستي ،في غزةف يتـ كضع حؿ لممكظفيف ألكالمصريكف جاىزكف 
 .(10/5/2018)الحية، مقابمة،  "!بكؿ قكةك ذلؾ  فرفضك ي كاكان كفد فتح كمف معولكف  ،اتفاؽ
 :قائبلن  بأحد العركض، خرآ مكقؼفي  ،"بساـ الصالحي"جاء عضك الكفد المفاكض  كما

 دمت لنا كقؼ االحتبلؿ لمطمعات الجكية مقابؿ فتح المعابر.حد العركض التي قي أ الصالحي:
 ،ضربنيبك  "سدكد"أيقعد في ب طيب ؟كيمك (8)كيمك في عرض ( 40ا قمقاف عمى )ىك أن الحية:
 .(10/5/2018، السابؽ جعالمر ) "ببل جدكل ءعطيو شيأس انأيعني  ،مف البحر كمف السمؾكماف 
مف خبلؿ  ليحسـ بعض القضايا داخؿ الكفد "حمدعزاـ األ"في بداية المفاكضات جاء "كذلؾ 

م الغالب مف قبؿ أكاف الر التصكيت، ك ب اقرارن ألياـ أراد أف يتخذ ، كفي أحد اعمييا التصكيت
 ،عاد التصكيت عمى نفس القضيةأك  كفدفي اليكـ التالي اختمؼ الك  صالحو،عضاء الكفد لأ

 كقاؿ ل،خر أؿ بعدىا عف استخداـ التصكيت مرة فعدى  ،حماس كالجياد مأر إلى  ت النتيجةفمال
 .(10/5/2018، المرجع السابؽ)" !"مرتبيف حاليـمتفقيف ك كفد حماس كالجياد جاييف ": "األحمد"
كانت ك  ،منطقيةبال ـ تكفأمكر ل مف ى حركة حماسعرض عمأف ما كاف يي  ؛ىنا مستغربال

 .، كلؤلسؼ كانت مف نفس أعضاء الكفد الفمسطيني المشترؾابدن بطريقة غير معقكلة أ
 ،ليكـ أك يكميف كثبلثة ،بيننافيما  في قضايا"كانت المشكمة أننا ككفد فمسطيني نجمس نتفاكض 

سكاء كاف  ،خكة في مصرنخرج بالتكافؽ عمى صيغة معينة، ثـ نأتي لمتفاكض مع اإل حتى
، بعد ذلؾ "يكائؿ الصفت"أك المكاء  ،"التياميمحمد "نذاؾ كزير المخابرات المكاء آممؼ المسؤكؿ 

يد، كعمى ىذا الديدف استمرينا ف مع االحتبلؿ، ثـ تعكد الكٌرة مف جدك خكة المصرييتفاكض اإل
)الظاظا، " أم تفاىـ، ككأنو نكع مف شراء الكقت في غير صالحناإلى  فترة طكيمة دكف أف نصؿ

 .(28/2/2018مقابمة، 
فعمى  ،األساسيةك المطالب الفمسطينية الكطنية  حتى كفرفضي ،كمجمكعتو "عزاـ األحمد"اف كك"

صار ة دكلية في دخكؿ السمع كالبضائع كرفع الحسبيؿ المثاؿ نحف رفضنا أف تككف ىناؾ كساط
 ،نحف طالبنا أف يرفع الحصار المالي عف غزة ،صرار عمى ذلؾإلكف كاف لدييـ  ،عف غزة
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نا الجانب المصرم في قى كدخكؿ مكاد البناء، كقد كافى  ،كالسماح بدخكؿ كخركج األمكاؿ عبر البنكؾ
 ، كالذمكؿ معوفي المقاء األ تحديدنا صريةكفؽ المسكدة التي قدميا كزير المخابرات الم ،ذلؾ

ؾ المسكدات كانت تمك  ،اليكـ التالي مف ص7:00الساعة  ىكحت ـ11:00استمر مف الساحة 
ككاف يرفض رفع الحصار  ،ككاف كفد فتح يعتبرىا قضية داخمية ،سةركٌ غير مكقعة كغير مي 

مع  كرائنايعقد اتفاقيات مف  "ماجد فرج"كذلؾ كاف مدير المخابرات الفمسطيني  ،المالي كامبلن 
خكة المصرييف نتمقى الرفض، كتصبح مطالبنا قد ثـ حينما نجمس مع اإل ،المصرييفاالحتبلؿ ك 
دخكؿ جميع  عمييا، في نص المقترحات كالعركض كالتعديبلت كذلؾ كنا نكتب ،ذىبت ىباءن 

د بضركرة كجكد كساطة مكاد كمستمزمات البناء كالتشييد، ككنا دقيقيف في الصياغة، لكف يأتي الر 
 .(28/2/2018)الظاظا، مقابمة،  "الخبلصة أنو جاء رفض لكؿ ىذه المطالبك كآلية دكلية، 

كراؽ كعركض أتقديـ بنتيجة قياـ الجانب المصرم  ،رىاؽ لممفاكض الفمسطينيإكاف ىناؾ "
كض جكالت التفال حدإفي ك  عمييا،نقدـ مبلحظاتنا كي ك  عمييانجيب كي  ،بشكؿ كبير كمكثؼ

كقبؿ أف لكف  رد عمييا،ككنا ن ات مختمفة،مقترحكرقات في يكـ كاحد، تتضمف  أربعلنا  تقدم
كنا في حماس كالجياد االسبلمي كالجبية ، ك ك مبلحظاتنا يصمنا مقترح جديدأتنا اجابإنقدـ 

كقؼ  ا؛ككاف اتجاىنا كاضحن  ،دخاؿ ىذه المقايضة بيف المكاضيع المطركحةإالشعبية نرفض 
)الحية، مقابمة، " ك شرطأدكف قيد  ،زمات غزةأكؿ ليقابمو حؿ  ،طبلؽ النارإلمتبادؿ 

 .مييا(عككـ التعديبلت  ةاألكراؽ المطركحتكالي  انظر في المبلحؽلممزيد: ، )(10/5/2018
إنجازات  حركة حماسيؤكد مدل إصرار الجانب المصرم عمى أال تحقؽ  يرل الباحث أف ىذاك 

 .الحركةؿ المعب عمى كتر الزمف، كمحاكلة تشتيت كفد ميمة كمؤثرة، كذلؾ مف خبل
حتبلؿ في كقت االك  كالجيات المصريةسمطة اللقد كاف الكفد الحمساكم يفاكض ثبلث جيات: "

 ،الفمسطينية ىي األصعب، ككانت ىي المصيبة-كذلؾ كانت المفاكضات الفمسطينية كاحد،
ألنو لـ يكف  ،كجماعتو "محمكد عباس"ىك  ،مف يتحمؿ مسؤكلية فشؿ المفاكضاتفإف  ،متاريخلك 

صراره عمى ، كا  بدليؿ رفض رفع الحصار المالي ،عمى مصالح الشعب الفمسطيني احريصن 
مثؿ مكضكع ، ـ2012قؼ أخرل ليا عبلقة بتفاىمات مكاإلى  ضافةإ ،مكضكع الكسيط الدكلي

 فاف يتكمـ عكك ،متر (300)المكافقة عمى أف تككف عمى مسافة كاف يطمب ك  ،الحدكد كغيرىا
طالة إمسؤكلية يتحمؿ أنو كما  ،بالنسبة لنا اككاف ذلؾ مرفكضن  ،القدرات الدفاعية أك اليجكمية

ف أالستطاعت حماس  ؛يد في الكفد الفمسطيني المفاكض "عباسػ"لك لـ يكف لك  ،عدكافالأمد 
أم  كفي ،مقبؿ ال تقبؿ في أم كفد مفاكضف أحماس كنصيحتي لقيادة  ،ربكأ انجازن إتحقؽ 

)الظاظا، مقابمة،  ""عباس"عضاء مجمكعة أأم عضك مف  ،قضية مف قضايا الشعب الفمسطيني
28/2/2018.) 
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عبلف تفاىمات كقؼ إطبلؽ النار ،في المحظات األخيرة لممفاكضاتذكر أنو يي  طمب " ،كا 
 فقمنا ال مشكمة ،"مدحعزاـ األ"عمى  ،الذم قدمناه ليـ ةالتفاىـ األخير  صيغةف عرض ك المصري

رنا الكسيط المصرم خبى ثـ أ عميو، ير أك تبديؿ أم كممة مما اتفقنايال يتـ تغف بشرط أ ،لدينا
 ،تحديد ساعة الصفر عمى كاتفقنا ،عميو فؽاك  اأيضن "اإلسرائيمي"  ف الطرؼأك  ،"حمداأل"بمكافقة 

 ؛لؤلسؼ لكف ،ساعة الصفرببمغنا الميداف كقيادة الحركة في غزة أك  ،ـ4:00ككانت الساعة 
كلـ نكف نعرؼ سر  ،ـ7:00عند  ف تككف ساعة الصفرأف المصرييف يطمبكف منا أتفاجأنا ب

 ،االتفاؽ "أبك مازف"كي يعمف  ،كحركة فتح "حمداأل" مف تفاجأنا بأف ذلؾ كاف بطمب ىابعد ،ذلؾ
كأكدنا  ،كافة طراؼبمغنا األأمف جانبنا ك ، ضافيةإعطى االحتبلؿ فرصة ثبلث ساعات أي كبذلؾ 
كقمنا باإلعبلف عبر  ،كحذرنا مف اختراؽ العدك ليذه الساعات ،نا كقؼ إطبلؽ النارمف جيت

 "قبؿ أف يعمف أبك مازف ذلؾ ـ،4:00الساعة في عبلـ بأف كقؼ اطبلؽ النار يبدأ كسائؿ اإل
  (.10/5/2018)الحية، مقابمة، 

أف  "عباس"ػكي يتسنى لـ، 7:00الػػ حتى عبلف كقؼ إطبلؽ النارإجؿ ؤ أف ي السمطةت طمب"
ا ذلؾ كطمبنا أف يبدأ ننحف رفض، مغكار ككأنو بطؿه  ،يخرج بكممة يعمف فييا كقؼ إطبلؽ النار

كي يتمكف الفمسطينيكف في غزة مف الخركج كتفقد  ،ـ004:الساعة  عند كقؼ إطبلؽ النار
كقؼ إطبلؽ النار  أفك  ،كقمنا بتسريب ىذا الخبر ،فكافؽ الجانب المصرم عمى ذلؾ ،أمكرىـ

 ادائمن  كىك الذم كاف ،بأف يتألؽ "عباسػ"كي ال نعطي الفرصة ل ،ـ004:الساعة  عند ككفسي
باستمرار عدكانو عمى  اكاف يطالب االحتبلؿ دائمن الذم ك  ،ضد قضايا الشعب الفمسطيني

كلـ تخرج ببياف  ،كرقةأم ال في ك  تخرجلـ  تفاىمات كقؼ إطبلؽ النارفإف  كذلؾ ..القطاع
 تنما خرجا  ك  ،كال مف طرؼ المخابرات المصرية ،كال مف طرؼ االحتبلؿ ،ال مف طرفنا ،رسمي

 ،ات كقؼ إطبلؽ النار حالين ما يثبٌ ف ا  ، ك بدكف تفاصيؿك  ،خبر عبر ككالة الشرؽ األكسط لؤلنباءك
 .(28/2/2018)الظاظا، مقابمة،  ع"عممية الرد كى
 إطبلؽ كقؼ فاؽات تصنع مفىي  حماس أف حركة" مؤتمر صحفيكد "خميؿ الحية" في أك 

 (.30/8/2018)ككالة صفا،  ـ"2014 عاـ النار
، لمفاكضات، ككيؼ أف كفد حركة حماسمدل صعكبة كتعقيد تمؾ المباحث يتضح مما سبؽ 

كاف يفاكض ثبلث جبيات، فتح كفصائؿ المنظمة مف جية، كالمخابرات المصرية مف جية، 
أك بالمراسمة، شخصية  مقاببلت إجراءث قد حاكؿ الباحك  .مف جية أخرل "اإلسرائيمي" كاالحتبلؿ

كألخذ آرائيـ كردكدىـ األمكر،  الستيضاح كثير مف ، كباقي الفصائؿ كفد السمطةمع أعضاء 
 .االعتذار كأ، تنكعت ما بيف عدـ الرد لؾ ألسباب مختمفةلكف تعذر ذ، عمى ما سبؽ ذكره
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 م2014قراءة في تجربة مفاوضات عدوان المبحث الثالث: 
 

 األول: األداء عمى الصعيد الفمسطينيالمطمب 
 : األداء السياسي الفمسطينيأوًل 

االباحث  الحظ الصادرة منذ بداية العدكاف  ،الفمسطينية السياسيةكالمكاقؼ التصريحات في  تدرجن
 ،ـ5/8/2014-8/7/2014مف  اكتحديدن  ،كحتى ما قبؿ عقد جكالت المفاكضات غير المباشرة

 .ركؼ التي كانت تمر بيا كؿ مرحمة مف مراحؿ العدكافالظ كفؽ تعددت مساراتياك 
مبادرة الفقد بدأت بتحفظات لدل حماس كالجياد اإلسبلمي كالجبيتيف الشعبية كالديمقراطية عمى 

كذلؾ إصرارىا عمى عدـ كقؼ إطبلؽ النار إال بشركط ، عمييا تعديبلت إجراءعد إال ب ،المصرية
، في "كفاء األحرار"الحصار كاإلفراج عف أسرل صفقة كأىميا: كقؼ العدكاف كرفع  ،المقاكمة

بيا حتى  ادكف شركط، كظؿ متمسكن  ابقبكؿ المبادرة المصرية فكرن  "الرئيس عباس"حيف طالبيا 
 .حماسك السمطة االتيامات كالمناكفات بيف نياية العدكاف، كما استمر تبادؿ 

رفضت ، فبلح المقاكمةفي سجاالت مع مختمؼ األطراؼ حكؿ قضية نزع س حماسدخمت ثـ 
رغـ تعنت  ،طرحو عمى طاكلة المفاكضات، كفي نفس الكقت لـ ترفض عقد ىدف مؤقتة

أم تقدـ مممكس في مسار التفاكض، بؿ إلى  كعدـ الكصكؿ ،كمراكغتو "اإلسرائيمي"االحتبلؿ 
أم مسار سياسي كقيامو بخرؽ تمؾ اليدف أكثر مف مرة، كفي نفس الكقت فتحت الباب أماـ 

، في حيف زادت الخبلفات بيف أعضاء الكفد الفمسطيني كخاصة بيف ي المطالب الفمسطينيةيمب
 .حماس كفتح، مع استمرار تبادؿ االتيامات كتحميؿ الطرفيف بعضيما مسؤكلية إطالة العدكاف

شكاليات إل ،حصاد سياسيك حينما أنجزت المقاكمة مكاسب ميدانية، لـ تستطع تثميرىا ىكحت
 محيطة التي ال تتبني خط المقاكمة.كبسبب األطراؼ اإلقميمية ال ،سمطةعبلقتيا مع ال
  ، كالتالي:ء حكليا، فقد اختمفت اآلرايابللكما دار خ ذاتيا، العممية التفاكضيةبأما فيما يتعمؽ 

كال كحدة المطالب  ،عدـ تكاصؿ كحدة الفيـ كالحاؿ لمكفد يالحالة الضاغطة بالنسبة لنا ى"كانت 
كزاد الطيف بمة ، كلـ تستمر حتى النياية ،كؿ يكـ مف قبؿ الكفدأالتي كضعت مف ك  ،كتحقيقيا

كال  "ال مع "اإلسرائيمييف ،رجنا مف اتفاؽ القاىرة دكف اتفاؽخلذلؾ  ،في قطر "عباس"نا مع ءلقا
مف الكسيط المصرم  "فيتك"ضافة إلى كضع إ ،كال اتفاؽ بيننا نحف الفمسطينييف ،المصرييفمع 

جعمنا نعيد التكاصؿ مع  ؛عمى شعبنا الفمسطينيمنا ا حرصن ك لذلؾ ، القضايا مف دعمى عد
" )الحية، مقابمة، حماية شعبنالدنى ألالحد اك كى عميو،المصرييف لمكصكؿ إلى ما تـ االتفاؽ 

10/5/2018). 
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فعؿ  ىككاف مف األكل المفاكض، "كاف بمقدكر حركة حماس عدـ الدخكؿ في تشكيمة ىذا الكفد
لكف حسف النية ال  ،(فرصة إلنجاز كفاؽ كطني)تحت دعكل  ااستراتيجين  يعتبر خطأن  ذلؾ، ىذا

كأف  ،قيمة ليا في السياسة، كاف لحماس أمؿ أف يككف ذلؾ خطكة إيجابية نحك الكفاؽ الكطني
ذا كاف الكفد الفمسطيني يمثؿ الشعب الفمسطك  ..حركة فتحمف تككف خطكة مماثمة  يني كيمثؿ ا 

 ـٌ كاف ىى .. ال يتزحزح عف مطالبو ،ات كالصمكدعمى الثب اقادرن  ادائمن فسيككف  ؛يةالقضية الفمسطين
مف  التجنيب شعبنا مزيدن  ،سرع كقت ممكفأالكفد الحمساكم المفاكض أف يكقؼ إطبلؽ النار في 

تحقيؽ شيء مف شركطو كي يككف لو معنى.. كرغـ فشؿ كؿ إلى  باإلضافة ،الدمار
إال أنيا انتيت خبلؿ ساعة كنصؼ أك ساعتيف  ،كالثانية المفاكضات في المرات األكلى

في  ،كىذا يعني ببساطة أف عممية كقؼ إطبلؽ النار مكسب لمجميع ،بالتفاكض عبر الجكاؿ
 .(28/2/2018)الظاظا، مقابمة،  "ظؿ فشؿ المفاكضات كذىاب كؿ كفد في طريقو

ا:ختمفة بنظرة م حيثيات التجربة التفاكضيةتناكؿ " فقد غازم حمد" أما  عٌما سبؽ، فيقكؿ مكضحن
 المفاكض، عضاء الفريؽ الفمسطينيأتكافؽ كانسجاـ بيف ىناؾ نو كاف أبشكؿ عاـ يمكف القكؿ "

ا فيما يتعمؽ بكقؼ العدكاف، ككاف ىناؾ تشاكر كبير كتكاصؿ مستمر بيف األ عضاء، خصكصن
كرفع  ،قطاع غزة تتمحكر في كقؼ العدكاف عمى ،كقد تبني الفريؽ المفاكض مكاقؼ مشتركة

ىداؼ كالسماح ببناء الميناء كالمطار، لكف لـ تتحقؽ كؿ المطالب بؿ جزء منيا.. األ ،الحصار
بسبب  ،نو في البداية كاف ىناؾ تبايف بيف الفريؽ المفاكضمف أكانت كاضحة كمحددة، بالرغـ 

ط في كبسبب االقتراحات التي قدمتيا مصر كطرؼ كسي "،سرائيؿ"إالشركط التي تطرحيا 
يا التكصؿ إلى خبللتـ  ،مكر في التبمكر كالنضكج بعد حكارات عديدةالمفاكضات، لكف بدأت األ

كالسماح  ،مكاقؼ محددة، ركزت عمى كقؼ العدكاف عمى قطاع غزة، كرفع الحصار بشكؿ كمي
كتكسيع مساحة الصيد  ،كبناء مطار كميناء في قطاع غزة ،كفتح المعابر ،بدخكؿ مكاد البناء

 .(13/3/2018)حمد، مقابمة، " مالبحر 
كىي رفض المطالب  ،ىناؾ قضايا كقؼ عندىا الفريؽ التفاكضي بصبلبة كقكةكيرل "حمد" أف: "

ككذلؾ رفضو لمتطرؽ إلى أم حكار حكؿ  ،نشاء منطقة عازلة في قطاع غزةإب "اإلسرائيمية"
في طرح مكضكع  ف الفريؽ المفاكض نجحأعتقد أ ؛بالنسبة لفرض الشركطك  ..سبلح المقاكمة

 "يؿائسر "إبدأت ك  ،راد، خاصة رفع الحصار بشكؿ كميأف لـ يتحقؽ كؿ ما ا  ك  ،الحصار بقكة رفع
كتقديـ بعض التسييبلت كتكسيع مساحة الصيد ، دخاؿ مكاد البناءلية إلآبكضع  عدكافبعد ال

قيكد مشددة كتقكـ بكضع  ،تخرؽ االتفاؽ "سرائيؿ"إكقات عديدة كانت أالبحرم بالتدريج، لكف في 
.. ال شؾ أنو كانت ىناؾ ضغكطات كثيرة، خاصة مف قبؿ أطراؼ عمى التسييبلت التي تقدميا
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دكلية، مثؿ الكاليات المتحدة كبعض الدكؿ األكركبية، كالتي كانت تتبنى مكاقؼ "إسرائيؿ" كتدافع 
دعـ عنيا، كما أف بعض مكاقؼ الدكؿ العربية لـ تكف مشجعة، إذ تراكحت ما بيف الصمت ك 

العدكاف، لكف بشكؿ عاـ أستطيع القكؿ أف الكفد المفاكض ظؿ متماسكنا كمتمسكنا باألىداؼ التي 
تكافؽ عمييا، مما شكؿ سدنا قكينا أماـ أم اختراؽ مف قبؿ "إسرائيؿ" أك مف قبؿ أطراؼ خارجية" 

 .(13/3/2018)حمد، مقابمة، 
 في النقاط التالية:ض المفاك الفمسطيني الكفد تقييـ أداء  جمؿ "غازم حمد"كيي 
 .عطاه قكة كزخمنا شعبينا كرسميناأكاف الكفد يمثؿ مجمكع القكل السياسية كالفصائؿ مما  .1
 ،الرد عمى جرائـ االحتبلؿفي مف حيث قكة الفصائؿ كقدرتيا  ،كراؽ قكةأف يمتمؾ كاالكفد  .2

 ."اإلسرائيمي" كتكجيو ضربات قكية لمدف كتجمعات االحتبلؿ
ا .3 ىداؼ الرئيسة، كظؿ متمسكنا بما يشمؿ األ عميياتـ التكافؽ  ،برؤية محددة كاف الكفد ممتزمن

 .إلى نيايتو عدكافبيا منذ بداية ال
مما شكؿ قكة في مكاجية  ،عضاء الكفد المفاكضأكجكد حالة مف االنسجاـ كالتفاىـ بيف  .4

 .االحتبلؿ، فضبلن عف العبلقة الجيدة كالمنسجمة مع الكسيط المصرم
رض، لمفاكض مع القيادات السياسية كالميدانية التي كانت تمثؿ القكة عمى األتكافؽ الكفد ا .5

 .سنادنا لمطرؼ المفاكضا  مما شكؿ دعمنا ك 
 .ف لـ تكف في المستكل المطمكبا  ك  ،نجازات التي حققيا الكفد المفاكض كانت جيدة نسبينااإل .6

 .(13/3/2018، المرجع السابؽ)
 التالية: ءيـ المكاقؼ كاآلراعدد منف؛ فقد كانت لألكاديميك كف كاف كالمختصأما المحممكف السياسيك 

 حماس تحقؽ أف إطبلقنا كالسمطة فتح ردتي  كلـ التفاكضي، الكفد في حاؿ كحدة ىناؾ تكف "لـ
ا يالفمسطين الكفد كاف ضعؼك .. إنجازات  كضعو كافالذم  ،"سرائيمي"اإل الكفد بعكس ،كاضحن
ا  ىذا قدعً  ينفض أف الصعب مف ككاف كالمكاقؼ، فكاراأل في تبايف ىناؾ كاف ..أكثر مريحن
لـ يكف أماـ حماس إال الدخكؿ في ك  ..التفاكض مف انسحابيا حماس تعمف كأف العالـ، أماـ الكفد

كفد فمسطيني مكحد، ألنو ال يكجد اعتراؼ دكلي بطرؼ فمسطيني سكل السمطة الفمسطينية، كما 
سية، حتى كفي ظؿ االنقساـ، كىك ما قد يتكرر في أف قطاع غزة تحت كاليتيا الجغرافية كالسيا

 (.3/9/2018)أبك عامر، مقابمة، جكالت قادمة" 
مكاجية لذلؾ خرجت تضحيات  ،اكاف المشيد معقدن ف ،محاكرثبلثة عمى المقاكمة ناكرت لقد "
 عمى الؤلسؼ لـ يكف كفد حماس قادرن .. ك (اسياسين  كبيرو  صفرو ػػ)العسكرية ب زاتنجااإلك  عدكافال

، اا كاف معادين يالظيير اإلقميمي حين، ك مشترؾ أنت قادـ مف مصالحة كمكجكد في كفد ،الفكاؾ
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االستمرار في التفاكض بيذا الشكؿافأجبرت عمى  لـ ك  ،الكفد الحمساكم لـ يكف متماسكنا .. أيضن
 لك، بدليؿ أنو لـ تكف ىناؾ استراتيجية كاضحةك  ،يكف لديو رؤية كاضحة في األجندة كاألىداؼ

 .(2/5/2018)حبيب، مقابمة،  "أصبلن  لما دخؿ في كفد مشترؾ سمفناكانت لديو خيارات محددة 
كبقي يراكح مكانو رغـ  ،يؤمف بالمقاكمة حيث ترأسو مف ال ،رادة المقاكمةإالكفد لـ يعكس ك "

ىداؼ كفرض ثرت في تحقيؽ األأكانت الضغكطات قكية ك ك كجكد فصائؿ مقاكمة فيو.. 
ىـ أك نجازاتيا عسكرية فقط.. إنما كانت إ ،نجاز سياسيإت تجريدىا مف أم كاستطاع ،الشركط

ف أرغـ  ،"ة"اإلسرائيميىداؼ دخبلت العربية التي تساكقت مع األكالت اتالضغكط ذلؾ سبابأ
" !فضؿ مما كاف بكثيرأكاف باإلمكاف لقد في أسرع كقت..  عدكافنياء الإاالحتبلؿ كاف يريد 

 .(13/4/2018)مرداكم، مقابمة، 
لكف رغبة اإلقميـ كالمجتمع الدكلي  ،متأخرة عدكافال مفلحقت السمطة الفمسطينية بمكقفيا قد ك "

ىي ليست  كلذلؾ ،السمطة جاء لصالحيا في الربع ساعة األخيرة عزيز دكربتيميش حماس كت
 المتعمقة برفع الحصار كفتح المعابر بصكرةك  ،بالضركرة متبنية لمكاقؼ حماس كقكل المقاكمة

كىك ما يعني أف الكفد الفمسطيني المكحد  ،لكقؼ دائـ إلطبلؽ النار اين أساس ابكصفو شرطن  ،كمية
 الـ يكف مكحدن  ،بكساطة مصرية "إسرائيؿ"لقاىرة إلجراء مفاكضات التيدئة مع اإلى  الذم ذىب

كلعؿ أكبر مثاؿ عمى ذلؾ أف حماس اشترطت كقؼ ، خمؼ جميع المطالب كبالمستكل ذاتو
بينما أيدت السمطة الفمسطينية المبادرة  ،(بالتكازم)لنار مع رفع الحصار عف غزة إطبلؽ ا

 .(235: 2015أبك عامر، ) "(بالتكالي)المصرية القائمة بربط األمريف 
قائمة عمى  ،لـ تكف السمطة الفمسطينية في عجمة مف أمرىا لتحقيؽ إنجازات سياسية في غزةك "

بار أف أم نتائج إيجابية تتمثؿ برفع الحصار كفتح المعابر باعت ،الصمكد الذم أبدتو المقاكمة
عادة اإلعمار كىك ما قد تحصد  ،الرأم العاـ لصالح المقاكمة كخاصة حماس لسيحسب لد ،كا 

فكر أف كضعت الحرب أكزارىا دخمت الساحة ك لذلؾ ، ثماره السياسية في أم انتخابات قادمة
فتح  ،في محاكلة مف الجانبيف ،زار" انتخابي مبكرالسياسية الفمسطينية الداخمية في حالة "با

لمكسـ االنتخابات التشريعية  اتحضيرن  ،مع ىذا الطرؼ أك ذاؾ العدكافكحماس لتكظيؼ 
 .(236: )المرجع السابؽ "ـ2015كالرئاسية التي أقرىا اتفاؽ المصالحة بينيما في أبريؿ 

استقطابنا نسبينا في الساحة  شيد؛ قد تالي لمكقؼ النيائي إلطبلؽ الناراليكـ اليذكر أف 
عادة إعمار غزة، الفمسطينية ىذا ، لدل البدء بتطبيؽ اتفاؽ التيدئة كفتح المعابر كرفع الحصار كا 

ك أسند األمر نيائينا إلى حككمة لك حتى  ،االستقطاب تعمؽ بالمسؤكلية عف كؿ ىذه األمكر
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 ،رىا لـ يدؿ عمى أنيا تكافقية فعبلن مف عم ىلكف أداء ىذه الحككمة خبلؿ األشير األكل ،التكافؽ
 .(9/9/2014، صحيفة المكنيتكر األمريكية)ة مباشر  "عباس"بقدر ما ىي تابعة لمرئيس 

أف قيادة حماس لـ تكف ترغب في خكض معركة طكيمة األجؿ مع مما سبؽ يتضح لمباحث 
عقيمة، كىك ما االحتبلؿ، كبالتالي لـ تكف مستعدة لدخكؿ مثؿ ىكذا مفاكضات عسيرة كمعقدة ك 

 ،يشير إلى عدـ كجكد تخطيط مسبؽ لمثؿ ىكذا أمكر، فكاف التركيز عمى مطمبي كقؼ العدكاف
، كقد جاءت الشركط األخرل بعدىا دكف التمكف مف اإلصرار الذم لـ يتحقؽ كرفع الحصار

رقة ذلؾ يبدك أنو كاف ىناؾ تبايف بيف قيادة حماس في بعض األمكر المتعمقة بقبكؿ الك ك عمييا.
 المصرية في بدايتيا، يضاؼ إلى ذلؾ التبايف بيف أعضاء الكفد الفمسطيني المشترؾ عمكمنا.

 :خاللمن كانت عمى المقاومة  والتي أثرت سمًباأما التداعيات األبرز عمى المستوى السياسي 
التي رأت  ،تمحكر االتجاه العاـ لمحراؾ الدبمكماسي العربي كالدكلي حكؿ المبادرة المصرية -1

كبحكـ التأييد األمريكي كالركسي  ،لتكازف في الشكؿ كالمضمكفإلى اأنيا تفتقد  المقاكمة
 ،فقد مثمت نقطة الضعؼ المركزية في مكقؼ المقاكمة ،كاألكركبي كبعض الدكؿ العربية ليا

 .كىك أمر يضعؼ المكاسب السياسية ألدائيا العسكرم
قد يمتص النتائج  لمستك لتداعياتيما  تفاعمت ،كقكع المكقؼ الفمسطيني في مأزقيف كاضحيف -2

 :عدكاف، كىياإليجابية لم
لتحقيؽ نقاط سياسية لصالح محاكر إقميمية  ،محاكالت تكييؼ الجيد الدبمكماسي العربي- أ

السعكدم مف -كالمحكر المصرم ،التركي مف ناحية-خاصة المحكر القطرم ،متنافسة
كىك أمر  ،ف ككنو ىدفنا إلى أداةكىك ما قد يحكؿ المكضكع الفمسطيني م ،ناحية مقابمة

 في غاية الخطكرة.
فيك مع المبادرة المصرية  ،مف جكانب عدة "عباس" ضبابية مكقؼ الرئيس الفمسطيني- ب

أك  ،التنسيؽ األمنيمف كلـ يساند المقاكمة بأم شكؿ كلك بالتيديد بمكقؼ  ،كما ىي
 انتفاضة في الضفة الغربية.إلى الدعكة 

جعؿ مساحة الحركة لممناكرة  ،حماس مع دكؿ عربيةمف راؼ استمرار الخبلؼ بيف أط -3
 .(66-65: 2015أبك عامر، )السياسية الفمسطينية أكثر ضيقنا 
حكؿ المشركع الكطني  اـ الضكء األحمر مجددن 2014لقد أشعؿ العدكاف عمى غزة في 

ره مشركع باعتبا ،برمتو، كضركرة الخركج مف عنؽ الزجاجة عبر عممية كطنية شاممة الفمسطيني
ـ. ت. النظر في آليات عممية إعادة تنظيـ المؤسسة الفمسطينية الجامعة ) تحرير، كىذا يستدعي

إلى  فإننا أحكج ،لمتفاكض لتبايف الرأم كاختبلؼ التكجو اىشن  امكحدن  ا(، كبدؿ أف نرل كفدن ؼ
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التكافؽ  كفؽ برنامج الحد األدنى عمى أساس مف ،كلية الجامعةؤ شراكة حقيقة قائمة عمى المس
 كافةو النضاؿ السياسي بأشكال عمى الثكابت ذات اإلجماع، كبرنامج عمؿ ينظـ العبلقة بيف

الحياة السياسية مع  كمف ضمف ذلؾ االتفاؽ عمى آليات ديمقراطية لتنظيـ ،كالمقاكمة المسمحة
 .(16-15: 2017المدىكف، ) يااالحتراـ الكامؿ لمخرجاتيا كنتائج

 
 !!القيادة السياسية والعسكريةالعالقة بين ا: ثانيً 
مف أىـ العناصر التي ال بد االىتماـ بيا،  كإف عنصر التحكـ كالسيطرة في إدارة أم معركة ى"

أثبت الميداف أف القيادة تتحكـ في مسار العدكاف بحكمة بالغة، لذلؾ نجد أف مستكل  كقد
" كالقيادة العسكرية كالسياسية مستكل جميع األجيزة العاممة في الميداف التنسيؽ كاف عالينا عمى

 .(3: 2017)المدىكف، 
"كاف التكاصؿ بيف أعضاء الفريؽ التفاكضي كالقيادات الميدانية كالسياسية قائمنا، حيث كانكا 
مطمعيف عمى مجريات األمكر أكالن بأكؿ، ككانت التقارير تصؿ إلييـ حكؿ تفاصيؿ العدكاف عمى 

طراؼ إلى ىدنة مؤقتة كاف ىناؾ التزاـ قكم مف قبؿ قطاع غزة، كثبت أنو في حاؿ تكصؿ األ
كؿ فصائؿ المقاكمة، مما يثبت أف ىناؾ تكاصبلن كتكافقنا بيف الكفد المفاكض كالقيادة الميدانية" 

 .(13/3/2018)حمد، مقابمة، 
 ،الجمع بيف التفاكض كالمقاكمة بشكؿ متزامف ـ2014استطاعت حماس في مفاكضات ىدنة ك 

 كالمدف كطناتقائؽ استطاعت حماس قصؼ المستإطبلؽ النار بخمس دفقبؿ إعبلف كقؼ 
 .(27/8/2014)يديعكت،  "يف"اإلسرائيميفأكقعت قتيميف في صفكؼ "اإلسرائيمية"، 

فالقساـ لو دكر رئيس في  استمرت آلية اتخاذ القرار أثناء العدكاف كما في الكضع الطبيعي، لقد"
بيا اتخاذ  طك لقيادة السياسية منالعمميات العسكرية، كااتخاذ القرارات الخاصة في إطار إدارة 

 أثناء العدكاف، فاألداء ات في القضايا السياسية البحتة، كمع ذلؾ بدت األمكر أكثر تعقيدن ار راالق
آليات اتخاذ القرار حدث في ف ا  ات كتأثير عمى األداء العسكرم، ك السياسي حاضر كلو انعكاس

 "في المبادرة المصرية كالدكر المصرم أك قرار التيدئة سكاء ،اإلرباؾ كالتداخؿ شيء مف
 (.3: 2017)المدىكف، 

كانت ىناؾ ك  فيما بينيا، كانت عمى تكاصؿ مستمر في الداخؿ كالخارجالقيادة الحمساكية "
تكاصؿ دائـ كمستمر عمى مدار  ، بؿلكف لـ يكف بيننا خبلفات، تباينات في كجيات النظر

كىذه كانت بفضؿ  ،السياسية كأسكاء العسكرية  ،ادة في غزة كالخارجعضاء القيأالساعة بيف كؿ 
كاف ة، ك ف جعمت عممية االتصاؿ سيمة كميسر بأ ،جيزتنا الرائدة في الحركةأنجازات مف إاهلل 
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كفي كؿ  ،ىناؾ تنسيؽ كامؿ بيف كفد حركة حماس المفاكض كالقيادة العسكرية في الميداف
 (.28/2/2018)الظاظا، مقابمة،  "الجمؿخطكة مف الخطكات كفي كؿ جممة مف 

كمستكل انعكاساتو عمى الساحة  ،سرعة األحداث عمى األرض تتطمب السرعة في القرارإف "
منح كزف لكؿ ساحة مف الساحات  اكعمى الفعؿ العسكرم، كربما كاف مناسبن  السياسية كالميدانية

ا، كىذا يتطمب كضع آليات بعد دراسة كؿ ساحة كتأثيرىقرار  أك جياز مف األجيزة في أم
األمنية  كسكاء السياسية أك العسكرية أ ،المختمفة جديدة كجسـ قيادم ناظـ يجمع بيف المككنات

المدىكف، )" كالدقيؽ في كقت المعارؾ الصبلحيات بالشكؿ الكاضح عادة تحديدا  أك التنظيمية، ك 
2017: 4.) 

نا إليكنا ننتظر الكسيط المصرم ليأتي  اسابقن  ،مع العدك اكجدين  اين حقيق اتغييرن  أظير ا العدكافىذ"
أصبحنا نتمقى  ،تغير في مكازيف القكل ـاليكـ نحف أما عمينا،بعد انتياء عدكاف العدك  ،بالحؿ

شركط الكسيط المصرم التي ك لـ نعد ننتظر إمبلءات  ،الضربات كندفع العدكاف كنبادر كنفاكض
نو لـ يكف باستطاعتنا تحسيف الشركط التي يقدميا أل ،كنا نتفؽ خبلؿ ساعات اسابقن ، يأتينا بيا
أظير (، كقد لنا شركطنا)كأصبحنا نقكؿ  ،ألننا في مكقع الند لمند اليكـ تطكؿ األمكر ،الكسيط

 ،)الزيتكنة، جمسة نقاش "بيف الكحدة الميدانية عمى األرض كالكحدة السياسية اىذا العدكاف تناغمن 
 .(14/8/2014 بلح،صبلح صمداخمة 

ف تمثمت في رئيس الكفد كأعضاء آخرك ك  ،مبلحظات أربكت العممية التفاكضيةإلى  در اإلشارةجت
د أعضاء في الكفد مف عف عدـ كجك  كمستكل قناعتيـ الشخصية بما يجرم في الميداف، فضبلن 

.(13: 2017)المدىكف، "كفاء األحرار"عمى غرار ما كاف في مفاكضات صفقة ف، رجاؿ الميدا
ـ يكف لدييا كحدة حاؿ داخمية بيف القيادة السياسية كالعسكرية، كتحديدنا في "حركة حماس ل

األىداؼ التفاكضية، فالقساـ طالب الكفد باالنسحاب مف المفاكضات، ألف الكرقة المصرية ال 
تساكم الحبر الذم كتبت بو، في حيف خرجت القيادة السياسية، كعمى لساف القيادم فييا "مكسى 

ا مبادرة إيجابية يبنى عمييا، كلكف تحتاج إلى بعض التعديبلت، كىذا خبلؼ أبك مرزكؽ"، أني
عمني مباشر، يدؿ عمى أنو لـ تكف قيادة حماس، السياسية كالعسكرية، مخططة لؤلىداؼ 

ا لمكفد المفاكض، فكانت ىناؾ كال شركط التفاكضية التي طالبكا بيا.. كلـ يكف ىناؾ ىامشنا متاحن
رم في التغكؿ عمى الجناح السياسي، ككاف يريد فرض شركطو، ليس رغبة لدل الجناح العسك

نما داخمية، ترجح كفة العسكر حت إشعار آخر، كىذا ضعؼ في المستكل  العتبارات خارجية كا 
)أبك عامر، مقابمة،  السياسي، يسمى )فائض قكة عند العسكرم، فاقد قكة عند السياسي(

3/9/2018.)
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القاىرة كاثقنا مف أف ما قد يصؿ إليو قد يرضي القيادة  لـ يكف المفاكض الحمساكم فيك "
، قد يككف مخكالن  العسكرية، كبمكجبيا تـ كقؼ الحرب، كلـ يكف يعتقد أنو مخكؿه تخكيبلن كامبلن

كما أف السقؼ الذم رفعو الجناح .. ، لكف مف العسكر! أنا أشؾ في ذلؾمف القيادة السياسية ىنا
، لكف ليس بالضركرة أف يككف ىك ما سيتحقؽ، فقد أرفع مطمب  العسكرم لمتفاكض كاف معقكالن

ميناء؛ لكف لك حصمت عمى ممر مائي لكاف أفضؿ، كقد أرفع طمبنا برفع الحصار؛ لكف لك 
يجب  ؛كصؿ إلى التخفيؼ فيك معقكؿ، اإلشكالية أف حماس اعتبرت ما طالبت بو مف شركط

 (.3/9/2018)أبك عامر، مقابمة،  "سيناسيا  بدكف مساكمات، كىذا ليس صحيحأف يتحقؽ كامبلن 
التحكـ كالسيطرة كاتخاذ القرار مع  في ىذا العدكاف مفتمكنت قيادة المقاكمة يرل الباحث أف 

كلكف بحاجة إلى  ابعض المبلحظات، ككاف األداء السياسي التفاكضي لقيادة المقاكمة جيدن 
كقد حاكؿ الباحث إجراء  ،اتجعمرابعض البحاجة إلى ىي التي ك  ،استدراؾ في بعض المجاالت

، إال أنيـ "القساـ" ا، كتحديدن الفمسطينية مقاببلت مع قيادات عسكرية في المقاكمةعدد مف ال
 .بأم شيء التصريح كأاإلدالء اعتذركا عف 

 
 اإلعالمي ءاألدا :اثالثً 
 "،يميةاإلسرائ"ككقؼ االعتداءات  ،لتقديـ أىدافيا السياسية كتحديدىا بدقة حماسحركة سعت "

كالتنسيؽ بيف األعماؿ السياسية  ،كتكجيو الرأم العاـ ،كاإلفراج عف أسرل صفقة "كفاء األحرار"
نفسية ضد  اكمارست حربن  ،كأكضحت أىدافيا لمرأم العاـ الفمسطيني، الجيادية كاإلعبلميةك 

أبك عامر، ) "كثير مف التسجيبلت كالفيديكىات كالصكر كالرسائؿالعبر بث  "،"اإلسرائيميالمجتمع 
2015 :89). 

بؿ  االخطاب لـ يكف إسبلمين ك  ،ااألداء اإلعبلمي كالسياسي كالعسكرم لممقاكمة متناغمن كاف "
 .(14/8/2014 ،، مداخمة قاسـ قصير)الزيتكنة، جمسة نقاش ""اكخارجين  اكالتنسيؽ كاف داخمين  ،اسياسين 

ما بيف متحدثييا  ،اإلعبلمية مف تعدد المنابر لكف كلمحقيقة فقد عانت المقاكمة الفمسطينية
 كمف الميـ ىنا ذكر ،كٌتكزع قياداتيا السياسية في عكاصـ عربية مختمفة ،العسكرٌييف كالسياسييف

، كالذم ي حركة حماسالعسكرم ف الذراعك الذراع السياسي ما بيف  الذم حصؿالتبايف اإلعبلمي 
 .افعدك في األياـ األخيرة لم ا، خصكصن كاضح بشكؿطح الس عمى ظير

 القساـ الكفدكتائب الذم طالب فيو الناطؽ باسـ  ،يما يخص تصريح الجناح العسكرم لحماس"ف
ال يعبر عف خمؿ في منيجية اتخاذ القرار فإنو الفمسطيني المفاكض بضركرة مغادرة القاىرة، 

كعدـ التشاكر مع  عسكريةدخؿ في منطؽ التكتيكات ال تصريحإنما ىك  ،حركة حماس داخؿ
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فيما  ،أكثر مف مرة اعندما اتخذ الكفد المفاكض مكقفن  ؛لمحركة، كالدليؿ عمى ذلؾ السياسيةالقيادة 
لـ يكف ىناؾ اعتراض مف  ،لساعات أك ألياـ عدكافئة الجزئية التي كانت تتخمؿ اليخص التيد

 .(9: 2017)المدىكف،  "المقاكمة
لميداف عمى ما يجرم كانت ىناؾ حالة مف عدـ الرضى مف ا: أوًل  ؛تصريحبخصكص ىذا ال"

ردة فعؿ عمى كجكد كفد تمؾ كانت : اثانيً ، ألنو لـ يجد نتائج مممكسة ،في مفاكضات القاىرة
ننصؼ  ىحتك  :اثالثً  ،عائبلت كيماطؿ في التفاكض كاالحتبلؿ يقكـ باالغتياالت كيقتؿ ،يفاكض

ف كاف إأنو ك  ،لميدافسناد مف اا  كىك تكجيو رسالة قكة ك  ،كاف لدييـ دافعفقد  ،خكة العسكرييفاإل
ىذه الرسالة  ،قادر عمى الرد كالضغطىك فالميداف يسانده ك  ،عمى كفدنا ف يضغطفي أيفكر  حده أ

ف ىناؾ أب ،داخؿ الحركة مف ـتجدىكربما  ،السياسييف مف قبؿ تقرئنما إ ،خركفلـ يقرأىا اآل
 .(10/5/2018، مقابمة، )الحية "اف يككف ىذا المكقؼ متناغمن أ ىتمنأنني كنت أرغـ ، حالة تبايف

لدرجة  ،خكة في القيادة العسكريةمف التـز بو اإل ؿك أفإف  ،طبلؽ النارإعبلف كقؼ إعندما تـ ك "
ىذا  ،رجاعيا في منتصؼ الطريؽإاىبة لتنفيذ ميمات عسكرية تـ ف ىناؾ مجمكعات كانت ذأ

ربما لـ يكف  .لـ يخذلناك ذلؾ خدمنا  كقد، اكعرفتو الحقن  وما قرأتو عندما كنت في القاىرة كفيمت
نا أك  ،ف يكصمكا ىذه الرسائؿأرادكا ألذلؾ  ،بيف القيادة العسكرية كالسياسيةكتكاصؿ ىناؾ تناغـ 

ف ىذا أبؿ شعرت  "،بك عبيدة"أالتصريح مف ىذا كعضك في الكفد المفاكض لـ يزعجني  اشخصين 
ف ىذا التصريح أ نا كعضك مفاكض شعرتأك  ،التصريح رسالة مكجية لمعدك قبؿ المفاكضيف

جاء ىذا كقد  ،كما دكافعيـ ،ف في الميدافعرؼ مى أفيمو ألني أىذا ما  ،لي اكداعمن  اكاف سندن 
كانفرط بعدىا عقد  "الدلك"ك "الضيؼ"التصريح عندما انيارت المفاكضات ليمة اغتياؿ عائمة 

 .(10/5/2018)الحية، مقابمة،  "بعدىامف كلـ يمتئـ  ،الكفد
ؽ عمى فيقكؿ: "نحف ككفد حركة حماس لـ نعمٌ  ما سبؽ،مع يتبايف  "ظاظاالزياد "رأم لكف 

كضات، كالقيادة السياسية باالنسحاب مف المفا مف خبللو الكفدالذم طالب  ،"أبك عبيدة"تصريح 
نو ال يجكز الخركج بيكذا كلكنيا أبمغت القيادة العسكرية أنيا، حيفي  عميو ؽعمٌ كذلؾ لـ ت
ٌمؿ أ ،شياء أكثر مما تحتمؿتحمؿ أ.. نحف ال نريد تصريحات شياء أخرل، لكنيا كانت ردة أك نيجى
الظاظا، ) "ليا ىالتفاىمات ال معن كأصبحت ألف المفاكضات طالت دكف جدكم ،فعؿ معينة

 .(28/2/2018مقابمة، 
 الناظـ، إلى تفتقد لكنيا اإلعبلمية، كالمكارد المكاد في كثرة لدييا أف حماس مشكمةفإف لؾ ذك"

 ..اخطيرن  اأمرن  يصبح الحركب كضع في كىذا التكزيع، في سكء مقابؿ اإلنتاج في غزارة ىناؾ
 فضائية) كتصعيدىا اإلعبلمية المكجة برفع اإلعبلـ تطالب الداخؿ في العسكرية القيادة كانت
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 ..(القدس فضائية) حدتيا تخفيؼ تريد كانت التي الخارج في السياسية القيادة بعكس ،(األقصى
أبك ) "كاحدة منظكمة في تكحيدىا أك اإلعبلمية، القنكات مسؤكلي بيف تكاصؿ عدـ جديك كذلؾ 

 (.3/9/2018عامر، مقابمة، 
يرل الباحث أف خطاب "أبك عبيدة" لـ يكف في محمو مف الصكاب، كال ينفع أم مبرر لتبريره، 

ابر القيادية تعدد المنفقد كاف خطابو سمككنا غير معيكد في سياسة حركة حماس. كعمكمنا فإف 
يٌشكؿ كخاصة ما بيف السياسي العسكرم،  الفصيؿ الكاحد، داخؿحتى أك  ،مف فصائؿ المقاكمة

، كيؤثر في قدرتو عمى إدارة المعركة عمى المقاكـ الفمسطينيي أزمة بنيكية في الجسـ السياس
ي الحرب تتصاعد فك  الكصكؿ إلى األىداؼ المرٌجكة.كالعسكرم، كفي الصعيد السياسي كاٌلنفسي 

في ذركة  ،كاأليديكلكجي أك حتى الشخصي السياسي ،ؾ الجسـ عمى اختبلفولضركرة أف يككف ذ
 ،اختصرت الكثير مف األزمات حيث ،مثاالن عمى ذلؾ "حزب اهلل"ربما كانت تجربة لترابطو، ك 

 ".حسف نصر اهلل"كىك  ،مف خبلؿ إظيار صكت إعبلمي كاحد
 

 ا: اليدنة اإلنسانيةرابعً 
كفي  ،إدارة التيدئة في أكقاتيا المتعددةإلى  ،دارة المعركةا  التحكـ ك عممية في إطار شارة تجدر اإل
كاف ك  ،متعددةـ ال2014عدكاف ات ئأنفاسو في تيد حيث التقط العدكالمكقؼ منيا،  حساسية

لخمس ساعات،  17/7تيدئة لساعات عمى غرار تيدئة  العنكاف اإلنساني بكابتيا، كتراكحت بيف
لثبلث أياـ، نقضيا جيش االحتبلؿ لحظة  1/8كبيف أياـ كتيدئة  لعشر ساعات، 26/7كتيدئة 

طؼ ضابط كقت التيدئة، بادعاء خ ،بعدكاف بربرم ىمجي عمى رفح ،سريانيا صباح عيد الفطر
أياـ  ةلثبلث ثـ تيدئة ،االتصاؿ المفقكد(؛ لمجزيرة )رفح ثبات كذبو في الفيمـ الكثائقيإكىك ما تـ 

 .(4: 2017)المدىكف،  14/8أياـ في لخمسة ـ تيدئة ، ث7/8في 
يمكف أف يدرؾ أف االحتبلؿ حقؽ مراده منيا بالمعمكمات التي  ،كالناظر في التيدئة بقراءة متأنية

نسانية ىذا ال ينفي الحاجة اإل ،كتثبيت مكقفو التفاكضي ،كصناعة حالة االسترخاء ،ياحٌدثيكاف 
  .بشكؿ أفضؿ يمنع مف النظر بعناية في إدارة التيدئةلكف ال ك الماسة لمتيدئة في غزة، 

خبلقيات ، مراعاة ألبعدـ خرؽ أم تيدئةـ 2104عدكاف اكمة الفمسطينية خبلؿ قلقد التزمت الم
مـ عف شعبيا، ظالعدكاف كرفع ال دٌ ىدفيا صقة، كمة مبدعة كخبٌل انيا مقأتبدك ، ككي الحركب

فإنو  ،ىدنة كفي خرؽ أم تيدئة أ ،سمكباأل نفسلكف كفي حاؿ استمر االحتبلؿ في اتباع 
ب التعامؿ معيا بطرؽ جكما ي ،عمى المقاكمة إعادة النظر في مثؿ ىكذا خركقات الزامن  صبحي

 .، كضماف عدـ تكرارىاالردعتحقيؽ مف مبدأ قد تبدك مماثمة، كذلؾ 
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 نقاط القوة التي امتمكتيا حركة حماس قبل وأثناء المفاوضاتا: خامسً 
بيف الفعؿ السياسي  رابطكالت ،كاإلرادة الشعبية الممتفة حكؿ القيادة ،يةالميدان لعسكريةاقكة ال .1

 ـ.المقاك  كالفعؿ
كاالنضماـ مع الكفد  ،قدرة حركة حماس عمى تشكيؿ كفد يمثميا في مفاكضات القاىرة .2

 .رغـ االعتراضات الكثيرة ،المكحدي الفمسطين
 حؽ طبيعي ككى ،لممبادرة المصرية األكلىقدرة حماس عمى التعبير عف مكقفيا الرافض  .3

 اسي.كيدؿ عمى قكة حماس في المشيد السي ،لتعبير عف كجية نظرىافي احماس ل
تحدث عف كجكد ف نأاستطعنا ف ،كرفض المبادرة بشكميا األكلي رد العدكافاالستمرار في  .4

 .سحمايد في ؽ قكة اكر أأسرل لدل المقاكمة، كبالتالي كجكد "إسرائيمييف"  جنكد
استطاع كفد حماس  ؛فتح كحماس حكؿ المصالحة الكطنية تيرغـ الخبلؼ بيف حرك .5

 .إنجاح المفاكضات مف أجؿ ،مع كفد فتح اكتحديدن  ،التماشي مع باقي األطراؼ األخرل
كىذا يعتبر مف  ،عدـ كجكد تداخؿ بيف شقي حركة حماس، الشؽ السياسي كالشؽ العسكرم .6

 .إبداعات حماس في ىذا العدكاف
دارة المفاكضات بكؿ تماسؾ، حيث لـ ينقطع تكاصؿ الشؽ ا  ك  قتاؿتطاعت حماس إدارة الاس .7

عف القيادة  ،كالمفاكضات عدكافالمسيطر عمى األرض طيمة فترة ال ،لحركة حماس العسكرم
 .صحيح كالعكس ،السياسية

ت عطاء الفرص لممفاكضاا  ك  ،مكاجية العسكريةلسياسية في تكجيو نيايات القدرة القيادة ا .8
 .العسكرية ةحبالتنسيؽ مع األجن

كفي حالة  ،ياتغيير طريقة تعاطي مصر مع تحقيؽ أىدافيا فيإلى  سعت حركة حماس .9
تقميؿ دكر القاىرة في الكساطة عبر إدخاؿ أطراؼ أخرل، كبالتالي إما إجبار القاىرة  ؛الفشؿ

حبلؿأك تحييد دكرىا ك  ،الحركةبشركط كمطالب  عمى االلتزاـ قد محميا، ك أطراؼ أخرل  ا 
 ي:ىك  ؛أىدافيا عبر استراتيجية ذكية تقكـ عمى عدة عناصر تحقيؽإلى  سعت حماس

أك في  ،ةسكاء في خطب قيادة الحركة الرئيس ،تجنب التعامؿ المباشر مع القاىرة -
 .كرسالة مقصكدة ،السياسية تحركاتيـ

 .دكلي بإشراؼمعبر رفح ح تفك ،ستفزازيةذات صيغة ا ،طالبكضع بعض الشركط كالم -
 .ضعاؼ تأثيرها  إلرباؾ المكقؼ المصرم ك  السعي إلدخاؿ أطراؼ أخرل في الكساطة -
كالدائرة  ،الضغط غير المباشر عمى مصر مف خبلؿ الكسائط اإلعبلمية التابعة لمحركة -

 .(10-8: 2017)المدىكف، أك الداعمة ليا في فمكيا
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 المطمب الثاني: دور الوسيط المصري
حماس عمى أنيا ىي ى حرؾ لإينظر  "،عبد الفتاح السيسي"بقيادة  ،ديدالنظاـ المصرم الجكاف "

لجماعة  ابؿ كاف يعتبرىا امتدادن  ،تيدد األمف المصرم، ككاف يتعامؿ معيا بحرص شديدمف 
إلى لذلؾ لجأ النظاـ  ،ككضع قياداتيا في السجكف التي حاربياك  ،مصرفي اإلخكاف المسمميف 

إسقاط  عدكافككانت مصر تأمؿ مف خبلؿ إطالة زمف ال.. مةإحكاـ الخناؽ عمى حماس كالمقاك 
الذم شاركت فيو حماس كالفصائؿ في  ،الكفد الفمسطيني المفاكض وكىذا ما الحظ ،حكـ حماس

 "إوسرائيؿ"إسرائيؿ"، مف حرص مصر عمى تحقيؽ مطالب "مباشرة مع المفاكضات التيدئة غير 
 .(27/8/2014 يؿ،ك البردمع صبلح مقابمة  ،2015، عامر) "ياكترجيح الكفة لصالح عدكافبإنياء ال

، كبشكؿ أشد قسكة مف غزة قطاعمع كنفذ نظاـ "السيسي" أقسى إغبلؽ لممنفذ العربي الكحيد "
مف  فاعمية، كبشكؿ أكثر انفقن  (1650) ، نحك، كدمر األنفاؽ معولمقطاع "اإلسرائيمي" الحصار

صالح، ) "نفسو "اإلسرائيمي" أكثر مف التعنتكتعنت في فتح معبر رفح  نظاـ "مبارؾ" السابؽ،
 (.17/8/2014الجزيرة نت، 

كأسيـ  ،كتشكيييا كاإلساءة إلى رمكزىا ،مح باليجكـ اإلعبلمي عمى حماس كقكل المقاكمةكسي "
)صالح، مجمة  "سمككو السياسي كاألمني في إضعاؼ التفاعؿ الشعبي المصرم مع المقاكمة

 .(1/9/2014الجزيرة، 
مف  ىفي األياـ األكل ،الت التفاكض التي شيدتيا القاىرة فكر كقؼ إطبلؽ الناربؿ إف جك "

بحث تفاصيؿ  عدـل ،مصرية كبيرة عمى الكفد الفمسطيني اشيدت ضغكطن ، ـ2014أغسطس 
: 2015أبك عامر، ) "مف كعكد كتعيدات "كف"اإلسرائيميكاالكتفاء بما يقدمو  ،المطالب العادلة

240). 
منذ المحظة األكلى التي أعمف فييا  ،عمى المقاكمة الفمسطينية امصرم ضاغطن المكقؼ ال ىأتلقد 

 ،"يف"اإلسرائيميك الفمسطينيالشعب حيف ساكل بيف  ،عدكافعف مبادرتو في األياـ األكلي لم
 .رفع الحصار كفتح المعابرإلى كعدـ التطرؽ  ،كطالبيـ بكقؼ إطبلؽ النار دكف شركط مسبقة

كأعمنيا دكف استشارة قكل  "،إسرائيؿ"بالتنسيؽ مع سمفنا متيدئة أعدىا كقدـ النظاـ مبادرة ل"
لذلؾ  ،بفؾ الحصار "إسرائيؿ"كىي مبادرة تنزع أم مكاسب محتممة متعمقة بإلزاـ  ،المقاكمة

كلـ يبد النظاـ المصرم مركنة إال تحت ضغط إنجازات  ،كرفضتيا المقاكمة"إسرائيؿ"  بيا ترحب
 .(1/9/2014)صالح، مجمة الجزيرة،  "عمى تقديـ تنازالت" يف"اإلسرائيمي كبعد مكافقة ،المقاكمة

ك تمكيف المقاكمة مف أ ،االعتراؼ بأم شرعية أك سمطة لحماس في القطاع لقد رفضت مصر
حيث تجاكزت الخارجية المصرية المقاكمة في غزة عند صياغة  ،سياسية تحقيؽ مكاسب



 

311 
 

 اأنيا الطرؼ الذم يقاتؿ فعمين  رغـ ،مطالبيامف  أمو ى إل كما تجاكزت اإلشارة، األكلىبادرتيا م
في نصيا بيف  افي المقابؿ فإف المبادرة التي ساكت تمامن  ،المقاكمة تيارفضف ،عمى األرض

 ، عدائية"بكصفيا "أعماالن  ،ضد قطاع غزة كعمميات المقاكمة"اإلسرائيمية"  األعماؿ العسكرية
في اليـك  عمييا المصغر"اإلسرائيمي"  صادؽ المجمس الكزارم حيث ،افكرين  "اإسرائيمين "لقيت ترحيبا ن 

 .(15/7/2014نت،  )الجزيرةالتالي لئلعبلف عنيا 
فاجأت حككمتيا إال أف  ،في أم محادثات مع حماس ارئيسن  اكسيطن  اأف مصر تعتبر تقميدين  كرغـ

كلكف ليس  "،يؿإسرائ"كالذم تجاكب مع كؿ مطالب  ،حماس ىذه المرة باقتراح كقؼ إطبلؽ النار
، كظمت كصمت بالتعنت ؛كعندما رفضت الحركة المقترح ،مع أم مطمب مف مطالب حماس

، 21)مكقع عربي ىي نقطة البداية ألم نقاش لكقؼ إطبلؽ النار مصر متمسكة بأف مبادرتيا 
31/7/2014). 

ير بؿ إف كز  ،كقد رفضت مصر الحقا تعديؿ المبادرة لتمبية مطالب المقاكمة الفمسطينية
إلى  كتأخير التكصؿ عدكافمسؤكلية إطالة أمد ال احمميا ضمنين  "سامح شكرم"الخارجية المصرم 

 التصريحات التالية: صدرت عنو، كذلؾ اتفاؽ لكقؼ إطبلؽ النار
، عكاظ)ك ( 17/7/2014، لندف، اليـك رأم) األركاح" عشرات ألنقذت التيدئة حماس قبمت لك" -

 .(18/7/2014، جدة
 .(21/7/2014، يةمندنال الحياة) تكذب" كحماس لممبادرة ةسري بنكد "ال -
 ية،مصر ال الشركؽ) بغزة" النار إطبلؽ لكقؼ مبادرتنا عمى تعديؿ أم إجراء نعتـز ال" -

22/7/2014). 
إف عدـ قبكؿ "تدىكرا"..  تشيد كالتي حماس مع بعبلقاتنا ليا دخؿ ال التيدئة "محادثات -

، عربية-فيمو دكيتشو قناة) "يادة حجـ الخسائر البشريةز في تسبب  االمبادرة المصرية مبكرن 
1/9/2014). 

 .(29/9/2014، المندنية الحياة) لمصراع" النيائية التسكية نطاؽ في يدخؿ غزة سبلح نزع" -
 ،عبلنيا في بداية العدكافإف يقاؿ ماذا لك كافقتـ عمى المبادرة المصرية منذ "مف الظمـ بمكاف أ

ففييا بعض الشركط التي تسمـ  ،ا لكجدناىا استسبلما لممقاكمةلك راجعناىا كشركطيلكف 
المصرية كنا لذلؾ لما عرضت المبادرة  ،كليس كقفا إلطبلؽ نار متبادؿ ،المقاكمة لبلحتبلؿ

مكر مفتكحة عمى تترؾ األك  ،لبلحتبلؿ ىألنيا تعطي اليد الطكل ،يايعم فيقؿ متحفظعمى األ
المقاكمة،  دكىك ما يعطي القكة لبلحتبلؿ كيقي ،المجيكؿى إل فرأينا أنيا ستذىب بنا ،مصراعييا

 ..عدكاف كنحف دافعنا عف شعبنا عمينا لكف مكرس ،اشركطن  ضع لولـ نك عدكاننا ثـ إننا لـ نعمف 
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كقؼ العدكاف  :فنقكؿ ؟سأؿ ما الذم تريدكنوكنا ني  ،عندما دخمت كساطاتك  ،في ثنايا العدكاف
مف الكسيط كذلؾ ك  ،كجدنا عدـ تفيـ فمسطيني داخمي لذلؾ عندما ..كرفع الحصار عف غزة

)الحية، مقابمة، " !؟فيؿ يعقؿ أف نقبؿ ذلؾ تحت نيراف الصكاريخ ،أصبحنا بيف ناريف ،المصرم
10/5/2018). 

فقد  "،اإلسرائيمية"كالحككمة  "السيسي" مدل التناسؽ كالتناغـ ما بيف نظاـ ـ2014عدكاف كشؼ 
يكراـ ) عدكافكمستضعفة مف ال خركج حماس ميزكمةي ف "السيسي"اتضحت رغبة نظاـ 

 .(23/7/2014، ليندنشتراكسك  جكسنسكي
ضرب حماس  "نتنياىك"اشترط عمى  "السيسي"قاؿ فيو أف " ""اإلسرائيميديبكا "كفي تقرير لمكقع 

 .(16/7/2014)مكقع كطف يغرد خارج السرب،  "تؿ أبيب"لمزيد مف التعاكف مع  ،بقكة
قاؿ في  "،اإلسرائيمية" الثانية كبير المعمقيف في قناة التمفزة "،أرامكفيتش أمنكف"درجة أف ل

في التعاطي مع حماس مف  اإف نظاـ الجنراالت في القاىرة أكثر تطرفن " ـ2014 منتصؼ يكليك
إف المصرييف " ـ8/8/2014في  "داني دانكف"كما قاؿ نائب كزير الجيش األسبؽ  ،"إسرائيؿ"

ألف حماس لـ تتألـ بما فيو  ،ف مكاصمة ضرب حماس كمنع المفاكضاتطمبكا منا قبؿ أسبكعي
 (. 1/9/2014ك )صالح، مجمة الجزيرة،  (9/8/2014، المبنانية )األخبار "الكفاية

 تنزؼ" كىي حماس رؤيةفي  يرغب "السيسي"أف: " "ياتكـ داني" السابؽ "المكساد" كقاؿ رئيس
 .(10/7/2014 ،برس قدس)

ذلؾ، كلخص المشيد بقكلو: "أف  "إييكد يعارم" "اإلسرائيمي" م المستشرؽكأكد المحمؿ العسكر 
لذلؾ فإنو يعمؿ مف أجؿ  ،كأف يستمر النزيؼ ،حركة حماس تنزؼ " يريد أف يرلالسيسي"

أنو إلى  ا، الفتن "اإلسرائيمي" اإلمعاف في إذالليا مف خبلؿ العممية العسكرية التي يقكـ بيا الجيش
ىك األكثر قدرة عمى كقؼ إطبلؽ النار بيف حركة حماس  "يسيالس"عمى الرغـ مف أف 

إال أنو يخكض منافسة مف أجؿ الحفاظ عمى مكانة  ،ح"، كأنو ىك مف يممؾ ىذه المفاتيإسرائيؿ"ك
 .(19/8/2014، "اإلسرائيمية" القناة الثانية، 3145)الترجمات  "مصر ككضعيا اإلقميمي

أف مصر لـ ب ،عف رسالة بعثيا النظاـ المصرم "ائيمياإلسر " االستخبارم "ديبكا"كتحدث مكقع  
لـ يضرب حماس بما يكفي  "اإلسرائيمي" ألف الجيش ،تتمكف مف إقناع حماس بتقديـ أم تنازالت

 .(21/9/2014)صالح، الجزيرة نت، مف قكة 
نو أإلى  انتشرت التحميبلت كاإلشارات عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي تشيرفقد أكثر مف ذلؾ؛ ك 

التنصت عمى مكالمات أعضاء  تككف المخابرات المصرية ضالعة فيأف ليس مف المستبعد 
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 إسرائيمييف"ػ"مىي مف نقمت تمؾ األنباء ل كأنيا ربما تككف ،الكفد الفمسطيني في القاىرةفي حماس 
 .(22/8/2014، 21مكقع عربي)

الفمسطينييف بشكؿ عمني افتقد إلى التعاطؼ اإليجابي تجاه  م قديمكف القكؿ أف المكقؼ المصر 
األكلى، كفي طرح مبادرة كقؼ إطبلؽ  كسافر، ىذا الفقداف لمتعاطؼ تجسد منذ لحظة العدكاف

لكقؼ إطبلؽ النار، كفي  أمريكاك النار المصرية، كفي السعي الحثيث إلفشاؿ جيكد قطر كتركيا 
حماس  عمىالشرس  إغبلؽ معبر رفح كمنع المساعدات، كفي اليجكـ اإلعبلمي المصرم

المدىكف، )بمضايقات ممنيجة  كفي المشيد التفاكضي استيقبؿ كفد حماس في الفندؽ ،كالمقاكمة
2017 :12). 

 
 "اإلسرائيمي"الموقف المطمب الثالث: 

بتكجيو مف ك  "اإلسرائيمي"، أف الجيش حكؿ ،في معظميا ،"اإلسرائيمية"تمحكرت االنتقادات لقد 
خرج أنو ك  ،لـ يكجو ضربة قكية بما فيو الكفاية ضد حماسعدكاف، سابيع مف الأكبعد  ،الحككمة
 .(313: 2015أبك عامر، ) ببل إنجازات مكاجيةمف ال

عادة اليدكء  ككجو سياسيكف انتقادات الذعة ألداء الجيش في غزة كعجزه عف حسـ المعركة كا 
ائر ازدياد خس ألف قرار سحب القكات مف القطاع اتخذ في ظؿ العكامؿ التالية: ،لمجنكب
تؿ " الثمف الباىظ الذم تكبدتو، ك فشمو في حسـ المعركة، ك عجزه عف إخضاع القطاع، ك الجيش
عطاء فرصة لنجاح الجيكد ، ك بسبب استمرار استيداؼ المدنييف ،الدكلي لعمى المستك  "أبيب ا 

 .(7/8/2014)فكزم، األىراـ المصرية، ة الدبمكماسي
 قطاع في "الصامد الجرؼ" عممية خبلؿاإلسرائيمي" " األداء بشدة "النداك عكزم" الكزيركانتقد 

 كجعؿ ،بالشرعية حماس "أمد عدكافأف ال "دانكفداني "قاؿ نائب كزير الجيش األسبؽ ك  ،غزة
 صكت مكقع)ك ( 27/8/2014، 21عربي مكقع)بمكانتيا"  كتعترؼ معيا تتكاصؿ اإلقميمية لالقك 

 .(27/8/2014 ،"اإلسرائيمي" كالتمفزيكف"إسرائيؿ" 
 التي الجساـ التضحيات يبرر اكاحدن  اإنجازن  أجد "لـ ":عامكس ىارئيؿ"كقاؿ المعمؽ العسكرم 

 .(27/8/2014، 21 يعرب مكقع) الحرب" في الداخمية الجبية قدمتيا
عندما اعتقدكا أف بإمكانيـ تحقيؽ ىدؼ تفكيؾ سبلح  اخطأ كبيرن  "كف"اإلسرائيميارتكب كما 

ألف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتـ عبر إعادة  ،بر المفاكضاتكجعؿ غزة منزكعة منو ع ،حماس
، "اإلسرائيمي"كديكؿ، معيد أبحاث األمف القكمي  ،)ميخائيؿس احتبلؿ القطاع كالمس بقيادات حما

17/7/2014.) 
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كىذا  "،تؿ أبيب"بالنقاط عمى  احققت انتصارن "عامكس ىارئيؿ" أف حماس "كقاؿ المعمؽ العسكرم 
حقؽ يلـ  العدكاف كمف ثـ فإف ،تجاكب مع مبادرات كقؼ إطبلؽ النارالكاقع زاد مف صعكبة ال

 ،فادحة باالقتصاد اؽ أضرارن حألك  ،الدكلة في حرب استنزاؼبأنو زج  "نتنياىك"كاتيـ  "،شيئا
مدل سنكات  ىكالمس بالرصيد الذم حققتو عم عمييا، تقكيض الشرعية الدكلية التي حصمتبك 

 .(11/8/2014كؽ، صحيفة األخبار المبنانية، )دب االذم لـ يحقؽ شيئن ك  ،طكيمة
إف حماس تيزأ كتتبلعب "كقاؿ عضك الكنيست "نحماف شام" الناطؽ العسكرم األسبؽ: 

كمف الكاضح أف الحككمة  ،تمتـز باليدكء ىالنار كمت تطمؽ ىمت عمييـ كتممي "،يف"اإلسرائيميػب
، "اإلسرائيمية" السابعةالقناة ) "العدكاففشمت في تحقيؽ أىدافيا السياسية كالعسكرية مف 

14/8/2014). 
بعد  اككاف يمكف أف يعتبر إنجازن  ،2 في القاىرة ىك عمكد السحاب رقـ عميو ما حصمنا إف

 ككاف سيككف محتمبلن  ،احينما لـ تكف األثماف التي دفعناىا مرتفعة جدن  ،أسبكعيف مف بدء العممية
كأف نأمؿ الخير في  ،ما كافعمى فقط نأسؼ  فيمكف أف اأما بعد خمسيف يكمن  ،بعد شير
ىك  "إسرائيؿ"كاالفتراض في  ،المكافقة عمى ىذه التسكيةإلى  "خالد مشعؿ"لـ يسارع  ،المستقبؿ

يفترض  ،أف يكافؽ بسبب األزمة المتراكمة كضغط السكاف عميو أف قادة حماس في غزة فرضكا
ككاف ىذا مف  ،المحادثات خبلؿ شيرطاكلة إلى  كالفمسطينييف "إسرائيؿ"د ك بحسب االتفاؽ أف تع
كستتـ المباحثات في  ،مقابؿ مكافقتو عمى شير ىدنة "خالد مشعؿ" عمييا المكافآت التي حصؿ

عد لمعيد فكيؼ تي  "،ئلسرائيمييف"لبالنسبة  اكىذا تكقيت غير مريح جدن  ،تعمير غزة قبيؿ األعياد
 (.28/8/2014ديعكت، ، يياع)برن !كحماس تيدد باستئناؼ إطبلؽ النار مرة أخرل

لـ "أف العممية العسكرية األخيرة في غزة  "شبتام شافيت"األسبؽ  "المكساد"كأكد رئيس جياز 
ألف  ،يجب العمؿ عمى تحقيؽ تيدئة طكيمة األمد قدر اإلمكافأنو ك  ،تحقؽ أىدافيا ضد حماس

حكؿ  اؽ شكككن خم ،عمييا كالمتمثمة بيزيمة حماس أك القضاء ،فشؿ تحديد أىداؼ ىذه العممية
كمف يعتقد أف مياجمة قادة حماس مف الجك عبر االغتياالت سيدفعيا لرفع الراية  ،جدكاىا

 .(24/8/2014 ،"اإلسرائيمية"  ىاألكلالقناة ) "ئالبيضاء أك إعبلف االستسبلـ فيك مخط
 ،سطينيةبفعؿ قكة المقاكمة الفم العدكافخبلؿ  اعسكرين  ىعانقد "اإلسرائيمي"  كلئف بدا أف الجيش

 .(298: 2015أبك عامر، ) عبافإف المعاناة السياسية لحككمتو لـ تقؿ قسكة كمت
أظيرت اجتماعات المجمس الكزارم المصغر خبلفات بيف األعضاء حكؿ طريقة معالجة ك 

خبلؿ االجتماع أف القطيعة  "نتنياىك"كاكتشؼ رئيس الكزراء  ،المفاكضات في القاىرة مع حماس
و بأنو لـ يطمع كزراءه عمى تفاصيؿ كتعكد الخبلفات التيام ،قد بمغت أكجيابينو كبيف كزرائو 
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عمى  "مكشي يعمكف" جيشفضو ككزير الر كتبيف أف سبب  ،اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار في القاىرة
تيما مف أف كخشي ،تمديد كقؼ إطبلؽ النار ىك استمرار إطبلؽ النار المتقطع مف قطاع غزة

 .(18/8/2014، ، القناة السابعة لممستكطنيف3144الترجمات )ج ترفضو حماس فيقعا في حر 
، عدكافأرادكا كقؼ ال (نتنياىك كيعمكف كغانتس) العدكافالذم قاد "اإلسرائيمي"  الكاضح أف الثبلثي

حماس  يكتمق ،بشرط إيجاد المعادلة التي تتيح ليـ الحديث عف ضرب األنفاؽ بشكؿ جارؼ
كتكقعكا أف  ،ف القطاع لف يتحقؽمأف مطمب نزع السبلح  الكنيـ أدرككا جيدن  ،أقسى الضربات

لشرعية دكلية كافتقاد الحككمة  ،كيير رفت عمى نيايتيا بفعؿ الضغط األمالمعركة األخيرة أش
: 2015)أبك عامر، كاف سيحدث ىزة أرضية سياسية داخميا  امبكرن  عدكافال لكف كقؼ ،مكاصمتيال

293). 
"اإلسرائيمي"  اليدنة التي أحرزت مع حماس تدع الجميكر إف"ف" قائبل: كيختـ "يكفاؿ ديسك

، يديعكت، )ديسكف "االسياسي أال ييـز حماس عسكرين  لفقد اختار المستك  ،خائب األمؿ
29/8/2014.) 
 

 لمعدوان والمفاوضات يائيةنالمحصمة الالمطمب الرابع: 
، اطكابؽ: سياسين  أربعةمف  "اإسرائيمين " اإخفاقن  شكؿعمى قطاع غزة،  عدكافالبدا مف الثابت أف 

كقد  ،، كىك ما يعني استبعاد أم مكاجية مع المقاكمة فييا مف جديدااقتصادين ك ، اأمنين ك ، اعسكرين ك 
لما تسببت بو مف استنزاؼ داخمي  انظرن  ؛ـ2014عدكاف بعد انتياء عدة يستغرؽ ذلؾ سنكات 

حسكبة العكاقب مع كىك ما سيمنع أم حككمة مف االنزالؽ لمكاجية غير م ،غير مسبكؽ
)أبك الضعيفة في أم مكاجية قادمة  "اإلسرائيمية"لضرب الخاصرة  االتي ستعد العدة جيدن  ،حماس
 (.266: 2015عامر، 

 ،الفمسطينييف أفؽ سياسي مع بد أف يتبعو ال عدكافالتزايدة بأف الم "اإلسرائيمية"القناعة كأصبحت 
، أما الحؿ السياسي عمييـ بشف ىجمات منظكماتيةك يـ بعمى الفتؾ العسكرم  "إسرائيؿ"رغـ قدرة 

 .(363 المرجع السابؽ:) لكنو لف ينجح دكف تفكؽ عسكرم ،افسيككف أفضؿ أبدن 
كيكاد أال يككف ليا نظير،  ،يمكف القكؿ أف العممية التفاكضية في القاىرة كانت معقدة كمتشابكة"

 .(12: 2017المدىكف، ) "مفطيع أف تحسـ مف أطراؼ التفاكض كمف يفاكض نؾ ال تستإحيث 
المطمؽ  "إسرائيؿ"انتيت المفاكضات غير المباشرة التي جرت في القاىرة دكف اتفاؽ، لرفض كقد 

كمف بينيا حقيـ في أف يككف ليـ في  ،لما أكدتو الكرقة الفمسطينية مف حقكؽ لمشعب الفمسطيني
 .(10/8/2014، رأم اليـك مقاؿ، القاسـ،) غزة ميناء كمطار
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التي  ،زحزحة مكاقؼ بعض الدكؿ العربية عمى اأف حجـ الحاضنة الشعبية لـ يكف قادرن يبدك 
فمـ يتمكف الكفد  ،مكاجية العدكافمنع المقاكمة مف قطؼ ثمار إنجازاتيا في  عمى ظمت تعمؿ

كبرعاية مصرية مف تثبيت فؾ  "إسرائيؿ"الفمسطيني المفاكض في المفاكضات غير المباشرة مع 
كعمد  ،أك تحصيؿ مطمبي إنشاء مطار كميناء بحرم ،امؿ عف قطاع غزةالحصار بشكؿ ك

المقاكمة إلنجاز اتفاؽ  عمى الضغطإلى  مع بعض األنظمة العربية االنظاـ المصرم متحالفن 
دكف  ،فتح المعابر كالسماح بتدفؽ المساعدات كمكاد البناء عمى مع التأكيد ،كقؼ إطبلؽ النار

 (.9: 2015)أبك دياؾ، لممقاكمة ميميف  الميناء كمطمبيفالمطار ك  عمى أف يتـ االتفاؽ
كلعؿ .. مة مف خبلؿ الضربة القاضيةاالنتصار عمى حركة حماس كالمقاك  "إسرائيؿ"لـ تستطع 

عدـ إلى  ، كىذا ما أدل"إسرائيؿلػ"كال حماس كالمقاكمة ال ل أنو غير حاسـب ميز العدكافىذا ما 
تكقيع اتفاؽ، ككبل  دكف عدكافال ىلذلؾ انتي.. كطوألف كؿ طرؼ يتمسؾ بشر  ،حسـ االتفاؽ
 ،إعطاء كؿ طرؼ فرصة ، مف أجؿالحقةجكالت إلى  كشركطو عدكافنتائج ال الطرفيف أجبل

مثؿ  ،بعض القضايا فالمقاكمة أجمت شركطيا مف أجؿ إعطاء المبادرة المصرية فرصة لحمحمة
المفاكضات  كذلؾ أرادكا أف يمنحكا "فك "اإلسرائيميقضية تبادؿ األسرل كرفع الحصار عف غزة، ك

 .(10: 2017)المدىكف، عادة اإلعمار فرصة مف أجؿ الضغط عمى حركة حماسا  ك 
لـ أننا صحيح ، ك قؿ مف مطالبنا الفمسطينية المكحدةليو عمى األإ اك بننا لـ نحقؽ ما نصأصحيح "

صرار كفد فتح إىما:  لسببيفكذلؾ  ،ك الميناءأمكضكع المطار في نستطع تحقيؽ أم تقدـ 
 ،عمى الطاكلةيما عدـ قبكؿ الكسيط المصرم كضع، ك ىذيف المطمبيف كالسمطة عمى استثناء

، كحمينا المقاكمة، مف قبؿ االحتبلؿ اكعدكانن  اقؿ كففنا سيبلف الدـ الفمسطيني ظممن لكننا عمى األ
" الحصاركرفع العدكاف كقؼ ف يتابع الكسيط المصرم تنفيذ ىذا االتفاؽ في شقي أككاف يفترض 
 .(10/5/2018)الحية، مقابمة، 

عدـ تجانس الكفد المفاكض أف ك مكقفنا،  ضعؼأقد دخكؿ السمطة عمى خط المفاكضات  "كاف
 ،ىميا الراعي لممفاكضاتأعدـ كجكد ضمانات ك كذلؾ  ،جعؿ النتائج ضعيفة ىدافو كرؤيتوأفي 

 .(5/3/2018مة، ببردكيؿ، مقا)ال" عميو كالذم يفرض االتفاؽ بقكة كيضمف تطبيقو كالرقابة
 :تجدر مراعاتيا ة السابقةالتفاكضي تجربةبشأف العدة معايير إلى  يمكف اإلشارةك 
لقد كانت فكرة تشكيؿ كفد مشترؾ يضـ جميع أطياؼ الشعب  ض:تشكيل الوفد المفاو  .1

 .لمجميكر الفمسطيني اإيجابين  اكيمنح إحساسن  اجيدن  اأمرن  الفمسطيني
حماس تفاكض كانت ، حماس كالمقاكمة(: "إسرائيؿ"، السمطة، مصر)أطراف التفاوض  .2

 .ليتـ االتفاؽ ،"إسرائيؿ"، ثـ اثـ مصر ثانين  ،السمطة أكالن  ثبلث أطراؼ، فعمييا أف تقنع
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مستكل التعاطي مع مصر كدكرىا كمبادرتيا، إلى  احيث تمت اإلشارة سمفن  :مكان التفاوض .3
 ،مع العدك، مما أضعؼ القدرة التفاكضيةمثمت مكاف المفاكضات، كحمقة الكصؿ  كالتي

 .التفاكض يمثؿ نقطة ارتكاز لبلنطبلؽ في المفاكضات مف مكقع قكة باعتبار أف مكاف
 إعبلف شركط التفاكض، ككافإلى  عبر قيادتيا العسكرية بادرت حماس :شروط التفاوض .4

في اإلطار مما عزز األمؿ لدل الشعب الفمسطيني، كىذا جيد  ،اسقؼ ىذه الشركط مرتفعن 
لكف في العممية التفاكضية ال تتـ عبر كسائؿ اإلعبلـ، في إطار التفاكض ميـ أف  المعنكم،

 .التفاكضية آليات إدارة المعركة كفؽ كيتـ التحرؾ فييا ،األىداؼ غير معمنةوتبقى الشركط
 ضيةتحديد دقيؽ لبلستراتيجية التفاك إلى  حماس بحاجة ربما: استراتيجية التفاوض المعتمدة .5

 .(13-12: 2017)المدىكف، ةالمعتمدة في كؿ معرك
 

 :الخالصة
كانت ىناؾ  ؛اميدانين  "،"اإلسرائيمي-جكلة مف جكالت الصراع الفمسطيني ـ2014يعتبر عدكاف 

كعمى مستكل تشكيو صكرة كسمعة  ،العسكرم لالعديد مف اإلنجازات الميمة عمى المستك 
لتحقيؽ مطالب الشعب الفمسطيني التي  عمييا بنىف يي ، ككاف ال بد مف أ""اإلسرائيمياالحتبلؿ 

 عدكافالكطاؿ أمد  ،حتى المحظة األخيرة عمييا حمميا الكفد الفمسطيني المكحد، كالتي أصر
 الكفد الفمسطيني صعبت تحقيؽ ذلؾ.ألجميا، لكف تبيف كجكد بيئة ضاغطة عمى 

مية أسكأ مف تمؾ التي ة بيئة إقميلـ تعش المقاكمة الفمسطيني"اإلسرائيمي"  منذ إنشاء الكيافك 
عدكاف في إطار اللقد كقع  ،ـ2014عاـ عمى قطاع غزة "اإلسرائيمي"  العدكافكأثناء  عاشتيا قبؿ

 عاـ منذ امشركع تصفية المقاكمة في المنطقة، فكانت الحاضنة اإلقميمية األضعؼ كاألكثر تفتتن 
يئات كحركات أكقاتيا، كحدث افتضاح لي، ككانت البيئة االستراتيجية لممقاكمة في أسكأ ـ1948

 كأحزاب كقكل مختمفة.
 "اإلسرائيمي" حتبلؿلمشركع المقاكمة، شجع اال الدكؿ فقد ظير حمؼ جديد معادو  لأما عمى مستك 

 عمى التآمر لمستك إلى  الفمسطيني، كلكال التخاذؿ العربي الذم كصؿالشعب عدكانو عمى في 
 لمقاكمة أفضؿ كأعظـ.لكانت إنجازات ا ؛المقاكمة كسبلحيا

 ترجمة سياسية كميدانيةإلى  ماس كقكل المقاكمة يحتاجركة حالبطكلي لحك إف األداء الجيادم 
لك تحققت شركط  حتى ،تعكس صمكد الشعب الفمسطيني كبطكالتو كتضحياتو ،األرض عمى

 .الفمسطينية ىدنة تستجيب لعدد مف مطالب المقاكمة
 



 

317 
 

 
 الفصل السادس

 مستقبل المفاوضاتاستشرافية ل رؤية
 

 ( م2014-2006المبحث األول: تقييم عام لممفاوضات) 
 بيف التجارب التفاكضية السابقة قارنات: مالمطمب األكؿ -
 تجربة حركة حماس التفاكضية: تقييـ المطمب الثاني -
 جكالت التفاكضمشاركة القيادة في  أثر: المطمب الثالث -
 جاف الخبراءكل ةاقـ االستشاريك الطكاقع : المطمب الرابع -

 
  :حركة حماس لممفاوضات يةؤ ر المبحث الثاني 

 العدك المحتؿالتفاكض مع حماس مف حركة مكقؼ : المطمب األكؿ -
 "اإلسرائيمي"ممفاكضات المباشرة مع االحتبلؿ نظرة حركة حماس ل: المطمب الثاني -
 تصكر حركة حماس إلدارة تفاكضية مستقبمية: المطمب الثالث -
 ماذا سنفاكض مستقببل؟: عمى المطمب الرابع -

 
 المبحث الثالث: تصور عممي ألداء تفاوضي فاعل 

 رسميةألم مفاكضات  أساسيةمتطمبات : المطمب األكؿ -
 قادمةأك ىدنة تبادؿ ألم صفقة  : تصكر عمميالمطمب الثاني -
 مستقببلن  األداء التفاكضيلتحسيف  مقترح :المطمب الثالث -
 ناجحةفاكضية نمكذج تطبيقي إلدارة تأ :المطمب الرابع -

 
 الدراسة خاتمة 
 
 النتائج والتوصيات 

 
 المالحق 
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 استشرافية لمستقبل المفاوضات رؤية: صل السادسالف
 تمييد:
عمى قطاع غزة، أصبح مف الضركرم "اإلسرائيمية"  بعد ىدكء غبار الحمبلت العدكانيةحقيقة ك 

المباشرة، كالتي جرت تقييـ أداء كأسمكب حركة حماس السياسي، خبلؿ جكالت المفاكضات غير 
في القاىرة، كذلؾ مف أجؿ الكقكؼ عمى نقاط القكة التي امتمكتيا حركة حماس قبؿ كأثناء 

  .المفاكضات، كتحديد نقاط الضعؼ في إدارة تمؾ المفاكضات
كطالما أننا ال نزاؿ في حالة صراع مستمر مع االحتبلؿ، فإف جكالت التفاكض ستستمر 

استشراؼ مستقبؿ المفاكضات، ككضع تصكرو عمميو ألداءو تفاكضيو  ، لذا مف الضركرممستقببلن 
 فمسطينيو فاعؿو كمؤثرو كمحقؽو لئلنجازات.

 
 (م2014-2006المبحث األول: تقييم عام لممفاوضات )

 التجارب التفاوضية السابقة بين قارنات: مالمطمب األول
ب غزة ك ميمية العربية مف حر ل الفمسطينيكف مقارنات مكضكعية في تناكؿ المكاقؼ اإلقرً جٍ يي 

كحضرتيا قيادة المقاكمة  ،قمة غزة ـ2009-2008عدكاف عقدت الدكحة في  :أوًل  ؛الثبلث
 ـعدكاني "كف"اإلسرائيميأكقؼ  ـ2012عدكاف في  :اثانيً ، بجانب الرؤساء العرب ىلممرة األكل

كزيارة عدد  ،عياأياـ فقط مف اندال 8بعد  ،"محمد مرسي"زمف الرئيس  ،بفضؿ المكقؼ المصرم
في ظؿ ـ 2014 عدكاف جاء :اثالثً ، عدكافغزة في األياـ األكلى لمإلى  مف الكزراء العرب

باستثناء  ،كتسميـ لمدبمكماسية المصرية لمتصرؼ حياليا ،عزكؼ عربي رسمي عف التدخؿ لكقفيا
 .(239: 2015أبك عامر، ) تكنسك  السكدافك في قطر  ،عمى قمتيا ،بعض المكاقؼ

إلى  لمتكصؿ ،كاف ىناؾ فارؽ كاضح في الكيفية التي تعاممت بيا الدبمكماسية المصريةكذلؾ 
مقارنة بجيكد التيدئة خبلؿ ، ـ2014عمى قطاع غزة في صيؼ "اإلسرائيمي"  تيدئة لمعدكاف
في رغبة القاىرة  ـ2014م خبلؿ عدكاف فقد أظير السمكؾ المصر ، ـ2012 عدكاف نكفمبر

حيث رفضت دخكؿ أم أطراؼ عربية أخرل  ،امصرين  اة باعتباره شأنن التعامؿ مع ممؼ قطاع غز 
، ـ2012خبلؿ عدكاف  "مرسي"كذلؾ عمى العكس مف مكقؼ إدارة الرئيس  ،عمى خط الكساطة

لقبكؿ  "إسرائيؿ"الضغط عمى  فيزادت مف قدرة مصر  ،الذم حرص عمى إشراؾ أطراؼ إقميمية
 .(150 :2016)ابحيص، كتركيا كقطر  ،شركط المقاكمة

عبر اليدنة ، ـ2012 عدكافاريك "الخركج اآلمف" في عف سين"اإلسرائيمي"  البحثكما أف "
بسبب غياب الكساطة المصرية الجادة ىذه ، ـ2014 عدكاففي  اكاف منعدمن  ،برعاية مصرية
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 فيعدـ طي ممؼ األحداث مع غزة في  "اإلسرائيمية"كالرغبة  ،كضعؼ الكساطات األخرل ،المرة
 .(317: 2015أبك عامر، ) "المقبمة المرحمة

، األكلى ـ2014كمبادرة  ـ2012ؼ بيف تفاىمات باستعراض االختبل "أبك مرزكؽمكسى "قاـ ك 
 :مف أىمياعدة ضمف نقاط 

المخابرات المصرية ىي التي قادت مفاكضات غير مباشرة بيف  ـ2012في تفاىمات  :أوًل 
كمف  ،كأعمنت في اإلعبلـ ،نتيجة مفاكضاتفمـ تكف  ـ2014أما مبادرة  "،إسرائيؿ"حماس ك

 .ـ2012كىذا خبلؼ  ،تنسيؽ مع المقاكمة الفمسطينيةالرجكع أك الدكف  ،جانب كاحد
 ،في حيف أف المنطقة برمتيا ليس فييا أمف ،ربطت فتح المعابر باألمف ـ2014مبادرة  :اثانيً 

 .بشرط بقة لـ يربطلمبادرة السافتح المعابر في ا بينما ،بالمطمؽ كىذا معناه أال تفتح المعابر
عف الشركع بمفاكضات  ،الخطكرة السياسية التي جاءت في ديباجة المبادرة )الفقرة الثانية( :اثالثً 

ىذه مسممات  ،كااللتزاـ بقرارات شرعية دكلية تمـز المقاكمة، ـ1967 عاـ حدكد عمى سممية
 ،كاعتقاالن  كقتبلن  اذا حصارن كدفعت في سبيؿ رفضيا ى ،ترفض المقاكمة اإلقرار بشرعيتيا

مف إقرار كاعتراؼ بشرعية  ،كأمريكا أف تأخذه "إسرائيؿ"فاالعتراؼ بذلؾ يعني أف ما عجزت 
مطمكب مف حماس أف تقبؿ  ،مف خبلؿ الحصار كالحركب المتكررة ـ1967حدكد  عمى كجكدىا

 .(27/7/2014 األردنية،الدستكر )كالتكقيع بو بمبادرة لكقؼ إطبلؽ النار حاؿ القبكؿ 
 :ةضمف النقاط التالي ،األكلى ـ2014ك  ـ2012الفرؽ بيف مبادرتي  "حسيف أبك النمؿ"يحدد ك 

صارت ضعؼ حجـ  ـ2014: مف ناحية الشكؿ فإف حجـ الديباجة كاآلليات في مبادرة أوًل 
ميا تطالب المنظمات الفمسطينية االعتراؼ بأف عم ـ2014 ديباجة مبادرة :اثانيً  ؛المبادرة نفسيا
"كقؼ استيداؼ األشخاص"  عمى ـ2012نصت مبادرة  :اثالثً  ؛امضادن  اعنفن  ىعنؼ اقتض

تكسيع  :ارابعً  ؛"كقؼ استيداؼ المدنييف الفمسطينييف" عمى نصت ـ2014بينما مبادرة  ،عامة
لى ك مف  نفاؽلتشمؿ تحت األرض أك األ "إسرائيؿ"مفيكـ األعماؿ العدائية ضد  في غزة ا 

كأضافت ربط فتح  ،أسقطت "عدـ تقييد حركة السكاف" ـ2014مبادرة  :اخامسً  ؛االتجاىيف
بينما  ،"تيدئة كقؼ إطبلؽ النار" عمى تفاىـ ـ2012في  :اسادسً  ؛باالستقرار األمني المعابر

دكف ب ـ2014قبمت مبادرة "إسرائيؿ"  :اسابعً  ؛بحث في "مكضكع األمف" بشكؿ عاـ ـ2014في 
كضبط  ،مـز مصر بتنفيذىاتي  ـ2014مبادرة  :اثامنً  ؛سمفنابمت ألف كؿ شركطيا قي  ،شركط مسبقة

 .(11/8/2014كرقة بحثية، )أبك النمؿ، لؤلمف "اإلسرائيمي"  كفؽ المفيكـ ،غزةإلى  مدخبلت األنفاؽ
كاعتماد استراتيجيات ال تختمؼ في  ،" لمحركب بشكؿ عاـاإلسرائيميةرغـ التشابو في األىداؼ "ك "

خاصة في  ،في أدائيا كفي النتائج التي حققتيا انكعين  اكمة أظيرت تقدمن إال أف المقا ،الجكىر
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 ،إال أف المتغير الميـ في ىذا العدكاف ىك الظركؼ اإلقميمية الدكلية المحيطة، ـ2014 عدكاف
ففي ظؿ األحداث في مصر كفي بعض الدكؿ المجاكرة ، ـ2012 عفالتي اختمفت بشكؿ كبير 

رغـ تمؾ الظركؼ إال أف المقاكمة خبلؿ ك  ،أطالت زمف العدكاف كاجيت المقاكمة صعكبات جمة،
)عامر، " لكياف كنخبو السياسية كالعسكريةاعترؼ بيا ا ،حققت مكاسب نكعية ـ2014عدكاف 
2015 :67). 

في  ـ(2009-2008)عدكاف في مصر رعت مفاكضات التيدئة  في أف اىناؾ مفارقة أيضن 
، ط مسبؽ لكقؼ إطبلؽ النارادكف اشتر  ،"مرسي"عيد في  ـ2012عدكاف في ثـ  ، "مبارؾعيد "

اء التفاىمات كقؼ إطبلؽ نار كامؿ، كاف شرط إجر في عيد "السيسي" ك  ـ2014لكف في عدكاف 
 كقبكؿ المبادرة المصرية كما ىي دكف أم تعديؿ.

كبياف المبادرة المصرية في  ـ26/8/2014حكؿ الفركقات بيف بياف  ربما تشكيؾ البعضفكذلؾ "
ـ 26/8/2014ؿ بياف راءة المتأنية التحميمية، حيث مث  الق لو محؿ مف ضركرة ،ـ14/8/2014

مف  ـ14/8/2014النقاط، فيما انسحبت تفاىمات  مضمكف المبادرة المصرية مع تفصيؿ بعض
دكف  ،دخاؿ مساعداتا  فتح المعابر ك  المشيد، كركز بياف كقؼ إطبلؽ النار الحصرم عمى

البياف لمضمانات كاآلليات  ، كما افتقدأك ذكر لمميناء كالمطار الحديث عف إنياء الحصار
 .(11: 2017)المدىكف،  "أحد عميو أف البياف لـ يكقع إضافة إلىكالجدكؿ الزمني، 

 
 تجربة حركة حماس التفاوضية: تقييم المطمب الثاني

فكؽ  كمصر كاالحتبلؿ جاثـتتـ في غزة كانت المفاكضات "تمؾ أف  "العجرمي"محمكد يرل 
.. عمينا كلكف استخدمكا لمضغط ،الكسطاء لـ يككنكا حقيقييفك  ،الضغط كالشرطية قائمة، فرؤكسنا

لكف لديؾ  ،لديؾ ضعؼ تكتيكيصحيح أف  ،ااستثنائين  االمفاكض الفمسطيني المقاـك نجح نجاحن 
  .(15/3/2018)العجرمي، مقابمة، " صمكد استراتيجي

 بدليؿ، كالميداف الكفد نفسو كبيف الكفد داخؿ تناغـ أم ىناؾ يكف البطة" فيرل أنو "لـناجي "أما 
 .(5/3/2018)البطة، مقابمة، عبيدة" خبلؿ العدكاف"  الناطؽ باسـ كتائب القساـ "أبك تصريح
 لمحفاظ التنسيؽإلى  فافتقرت، نريد ما نعمؿ كنحف تريد ما اعمؿ لمسياسي يقكؿ العسكرم "ككأف
 مفاكضاتك  ،خاسريف ادائمن  مفاكضاتنا معظـ فيكنا لقد . اإلنجازات. مف األدنى الحد عمى

 .(1/3/2018)يكسؼ، مقابمة، مكفقة"  غير اجتماعات عف عبارة ككانت، "ميزلة" كانت ـ2014
ال بد مف كجكد كحدة كتكامؿ بيف المنابر اإلعبلمية المختمفة، ككذلؾ حسف  يرل الباحث أنو

 ما يتـ تناكلو مف تصريحات إعبلمية.في ،تنسيؽ بيف القيادة السياسية كالعسكرية
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 ضكابط كجكد صفقةال اتفاؽ في يفترض "كاف"كفاء األحرار": عف صفقة  "يكسؼ"أحمد يقكؿ 
 كعدـ ،الدكلي القانكف لفيـ افتقارنا يعني ما كىك ،المحرريف األسرل اعتقاؿ تمنع كضمانات
لك تكفرت القناعة  ،فضؿأركط كاف باإلمكاف تحقيؽ ش، ككاالستشارييف الخبراء بطكاقـ اىتمامنا

 .(1/3/2018)يكسؼ، مقابمة،  نا"بتحسيف أدائ
حيث ال تكجد استراتيجية كاضحة لممقاكمة في عممية " ؛يذا أسبابوأف ل "حبيب"إبراىيـ كيرل 

نما  ،المفاكضات ال تكجد رؤية كاضحة فيما لك حدثت مفاكضات ك  ،ىا تحصيؿ حاصؿر عتبتكا 
ما الحدكد الدنيا كما الحدكد  ؟؟كيؼ كلماذا سنفاكض ؟ما أدكاتنا ؟مف الكفد المفاكض ؛مستقبمية
" نجازات العسكرية الكبيرةمقابؿ حجـ اإل ،نجازات السياسيةتقزيـ اإلإلى أدل  ذلؾ ..؟القصكل

 .(2/5/2018حبيب، مقابمة، )
أف يكقؼ إطبلؽ ـ 2014في عدكاف باستطاعة الجانب الفمسطيني كاف كيرل "أنيس القاسـ" أنو 

كأف يباشر العمؿ في مشركعي المطار كالميناء في  ،دكف أم اتفاؽ مسبؽ ،إذا أراد ،الصكاريخ
كأف يباشر في استثمار مصدر  ،حقو الطبيعي كالتعاقدمإلى  ااستنادن  ،االكقت الذم يراه مناسبن 

 ،معتديةفإنيا تككف  ؛كاعتدت لمنع ذلؾ "إسرائيؿ"فإذا تدخمت  ،لقانكف البحار االثركة البحرية كفقن 
لممقاكمة يككف ك  ،حؽ الدفاع عف النفس يادكف أف يككف ل ،كمف حؽ الجانب الفمسطيني الرد

فيك  ،وفيا أك غيرى "إسرائيؿػ"أما معبر رفح فبل شأف ل ،دكرىا في الردع الذم أثبتت كفاءتيا فيو
، الفمسطيني -في كؿ أمر لمتفاىـ المصرمك يخضع بالكامؿ   .(10/8/2014)القاسـ، رأم اليـك

قيمة العبلقات إلى  اليس منتبين حماس  حركةصاحب القرار في ": أف "العجرمي"محمكد  يرلك 
 .(15/3/2018)العجرمي، مقابمة، " الدكلية
 المكضكع ليذا الدكلية كفيميا كعبلقاتيا ،محدكدة اخبرة الحركة سياسين " بأف "يكسؼ"أحمد  كيؤيده
  .(1/3/2018يكسؼ، مقابمة، )محزنة"  بطريقةلكف ك  ،عالية بنفسيا كثقتيا كقناعاتيا، ناضج غير
 

 جولت التفاوضمشاركة القيادة في أثر : المطمب الثالث
كأنو تأكيد المزايا اإليجابية، إلى  ؿييم ؛ضية مثار خبلؼ بيف تياريف، األكؿقىذه العمكمنا؛ 
، رؤساءالال يمكف تجنبو، كأف حرية حركة المفاكض كتطكير عبلقات شخصية بيف  اأصبح أمرن 

دراية الزعماء  ـدعيتحفظ عمى ذلؾ، مف منطمؽ  ؛كالثانيتذلؿ العقبات التي تكاجو المفاكض، 
رات كاعتبا ،ر لممؤثرات الداخميةبشكؿ أكب كعيـضاصة بأم تفاكض معقد، كخيؿ الخصبالتفا

 فأكما ة بالطرؼ اآلخر، صعف عدـ كفاية درايتيـ بالظركؼ الخا الدعاية كالرأم العاـ، فضبلن 
 .(112-111: 2003)زايد،  في حد ذاتياليست ميزة حرية حركة القادة 
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يرل "عدناف أبك عامر" أنو "يمكف أف تشارؾ القيادة في المفاكضات مف خبلؿ طكاقـ تكنكقراط 
مينية، أك مف خبلؿ قيادة الصؼ الثالث كالرابع، عمى أف يككف الكفد حامبلن كناقبلن لمرسائؿ، ال 

العدك ال يرسؿ ، فكأف تعطى لو كامؿ الثقة في الثبات كالصمكد أف يككف صاحب قرار،
نما قريبة مف صاحب القرار، كحماس ليست مضطرة  شخصيات سياسية صاحبة قرار، كا 

 .(3/9/2018)أبك عامر، مقابمة، " لمشاركة قياداتيا في المفاكضات
 تقرر فالقيادة اكض،لمتف قيادتيا حركة ترسؿ ىك أف تاريخي خطأ "أكبر أف "البطة "ناجي يرلك 

 لـ فنييف.. نحف تكفر عدـ في كليس ،حماس قيادة عقمية في اإلشكاليةأف يفاكض، ك  كالفني
 .(5/3/2018البطة، مقابمة، )األخطاء"  تمؾ جسدنا لكننا ،السابقيف أخطاء نكرر

 كدكر ،مف الخطكرة بمكاف أف تمعب القيادة دكر المفاكض" في أنو "حبيب"إبراىيـ كيتفؽ معو 
الفريؽ  ،افبل يجكز دمج ىذه األدكار األربعة معن  ،كدكر صانع القرار ،ـكدكر المقيٌ  ،المستشار

 .(2/5/2018حبيب، مقابمة، ) "ـ يرافؽ القيادةالكفد المقيٌ ك  ،االستشارم يرافؽ المفاكضيف
 ،الجانب المأساكم في كؿ ىذه المفاكضات أنؾ تتقدـ بعناصر كككادر"كيرل "أحمد يكسؼ" أف 

ىذا ك غير مؤىمة كغير خبيرة بفف كعمـ التفاكض كمتطمباتو،  ،اء كانت قيادية أك استشاريةسك 
 .(1/3/2018يكسؼ، مقابمة، ) "بعكس الطرؼ اآلخر الذم نفاكضو

ا،  "حركة حماس تعرؼ أف العدك متمرس، كلديو قدرات عالية كحنكة كمينية كحرفية كبيرة أيضن
ه الميارات، كيمكف لحماس إرساؿ شخصيات ليست كال بد أف يككف لدل حماس مراف عمى ىذ

نما مقربة مف القيادة، مثمما مارس "عرفات" ذلؾ في مفاكضات "أكسمك""  )أبك صاحبة قرار، كا 
 (.3/9/2018عامر، مقابمة، 

عبر التاريخ كاف ك  لمتفاكض، ف يخرج جزء مف القيادةأ اليس عيبن : "قائبلن  "الحية"خميؿ  يردلكف 
ككابح يمكف  كأىذه ليست قيكد  ،كفي الحركب رأس الجيش يفاكض ،يفاكض انن حياأرئيس الدكلة 

، (..سياسية ،اقتصادية ،عسكرية ،نحف اليـك في مفاكضات مختمفة )مفاكضات أمنية، ف تكضعأ
ف أياـ مف األ اكلـ يكف يكمن  ،ف ال يككف القرار لممفاكضىك ألكف الضامف ألم حركة تحرر 

ككفد  عندما كنا ىكحت ،نما القرار لمقيادةإ صاحب قرار،اتو كفد حماس في كؿ مفاكضيككف 
خير كعند كضع نص التفاىـ األ ،صحاب قرار كقؼ إطبلؽ النارألـ نكف حينيا  ،قيادم نفاكض

نا شاىد عمى أك  ،عميو طراؼ بتكافقنابمغنا باقي األأ ياكحين ،عميو عرضناه عمى القيادة فكافقت
 (.10/5/2018)الحية، مقابمة، " كؿ اتفاقياتنا

ف أ ،في المفاكضات عمييا عتمدنحد المعايير التي أ: "قائبلن  "البردكيؿ"صبلح يرد كذلؾ 
كىي القيادة التي كانت تغذيو بكؿ  ،محنكةك المفاكض في حركة حماس لو مرجعية قكية 

منية عف الطرؼ كتستعيف بالمعمكمات األ ،خرمطرؼ اآللكتستحضر كؿ المناكرات  ،التصكرات
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عبارة عف فالمفاكض  .كتقدـ استشارة كاضحة بيف يدم المفاكض ،فتدرس نفسية العدك ،خراآل
معمكمات مصدر كك لو، بقيادتو كمرجعية مكجية ارأس الحربة الذم كاف يستعيف بشكؿ كبير جدن 

أف  مكفي تقدير  ،قيادتوإلى  كال يعطي أم قرار إال بالعكدة ،اكصامدن  اتعينو عمى أف يككف ثابتن 
ض حركة حماس عف كجكد المفاكض الكبير العمؿ الجماعي عكٌ ف إحيث  ،لمفاكضىذا ساعد ا
 .(5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة،  "المختص

" : ف ألـ نصؿ إلى درجة ك  ،خرجت خبراءقد لـ يكف لدينا معاىد نحف كيعترؼ "البردكيؿ" قائبلن
ة، ف خمفو القيادمكمفاكض ىك ك  ،نما ىك قيادم في الحركةإ ،يككف لدينا مفاكض خبير كمختص

، ةخبر  صاحبصبح لدينا مفاكض أ ؛كبعد سمسمة مف التجارب التفاكضيةيمكف القكؿ أنو  فاآلك 
أىمية كضركرة أف يككف لدينا كفد يتدرب كيناكر كيأخذ خبرات سابقة مف نا بذلؾ ال أقمؿ أك 

 ـطاقى إل بحاجة ؾلكنلذلؾ، حركة حماس كاعية  ،اتفاكض طرفا متمرسن أنؾ ال سيما  ،كحديثة
 .(5/3/2018البردكيؿ، مقابمة، ) "متمرس كمدرب عمى عممية التفاكض

ف أك  ،ف لطبيعة األمكر كاممةيمتفيمك ف يمتابعك ف يمطمع اشخاصن أف ترسؿ أإلى  نت بحاجةأ"
ف يككف الكفد أتكفيؽ لكف في سياسية التفاكض ربما مف عدـ ال ،لنظرائؾ ايككف كفدؾ مكافئن 

سينفذ الطرؼ  ،ذا كانكا مختمفيفإما أ ،ف يككف ىناؾ كحدة فيـأ يجب ،فك شركاء المتشاكسالك
كىذا ما  ،ألننا في عالـ مفتكح في اتصاالتنا كفي مراسبلتنا ،خر مف خبلؿ ىذا الخبلؼاآل

 ـ2012في مفاكضات  ،ك غيرىاأ ـ2014مفاكضات استفاد منو العدك الصييكني سكاء في 
كلذلؾ ، ـ2014فضؿ مف أ ـ2012ؾ حققنا في لذل ،عضاء غير حماس لمتفاكضألـ يكف  مثبلن 
 (.10/5/2018)الحية، مقابمة،  "ـ2012ػػل اكاعتبرناىا استمرارن ، ـ2014 في عمييا اتكأنانحف 

تطكير إلى  لكنيا بحاجة ،ف طكاقـ تمتمؾ خبرةالحركة اآل ل"لدكيعتقد "محمكد مرداكم" أف 
كاقـ كط ،لكف ال بد مف طكاقـ فنية ،كال يضير الحركة امتبلؾ كتأىيؿ ىذه الككادر ،تحسيفك 

الطكاقـ المختصة  لف يككف لدأينبغي كذلؾ  ،عبلمييف ميرةا  ك  ،الصياغةفي كمختصيف  ،قانكنية
 .(13/4/2018)مرداكم، مقابمة، عف االرتجاؿ كالشخصنة"  االنفس الطكيؿ بعيدن صفة بالتفاكض 

نيا األكثر خبرة كدراية، كأنيا أتعتبر ما زالت  ؛ أف قيادة حركة حماسمما سبؽلمباحث يتضح 
األكثر قدرة عمى دخكؿ تمؾ الجكالت التفاكضية، كيبدك أنو عمى المدل القريب لف يككف ىناؾ 

تفاكضية لممشاركة في إدارة جكالت  مختصةسعي جاد الختيار كتدريب كتأىيؿ كتفكيض طكاقـ 
عممية بنفسيا  في أف تتكلىحركة قيادة القرار بقي  و إذا مالذلؾ ال بد مف التأكيد عمى أن .قادمة

 ابدقة، ألنو قد يسبب ليا إحراجن  اكمحسكبن  امدركسن  اقرارن ينبغي أف يككف فإنو  ،مستقببلن  التفاكض
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أىمية الحسابات تأتي تحقيؽ مكاسب كطنية، كمف ىنا إلى  ، كما قد ال يؤدم بالضركرةاداخمين 
 ة لمعب ىذه الدكر.كتكظيؼ اإلطارات الزمنية كالمكانية المناسب ،الدقيقة

كثمة مبلحظات إرشادية ميمة مف المفيد إبرازىا في ىذا الصدد، كىي أف قياـ القيادة السياسية "
بعممية التفاكض ينبغي أف يككف االستثناء ال القاعدة، كأنو في حاؿ قياـ القادة بيذه الميمة، فبل 

ما أنو يفضؿ عدـ بد مف اإلعداد الحريص كالكضكح كالصراحة مف جانب المساعديف، ك
المشاركة في جميع مراحؿ التفاكض، مثؿ االكتفاء باالفتتاح كالتكقيع، أك المراحؿ األخيرة مف 
التفاكض، كالتي تقتضي اتخاذ قرارات حاسمة، كفي ىذه اإلطار يمكف تكظيؼ القادة كقناة 

 تفاكض"ما يسيؿ مف عممية المف خبلؿ اتصاالتيـ الشخصية خارج قاعة التفاكض، كب ،خمفية
 .(112: 2003)زايد، 

 
 ولجان الخبراء ةاقم الستشاريو الطواقع : المطمب الرابع

كاف لدينا )حكارات المصالحة(،  ـ2009فمسطينية عاـ -عندما كنا في مفاكضات فمسطينية"
 مفك  ،فك فنيك ف ك قيادي ككاف لدينا ،افةك الفصائؿمف أعضاء  فيياكاف كؿ لجنة ك  ،خمس لجاف

 فؽرض عمى قيادة الكفد ككي عي  ،قد اتفاؽ عاـثـ عي  ،خمسالمجاف ال تمؾت ىي اتفاىمقد كؿ العى 
المصرييف مختصيف إلى  نكفد ،منيةأك لقاءات أمنية أكذلؾ عندما نقكـ بعقد مفاكضات  .عميو

 ـف كاف جزء منيا  ك  ،فصك كاف ىناؾ مختصفقة "كفاء األحرار" في مفاكضات ف ،في ىذا المجاؿ
عندما كنت في لجنة ك  ،فك مر حككمي يككف معنا فنيألحديث في أم كذلؾ عند ا ،القيادة مف

ككاف  ،كنت عضك قيادة في لجنة حماس الحككمية التي تفاكض ،ـ2009الحككمة في عاـ 
 "،محمد عكض" كاف معنا الكزيرك  ،كاثنيف مف داخؿ الحككمة ،كقيادم "عزت الرشؽ"معي 

كذلؾ في ، بيؤالء الخبراء مع بعضنا البعض لذلؾ نحف نستعيف ،ككيؿ كزارةك "سفياف أبك سمرة"ك
خميؿ "نا أفي لجنة الحككمة كنت ك  ،لخإ ..لجنة الحككمةك  لجنة المنظمة ،انا لجانن شكماتفاؽ مكة 

ف كفكدنا المنتشرة في العالـ عندما تقـك اآلك  ،خر مف الضفةآككزير  "غازم عبد العاؿ"ك "الحية
 (.10/5/2018الحية، مقابمة، ) "ختصةكفكد مإلييا بعمؿ تفاىمات كمقاببلت تذىب 

بك أمكسى " أف بدليؿ ،ىؿ اختصاص كخبرةأكاف ىناؾ  ـ2014 مفاكضات كفدضمف ك "
ككاف مسؤكؿ دائرة العبلقات السياسية في  ،رجؿ سياسي "محمد نصر"ك ،رجؿ سياسي "مرزكؽ
اف مسؤكؿ كك  ،كاف مسؤكؿ الدعكة في الحركة "خميؿ الحية"ككذلؾ  ،عبلميإكذلؾ أخ  ،الحركة
ىناؾ تشكيمة في  تكان ؛فذإ ..اين حككم مسؤكالن  ،"زياد الظاظا" ،ناأككنت  ،دارية العامةاإلالييئة 
ألف  ؟ذلؾ لكف لماذا لـ يكف ،عسكرم كخبير أمنيكخبير كاف ينقصيا خبير قانكني لكف  ،الكفد
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عمى مفاكضات  ؽكىذا ينطب ،عمييا يتـ التكقيع حتى شياء مكتكبةأكؿ المفاكضات لـ تكف فييا 
 (.28/2/2018الظاظا، مقابمة، ) ـ"2014ك  ـ2012

يككف لمعمـ فإنو لكف  ،يذىب باستمرارىك نفسو الذم ، ك د قيادمكف خركج احيانن أالناس تراقب "
في ك .. عمييا ذىب لمتفاكضنتخص المكاضيع التي  اكراقن أ ناتقدـ ل ،معنا لجاف فنية كمختصة

عممت عمى كضع خبلصات  ،يرةثا ىنا في غزة لجاف كمعن تكان ـ2009مفاكضات الحككمة 
في الشأف التشريعي  ،عدة الجانن  خيرة مع فتح شكمنامفاكضات األالفي ك  ،شأف الحككميمل

ككاف  ،كراؽ كاممة في كؿ ممؼ مف ممفات المفاكضاتأمعنا كاف ك  ،كالحككمي كالمنظمة كغيرىا
 ،ـ نخرج كفريؽ مفاكضث ،المفاكضات نفسنا قبؿأكنحف نجيز  ،عمىدنى كاأللدينا السقؼ األ

 كا مفليسىـ ك  ،فك عضاء مينيأفي المصالحة المجتمعية ىناؾ ك  ..صاحب قرار اكليس فريق
ىك ذلؾ الكفد الذم يخرج في حدكد  ،ذىاف الناس عمى مدار عشر سنكاتأطبع في  ام.. قيادةال
لدينا القدرة عمى ك  جنخر نحف ككفد  ،باستمرار فالذيف يذىبك كىـ  ،شخاص فقطأ ةك سبعأ ةست

" ـك ال مف قبؿ رئيسيأف بنعـ يمرتبطالخريف عمى خبلؼ اآل ،ما نتحرؾ فيوفي المناكرة كالمركنة 
  (.10/5/2018)الحية، مقابمة، 

ككاف  ،عبلمياإل كأمني األ لسكاء عمى المستك  ،المعمكماتلنا كاف لدينا طكاقـ مختمفة تقدـ ك "
استعاضت الحركة عف الخبراء في ، كقد كف معيـنك لـ ل حتى ،الكفد عمى اتصاؿ دائـ معيـ

ف حماس لـ يكف لدييا معاىد كخبراء أكنعترؼ ب ،عمـ التفاكض بخركج كفد قيادة ككفد مفاكض
 "كىذا ما عكض النقص ،نما قيادات كاعية محنكة لدييا مرجعية تستشيرىاا  ك  ،فنييف ىبمعن

 .(5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة، 
ف ك خكة العسكرياإلفكببل شؾ  ،ذرع الحركةأالقيادة السياسية تمثؿ كؿ  ؛سنحف في حركة حما"

 ،تبايف الرأم بيف قيادة الميداف كالقيادة السياسيةيقد ك  ،في الميداف حاضركف بأفكارىـ كآرائيـ
لك اختمؼ مع  حتى ،السياسي كالتنظيمي ىك مف سيأخذ القرار فإف لكف في نياية المطاؼ

كزف القيادة العسكرية مكجكد في  ،نظمةكؿ الدكؿ كاأل في عميو ا المتعارؼكىذ، القيادة العسكرية
لكف  ،كجكدىـ في البحث كالدراسة كالمشاركة في اتخاذ القراربك ، أكأفراد كككادر ىياكؿ الحركة

)الحية،  "بيف القيادتيف اف يككف االتصاؿ مباشرن أنت تتفاكض أك  عميؾ مف الصعب حربفي ال
 .(10/5/2018مقابمة، 

 ،طبلؽ النارإالعسكرية لكقؼ المفاكضات سكاء كانت  ،ف يككف في المفاكضاتأ ضركرةأنا مع "
 اخبيرن ك  ،اعسكرين  اخبيرن ك  ،اقانكنين  اخبيرن فييا ف يككف أ ،قتصاديةاالك المفاكضات السياسية أك أ
 امممن  احككمين  الن كمسؤك  ،اسياسين  اكخبيرن  ،عبلميةغير مسؤكؿ في الدائرة اإل اعبلمين إ اخبيرن ك  ،امنين أ

تككف ف أضركرة كذلؾ  ،خبراءلجاف  ىبنتف تأالحركة ىك ليو إ دعكأكما  ،بكؿ القضايا الحككمية
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تمريره عمى طكاقـ ف يتـ بعد أال إقرار بشيء مقركء ال يتـ اإلف أك  ،شياء المطركحة مكتكبةاأل
 .(28/2/2018)الظاظا، مقابمة، الخبراء" 

أىمية كجكد طكاقـ استشارية كفنية لمرجكع  اة حماس تدرؾ تمامن أف قيادة حرك ما يتضح لمباحث
ع حركة فتح، في مفاكضات المصالحة م اذلؾ جمين كظير لتفاصيؿ التفاكضية، إلييا في أدؽ ا
بشكؿ ليا مساحة كاسعة مف العمؿ، كلـ تصطحبيا معيا في جكالتيا التفاكضية  لكنيا لـ تعطً 

ة في كتحديدنا في مفاكضات العدكاف، كقد بالغت القياد، بخبرة القيادة عنياكاستعاضت مباشر، 
كىك ما يدعك إلى  .اصصتخحاب االفيو أصأىممت الذم قت االعتماد عمى ذلؾ، في نفس الك 

ضركرة االىتماـ بتشكيؿ الكفكد التفاكضية المختصة، كاصطحاب االستشارييف كالخبراء كالفنييف 
ا أكبر في تأىيميـ أف ك معيا،   مستقبمية.ات مفاكضألم تكلي اىتمامن
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 حركة حماس لممفاوضات رؤيةالمبحث الثاني: 
 محتلالالعدو ض مع التفاو حماس من حركة موقف : المطمب األول

" عمى اإلسرائيمية"-يمكف فيـ مكاقؼ حماس مف العممية السممية كمف المفاكضات الفمسطينية
مكقؼ مبدئي رافض لمحؿ السياسي بدكف  أصرت عمى المرحمة األولى:ثبلث مراحؿ؛ في 

رفضت التأمؿ في مضاميف أم تسكية سياسية تنطكم  المرحمة الثانية:التكسع في تعميمو، كفي 
: أعمنت عف استعدادىا المرحمة الثالثةعمى تنازؿ عف أم حقكؽ لمشعب الفمسطيني، كفي 

عمى أنو لـ يتـ االعتراؼ لممكافقة عمى ىدنة مع "إسرائيؿ" بمكجب شركط معينة، مع اإلصرار 
: قبمت بتيدئة مؤقتة قصيرة األجؿ، المرحمة الرابعةبشرعية "إسرائيؿ" عمى أرض فمسطيف، كفي 

)أبك ارشيد، بشركط أقؿ تشددنا مف الشركط التي يقتضييا التكصؿ إلي تيدئة طكيمة األجؿ )ىدنة( 
 (.9: 2009كشاـ، 

في خدمة االستراتيجية، كليس استراتيجية قائمة أداة كتكتيؾ بأنو " التفاكضيرل "خالد مشعؿ" ك 
ال بد أف أنو ك  ،استراتيجية المكاجية مع االحتبلؿعف عف المقاكمة ك  بذاتيا، كما أنو ليس بديبلن 

فإذا ما رأل فريؽ جدكل خطكة ما باتجاه التفاكض، كانفرد  ،كحدة مكقؼ كطنيإلى  ايككف مستندن 
نفسو في كضع صعب، كيمنح عدكه فرصة سيستغميا بالقرار عف المجمكع الكطني، فإنو يضع 

إلى  حتى ال يضطر ،تقديـ تنازالت كبيرةإلى  مف شأف ذلؾ أف يدفع المفاكضك  ،ضده بالتأكيد
 .(23/7/2010 ،"مشعؿ"مع  مقابمة ،صحيفة السبيؿ) "االعتراؼ بفشؿ خياره التفاكضي

في كؿ  امطمقن  اكليس خيارن  ،التفاكض لو مساحاتو كمجاالتو المحددة"أف "مشعؿ" كما يرل 
كليس ىناؾ عاقؿ يتفاكض  ،الثكابت الحاسمةك، عمييا األمكر، فيناؾ أمكر ال يجكز التفاكض

خاصة بالنسبة ك فإف التجربة الحالية  ؛لكف لؤلسؼ ،خاصة عمى األصكؿ ،عمى كؿ شيء
 .(23/7/2010، المرجع السابؽ) "كؿ ىذه القكاعد فخرجت عقد مفاكضات السمطة ل
نما ترفض شركط ،لية لحؿ الصراعتعارض حماس المفاكضات كآال ك  إجراء تمؾ المفاكضات  كا 

محرمة في حد ذاتيا في الفقو  تالمفاكضات ليسف "محمكد الزىار"كبحسب  ،متكقعةكنتيجتيا ال
بدكف تحقيؽ فائدة  ،لكف المحظكر ىك تقديـ تنازالت معينة نتجت عف عممية أكسمك ،اإلسبلمي

 (.11: 2009كشاـ،  ،)أبك ارشيد ييفمناظرة لمفمسطين
، ال بالميزاف اكال ممنكعن  االتفاكض مف حيث النظرة المطمقة، ليس حرامن " " أفمشعؿ"كيؤكد 

الشرعي كال السياسي، كال بتجارب األمة كاإلنسانية، كال بممارسة حركات المقاكمة كالثكرات عبر 
ات كظركؼ كتكقيتات كسياق التاريخ؛ لكف ينبغي أف يخضع لمعادالت كضكابط كحسابات

ال أكطريقة إدارة صحيحة، ك   .(23/7/2010، "مشعؿ"مع  مقابمة السبيؿ،) "صبح أداة معاكسة كمدمرةا 
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القبكؿ بشركط الرباعية مف أجؿ االنخراط في  كأحماس تقديـ تنازالت صريحة حركة ترفض ك 
مثؿ  ،يجية كطنية مكحدةلكنيا تقدـ تنازالت ضمنية مف أجؿ الكصكؿ السترات ،العممية السممية

عاـ  عمى حدكد يةبإقامة دكلة فمسطين "أحمد ياسيف"إعادة التأكيد عمى ما طرحو الشيخ 
 كالتأكيد عمى أف ىناؾ أشكاالن متعددة لممقاكمة.ـ، 1967

لمتخمص مف  ىتسعأصبحت  ،أم حركة تحرر كطنيمثميا مثؿ  ،حماسالباحث أف حركة  يرلك 
ككنتيجة لتغير الكاقع المحيط بحماس تطكر مكقفيا مف ، عدكىا مضطرة لمتفاكض مع ،االحتبلؿ

أصبحت ترل أف  ،نيج التفاكض افبعد أف كانت ترفض سياسين  ،ية السمميةممالتفاكض كالع
حماس اكتساب شرعية حركة كبشكؿ عاـ استطاعت  .التفاكض ىك كسيمة كأداة لتحقيؽ أىدافيا

حققيا بدكف خكض أف ت ا كاف لياتحصيؿ مكاسب سياسية مإلى  باإلضافة، سياسية
في  "إسرائيؿ"االعتراؼ بحؽ لكف مع رفض  ،حماس تقبؿ بالتفاكضحركة  ؛إذفالمفاكضات. 

خكض مفاكضات ذات بعد  "إسرائيؿ"لذلؾ مف غير المتكقع أف تقبؿ  ،د كنبذ العنؼك الكج
 الشركط. اسياسي مع حماس دكف قبكليا بيذ

 
 "اإلسرائيمي"فاوضات المباشرة مع الحتالل ممحركة حماس ل نظرة: المطمب الثاني

الدبمكماسي سكابؽ في إدارة تفاكض مباشر مع "إسرائيؿ"، ك ليس ىناؾ في إرث حماس السياسي "
أك مف خبلؿ المقاببلت  سرلمع األ "سرائيميةاإل"كانت عبارة عف حكارات في السجكف بؿ 

ا بعد كتحديدن  "،سرائيمياإل"حاب مكر بشكؿ أكثر جدية بعد االنس، ثـ بدأت األكاالستدعاءات
ات ضكانت مفاك فكخبلؿ الحركب الثبلث عمى قطاع غزة،  "،شاليط" "سرائيمياإل"ندم جخطؼ ال

)أبك عامر، " اف كالتدريب االضطرارممر ا مف الار قد أكجدت نكعن صالحركب كالتبادؿ كرفع الح
 (.3/9/2018مقابمة، 

كتنتقد  "،إسرائيؿ"التفاكض بصكرة مباشرة مع  ــ كتجرٌ حماس كتحرٌ حركة ترفض  ؛كمنذ نشأتيا
مت التفاكض عندما حرٌ  البدايةف حماس أخطأت في أ كىناؾ مف يرل، ذلؾب كالمنظمةقياـ فتح 

بغض النظر عف  ،ككسيمة يجب أف تظؿ قائمة السترداد الحقكؽ اباعتباره خيارن  "،إسرائيؿ"مع 
، تاريخ المفاكضات  لنفسيا ف تحدده بضكابط تضعياأأسمكب التفاكض الذم تستطيع  )فمسطيف اليـك

 .(14/9/2014 "،إسرائيؿ"بيف حماس ك
 ال أنو لدييا المكقؼ صار ـ،2006 عاـ الفمسطينية االنتخابات بعد حككمة أكؿ تشكيؿ عند"

 حياتية قضايا في" اإلسرائيمي" الجانب مف كزراء مع يتكاصمكا أف في لدينا كزراء قياـ في مشكمة
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 مع السياسي التفاكض ترفض اآلف ىحت كحماس ممنكعنا، كاف السياسي التفاكض لكف كمعيشية،
 (.1/8/2018 مباشر، الجزيرة سياسي، صالكف حمد،)" االحتبلؿ

 مفاكضات في الدخكؿ بضركرة نادت التيك ، ـ2014 عدكاف ءناثأ األصكات تزايدتكقد "
حركة  ..السمطة اكتحديدن  ،ترؾالمش الفمسطيني كالكفد المصرم بالكسيط الشككؾ لتزايد ،مباشرة
 تيتـ كلـ نفسيا تشغؿ لـ كبالتالي، مستقببلن  العدك تفاكض لف أنيا عمى فاآل حتى تعمؿ حماس
 مع مباشرة مفاكضات ياـاأل مف يكـ في تخكض فأ يايمكن ،كمتخصصة مؤىمة ككادر بإعداد

 .(1/3/2018مة، يكسؼ، مقاب)ىزيمة"  ىي المفاكضات أف السائد االعتقاد ربما، االحتبلؿ
 في سياسي نضج لدييا يكجد ال ألنو ألم مفاكضات مباشرة، تييئة لدل حركة حماس ـ يكف"كل

 عمى األيديكلكجي غٌمبت كقد خجكؿ، طرؼ عمى تسير كانتف ،اتضمفاك مثؿ تمؾ ال خكض
 شيئنا تحقؽ ال أف مف كمخاكؼ محظكر لدييا حماس. المصمحي عمى كالمبدئي السياسي،

 أف ليا األفضؿ كأف فاشؿ، نمكذج تكرار مف ىاجس كلدييا ،(ؼ. ت. ـ) قتوحق مما أفضؿ
 .(3/9/2018)أبك عامر، مقابمة، " كدكلييف إقميمييف مبعكثيف خبلؿ مف المفاكضات تجرم

نحف نتحدث عف .. عمييا عكقٌ ؽ مي اكر ألذلؾ ال يكجد  ،تؤمف بمفاكضات مباشرة حماس ال"
 ،بحماس "سرائيؿ"إفي مفاكضات مباشرة يعني اعتراؼ  خكؿالد. ك تفاىمات أكثر منيا اتفاقيات.

ذا كاف ىناؾ ثمة ا  ك ،...،  عمى ذلؾ "إسرائيؿ"حماس قكة تجبر  لصبح لدأكىذا لف يككف إال إذا 
 ،شيء فيما بعد ؿثرىا يتـ الترتيب لكإعمى ف ،جدكل لمجمكس في مفاكضات مباشرة مع االحتبلؿ

يمكف أف تعترؼ ف ،كف المانع سياسي كليس شرعيل ،كىذه الفكرة تنطمؽ منيا حركة حماس
كجكد مصالح عند كربما  ،كما حدث مع المنظمة ،ليس بحقكقؾلكف كمفاكض بؾ  "سرائيؿ"إ
 .(2/5/2018)حبيب، مقابمة، " لجمكس معؾ مباشرةعمى ا اتجبرىقد ف "إسرائيؿػ"ل
 في صمكدؾ نتيجة ،دكاتوأ في كليس المشركع في صبحأ التآكؿ فأ الصييكني العدك شعر إذاف"

 ،سبؽ مما أفضؿ نتائج ذلؾ سيحقؽ ،صحيحة يةتفاكض دارةكا   المميز العسكرم كأدائؾ الميداف
 غير مفاكضات مباشرة، كأم المفاكضات تككف فكأ ،امحترفن  المفاكض الكفد يككف أف بشرط
 عمى احريصن  يككف لف عنؾ سيفاكض الذم ألف ،كلمحقكؽ لمكقت مضيعة ىي مباشرة

 (.5/3/2018البطة، مقابمة، )تضحيات"  مف تقدمو ما كبقدر ،أنت حرصؾ بقدر ،مصالحؾ
أف كالتي تعني  ،الندية، كال بد مف تحقؽ نفاكض مباشرة ال بد مف كجكد تكافؤ ىحتكف "ل

ال يكجد قكل متماثمة أنو  اعممن  ،تفاكض ندمبتسمح ك  الطرفاف متقاربةإلييا المكازيف التي يستند 
 .(15/3/2018مي، مقابمة، العجر )" في التفاكض
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ال مشكمة في عقد مفاكضات  ،لكف الميـ ىك مضمكف التفاكض ،مكضكع المفاكضات شكميك "
دبيات ألسياسية ك  لكف لطبيعةو  ،عترؼ بالعدك كباالحتبلؿأنني ال أطالما  ،ك غير مباشرةأمباشرة 

ا، ذلؾ ربما أصبحت ال تفضمي؛ داء المفاكض الفمسطيني الرسميأسادت كلمكاقؼ الناس مف 
 اكىذا ليس مبدئين  ،ترفض الجمكس مع العدك مباشرة ،كال سيما حماس ،جعؿ بعض الحركات

الحركة مستعدة ألف تجمس كي تحقؽ لكف في لحظة ما ستككف  ،دبيات الحركةأنيا مف أبقدر 
س كلي ،كتحقؽ مطالب الشعب الفمسطيني ،نيا معقكلة كمنطقيةأكىذا ال يضيرىا طالما  ،ىدافياأ
 .(13/4/2018)مرداكم، مقابمة،  "ييا تنازؿ عف أم جزء مف حقكقوف

إمكانية حدكث تغيير في كجية نظر حماس تجاه ىذه إلى  "ك مرزكؽبأ ىمكس"كقد ألمح 
بضغط  "إسرائيؿ"خكض مفاكضات مباشرة مع إلى  ف حركتو قد تضطربأ حيث صرح ،القضية
كىذه ىي ، مف حصار خانؽ عميو ما ىك عمى حاؿ استمر الكضع في قطاع غزةفي  ،شعبي

، "إسرائيؿ"إمكانية التفاكض المباشر مع إلى  قيادم بارز في الحركةفييا ح التي يممٌ  ىالمرة األكل
لتكضيح مكقفيا حياؿ  ،ـ11/9/2014بتاريخ ، إصدار بيافإلى  كسارعت حركة حماس

ليست ضمف سياسة  "إسرائيؿ"المفاكضات المباشرة مع "حيث قالت إف  "،أبك مرزكؽ"تصريحات 
)فمسطيف " السياسة المعتمدة في حماسىي كليست مطركحة في مداكالتيا الداخمية، كىذه  ،الحركة

، تاريخ المفاكضات بيف حماس ك  .(14/9/2014 ،"إسرائيؿ"اليـك
الذم لـ يستبعد فيو إمكانية التفاكض المباشر مع  "،أبك مرزكؽ"ف تصريح أكيرل الباحث 

ال تستبعد أم خيار مف  ،باتت في ظؿ الظركؼ الراىنة حركة حماسيؤكد أف  "،إسرائيؿ"
، كما كمف ضمف ىذه الخيارات العممية التفاكضية "،خيارات المكاجية مع االحتبلؿ "اإلسرائيمي

بؿ اىتـ بأف  "إسرائيؿ"،رفض فكرة التفاكض المباشر مع  حماس لـ ينص عمىحركة أف بياف 
لذلؾ فيك ليس مف سياسة الحركة في الكقت  ،ممداكلةف لاآل ايكضح أف األمر ليس مطركحن 

و شأنكلـ يتخذ ب ،أف ىذا المكضكع ما زاؿ مكضع جدؿ داخؿ حماس عمىكىذا يؤشر  ،الراىف
 إذا تكفرت الشركط المبلئمة. ما يعني إمكانية حدكثو مستقببلن كىك  ،قرار نيائي

، كخاصة أف ىناؾ ال عقبلن ك  ا"ال خبلؼ عمى أف التفاكض مع األعداء غير مرفكض، ال شرعن 
السبلـ يصنعو األقكياء  ..بعض المحطات في الصراع بيف األعداء قد تتطمب كجكد التفاكض

كليس الضعفاء، كالتفاكض يمكف أف يخدـ األقكياء كليس الضعفاء.. كالتفاكض حيف تتكفر 
التكافؤ شركطو كمتطمباتو المكضكعية، كعمى رأسيا كضع يتكفر فيو قدر كاؼو مف التكازف ك 

كال إبطاءن، عندئذ يمكف أف  النسبي، كحيف تتأكد الحاجة إليو، مع التكقيت المناسب لو، ال تعجبلن 
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كال غاية، كال حالة  ايككف أحد الخيارات التي نمجأ إلييا باعتباره آلية كأداة ككسيمة، كليس ىدفن 
 .(23/7/2010 "،خالد مشعؿمقابمة مع " صحيفة السبيؿ،) "ااستراتيجين  ادائمة كال خيارن 

كقد عرض عمى حماس  ،خيار خاطئ ؿ"إسرائي"التفاكض اليكـ مع ففي الحالة الفمسطينية؛ أما "
مف القيادات  امباشرة لكنيا رفضت، كعرض عمى قياداتيا أف تمتقي عددن  "إسرائيؿ"التفاكض مع 

 جع السابؽ،)المر  "، بعضيا في مكقع السمطة، لكف حركة حماس رفضت تمؾ العركض"اإلسرائيمية"
23/7/2010). 
المرسمة  لممصالح عنما يخضا  ، ك مف الناحية الشرعية اعقد المفاكضات مع العدك ليس حرامن "إف 

اؾ جدكل مف كراء المفاكضات ذا كانت ىنإ، كقبؿ ذلؾ معرفة ما ذلؾ عمى بتكالفكائد التي تتر 
نجازات مممكسة، إقيؽ تحإلى  تجربة منظمة التحرير في التفاكض طكاؿ ربع قرف لـ تؤد ،ـ الأ

مر الذم يستكجب دراسة ، األرضاسب عمى األفي تحقيؽ مك "يؿئسراإ"استغمتيا  ؛كسبؿ الع
يضا قدرة الجانب أ، ك ىميا الجدكل المترتبة عمى ذلؾأمكضكع التفاكض مف جكانب عديدة، 

 ،ادسنإك دعـ كطني يمثؿ حالة أماع جإنجازات مممكسة، ككذلؾ كجكد إمسطيني عمى تحقيؽ الف
نو يشكؿ أل ،سقاط خيار المقاكمةإنو في حاؿ التفاكض ال يجب أمف العكامؿ الميمة  ايضن أك 

 ضركرة كجكد مرجعياتإلى  يجب االلتفات ايضن أ ،عنصر ضغط قكم عمى دكلة االحتبلؿ
 .(13/3/2018)حمد، مقابمة،  "م عممية تفاكضسناد ألإكاضحة كمحددة تشكؿ قكة 

)حمد، " فإنيا تخضع لتقدير العقؿ كالمصمحة ؛اة ليست حرامنا شرعن إف كانت المسألا؛ ف"كعمكمن 
 . (11/1/2018لقاء سياسي مسجؿ، 

التفاكض كسيمة، لكف يجب استخداميا بطرؽ سميمة كمخطط ليا، كىذه القضية يجب أف ك "
 (.1/8/2018)حمد، صالكف سياسي، الجزيرة مباشر، تطرح لمنقاش، ال أف تيستبعد" 

؛ ألننا تحت أولً كلف نعتمدىا لؤلسباب التالية:  ،نفاكض العدك مفاكضات مباشرةا نحف لف "مرحمين 
؛ المفاكضات غير متكافئة لعدـ تكافؤ اثانيً انو، ف الذم يفاكض سجٌ ؿ السجيككأننا مث ،احتبلؿ

مزمو، ىذه المفاكضات ما يكبح جماح ىذا العدك كما يي إلى  ؛ ال يكجد اطمئنافاثالثً القدرات، 
كىك غير متكفر حتى اآلف، كذلؾ المفاكضات  ،استمرارية لمراعي كالكسيط كالضامفإلى  تحتاج

ال يكجد لدل دكائر حركة حماس أم قرار لمدخكؿ في ك ف، سياسية مع العدك مرفكضة حتى اآلال
ادؿ ف مف مفاكضات بالكساطة ىي مفاكضات تبات سياسية مع العدك، كما يجرم اآلمفاكض
 (.10/5/2018)الحية، مقابمة، نسانية خدماتية" مفاكضات إك أ ،ارإطبلؽ النكقؼ ل كأ ،لؤلسرل

يصٌب في خدمة العدك، كال يخدـ الطرؼ ، في ظؿ مكازيف القكل القائمة، التفاكض اليكـ"
عمى حالة تجبر العدك الصييكني إلى  الفمسطيني؛ حيث لـ يتطكر كاقع الصراع عمى األرض

ـ يرفض االنسحاب مف األرض، كال يعترؼ بالحقكؽ اليك إلى  التفاكض، بؿ ما زاؿإلى  مجكءال
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التفاكض في ظؿ ك . مف العبث كالمقامرة. اكالتفاكض في مثؿ ىذه الحالة يصبح نكعن  ،الفمسطينية
"اإلسرائيمي"  الخمؿ القائـ في مكازيف القكل، ىك إخضاع لمطرؼ الفمسطيني لمتطمبات المحتؿ

مبلءاتو تكافؤ في ميداف المكاجية، ال  افكما ال يكجد حالين ىك ليس عممية متكافئة، ك  ،كلشركطو كا 
 .(23/7/2010 مشعؿ"،خالد مقابمة مع " السبيؿ،صحيفة ) "يكجد تكافؤ عمى طاكلة المفاكضات

مػػػع أنػػػو ال يكجػػػد مػػػانع شػػػرعي أك  ،مباشػػػرة"إسػػػرائيؿ"  ال نفػػػاكضنحػػػف " :"محمػػػكد الزىػػػار"كيؤكػػػد 
ػ"، ازفمػك بػأ"عػؿ ذلػؾ ىػك مػف كػاف يف ،لكف سياستنا عكس ذلػؾ ،سياسي مف ذلؾ ف ك  اكىػك أيضن ا 

 ة،النػار فػي القػاىر إطػبلؽ ساعدنا في التفاكض غير المباشر مع االحتبلؿ خػبلؿ مباحثػات كقػؼ 
كال عمػي أم ، 67حػدكد عػاـ  ىكال عمػ ،برنامج سياسػي ىعم "إسرائيؿ"فإننا لـ نخكلو أف يفاكض 

سػانية كإدخػاؿ المػكاد كالبضػائع نكاف يفاكض لرفع الحصار كفي القضايا اإل "عباس" ،شيء آخر
 (.17/9/2014)صحيفة األخبار المبنانية، " غزة ىإل

داخؿ  تيارات ةأظير أف ىناؾ ثبلثحكؿ مكضكع المفاكضات المباشرة، قد الجدؿ  عممينا فإف
إجراء مفاكضات  في ابأسن  لكالذم ال ير  ،"أبك مرزكؽ مكسى"يقكده  :التيار األول؛ حماسحركة 

 "مشعؿخالد "كيمثمو  :لثانيالتيار اأما  ،ذلؾإذا دعت الحاجة إلى  "رائيؿإس"اشرة مع مب
كيميؿ لتبني  ،يرفض فكرة المفاكضات المباشرةالذم ، ك "الزىارمحمكد "ك "ىنيةإسماعيؿ "ك

كالذم يدعك إلي تككيؿ  "ىيحيى مكس"يمثمو  :التيار الثالثك ،أسمكب المفاكضات غير المباشرة
أنيا ال  ،القاسـ المشترؾ بيف ىذه التيارات الثبلثةك  ،التفاكضبة التكافؽ السمطة كحككمالمنظمة ك 

 .(76: 2016)بدر، بؿ المانع سياسي بحت  ،"إسرائيؿ"أم مانع عقائدم لمتفاكض مع  لتر 
، عمى خكض مفاكضات مباشرةداخؿ حماس  كاحدجماع تكافؽ أك إا كجكد حالة يتعذر حالين لذا 

مو الكسيط بشكؿ ميني كدقيؽ، قد يتـ الجمكس مستقببلن في مفاكضات كال يكجد لدييا ثقة فيما ينق
عسكرية بيف الجنراالت، لكف ال تزاؿ عقمية الحركة في نزاع بيف األيديكلكجي كالسياسي.. 
التفاكض في العادة يككف بيف األعداء، كال بد أف تصارح فييا القاعدة دكف أف تخجؿ مف ذلؾ 

 ـ(3/9/2018)أبك عامر، مقابمة، 
اتسمت قد  حركة حماس كاالحتبلؿ "اإلسرائيمي"بيف االتصاالت كالمفاكضات يرل الباحث أف 
تدرؾ أىمية ، لكنيا أما المفاكضات المباشرة فترفضيا حماس حتى اآلف ،بأنيا غير مباشرة

لذلؾ ال ترفض مبدأ التفاكض المباشر أك غير  ،التفاكض كأداة ميمة لمتحرر مف االحتبلؿ
حماس السياسي ال يكجد ما يمنعيا مف خكض مفاكضات مباشرة مع حركة  فكر ففي ، المباشر

لكف يكجد لدييا مانع سياسي مرتبط بتقدير المصمحة في خكض ىذا  ،االحتبلؿ "اإلسرائيمي"
حماس حركة ستبعد أف تخكض فبل يي  ؛دؿ ميزاف القكلاكفي حاؿ تع ،النكع مف المفاكضات
 زؿ عف الثكابت التي تؤمف بيا.التنادكف  االحتبلؿ،مفاكضات مباشرة مع 
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أما ، لعدـ تكازف القكل بيف األطراؼ، ككاقعينا لذلؾ يتبنى الباحث كجية النظر الثانية مرحمينا
كذلؾ في حاؿ كانت مثمرة لمطرفيف، كربما فقد يضطر الطرفاف لممفاكضات المباشرة،  مستقببلن 

اقية مرحمية مع حماس، تتضمف حبلن يتطكر مكقؼ "إسرائيؿ" مستقببلن فتسعى إلى إبراـ اتف
المكقؼ الثالث فمـ  اأمسياسينا مرحمينا، حيث إف الحؿ المرحمي يحقؽ مصمحة مشتركة لمطرفيف. 

 يعد لو أم جدكل، كال يمكف تحقيقو، كخاصة في ظؿ حالة االنقساـ كاختبلؼ البرامج. 
القبكؿ إلى  حركة حماس،مف الرفض التاـ لمبدأ التفاكض مع "اإلسرائيمي"  تدرج المكقؼكقد 

لـ يكف ليتحقؽ إال بعد  "ياإلسرائيم"ر المكقؼ كتغي   ،طاكلة المفاكضات عمى بالجمكس معيا
الجنكد ك  ،كالتكتيؾ العسكرم ،ي السبلحالتطكر النكعي فك ،امتبلؾ حماس لبعض أكراؽ القكة

كي ال  ،س مباشرةال يريدكف التفاكض مع حما "يف"اإلسرائيميلكف بات مف المؤكد أف  .األسرل
  .في أكثر مف جكلة االمشيد سابقن ا بيا، كقد تكرر ىذا يعد ىذا اعترافن 

يعالج مكضكع القدس كحؽ  ،"إسرائيؿ" ال ترغب كال تستطيع تبني حؿ دائـ لمقضية الفمسطينيةفػ
كفي الكقت نفسو حماس كفي ظؿ  ،فذلؾ معناه إنياء المشركع الصييكني ،العكدة لبلجئيف

 مىع ابؿ تريد إبقاءه مفتكحن  ،لمصراع انيائين  ال تريد حبلن  "إسرائيؿ"زيف القكة لصالح اختبلؿ مكا
)بدر، ليستطيع العرب كالفمسطينيكف فرض شركطيـ  ،أمؿ أف تتغير مكازيف القكل في المستقبؿ

2016 :71.) 
 ،حؿ نيائي لمقضية الفمسطينيةإلى صعكبة في التكصؿ  لير  ؛كحماس "إسرائيؿ"كبل الطرفيف "

إلى  دكف التكصؿ ،اتفاقات آنية ذات طابع أمني مطمبيإلى  لذلؾ التقت مصمحتيما في التكصؿ
كال يكجد ما  ،فػ"إسرائيؿ" ال ترغب في التنازؿ عف أم شيء لصالح الفمسطينييف ،حؿ سياسي

فاألفضؿ ىك  "إسرائيؿ" لصالح لأنو كفي ظؿ اختبلؿ ميزاف القك  لكحماس تر  ،ذلؾ عمى يرغميا
كبدكف االعتراؼ  ،تحت مظمة اليدنة ةكالمجكء لحمكؿ مؤقت ،دكف إنيائو االصراع مفتكحن إبقاء 
 .(120: المرجع السابؽ) "في الكجكد "إسرائيؿ"بحؽ 

بإجراء مفاكضات مباشرة مع  اأف حركة حماس ال تفكر جدين لدل الباحث لقد أصبح مف المؤكد 
جدكل قناعتيا في ، لعدـ ذا مفاكضاتاالحتبلؿ، كأنو في المستقبؿ القريب لف تحدث مثؿ ىك

بيف المقاكمة كالمفاكضات، فييا إيجاد تكليفة تدمج  لكف ربما تستطيع حماس مستقببلن  .عقدىا
عمييا إيجاد  ؛لكف مف أجؿ تحقيؽ ىذه التكليفةك عمى غرار جميع حركات التحرر في العالـ، 

 ؾ كقيادة كطنية مكحدة.عمى أرضية برنامج كطني مشتر  ،طريقة لمتكحد مع كافة الفصائؿ
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 تصور حركة حماس إلدارة تفاوضية مستقبمية: المطمب الثالث
ليات التفاكض كتعزيزىا آعطت الحركة نقاط قكة في أك  ،االتجارب التفاكضية السابقة عممتنا كثيرن "

في أم ك  ،أم مكاجية قادمة، كفي د استفادت مما سبؽقف تككف القيادة أكبر، كال بد أبشكؿ 
ناؾ تناغـ ىف يككف أال بد ك ، ى آلية إدارتيافي حماس متكافقكف عم، نحف ت قادمةمفاكضا

مف ثـ ك ، العسكرم في الميدافالجناح عمى الطاكلة ك  الكفد المفاكضكتفاىـ كانسجاـ كبير بيف 
لديو كالميداف  ،متفاكضلليات آ والكفد المفاكض سيككف لديف ،القيادة السياسية صاحبة القرار

مة ستضمف لنا تحقيؽ ك المنظ هىذ، كالقيادة السياسية صاحبة اتخاذ القرارات ،سبتحقيؽ المكا
تشكيؿ فريؽ فمسطيني مشترؾ إلى  كذلؾ مف الصعب العكدة ،ىداؼ كالشركط التفاكضيةاأل

 .(10/5/2018" )الحية، مقابمة، كررىاف تأحماس ال يمكف ف ،يككف فيو حركة فتح كالسمطة
حة حركة حماس تصكر مستقبمي لكيفية التعامؿ مع مثؿ ىكذا دكائر كأجن جميعلدل يكجد ك "

 كىذه نصيحتي ،المقاكمة فقط فصائؿمف  اأف نشكؿ كفدن  عمينا تجربة تقكؿ أنو يجبالك  ،ظركؼ
كأؤكد بأنيا ىي  ،، فيذه كانت مصيبة المصائب"عباس"ال يككف مف ضمنيـ جماعة أف ب

بأف ال يقبمكا في أم لحظة مف  ،كأحذر جميع إخكاني في حركة حماس ،الطامة الكبرل
االحتبلؿ الصييكني فإف كذلؾ  .في الكفد اعضكن  أم ممثؿ عف "عباس"أف يككف  ،المحظات

كالتي ىي ، طمب ىدنة عبر كسطاءيكبالتالي حيف  ،عبر التاريخ ال يعرؼ إال الغدر كالخيانة
االحتبلؿ الصييكني ف أ انحف نعمـ يقينن  ،نسانيةإ ابعادن أألف ليا  األطراؼ جميعمطمكبة ل
ألنو ال يعرؼ غير  ،ليياإف نصؿ أعدكاف قادـ سيخترؽ أم ىدنة يمكف كفي أم  ،ياسيخترق

كيمنعو مف االحتبلؿ  ـف يمجأف يستطيع مى في المشكمة ، المشكمة ليس في اختراؽ اليدنة ،ذلؾ
قكة إلى بحاجة ماسة  ايقينن  كنحف و،ف يمكننا مف لجمأكندعك اهلل عز كجؿ ، اختراؽ اليدنة

 .(28/2/2018الظاظا، مقابمة، )ر" كبأليككف المجـ  ،اكاقتصادين  اكعسكرين  اسياسين  ،داعمة لنا
فاكضات دارة المإف إ ..ف كؿ جكلة مف الجكالت تقدـ خبرة جديدة لممفاكض الحمساكمأال شؾ ك "

 ،العدكلـ كالكجع عند مبنية عمى دراسة دقيقة لمكضع األ ف تككفأالمستقبمية مع العدك يجب 
النفس الطكيؿ ، كذلؾ بعد مدلأإلى  ككيفية استثمارىا ،كراؽ القكة التي في يدؾأكمبنية عمى 

 ..ر منوثقكة فمديؾ قكة أك مف العدك لميما كاف لد ،كالضغط عمى الكجع ،دؾستثمار ما عنال
في  محتؿعاشكا مع الك  ،كىـ خبراء في التفاكض ل،سر محركة معظميا مف األلالحالية ادة قيالك 

سير عاش أكىك  "،صالح العاركرم"كالمفاكض األكؿ لممفاكضات  ،حمؾ المحظاتأالسجكف في 
 ،تكاصؿ مباشر باألسرلك  ،و نفس طكيؿ كخبرة كمعرفةلديكبالتالي كاف  ،اعامن  (18)في السجف 

 (.5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة، " اليكـ ىـ القيادة في الخارجك  ،كالتشاكر معيـ في كؿ شيء
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 االتطكر النكعي الكبير في السبلح كمن : أوًل ؛ ـ العكامؿ التي ستحسف شركطنا مستقببلن ىأإف "
مف التكازف  اىذا سيجعؿ نكعن ك  ،اسابقن  عميو يبلـ العدك بشكؿ كبير مما كافإكالقدرة عمى  ،اكنكعن 
دة العسكرية ىي القيادة القيا :اثانيً  ،عدكاف قادـكسيمكنؾ مف فرض شركطؾ في أم  ،دعاالر 
ف تدخؿ أ كأ ،لية السابقةيجب عدـ الخكض بنفس اآل :اثالثً ، كال يكجد فكاصؿ بينيما ،لسياسيةا

غير متجانس عمى  افكاف كفدن  ،ااستراتيجين  كالذم كاف خطأن  ،السمطة عمى خط التفاكض
    .(5/3/2018)البردكيؿ، مقابمة، " امتناقضن كاف بؿ  ،طبلؽاإل

كأف نعزز ما كرد  ،ذا مف الضركرم تغيير خطابنا السياسي"قيادات الحركة ميددة باالستيداؼ، ل
 بيذه الكثيقةكأف نحاكؿ كسب تأييد المجتمع الدكلي  ،في الكثيقة السياسية األخيرة لحركة حماس

أك  ،كاألكلكية لممصرييف ،عتمد عمى كسيط أميف كمحايدأإما أف  لرفع الظمـ عنا.. مستقببلن 
كبإمكانؾ طمب مشاركة أطراؼ دكلية أخرل.. كذلؾ  ،اشرةتأىيؿ ككادر لمدخكؿ في مفاكضات مب

كمطمكب مف النخب  ،أف يككف لدينا خطة إلعداد ككادر مؤىمة تستفيد مف التجارب السابقة
 ،االعتماد عمى الكفاءة كليس التنظيـ فقط، ك كككادر الحركة أف تزيد كتكثؼ مف الحديث حكليا

 .(1/3/2018يكسؼ، مقابمة، )ت في المفاكضات" كأف يككف لديؾ جيات دكلية استشارية لك تعثر 
 :التاليعمى النحك  يمكف صياغة رؤية عممية ألداء تفاكضي فاعؿ مستقببلن ك 
 .رضية مشتركةأبحيث تشكؿ  ،عمييا ة يمكف االتفاؽنيىداؼ كطأكجكد رؤية ك  .1
 .دارة المفاكضات بشكؿ مينيإة عمى كجكد مفاكضيف مف ذكم الخبرة كالكياسة كالقدر  .2
 .ىداؼ المرجكةتفاكض في تحقيؽ األ الشارع كالفصائؿ لو دكر كبير في نجاح أمدعـ  .3
 نجازاتإمامو لتحصيؿ أم أ، بحيث يمكف سد الطريؽ فاكض العدكت ؽليات كطر آمعرفة  .4

  .(13/3/2014حمد، مقابمة، )
 

 ؟: عمى ماذا سنفاوض مستقباًل المطمب الرابع
كمنع تصفية القضية  ،زؿ عف الثكابتعدـ السماح بتكقيع صؾ التناىك "اليدؼ األكؿ 

مفاكضات قادمة ستختمؼ المطالب مف أم في كال مفاكضات عمى المقاكمة..  ،الفمسطينية
مكازيف القكل ك  ،رض الميدافأو عمى حققستما ك معطيات الميداف،  خرل حسبأإلى  مرحمة

ف ستحدد قادمة ىي مى طبيعة المكاجية الك  ،كمعطيات الجبية الداخمية لمعدك ،قميمية كالدكليةاإل
كقؼ العدكاف، كتحمؿ شعبنا  اف يحقؽ مرحمين أك  دٌ ال بي  كأم تفاكض مستقبمي ،الشركط كالمطالب
حينيا ستختمؼ  ،العدك أنؼف استطاعت المقاكمة كسر ا  ك عيش بحرية ككرامة، ممف أم حصار ل

 .(10/5/2018الحية، مقابمة، )" شركطنا التفاكضية
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يتحقؽ نسبة منيا، ف أ تكقعسنفاكض، لكف مطالبنا لـ تتغير، كأ ذاقكؿ عمى ماستطيع أف أال أك "
نت، كنحف ال نفكر بطريقة العممية االفتراضية، كفي أم كليس بالضركرة أف تتحقؽ كما تريدىا أ

، نحف نأمؿ عمينا ذا فرضتيا كال نعمؿ عمى استدراجيا، لكف إمكاجية قادمة، كالتي ال نستدعي
ليا، كنأمؿ أف تككف فييا عممية تحرير كلك كانت جزئية"  رجاالن  ف نككفكندعك اهلل عز كجؿ أ

 .(28/2/2018الظاظا، مقابمة، )
حققو في ف ما أي ا  ك  ،أفضؿ في المستقبؿ يجب التدقيؽ في كؿ الدركس المستفادة الستثمارو لذا "

" ىداؼ السياسيةنجاز األإالقدرة عمى  مف خبللو أف أمتمؾيجب  ،الميداف العسكرم خاصة
 .(15/3/2018عجرمي، مقابمة، ال)

لذلؾ يجب أف  ،ؼ كمكاسب سياسيةاىدألبقدر ما ىك تحقيؽ  ،اأم صراع عسكرم ليس ىدفن "إف 
تجييزه عمى يتـ جدم كحقيقي  ف يككف ىناؾ عمؿه أ.. ك أمتمؾ الرؤية كالقكة كالقدرة عمى ذلؾ

 .(2/5/2018حبيب، مقابمة، )" لممستقبؿ اتحضيرن  ،الطاكلة
لحظات مف الصمت  حدكثلى قيادات الحركة، ىذا السؤاؿ إعند تكجيو  ،باحثلقد استشعر ال
نا ضعمى ما فاك  ضكؿ: "سنفاك قي اككأف لساف حاليـ جميعن ، جابة المباشرة عميوكالتردد في اإل

احث أنو لـ يتـ إعدادىا بمية، كالتي يخشى القبتسية المضاألىداؼ التفاك  لـ يتـ تكضيح، ك عميو!"
نما أصبلن  يياؽ عماالتفا كأ  ضفي فر  ،اؿ عمى اإلنجاز العسكرم الميدانيز كيؿ كال يعكاف الت، كا 

 .اطرح سابقن اإلصرار عمى ما  كبالنتيجة مف فرض شركط جديدة أ حققود يقالشركط، كما 
خبلؿ نكعية ، نماذج عسكرية اآلف كبعد أف قدمت المقاكمة الفمسطينية، كحركة حماس تحديدن ا

في تحقيؽ أىدافو، كبعد  االحتبلؿكالتي استطاعت مف خبلليا إفشاؿ جكالت العدكاف السابقة، 
دارتو لجكالت التفاكض غير  التي جرت في ك  ،مباشرةالكصؼ كتحميؿ كتقييـ األداء الفمسطيني كا 

 .إلدارتنا التفاكضية بل بد مف طرح رؤية مستقبميةفضعؼ، ال قكة النقاط حيث القاىرة، مف 
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 عممي ألداء تفاوضي فاعللث: تصور االمبحث الث
 رسميةألي مفاوضات  أساسيةمتطمبات : المطمب األول

عمى قطاع غزة في "اإلسرائيمي"  التي سبقت العدكافك جاءت األحداث كالتطكرات األخيرة، لقد "
ـ، كتشكيؿ 23/4/2014 بتاريخ الذم كقع في غزة فييا اتفاؽ المصالحة كرافقتو، بما ـ2014

غزة، قطاع عمى "اإلسرائيمي"  كالكحدة في ميداف التصدم لمعدكاف ،حككمة التكافؽ الكطني
القاىرة، لتؤكد أف منظمة التحرير الفمسطينية  مفاكضاتإلى  كتشكيؿ الكفد الفمسطيني المكحد

)الشريؼ،  "كع الكطني الفمسطينيىي الضمانة الرئيسة لمكحدة الكطنية الفمسطينية كلحماية المشر 
2014 :14). 

زالة كؿ ،كقؼ تيميش دكرىاإلى  لحاجة الماسة اليـكىنا تبرز اك  ت التي تعترض تحقيؽ العقبا كا 
لبلستفادة  سابقة،أف نعيد مراجعة التجربة الدبمكماسية كالتفاكضية ال عمينا كذلؾ. ميمة إصبلحيا

 .عادة بناء استراتيجية سياسية دبمكماسية جديدةإلأخطائيا كثغراتيا، ك مف دركسيا كخبراتيا، 
فيجب أف يككف مخططنا لو، كمبني عمى رؤية  "اإلسرائيمي"نا نريد أف نفاكض االحتبلؿ إذا ك

جماع كطني فمسطيني، كأف يككف  كاستراتيجية كطنية مكحدة، كأف يككف مبنينا عمى تكافؽ كا 
كف لو مقكمات لمنجاح كفؽ كؿ مرحمة كمتطمباتيا، كىذا كالفريؽ المفاكض فريقنا كطنينا، كأف ي

 (.1/8/2018)حمد، صالكف سياسي، الجزيرة مباشر، إسقاط حؽ المقاكمة عمى اإلطبلؽ"  كمو ال يعني
ىداؼ بديؿ فمسطيني قادر عمى تحقيؽ األ ال بد منو إليجاد إف تغيير استراتيجية التفاكض شرطه "

نو عممية معقدة كليا لكف ىذا التغيير ليس بالعممية اإلجرائية أك التقنية فقط؛ بؿ إالكطنية، ك 
داء السياسي الفمسطيني كفي العمؽ، كعندما س كؿ األكالتي ستم ،حقاقاتيا الكبيرة كالعميقةاست

عادة تشكيؿ مناخ سياسي جديد تجرم خبللو فإننا نعني إ ؛استراتيجية التفاكض نقكؿ تغيير
كتكظيؼ لكؿ  ،كقدرة عمى االحتماؿ ،رادة سياسية صمبةإإلى  عممية التفاكض، كىذا يحتاج

 (.58)المشني، ب. ت، جريدة حؽ العكدة: ع  "مكضكعية بطريقة سميمةالمعطيات ال
الفاعمة  غير، تيجة تحكيؿ المناكشات التفاكضيةإف بناء استراتيجية تفاكضية جديدة يعني في الن"

معركة تفاكضية محددة األىداؼ كالميمات كالكسائؿ، كتحكيؿ الميارات إلى  ،كغير المجدية
تكتيكات تفاكضية مدركسة، كتحكيؿ العمؿ إلى  االرتجاليةك قة الشخصية كالمبادرات المتفر 

لنضاالت الشعب الفمسطيني  اشكؿ كفاحي فاعؿ يشكؿ امتدادن إلى  الدبمكماسي التفاكضي
 (.7/6/1999، المندنية الحياةمقاؿ، )فياض،  "المشرفة

ر خػآك  ضمفػاك تيػار إلى  بعشػكالية فػي انقسػاـ الشػإل، كائؿة كسػاات كالمقاكمالمفاكض فإ"
، مقػ  مفاكضػات عمػػػى فىايػػر  "اسبكد عمحمػ"يس ئتػػنجح، كالػػر  فة لػػمقاكمف دك بات المفاكضك اـك
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المقاكمة،  ةقػك  بدكفلػؾ ذ ؽتحقػ فالمفاكضػات لػفنجػاح،  أم ؽتحقػ فلػ ،سػممية كشػرعية كدكليػة
الفمسطينية  نجػػازاتإل، كاايفن عي ضػالفمسػػطين لشعبقى اببلىمػػا، كسػػػيكرفة الكقت المناسػػب لعكم

خالد "، مقابمة مع 2016مصمح، ) "ب الفمسطينيعتضحيات الش لمستك إلى  ترتقي ض العمى األر 
 (.3/10/2015، "صافي

إف المخػػرج الفمسػػطيني يكمػػف فػػي العمػػؿ عمػػى تغييػػر ميػزاف القػكل لصالػح الفمسػطينييف، مػف "
 إضافػة.. لمقاطعػة العالميػة لػ"إسرائيؿ"الشػعبية السػممية، كتكسػيع حركػة ا خػبلؿ تعزيػز المقاكمػة

محكمػة الجنايػات إلى  إيجػاد إرادة فمسػطينية قكيػة لمتكجػو نحػك األمػـ المتحػدة، كاالنضمػاـإلى 
ؿ دكرىػا ، كتفعيػيفمسػطينشعب الحػؽ البمػا ترتكبػو مػف جرائػـ  لمحاكمػة "إسرائيؿ" عمػى ،الدكليػة

لتشػكيؿ حمػؼ تتمكػف مػف خبللػو الضغػط عمػى "إسرائيؿ"،  الدبمكماسػي مػع الػدكؿ الصديقػة،
ببنيػاف اقتصػادم متيػف، يمكػف مػف الصمػكد فػي كجػو  فمسػطينيشعب الالكتعزيػز صمػكد 

 .(208، مداخمة عبير ثابت: 2015)مسارات،  "" كاألمريكيػةاإلسرائيميةالضغػكط "
مف  ،"إسرائيؿ"لػمرجعيات ممزمة  مطالبة مجمس األمف الدكلي بتحمؿ مسؤكلياتو ككضع كذلؾ

المقاكمة المسمحة نيج تبني ؛ ذلؾإلى  يضاؼ ،لقرارات الشرعية الدكلية اأجؿ تحقيؽ السبلـ كفقن 
 كراؽ ضغط قكية.أل ناامتبلك كتعزيزة كقطاع غزة، غربيكتعزيز دكرىا في الضفة ال

أف لمطرؼ  ،ي يجب استخبلصيا مف تسريب كثائؽ كحدة دعـ المفاكضاتمف الدركس التإف "
الفمسطيني مصمحة حيكية في تبني المكقؼ نفسو في السر كفي العمف.. فإطبلع الرأم العاـ 

المفاصؿ الميمة في سير المفاكضات يقكم المكقؼ التفاكضي الفمسطيني كال  عمى الفمسطيني
 .(58-57: 2011)منصكر،  "يضعفو

ميمتيا المتابعة اليكمية  ،تشكيؿ لجنة تكجييية لممفاكضات ال تشارؾ في أم مفاكضات كذلؾ"
عطاءىـ التعميمات المبلئمة ،كتمقي تقارير المفاكضيف ،لممفاكضات في حاؿ جرت بما فييا  ،كا 

ضركرة الفصؿ بيف المجنة كبيف  معكتكجيو نشاطيـ اإلعبلمي،  ،المكاقؼ التفاكضية كالتكتيكات
كضماف  ،ائي مع كفد االحتبلؿ المفاكضيلعزؿ أعضاء المجنة عف التفاعؿ الكيم ،المفاكضيف

 .(52: المرجع السابؽ) "مكضكعيتيـ في تقدير المكقؼ
 بالتالي: "صائب عريقات" (سطينييفكبير المفاكضيف الفم) كيكصي

 ليػةمػف الشػرعية الدك  تنطمػؽ ،ال ندخػؿ فػي مفاكضػات مػف غيػر شػركط كقكاعػد كاضحػةأ -
 مػا ىػك مخالػؼ ليػذا االتفػاؽ. ككؿ انػكف الدكلػي، ككقػؼ االسػتيطافكالق

 .األمريكػي لممفاكضػات أف تقػـك مجمكعػة دكليػة بالتفػاكض، كينتيػي االحتػكار -
، مداخمة صائب عريقات: 2015)مسارات،  اتفػاؽإلى  يكػكف ىنػاؾ مكعػد نيائػي لمكصػكؿ أف -

152-153.) 
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 ،كتحميميػا كاديمػي بحثػي لمممفػات الدبمكماسػية، يقػكـ عمػى دراسػة البيئػة الدكليػةإنشػاء جسػـ أ -
 (.163مداخمة صائب عريقات:  ،2015مسارات، ) كاقتػراح السياسػات كاالستراتيجيات البديمػة

 :اآلتيما سبؽ إلى  الباحثضيؼ يكذلؾ 
اكض ىك نفسو عمى مدار سني مف تشكيؿ طكاقـ جديدة مف المفاكضيف، فالكفد المف دٌ ال بي  -

 السابقة، رغـ فشميا كرغـ تغير الظركؼ كتغير المفاكضيف في الطرؼ اآلخر. المفاكضات
المفاكضات الثنائية مع االحتبلؿ دكف سقؼ زمني إلنيائو، ضمف قرارات إلى  عدـ العكدة -

، كالعمػؿ متعددة األطراؼ مفاكضاتإلى  ةالشرعية الدكلية، كتغيير مسار المفاكضات الثنائي
تسػكية إلى  إال بالكصػكؿ شػبو دائػـ، يمتئػـ كال ينفػضك مػف أجػؿ عقػد مؤتمػر دكلػي شػامؿ 

 .الفمسطينية عادلة لمقضية
 أو ىدنة قادمةتبادل ألي صفقة  ميعم تصور: المطمب الثاني
ـ مف خراجيا  ك  لمف أكثر الخيارات كاقعية كقدرة عمى تحقيؽ أىداؼ األسر تبادؿ التعتبر صفقات 

 ليجب استثمار كجكد أسر ك مبادلتيـ، إلى  في يـك مف األياـ "يؿئإسرا"ستضطر ك  السجكف،
بما يخدـ ك  ،كطني سمتبكتكثيؼ الجيكد ، ـ2014 عدكافحماس منذ حركة  للد "يمييفئإسرا"

 ة أسرانا.قضي
 تبادؿكجكد تشاركية في قرار صفقة الك  ،مكحدةكطنية رؤية  تقتضي كضعمصمحة الكعميو فإف 

"اإلسرائيمي"  إمكانية استغبلؿ الجميكرمع ، االحتبلؿسيزيد مف الضغط عمى كىك ما  ،قادمةال
 ل.األسر  ـسراح جنكدى مف أجؿ الضغط عمى قيادتو إلطبلؽ

ط التحضير كالتنسيؽ كالتخطي يسايككف ىدفيا األس ،كىنا يجدر العمؿ عمى تشكيؿ لجنة كطنية
مف خبلؿ  ل،مف شأنيا تحقيؽ أقصى استفادة لؤلسر  تتضمف آليات عمؿ كمعاييرلتمؾ الصفقة، 

 .كتبلفي أم أخطاء حدثت في الصفقات السابقة ،كافة لالجيكد المشتركة بيف القك  افرظت
ال بد مف ، عند تحديد األسماء في أم عممية تبادؿ خاصة مف الفصائؿ الفمسطينية المسمحةك "

المدة  - األسير المدة التي قضاىا- الصحيةالحالة  - المعايير التالية: )مدة المحككمية مراعاة
 - يادم كالفكرمقالمستكل ال- العمميات النكعية المنفذة - كجكد أشقاء معتقميف - المتبقية

 ضعك )" (العرباإلخكة أف تشمؿ  - شمكلية الجغرافيا الفمسطينية - شمكلية الطيؼ الفمسطيني
 .(2/8/2018ابمة، قاهلل، م

 مشتركة، كذلؾ عمى النحك التالي:كطنية يات عمؿ آل كضع ىناالباحث قترح كي
كأعمارىـ، لضماف كجكد أكلكيات  محككمياتيـبدقة، كمعرفة ظركفيـ ك  لحديد أعداد األسر ت -

 ل.األسر  لجميع عادلة
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جيا ئكيفرض شركط الصفقة كنتا ،لالتفاىـ عمى كسيط عادؿ كنزيو بما يخدـ قضية األسر  -
 .اإلسرائيمي"" حتبلؿاال عمى

 ة.صفقال كر كآليات عمؿ كضبط كؿ األطراؼ الفمسطينية التي ستساىـ في إنجاحتحديد د -
الحفاظ مراعاة كاالتفاؽ عمى األجندة كالتكتيكات التفاكضية، مع  ،تكحيد المنابر اإلعبلمية -

 لحساسية كخطكرة ىذا األمر. ، كذلؾعمى إبقاء األسرل طرؼ آسرييـ
 قترح التالي:ن عميو ا، كبناءفعمين  ةصفق يريد فيك لمتفاكض معؾ العدك جمس طالماك 
، األسرل ممؼ مسؤكؿ الفبلني( )فبلف أف عمني صحفي كبشكؿ مؤتمر في المقاكمة تعمف أف -

 كأمنييف. عسكرييف مستشاريف كمعيـ ،أكاديمييف كخبراء مدنييف المفاكضكف يككف كأف
 كنماد ،كعامة ىبلمية الكقت نفس كفي ،كعمنية كاضحة كشركطنا مطالبنا تككف أف -

 ألسماء.أم اسـ مف ا تحديدما دكن القدامى مف األسرل عف فراجاإل اطمب :فمثبلن  تخصيص،
)البطة، مقابمة،  كالعسكرية السياسية القيادة مستمرة بيف اتصاؿ قنكات ىناؾ تككف أف -

5/3/2018). 
 فإنو يجب مراعاة التالي: ،دما يتـ اختيار أم كسيط ألم صفقةعنك 
 كعمى سيره في عممية التبادؿ. ،عمى الكسيط أف تتـ مكافقة الطرفيف -1
 حيث يطمئف لو الطرفاف. ،قة الطرفيفثأف يحكز  -2
 ،شكالياتكحؿ اإل ضأف تككف لديو تجربة جيدة في عمميات التبادؿ، كقدرة عمى إدارة التفاك  -3

 تمفة.خترحات مقمبكالتقدـ 
ة، كجيات قلمنطاؿ، كعمميات التبادؿ، كظركؼ اقركؼ االعتظإلماـ كامؿ ب أف يككف لديو -4

 ض عف المعتقميف، كعف دكلة االحتبلؿ.التفاك 
 .(2/8/2018)عكض اهلل، مقابمة، " أف تككف لديو ضمانة تنفيذ ما يتـ االتفاؽ عميو -5
 كمف يحكـ، ال الميداف ، فإفحرب أم فيفإنو ك ؛ خبلؿ أم عدكاف فيما يتعمؽ بأم تيدئةأما "

 .(3/9/2018 مقابمة، عامر، أبك) "ىدنة أم خرؽ الطبيعي
خرؽ ألم الأجؿ االستراحة كالتقاط األنفاس.. لكف كفي حاؿ تكرر مف  لميدنة بحاجةنحف "

 تـ أنو افترضنا الطريقة.. فمك كبنفس بالرد التي تمييا، التيدئة في تيدئة، فعمى المقاكمة أف تقكـ
 التالية دئةالتي في فمنقـ، العدك خرقيا ساعات كبعد ،ـ5:00 الساعة تبدأ تيدئة عمى االتفاؽ
)البطة،  أخرل" مرة أم تيدئة خرؽ بعدـ تمـز العدك معادلة لفرض الطريقة، كذلؾ بنفس بالرد

 .(5/3/2018مقابمة، 
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كذلؾ ، ك كاإلرباؾ ضد العدك ضمف آليات الردعيأتي ذلؾ ، فكيؤكد عميو يؤيده الباحثسبؽ ما 
 .ؿحتبللبلالتي يجب أف تصؿ قكية الرسائؿ ال ضمف

 األداء التفاوضي مستقباًل لتحسين  اتمقترح :المطمب الثالث
مستقبمية،  تحسيف األداء التفاكضي في أم جكالتل مقترح ىك تصكر ؛ىناالباحث  طرحوما ي

 ىك نتاج عدد مف المراجعات كالمقاببلت، كذلؾ عمى النحك التالي:ما يمي ك 
ت مع العدك، التحفظ عمى استمرار حركة حماس في إيفاد قيادتيا السياسية لخكض مفاكضا .1

 بالمثؿ. اكبركتكككلين  ادبمكماسين  "اإلسرائيمي" كيستحسف معاممة الطرؼ
بتحسيف كتطكير إدارتيا التفاكضية، كأف تيتـ بتدريب  اكبيرن  اكلي حركة حماس اىتمامن أف تي  .2

أك إيفاد  ،صةتخصكتأىيؿ طكاقـ كككادر مختصة في ىذا المجاؿ، مف خبلؿ إنشاء معاىد م
 .كالمكاضيع التفاكضية كالممفات قضايامػع مختمؼ الب مػا يتناسببعثات لمخارج، ك 

ثـ  ،ثـ بالتجريب ،ثـ بالتدريب ،ثـ يعمدكا بالعمـ ،حسف اختيار المفاكضيف كالدبمكماسييف" .3
العجرمي، مقابمة، )" العمؿ كيكتسب الخبرةبتشكيؿ فريؽ يبدأ ثـ  ،سنادالتدرج كاإل

15/3/2018). 
 يككف نختار، كأف مف نحسف كأف الطكيؿ، النفس لدييـ محترفيف متخصصيف نرسؿ "أف .4

 المفاكضات عاضيمك  مف أقؿ ألمكر تطرقكا لك فيما ،فنية لجاف (10) األقؿ عمى لدييـ
 ،لممفاكضيف خمفية فنية دكائركجكد ، كذلؾ (الخ العماؿ.. - المياه - الصيد) مثؿ: ،نفسيا

 .(5/3/2018البطة، مقابمة، )" أصحاب االختصاص تتككف مف
 :عمىالطكاقـ التفاكضية  شتمؿأف تركرة ض .5
أك بشكؿ مباشر مع  ،كالذيف سيخكضكف المفاكضات مع الكسطاء أعضـاء التفاوض:. أ

 ية.التفاكضالجكالت تأىيميـ لخكض غمار بيـ ك سف اختيارىـ كتدريح، كيمـز حتبلؿاال
فاكضات ال تخكض المكتككف مختصة في مجاؿ عمـ كفف التفاكض، كالتي  توجيو:اللجنة . ب

نما تعنى بمتابعة مجريات الجكالت كالجمسات التفاكضية، لتقديـ تكجييات فنية  مباشرة، كا 
رشاده نحك أفضؿ األساليب التفاكضية التي يمكنو استخداميا  ،كتكتيكية لمكفد المفاكض، كا 

 .، دكف االحتكاؾ بالطرؼ اآلخرمف أجؿ تعزيز مكقفو التفاكضي
فاكض في مختمؼ تف الخبراء المختصيف لدعـ طاقـ العدد م كتتككف مف لجنة الخبراء:. ج

 حسب مكضكع التفاكض.، كذلؾ ال أف يقرركا سياساتيقدمكا بدائؿ  ،المياديف
ما ليا كما ـ، رغـ صعكبتيا ك 2014بالتأكيد اكتسبت الحركة خبرة كبيرة مف تجربة مفاكضات ك 

 عمييا، لذلؾ ال بد مف القياـ بالتالي:
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أىداؼ قابمة لمتفاكض، كأف يتمتع بجمد أكثر، كأف ال يطكؿ أمد أم ا بأف يككف الكفد جاىزن  .1
 حرب، عمى أف تيدؼ مفاكضاتنا باألساس إلى كقؼ العدكاف.

ال بد أف يككف ىناؾ انسجاـ داخمي قبؿ الخركج لمتفاكض، فإف لـ يتحقؽ بالحد المطمكب،  .2
يككف مخكالن مف  كض، عمى أفافبل بأس مف دمج عضك مف القيادة العسكرية في الكفد المف

 المجمس العسكرم.
 ىؿ تسعى لبلندماج في )ـ. ت. ؛حماس كال بد أف تحسـضركرة مراجعة البيت الكطني،  .3

 .مع االحتبلؿ األساسي ألم مفاكضات المنظمة ال تزاؿ العنكافؼ( أـ أنيا بديؿ عنيا؟ ف
ييا خبرة أف ال تستجيب حماس لمطالب عقد مفاكضات مباشرة مع "إسرائيؿ"، فاألخيرة لد .4

ا في المماطمة، كىي لف تعطي حماس أكثر مما أعطتو لمسمطة،  تفاكضية كبيرة، كخصكصن
 فبل ينبغي ليا أف تمكث تاريخيا السياسي كالكطني.

، دكف تكرار األخطاء التفصيمية، ـ2014إف لـ يتحقؽ ما سبؽ سنعيد صياغة مفاكضات  .5
تبادؿ األسرل، ألنيا كانت حماس نجحت في االبتعاد عف التقيد بالمنظمة في صفقة 

مفاكضات عسكرية بحتة، لكف في أم مفاكضات ليا بعد سياسي أك مدني أك معيشي في 
غزة، ستككف حماس مرغمة كمضطرة لمدخكؿ في كفد مشترؾ، كقد يترأسو "عزاـ األحمد" مرة 

ال فمتفاكض حماس لكحدىا، كىك ما لف يرضى بو المصريكف ك  ."اإلسرائيميكف"أخرل، كا 
 عمميات غرفة في نظميا يتـ فأبالسياسية  القيادة قرتي  كأف اإلعبلمي الخطاب تكحيد رةضرك  .6

 الجماىيرية، الدعاية الشعبية، الحاضنة األمني، السياسي، اإلعبلمي،) تشمؿ مشتركة،
)أبك عامر، مقابمة،  المفاكضيف مع مباشر تكاصؿ في تككف كأف ،(لمعدك المكجو الخطاب

3/9/2018.) 
 ناجحة نموذج تطبيقي إلدارة تفاوضيةأ: رابعالمطمب ال

 .ما يطرحو الباحث ىنا؛ ىك تصكر مقترح لتحسيف إدارتنا التفاكضية في أم جكالت مستقبمية
 تدريب وتأىيل طواقم لمتفاوض: -1
 (تطبيقي/عممي) ك /نظرم(عممي)ج اصص، لديو منيإنشاء معيد دبمكماسي أكاديمي متخ -

 .مي متخصص، كطاقـ أكاديعتمدمتيف كمحٌكـ ك م
، كبالقضية الفمسطينية ااختيار شخصيات مؤىمة، لدييا إلماـ بالشؤكف السياسية عمكمن  -

 ، كتمتمؾ ميارات دبمكماسية كميارات شخصية متعددة، كالقدرة عمى الحكاراخصكصن 
 كقكة الشخصية. مفة، كتتمتع بصفات الصبر كالحكمةكاإلقناع، كلدييا لغات أجنبية مخت
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، كخبراء أصحاب مختصيفإشراؼ محاضريف ى عمـ كفف التفاكض، بتدريب المرشحيف عم -
 .ةظرية كالميارات التطبيقية البلزمإكسابيـ المفاىيـ النإلى  تجربة، كصكالن 

كي يستفيدكا مف ـ العميا التي تخدـ ىذا المجاؿ، ابتعاث المميزيف لمخارج، الستكماؿ دراساتي -
 المعارؼ البلزمة.ك تيـ كتكسبيـ التجارب الخبرات الخارجية المختمفة، كالتي تصقؿ ميارا

لحاقيـ بكفكد التفاكض، ك فاكضية حقيقية، تأىيؿ المتدربيف المعتمديف عمى خكض جكالت ت - ا 
 اعتمادىـ كطكاقـ تفاكضية.إلى  الن ك صج ك كالتدر ، اجمسات كمستمعيف مبدئين مل ىـكحضكر 

 تشكيل وفود التفاوض: -2
 –سكرمع –: )سياسيجاؿ التفاكض نفسومحسب  ، كذلؾ كؿه ختصةتشكيؿ كفكد تفاكضية م -

 لخ(، كتييئتيـ قبؿ خكض أم جكلة تفاكضية.حككمي .. إ – اقتصادم –أمني 
إلدارة جكالت التفاكض، كالتي تشتمؿ عمى االستراتيجيات  إعداد ككضع الخطط المحكمة -

دة كالتكتيكات كالشركط كاألىداؼ التفاكضية، كتراعي آليات التكاصؿ المستمر ما بيف القيا
 .مكاسب سياسيةؽ يحقضمف تالسياسية كالقيادة العسكرية كالكفكد المفاكضة، كبما ي

 مف قبؿ القيادة. مكجيةكفؽ منظكمة إعبلمية  ،تكحيد المنابر اإلعبلمية السياسية كالعسكرية -
 اعتماد خبراء وموجيين لفريق التفاوض: -3
 :في المجاالت المختمفةالمختصيف  طكاقـ مف الخبراءاالستعانة ب -

 –خبير استراتيجي  –خبير عسكرم  –خبير أمف قكمي  –خبير دبمكماسي  –)خبير سياسي 
 –خبير إعبلمي  –خبير قانكني -خبير في المياه  –خبير اقتصادم  –خبير في التاريخ 

خبير في  –في المغات  خبير –خبير في لغة الجسد –خبير في عمـ نفس  -خبير تقني
خبراء في القضايا  –في قضايا القدس كالبلجئيف كاألسرل  خبراء – "اإلسرائيمية"الشؤكف 

 لخ..(.إ –الحككمية كاإلنسانية كالمعيشية مف: صحة كتعميـ كعماؿ كصياديف كمزارعيف 
ـ التفاكض قطكاي عمـ كفف التفاكض، بيدؼ تكجيو استشارية مختصة فاالستعانة بطكاقـ  -

 البلزمة في كؿ مرحمة.كالمناكرات ات التكتيكك كاتباع األساليب  ،التفاكضي تحسيف األداءك 
تفاكضي، كحسب مع الطكاقـ المفاكضة، كذلؾ حسب كؿ مجاؿ  كالمكجييفإرفاد الخبراء  -

 .، دكف االنخراط في جكالت التفاكض بشكؿ مباشراالختصاص كالخبرة المطمكبة
 أطراف التفاوض: -4
ة مف التفاىـ الشامؿ، مف كجكد حال دٌ مف تشكيؿ كفد فمسطيني مكحد، فبل بي  دٌ إف كاف ال بي  -

ال فمتقي  ا، كتحديدن كافة كالتكافؽ العاـ بيف أعضاء الكفد د المقاكمة في حكؿ مكضكع السبلح، كا 
 غزة ىذه المفاكضات، كىي تمتمؾ كرقتيا القكية كالمتمثمة في سبلحيا كقدراتيا العسكرية.
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لكسطاء، أك أف يككف ىناؾ تحديد كاضح ألطراؼ التفاكض، كعدـ االنشغاؿ في مفاكضة ا -
مفاكضة أنفسنا حكؿ قضايا حساسة أك ثانكية، عمى حساب القضايا األساسية أك الراىنة، 

 عف أىدافو المباشرة.  مفاكضأك مفاكضة أطراؼ تتعمد دخكؿ خط التفاكض لتشتيت الكفد ال
كعدـ إضاعة لتقميؿ الفجكات كتقريب المسافات، أف يتـ االتفاؽ عمى كسيط نزيو كمحايد،  -

مع كسطاء منحازيف لبلحتبلؿ، مع ضركرة التفكير في إشراؾ كسطاء دكلييف الكقت 
 متابعة تطبيؽ التفاىمات عمى األرض.لك  ،الكساطةعممية يف، لضماف نزاىة يكأمم

 مكان التفاوض: -5
طالما أف مفاكضاتنا ستبقى غير مباشرة مع االحتبلؿ، فيذه دعكة ألف تككف أم مفاكضات  -

طرار لخركج أم كفد مف غزة، دكف االضقطاع أرض  بلؿ الكسطاء عمىقادمة مف خ
حتى ال يبقى الكفد تحت تأثير الضغكط كذلؾ أم مكاف آخر،  إلى القاىرة أكإلى  القطاع

 .كض كالقيادة السياسية كالميدانية، ككي ال ينقطع االتصاؿ بيف الكفد المفاخارجيةال
كذلؾ في مكاف محايد،  جكالتيا تعقدأف  المفاكضاتمف أسس أف ترل  أغمب اآلراء إف -

غكط، كأف تكحد ضالمطمكب حينيا أف تقاكـ ككؿ الك ، يدؼ تقريب المسافات بيف األطراؼب
الإلقميـ، ا ، كأف تقكم نفسؾ معداخمينا نفسؾ كمعبر  غزة بيف المسافةأف  منكف مدركيفف كا 

 .أك أم كاف آخر كالقاىرة غزة بيف المسافة مف أقربىي  ،"بيت حانكف "إيرز
 تيجية التفاوض:استرا -6
 تمبي احتياجات شعبنا كتحقؽ إنجازات لقضيتنا. ،أف تككف استراتيجية كطنية شاممة -
 تفاكضية. المعتمدة في كؿ معركة دقيؽ لبلستراتيجية التفاكضيةالحديد ضركرة الت -
رفع  (اتكتيكين )ىك ك اليدؼ االستراتيجي لمتفاكض، عمى في المرحمة القادمة التركيز أف يككف  -

إلى اليدؼ )االستراتيجي( كىك  ، كصكالن كافة كاإلفراج عف األسرل عف قطاع غزة الحصار
 ."اإلسرائيمي" إنياء االحتبلؿ

 شروط التفاوض:  -7
عبر كسائؿ اإلعبلـ، حتى ال يتـ كسر  اعدـ رفع سقؼ الشركط التفاكضية، كخصكصن  -

 .اكضكقابمة لمتف ، كأف تككف المطالب كاقعية كمعقكلةمعنكيات الشعب الفمسطيني
ائؿ صف ةيف القيادة السياسية كالقيادة العسكرية في كافبأف يككف ىناؾ تكافؽ كتنسيؽ تاـ  -

 .، حكؿ األىداؼ كالشركط التفاكضية، حتى ال يحدث تباينات أك اختبلفاتالمقاكمة
 رة المعركة التفاكضية كمتطمباتيا.التحرؾ بالشركط كاألىداؼ التفاكضية كفؽ آليات إدا -
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 خاتمة الدراسة
 

، كعبر مئات جمسات التفاكض مع دكؿ عربية كجيات  منذ احتبلؿ فمسطيف كحتى اليـك
فمسطينية، كاالحتبلؿ "اإلسرائيمي" يبني استراتيجيتو التفاكضية معيا في المسارات الكبرل، كفؽ 
مبدأ "المقايضة بالمثؿ"، فيك عمى سبيؿ المثاؿ يرفض مبدأ األرض مقابؿ السبلـ لكنو يرحب 

قابؿ السبلـ، كيرفض رفع الحصار عف قطاع غزة مقابؿ التيدئة ككقؼ الصكاريخ، بالسبلـ م
 كلكنو ال يمانع بمبدأ التيدئة مقابؿ التيدئة، كلكف بشركطو.

فالتنازالت مف الطرؼ "اإلسرائيمي" يجب أف يقابميا مف الطرؼ اآلخر تنازالت جكىرية تفكؽ 
ذا اضطر قادة االحتبلؿ لتنازالت؛ ف إف ذلؾ يندرج في إطار الحاالت القميمة النادرة، تنازالتو، كا 

كصفقات تبادؿ األسرل مع المقاكمة الفمسطينية ك"حزب اهلل"، كاالنسحاب األحادم الجانب مف 
جنكب لبناف كقطاع غزة، كىذه التنازالت التي يصفيا االحتبلؿ بػ"المؤلمة" كانت تنجـ عف سببيف 

 رائيمية"، كصبلبة مكقؼ المقاكمة الفمسطينية.اثنيف؛ الضغط عمى الجبية الداخمية "اإلس
لقد قاتمت غزة في أقسى ظركؼ سياسية كاقتصادية كاجتماعية عرفيا التاريخ، كأسكأ ظركؼ 
عسكرية كميدانية كردت في أدبيات عمـ الحرب، فقد دارت رحى المعارؾ الطاحنة بيف قكتيف ال 

جاؿ كالعتاد، ألف التفكؽ الكمي كالتقني مجاؿ لممقارنة بيف ما يمتمكو كؿ طرؼ مف السبلح كالر 
كاف لجيش االحتبلؿ. فيك يممؾ أحدث صنكؼ األسمحة الجكية كالبحرية كالبرية، فضبلن عف 
التكنكلكجيا المتقدمة كاألسمحة المحرمة دكلينا، في حيف ال تممؾ المقاكمة مف ذلؾ شيئنا، كال تممؾ 

المتطكرة. كذلؾ فإف جيش االحتبلؿ يممؾ  حتى السبلح الدفاعي الفعاؿ لمقاكمة ىذه المعدات
ساحات لكجستية مفتكحة يصؿ عمقيا إلى مخازف حمؼ الناتك في أكركبا، كصكالن إلى ترسانات 
البنتاغكف في الكاليات المتحدة، بينما تقاتؿ المقاكمة في غزة ببل مقدرات لكجستية، تمدىا 

 كالعتاد.باحتياجاتيا الطارئة، أك تستعيض ما يستيمؾ مف السبلح 
لقد قاتؿ رجاؿ المقاكمة في غزة عمى أرض ضيقة منبسطة مكشكفة، تفتقر لمجباؿ الشاىقة 
كجباؿ األكراس في الجزائر، كتنقصيا الغابات الكثيفة كغابات فيتناـ، كالمساحات الشاسعة مف 

ذم األرض التي تعينيا عمى المناكرة كما في أفغانستاف، ىذا فضبلن عف غياب الجار الحميؼ ال
يمكف أف يمد يد العكف لممقاكمة، فيخمي جرحاىا لمستشفياتو أك يؤمف ليا بعض المكاـز 
الضركرية مف مستكدعاتو، أك يسمح بمركر المساعدات اإلنسانية مف بكاباتو، فكؿ مقكمات 

ذلكالصمكد كانت غائبة، كرغـ ذلؾ صمدت، ككؿ  ومع محجوبة، كانت النصر عوامل

انتصرت.
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الفمسػطينية خبلؿ ىػذه المرحمػة ىدفػنا لمتفػاكض، كليػس لمتكصػؿ إلى تسػكية، إلى  كسػتبقى القضيػة
كتتكفػر اإلمكانػات الفمسػطينية القػادرة عمػى انتػزاع الحقػكؽ.  أف تتييػأ األكضػاع اإلقميميػة كالدكلية،

حؿ كفي المحظة الراىنة؛ كمع تعطؿ مسار التسكية كعدـ جدية االحتبلؿ في الكصكؿ إلى 
معقكؿ مع فريؽ التسكية، كمع بركز المقاكمة كخيار منجز عمى الصعيد الكطني، كالتفاؼ 
الشعب حكؿ خيارىا، فإف المكضكعية تدعك األطراؼ الفمسطينية كافة لمراجعة شاممة لمحالة 
الفمسطينية، بيدؼ الخركج مف المأزؽ الكطني الحالي، كذلؾ عبر تحكيؿ المصالحة الفمسطينية 

ة إليجاد حالة تكافؽ كطني، بصكرة تدفع لتكجيو بكصمة الصراع نحك االحتبلؿ عمى إلى رافع
 قاعدة القكاسـ المشتركة.

بقطاع غزة، كالذم صمد كأبدع في ثبلث حمبلت عدكانية  يجب أال يتـ االستفراد مستقببلن  ختامنا؛
ـ أبناء أمتنا كبيرة، كيجب أف تستعيد باقي فمسطيف حيكيتيا، ككذلؾ شعبيا في الخارج، كمعي

العربية كاإلسبلمية كأحرار العالـ. صحيح أف البيئة اإلقميمية ما زالت غير مكاتية لممقاكمة، 
كصحيح أف المخاطر كبيرة، كلكننا ننبو إلى أف ىذه البيئة تضطـر بالحركة كالتغيير، كربما 

في معظـ كسبت جيات بعض الجكالت، لكف النتائج لـ تستقر بعد ألحد، كما أف المقاكمة 
 تاريخيا الحديث كالمعاصر لـ تعمؿ في بيئات إقميمية مكاتية.

إف قضية فمسطيف أكالن كأخيرنا ىي قضية حؽ  كعدؿ، كقضية تكفؿ اهلل سبحانو كتعالى بيا، 
، بعز عزيز أك بذؿ ذليؿ، كالميـ ىنا تجاكز العقبات بأقؿ  كسترجع فمسطيف عاجبلن أـ آجبلن

 اهلل عز كجؿ. الخسائر كأفضؿ النتائج بإذف
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 النتائج والتوصيات
 : نتائج الدراسةأوًل 
عممية كية، فيي ليست عممية عف كىي، كال يمكف الفصؿ بينيما، المفاكضات عمـ كفف .1

نجاح أم ضماف مف تكافرىا ل دٌ ال بي  ،استراتيجيات، كتكتيكاتك شركط، كمبادئ،  ليا، منظمػة
صفات كميارات  مف، ذك يف مؤىميمفاكضضركرة كجكد إلى  ، إضافةعممية تفاكضية

المتعمقة جيكد ، مف الضركرات الميمة إلنجاح اللممفاكضاتكتعتبر اإلدارة السميمة  ،خاصة
 .سمبية اقدت أك تجاىميا المفاكضكف، كانت النتيجة حتمن فإذا في  بيا،

 ةة كالخارجييالشعكب كاألعراؽ منذ األزؿ المفاكضات في تعامبلتيا الداخم جميعمارست  .2
نياء النزاعاتكافة مف خاضت العديد  ، كذلؾ، كذلؾ بيدؼ االستقرار كتجنب الحركب كا 

مراحؿ معينة مف أجؿ التحرر كاالستقبلؿ، كفي  مفاكضات متعددة كمختمفة الحركات الثكرية
 .حمكؿ لنزاعاتيا بالتفاكضإلى  كصمت

بدكف رؤية سياسية المقاكمة ف، تفاكضالخطأ كجكد تعارض بيف نيج المقاكمة كال مفيعتبر  .3
سمككيات إلى  يؤدم، بدكف أكراؽ قكةسياسي ال يدؼالك ، مف العمؿ االنتحارم اتصبح نكعن 

كالمقاكمة الشعبية تستغني عف كرقة الكفاح المسمح  أم قيادة سياسيةكنتائج انيزامية، ك 
 ستقكدفي أم نزاع، فإنيا  دبمكماسيتيمش الدكر الكطنية كعامؿ قكة، كأم قيادة عسكرية 

 استسبلـ كارثي. إلى  القضية
تطمعات الشعب الفمسطيني إلى  "اإلسرائيمية"-الفمسطينية "التسكية"نتائج مفاكضات  لـ ترتؽً  .4

في الكاضح االختبلؿ ك الضعؼ العاـ في المكقؼ التفاكضي الفمسطيني، ، بسبب كآمالو
مبلءاتو لبلحتبلؿ كي يفرض شػركطوؿ تػرؾ المجػابيف الطرفيف، كالذم شركط التفاكض  ، كا 
لـ الرسمي المفاكض الفمسطيني كذلؾ فإف  المكقعة،عمى نتائج االتفاقيات  اكىك ما أثر سمبن 

 ا.إدارة كسمككن ييتـ بالمعرفة التفاكضية 
خبلؿ فترات بقيادة قكل المقاكمة، في القاىرة  التي عقدت ،مجمؿ المفاكضات غير المباشرة .5

عسيرة، كقد مكرس فييا كثير مف عقدة ك كانت مـ، 2012، عدا ـ(2014-2006) العدكاف
الضغكط، إال أف المفاكض الفمسطيني استطاع أف يصمد في كجييا، فمـ يستسمـ كلـ يرفع 

 .الراية البيضاء
ككاف ىناؾ نكع مف التناغـ بيف قت مع الميداف، كنسٌ  ،حماس المفاكضاتحركة أدارت  .6

يا عانت مف صعكبة التكاصؿ، كلـ ، لكنمع المفاكضيفالقيادة السياسية كالقيادة العسكرية 
  .كفي التصريحات اإلعبلمية في المكاقؼ كاآلراء اتيخؿ األمر مف بعض التباين
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"كفاء األحرار" صفقة  رغـ المراحؿ الصعبة التي مرت بيا المفاكضات غير المباشرة إلتماـ .7
مف كانت تخرج في كؿ جكلة أشد صبلبة  مقاكمة الفمسطينيةإال أف ال ،ـ(2006-2011)

كقكة  ،بأغمب شركطيا ا، كتمسكيلممقاكمةكذلؾ بسبب كضكح الرؤية االستراتيجية  ،تياسابق
الشركط،  أغمبآخر غير المكافقة عمى  سبيبلن  االحتبلؿمـ يجد شخصية الكفد المفاكض، ف

 .كالمبلحظات فكانت ناجحة رغـ بعض االنتقادات
في تحقيؽ إنجازات ، ضعؼ كاضح ـ(2009-2008)كاف مف نتائج مفاكضات عدكاف  .8

ر الحصار استم، ك "شاليط" األسيرمقابؿ الجندم  لصفقة تبادؿ األسر  مـ تتـفسياسية، 
، كذلؾ بسبب انسحاب االحتبلؿ أحادم الجانب مف المفاكضات، قطاع غزة عمى المفركض

 كالضغكط الكبيرة التي مكرست عمى كفد حركة حماس.
كصعكد اإلخكاف المسمميف لمحكـ،  ،صرملتغير المشيد الم ـ2012اختمفت نتائج عدكاف  .9

قميمي مساند، مما جعميا  فكانت مدة العدكاف قصيرة، كشعرت المقاكمة بكجكد ظيير عربي كا 
مسارعتو لقبكؿ كقؼ إطبلؽ النار، لكف إلى  تكجو ضربات قكية كمكجعة لبلحتبلؿ، أدل

 .لذلؾ يقيةكرغـ تكقيع االتفاؽ، فإف االحتبلؿ لـ يمتـز بو لعدـ كجكد ضمانات حق
مف العدكاف،  ايكمن  (51)المطالب الفمسطينية بعد  ـ2014نتائج مفاكضات  قؽتحلـ  .10

 مفاكضاتالالسمطة عمى خط كفد دخكؿ  كأىميا رفع الحصار الكامؿ عف قطاع غزة، ككاف
كالشركط التفاكضية بيف  ىداؼألعدـ تجانس امكقؼ الكفد الفمسطيني المشترؾ، ل ضعؼقد أ

اؼ ، كتكقؼ استنز اكعدكانن  اسيبلف الدـ الفمسطيني ظممن  تكقؼقؿ عمى األ لكف أعضاء الكفد،
 كالضغكط الخارجية. "اإلسرائيميةلمشركط " لـ تخضعك مقدرات المقاكمة الفمسطينية 

"كفاء األحرار" فقة صأما  ،دكف تكقيع تفاىماتإلى كصمت جميع مفاكضات العدكاف  .11
  .ا مكقعنافكانت اتفاقن 

الصكرة يذه أف يتـ ب ـ(2014-2006) غزةعمى قطاع سرائيمي" "اإل عدكافمما كاف ل .12
ية الشرعبكانحياز ما يسمى  ليا،كالتأييد األكركبي  "إسرائيؿػ"لاألمريكي  نحيازلكال اال الكحشية
 المؤلـ.الفمسطيني -كاالنقساـ الفمسطيني غير المبرر،كالصمت العربي جانبيا، إلى الدكلية 

التي تدخمت إليقاؼ العدكاف بمراحمو المختمفة،  الدكليةددت الكساطات اإلقميمية ك تع .13
ككانت الكساطة المصرية أىميا، حيث عقدت تمؾ المفاكضات في القاىرة، كقد اختمؼ أداء 

أخرل، بسبب اختبلؼ المستجدات كالمتغيرات المحيطة، إلى  الكسيط المصرم مف جكلة
 .عمى الكفد الفمسطيني المفاكض في معظميا ضاغطةكانت ك 
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لمتخمص مف االحتبلؿ  ىتسع ،حماسحركة  اكتحديدن أصبحت المقاكمة الفمسطينية،  .14
ككنتيجة لتغير  في العالـ، أم حركة تحرر كطني، مثميا مثؿ مضطرة لمتفاكض مع عدكىا

فبعد أف كانت ترفض  ،ية السمميةممتطكر مكقفيا مف التفاكض كالع يا،الكاقع المحيط ب
 .أف التفاكض كسيمة كأداة لتحقيؽ أىدافيانعة بمقتأصبحت  ،نيج التفاكض اسياسين 

دكف خكض أف تحققيا  ما كاف ليا، سياسيةمكاسب تحصيؿ حماس حركة استطاعت  .15
تقديـ فيو ترفض في نفس الكقت الذم ت شرعيتيا كطرؼ عنيد، بفاكتس، المفاكضات

لكنيا ، ية السمميةمملرباعية مف أجؿ االنخراط في العالقبكؿ بشركط ا كأ ،تنازالت صريحة
 .استراتيجية كطنية مكحدةإلى ـ تنازالت ضمنية مف أجؿ الكصكؿ يتقدمستعدة ل

حماس بأنيا غير حركة ك  "اإلسرائيمي" االحتبلؿاتسمت االتصاالت كالمفاكضات بيف لقد  .16
و عمى ال ترفض، كىك ما اآلف حتى أما المفاكضات المباشرة فترفضيا حماس ،مباشرة

لكف يكجد لدييا مانع  ،ض مفاكضات مباشرة مع االحتبلؿخك ـ حرٌ تي ال  إطبلقو، فحماس
دؿ افي حاؿ تعأنو ك  ،نكع مف المفاكضات ذاكسياسي مرتبط بتقدير المصمحة في خكض ى

 االحتبلؿ،فبل يستبعد خكض مفاكضات مباشرة مع كتكفر حالة مف الندية،  ف القكلكازيم
 .التي تؤمف بياالكطنية كالمبادئ  دكف التنازؿ عف الثكابت

القبكؿ إلى  حركة حماس،مف الرفض التاـ لمبدأ التفاكض مع "اإلسرائيمي"  تدرج المكقؼ .17
لـ يكف  كىذا التغير ،قطاع غزة عمى كالتعايش مع سيطرتيامعيا،  لمتفاكضبالجمكس 

 ،مف قبيؿ التطكر النكعي في السبلح ،ليتحقؽ إال بعد امتبلؾ حماس بعض أكراؽ القكة
 ما زالكا يرفضكف "يفاإلسرائيمي"لكف  مف جنكد االحتبلؿ، رلاألسك كالتكتيؾ العسكرم، 

 .ا بياكي ال يعد ىذا اعترافن  ،حماسحركة مع المباشر التفاكض 
ترل قيادة حركة حماس، أنيا األقدر عمى دخكؿ جكالت تفاكضية، كأف الرىاف فقط عمى  .18

حمكد، كيبدك أنو الصبر، كالصمكد، كطكؿ النفس، كتراكـ التجربة، كقكة السبلح، كىك أمر م
عمى المدل القريب، لف يككف ىناؾ سعي جاد الختيار كتدريب كتأىيؿ كتفكيض طكاقـ 

 لتمثيؿ الحركة كالمشاركة في جكالت تفاكضية قادمة. ،مختصة
خبراء كطكاقـ استشارية كفنية، لمرجكع إلييا مف الأىمية كجكد طكاقـ  احماس تمامن تدرؾ  .19

، خاصة في مفاكضات استعانت بيا في حدكد ضيقة قدك في أدؽ التفاصيؿ التفاكضية، 
ثناء العدكاف، كلـ تعط أالتفاكضية  لـ تصطحبيا في جكالتيالكنيا  ،المصالحة مع حركة فتح

  .استعاضت عنيا بخبرة قياداتيا كتجاربيـ السابقةك  لمعمؿ، ليا مساحة كاسعة
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رىا تحصيؿ اعتبيتـ ا اكربم، مستقبمية إلدارة تفاكضية استراتيجية كاضحة رؤيةال تكجد  .20
ما الحدكد الدنيا كما الحدكد ماذا سنفاكض؟ ك  ى؟ كعمكيؼ كلماذا سنفاكضلكف  ،حاصؿ
المراكز كالمعاىد المختصة  كأيف ؟فاكضتالطكاقـ المختصة باللمتفاكض؟ كأيف  القصكل

تكرار نتائج المفاكضات السابقة، كضعؼ إلى  لتأىيؿ كتدريب تمؾ الطكاقـ؟ ىذا كمو سيؤدم
 لنكعية.نجازات العسكرية ااإلالتضحيات ك مقابؿ حجـ ، نجازات السياسيةاإلي ف
 

 توصيات الدراسةا: ثانيً 
 عمى صعيد األداء الفمسطيني الرسمي 
عمى أساس مف التكافؽ ، كفؽ برنامج الحد األدنى، كة حقيقةاشر إلى  الفمسطينيكف بحاجة .1

المشيد السياسي المأمكؿ إلى  كؿة لمكصأحد المداخؿ الرئيسك  عمى الثكابت ذات اإلجماع،
نياء مظاىر اال، ك تحقيؽ المصالحة بشكؿ جدمىك   .كافة الفمسطيني نقساـا 

كلحماية  ،منظمة التحرير الفمسطينية ىي الضمانة الرئيسة لمكحدة الكطنية الفمسطينية .2
 ،كقؼ تيميش دكرىاإلى  المشركع الكطني الفمسطيني، كمف ىنا تبرز الحاجة الماسة اليكـ

زالة كك  نيج تبني  ذلؾإلى  يضاؼ، العقبات التي تعترض تحقيؽ ميمة إصبلحياؿ ا 
 .لدينا ةقك ال أكراؽ كتعزيزة كقطاع غزة، غربيكتعزيز دكرىا في الضفة ال ،المقاكمة المسمحة

 ،لبلستفادة مف دركسيا فمسطينية السابقة،مراجعة التجربة الدبمكماسية كالتفاكضية ال ضركرة .3
كضع ك ة، عادة بناء استراتيجية سياسية دبمكماسية جديدإلكثغراتيا،  ،ياأخطائك كخبراتيا، 

 .كافة امالنضاؿ السياسي كالمقاكمة بأشكالي برنامج عمؿ ينظـ العبلقة بيف
ني مف تشكيؿ طكاقـ جديدة مف المفاكضيف، فالكفد المفاكض ىك نفسو عمى مدار سً  دٌ ال بي  .4

 ظركؼ كتغير مفاكضي الطرؼ اآلخر.السابقة، رغـ فشميا كرغـ تغير ال المفاكضات
حكمػة مإلى  و نحػك األمػـ المتحػدة، كاالنضمػاـإرادة فمسػطينية قكيػة لمتكج ضركرة كجكد .5

حػؽ الفمسػطينييف، كمطالبة بو مػف جرائػـ ما ترتكب ىالجنايػات الدكليػة لمحاكمة "إسرائيؿ" عم
"إسرائيؿ" مف أجؿ تحقيؽ لػة مرجعيات ممزم ككضع ،مجمس األمف الدكلي بتحمؿ مسؤكلياتو

 لقرارات الشرعية الدكلية. االسبلـ كفقن 
الضغػط مف لتشػكيؿ حمػؼ تتمكػف مػف خبللػو  دكر الدبمكماسػي مػع الػدكؿ الصديقػة،التفعيػؿ  .6

"، كتعزيػز صمػكد الفمسػطينييف ببنيػاف اقتصػادم متيػف، يمكػف مػف اإلسرائيمي"االحتبلؿ عمػى 
 ." كاألمريكيػةاإلسرائيميةو الضغػكط "الصمػكد فػي كجػ
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ضمف قرارات ك المفاكضات الثنائية مع االحتبلؿ دكف سقؼ زمني إلنيائو، إلى  عدـ العكدة .7
متعددة األطراؼ، كالعمػؿ  مفاكضاتإلى  ةالشرعية الدكلية، كتغيير مسار المفاكضات الثنائي

تسػكية إلى  إال بالكصػكؿ  ينفػضشػبو دائػـ، يمتئػـ كالك مػف أجػؿ عقػد مؤتمػر دكلػي شػامؿ 
 .الفمسطينية عادلة لمقضية

 عمى صعيد فصائل المقاومة 
مف إعادة تقييـ تجربة المفاكضات السابقة، كالتي خاضتيا المقاكمة الفمسطينية مع  دٌ ال بي  .8

 ، كالكقكؼ عمى اإليجابيات كالسمبيات، كاالستفادة مف الدركس كالعبر."اإلسرائيمي"االحتبلؿ 
يجب ف ،بقطاع غزة، كالذم صمد كأبدع في ثبلث حركب كبيرة يتـ االستفراد مستقببلن  الف أ .9

كمعيـ أبناء أمتنا العربية  ،ككذلؾ شعبيا في الخارج ،فمسطيف حيكيتياكؿ أف تستعيد 
، ككذلؾ تعزيز التحالفات االستراتيجية مع دكؿ اإلقميـ كظيير كاإلسبلمية كأحرار العالـ

 .األمد عدكاننا طكيؿقطاع غزة ب يكتجننية، الفمسطيمساند لمقضية 
خيار المقاكمة مف تعزيز  دٌ فبل بي ال يفيـ إال لغة القكة؛  "اإلسرائيمي"ألف االحتبلؿ  .10

فنحف  ي،الخيار األمثؿ لتحقيؽ مطالب الشعب الفمسطينبالمفاكضات الجادة، فيك  امصحكبن 
كل عمى طاكلة المفاكضات، ميزاف الق فية إلى تطكير قدراتنا العسكرية كي نػؤثر جبحا

  .ةاع غزة كتفعيميا في الضفة الغربيكيجب دعميا في قط
األطر كالفصائؿ الفمسطينية، التي تؤمف  جميعلتشمؿ تكسيع الدائرة التفاكضية ضركرة  .11

كاالستعانة بالكفاءات ة، معينأك فصائؿ  شخصياتقتصار عمى االكعدـ بنيج المقاكمة، 
 .كافة المتاحة الخيارات كالتكامؿ كالتزامف كالتفاعؿ بيف، رجخاالك  مف الداخؿالفمسطينية 

كتكثيؼ ، ـ2014 عدكافحماس منذ حركة  للد "يمييفئإسرا" ليجب استثمار كجكد أسر  .12
رؤية  تقتضي كضعمصمحة الكعميو فإف ة أسرانا، بما يخدـ قضيك  ،كطني سمتبالجيكد 
سيزيد مف الضغط كىك ما  ،ادمةقتبادؿ الكجكد تشاركية في قرار صفقة الك  ،مكحدةكطنية 
 .""اإلسرائيمي االحتبلؿعمى 

لو،  اكمخططن  اينبغي أف يككف قرار قيادة المقاكمة بخكض مفاكضات مستقبمية مدركسن  .13
، كتأتي سياسيةتحقيؽ مكاسب  حتى ال تقع في مزيد مف اإلخفاقات كاإلحراجات، أك عدـ

 .التفاكضية البلزمة مياراتكسابو الكا  ضركرة تدريب الكفد الفمسطيني المفاكض، ىنا أىمية ك 
كتكامؿ بيف المنابر اإلعبلمية المختمفة، ككذلؾ تنسيؽ تاـ حاؿ مف كجكد كحدة  دٌ ال بي  .14

فيما يتـ تناكلو مف  ، كتكاصؿ مستمر مع الكفد المفاكضبيف القيادة السياسية كالعسكرية
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ضحيات كاإلنجازات تصريحات إعبلمية، كلضماف تحقيؽ إنجازات سياسية، تتناسب مع الت
 كآماؿ كطمكحات شعبنا. انية، كبما يحقؽ أىدافنا الكطنيةالميد

بحكـ القرب لمكسيط المصرم، األكلكية مع  ،كمحايد نزيوعمى كسيط  ضركرة االعتماد .15
، داعميف ككسطاء مشاركة أطراؼ دكلية أخرلب ةبالطمع الم ،الجغرافي كاالمتداد القكمي

 إللزاـ االحتبلؿ ،استشاريةضامنة كأخرل دكلية كىيئات جيات  ناف يككف لديالسعي ألك 
كفكد تفاكضية  شكيؿتإلى  قادمة، كىذا بحاجةالتفاىمات الباالتفاقيات أك  "اإلسرائيمي"

 تتحرؾ في الخارج. كبعثات دبمكماسية
شراكيـ بجدية في أم مفاكضات قادمةأف يككف  .16  .ىناؾ اىتماـ بالخبراء كالمستشاريف، كا 
عمى  يـتدريبلتأىيؿ طكاقـ تفاكضية بمنيجية عممية، ك  ،خاصة عاىدمإنشاء ضركرة  .17

  .التخطيط كاإلعداد الجيد لعممية التفاكضك  ،التفاكضية االستراتيجيات كالتكتيكات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

343 
 

 أسئمة المقابالت والمراسالت
 
 ما مدل كضكح األىداؼ التفاكضية لدل المفاكض الفمسطيني خبلؿ جكالت التفاكض؟  .1
 ؼ استطاع مفاكضنا فرض شركطو عمى الطاكلة في تمؾ الجكالت؟كي .2
 إلى أم مدل تناغـ األداء العسكرم في الميداف مع أداء المفاكض عمى الطاكلة؟ .3
 كيؼ أثرت الضغكط كالمتغيرات الداخمية كالخارجية عمى أداء المفاكض؟  .4
إليو نتائج تمؾ تحديدنا.. إلى ماذا يمكف إيعاز سبب اإلخفاؽ الذم كصمت  ١َُِفي حرب  .5

 المفاكضات؟
 ١َُِىؿ كاف باإلمكاف تحقيؽ أفضؿ مما كاف؟ أقصد في مفاكضات شاليط كحرب  .6

؟  بالتحديد؟ ك ما أىـ السمبيات التي يمكف تجاكزىا مستقببلن
 ما تقييمكـ المكضكعي ألداء المفاكض الفمسطيني المقاـك خبلؿ تمؾ التجارب؟  .7
 اكضية؟كيؼ ترل تكرار خركج القيادة ككفكد تف .8
ما طبيعة السمكؾ التفاكضي لمجانب اإلسرائيمي؟ ككيؼ يمكف التغمب عميو نظرينا كعممينا؟  .9

 كىؿ يمكف اتباع أسمكبو التفاكضي كمعاممتو بالمثؿ؟
ىؿ تجربة كخبرة قيادتنا تكفي لمنافستو؟ أـ أف الحاجة أصبحت ممحة لكجكد كادر  .10

 متخصص يطبؽ ما بيف النظرم كالعممي تفاكضينا؟
؟ كماذا يحتاج كادرنا  كيؼ .11 يمكف صياغة رؤية عممية ألداء تفاكضي مثمر مستقببلن

 التفاكضي ليككف فاعبل أكثر في المستقبؿ؟
لى أم مدل يمكف أف تحقؽ نتائج  .12 ختامنا.. ما رأيكـ بعقد مفاكضات مباشرة مع العدك؟ كا 

جراءاتيا؟  أفضؿ مف غيرىا؟ ككيؼ تقترحكف شكميا كا 
 

 ًبازك اهلل فْنٌ
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 المالحق

  
 
 
 
 

 
 



(: نص الرسالة األولى التي 1ممحق رقم )
 نترنت(اإل)المصدر:  2006كتبيا "شاليط" 

: نص الرسالة الثانية التي (2ممحق رقم )
 نترنت(اإل)المصدر:  2008كتبيا "شاليط" 

 نترنت(اإل)المصدر: (: صور من عممية تبادل صفقة "وفاء األحرار" 3ممحق رقم )
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 تي تعطي قطاع غزة مساحةخريطة توضح الحدود األصمية ال(: 4ممحق رقم )

 نترنت(اإل)المصدر: م 1949وفق اتفاقية "رودس"  2كم 560تصل إلى حوالي 
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 م21/11/2012(: نص تفاىمات وقف إطالق النار بتاريخ 5ممحق رقم )
 )المصدر: مكتب د. خميؿ الحية(
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 (: مسودة ما تم تحريره من الوفد الفمسطيني وقدم لممصريين6ممحق رقم ) 

 م بتوقيت القاىرة01:30م، الساعة 18/8/2014بتاريخ 
 )المصدر: مكتب د. خميؿ الحية(
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 (: مسودة الوسيط المصري بعد رد الوفد الفمسطيني بساعة واحدة7ممحق رقم ) 

 م بتوقيت القاىرة02:30م، الساعة 18/8/2014بتاريخ 
 )المصدر: مكتب د. خميؿ الحية(
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 تعديالت الوفد الفمسطيني بخط اليد اير خالليتظ(: المسودة التي 7ابع لمممحق رقم )ت
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 (: مسودة تعديالت الوفد الفمسطيني بخط اليد عمى مقترح الوسيط المصري8ممحق رقم )

 المصدر: مكتب د. خميؿ الحية()م 13/8/2014والمقدم بتاريخ 
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وذلك لتعديل  ،التي قام بيا الوفد الفمسطيني مستوى التدخالتتظير  التي وثيقةال(: 9ممحق رقم ) 

 )المصدر: مكتب د. خميؿ الحية(لو  المقترحات المقدمةأحد الصياغات واأللفاظ الواردة في 
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 (: البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي يشير10ممحق رقم )
 م26/8/2014إلى تفاىمات وقف إطالق نار نيائي بتاريخ 

 )المصدر: مكتب د. خميؿ الحية(
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 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم: أوًل 
 

 : المصادراثانيً 
 .، لبنافدار صادر، بيركت ،30، ط7، ـلسان العرب، (1994)ابف منظكر، جماؿ الديف  .1
 ، سكريا.مـ، دمشؽقدار ال، 4ط، فردات ألفاظ القرآنم(، 2009)بك القاسـ أاألصفياني،  .2
 .، مصر، دار التحرير، القاىرة1، طالمعجم الوجيز (،1980)مجمع المغة العربية  .3
تحقيؽ مجمع المغة العربية، ، 4ط، المعجم الوسيط(، 2004) مصطفى، إبراىيـ، كآخركف .4

 مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة، مصر.
، األمـ (م1945)عام ية ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدول .5

 .الكاليات المتحدة األمريكيةالمتحدة، نيكيكرؾ، 
 

 الكتب العربية :اثالثً 
الدار  ،وتكتيكات وميارات تطبيقية استراتيجيات ؛التفاوض، (2005)إدريس، ثابت  .1

 .العراؽالجامعية، 
درية، سكنسكندرية لمكتاب، اإل، مركز اإلالبعد النفسي لمتفاوض(، 2007إسماعيؿ، نبية ) .2

 مصر.
، مركز البحكث كالدراسات مقدمة في دراسات المفاوضات (،1988أفندم، عطية ) .3

 .، مصرالسياسية، القاىرة
، مؤسسػة شػباب عمم التفـاوض الـدولي والتصـال الدبموماسـي ،(2010األقداحي، ىشػاـ ) .4

 .، مصرالجامعػة، اإلسكندرية
جامعة نايؼ العربية لمعمـك  األزموي، التفاوض في الحدث(، 2011األسمرم، عبد العزيز ) .5

 ، الرياض، السعكدية.ةاألمني
-1987وحماس؛ جدلية التدافع والتواصل والتفاوض "إسرائيؿ"  (،2016بدر، أشرؼ ) .6

 ، مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، بيركت، لبناف.1ط ،م2014
، عمييا ار المترتبةاألحالف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلث، (2013)برغش، ىشاـ  .7

 ، دار الكتب المصرية، القاىرة، مصر.1ط
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مطابع الفرزدؽ،  ،الدبموماسية ماضييا وحاضرىا ومستقبميا (،1985)جماؿ  ،بركات .8
 ، السعكدية.الرياض

معية، ، الدار الجاالتفاوض الناجح؛ مدخل استراتيجي سموكي(، 2011أبك بكر، مصطفى ) .9
 .سكندرية، مصراإل

مدخل استراتيجي ؛ المرجع في التفاوض الناجح(، 2005) أبك بكر، مصطفى .10
 .، مصرسكندريةعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، اإلالدار الجام سـموكي،

 المؤسسة "مجد"، 1، طالعالقات الدبموماسية والقنصمية(، 1986البكرم، عدناف ) .11
 الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف.

كاظمة لمنشر ، 1ط ،العالقات الدبموماسية والقنصمية ،(1985) عدناف ،البكرم .12
 .الككيت ،كالترجمة التكزيع

 .جامعة الجزائر، الجزائر التصديق عمى المعاىدات الدولية، ،(2016) بكغزالة، محمد .13
أعماؿ لجنة البلجئيف في  مستقبل الالجئين الفمسطينيين،(، 1996) تمارل، سميـ .14

 الرباعية، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت. المفاكضات متعددة األطراؼ كالمجنة
، ديكاف المنازعات القميمية في ضوء القانون الدولي المعاصر(، 1992جعفر، نكرم ) .15

 المطبكعات الجامعية، الجزائر.
، جامعة محمد بكضياؼ، محاضرات التفاوض الدولي(، 2016جعيجع، نبيمة، ) .16

 الجزائر.
، مركز تطكير الدراسات العميا كالبحكث في ضميارات التفاو (، 2007جبلؿ، أحمد ) .17

 العمـك اليندسية، القاىرة، مصر.
أصول عممية وميارات  ؛التفاوض، (ت ب.)جماعة، عبد اهلل، كعبد اليادم، أحمد،  .18

 ، جامعة بنيا، مصر.وفنون
اد لمنشر د، دار الح3، طالتجربة التاريخية الفيتنامية(، 1997الحافظ، ياسيف ) .19

 سكريا. كالتكزيع، دمشؽ،
، نسخة النتصارإلى  العدوان عمى قطاع غزة من الحصار(، 2009حديد، محمد ) .20

 .الكتركنية
، المؤسسة الجامعية لمدراسات التفاوض والعالقات العامة، (1993) الحسف، حسف .21

 .، لبنافكالنشر كالتكزيع ، بيركت
 ف.األرد عماف، ،دار إثراء لمنشر، 1ط، مبادئ التفاوض(، 2010) محمد، حسف .22



 

355 
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 ، لبناف.تكنة لمدراسات كاالستشارات، مركز الزي1، ط3، ؼالفمسطينية والعالم العربي
، حماس؛ تشدد عقائدي ومرونة سياسية(، 2009أبك ارشيد، أسامة، كشاـ، بكؿ ) .2

 يركت، لبناف.ب، 47ترجمات مركز الزيتكنة ، ـ2009يكنيك سسة األمريكية لمسبلـ، ؤ الم
الوضع  ؛م2015-2014التقرير الستراتيجي الفمسطيني (، 2016بسيسك، مؤمف ) .3

 ، مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، بيركت، لبناف1، ط1، ؼالفمسطيني الداخمي
)معركة الفرقان(  "اإلسرائيمي"قراءة تحميمية في تداعيات العدوان (، 2009البطة، ناجي ) .4

 ، كمية العكدة، غزة، فمسطيف.ائيمي""اإلسر عمى المشيد 
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، حممة الجرف الصامد في حمبة إقميمية متياوية ،ليندنشتراكس، چػالياك  ،يكراـ ،جكسنسكي .5
 ، فمسطيف المحتمة."أبيب تؿ"، مركز دراسات األمف القكمي، ـ23/7/2014 ،578ع

 نيج، م"اإلسرائيمي"-عالمات الطريق في التفاوض الفمسطيني(، 2010الحسف، ببلؿ ) .6
 .لكتركنيةإمر، مجمة دراسات فمسطينية، نسخة االعتداؿ الذم لـ يث

المواقف العربية والدولية تجاه المقاومة الفمسطينية واتجاىاتيا  (،2014) حماد، مجدم .7
كرقة عمؿ قدمت في مؤتمر "مستقبؿ المقاكمة الفمسطينية في ضكء  ،المستقبمية المحتممة

 .، لبنافدراسات كاالستشارات، مركز الزيتكنة لمـ27/11/2014 "،الحرب عمى قطاع غزة
، كرقة عمؿ قدمت في الحاضنة الشعبية لممقاومة الفمسطينية، (2015)أبك دياؾ، ماجد  .8

بتاريخ "، مؤتمر "مستقبؿ المقاكمة الفمسطينية في ضكء الحرب عمى قطاع غزة
 .، مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، بيركت، لبنافـ27/11/2014

، مجمة الدراسات، إدارة المفاوضات وتنمية مياراتيا في المنظمة(، 1986دىاف، أميمة )ال .9
 ، عماف، األردف.13الجامعة األردنية، ـ

طالق  نحو سياسة وطنية، (2016)الديؾ، حسيف كآخركف  .10 لتفعيل قضية األسرى وا 
 ، كرقة تحميؿ سياسات، المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات كالدراساتسراحيم

 البيرة، فمسطيف .، ـ2016نكفمبر ستراتيجية "مسارات"، الا
 .pdf، نسخة قراءة نقدية في تجربة السمطة الوطنية الفمسطينية، (ت ب.) سعد، كائؿ .11
، منتدل شارؾ الشبابي، العالقات العامة في المؤتمرات(، 2013شحركر، عكني ) .12

 .فمسطيفالضفة الغربية، 
 ، األردف.طيني لئلعبلـ، المركز الفمساعياتواتفاق أوسمو وتد، (2013)شفيؽ، منير  .13
الموقف التركي والقطري من القضية الفمسطينية والمسارات (، 2014شقير، شفيؽ ) .14

، كرقة عمؿ قدمت في مؤتمر "مستقبؿ المقاكمة الفمسطينية في ضكء الحرب المستقبمية
 ركت، لبناف.، مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، بيـ27/11/2014عمى قطاع غزة"، 

 امعةجت، المشروع الوطني الفمسطيني واقع وتطمعا(، 2013) الصالحي، بساـ .15
 .فمسطيف ،ـ هللار  ،القدس المفتكحة، المؤتمر السنكم

، برنامج حل النزاعات؛ نسخة منقحة لممنظور األردني(، 2010الصمادم، زياد ) .16
 .عماف، األردفدراسات السبلـ الدكلي، جامعة السبلـ التابعة لؤلمـ المتحدة، 

 ، عماف، األردف.1، ـ1، عمجمة الدبموماسي األردني، (2010)الطراكنة، فايز  .17
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، معيد 2ع، 34، مجمة اإلدارة العامة، ـاإلعداد لمتفاوض، (1994)الطيب، حسف  .18
 اإلدارة العامة، الرياض، السعكدية.

قضية ، الم2015-2014التقرير الستراتيجي الفمسطيني (، 2016عبد الحي، كليد ) .19
 ، لبناف.الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ، مركز1، ط5، ؼالفمسطينية والوضع الدولي

نسانية والمتغيرات حق تقرير المصير بين المبادئ اإل (، 2001الفتبلكم، سييؿ ) .20
 ، بغداد، العراؽ.13، س22ع، ة العمـك السياسية، جامعة بغداد، مجمالدولية

 مجمة الدستكرة، ات وتغيير قواعد المعبفشل المفاوض (،2013) حمادة فراعنة، .21
 .األردف ،عماف ة،األردني

 مقارنة نقدية بين التجربتين التفاوضيتين الفيتنامية، (2001) عمى فياض، .22
ؤسسة الدراسات الفمسطينية، ، م48، ع12مجمة الدراسات الفمسطينية، ـ ة،والفمسطيني

 بيركت، لبناف.
شؤكف الشرؽ األكسط،  مجمة ،طينيةتجربة التفاوض الفمس(، 1998) عمى فياض، .23

 .74ع
 من حمم الدولة الديمقراطية :التجربة الدبموماسية الفمسطينية، (1996) عمى فياض، .24

 .150ص ،27ع ،7ـمجمة الدراسات الفمسطينية،  مأزق الحكم الذاتي،إلى 
ة؛ اليوية الوطنية الفمسطيني، (2012)أحمد ، بك غكشكأ ،عبد الفتاح ،القمقيمي .25

 .، فمسطيفمركز بديؿ، بيت لحـ، ، كرقة عمؿلتشكل واإلطار الناظمصوصية اخ
، مجمة غير دكرية، المكتب اإلعبلمي لكتائب وفاء األحرار، (2012)كتائب القساـ  .26

 .، غزة، فمسطيفالقساـ
في عممية اتخاذ القرار في السياسة  العوامل المؤثرةالكفارنة، أحمد )ب. ت(،  .27

 ، عماف، األردف.42ع، مجمة دراسات دكلية، الخارجية
، 1ج، م1982الخامسة، لبنان "اإلسرائيمية"  الحرب العربية(، 1984الكيبلني، ىيثـ ) .28

 . ـ1984يكنيك  ي مجمة شؤكف عسكرية، عددمف القسـ المنشكر ف
، مجمة العالقات الدولية في وقت الحرب في الفكر اإلسالمي(، 2013المييبي، فايز ) .29

 ، جامعة المكصؿ، العراؽ.14/2، ع7ـكمية العمـك اإلسبلمية، 
 .، لبناف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية14(، ع1993) مجمة الدراسات الفمسطينية .30
، ، مجمة الجزيرةالتحالفات اإلقميمية في ضوء الحرب عمى قطاع غزة ،محسفصالح،  .31

 ، قطر.الدكحة ،ـ1/9/2014
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معيد ، "رائيلإس"قراءة في صفقة تبادل األسرى بين حماس و(، 2011) محمكد خالد .32
 المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، الدكحة، قطر.الدكحة، 

 .(منقكؿ عنو) ...ـ13/4/1998 ،""، مجمة "الكسطمذكرات فاروق القدومي .33
 المشروع الوطني الفمسطيني: واقع وتطمعات،(، 2013مركز الدراسات المستقبمية ) .34

دراسات المستقبمية كقياس الرأم ، مركز ال2013-1-20كممات المؤتمر السنكم األكؿ، 
 ، فمسطيف.بالتعاكف مع جامعة القدس المفتكحة، راـ اهلل

، ممؼ م2014عمى قطاع غزة  "اإلسرائيمي"العدوان (، 2015مركز الزيتكنة ) .35
 ، مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ، بيركت، لبناف.22معمكمات 

 م2014لفمسطينية خالل حرب غزة قراءة في أداء السمطة ا، (2014)مركز الزيتكنة  .36
مركز الزيتكنة لمدراسات  ،ـ3/9/2014 ،(70، تقدير استراتيجي )وانعكاساتو المستقبمية

 بيركت، لبناف.كاالستشارات، 
، عمى قطاع غزة وانعكاساتو المستقبمية "اإلسرائيمي"العدوان  ،(2014مركز الزيتكنة ) .37

 .، لبنافبيركت ،سات كاالستشارات، مركز الزيتكنة لمدراـ14/8/2014 ،جمسة نقاش
صفقة "وفاء إلى  من عممية "الوىم المتبدد""شاليط"  (، 2012مركز الزيتكنة ) .38

(، قسـ األرشيؼ كالمعمكمات، مركز الزيتكنة 22) "تقرير معمكمات"، سمسمة األحرار"
 .، لبنافبيركت ،لمدراسات كاالستشارات

مركز الزيتكنة  ،م2011ي لعام الفمسطينالتقرير الستراتيجي ، (2011)مركز الزيتكنة  .39
 .، لبنافبيركت ،كاالستشارات لمدراسات

عمى قطاع غزة  "اإلسرائيمي"العدوان ، (8)، تقرير المعمكمات (2009)مركز الزيتكنة  .40
 .، لبنافبيركت ،كاالستشارات ، مركز الزيتكنة لمدراساتم18/1/2009-م27/12/2008

-2006ة في تجربة حماس وحكومتيا قراءات نقدي(، 2007مركز الزيتكنة ) .41
 ، لبناف.الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات مركز ،1، ط، مداخمة شفيق الحوتم2007

 ؛وقائع المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفمسطينية والبعد الدولي(، 2015مسارات ) .42
المركز "مسارات" ، 1ط ،م16/10/2015-15الفرص والمتطمبات الستراتيجية، 

 ألبحاث السياسات كالدراسات االستراتيجٌية، البيرة، فمسطيف. الفمسطيني
المؤتمر السنوي األول: القضية الفمسطينية؛ مراجعة  وقائع(، 2012مسارات ) .43

المركز الفمسطيني ألبحاث "مسارات" ، 1، طالتجربة وآفاق تغيير المسار الستراتيجي
 السياسات كالدراسات االستراتيجية، البيرة، فمسطيف.
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جريدة  ،استراتيجية التفاوض الفمسطينية، والخطط البديمة)ب. ت(،  عكني ،شنيالم .44
 لكتركنية.، نسخة إ58، عحؽ العكدة

-2014التقرير الستراتيجي الفمسطيني (، 2016منصكر، جكني، كالمصرم، ىاني ) .45
، مركز الزيتكنة لمدراسات 1، ط2ؼ الفمسطيني، "اإلسرائيمي"، المشيد م2015

 يركت، لبناف.كاالستشارات، ب
وصياغة  "اإلسرائيمية"-م تجربة المفاوضات الفمسطينيةتقيي(، 2011منصكر، كميؿ ) .46

شباط/  26-25 بتاريخقبرص عقدتيا المؤسسة في في ندكة  كرقة مقدمة ،رؤية جديدة
ت ماضي، تحديات الحاضر، استراتيجيادركس ال ؛فمسطيف" :، بعنكافـ2011 فبراير

 ، لبناف. ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية86ع، 22 الفمسطينيةمجمة الدراسات "، المستقبؿ
"اإلسرائيمية"  مفاوضات السالم الفمسطينيةإلى  نظرة عامة ،(1993) كميؿ ،منصكر .47

 ت.بيرك  ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 14ع مجمة الدراسػات الفمسػطينية، ،وتقويم ليا
بتاريخ  تقرير منشكرة، عمى غز الثالثة  مآلت الحرب ؛توازن الرعب صالح، ،النعامي .48

 ، الدكحة، قطر.مركز الجزيرة لمدراسات، ـ22/7/2014
تقرير منشكر بتاريخ  غزة تحولت بيئة الصراع الداخمية والخارجية،النعامي، صالح،  .49

 ، مركز الجزيرة لمدراسات، الدكحة، قطر.10/1/2013
مركز  ،، تقدير مكقػؼئةالجتياح والتيد حيرة نتنياىو بين؛ ضرب غزةالنعامي، صالح،  .50

 .ـ19/11/2012الجزيرة لمدراسات، 
 م2014قراءة مقارنة لممبادرة المصرية  ؛قطاع غزة عمى العدوان، ، حسيفالنمؿأبك  .51

  ، الدكحة، قطر.المركز العربي لؤلبحاث، ـ11/8/2014، م2012مع تفاىمات 
 
 المقاءات التمفزيونيةو ا: التقارير سادسً 

تفاىمات خاصة بكقؼ إطبلؽ النار في  ،لثامنة مساء بتكقيت جرينتشنشرة أخبار ا الجزيرة، .1
  .ـ21/11/2012 يكتيكب، قطاع غزة،

، لقاء تمفزيكني مباشر عمى قناة "عمى الظفيرم"، تقديـ "في العمؽ"برنامج  خالد مشعل، .2
 .ـ26/11/2012 ، يكتيكب،الجزيرة الفضائية، قطر

 ـ.14/12/2008 ،القدس الفضائية قناةلقاء خاص،  ،خالد مشعل .3
، قناة الجزيرة "في العمؽ"برنامج  ،األنظمة العربية أضرت بالقضية الفمسطينية عزمي بشارة، .4

 .ـ11/8/2014 يكتيكب، الفضائية، الجزيرة نت،
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 .ـ4/2/2009 يكتيكب، ، قناة الجزيرة الفضائية،"ببل حدكد"برنامج  عزمي بشارة، .5
لكف سياسي بعنكاف: القضية الفمسطينية محكر المفاكضات غير المباشرة، صا غازي حمد، .6

خيارات عمى الطاكلة، المجنة السياسية لحركة حماس في النصيرات، غزة، فمسطيف، بيٌث 
 ـ.1/8/2018 ـ،6:00 عمى قناة الجزيرة مباشر،

المجنة السياسية لحركة حماس في المحافظة الكسطى، ، خاصلقاء سياسي  غازي حمد، .7
 ـ.11/1/2018 ـ،6:00، فمسطيف، تسجيؿ صكتي، غزة

 ـ.25/10/2011فضائية األقصى، لقاء حكؿ صفقة "كفاء األحرار"، ، محمود الزىار .8
قناة الجزيرة ، "مباشر معبرنامج " "،إسرائيؿ"تبادؿ األسرل بيف حماس ك ،محمود الزىار .9

 ـ.3/7/2010، مباشر، يكتيكب
 

 سابًعا: المقابالت الشخصية
 اريخالت نوع المقابمة التوصيف الشخصية م
 ـ10/5/2018 شخصية قيادم في حماس، كعضك في كفكد التفاكض د. خميل الحية 1
 ـ5/3/2018 شخصية قيادم في حماس، كعضك في كفكد التفاكض د. صالح البردويل 2
 ـ28/2/2018 شخصية قيادم في حماس، كعضك في كفكد التفاكض م. زياد الظاظا 3
 ـ2/8/2018 بالمراسمة ك في كفكد التفاكضقيادم في حماس، كعض م. نزار عوض اهلل 4
، كمشارؾ في مطمع ،حماسحركة  قيادم في د. غازي حمد 5

 المراسبلتبمع االحتبلؿ  ةمفاكضات الحرك
 ـ136/3/2018 بالمراسمة

 ـ11/3/2018 عممية قيادم في حركة حماس، كخبير دبمكماسي د. أحمد يوسف 6
 ـ15/3/2018 عممية كخبير دبمكماسي  قيادم في )ـ. ت. ؼ(، د. محمود العجرمي 7
 ـ2/5/2018 عممية أكاديمي، كمختص في مجاؿ األمف القكمي د. إبراىيم حبيب 8
 ـ4/3/2018 عممية "اإلسرائيميةأكاديمي، كمختص في الشؤكف " د. ناجي البطة 9
 ـ3/9/2018 عممية "اإلسرائيميةأكاديمي، كمختص في الشؤكف " د. عدنان أبو عامر 10
أسيره محرر ضمف صفقة "كفاء األحرار"، مف  أ. محمود مرداوي 11

 "اإلسرائيميةالضفة، كمختصه في الشؤكف "
 ـ13/4/2018 بالمراسمة

أسيره محرر ضمف صفقة "كفاء األحرار"، مف  أ. محمد الناعوق 12
 غزة، كرافؽ قيادة أسرل حماس في السجكف

 شخصية
 (2عدد )

 ـ29/4/2018
 ـ30/4/2018
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 : المقالت والتقارير الصحفيةاثامنً 
  انظر: ،ـ27/12/2008 ،ةغارة عمى غز  100طائرة حربية تنفذ  60أبناء الجميؿ،  .1

 http:\\www.aljaleelsons.com 
، عامود السحاب بين موقف مصري شيم وحسابات دولية متباينةخالد،  ،األصمعي .2

 ـ.19/11/2012صحيفة األىراـ، القاىرة، 
ممثل الموساد الصييوني يروي كواليس صفقة ، ـ16/10/2012، اإلعبلـ الحربي .3

   /https://saraya.ps/post/24328 انظر:"، شاليط"
، نقبلن عف: 21مكقع عربي  ،قصة حمف العرب مع "إسرائيل" لضرب غزةديفيد،  ،باتريؾ .4

 ـ.31/7/2014تايمز،  نيكيكرؾ
ترجمة: ، التحالف "اإلسرائيمي" مع العرب ضد حماس خالل حرب غزة ،بارئيؿ، تسفي .5

 ـ.27/9/2014 ،ففمسطيف اآل
حركنكت، أ، يديعكت "إسرائيلـ"الجرف الصامد: نياية ميينة ل ،برنياع، ناحكـ .6

 .ـ28/8/2014صحيفة األياـ، راـ اهلل،  :ـ، ترجمة28/8/2014
لديف القساـ كألكية الناصر صبلح كتائب الشييد عز ا صادر عف ،(1بيان عسكري رقم ) .7

 .ـ26/6/2006 ،القساـ كتائبمكقع  ،المفقكدحكؿ الجندم  ،الديف كجيش اإلسبلـ
كتائب الشييد عز الديف القساـ كألكية الناصر صبلح  صادر عف ،(2بيان عسكري رقم ) .8

 .ـ1/7/2006 كتائب القساـ، مكقع ،حكؿ الجندم المفقكد ،الديف كجيش اإلسبلـ
 .ـ21/11/2012، اتفاق وقف النار يدخل حيز التنفيذ؛ غزة، بالعربي بي بي سي .9
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 لكترونية: الصحف والمواقع اإل اتاسعً 
 تاريخ النشر مكان اإلصدار اسم الصحيفة م
 الحياة 1

 
 

( 17/7/2008) -( 20/10/2006) -( 11/7/2006) لندف
 (6/1/2009) -( 2/1/2009) – (2008، 4715)عدد 

(7/1/2009) - (8/1/2009) - (10/1/2009) 
(11/1/2009 )- (13/1/2009 )- (14/1/2009  )
(17/1/2009 )- (19/1/2009) - (1/4/2009 )
(4/6/2009) - (1/12/2009 )- (2/4/2011) 
(14/10/2011) - (19/10/2011 )- (20/11/2012) 
(21/7/2014) - (30/7/2014) - (5/8/2014) 
(27/8/2014) - (29/9/2014).  

 (17/12/2008) -( 20/10/2006) - (11/7/2006) لندف القدس العربي 2
(24/12/2008 )- (26/12/2008) - (2/1/2009) 
(20/1/2009) - (24/4/2009 )- (19/8/2009 )
(2/7/2010 )- (8/2/2011 )- (15/4/2011)  
(13/10/2011) - (14/10/2011) - (18/10/2011) 
(21/11/2012) - (16/7/2014 )– (24/7/2014 )
(26/7/2014) - (28/7/2014) - (4/8/2014 )
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