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ذزاساث يف فن اًخفاوط
اؿداذ :ظازق محو
ثلعب المفاوضات دورا كبٌزا فٍ العصر الحدًث ،فهٍ الأسلىب الذي
ًسعى من خلاله البشر إلى حل خلافاثهم ونزاعاثهم والىصىل إلى حلىل
مزضٌة ومقبىلة لجمٌع الأطزاف ،كبدًل لا غنى عنه عن الصراع
والحزوب والمىاجهات.

املرنز اًىرذي ٌضلزاساث
توخوم  -بملاهَا

ملدمة
ثَـة املفاوضاث ذوزا هحريا يف اًـرص اذلدًر ،فِيي السَوة اطلي ٌسـى من خالهل
اًخرش اىل حي خالفاهتم وىزاؿاهتم واًوظول اىل حَول مرضَة وملدوةل زلَؽ الظراف،
هحدًي ال قىن ؾيَ ؾن اًرصاغ واذلروة واملواهجاث .واًخفاوط موحوذ يف لك جماالث
حِات الاوسان ،ارلاظة مهنا واًـامة ،وُو ملروش يف جسَخَ ،كدي بن ًخحول اىل ؿمل
وفن كامئ تذاثَ ًٌدزش وًٌـمل يف املدازش وادلامـاث ،وًٌعحق يف اًـدًد من املَاذٍن
اًـَمَة واًـمََة .وسوف هلوم يف ُذٍ اصلزاسة تـرط بمه حماوز ؿمل اًخفاوط ،حماوًني
اًخـرط ًاكفة ادلواهة ابًخحََي واًرشخ.
بوال  -مفِوم اًخفاوط:
اًخفاوط جزػ مٌذ جفر اًخازخي هوس َةل ذلي اًزناؿاث ابًعرق اًسَمَة واًوظول اىل
ثفاٌُلث حريض لك اظراف اًزناؿاث تدون اٌَجوء اىل اًلوت واملواهجاث .وًـخرب اًخفاوط
فٌا وؿٌَل حبد راثَ ،هل ؿالكة ابًـدًد من اًـَوم اكًس َاسة وؿَوم الاحامتغ واٌَلوايث
وؿمل اًيفس واالذازت ،وؿَوم اًـالكاث اصلوًَة وؿمل الحٌاش .وكد وضؽ اًـٌَلء
واًفالسفة ،مٌذ اذلضازاث اًلدمية ،اًـدًد من اًىذاابث حول بمهَة اًخفاوط
واملساٌسة ،ورشحوا ظرق وبظول اصلزاًة واًخدجر والانت واالحذواء يف مضٌلز اًـمي
اًس َايس املخـَق ابذلنك واالذازت واًـالكة مؽ اصلول واًوحداث اًس َاس َة امليافسة .ومن
ُؤالء مِىِافًِل وفراوسُس تَىون ،اضافة اىل اًرتاج اًـريب اطلي حفي جىذاة فرًد
امسَ ( اًس َاسة واذلَةل ؾيد اًـرة :زكائق اذلَي يف ذكائق اذلَي) ،واطلي ػِر كدي
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نخاة (المري) ملَىِافًِل مبائة ؿام .ومٌذ اشلس ًَِاث من اًلرن املايض حرنز االُامتم
اًـَمي حول رضوزت ثعوٍر اظاز هؼري ميىن تواسعخَ ذزاسة اًزناؿاث وما ثعاحهبا من
هخاجئ وثحـاث تواسعة اًعرق اًخحََََة اًخجرًخِة .بما يف اًوكت اذلارض ،فلد " بظححت
ٌَمفاوضاث مـاُد مذخععة ُدفِا ثدزٌس فٌون اًخفاوط وكواؿدٍ وبسسَ ومرحىزاثَ،
وخترجي مفاوضني ًدسَحون ابملـرفة ،حاركني واسـي اذلَةلً ،ـرفون هَف ًًهتزون
اًفرض ،وهَف ًخذون يف الموز ،برهَاء ًخحَون ابًعرب ،صلهيم كدزت ؿىل املثاجرت من بخي
اًوظول اىل حَول ًلك اًزناؿاث ،وان اخذَفت مِاذٍهنا وبًوهنا " .1
ومثة ؿدت ثـرًفاث ٌَخفاوط ،ميىٌيا ُيا اًخوكف ؾيدُا واٍراذُا ،ومن مث اس خًداظ ثـرًف
خاض تياً ،ـىس زؤًدٌا وفِميا ارلاض ملفِوم اًخفاوط .مفن بمه ثـرًفاث اًخفاوط يه
ان " اًخفاوط ُو حماذاثث جتري تني فرًلني مذحازتني ،من بخي ؾلد اثفاق ُدهة بو
ظَح .واًخفاوط مرحةل من مراحي اذلواز ،كدي اًوظول اىل اثفاق .واًخفاوط ُو
حماذاثث تني ظرفني بو بنرث ،حول موضوغ مـني بو مضلكة كامئة ،تلعد اًوظول اىل
اثفاق .واًخفاوط ُو السَوة ،اطلي ًدٍر تَ اًسفراء واملحـوزون اًـالكاث اصلوًَة،
وُو معي اًرخي اصلتَومايس بو فٌَ .واًخفاوط ،نذعلُ ،و احراء املياكضاث واذلواز
من بخي جسوًق مرشوغ مـني او اًوظول اىل اثفاق حول حتدًد اًرحب وارلسازت،
هبدف حتلِق املرشوغ ،ويف اجملاالث الخرى ،اًخفاوط ُو حبر موضوغ بو مضلكة تني
ظرفنيً ،لك مهنٌل معَحة يف اًوظول اىل اثفاق .واًخفاوط ُو بن ثدخي يف حواز بو
هلاص مؽ ظرف بو بظراف بخرى هبدف اًوظول اىل اثفاق ٍريض الظراف املخفاوضة،
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وًضمن ًِا اذلد الذىن امللدول من املاكسة "  .2ونذعل ميىن فِم اًخفاوط ؿىل اهَ "
موكف ثـحريي حريك كامئ تني ظرفني ،بو بنرث ،حول كضَة من اًلضااي ًمت من خالهل
ؾرط وثحاذل وثلرًة ومواءمة وحىَِف وهجاث اًيؼر واس خخدام اكفة بساًَة االكٌاغ
ٌَحفاع ؿىل املعاحل اًلامئة بو ٌَحعول ؿىل مٌفـة خدًدت ابحداز ارلعم ابًلِام تـمي
مـني بو الامذياغ ؾن معي مـني يف اظاز ؿالكة الازثحاظ تني بظراف اًـمََة اًخفاوضَة
جتاٍ اهفسِم بو جتاٍ اًلري"  .3وُذا اًالكم بكرة اىل اًواكؽ املـادض ٌَخفاوط واًـمََة
اًخفاوضَة ،من خالل مذاتـة اًـالكاث تني اًوحداث اًس َاس َة ،سواء اًـالكاث اًثيائَة
تني اًوحداث اًس َاس َة ،بو اًـالكاث مضن الظر اًىدريت اكمليؼٌلث اصلوًَة اًـاجرت
ٌضلول اًوظيَة ،مثي الدم املخحدت وجمَس المن اصلوًَة وامليؼٌلث الخرى.
واًخفاوط ،من وهجة هؼرانُ ،و احراءاث جتري تني فرًلني مذخامصني ،بو ؿدت فرق
وهجاث ،ذلي ىزاغ بو مضلكة ؿاًلة ،واجياذ ثفاٌُلث مضرتنة وحَول مرضَة ،واسددـاذ
اذلَول املحًِة ؿىل اًـداء واٌَجوء اىل اًلوت واًـيف واملواهجاث .وُو ،نذعل ،ؿمل ًَجب
اًََ اًسفراء واملحـوزون صلى اصلول الخرى ،من اخي حتلِق معاحل ذوهلم ابالكٌاغ
واالثفاكِاث واًخفاٌُلث واًرتنزي ؿىل املعاحل املضرتنة وهحذ زوخ اًـداء وارلعومة .وُو،
نذعل يف ثوظَف بخر ،اٌَجوء اىل اًوسائي واًعرق اًخـحريًة واًيؼرًة من بخي ثلرًة
وهجاث اًيؼر وحتلِق اًفائدت املخحاذةل ،واسددـاذ فىرت اٌَجوء اىل اًلوت واالهراٍ
واملواهجاث واٍهتدًد واًضلط ًخحلِق بُداف ُذا اًعرف ؿىل حساة الخر.
 2ـ تارتارا أٔذرس :ْٛاٌرفاٚض اٌفؼايِٙ :اراخ اٌرفاٚض االؼرراف .ٟإشراف أؼّذ ت١ٙطِ .ىرثح اٌٙالي ٌٍٕشر ٚاٌرٛز٠غ .اٌما٘رجِ ،صر .اٌطثؼح األ8101 ٌٝٚ
َ .ص .00
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اثهَا :بمهَة اًخفاوط:
ٌَخفاوط بمهَة هحريت ،فِو ًَـة ذوزا رمٌل يف لك مٌايح حِات ووضاظاث اًخرش.
واًخفاوط ُو وس َةل ذلي اًزناؿاث وحاالث اًخياكغ واًرصاغ تني الفراذ وازلاؿاث،
وُو وس َةل رممة ًخحاذل الفاكز ووهجاث اًيؼر واًوظول اىل ظَف حمدذت ومذفق ؿَهيا
من الاكٌاغ واالثفاق ؿىل مواضَؽ خالفِة صائىة .وؿاذت ما ًويح ًيا اًخفاوط توحوذ
فرًق حياوز فرًلا بخرا ذلي ىزاغ تني تضلهيٌل .وحنن وسمؽ يف االؿالم ؾن مفاوضاث ىزغ
السَحة بو حوالث اًخفاوط اًلامئة ٌَحد من اهدضاز اًسالخ كري اًخلََدي ،بو
املفاوضاث من بخي اجياذ حَول ٌَزناؿاث اذلدوذًة والسماث اًس َاس َة املـلدت .ومن
ُيا ،وابالسدٌاذ اىل فِم اًخفاوط وبمهَخَ يف املضٌلز اًس َايس ،ميىن اًلول ابن "
اًخفاوط ابس خخدامَ كذات ٌَحواز ٍىون بصد ثبزريا من اًوسائي الخرى ذلي املضالك،
مبا فهيا اٌَجوء اىل اًلوت املسَحة بو ٌَحرة اًـسىرًة املحارشت ؿىل اًرمغ من هوهنا بصد
اًالما وكوت وبدشغ حسٌل وبفضي هدِجة ،اال بن اذلرة ال حىون هناًة اًرصاغ تي مرحةل
من مراحهل ،ومن مث جند ان اًخفاوط ًـد بصد ظـيا وبهفذ وبتـد بثرا وثبزريا وحتلِلا
ٌَِدف اٍهنايئ وضٌلان ًالس خلراز ظوًي الخي " .4
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ارن اًخفاوط ،وزمغ هوهَ معََة احرتافِة مـلدت ورممة وحساسة ،اال اهَ ًحلى بفضي
اًعرق والساًَة الجياذ ؿالكاث س َاس َة سوًّة وصَحة تني اًوحداث اًس َاس َة،
واذلََوةل ذون اهدالغ اذلروة واملواهجاث وجروس اًخعـَد اًـسىري .وًؼي اًخفاوط
بزخط وبسِي اًعرق لكفة ،ارما كوزن ابًضلوظ ومعََاث اذلعاز واالحراءاث
الاهخلامِة ،بو املواهجاث والؾٌلل اذلرتَة اًيت ال ميىن اًخىِن مببالهتا وحلكفهتا اًخرشًة
والاكذعاذًة .وميىن حرص وثَخَط بمهَة اًخفاوط يف اًيلاظ اًخاًَة" :
ؼ ان اًخفاوط ُو بحد املداخي االوساهَة اًيت ٌس خخدرما اًخرش ًخجاوس ىزؿاث اًرش يف
اًيفوش.
ؼ ان اًخفاوط ُو اًسخِي اطلي ًعي من خالهل الفراذ وازلاؿاث اىل اًيخاجئ
وارلالظاث اًيت ال ٌس خعَـون اًوظول اٍهيا تلريٍ.
ؼ ان اًخفاوط ُو اًحدًي املمىن ؾيدما ثعحح بساًَة اًخرصف اًحدًةل الخرى ؿاحزت
ؾن حتلِق الُداف املًضوذت ارلاظة جلك ظرف من بظراف اًخفاوط.
ؼ ان اًخفاوط ًوصل اًوسائي وٌضلك الزضَاث املضرتنة ٌَخفامه تني تين اًخرش زمغ
اخذالف زلافهتم وؾلائدمه.
ؼ ان امهَة اًخفاوط ثربس من خالل ثوفري اًوكت وادلِد اطلي ٌسدٌفذ يف كري اًعاحل
اًـام.
ؼ ان اًخفاوط هوس َةل ذلي املضالكث وجسوًة ارلالفاث وخٌق السماث ًحلى الثر
الكوى يف هفوش اظراف اًخفاوط.
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ؼ ثًدؽ بمهَة اًخفاوط من اُامتم ادلامـاث واملـاُد اًـَمَة تخدزٌسَ وافراذ مساحاث
واسـة هل يف ارلعط اصلزاس َة " .5
واؾامتذا ؿىل ما س حق رهرٍ من هلاظ ثحني بمهَة اًخفاوط واًـمََة اًخفاوضَةً ،عح اًلول
تبن اًخفاوط ٌس خحق وـمل اًالءٍ لك االُامتم واصلزاسة ،واًححر اًـَمي فَِ ٌَوظول
اىل بساًَة وظرق مـادضت انحـة اكفِة ذلي اًزناؿاث وارلعوماث ومٌؽ اًخعـَد وحرمجة
ارلالفاث اىل مواهجاث مسَحة بو حاالث ظدام وكعَـة تني اًوحداث اًس َاس َة
اخملخَفة.
اثًثا :ؾيادض اًـمََة اًخفاوضَة:
ؾيد وضوة بي ىزاغ بو حاةل حتازة بو ختامصٍ ،رثة لك ظرف بوزاكًََ ،خخاز حبسة
معاذلخَ وضـف بو كوت اًعرف الخر ،اٍهتدئة بو اًخعـَد .اٍهتدئة ثـين املَي اًواحض
اىل اًخفاوط وارلَاز اًسَمي ،فامي ًـين بن اًخعـَد ٌضوتَ اًخعَة واًخـيت وزفغ
اًخفاوط ،واملَي اًواحض اىل اس خخدام اًلوت واًلعة واًلِر ،من بخي فرط االزاذت ؿىل
اًعرف الخر وذفـَ ابًلدول ثس َاسة المر اًواكؽ .وحول ظحَـة املعاحل اًيت حرتط تني
الظراف املخخامصة اًيت ًخوكؽ ذخوًِا يف اًـمََة اًخفاوضَة ،بو زفضِا ًِذٍ اًـمََة" ،
ٌضري اكزك فرًدزًم اىل بن كوت اذلافز يف اجتاٍ اًخفاوط ثخبثر تبزتـة بهواغ من املعاحل.
ويه املعاحل املضرتنة واملعاحل املخاكمةل واملعاحل املخيافرت واملعاحل املخياكضة .ففي
5ـ دِ .عذ ٞػثذ هللا شرارٖ :دٌ ً١اٌّفاٚض اٌّصاٌِ .ٟؤس سح فر٠ذر٠ش ا٠ثرخِ .ىرة ِصر .اٌما٘رجِ ،صر .اٌطثؼح األ .َ 8102 ٌٝٚص .75
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اذلاًخني الوىل واًثاهَة ثوخد امليافؽ والاحذَاخاث املضرتنة .فِىون االاجتاٍ حنو اًخفاوط
اس خجاتة ًِا وحماوةل ًخَحُهتا من خاهة لك ظرف .وذزخة املَي اىل اًخفاوط ثخبثر حبجم
املعَحة وملداز امليفـة اًيت ميىن بن ثخحلق .بما يف حاةل ثيافر املعاحل فان هؼرت لك
ظرف اىل بُداف اًعرف الخر حىون ؿدائَة .وًحدو ُذا المر بنرث وضوحا ؾيدما
حىون املعاحل مذياكضة .فلك ظرف ٌسـى اىل حتلِق بنرب ما ميىن من املاكسة ؿىل
حساة اًعرف الخر .وثيـدم يف مثي ُذٍ اذلاةل لك اماكهَاث اًدسوًة " .6
ومن املِم ثوافر ؿدت ؾيادض يف اًـمََة اًخفاوضَة ًيك ثيجح وحتلق مراذُا .وُذٍ
اًـيادض بو اًسٌلث جية بن جسدٌد ؿىل ذزخة هحريت من املـلوًَة واملروهة ،لن اًدضدذ
ًؤذي ذامئا اىل ثعرف وملاالت من ادلاهة الخر ،رمٌل تدا ظلريا وضـَفا .ومن املِم
الاتخـاذ ؾن كضَة اًخَوحي ابًلوت واٍهتدًد حني سري اًـمََة اًخفاوضَة ،لن اًعرف
امللاتي سوف ًَجب اىل اًِجوم والاهخلام ٌَخروح من واكؽ وحاةل اطلل واًِوان واًِزمية.
وكد مت اخذعاز ؾيادض اًـمََة اًخفاوضَة يف الظراف املفاوضة ،واًِدف من اًخفاوط
ووحوذ كضَة هتم اًعرفني املخفاوضني ،وثوفر ؾيرص االزاذت يف اذلي وارلروح من حاةل
اًزناغ واًرصاغ .واًرقحة ٌَوظول ذلي ٍريض ازلَؽ ،ومن مث الاميان اذللِلي ابًخفاوط
وـمََة رضوزًة ال قىن ؾهنا ًخجية املواهجة واذلرة والاهخلام والارى املخحاذل .وًيك
ميىٌيا " فِم ظحَـة اًخفاوط وُدفَ ،ال تد من حتدًد ؿدذ من اًسٌلث اًيت ًًدلي بن
ثدسم هبا معََة اًخفاوط ،واًيت جتـَِا حمتزي من معََيت اًحَؽ واملساومة ،ومن رعل:
6ـ د .ػطا ِؽّذ صاٌػ ز٘رج :ف ٟإٌظر٠ح اٌذتٍِٛاس١ح .دار ِعذالٌٍٕ ٞٚشر .ػّاْ ،األردْ .اٌطثؼح األ .َ 8112 ٌٝٚص .022
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ؼ ثوافر ؾيرص اًرصاغ اطلي كد ٍىون تني ظرفني بو بنرث.
ؼ ثوافر اًرقحة يف اًوظول اىل اثفاق ٍريض مجَؽ الظراف املخياسؿة.
ؼ االميان تبهَ ال تد من وحوذ هوغ من اًخـاون وان اكن رعل ال ًَلي حلِلة وحوذ
امليافسة.
ؼ الاكذياغ تبن فرط اًرشوظ وامالء االزاذت ال ًوظالن اىل اثفاق مرط وامنا كد ٍزًدان
من ثبحج اًرصاغ.
ؼ ادلدًة يف حبر الزضَاث املضرتنة ،واًيت ميىن بن ثخبسس ؿَهيا معََة اًخفامه " .7
وًيك ثخحق ُذٍ اًـيادض ال تد من وحوذ زلافة ثفاوضَة قيَة وراث رخريت جتازة هحريت
صلى ظريف اًخفاوط .فاًوؾي اًخام تبمهَة اًـمََة وفِم زوهحا ورضوزت اػِاز املروهة
واًيَة اًعاذكة يف اذلي ٌَعرف الخرً ،دفؽ نثريا ابجتاٍ تر هوغ من اًثلة يف هوااي اذلي
وثذًَي اًـلداث اًيت ثلف بمام ُذا اذلي .وكاًحا ما حىون تـغ املوزواثث اًثلافِة
واملزاحِة وظحَـة حىوٍن وحرتَة ُذا اًعرف بو رعل ؿامال يف افضال اًـمََة اًخفاوضَة،
بو ظـوتة وظوًِا اىل الُداف املحخلات مهنا.
زاتـا :خعائط اًخفاوط:

7ـ صالغ ِؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذ :فٓ اٌرفاٚض ٚاٌذتٍِٛاس١حِ .ؤسسح ط١ثح ٌٍٕشر ٚاٌرٛز٠غ .اٌما٘رجِ ،صر .اٌطثؼح األ .َ 8108 ٌٝٚص .27
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اًـمََة اًخفاوضَة ًِا خعائط من املِم ٌَلاًة االظالغ ؿَهيا وفِمِاً ،ضٌلن جناخ سري
اًخفاوط واًوظول اىل الُداف املًضوذت مهنا .فاًخفاوط يف الساش معََة مذاكمةل
حتخاح اىل وضؽ ارلعط املحًِة ؿىل املـعَاث واملـَوماث اًعحَحة ،واذازت واؾَة حِدت،
ابالضافة اىل حسن اًخيؼمي واًخوحَِ واملخاتـة .واًخفاوط ُو معََة مس مترت ،بي ال جية
بن ثخوكف ثسخة ػِوز ؿازط بو ؾلدة كري حمسوتة .فاملٌلزسة املس مترت وارلربت يه من
بمه خعائط املفاوط اًفامه اذلارق .وال تد من وحوذ كاًة من اًـمََة اًخفاوضَة ،ويه
ُيا اًوظول اىل حي االصاكل واًزناغ وارلعومة ،واًوظول اىل ظَف حي حىون ملدوةل
من الك اًعرفني ،اطلٍن جية بن ًلدالهنا وٍمتساكن هبا وًَزتمان ترتمجهتا ؿىل بزط اًواكؽ
واًخعحَق اًـمًل .وثدخي يف اًـمََة اًخفاوضَة ؾوامي بخرى مثي اًـاذاث الاحامتؾَة
واًخلاًَد وًلة الظراف املخفاوضة .وثَـة بًضا ظحَـة حىوٍن خشعَاث وؾلََة
املفاوضني واالذزااكث والاجتاُاث واًـالكاث اًساتلة واًالحلة بذوازا هحريا يف اًخبزري
ؿىل سري اًـمََة اًخفاوضَة .نذعل اًـمََة اًخفاوضَة ثبخذ تـني الاؾخحاز الاثز
املس خلدََة تـد اجرام ؾلد اًخفاوط ،وال جسدٌد فلط اىل اًؼروف الهَة اًيت حرافق
حماذاثث وحوالث اًخفاوط .وثَـة رمازاث وًحاكة املفاوضني ذوزا هحريا يف اًخفاوط.
واًـمومِة ظفة حرافق اًـمََة اًخفاوضَة ،فِيي ثعحق ؿىل خمخَف بهواغ اًزناغ بو املواكف
اخملخَفة اكًحَـَة واًرشائَة ؿىل سخِي املثال.
ومعوما ميىن اٍراذ هلاظ ُيا توظفِا خعائط حمدذت ٌَـمََة اًخفاوضَة ،وُذٍ اًيلاظ
يه" :
9

1ؼ ان معََة اًخفاوط ثـخرب بذات ًفغ اًزناغ ،وًىن اس مترازُا مرُون ابس متراز املعاحل
املضرتنة تني املخفاوضني.
2ؼ ان معََة اًخفاوط معََة احامتؾَة مـلدت ثخبثر هبَلك اًـالكاث الاحامتؾَة وثؤثر فهيا
وثخبثر ابجتاُاث املفاوضني وثؤثر فهيا.
3ؼ اًخفاوط معََة ثخبثر ثضخعَة املفاوضني.
4ؼ ًخبثر املفاوط ابؾخحازاث ؿدًدت مثي ثوكـاث ارلعم وثلدٍراث املفاوط ًسَوك
ارلعم.
5ؼ ًخبثر اًياجت احمللق من اًخفاوط ابؾخحازاث خازحِة ؾن مائدت املفاوضاث.
6ؼ ٍرنز املفاوط يف نثري من الحِان ؿىل ما ًخحلق يف الخي اًلعري.
7ؼ ان اًخفاوط ؿمل وفن يف هفس اًوكت " .8
خامسا :مداذئ اًخفاوط:
ثلوم اًـمََة اًخفاوضَة ؿىل ؿدت مداذئ اًيت حتنك اًخفاوط يف بي من جماالث اذلَات
اخملخَفة ،وحمتثي ُذٍ املحاذئ يف:
بؼ مددب اًلدزت اطلاثَةً :خـَق ُذا املحدب تلدزاث ورمازاث املفاوط من حِر ثفِم كضَة
اًخفاوط وبتـاذُا ،وثفِم اًؼروف واًـوامي اصلاخََة وارلازحِة احملَعة تـمََة اًخفاوط،
ونذعل كدزثَ ؿىل فِم اًعرف الخر ،من حِر بمناظ ثفىريٍ وسَونَ .نٌل ًخضمن ُذا
املحدب كدزت املفاوط ؿىل اًلِاذت واالرشاف ؿىل فرًق اًخفاوط ،ورمازاثَ يف االثعال
 8ـ د .أؼّذ ف ّٟٙظاليِٙ :اراخ اٌرفاٚضِ .روس ذط٠ٛر اٌذراساخ اٌؼٍ١ا ٚاٌثؽٛز تىٍ١ح إٌٙذسح ظاِؼح اٌما٘رج .اٌما٘رجِ ،صر .اٌطثؼح األ.َ 8115 ٌٝٚ
ص .5
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واذلواز وكدزثَ ؿىل االكٌاغ واًخبزري واًخىِف مؽ املواكف .وتعفة ؿامة فان ُذا املحدب
ٍرنز ؿىل ثياسة كدزاث ورمازاث املفاوط مؽ املوكف اًخفاويض.
ة ؼ مددب امليفـةٍ :رنز ُذا املحدب ؿىل اًفوائد وامليافؽ اًيت ٌسـى لك ظرف من بظراف
اًخفاوط اىل حتلِلِا من معََة اًخفاوط .وختخَف ُذٍ امليفـة ابخذالف ػروف وظحَـة
اًـمََة اًخفاوضَة ،فلد حىون امليفـة اذلعول ؿىل زحب ،وكد حىون اًخلََي من الرضاز
وارلسائر اًيت ميىن بن حزذاذ يف حال ؿدم اٌَجوء ٌَخفاوط.
ح ؼ مددب االًزتامً :خضمن ُذا املحدب الاًزتام اًاكمي صلى لك ظرف من بظراف
اًخفاوط ،ابًـمي ؿىل حتلِق الُداف بو امليافؽ ارلاظة ابدلِة اًيت ميثَِا من انحِة،
وتدٌفِذ ما ًمت اًخوظي اًََ من اثفاكِاث مؽ اًعرف الخر تـد اًخفاوط ،ومؽ احرتام
املواؾَد احملدذت تبوكاهتا من انحِة بخرى.
ذ ؼ مددب اًـالكاث املخحاذةلً :لوم ُذا املحدب ؿىل اًخبهَد ؿىل بمهَة الخالق يف اًخـامي
بزياء وتـد املفاوضاث .وؿىل اًرمغ من رشؾَة املياوزت واحملاوزت ،اال ان ارلداغ املخـمد
واًلش واًخضََي جية بن ال ٍىون اًسمة املمزيت ٌَـمََة اًخفاوضَة ،فاملفاوط بوال
وبخريا ُو واهجة امليؼمة بو اصلوةل اًيت ميثَِا ،وظوزهتا اًيت ًيؼر اٍهيا ازلَؽ " .9
وجند من خالل اًيلاظ اًوازذت بؿالٍ ،تبن مثة ذوز حموزي ومرنزي ٌَمفاوط اطلي ًلوذ
اًـمََة اًخفاوضَة ذمثال ٌَعرف اطلي ًًمتي اًََ .فاملفاوط اذلارق ارلحري كاذز ؿىل كِاذت
اًـمََة اًخفاوضَة حبيىة وحذز وًلؼة اىل اًيجاخ وحتلِق لك الُداف املحخلات ،ورعل
9ـ دِ .ؽّٛد ػٍٚ ٟدِ .ؽّذ ػٛض اٌٙساّ٠ح :اٌّذخً إٌ ٝفٓ اٌّفاٚضاخِ .صذر سثك رورٖ .ص .22ٚ 22
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من خالل اًعرق والساًَة وارلعط والاسرتاثَجَاث اًيت ًددـِا خالل سري اًـمََة
اًخفاوضَة .وُيا من املِم االصازت اىل كضَة املحاذزت وظيؽ اًلراز صلى املخفاوضني ،حِر
" ٍرنز اًـدًد من اًحاحثني يف حماوالهتم ًخعوٍر فِم بفضي صلى املخفاوط ٌَـيادض
واملخلرياث اصلاخةل يف معََة ظيؽ اًلراز اًخفاويض ،ؿىل مسائي مثي :ثلدٍر الاحامتالث،
اساًَة حي املضالك ،ثعوٍر اًحدائي ،اساًَة اًخبزري يف اًـالكاث اًخفاوضَة ،ثعوٍر
نفاءت الاؾامتذ ؿىل الاحهتاذ اًضخيص ،اًلدزت ؿىل اًخخٌؤ ،اًعالحِة ،حتدًد الُداف،
املـَوماث ،مس خوايث اًعموخ ،متَزي اسرتاثَجَة اًعرف الخر ،املروهة واًخخعَط،
اًخفاؿي واًرتنزي السدِـاة املضالك املعروحة وجواهة ًِا ثبزرياهتا يف معََة ظيؽ اًلراز
اًخفاويض وبمهَهتا يف مساؿدت املخفاوط ؿىل فِم افضي ًِذٍ اًـمََة " .10
ساذسا :مِاذٍن اًـمََة اًخفاوضَة:
اًخفاوط معََة جضمي لك مٌايح اذلَات ،ويه واسـة وبظححت ؿٌَل مس خلال هل بظوهل.
ومن املِم اًلول ،معوما ،تبن " ؾوامي جناخ معََة اًخفاوط ًـوذ بوًِا اىل ؿامي ماذي
موضوؾيٍ ،متثي يف ثوفري املياد املياسة من اًياحِة املاذًة واًيفس َة ،ورعل ابخذَاز
املاكن املالمئ واًوكت املياسة من اًياحِة املاذًة واًيفس َة ،ورعل ابخذَاز املاكن املالمئ
واًوكت املياسة الحراء معََة املفاوضاث ،ويف اخذَاز ًلة االثعال اًيت جية بن حىون

 10ـ د .شاِر واًِ ِؽّذ :اٌذتٍِٛاس١ح اٌّؼاصرج ٚاسرراذ١ع١ح إدارج اٌّفاٚضاخ .دار اٌّس١رج ٌٍٕشر ٚاٌرٛز٠غ ٚاٌطثاػح .ػّاْ ،األردْ .اٌطثؼح األٌٝٚ
 .َ8111ص .200
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سِةل ومفِومة من اًفرًلني ،بما اًـامي اًثاين فِو خشيص ٍمتثي يف ظفاث اًضخط بو
اًفرًق اًخفاويض اطلي خيوط قٌلز معََة اًخفاوط " .11
وٌَخفاوط مِاذٍن ؿدت ،هذهرُا ُيا :املفاوضاث اًخجازًة والاكذعاذًة ،واملفاوضاث
اًس َاس َة واملفاوضاث اًـسىرًة ،واملفاوضاث الاحامتؾَة:
1ؼ املفاوضاث اًخجازًة والاكذعاذًة :وثـخرب املفاوضاث يف ُذٍن املضٌلزٍن من بنرث بهواغ
املفاوضاث اهدضازا وص َوؿا ،ويه ختخط تًضاظاث اًخجازت اصلاخََة وارلازحِة ومعََاث
الاس خرياذ واًخعدٍر ،وحروجي وهلي وثوسًؽ اًحضائؽ واًسَؽ وؾرضِا ؿىل املس هتغل.
ونذعل ٌضمي اًخفاوط يف ُذا اجملال " وضاظ اٍمتوًي وما ٌض متي ؿَََ من رضوزت ثوفري
املال اًالسم طلعل ،ووضاظ الاوضاءاث واًخوسـاث ارلاظة ابًرشاكث املخـدذت القراط،
ورشاكث امللاوالث اًـامة وارلاظة راث اًِوًة ارلاظة ابًحَؽ واٍمتوًي واًعَاهة وكريُا "
 .12واملفاوضاث اًخجازًة ال ثيحرص يف اذلعول ؿىل املواذ الوًَة اًالسمة ًالهخاح بو
اًححر ؾن بسواق ًخرصًف اًحضائؽ فلط ،وًىن يه بوسؽ وبمشي من رعل ،حِر متخد
ًدضمي ادلواهة املاًَة واًخلٌَة واًـمََة ،بي بن املؤسسة يف حال حاحهتا اىل معاذز
اٍمتوًي ،فِيي ثدخي يف مفاوضاث مؽ املعازف واًحيوك واملؤسساث املاًَة تلرط
اذلعول ؿىل الموال اًالسمة ًدسدًد اًزتاماث جس خحق اصلفؽ ،بو ًلرط االرشاف ؿىل
11ـ ٔٛر اٌٙذ ٜأؼّذ ذٛاذ :ٟإٌظاَ اٌمأٌٍ ٟٔٛرفاٚض ف ٟػمٛد اٌرعارج اٌذ١ٌٚح .رساٌح ِاظسر١ر ِمذِح إٌ ٝوٍ١ح اٌؽمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌس١اس١ح ف ٟظاِؼح لاصذٞ
ِرتاغٚ .رلٍح ،اٌعسائر .َ 8102 .ص .82
 12ـ دِ .ؽّٛد ػٍٚ ٟدِ .ؽّذ ػٛض اٌٙساّ٠ح :اٌّذخً إٌ ٝفٓ اٌّفاٚضاخِ .صذر سثك رورٖ .ص .22ٚ 25
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معََاث الاسدامثز واًيت ثخعَة بموال نثريت .وثدخي يف جمال اًخفاوط اًخجازي
والاكذعاذي اًـالكاث تني زة اًـمي واًـٌلل ،واًححر ؾن املِازاث املِمة واًالمة
الجناس اًـمي حبرفِة ولكفة بكي .ونذعل من رمام املفاوضاث اًخجازًة اذلعول ؿىل معاذز
االهخاح واًححر ؾن السواق ٌَرصف واًخفاوط حول معََاث اًخعدٍر ًِا ،واًححر
ؾن امذَاساث اًـالكاث اًخجازًة وجراءاث الاخرتاغ .واًًضاظ يف جماالث اًلروط
والاسدامثزاث واًخوامئ مؽ اًسوق ومؽ مذعَحاث اًسوق .ومن املِم ُيا اٍراذ تبن "
وسائي اًخفاوط اًخجازي ثخـدذ تخـدذ بهواغ اًخجازت ،جرًة اكهت بو حبرًة ؾن ظرًق
الفراذ ،نخجاز بو ذمثَني بو والكء ٌَرشاكث و املؤسساث اًخجازًة ،ويف مجَؽ حاالث
اًحَؽ واًرشاء ،ثدٌاول املفاوضاث الموز اًخاًَة:
ؼ هوغ اًسَـة وبوظافِا.
ؼ اًـرط واًعَة واًسـر.
ؼ اًوكَة املعَوتة واًيوؾَة.
ؼ هَفِة ذفؽ اٍمثن وفذح الاؾامتذ.
ؼ مدت اًدسَمي واًخبمني وخماظر اًيلي ووس حة حتمي لك من اًحائؽ واملضرتي ًِذٍ اخملاظر.
ؼ حتدًد املرحؽ اًعاحل ًفغ اًزناؿاث اًياجتة ؾن ثعحَق اًـلد " .13
2ؼ املفاوضاث اًس َاس َة :ويه ثدخي يف اظاز اًـالكاث اًس َاس َة تني اًوحداث
اًس َاس َة اخملخَفة يف اًيؼام اًس َايس اصلويل ،واًخفاؿي مؽ ُذٍ اًـالكاث واًخـامي مـِا
13ـ تارتارا أٔذرس :ْٛاٌرفاٚض اٌفؼايِٙ :اراخ اٌرفاٚض االؼررافِ .ٟصذر سثك رورٖ .ص .28ٚ 20
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سواء اكهت اجياتَة بو سَحَة .و" ًخعف اًخفاوط اًس َايس ابًخلَري وؿدم الاس خلراز
ؿىل حال ،فِخلري تخلري اذلىوماث والفراذ والحداج واًؼروف اًيت ال ميىن اًخىِن
تعحَـهتا ،وثـمي املفاوضاث يف ُذا اجملال ؿىل احداج صلك من بصاكل اٍهتدئة وحتلِق
الُداف ،ذون اٌَجوء اىل اًـيف من خالل االًزتام ابحملافؼة ؿىل اذللوق ملاتي ثلدمي
اًواحداث "  .14ومن جماالث اًخفاوط يف اًس َاسة لك ما ًخـَق تـمََاث الاهخخاابث
واًـمي يف الاظر اذلزتَة واًخفاوط ذاخي وخازح ُذٍ الاظر ،وارلوط يف املساؾي
اًرامِة ًدضىِي اذلىومة بو اًـمي ذاخي املـازضة ،واًخفاوط ذاخي اذلىومة ونذعل مؽ
اذلىوماث واصلول .واًخفاوط يف املَاذٍن اًـسىرًة واًخفامه اًس َايس ًدضىِي الحالف
واًخىذالث اًس َاس َة .وؿىل اًعـَد ارلازيج ،ويف اًخفاوط مؽ اصلول الخرىًَ ،جب
املفاوضون احملرتفون اىل ؿدت ظرق واسرتاثَجَاث يف سخِي اهزتاغ املاكسة وثلدمي بكي
كدز ذمىن من اًخياسالث ،ويف ُذٍ اذلاةلً ،مت " ثوػَف اسرتاثَجَاث وحىذَاكث
اس خجاتة وثياسل وخضوغ ؾيدما ٍرًد ظرف ما اًوظول اىل جسوًة بو حي ًرصاغ ًُس
يف ظاذلَ الاس متراز فَِ ،وُذا ما ًعَق ؿَََ ثـحري " اسرتاثَجَاث الاس خجاتة واًخياسل
اىل بتـد اذلدوذ" بو ( ،)Extreme Accomodative Strategyوُياك اسرتاثَجَة
ارلََط بي اًخياسل ؾن تـغ الموز اًثاهوًة وزفغ اًخياسل ؾن الموز الساس َة.
وُياك نذعل اسرتاثَجَة اًثحاث ،بو "ؿدم اًخياسل اًحخة" ( ،)Firm Strategyحِر
ال ًلدي ظرف ما ابالكدام ؿىل بي هوغ من اًخياسالث ،وٍىون ُذا اًعرف مس خـدا ؿاذت
ٌَوظول ابلمر اىل مرحةل اذلرة بو اًخياحر املس متر حىت خيضؽ اًعرف الخر ًاكفة
 14ـ دِ .ؽّٛد ػٍٚ ٟدِ .ؽّذ ػٛض اٌٙساّ٠ح :اٌّذخً إٌ ٝفٓ اٌّفاٚضاخِ .صذر سثك رورٖ .ص .22
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زقحاثَ ،ويف ُذٍ اذلاةل جسمى الاسرتاثَجَة اًيت ًمت ثوػَفِا ابسرتاثَجَة اًِجوم
واًخؼاُر ابملفاوضاث حىت حيدج اًِجوم ابًفـي " .15
3ؼ املفاوضاث اًـسىرًة :ويه اًـمََاث اًخفاوضَة اًيت ثـلة الؾٌلل املسَحة وحاالث
اًرصاغ واذلروة .وثَجب الظراف املخعازؿة اىل اًوظول ًلٌاؿة حول الخدوى اذلرة،
ومتَي اىل اًخفاوط من بخي اهناء اًزناغ واًوظول اىل ظَف حَول س َاس َة مٌاس حة.
وثَـة اًلوت اًخدمريًة املخلازتة صلى اًعرفني ذوزا يف ذفـٌِل اىل اذلواز واًخفاوط .فلوت
اًرذغ صلى لك مهنا يه ؿامي رمم يف اصلفؽ ابجتاٍ اًخفاوط وحرحِح ارلَاز اًس َايس .ويف
تـغ اذلاالث ثَجب الظراف املخحازتة اىل اًخفاوط ًخحسني مواكـِا وبوضاؾِا واذلعول
ؿىل اًوكت .و" ثرتنز بمه اجملاالث اًخفاوضَة اًـسىرًة يف اًفعي تني اًلواث وجسَمي
الدشى ،وثحاذل ادلرىح واملعاتني ،وهلي املوىت واًححر ؾن املفلوذٍن ،واملياوزاث
املضرتنة ،والاهخاح املضرتك ٌظلخريت واًسالخ ،واذلعول ؿىل اًسالخ واًخجِزياث
واالمداذاث ،وثحاذل املـَوماث اًـسىرًة ،وما ًخـَق ابملياظق املزنوؿة اًسالخ،
ومفاوضاث جرامج اًخدزًة واًخـَمي واالؿداذ اًـسىري ،والاسدضازاث اًـسىرًة،
وثلدمي ارلدماث اًـسىرًة اًرسًة واًـَيَة..اخل " .16

 15ـ د .ؼسٓ ِؽّذ ٚظِ :ٗ١مذِح ف ٟػٍُ اٌرفاٚض اإلظرّاػٚ ٟاٌس١اس ِٓ .ٟإصذاراخ سٍسٍح ػاٌُ اٌّؼرفح اٌصادرج ػٓ اٌّعٍس اٌٛطٌٍٕ ٟصمافح ٚاٌفْٕٛ
ٚا٢داب تذٌٚح اٌى٠ٛد .َ 0990 .ص .82
 16ـ دِ .ؽّٛد ػٍٚ ٟدِ .ؽّذ ػٛض اٌٙساّ٠ح :اٌّذخً إٌ ٝفٓ اٌّفاٚضاخِ .صذر سثك رورٖ .ص .29
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4ؼ املفاوضاث االحامتؾَة :ويه معََة اًيلاص واًححر من بخي فِم اًؼواُر الاحامتؾَة
وحماوةل الاكرتاة مهنا وجضخعهيا .وحتدج ُذٍ املفاوضاث ؿاذت يف جماالث الدشت
واًـمي واصلزاسة واًزواح واملعاُرت وارلالفاث اًزوحِة وؿالكاث ادلواز ،ولك
اًخفاؿالث اذلاذزة مضن اًـوائي اًىربى وجممتـاث اًلرًة بو اذلي بو اًـضريت .وًيك ثيجح
املفاوضاث االحامتؾَة فال تد ًِا بن جسري وفق اظاز وَُلك اًلمي اًسائدت يف اجملمتؽ،
واطلي ثؤثر فَِ ٍلوؿة من اًـاذاث واًخلاًَد واملؤثراث اًرتتوًة واًثلافِة واًرتازَة واصلًًِة،
و" ما ٌهيدف اًََ ُيا ُو مـرفة مدى ثبزري اًيوايح اًثلافِة ٌَمجمتؽ ؿىل خشعَة اًفرذ
وازثحاظِا ثسَونَ اًخـامًل .وما ًًدلي مـرفذَ ُيا ُو بن اًيؼام اًرتتوي لي جممتؽ اوساين
ميثي بسس اًخًض ئة اًـامة ٌَفرذ يف اجملمتؽ .وميثي نذعل كواؿد الذاة اًـامة والخالق
من حِر اًـاذاث واًخلاًَد واملـخلداث ،ومـرفة اًيؼام اًرتتوي كد ثؤذي اىل اًخـرف
ؿىل اًِوًة اًثلافِة ٌَمجمتؽ ولكُ .ذا ابالضافة اىل ذزاسة وحتََي اًحياء االحامتؾي
ووػَفة ازلاؿاث الاحامتؾَة .وحعَةل اثهَة بن ًلك جممتؽ بو صـة زلافذَ ارلاظة اًيت
متزيٍ ؾن كريٍ من اًضـوة االوساهَة .وؾن ظرًق فِم الظر اًثلافِة ميىن اًخـرف ؿىل
منط اذلَات ٌَمجمتؽ واًسَوهَاث اًـامة اًيت ثيـىس ؿىل سَوهَاث اًفرذ يف ثـامهل مؽ
الخرٍن .فميىن فِم خشعَة اًفرذ وسَونَ ؾن ظرًق اًخـرف ؿىل اًحُئة اًثلافِة اًيت
ًًضب فهيا وثفاؿهل مؽ كريٍ تلرط الاهدماح وحتلِق احذَاخاهتا " .17

 17ـ دِ .صطف ٝأسؼذ ػاٌُ :أشر اٌرثا ٓ٠اٌصماف ٟف ٟاٌرفاٚض .اٌّعٍح اٌؼرت١ح ٌٍذراساخ األِٕ١ح ٚاٌرذر٠ة .اٌصادرج ػٓ ظاِؼح ٔا٠ف اٌؼرت١ح ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١ح.
اٌر٠اض ،اٌسؼٛد٠ح .اٌّعٍذ  .02اٌؼذد  .82ص .022
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ساتـا :ضواتط اًـمََاث اًخفاوضَة:
وهـين ُيا تضواتط اًـمََاث اًخفاوضَة ،اًـوامي واًرشوظ واملسخداث اًيت جسامه يف
اجناخ اًخفاوط واًسري تَ والارشاف ؿَََ ثضلك ؿَمي ومهنجي والاحرتافِة ،تـَدا ؾن
الازجتال واًفوىض .طلعل من املِم الخذ تبس حاة اًيجاخ وذزاسة لك حواهة اًـمََة
اًخفاوضَة ،وثاليف اًلعوز واًسَحَاث ؾيد الاكدام ؿىل خوط معََة اًخفاوط.
االهضحاظ واٍمتسم ابملهنجَة اًـَمَة وبظول ؿمل اًخفاوط واصلتَوماس َة ُو الساش يف
حتلِق اًفوس واًيجاخ يف املفاوضاث .ومثة ذؿامذني بساس َدني جملمي اًـمََة اًخفاوضَة،
ٌُل اًضواتط املهنجَة واًضواتط اًخرشًة.
بو ًال :اًضواتط املهنجَة:
1ؼ املياجه اًخفاوضَة:
من املِم بن ٌحيدذ لك ظرف مهنجَ اًخفاويض كدي الاكدام ؿىل خوط اًـمََة اًخفاوضَة.
وُذٍ ارلعوت رممة ٌَلاًة ،حِر بن خعة ومهنج اًخفاوط ثـعي خعا واحضَا وظرًلا
مـَوما ٌسري ؿَََ اًفرًق اًخفاويض وحيرص فَِ لك خرباثَ وفٌوهَ اًخفاوضَة .وميىن ثلدمي
ثـرًف ٌَمهنج اًخفاويض ُيا ،واًلول تبهَ ؾحازت ؾن " ٍلوؿة من اًلواؿد بو املـاًري
18

اًثاتخة اًيت ًـمتد ؿَهيا املفاوط ًخحلِق بُدافَ حراء كِامَ تًضاظ حول موضوغ اكن
حمط اصاكل "  .18وتدون وحوذ مهنج ثفاويض وخعة واحضة ؿَمَة ثعحح اًـمََة
اًخفاوضَة خدال فازػ وهلاص ؾلمي ٌسري ثضلك فوضوي ال ظائي مٌَ .ومن املِم اًلول
تبن ظحَـة اًـالكة تني ظريف اًـمََة اًخفاوضَة يه اًيت حتدذ ابًرضوزت هوغ املهنج
املس خخدم يف اًـمََة اًخفاوضَة ،وهوغ املهنج اًخفاويض اطلي ًـمتد ؿىل ُذٍ اًـالكة حيدذ
هوغ الاسرتاثَجَة اًخفاوضَة املس خخدمة واًخىذَاكث اًالسمة ًخيفِذُا.
وُيا مثة ؾوامي ٌحتدذ ظحَـة وحفوى ُذا املهنج اًخفاويض ،ويه " اًلضَة وبتـاذُا
وبس حاهبا ومسخداهتا .االحاظة جاكفة حواهة اًلضَة واًؼواُر احملَعة هبا .امللدزت ؿىل
اًخًدؤ حبراكث واجتاُاث بظرافِا .واًلدزت ؿىل اس خخدام اًـوامي اذلرهَة ( اًثواتت
واملخلرياث) املؤثرت ،الحداج الثر املعَوة بو اًضلط اًاكيف ،رلَق زذ اًفـي املوخَ
ٌَـمََة اًخفاوضَة وفلا ًالجتاٍ املعَوة مهنا كدي اًحدء ابًـمََة اًخفاوضَة " .19
وميىن ثلس مي املياجه اًخفاوضَة اىل ٍلوؿة من املياجه يه:
ب ؼ مهنج املعَحة املضرتنة :وًـين وحوذ ؿالكة اجياتَة ثـاوهَة تني ظريف اًـمََة
اًخفاوضَة .ويف مثي ُذا اًيوغ من اًخفاوط " ًًهتج اًعرفان اسَوة املعَحة املضرتنة،
بو ما ًـرف مبحازات بهسة وذغ كريك ٍىسة ،حِر ًـمي اًعرفان خاُدٍن من بخي
اًوظول اىل ظَلة اثفاق ،ثخحق من خالًِا معاذلٌِل ،من ذون بن ٍىون اًلعد
 18ـ اسّاػ ً١صثرِ ٞمٍذ :اٌؼاللاخ اٌس١اس١ح اٌذ١ٌٚح :دراسح ف ٟاألصٛي ٚإٌظر٠اخ .ظاِؼح اٌى٠ٛد ،اٌى٠ٛد .اٌطثؼح األ .َ 0959 ٌٝٚص .02
 19ـ دِ .ؽّٛد ػٍٚ ٟدِ .ؽّذ ػٛض اٌٙساّ٠ح :اٌّذخً إٌ ٝفٓ اٌّفاٚضاخِ .صذر سثك رورٖ .ص .27ٚ 22
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الارضاز ابًعرف الخر .وُذا االثفاق ٍىون من مٌؼوز مس خلدًل ،وٍزًد معق اًخـاون
واًـالكاث اًلامئة تُهنٌل " .20
ة ؼ مهنج اًرصاغ :وُذا املهنج ميخاس تبن اًـالكاث تني ظريف اًـمََة اًخفاوضَة ،يه
ؿالكاث ثدسم ابًـداء واًرصاغ واًخيافس .وًؼِر ُذا اًخرصف واملَي حنو خَق وثوظَد
اًرصاغ واًـداء من حلِلة وحوذ ظرف كوي وظرف ضـَف ،فاًعرف اًلوي ٍرًد
فرط بحٌدثَ وزؤًخَ ٌَحي .وميىن " بن هعَق ؿىل مثي ُذا اًيوغ من اًخفاوط ؾحازت
(بهسة وذغ كريك خيرس) ،وُو كاًحا ما حيدج يف حاةل اخذالل ثوسان اًلوى تني
اًعرفني ،وفضي بحدٌُل يف اخذَاز اًوكت املياسة ٌَخفاوط ،بو ًخـرضَ ًضلوظ من
اًعرف الخر .وال ًمت االثفاق اًيامج ؾن ُذا اًخفاوط ابصلميومة ،وامنا ٍىون ؾرضة
ٌَخلري يف حاةل ثلَة مواسٍن اًلوى .وحياول لك ظرف اهناك اًعرف الخر ،واس خزناف
وكذَ وجضوهيَ ،وحماوةل احاكم اًس َعرت ؿَََ " .21
ث ؼ مهنج اًخحََي اًوكي :وُذا املهنج ًلوم ؿىل اس خخدام مفاُمي وهؼرايث ؿمل
اًرايضَاث والاحعاء والاكذعاذ اًلِايس واذلاسوة وحتَََِا من اخي ثعوًـِا
والاس خفاذت مهنا يف اًـمََة اًخفاوضَة .وٌس خفاذ من ُذا املهنج يف تياء املوكف اًخفاويض
ثضلك مذلري ومس متر ،هؼرا ٌَمخلرياث واذلساابث واملـاذالث املس خجدت ؿىل اًساحة.
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فاملفاوط ٍراكة املـاذالث واًخعوزاث ثضلك مس متر ،وًخين ؿَهيا موكفَ اًخفاويض
ادلدًد ،حبسة ما ٍراٍ ًؤذي معاحل اًعرف اطلي ميثهل.
ج ؼ املهنج اًسَويك:وُذا املهنج ًدزش اًعرف الخر وٍىون اًلرط مٌَ اًخـرف ؿىل
زقحاث واحذَاخاث وذوافؽ ومدزاكث اًعرف املفاوط امللاتي .وٍىون املهنج اًسَويك
اًـون يف اًخىِن تلرازاث وثوهجاث وخعة اًعرف الخر ،و" ثربس بمهَة املهنج اًسَويك
يف املساؿدت ؿىل جضخَط اًفرذ املخفاوط مـَ ،واخذَاز اًوس َةل بو اًعرًلة املياس حة
ًخحلِق الُداف اًيت ٌسـى اًفرًق املفاوط اىل حتلِلِا .وملا اكن اًخفاوط موكف
اوساين اذزايك وسَويك ،فِو واذلاةل ُذٍ ،خيضؽ ًـدت ؾوامي ومثرياث ذاخََة وخازحِة،
نٌل خيضؽ ًعحَـة وهوغ اًِدف املعَوة حتلِلَ .ومن مث ًخعَة املهنج اًسَويك من
املفاوط املروهة واذلرنة واًلدزت ؿىل الاهخلال من موكف اىل بخر ،واهخلاء الفاكز
وسِوةل ثلََهبا واًرحوغ اىل ارلربت املاضَة ،والاهخلال مهنا اىل اًوضؽ اذلارض ،واس خخدام
اكفة اًلدزاث والاماكهَاث املخاحة " .22
ح ؼ مهنج حد المان بو حافة ارلعر :وُذا املهنج ًلوم ؿىل حتََي صامي وثفعًَل ًلك
ػروف وكدزاث واماكهَاث وهلاظ كوت وضـف اًعرف الخر ،من بخي اًضلط ؿَََ
واسدامثز لك ثغل املـَوماث يف اهزتاغ بنرب كدز ذمىن من اًخياسالث مٌَ .وحريم معََة
اًضلط اىل سد لك مٌافذ اذلَول واملساوماث يف وخَ اًعرف املفاوط امللاتي ،واػِاز
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حي واحد ،وحـهل مٌفذا وحِدا وثعوٍرٍ وكهَ اخملرح اًوحِد من السمة ،وحيلق
الاهخعاز ًِذا اًعرف .ومن املِم بن حىون اًضلوظ مالمئة ًعحَـة وػروف اًعرف
املفاوط امللاتي ،وكري ملال فهيا .وًلوم ُذا املهنج ؿىل " ؿدت خعواث:
ؼ حتدًد حافة ارلعر ٌَخعم تدكة ،مفثال حافة ارلعر ٌَخاحر افالسَ وٌَلائد ُزميخَ.
ؼ حتدًد جماالث ادلذة ٌَعرف الخر سواء اكهت جماالث الاس خفاذت ُذٍ ماذًة
اكملساؿداث واًدسَِالث املاذًة وثحاؿد فرتاث اًسداذ ٌَلروط وكريُا ،او جماالث
اس خفاذت مـيوًة ثخبىت حراء ثيفِذ االثفاكِاث ،اكًسمـة اًعَحة والاسذُاز الاكذعاذي
واخرتاق اًسوق وهرس الاحذاكز ،بو الاهرصاف ٌَخمنَة اًضامةل واًـُش ثسالم..اخل.
ؼ حتدًد حاحز المان ٌَعرف الخر تدكة .فـىل سخِي املثال يف حاةل اًخفاوط اًخجازي
بو اًـسىري ،ثوضؽ اًرشوظ تدكة ًخيفِذ اًعفلاث اًخجازًة بو ؾلد االثفاكِاث ،اكًعَح
واًِدهة واًسالم ؾيد اًخفاوط اًـسىري.
ؼ ظَاكة املوكف اًخفاويض تعوزت صامةل واكمةل .وُذا ًخبىت تـد جتمَؽ اًنك املياسة من
املـَوماث اًضامةل واملخاكمةل اًالسمة ًدضخَط وزمس وظَاكة املوكف اًخفاويض اطلي
حنن تعدذٍ " .23
خ ؼ املهنج املخاكمي ٌَخفاوط :وُو مهنج صامي ًلوم ؿىل مزجي مذاكمي ًلك املياجه
اًساتلة ،حِر اهَ ًبخذ تـني الاؾخحاز لك اًيؼرايث واًرؤى والاسرتاثَجَاث اًساتلة
يف اًخـامي مؽ اًفرًق املفاوط امللاتي ،وجتَري مـؼم اًـمََة اًخفاوضَة ًعاحل من
23ـ ٔفس اٌّصذر .ص .29ٚ 22

22

ٌس خخدمَ .فِو ارن ،مهنج ًلوم ؿىل اًـمََة اًرتاهكَة ٌَخرباث اًـمََة مؽ املياجه
وذزاساهتا .ومن املِم ُيا اًلول تبن ٌَخفاوط اًـمًل " خعواث معََة ًخـني اًلِام هبا
واًسري ؿىل ُداُا ،وُذٍ ارلعواث متثي سَسةل حراهكَة مٌعلِة ثمت لك مهنا هبدف
ثلدمي هخاجئ حمدذت جس خخدم يف اؿداذ وثيفِذ ارلعوت اًخاًَة .وان حرانٌلث لك مرحةل ثخىن
ؿىل ما مت اذلعول ؿَََ من هخاجئ املرحةل اًساتلة ،وما مت جضلَهل ابًخفاوط ؿَََ
واندساتَ خالل املرحةل اذلاًَة راهتا كدي الاهخلال اىل املرحةل اًخاًَة ادلدًدت ،وهبذا
اًضلك ثعحح اًـمََة اًخفاوضَة ثبخذ صلك هجد ثفاويض جضلًَل مرتامك اًيخاجئ ،حبَر
ثعحح خمرخاث لك مرحةل اًخاًَة ًِا ،وُىذا " .24
ومثة ؿدت ضواتط جية مراؿاهتا حني الخذ ابًـمي هبذا املهنج ،و" يه:
ؼ اًدضخَط ادلَد واصلكِق ٌَموكف اًخفاويض تني بظراف اًـمََة اًخفاوضَة ،واًخحدًد
اًواحض ًرشوظ وػروف املرحةل اًيت سوف ًمت اًخفاوط فهيا.
ؼ اماكهَة اًخحرًم وثـدًي املواكف اًخفاوضَة ،هدِجة اس خخدام مهنج خدًد.
ؼ بن حىون اًـمََة اًخفاوضَة معََة مس مترت وذامئة ،حِر حيخاح اًفرًق املفاوط ًفرتت
مٌاس حة من اًزمن ثدِح هل اًفرظة الس خخدام ُذا املهنج.
ؼ بن ثخوافر صلى بفراذ اًفرًق املفاوط اًلدزت املاذًة واملـيوًة ؿىل اذلضد ،وجتمَؽ
واس خخدام اكفة املوازذ اًخفاوضَة ،من بخي اجناخ معََة اًخفاوط .وًدخي مضن املوازذ
اًخفاوضَة وفلا ًِذا املهنج ،ثوفري اًخجِزياث واًدسَِالث ارلاظة مباكن اًخفاوط ،وثوفري
 24ـ د .تش١ر اٌؼالق :إدارج اٌرفاٚض .دار اٌ١ازٚر ٞاٌؼٍّ١ح ٌٍٕشر ٚاٌرٛز٠غ .ػّاْ ،األردْ .اٌطثؼح األ .َ 8119 ٌٝٚص .22
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املياد املياسة احملَط ابًـمََة اًخفاوضَة ،واجناخ اسلالث االؿالمِة واالثعاًَة املرثحعة
تذاث اًـمََة " .25
2ؼ اًلواؿد اطلُحَة ٌَـمََة اًخفاوضَة:
ال تد من ضحط اًـمََة اًخفاوضَة واًخحنك فهيا ثضلك كوي واكمي .ومثة كواؿد ًضحط
اًـمََة اًخفاوضَة واًخحنك ابًـوامي اطلاثَة واملوضوؾَة من بخي حتلِق اًِدف واحراس
اًيحاخ واًفوس .وُذٍ اًلواؿد يه:
ب ؼ ال ثيفـي بزياء اًـمََة اًخفاوضَة فرمبا ثخحدج بزياء قضحم جالكم ثيدم ؿَََ اىل التد:
ؿىل املفاوط بن ًخجية اًلضة والاهفـال وزذت اًفـي املدرسؿة .ؿَََ بن ًخبىن وًدسَح
ابًعرب والانت واذلمل .من املِم اًس َعرت ؿىل املضاؾر اًسَحَة واًلضة واًخفوٍ تـحازاث
خازح اًس َاق والذة يف حاالث اًلضة وزذت اًفـي .اًس َعرت ؿىل اًيفس والاًزتام
اًعازم من بمه ظفاث اًيجاخ ،ويه سالخ كوي يف ًد املفاوط احمليم .وؿَََ فان "
اًلضة ودشؿة الاهفـال واًرذ حبدت وؾعحَة سُئاث جية بن ًخحاصاُا املفاوط اًياحج،
لن رعل ٌضوٍ بُدافَ واسرتاثَجَخَ وًـركي معََة اًخفاوط ،وال ًبيت ابًيدِجة املخوخات،
فال ًيال اًـال من ظحـَ قضة .وؿىل املفاوط اًياحج بن ٍىون ًَيا ٌس متؽ ؾيدما جية
الاس امتغ ،وًخلكم ؾيدما ٍىون اًالكم ثبزريا ووسان ًـعي وًبخذ .وحياوز هبدوء وبانت
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وًياكش تذاكء واخذعاز ،وٌس خعَؽ بن ًحلي اًضـرت كري ملعوؿة مؽ املفاوط الخر
اطلي ارا بزىخ صد تعَف ،وارا صد بزىخ من ذون ضـف " .26
ة ؼ ال جتاذل تي بخعو اىل خاهحَ :وُذا ًـين بن حتاول تلدز الاماكن امذعاض زذت
فـي وقضة ارلعم ،وبن ثـمي جلك ظاكذم وذُائم ؿىل جتَري املضاؾر اًـدواهَة صلًَ
ملعَحخم ؿرب سَسةل من الاحراءاث اًيت جسدٌد اىل اًفِم واصلزاًة واذلمل واًعرب
والانت .ومن املِم ؾيدما جتَس بمام ارلعم يف اًخفاوط ،بن ثفـي ؾىس ما ُو ًخوكؽ
مٌم ،وبن متخط قضحَ وحٌلَ ،فارا " اكن موكفَ مذحجرا مفا ؿََم اال بن ثخخذ موكفا
ًَيا وُىذا .فَيك ثيجح يف اخرتاق موكفَ ،فال ثَجب ٌَجدال لهَ ال حيلق ما حرًد من
هخاجئ ،تي ؿََم بن ثحدب ابالظلاء اًََ بوال ،لن الاظلاء ٌَعرف الخر كد ٍىون
بزخط ثياسل ميىن بن ثلدمَ ،لن تداخي لك مٌا زقحة كوًة يف بن ًفِمَ الخرون .فَو
بهم بزضُت ُذٍ اًرقحة اًاكمٌة ؾيد اًعرف الخر ،فان احامتًَة اظلائَ عل س خىون
مؤندت " .27
ونذعل من املِم بن ثَجب اىل ثَخَط الكم الخرٍن ،وحرذًدٍ ؿىل مسامـِم ،فِذا
ًـعهيم اًضـوز تبهم فِمهتم واكرتتت من ثعوزمه ٌَموضوغ .نذعل من املفِد بن حىرز
اؿرتافم توهجة هؼر اًعرف امللاتي ،وبن ثـخرب زؤًخَ وهجة هؼر جس خحق الاحرتام
26ـ ٔثٍ١ح ظؼ١عغِ :ؽاضراخ ذمٕ١اخ اٌرفاٚض اٌذ . ٌٟٚوٍ١ح اٌؼٍ َٛااللرصاد٠ح ٚاٌرعار٠ح ٚػٍ َٛاٌرس١١ر تعاِؼح ِؽّذ تٛض١اف .اٌّسٍ١ح ،اٌعسائر.َ 8105 .
ص .29
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واًيلاص وارلوط فهيا .ونذعل بن حراؾي املضاؾر وحىرز اؾخذازك ؾيد اًرضوزت ،بو
حني الاؾخلاذ توحوذ سوء فِم بو حدوج حرخ ملضاؾر بي فرذ .وُذٍ االحراءاث لكِا
جسدٌد اىل اًروً ّة واًعرب يف خضم خوضم ٌَـمََة اًخفاوضَة ،فبسَوة اًعرب " هيدف
اىل هسة اًوكت ،وصـازٍ ابًعرب ثحَف ما حرًد ،ومن وسائي هسة اًوكت ،ؿدم اًرذ
اًفوزي ؿىل سؤال ،بو ثلَري جمرى اذلدًر ،بو اًرذ ثسؤال مضاذ ،الؾعاء اًيفس
اًفرظة ٌَخفىري وثلرٍر ما ميىن فـهل .ال ثلَق ،ال ثلدم ثياسال ثرسؿة .فىر ؿىل رمغل
ًخحعي ؿىل ما حرًد .ومؽ بن ُذا ًـعي اًعرف الخر اًفرظة هفسِا .فاهَ رضوزي من
بخي اًخوزظ ابؾعاء اخاابث من كري ثفىري ،وُذا ًخعَة مـرفة اًوكت املياسة
ٌَعمت ،واًوكت املياسة ٌَالكم .ان من ًحاذز ابالس خجاتة اىل ظَحاث خعمَ وثلدمي
اًخياسالثٌ ،ضجؽ الخر ؿىل ؿدم اًخوكف ؾن ظَة املزًد " .28
ث ؼ ال حرفغ واتخـد ؾن اًسَحَة :وُيا هـين اؿاذت ظَاكة وضحط ما ًلوهل الخرون،
وحماوةل اًخـامي مؽ ارلعم امللاتي نزمِي ورشًم يف اًـمََة اًخفاوضَة ،وًُس خعٌل
وهدا ًًدلي ذحغ وهلغ لك ما ًلوهل ،ولك ما ًعدز ؾيَ من الكم وزذوذ فـي وبزاء.
ومن املِم بن ىرنز ُيا تبن اؿاذت اًعَاكة جالكم وؾحازاث خدًدت رهَةً ،لعد هبا خذة
اُامتم اًعرف الخر ابملضلكة تـَدا ؾن موكفَ الظًل ،يف حماوةل الؿاذت حتدًد املعاحل
واًوظول اىل حَول مدخىرت ،وكهم تذعل ثضؽ اظازا خدًدا ًعوزت كدمية .وُيا وضري تبن
اصلتَوماس َني " ًـرفون حِدا بن ارلالفاث اًيت ثحدو يف اًؼاُر كري كاتةل ٌَخعاحل ميىن
28ـ دِ .عذ ٞػثذ هللا شرارٖ :دٌ ً١اٌّفاٚض اٌّصاٌِ .ٟصذر سثك رورٖ .ص .022ٚ 028
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يف اًلاًة جسوٍهتا ارا ثوفر اًوكت واًعرب واًفِم وكوت اًخخَي .وبحِاان ٍىون اًضم
املخحاذل واًيفوز اًضخيص واًضـف اًس َايس واًعحة املـخةل ،وحىت االهجاذ اًحدين
اًخس َط ،من بمه الس حاة ٌَوظول اىل مبسق ذويل ،بنرث من الاخذالف حول اًعاحل
اًلويم املوضوؾي .فال ًيحرص المر يف فِم الس حاة اطلاثَة املخـدذت ٌَزناغ وارلالف
اًيت حتدو ابصلتَومايس اىل زبة اًعدغ .اهَ بًضا اذزاك مٌَ ابًـواكة اًوخمية ٌَروخ
اًـدائَة اًيت ثوصلُا ارلالفاث املفرتط بهنا كري كاتةل ٌَمعاذلة ،وُو اذزاك ًرص ؿىل
تذل لك ادلِوذ ٌَسـي ًالثفاق ،وارا اكهت اًـمََة املؤملة ًخحرًم املَاٍ اًراندت ثـرط
اًلامئني هبذٍ اًـمََة ًالهتام تبهنم سذح ،بو بهنم ًدؾون الخرٍن رلداؾِم ،فََىن ،لهَ
ال ميىن بن ٍىدسة يشء اال ارا اكن حمفوفا ابخملاظر( Nothing ventured
.29 " )nothing win
ج ؼ ال ثضلط تي افذح اباب ٌَخروح :وميىن فـي رعل ابس خخدام املٌلظةل تـد ان ًلدموا
ؿىل زفغ اكرتاحاثم .وثبخذ امللاومة تدوزُا ؿدت بصاكل مهنا ؿدم الاُامتم ابالكرتاحاث،
اًخرصحياث اًلامضة ،اًدسوًف ،اًرتاحؽ ؾن االثفاق ،واًرفغ اًلاظؽ .ومن اًواحض تبن
اًضلط ًؤذي اىل مزًد من امللاومة من خاهة اًعرف الخر ،لن رعل ًوفر هل بس حااب
ملٌـة ٌَرفغ ،فددال من حماوالث اًضلط ؿىل الخرٍن ٌَخواظي اىل اثفاق ،كد ٍىون
من الفضي بن ثفـي ؾىس رعل .ارن فالتد ،واذلال ُذٍ ،من اًححر ؾن " مٌاظق
خدًدت ابس خخدام بس ئةل ثلوط السس واملحاذئ وامليعق اطلي ًدمع موكف اًضخط
29ـ ت١رر ِارشاي :اٌذتٍِٛاس١ح اٌفاػٍح .ذرظّح :أؼّذ ِخرار اٌع ّّاي ِٓ .إصذاراخ اٌّعٍس األػٌٍٍ ٝصمافح فِ ٟصر .اٌطثؼح األ ,َ 8117 ٌٝٚص .828
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الخر .وال هيم ان نيت ثـرف اخاابث ُذٍ الس ئةل مس حلا .الصخاض اطلٍن ٌضـرون
تبهنم ًخـرضون ٌَخداغ واًخالؾة ال ميىن خداؾِم بو اًخالؾة هبم .اًـحازاث ارلربًة
ثؤذي اىل زذوذ ذفاؾَة دشًـة ،وًىن الس ئةل س خجـي اًضخط الخر ًـَد حفط
وثربٍر موكفَ املـَن .الس ئةل وحدُا يه اًيت ثفرق تني الس حاة اًيت فلط ثحدو حِدت
والس حاة ادلَدت امليعلِة .فارا اكن ُياك موكف كري واكـي ،فرسؿان ما س َىدضف
اًضخط الخر اًـَوة اًيت جضوة موكفَ " .30
وال تد من اٍمتسم مبجموؿة من امللرتحاث ًيك ًخحلق اًِدف من ُذا املحدب .ومن ُذٍ
امللرتحاث:
ؼ تياء حرس اًخواظي اًحياء ،بو ادلرس اطلُيب ،نٌل ُو مـروف يف اًـرف اصلتَومايس.
وُذا رمم ٌَلاًة ًيك ًرتاحؽ اًعرف امللاتي ؾن موكفَ املدضدذً ،خحلِق حي مرط حِد.
ؼ رضوزت ارشاك اًعرف الخر يف اًلرازاث ،وُو ما ًـين ارشاك ُذا اًعرف يف معََة
اختار اًلرازاث ،وافِامَ تبن اًلرازاث كد ظدزث مبوافلذَ وزضاٍ وكٌاؾخَ.
ؼ اًخوفِق تني معاحل ازلَؽ ولك الظراف.
ؼ وحوة اثحاغ س َاسة ارلعوت خعوت تدل اٌَجوء اىل اًضلط ،حىت ًو جنحت يف ازضاء
زقحاث اًعرف الخر واهلار ماء وهجَ وساؿدثَ ؿىل نخاتة خعاة اًيرص ،لهَ رمٌل
فـَت فرمبا ٌس متر يف اًرفغ ًضـوزٍ تـمََة اًخواظي اىل اثفاق.

 30ـ رٚترخ ِا٠ر :و١ف ذفٛز ف ٟأِ ٞفاٚضاخ تذ ْٚأْ ذرفغ صٛذه ،أ ٚذفمذ ٘ذٚءن ،أ ٚذشرثه ِغ ا٢خر .ٓ٠ذرظّح ٚطثاػح ِىرثح ظر٠ر .اٌر٠اض،
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ؼ ساؿد اًعرف الخر ؿىل حفغ ماء اًوخَ ،وبحـي حراحـَ نٌل ًو اكن ثلدما ،وبفـي ما
يف وسـم من مساؿدت حىت ٌس خعَؽ اكٌاغ فرًلَ تبن ُذا االثفاق ُو هرص هل.
ؼ ال ًًدلي معاًحة اًعرف الخر ابالًزتام حىت ثعي اىل اٍهناًة ،ورعل مليحَ الاحساش
ابًراحة واًعمبهٌُة ،وظدق اًيوااي ،واًخبهَد هل بهَ ًُس حباخة ٌَوظول اىل الاًزتام اٍهنايئ
كدي هناًة املفاوضاث .وؾيدما ًخبند اًعرف الخر متاما ذما س َحعي ؿَََ ملاتي ما
س َدٌاسل ؾيَ ،ميىٌم ؾيدُا ظَة الاًزتام.
ح ؼ ال ثعـد املوكف رمٌل اكن موكف اًعرف امللاتي مذعَحا :جية زفغ اٍهتدًد ُيا ،تي
اس خخدام اًلوت اًيامعة واملِازاث من بخي جتية اًخعـَد واًرصاغ ،واًخوافق ؿرب اًالكم
واذلواز واًخفاوط .جية افِام ارلعم املفاوط تبن افضي ظرًلة ذلي الاصاكل ُو
اًخفاوط واذلواز ،وًُس اًخعَة واٍهتدًد ابًلوت واًـيف .وجية ؿََم ان ثيجح يف
افِارمم تبن معَحهتم اًضا حوكن يف اجناخ اًـمََة اًخفاوضَة ،وًُس افضاًِا .جية اٌَجوء
اىل اًخحذٍر واًخيخَِ وًُس اٍهتدًد واًخَوحي ابًلوت واًلعة .ومن املِم اًضا الاصازت اىل
تدائي اًخفاوط ،ومٌح ارلعم فىرت ؾن الاحامتالث اًوازذت يف حال فضي اًـمََة
اًخفاوضَة .ومن املفِد ؿدم اصـاز ارلعم ابالس خفزاس واًخحدي واًخَوحي اًفاحض ٌَلوت
واًـيف .ؿََم بن مترز ما حرًدٍ تني اًسعوز ،وثضلك كري مدارش .ومن املِم بًضا
ارشاك ظرف اثًر يف املفاوضاثٌَ ،ضلط ؿىل ارلعم ذون اس خفزاسٍ .ومن تني
الاحراءاث املِمة اًضا ،اخرتاق موكف ارلعم من خالل حىذَم اًخـاظف مـَ ًُضـر
بهم جسـى اىل زضاٍ وؿدم اقفال معاذلَ ،وبػِر هل هوؿا من اًخـاظف لن رعل ًدمع
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اس خـداذٍ ٌَميض حىت بخر خعوت يف املفاوضاث .والتد عل من بن " ثفِم ظحَـة
خشعَخم ،وبن ثـي بهنا ختخَف ؾن خشعَة اًعرف الخر ،وًِذا جية بن حىِف
ظحَـخم اًخفاوضَة مؽ ظحَـة اًعرف الخر .ان ُذٍ اًعحائؽ اخملخَفة ثـين بن لك خشط
سوف ٍىون هل يف اًخفاوط اُداف خمخَفة ،وؿالكاث خمخَفة ،وظرًلة خمخَفة ،نٌل بن هل
بخعاء خمخَفة ،وظرق خمخَفة ٌَحعول ؿىل ما ًعحو اًََ .بما املىسة فِو ثعوز،
وحبرظم املس متر ؿىل ثلذًة ُذا اًخعوز صلى اًعرف الخر ميىٌم بن ثلٌـَ تبهَ كد
حلق فوسا ذون ان حىون كد كدمت بًة ثياسالث من خاهحم .فال ثلرص املفاوضاث يف
كضَة واحدت فلط ،وال ثفرتط بن مساؿدت اًضخط الخر اذلعول ؿىل ما ًعحو اًََ
سوف ثضـف من موكفم ،لهم ال ثخعَؽ اىل هفس الُداف .فاملفاوط اًضـَف ٌسـى
اىل محي اًعرف الخر ؿىل ثلَري املوكف اطلي بختذٍ واًرتنزي ؿىل معاذلَ اًضخعَة،
بما املفاوط احمليم فِو ًدزك بهَ ؿىل اًرمغ من اخذالف املواكف تًس حة  %181ذزخة،
فلد ثحلى املعَحة واحدت ابًًس حة ٌَعرفني ،وًِذا فِو ٌسـى اىل محي الخرٍن ؿىل
اًخخًل ؾن مواكفِم املدضدذت واًيؼر اىل املعَحة املضرتنة اًيت جتمؽ تُهنٌل " .31

اثهَا :اًضواتط اًخرشًة:
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الاوسان ُو احملرك الكوى يف اًـمََة اًخفاوضَة ،وُو اًـامي المه احملدذ ًيجاخ بو
فضي ُذٍ اًـمََة وحتلِلِا لُدافِا .طلعل ال تد ٌَمفاوط من بن ًدزك اًؼروف اطلاثَة
ٌَضخط املفاوط وًـموم اًفرًق املفاوط ،ورمازاث وهلاظ كوت ُذا اًفرًق .من املِم
نذعل الاحاظة ابًؼروف املخـَلة ابًـمََة اًخفاوضَة .ومثة ظفاث التد ًِا من بن ثخوفر
يف املفاوط اًياحج ،مهنا اطلاكء واٌَحاكة ودشؿة اًحدهية وادلربت واملَي اىل اًخفاؿي .وؿاذت
حياول االوسان اطلي ال ميخغل ابًفعرت واًوزازة ظفاث املفاوط اًياحج ،من ثدزًة هفسَ
وظلي رمازاثَ ،حبَر ًعحح كواي وحاركا وماُرا يف الارشاف ؿىل سري اًـمََة
اًخفاوضَة ،فاًخفاوط ُيا " ًيعوي ؿىل مداذئ واسرتاثَجَاث وحىذَاكث ال تد من
مـرفهتا واًخـمل ؿىل هَفِة ذمازس هتا ،وُو فن يف هفس اًوكت ،حِر ٌس خوحة رضوزت
ثوافر رمازاث االثعال اًفـال واذلواز واًخفاؿي الاحامتؾي ،واٌَحاكة واًلدزت ؿىل اًخـرف
وكريُا ،واًيت ميىن اندساهبا من خالل اًخدزًة واًخـمل الاحامتؾي اطلي ًـمتد ؿىل حمااكت
سَوك الخرٍن ،واملٌلزسة اًفـََة وارلربت املرتاهكة " .32
وُياك ؿدت احراءاث حريم اىل ثعوٍر كوت وكدزت املفاوط وثدزًحَ ابًضلك اًياحج ،تلَة
حزوًدٍ ابملِازاث املعَوتة ٌَـمََاث اًخفاوضَة .وُذٍ الاحراءاث يه:
1ؼ حمنَة االذزاك ًلوضاغ اطلُيَة:
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من املفروط بن ًدزك املفاوط بمهَة املِازاث اطلُيَة ورضوزت حمنَة املَاكث وارلرباث
اطلاثَة .وال تد ٌَمفاوط من حتدًد اذلاالث اطلُيَة ٌَمفاوط واًوكوف ؿىل مس خَزماث
لك حاةل مهنا وفق الاصاكل اًخاًَة:
ب ؼ حاةل اًخفاوط تـدم خدازت وتدون وؾي :يف ُذٍ اذلاةل حنن ال منغل املِازاث اًالسمة
ٌَخفاوط ،وحنن ًس يا واؾَني بًضا حبلِلة ما ارا اكهت ُذٍ املِازاث موحوذت بم ال .ويف
ُذٍ اذلاةل حنن حنخاح اىل حمنَة رمازاثيا ؾن وؾي ،تـد مـرفة اًيواكط واًلعوز املوحوذ
صلًيا.
ة ؼ حاةل اًخفاوط تـدم خدازت ًىن توؾي :ويف ُذٍ اذلاةل هـمل اهيا منخغل املِازاث
اًالسمة ٌَخفاوط ،وهـي هبا وتبمهَهتا .وُذٍ اذلاةل ثـخرب صَة يف حال مضَيا كدما يف
ظرًق هسة املِازاث اًالسمة الجناخ اًـمََة اًخفاوضَة.
ث ؼ حاةل اًخفاوط خبربت ووؾي :ويف ُذٍ اذلاةل حنن منغل املِازاث اًالسمة ٌَخفاوط،
وهفىر تـياًة وحرض حول بًَة اس خخدام ُذٍ املِازاث يف اًواكؽ اًـمًل .وُيا " ًُس مثة
بفضي من اًخـرف ؿىل هَفِة اؿداذ مَف اًخفاوطُ .ذا الاؿداذ ًـد من بمه ؾيادض كوت
املفاوط ،ومبثاتة جحر اًزاوًة يف اًيجاخ وثلِمي الذاء .ففي هناًة المر املفاوط املاُرُ ،و
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رعل املفاوط اطلي حيَط مبوضوؿَ احاظة اكمةل ،وابلتـاذ اخملخَفة احملَعة تَ ،وُذٍ
املِازت يه بحد ؾيادض كوت املوكف اًخفاويض " .33
ج ؼ حاةل اًخفاوط جبدازت وًىن تدون وؾي :ويف ُذٍ اذلاةل هخفاوط جىفاءت وخدازت،
ووس خخدم معََا املِازاث اًخفاوضَة اًالسمة ،وًىن تدون ثفىري وذزاًة وثدتري .وؿاذت ما
ثؼِر من ُذٍ اًعرًلة ما ثـرف تبخعاء ادلدازت والذاء اًضـَف.
2ؼ املِازاث املعَوتة:
مثة اًـدًد من املِازاث اًيت جية مراؿاهتا وبخذُا تـني االؾخحاز ؾيد ثدزًة املفاوط،
وبمه ُذٍ املِازاث:
ب ؼ اٌَحاكة يف اذلدًر واًخرصف :ومـرفة مفاثَح اًلَوة واًـلول تعرق رهَة ،وحرك
اًعرف املفاوط ٌسرتسي يف سوق جحجَ ،مؽ اضفاء حو من اًثلة واٌَحاكة وحسن
اًخدتري واًخرصف .فاًوذًة واملروهة بمر رمم الس خدزاح اًعرف الخر التداء اٌَني واًخخًل
ؾن الزاء املدضدذت .مبـىن الاؾامتذ ؿىل فٌون االكٌاغ ،واًيت يه ُيا " معََة اثعاًَة
ًلوم هبا ظرف ما تلرط ثـدًي سَوك ظرف بخر خبعوض موضوغ مـني ،حبَر ًعحح
سَوك ُذا اًعرف بنرث مواءمة بو اثفاكا مؽ بقراضَ بو موكف اًعرف اطلي ٌسـى اىل
ُذا اًخـدًي " .34
33ـ دِ .ؽّذ تذر اٌذ ٓ٠زا٠ذ :اٌّفاٚضاخ اٌذ١ٌٚح ت ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌّّارسحِ .ىرثح اٌشرٚق اٌذ١ٌٚح .اٌما٘رجِ ،صر .اٌطثؼح األ .َ 8112 ٌٝٚص .82
34ـ ٔفس اٌّصر اٌساتك .ص .28
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ة ؼ اًحـد ؾن اًضخعاهَة :جية االتخـاذ ؾن اًلروز وارلروح من ذائرت الان ،واتداء
الاُامتم ابلخرٍن وتبزاهئم.
ث ؼ اًخدزًة ؿىل هَفِة اكامة اذلجج وثدؾميِا ابلكوال والفـال واًخجازة اًـمََة :وُيا
من املِم اندساة رمازت مجؽ املـَوماث وحتَََِا واس خخدارما ،والاملام مبـازف مذيوؿة
راث ؿالكة ابًخفاوط ،وورش اًـحازاث وازلي اًيت ثحـر ؿىل اًخفاؤل وزوخ الاجياتَة.
ج ؼ ضحط اًيفس واحملافؼة ؿىل اًِدوء واًخحنك ابالهفـاالث :وُذا ًؤذي اىل ورش زوخ
ادلدًة والاجياتَة يف زذُاث احامتؿاث اًخفاوط .فاًخوحر وحرك اذلحي ؿىل اًلازة ًـين
ورش اًضـوز اًسَيب والازثحاك واًفضي.
ح ؼ اًخلكم ؾيد اًرضوزت ،وؾيد اًوكت اخملعط ٌَحدًر :ومن املِم ان ٍىون اذلدًر
خمخرصا ومفِدا ويف ظَة املوضوغ وتـَد ؾن اًرثثرت ،لن رعل ًخر الازثَاخ واًِدوء يف
هفوش اًعرف الخر املفاوط .وؿىل املفاوط اندساة رمازت اًَلؼة واًرتنزي وحسن
الاس امتغ.

34

خ ؼ كوت اًضخعَة واجساغ اًيفور :فاملفاوط جية بن ٍىون ملذيـا ابملوضوغ اطلي
ًخفاوط حوهل ،وابًعالحِاث املـعات هل .وبن ٍىون مىذفِا من حِر وحوذ املـَوماث
وثوفر تيم واحض ًِذٍ املـَوماث كدي وبزياء سري اًـمََة اًخفاوضَة.
د ؼ ثوفري مك حِد من املـَوماث ًخلعَة لك حواهة اًلضَة اًخفاوضَة :وحيدج رعل من
خالل معََاث اصلزاسة واًححر والاظالغ اًعحَح واذلعول ؿىل املـَوماث اًالسمة
واًرضوزًة رلوط اًـمََة اًس َاس َة.
ذ ؼ واًخواضؽ وؿدم اس خخدام هربت الاس خـالء ،وؿدم اس خخدام الاتدسامة اًعفراء :جية
ؿدم احراح ادلاهة امللاتي ؾيد اًيجاخ يف هسة هلعة مـَية يف اًيلاص .وؿدم اصـاز
ادلاهة امللاتي حبدوج اهخعاز ضدٍ واذلاق هوغ من اًِزمية تَ .جية اػِاز اًخواضؽ
واًرصامة يف اًخفاوط.
ر ؼ خماظحة اًياش ؿىل مس خوى ؾلوهلم ،ومراؿات اًفوازق اًفرذًة تُهنم :جية اخذ اًفوازق
اًـَمَة واًثلافِة تني اًياش تـني الاؾخحاز .جية جتية اذلواز واًيلاص اطلي ال ًلدم
صُئا سوى ثـمَق الاخذالف .جية ثاليف الاظعدام مؽ اًعرف الخر وؿدم االصازت
اىل اخعاءٍ وُفواثَ .بصـرٍ تبمهَخَ وخاظحخَ جلك احرتام وخدًة.
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ز ؼ مراؿات مذعَحاث الخرٍن :من املِم بن ثضؽ هفسم ماكن املفاوط امللاتيً ،يك ثفِم
موكفَ حِدا وحمتىن من ثلدمي حتََي موضوؾي هل ،وؿىل ُذا الساش ثخفاوط مـًَ ،يك
جس خحعي مٌَ املوكف اطلي حرًدٍ .ارن "حاول بن جتذهبم اىل الاجتاٍ اطلي حرًدمه بن
ٌسريوا فَِ .اؾخرب هفسم وس َعا رممخَ جسَِي بمر املوافلة ؿَهيم ،وبرشاوِم مـم يف
اًـمََة ،وثلدي بفاكزمه .حاول بن ثضؽ هفسم يف حمَِم ،وبن حريض معاذلِم اًيت مل
ثخحق خاظة حاخاهتم االوساهَة الساس َة .ساؿدمه ؿىل اهلار ماء وهجِم ،حبَر ًحدو
االثفاق اٍهنايئ ،نٌل ًو اكن هرصا هلم .ثلدم تحعئ حىت ثعي ثرسؿة وال ثضلط " .35
س ؼ زذذ تني حني وبخر بحة بسٌلء من ثخفاوط مـَ :وُذا ًرتك صلًَ ظاتـا اجياتَا
ووكـا ظَحا .اصـرٍ توحوذ ظفاث مضرتنة تٌُم وتٌَُ ،وبمعي ؿىل خَق حاةل من اًثلة.
واؿرتف ابرلعب جلك بزحيَة صلًَ ،فِو تذعل س َـرتف تعواتم ان نيت معَحا.
ش ؼ ختعَط اًوكت اًخفاويض وحماوةل خدوةل الؾٌلل املعَوتة وفق خعة ثخالءم مؽ
اًوكت املخاخ ٌَخفاوط :ورعل مبا حيلق ثلعَة ارلوط يف احملاوز املعروحة ،وحتلِق
الُداف املعَوتة .من املِم جرجمة اًوكت مؽ مراؿات ػروف وحِثَاث اًخفاوط ،مؽ
وحوذ اًلدزت ؿىل اذازت اًوكت واندساة املِازاث اًالسمة طلعل.
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ص ؼ اًخدزًة ؿىل بسَوة االكٌاغ :جية اٌَجوء اىل حماوةل اكامة هوغ من اًـالكة اًلامئة
ؿىل ادلدًة واًيلاص املمثر اًحـَد ؾن الاهفـال واًخـعة واًلضة .اما ارا اكن اًيلاص
تياءا وُاذئا وًلوم ؿىل الاؿرتاف وثلدي اًربي الخر ،فان اًيدِجة س خىون الاكٌاغ
واًوظول اىل حي مرط.
ض ؼ اًخدزًة ؿىل ظرخ الس ئةل توضوخ :ورعل لن الس ئةل اًواحضة ثاليق جناحا
ًلس حاة اًخاًَة" :
ؼ الس ئةل اًواحضة املدزوسة ثؤثر ثبزريا اهَدا ؿىل ثفىري اًعرف اًثاين وحتؼى مبوافلذَ.
ؼ الس ئةل اًواحضة جضجؽ ؿىل اس مترازًة اًيلاص ،وثاليف ارلالف املحارش.
ؼ الس ئةل اًواحضة جضلي اًعرف املفاوط الخر ،وحتد من اًوكت اطلي ختععَ
ٌَخفىري تبموز بخرى جضلهل ابًرذ ؿىل اًسؤال " .36
ط ؼ اًخدزًة ؿىل اؾعاء اًعرف اًثاين املفاوط فرظة اس خىٌلل ؾيادض اخاتخَ وؿدم
ملاظـخَ :وجية اخذَاز الاحوتة تدكة وجسجَي لك ما ًعدز ؾيَ وثدوًيَ ،من بخي
اًخـامي ادلدي مؽ املوضوغ املعروخ ،وؿدم اًًس َان ،ومن مث ثَخَط موكف ارلعم
املفاوط واصـازٍ ابلمهَة واًخلدٍر.
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ظ ؼ اًلدزت ؿىل وضؽ حد بؿىل وحد بذىن ملا حرًد اًوظول اًََ يف املفاوضاث ،واالًزتام
واًخلِد هبذٍن اذلدٍن :من املِم وضؽ ارلعة اًخفاوضَة ؿىل صلك خمعط سمين مرثة،
واًحدء ابملرحةل الوىل ،ومن مث املرحةل اًثاهَة ،وؿدم اًلفز فوق املراحي.
ع ؼ اًلدزت ؿىل مـرفة هَف ،ومىت ،وملارا ٌسدضري كريٍ من ارلرباء بو الاخذعاظَني:
والاسدضازت ُيا رضوزًة وذًَي ؿىل الاُامتم اًاكمي ابملوضوغ ،ونذعل ٍزًد موكف
املفاوط كوت ومٌـة.

اثمٌا :مراحي اًـمََة اًخفاوضَة؟
متر اًـمََة اًخفاوضَة مبجموؿة من املراحي .وختخَف املدت اًزمٌَة ًِذٍ املراحي ؾن تـضِا
اًحـغ ،حسة هوؾَة وظـوتة املفاوضاث .فـاذت ما حىون املفاوضاث الاكذعاذًة
ومـامالث اًحَؽ واًرشاء واًدسوًق ثس َعة ودشًـة وكري مـلدت .بما املفاوضاث
اًس َاس َة بو ثغل اًيت ثخـَق حبَثِاث اًرصاغ اًـسىري واًزناغ ؿىل مٌاظق حدوذًة بو
س َاذت ؿىل حزء ما ،فاهنا ؿاذت ما حىون ظوًةل ومـلدت وصاكة .وسوف هلسم اًـمََة
اًخفاوضَة ُيا اىل مرحَخني بساس َدني ٌُل :مرحةل ما كدي اًـمََة اًخفاوضَة ،ومرحةل تدء
ادلَساث اًخفاوضَة.
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املعَة الول :مرحةل ما كدي اًـمََة اًخفاوضَة:
1ؼ اًخحضري ٌَخفاوط:
وثـخرب ُذٍ املرحةل بوىل مراحي اًـمََة اًخفاوضَة ،حِر ثخضمن خعواث راث ظةل
مدارشت ابًخفاوط ،وؿىل زبسِا االثفاق ؿىل مددب اًخفاوط ،وحتدًد االظر واملوضوؿاث
اًيت س خدوز حوًِا اًـمََة اًخفاوضَة ،ومهنا:
بؼ املوافلة ؿىل مددب اًخفاوط :وُيا هـين اكذياغ اًعرفني املفاوضني تبمهَة ورضوزت اًـمََة
اًخفاوضَة ،وبن اًخفاوط ُو بفضي اًعرق وبدشؾِا وبكَِا لكفة ٌَوظول اىل حي
ٌَمضلكة بو اًزناغ بو اًرصاغ ،وثوظَد اًسالم والاس خلراز وضٌلن معاحل اًعرفني .وُيا
" جند بن بثسط حتدًد ملفِوم اذلاخة ٌَخفاوطُ ،و بهَ ؼ بي اًخفاوط ؼ ًحدب ؾيدما جيد
الظراف بن بُدافِم سدذحلق ثضلك بفضي من خالل اًخفاوط ،وبن ُياك معاحل
مضرتنة ٌَعرفني يف ُذا اًعدذ .واالزاذت يه اًـيرص اًرضوزي اًثاين ًحدء اًخفاوط،
والساش يف ُذا اًعدذ ،بن ُذٍ االزاذت مضرتنة صلى اًعرفني ،وبن قَاة االزاذت
ًؤذي اىل ؿدم االثفاق ،من ُيا اًخفسري اًخس َط ًياجت حوالث اًخفاوط اًـدًدت
اًفَسعًَِة ؼ االدشائَََة يف ضوء قَاة االزاذت اًس َاس َة االدشائَََة ،بو مفاوضاث
ادلوةل اًثاًثة ًزنغ اًسالخ تني اًـمالكني يف بوائي اًس خٌَُاث ،بو ثـرث مفاوضاث اهضٌلم
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جرًعاهَا ًالحتاذ الوزويب خالل زئاسة ذًلول ًفروسا ،واطلي مل ٍىن مذحمسا ًِذا
الاهضٌلم "  .37وؿاذت ما ًخدخي وس َط كد ٍىون خشعا بو مٌؼمة ذوًَة بو ذوةل
جبوالث واثعاالث مؽ اًعرفني املخياسؿني ،من بخي ذفـٌِل اىل املوافلة ؿىل اًخفاوط
والاحنَاس اىل اذلي اًسَمي ٌَمضلكة .وثَـة نذعل وسائي االؿالم واالثعال
اصلتَومايس وازلاؿاث كري اذلىومِة ذوزا يف حتلِق االثعال واصلفؽ ابجتاٍ اًخفاوط.
ة ؼ املوضوؿاث اًخفاوضَة :ويه ثخضمن ؿدت ؾيادض بساس َة ثخـَق تخحدًد
املوضوؿاث ،ويه:
ؼ حتدًد املوضوؿاث حمي اًخفاوط :ورعل من خالل ثدوٍن اكفة املوضوؿاث ارلالفِة
اًيت سُمت اًخفاوط حوًِا .ونذعل رهر اًيلاظ اًيت ميىن بن ثؼِر هكواضَؽ خالفِة ،من
اًيت كد ًثريُا بي ظرف من اًعرفني املخخامصني ،وميىن اًلول تبن " املفاوضاث اًياحجة
ثحدب كدي ادلَوش ًـلد اًعفلة توكت ظوًي .ورمٌل اكن الفراذ ماُرٍن بزياء املفاوضاث،
فاهنم ؼ يف حلِة المر ؼ س َىوهون يف وضؽ صدًد اًسوء حني جيَسون بمام خعوم كاموا
مبِمة بفضي مهنم يف ختعَط بُدافِم ملدما .ولك ُذا لهم حىت حتلق بُدافم من
املفاوضاث ،ؿََم بن ثـرف ما حرًدٍ ،وبًضا ما ٍرًدٍ اًعرف الخر " .38
ؼ ثعيَف الُداف املرقوة حتلِلِا :ومن املِم اًرتنزي ؿىل الُداف اذلَوًة اًيت ال
ميىن اًخياسل ؾهنا .وبخرى ميىن اًخياسل ؾهنا ومساومهتا ملاتي حتلِق بُداف وماكسة
بخرى .ومن ُيا فـىل املفاوط " بن ٍىون مذبندا من لك الُداف اًيت ٍريم اىل
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حتلِلِا وبن ٍرحهبا حسة الوًوايث ،حىت ثؼي هعة ؾًََِ ظوال خَساث اًخفاوط،
مؽ رضوزت بن ًدسم ابملروهة ،وبن ٍىون واكـَا فال ًحاًف يف ظَحاثَ وًدضدذ فهيا ،وبن
ٍىون حمدذا جحم اًخياسالث اًيت ميىن ان ًلدرما .وثخىون املـَوماث اًيت ًًدلي بن ٌسـى
املفاوط اىل امذالوِا من ؾيرصٍن بساس َني :املـَوماث اًيت حيخاح اٍهيا ًخحدًد بُدافَ
من معََة اًخفاوط وتَوزهتا .واملـَوماث اًيت متىٌَ من مـرفة اًعرف بو الظراف
الخرى ،اًيت ًخفاوط مـِا .واًواكؽ بن ثوافر ُذٍ املـَوماث وما ميازَِا ٌَمفاوطٍ ،زًد
من كدزاثَ ؿىل اًخحنك يف مساز معََة اًخفاوط ،واًخبزري يف سَوك اًعرف بو الظراف
الخرى ،ابسدٌاذٍ اىل املـَوماث اًيت متىٌَ من اًخـرف ؿىل خعائعِم وزذوذ اًفـي
املخوكـة مهنم ،نٌل ثدمع جحخَ يف اكٌاؾِم وثـدًي مواكفِم ابًلدز اطلي جيـي سَووِم
مدسلا مؽ ما ًخذلََ من معَحة " .39
ؼ حتََي اًوضؽ اًخفاويض ًلظراف :ورعل ابالؾامتذ ؿىل مـرفة بُداف الظراف
الخرى .ومـرفة اًحدائي املخاحة ًلِاش مدى زقحة وحاخة اًعرف الخر اىل اًخفاوط،
وكوت مزياهَة اًعرف الخر املفاوط ،تلَة مـرفة اذلد الكىص ًخحمهل من اًياحِة املاذًة،
حىت ال ًؤثر موكفَ املايل اىل اًلاف بو ؾركةل املفاوضاث ،حتت ظائةل اًـوس املايل.
ومن املِم اًلول ُيا اهَ و" بزياء مرحةل اًخحضري ٌَخفاوط جية مراؿات ؿدت رشوظ
بمهِا:
ؼ بؾعاء وكت اكف ٌَخحضري ٌَجوةل الوىل كدي اًحدء يف اًـمََة اًخفاوضَة.
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ؼ اًـمي ؿىل فعي حوالث تداًة اًخفاوط ؾن ادلوالث الخرى.
ؼ اًـمي ؿىل خَق بحواء ثفاوضَة مٌاس حة جسِم يف اجناخ اًـمََة اًخفاوضَة.
ؼ االؿداذ تعوزت حِدت ًـرط املوكف اًخفاويض توضوخ " .40
2ؼ اٍمتَِد واالؿداذ ٌَـمََة اًخفاوضَة:
وثـخرب ُذٍ املرحةل من بمه مراحي اًـمََة اًخفاوضَة .وؿىل ُذٍ املرحةل ًخوكف جناخ
ٍلي اًخفاوط ،فاالؿداذ ادلَد ُو االصازت اًواحضة ًيجاخ اًـمََة اًخفاوضَة .والاؿداذ
اًيسء ُو اطلي ًلوذ كاًحا اىل اًفضي .وختخَف احراءاث الاؿداذ وصلكَ حبسة
اًلضَة مداز اًخفاوط ،فاًخفاوط فامي خيط اًزناؿاث اًـسىرًة حتخاح اىل اؿداذ حِد
وبنرث مشوال من اًخفاوط ؿىل كضااي بخرى من املواضَؽ اًخجازًة مثال .ومن " بمه
خعواث اٍمتَِد ًـمََة اًخفاوط اًفـََة واالؿداذ ًِا ثيفِذاي :اخذَاز بؾضاء فرًق
اًخفاوط واؿداذمه وثدزٍهبم ؿىل اًلِام تـمََة اًخفاوط املعَوتة واؾعاهئم خعاة
اًخفوًغ اطلي حيدذ ظالحِاهتم ٌَخفاوط .وضؽ االسرتاثَجَاث اًخفاوضَة واخذَاز
اًس َاساث اًخفاوضَة املياس حة ًلك مرحةل من مراحي اًخفاوط .االثفاق ؿىل بحٌدت
املفاوضاث ،وما ثخضميَ من موضوؿاث او هلاظ بو ؾيادض سُمت اًخفاوط ثضبهنا
وبوًوايث ثياول لك مهنا ابًخفاوط .اخذَاز ماكن اًخفاوط وجتِزيٍ واؿداذٍ وحـهل ظاذلا
ومٌاس حا ٌَجَساث اًخفاوضَة ،وثوفري اكفة اًدسَِالث ارلاظة تَ " .41
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ومن املفِد اًلول تبن الاؿداذ واٍمتَِد ٌَـمََة اًخفاوضَة ؿاذت ٌضمي اًيلاظ اًخاًَة:
بؼ اخذَاز بؾضاء اًفرًق املفاوط :فدـد االثفاق املحديئ ؿىل اًخفاوط ،ثحدب اًوفوذ
تدضىِي فرًلِا اًخفاويض ،وٍراؾي لك فرًق ُذا " اًرشظ املخـَق بساسا تبؾضاء
اًفرًق ،ومدى اًرباؿة واملِازت واًىفاءت اًيت ٍمتخؽ هبا بو حيوسُا بفراذ ُذا اًفرًق ،ومن مث
من اًرضوزي الاُامتم ابًلدزت اًخفاوضَة ًِذا اًفرًق وُذا ًخبىت ؾن ظرًق اليت:
ؼ الاخذَاز ادلَد لؾضاء ُذا اًفرًق من الفراذ اطلٍن ًخوفر فهيم اًلدزت واملِازت واًرقحة
وارلعائط واملواظفاث اًيت جية بن ًخحىل هبا بؾضاء ُذا اًفرًق.
ؼ حتلِق الاوسجام واًخوافق واًخالؤم واًخىَِف املس متر تني بؾضاء اًفرًق ًَعحح وحدت
مذجاوسة ،حمدذت املِامًُ ،س تُهنا بي ثـازط بو اهلسام يف اًربي بو املَول بو اًرقحاث.
ؼ ثدزًة وثثلِف وحضد وحتفزي واؿداذ بؾضاء اًفرًق املفاوط اؿداذا ؿاًَا ًمت خالهل
حزوًدمه جاكفة اًحَاانث واملـَوماث اًخفعَََة ارلاظة ابًلضَة اًخفاوضَة.
ؼ املخاتـة اصلكِلة واذلثُثة لذاء اًفرًق املفاوط ولي ثعوزاث حتدج بؾضائَ.
ؼ ثوفري اكفة اًدسَِالث املاذًة وكري املاذًة اًيت من صاهنا ثُسري اًـمََة اًخفاوضَة " .42
ة ؼ ثوافر املـَوماث اًوافِة املدزوسة ؾن اًعرف الخر :ومن املِم ُيا مـرفة بحٌداث
وبوًوايث اًعرف الاخر ،وبخذ فىرت صامةل ووافِة ؾن " هوؾَة معاًحَ اًخفاوضَة،
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ومس خوى كدزاثَ ،واملس خوى اًخـَميي واًـمًل لؾضاء اًفرًق املفاوط ،اضافة اىل
اًخـرف ؿىل مرانزمه ومواكـم اًرمسَة ،ومس خوايث اختار اًلراز صلى لك واحد مهنم.
وُذٍ املـَوماث ابًرضوزت جساؿد ؿىل مـرفة الساًَة اًخفاوضَة ٌَعرف الخر وهَفِة
اذازثَ ٌَـمََة اًخفاوضَة ،وابًخايل هَفِة اًخعدي ًعروحاثَ اًخفاوضَة ؿىل ص ىت بهواؾِا "
.43
ح ؼ حتدًد موؿد وماكن اًـمََة اًخفاوضَة :ورعل من خالل اًدضاوز واًخحاوز مؽ
اًعرف املفاوط الخر .مؽ مراؿات حاخاث ومذعَحاث وػروف وثوهجاث اًعرفني
املخفاوضني من بخي تَوػ اًلاًة من املفاوضاث واجناخ اًـمََة اًخفاوضَة يف اًوظول اىل
حَول س َاس َة وسَمَة وثوافلِة ٌَلضااي ارلالفِة املعروحة.
ذ ؼ جية بن جس حق اًـمََة اًخفاوضَة اثعاالث تني اًعرفني :وميىن بن حىون ُذٍ
االثعاالث مدارشت ارا اكهت اًـالكاث تني اًعرفني املخفاوضني ؿالكاث اجياتَة ووذًة
وثـاوهَة مل ثعي اىل حاةل اًلعَـة واًـداء .بو ثضلك كري مدارش ؿرب وس َط يف حال
هون ُذٍ اًـالكة ثعاذمِة ؿدائَة .وُيا ٍىون اًلرط ُو مـرفة هوااي وثوهجاث اًعرفني
املخفاوضني وثحاذل اًربي ًفِم احذَاخاث لك مهنٌل واًوظول اىل فِم مضرتك تُهنٌل .ويف
الك اذلاًخني فان اًِدف ٍىون جتسري اًِوت تني اًعرفني املخخامصني وثلرًة وهجاث
اًيؼر تُهنٌل ،ومن مث اًوظول اىل حَول مضرتنة ملدوةل ًلك مهنٌل .وجتدز االصازت اىل
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بمهَة ذوز اًوس َط يف هرس ادلََد تني اًعرفني املخفاوضني ،وحماوةل تياء اًثلة وجتسري
اًِوت تُهنٌل .فاًوس َط رمم ٌَلاًة يف اظالق اًـمََة اًخفاوضَة ،واًخحرك االجيايب اىل حني
موافلة اًعرفني ؿىل اٌَلاءاث املحارشت ،ومن ُيا " مفيذ بكدم اًـعوز ٍزخر اًخازخي تبمثةل
لصخاض من روي املاكهة اًـاًَة واملؤَُني ٌَـمي هوسعاء يف املفاوضاث اصلتَوماس َة
اذلساسة واًعـحة تني اًفركاء ،وؿاذت ما حنخاح اىل ثغل اًوساظة ؾيدما حىون مؤُالث
رعل اًضخط معَوتة ًفذح خط االثعال بو اذلفاع ؿَََ وتدوهَ كد ًلَق ُذا ارلط،
ويف اًـلوذ اذلدًثة اكهت ُياك سايذت يف الفراذ روي اًلدزاث اًـاًَة اطلٍن ًـمَون يف
اجملال اصلتَومايس تعرًلة احرتافِة مـرتف هبا تدزخة هحريت ،حِر ًـمي ُؤالء الفراذ
هكمثَني ملعاحل الخرٍن بمام ذتَوماس يي اذلىومة وامليؼٌلث مذـدذت الظراف وادلِاث
اًفاؿةل الخرى ،وًداومون ؿىل االثعال تيؼراهئم ،ويف اًلاًة وٍىن ًُس ذامئا ،حيرض
ُؤالء الفراذ ؿىل بن ٍىوهوا ممتزيٍن ومـروفني صلى ازلاُري " .44
ُؼ ؼ حتدًد الُداف والوًوايث اًرئُس َة :ال ميىن ارلوط يف بي معََة راث خَفِة
مؤسساثَة ،سواء اكهت جتازًة بو س َاس َة بو احامتؾَة ،ذون وضؽ اًِدف اًرئُيس املراذ
حتلِلَ من وزاء ُذٍ اًـمََة .فاًخفىري واًخخعَط واًرتنزي ٍىون يف اًحداًة ؿىل وضؽ
اًِدف النرب الاسرتاثَجي من ٍلي اًـمََة اًيت ًلوم اًضخط بو اًفرًق ابًـمي ؿَهيا،
ومن ُيا فان " معََة وضؽ الُداف معََة ُامة .اهنا مديَة ؿىل مددب اًرتنزي اطلي
ٌسمح ًيا تخجمَؽ بصـة اًضمس امليدرشت يف ؿدسة كاذزت ؿىل اصـال حرًق .اهنا جتس َد
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ٌَخَال املحدغ واالزاذت املس خلةل .اهنا املٌلزسة اًـمََة ًـمََة بن "ثبلك اًفِي كعـة
كعـة" ،بو معََة حرمجة اًرؤًة اىل بُداف ذمىٌة اًخحلِق .اهنا اًـامي املضرتك ًيجاخ
الفراذ وامليؼٌلث "  .45ونذعل المر فامي ًخـَق ابًـمََة اًخفاوضَة ،فالظراف املخفاوضة
ؿَهيا حتدًد بُدافِا ،وثحُني الوًوايث ،من اخي حتلِق بفضي اًيخاجئ .ومن املِم بن
حىون ُذٍ الُداف والوًوايث مرثحة ثضلك حِد ومٌعلي حسة المهَة ،ؿىل بن
حىون واكـَة وكاتةل ٌَخعحَق واًخحلِق .ومن املِم نذعل حتدًد اذلد الذىن واذلد الؿىل
من الُداف املخوخات حتلِلِا واجناسُا .من المهَة مباكن بن ًَجب اًفرًق املفاوط اىل
حتدًد اًخياسالث اًيت ميىن بن ًضعر اٍهيا وبن ًلدَِا ،وحىون ُذٍ اًخياسالث مذهوزت يف
كامئة ،ؿىل بن حىون ثياسالث ظلريت يف املَفاث اًىربى ،ونثريت يف املَفاث اًِامض َة
واًثاهوًة.
و ؼ الحباج واصلزاساث :وُو ما ميىن اذخاهل مضن خاهة الاؿداذ واًخحضري ادلَد ٌَـمََة
اًخفاوضَة .فاًفرًق املفاوط حيخاح اىل ذزاساث وبحباج صامةل وموسـة ومـملة حول
ارلعم من وهجة ،وحول اًلضَة املعروحة ٌَخفاوط من هجة بخرى .واًِدف من ُذٍ
اصلزاساث والحباج واًيعاحئ فِم ظحَـة ارلعم وثـزٍز املوكف اًخفاويض وابًخايل حتلِق
اًِدف يف بدشغ وكت وتبكي هجد .واملـَوماث املسدٌدت اىل الزاء واًيؼراث اًـَمَة
اًوازذت يف الحباج واصلزاساث اًـَمَة اًرظَية ،ثعيؽ زباي سدًدا وحىٌل ظائحا ؿىل
الموز ،وحتول ذون الازجتال واسدٌاذ اًفرًق املفاوط ؿىل اًخخمني واًخعوز واًخوكؽ
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اًضخيص الاؾخحاظي .وكاًحا ما حىون ارلعط اًخفاوضَة املسدٌدت ؿىل االحهتاذاث
اًضخعَة فاصةل وؾلمية ،تُامن حىون ثغل اًيت جسدٌد اىل الحباج واصلزاساث زظَية
وظائحة وكاذزت ؿىل ثلدمي جضخَط ظاذق وواكـي ًعحَـة لك اًـمََة اًخفاوضَة،
وابًخايل الكرة اىل اذلي واًدسوًة.
ي ؼ وضؽ وحتدًد الاسرتاثَجَة اًخفاوضَة واًخىذَاكث املياس حة ًِا :وًـخرب اخذَاز
الاسرتاثَجَة اًخفاوضَة املياس حة واملالمئة من املس خَزماث اًرضوزًة واًِامة يف اًـمََة
اًخفاوضَة .فوضؽ خعة واسـة املـامل ثلوم ؿىل اسرتاثَجَة واحضة ٌسامه يف اكامة معََة
ثفاوط فـال.
وجية مراؿات ؿدت هلاظ ؾيد اًححر يف وضؽ واخذَاز الاسرتاثَجَة اًخفاوضَة املياس حة،
ويه" :
ؼ مراؿات اًفروق ما تني الاسرتاثَجَة والُداف ،فاالسرتاثَجَة ثخـَق خبعة اًـمي
اًضامةل اًيت ٌسـى اًفرًق املفاوط اىل حتلِلِا ،وبما الُداف فذخـَق ابًلاايث واًيت يه
بكىص اًعموخ اطلي ٍرًد املفاوط حتلِلَ.
ؼ ثخين اسرتاثَجَة ؿامة يف تداًة اًـمََة اًخفاوضَةً ،خىون مدخال ؿاما ٌَوضؽ اًخفاويض،
ومن مث ثخين اسرتاثَجَة راث خعوظَة ثًسجم مؽ اًِدف املراذ حتلِلَ.
ؼ مراؿات جتية الاسرتاثَجَاث املـلدت واًححر ؾن الاسرتاثَجَاث املرهة ،لن من
اًعـة ثـدًي الوىل ،تُامن ميىٌم ثـدًي الاسرتاثَجَة املرهة ثسِوةل حسة سري
اًـمََة اًخفاوضَة.
47

ؼ جية اًخذهر بن الاسرتاثَجَة اًياحجة يه ثغل اًيت ثلوم ؿىل بساش زتط الحداج
ابلس حاة " .46

املعَة اًثاين :مرحةل تدء ادلَساث اًخفاوضَة:
1ؼ االحراءاث اًخفاوضَة:
وثيعَق ُذٍ املرحةل ؾيد خَوش اًعرفني املخفاوضني اىل ظاوةل املفاوضاث ،وارلوط يف
اًيلاظ واًحيوذ املدزخة ؿىل خدول اؾٌلل ادلَسة اًخفاوضَة .ويف ُذٍ املرحةل حياول
اًفرًق املفاوط اس خخدام لك بساًَة الاكٌاغ وخمخَف حىذَاكث اًخفاوط وبذواث
املساومة تلَة اًخبزري ؿىل اًسَوك اًخفاويض ٌَخعم .وجضمي خَساث اًخفاوط اًفـََة
اًـمََاث الساس َة اًيت ال ًمت اًخفاوط اال هبا ،ويه ُيا " ؼ اخذَاز اًخىذَاكث
اًخفاوضَة املياس حة من حِر ثياول لك ؾيرص من ؾيادض اًلضَة اًخفاوضَة بزياء
اًخفاوط ؿىل اًلضَة وذاخي لك خَسة من خَساث اًخفاوط.
ؼ الاس خـاهة ابلذواث اًخفاوضَة املياس حة وتعفة خاظة جتِزي املسدٌداث واًحَاانث
واذلجج والساهَد املؤًدت ًوهجاث هؼران واملـازضة ًوهجاث هؼر اًعرف الخر.
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ؼ ذمازسة اًضلوظ اًخفاوضَة ؿىل اًعرف الخر سواء ذاخي خَسة اًخفاوط بو خازهجا.
وجضمي ُذٍ اًضلوظ ؾوامي :اًوكت .اًخلكفة .ادلِد .ؿدم اًوظول اىل هدِجة .اًضلط
االؿاليم .اًضلط اًيفيس .ثحاذل الاكرتاحاث وؾرط وهجاث اًيؼر يف اظاز ارلعوظ
اًـرًضة ًـمََة اًخفاوط ،ويف اًوكت هفسَ ذزاسة ارلَازاث املـروضة والاهخلاء
اًخفضًَل مهنا .اس خخدام اكفة اًـوامي الخرى املؤثرت ؿىل اًعرف الخر الحدازٍ اىل
اختار موكف مـني بو اًلِام ثسَوك مـني ًخعَحَ هس حا ٌَلضَة اًخفاوضَة ،بو احراس هرص
او اًوظول اىل اثفاق ثضبهنا بو ثضان بحد ؾيادضُا او حزئَاهتا " .47
ومن املفِد مراحـة لك خَساث اًخفاوط ،واحراء وضوفاث ًومِة ومعََة ذكِلة ًلك
ثفاظَي وجمرايث وحمخوايث خَساث اًخفاوط ،ورعل من بخي مالحؼة هلاظ اًضـف
واًلعوزً ،خالفهيا يف املراث اًلاذمة ،ونذعل هبدف اًخـمل من اًِفواث اذلاظةل ،وثلوًة
هلاظ اًضـف واندساة ارلرباث يف لك مرت ،ومن ُيا و" تـد اخذخام لك خَسة
ثفاوضَةًً ،دلي ان ًمت حتََي ُذٍ ادلَسة .والحغ اهيا هلوم تـد لك خَسة ،ال يف هناًة
املفاوضاث فلط ،فِذا ٌسمح ٌَمفاوضني تبن حيس يوا من كدزاهتم وٍزًدوا من بذواهتم.
وبفضي ظرًلة ًخلِمي اطلاث ان ثياكش ما حرى خالل اًَوم مؽ املفاوضني اًخاتـني
ًفرًلم .وتدال من بن ثذُة ًخجرغ وؤوش اًيدم ،برُة لكرة مىذة بو كاؿة
احامتؿاث وبتدب مٌاكضة ما حرى .وخالل ُذٍ اًيلاصاث ،مق تخلعَة انرب كدز ذمىن من
اًيلاظ اًخاًَة وفق ما ُو رضوزي:
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ؼ مارا اكهت حعَةل اًَوم؟ ُي كام بحد الصخاض تخَخَط ما حرى حبَر ًلاذز
اًعرفان كاؿة املفاوضاث وكد صالك هفس اًرؤى؟.
ؼ ُي اهت سـَد ابدلِد اطلي تٌذل اًَوم؟ .ارا مل ٍىن المر نذعل ،ما اجملال اطلي اكن
ابماكهم ان حتلق فَِ بذاء بفضي؟.
ؼ ُي ُياك جماالث حتخاخ فهيا ملـَوماث اضافِة بو ثوحضَاث؟ .ارا اكن المر نذعل،
ثبند من حعوعل ؿىل املـَوماث يف تداًة احامتؿم اًخايل مؽ اًعرف الخر.
ؼ ارا نيت مل ثعي اىل اثفاكاث بو جسوايث مؤندتُ ،ي ثوظَت اىل اؿالن مداذئ؟.
ارا نيت كد حللت رعل ،مفا املحاذئ اًيت اثفلامت ؿَهيا؟ ُي بوحزهتا حبَر ًفِمِا
اًعرف الخر حِدا؟.
ؼ ابًـوذت اىل املفاوضاثُ ،ي ابماكهم ثذهر هلعة اجياتَة بو سَحَة مـَية بثرث ثضدت
ؿىل االثفاكاث اًيت ثوظَت اٍهيا مؽ اًعرف الخر؟.
ؼ ًو مت متدًد اًوكت اخملعط ٌَخفاوط ،فِي ثـخلد بهَ اكن ابالماكن اًوظول اىل جسوًة
بو اثفاق بفضي؟ ارا اكن المر نذعل ،مك من اًوكت ثـخلد بهَ اكن ٍىفي؟.
ؼ ًو اكن اًَوم ابهكهل بمامم ًيك ثـَد لك ما حرى يف املفاوضاث مرت بخرىُ ،ي نيت
س خلري ب ّاي ذما فـَخَ بو كَخَ؟.
ؼ ُي اكهت ُياك بًة مفاخبث كري مذوكـة فامي كاهل بو فـهل الفراذ املضازهون يف اًـمََة
اًخفاوضَة؟ .ارا اكن رعل ُو اذلال ،مارا اكهت ثغل املفاخبث؟.
ؼ ُي مت ثلدمي بي ثياسالث؟ .ما بول ثياسل مت اًلِام تَ؟ ُي نخخذَ بو هرزثَ ًفؼَا؟
هَف اكن زذ اًفـي املحديئ اساء اًخياسل اطلي مت؟ُ .ي اذُض خم زذوذ الفـال؟.
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ؼ خالل فرتت االؿداذُ ،ي انكضت اًخياسل الول اطلي سُمت ثلدميَ ومن س َلوم تَ؟.
ؼ ُي وضف بي من ادلاهحني مـَوماث رممة؟ .مارا اكهت ُذٍ املـَوماث ومارا اكن الثر
ؾيدما مت اًىضف ؾهنا؟.
ؼ ُي تدا ؿىل اًعرف الخر بهَ ًعدق املـَوماث اًيت وضفهتا ،بم تدا ؿَََ اًضم؟.
ؼ ُي اكن يف بي من اًعرفني خشط ًخـمد ملاظـة الخرٍن ثضلك بثر سَحا ؿىل
املفاوضاث؟ُ .ي تذل بحد الصخاض بًة حماوالث ًيك حيد من ثـََلاثَ و سَونَ؟.
ؼ مك ؿدذ الس ئةل اًيت ثخذهرُا من تني الس ئةل اًيت ظرحهتا بو بحدت ؾهنا؟ .ما الس ئةل
اًيت اكهت مذوكـة؟ .ما الس ئةل اًيت مل حىن مذوكـة؟.
ؼ مىت مت ظَة بوكاث مس خلعـة بو بوكاث زاحة ،وارا اكن رعل كد حدج ،من ظَهبا؟.
ُي اكهت ُياك بي ؾروط ،بو مواهجاث ،بو بي مـَوماث حىضفت يف وكت الحق؟.
ؼ ُي بظَق بي من اًعرفني هتدًداث دضحية بو مضيَة؟ .ارا اكن المر نذعل ،ما اكهت
ثغل اٍهتدًداث ،ومن اظَلِا؟.
ؼ ُي اثحـت االؿداذاث اًيت مقت هبا ثضلك بسايس؟ .ارا نيت مل ثفـي ،ما اًخلَرياث
اًيت اذخَهتا ،ومارا اكهت اًيخاجئ؟.
ؼ ُي اكهت ُياك ثياسالث خععت ٌَلِام هبا وًىٌم مل ثفـي؟ .ارا اكن اذلال ُىذا،
مارا اكهت ُذٍ اًخياسالث ،وُي ماسًت ختعط ٌَلِام هبا؟.
ؼ ُي حتة بن ثخفاوط مؽ ُذا اًضخط/الصخاض اثهَة؟ .ارا مل ٍىن اذلال نذعل،
فٌَلرا؟.
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وتـد ثبمي كامئة الس ئةل ُذٍ ،بظَة من لك خشط مٌخرظ يف املفاوضاث بن ًعفِا
مبفراذثَ ُو .ما اطلي ثـَمَ ،وما اطلي س َفـهل ثضلك ملاٍر ،وما اطلي حيخاح اىل ثلَريٍ
كدي الاحامتغ اًخايل مؽ اًعرف الخر اطلي جتري مـَ املفاوضاث بو كدي املفاوضاث
اًخاًَة ثضلك ؿام " .48
2ؼ هناًة اًخفاوط:
ويه املرحةل الخريت واٍهنائَة يف اًـمََة اًخفاوضَة .وؿاذت ما ًلوم بحد اظراف املفاوضاث
بو لكهيٌل مـا تخلدمي ثياسل زئُيس ٌضجؽ من خالهل اًعرف الخر وًدفـَ ٌَخوكِؽ ؿىل
االثفاق اٍهنايئ ،واطلي ثخوح تَ املفاوضاث .وخيرح لك ظرف من املفاوضاث تبكي ذما اكن
ًعمح ،وًىن حَول وسط وثياسالث جسفر ؾن ذفؽ اًعرف امللاتي اىل ثلدمي ملاتي
مضاتَ ،وابًخايل احداج الاخرتاق واجياذ اخملرح ًؤذي اىل ثوكِؽ االثفاق اًثيايئ اٍهنايئ
يف هناًة اًـمََة اًخفاوضَة .نذعل يف ُذٍ املرحةل جية " الاُامتم تدكة اخذَاز الًفاع
واًلكٌلث اًوازذت يف االثفاكِة ،واًرتنزي ؿىل بن حىون صامةل ًلك ادلواهة واًلضااي اًيت
ًمت االثفاق ؿَهيا تني الظرافُ .ذا وكد جسفر املفاوضاث ؾن هخاجئ كري سازت كن ثفضي
املفاوضاث ،بو كد ًمت االثفاق ؿىل تـغ حواهة اًلضَة اًخفاوضَة وحيعي خالف ؿىل
اًحـغ الخر " .49
48ـ ظ١رارد آ١ٔ .ٞرٔثرض ٕ٘ ٚر ٞإذش .واٌ١ر :ٚاٌفٓ اٌعذ٠ذ ٌٍرفاٚض :و١ف ذٕعس أ٠ح صفمح؟ .ذرظّح ٔٚشرِ :ىرثح ظر٠ر .اٌر٠اض ،اٌسؼٛد٠ح .اٌطثؼح األٌٝٚ
 .َ 8101ص .090ٚ 091ٚ 029
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اتسـا :اًرصاغ :مس خوايثَ ومراحهل:

اًرصاؿاث واًزناؿاث وارلعوماث اًيت ثلؽ تني اًوحداث اًس َاس َة ،بو بي مؤسساث
ومٌؼٌلث و بظراف بخرى ،جس خدؾي ػِوز اًـمََاث اًخفاوضَة من بخي احذواء
ارلالفاث واجياذ حي س َايس ،سَمي وثعوًق اًرصاؿاث واًخعدي ًِا ابذلي واًدسوًة.
ومبجرذ موافلة ُذٍ الظراف املخخامصة واملخياسؿة ؿىل اصلخول يف اًـمََة اًخفاوضَة،
ًـين اؿرتافِا ابًـجز ؾن اجياذ حَول بخرى كري س َاس َة بو جسووًة ٌَزناؿاث اًياص حة
تُهنا .فِيي مذفلة ،مددئَا ،ؿىل اًخفاوط ظرًلا انحجا ووحِدا وبكي حلكفة من تلِة ظرق
مـادلة السماث اًياص حة تُهنا .وختخَف اًعرق والساًَة اًخفاوضَة ابخذالف بصاكل
وذزخاث اًرصاغ .فاًرصاؿاث ميىن ثعيَفِا اىل سِةل ،فعـحة فضدًدت اًخـلِدُ .ذا
اضافة اىل ظحَـة ُذا اًرصاغ واًـوامي اصلاخةل يف حِثَاثَ ،فلد ٍىن رو بتـاذ نثريت
ومدضـحة ومـلدت ،حبَر ٍىون اًخفاوط ذلهل ٌس خعَة هجوذا اضافِة والخذ ابؾخحازاث
بخرى نثريت وذكِلة وحساسة ٌَلاًة.
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وسوف هخـرط اىل موضوغ اًرصاغ ُيا ؿرب ارلوط يف املعَحني الساس َني وٌُل:
املعَة الول :اًرصاغ :ظحَـخَ وخعائعَ .واملعَة اًثاين :الساًَة اًخفاوضَة
واًرصاغ.

املعَة الول :اًرصاغ :ظحَـخَ وخعائعَ:
بوال :اًرصاغ :ظحَـخَ ومس خوايثَ:
ب ؼ ماَُة اًرصاغ :وًًضب اًرصاغ حراء وحوذ زقحة من خاهة ظرف بو بظراف ؿدت يف
اًلِام تبؾٌلل حراُا ختدم معاذلِاً ،ىهنا ثـازط زقحاث ومعاحل بظراف بخرى .وميىن
ثلدمي ؿدت ثـرًفاث ٌَرصاغ ،واًلول تبهَ " رعل اًسَوك اطلي ًوهجَ الفراذ حنو مـازضة
بفراذ بخرٍن .بو اهَ اًـمََة اًيت ثحدب حِامن ًدزك ظرف ما ابن ظرفا بخر كد جسخة ،بو
ًوصم بن ًدسخة ،يف اخفاق بحد صؤوهَ .وكال بخر فَِ :ابهَ معََة ًخـمد فهيا ظرف
مـني حماوةل افضال هجوذ ظرف بخر ،تعوزت ثؤذي اىل اخفاق الخري وخِحة بمهلً ،ـدم
حتلِلَ لُدافَ ومعاذلَ .ومعوما فاهَ :وضؽ ثيافيس تني ٍلوؿة من الظراف اًيت ثدزك
وحوذ ثـازط يف معاذلِا ابًًس حة ًيشء مـني ٌسمى جمال اًرصاغ .وتيؼرت بنرث مشوًَة
فاهيا ّهـرف اًرصاغ ابهَ :حاةل ثًضب هدِجة ثـازط املعاحل "  .50ارن فاًرصاغ موكف ًًضب
50ـ ٔفس اٌّصذر اٌساتك .ص .22ٚ 28
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هدِجة زقحة ظرف ما بو ٍلوؿة بظراف امليض كدما يف حتلِق معاذلِا وثوظَد صؤوهنا
ؿىل حساة ظرف بو بظراف بخرى ،وابًضد من معاذلَ بو زقحاث بو ظموحاث ُذٍ
الظراف .وثَـة اًفوازق اًلمي َّة واًثلافِة واصلًًِة ،وظحَـة الًدًوًوحِاث اذلاهكة
وثوهجاهتا ورشؾية تـضِا وزُاهنا ؿىل الاس خالة واًضم ،ذوزا هحريا يف اخنراظ اصلوةل
اًفالهَة بو جتيهبا ٌَرصاغ واًخداؾَاث اًياص حة ؾيَ.
ة ؼ مس خوايث اًرصاغ :ؿاذت ما ًمت اًرصاغ ؿىل زالزة مس خوايث حتدج يف اكفة
الوضاغ ارلاظة ابًرصاغ ،ويه:
1ؼ املس خوى االذزايك :وًؼِر من خالل اذزاك الظراف املخعازؿة توحوذ اخذالف تني
بُدافِا ،وصـوزُا توحوذ فرظة ٌَخدخي هبدف اجياذ حي سَمي ؿرب اًخفاوط ٌَرصاغ
وارلالف املوحوذ.
2ؼ املس خوى اًضـوزي :وُو مس خوى ؿاظفي ابصلزخة الوىل ،وًَلي تؼالهل ؿىل ثفىري
وصـوز وبحاسُس الظراف امليخرظة يف اًرصاغ ،فِذٍ الظراف حتمي مضاؾر تلغ
وهراَُة جتاٍ تـضِا اًحـغ وال ثوخد زلة تُهنا .وحني اذلدًر ؾن اًخفاوط ،فان اًسمة
اًلاًحة ؿىل ُذٍ الظراف يه ؿدم اًثلة واذلذز واذلَعة وؿدم اختار بي خعوت اال
ثضلك ذكِق وحمسوة.
3ؼ املس خوى اًسَويك :وُو ًؼِر حِامن ًـرب ظرف ما بو ٍلوؿة بظراف ؾن اًخـحري ؾن
موكفِا ابػِاز سَوك مـني ،سواء اكن ابالجياة بو اًسَة.
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اثهَا :مراحي معََة اًرصاغ:
1ؼ مرحةل اًرصاغ ارلفي :وُيا ًؼِر سخة خاليف ومسبةل كري مذفق ؿَهيا ،كد ثخعوز
ًخعحح دضاؿا .وًىن اًعرفان ما سالا ًـخلدان تخذًَي ُذا ارلالف ،بو ُذٍ اًـلدة ،زمغ
ؿدم وحوذ دضاغ حلِلي حوًِا ،بو ػِوز تواذزٍ ،وًىٌَ ما ٍزال خفِا ومدفوان جرقحة من
اًعرفني.
2ؼ مرحةل اذزاك اًرصاغ :ويف ُذٍ املرحةل ًدزك بحد بظراف اًرصاغ خعوزت وحسامة
هلعة ارلالف ،وثبزريُا ؿىل معاذلَ ،فِخحول ُذا ارلالف وًخعوز اىل دضاغ.
3ؼ مرحةل اًضـوز ابًرصاغ :ويف ُذٍ املرحةل ثؼِر اًـوازط واًرذوذ ادلاهخِة والاهفـاالث
اًضـوزًة ؿىل ظريف اًرصاغ ،فرنى اًخوحر واًلَق واًلضة ،وًخحول لك ظرف اىل
اًِجوم واًخحفز اصلامئ ٌضلفاغ واًرذ وهسة هلاظ ؿىل حساة اًعرف الخر امللاتي.
4ؼ مرحةل اًرصاغ املىضوف بو اًؼاُر :ويف ُذٍ املرحةل ًؼِر اًرصاغ اىل اًـَن وًعحح
مىضوفا ومـروفا ٌَربي اًـام يف اصلاخي وارلازح .وًمت اذلدًر واًيلاص حوهل ،وُيا
جسـى الظراف اىل اذلرة االؿالمِة وورش وهجاث هؼرُا وثعوٍرُا وكهنا اذللِلة
املعَلة ،وجضوًَ وهجة اًيؼر الخرى ،واًسـي اىل اًيَي من معاحل وبُداف اًعرف
الخر .وؿاذت ما حىون يف ُذٍ املرحةل فىرت اًـمي املضرتك واذلواز واًخفاوط سخِال
ذلي اًرصاغ ،مسددـدت.
5ؼ مرحةل ما تـد اذازت اًرصاغ :وُذٍ املرحةل ثخوكف ؿىل اًرقحة يف اذازت اًرصاغ ابًضلك
ادلَد ،وصلك وظرًلة السَوة واملـادلة صلى لك ظرف .فَو اكن اًخـامي اجياتَا وثوخد
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زقحة يف اذلي اًسَمي ،س َىون اًخفاوط بمرا ذمىٌا ،واًـىس صَح .فاًخفىري حول
رضوزت ارلروح من اًرصاغ ،كري اًخفىري ابًيَي من ارلعم وحتوًهل اىل خادش وحتلِق
هرص ضدٍ .وجية ارلوط يف اًـمََة اًخفاوضَة ،تـد مـرفة خعوزت الاس متراز يف
اًرصاغ واًرُان ؿىل االهتاماث املحخاذةل والاحراءاث اًـدائَة الاهخلامِة .وؿىل اًـموم "
انذزا ما ًؤذي جتية اًرصاغ اىل حي مضلكة بو احراء ثلَري السم .فاًلََي خدا من
املضالك يه اًيت ثًهتيي من ثَلاء هفسِا .وؿىل اًـىس ،ميىن ان ثؤذي االذازت اًفـاةل
ٌَرصاغ اىل سايذت اًرتاتط واًوالء .وكاًحا ما ثؤذي مواهجة املضالكث مـا اىل سايذت
اًخلازة تني اًياش ،نٌل يه اذلال ؾيد تذل ظرفني مـا اًوكت وادلِد يف حماوةل اًخفاوط
حول ظفلة .فىر يف املفاوضاث اًيت اس مترث لنرث من ؾلد من اًزمان تني كاذت حزة
الكَحَة بوًُسرت ابٍرًيدا اًضٌلًَة وتني حزة صني فني .فلد اكن اًرصاغ واًىراَُة اًخامة
مرخسني ذاخي ادلَياث اًوزازَة ًساكن اٍرًيدا اًضٌلًَة امليلسمني .وًىن ُذٍ اًس يواث
اًعوًةل من اًخفاوط بخربث كاذت ادلاهحني ؿىل اًخـرف بنرث ؿىل الخر ،واحرتام
ظموحاثَ ،وؿىل تياء هوغ من اًثلة مـًَ .لد بذث ُذٍ اًثلة اىل اثفاق س َايس ًخلامس
اًسَعة ،واطلي ؿىل اثرٍ مت هلي سَعة اًوسازاث اذلىومِة هبذٍ امليعلة اىل اذازت مىوهة
من  12ؾضو ميثَون اذلزتني اطلٍن اكان مٌلس مين ًوما ما " .51

املعَة اًثاين :الساًَة اًخفاوضَة واًرصاغ:
51ـ ر٠رشارد إٌٛ .ٗ٠و ٚ ٟظّ١س ظ٠ . ٟاذرس :ْٛو١ف ذىِ ْٛفاٚضا أفضً .ذرظّح ٔٚشرِ :ىرثح ظر٠ر .اٌر٠اض ،اٌسؼٛد٠ح .اٌطثؼح األ .َ 8100 ٌٝٚص
.20
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بوال :الساًَة اًخفاوضَة ذلي اًرصاغ:
مثة ؿدت وسائي وظرق ذلي اًرصاغ ثضلك سَمي ،ومن ُذٍ اًوسائي:
1ؼ ظرًلة املفاوضاث اصلتَوماس َة الاؾخَاذًة :وًَجب ُيا اًعرفان اىل كدول اًخفاوط
واًحدء ابرلعوت الوىل ويه الاحامتغ ثضلك مدارش وؾرط لك فرًق ًوهجة هؼرٍ .ويف
ُذٍ املفاوضاث حمتزي اًـالكاث تبهنا ثس َعة وكري مـلدت ،طلعل حىون ُياك فرظة حِدت
ذلدوج اثفاق وحي االصاكل اًواكؽ تُهنٌل .ففي " مثي ُذا اٍمنط من اًـالكاث ،كد حتي
املسبةل يف وكت كعري بو ثبخذ الظراف وكذا اكفِا صلزاسة الاكرتاحاث املخحاذةل ،حبَر
ثخىرز الاحامتؿاث كدي اًوظول اىل اثفاق جرىض اًعرفني .وكد حىون املفاوضاث
ابلسَوة اًخحرٍري اطلي ًمت ؿاذت تدداذل املذهراث املىذوتة تني اًعرفني ،حىت اًوظول
اىل االثفاق اٍهنايئ " .52
2ؼ املساؾي اسلَدت :وُو ثدخي ظرف اثًر صلًَ اًلدزت وبذواث اًضلط واًخبزري من
بخي ذفؽ ادلاهحني املخخامصني اىل كدول اًخفاوط واذلي اًس َايس ًلسمة .وُذا اًعرف
اطلي ًلوم ابملساؾي اسلَدت ،جية بن ٍىون ىزهيا وحِاذاي ٌساؿد ؿىل ثلرًة وهجاث
اًيؼر تني اًعرفني املخخامصني واحذواء لك مهنٌل ثضلك اتم ،وؿاذت ما حىون معَحة
اًعرف اًثاًر ُو اًرقحة يف احالل اًسالم والاس خلراز ومٌؽ اذلرة واملواهجاث
 52ـ دِ .ؽّٛد ػٍٚ ٟدِ .ؽّذ ػٛض اٌٙساّ٠ح :اٌّذخً إٌ ٝفٓ اٌّفاٚضاخِ .صذر سثك رورٖ .ص .25
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اًـسىرًة بو بي هوغ من ارلعومة واًـداء .واًعرف اًثاًر ؿاذت ًًهتيي ذوزٍ مبجرذ كدول
ظريف اًرصاغ ادلَوش ؿىل ظاوةل املفاوضاث ،بي ان اًعرف اًثاًر اًلامئ ابملساؾي
اسلَدت ًُس ظرفا يف اًزناغ ،وال ؿالكة هل مبحخوى وجمرايث اًـمََة اًخفاوضَة ،تي ُو
فلط رممخَ اًخوفِق تني ادلاهحني وذفـٌِل اىل كدول اًخفاوط وحرحِح اذلي اًس َايس
واذلواز .ارن " ال جضرتك اصلوةل اًلامئة يف املفاوضة وُذا ًمت من خاهة حماًد ،ذوةل
اكهت بو مٌؼمة ذوًَة ،حبَر هتدف ُذٍ املساؾي اىل وضؽ حد ذلرة كامئة تني اصلول،
ومن بمثةل املساؾي اسلَدت ثغل املساؾي اسلَدت اًيت كام هبا مغل تَجَاك ومَىة ُوًيدا
ؿام  1939م مليؽ اذلرة تني اصلوًخني ،ونذعل كدول ُوًيدا واهدوهُس َا ؿام  1947م
املساؾي اسلَدت ٌَوالايث املخحدت المريهَة تلعد وضؽ حد ٌَـمََاث اذلرتَة اًيت اكهت
مرسهحا اهدوهُس َا ،ونذعل مساؾي اًوالايث املخحدت المريهَة ذلي اًزناغ اًلامئ تني لك
من فروسا وزوس َا ؿام  1946م" .53
3ؼ اًوساظة :وثخحول املساؾي اسلَدت اىل وساظة يف حال موافلة اصلوًخني ،ظريف
اًرصاغ ،ابرشاك اصلوةل اًثاًثة يف معََة املفاوضاث ،ومٌحِا اًثلة ًيك ثلوم تدوز
اًوس َط اًزنًَ من بخي ثلازًة وهجاث اًيؼر واًوظول اىل اذلي اًس َايس املًضوذ .بما
زفغ اًوساظة من كدي اصلوًخني املخياسؾخني ،بو احداٌُل ،فِو ًـخرب احراء كري وذي،
فاًوساظة معي اجيايب كري مَزم ،تي ميىن من خالهل ثذًَي اًىثري من اًـلداث وثلرًة
وهجاث اًيؼر تني اًعرفني املخخامصني .وؿاذت ما ثوافق بظراف اًرصاغ ؿىل اًوساظة تـد
 53ـ ٔٛ٠س اٌّٙذِ ٞىائ ً١اٌشر٠ف :اٌطرق اٌذتٍِٛاس١ح أ ٚاٌس١اس١ح ف ٟذس٠ٛح إٌساع ٚد٠ا .اٌّعٍح اٌٍ١ث١ح اٌؼاٌّ١ح اٌصادرج ػٓ وٍ١ح اٌررت١ح تعاِؼح تٕغاز.ٞ
اٌؼذد ِ 02ا:ٛ٠أ٠ار  .َ 8105ص .2
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وظول لك مهنٌل اىل موكف مذفامق ،فذىون اًوساظة يه " اًسخِي اًوحِد ملـادلة املوكف
املخفامق ابرشاك ظرف اثًر يف اًخفاوط ،وُو اما بن ٍىون وس َعا او حىٌل .ان املوكف
املخفامق ُو املوكف اطلي ٌضـر فَِ اًعرفان مبيهتيى االحداظ من حراء االخفاق يف احراس
بي ثلدم ما ًدفـِم اىل افذلاذ اًرقحة يف اس خىٌلل املفاوضاث "  .54وحىون اًوساظة يف
اًـاذت معََة مـلدت وحتخاح اىل هجوذ وحرنزي واماكانث واس خـداذث هحريت ،ومن ُيا فال
صم " ان اًوساظة ادلَدت معي صاق ،وسوف جضـر كاًحا وكهم ثـمي يف مٌعلة
حرة ذائرت تني اصخاض ،وكد ثفلد فاؿََخم احِاان وبهت متازش رممة اجياذ بزضَة
ٌَخفامه ،وًىن املِم ُو ؿدم اًسٌلخ ٌَمي ابًدرسة اىل فىرت االظالخ واًخلازة اًيت
حتمَِا ثضبن بظراف اًزناغ .وحوكن فاؿََة الصخاض يف رممة اًوساظة يف حي اًزناؿاث
مبدى صـوزمه ابملسؤوًَة جتاٍ اًلضَة اًيت ثواخَ الظراف حموز اًزناغ ،ونذعل بمهَة
اًوكوف ؿىل اصلوام ؿىل مسافة واحدت من الظراف املخياسؿة لن جمرذ صـوز بحد
الظراف تبهم مذحزي وًو كََال اىل اًعرف الخر س َىذة اًفضي ملِمتم حامت " .55
ومثة ؿدت مداذئ ٌَوساظة من املِم واملفِد رهرُا واالظالغ ؿَهيا ،وُذٍ املحاذئ يه" :
ب ؼ بن ًلوم اًوس َط ابًخوفِق تني معاًة الظراف املخياسؿة وًلَي من حدت اًخوحر تُهنٌل.
ة ؼ بن ًلوم اًوس َط مبخاتـة اًوساظة تني اًعرفني ،وؿَََ ثلدمي امللرتحاث اًيت ٍراُا
مٌاس حة ًدسوًة اًزناغ ،ومساؿدت الظراف يف اًخوظي اىل جسوًة مرضَة.
ح ؼ ارا فضي اًوس َط فـَََ اصـاز اجملمتؽ اصلويل وامليؼٌلث اصلوًَةً ،يك ًفسح اجملال
بمام وس َط بخر ٌَخوسط.
54ـ رٚظر داٚس :ْٛأسرار لٛج اٌرفاٚضِ .صذر سثك رورٖ .ص .819
55ـ تارتارا أٔذرس :ْٛاٌرفاٚض اٌفؼايِٙ :اراخ اٌرفاٚض االؼررافِ . ٟصذر سثك رورٖ .ص .879
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ذ ؼ ارا كدَت اصلوةل املخياسؿة ابًوس َط ،فان رعل ال ًؤثر ؿىل اس خـداذاُا اًـسىري
ضد اصلوةل الخرى ،وارا اكن اًلذال انص حا فلدوًِا ابًوساظة ال ًوكف اًـمََاث
اًـسىرًة ،ورعل ًـدم افساخ اجملال بمام اصلوةل الخرى ًدس خلي ُذٍ اًوساظة ٌَلِام
هبجوم ،بو اسدامثز اًوساظة ًعاذلِا.
ُؼ ؼ ان بُداف اًوساظة ثخجىل يف حتلِق جسوًة ٌَمياسؿاث تني اصلول واتـاذ ص حح
وضوة اذلروة ،واؿاذت اًـالكاث تني اصلول اىل ساتق ؾِدُا من اًعفاء واًخـاون،
وخَق حو اس خلراز ًؤذي اىل اهخـاص اذلَات ًضـوة اصلول وحفغ اًسالم والمن
اصلوًَني " .56
4ؼ اًخحىمي :من اًرضوزي ثلدمي ثـرًف صامي ٌَخحىمي ،فِو من هجة جسوًة املياسؿاث
تني ذوًخني تواسعة كضات ًمت اخذَازمه من كدي ُاثني اصلوًخني ،ؿىل بساش احرتام
اًلاهون اصلويل واًلدول مبواذٍ حىٌل يف اًلضَة موضوغ اًزناغ .وٍىون اًخحىمي مَزما.
واًخحىمي ُو ،نذعل " ،اس خلدام ظرف اثًر حماًد ًُس متؽ اىل ظريف اًزناغ واظداز
كراز ،واطلي ؿاذت ما ٍىون مَزما .وكد هون اس خلدام ُذا احملنك بمرا مفِدا ارا اكن الك
اًعرفني ال ٍرقة بو ال ٌس خعَؽ اًزتحزخ ؾن موكفَ "  .57وحىون اصلوةل مَزمة ابًخحىمي
يف حال ثوكِـِا ؿىل املـاُداث اصلوًَة اًيت ثَزرما ابًخحىمي يف حال ارشاوِا يف املياسؿاث.
يف ُذٍ اذلاةل ٍىون اًخحىمي احدازاي .وكد حىون بًضا كواؿد اًـداةل واالثفاكاث
واملـاُداث بساسا ٌَخحىمي ،وًُس فلط اًلاهون اصلويل .زمبا بًضا " ٌس خخدم اًخحىمي
56ـ دِ .ؽّٛد ػٍٚ ٟدِ .ؽّذ ػٛض اٌٙساّ٠ح :اٌّذخً إٌ ٝفٓ اٌّفاٚضاخِ .صذر سثك رورٖ .ص .91
 57ـ ر٠رشارد إٌٛ .ٗ٠و ٚ ٟظّ١س ظ٠ . ٟاذرس :ْٛو١ف ذىِ ْٛفاٚضا أفضًِ .صذر سثك رورٖ .ص .92
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نخىذَم ثفاويض ؾيد اًوظول اىل هلعة اخذالف وادضاز لك ظرف ؿىل زبًَ وجضدذٍ
ثضلك هحري ،فِمت اٌَجوء اىل ظرف اثًر ٍرثيض اًعرفني حوكَ ثضبن ُذٍ اًيلعة،
وحىت ال ًمت ثفوًغ ابيق اًـمََة اًخفاوضَة تني اًعرفني املخفاوضني" .58
5ؼ اًدسوًة اًلضائَة :ويه معََة اٌَجوء اىل حموكة اًـدل اصلوًَة ،واًيت ثـمي وجِاس
كضايئ رشؾي يف الدم املخحدت .وُذٍ احملوكة ثيؼر يف اًزناؿاث تني اصلول وثـمي ؿىل
حَِا وفلا ملحاذئ اًلاهون اصلويل .ومن تني اًلضااي اًيت ثيؼر فهيا ُذٍ احملوكة يه " :
ثفسري املـاُداث ،وثفسري ارلالفاث اًلاهوهَة ،واظداز الزاء الاسدضازًة بو اظداز
اًفذاوي يف مسبةل كاهوهَة ًـرضِا ؿَهيا جمَس المن بو ازلـَة اًـامة يف الدم املخحدت،
واًيؼر يف ارلالفاث اًيت ثـخرب خركا الًزتاماث اصلول اخملخَفة ،وثلدٍر اًخـوًضاث اًيت
جية بن ثلدرما اصلول اخملاًفة ًِذٍ االًزتاماث .وؿىل ُذا الساش جضلكت حموكة اًـدل
اصلوًَة ؿام  1922م مبوحة مِثاق ؾعحة الدم املخحدت .وؾيدما جضلكت َُئة الدم
املخحدت ؿام  1946م ،هط مِثاكِا ؿىل ثـدًي هؼام حموكة اًـدل اصلوًَة اًيت بظححت
هجاسا زئُس َا من بهجزت َُئة الدم املخحدت " .59
6ؼ املؤمتراث والاحامتؿاث اصلوًَة :وجسمى بًضا ابملؤمتراث اصلوًَة ،واًيت ثـلد حبضوز
ذمثَني ذتَوماس َني ٌضلول املـيَة ،تلَة حي خالفاهتا بو جسوًة مضالكِا .وفائدت مثي ُذٍ
املؤمتراث اصلوًَة اهنا متيح كامي وباثز هفس َة ثوكف معي اصلتَوماس َة املحارشت واًوساظة،
58ـ دِ .ؽسٓ أؼّذ اٌخض١رِ :ٞثادئ اٌرفاٚضِ .صذر سثك رورٖ .ص .21
59ـ ـ دِ .ؽّٛد ػٍٚ ٟدِ .ؽّذ ػٛض اٌٙساّ٠ح :اٌّذخً إٌ ٝفٓ اٌّفاٚضاخِ .صذر سثك رورٖ .ص .90ٚ 90
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ابؾخحازُا بنرث مروهة ودشؿة من اصلتَوماس َة اًـاذًة .وًدِح بسَوة املؤمتراث اصلوًَة "
اًفرظة جملموؿة من الفراذ ،ترصف اًيؼر ؾن ؾضوٍهتم يف فرًق اًخفاوط بو ؿدرما،
ٌَمضازنة يف مؤمتر ظلري ملياكضة خمخَف ؾيادض معََة اًخفاوط .وٌضمي املؤمتر ؿالكاث
اثعال اىل بؿىل ذلي املضالكث ،بو اىل بسفي ًالؿالم واؾعاء ثـَاميث ،بو يف خط
بفلي هبدف اًخًس َق .ان اًـدًد من املزااي ميىن حتلِلِا ابالفاذت من بسَوة املؤمتراث،
مىت مت االثعال وفق املـعَاث ،ؿرب ُذٍ اًلٌواث تُرس ،وؿىل حنو مذاكمي يف بزياء ُذا
املؤمتر "  .60وٍىون املحدب يف اًخفاوط تني اصلول مضن ُذٍ املؤمتراث ُو املساوات .فلك
ذوةل متغل ظوات واحدا فلط ،تلغ اًيؼر ؾن مساحهتا وكوهتا وؿدذ ساكهنا ،وجية
اثحاغ بسَوة الاحٌلغ يف اًخعوًتً ،ىن الدم املخحدت ثـخرب اًلراز انفذا ارما حؼي
مبوافلة زَيث الظواث .بما جمَس المن اصلويل فِـخرب اًلراز فَِ انفذا ارما حؼي مبوافلة
 9من بظي  15ؾضوا .وختخمت املؤمتراث بؾٌلًِا ابؿالن اًيجاخ بو اًفضي ،ويف حال
اًيجاخ ًمت اؾخحاز ما ًعدز ؾن املؤمتر ثوظَاث واثفاكِاث وواثئق ميىن االس خفاذت مهنا
يف الاؾخاكس ؿىل اذلي اصلتَومايس ٌَزناؿاث وارلعوماث ادلدًدت.
اثهَا :مس خَزماث الساًَة اًخفاوضَة:
وهـين هبذٍ املس خَزماث ابالسرتاثَجَاث واًخىذَاكث اًخفاوضَة .وُذٍ الساًَة مايه اال
معََاث مذاكمةل اًِدف واملٌلزسة واًيخاجئ ،وًلك مهنا ذوز ثلوم تَ وُدف جسـى اًََ،
وال ميىن اًخخًل ؾن بي مهنا ازياء ارلوط يف اًـمََة اًخفاوضَة .تي من املِم اًخوافق
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تُهنا لكِا واس خخدام لك مهنا يف االظاز اطلي ثوامئِا من بخي حتلِق اًِدف مهنا واًلِام
تـمََة ثفاوط انحجة ؿىل بسس ؿَمَة صَحة .وسوف هدٌاول ُذٍ االسرتاثَجَاث يف
اًفلراث اًخاًَة:
1ؼ الاسرتاثَجَاث اًخفاوضَة :ويه جضلك ُيا االظاز اًـام اطلي حيدذ اًعرًق واملساز
وٌ ٌضلك اًلواؿد ٌَـمي واملِام اًخفاوضَة .ويه ثـمي مبثاتة ارلعة اًضامةل ٌَـمََة
اًخفاوضَة ،وجرانمج مَزم ٌَمفاوط ،ؿَََ اٍمتسم تَ واًسري وفق خعواثَ وكواؿدٍ
وتيوذٍ .وُذٍ الاسرتاثَجَاث رممهتا ثـحئة وجتيَد واس خخدام واذازت اكفة ادلِوذ والذواث
اًخفاوضَة من ماذًة وكري ماذًةٌَ ،لِام ابًـمََة اًخفاوضَة تيجاخ .ومن ُذٍ
الاسرتاثَجَاث:

ب ؼ اسرتاثَجَة االهناك/االس خزناف :ويه النرث ص َوؿا ،وثلوم ؿىل مداذئ يه:
بوال ؼ اس خزناف وكت اًعرف الخر :مبـىن املٌلظةل واًدسوًف تلَة اس خزناف اًوكت
ذون اًوظول اىل بي هدِجة .فاًخفاوط ُيا حيدج جملرذ اًخفاوط ًُس اال ،ورعل ًخحلِق
بُداف ًخعَهبا املوكف اًخفاويض ٌَفرًق اًساؾي ًخضََؽ اًوكت .وادلدٍر ابطلهر بن "
بساًَة ثعوًي فرتت اًخفاوط ثبخذ ؿدت بصاكل مهنا:
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ؼ اًخفاوط حول مددب اًخفاوط راثَ ،ومدى اماكهَة اس خخدامَ واس خـداذ اًعرف الخر
ٌَخـامي مـَ ،ومدى اماكهَة ثيفِذٍ ًخـِداثَ اًيت ميىن اًوظول اٍهيا.
ؼ اًخفاوط حول اًخوكِت املياسة ٌَلِام ابدلوالث اًخفاوضَة اًيت مت االثفاق بو خازي
االثفاق ؿَهيا.
ؼ اًخفاوط يف حوةل بو حوالث خدًدت حول املوضوؿاث اًيت سوف ًمت اًخفاوط ؿَهيا
واًيت ثضمِا بحٌدت اًخفاوط.
ؼ اًخفاوط حول لك موضوغ من املوضوؿاث اًيت حدذث ًِا بوًوايث ،وثلس مي لك
موضوغ مهنا اىل فروغ مذـدذت ،وختعَط خَسة بو بنرث ًلك فرغ مهنا " .61
اثهَا ؼ اس خزناف هجد اًعرف الخر اىل بصد ذزخة :ورعل ترصف ثوهجاث اًعرف
الخر واُامتماثَ اًخفاوضَة اىل ؾيادض اثهوًة وصلكَة ال كمية ًِا ،واًامتظي يف ارلوط يف
املواضَؽ اًرئُس َة .وؿاذت ما ًمت ُذا الاًخفاف ؿىل املواضَؽ املفعََة اًىربى ؿرب " اثحاغ
ؿدت ظرق مهنا:
ؼ ااثزت اًـلداث اًلاهوهَة املفذـةل حول لك ؾيرص من ؾيادض اًلضااي املخفاوط ؿَهيا،
وحول مسمَاث لك موضوغ واًخـحرياث وازلي واًلكٌلث والًفاع اًيت ثعاػ هبا ؾحازاث
وامس لك موضوغ من موضوؿاث معََة اًخفاوط.
ؼ وضؽ جرانمج حافي ًالس خلداالث واذلفالث واملؤمتراث اًعحفِة وحفالث اًخـازف
وسايذت الماهن اًخازخيَة.
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ؼ سايذت الاُامتم ابًيوايح اًفٌَة صدًدت اًدضـة اكًيوايح اًِيدس َة وادللرافِة واًخجازًة
والاكذعاذًة واًحَئِة واًـسىرًة...اخل .وازخاء اًحت فهيا اىل حني ًعي زبي ارلرباء
واًفٌَني اطلٍن سُمت خماظحهتم واسدضازاهتم فهيا ،ومن مث ثًهتيي خَساث اًخفاوط ذون
هدِجة حامسة ،تي وُياك بموز نثريت مـَلة مل ًخت فهيا ويه اموز صلكَة يف بكَة
الحِان وحرثحط هبا وثـَق ؿَهيا الموز ادلوُرًة الخرى ،تي واًضلكَة الخرى بحِاان "
.62
اثًثا ؼ اس خزناف بموال اًعرف الخر :ورعل ؿرب اًسـي ًزايذت مـدالث اهفاق اًعرف
الخر ،ؿرب اس متراز حاكًَف اكامذَ وبثـاة مسدضازًَ ظول اًـمََة اًخفاوضَة ذون
حعول رعل اًعرف ؿىل ؿائد ميازي ُذٍ اًخلكفة ،ذما ًضـَ يف وضؽ ًلدي لك ما ًٌمىل
ؿَََ.
ة ؼ اسرتاثَجَة اًدض خُت/اًخفذَت :ورعل ؿرب ذزاسة حىوٍن وجضىِي اًوفد املفاوط
امللاتي ،وحتََي ماَُة وتًِة اًوفد واًخـرف ؿىل هلاظ اًضـف واًلوت فَِ ،واًححر ؾن
زلراث ٌَيفار والاخرتاق واًخبزري ،وؿَََ فان اسرتاثَجَة اًخفىِم بو اًدضت يه " من
بمه مهنجَاث اًرصاغ اًخفاوضَة ،وثلوم ؿىل حفط وجضخَط وحتدًد بمه هلاظ اًضـف
واًلوت ؾن ظرًق اًخفاوط ،وتياء ؿىل رعل ًمت زمس س َاسة ماهرت ًخفذَت وحدت وحاكمي
فرًق اًخفاوط واًلضاء ؿىل وحدثَ ومتاسىَ ًَعحح فرًق مفذت ومضدت ثدة تني
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بؾضاءٍ ارلالفاث واًرصاؿاث ،مث ًعحح هجدٍ كري مًسجم .ومتخاس ُذٍ الاسرتاثَجَة
تبهنا من مضن اسرتاثَجَاث اصلفاغ امليؼم يف اًخـرط ًضلط ثفاويض ؾيَف بو مداذزت
ثفاوضَة خدًدت مل حيسة ًِا حساة من كدي "  .63ومثال ؿىل ُذٍ الاسرتاثَجَة ،ما
فـَخَ ادشائَي يف املفاوضاث مؽ ادلاهة اًـريب فامي خيط حي اًلضَة اًفَسعًَِة .فلد
سـت ادشائَي مٌذ اًحداًة اىل زفغ مفاوضة اًـرة هوفد موحد ،ومعَت ؿىل ثلس مي
املسازاث واًخفاوط مؽ لك وفد ثضلك زيايئ ومبـزل ؾن اًوفد الخر ،وُو ما بذى اىل
فضي املفاوضاث ؿىل املسازٍن اًسوزي واٌَحياين ،ومراوحة املفاوضاث يف املساز
اًفَسعَين ماكهَ ،تُامن واظَت ادشائَي س َاس هتا اًلدمية يف الاحذالل وزفغ ثيفِذ
كرازاث اًرشؾَة اصلوًَة ابًرحوغ اىل حدوذ ؿام  1967م.
ح ؼ اسرتاثَجَة احاكم اًس َعرت/االخضاغ :ويه حتدج ؿرب اًس َعرت ؿىل بظراف
املوكف اًخفاويض ،وحـي اًعرف الخر ملِد اذلرنة ،حبَر ال ًخحرك اال وفق كواؿد
اٌَـحة اًخفاوضَة اًيت زمسِا اًعرف اطلي ًخين ُذٍ الاسرتاثَجَة .وؿاذت ما ٌٍلكف
املفاوضون اصلُات واخملخعون هبذٍ املِمة ،واصلُات " تعحـِم بانش خماذؾون مٌافسون
رشسون ،فِم ًلومون ابس خلالل فرض اًخبزري ذون ُواذت رلداغ واس خلالل الخرٍن،
حِر ًيؼر اصلُات اذللِلِون اىل اذلَات ؿىل بهنا مـرنة :مفىت فاسوا خرسث بهت " .64
ومعََة اًخفاوط حبسة ُذا اًفِم ًِا ،ثـخرب مـرنة وثيافس رشش ومدازات تني اًفرًلني
63ـ َ .د .غ١س اٌرت١ؼ :ٟاسرراذ١ع١اخ اٌرفاٚضِ .عٍح (اٌؼٍ َٛاٌس١اس١ح) اٌصادرج ػٓ وٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌس١اس١ح ف ٟظاِؼح تغذاد ،اٌؼراق .اٌؼذداْ .29ٚ 22
 .َ 8119ص .202
64ـ ٘ارٍ١ِ ٞس :فٓ اٌاللٕاع :و١ف ذسررػ ٟأرثاٖ ا٢خرٚ ٓ٠ذغ١ر آراءُ٘ ٚذؤشر ػٍ .ُٙ١ذرظّح ٔٚشرِ :ىرثح ظر٠ر .اٌر٠اض ،اٌسؼٛد٠ح .اٌطثؼح األ8110 ٌٝٚ
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املخفاوضني ،حِر اًِدف املوضوغ ًلك مهنٌل ُو اًس َعرت ؿىل اًـمََة اًخفاوضَة
وثوحهيِا حنو حتلِق بُدافَ وظموحاثَ اًخفاوضَة .وثلوم ُذٍ الاسرتاثَجَة ؿىل " حضد
اكفة االماكهَاث اًيت حىفي اًس َعرت اًاكمةل ؿىل خَساث اًخفاوط ،وُذا ًمت ارا متىن
اًفرًق ذما ًًل:
ؼ اًلدزت ؿىل اًخيوًؽ ،واًدضىِي ،واًخـدًي ،واًخحدًي ٌَمحاذزاث اًخفاوضَة اًيت ًمت
ظرهحا ؿىل مائدت املفاوضاث ،فضال ؾن احداز اًعرف الخر ؿىل بن ًخـامي مؽ مداذزت
من ظيؽ اًفرًق اطلي ًخخىن اسرتاثَجَة احاكم اًس َعرت ،وٌسري وفق اًعرًق اًيت زمسِا
هل.
ؼ اًلدزت ؿىل اذلرنة اًرسًـة والاس خجاتة اًخَلائَة واًفوزًة واالس خـداذ اًخام ٌَخفاوط،
فوز كِام اًعرف الخر ابتداء زقحخَ يف رعلً ،خفوًت اًفرظة ؿَََ يف بخذ سمام املحاذزت،
واًس َعرت ؿىل معََة اًخفاوط من بوًِا اىل بخرُا.
ؼ اذلرض ؿىل اتلاء اًعرف الخر يف مرنز اًخاتؽ ،واطلي ؿَََ بن ًحلى سانيا ،اهخؼازا
ًالصازت اًيت ًعَلِا اطلي ًخخىن اسرتاثَجَة احاكم اًس َعرت ،بو بن حىون حرنخَ مضن
االظاز اطلي مت وضـَ وزمسَ هل " .65
ذ ؼ اسرتاثَجَة اصلحر /اًلزو امليؼم :وثلوم ُذٍ الاسرتاثَجَة ؿىل اس خخدام بسَوة
اًخفاوط اًخدزجيي خعوت خبعوت ،تلَة حتوًي اًخفاوط تـد رعل اىل قزو صامي ومٌؼم
ٌَعرف الخر ؿرب اًس َعرت ؿىل ملدزاثَ واس خزناف كوثَ واوزاكَ الاسرتاثَجَة ثضلك
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مهنجي مدزوش ،حبَر ًعحح تـدُا معواؿا تَد اًعرف الول ظاحة اًـمي
ابسرتاثَجَة اصلحر .ارن فوفق ُذٍ الاسرتاثَجَة ًمت " اس خخدام اًخفاوط اًخدزجيي
خعوت خعوت ًَعحح معََة قزو مٌؼم ٌَعرف الخر ،حِر ثحدب اًـمََة ابخرتاق حاحز
اًعمت بو هدزت املـَوماث تخجمَؽ اكفة اًحَاانث واملـَوماث املمىٌة من خالل اًخفاوط
اٍمتَِدي مؽ ُذا اًعرف .مث مـرفة بمه اجملاالث اًيت ميخغل فهيا مزياث ثيافس َة خعريت
هتدذ مٌخجاهتا واًخفاوط مـَ ؿىل بن ًرتك ًيا اجملال فهيا وان ًخجَ اىل جماالث بخرى
جس خلرق وجس خزنف كدزاثَ واماكهَاثَ .ويف اًوكت هفسَ حـهل ًيحرس ثدزجيَا ؾن
السواق اًخلََدًة اًيت اكن ًخـامي مـِا اىل بن ًفلد بسواكَ ارلازحِة ثضلك اكمي
وًيحرص معهل فلط يف ذاخي تالذٍ .ويف املرحةل اًخاًَة ًمت اخرتاق اًسوق تحضلٍ ؾن
ظرًق ؾلوذ اًخعيَؽ املضرتنة اًيت ثخضمن ثوزًد اكفة املىوانث ارلاظة ابًسَـة املعيـة
بو اجملمـة ؾن ظرًلٌا ،وًلذرص معهل ُو فلط ؿىل اكامة خعوظ اًخجمَؽ .ويف مرحةل
الحلة ًرصف هؼرٍ ؾن ُذٍ ارلعوظ ًَلذرص معهل ُو فلط ؿىل اًخوسًؽ ،مث يف مرحةل
الحلة هلوم حنن ابًخوسًؽ .وًخعَة اًخفاوط وفلا ًِذٍ الاسرتاثَجَة كدزاث كري ؿاذًة
من فرًق املفاوضني "  .66ومثال ؾن ُذا الاسَوة من اًخفاوط ،اًس َاسة المريهَة فامي
خيط ثعدٍر ماذت اًلمح الاسرتاثَجَة ٌَـدًد من الهؼمة ،وثضلك خاض يف اًـامل
اًثاًر .حِر كامت اًس َاسة المريهَة ؿىل ثوسًؽ ُذٍ املاذت جماان يف اًحداًة ؿىل صلك
ُحاث وُدااي ،ومن مث تبسـاز زمزًة ،وُو المر اطلي حـي املزازؿني يف ثغل اصلول
ٍىفون ؾن سزاؿة اًلمح واهخاخَ ،هؼرا ًخوافر املاذت يف السواق تبكي من سـر اًخلكفة
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احملََة .نٌل جشـت امرياك ؿىل سزاؿة الزط مبحاظَي بخرى وذمعت س َاسة اًدضجري
وورش اًحياء واًـمران اًسىين يف الزايض اًززاؾَةً ،يك ثضمن الاهرصاف اًلكي ؾن
سزاؿة اًلمح وزؿاًة ُذا ادلاهة من الاهخاح ،ذما بذى اىل وكوغ اًـدًد من اصلول حتت
زمحة بمرياك فامي خيط ثبمني ُذٍ املاذت الاسرتاثَجَة ،حِر ابثت االمالءاث المريهَة
ث ٌمىل ؿَهيا يف ادلواهة اًس َاس َة وبظحح كرازُا مرحهنا ،اىل خاهة هتدًد بمهنا اًلذايئ يف
اًعممي.
ُؼ ؼ اسرتاثَجَة اًخدمري اطلايت/االهخحاز :وثـين ُذٍ الاسرتاثَجَة اًضلط ؿىل اًفرًق
املفاوط ارلعم وخَق اًـلداث واملضالك واًعـوابث يف وهجَ ،تلَة ذفـَ اىل اًَبش
اًاكمي والاحداظ من بخي الاؿالن ؾن اًرتاحؽ اًاكمي ؾن الُداف اًخفاوضَة .وثلول
اًفىرت الساس َة يف منت ُذٍ الاسرتاثَجَة تبن اًفرًق املفاوط حِامن ٍرى هفسَ حمَعا
ابملضالك واًـلداث واًعـوابثً ،رتامك اًَبش صلًَ وًزتاًد اًضم يف اماكهَة حتلِق بي
ثلدم بو اجناس من وزاء اًـمََة اًخفاوضَة ،فِىون بنرث مِال ًالسدسالم والاهنَاز
واًلدول ثرشوظ اًعرف املفاوط اطلي ًَجب ضدٍ اىل ُذٍ الاسرتاثَجَة اًيت جسمى
ابًخدمري اطلايت او الاهخحاز.
2ؼ حىذَاكث اًخفاوطُ :دف اًخىذَم اًخفاويض ُو اس خخدام ٍلوؿة من اًوسائي
واًعرق والذواث ًخيفِذ الاسرتاثَجَة اًخفاوضَة ،ومن ُيا فان اًخىذَاكث ثيرصف اىل
الاحراء اًوكيت بو اٌَحؼي اطلي ٌس خدؾََ املوكف اًخفاويض اًلامئ تني املخفاوضني ،لن
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اًخىذَم ميخاس تبهَ الكرص سمٌا والكي مشوال وجحٌل كِاسا ابالسرتاثَجَة .فاًخىذَم خيدم
الاسرتاثَجَة وٍرثحط هبا وًددـِا .ومن ُذٍ اًخىذَاكث:
ب ؼ حىذَم هسة اًثلة والاحرتام املخحاذل :وُذا اًخىذَم ًلوم ؿىل كاؿدت هسة اًياش
كظدكاء ومذـاوهني ،بو حتََدمه ارا اكهوا خعوما .وًمت ؿاذت اس خخدام اًلكٌلث اًعَحة
واػِاز الاحرتام واًخلدٍر وثلدمي اًِدااي اًرمزًة ،تلَة تياء اًثلة وجتسري اًِواث واًفوازق
اًيفس َة .ومن ُيا فان " حـي مضاؾرك بو مضاؾر اًعرف الخر هلعة مرنزًة دضحية
يف املياكضة ًن ًؤند حفسة خدًة املضلكة ،امنا س َجـي املفاوضاث بكي سَحَة وبنرث
اجياتَة .مبـىن ان حترز الظراف من املضاؾر اًسَحَة املىدوثة سدسامه يف حزاًد
اس خـداذمه ٌَـمي ثضبن املضلكة .مفن الموز اًيت جساؿد ؿىل اس متراز اًخفاوط ُو
اًخخَط من ُذٍ املضاؾر اًسَحَة ،فبمسح ٌَعرف الخر ابًخيفُس ؾهنا وامٌؽ تيفس
اًوكت اي زذت فـي اساء الاهفجازاث اًـاظفِة .ومن املِم الاهعاث حِدا والاؿرتاف مبا
ًلال :وكد كِي ساتلا بن بزخط اًخياسالث اًيت ميىن بن ًلدرما ٌَعرف الخر ُو
اصـازٍ ابهَ كد بهعت هل حِدا " .67
ة ؼ حىذَم ااثزت اًضَِة بو االقراء املاذي :وًؼِر ُذا اًخىذَم يف املفاوضاث اًخجازًة،
واًخزنًالث واًخخفِضاث اًخجازًة املومسَة خري مثال ؿىل رعل .وًَجب اًخاحر اىل ُذا
اًخىذَم من بخي دضف اًراند من تضاؾخَ ثسـر مٌاسة .بو الاس خـاهة هبذا اًخىذَم
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يف املفاوضاث اًس َاس َة ،ومثال رعل اًوؾوذ اًيت ثعَلِا تـغ اصلول مبيح امذَاساث بو
ظفلاث جتازًة بو مساؿداث صلوةل ما .وُذٍ اًوؾوذ جساؿد يف اًخبزري ؿىل موكف
اًعرف الخر وخَق هوغ من اٌَني صلًَ ،وًىن جية ثوافر اًيَة اًعاذكة واملعداكِة يف
اًعرف اطلي ًعَق اًوؾوذ ،وُيا " من اًعحَـي بن فـاًَة اًوؾوذ وكدزهتا ؿىل اًخبزري
ثخوكف ؿىل ؿدذ من اًـوامي بمهِا :املعداكِة ،واذلجم اًًس يب ًِذا اًوؿد ،واملوازذ
واملِازاث واًَِحة .فاصلوةل اًيت ثفذلر مسـهتا ٌَمعداكِة ،وال ثَزتم توؾوذُا تـد الاىهتاء
من املفاوضاث بو تـد حتلِلِا لُدافِا ،ثفلد وؾوذُا معداكِهتا ،واصلوةل بو اًعرف
اطلي ًـد توؾوذ خضمة ال ثدٌاسة مؽ اماكانثَ بو ثخـَق وؾوذٍ ابماكانث ظرف بخر(
من رعل اًوؿد ابكٌاغ ظرف اثًر تخلدمي مساؿداث بو ؾلد اثفاكاث اكذعاذًة...اخل)،
بًضا ال حىدسة وؾوذٍ وسان اكفِا ،نٌل بن امذالك اصلوةل اًلدزت ؿىل ثلدمي اًوؾوذ ال
ًـين ابًرضوزت فـاًَخَ يف اًخبزري كذات ثفاوضَة ،ار ال تد بن ٍىون اًعرف الخر حمخاخا
ًِذا اًوؿد ،وان ًخضمن كمية مـَية جتـي من املياسة ٌَعرف الخر كدوًِا .ومن
اًعحَـي بهَ يف املفاوضاث واًـالكاث اصلوًَة ال حدوذ لصاكل اًوؾوذ من س َاس َة
واكذعاذًة وؾسىرًة وحىت اًخعوًت يف امليؼٌلث اصلوًَة ،حِر ًعحح اًخعوًت
ًعاحل كضَة مـَية او ذوةل مـَية يف بحد املؤمتراث بو امليؼٌلث اصلوًَة سَـة جساومِة
ثلدم هوؿد ملاتي اًخجاوة يف مفاوضاث ما " .68
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خ ؼ حىذَم اًعَة واًرشٍر :وُذا اًخىذَم ًلوم ؿىل ًـة الذواز وثلَريُا وثوسًـِا
حسة ما ًخعَحَ اًؼرف اًخفاويض .وؿاذت ما ٌس خخدم احملللون اًـسىرًون وزخال
اًرشظة واخملاجراث واًيَاتة اًـامة ُذا اًخىذَم يف معََاث الاس خجواة واًخحلِق
اخملخَفة .فمتثَي بحد الصخاض ذوز اًعَة والخر ذوز اًرشٍرً ،فِد يف اًضلط ؿىل
اًعرف امللاتي ًيك ًدٌاسل ٌَعَة ًيك ًخحاىش ثعرف وبرى وكسوت اًضخط /اًعرف
اطلي ًلوم تدوز اًرشٍر .ومثال ؿىل اس خخدام " حِةل اًفىت اًعَة واًفىت اًرشٍر :يف
هومفرب ؿام  1981م بخرحت الاهخخاابث اًرئُس اكزحر من اًسَعة اًرئاس َة تُامن اكن
االٍراهَون حيخجزون تـضا من موػفي اًسفازت المريهَة يف ظِران .وكد حاول اكزحر
خاُدا اظالق دشاخ اًرُائن كدي اىهتاء والًخًَ ،يك ال ًـوذ اًفضي يف حترٍرمه مس خلدال
ٌَس َد زًلان .طلعل رشغ اكزحر يف ثعحَق حِةل اًفىت اًعَة واًفىت اًرشٍر مؽ بًة ػل
اشلَين ،فلاهل هلً :و نيت ماكهم ًسـَت اىل اهناء ُذا المر مـي بان ،تدل بن ثـرط
هفسم خملاظر اًخـامي مؽ اًفرًق ادلدًد اطلي س َحي ماكين يف ًياٍر امللدي .اي اًِيي ُي
زبًت ُذٍ اًزمرت؟ .اًرئُس ذمثي زؿات تلر ،وانئة اًرئُس ُو زئُس اخملاجراث المريهَة
اًساتق ،بما وسٍر ارلازحِة فِو بًىس يدز َُج ،اهنم بصد حٌوان من االىلكزي بهفسِم
حىت اهَ ال ميىٌين ثوكؽ زذت فـَِم حِال ُذٍ اًلضَة .مث خاء ذوز زًلان ًَلولً :و نيت
ماكهم ًسـَت ٌَخوظي اىل حي مؽ اكزحر ،فِو زخي ًعَف ،وبان ؿىل زلة تبن موكفي
حني بظي اىل اًحُت التَغ حِال ُذٍ اًلضَة ًن ًـجحم .وُذا ما حدج فـال ومت
حترٍر اًرُائن ظحَحة ذخول زًلان اىل اًحُت التَغ " .69
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ذ ؼ حىذَم ؾىس الاجتاٍ وثحدًي املواكف :وُو من برىك بهواغ اًخىذَاكث اًخفاوضَة،
حِر ًـمتد ؿىل احداج اًخلَري املعَوة يف موكف اًفرًق املفاوط امللاتي ،واًيجاخ يف
حتوًي موكفَ من موكف مدضدذ مذعَة زافغ ًخلدمي اًخياسالث بو كدول اذلَول
اًوسط اىل موكف مـخدل مرن مذـاون ًخلدي اًخياسالث سخِال ٌَوظول اىل االثفاق
املًضوذ .وًخـني مضن ُذا اًخىذَم ؿىل زخي اًخفاوط " ثلَري تًِان اًـمََة اًخفاوضَة
ابؿاذت ظَاكة اًسؤال ابًضلك اطلي جيرب اًعرف الخر ؿىل ثلَري موكف اًخفاوط من
اًخـيت واًدضدذ اىل موكف مرن مذـاون ،وؿىل اس خـداذ ًخلدمي اًخياسالث .مثال:
موكف ادشائَي يف مؤمتر اًالءاث اًـرتَة ،حِر اس خعاؾت تدُاهئا ثحدًي ُذٍ اًلاث
تيـم ٌَعَح وهـم ٌَخفاوط ،وهـم ًالؿرتاف ابدشائَي " .70
ُؼ ؼ حىذَم اٍهتدًد واًرتقَة :وًمت اٌَجوء اىل ُذا ارلَاز حِامن ًخعَة املوكف اًخفاويض
اس خخدام تـغ وسائي اٍهتدًد يف وخَ اًعرف الخر ،مثي كعؽ املفاوضاث واًخلَة
ؾهنا ،بو اًلاءُا ومن مث اًخعـَد ؿرب اًخَوحي ابًلوت وحضد اًلواث وفرط اذلعاز.
فٌؼراي " بان بزخض ذامئا ؾيدما ٍىون اًوضؽ اس خثٌائَا ،ؾيدما ٍىون اًرخي اطلي حيمي
خداي ،بو ؾيدما حرثفؽ حاكًَف ارلَاز الخر ،مثال بن ًبخذ ادلدال وكذا بظول
املسدش ّ
ذمّا بمَىَ لكاوم اجناس ما ظَة ا ّيل .ولك مرت جضرتي سَـة ملاتي اًسـر اطلي ًعَحَ
اًحائؽ فبهت حرخض ،ومن امليعلي بن ثلوم تذعل ان نيت حباخة ماسة اىل ُذا اًلرط"
70ـ دِ .عذ ٞػثذ هللا شرارٖ :دٌ ً١اٌّفاٚض اٌّصاٌِ .ٟصذر سثك رورٖ .ص .051

74

 .71بما اًرتقَة فِو اًخَوحي ابالهفراح اًس َايس ومن مث اًوؾوذ اًسخَة ابملساهدت واصلمع
اطلي كد ًبخذ بصاكال ماذًة/اكذعاذًة بو ذتَوماس َة بو كري رعل ،يف حال زضود
اًعرف املفاوط امللاتي ٌَحي واٍرامَ االثفاق املًضوذ.
و ؼ حىذَم وضؽ اًـراكِي ًىسة اًوكت :وًمت اًـمي هبذا اًخىذَم يف حال ثعَة
املوكف اًخفاويض املٌلظةل وهسة املزًد من اًوكت .نذعل من بخي اٍمتَِد الذخال بحد
امللرتحاث بو املحاذزاث والاهخؼاز ذلني حتسن املوكف بو اًخحضري الحراء بخر .واملثال
اطلي ميىن اذلدًر ؾيَ ُيا يف اًس َاسة اصلوًَةُ ،و اًخرصف المرييك حني الاس خـداذ
ًرضة اًيؼام اًـرايق ؿام  2113م .فلد معدث واص يعن اىل ارلوط يف ؿدت احراءاث
من بخي هسة اًوكت ذلضد كواهتا واًخحضري اًـسىري ادلَد ًلزو اًـراق .فلد بزسَت
تداًة فرق اًخفذُش ٌَححر ؾن بسَحة اصلماز اًضامي ،وتدبث ختوط يف ادلواهة
اًخلٌَة ،اىل حني اس خىٌلل الاس خـداذاث اًـسىرًة ٌَِجوم ورضة كواث اًيؼام
اًـرايق.
س ؼ حىذَم االزُاق ادلسدي :وُذا اًخىذَم اًخفاويض ًلوم ؿىل مددب احداز اًعرف
امللاتي ؿىل اًـمي ًساؿاث ظوًةل تلَة اهجاذٍ رُيَا وحسداي ،مؽ ؿدم مٌحَ اًفرظة
ٌَراحة ثسخة ضَق اًوكت ورضوزت االجناس ثرسؿة وذكة ،وُذا ما ًؤذي اىل جضدت
اًعرف الخر وؿدم كدزثَ ؿىل اًرتنزي واملخاتـة واالس متراز واالملام جلك ما ُو معروخ
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ؿىل ظاوةل املفاوضاث ،وؿَََ فاهَ سوف ٍىون بنرث مِال ٌَموافلة ؿىل ما ًـرط ؿَََ،
ذون اًخدكِق واٍمتحَط يف اًخفاظَي بو وحوذ اًرقحة واًلدزت يف مواظةل اًـمََة
اًخفاوضَة ترتنزي وكوت وزقحة هحريت ،نٌل ُو اذلال صلى اًعرف الول اطلي ًعحق ُذا
اًخىذَم اًخفاويض .ومثال رعل ميىٌيا رهر " اًرشاكث الحٌحَة مذـدذت ادلًس َة اًيت
ثلوم ابؿداذ سايزاث ٌَوفوذ ثخضمن سايزت املعيؽ واًرشاكث اًخاتـة ًِا خاظة يف الماهن
املخعرفة ٌَوكوف ؿىل خعوظ االهخاح ،ويف اًوكت هفسَ اؿداذ جرانمج س َايح ميخد
ًساؿاث مذبخرت من اٌََي ،ومن مث تـد ُذا االزُاق ادلسدي ًن ٍىون يف ملدزت بفراذ
ُذا اًفرًق اًخفاوط هؼرا ًضَق اًوكت وؿدم اًلدزت ؿىل اًرتنزي ،فداًخايل ًلومون
ابًخوكِؽ ؿىل ما ًـرط ؿَهيم من اثفاكِاث ثخضمن رشوظ صدًدت االحجاف " .72
خ ؼ حىذَم اًخلاتي يف مٌخعف اًعرًق/حىذَم اذلَول اًوسط :وًمت اًـمي هبذا اًخىذَم
هبدف اجياذ هوغ من اًخوافق واًخوامئ تني ادلاهحني املخفاوضني واًوظول اىل حَول وسط
حريض الكٌُل ،خاظة واهنٌل ٍىوانن من اًيوغ املخعَة يف موكفَ واملدضدذ يف الزاء
واملواكف .وًمت اًضلط ابجتاٍ اذلي اًوسط اطلي ٍىون ؿىل حساجهيٌل لكهيٌل ،وًىن يف
هفس اًوكت ٍىون مرضَا هلٌل ،هون لك ظرف مل ًيجز ما اكن جيِر جضدذا وثعَحا يف
سخِي حتلِلَ .ومثال رعل س َاس َا " ًمت ؾن ظرًق اًخحاذل يف الزايض وثـدًي اذلدوذ
تني اصلول ،كن ثدٌاسل ذوةل ؾن حزء من بزاضهيا يف هجة ملاتي بخذ حزء من بزايض
اصلوةل الخرى من هجة بخرى .فالزذن مثال بخذ حزء من بزايض اًسـوذًة ؿىل اًححر
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المحر ،ملاتي اؾعاء اًسـوذًة حزءا من املياظق اًرشكِة اجملاوزت ًِا ،مث مت ثـدًي
اذلدوذ ؿىل ضوء ُذا االثفاق .واكن اًخـدًي وفق اؾعاء بوسان حرحِحَة مٌاس حة
ًلحزاء الزذهَة املراذ اذلاكِا ابًسـوذًة ،ونذعل ًلحزاء اًسـوذًة املراذ اذلاكِا
ابلزذن ،وتياء ؿَََ كدزث املساحاث ومت اذلاكِا .واكهت الزايض الزذهَة اًيت بذللت
ابًسـوذًة يف امليعلة اًرشكِة ،واملياظق اًسـوذًة اًيت بذللت ابلزذن سواحي حبرًة
ؿىل اًححر المحر ،واكهت اذلاخة الزذهَة ماسة طلعل ثسخة كرص اًضاظئ الزذين ؿىل
اًححر المحر" .73
بما فامي ًخـَق ابًـوامي املؤثرت يف اًـمََاث اًخفاوضَة :مفن املِم اًلول تبن اًخفاوط ًخبثر
مبجموؿة من اًـوامي ،مهنا ما ًخـَق ابالوسان هفسَ ،وابًـوامي اًوزازَة واًيفس َة املىوهة
ًضخعَخَ ،ومٌا ما ًخـَق ابًعحَـة وادلو احملَط تَ .وفامي ًخـَق ابصلول ،فبًضا ُياك
ؾوامي ثؤثر يف اصلوةل وجسامه يف كدوًِا بو زفضِا ٌَخفاوط .مفثال اصلوةل اًلوًة اكذعاذاي
بو ؾسىراي ،بو ثغل امليمتَة ذلَف وحىذي كوي ،ؿاذت ما حرفغ اًخفاوط وال متَي اىل
اًخياسالث واذلَول اًوسط ،ورعل خبالف اصلوةل اًيت ال متغل مثي ُذا املزااي واًلدزاث،
حِر حىون بمِي ٌَخفاوط واًرقحة يف اًوظول اىل حَول س َاس َة وسط ٌَمضالك
واًزناؿاث اًـاًلة .ارن فان اًـوامي املؤثرت يف اًـمََاث اًخفاوضَة ثيلسم اىل ؾوامي من
ظيؽ االوسان ثخـَق ثسَونَ االوساين ،وبخرى ثـمتد ؿىل اًعحَـة مثي املوكؽ ادللرايف
ووسن وموكؽ ُذٍ اصلول يف اًيؼام اصلويل.
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املعَة الول :اًسَوك االوساين وـامي ثبزري:
بوال :اًسَوك االوساين :مـرفة املفاوط خبحااي اًيفس اًخرشًة واظالؿَ ؿىل ؿَمي اًيفس
والاحامتغ ٌساؿدٍ يف ثفسري وحتََي سَوك الخرٍن واًخـامي مـِم ثضلك ؿَمي
مدزوش ،ال ماكن ٌَخوكـاث واًخخمَياث الاؾخحاظَة فهيا .وتذعل حىون صلًَ اًلدزت
املالمئة ٌَخًدؤ مبواكف وزذوذ فـي اًعرف املخفاوط امللاتي واًخبزري فَِ ومن مث اًخحنك تَ
واًس َعرت ؿَََ .ومن ُيا و" ؿىل اًرمغ ذما ًحدو من ثـلِداث اًسَوك االوساين ،اال بهَ
من املمىن اًخًدؤ تَ وفِمَ .وٍمتزي اًسَوك االوساين توحوذ منورح ميىن اًخـرف ؿَََ
ٌَخعوز ،وحيوكَ مٌعلَ اصلاخًل ارلاض .وحيخاح اندضاف اًـيادض اًيت ميىن اًخًدؤ هبا يف
اًسَوك اىل هوغ مىثف من اًخحََي ،جية بن ًحدب تخـرف مدى اًسَوك وثواسن كواٍ
يف اًؼروف اًـاذًة .من خالل ُذٍ الذةل ،هعحح يف موكف ًؤَُيا ٌَخًدؤ مبساز اًسَوك
يف ػي ػروف حمدذت .وسوف ىرنز بنرث ؿىل ما ًفـهل اًياش ،وًُس ؿىل سخة بو
ذافؽ ما ًفـَوهَ "  .74ويف جمال املفاوضاث ُياك سَوك ثفاويض ًلوم تَ اًضخط
املَىف مبخاتـة اًـمََة اًخفاوضَة ،وُو يف الساش ظوزت من ظوز اًسَوك االوساين
ؿامة .وميىن اًخىِن ابًسَوك اًخفاويض تياء ؿىل املـرفة اًواسـة ابًسَوك وؿَمي اًيفس
والاحامتغ وذزاسة اًعحائؽ واًخلاًَد واًـاذاث جملمتؽ اًفرًق املفاوط امللاتي .وميىن
الاحاظة خبعائط ُذا اًسَوك ،واًيت ثخَخط مبا ًًل:
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1ؼ اًسَوك االوساين مسخة :وامللعوذ ُيا تبن اًسَوك االوساين ال ًبيت من فراػ وال
ًدضلك ثضلك اؾخحاظي ،تي مثة سخة ،كد ٍىون ًخىوٍن اًفرذ اصلاخًل بو املؤثراث
ارلازحِة واًحُئة احملَعة تَ اًخبزري اًىدري ؿَََ .واًلضَة اًخفاوضَة ثخبثر ثسَوك اًفرذ،
وثدضلك مـاملِا ومٌعَلاهتا ومرحىزاهتا حسة ُذا اًسَوك.
2ؼ اًسَوك االوساين موخَ حنو ُدف :بي بن اًسَوك الاوساين ُاذف وُو موخَ حنو
ُدف موضوغٌ ،سـى اىل حتلِلَ وتَوكَ .ويف مضٌلز املفاوضاث نذعل هفس اًيشء.
فاًسَوك اًخفاويض صلًَ ُدف حمدذ وُو حتلِق اًلاايث وامللاظد من وزاء اًـمََة
اًخفاوضَة .بي حتلِق اًِدف اطلي اهعَلت من بخهل ُذٍ املفاوضاث بساسا.
3ؼ اًسَوك االوساين ميىن مالحؼخَ وميىن كِاسَ :مبـىن اهَ ميىن كِاش بذاء املفاوط
من خالل ٍلوغ الُداف واًلاايث اًيت اس خعاغ حتلِلِا واًوظول اٍهيا يف خضم اًـمََة
اًخفاوضَة.
4ؼ اًسَوك االوساين هل حمفزاث وهل ذوافؽ حترنَ:
اثهَا :بمناظ اًضخعَة االوساهَة اًخفاوضَة:
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1ؼ المناظ اًفرذًة /اًضخعَة اًخفاوضَةً :ؤثر منط اًضخعَة ؿىل سَوك املفاوط.
وطلعل فان اًضخط اطلي ًثري املضالك واًعـوابث وال ًـرف االس خلراز وميَي اىل
اًضلكَاث وحة اًؼِوزٍ ،متخؽ ثضخعَة املفاوط املضاقة .بما اًضخط اًفضويل
املرتذذ واملَال اىل اًيلاص اًعوًي وارلوط يف اًخفاظَي ،وؿدم اًالء اًـواظف واملضاؾر
بًة بمهَة ،فِو ٍمتخؽ ثضخعَة املفاوط احملَي .بما اًضخط اًـعيب واملخعَة يف زبًَ،
وميَي اىل املحاذزت يف اًرذ تـيف ،فِو املفاوط اًـدواين .ولن اًضخط اًفرذ ُو املؤثر
اًرئُيس يف اًـمََة اًخفاوضَة ،فِو اطلي ًلوذُا وًدٍرُا ،مفن المهَة بن هلدم ُيا زالزة
بمناظ من اًضخعَاث:
ب ؼ اًضخعَة املس َعرت :ومن ظفاهتا اًرقحة اًلوًة يف اًس َعرت وحة اًِميية ؿىل
الخرٍن ،واًعموخ اًىدري واًواحض يف الاس خحوار وذخول مرحةل اًخيافس واملَي اىل
اًـيف .وُذٍ اًضخعَة حرفغ اًِزمية وال هتمت ابًخفاظَي نثريا ،ويه ثـخلد يف هفسِا
اًلدزت ؿىل اًلِاذت والارشاف وحىرٍ ثَلي الوامر من الخرٍن .واملفاوط ظاحة ُذٍ
اًضخعَة ُو " خشط ًيؼر اىل لك معََة ثفاوط ؿىل بهنا اخذحاز ًلوت ازاذثَ ،وطلا
فاهَ ًَجب ذامئا اىل بنرث املواكف ثعرفا وًعمد مدت بظول بمام مٌافسَ ٌَخروح مباكسة
بفضي ،وُذا اًيوغ من املفاوضني كاًحا ما ًًهتيي تَ اذلال اىل ااثزت زذ فـي مواس يف
اًدضدذ من كدي الخرٍن ،المر اطلي ٍرُلَ وٍرُق اًعرف الخر وًرض تـالكذَ مـَ "
.75
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ة ؼ اًضخعَة اًخاتـة :حمتخؽ ُذٍ اًضخعَة تدزخة ؿاًَة من اًعداكة واًوذ واالخالض
حنو اًياش ،وتدزخة ؿاًَة من اصلفء واجملامةل ،وثخلدي اًيعاحئ من اًياش تعدز زحة.
نٌل وثدسم ُذٍ اًضخعَة ابملروهة واًخـاون مؽ الخرٍن وزفغ لك بصاكل اًـيف
واًرصاغ واملعاذمة .بما يف جماالث اًخفاوط فان " خعائط بصاة ُذٍ اًضخعَة
ثخجىل يف ؿدم اًرقحة ابملفاوضاث بو بي صلك من بصاكل اذلواز ،وارلض َة من اصلخول
يف معََاث املساومة ،لهنا حرى فهيا سخدا يف زفغ الخرٍن ًِا ،نٌل بهنا متَي اىل ثلدمي
ثياسالث كري مربزت ٌَِروة من اًخوحر .بما ارا ذخَت ُذٍ اًضخعَة ساحة املفاوضاث،
فاهنا متَي اىل بسَوة حي املضالكث وظوال اىل حَول وسعَة مرضَة .وبما مداخي
ُذٍ اًضخعَة فذخَخط يف اًرقحة يف ثوظَد اًـالكة مؽ الخرٍنٌ ،ساؿدُا ؿىل رعل
زقحهتا ابًخـاون مؽ من حتة وثثق ،ومَِِا اىل جتية اًرصاغ مؽ حماوةل اًثياء ؿىل
مهنجَهتا ،واًخـحري ؾن الاؾخدال خالل اًخفاوط مـِا ،مؽ رضوزت اختار مواكف ؾلالهَة
" .76
ح ؼ اًضخعَة املس خلةل :يه خشعَة ثـمتد اًـلالهَة يف ثرصفاهتا ومعَِا ،وثخذـد ؾن
اًـواظف واملضاؾر وثخحنك هبا .وحمتخؽ ُذٍ اًضخعَة ابًرتثُة واًخيؼمي وصلهيا ذامئا
جرانمج معي حمدذ ،ثـمي وفلا هل ،وال حتحذ الاؾخحاظَة واًـضوائَة يف اًخحرك واًالكم.
يه متَي اىل اًرباقٌلثَة واًامتيش مؽ اًـرص ،طلعل فِيي " ثحدي ؿدم االزثَاخ ؾيد سايزت
اًياش ًِا ،وخاظة تدون مواؾَد مس حلة .اضافة طلعل ،فِذٍ اًضخعَة ثلري مواكفِا ارا
فِمت اذللائق يف اجتاٍ ملاٍر .وبما من اًياحِة اًخفاوضَة فال حرقة ُذٍ اًضخعَة يف
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اًخفاوط وال متَي اًََ ،بما ارا بخربث ؿَََ ،فاهنا ثفضي حوازا جرًداي بو ابًخَىس بو بًة
وس َةل جتيهبا االثعال املحارش ابًعرف الخر .نذعل فان ُذٍ اًضخعَة واكـَة يف
هؼرهتا ٌَرصاغ وظرق حهل ،طلعل حراُا حتحذ ثخين مـَاز موضوؾي وثخذـد ؾن مسبةل (
خذ وبؾط) ،تي ثـمتد ؿىل اذللائق واذلجج "  .77واملدخي اىل ُذٍ اًضخعَة املس خلةل
ٍىون يف اٌُلل اًـواظف واملضاؾر وؿدم الاؾامتذ ؿَهيا ،تي اٌَجوء اىل الزكام وامليعق،
واًرُان ؿىل اًـلالهَة واذلواز واًخحََي املـمق ًلموز واملسائي املعروحة.
2ؼ اٍمنط ازلاؾي اًضاقط /اًربي اًـامًَ :جب الفراذ اىل اػِاز زذوذ اًفـي اساء س َاسة
اصلوةل وثدخَِا يف صؤون حِاهتم ،وثؼِر زذوذ اًفـي ُذٍ ؾن ظرًق املؼاُراث
والاحذجاخاث والاؾخعاماث وتلِة بصاكل الاحذجاح واملـازضة .وًعَق ؿىل ٍلوؿة
زذوذ اًفـي ُذٍ ابًربي اًـام اطلي ًخفاؿي مؽ س َاساث اصلوةل بو اذلىومة سَحا بو
اجيااب .وًؤثر اًربي اًـام ؿىل اًخفاوط وٌضلك ضلعا ؿىل اذلىومة يف حال زفضَ
ٌَخفاوط ،بو ذؾٌل ًِا يف حال زهوهَ اىل اذلواز هسخِي ذلي اًلضااي اًـاًلة مؽ ُذٍ اصلوةل
بو ثغل ،ومن ُيا فان " اًربي اًـام ًعحح ؾيرصا ابًف المهَة يف كضااي اًخفاوط
اذلَوًة ،كد جسـى اذلىوماث اىل ظَاكة ثوهجاث وثعوزاث اًربي اًـام ٌَلدول تحدء
اًخفاوط يف حاالث مـَية بو ًلدول هخاجئ ُذٍ املفاوضاث ،وكد صِدان يف مرص جترتة
اتزخيَة رممة يف اؿداذ اًربي اًـام املرصي ٌَخفاوط ومعََة اًسالم ،زمغ ما ثعوزٍ
اًحـغ من مداذزت مفاحئة ٌَرئُس اًساذاث ًزايزت اًلدش ،اال بن اؿداذ ومتَِد اجملمتؽ
77ـ ٔفس اٌّصذر اٌساتك .ص .020
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املرصي ًـمََة اًسالم مؽ ادشائَي حاكذ حىون كد تدبث يف بؾلاة حرة بنخوجر ثضِوز
كََةل " .78
ب ؼ اًخـرًف ابًربي اًـامً :لد اُمت املفىرون واصلازسون ٌَس َاسة وؿَورما مٌذ جفر اًخازخي
ابًربي اًـام وؿدوٍ ؿامال رمٌل يف اًخبزري ؿىل جضىِي اًلراز اًس َايس ،واظداز اًلرازاث
اًيت هتم حِات اًياش .وميىن ثـرًف اًربي اًـام ؿىل اهَ " الزاء اًيت ًـخيلِا تـغ
الصخاض ،وجتد اذلىومة بن من اذلوكة اثحاؾِا"  .79ومعوما فان اًربي اًـام يف احملعةل
ُو هخاح ثفاؿي ؿدت ؾوامي يه ازلِوز /املخَلي بو ادلِة املخفاؿةل ،واملوضوغ بو املضلكة
املعروحة يف اًساحة اًـامة .وٍىون اًربي اًـام ُو وهجة هؼر الكَحَة من ازلِوز اساء
ُذٍ املضلكة.
ة ؼ بمهَة اًربي اًـام :حوكن بمهَة اًربي اًـام يف بن اذلىومة حتخاخ اىل ذمع صـيب
ومزاح ؿام ثيعَق من خالهل يف مترٍر اًلواهني واًس َاساث اًيت ختعط ًِا ذون خَق بي
زذوذ فـي مٌاوئة بو مضالك ثيجم ؾن زفغ ازلِوز رلعط ومضازًؽ اذلىومة .وثؤثر
ُذٍ اذلاةل ؿىل اس خلراز اصلوةل ومٌاخِا اًس َايس ،حفَامن حىون اذلىومة مدؾومة تلدول
صـيب فِيي ثخحرك مبروهة وذون الاحدساة ذلدوج بي ُزت .وؿاذت ما ٍىون ٌَربي اًـام
المهَة اًلعوى يف الهؼمة اصلميلراظَة ،خبالف الهؼمة اصلٍىذاثوزًة اًفرذًة اًيت ال هتمت
نثريا تلراز ومزاح اًضـة.
ح ؼ اًربي اًـام وثبزريٍ ؿىل املفاوضاثً :ؤثر اًربي اًـام نثريا ؿىل سري اًـمََة
اًخفاوضَة ،فعاهؽ املفاوضاث هفسَ ًًمتي زلاؿة من ازلاؿاث ،وُو ًًذؼر كدول حٌلؾخَ
78ـ دِ .ؽّذ تذر اٌذ ٓ٠زا٠ذ :اٌّفاٚضاخ اٌذ١ٌٚح ت ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌّّارسحِ .صذر سثك رورٖ .ص .22
79ـ د .غاز ٞرتا٠ؼح :اٌرأ ٞاٌؼاَ ٚاٌؼاللاخ اٌذ١ٌٚح .دار اٌثشر ٌٍٕشر .ػّاْ .األردْ .اٌطثؼح األ .َ 0992 ٌٝٚص .02
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ٌَـمََة اًخفاوضَة وٌَخعة واملهناح اطلي وضـَ ٌَخـامي مؽ سري اًـمََة اًخفاوضَة .وؿاذت
ما ًَجب املفاوضون اىل اًخبزري يف اًربي اًـام من خالل اًرتنزي ؿىل بمهَة اًلضَة حمي
اًخفاوط ،بو اًخحذٍر من ملحة حرك املفاوضاث وافضاًِا ،وًعحح اًربي اًـام ُيا ؿامي
ضلط ؿىل اًعرف امللاتي ،وًمت االصازت اًََ صلفؽ اًعرف الخر اىل اػِاز املروهة وثلدمي
اًخياسالث ،فاًلضَة اًخفاوضَة " جس متد خسوىهتا من اسذايذ الاُامتم هبا واص خداذ اًخعازغ
او ذزخاث اًزناغ حوًِا سواء تني بظرافِا بو تني بظراف بخرى جتد بن ًِا معاحل بو
مٌفـة بو ازثحاظ مدارش هبا وتيدِجهتا ،وابًخايل فان اًلضَة لكٌل اكهت ساخٌة ،لكٌل بمىن
بن حيؼى اًخفاوط ابُامتم ومضازنة الظراف اخملخَفة وتفاؿََة .وجس خخدم ادلِوذ
الاؿالمِة واصلؿائَة يف جسخني اًلضَة اًخفاوضَة وااثزت اُامتم اًربي اًـام هبا ،بو ااثزت
صَِة وزقحة بظرافِا يف ادلَوش اىل مائدت اًخفاوط ،وثلوم اصلؿاًة واصلؿاًة املضاذت تدوز
ُام يف ُذا اجملال" .80

املعَة اًثاين :اًـوامي املؤثرت ؿىل املرنز اًخفاويض ٌضلوةل:
بوال :ؾوامي اًدًوًوحِة:
1ؼ ؾلِدت اصلوةل :ثَـة ؾلِدت اصلوةل اصلوز اًرئُيس يف جضىِي اسرتاثَجَة وس َاسة
املفاوط واملفاوضاث .فاملفاوط ال ميىٌَ تبي حال من الحوال بن خيرح ؾن ؾلِدت
80ـ دِ .ؽسٓ أؼّذ اٌخض١رِ :ٞثادئ اٌرفاٚضِ .صذر سثك رورٖ .ص .29ٚ 22
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واسرتاثَجَة اصلوةل اًيت ميثَِا ،فِيي ُيا خط بمحر .فاصلوةل اصلًًِة مثال ًِا ؾلِدت ال
ميىن ٌَمفاوط اًخبزري فهيا بو ارلروح ؿَهيا .ونذعل اصلوةل اًيت ثلوم ذس خوزُا ؿىل
الاحاذًة وزفغ الاؿرتاف ابًخـدذًة اصلًًِة واًلومِة .مفثال اٍران ذوةل كامئة ؿىل س َاذت
مذُة حمدذ ،وادشائَي ذوةل هتدف اىل حـي هفسِا ملدوةل ذوًَا ندوةل ذًًِة صلٍن
حمدذ ،ونذعل حرهَا اًىت ٍرفغ ذس خوزُا بي اؿرتاف ابًـيادض اًلومِة الخرى املوحوذت
ذاخي اصلوةل ،خال اًـيرص اًرتيك .يف بي مرحةل ثفاوضَة ،ال ميىن ٌَمفاوط من ُذٍ
اصلول بن جيخاس "املسٌَلث" اًيت ثلوم ؿَهيا ُذٍ اصلول ،وال ظرًق صلى املفاوط سوى
اًسري ؿىل مهناح اصلوةل واٍمتسم تـلِدهتا ،حىت وًو اكهت خاظئة وؾيرصًة وثًهتم
اًلاهون اصلويل وموازَق حلوق الاوسان واذلرايث اًـامة.
2ؼ اًضخعَة اًلومِة ٌضلوةل :ويه ُيا اًـيادض اًيت ثيفرذ هبا اصلوةل ذون كريُا ،ويه
اًيت حتدذ خشعَهتا ،ومتزي اًياش اطلٍن ًـُضون ؿىل بزط ُذٍ اصلوةل وحيمَون خًسُهتا.
وُذٍ اًـيادض يه املوكؽ ادللرايف واٌَلة واًـاذاث واًخلاًَد واًخـدذًة اًـركِة واملذُحَة
واصلًًِة ،واًامتسم اًضـيب واًرتهَحة اًساكهَة ،واملزاح اًـام املـروف ؾن ُذٍ
اًخىوًياثُ/ذا اًضـة ،وكمي اًرتتَة واًخَلني واًخفىري واًخرصف مؽ الخرٍن اًلرابء
واًيؼرت اىل ادلريان واًـامل ارلازيج .وظحـا ُذٍ اًـيادض لكِا ثؤثر يف اًضخعَة اًلومِة
ٌضلوةل ونذعل ًلفراذ ،وثعحؽ بساًَة اًخفاوط وظرًلة ثفىري املفاوط ثسٌلث خاظة
متزيٍ ؾن كريٍ ،ومن ُيا ميىن اًلول تبن " السَوة اًخفاويض المرييك بسَوة جراقٌليت
معًل ٌسدٌد اىل ؾيادض اًلوت ،واًيفور اًـسىري واًس َايس والاكذعاذي اطلي متخَىَ
اًوالايث املخحدت المريهَة .تُامن جند اًعَيُني ًخحَون ابًعرب والاانت ،وًفضَون اًخفاوط
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املرحًل مؽ ثخين اسرتاثَجَة حىفي حرًة اذلرنة واًخلِمي املس متر ،وًضمن اس خخدام
وسائي اًضلط املخوفرت ،مؽ ثفضَي اس متراز املفاوضاث ال اهلعاؾِا ،وُذا ما ازخذَ ظرب
اًعني ؿىل اتًوان ًلاًة اًَوم" .81
اثهَا :ؾوامي بخرى:
1ؼ الاس خلراز اصلاخًل ومتاسم اًربي اًـام :من املؤند بن الاس خلراز اصلاخًل ومتاسم
اًربي اًـام ،ووكوف اًضـة خَف اذلىومة وس َاساهتا واملزاح اًـام ًؤثر ؿىل موكف
اصلوةل وكرازُا يف املضازنة يف خوط اًـمََة اًخفاوضَة .ولكٌل حدج اهلسام يف اًعف
اصلاخًل وثـدذث الزاء واملواكف اساء اًلضَة املعروحة ٌَخفاوط ،لكٌل ضـف موكف
اصلوةل وتدب اًرتذذ يف اصلخول يف اًـمََة اًخفاوضَة .وؿاذت ما ثخحجج اصلول مبوكف اًربي
اًـام و ازلاُري اًرافغ لي ثياسل ابٍهترة من املفاوضاث بو اًخعَة مؽ معاًَة
اًعرف الخر.
2ؼ اًحُئة اصلوًَة بو اًوضؽ اصلويل :ثؤثر اًحُئة اصلوًَة وما جيري فهيا من ثعوزاث
واحداج وثفاؿالث ؿىل سري اًـمََة اًخفاوضَة ،وؿىل موكف لك ظرف من بظرافِا.
فاًخواسانث اصلوًَة واًحُئة اصلوًَة وصلك اًيؼام اصلويل ثؤثر يف اًخفاوط .وؾيدما حىون
اًحُئة اصلوًَة مس خلرت وُياك اس خلراز وُدوء ذويل وىزاؿاث كََةل حتت اًس َعرت ،فان
اًـمََة اًخفاوضَة حىون بمام فرظة بفضي ٌَيجاخ ،واًـىس صَح .فوحوذ بسماث
ومواهجاث وىزاؿاث كد ختَق مس خجداث كد ثؤثر ؿىل اًـمََة اًخفاوضَة بو ؿىل بحد
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بظرافِا فذفضي .فاًزناؿاث والسماث كد اتيت تـوامي ومس خجداث مل حىن ابذلس حان،
فذـعي اًخفاوط بو حتدج خَال ما ،فذخوكف.
3ؼ ظحَـة اًـالكاث اًسائدت تني اًعرفني :جية اًلول ُيا تبن املفاوضاث ثخبثر تعحَـة
وهوؾَة اًـالكاث تني اًعرفني املخفاوضني ،فاملفاوضاث تني اصلول اًعدًلة واذلََفة
ختخَف اخذالفا لكَا ؾن املفاوضاث تني اصلوةل املخحازتة بو املـاذًة .فاًـالكاث ثيـىس
يف زذُاث قرف اًخفاوط ،بما ثـاوان وثفاٌُل يف اذلاةل الوىل ،بو ثيافسا وثوحرا وظـوتة
ومضلة يف اذلاةل اًثاهَة .ومعوما فان املفاوضاث تني الظراف املخحازتة او املـاذًة ؿاذت ما
حتدج توحوذ بظراف وس َعة ثخحمي كسٌل هحريا من اًـمي الساةل اًضىوك واًحلغ
وحاةل اًـداء واًخوحس ،وذفؽ ادلاهحني اىل الاًخلاء واجياذ مضرتاكث وخعوظ معاحل
ثخلاظؽ ُيا بو ُياك ،هحداًة ًعرخ سٌُازًوُاث حي وجسوًة.
4ؼ مدى اًخواسن تني الظراف املخفاوضة :وُيا اًلعد ُو امذالك ظريف اًخفاوط
ًالماكانث وبوزاق اًلوت واًضلط واملؤُالث اًيت جتـي من لك ظرف كاذزا ؿىل فرط
رشوظَ .فامللدزاث اًـسىرًة والاكذعاذًة واًخرشًة واًس َاس َة ثَـة اصلوز الانرب يف
حتدًد اًخواسن تني لك ظرف .وؿاذت ما حىون املفاوضاث مذواسهة تني بظراف مذلازتة يف
اًلوت والاماكانث ،وحىون ؿىل اًـىس من رعل يف حال وحوذ اظراف كوًة وبخرى
ضـَفة .ومن املِم اًلول ُيا تبن " املفاوضاث اًيت ٌضـر فهيا بحد الظراف تبهَ اًراحب
اًوحِد تُامن ٌضـر ظرفَ الخر ابهَ ارلادش اًوحِد ؼ حسة ثفاوث الزابخ وارلسائر ؼ
ثؤذي يف اًلاًة اىل خسازهتٌل مـا ؿىل املدى اًحـَد ،ملا ًرتثة ؿَهيا من اًضـوز ابلمل
صلى اًعرف ارلادش اطلي ًحـثَ يف كاًة الحِان ؿىل اٍمترذ ؿىل االثفاق فضال ؾن بن
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احساسَ ابرلرسان س َدفـَ ّ
ًخحني ؼ ؿاخال بو بخال ؼ اًفرض ًًَذلم ،بو ؿىل الكي زمبا
س َـمي خاُدا ؿىل الاهخلام بو ًًهتز مواكؽ ضـف اًعرف الخر ٍميًل ؿَََ رشوظا
خدًدت ٌس خـَغ تـغ خسائرٍ ،وابًخايل ًـمي ؿىل افضال ما ثوظال اًََ .طلعل فبن
بول يشء ًًدلي بن ىراؾََ من بخي هسة اًخـاون ؾلة املفاوضاث بن هنمت ٌَخوظي اىل
حي وسط ومٌعلي ًضمن ًلك مٌا معاذلَ وٌض حؽ بنرب كدز ذمىن من اذلاخاث
واًعموحاث " .82
5ؼ اًسجي اًخفاويض ًلظراف املخفاوضة :ويه بموز ثخـَق ابًسجي اًخفاويض ًلك
فرًق ،وثخضمن مـَوماث ؾن ؿدذ املراث اًيت اًخلى فهيا اًفرًلان املفاوضان ،واًـالكاث
تُهنٌل ،وحوُر املواضَؽ املعروحة وموكف لك مهنٌل اساهئا .وُي حيدج اًيلاص واًخفاوط
لول مرت بم اهَ اس مترازًة ًيلاص ساتق؟ .ومن املفِد اًلول تبن مـرفة ساتلة ًلك ظرف
ابلخر ثفِد يف هرس اذلواحز اًيفس َة ،ومتَِد الزضَة ًعرخ الفاكز واملواضَؽ اًيت ثَلي
الاُامتم واًلدول صلى اًعرف الخر ،وتذعل ثذًَي اًعـاة بمام اًـمََة اًخفاوضَة.
فاملضاؾر وؿالكاث الاحرتام رمٌل خدا ،ومن ُيا فان " كِام ؿالكاث احرتام مذحاذل
وظداكة تني الظراف املخفاوضة جيـي من اًسِي حتلِق مفاوضاث انرث فـاًَة .ان لك
مفاوط جية بن ًـي حِدا بن صلًَ هوؿان من الاُامتماث بو املعاحل ،الول وُو خاض
جبوُر املضلكة ،واًثاين وُو خاض تدمنَة ؿالكاث ظَحة مؽ الخرٍن" .83
6ؼ المهَة املـلوذت ؿىل احراء املفاوضاث :وُذا ًـين بمهَة وحِوًة اًـمََة اًخفاوضَة
ًلك ظرف ،ومدى خعوزهتا وبمهَهتا ؿىل مس خلدي وحِات ُذا اًعرف بو راك .وميىن
82ـ صالغ ِؽّذ ػثذ اٌؽّ١ذ :فٓ اٌرفاٚض ٚاٌذتٍِٛاس١حِ .صذر سثك رورٖ .ص .92
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اًلول تبن " ُذا اًـامي مرثحط مبدى بمهَة اًـمََة اًخفاوضَة هفسِا ،ومدى ازثحاظِا
ابملعاحل اًلومِة ارلاظة لظراف اًـمََة اًخفاوضَة .فلد ٍىون اًخفاوط مرثحعا توحوذ
اصلوةل وهَاهنا ومس خلدَِا ومعاذلِا اًـََا .بي بن حي املضلكة واًخوظي اىل اثفاق حوًِا،
ُو امر حِوي ورضوزي وُام ًالك اًعرفني .نذعل مدى ازثحاظَ مبـاذةل اًرحب
وارلسازت اًيت ميىن بن ثخحلق ٌَفرًق املفاوط ًلاء مضازنخَ يف اًـمََة اًخفاوضَة " .84
وُيا حيدج اًخعَة واًدضدذ ،واًـىس صَح ،حفني وحوذ مفاوضاث حول مواضَؽ
وكضااي كري حِوًة فِىون اًخـاون واًرقحة يف اذلي واًدساُي ُو اًـيوان اًواحض.
املعَة اًثاًر :اًـوامي املؤثرت ؿىل اذلعَةل اٍهنائَة ٌَمفاوضاث:
بوال :الظراف اًخفاوضَة:
ب ؼ اجتاُاث وثعوزاث الظراف املخفاوضة :وًـين ُذا مدى وكوغ الظراف املفاوضة
حتت ضلوظاث اًربي اًـام ،وهَفِة جضىِي ثعوزاهتم وزؤٍهتم ٌَحي وملدايث اًدسوًة
واالثفاق .ارن فلدي تدء بي معََة ثفاوضَة ًؼِر ثعوز صلى لك ظرف ؾن الُداف
اًيت ًخوخاُا من اهعالكة ُذٍ اًـمََة ،وُو ًـمي ؿىل هتَئة ادلو اًـام ًؼِوز االثفاق
واًـمي ؿىل ثلدهل حىت وبن اكن ال حيلق لك معامح وبُداف اًعرف املفاوط .ومن ُيا
" كدي بن اًحدء ابملفاوضاث ،ال ٍىفي بن حتدذ اكىص كاايثم وبُدافم فلط ،تي ؿََم
بن ثضؽ خِازاث وتدائي ًِذٍ الُداف ثلدي هبا ،وؿََم بًضا بن حتدذ اذلجج املؤًدت
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وثغل املـازضة ٌَخَازاث امللرتحة .وكدي بن ختوط املفاوضاث ،اس خـرط لك اًيخاجئ
املخوكـة مهنا ،وبحـي ًيفسم مدى ٌَيجاخ ،وظوعل اىل هدِجة ما ثلؽ مضن املدى اطلي
حدذثَ ساتلاً ،ـين بهم كد خضت املفاوضاث تيجاخ ،تُامن ؿدم متىٌم من حتلِق بًة
هدِجة ثلؽ مضن ُذا املدى ،حىون كد بحرسث فضال " .85
ة ؼ مدى اًخاليق واًخعاذم يف املعاحل تني الظراف :ثاليق املعاحل وثلازة وهجاث
اًيؼر ووحوذ حو من اًخفامه والاحرتام واًخلدٍر ٍزًد من فرض اذلي وس َاذت هوغ من
املروهة يف زذُاث اًخفاوط .فاًرقحة اًعاذكة صلى اًعرفني يف اذلي ٌسامه يف ثذًَي
اًـلداث وحتلِق اذلي واًدسوًة ،واًـىس صَح ،مفؽ وحوذ حو مذوحر وؿداء وهفوز تني
الاظراف املخفاوضة ،ثخضائي فرض حتلِق اذلي واجناخ املفاوضاث.
ح ؼ ؿدذ الظراف املضازنة يف املفاوضاث :سايذت ؿدذ ادلِاث املخفاوضة ٍزًد من فرض
الاخفاق .فوحوذ اظراف ؿدت ًـين وحوذ وهجاث هؼر خمخَفة ومعاحل كد ثخـازط تني
الفراذ مضن لك فرًق ووحدت ثفاوط .ومن ُيا كد خترح اًـمََة اًخفاوضَة ؾن اًس َعرت
وًعحح اًخحنك هبا بمرا ظـحا.
ذ ؼ هوااي الظراف املخفاوضة :ثَـة اًيوااي ذوزا حاسٌل يف اجناخ اًـمََة اًخفاوضَة .فٌوااي
اذلي واًدسوًة كري اًيوااي اًيت ختفهيا تـغ الظراف ؿرب اًرقحة يف اضـاف اًعرف
امللاتي وحرشٍ يف ساواي ما ٌَيَي مٌَ فامي تـد .وؿاذت ما حىون املفاوضاث مذـرثت تني مثي
ُذٍ الظراف اًيت ثحُت هوااي اًـدوان واًلدز ًحـضِا اًحـغ وحرى يف املفاوضاث
وس َةل من وسائي اًرصاغ واضـاف ارلعم .و من املِم اًلول تبن اًيوااي " ميىن ثلس ميِا
85ـ ٔثٍ١ح ظؼ١عغِ :ؽاضراخ ذمٕ١اخ اٌرفاٚض اٌذِ .ٌٟٚصذر سثك اإلشارج إٌ .ٗ١ص .22
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اىل زالزة ويه :هوااي ظاذكة ،ويه اًيت ٍىون املفاوط مبوحهبا ظاذكا يف سـََ ،خاذا يف
مراذٍ ،حيرتم ثـِداثَ .وهوااي مذلَحة ال ثثخت ؿىل وخَ ،ثخلري تخلري اًؼروف واملعاحل
والُواء ،وُذٍ ال ميىن اًوزوق هبا .وهوااي خاذؿة اكرتة ثدفؽ املفاوط اىل اًلدول
ابملفاوضاث ؾيدما ال ٌس خعَؽ حتلِق بُدافَ توسائي بخرى ،فِضعر ٌضلخول فهيا
واملضازنة هبا " .86
اثهَا :مؤُالث املفاوط اصلتَوماس َة:
1ؼ املؤُالث ارلَلِة :من املِم واذلَوي بن ٍمتخؽ املفاوط مبزااي بخالكِة وخَلِة حىس حَ
الاحرتام واملِاتة واًخلدٍر.
2ؼ اٌَحاكة واذلوكة وحسن اًخرصف :وثؼِر ُذٍ ارلعال يف اصلتَومايس وثخضح ؾيد
حلكَفَ مبِمة حساسة ،وُو يف ُذٍ اذلال ارا احسن اًخرصف حبوكة جنح ،وارا ثرصف
تـيجَِة وثـجرف فضي وخاء ابرلزي صلوًخَ وحىومذَ .ومعوما فان " ظالكة اذلدًر
وًحاكة املفاوط يف اذازت اذلواز اًخفاويض وهَاس خَ يف حسن اخذَاز الاًفاع واًـحازاث
اًيت ثـىس الاحرتام واًوذ واًرقحة اًعاذكة يف اًوظول اىل اًِدف من اًخفاوط ،فذعل
ًـد بحد الس حاة واًـوامي اًرئُس َة يف جناخ املفاوط يف حتلِق اًِدف من معََة
اًخفاوط ،وًخعَة رعل بن ٍىون املخفاوط ًخعف ابًلدزت ؿىل الاس امتغ والاهعاث
ٌَعرف الخر يف ًلؼة اتمةً ،الس خفاذت من حوازٍ واذلعول ؿىل اًحَاانث واملـَوماث
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ؾن اًعرف الخر اًيت ًـمتد ؿَهيا يف حواز اًخفاوط ًخحلِق اًِدف اطلي ٌسـى اًََ "
.87
3ؼ اًلدزت ؿىل اصـاز اًعرف الخر ابًرضا والاحذفاع تـالكاث حِدت مـَ :اصلتَومايس
اًياحج واذلارق ُو من حيلق بُدافَ من اًـمََة اًخفاوضَة وًزنغ اًخياسالث من خعمَ
ذون بن ٌضـرٍ تعـم اًِزمية واملذةل ؾيد ارلسازت .تي ؾىس رعل ،فِو ٌضـر ارلعم
ابًرضا واًرسوز ،وتبهَ ُو من حلق اًيجاخ واهزتاغ ظفلة زاحبة حمللا فهيا لك بُدافَ.
ومثال رعل ثرصف اًرئُس المرييك حون هًَِدي يف بسمة اًعوازخي اًسوفِاثَة يف هواب
ؿام  1962م .فِو ىزغ فذَي مواهجة تني اًلوثني اًـؼمَني ،واكٌؽ اًرئُس اًسوفِايت
ثسحة اًعوازخي ،تـد بن اكٌـَ تخـِد بمرياك تـدم اًِجوم ؿىل هواب ،ومـخربا رعل ثياسال
هحريا من خاهة واص يعن .وًىن هًَِدي بظدز ثـَاميث ظازمة ٌضلتَوماس َة المريهَة
تـدم اظداز اًخرصحياث اًيت حرنز ؿىل اًيجاخ واًيرص وُزمية اًسوفَِت ،من اخي ؿدم
احراح اًرئُس اًسوفِايت.
4ؼ اًلدزت ؿىل حتوًي ارلعوم اىل بظدكاء :وُذٍ املِمة ًُست ابًسِةل بتدا ،تي ثخعَة
كدزت هحريت ؿىل الاكٌاغ واًخبزري والاحذواء .وُذٍ اًلدزت فن وؿمل ميىن ثبظريٍ حتت تيد
اًخبزري ،واًخبزري ًخضمن ؿدت حواهة مهنا " :املِازت :مفن اًواحض صلى اًحاحر ان اًخبزري
معََة ميىن هس هبا وظياؾهتا ،ومن ؿدم اصلكة وظف اًخبزري تبهَ موُحة .مٌؼمة :بمه يشء
يف اًخبزري تيائَ مضن خعة تـَدت لك اًحـد ؾن اًـضوائَة ،وُذا ًضمن اًخبزري اًفـال
اًياحج .تلَة اًوظول اىل ثلَري سَيب بو اجيايب :ان ًلك معََة انحجة مدخالث وخمرخاث،
87ـ دِ .عذ ٞػثذ هللا شرارٖ :دٌ ً١اٌّفاٚض اٌّصاٌِ .ٟصذر سثك رورٖ .ص .822
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واخملرخاث املعَوتة من معََة اًخبزري يه اًخلَري ،تلغ اًيؼر ؾن هون اًخلَري سَحا بم
اجيااب " .88
5ؼ الاتخـاذ ؾن بساًَة اًوؾوذ اًاكرتة بو خرق حرمة اًوفاء وبساًَة ارلداغ واًلش:
املفاوضاث اًيت حىون كامئة ؿىل اًىذة واًلش وارلداغ ٍىون معريُا اًفضي .بما
اًعرف اخملدوغ فسوف ًَجب اىل الاهخلام ٌَثبز ملا ذلق تَ من كنب وػمل ؾن ظرًق اًلش
واًىذة .ومن املِم واذلَوي بن ًخذـد اصلتَومايس ؾن مثي ُذٍ الساًَة املَخوًة .ومن
ُيا فاهَ من " اًحدهييي بال ٍىون املفاوط نذااب ارا بزاذ بن حيلق بمه حوُر يف معََة
اًخفاوط ،وُو تياء اًثلة تٌَُ وتني الظراف الخرى يف معََة اًخفاوط .نذعل فان
الماهة وؿدم اًىذة ٌُل ظٌلم المان ًخحلِق املاكسة ؿىل املدى اًحـَد ،لهَ ًو زخت
ٌَعرف اخملدوغ بن ُذا املفاوط كد حعي ؿىل ما حعي ؿَََ هدِجة ٌَىذة ،فان
الاهخلام س َىون زذ اًفـي اًعحَـي ،المر اطلي كد حيرم ُذا املفاوط اًاكرة من بي
ماكسة ٍىون كد حللِا هدِجة ًىذتَ "  .89وُيا جند ابن اًخفاوط حيخاح اىل بخالق
وظدق ودضاحة وزقحة حلِلِة يف اًخوظي اىل حَول س َاس َة سَمَة مرضَة ًلك
اًعرفني ،وهتدف اىل اهناء اًزناؿاث وفذح ظفحاث خدًدت من اًـالكاث اًعحَحة
اًعَحة تني اًعرفني ،ذما ًـىس سٌَل ومناء وثـاوان ؿىل ازلَؽ.

88ـ دّ٠ح اٌشاػر :اٌرأش١ر تا٢خرٚ ٓ٠اٌؼاللاخ اٌؼاِح .تؽس ِمذَ ٌٕ ً١درظح اٌذتٍ َٛف ٟاٌؼاللاخ اٌؼاِح .األواد١ّ٠ح اٌسٛر٠ح اٌذ١ٌٚح .َ 8119 .ص .2
89ـ د .ؼسٓ ِؽّذ ٚظِ :ٗ١مذِح ف ٟػٍُ اٌرفاٚض اإلظرّاػٚ ٟاٌس١اسِ .ٟصذر سثك اإلشارج إٌ .ٗ١ص .815
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املعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاذز:

1ؼ ذَ .لوذ ؿًل وذَ .لد ؾوط اًِزامية :املدخي اىل فن املفاوضاث .ذاز اذلامد ًٌَرش
واًخوسًؽ .ؾٌلن ،الزذن .اًعحـة الوىل  2116م.
2ؼ ابزابزا بهدزسون :اًخفاوط اًفـال :رمازاث اًخفاوط الاحرتايف .ارشاف بمحد هبَج.
مىذحة اًِالل ًٌَرش واًخوسًؽ .اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  2111م.
3ؼ فََِة زوتزن :اًخفاوط فن اًفوس .االرشاف اًـام :وائي مسري .ذاز ارلَوذ ٌَرتاج.
اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  2111م.
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4ؼ ذ .حمسن بمحد ارلضريي :مداذئ اًخفاوطٍ .لوؿة اًيَي اًـرتَة .اًلاُرت ،مرص.
اًعحـة الوىل  2113م.
5ؼ ذ .جمدي ؾحد ػل رشازٍ :ذًَي املفاوط املثايل .مؤسسة فرًدزٌش اًربث .مىذة
مرص .اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  2116م.
6ؼ ذ .ؾعا َلد ظاحل سُرت :يف اًيؼرًة اصلتَوماس َة .ذاز جمدالوي ًٌَرش .ؾٌلن ،الزذن.
اًعحـة الوىل  2114م.
7ؼ ظالخ َلد ؾحد اسلَد :فن اًخفاوط واصلتَوماس َة .مؤسسة ظَحة ًٌَرش واًخوسًؽ.
اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  2112م.
8ؼ ذ .بمحد فِمي خالل :رمازاث اًخفاوط .مرنز ثعوٍر اصلزاساث اًـََا واًححوج جلكَة
اًِيدسة خامـة اًلاُرت .اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  2117م.
9ؼ ذ .اثمر اكمي َلد :اصلتَوماس َة املـادضت واسرتاثَجَة اذازت املفاوضاث .ذاز املسريت
ًٌَرش واًخوسًؽ واًعحاؿة .ؾٌلن ،الزذن .اًعحـة الوىل  2111م.
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11ؼ هوز اًِدى بمحد ثوايت :اًيؼام اًلاهوين ٌَخفاوط يف ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة .زساةل
ماحس خري ملدمة اىل لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة يف خامـة كاظدي مرابخ .وزكةل،
ادلزائر 2113 .م.
11ؼ ذ .حسن َلد وحَِ :ملدمة يف ؿمل اًخفاوط االحامتؾي واًس َايس .من اظدازاث
سَسةل ؿامل املـرفة اًعاذزت ؾن اجملَس اًوظين ٌَثلافة واًفٌون والذاة تدوةل اًىوًت.
 1991م.
12ؼ ذ .مععفى بسـد ؿامل :بثر اًخحاٍن اًثلايف يف اًخفاوط .اجملةل اًـرتَة ٌضلزاساث
المٌَة واًخدزًة .اًعاذزت ؾن خامـة انًف اًـرتَة ٌَـَوم المٌَة .اًرايط ،اًسـوذًة.
اجملضل  .13اًـدذ .26
13ؼ اسٌلؾَي ظربي ملضل :اًـالكاث اًس َاس َة اصلوًَة :ذزاسة يف الظول واًيؼرايث.
خامـة اًىوًت ،اًىوًت .اًعحـة الوىل  1979م.
14ؼ ذ .ثضري اًـالق :اذازت اًخفاوط .ذاز اًَاسوزي اًـَمَة ًٌَرش واًخوسًؽ .ؾٌلن،
الزذن .اًعحـة الوىل  2119م.
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15ؼ هخِةل حـَجؽ :حمارضاث ثلٌَاث اًخفاوط اصلويل .لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًخجازًة
وؿَوم اًدس َري جبامـة َلد توضَاف .املسََة ،ادلزائر 2117 .م.
16ؼ تَرت مازصال :اصلتَوماس َة اًفاؿةل .حرمجة :بمحد خمخاز ا ّزلال .من اظدازاث اجملَس
الؿىل ٌَثلافة يف مرص .اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  2115م.
17ؼ زوجرث ماٍر :هَف ثفوس يف بي مفاوضاث تدون بن حرفؽ ظوثم ،بو ثفلد ُدوءك،
بو جضددم مؽ الخرٍن .حرمجة وظحاؿة مىذحة حرٍر .اًرايط ،اًسـوذًة .اًعحـة الوىل
 2111م.
18ؼ زوحر ذاوسون :بدشاز كوت اًخفاوط .حرمجة وظحاؿة مىذحة حرٍر .اًرايط،
اًسـوذًة .اًعحـة الوىل  2113م.
19ؼ ذَ .لد تدز اصلٍن ساًد :املفاوضاث اصلوًَة تني اًـمل واملٌلزسة .مىذحة اًرشوق
اصلوًَة .اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  2113م.
21ؼ ذ .ظربي حشاثَ اًس َد :فن اًخفاوط .مرنز ارلرباث االذازًة واحملاسخِة .اًلاُرت،
مرص 2111 .م.
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21ؼ حوزح فوًر :ذًَي املفاوط .حرمجة وورش مىذحة حرٍر .اًرايط ،اًسـوذًة .اًعحـة
اًراتـة  2114م.
22ؼ سايذ خََي كدالن :اًخفاوط ؿمل وخربت وبخالق :زساةل ًيَي ذزخة املاحس خري،
ملدمة اىل الااكذميَة اًربًعاهَة ٌَخـَمي املفذوخ .تدون اتزخي اًًرش.
23ؼ حِفري تَجٌلن :اصلتَوماس َة املـادضت :اٍمتثَي واالثعال يف ذهَا اًـوملة .حرمجة :ذ.
َلد ظفوث حسن .ذاز اًفجر ًٌَرش واًخوسًؽ .اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  2114م.
24ؼ سدِفن ز .هويف :اذازت الوًوايث .حرمجة :ذ .اًس َد املخويل حسن .مىذحة حرٍر.
اًرايط ،اًسـوذًة .اًعحـة ارلامسة  2117م.
25ؼ خريازذ بي .هريهربح و ُرني اجش .اكًريو :اًفن ادلدًد ٌَخفاوط :هَف ثيجز بًة
ظفلة؟ .حرمجة وورش :مىذحة حرٍر .اًرايط ،اًسـوذًة .اًعحـة الوىل  2111م.
26ؼ زًدضازذ اًًَ .ويك و حميس يج  .ايحرسون :هَف حىون مفاوضا بفضي .حرمجة
وورش :مىذحة حرٍر .اًرايط ،اًسـوذًة .اًعحـة الوىل  2111م.
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27ؼ ًووس املِدي ماكئَي اًرشًف :اًعرق اصلتَوماس َة بو اًس َاس َة يف جسوًة اًزناغ
وذاي .اجملةل اٌََخِة اًـاملَة اًعاذزت ؾن لكَة اًرتتَة جبامـة تيلاسي .اًـدذ  18ماًو:بايز
 2117م.
28ؼ م .ذ .قَر اًرتَـي :اسرتاثَجَاث اًخفاوط .جمةل (اًـَوم اًس َاس َة) اًعاذزت ؾن
لكَة اًـَوم اًس َاس َة يف خامـة تلداذ .تلداذ ،اًـراق .اًـدذان  38و 2119 .39م.
29ؼ ُازي مَِز :فن الاكٌاغ :هَف جسرتؾي اهدداٍ الخرٍن وثلري بزاءمه وثؤثر ؿَهيم.
حرمجة وورش :مىذحة حرٍر .اًرايط ،اًسـوذًة .اًعحـة الوىل  2111م.
31ؼ تَدز ؿايص اًراوي :فن اذلَات ذاخي املؤسسة :اًخفاوط ٌَمدٍر اًلائد .حبر ملدم
اىل ادلامـة الافرتاضَة اصلوًَة يف املمَىة املخحدت .تدون اتزخي اًًرش.
31ؼ ذ .كاًفني هًَِدي :اًخفاوط .من اظدازاث ادلامـة اًـرتَة اصلوًَة .تريوثً ،حيان.
اًعحـة الوىل  2118م.
32ؼ خريازذ ا .هريهربح :بسس اًخفاوط .حرمجة :حاسم ؾحد اًرمحن .املىذحة الاكذميَة.
اًلاُرت ،مرص .اًعحـة الوىل  1998م.
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33ؼ ذ .كاسي زابًـة :اًربي اًـام واًـالكاث اصلوًَة .ذاز اًخرش ًٌَرش .ؾٌلن .الزذن.
اًعحـة الوىل  1998م.
34ؼ ذمية اًضاؾر :اًخبزري ابلخرٍن واًـالكاث اًـامة .حبر ملدم ًيَي ذزخة اصلتَوم يف
اًـالكاث اًـامة .الاكذميَة اًسوزًة اصلوًَة 2119 .م.
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