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 بحثدتخمص المُ 
ة الحجتا اسستاس  تج حجتاح فا ضفاوضتات  الرفاوضتج تااالسترااتججج جددت     

اسصتش  والساتادا العمسجتة  عمت تدترشد   ِإذ وهج تعكة وجهج الرفتاوض ععمتز و تس
حتتتدد الررتتتشر العتتتاا لمسدتتتار التتت ا بجاحتتتل الخاتتتاات والسهتتتارات الذخرتتتجة  وهتتتج ت  

س هتدا  والغااتات الساجتشة ِضتاستدتمه  السفاوضتات  وتذتسل عمت  تحديتد  فنيشاغج 
ِإلجهتتاف  الرفتتاوض ا سمتتل عسمجتتة ض  والرهرجكتتات والدجاستتات السشصتتمة عسمجتتة الرفتتاو 

تتتتدرعا  لمسشتتتتاخ الرفاوضتتتتج  ض سارستتتتة وهتتتتش يرخمتتتتل ِضتتتتس السفتتتتاوض فن اكتتتتشن واعجتتتتا  وض 
لهتا رتتاوحها ولهتا دشاعتتدها ولهتا دتتشاحجس وهجكمجرت  واستترااتجججر    العسمجتة الرفاوضتتجة 

ضتتها االلرتتباا  رمتتر اليشاعتتد ض عجشتتة ضاستتشضة ض دتتايا   وعرحتترز عمتت  ضتتس يا تتل  تتج  ش 
وِضتتس ه شتتا  تتان ضهتتارات الرفتتاوض ال تتت تج ِضتتس  تتاام وال اغشجهتتا العمتتز وتمتتر الذتتاو ف 

وعسكتتس اليتتش ن ِإني حاجعتتة العندتتة  تتجس  وحتتد   ومحستتا تتت تج حرججتتة لمس سارستتة والخاتتاةف
حا تتتج الرفتتتتاوض ت حتتتتدد حتتتتشخ الستتتتشهل الس دتتتترخدا  تتتتج العسمجتتتتة الرفاوضتتتتجة  والستتتتشهل 

الس خرتتتتتتارة  وِضتتتتتتس ن تتتتتتز  احتتتتتت  اسكتتتتتتس تششعتتتتتت  وتيدتتتتتتجز  ستتتتتترااتجججةرخدا ا حتتتتتتدد االالس دتتتتتت
تتتل ِضتتتس االستتترااتججج ات و يتتتا  لمسشتتتاهل الس خرِمفتتتة لمرفتتتاوض  ودتتتد تتتتز الراعجتتتب عمتتت  ع 

الستتتتتجسا وفن العندتتتتتة سرتتتتتمحة الس ذتتتتتراعة وضتتتتتشهل الِرتتتتتااخ  ضتتتتتشهل ال استتتتترااتجججات
إضتتا عندتتة ضرتتمحة ض ذتتراعة الرفاوضتتجة  تتجس فحتتاا  الرفتتاوض ال تختتاج عتتس عشحهتتا 

 فا تعاون  َفو عندة ِصااخ دائسة عم  الرشا  ة والِعداءف
السفاوضات الدولجة/ االسرااتجججات الرفاوضجة/ الرهرجكات  :الكِمسات السفتاحية
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Abstract 

   Negotiation strategies embody the foundation stone of 

succeeding any negotiations, they reflect the two negotiation 

points of view as a science and an art, where they depend on 

the scientific origins and concepts, besides the personal 

experiments and skills, they determine the general 

perception which is formed by them. Negotiation represents 

a practice process and it asks the negotiator to be aware 

about the negotiation environment and its frame and 

strategy, negotiation process has its own conditions and 

rules, also it has certain laws, so those who practice it have 

to be stick with these rules and these conditions. So 

negotiation skills are not arbitrary made, but they are a result 

of practice and experience, so we can say nature of 

relationship between the two negotiation sides determines 

the procedure which is used in the negotiation process, and 

this procedure determines the selected strategy, then these 

strategies can be varied and expanded according to the 

different procedures of negotiation, concentration was made 

on strategies of mutual interest procedure, challenge 

procedure, where negotiation relationship among the 

negotiation parts could be considered either mutual interest 

relationship which means cooperation or challenge 

relationship depends on competition or enmity.   

Keywords: International Negotiations, Negotiation 

Strategies, Negotiation Tactics, Negotiation Skills. 
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 الُسقِدمة
الرفاوض هتش حيجيتة اجرساعجتة وستمشت اجرستاعج ضشجتشد  فنالا ز ضس عم        
 فهسجتةالجتشا احرتل  فصتا حت  ف ِإالي   اإِلحدان ف ج وتعاات ض   اإِلحدانوجد  فن ش   ضِ 
اسضتا الت ا فحذتا  رنحت بالدتاعة والرغجتا والرختشر الس   ااى  ج دتل عرتا يردتزك  

تاتتتاد   العديتتتد ِضتتتس  ضتتتسحاجتتتة دشعتتتة إلتتت  ِإاجتتتاد وستتتجمة يتتترسكس ِضتتتس ِ نلهتتتا اس تتتااد 
حيتت  الريتتاء السرتتال  الس ذتتراعة ِضتتس ا   لجتتة عمتت  ححتتش  السشتتا   وتاتجتتل العندتتة الرااد  

بتتتازت و س ِجهتتتة ناحجتتتةف ِجهتتتة  وعجفجتتتة تدتتتشعة السرتتتال  الس رشاِ دتتتة لهتتت ا الهتتتد   ِضتتت
ث عمسج ضهشج ذا ضكاحة باِرزة  تج العندتات الدولجتة وتمعتل  السفاوضات عرخر 
دورا  ض ِهستتتا  يشاغتتتج عمتتت  السرفتتتاوض فن يعداتتت  بكفتتتاءة عالجتتتة ودائستتتا  عمتتت  ضهتتتارات 
ودتتتدرات عمسجتتتة وعسمجتتتة اكردتتتاها ِعاتتتا الِدراستتتة والس سارستتتة والرتتتدرعل لرحيجتتت  هتتت   

وععرستتد  واستترااتجججات لرفتتاوض عمستتا  لتت  فصتتشل  وضاادئتت  اسهتتدا   لتت لر فصتتا  ا
تتل ِضتتس السعا تتة والسهتتارات والخاتتاة الشاِتجتتة عتتس الس سارستتة والرتتدرعلف ِإذ َفن  عمتت  ع 

حاجعتتتة العندتتتة  تتتجس حا تتتج الرفتتتاوض ت حتتتدد حتتتشخ الستتتشهل الس دتتترخدا  تتتج العسمجتتتة 
وِضتتس ن تتز  احتت  اسكتتس  الس خرتتارة  ستترااتجججةالرفاوضتتجة  والستتشهل الس دتترخدا ا حتتدد اال

 ات و يا  لمسشاهل الس خرِمفة لمرفاوضفاالسرااتجججتششع  وتيدجز 
هتل فن  عمج   ايشا الاحث عم  ض ذتِكمة  ضتسا العديتد ِضتس الردتامالت وِضشهتان  

وهتل  ض عجشتة؟  وهتل لمرفتاوض  رتائث ورتاو   ؟الرفاوض عمز  فا  تس فا ستمشت
وضتتا هتتج تمتتتر عمسجتتتة؟   استترااتجججةِإلتت  ضكتتان ِإحجتتاح الرفتتاوض دون االستتترشاد اإلِ ب

ت سمتتل الرفاوضتتجة  تااالستترااتجججني فات؟ف وتيتتشا الِدراستتة عمتت   اضتتجة  االستترااتججج
ضفاوضتتتات  وهتتتج تعكتتتة وجهتتتج الرفتتتاوض ععمتتتز  ةالحجتتتا اسستتتاس  تتتج حجتتتاح فاتتت

اسصتتتتتش  والساتتتتتادا العمسجتتتتتة بجاحتتتتتل الخاتتتتتاات والسهتتتتتارات  ِإلتتتتت تدتتتتترشد  ِإذ  و تتتتتس
ستتا واحِخندتتا  ضِ  فعمسجتتة تيتتشا عمجتت  استترااتجججةاوض حتتاج   تتدون  تتن تفتت  الذخرتتجة

 ا  سن تشتتاو  الساحتتث اسو  ِإحتتار رئجدتتجِإلتت  ضاحمتتجس  تتتز تيدتتجز هجكمجتتة الِدراستتةستتا  
ت  وعشاصتتتتتا   لمسفاوضتتتتتات الدولجتتتتتة  تختتتتتاف التتتتت  ضفهتتتتتشا الرفتتتتتاوض وحذتتتتت ا  حذاعتتتتت

الرفتتاوض  استترااتجججاتو رائرتت  ورتتاوح ف  جشستتا تعتتاض الساحتتث المتتاحج ِإلتت  
 ف   زن  عس الرخاف ِإل  ضشضشخ السهارات الرفاوضجةوتهرجكات 
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 ولالسبحث اأَل
 نعري لمسفاوضات الدولية نحؽ ِإطار  

ها الدو  والس شذسات الدولجة  ج الشدا     ج دل الذاو  الس عاِصاة الرج تعجذ 
ا ضا الحالج وضا تحسم   ِضس تهديدات لها و اص  وفهسجة وجشد ددرات تشا  دجة إذ

حجاة الدو   فرادت الاياء دهات فهسجة الدور ال ا تمعا   عسمجة الرفاوض  ج
  بعد َفن فصا  الرفاوض ضاورة حرسجة  ج رر  ضجاالت والس شذسات واس ااد

الحجاة ِسشاء  جس اس ااد فو  جس الدو  والذعشبف  الرفاوض الجشا اعد فضاا  حرسجا  
عالجة دزجة ضا فو الشصش  ِإل  اتفاف  ضاف ولعم  السخاج فو السشف  الشحجد ِلس  

وآلجل اإِلحاحة  ه ا السشضشخ تز تدمجط الزشء  ج ه ا الساحث عم  ضفهشا 
 الرفاوض وحذ ت  وتخشر  وراوح  و رائر ف

 : مفيؽم التفاوض السطمب األول 
نت االجرساعجتة  تاز صتشر الرفتاع  ف سِضت دا  ( واِحتNegotiation) الرفاوض عد  ا     

ولمشدتتش  عمتت  ضعشتت  الرفتتاوض والسفاوضتتات    والجساعتتات والذتتعشب  تتااداس تتجس 
 الدولجة  تز تيدجز ه ا السخمل عم  الشحش استج:

 أواًل : مفيؽم التفاوض ُلغةً 
ض ذرية ِضس الفعتل  تاوض افتاوض اعشتج   -غة  ل  -لرفاوضِإني لفذة السفاوضة فو ا  

تتتتل لحتتتل ض ذتتتتكِ  السدتتتتاواة  مة دائستتتة"ف وع تتتتااد بتتت "عيتتتد الس حادنتتتات السعداتتتتة ِإلتتت  الرفاع 
  وتفاوض الذتاعكان  تج الستا  اعشتج ارتراعا (1)والعخاءوالس ذارعة والرفاه ز واس   

فا  تتاوض بعزتتهز  اسضتتافا جتتارا  وتفتتاوض اليتتشا  تتج  اسضتتا جتت  و اوضتت   تتج 
 إلتتت ( Negotiateعمستتتة تفتتتاوض  تتتج المغتتتة االحهمجبعتتتة ) فصتتتلوععتتتشد   (2)بعزتتتا

تتتتتبئس وهتتتتتج ضاعاتتتتتة ِضتتتتت "NEGOTIUMEالهمستتتتتة النتجشجتتتتتة "  (NEG)ستتتتتا ه   سجج 
(  جكتتشن Easeوتعشتتج )الااحتتة  (OTUME)عتتدا( والجتتبء المتتاحج  Notوتعشتتج )

حتتتجس  ِإلتتت عتتتدا الااحتتتة  فوعسمجتتتة الرفتتتاوض تردتتتز بتتتالرشتا  فنالسعشتتت  الزتتتسشج: 
ف وعمستة السفاوضتات بالمغتة االحهمجبعتة تعشتج العسمجتة الرتج تيتشا اتفتاف ِإلت الرشصل 

جرستتاخ حتتا جس فو فكمتتا إِلجتتااء ضااحمتتات  هتتد  الرشصتتل ِإلتت  اتفتتاف حتتش  عمتت  ا
 ف(3)دزجة ضا
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 ثانيًا : مفيؽم التفاوض اصطالحاً 
لت  فصتش  وضاتادا جتاى تيشجشهتا ضتس  حتديث   عمتز  ِضس حاِ مة اليش ن ِإني الرفتاوض    

 تتج دولجتتة ف  ِاضتتا ستتنا الخاتتاات الس رااِكستتة عاتتا العرتتشر ا رتتداء  ضتتس فو  ض عاهتتدة 
 داتل الستجند  1258ة  ت)ض عاهدة دادش(  جس الفااعشتة والحجمجتجس عتااالسرسمم الرارعخ

مساء والدارست س الرتج ال زالتا تجتاا حرت  يشضشتا هت اف جوضا فعياها ِضس اهرساضات الع 
ضتتس الفشتتشن بسعشتت  احتت  ضشهاتتة ذاتجتتة دتتد يرفتتشف  جهتتا   شتتا   ا عتتد الرفتتاوض وتتتارة  ف تتاى 

عراارات الذخرجة والذاو  السشضشعجة  حر  فن بعج اس ااد بدال بعج اال
وال ا رش " د  لي شَ ذلر د   بعج اله راب ِإل  تاديد ِعاارةن "ِإن السفاوض الساها ي  

ف (4)
تتدي الرفتتاوض ِضهشتتة   وتتتارة  ر تتاى   لهتتا حذس هتتا ودشاِعتتدها اس ندجتتةف وه شتتات ضتتس عتتد    ع 

حشعمتة وتدتشد  الخاتاة الس رااكستة  س العسل يباولت  الفتاد ِلس تدةحها حشخ ضِ حا ة بسعش  ف
 ف (5)لردعجز فعسال 

رخررتتجس  يتتد تعتتددت تعاعفتتاتهز ووجهتتات بالشدتتاة لرعاعفتتات الاتتاحمجس والس   فضتتا  
فو  السحمج   وا رداء  ال   د ِضس الرششع  ِإل  فن الرفاوضضفهشا الرفاوض ِإل حذاهز 

الدولجتتتتتة   تخرمتتتتتا عتتتتتس الرفتتتتتاوض التتتتتدولج فو السفاوضتتتتتات السحمجتتتتتة السفاوضتتتتتات
 السفاوضتتات السحمجتتة تحتتدث عتتادة   تتجس الع ستتا  واإِلدارة فو  تتجس رتتِاعة ورتتِاعة فو 

فو  جس التبوج وزوجرت فف و جاهتاف  جتد فن السفاوضتات الدولجتة  س ذراا  جس الاائ  وال
تحتتتدث  تتتجس التتتدو  فو  تتتجس دولتتتة ورتتتاعة عالسجتتتة فو  تتتجس  شاعتتتل الس جرستتت  التتتدولج 

يررتتا عمتت  الرفتتاوض التتدولج فو السفاوضتتات ش  ابحمشتتا ستت ن  تتف لتت ا (6)اس تتاى 
الدولجتتةف واحرتتتل تاعجتتتب الااحتتتث عمتتت  ف تتتاز الرعتتتارعض التتتشاردة حتتتش  السفاوضتتتات 

مسفاوضتتتات العتتتاحج( ل الدولجتتتةف وِضتتتس ضتتتسس ذلتتتر تعاعتتتض التتتدعرشر ) هتتتات حتتتاض 
وستجمة تدترخدا لرشذتجز العندتات الدولجتة ِضتس ِ تن  تشسجتة هت    حها"إِ  بيشل :الدولجة 

ندات وتحيج  السرال  الس ذراعة  فو ِضس ِ ن  تدتشعة الِخن تات فو الِشباعتات الع
 الرفاوض ب حت  ان عاِ ف فضا )رشدج حاجج وعااس  الج(  ج  (7) جس اسحاا  السعشجة"
   جهتا تتشازن حدتاج  تج وفكمتا  لمسعمشضتات( تيتشا  تجس حتا جس عسمجة اترتا  )تاتاد  

س مة ِضتتوالعختتاء التختتاذ سمِدتت اس تت  دفضاتتالرفتتاوض وهتتج تعرستتد عمتت   وفحتتاا دتتشى 
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 اسحتتتتاا عتتتتجس تمرتتتتبا بتتتت  اتفتتتتاف ض   ِإلتتتت مرشصتتتتل لفتتتتة الرتتتتج تهتتتتد  خرمِ اليتتتتاارات الس  
عا  السفاوضات ب حها "تااد   التافا فضا )عمج صادف ف ش هجا(  ج   ف(8)السرفاوضة

ستتا    تتجس دولرتتجس ض رشتتازعرجس فو فكمتتا بيرتتد الشصتتش  ِإلتت  تدتتشعة لمِشتتباخ اليتتائز  جشه 
ن لمتتتدو  اسحتتتاا  عتتتس حاعتتت  شن الد مشضاستتتجش وعيتتتشا بالسفاوضتتتات عاضتتتة  الساعشنتتت

ضاعشنجس ض رخررجس فو وزراء الخارججة  وت عد ه   الخاعية ف زل الخاف لردشعة 
وفكمتتتتتا الختتتتتاف رتتتتتجشعا  لعيتتتتتد الس عاهتتتتتدات واالتفادجتتتتتات الس شازعتتتتتات الدولجتتتتتة ستتتتتمسجا  

اليتاار يررتا بستبعل  التختاذذتاا "حِ  ب حهاف وه شات ضس عا  السفاوضات (9)الدولجة
 ف(10)ضة لألحاا  السعشجة باتخاذ اليااررعارِ ذراعة والس  س السرال  الس  ضِ 
لميتتش ن  يتت هل  شجتتد فن )ضااتتر  تتدلا( اسد جتتات اسجشاجتتة  فضتتا عمتت  صتتعجد       

ِإلتت  َفني فكمتتا تعتتارعض السفاوضتتات احِرذتتارا  هتتش التت ا ا ذتتجا ِإلتت  َفني الرفتتاوض هتتش 
ججتاارد(  ج عا هتا  تااون اح ث ض  حا  ف ا  هد  الرااضج فو االتفاف"ف فضا )"الرا

"ب حهتتتا تاتتتاد   اس هتتتار  تتتجس الشتتتاس بيرتتتد تغججتتتا العندتتتات وحجم ستتتا يمريتتتشن لغتتتاض 
( وزضتتتنم  إلتتت  (G. Kennedyف وعتتت هل الهاتتتتل (11)االتفتتتاف   هتتتز يرفاوضتتتشن"

لِشتتباخ  تتجس حتتا جس فو فكمتتا  تعاعتتض السفاوضتتات ب حهتتا تمتتر العسمجتتة الس رعميتتة بحتتل ا
والرتتتج ِضتتتس ِ نلهتتتا ايتتتشا الخا تتتان )فو جسجتتت  اسحتتتاا (  رعتتتديل حماتتتاتهز لغتتتاض 

 ف(12)الرشصل ِإل  تدشعة ضياشلة ت حي  السرمحة ِله ل ِضشه سا
س ِضس َفضا        تحدث  فو حاعجة ةهش عسمجة ديشاضج :ن الرفاوضيادو إوضهسا اك 

ذتتتراعة س السرتتتال  الس  بسجسشعتتتة ِضتتت سحتتتاا ا  تتتتاتاط هتتت   فكمتتتا فو تتتجس حتتتا جس 
 وحتلاتفتاف  ِإلت الرفتاوض الشصتش   فحتاا   وعهد  ف  اى وترعارض  ج ضرال  

لغتتاض تيمتتجث الفجتتتشة  بتتة حدتتتاجا  ريارِ الت برتتشرة ض  باخ  وذلتتر عاتتا تيتتتداز الرشتتاز  الِشتت
االترتا   فستالجلن  استرخداا س ِ تاتفاف اخدا ضرتال  الجسجت   ِضت ِإل والشصش  

السرختشرة وتدتخجا  وفستالجاهاشار الاشتاء غة الحِ خداا ل  اة واسرِ اارِ  جا الس   فواة رِ ااالس  
    نئسةفات الس  االسرااتجججخداا السهارات النزضة واسرِ 
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 السطمب الثاني : نذأة التفاوض وتطؽره
عمتت  التتتا ز ِضتتتس دتتدا السفاوضتتتات ععسمجتتتة وحذتتا  ِضشتتت   وجتتتشد الخمجيتتة وعمتتت  ضتتتا  

يتتتل البضشجتتت ة   ِإحهتتتا فصتتتاحا  تتتج عرتتتاحا هتتت ا  والستتتجسا بعتتتد الحتتتاب العالسجتتتة الح 
  وازداتتتتتاد تذتتتتتاب هجة العندتتتتتات 1945الماحجتتتتتة ودجتتتتتاا ض شذستتتتتة اس ضتتتتتز الس رحتتتتتدة عتتتتتاا

والسرتتال  الدولجتتة  ذات فهسجتتة ض ربايتتدة  حرتت  َفني بعتتج اله رتتاب فحميتتشا عمتت  هتت ا 
ضتتاورا لحتتل فن الرفتتاوض عستتل حجتتشا و  حدتتاانالعرتتا  تتت "عرتتا الرفتتاوض"  ب

حتتاالت الرشتتادج والِرتتااخ   زتتن  عتتس عشحتت  وستتجمة ض ِهستتة لراتتاد   اآلراء واس هتتار 
 الرفتتاوض وضتاف (13)لمشصتش  ِإلت  حالتة ِضتس الاضتا واإِلدشتتاخ حتش  السدتائل العاِليتة

 : (14)وه   السااحل  الشذاا العاا ِإحار ررابعة حر  اكرسل  منث ضااحل ض  
 أواًل : مرحمة فؼ التفاوض

ادا عمجتتت  )وجتتتدت ضتتت  وجتتتشد ف جشتتتا  اسولتتت بتتتان جتتت ور الرفتتتاوض  ناسكتتتس اليتتتش   
 بت و تاتدف حجاتت  بتا رنء حجشستا د تل  فن (ستاحاح  وتعتال )رتاء    حجث   (الدنا

َربُّهَستا  اَستضتا حهاك  ": دتائن   (15)حشار تفاوضج ض  الذجخان حجس وسشس ل  ولبوجر 
   وعرت  ادا ربت   (16)ِس فو ته شحتا ِضتس الخاِلتديَس"َفن ته شَحا َضمهتج ِإالي اة عس ه   الذجَ 

 ِإلت س الجشتة اة حتبو  ادا وحتشاء ِضتشهتا وعاحتا حرججتة هت   السفاوضتة الخاِستكتل ضِ فو 
س اولتت  الشدتتائ  الاذتتاعة وِضتف س ا تترنءوضتا احستتل هتت ا الشتتبو   تج حجاتتت  ِضتت اسرض

اتجس ت  الرتج   (دا جتل وها جتل)ل االجرساعج  تجس الشتاس هتج درتة الرج تذها الرفاع  
بيجتتاا دا جتتل  اس تتاسا عمتت  احتتده   إعرتتدىاتتة التتاغج والحدتتد والذمتتز وعجتتا لشتتا عادِ 

ااخ وتعتتتارض  تتتج س ِصتتتستتتا  تتتج الحجتتتاة ِضتتتو تتتج هتتت ا ترتتتشعا لِ  بيرتتتل ف جتتت  ها جتتتل 
وال اكتشن ذلتر  فستااب  وِمزالتةضتا ايرزتج تخفجتا حدتت    ِ اس شةالسرال  حر   جس 

ز تيشا عم  االتفاف و يتا  لمسرتال  س الرفاه  جدشر ضِ شاء  ِ  إل شار لمشصش  بالحِ  ِإالي 
اسكتتتس الرتتتج والرهرجتتتر والسهتتتارات  اسستتتمشب إلتتت  هتتت   الساحمتتتة تشرتتتا  ذتتتراعةفالس  

ها ن  ضحاوراتتتت  س ِ تتتوحشرهتتتا ِضتتت فستتتالجاها اإِلحدتتتاناكرذتتتا   ِإذ السااحتتتل فدتتتدا عتتتد 
 فاآلن دء الخمجية وحر   ش   ضِ  اآل اعسعاضنت  ض  وض  
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ذتتكل فهسجتتة جشهاعتتة عشرتتا الرفتتاوض و عمتت   وهتتش السفاوضتتة  ا   َفني  وعمجتت        
ندتتتا  ضتتتس فن الرفتتتاوض  تتتج حتتتد ذاتتتت   تتتس ودرااتتتة و اتتتاة دارة اسزضتتتات احخِ  تتتج  تتتس إِ 

شار الشتتتتاج  را  عمتتتت   متتتت  الِحتتتتوضشهاتتتتةف  السفتتتتاوض الستتتتاها هتتتتش التتتت ا اكتتتتشن دتتتتادِ 
ف زتتتل اتفتتتاف احيتتت  إلتتت   (سجضرتتت زِ الس  ) سجضتتترفاوِ س الس  جد  شصتتتش  الختتتا رجِدتتتوالس  

 ف (17)سافدر  ضرمحة له  
  ثانيًا : مرحمة أدب التفاوض

بالاضب عتس  فوسة شاء بالهمِ سِ  اسد جعسمجة الرعاجا  إل الساحمة  تشرا  ه       
شتتا رابتتة  وه  الهِ  اإِلحدتتانالعسمجتتة الرفاوضتتجة ودتتد  تتدفت هتت   الساحمتتة عشتتدضا اكرذتتا 

متتتتر الساحمتتتتة عمتتتت  تتتتتدوعس حرتتتتائل ن االهرستتتتاا دتتتتد احرتتتتل  تتتتج ت بتتتت اإِلدتتتتااراجتتتتل 
عاهتدة الرتج الس   عدوت   فضات عسمجة الرفاوض حفدهايدِ جاعات وض  السفاوضات ولجة ض  

 إلتتت عاهتتتدة تشصتتتل الرتتتارعخ ض   فدتتتدادت  تتتجس التتتدولرجس الاتتتا مجرجس )الكتتتت واوضتتتا( ِيتتتع  
حكستتة ضتتسان تشفجتت ها وجعمهتتا ض   لآللهتتة وفوعتتلاتتا بالمغتتة السدتتسارعة رِ ضعا رهتتا  وع  

السفاوضتات  تج الرتارعخ  فرتهاس وِضت ف(18)رشتازعرجسالحتدود  تجس التدولرجس الس   لرحديتد
 اسستتددمتتل  (رعرذتتارد)و اسيتتشبج(صتتنح التتديس )تمتتر الرتتج جتتات  تتجس  اإِلستتنضج

 ف(19)(1192-1191ن  الحسمة الرمجاجة المالمة عم  الذاف ) ِ 
 ثالثًا : مرحمة عمػ التفاوض

شاء عتتتان ذا حاجعتتتة باخ ِستتتبجشاحتتتل الِشتتت  حيتتتل الرفتتتاوض عسشضتتتشخ اعشتتت ِإني        
مساء والااحمجس  ج س الع  ضِ  دساا الجديس االهرِ ضِ  عاجاا   ليج ددرا    اجرساعجة فوتجارعة 
اعتب هت ا االهرستاا عمت  ت   ِإذ دااتة  سدتجشات اليتان العذتاعس ش   ضِ  اإِلحداحجةالعمشا 

تتتس ِضتتت ِإحتتتارضتتتاورة تختتتشعا   ستتتاحةا راتتتار   ش باخ و راستتتة الِشتتتنءضتتتة دِ س ض  حذتتتاا اسك 
تيشا عم   ِإذ  ساحمة عمز الرفاوضل ه ا ضد ن   عدي الرحمجمجة والرجاعاجةف وع   سشاهلال

دشاحجس عمسجة اسكس تخاجيها  وهج  إل تشذجا الساادا الرفاوضجة وتدع  لمشصش  
حشلهتتتتاف حرتتتتدا ض   يتتتتاشدتتتترسا وحِ شتتتتات جتتتتد  واستتتت  ض  ال يتتتتبا  ه   ضاحمتتتتة حديمتتتت  جتتتتدا  

عرستتتدة عمتتت  السهتتتارات الفاداتتتة سارستتتة الس  س الخاتتتاة والس  ا  ِضتتتلتتتز اعتتتد حشعتتت الرفتتتاوض 



 
 

  [343]  مروان سالػ العميد.                           استراتيجيات إدارة السفاوضات الدولية       

سرااتجججات  وتهرجكات  الرتج اجتل اوضاادئ  و  فصشل عمسا  ل   فصا لمسفاوضجس  ل 
 فصتتتا الرفتتتاوض  َفني ضعا رهتتتا واستتترخداضها لتتتدعز الخاتتتاة العسمجتتتة لمسفاوضتتتجس  فا 

سارستة  تج الرخاجت  الس   س السعا ة والسهتارات والخاتاة الشاتجتة عتسل ضِ اعرسد عم  ع  
 ف (20)العسمج

 : عشاصر التفاوض   السطمب الثالث
 : (21)تذرسل السفاوضات عم  العشاصا اآلتجة   

 السؽقف التفاوضي  أواًل :
ا عتتد الرفتتاوض ضشدفتتا  حاعجتتا  ايتتشا عمتت  الحاعتتة والفعتتل ورد الفعتتل إاجابتتا  وستتماا     

سمتتة  تتت نجاا  وتتت ناا   وهتتش ضشدتتا تعاجتتاا ادتترخدا  جتت   المفتتو والهِمستتة  واإِلرتتارة  والج 
والِعاارة استِرخداضا  ددجيتا  ذعجتا   وتدترخدا ِضتس ِ نلت  ضهتارات ودتدرات العيتل الاذتاا 

 ودهائ  عا ةف
 اوضـالتف أطراف ثانيًا :

تجاا السفاوضات  جس حا جس  ودتد يردت  ِحخادهتا لرذترسل عمت  فكمتا ِضتس ذلتر    
 تتجس اسحتتاا  السرفاوضتتة  عتتن  وبتتجس اَسحتتاا  حذتتاا  لرذتتاب ر السرتتال  وتعارضتتها 

رتت ِناة  شرججتتة وتختتشر اليزتتجة الرفاوضتتجةف وعسكتتس تيدتتجز فحتتاا   الرتتج تتتاى ِإحهتتا ض 
الرفتتتتاوض ِإلتتتت  فحتتتتاا  ض ااِرتتتتاة  وهتتتتج اَسحتتتتاا  الرتتتتج تجمتتتتة  عتتتتن  ِإلتتتت  ضائتتتتدة 
السفاوضتتات وت اارتتا عسمجتتة الرفتتاوض  وِملتت  فحتتاا   جتتا ض اارتتاة وهتتج اسحتتاا  

ج ت ذكل دشى ضاِ خة العراارات السرتمحة فو الرتج لهتا عندتة داعاتة فو بعجتدة الر
تخشر وسجا   جبعسمجة الرفاوض وعسكس َفني تيشا  دور ضعنا بالدمل فو باإِلاجاب 

 ف (22)العسمجة الرفاوضجة وعم  حرائجها
 التفاوض  ثالثًا : مؽضؽع

فحاا    ال   د فن يدور حتش   الرفاوض فاا  عان حشع   واليائسشن ب   فو فاا  عان   
دزتتجة ض عجشتتة فو ضشضتتشخ ض عتتجس ا سمتتل ضحتتشر العسمجتتة الرفاوضتتجة ِستتشاء سجاستتج فو 

 ادررادا فو عدكااف



 
 

 

 [048] (37) 08 دراسات إقميسية                                                    مركز الدراسات اإلقميسية           
     

 

 اليدف التفاوضيرابعًا : 
تدتع  اسحتاا  إلتت  تحيجيتت  فو  س دون هتد  فستاسال ترز عسمجتة الرفتاوض ِضت   

وتدتتتتتتترخدا اسدوات س اجمتتتتتتت  الخختتتتتتتط والدجاستتتتتتتات  لجتتتتتتت  وتشضتتتتتتت  ِضتتتتتتتالشصتتتتتتتش  إِ 
 الرهرجكاتفو واالسرااتجججات 
 التفاوض عسمية : مراحل السطمب الرابع

  الرتتج دةرعتتدِ س الشذتتاحات والسشادتتا الس  مة ِضتتتذتترسل عسمجتتة الرفتتاوض عمتت  سمِدتت   
درات شتتات إِ لتتز اكتس ه   ا  تتج الجهتد والشدتتا ضتاس الرذتر  لتت  حالتة ِضتتتتعدا إِ  فني  اسكتس

وضت    و نلهتا السفاوضتاتحددة الرج تسا  ِ ل الس  عسج  وواس  لفهز حاجعة السااح
تتالخختتط النزضتتة لمرحتتا   عمتتتت   وت سجدتتا   فل ضاحمتتة و تت  ض رخمااتهتتا الس حتتددةت  تتتتج ع 

ذلتتر اسكتتس تيدجتتتتز ضااحتتتتل عسمجتتة الرفتتاوض ِإلتت  نتتنث ضااحتتل ) ختتشات( فساستتجة 
 :(23)هج

 عداد والتحزيـر لمسفاوضاتاإلِ أواًل : 
رحزتجا الججتد لمرفتاوض ضتد ن  ِإسترااتجججا   تج تحديتد ضنضت  اإِلعتداد والجدد ا     

ف وضت  ذلتر  تان عمجتاعس ال وتحيجت  حرتائل ف زتل الشرائل السرشدعة ِضتس السفاوضتات
اعجاون ه ا اسضتا فا اهرستاا وعتد مشن  تج السفاوضتات ضتس دون فن اكتشن لتديهز 

اإِلعتداد الججتد ف وعترز ضةرفاوِ سرااتجججات اسحاا  الس  إِ درات الها ج فو السعا ة باإلِ 
ِضتتس ِ تتن  الرخختتجط لمرفتتاوض وا رجتتار الفاعتت  السفتتاوض وتحديتتد الم غتتة  لمرفتتاوض

تشضتتتتجحج   تج رتتتكلاتتتوالسكتتتان الس شاستتتل لمرفتتتاوض وتتتتدرعل السفاوضتتتتجس  و جستتتا 
 : لمرخخجط الججد لمرفاوض
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 الااحث ي اجس  ج  الرخخجط الججد لمرفاوضض خخط تشضجحج ِضس ترسجز 

 التخطيط الجيد لمتفاوض
 

تحديد األىداف السطمؽب تحقيقيا بذكل  واضح 
 وُمحدد

 التي سيتػ التفاوض عميياتحديد القزايا  

 

ة الُسحيطة يد عالقات التأثير والتأثر بالبيئتحد
 بالسؽقف التفاوضي

 

ِدراسة تمغ القزايا وجسع بيانات عشيا  ُمقدمًا 
 وتحميميا

 ِدراسة الخرػ وجسع بيانات عشو وتحميميا

 بة لمتفاوضاالختيار الدميػ لالستراتيجية الُسشاس

 مركز التفاوض تقؽيسًا دقيقاً قؽيػ ت
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 السفتاوض الشتتاج  هتتش التت ا يشذتتا برتشرة رتتاِضمة وض رهاِضمتتة لمسشدتتا وع حتتدد   
  وعجتا ضتعفها  وضرتادر دتشة الختا  اس تا و اضتعفهو ضرادر دشت  الرفاوضجة 

 يرفاوض وِمل  فا ضدى ا يدا الرشاز التف
س لمسفاوضات ب حها فكما عينحجة ضِ وتسراز الياارات الس رعِمية بعسمجة الرحزجا    

س الشدتا لمرفهجتا وجست  ردت  ِضتشتات ض  مر الرج ترخ  فنشاء السفاوضات  إذ اكشن ه  تِ 
إذ   السعمشضتتات والرخختتجط عمتت  عكتتة ضتتا اكتتشن عمجتت  الشضتت  فنشتتاء السفاوضتتات

ضتتتة رفاوِ والستتتجسا عشتتتدضا تريجتتتد اسحتتتاا  الس    ترختتت  اليتتتاارات تحتتتا ضتتتغط حفدتتتج
 حار زضشج ض حددفاف  ج إِ الد ش  إل  اتف

 ثانيًا : بدء السفاوضات
تتت     ن  بعمتتتز رِرتتتحتتتد الختتتا جس ض  فَ س ل ضتتتا ارتتتدر ِضتتتتذتتترسل السفاوضتتتات عمتتت  ع 

ف لعيتتتتد ادتتتتعجان  اتفتتتتافسذتتتتاوخ لالختتتتا  اآل تتتتا  هتتتتد  صتتتتجا ة ترتتتتشر ض ذتتتترات 
تت السفاوضتتات تاتتدف إذا  بِ  ل اترتتا   تتجس الختتا جس بيرتتد تحيجتت  هتت ا الهتتد ف وتاتتدف ك 

 ا بذ ن ِإ ااا عيتد ض دتريل  جشهستا  ولستا حد الخا جس لآلفات عادة   دعشة السفاوض
اعة واال رجار   الياعدة مخان اإِلرادة هش الح  ضادف س   كان اسصل  ج الرفاوض و  

اضتتا  عمتت  عتتات  فا ضتتس الختتا جس  وال تعتتدو فن تهتتشن اتتتل الربِ هتت   التتدعشة ال ت   ني فَ 
ج ال تمتتبا صتتاحاها بالاتتدء  تتج السفاوضتتات  وال    هتت(24)عستتن  ضاداتتا  ال يمتتبا فحتتدا  

وباإِلضكان اليش ن ِإني عسمجة  دء السفاوضات ترزتسس  تمبا اآل ا بياش  الرفاوضف
بعتتتتتتد ضاحمتتتتتتة اإِلعتتتتتتداد الججتتتتتتد لمسفاوضتتتتتتات  سمِدتتتتتتمة ِضتتتتتتس السااحتتتتتتل فو الخختتتتتتشات 

 :(25)اسساسجة  وِضس فهس ها
لهتتتتا :  ه تتتتل ضشدتتتتا يرخمتتتتل الس دتتتترخدضة والرهرجكتتتتات الس رتتتتاِحاة  ستتتترااتجججةاال ف1

 لها الرهرجكات الخاصة  هاف اسرااتجججةض عجشة وع ل  اسرااتجججة
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تتتل ضفتتتاوض وعمجتتت   ف2 االستتترخداا التتت عج لمرشدجتتتا :  الشدتتتا دجتتتد ضفتتتاوض عمتتت  ع 
تتتل ضعتتت   تتت عاء  جعتتتا  ضرتتت  يرحتتتدث   ضرتتت  ي هتتتاجز  وضرتتت  و ضرتتت  يرشدتتتا  و الرعاض 

 يرداهلف

 السفتتاوض الشتتاج  هتتش التت ا ا حتتدد تشدجتتا اسستتلمة لخدضتتة الرفتتاوض الفعتتا  :  ف3
الهتتد  ِضتتس فستتلمر   ددتتة وتشدجفهتتا عمتت  الشحتتش التت ا يتتدعز ضشدفتت  وع شستتج  تتتاص 

 تحيج  فهدا   الرفاوضجةف

االسرذتتتارة والشستتتاحة :  همجتتتاا  ضتتتا يرخمتتتل السشدتتتا الرفتتتاوض ضتتت  حتتتا  نالتتتث  ف4
 ز ِضس ِ ن فلسعاوحة السفاوضجس عم  تدشعة ضا  جشه  

تتتت  :  السفتتتاوض الستتتاها يرحمتتت  بيتتتدرات وضهتتتارات  رتتتائث السفتتتاوض وضهارا ف5
س ضشدتتتتا س تتتتاف ِإذ ترشدتتتتا  عالجتتتتة السفتتتتاوض  تتتتج  اصتتتتة تخرمتتتتا بالزتتتتاورة ِضتتتت

ض سارستتر  لعسمجتتة الرفتتاوض عمتت  ضتتدى ِإلساضتت  بالسهتتارات اسساستتجة لمرفتتاوض ِإلتت  
 جاحل السفاهجز والسعمشضات اسساسجة لمرفاوضف

رتتتتت نا السفاوضتتتتتات ِإلتتتتت  حتتتتتد  عاجتتتتتا العندتتتتتات  تتتتتجس اسحتتتتتاا  الس رفاِوضتتتتتة : ت ف6
ادتتتتشدها ِضتتتتس ود فو تتتتت نا  بالعندتتتتات  جستتتتا  تتتتجس فحتتتتاا  العندتتتتة الرفاوضتتتتجة وِبستتتتا

 عشعكة ذلر عم  اسرساار السفاوضات فو احيخاعهافو 

العشااتتتة برتتتجا ة االتفادتتتات والعيتتتشد :  الرتتتجا ة الدتتتمجسة يراتتتتل عمجهتتتا عتتتدا  ف7
 حدوث ضذاكل فنشاء تشفج هاف

الرفتتاوض الفعتتا  : وِضتتس فهتتز ِتمتتر الساتتادان ضاتتدف اليتتدرة ال اتجتتة االلرتتباا بساتتادا  ف8
لمسفاوض وضدى تشاساها ض  السشدا الرفاوضجف وضادف السشفعتة  وضاتدف االلرتباا فا 
الرباا ع ل حا   ج تحيج  اسهدا  الرج ا سممها والرباض  ِبسا يرز الرشصل ِإلج  ِضتس 

دتتات الرفاوضتتجة وعذهتتا  تتج حالتتة جتتة عتتس هتت ا الرفتتاوضف وضاتتدف العناتفادتتات حاتِ 
ضة ووجشد ضرال  ض ذتراعة ض دترساة فو الِحيتة ِتهاار الرعاض ل  جس اسحاا  السرفاوِ 

  جشهزف
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 السفاوضات اختتامثالثًا : 
تخرما الشرائل الرج دد ترسخج عشهتا عسمجتة الرفتاوض بتا رن  الذتاو     

تتل  والرفتتاع نت الرتتج دتتد تحتتدث  تتج فاتتة ضفاوضتتاتف دتتشي اتوالس    اعتتد فن ادتترشف  ع 
شادذتتة لتت  اتفتتاف حهتتائج  وبعتتد ض  حتتا  السدتتاعج الرفاوضتتجة  تتج ستتاجل الرشصتتل إِ 

تس ادرِ ل ضا لديهسا ضِ وتسحجث ع   ل حتا  دتد ودتا عمت  ااحات واررااحات اكتشن ع 
ضكاح  عكشن بإِ وعجشب  و  عاتس ضب ها ضِ ت ضا  ِ ادر مِ رفاوض عمجها و حيجية الرفية الس  

 وعشدئت    ف(26)س فضتا   وهتش عمت   جشتة ِضتس عدِضت ااا العيد ِضتبإِ فن يرخ  داار  الشهائج 
  ل  حهااة السخا   ررشدا ضدجاتها  وعشرهج فضدهاتهشن السفاوضات دد وصما إِ 

ومضتا ضرتحشبة بالفذتل الشتاجز    تااا العيتد الشهتائجرسمتل  تج إِ بالشجتاح الس   هممتة  ضا ض  إِ 
 س جاحل واحدفل  حاع  ضددود فو جسشدها فو دخعها ضِ عس وصشلها إِ 

 التفاوض عسمية خرائص السطمب الخامس :
بسجسشعتة ِضتس الخرتائث الرتج ِضتس رت حها فن تجعتل ِضشت   يررا الرفاوض  

س الشذتاحات اإِلحدتاحجة ضمتتتل االجرساعتات  هاة داحشحجة ض دريمة وض رسجبة عس  جا  ِضت
والس يابنت و جاها  وترمخث ه   الخرائث ِبسا ا تج
(27): 

لجة تيشا عم  اس   والعخاء  جس حا جس فَ ف السفاوضا1 كما وعم  و فَ ت عسمجة تااد 
  اسكتتس عتتس حاعتت  هتت ا الراتتاد     بحجتتث  الرتتشازن الشدتتاج  تتج دتتشى فحتتاا  الرفتتاوض

 فباخن ضشضشخ الشِ  اتفاف بذ ِإل الرشصل 
الرفتاوض ضتا لتز تد مت  فحتاا   دتة ا رجارعتة ِإراداتةن ِإذ ال يشذت ف السفاوضات عن2

ا ارهتتا ودون ِإر تتاا   تتل عمتت  ادِرشتتاخ بتتان الرفتتاوض ستتجعو  ِإلتت  عدتتل الرفتتاوض  
 ِله ل حا ف

ف السفاوضات عسمجتة ت حتجط  هتا اليجتشد والس حِفتبات  وتحرستل االحِرهتات  وعكرشفهتا 3
اإِلزعاج إلحاا  الرفاوض وعدا الااحة إل  حجس الرشصل إل  اتفافف وعكتشن  تجس 

 ِرااخففحاا  الرفاوض ددر ِضس الِشباخ فو ال
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)سجاسجة فو ادرراداة  ف فن فساس السفاوضات هش وجشد دزجة فو ض ذِكمة ض ِهسة4
تتتتل حتتتتا  ِضتتتتس فحتتتتاا  الرفتتتتاوض  ِضتتتتس ِ تتتتن  الرحتتتتاور  فو اجرساعجتتتتةفف( ادتتتتع  ع 
تتتل واإِلدشتتتاخ  ِإلتتت  إاجتتتاد حتتتل لهتتتا فو الرشصتتتل إلتتت  اتفتتتاف ض عتتتجس تمرتتتبا بتتت   والرفاع 

الرفاوضتتتجة يرحتتتدد الهتتتد  الرفاوضتتتج ن  اليزتتتجة اسحتتتاا  الس رفاوضتتتةف وِضتتتس ِ تتت
ات والرهرجكتتات الرفاوضتتجةف وعرسحتتشر هتت ا الهتتد  حتتش  اليجتتاا بعستتل االستترااتجججو 

 ف(28)س الهد جس الدابيجس ضعا  ض حدد فو االضِرشاخ عش  فو تحيج  ضبعل ضِ 
شاستتل  حتتش  الحتتل الس   الر كتتدبتتالغسشض  وعتتدا  يردتتز السشتتاخ الرفاوضتتج عتتادة  ف 5

 ف رفاوضةالس   اسحاا درجة ضس الرشتا  جس عس اترا      زن  
فن لجسجتتتت  السفاوضتتتتات حرتتتتائل  ودتتتتد تهتتتتشن هتتتت   الشرتتتتائل ااجا جتتتتة فو ستتتتماجة  ف 6

س الشرتتائل وعرشدتتا ذلتتر عمتت  اسستتالجل الس دتترخدضة لمشصتتش  إلتت  تمتتر الشرتتائلف  ِستت
تل ِضتس السفتاوض و رتس  عمت   االاجا جة  الحل فو الرهج ا وذلر عشدضا احرل ع 

ي اعتتدانف فضتتا الشرتتائل الدتتماجة  ررسمتتلن بفتتاض الحتتل ِضتتس حتتا  )ف( عمتت   جسجتت  ضتتا
)ب( دون تيديا ضشدف  عس حاع  الرهديد فو اإِلكاا فف ِضسا يد   الختا  )ب( ِإلت  

ف وضس الشرتائل (29)هادشعرتز تاالسِرجابة وتحا ه ا الذا  ال اعشج فن اليزجة دد 
شتت  فحتتد الختتا جس بتتان إصتتاار   تتج الدتتماجة فازتتا  االسردتتنا التت ا احتتدث عشتتدضا اير

عشتد الرشتاز   الحرش  عم  ضا ياعد اكمف   دارة فكاا ِضتس الخدتارة الرتج تمحت  بت  
 ِإل  تدشعة  جا ضزسشحة لميزجةف عاضة  دا االسِردنا لمخا  الس يا لف وعع 

الرفتتتاوض باعراتتتارات عديتتتدة ضمتتتل تشدعتتتات الخرتتتز وتيتتتدياات السفتتتاوض  ف يرتتت نا7
ندتتات الدتتابية والنحيتتة والعتتادات والريالجتتد الدتتائدة واسهتتدا  لدتتمشت الخرتتز  والع

  عمشةفعمشة و جا الس  الس  
 اكتتشن واعجتتا   فنس السفتتاوض سارستتة وهتتش ضتتا يرخمتتل ِضتتسمتتل الرفتتاوض عسمجتتة ض  ا  ف 8
شتا  تان ضهتارات الرفتاوض س ه  لمسشاخ الرفاوضتج وهجكمجرت  ومسترااتجججر   وِضت عا  درِ وض  
 سارسة والخااةفحرججة لمس   ت تج وِمحساشجها العمز وحد   س  اام وال اغضِ  ت تجال 
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خرتتث وهج ت  اسهسجتتةس  درجتتة عاجتتاة ِضتت : تررتتا السفاوضتتات عتتادة   اسهسجتتةف 9
بعتتاد مِ لتت ا يتترز الراعجتتب عمتت  السشاضتتج  اسكمتتا فهسجتتة و   عاجتتاا   هتتدا  لسدتتائل ترخمتتل ج  

 االعرجاداةف باالتراالتعالجرها يا  الرج اسكس ض  الشِ 
 اهتتا  تتج السفتتاوض اس الخرتتائث والسشاصتتفات الرتتج اجتتل تش سمتتة ِضتتج  شتتات ف ه  10

الماادتة والان تة  زتن  عتس الت عاء والفخشتة و اليتدرة عمت  الرخختجط   وفهسهتاالشاج  
الجاذ جة وحدس السذها  و   اسعراببان وهدوء االتِ و   اآل اعس ِإدشاخواليدرة عم  

السعا تتةن و   اآل تاعسعتس  اة دشعتة تسجتتب   اكِ يرسجتب السفتتاوض  ت  ني اجتل فَ  ذي إِ  ناةالت اكِ و 
يردتتتتم  بالسعا تتتتة الها جتتتتة  اجتتتتل عمتتتت  السفتتتتاوض الفعتتتتا  التتتت ا ادتتتتع  لمرسجتتتتب فني 

اليدرة عمت  و وبيزجة الرفاوض   وتهرجكات    وِمسرااتجججات ب صش  وضاادا الرفاوض 
تت نجاا   اسستلمة رتشملو   اسستلمة صتشم  واليتدرة عمت  فصتدداءلت  إِ  تحشعل الخرشا

حة والسدروستتة تتتعنا الشاِضتت اسستتلمة :اآلتجتتة لألستتاابكاجتتا  تتج حجتتاح السفاوضتتات 
يتتاش تدتس  باستترساارعة الشِ  واسستتلمةتفهجتتا الختتا  المتاحج وضشادفتت     تجكجتتدا  فتت نجاا  

 وتحتتد   اس تتاستتلمة تذتتغل الختتا  السفتتاوض اس ني فَ  اارتتا  عستتان  الس  وتن تتج الِختت
 تتتاى وتذتتتغم  بتتتالرفهجا بتتتالاد عمتتت  ف  شر س الشدتتتا التتت ا اخررتتت  لمرفهجتتتا بتتت ضِضتتت
  ف(30)سلمةاس

  التفاوض مذروطيات عسمية:  السطمب الدادس
ا عتتد  الرفتتاوض فداة  لمِحتتشار ووستتجمة َفكمتتا تتت نجاا  لحتتل السذتتاكل وهتتش السختتاج    

 ا اس تتتش الشهتتائج ححتتش االستترياارض ولغتتاض تعذتتجز  تتاص حجتتاح الرفتتاوض ال   تتد ِضتت
 : (31)  هجعدة راو   وفهز ه   الذاو 

تتاتاط اليتتشة الرفاوضتتجة بحتدود فو ضتتدى الدتتمخة والرفتتشعج  القــؽة التفاوضــية :. 0
ال ا تز ضشح  لمفاد السفاوض ومحار الحاعة السدسشح ل  بالدجا  ج  وعتدا تجتاوز  

شاء فكتتتتان فو ا راادتتتت   جستتتتا يررتتتتل بالسشضتتتتشخ فو اليزتتتتجة السرفتتتتاوض بذتتتت حها ِستتتت
س اجتتتل اإِلرتتتارة ِإلتتت  َفضتتتاعس َفساستتتجرهتتتاِضن   وه شتتتا  اعيتتتا  ض   السفتتتاوض  تتتادا  واحتتتدا  فا
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فولهستان ِإحتنف الحاعتة الهاِضمتة ِضتس دون حتدود فو ضتشابط لمسفتاوض بحجتث  اكتتشن 
تتل رتتجء بعتتد   هتتش الدتتمخة وهتتش ضفشضتتها وهتتش ض رختت  اليتتاار فا هتتش التت ا ياتتا ِبك 

 يججتتد تمتترالسالتتر الفعمتتج والشحجتتد والس ررتتا  بتتالششاحج الرفاوضتتجة عا تتةف وناحجهستتا ت
ارتتا  السفتتاوض ضغمتتش  اإِلرادة عتتداز الفاعمجتتة فو الجتتدوى   الحاعتتة ِإلتت  درجتتة فن

ولجرا  الرفاوض  ج ه   الحالة حشعا  ِضس الماناة وتزججعا  لمشدا واسرشبا ا  لمجهد 
ومِهتتتتدارا  لمستتتتا ف و تتتتج الحيجيتتتتة فن ِعتتتتن اَسستتتتمشبجس الدتتتتابيجس  جتتتتا ض شاستتتتاجس عمتتتت  

 جشهستتتا عشتتتد الرفتتتاوض  ِإذ اجتتتل فن تهتتتشن ه شتتتات حتتتدود اإِلحتتتنف وعفزتتتل الجستتت  
لمحاعة وعكشن داار السفاوض لجة حهائجتا  ولتجة لت  الدتمخة الس خميتة  تج الاتا  تل 

 ياج  ِإل  سمخة فعم  التخاذ الياار بعد ِدراسر  عم  ححش  ض رهاضلف

وهتتتج ِضتتتتس فهتتتز الذتتتتاو  الرتتتج يرعتتتتجس تشا اهتتتا عشتتتتد  السعمؽمـــات التفاوضــــية :. 8
وض  إذ فن الرفاوض الشاج  ال يرز  تج ِإحتار ِضتس عتدا السعا تة ومحستا ادترمبا الرفا

َكستتتتا  ض شاِستتتتاا  ِضتتتتس الاجاحتتتتات والسعمشضتتتتات ِستتتتشاء عتتتتس اليزتتتتجة َفو السشضتتتتشخ ضحتتتتشر 
 تتا التت ا يتترز الرفتتاوض ضعتت  وعجتتل فن اسمتتر  اعتت  و عتتس الختتا  اآلالرفتتاوض فَ 

وهت   السعمشضتتات ترتتج   (32) الرفتاوض الحتتد اسدحت  لمسعمشضتتات إِلتستتاا تفتاوض حتتاج
؟ف ضتتتس  رتتتس شا؟ف ضتتتاذا ح اعتتتد؟ف عجتتتا  لتتت  اإِلجابتتتة عتتتس اسستتتلمة اآلتجتتتة: ضتتتس ححتتتس 
حدرخج  تحيج  ضا ح اعد؟ف ضا هج الشسائل الرتج ححراجهتا لمشصتش  سهتدا شاف وِبشتاء  
عم  ه   السعمشضات يرز وض   احاضل لمرفاوض ض حدد السهاا واسهتدا  وترتاح لت  

تتتتش ا لتتت  الستتتشارد سحتتت  ِضتتتس الزتتتاورا تتتتش جا وِماجتتتاد ِحذتتتاا ض رهاضتتتل اإِلضكاحجتتتات و 
لمسعمشضتتتتات اعستتتتل عمتتتت  جستتتت  وترتتتتشجا وتحمجتتتتل وِدراستتتتة الاجاحتتتتات والسعمشضتتتتات 

ف وعجتتتتل َفن  تهتتتتشن ه شتتتتات إضكاحجتتتتة عا تتتتة الس راحتتتتة والس رعِميتتتتة باليزتتتتجة الرفاوضتتتتجة
ها ضتس الخخت  وَفن تررا بالذتسشلجة والشضتشح وستنضر لمحرش  عم  السعمشضات 

 ف(33)وِمضكاحجة الرحي 
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يررل ه ا الذا  ب عزتاء الفاعت  وضتدى الاااعتة والسهتارة  . القدرة التفاوضية :3
س الزتتاورا االهرستتاا نتتز ِضتتو احشزهتتا ف تتااد هتت ا الفاعتت  و فوالهفتتاءة الرتتج يرسرتت   هتتا 

 :(34)باليدرة الرفاوضجة ل  وع تج عس حاع  اآلتج
  ا  تتتتجهز اليتتتتدرة اس اس تتتتااد التتتت يس ترتتتتش فاعتتتت  ِضتتتتاال رجتتتتار الججتتتتد سعزتتتتاء هتتتت ا ال 

والسهارة والا اتة والخرتائث والسشاصتفات الرتج اجتل فن يرحمت   هتا فعزتاء هت ا 
 الفاع ف

    دتتتترسا  تتتتجس فعزتتتتاء الفاعتتتت  والرشا تتتت  والتتتترنما والرهججتتتتا الس   االحِدتتتتجااتحيجتتتت
ج الافا   احيدااحددة السهاا  لجة  جشها فا تعارض او دة  ض  رجاحِ لجرا  وحدة ض  

 و السجش  او الا ااتفف
   ِنلت  يترز  ِ  عالجا   عدادا  تدرعل وتميجا وتحفجب ومعداد فعزاء الفاع  السفاوض إ

 باليزجة الرفاوضجةفعا ة ة الخاصة جالاجاحات والسعمشضات الرفرجمبز تبوعده  
    رابعة الددجية والحمجمة سداء الفاع  السفاوض وسا تخشرات تحدث سعزائ  الس

 تتتااد هتتت ا فَ الخارججتتتة الزتتتارة عتتتس  الرتتت نجااتالعستتتل عمتتت  عتتتب   لشدتتتا حفدتتت   و تتتج ا
 فضنشاء الرفاو ف والسجساالفاع  

  الرتتج ضتتس رتت حها تجدتتجا العسمجتتة  عا تتة تتتش جا الردتتهجنت الساداتتة و جتتا الساداتتة
 الرفاوضجةف

ذتتراعة  رتتشا ا ر اتتة حيجيجتتة ض   وعررتتل هتت ا الذتتا  فساستتا   ذــتركة :الرغبــة السُ . 4
تو ض  فضة لحل ضذتاكمها رفاوِ حاا  الس  لدى اس ز شه  ل ِضتشازعاتهتا بالرفتاوض وادرشتاخ ع 

و وض  حد ل  وفن فا فباخ و اس زل لحل ه ا الشِ فَ حجدة ش ب ن الرفاوض الشسجمة ال
وال   تد ِضتس ِإدتداا  فد ا  لمسشارد والشدا والجهدرشبِ مفة وض   ا سجكشن باهو اله  فَ حاع  

ز الت فو تعديل وتغججا فهدا   فو فن يرخمت  عتس بعتج َفحد اسحاا  ِإل  تيداز تشا
 ضخالا ف
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وع ذتتجا التت  الجتتش الفهتتاا والاجلتتج والشفدتتج لمسرفاوضتتجس  إذ  : حــيط. السشــاخ السُ 5
ضا  زتتتتج دتتتتد  و الس  فشاستتتتل لماتتتتدء بالرفتتتتاوض اجتتتتل العستتتتل عمتتتت  تتتتتش جا السشتتتتاخ الس  

لمهتتتد  السشذتتتشد و الرشصتتتل فعندتتتة  إِلداضتتتةو تسهجتتتد فَ يتتتا  اتفتتتاف لتتت  حِ إِ لمشصتتتش  
 ساسججس:وعررل السشاخ الرفاوضج بجاحاجس فَ 

  إذ شةتهتتشن اليزتتجة الرفاوضتتجة ستتا ِ  يرعتتجس فني :  نفدــياأ . القزــية التفاوضــية 
فتتة وبفعالجتتة وتدتترخدا الجهتتشد خرمِ ذتتارعة اسحتتاا  الس  احذتت  الرفتتاوض باهرستتاا وض  

هتتا هرستتاا التتافا العتتاا  ِ نتتارة ا مِ عنضجتتة والدعائجتتة  تتج تدتتخجس اليزتتجة الرفاوضتتجة و اإلِ 
 حاا ها  ج الجمشس عم  ضائدة الرفاوضففَ ولرا جل 

اجتتل فن يتترز الرفتتاوض ب. أن تكــؽن السرــالح متؽازنــة بــيؼ أطــراف التفــاوض : 
  فا ال   د َفني اكشن حار ضس تشازن السرال  واليشى  جس اسحاا  السرفاوضة ج إِ 

ا ع الختا جس السرفاوضتجس  تج ه شات تشازن حداج  ج دشى فحاا  الرفتاوضف فا تهت
اليشة الدجاسجة واليشة العدكاعة الن احعداا ه ا الرها ع اجعتل التدو  اسدتشى تفتاض 

اتتا  ال تشتتد   هجات اليتتش ن ِإني الدولتتة اليشعتتة  الِ س  تتدف وِضتت(35)الردتتشعة و يتتا  لذتتاوحها
ححش الرفاوض إذا عاحا دادرة عم  الحرش  عم  ضا تاعد  ب سمشب اليشة  ج حجس 
حتتتاى فني التتتدو  الزتتتعجفة تتتتد ل  تتتج ضفاوضتتتات تعمتتتز باحهتتتا ستتترهشن هتتتج الختتتا  

َفا َفني  عالجة السفاوضات تعرسد عمت  تتشا ا حتد َفدحت  ِضتس تعتاد    (36)الخاسا  جها
اليشى الدجاسجة  تجس الختا جس السرفاوضتجس َفا َفني تهتشن اليتشى الدجاستجة الس رشاِزعتة 

ا رجل الدولة الزعجفة  تج حتا   زتشعها  يعدا ه ا ِإل  ضار وبعكد ض رها لة 
 ف(37)لدمخة الدولة اليشعة

ضا راحج ض عجشة لمرفاوض ف اسرااتجججةرنت اعد اضالتفاوضية :  ستراتيجية. اال6
 الزا الجشا لميجاا بعسمجة الرفاوضف
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 وتكتيكاتوُ  التفاوض استراتيجياتالسبحث الثاني : 
 ستاس  تج حجتاح فا ضفاوضتاتالرفاوضتجة الحجتا اس تااالسترااتججج جددت     

    وهتج تعكتة وجهتج الرفتاوض ععمتز و تس شصفها  اضجة تاشرهتا الِدراستة الحالجتة
اسصتتش  والساتتادا العمسجتتة بجاحتتل الخاتتاات والسهتتارات الذخرتتجة   عمتت تدتترشد ِإذ 

  السفاوضتتتات  وتذتتتسل تدتتتمه فنحتتتدد الررتتتشر العتتتاا لمسدتتتار التتت ا يشاغتتتج وهتتتج ت  
س عسمجتتتتتة الرفتتتتتتاوض  والرهرجكتتتتتتات ات الساجتتتتتشة ِضتتتتتتهتتتتتدا  والغااتتتتتتاسعمتتتتت  تحديتتتتتتد 

ال تفتاوض حتاج   تدون والت  حتد  ضتا اسكتس اليتش ن احت  ف ِإلجهتاوالدجاسات السشصمة 
تتل  استترااتجججة تفاوضتتجة  استترااتجججةعمسجتتة تيتتشا عمجتت   و تتج الشدتتا حفدتت  لجدتتا ع 

عتتتة تعتتتد ض شاِستتتاة ِله تتتل دزتتتجة ِضتتتس اليزتتتااا الرتتتج يتتترز الرفتتتاوض عمجهتتتا   تتتل فني حاج
العندتتتتتة  تتتتتجس َفحتتتتتاا  اليزتتتتتجة الرفاوضتتتتتجة تمعتتتتتل دورا  ض ِهستتتتتا   تتتتتج ا رجتتتتتار هتتتتت   

   العسمجتة الرفاوضتجة تيتشا فساستا  عمت  تحديتد السشادتا  تجس اَسحتاا  سترااتجججةاال
و تتج الشدتتا حفدتت   ِإحهتتا عسمجتتة ض شذستتتة  لهتتا رتتاوحها ولهتتا دشاعتتدها ولهتتا دتتتشاحجس 

يا تل  تج  شضتها االلرتباا  رمتر اليشاعتد  ض عجشة ضاستشضة ض دتايا   وعرحترز عمت  ضتس
 وتمر الذاو ف

ولمردهجل   اح  اسكس اليش ن ِإني حاجعة العندة  جس حا تج الرفتاوض ت حتدد    
حتتتتتتشخ الستتتتتتشهل الس دتتتتتترخدا  تتتتتتج العسمجتتتتتتتة الرفاوضتتتتتتجة  والستتتتتتشهل الس دتتتتتترخدا ا حتتتتتتتدد 

ات و يتتتتا  جاالستتتترااتججالس خرتتتتارة  وِضتتتتس ن تتتتز  احتتتت  اسكتتتس تششعتتتت  وتيدتتتتجز  ستتترااتجججةاال
تتتل ِضتتتس  ضتتتشهل  استتترااتجججاتلمسشتتتاهل الس خرِمفتتتة لمرفتتتاوض  ودتتتد تتتتز الراعجتتتب عمتتت  ع 

السرتتمحة الس ذتتراعة وضتتشهل الِرتتااخ  الستتجسا وفن العندتتة الرفاوضتتجة  تتجس فحتتاا  
الرفتتاوض ال تختتاج عتتس عشحهتتا إضتتا عندتتة ضرتتمحة ض ذتتراعة فا تعتتاون  َفو عندتتة 

  حاهجتتر عتتس الرختتاف ِإلتت  ضشضتتشخ السهتتارات ءِصتتااخ دائستتة عمتت  الرشتتا  ة والِعتتدا
 : ضا اسكس العاض ل   ج السخالل االتجة الرفاوضجة  وهش
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 التفاوض واستراتيجيات ستراتيجيةاالمفيؽم  السطمب األول :
ِضتتس  تتجس فكمتتا الرعتتا جا والس فتتادات الرتتج فنتتارت جتتدال  واِستتعا   تتج اسدب لعتتل   

  والدتال  تتج ذلتتر اعتشد ِإلتت  عمتتاة تجججةستتراااالهتج تعاجتتا  االستترااتجججالدجاستج و 
اسرعسالها وتداولها  ج العديد ِضس ضجاالت الحجاة الدجاسجة والعدكاعة واالدرراداة 

تدتتترخدا ِعشتتتد الهمجتتتاعس  ستتترااتجججةاالواالجرساعجتتتة والميا جتتتةفف و جاهتتتاف وفصتتتاحا 
ا  فف"ف وتارعخجتتجةض دتتريام ختتة    ةمرتتاضِ   ختتة    ةعاضتت ختتة   ختتة  سجاستتة  بسعشتت  "

ب و ِإل  اإِل اع  حجث  تسجتبت حجتاتهز بتالحا  سرااتجججةاالياج  اسرخداا ض رخم  
والِيرا  وعاحتا تعشتج عشتده ز " تس اليائتد" فو " تس اليجتادة العدتكاعة" فو " تس اسرتجاء 

لجدتتا عِمستتة ض خميتتة فو نا رتتة  تتل عِمستتة تررتتا  ستترااتجججةاالالعاضتتة" ِإالي فن عِمستتة 
  بعاضتتةج ضجتتا  ِضتس السجتتاالت الس خرمفتة  تتج الدجاستة بتالرخشر فو عستتل  عتل ضتتا  ت
ياتاط فو ايرتان بالدجاستةف عستا فن السعشت   سرااتجججةلنوعمج   ان السعش  الشاس  

ِضتتس حجتتث  ادرااحهتتا باليجتتادة العدتتكاعة فو بتتالحاب اتدتت  بعتتد  ستترااتجججةلنالزتتج  
داة واجرساعجتة الحاب العالسجة اسول   لجرزتسس  عالجتات وفحذتخة سجاستجة وادررتا

 ف(38)ونيا جةففف و جاها
احدرعتت   تتش ا   تتج فبدتتط ضعاحجهتتا عستتا عا هتتا الس فهتتا الفاحدتتج ستترااتجججةاالو    

"عمز و س اسرخداا اليشة لمشصش  إل  هتد  الدجاستة"ف واليتشة ه شتا ايرتد  ِ هتا  :هج
العتاا  بسعشاهتا سترااتجججةواال (39)اليشة الدجاسجة واالدرراداة والعدتكاعة والميا جتةففف

هتتج عمتتز و تتس استترخداا اليتتدرات والشستتائط الس راحتتة  تتج ِإحتتار عسمجتتة ض رهاِضمتتة يتترز 
تتشاخ اليتتاار  اإِلعتتداد والرخختتجط لهتتا  هتتد   متت  هتتاضت ِضتتس حاعتتة العستتل تعتتجس ص 

مجتتتا  تتتج زضتتتس الدتتتمز والحتتتاب ز الع   ستتترااتجججةاالو  ف(40)عمتتت  تحيجتتت  فهتتتدا  سجاستتتره 
عاحتتا الدجاستتة هتتج الشذتتا  التت ا يرعمتت   رحديتتد  تاِبعتتة لمدجاستتة وحاِبعتتة ِضشهتتا   تتِإذا

هتتتج عسمجتتتة ا رجتتتار الاتتتدائل والشستتتائل  ستتترااتجججةاالاسهتتتدا  العاضتتتة لمدولتتتة   تتتان 
فتتتتادة  تتتتج عمتتتتز الدجاستتتتة( والدتتتتشف  ستتتترااتجججةااللرحيجتتتت  هتتتت   اسهتتتتدا ف وِمني  )كس 
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ستا  ختة رتاِضمة لرحيجت  هتد  عا تل ِضشه  جتا )كس فادة  ج العمز العدتكاا( يرزتسس ع 
حشعتل الستدىف فضتا الرهرجتتر )كس فتادة  تج عمتز الدجاستتة( والرعالتة )كس فتادة  تج العمتتز 
ستتا فازتتا  يرزتتسشان  ختتة  ِإال َفحهتتا  ختتة تفرتتجمجة وضرششعتتة ترهاضتتل  العدتتكاا(  ه 

هتتتج  ختتتة رتتتاِضمة تحرتتتشا عمتتت   ستتترااتجججةاالالذتتتاِضمةف   ستتترااتجججةاالضتتت  الخختتتة 
تتل  استترااتجججفو عستتل  استترااتجججة ختتة   ختتط تفرتتجمجة )تهرجكجتتة(ف بسعشتت  فن ع 

يرزتتسس  خختتا  تهرجكجتتة فو فعستتاال  تهرجكجتتةف  زتتن  عتتس ذلتتر اكتتشن الهتتد  عمتت  
ناِ رتتتتا    تتتتج حتتتتجس اكتتتتشن عمتتتت  السدتتتترشى الرهرجكتتتتج ض حتتتتددا   االستتتترااتجججالسدتتتترشى 

ف عستتتا فن العدتتتكاا االدررتتتادا  فو فو وضرشِشعتتتا  ِستتتشاء  عمتتت  السدتتترشى الدجاستتتج  
تهشن ضحدودة   تج حتجس تهتشن  االسرااتجججم  ضدرشى الرخخجط حاجعة الحاعة ع

هتتج  ستترااتجججةاالحاجعتتة الحاعتتة عمتت  السدتترشى الرهرجكتتج ضاحتتة وض رعتتِددةف فا َفني 
اإلحتتتار العتتتاا لمرحتتتات واسهتتتدا  اسساستتتجة السخمتتتشب تحيجيهتتتا وتاجستتتة ذلتتتر ِإلتتت  

تهشن اإِلحار العاا  سجاسات وضاادا عاضة يرز االلرباا  ها  ج الرعاض ل   هج   لر
تتز الدتتمشت الرفاوضتتج وعشجهتت  وع حتتدد  س ة   هتتج حتتشخ ِضتتاتجاهاتتت  الائجدتتالتت ا احك 

الرخختتجط لشضتت   ختتط وبتتااضل العستتل لألهتتدا  بعجتتدة الستتدىف فضتتا الرهرجتتر  هتتش 
الرخخجط لمرشفج  و خشات العستل النزضتة لرحيجت  االهتدا  بفاعمجتة وعرخمتل ذلترن 

تل تحديد فَهدا  جبئجة فو ضاحم لهتا  استرااتجججةجة  وتحديد  ااضل زضشجتة لمرشفجت   وع 
 ف (41)الرهرجكات الخاصة  ها

 حتتتتار العتتتتااهتتتتج اإلِ  "التفاوضــــية ســــتراتيجيةاال" حفهتتتتز ِضستتتتا ستتتتا ن ِإني  فا   
س عتدادها لسشاجهتة ضجسشعتة ِضتلمرفتاوض وعترز إِ  حدد السدتار التائجةال ا ا   لمسفهشا

 فَهتتتتزن فَ   و الر ك تتتتدعتتتتدا  فوا الجيتتتتجس رغجتتتتاات والزتتتتغش   تتتتج دتتتتاو  تردتتتتز بعتتتتدالس  
ل والهذا عس تحاعات اش  عم  الرحد  اجا جة ت  الرفاوض اإلِ  اسرااتجججةضشجهات 

اشت  الرفتاوض الفعتا  ي   َفني  اى  عسا اسحاا  اس   فووتشجهات وردود  عل الخا  
لمرحات ضس السشدتا الحتالج ححتش الختا  اآل تا  تهاضِ  وجشدعم  ا رااض  فازا  
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س جسجتتتت  اسحتتتتاا  تدتتتتشعة ضياشلتتتتة ِضتتتت ِإلتتتت حتتتتاا  اس تتتتاى  هتتتتد  الرشصتتتتل اس فو
الرفتاوض  سترااتجججةالحتار العتاا ياشت  اإلِ  فنس السشخيتج له ا  مجة ضِ  رفاوضة الس  

 ة العاضتةالخخت الرفتاوض باحهتا استرااتجججةونسة ضتس ي مختث  ف(42)عم  ضشدا واحد
لائجدتتتة الرتتتج ا خختتتط الرتتتج ستتتش  ادتتترخدضها السفتتتاوض لرحيجتتت  فهدا تتت  ادة اِرتتتالس  

الفاعجتتتة فو سمتتتل الرهرجكتتتات العشاصتتتا    تتتج حتتتجس ت  لرحيجيهتتتا ضتتتس عسمجتتتة الرفتتتاوض
ادتترخدض ها السفتتاوض وعرحتتات  هتتا لرحيجتت  اسهتتدا  الائجدتتة لعسمجتتة  الجبئجتتة الرتتج

 ف(43)الرفاوض
س الخختشات حتة لمرفتاوض بسجسشعتة ِضتالشاجِ  سرااتجججةاالعسمجة وض   وتسا    

الرعمجتل الشدتاج   و وضت  الستدا ل الاديمتة  و سترااتجججةلنالعاا تحديد السد ل ن هج
 سكتتتس تيتتتداسهافالت الس  تحديتتتد الرشتتتاز    وف جتتتاا  صتتتجا ة السشدتتتا اسولتتتج  و لألحتتتداث

ذتتتاا يراحتتة عمتت  حِ الس   ستتترااتجججةاالتعرستتد  فنمتت  جاحتتل هتت   الخختتتشات  اجتتل  ِ و 
ف دتتترساةة وض  شرذستتتضعمشضتتتات  عتتتا  ازتتتسس تبوعتتتد السفتتتاوض بالسعمشضتتتات برتتتشرة ض  

س الساوحتتة  وعتتاى الرفاوضتتجة بيتتدر ِضتت ستترااتجججةاالتردتتز  فن س الزتتاورا جتتدا  وِضتت
س ذات استتترجابة ضاحتتتة يرخمتتتل تفهجتتتاا   تتتج عتتتدد ِضتتت استتترااتجججةعتتتداد ن إِ :"إِ  () تتتشلا

 س اجمت  تحديد ضا ترفتاوض ِضت نشهاالعشاضل تدهز جسجعا   ج حجاح السفاوضات  وضِ 
الت الرتج اسكتس تيتداسها  تج حالتة تحديتد الرشتاز  و   خا  وست وال ا سريام   شصف  حتن  

 وتيتتتتتشعز ت  تتتتتج السفاوضتتتتتات د  دتتتتتاعِ و لتتتتتس ا  فدتتتتتاعدت وتحديتتتتتد ضتتتتتس سج   الزتتتتتاورة 
 يتتتتا  اليتتتتشة والزتتتتعاز حِ شعوتيتتتت فنشتتتتاء السفاوضتتتتات  الرهرجكتتتتات الرتتتتج سردتتتترخدضها

 ف(44)"شد السفاوضاتاجحة لمخرز عِ الس   سرااتجججةاالو 
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  التفاوض استراتيجيات أنؽاع : السطمب الثاني
    ش يتتا  ِإلجهتتالشجهتتة الشذتتا  فتتة وذلتتر حايتتا  خرمِ الرفتتاوض ض   استترااتجججات ِإني    

لمدتمشت  وو يتا   فف دتارة( -) تشز اسرااتجججةو  شز(  -) شز اسرااتجججةشات لمهد  ه  
جاحتل وجتشد تهرجكتات  إلت  اى د اعجتة  هجشضجة وف   اسرااتجججاتشات الرفاوضج ه  

شتتتات ضتتتس وضتتت  (  وه  وفيتتتس)ضرتتت ( و)كجتتتا  استتترااتجججةك تارااتجججاالستتتتعرستتتدها 
 :(45)وعسا ا تج سضسس ضشهججس رئجدج تااالسرااتججج

 ذتركةمشيج السرمحة السُ  تِإستراتيجيا أواًل :
ت إذ فكمتا  فوايشا ه ا السشهل عمت  عندتة تعتاون  تجس حتا جس     ل حتا  اعستل ع 
عسكتتس و فف اسحتتاا  عا تتةلسرتتمحة   محسائتتتعسجتت  وزعتتادة هتت ا الرعتتاون و شهز عمتت  ِضتت

 عم  الشحش استج:ه ا السشهل  اسرااتجججاتهز تيدجز ف 
 لالتكامُ  استراتيجية(  0
ت فندرجتة  إلت تعشج تخشعا الرعتاون  تجس حا تج الرفتاوض        ستا شه  ل ضِ ارتا  ع 
 ل دد ارل اسضا ِإل  إحه سا اراحان رخرا  واحدا   ل رجء  ا  ج ع  لآل هسن  ض  

السرال  والفشائد والهجان الياحشحج فحجاحا  وذلر  هد  تعذجز االسترفادة ضتس ض شدضل 
ل ِضشهزف  ل الخمفتجالرهاض ت نوذلر عاا فحتد  تدائل نننتة هتج الفاص الس راحة فضاا ع 

نلهتتتتا س  ِ رابختتتتة ضرتتتتمحجة يتتتترز ِضتتتترفاوضتتتتة بإاجتتتتاد حتتتتد اسحتتتتاا  الس  )وهتتتتش دجتتتتاا فَ 
 إلتتت خرمفتتتة وبستتتا يتتتعدا ضكاحجتتتات ض  إِ س  تتتا ِضتتتضتتتا بحتتتشزة الختتتا  اآلضتتتس فادة االستتترِ 

اتادرة فحتد وال ا ايتشا عمت  ض  ) ل اسضاضجالرهاض   فوذراعة لمخا جس( تحيج  ضشا   ض  
ن ادترفجد فومضكاحجتات اسكتس  بعاتس ضاسحاا  السرفاوضة بالهذا عسا بحشزت  ضِ 

شتتترل جديتتتد عمتتت  ستتتاجل ض   إلحرتتتاج إلجتتت شهتتتا الختتتا  اآل تتتا الستتترعسا  ضتتتا احرتتتاج ضِ 
تتتت فو متتتتا (السِ  ذتتتتراعة  تتتتجس الختتتتا جس وذلتتتتر  رشستتتتج  السرتتتتمحة الس  ) ل اس يتتتتجالرهاض 

 ف(46) (ِإلجهافهدا  جديدة  فو السرفاوضجس بإضا ة حا  جديد
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  تطؽير التعاون الحالي استراتيجية( 8
الرفاوضتتجة عمتت  الشصتتش  ِإلتت  تحيجتت  ضجسشعتتة ِضتتس  ستترااتجججةاالتيتتشا هتت     

مجا الرتج تعستل عمت  تختشع ا السرتمحة الس ذتراعة  تجس حا تج الرفتاوض اسهدا  الع 
 :(47)ِضس ِ ن  سرااتجججةوتشنج  فوج  الرعاون  جشهساف وعسكس تشفج  ه   اال

: يتترز هتت ا عتتس حاعتت  ِإدشتتاخ الختتا جس السرفاوضتتجس  تؽســيع مجــاالت التعــاون   -
ستا دتد وصتل ِإلجهتا  تس الرعتاون  جشه   رشسج  ضجا  الرعاون ِإل  ضجاالت جديتدة لتز اك 

 فسابيا  
تيشا عم  االرتياء بالساحمة الرعاوحجة الرج اعجذتها :  االرتقاء بدرجة التعاون   -

حا تتتج الرفتتتاوض والستتتجسا فني الرعتتتاون استتتا ِبعتتتدة ضااحتتتل فهس هتتتا: ))ضاحمتتتة الرفتتتاه ز 
االتفاف  ج الافا ليزتاء  الس ذرات فو الرعا  عم  ضرال  ع ل اسحاا ف وضاحمة

وضاحمتتة ادِردتتاا عائتتد  فو  ذتتراعة السشفعتتة الس  وضاحمتتة العستتل عمتت  تشفجتت   السرتال  
تتتل هتتت   السااحتتتل ايتتتشا العستتتل ف د متتت  فو ضاحمتتتة تشفجتتت  السشفعتتتة الس ذتتتراعة(( و تتتج ع 

ِهتتتتز  تتتتج تختتتتشعا الرعتتتتاون  تتتتجس اسحتتتتاا  السرفاوضتتتتة واالرتيتتتتاء  الرفاوضتتتتج  تتتتدور ض 
 بالساحمة الرج اسا   هاف

 تعسيق العالقة القائسة استراتيجية( 3
 فوس الرعاون  جس حا جس كاا ضِ فَ عم  الشصش  لسدى  سرااتجججةاال   تيشا ه      

  افعندر  باآل  رعسج ز شه  ل ضِ ايشا ع   ِإذز ضرمحة ضا  تجسعه   فكما
 مجاالت جديدة ِإلى هطاق التعاون بسدتؽسيع نِ  استراتيجية( 4

فساستتتا  عمتتت  الشادتتت  الرتتتارعخج الخشعتتتل الس سرتتتد  تتتجس  ستتترااتجججةاالتعرستتتد هتتت    
ا ج الرفاوض ِضس حجتث  الرعتاون اليتائز  جشهستا وتعتدد وستائم  وتعتدد ضااحمت  و يتا  ح

ل ِضشه ساف وه شات و لمذا  سمشبجس ف  والس رغجاات الرج ضا  ها و يا  ليدرات وحادات ع 
 : سرااتجججةاالله   
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تشستتج  ِحختتاف الرعتتاون بستتد  ِإلتت  ضجتتا  زضشتتج جديتتد: وعيتتشا هتت ا اسستتمشب عمتت   -
تتتدة اسحتتتاا  السرفاوضتتتة عمتتت  االتفتتتاف  تتتجس  زضشجتتتة جديتتتدة ض دتتتريامجة  فو تهمجتتتا ض 

 الس يِامةف الس ددوزعادة الرعاون وجشج  ِ ن  
تشستتج  حختتاف الرعتتاون بستتد   ِإلتت  ضجتتا  ضكتتاحج جديتتد : وعتترز هتت ا اسستتمشب عتتس  -

  ا جديدفغاا ج رحاع  االتفاف عم  االحريا  بالرعاون ِإل  ضكان ج  
 )*(راعمشيج الِر  استراتيجياتثانيًا : 
الِرااخ  ج ضفاوضاتهز  اسرااتجججاتعم  الا ز َفني جسج  ضس ا سارسشن   

شاء عم  السدرشى الفادا فو الجساعج  واعرسادهز عمجها ِإالي فحهز اسارسشحها سَ 
دائسا  ساا  و ج الخفاء   ل فحهز  ج ض سارسرهز لمرفاوض بسشهل الِرااخ اعمششن 

 ج تعسج  السرال  الس ذراعة  ِإذ فني جبء عاجا ِضس ضكشحات ه    فحهز يا اشن 
عسمجة  ِإل ااخ عشذا ضشهل الِر ات اعرسد عم  الِخداخ والرسشع ف و االسرااتججج

 ااخ سجرغمل  ج  اسدشى عدة  حابجة  جها ِص  فوعسمجة عدكاعة  ِإحهاالرفاوض عم  
س الاجاحات والسعمشضات عس سكس ضِ كاا ددر ض  فايشا السفاوض بجس   فف إذرادا  وعِ 

فف فسعار   ترعم  بسشضشخ وضجا  الرفاوض)إحراج  ضاجعات اس االخا  
يا  دشت  وضعف  ( وع لر ضعمشضات عس حاجعة ورخرجة ه ا السفاوض وحِ و جاها

ز احاو  اسرخداا ه   السعمشضات وتشدجفها فنشاء الرفاوض عشسائل ضغط عم  ن  
 ف (48)الخرز

  : (49)عاآلتج راع فييمشيج الِر  يجياتاستراتهز فَ  فضا   
     اإلنياك )االستشزاف( استراتيجية (1

  وعخمتتتت  عمجهتتتتا التتتتاعج دتتتترخدضةس فهتتتتز فحتتتتشاخ االستتتترااتجججات الس  ِضتتتت تعتتتتد   
استرشبا  ودتا وجهتد  االسرشبا  الرفاوضج  إذ اعسل الس راشتج لهتا عمت  اسرااتجججة

  ا  ج عسمجة الرفاوض:وضا  الخا  اآل

 تتا ِإلتت  فرتتد درجتتة ض سِكشتتةف وعتترز ذلتتر عتتس حاعتت  الختتا  اآل وقــ استترشبا   ف ف
ترتتتل السفاوضتتتات ِإلتتت  حرتتتائل و الرفتتتاوض لرغختتتج فحتتتش  ودتتتا ض سكتتتس  تسديتتتد  رتتتاة
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لرحيجتت  ذلتتر: ))الرفتتاوض حتتتش  اآلتتتج ضحتتدودة ال دجستتة لهتتاف وعدتترخدا اسستتمشب 
تاحجة استرخداض  واسترعداد الختا  اآلوضدى ِإضك حفد ضادف الرفاوض  بت   ل تا لمرعاض 

الرفتاوض  تج جشلتة فو و وضدى إضكاحجة تشفج   لرعهداتت  الرتج اسكتس الشصتش  إلجهتا  
حتتش   ضالرفتتاو و جتشالت ف  تتاى حتتش  الرشدجتا والسجعتتاد الس شاستتل لميجتاا بالرفتتاوض  

ضكتتتان الرفتتتاوض الس حرستتتل واسضتتتاكس الاديمتتتة  الرفتتتاوض حتتتش  ضشضتتتشخ الرفتتتاوض 
 (فوفولشعات ضشضشعات الرفاوض الرج تز تحديدها(

رتد درجتة ض سِكشتة : وعترز ذلتر عتس حاعت  الختا  اآل تا إلت  ف ُجيد استرشبا  ف ب
هز بعشاصتتتا رتتتات  وِمرتتتغالب حاداتتتت  واستتترشفار عا تتتة  اااتتتت  وتخر  جتتتحفتتهمجتتتا و 

اليزجة الرفاوضتجة الذتكمجة الرتج ال دجستة لهتا عتس حاعت  ))ِإنتارة العياتات الياحشحجتة 
تتل عشرتتا ِضتتس عشاصتتا اليزتتجة الر تتل الس فرعمتتة حتتش  ع  فاوضتتجة وحتتش  ض دتتسجات ع 

ستتل والهِمستتات واسلفتتاُ الرتتج ت رتتام  هتتا ِعاتتارات وفستتز عتتل ضشضتتشخ   ضشضتتشخ والج 
ووضتت   احتتاضل  لمحفتتنت والستتعتساات الرتتحفجة وزعتتارة اسضتتاكس الرارعخجتتة  وزعتتادة 
غاا جتتتتة والرارعخجتتتتة واالدررتتتتاداة  االهرستتتتاا بتتتتالششاحج الفشجتتتتة الس عيتتتتدة الهشدستتتتجة والج 

ن تتز اتتااء الرتتج ستتجرز اسرذتتارتهز  جهتتا و اتتا  هتتا ِإلتت  حتتجس وصتتش  رفا الخ  وِمرجتتاء ال
 تشرهج جمدات الرفاوض دون حرججة حاِسسة((ف

: وعترز ذلتر عتس حاعت  ض سكشتة   ا ِإل  فرتد درجتةالخا  اآل أمؽالاسرشبا    ف ج
زعادة ض عدالت احفاد  وتهالجا اداضر  ومتعتاب ض درذتارع  حتشا  العسمجتة الرفاوضتجة  

ضا اس مم  ذلر ِضس تزجج  بادج الفاص السالجة واالدرراداة الاديمة الرج   زن  عس
كان ِضس الس سكس ان احرل عمجها لش لز اجمة ضعشا ِإل  ضائتدة الرفتاوض وعشذتغل 

 ستترااتجججةاالرحتتدة اسضاعكجتتة هتت   استترخدضا الشالاتتات الس    عمتت  ستتاجل السمتتا  هتتاف 
اليتتتتان  اتستتتتاعجش تتتتج )الدتتتتا  (  رجج تتتت عاء  تتتتج ضفاوضتتتتاتها ضتتتت  االتحتتتتاد الدتتتتش ج

س الدتتعا    عمتت  التتا ز ِضتتدتتش ججاهتتا ال ِ  الزضتتة الغتت اء الرتتج استتا   احرهتتازا   اضتتجالس
 ني فَ  الي إِ   لمحرتتتتتتتش  عمتتتتتتت  اليستتتتتتت  دتتتتتتتش ججااتفتتتتتتت   التتتتتتت ا عاضتتتتتتت  السرتتتتتتتاز والس  الس  



 
 

 

 [061] (37) 08 دراسات إقميسية                                                    مركز الدراسات اإلقميسية           
     

 

 تتتاى سمتتتة ف  ضتتس فا ع   يتتترز التتتد   بالتت هل  تتتدال   ني فَ السفاوضتتجس اسضاعكتتتان ارتتراحشا 
وعت لر  استرشبا  رصتجد الت هل لتدى الهتاضمجس وتيشعرت  عشتد وارتشخس وذلر  هد  

حفتتاف ايتتشا باإلِ  سحتت تهششلشججتتا  ا  رخمفتترج احتت  ال يتتبا  ض  جدهتتار االتحتتاد الدتتش جبغجتتة إِ 
جاتتار   اء رتتعا   وبالرتتالج إِ ن يهتترز بِغتتفضتتس  الزتتخز عمتت  الراستتاحة العدتتكاعة  تتدال  

ن ف عتتس راعتتة   زتتن  دختتاخ البِ  لتت إِ   س حفيتتات  احتتاضل الردتم  عمت  تحشعتتل جاحتتل ِضتت
متر السفاوضتات ن  تِ ساحمة وعدل الشدا  اااعة ِ تاسضاعكان اسرخدضشا تهرجر الس  

 فعم  حكشضر  الدش ججرجس جاحل الذعل لبعادة عشرا الزغط الدا مج ضِ 
 والتؽىيؼ التذتي  )التفتي ( استراتيجية (8

وتيتتشا عمتت   حتتث  ضتتشهل الِرتتااخ الرفاوضتتجة  استترااتجججاتوهتتج ِضتتس فَهتتز    
وتحديتتد  يا تتلالرفتتاوض الس    تتج  اعتت  والزتتعا يتتا  اليتتشةوتذتتخجث وتحديتتد فهتتز حِ 

ذلر يترز رستز سجاستة ضتاكاة  عاا  و احرساءاتهز وعيائدهز وضدرشاهز العمسج والخايج
تت شهز عمتت  السعمشضتتات  جتتا ل ذلتتر الختتا  لغتتاض الحرتتش  ِضتتلرفرجتتا وحتتدة تهاض 
ختدا ضرتال  الختا  السفتاوض الت ا ادترخدا ستا ابعزتهز بِ   تجالسعاو ة والر نجا 

  فسرااتجججةااله   
 خزاع(حكام الديطرة )اإلِ إِ  استراتيجية (3

ضكاحجتتتات الرتتتج تهفتتتل الدتتتجخاة عمتتت  حذتتتد عا تتتة اإلِ  ستتترااتجججةاالتيتتتشا هتتت      
اليتتتدرة عمتتت  الرششعتتت  والرذتتتكجل حاحجتتتة شاء ضتتتس متتتة عمتتت  جمدتتتات الرفتتتاوض ِستتتالهاضِ 

بحجث  اكشن عم  ضائدة السفاوضات  مارةات الرفاوضجة الس  اادر والرعديل والراديل لمس  
 تا وستا  الاتدء  تج الحاعتة وان ادتجا السفتاوض ل ضت  الختا  اآللشا سا  الرعاض  

و تت  الخاعتت  التت ا رستتسشا  لتت  حرتت  اكتتشن بسيتتدورحا الدتتجخاة عمجتت ف ف و ِضتتس حاحجتتة 
دائز ستتتتترعداد التتتتتجابة الرميائجتتتتتة والفشرعتتتتتة واالاليتتتتتدرة عمتتتتت  الحاعتتتتتة الدتتتتتاععة واالستتتتترِ 

لرفشعتتا الفاصتتة عمجتت   تتج ف تت   تتا ر ارتت   تت لر   تتداء الختتا  اآللمرفتتاوض  تتشر إِ 
اتتتادرة والدتتتجخاة عمتتت  عسمجتتتة الرفتتتاوض ِبس جسِمهتتتاف الحتتتاص  فو ِضتتتس حاحجتتتة زضتتتاا الس 
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 احرذتتتارا   شا  اياتتت  ستتتاكِ  فنبيتتتاء الختتتا  اس تتتا  تتتج ضاعتتتب الرتتتاب  التتت ا عمجتتت  عمتتت  إِ 
 حعخجها ل فرارة الرج للِ 
 شعػ(الدحر )الغزو السُ  تراتيجيةاس (4

السعمشضتتات  يتترز استترخداضها بغتتج الشذتتا عتتس حتتدرة فو دمتتة استترااتجججةوهتتج   
يترز  سترااتجججةااللهت    و يتا   تا الت ا يترز ضعت  الِرتااخ الرفاوضتجف عس الخا  اآل

تتت شذز لمختتتا  استتترخداا الرفتتتاوض الرتتتدرعجج  ختتتشة  ختتتشة لجرتتتا  عسمجتتتة  تتتبو ض 
حتتتتدرة السعمشضتتتتات واليجتتتتاا  رجسجتتتت  عا تتتتة  فوب الرتتتتسا بتتتتا رااف حتتتتاج  تتتتا  تتتتدء  اآل

ا ف ن تز ضعا تة الرفاوض الرسهجتدا ضت  هت ا الخت ِعااشة سكِ السعمشضات والاجاحات الس  
  عمتت  فن تشا  دتتجة  خجتتاة والرفتتاوض ضعتت بعتتاتفَهتتز السجتتاالت الرتتج اسرمتتر  جهتتا ض

دراتتتت  لتتت  ضجتتتاالت ف تتتاى تدتتترغاف وتدتتترشب  دن يرجتتت  إِ يرتتتات لشتتتا السجتتتا   جهتتتا وف
س  اعتت  دتتدرات  جتتا عاداتتة ِضتت اإلستترااتججةلهتت    وعرخمتتل الرفتتاوض و يتتا   ومضكاحجاتتت 

   ا بتان هت ا يترز لرتالح  هتشدشاخ الخا  اآلس حاحجة اليدرة عم  إِ السفاوضجس ضِ 
 فل ضاحمةادرججل لسا اخمل ضش   ج ع   فنن عمج  فو 
  حار(التدمير الذاتي )االنتِ  استراتيجية( 5

وهتتتج ورضتتتا  وفحتتتنا عتتتات س فحتتتاا  الرفتتتاوض فهتتتدا  وتخم  ل حتتتا  ِضتتته تتتلِ    
مسا عاحا هت   العياتات وع   (دات وضذاكل وصعشباتحدِ عياات وض  )ها ه  تشاجِ  جسجعا  
مسا زاد ا س الخا  وِمحااح  وِمحداس   باسِرحالة الشصش  ِإلجها ضهسا   ِ    رديدة ع 

هدفف وه شا عمج  فن  : ساه  و اخرار  جس  ديمجس  ِضس ج 
شهتتا   الشذتتا عتتس هتت   الخسشحتتات واسهتتدا  وارتزتتاء ضتتا اسكتتس تحيجيتت  ضِ صتتا  -
 الهد  الشهائج ل ف َعِد ِ وَ 
س تحيجتت  هتت   تسكشتت  ِضتت ضشذتتشرة حالجتتا   فوالاحتتث عتتس وستتائل جديتتدة  جتتا ضائجتتة  -

 دريالفاسهدا   ج الس  
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يتترز تتتدضجا  عتتس  َفني اسستتمشب المتتاحج  احتت  اجتتل  فتاتتاخس عتتان الخرتتز ِضتت ومذا  
خخخاتتتت  وتحختتتجز روحتتت  السعششعتتتة ومرادتتتت  ال اتجتتتة  ذتتتا  عا تتتة جهتتتشد  وض  إِ  حاعتتت 

 ف وتزجج  جهشد 
ضت  الجتجت الجسهتشرا  سترااتجججةاالهت    )ضارجاعا تاتذا(ودد اسرخدضا    

االيالشتتدا الدتتاا فنشتتاء ضفاوضتتاتها ضعتت    يتتد ر زتتا عتتل الزتتغش  الرتتج ضارستتها 
شض عمتتتجهز إال االحرحتتتار  تتتج هتتتشرا  ولتتتز اكتتتس فضتتتاا فعزتتتائ  السياتتتسالجتتتجت الج

الدجس عشسجمة ف جاة لهدل ت يجد الااعخاحججس والعالز لمزتغط عمت  رئجدتة التشزراء 
ايتتتتشا جسجتتتت  فعزتتتتاء الجتتتتجت  فنعاحتتتتا ترسشتتتت   إحهتتتتاغجتتتتا ضشدفهتتتتا   تتتتل الرتتتتج لتتتتز ت  

هت   الشستجمة واالحرحتار  بِإتاتاخالجسهشرا السياشض عمتجهز و جتا السياتشض عمتجهز 
 فزشه  الجساعج لمخنص ضِ 

رتتتتتاب س اله  ز ترتتتتتشجفها ِضتتتتتتتتتتت الرفتتتتتاوض تإلستتتتترااتجججا ف تتتتتاى  فحتتتتتشاخشتتتتتات وه    
 :(50)ا تجوعسا   والااحمجس

  (Win- Win) ؽزف -ؽزف استراتيجية .أ
العاضتتتة لمرفتتتاوض  تاإلستتترااتجججارتتتاب يتتتدرجشن س الاتتتاحمجس واله  ِضتتت عمجتتتاا  ِإن     

اوض عمت  فستاس الرفت فو(   تشز - تشزذترات )تحتا  لرتجس: ضتد ل الحتل الس   عتادة  
يتتدا ا   فن( Jeswal Salacuse(  وعحتتاو  ) دتتارة- تتشزس الخرتتشضة الحتتادة )ِضتت

تهتتتشن السفاوضتتتات عسمجتتتة  فن ضتتتاإمرفتتتاوض وهتتتش لستتتشدفجس لتفدتتتجاا  نيا جتتتا  لهتتت يس ا
عسمجتتة افتتشز  جهتتتا  فو(  تتشز - تتشزنلهتتتا )س  ِ اكدتتل ِضتت فنن الختتا جس ادتترخج  ِعتت

س هز ضعا ة فا ضِ س الس  السفاوضات  اح  ضِ  تادف دارة(   عشدضا  -جاحل واحد ) شز
كاتتا فيا تتل   تتان عتتان لتتدى فحتتد الجتتاحاجس دتتشة ضدتتاوضة الشتتشعجس اكتتشن السفتتاوض الس  

السفاوضتتات  عتتدي  ِإلتت بكمجتتاف اكتتشن لتتدى الجاحتتل اسضتتعا ضجتتل   تتااآلستتا لتتدى ضِ 
صتتتش   دون  تتتشز( اعتتت -وضفاوضتتتش ) تتتشز ( Win- Lose)  دتتتارة-ضشدتتتا/  تتتشز

 دتتارة(  -) شز تتج حتتجس يتتاى ضفاوضتتش نت ذتتكِ لمس   جتتة وحتتن  الرتتفية عسمجتتة تعاوح
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( تععتتتد  دضتتتتة Win- Win تتتائب) - تتتائب استتترااتجججة ف ِإني عسمجتتتة ضشاجهتتتة إحهتتتا
نت ذتكِ ذرات عمت  تحديتد وحتل الس  العسل الس   ِعااضرال  الخا جس ب  زل صشرة 

ن هتتتفجتتتد  جهتتتا لِ شتتتات عتتتدة دتتتاو  اعتتتد ضتتتس الس  اتفتتتاف  وه   ِإلتتت الرتتتج تعجتتت  الرشصتتتل 
ذتتكل نت  جتتا الذتتاهاة الرتتج ت  ذتتكِ عمتت  حتتل الس   ن اعستتن ضعتتا  فَ الختتا جس بتتن رتتر 

عتتتان الخا تتتان  ومذااتفتتتاف  وتحتتتا هتتت   الذتتتاو    إلتتت عياتتتة  تتتج حاعتتت  الرشصتتتل 
 تشز( هتش  -لة   تان ضتد ل ) تشزراادِ ية الس  س المِ عم  فساس ضِ  درعديس لمعسل ضعا  ض  

  ف(51)سااسسمشب اسضمل له  
 (Win- Lose) خدارة -ؽزف استراتيجية .ب

تتعمتت  فستتالجل إِ  ستترااتجججةاالتعرستتد هتت       ل بتت  حاتتا  الختتا  اس تتا والرنع 
الخا  ال ا ارسد  راة فحش  هش اسدشى وهش الفتائب  ني فَ والزغط عمج  وتفراض 

ال يتتترز تشلجتتتد نيتتتة عا جتتتة  تتتجس فحتتتاا  السفاوضتتتة  ستتترااتجججةاالاسكجتتتد  و تتتج هتتت   
تت باحتت  ادتتحل فوراف  اس تتارتتراا  والذتتر  تتج الختتا  ل حتتا  بحتت  االوعحتترفو ع 

  نئستتتتتةو الس  فس عتتتتتدا الهفااتتتتة ن الختتتتا جس بذتتتتتعشر ِضتتتتشتتتتت ف وعذتتتتعا ِعتتتتتالرفتتتتاوض ضِ 
 تج السفاوضتات  اسستشفهتش  فدام و عتان فحرججتة  فسشف الذخث ال ا حرل عم  

 تج السفاوضتات احت   اس زتلاذعا باالضرعاض وعذعا الذتخث الت ا عتان فدام  
 ضا جف هد اإلِ س الج  بيمجل ضِ  ف زلاحرل عم  السبعد وعم  صفية  نفكان اسكس 

 (Lose- Lose)خاسر  -خاسر استراتيجية .جـ
  ن الختا جس  تج السفاوضتات بالرشتاز  عمت  دجتاا ِعت سترااتجججةاالوتعرسد هت      

شتات ال اكتشن ه   عس بعج فهدا   السا شبة عس حاع  صتجغة الحتل الشستط بحجتث  
لتتتس اكتتتشن  ستتترااتجججةااللهتتت    ااخ الرفاوضتتتج  وحايتتتا  ج الِرتتتشررتتتا وال ضهتتتبوا  تتتض  

 فاةل اسحاا   اسِ اعد تحيجي  وهك ا تهشن ع  ل ضا ي  بسيدور فا حا  تحيج  ع  
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 (وأيؼ)متى( و)كيف  استراتيجيات .د
 ستترااتجججةاالس تهرجكتتات رتتاب ِضتتوهاتتان تعتتدان  تتج حذتتا ف متتل الاتاحمجس واله    

( تشختتتشا عمتتت  حجتتتب زضشتتتج ضياتتتش   وهتتتج ترزتتتسس )ضرتتت  استتترااتجججة الرفاوضتتتجة  
واسضتتتا الشادتتت   والس فاجتتت ة)الرتتتاا  نهتتتاس اسستتتالجل الرهرجكجتتتة وفهس  ِضتتت عتتتددا   فازتتتا  
 فداخ(حاب الذاهاا  والعدو   والحدود والخِ حاب الهادا  واالحدِ واالحدِ 
حجتتان عمتت  التتاوح  متتل اسَ ف تشختتشا  تتج    حهتتا( وفيتتس)كجتتا  استترااتجججة فضتتا  
اسسالجل الرهرجكجتة الرتج تشختشا  َفضاالسفاوضات اتجاها  وسمشعا   اا حسة الرعاوحج

درتتتتتاان إ و الرذتتتتتا   والتتتتتنفاالدرتتتتتاان و ذتتتتتارعة   هتتتتتج )الس   ستتتتترااتجججةاالعمجهتتتتتا هتتتتت   
 ف(52)  وفسمشب الخخشة  خشة(فرادات الخاف وض  
 لدمؽك السفاوضيؼ وفقاً  االستراتيجيات .ىـ
  تالية(و القأاليجؽمية ) ستراتيجيةاال .0

  تتاى اس   تااالستترااتجججس  تجس جسجتت  عدواحجتتة ِضتت فكمتا ستترااتجججةاالعتد هتت   ت     
ن فَ  إذ  ِضس وجهة حذا اليشاعة الس عرسدة عم  ضادف الهجتشا  جتا  وستجمة  ِضتس التِد اخ

حدتل   لمخا  السفاوض س الابسكس ضِ ددر ض   ف زللجة تحيج   الهد  اسساس
  وعدتتترخدا السفتتتاوض  تتتج هتتت    تتتااآللخا  سكشتتتة بتتتاكاتتتا  دتتتارة ض  ف تتتل وتحيجتتت  

عختاء السعمشضتات دهتار الغزتل  وعتدا إِ حادة واسترفبازعة  ومِ  فسالجل سرااتجججةاال
س السفاوضات  ودد تدرخدا حاب ضِ والدجخاة عم  جدو  اسعسا   والرهديد باالحدِ 

 ةف ك لر فسالجل  جا ف ندجة عالارشة والرجد  
  الدفاعية ستراتيجيةاال .8

 وفوضتتاع عمتت  دجتتاا السفتتاوض بالتتد اخ عتتس ضشدفتت   ستترااتجججةاالشا هتت   تشختت  
الت تيمجتتتل حجتتتز الرشتتتاز   ِإلتتت عستتتا تهتتتد   ِضتتتس دون المجتتتشء ِإلتتت  الهجتتتشا  الرفاوضتتتجة

س  تجس الذتاو  الرتج تزتخا حيتاذ   وِضتحياذ ضا اسكتس إِ إِ  إل  فوالسخمشب تيداسها  
 تتج حالتتة ضشاجهتتتة  فو  هتتج ضتتعا ضشدفتت ستترااتجججةاالهتت    فتاتتاخ إلتت السفتتاوض 
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الا اتتتتة  تتتتج ترتتتتحج  اسوضتتتتاخ  فو  تتتتا س الختتتتا  اآلالهجشضجتتتتة ِضتتتت ستتتترااتجججةاال
 ف(53)حا ذة عم  اسرساار العندة  جس اسحاا  السفاوضةوالس  
 التبعية استراتيجية .3

لخدضتتتة ضرتتتالح   تتتل  ستتترااتجججةاالس ال اعستتتل السفتتتاوض  تتتج هتتت ا الشتتتشخ ِضتتت  
و السشاجهتتة  فباخ لرجشتتل الِشتت  تتا الختتا  اآلضرتتال  يشحرتتا اهرساضتت   تتج تحيجتت  

الختتا   السشا يتتة عمتت  حماتتات نستترااتجججةاالدتترخدضة  تتج هتت   س اسستتالجل الس  وِضتت
س عخاء عمجتا ِضتواسرخداا فسمشب الربلا والخزشخ ومِ   ا  واإلصغاء لحاجات  اآل

 فالسعمشضات
 ضيةالتفاو  ستراتيجيةاالختيار إِ السطمب الثالث : العؽامل السؤثرة في 

الرفاوضجة الس شاِساة ِضس الس درمبضات اسساسجة  سرااتجججةاالا عد ا رجار    
ا رجار السفاوض  تعنا  جوالس ِهسة  ج العسل الرفاوضج وه   العشاضل ال 

حدل  ل تعنا فازا   ج ا رجار الرهرجكات اة الرفاوضجة الس شاسِ  سرااتجججةلن
راسرها بعشااة ت عدة عشاضل اجل دِ الس درخدضة عشد الرفاوضض و ج الشاد  ه شا

ات الرفاوضجة االسرااتجججعشد الس فاضمة واال رجار  جس ه   وف  ها  ج الح داان 
  :(54)تجباآلوالرج لخرها الاعج 

 حشخ وحاجعة ضشضشخ الرفاوضف 
 حشخ اسهدا  الرج ادع  ِإل  تحيجيها السفاوضف 

 حاجة السفاوض لمعسمجة الرفاوضجةف 

  لدى احاا  العسمجة الرفاوضجةفالسشروث الرفاوضج 

 تشدعات اسحاا  ذات االهرساا باليزجة الرفاوضجةف 

 ضااكب اليشة سحاا  الرفاوضف 

  اة والخااات الداِبية لدى الفاف الرفاوضجةفاالسهارات السرش  

 الدسات الذخرجة لمسرفاوضجسف 
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 الميا ة الرفاوضجة لدى فحاا  الرفاوضف 

 الشدا الس راح لمرفاوضف 

 ا  ج فنشاء الرفاوضفعة لمخا  اآلبة السرشداالسرجا  

  ِتفاففل  إفهسجة الرشصل إ 

  حاا  الرفاوضجةفالعندة  جس اس رسااراسفهسجة 

 الذاو  الاجلجة الس حجخة بالرفاوض )اليجشد الخارججة(ف 

 عل اسحاا  الشسجخة  ج السجا  الرفاوضجف  

 ضدرشى الفهز الس ذرات تجا  ضشضشخ الرفاوضف 

 عمشضاتجة السرشا اة لدى فحاا  الرفاوضفالسداحة الس 

  ترعم  بخخة العسل  سرااتجججةاالواسهدا ض   سرااتجججةاالض ااعاة الفاوف  جس
الذاِضمة الرج ادع  الفاع  الرفاوضج إل  تحيجيها  فضا اسهدا   ررعم  بالغااات 

 والرج هج فدر  الخسشح ال ا ي اعد السفاوض تحيجي ف

  ج  دااة الرفاوض لرهشن ضد ن  عاضا  لمشض  عاضة  اسرااتجججةتاشج 
ذات  رشصجة تشدجز ض  الهد  الس ااد  اسرااتجججةتاشج  زالرفاوضج وِضس نَ 

 تحيجي ف 

  ن ات الساحة ساالسرااتجججات الس عيدة والاحث عس االسرااتجججض ااعاة تجشل
وحدل  الساحة بدهشلة سرااتجججةاالِضس الرعل تعديل االول   جشسا اسكس تعديل 

 سجا العسمجة الرفاوضجةف 

  الشاِجحة هج تمر الرج تيشا عم  فساس ربط  سرااتجججةاالاجل الر عا ب ن
 اسحداث باسساابف
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 ميارات التفاوضالسطمب الرابع : 
 ستتتة جتتتدا  هِ س السشاضتتتج  والجشاحتتتل الس  عتتتد ضشضتتتشخ السهتتتارات الرفاوضتتتجة ِضتتتا     
ال ف و استرخداضهاالرفاوضتجة لرتال  ضتس اججتد لجتشالت تستاا ا تج إِ  عمجتاا   دتِهزوالرتج ت  

 تتج  فضتتاا   بخاصتتةوالرفاوضتتجة بعاضتتة شتتاء السهتتارات الدتتمشعجة بتتان  ِ  نس اليتتش د ِضتت  تت
ن الدمشت دد احراج لدششات حشعمة حر  يرز  اس   تج اإلحدتان  ااة الرعشبة س

 سشتتترل ِضتتتز  تتتان تشسجتتتة هتتت   السهتتتارات الدتتتمشعجة تحرتتتاج لشدتتتا وتتتتدرعل وال ت  س نَتتتوِضتتت
س الرجتتارب ِضتت وتت تجمة رِرتتدترساة ض  راستتة بعتج الحيتتائ    تل هتتج عسمجتتة ض  جتاد دِ ض  

 فسةرااكِ الحجة والخااات الس  
ن تتتشج  وال اسكتتس ال اسكتتس لهتتا فَ لعسمجتتة الرفاوضتتجة وال حاتتالا اليتتش ن بتتان ا   

يرحيتتت  ضتتتا لتتتز ترتتتشا ا لمسفتتتاوض صتتتفات وضهتتتارات  َفني اضتتتج لمختتتا جس الس   فتتتافلنت
وستتد  اآل تاعسهتت ا الشجتاح  وتعجشت   تتج تياعتل السدتا ات  جشتت  وبتجس تعهمت  لرحيجت  

المغتتتتاات الرتتتتج دتتتتد تحرتتتتل  تتتتج العسمجتتتتة الرفاوضتتتتجة  ولهتتتت ا  يتتتتد اهرستتتتا الاحتتتتشث 
هاسهارات الرفاوض بوالدراسات بِ  حجاح هت   العسمجتة  ودتد فكتد  ج إِ  ا  رئجد ن  عاضِ  عدي

 هردتتاا  هتتارات اكتتشن ض  بعتتج هتت   الس فنالاتتاحمشن والسهرستتشن بعمتتز الرفتتاوض عمتت  
عمتت  حتتشخ وعتتدد  ا  اتفادتترانجتتا  ولتتز اذهتا الاتتاحمشن وِ  فو  تتا اكتتشن  خاعتتا  والتاعج اآل

س اس عتا  الدتمشعجة والعاحفجتة ضجسشعتة ِضت حهتاب ِ مر السهتارات الرتج اسكتس وصتفها تِ 
فات الرتتتج احسمهتتتا السفاوضتتتشن سات والِرتتتس الِدتتتضجسشعتتتة ِضتتت فووالشفدتتتجة والساداتتتة 

 وف عتتتا حتتتداث الرغجتتتاات السخمشبتتتة  تتتج ستتتمشعجات إِ لهتتتا ادتتترخجعشن نس  ِ والرتتتج ِضتتت
ضتت   وعتترنءاستتا يشدتتجز و تهججتتا ستتمشعجاتهز الذخرتتجة بِ فَ اآل تتاعس  وعتت لر تغججتتا 

 ف(55)الساسشضة ل    تااالسرااتجججو وض  السفاوض 
حجتد   إذ ضتجةراب والاتاحمجس لرمتر السهتارات الرفاو ودد ا رمفا تحديدات اله     

فددتاا  ستاعةلت  إِ ساسجة دز السهارات الرفاوضجة اس  ف ش الرسس( ا ي عااس  الج) فن
  السعمشضتتات  وتاتتاد   رتا االتل واستترخداا السعمشضتات  وضهتتارة ضهتتارة تحمجت: )وهتج 
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رششعتتة ذات لستتاا بسعتتار  ضن  السفاوضتتات  وضهتتارة اإلِ وضهتتارة الجيذتتة والراعجتتب ِ تت
 ضهاراتو اة والسشاورة والرهرجر  اسِ شالس   سرااتجججةاال رساداعصمة بالرفاوض  وضهارة 

التتتدعرشر )حدتتتس    فضتتتا ف(56)(الرفاوضتتتج رتختتتاذ اليتتتاافوضهتتتارة   الهتتتنااإِلدشتتتاخ و 
اكتتتتتشن لمسفتتتتتاوض الججتتتتتد ضهتتتتتارات ججتتتتتدة عمتتتتت   ني فَ عمتتتتت  ضتتتتتاورة  جذتتتتتدد  وججتتتتت (

ن  ددرت  عمت  س  ِ ف وذلر ضِ  ابآو فبيدر  ضعا   االسرااتجججالسدرشعجس الرهرجكج و 
( والرتتتتتج ايرتتتتد  جهتتتتتا تمتتتتتر Super game الم عاتتتتة الس فزتتتتتمةدتتتتتسج  )ا   دارة ضتتتتاإِ 

ن ا  تت  فحاا هتتا فنشائهتتا حاجعتتة العندتتات  جستتا  جتتشهز فحها  س رتتنت الرتتج ِضتتالرفتتاع  
دتتااندتتريامج الاعجتتد عمتت  الستتدى الس   س اليجتتاا ب عستتا  العيتتل د ِضتتشتتا ال   تت  وه   تتج الح 

  بتتتالخاائ  عا تتتةوالرتتتحجة  التتتددج  والهتتتادا عمتتت  الاحتتتث عتتتس السعمشضتتتات الراضتتتة
نت ضتت  الخرتتز  نئستتة لرشدجفهتتا  تتج الرفتتاع  ات الس  االستترااتجججواليجتتاا  ريجتتجز حتتشخ 

تضِ  وجشد عدد  زن  عس ل حتا  ضعا رهتا وتحديتد ضتا س الادائل الرج يشاغج عم  ع 
 ف(57)لمسشدا حداها حايا  فشها وضا سكس تحيجي  ضِ ض  

 ِإلى ُمشعسة الِتجارة العالسية الِعراق انزساممفاوضات السطمب الخامس : 
يرزجات الساحمة اآلحجة ضسس الرحش  الرتدرعجج الت ا اذتهد  احدجاضا  ض  ض    

س االدررتتتاد الساعتتتتبا السشجتتتت  إلتتتت  العتتتااف  تتتتج سجاستتتتر  االدررتتتاداة واالحريتتتتا  ِضتتتت
 فشذستتتتتتتتتتتتتة الرجتتتتتتتتتتتتتارة العالسجتتتتتتتتتتتتتةالتتتتتتتتتتتتت  ض   حزتتتتتتتتتتتتتسااادررتتتتتتتتتتتتتاد الدتتتتتتتتتتتتتشف  دتتتتتتتتتتتتتار اال

شذستة اادل  ج ض  برفة ض   حزساااف حمل االددا العا  2004راا  /عاا  11 فج 
س والجتتشا يرفتتاوض ِضتت فالرجتتارة العالسجتتة وحرتتما ضشا يتتة السجمتتة العتتاا عمتت  داشلتت 

 ف(58)فجل الحرشص عم  العزشعة الدائسة

س تجتتتتارب التتتتدو  الرتتتتج شذستتتتة الرجتتتتارة العالسجتتتتة وِضتتتتس تتتتتارعخ ض  ادرذتتتتا ِضتتتت   
شذستتة الدولجتتة  والرتتج دتتد لس  لهتت   ا لنحزتتساا  بتت ن عسمجتتة الرفتتاوض إلجهتتا حزتتساا

العزتشعة  دتد تختاح دزتااا  كردتابا عيتلدة فعشاا  وعت لر الساحمتة الرتج تتسرد لع
ل واإللساا  ها والسهارة  تج الرعاض ت حراا االتدردعج  ادةوتحداات ج ا  ورنار  ةسة عدهِ ض  
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يدتتجز ت ِضستتا د تت  الااحتتث إلتت  فو اعيهتتا السفتتاوضالدولتتة  بحتتدونها ضتتس عضعهتتا والرشاتت
 :السخمل عم  الشحش االتج ه ا

لــى ُمشعســة التجــارة إِ  العــراق انزــسامِإدارة التفــاوض فــي قيــادة مفاوضــات أواًل : 
 العالسية

ة ساتتة دولتتة  س صتتمل وضهتتاا الد مشضاستتجة الخارججتتدارة السفاوضتتات ِضتتتج إتتت   
تجتتاوز  بغجتتةة س  جتتا  ِإلتت  تختتشعا ِإدارة تفاوضتتجة عفتتع كمتتا ِضتتولعتتل العتتااف بحاجتتة ف

لتتتت  إ حزتتتتسااج ضجتتتتا  دجتتتتادة ضفاوضتتتتات  لنالستتتتجسا  تتتتو   لامتتتتدحاكل الخارججتتتتة السذتتتتا
سترااتجججات تفاوضتجة دارة عم  ان تعرسد ه   اإلِ شذسة الرجارة العالسجة  وعشاغج فض  

دارة تفاوضتتتجة عفتتتشءة عمتتت  إن االعرستتتاد لتتت ا ال رتتتر  تتتج اليتتتش ن إِ  حتتتةفض رعتتتددة وضاِ 
 تج  ضتا  فستة الرجتارة العالسجتة هتش شذالعتااف الت  ض   احزتساالغاض دجادة ضفاوضات 

 عسمجتات الفاعت  الرفاوضتج برتشرة  وتشدتج  تشججت  لت   ااة االهسجة سحت  ستجعدا إ
التتتت ا ا دتتتتهل عسمجتتتتة  عمتتتت  الشحتتتتشعزتتتتاء الفاعتتتت   تتتتجس ف صتتتتحجحة وتشزعتتتت  االدوار 

 رجار فعزاء الفاعت  الرفاوضتج الرفاوض  عم  فن تعسل ه   اإلدارة  دااة  عم  ا
تتة ضشضتتشعجة دون رتتر ستتجعدا  الجتتة  ِضتتس الرحج تتب الذخرتتج وهتت ا  تتدور   و ت  فس 
 عم  فعزاء ض رخررجس  ج ه ا السجا ف عرسادهاالِإل  حجاح السفاوضات 

مجتت  فن اعستتل عمت  تختتشعا العشرتتا  عحيتت  فهدا ت   ن ا  راد العتتااف فومذا ضتا ف  
حتتة ت دتترخدا حاجِ  ستترااتجججاتاوهتتش السفاوضتتات عتتس حاعتت  إتاتتاخ لمشجتتاح  اسستتاس

 :(59)اتاالسرااتجججوِضس ه   السفاوضات    ج
دتتترخدا عشتتتدضا يتتتد ل ض رغجتتتا : وت   حتتتةرعاوِ  جتتتا الس   ضفاوضتتتة الا متتتدان استتترااتجججة ف1

ا  اعتد الختلت  ض رحتات  عشتدضا ي  إِ جديد ِإل  العسمجة الرفاوضجة وتغججا وضت  راكتد 
ن ضتتتاط ستتترااتجججةهتتت   اال تهرجكتتتاتس  شرتتتائل السفاوضتتتات  وِضتتت ر تتتا االستتترلمااآل
  ا  ف واالحدحاب  الس فاج ةو لشفة وعدا االحد اخ  ا



 
 

 

 [071] (37) 08 دراسات إقميسية                                                    مركز الدراسات اإلقميسية           
     

 

عمت  التاوح  سترااتجججةة : وتشختشا هت   االحالسرعاوِ  ضفاوضة الا مدان اسرااتجججة ف2
لتتتجة بالزتتتاورة تخاجيهتتتا  وستتتمشعا    جتتتد فن تجاهتتتااالرعاوحجتتتة سحتتتاا  السفاوضتتتات 

ة لهتتتت   وباالتجتتتتا  حفدتتتت   واالستتتتالجل الرهرجكجتتتتعمتتتت  ض خرمتتتتا السشادتتتتا الرفاوضتتتتجة 
  خشةف -سمشب  خشة فراف الخاف وفذراعة هج ض  الس   سرااتجججةاال

عمتتت  عتتتدد ِضتتتس اسستتتالجل  ستتترااتجججةمة : وتشختتتشا هتتت   االالذتتتاضِ  ستتترااتجججةاال ف3
د والمتتجس وضتتا  جشهستتا ِضتتس فستتالجل ضشضتتشعجة تتتد    عمتت  التتاوح  الرهرجكجتتة  تتجس الرذتتد 

اعة ِله تل حتا  ِضتس اسحتاا   الرعاوحجة  ج السفاوضات واالاستان باسهتدا  الس ذتر
عمت  حستط الرفتاوض وددتة  رستادااعالت تيتداز الرشتاز   سرااتجججةوضس تهرجكات ه   اال

 رفاوض عمجهافمة الس  ذكِ تعيجد الس  

جتل دعتز العتااف اعرستد عمت  س فالرفاوضتجة ِضت سترااتجججاتاالحجاح ه    ني إِ    
عجشتتة ض   بخرتتائث ل وجتتشد ضفاوضتتجس حتتاجحجس يرسرعتتشن  ا رتتاو  ض عجشتتة  ضمتتاتتتش 
سهارة ب بِ والرسج    راسة  وتسحجثس دون دِ اة  خشة ضِ س اإلدداا عم  فشها الح ر ضِ ضِ 

لستتتتتتاا بسعتتتتتتار  ضرششعتتتتتتة ذات صتتتتتتمة السعمشضتتتتتتات  واإل واستتتتتترخدااجستتتتتت  وتحمجتتتتتتل 
 بالرفاوض  وضهارة اتخاذ الياار الرفاوضجف 

رااتجججاتها ت حيتتت  حجاحتتتات  تتتج استتت ني لعاادجتتتة فوِمذا ضتتتا اردحتتتا لمسفاوضتتتات ا   
ضتتتات عمتتت  احهتتتا ضذتتتاوخ تعتتتاوحج  الن الرفاوضتتتجة  عمجهتتتا فن تشذتتتا ِإلتتت  فا ضفاو 

اخ الختتا  اآل تتا دتتهل ادشتتعمتت  الرفتتاوض  تتاوح تعاوحجتتة ا   حا تتج الرفتتاوضداتتا  إِ 
ن ذلتتر ال اعشتتج الرخمتتج دا  اسكتتس تيدتتجسها بالردتتاوا   جتتد فلتت   متتشم فهتتبالدتتعج إ

دتاان دجة  واس    تج اعس االتجاهات الرشا    فهسجتة الس شادذتة والِحتشار الت ا عتس لح 
حاعيهستتا ادتترخج  الختتا  السفتتاوض ضعا تتة عفتتاءة ووستتائل الختتا  الس يا تتل وهتت ا 

ن الرفتاوض س الجديا بالت عان فف وضِ حجا   ج الرفاوضسج حي  ِإحجازا  تعاو  دون رر 
يال  الن ضا  تات دتد ضتات واحيزت   بالس در ال يشرل عم  الساضج  ل هش الرباا  
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س دتريال  متز يرحتدد وبت لر يرتج  سحتاا  الرفتاوض ِإحيتاذ وض عالجتة الهمجتا ِضتضا الس  ف
 عمية  وهش ضا احراج  العااف  ج ه   الساحمةفالسذاكل والسشضشعات الس  

باإِلضكتتان ِإاجتتاز فهتتز ضبعتتات وجتتشد ِإدارة تفاوضتتجة عفتتعة ليجتتادة ضفاوضتتات و   
 : (60)باحها سرزسس تحيج  االتجشذسة الرجارة العالسجة ل  ض  العااف إِ  احزساا

 تت  هتارة واسستاس الهفتاءة والخاتاة والسفعزتاء الفاعت  الرفاوضتج عمتت  ف رجتار ا ف1
دتتتتاان حجتتتتاح  نجا عاجتتتتا  تتتتجالرحرتتتتجل العمستتتتج لألعزتتتتاء ِلستتتتا لتتتت  ِضتتتتس تتتتت   تتتتج الح 
 السفاوضاتف

ِضتس  هز الرفاوضتجة واإلسترفادةزعتادة دتدراتِ ضتج بغجتة عزاء الفاع  الرفاو تدرعل ف  ف2
 لس ريِدضة  ج ه ا السجا فالدو  ا

حتش  ضشضتشخ  لامتشرة إتفتاف عدة يراحاتساد حمش  وض  اليدرة عم  الرخخجط واعرِ  ف3
تتتت    تتتتج وضتتتت  االستتتترااتجججات والرهرجكتتتتات النزضتتتتة لامتتتتشم الهتتتتد  الرفتتتاوض والرعس 

 س العسمجة الرفاوضجةفالساجش ضِ 

هز  تتتت  بتتتتآرائز واسهزتتتتاء الفاعتتتت  الرفاوضتتتتج وتتتتتشججهعالرشدتتتتج  الهاضتتتتل  تتتتجس ف  ف4
 هزفيراحاتِ وض  

  زن  عستشذجز وتشفج  وتيشعز وض رابعة السفاوضات لردهجل العسمجة الرفاوضجة  ف5
 شاسلفنكها سمخة اتخاذ الياار الس شاسل  ج الشدا الس  اضرِ 

 ةلشجتتاح فاتت عتتد التتاعس التتائجة تتان اإِلدارة الرفاوضتتجة ت   متتر السبعتتاتل تِ ه تتوحذتتاا  لِ   
 ضفاوضاتف
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لـى ُمشعسـة العـراق إِ  انزسامدارة التفاوضية في قيادة مفاوضات ثانيًا : غياب اإلِ 
 جارة العالسيةالتِ 

  تتجفصتتا  الرفتتاوض ضجتتداحا  ض ِهستتا  ِضتتس السجتتاديس العمسجتتة ذات الرتت نجا الجتتشضج   
س فجتتل حتتل السذتتاكل كا تتة السدتترشعات الفاداتتة والجساعجتتة وحرتت  الدولجتتة ِستتشاء ِضتت

ات فو لبعتتتتادة الرفتتتتاه ز وِمداضتتتتة الرتتتتشازن  تتتتجس لامتتتتشم اسهتتتتدا  والغااتتتت والِخن تتتتات فو
ن  جتتاب اإِلدارة الرفاوضتتجة الرتتج تدتتع  ِإلتت  تخختتجط   لتت لر  تت السرتتال  الس ذتتراعة

 ات  فكاتا ض ذتِكمة وتحتد  يشاجت  فا عد  وتشذجز وتشفج  وتيشعز وض رابعة السفاوضات ا  
 ضفاوضاتف

ا  دجتتتادة ة  تتتج ضجتتتن ضدتتتاوا  جتتتاب اإِلدارة الرفاوضتتتجن إِ وباإِلضكتتتان اليتتتش    
 تتج تذتترجا اآلراء  شذستتة الرجتتارة العالسجتتة تهستتس  لتت  ض  العتتااف إِ  احزتتسااضفاوضتتات 

عزتتتتاء الفاعتتتتت  الرفاوضتتتتتج وعتتتتتدا تشذجسهتتتتتا  هتتتتار والس يراحتتتتتات الس يِدضتتتتتة ِضتتتتتس ف واال
الياار  وه ا  ذتخاالرشجج  والرشدج   جس اسعزاء و جاب سمخة وتشحجدها و يدان ا

لت  الِعتااف إِ  احزتسااا السفاوضات  والسجسا فن ضفاوضات كم   سجعنا سماا   ج سج
ِإدشتتاخ  عمتت ا عمتت  عفتتاءة فعزتتائها ودتتدرتهز عاجتت شذستتة تعرستتد عمتت  ححتتش  هتت   الس  

بخرشصتجة دتاو  العتااف والرفتاوض عمت  عتدا  فعزاء ض شذستة الرجتارة العالسجتة
تتو الياتتش  بِ الت جشهاعتتة فتيتتداز تشتتاز   لرتتج تزتتا شذستتة  والستتجسا تمتتر ال ضخالتتل الس  ك 

فو ر ت  التدعز الحكتشضج عتس  س  جشها  رخرة اليخاخ العتاابسرال  العااف  وضِ 
 ف(61)حراج البراعجاإلِ 

د اليخاج شذسة الرجارة العالسجة تعسل  ج زضس الرفا  ن ض  ن إسا سا حدرشرل ضِ    
وهجسشتتة الشالاتتات السرحتتدة عمتت  اسوضتتاخ الدجاستتجة واالدررتتاداة العالسجتتة  جعمهتتا 

شذستتتة الااضجتتتة إلتتت  سن فهتتتدا  الس    رحتتتدة وحمفائهتتتاالشالاتتتات الس   ترتتتل  تتتج  دضتتتة
حاعتتتة الرجتتتارة ور تتت  التتتدعز الحكتتتشضج عتتتس اليخاعتتتات االدررتتتاداة  ور تتت  الحسااتتتة 
وتخفجج ومزالة الاسشا الجساعجة  سش  لس تخدا ادرراداات الدو  الشاضجتة سحهتا 
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شتتا ة ة اسستتعار لهتتج ت  زتتشخفِ شرجتتات الرتتشاعجة والبراعجتتة الججتتدة والس  ال تسمتتر الس  
ضتتتة والتتتدو  الحديمتتتة الررتتتشج  عالرتتتجس ريدِ س التتتدو  الس  ضتتتة ِضتتتالازتتتائ  والدتتتم  اليادِ 

شذستتة ن التتد ش   تتج عزتتشعة الس  فبجتتة وتتتايشانفف و جاهتتا  عستتا تاتتجس وعشرعتتا الجشش 
ستتجادة الدولتتةف وضتتس فجتتل ومصتتنحات سجاستتجة وادررتتاداة تستتة  يرخمتتل إجتتااءات

ااعتتتتج ضتتتتة فن ت  ريدِ االدررتتتتاد العتتتتالسج  عمتتتت  التتتتدو  الس  تحيجتتتت  العدالتتتتة والشهتتتتشض ب
اسوضتتاخ الدجاستتجة واالدررتتاداة لمتتدو  الشاضجتتة والستتجسا العتتااف وضتتا استتا بتت  ِضتتس 
داو  ادررتاداة وسجاستجة صتعاة  ت دتاعد   تج الحرتش  عمت  ضيشضتات الرشسجتة  

 .وتعخجها الساوحة  ج ضجا  حسااة ض شرجاتها البراعجة والرشاعجة الشارلة
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 الخاِتسة
الرفاوض الدولج ِبك ل تاعا  ِلسا ذ ِكا ساِبيا   ج ضرس الاحث  دعشحا حيش ن إن    

وض ِهسة ِضس فدوات  فساسجة فداة   ا عد ضا يرزسش  ِضس ضداوضات وتشاز الت ض رااِدلة 
تدشعة الِرااعات الدولجة  وِضس فَهز ودائا العسل الد مشضاسجف عسا ا سمل 

ح  فولة وددرات اليائسجس عمجها  عسا السحر الائجة لهفاءة د مشضاسجة الدالرفاوض 
باعاتها سمسجا ف ِإجااء ضاورا تمجا ِإلج  الدولة لرحيج  ضرالحها وتدشعة حِ 

د ض ِهسة لرشذجز العندات  جس الدو  و ج دل الرخشر وتعي    الرفاوض الجشا فداة  
لدو  فصا  الرفاوض ِسشاء عم  وتششخ العندات والرهر نت الس خرِمفة  جس ا

 اف والعسل عم  دمجسج فو الدولج فداة  ض ِهسة  ج ِإحن  الشِ السدرشى السحمج فو اإلِ 
زعادة الرفاه ز والرفاع ل وِمداضة الرشازن  جس السرال  الس خرِمفة وبجس اآلراء والسرال  

 ف ااتالس رااِدلة وبجس الحيشف والشاجِ 
لرفاوض وتخشعا السهارات الرفاوضجة فضا ض ِهز جدا   س ا تيانا ني ن إرر وال   

 ااد ل ض  اس ج الرعاض   ز ارتاا  ودجفرها ض ااراة  حك  دارة بِ والسجسا  ج ضجا  اإلِ 
شار الرفاوضج  ج اتخاذ الياارات هسجة الحِ ف   ج الح داان   دارة اسوعم  ه   اإلِ 

رفاوض دد ال ا تج  ج جسج  هدا  السشذشدة  وِضس ه شا حجد فني الل  اسَ إِ وصشال  
و عدا ف حهجارواالالفذل  ل إِ الحاالت بالشجاح  هش ض عاض  ج عمجا ِضس اسحجان 

فها ض دايا   ج ن ا  فاجل  الهاءشا  ان السفاوض س ه    وضِ تفافال  إِ الرشصل 
  ضاض   فاف  ل  اتِ إِ شد الفذل  ج الرشصل عِ  تخاذ اسكس الررا  الس شاسل ال ا ا

 ذل  حرساالتال ض  د حفد   ج الرفهجا والررا   لمرعاض  ا عمج  فن اعف
 فها عجا يرعاضل ضع ف ز ا  ذلر ن   احدث   حجسالسفاوضات  وال اجل االحرذار 

هتتتتتتدا  والخاعتتتتتت  هسجتتتتتتة عاجتتتتتتاة  تتتتتتج تحديتتتتتتد اسف الرفاوضتتتتتتجة  ستتتتتترااتجججةولن  
تتل االستترااتجججوفن ضمتتل هتت    اسهتتدا متتر لتت  تِ إِ والدجاستتات لمشصتتش   ات ت دتتاعد ع 

خداضها لرحيجتت  ستتالجل الشاجتتل استترِ عزتتش  تتج الفاعتت  الرفاوضتتج عمتت  ضعا تتة اس
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ب  تج الررتا ات والرزتار   زدواجاالل الشرائل السخمشبة وتشحجد جهشد الفاعت  وتجش ت
تهشن  ن  فهز  ج ضجا  السفاوضات س الس  ووضشح الامعة حش  ضا اجل تحيجي ف وضِ 

الرخختتجط والرشذتتجز  س حجتتث  وضتتج ِضتتدارة عفتتشءة تدتترخج  دجتتادة الفاعتت  الرفاإِ ه شتتات 
ت اسدواررابعة وتشزع  والرشفج  والس   ل  جس الفاع  الرفاوضج حدتل  اتاات ودتدرات ع 

 سافشه  ضِ 
العتااف  حزتساان عسمجة الرفاوض ال  ب رحفا   سا سا  ذعاعسكس االسرشراج ضِ و   

يجا الرجارعتة السعتا حتدد ضدتاراتها فساستا  ت   ني فشذسة الرجتارة العالسجتة ال يشاغتج ل  ض  إِ 
تدرهد  حسااة ن فد له   العسمجة     الدجاسجة الخارئة   ل ال عرااراتاالالاحرة فو 

س فهسجتة تتباض   كجتد تن  س ِ تف وعرز ذلر ِضتدريان  وض   ضرال  العااف الحجشعة حاضاا  
 دررتتتاداةواالشتتتاء السعسدتتتات الياحشحجتتتة ة  تتتج  ِ عسمجتتتة الرفتتتاوض ضتتت  الدتتتاعة والجتتتد

متتتة  رهاضِ الس   دررتتتاداةاالرستتتز وتشفجتتت  الدجاستتتات عتتتة الهفتتتشءة  و تتتج والسالجتتتة والرجار 
شتاء رابعة والريجتجز  بغجتة  ِ شاء ددرات اسجهبة الحكشضجة عم  الرشفج  والس  وع لر  ج  ِ 

  . ج العااف الجديد ءرحار والهاحسشذج ادرراد الدشف الس  
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 .075-97ص
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ـــــؽ شـــــيخة، أصـــــؽل التفـــــاوض،   (84) ـــــع، 8نـــــادر أحســـــد أب ، دار السدـــــيرة لمشذـــــر والتؽزي

ؽانـــب القانؽنيـــة فـــي إدارة . كـــذلغ أنعـــر: دمحم إبـــراىيػ دســـؽقي، الج80، ص8119عســـان،
 .86ص، 0995السفاوضات وتبرام العقؽد، مركز إدارة البحؽث العامة، الدعؽدية،

، ترجسة ومشذؽرات مكتبة 0لمسزيد أنعر : كيرت دبميؽ. مؽرتيشديؼ، ذكاء اإِلقشاع،   (85)
. كذلغ: ىاري ميمز، فؼ اإِلقشاع : كيف تدترعي انتباه اآلخريؼ 8100جرير،الدعؽدية،

 .8110، ترجسة ومشذؽرات مكتبة جرير، الدعؽدية،0ير آراءىػ وتؤثر عمييػ،  وتغ
رجـــب كـــريػ عبـــد اإِللـــو، التفـــاوض عمـــى العقـــد : ِدراســـة تأصـــيمية تحميميـــة ُمقاِرنـــة، دار  (86)

 .544ص ،8111الشيزـة العربية، القاىرة،
(27)  
Lewicki , R.J , Negotiating Strategically In Cohen, the Portable 

MBA in management, New York, 1992, PP. 174 -189. 

كيفيؼ كيؼ، السفاوض السثالي : ُكل ما تحتاج معرفتو لكي تشجح ِمؼ الجؽلة كذلغ أنعر: 
. كذلغ 38-36، ص0998، ترجسة حدؼ وجيو، مكتبة العبيكان، الرياض،0األولى،  

، السكتبة 0شعرية والؽاقع،  أنعر : إسساعيل صبري مقمد، العالقات الدياسية الدولية : ال
. كذلغ أنعر: مرطفى محسؽد أبؽ بكر، 848-835، ص8100األكاديسية، القاىرة،

-37، ص8115التفاوض الشاجح مدخل ِإستراتيجي سمؽكي، الدار الجامعية، اإلسكشدرية،
39 . 

 .09-06أحسد فخر، التفاوض، مردر سبق ذكره، ص( 88)
الخارجية ومشطق الحُكػ األمريكي، مردر سبق ذكـره،  تيري ل. ديبل، إستراتيجية الذؤون ( 89)

 .378-376ص ص
(30)
 Bruce John, Secrets of Successful Negotiation, Ten Tips For 

Successful Negotiation, Copyright,2000, P.12. Also: John L. 

Graham and Alma T. Mintu, Waymond Rodgers Explorations of 

Negotiation, Behaviors In Ten Foreign  Cultures Management 

Science, Vol.40, Janury1994, P.74-77. 
. 036فكرت نامق العاني، نحؽ إطار نعـري لمسفاوضـات الدوليـة، مرـدر سـبق ذكـره، ص (30)

كــذلغ أنعــر: شــؽقي نــاجي جــؽاد وعبــاس غــالي أبــؽ الــتسؼ، التفــاوض : ميــارة وتســتراتيج، 
لغ أنعــر: ُيدــرم عــامر عبــد الكــريػ الُعبيــدي، اثــر ِإدارة . كــذ45مرــدر ســبق ذكــره، ص

ـــة، رســـالة  ـــى ُمشعســـة التجـــارة العالسي ـــادة مفاوضـــات انزـــسام العـــراق ِإل التفـــاوض فـــي قي
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، 8119ماجدــتير)غير مشذــؽرة(، ُكميــة اإلدارة واالقترــاد، الجامعــة الُسدتشرــرية، بغــداد، 
 .01-8ص

، 8115السعيــد العربــي لمتخطــي، الكؽيــ ، حدــان خزــر، السيــارات التفاوضــية األساســية، (38)
 وما بعدىا. 3ص

حدــــؼ دمحم وجيــــو، ُمقِدمــــة فــــي عمــــػ التفــــاوض االجتســــاعي والدياســــي، سمِدــــمة عــــالػ  (33)
ومــا  85، ص0994(، السجمــس الــؽطشي لمثقافــة والفشــؽن واآلداب، الكؽيــ ،091السعرفــة)
 بعدىا.

 .وما بعدىا 01أحسد فخر، التفاوض، مردر سبق ذكره، ص (34)
دار الحكســــة لمطباعــــة والشذــــرل  0فاضــــل زكــــي دمحمل الدبمؽماســــية فــــي عــــالػ ُمتغيــــر،   (35)

 .404ل ص0998بغدادل
فكــرت نــامق العــانيل الشعريــة التفاوضــية وحــل الِرــراعات الدوليــةل مجمــة دراســات دوليــةل  (36)

 .38ل ص8110ل مركز الدراسات الدولية، جامعة بغدادل كانؽن الثاني00العدد
، دار وائـــــل لمشذـــــر والتؽزيـــــع، 8قـــــي تؽفيـــــق، مبـــــادض العالقـــــات الدوليـــــة،  ســـــعد ح (37)

 .359، ص8114عسان،
مــروان ســالػ العمــي، اإِلقميسيــة الجديــدة والِشعــام الــدولي: ِدراســة فــي التــأثير والتــأثر، دار ( 38)

 .389، ص8107الدشيؽري، بيروت،
أكـرم ديـري والييـثػ األيـؽبي، ، ترجسـة 8اندريو بؽفر، مدخل إلى اإلسـتراتيجية العدـكرية،   (39)

 .08، ص0977دار الطميعة، بيروت،
، دار الرقيػ لمشذر والتؽزيع، 0عبد القادر دمحم فيسي، مدخل إلى ِدراسة اإِلستراتيجية،   (41)

 .39، ص8115بغداد،
، 0988ُكمية العمؽم الدياسـية، جامعـة بغـداد،كاظػ ىاشػ نعسة، الؽجيز في اإلستراتيجية،  (40)

، 0ذلغ أنعر: مؽسى الُزعبي، ِدراسات في الفكر اإِلستراتيجي والدياسي،  . ك61-51ص
 .081-061، ص8110اتحاد الُكتاب العرب، دمذق،

، 0994، الريــاض،8حدــؼ ابذــر الطيــب، اإِلعــداد لمتفــاوض، مجمــة اإِلدارة العامــة، العــدد (48)
 .868ص
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ــات و  (43) ــاوض: ِإســتراتيجيات وتكتيك ــرحسؼ إدريــس، التف ــد ال ــ  عب ــدار ثاب ــة، ال ميــارات تطبيقي

 .869، ص8115الجامعية، اإلسكشدرية،
 كذلغ أنعر: . 74محدؼ َأحسد الخزيري، مبادض التفاوضل مردر سبق ذكره، ص (44)

Gavin Kenedy, Negotiate Any wearer, Hutchinson Business, 

London, 1989, P.145-151.  
يػ الُعبيــدي، اثــر ِإدارة التفــاوض فــي ُيدــرم عــامر عبــد الكــر حــؽل ىــذيؼ السشيجــيؼ أنعــر:  (45)

-58قيادة مفاوضات انزسام العراق إلى ُمشعسة التجارة العالسيـة، مرـدر سـبق ذكـره، ص
كـــذلغ أنعـــر: دمحم ســـعيد الحمفـــاوي، ِإســـتراتيجيات وأســـاليب التفـــاوض مـــع الذـــركات  .54

لتكشؽلــؽجي، الســؽردة، بحــث ُمقــدم إلــى مــؤتسر نقــل التكشؽلؽجيــا بأكاديسيــة البحــث العمســي وا
 .817-099، ص0986شبا  85-09القاىرة، 

 .80-81صص محدؼ َأحسد الخزيري، مبادض التفاوضل مردر سبق ذكره،  (46)
 49باربارا اندرسؽن، التفاوض الفعال، مكتبة اليالل لمشذر والتؽزيـع، القـاىرة، )د.ت(، ص (47)

 وما بعدىا.
ر بيشيســـا اخِتالفــات قيسيـــة ومرـــمحية، بانــو التعـــاُرض بـــيؼ طــرفيؼ أو أكثـــ الِرـــراع ُيعــرف )*( 

ويشخرطان في سمِدمة ِمؼ األفعال وردود األفعال اإلرغامية التي تيدف إلى ألحاق األذم أو 
الزرر بالطرف اآلخر، وسعي ُكل طرف إلى تععيػ مكاسـبو عمـى ِحدـاب اآلخـريؼ. لمسزيـد 

رم حسـدان، الـدار ، ترجسـة نزىـ  طيـب وأكـ0أنعر: تؽماس شيميشج، إستراتيجية الِرراع،  
 .8101العربية لمعمؽم، بيروت،

 ..79، ص8111عمي الحسادي، ال زلشا مع الديل الُسستشع، بيروت،  (48)
ُيدرم عامر عبد الكريػ الُعبيدي، اثر ِإدارة التفاوض في قيادة مفاوضات انِزسام العراق  (49)

مرطفى ر : كذلغ أنع. 54-53إلى ُمشعسة التجارة العالسية، مردر سبق ذكره، ص ص
محسؽد أبؽ بكر، التفاوض الشاجح مدخل ِإستراتيجي سمؽكي، مردر سبق ذكره، 

 .417-357ص
حؽل تمـغ اإِلسـتراتيجيات أنعـر: صـديق دمحم عفيـف وجـرميؼ حـزيؼ سـعد، التفـاوض الفعـال  (51)

. كــذلغ 33-04، ص8113، مكتبــة عــيؼ شــسس، اإلســكشدرية،7فــي الحيــاة واألعســال،  
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د الكـريػ الُعبيـدي، أثـر ِإدارة التفـاوض فـي قيـادة مفاوضـات انِزـسام أنعر: ُيدرم عامر عبـ
 .50-49العراق إلى ُمشعسة التجارة العالسية، مردر سبق ذكره ، ص

، 8111، ترجســة ومشذــؽرات، مكتبــة جريــر، الدــعؽدية،0جــؽرج فــؽلر، دليــل السفــاوض،   (50)
جتسـاعي والدياسـي، . كذلغ أنعر: حدؼ دمحم وجيو، ُمقِدمة في عمـػ التفـاوض اال018ص

 .083مردر سبق ذكره، ص
ـــة، ( 58) جيـــرارد إ. نيربشـــرج، أُســـس التفـــاوض، ترجســـة حـــازم عبـــد الـــرحسؼ، السكتبـــة االكاديسي

 .095-098، ص0997القاىرة،
ثابـــ  عبـــد الـــرحسؼ إدريـــس، التفـــاوض: ميـــارات وِتســـتراتيجيات، الـــدار الجامعيـــة لمشذـــر، ( 53)

 .841، ص8110اإلسكشدرية،
أحسد خميف الشؽفل ومجيد حسيد مجيد العمي، إدارة التفاوض : البدء مؼ الذات سمطان  (54)

. كذلغ 080، ص8100لسؽاجية التحديات، دار ابؼ األثير لمطباعة والشذر، السؽصل، 
أنعر: ُيدرم عامر عبد الكريػ الُعبيدي، اثر ِإدارة التفاوض في قيادة مفاوضات انزسام 

. كذلغ أنعر: 55-54السية، مردر سبق ذكره، ص صالعراق ِإلى ُمشعسة التجارة الع
حديؼ الدوري، فؼ التفاوض أسدُو وتطبيقاتو، مطبعة الجامعة الُسدتشررية، 

. كذلغ: حدؼ الحدؼ، التفاوض والعالقات العامة، 76-49، ص0984بغداد،
 .47-41، ص0998القاىرة،

، 0ح ِمـؼ الجؽلـة اأَلولـى،  كيفيؼ كيؼ، السفاوض الِسثالي: ُكل ما تحتاج معرفتـو لكـي تـشج( 55)
ومــا بعــدىا. كــذلغ أنعــر :  7، ص0998ترجســة حدــؼ وجيــو، مكتبــة العبيكــان، الريــاض،

وليام اورم، فؼ التفاوض: اختراق الحؽاجز في طريـق التعـاون، ترجسـة نـيفؼ غـراب، الـدار 
 وما بعُدىا. 85، ص0993الدولية لمشذر والتؽزيع، القاىرة،

، مرـدر سـبق يةواسـتراتيجالي أبؽ التسؼ، التفـاوض : ميـارة شؽقي ناجي جؽاد وعباس غ (56)
 .39ذكره، ص

حدــؼ دمحم وجيــو ، ُمقِدمــة فــي عمــػ التفــاوض االجتســاعي والدياســي، مرــدر ســبق ذكــره، ( 57)
 .48-44ص

شذم خميل، العراق ومشعسة التجارة العالسية بـيؼ طسـؽح االنزـسام وواقـع االقترـاد، مركـز  (58)
 : الرابط االلكتروني اآلتي ات االستراتيجية، بحث مشذؽر عبرالروابط لمبحؽث والدراس

   www.rawabetcenter.com/archives   

http://www.rawabetcenter.com/archives
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ُيدرم عامر عبد الكريػ الُعبيـدي، اثـر ِإدارة التفـاوض فـي قيـادة مفاوضـات انِزـسام العـراق  (59)

عالسيــة، رســالة ماجدــتير )غيــر مشذــؽرة(، ُكميــة اإِلدارة واالقترــاد، ِإلــى ُمشعســة التجــارة ال
 .081-009، ص ص8119الجامعة الُسدتشررية، بغداد،

 .081السردر نفدُو، ص (61)
مدح  كاظػ القريذي، انزسام العراق لُسشعسة التجارة العالسية : السزايا والسذاكل، مقال  (60)

 : اآلتي االلكتروني الرابط مشذؽر في وكالة انباء براثا عبر
 http://burathanews.com/arabic/studies/187793  

كذلغ أنعر : اكرم حدؼ، جيؽد جسيؽرية العراق لالنزسام الى جسيؽرية العراق، مقال 
 : الرابط االلكتروني اآلتيمشذؽر عبر 

 http://althakafaaljadeda.com/333-334/14.htm  

http://burathanews.com/arabic/studies/187793
http://althakafaaljadeda.com/333-334/14.htm
http://althakafaaljadeda.com/333-334/14.htm

