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 תמוז תשס"ה / 2005יולי 

 "רצון"
“Will” 

 מושגים ומונחים –מכון ראות 

 הגדרה

)ר'  " מתייחס למידת הנכונות של ישות מדינית להיות שותפה לתהליך מדינירצוןהמושג "
 "(.שותפותהמושג "

 רקע

פלסטיני והתנאים בהם על ישראל  "שותף"בעשור האחרון שב ועלה הדיון בסוגית קיומו של 
צורך לשאת ולתת עם הפלסטינים. הערכות ומידע פוליטיים ומדיניים עלולים שלא להספיק ל

אסטרטגיות לבין " )Table Strategy-the-Across(" אסטרטגיות של מו"מ ישירהכרעה בין "
הבנה למסגרת מושגית (. מכון ראות מציע Table Strategy-the-Off" )חלופיות למו"מ ישיר

 עשירה יותר של סוגיה זו.

 זמן וזהות השותף ה, מסגרת מושא השותפות

 :סוגיותנוצר משילוב בין שלוש ה ,בהקשרתלוי  המושג "רצון"

הפלסטיני יש את ה"רצון" לשאת ולתת ? ייתכן ולצד השותפותמה מטרת  –מושא השותפות 
 בעוד שה"רצון" הישראלי יהיה הפוך.  בינייםהסכם ל ע", אבל לא קבעהסכם עם ישראל על "

גמה, תהליך פוליטי, ו. לדהשותפותהרצון עשוי להיות מושפע ממסגרת הזמן של  – מסגרת זמן
עוד לפני  הימוצימתהליך פוליטי ששונה באופן מהותי  שיימשך יותר מקדנציה פוליטית אחת

 .הבאות הבחירות

. הןציבור בוחריבלאומי ו-בין ןמעמדב, אינטרסיםבנבדלות מדיניות ישויות  – זהות השותף
 ."הרשות הפלסטינית" כדין שותפות עם "אש"ףבמקרה הפלסטיני, אין דין שותפות עם "

 "רצון"הרכיבי 

 יקולים הבאים:רצון של ישות מדינית נובע מן הש

לאומיים ואישיים בנושאי ועלת ת-חישובי עלות בצעמהקברניט  – חישוב אינטרסים -
  כלכלה, ביטחון, דיפלומטיה ופוליטיקה.

יצירת מציאות חדשה כרוכה בסיכון הנובע מוויתור בהווה  – נות לקחת סיכוניםוכנ -
 מזהים: בהקשר זה אנו לטובת אפשרות של רווח בעתיד. 

 ; במסגרת השותפותנכונות לסכן אינטרסים לאומיים  –יים מדינסיכונים  ▪

 נכונות לסכן את מעמדו הפוליטי של המנהיג. –פוליטיים סיכונים  ▪

מאידיאות הנובעות מדת, זהות לאומית או ערכים  רצונו של שותף מושפע – אידיאולוגיה -
 .אחרים כגון שיוויון או שוק חופשי
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" שותף"ינית לקחת סיכון ולמצב את עצמה כנכונותה של ישות מד –תפיסת הצד השני  -
 . "כתובת"למהלך מדיני תלויה בתפיסתה את הרצון של הצד השני ואת היות הצד השני 

 סוף.
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