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 مراجعة لكتاب الحياة مفاوضات

 عبد الستار قاسم

 2008/أيلول/1

جامعة النجاح الوطنية كتاب للدكتور صائب عريقـات        /صدر مؤخرا عن عمادة البحث العلمي     
وقد رافقت اإلصدار حملة إعالمية كبيرة خاصـة بعلميـة الكتـاب            . الحياة مفاوضات بعنوان  

ستاذ الدكتور رامي الحمد اهللا، رئيس جامعـة        ر األ وقد صد . ومهنيته وبتحكيمه من قبل علماء    
إن قيمة هذا الكتاب جعلتني مهتما بتولي طباعته ونشره ليكون بـين            : "النجاح للكتاب قائال بأنه   

 يعتبر أرضية متينة غنية وقوية للدارسين، وال أبالغ إذا          – بحق   –أيدي القراء والمفكرين، ألنه     
 ."نا الحاضرإنه من أهم الكتب السياسية في وقت: قلت

 الفلسـفة السياسـية   : قرأت الكتاب، ووجدته يخوض حديثا في ثالث مجاالت رئيسـية وهـي           
الكتـاب ال   . الخاصة بالمفاوضات، منهجية التفاوض، واألمور الفنية الخاصة بعملية التفاوض        

يتحدث بمجمله عن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية مباشرة، وإنما يتناول مسألة المفاوضات           
بصورة عامة كنشاط شبه يومي لإلنسان سواء على مستوى األفراد أو الجماعات أو الـدول؛               
لكن القارئ ال يخيب تقديره إذا ظن بأن الكتاب معني بصورة أساسـية بعمليـة المفاوضـات                 
الدائرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين منذ زمن بعيد، والتي يشكل الدكتور صائب أحد أقطابها             

 .الفلسطينيعن الجانب 

دونت الكثير من مالحظات حول الكتاب بترتيبه ومنهجيته وأفكاره، وسـأطرحها فـي هـذه               
إنما أشير أو إلى أن الفائدة الموجودة في الكتاب تتركـز           . المراجعة بقدر كبير من االختصار    

بصورة كبيرة في األمور الفنية الخاصة باألداء التفاوضي مثل الحرص على مظهـر معـين،               
ع بلباقة الحديث، والقدرة على فهم الطرف اآلخر، وقراءة المشاعر وما خلف الكلمـات،              والتمت
لكن هذا األمر ال يخلو من قضايا أرى أن الكاتب قد أثقلها وأخرجها عن سياق الحذاقـة                 . الخ

 .في التفاوض، وسآتي على ذكر بعضها الحق

  عنوان الكتاب

ة، وهو ال يقسو على اإلنسان فقـط وإنمـا          قاسي حدي بصورة    مفاوضات الحياةعنوان الكتاب   
ال شك بأن المفاوضات ال تغيب عـن الحيـاة اليوميـة لإلنسـان              . على مفهوم الحياة عموما   

. والشعوب، لكنه ليس من الحكمة أو اإلنصاف أو العدل أن نختصر الحياة بأنهـا مفاوضـات               
.  نكاد نحصـرها   أغلب نشاطات اإلنسان ليست مفاوضات، وهي تندرج تحت عناوين كثيرة ال          

اإلنسان يخطط مثال لمستقبله، ويبذل جهودا في مزرعته أو متجره، ويعمل على تنمية قدرات              
لتجـاذب معـه أو     لأبنائه، ويقرر حول طعامه وقيامه وترحاله، الخ دون أن يحتاج طرفا آخر             

 .ليفاوضه

سـقاط لتجربـة    العنوان عنيف ألنه يقيد الحياة بصورة تعسفية بحيث يمكن تفسيره على أنه إ            
ربما هو إعذار مـن خـالل التأكيـد         . شخصية قد ال يكون الكاتب مرتاحا لها على اآلخرين        
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كان من الممكن صـياغة     . المفرط على صحة المسار التفاوضي الذي سار به الدكتور صائب         
 . على نواحي الحياة المختلفةأهمية المفاوضات بدل تأكيد سطوتهاعنوان مختلف يؤكد على 

 الفنية في الكتابةالنواحي 

 :هناك عدد من النواحي الفنية الكتابية التي كان من المفروض أخذها بالحسبان، أذكر منها

الكتاب عبارة عن تجربة شخصية وليس بحثا علميا، وموقعه للنشر ليس فـي عمـادة                -1
لنشر مثل هكذا   مة بالتجارب الشخصية، وهي جاهزة      هناك دور نشر مهت   . بحث علمي 

، وإذا كـان لـي أن أقبلـه          إال ما نـدر    حية البحثية، الكتاب ليس موثقا    من النا . كتاب
 .الفنية للتفاوضمور األأكاديميا، فإنني أقبل بعض أجزائه لتكون مقدمة في 

فمـثال يـذكر    . الكتاب يكرر نفسه باستمرار، ويعيد ذات األفكار بين الحين واآلخـر           -2
، ويكررها في صفحة    12الكاتب المصالح كأساس لتصرفات الناس والدول في صحة         

16 ، 

 وكـذلك النقـاط     .عبارة العوامل المشتركة بين البشر مكررة في عدد مـن المواقـع           
 .المشتركة بين المتفاوضين، وفهم الطرف اآلخر وتفهمه

كثير من الفقرات قصيرة جدا وال تؤدي غرضا ألنها غير مشروحة وغير متسلسـلة               -3
دة البحث يتم ترتيبها في فقرات، تبـدأ        من المعروف في البحث العلمي أن ما      . منطقيا

. كل فقرة بفكرة محمولة في الجملة األولى، ثم تلي الجملة عدة جمل شـارحة للفكـرة         
بعدها يتم االنتقال إلى الفقرة التالية والمربوطة منطقيا ومعلوماتيا بالفقرة التي سـبقت،             

البداية، وكـذلك   الصراع رافق البشر منذ     : " تقول 8فمثال، هناك فقرة صفحة     . وهكذا
هذه جملة هامة جدا تحتاج إلى مجلد إلثباتها، وال يستطيع صاحب علـم             ." المفاوضات

إن : ما نريد قوله هنا هـو     : "79تقول فقرة أخرى في صفحة      . أن يقولها ويدير ظهره   
أهم ما يجعل المفاوضات عملية ناجحة تستند على قدرتنا على فهـم طبيعـة البشـر،                

 للمصالح التي نحاول أن نتوصل إليهـا، والقاعـدة المشـتركة            واالستعداد، وتحديدنا 
كـل ذلـك    . ستراتيجية محـددة  ل إليها مع الطرف اآلخر من خالل إ       المتوجب التوص 

الحظ هنا أن كلمة االستعداد بدون مزاوجـة        ." وغيره يتحد ليكون أدوات للمفاوضات    
دها، وهي تبقـى    أما طبيعة البشر فقد عجز العلماء حتى اآلن عن تحدي         . مع أي شيء  

موضوع أبحاث علمية معقدة وشائكة وفي مختلف حقول العلم، وال أظن أن المفاوض             
 .الفلسطيني سيكون قادرا خالل العقود القادمة على فهم طبيعة اإلنسان

التسلسل المنطقي في كل الكتاب متضعضع، والمواضيع متداخلة بطريقة هشة غيـر              -4
صـحيح أن  . دحم بأفكار متناثرة من هنا وهناك    التي تز  15اقرأ مثال صفحة    . انسيابية

األفكار لها عالقة بالموضوع، لكن انسيابيتها معدومة، ولم تستوف أي فقرة حقها فـي              
تبدأ الصفحة بالحياة مفاوضات، ثم تنتقل إلى المفاوضات االختيارية، ثم كون           . الشرح

ـ               دم عيبيـة   المفاوضات علم  يقوم على تداخل العلوم، ثم مصالح المفـاوض، ثـم ع
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أفكار متسارعة وكأن الكاتب يحمل في عقلـه        . المفاوضات، ثم دراسة الطرف اآلخر    
 .وزرا يريد أن يلقيه

 النواحي الفلسفية

 :يحتوي الكتاب على عدد من األغلوطات الفلسفية والشروخ المنطقية أذكر منها

 ربما يـأتي  ." فحيث وجدت المصالح وجدت الصراعات    : "6يقول الكتاب في صفحة      - أ
يتفـق هـوبز، الفيلسـوف      . أحدهم بالقول بأنه حيثما وجدت المصالح وجد التعـاون        

هذه جملـة   . البريطاني مع الدكتور صائب، لكن لوك سيجد صعوبة كبيرة في الموافقة          
تحمل تعميما واسعا جدا وال يمكن أن يحيط بتاريخ العالقـات اإلنسـانية البينيـة، أو                

 .عالقات اإلنسان بمحيطه

فأينما . من البديهي والطبيعي أن نثير مثل هذه التساؤالت       : "7 في صفحة    يقول الكاتب  - ب
ويقـول  " .ياتاوجدت الصراعات كانت المفاوضات وكلتاهما وسيلة للوصول إلى الغ        

إذا ما كانت الصراعات حتمية، وجزءا من حياتنـا         : "13في ذات السياق في صفحة      
ن تحتوي هاتان الجملتـا    ."اتنا أيضا حتمية، وجزء من حي     –اليومية، فإن المفاوضات    

على أغلوطة فلسفية كبيرة وهي أن االشتقاق ليس من جنس االفتراض األساسي وليس             
في المنطق، يتم وضع افتراض أساسي من قبل الكاتـب ويـؤمن هـو              . مشموال فيه 

بصحته، ثم ينحدر في اشتقاقات متتالية متتابعة يستند كل واحد منها على الـذي قبلـه                
فمثال أقـول أن المطـر      . ا فيه؛ وإال فإن االشتقاق يكون غير صحيح       ومشمول ضمني 

يهطل فقط عندما تتواجد الغيوم؛ لكنني أرتكب خطأ جسيما إذا قلت أن السماء ستمطر              
 .قد تكون الغيوم ممطرة وقد ال تكون. ألن هناك غيوما

، الدكتور صائب في هذا االشتقاق أعاله يضع افتراضا أساسيا ال يسـهل األخـذ بـه               
إذا كانت الصراعات حتمية فإن وسائل وأسـاليب        . ن السياق عويضع اشتقاقا خارجا    

المفاوضـات  . خوضها تتعدد ومن ضمنها االستسالم ومواصلة الحروب والمفاوضات       
لنا فـي   . هي عبارة عن شكل من أشكال خوض الصراع، وليست هي الشكل الوحيد           

راعات هي تاريخية الحدوث، وال    هذا فضال عن أن الص     .التاريخ عبرة في هذا المجال    
وضـع  األساسي م وإذا كان االفتراض    . أستطيع أن أجزم بحتميتها من الناحية العلمية      

 .شك فإن االشتقاق موضع شك أيضا

إال أن العامل المشترك بين السلوك التفاوضي لألمـم         : "12 يقول الكاتب في ص      -ت
إذا ." وكأنها عبيد لمصـالحها   والشعوب المختلفة يكمن في أن األفراد كالدول تتصرف         

تتبعنا التاريخ، كثير من األمم تتحرك وفق مسائل أخرى غير المصالح مثل األمم التي              
صالحها في النهايـة    بما يقول أحد أن هذه األمم تبغي م       ر. تريد أن تنشر دينا أو فكرة     

عليـل  هنا ال أستطيع تفسير المادي بالغيبي، أو إعطـاء أي ت  . ألنها تريد ثواب اآلخرة   
المادة العلمية تستند على السببية، والغيبي ال يفسر المادي ألنني          . ليس من جنس العمل   

 .الغيبي على الرغم من إمكانية وجود اليقين اإليمانيألقل لست عارفا بعلى ا
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الحياة مفاوضات بالنسبة للبشر، ما سنحاول التأسيس       : "15تقول الفقرة في صفحة     -ث
. امل المشتركة بين البشر إلحالل التعاون محـل الخصـام         له في هذا المؤلف هو العو     

قطع ." إذ أن المفاوضات حاجة   . وأن المفاوضات ليست أداة من أدوات الضرورة فقط       
الكاتب هنا كل شك وأكد على أن الحياة مفاوضات بالنسبة للبشر، لكنـه فشـل فـي                 

ن النـاس علـى   المفاوضات ال تجري بين البشر وإنما بـي  . التمييز بين البشر والناس   
اعتبار أن البشر لم يصبح إنسانا إال بقدراته التمييزية والتي من ضـمنها المحادثـات               

 .أال نرى بأن القرآن ال يخاطب البشر وإنما الناس. البينية ونقل المعلومات

أرجـو             . أن الـدكتور صـائب يعتبـر المفاوضـات حاجـة          المشكلة األكبر هنا هي     
يعيـة فـي            س في هذا المجال ألن الحاجـة تتعلـق بـأمور طب           مراجعة أهل علم النف   

ال يوجـد   . ، بينما الضرورة تتعلق بالحراك اإلنساني في زخم الحيـاة         التكوين البشري 
إطالقا في البحث العلمي اآلن ما يفيد بـأن المفاوضـات حاجـة، وكأنهـا كالطعـام                

دى اإلنسـان مـع اتسـاع       والشراب، وإنما يوجد الكثير من الضرورات التي تتبلور ل        
 الحاجة لها بعد طبيعي، بينما الضرورة لها بعـد تـاريخي           .تعامله مع محيطه والبيئة   

وهنا أنوه بأن الدكتور صائب يستعمل كلمة طبيعي كثيرا، وهو اسـتعمال            . واجتماعي
قد يقبل االستعمال على المستوى الشعبي، لكنه غير مقبول         . خاطئ من الناحية الفلسفية   

 .مستوى العلميعلى ال

الكل يحرص على إحالل التعاون محـل الخصـام،         : "14يقول الكاتب في صفحة     -ج
من هم هؤالء الكـل؟ هـذه       ." ومراعاة المصالح من خالل بناء األرضيات المشتركة      

جملة يجب أال يجرؤ عالم على قولها ألنها تتضمن تعميما واسعا يشمل كل من فـوق                
 وهل إسرائيل احترمت يوما هذه القاعـدة التـي          .التراب، وربما من هم تحت التراب     

 يتحدث عنها الدكتور صائب؟

يبدو ." لكل البشر، المفاوضات تكون عملية اختيارية     : "15يقول الكتاب في صفحة     -ح
هنا أصبحت  . أن الكاتب قد نسي أنه كتب أن المفاوضات حاجة وأن الحياة مفاوضات           

 .اختيارية وليس حتمية

فالكل يسعى للعيش الحر، المستقر، اآلمن، المزدهر       : "13ة  يقول الكتاب في صفح   -خ
. هذه عبارة غير صحيحة بتاتـا     ." بعيدا عن آالم الحرمان والفقر والنقص في الموارد       

هناك في األرض طماعون ومستغلون وجشـعون ومحتلـون، وال يمكـن أن نطلـق      
الشر يطغى فـي    تعميمات سلوكية مطلقة ونحن نرى بأم أعيننا كما يرينا التاريخ بأن            

هناك من ينهبون ثروات الشـعوب، ويتربعـون علـى أمجادهـا،            . كثير من األحيان  
 .، الخآلخريناويلحقون الظلم ب

المفاوضات ليست مباراة أو معركة، إنها الطريقة إلى تحقيـق          : "هناك عبارة تقول  -د
 وفي عبارة أخرى قـال    ." المصالح واألهداف والتطلعات وحماية الحقوق والمنجزات     

إنه يضيف أل التعريـف إلـى طريـق ووسـيلة           .... الكاتب بأن المفاوضات الوسيلة   
كأن الكاتـب يريـد أن      .  بينما تشكل المفاوضات طريقة نحو تحقيق المصالح       ،للحصر
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المفاوضـات،  . يعكس تجربته مع اإلسرائيليين ونظرته إلى طريقة الحل على قرائـه          
 .ارة عن طريقة وليست الطريقةتاريخيا، عبارة عن وسيلة وليست الوسيلة، وعب

ز ال يجو " وهل نحن جميعا مجموعة من المفاوضين؟     : " يقول الكاتب  17في صفحة   -ذ
كلمة جميعا تعبر عن كيف، في حين       . ع بين كلمة تعكس كيفا مع كلمة تعكس كما        الجم

 .بينما تعبر الثانية عن فرديةعن كم، وتعبر األولى عن جماعية، تعبر كلمة مجموعة 

بعد ذلك سنخصـص  " هناك فوضى علمية عندما يقول الكاتب بأنه  18لصفحة  في ا -ر
، وكيفيـة الوصـول إلـى       قةيمساحة للفرضية، ونحاول أن نميز بين الفرضية والحق       

الفرضية عبارة عن تخمين ذكي لما      : يا دكتور صائب  . الحقيقة من خالل االفتراضات   
 يؤكد البحث صحة الفرضـية       تكون عليها نتيجة البحث، لكن من المحتمل أن        نيمكن أ 

أما كيف يمكن أن تصل إلى الحقيقة عن طريق االفتراضات؟ االفتراضـات            . أو ينفيها 
بني عليها وكأنهـا    يو) وليس الباحث (عبارة عن قواعد نظرية أساسية يعتمدها الكاتب        

، يضـع الكاتـب عنوانـا اسـمه         113في صفحة   . الحقيقة، وهذا أسلوب غير علمي    
يبدأ بالحديث عن االفتراضات، وكأن الكاتب ال يميز بين الفرضـية  الفرضية، ومن ثم   

 .واالفتراض

 وصفحات أخرى يخلط الكاتب بين كلمتي فهم و تفهم، ويستعملهما           57في صفحة   -ز
دنا أن نفهم الطرف اآلخر في المفاوضات، وبعـد         يير. على أنهما تفيدان ذات المعنى    

ات هو فهم الطرف اآلخر لكي نستطيع       ما هو مطلوب في المفاوض    . ذلك يريدنا تفهمه  
 .تدبر خطواتنا القادمة، أما تفهمه فتحمل معنى إيجابيا بمعنى القبول بطرحه

 مواضيع الكتاب

يلمس الدكتور صائب على مواضيع عدة في الكتاب تتركز أغلبهـا حـول فنيـات العمليـة                 
عة يطلب منا أن    التفاوضية، لكنه يطرق مواضيع أخرى بسرعة ويعطي حولها استنتاجات سري         

 :من هذه المواضيع. نأخذ بها

يقول الدكتور صائب في عدد من المواقـع أن المفاوضـات           . المصالح والمواقف  -1
: 58فمثال يقول فـي صـفحة       . يجب أال تكون وفق المواقف وإنما فق المصالح       

فيجب عند معرفة التناقض في المواقف دراسة أسباب اتخاذ هذه المواقف من كل             "
 أن المواقف تتطور استنادا لما نراه لمصالح نريد الحفـاظ عليهـا             طرف، وسنجد 

وبالتالي وبدال من التركيز على المواقف، يتم التركيـز علـى           . وعدم المساس بها  
جـاد حلـول تسـتوعب مصـالح        المصالح، وعندها تكون االحتماالت كبيرة إلي     

هنا ال يشير الدكتور صائب إلى كيفية تبلور هذه المصالح وفيمـا إذا             ." األطراف
فمثال ما هي المصـالح التـي حكمـت          .كانت مشروعة وفق معايير معينة أم ال      

الصهاينة في االستيالء على فلسطين بمعاونـة البريطـانيين؟ أم علـي أن آخـذ               
ليون بعد أن شردوا الشعب وقتلوا العبـاد وخربـوا          المصالح كما يعرفها اإلسرائي   



 6

 في العملية التفاوضية، وهل علي أن       البالد؟ هل من طريقة لقياس مسألة المصالح      
 أفهم المصالح بجذورها التاريخية أم بواقعها القائم؟

المواقف هي التي تحدد المصالح، والمواقف نابعة أصال من األهداف اإلستراتيجية           
يـا ومحفوظـة    مة لنفسها وفق إجماع وطني أو قومي ومدونة كتاب        التي تختطها األ  

مفاوض ال يذهب إلى طاولة المفاوضات ليشرح مواقفه، وإنما         دستوريا وقضائيا، ال  
 لكن المواقف تبقى هي الهادي لعمليـة بلـورة          زء منها، ليحصل على طلباته أو ج    

فاوض أنـه ال    أما إذا رأى الم   . المصالح وطرحها، وتبقى حية في ذهن المفاوض      
 .مفر أمامه إال تقديم تنازل، فعليه أن يعود إلى أمته ليغير المواقف

عمـل   للميثاق الوطني الفلسطيني، ولم ن     نحن مثال وقعنا اتفاق أوسلو وهو مناقض      
هذا كان جريمـة بحـق الشـعب        . على تعديل الميثاق إال بعد سنوات من التنفيذ       

امة دولة فلسطينية، لكنها حتى اآلن لـم        أما إسرائيل فتقول إنها مع إق     . الفلسطيني
. تغير من نظريتها األمنية التي تقول بأنه ال دولة غربي النهر غير دولة إسرائيل             

أنا أعلم أن   لماذا علينا نحن أن نغير مواقفنا، وال نطلب من إسرائيل ذات الشيء؟             
 ولـيس (نا بمواقف جوفاء ويغرقنا في وحل االحتياجـات         المدرس األمريكي يشبع  

وإذا . المالية، وفي المقابل يزود إسرائيل بمزيد من األسلحة التدميريـة         ) الحاجات
كانت المسألة مصالح وليست مواقف فإنه من المحتمل أن نبيـع األقصـى بعـدة               

، ونوفر بعـض المـال      مليارات ونبني مسجدا أكثر جماال واتساعا من القائم حاليا        
 .دة والنزهةللبغد

أخالقيـة أو   ماديـة أو    تكون  المواقف والتي يمكن أن     المصالح مرتبطة مباشرة ب   
فمثال ال توجد لدى بعض الناس      .  متعددة خية أو تربوية أو مزيجا من أصناف      تاري

وهناك . أي مصلحة مادية فوق مصلحة وحدة األمة التي يرون من خاللها عزتهم           
 من ال يقبل أبدا مبادلة بما يشعر أنها كرامتـه الشخصـية بكـل الجـاه والمـال                 

وهناك بالتأكيد من يرتضي لنفسه الذل والعار مقابل أن يكون باإلعالم           . والسلطان
كما أن المصالح يصعب تعريفها، وهي ذات مدى قصـير          . أو إلى جانب السلطان   

ألمـم بالتحديـد    ا، ومصالح   جذاب، ومدى بعيد يحتاج إلى جهود طويلة ومضنية       
فة مـن أجـل تحديـدها أو        تحتاج إلى تضافر جهود علمية ووطنية وأخالقية مكث       

 .تغييرها وفق معايير إستراتيجية جديدة

تحدث الدكتور صائب كثيرا عـن المصـالح، لكنـه أشـار            . المصالح والقوة -2
تحقيق المصالح يحتـاج إلـى إرادة       . باستحياء إلى القوة الالزمة لتحقيق المصالح     

ة عناصـر القـوة كثيـر     . وأصدقاء وموارد وأسلحة وأخالق وبحث علمي، الـخ       
 كان للمصالح علـى أي       حصرها، وهي ال مفر من توفرها إذا       ومتنوعة ويصعب 
ـ     . مستوى أن تتحقق   فـاألفراد  : 128-127 ص ص    ييكتب الدكتور صـائب ف

كالدول عبيد للمصالح في السعي وراء تحقيق المصالح تكون التحالفات واالتفاقات           
، يكونون   كالدول أيضا  يم الغنائم، فاألفراد  والمؤامرات، ويكون تبادل األدوار وتقس    
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. أقوياء، أو يجدون تحالفات من أقوياء تمكنهم من مواجهة من هم أقـوى مـنهم              
وما دام هناك بشر لن تكون هناك تحالفات أو شـراكات           . فالقوة في السياسة نسبية   

صراعات، أو حالة عداء أو تنـافس       كون هناك    كما لن ي   تماما. أو صداقات دائمة  
عليك دائما قراءة هذه التغييرات بشـكل       . ات والصيرورة إنه عالم المتغير  . مستمر

واضح أن الكاتـب مرتبـك أو       ." جيد حتى تستطيع حماية ما تعتقد أنه مصالحك       
في ذات الفقرة يقفز من موضـوع       . ممزق، وال يعرف الضبط ماذا يريد أن يقول       

ات تحدث عن التحالف  . إلى آخر، وال يركز بوصلة منطقية لكي نفهم من الفقرة شيئا          
والمؤامرات، وعن االستمرارية، ولخبط بين المتغيرات والتغييرات، وعن القـوة          

على أية حال، أتى على سيرة القوة ولم يكمل، وأتت جملته حول القـوة              . ونسبيتها
 .بدون أي عمق أو ترابط مع ما قبلها وما بعدها

 كمـا أن    ال ضرورة للخجل في القول بأن المصالح التي ال تسندها قوة ال تتحقق،            
 .الحق الذي يفتقر إلى القوة يبقى تائها في سراديب وعود األقوياء

 74استكماال للطرح الخجول جدا حول القوة، يكتب الدكتور صائب في صـفحة             
أما فيما يتعلق بقوة الشركة، أو قوة الطرف اآلخـر مـن المـدافع              : "الفقرة التالية 

األفضل لك أن تتفاوض، وإذا    واألسلحة، فكلما زادت قوة من يواجهك، سيكون من         
ما كانت المعادلة تعتمد على منطق القوة عند الطرف اآلخر، فإن معادلتك يجـب              

هذا حديث مأسـاوي، ولـم      ." أن ترتكز على قوة المنطق، وبناء أفضل التحالفات       
. يقبل أشد منظري الخضوع من الفالسفة من طرح أفكار عجيبة من هذا القبيـل             

. لنا إن علينا أن نحزم أمتعتنا ونرحل من فلسطين نهائيا         كأن الدكتور صائب يقول     
قوة المنطق ضرورية، لكنها ال تشكل أبدا بديال للقوة؛ وإذا كان ينظر أحـد إلـى                
تجربة الهند فإنها تجربة لم تخل من قوة الزخم الشعبي الذي فرض نفسـه علـى                

 طاغيـة  المنطق وحده ال يستطيع إنجاز شيء جوهري في مواجهة قوى   . بريطانيا
 . ا أي رادع أخالقيهال تحترم قيما إنسانية وال يردع

المفاوضات ال تبدأ عندما يكون اإلنسان ضعيفا، وإال تحولت إلى استجداء من قبل             
طاولة المفاوضات تحتاج إلى ندية، والنديـة ال تتحقـق إال           . الضعيف عند القوي  

لفلسطينية الذهاب إلى   اختارت القيادة ا  . بوجود طرفين أو أطراف ذات ندية بالقوة      
طاولة المفاوضات وهي في أضعف حاالتها، ولهذا بقيت تأمل بالحصـول علـى             

بعـد  . شيء جوهري يتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ولكن دون طائل         
إلفـراج  اسنين طويلة، يحصل الطرف الضعيف على فتح حاجز هنا أو هناك، أو             

ضات تتطلب قوة معنوية ومادية وأخالقية      المفاو. عن عدد قليل من األسرى وهكذا     
وعسكرية ومنطقية، وإال تضيع اآلمال في غياهب الضعف الذي يتم تبريره بقـوة             

إسرائيل اآلن لن تعطي الفلسطينيين إال ما يتسلون به في حياتهم اليومية،            . المنطق
 .وستستمر في إجراءاتها التقليدية ما لم تجد من يردعها بقوة
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ئب في الفقرة المشار إليها أعاله من المفـاوض بنـاء أفضـل             يطلب الدكتور صا  
-125لكنه يأتي في صـفحات      . التحالفات، وال يفصل لنا كيف نبني هذه األفضل       

يريـد  .  ليقول لنا ماذا يعني من خالل قصة األرنب المتحالف مـع األسـد             127
ا ذوه. هالدكتور أن يتحالف مع أسد دون أن يذكر لنا األسد الذي وقع االختيار علي             

أن يبحث عن أسباب القوة أوال فـي        على المرء   . بحد ذاته أيضا عبارة عن اتكال     
داخله، ومن ثم في بيئته، وبعد ذلك في قوى خارجية قد تمد لـه يـد العـون أو                   

حلفـاء  . التعاون المتبادل، أما الذي يصر على ضعفه فلن يجد أحدا يتحالف معـه            
مة العربية، وهو يطالبهم لدعمـه فـي        المفاوض الفلسطيني من العرب يبيعون األ     

 .مواجهة إجراءات إسرائيل اليومية في تهويد األرض واقتالع الناس

يدعو الدكتور صائب إلى التفاوض عندما يكتسب العدو المزيد من القوة مسـتندا             
على قوة منطق الضعيف، ولكنه ال يذكر للقارئ بأن إسرائيل وأمريكـا تؤمنـان              

ات الدولية، وطالما رددت إسرائيل بأن سياستها تقوم على         بنظرية القوة في العالق   
ردع العرب عسكريا مجتمعين ومنفردين؛ وطالما رددت أمريكا بـأن السـالم ال             

خصـوم  . يتحقق في المنطقة العربية اإلسالمية إال بوجود إسرائيل قوية عسكريا          
أصـحاب  الدكتور صائب يؤمنون بالقوة على الرغم من أنهم يبدون أحيانا قليلـة             

 ال يتحلون بأي قيمة أخالقية إنسـانية        ممنطق بخاصة في أوقات االسترخاء، لكنه     
ولهذا من الصعب علـى المفـاوض أن        . عندما يشعرون بأن مصالحهم في خطر     

 .ينجز شيئا إذا لم تعرف إسرائيل أن الذي يواجهها قد تمرن على رفع األثقال

 للقارئ، وهـي مكـررة فـي       هناك أوامر صادرة في الكتاب    . األوامر للقارئ -3
ين في المفاوضات في صفحة      يقول الكتاب في معرض توجيه المستجد      .مواقع عدة 

..." وعليك أن تتذكر أن أصعب مرحلة في بناء الجسر هـي البدايـة،              : "... 80
في البداية عليك أن تدرك ومهما كانت الخلفية التي ترى بها من يجلـس              : "ويقول

ارب الماضي، أو ما كونت من أفكار سلبية قد تصـل  أمامك، ومهما كانت حدة تج    
 تفـتح صـفحة     نإلى حد الكره والحقد والخوف وعم الثقة، تذكر أنك على وشك أ           

 ."عليك أن تبدأ من جديد، فأنت تبحث عن األمور المشتركة. جديدة

أرى أن من حق الناجح في أمر ما أن يقدم نصائح لمن يريـدون خـوض حقـل                  
كـل الطـاقم   .  من يفشل أن يصـدر أوامـر لآلخـرين   عمله، لكنه ليس من حق  

الفلسطيني المفاوض فاشل، ولم ينجز أي وعد من الوعود التي قطعها على نفسـه              
للشعب الفلسطيني، وقاد البالد إلى مزيد من التدهور علـى المسـتويين الـداخلي              

 التجربـة  عيد الدكتور صائب التفكير بكـل هـذه  هم أن يمولهذا من ال  . والخارجي
لـو  . عشرين عاما قبل أن يعطي القارئ أوامر وإرشاد       مدى  اشلة الممتدة على    الف

 .كانت األوامر مجدية لحقق المفاوض الفلسطيني شيئا

يحاول الكاتب من جملة التناقضات الداخلية الموجودة       . استدرار عطف القارئ  -4
 حاول مخلصا ولـم     هفي الكتاب أن يستدر عطف القارئ وكأنه يريد أن يقول بأن          
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هـذه الصـفحات مليئـة بفوضـى        . 80-77هذا واضح في الصفحات     . يستطع
 .المصطلحات، وتخلو من التركيز، ويغلب عليها الطابع االنفعالي

ظهرت في الغرب بخاصة فـي الواليـات        . مدرسة األداء التفاوضي الغربي   -5
المتحدة األمريكية مدرسة تضع إرشادات للمفاوضين الضعفاء الذين ال يملكون قوة          

لضغط، وهي منتشرة اآلن في العالم ويتم تدريسها للمتدربين الشباب في مراكـز             ل
نشأت هذه  . أو منظمات غير حكومية تعني بمواضيع حل النزاعات وتحقيق السالم         

المدرسة بسبب تردد مثقفين ومفكرين وسياسيين من شعوب مضطهدة أو مظلومة           
لقد . قوي بتوقيع الضعيف  وض والتوصل إلى حلول تحسم األمور لصالح ال       في التفا 

فشلت ممارسة القوة الغاشمة في إنجاز حلول بخاصـة فيمـا يتعلـق بالقضـية               
 . الفلسطينية، وكان ال بد من بحث عن بدائل

 راية العلم   لجأ الغرب إلى تجنيد مثقفين فلسطينيين وعرب من خالل المال وتحت          
ويج الثقافة والفكر   إدارة منظمات غير حكومية تعمل على تر      والبحث العلمي لفتح و   

يحتـاج هـؤالء    . الغربيين وذلك لتسهيل تمرير الحلول الغربية للقضية الفلسطينية       
المثقفون إلى الكثير من الوقت لصناعة فئة قوية تعمل في أوساط الناس، وتتصـل         

نجحت الدول الغربيـة    . مباشرة بالدول الغربية حول أفضل السبل لتليين المواقف       
، ووظفت وسائل إعالمها للترويج ألشخاص يتبنون أفكارها        في إقامة نقاط ارتكاز   

 ماليـين   هـؤالء األشـخاص يتربعـون اآلن علـى        . ليصبحوا زعماء وطنيين  
 .ة واسعة محلي وخارجية إعالميالدوالرات، ويتمتعون بتغطية

هناك جزء ال بأس به من كتاب الدكتور صائب عبارة عن نسخ لألفكار الغربيـة               
أدعو القارئ لتفحص الفصل الثاني، الجـزء       . نطلقاتهاحول أسس المفاوضات وم   

يردد هذا الجزء أهم األفكار الغربية في التوجه نحـو مثقفـي الشـعوب              . األول
التركيز على المصالح وليس على المواقف، إقامة عالقات الثقة         : المستضعفة وهي 

مع الطرف اآلخر، االعتراف بأن لآلخر متطلبات، االنفصال عن الماضي عنـد            
هذه .  تفهم منطلقات اآلخر، ونزع الشخص المفاوض عن نفسه        طاولة المفاوضات، 

تحـت رايـة    . أفكار يبنيها القوي ألنه من خاللها يستطيع السيطرة على الضعيف         
وربما من المهـم أن     . البحث العلمي والعقالنية، يتبنى مثقفون مثل هذه المقوالت       

 تتمسك بهذه األفكار، وفقـط      نتذكر أن الشعوب التي تحررت من سطوة الغرب لم        
 . على فتات الدعم الماليمسكوا بها هم الذين لم يحصلوا إالالذين ت

 األمور الفنية في األداء التفاوضي

يقدم الدكتور صائب في كتابه الكثير من األمور الفنية الخاصة باألداء التفاوضـي             
معركة الحياة  يخوضون  عموما، وهي أمور هامة بالنسبة للشباب الدارسين الذين س        

تغطي الفصول األخيرة من الكتاب هذه المسـائل تحـت          . على مختلف مستوياتها  
عناوين متعددة مثل فرضية العمل، مفاوضات بين شخصين بوجود طرف ثالـث،            

فمثال يترجم الـدكتور صـائب      . لكن األمر ال يخلو أيضا من الشوائب      . والوساطة
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الفرق شاسـع  . ي تعني افتراضاعلى أنها فرضية، بينما ه (assumption)كلمة 
 حول اسـتعمال الشـرعية بحـزم        194ومثل وصيته في صفحة     . بين الكلمتين 

 .ومرونة

حول مسألة الشرعية، من المعروف تاريخيا أن القوي هو الذي يصيغ القـوانين،             
وعندما تتناقض القوانين مع مصالحه فإنه يعود إلى شرعيته غير المكتوبة والتـي             

 فـي   1923أذكر هنا أن قادة فلسطين اجتمعوا عام        .  الشرعية تعني أن القوة هي   
. نابلس وأقسموا على تحقيق استقالل البالد من خالل األطر الشرعية المعمول بها           

طبعا كانت بريطانيا هي مصدر الشرعية، فضاع الجزء األكبـر مـن فلسـطين،        
و تقالل أ  يبحثون عن دولة لهم أو اس      حتى اآلن ما زال فلسطينيون    . وهجر الشعب 

 .حق في شرعية من تآمروا عليهم وشردوهم وقتلوا أبناءهم

 الخالصة

الكتاب يخلو من المنهجية العلمية ومن الفكر المنطقي المتسلسل، ويغلب عليه عدم            
والكتـاب ملـيء بتكـرار      . التركيز وعدم إعطاء االفتراضات حقها في الشـرح       

ار الكتاب إلى حوالي سـتين      من الممكن اختص  . األفكار، وأحيانا تكرار العبارات   
 .صفحة تهتم فقط باألمور الفنية بعيدا عن المسائل الفكرية والمنهجية

إنني أدعو الدارسين إلى قراءة الكتاب، ولكل واحد منهم قدرته التحليلية، ولهم أن             
يساهموا في الجدل لما في ذلك من إثراء للحركة العلمية والفكرية علـى السـاحة               

 .الفلسطينية


