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تجدد االسترااتجججات الرفاوضتجة الحجتا اسستاس تج حجتاح فا ضفاوضتات
وهج تعكة وجهج الرفتاوض ععمتز و تس ِإذ تدترشد عمت اسصتش والساتادا العمسجتة
بجاح تتل الخات تاات والسه تتارات الذخر تتجة وه تتج تح تتدد الرر تتشر الع تتاا لمسد تتار الت ت ا
يشاغج فن تدتمه السفاوضتات وتذتسل عمت تحديتد اسهتدا والغااتات الساجتشة ِضتس
عسمجتتة الرفتتاوض والرهرجكتتات والدجاستتات السشصتتمة ِإلجهتتاف الرفتتاوض اسمتتل عسمجتتة
ضسارس تتة وه تتش يرخم تتل ِض تتس السف تتاوض فن اك تتشن واعج تتا وض تتدرعا لمسش تتاخ الرفاوض تتج
وهجكمجرت واستترااتجججر العسمجتة الرفاوضتتجة لهتا رتتاوحها ولهتا دشاعتتدها ولهتا دتشاحجس
ضعجشتتة ضاستتشضة ضدتتايا وعرحتترز عمت ضتتس يا تتل تتج شضتتها االلرتباا رمتتر اليشاعتتد
وتمتتر الذتتاو ف و ِضتتس هشتتا تتان ضهتتارات الرفتتاوض ال تت تج ِضتتس تاام وال اغشجهتتا العمتتز
وحتتد ومحستتا تت تج حرججتتة لمسسارستتة والخاتاةف وعسكتتس اليتتش ن ِإ ين حاجعتتة العندتتة تتجس
حا تتج الرف تتاوض تح تتدد ح تتشخ الس تتشهل السد تترخدا تتج العسمج تتة الرفاوض تتجة والس تتشهل
السدت ت ترخدا اح ت تتدد االس ت تترااتجججة السخر ت تتارة و ِض ت تتس ن ت تتز احت ت ت اسك ت تتس تششعت ت ت وتيد ت تتجز
االس تترااتجججات و ي تتا لمسش تتاهل السخرمِف تتة لمرف تتاوض ود تتد ت تتز الراعج تتب عمت ت ع تتل ِض تتس
اس ت تترااتجججات ض ت تتشهل السر ت تتمحة السذ ت تتراعة وض ت تتشهل ِ
الرت ت تااخ الس ت تتجسا وفن العند ت تتة
الرفاوضتتجة تتجس فحت اا الرفتتاوض ال تختتاج عتتس عشحهتتا إضتتا عندتتة ضرتتمحة ضذتتراعة
صااخ دائسة عم الرشا ة و ِ
فا تعاون فَو عندة ِ
العداءف
الكمِسات السفتاحية :السفاوضات الدولجة /االسرااتجججات الرفاوضجة /الرهرجكات
الرفاوضجة/السهارات الرفاوضجةف
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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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عم الا ز ضس فن الرفاوض هتش حيجيتة اجرساعجتة وستمشت اجرستاعج ضشجتشد
اإلحدان وتعاات ض ف ج ِ
ِضش فن وجد ِ
اإلحدان ِإالي فحت فصتا الجتشا احرتل فهسجتة
كااى ج دتل عرتا يردتز بالدتاعة والرغجتا والرختشر السرنحت اسضتا الت ا فحذتا
حاجتتة دشعتتة إل ت ِإاجتتاد وستتجمة يتترسكس ِضتتس ِ نلهتتا اس تااد ضتتس تاتتاد العديتتد ِضتتس
السشتتا وتاتجتتل العندتتة الراادلجتتة عم ت ححتتش احي ت الريتتاء السرتتال السذتتراعة ِضتتس
ِض تس ِجهتتة ناحجتتةف وبتتازت
ِجهتتة وعجفجتتة تدتتشعة السرتتال السرشا ِدتتة له ت ا الهتتد
السفاوضات عرخرث عمسج ضهشج ذا ضكاحة ِ
بارزة تج العندتات الدولجتة وتمعتل
دو ار ض ِهستتا يشاغتتج عمت ت السرفتتاوض فن يعدات ت بكفتتاءة عالجتتة ودائس تتا عم ت ضه تتارات
ودتتدرات عمسجتتة وعسمجتتة اكردتتاها ِعاتتا ِ
الد ارستتة والسسارستتة والرتتدرعل لرحيج ت هت ت
اسهتتدا ل ت لر فصتتا الرفتتاوض عمستتا ل ت فصتتشل وضاادئ ت واستترااتجججات وععرستتد
عم ت عتتل ِضتتس السعا تتة والسهتتارات والخا تاة ِ
الشاتجتتة عتتس السسارستتة والرتتدرعلف ِإذ فَن
حاجع تتة العند تتة تتجس حا تتج الرف تتاوض تح تتدد ح تتشخ الس تتشهل السد تترخدا تتج العسمج تتة
الرفاوضتتجة والستتشهل السدتترخدا احتتدد االستترااتجججة السخرتتارة و ِضتتس نتتز اح ت اسكتتس
تششع وتيدجز االسرااتجججات و يا لمسشاهل السخرمِفة لمرفاوضف
عمج ايشا الاحث عم ضذ ِتكمة ضتسا العديتد ِضتس الردتامالت و ِضشهتان هتل فن
الرفاوض عمز فا تس فا ستمشت؟ وهتل لمرفتاوض رتائث ورتاو ضعجشتة؟ وهتل
ب ِ
اإلضكتتان ِإحجتتاح الرفتتاوض دون االستترشاد ِإل ت استترااتجججة عمسجتتة؟ وضتتا هتتج تمتتر
االستترااتجججات؟ف وتيتتشا ِ
الد ارستتة عم ت اضتتجة ف ين االستترااتجججات الرفاوضتتجة تسمتتل
الحجتتا اسستتاس تتج حجتتاح فا تة ضفاوضتتات وهتتج تعكتتة وجهتتج الرفتتاوض ععمتتز
و ت تتس ِإذ تد ت تترشد ِإلت ت ت اسص ت تتش والسا ت تتادا العمسج ت تتة بجاح ت تتل الخات ت تاات والسه ت تتارات
الذخرتتجة تتن تفتاوض حتتاج تتدون استترااتجججة عمسجتتة تيتتشا عمجت ف و ِ
احخندتتا ِضستتا
ستتا تتتز تيدتتجز هجكمجتتة ِ
تار
الد ارستتة ِإلت ضاحمتتجس رئجدتتجسن تشتتاو الساحتتث اسو ِإحت ا
حذاعت ت تا لمسفاوض ت تتات الدولج ت تتة تخ ت تتاف الت ت ت ضفه ت تتشا الرف ت تتاوض وحذت ت ت ت وعشاص ت تتا
و رائر ت ورتتاوح ف جشستتا تعتتاض الساحتتث المتتاحج ِإل ت استترااتجججات الرفتتاوض
وتهرجكات زن عس الرخاف ِإل ضشضشخ السهارات الرفاوضجةف
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السبحث األَول
نحؽ ِإطار نعري لمسفاوضات الدولية

ج دل الذاو الس ِ
عاصاة الرج تعجذها الدو والسشذسات الدولجة ج الشدا
الحالج وضا تحسم ِضس تهديدات لها و اص وفهسجة وجشد ددرات تشا دجة إذا ضا
فرادت الاياء دهات فهسجة الدور ال ا تمعا عسمجة الرفاوض ج حجاة الدو
والسشذسات واس ااد بعد فَن فصا الرفاوض ضاورة حرسجة ج رر ضجاالت
الحجاة ِسشاء جس اس ااد فو جس الدو والذعشبف الرفاوض الجشا اعد فض اا حرسجا
ولعم السخاج فو السشف الشحجد لِسعالجة دزجة ضا فو الشصش ِإل اتفاف ضاف
وآلجل ِ
اإلحاحة ه ا السشضشخ تز تدمجط الزشء ج ه ا الساحث عم ضفهشا
الرفاوض وحذ ت وتخشر وراوح و رائر ف

السطمب األول  :مفيؽم التفاوض

اعد الرفاوض ( )Negotiationو ِ
احتدا ِضتس ف تاز صتشر الرفتاعنت االجرساعجتة
تتجس اس تااد والجساعتتات والذتتعشب ولمشدتتش عمت ضعشت الرفتتاوض والسفاوضتتات
الدولجة تز تيدجز ه ا السخمل عم الشحش استج:
أوالً  :مفيؽم التفاوض ُلغ ًة
ِإ ين لفذة السفاوضة فو الرفاوض-لغة -ضذرية ِضس الفعتل تاوض افتاوض اعشتج
"عي تتد السحادن تتات السعدا تتة ِإلت ت الرفاع تتل لح تتل ضذ ت ِتكمة دائس تتة"ف وعت تااد بت ت السد تتاواة

والسذارعة والرفاهز واس والعخاء( )1وتفاوض الذتاعكان تج الستا اعشتج ارتراعا
ج ت و اوض ت تتج اسضتتا فا جتتا ار وتفتتاوض اليتتشا تتج اسضتتا فا تتاوض بعزتتهز
بعز تتا( )2وعع تتشد فص تتل عمس تتة تف تتاوض تتج المغ تتة االحهمجبع تتة ( )Negotiateإلت ت
الهمست تتة النتجشجت تتة " "NEGOTIUMEوهت تتج ضاعات تتة ِض ت تس ج ت تبئجس هست تتا ()NEG
وتعشتتج ( Notعتتدا) والجتتبء المتتاحج ) (OTUMEوتعشتتج (ال ااحتتة  )Easeجكتتشن
السعشت ت الز تتسشج :فن عسمج تتة الرف تتاوض ترد تتز ب تتالرشتا فو ع تتدا ال ااح تتة ِإلت ت ح تتجس
الرشصل ِإلت اتفتافف وعمستة السفاوضتات بالمغتة االحهمجبعتة تعشتج العسمجتة الرتج تيتشا
عم ت اجرستتاخ حتتا جس فو فكمتتا ِإلج تااء ضااحمتتات هتتد الرشصتتل ِإل ت اتفتتاف حتتش
دزجة ضا()3ف
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ثانياً  :مفيؽم التفاوض اصطالحاً
ِضس حا ِمة اليش ن ِإ ين الرفتاوض عمتز حتديث لت فصتش وضاتادا جتاى تيشجشهتا ضتس
الخاتاات السرا ِ
اكستتة عاتتا العرتتشر ا رتتداء ضتتس فو ضعاهتتدة ستتنا دولجتتة ف ِاضتتا تتج

الرارعخ السرسممة ت(ضعاهدة دادش) جس الفااعشتة والحجمجتجس عتاا 1258داتل الستجند
وضا فعياها ِضس اهرساضات العمساء والدارستجس الرتج ال ازلتا تجتاا حرت يشضشتا هت اف
وتتتارة ف تتاى اعتتد الرفتتاوض شتتا ضتتس الفشتتشن بسعشت احت ضشهاتتة ذاتجتتة دتتد يرفتتشف جهتتا

بعج اس ااد بدال بعج االعراارات الذخرجة والذاو السشضشعجة حر فن
ذلر د بعج الهراب ِإل تاديد ِعاارةن "ِإن السفاوض الساها ي َشيلد وال ارش "()4ف
وتتتارة ر تتاى عتيد الرفتتاوض ِضهشتتة لهتتا حذسهتتا ودش ِ
اعتتدها اس ندجتتةف وهشتتات ضتتس عتتد
حا ة بسعش فحها حشخ ِضس العسل يباولت الفتاد لِستدة حشعمتة وتدتشد الخاتاة السرااكستة
لردعجز فعسال ()5ف

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

السفاوض ت تتات السحمج ت تتة تخرم ت تتا ع ت تتس الرف ت تتاوض ال ت تتدولج فو السفاوض ت تتات الدولج ت تتة
السفاوضتتات السحمجتتة تحتتدث عتتادة تتجس العستتا و ِ
اإلدارة فو تتجس رت ِتاعة ورت ِتاعة فو
جس الاائ والسذراا فو جس التبوج وزوجرت فف و جاهتاف جتد فن السفاوضتات الدولجتة

تحتتدث تتجس التتدو فو تتجس دولتتة ور تتاعة عالسجتتة فو تتجس شاعتتل السجرس ت ال تتدولج

اس تتاى()6ف ل ت ا ت ن بحمشتتا س تش

ايررتتا عم ت الرفتتاوض التتدولج فو السفاوضتتات

الدولجتتةف واحرتتل تاعجتتب الااحتتث عم ت ف تتاز الرعتتارعض ال تشاردة حتتش السفاوضتتات
الدولج تتةف و ِض تتس ض تتسس ذل تتر تعاع تتض ال تتدعرشر ( ه تتات ح تتاض الع تتاحج) لمسفاوض تتات
الدولجة بيشل ِ" :إحها وستجمة تدترخدا لرشذتجز العندتات الدولجتة ِضتس ِ تن تشسجتة هت

الخن تات فو ِ
العندات وتحيج السرال السذراعة فو ِضس ِ ن تدتشعة ِ
الش ابعتات
جس اسح اا السعشجة"()7ف فضا (رشدج حاجج وعااس الج) ج ِ
عا ان الرفاوض ب حت
عسمجة اترتا (تاتاد لمسعمشضتات) تيتشا تجس حتا جس وفكمتا جهتا تتشازن حدتاج تج
دتتشى وفحت اا الرفتتاوض وهتتج تعرستتد عمت ضاتدف اس ت والعختتاء التختتاذ ِ
سمدتمة ِضتس
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لمرشصت تتل ِإل ت ت اتفت تتاف ضعت تتجس تمرت تتبا ب ت ت اسح ت ت اا

السرفاوضة()8ف فضا (عمج صادف ف ش هجا) جعا السفاوضات ب حها "تااد التافا
تتجس دولرتتجس ضرشتتازعرجس فو فكمتتا بيرتتد الشصتتش ِإل ت تدتتشعة ِ
لمش تباخ اليتتائز جشهستتا
وعيتتشا بالسفاوض تتات عاض تتة الساعشنت تشن الد مشضاستتجشن لم تتدو اسحت ت اا ع تتس حاعت ت
ضاعشنجس ضرخررجس فو وزراء الخارججة وتعد ه الخاعية ف زل الخاف لردشعة
السشازعت تتات الدولجت تتة ست تتمسجا وفكمت تتا الخ ت تتاف رت تتجشعا لعيت تتد السعاهت تتدات واالتفادج ت تتات
الدولجة()9ف وهشات ضس عا السفاوضات ب حها ِ"حذتاا التختاذ اليتاار يررتا بستبعل

ِضس السرال السذراعة والس ِ
رعارضة لألح اا

السعشجة باتخاذ الياار()10ف

فضتتا عم ت صتتعجد اسد جتتات اسجشاجتتة شجتتد فن (ضااتتر تتدلا) ي ت هل لميتتش ن
َن فكمتتا تعتتارعض السفاوضتتات ِ
احرذتتا ار هتتش ال ت ا اذتتجا ِإل ت ف ي
ِإل ت ف ي
َن الرفتتاوض هتتش
"الرااحث ض حا ف ا هد الرااضج فو االتفاف"ف فضا ( تااون ججتاارد) جعا هتا
"ب حهتتا تاتتاد اس هتتار تتجس الشتتاس بيرتتد تغججتتا العندتتات وحجمستتا يمريتتشن لغتتاض
االتفتتاف هتتز يرفاوضتتشن"()11ف وع ت هل الهاتتتل ) )G. Kennedyوزضتتنم إل ت
تعاعتتض السفاوضتتات ب حهتتا تمتتر العسمجتتة السرعميتتة بحتتل ا ِلشتباخ تتجس حتتا جس فو فكمتتا
والر تتج ِض تتس ِ نله تتا اي تتشا الخا تتان (فو جسجت ت اسحت ت اا ) رع تتديل حما تتاتهز لغ تتاض
الرشصل ِإل تدشعة ضياشلة تحي السرمحة لِهل ِضشهسا()12ف
وضهسا اكس ِضس فَضا يادو إن الرفاوض :هش عسمجة ديشاضجة فو حاعجة تحدث

تتجس ح تتا جس فو فكم تتا تت تاتاط هت ت اسحت ت اا بسجسشع تتة ِضت تس السر تتال السذ تتراعة
وترعارض ج ضرال ف اى وعهد فحت اا الرفتاوض الشصتش ِإلت اتفتاف وحتل
ِ
الش تباخ وذلتتر عاتتا تيتتداز الرشتتازالت برتتشرة ض ِ
رياربتتة حدتتاجا لغتتاض تيمتتجث الفجتتشة
والشصش ِإل اتفاف اخدا ضرتال الجسجت ِضتس ِ تن استرخداا فستالجل االترتا
ااراة و ِ
الساا ِراة فو جا الس ِ
اسرخداا لغة ِ
الحشار الاشتاء وفستالجاها السرختشرة وتدتخجا
السهارات النزضة و ِ
اسرخداا االسرااتجججات السنئسةف

د .مروان سالػ العمي
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السطمب الثاني  :نذأة التفاوض وتطؽره

عم ت التتا ز ِضتتس دتتدا السفاوضتتات ععسمجتتة وحذتتا ِضش ت وجتتشد الخمجيتتة وعم ت ضتتا
الحيتتل البضشج تة ِإحهتتا فصتتاحا تتج عر تاحا ه ت ا والستتجسا بعتتد الحتتاب العالسجتتة
الماحج ت تتة ودج ت تتاا ضشذس ت تتة اسض ت تتز السرح ت تتدة ع ت تتاا 1945وازدا ت تتاد تذ ت تتابهجة العند ت تتات
والسرتتال الدولجتتة ذات فهسجتتة ضر ابيتتدة حر ت ف ي
َن بعتتج الهرتتاب فحمي تشا عم ت ه ت ا

العرتتا ت "عرتتا الرفتتاوض" بحدتتاان فن الرفتتاوض عستتل حجتتشا وضتتاورا لحتتل
حتتاالت الرشتتادج و ِ
الر تااخ زتتن عتتس عشح ت وستتجمة ض ِهستتة لراتتاد اآلراء واس هتتار
لمشصتش ِإلت حالتة ِضتس الاضتا و ِ
اإلدشتتاخ حتش السدتائل العالِيتة()13ف وضتا الرفتتاوض
منث ضااحل ضررابعة حر اكرسل ِإحار الشذاا العاا وه السااحل(:)14

أوالً  :مرحمة فؼ التفاوض
اسك تتس الي تتش ن ب تتان جت ت ور الرف تتاوض اسولت ت وج تتدت ضت ت وج تتشد ف جش تتا (ادا عمجت ت

الدنا) حجث رتاء

(ستاحاح وتعتال ) فن تاتدف حجاتت بتا رنء حجشستا د تل بت و

()15
ُّهستا
حشار تفاوضج ض الذجخان حجس وسشس ل ولبوجر
دتائن" :ضتا حهاك َستا َرب َ
()16
ِ
ي
ِ
وعرت ادا ربت
تديس"
عس ه
الذجاة ِإال فَن ته َ
شحا َضمهتج ِس فو تهشحتا ضتس الخال َ
َ
ِ
الخاستاة حتبو ادا وحتشاء ِضتس الجشتة ِإلت
وفكتل ِضشهتا وعاحتا حرججتة هت السفاوضتة

اسرض وضتا احستتل هت ا الشتتبو

تج حجاتت ِضتس ا تترنءف و ِضتس اولت الشدتتائ الاذتاعة

الرج تذها الرفاعل االجرساعج تجس الشتاس هتج درتة (دا جتل وها جتل) الرتج تاتجس
لشتتا ِ
عاداتتة التتاغج والحدتتد والذمتتز وعجتتا إعرتتدى احتتدهسا عمت اس تتا بيجتتاا دا جتتل

بير تتل ف جت ت ها ج تتل و تتج هت ت ا تر تتشعا لِس تتا تتج الحج تتاة ِضت تس ِ
صت تااخ وتع تتارض تتج
السرال حر جس اس شة ِ ضتا ايرزتج تخفجتا حدتت وِم ازلتة فستااب وال اكتشن ذلتر
ِإالي ِ
بالحشار لمشصش إل ِ شاء جدشر ِضس الرفاهز تيشا عم االتفاف و يتا لمسرتال
السذتتراعةف تشرتتا ه ت الساحمتتة إل ت اسستتمشب والرهرجتتر والسهتتارات الرتتج اسكتتس
عتتدها فدتتدا الس ااحتتل ِإذ اكرذتتا ِ
اإلحدتتان فستتالجاها وحشرهتتا ِض تس ِ تن ضحاو ارت ت
وضعاضنت ض اآل اعس ِضش دء الخمجية وحر اآلنف
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وعمجت ف ي
َن عشرتتا الرفتتاوض و عمت
تتج تتس ِإدارة اسزضتتات ِ
احخندتتا ضتتس فن الرفتتاوض تتج حتتد ذات ت تتس ود اراتتة و ا تاة
وضشها تتةف السف تتاوض الس تتاها ه تتش الت ت ا اك تتشن د ت ِ
ِ
الحت تشار الش تتاج
تاد ار عمت ت مت ت
والس ِ
رجدت تد شص تتش الخ تتا جس الس ِ
رفاوضت تجس (السرت ت ِزضجس) إلت ت ف ز تتل اتف تتاف احيت ت
وهتتش السفاوضتتة اذتتكل فهسجتتة جشهاعتتة

فدر ضرمحة لهسا()17ف

ثانياً  :مرحمة أدب التفاوض
تشرا ه الساحمة إل عسمجة الرعاجا اسد ج ِسشاء بالهمِسة فو بالاضب عتس
اإلحدتتان ِ
العسمجتتة الرفاوضتتجة ودتتد تتدفت ه ت الساحمتتة عشتتدضا اكرذتتا ِ
الهرابتتة وهشتتا

اجت تتل ِ
اإلد ت تاار ب ت ت ن االهرست تتاا دت تتد احرت تتل ت تتج تمت تتر الساحمت تتة عم ت ت تت تتدوعس حرت تتائل
السفاوضات ولجة ضجاعات وض ِيدضات عسمجة الرفاوض حفدهاف وتعد السعاهتدة الرتج
ع ِي تدت تتجس التتدولرجس الاتتا مجرجس (الكتتت واوضتتا) فدتتدا ضعاهتتدة تشصتتل الرتتارعخ إل ت
ضعا رهتتا وعِراتتا بالمغتتة السدتتسارعة وفوعتتل لآللهتتة ضتتسان تشفج ت ها وجعمهتتا ضحكستتة

لرحديتد الحتدود تجس التدولرجس السرشتازعرجس()18ف و ِضتس فرتها السفاوضتات تج الرتارعخ
ِ
اإلستتنضج تمتتر الرتتج جتتات تتجس (صتتنح التتديس اسيتتشبج) و(رعرذتتارد) دمتتل اسستتد
ِ ن الحسمة الرمجاجة المالمة عم الذاف ()19()1192-1191ف
ثالثاً  :مرحمة عمػ التفاوض
ِإ ين حي تتل الرف تتاوض عسشض تتشخ اعشت ت بجشاح تتل ِ
الشت تباخ ِست تشاء ع تتان ذا حاجع تتة
ِ
االهرساا الجديد ِضس العمساء والااحمجس ج
تجارعة فو اجرساعجة ليج دد ار عاج اا ِضس
العمشا ِ
اإلحداحجة ِضش دااتة سدتجشات اليتان العذتاعس ِإذ تاعتب هت ا االهرستاا عمت
ضتتاورة تختتشعا ِإحتتار حذتتاا اسكتتس ِض تس ضنءضتتة ِد ارستتة ِ
الش تباخ وا راتتار شس تتاحة

السشاهل الرحمجمجة والرجاعاجةف وععيد ه ا ضد ن لساحمة عمز الرفاوض ِإذ تيشا عم

تشذجا الساادا الرفاوضجة وتدع لمشصش إل دشاحجس عمسجة اسكس تخاجيها وهج
ضاحم تتة حديم ت ت جت تتدا ال ي ت ت اب هشت تتات ج تتد واس ت ت ضدت تترسا وِحي تتاش ضحر تتدا حشلهتتتاف
الرف تتاوض ل تتز اع تتد حشعت تا ِضت تس الخات تاة والسسارس تتة السعرس تتدة عمت ت السه تتارات الفادا تتة
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لمسفاوضجس ل فصا عمسا ل فصشل وضاادئ واسرااتجججات وتهرجكات الرتج اجتل
ضعا ره تتا واس تترخداضها ل تتدعز الخات تاة العسمج تتة لمسفاوض تتجس فا ف ي
َن الرف تتاوض فص تتا
اعرسد عم عل ِضس السعا ة والسهتارات والخاتاة الشاتجتة عتس السسارستة تج الرخاجت

العسمج()20ف

السطمب الثالث  :عشاصر التفاوض

تذرسل السفاوضات عم العشاصا اآلتجة(:)21

أوالً  :السؽقف التفاوضي
اعتتد الرفتتاوض ضشدفتتا حاعجتتا ايتتشا عم ت الحاعتتة والفعتتل ورد الفعتتل إاجابتتا وستتماا
تت نج اا وت ت ن اا وهتتش ضشدتتا تعاجتتاا ادتترخدا جت المفتتو والهمِستتة و ِ
اإلرتتارة والجسمتتة
وِ
العاارة اس ِترخداضا ددجيتا ذعجتا وتدترخدا ِضتس ِ نلت ضهتارات ودتدرات العيتل الاذتاا
ودهائ عا ةف

ثانياً  :أطراف التفـاوض
تجاا السفاوضات جس حا جس ودتد يردت ِحخادهتا لرذترسل عمت فكمتا ِضتس ذلتر
السرفاوضتتة عتتن وبتتجس اسَحت اا

حذت اا لرذتتابر السرتتال وتعارضتتها تتجس اسحت اا
الرتتج تتتاى ِإحهتتا ضر ت ِناة شرججتتة وتختتشر اليزتتجة الرفاوضتتجةف وعسكتتس تيدتتجز فح ت اا
الرفت تتاوض ِإل ت ت فح ت ت اا ض ِ
اار ت تاة وهت تتج اسَح ت ت اا الرت تتج تجمت تتة عت تتن ِإل ت ت ضائت تتدة
جتتا ضاار تاة وهتتج اسح ت اا

السفاوضتتات وتاارتتا عسمجتتة الرفتتاوض ومِل ت فح ت اا
الرج تذكل دشى ضا ِ خة العراارات السرتمحة فو الرتج لهتا عندتة داعاتة فو بعجتدة
َن تيشا دور ضعنا بالدمل فو ِ
بعسمجة الرفاوض وعسكس ف ي
باإلاجاب ج تخشر وسجا
العسمجة الرفاوضجة وعم حرائجها()22ف

ثالثاً  :مؽضؽع التفاوض
الرفاوض فاا عان حشع واليائسشن ب

فو فاا عان فح اا ال د فن يدور حتش
دزتتجة ضعجشتتة فو ضشضتتشخ ضعتتجس اسمتتل ضحتتشر العسمجتتة الرفاوضتتجة ِستشاء سجاستتج فو

ادررادا فو عدكااف
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رابعاً  :اليدف التفاوضي
ال ترز عسمجتة الرفتاوض ِضتس دون هتد فستاس تدتع اسحت اا إل ت تحيجي ت فو
الشص ت ت تتش ِإلجت ت ت ت وتشضت ت ت ت ِضت ت ت تس اجمت ت ت ت الخخ ت ت تتط والدجاس ت ت تتات وتد ت ت تترخدا اسدوات
واالسرااتجججات والرهرجكاتف

السطمب الرابع  :مراحل عسمية التفاوض

ِ
سمدتمة ِضتس الشذتتاحات والسشادتتا السرعت ِتددة الرتتج
تذتترسل عسمجتتة الرفتتاوض عمت
اسكتس ي
فن تتعدا ِإلت حالتة ِضتس الرذترا تتج الجهتد والشدتتا ضتا لتتز اكتس هشتتات ِإدرات
عسج وواس لفهز حاجعة السااحل السحددة الرج تسا ِ نلهتا السفاوضتات ووضت

الخختتط النزضتتة لمرحتتات تتج ع تل ضاحمتتة و ت ضرخمااتهتتا السحتتددةف وت سجدتتا عم ت ت
ذلتتر اسكتتس تيدجت تتز ض ااحت تتل عسمجتتة الرفتتاوض ِإل ت نتتنث ض ااحتتل ( خ تشات) فساستتجة

هج(:)23
أوالً ِ :
اإلعداد والتحزيـر لمسفاوضات
اجدد ِ
اإلعتداد والرحزتجا الججتد لمرفتاوض ضتد ن ِإسترااتجججا تج تحديتد ضنضت
الشرائل السرشدعة ِضتس السفاوضتات وتحيجت حرتائل ف زتلف وضت ذلتر تان عمجتاعس ال
اعجاون ه ا اسضتا فا اهرستاا وعتد مشن تج السفاوضتات ضتس دون فن اكتشن لتديهز
رفاوضةف وعترز ِ
ِ
اإلدرات الها ج فو السعا ة بِإسرااتجججات اسح اا الس ِ
اإلعتداد الججتد
لمرفتتاوض ِضتتس ِ تتن الرخختتجط لمرفتتاوض وا رجتتار الفاع ت السفتتاوض وتحديتتد المغتتة
والسك تتان السشاس تتل لمرف تتاوض وت تتدرعل السفاوض تتجس و جس تتا ات ت تج ر تتكل تشض تتجحج

لمرخخجط الججد لمرفاوض :

د .مروان سالػ العمي
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التخطيط الجيد لمتفاوض

تحديد األىداف السطمؽب تحقيقيا بذكل واضح
ومحدد
ُ

تحديد القزايا التي سيتػ التفاوض عمييا
السحيطة
تحديد عالقات التأثير والتأثر بالبيئة ُ
بالسؽقف التفاوضي

ِدراسة تمغ القزايا وجسع بيانات عشيا ُمقدماً
وتحميميا

ِدراسة الخرػ وجسع بيانات عشو وتحميميا
تقؽيػ مركز التفاوض تقؽيساً دقيقاً
السشاسبة لمتفاوض
االختيار الدميػ لالستراتيجية ُ

ضخخط تشضجحج ِضس ترسجز الااحث ياجس ج الرخخجط الججد لمرفاوض
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تاضمة وض ِ
السفتاوض الشتتاج هتتش الت ا يشذتتا برتشرة رت ِ
رهاضمتتة لمسشدتتا وعحتتدد
ضرادر دشت الرفاوضجة وضتعفها وضرتادر دتشة الختا اس تا وضتعفها وعجتا

يرفاوض وِمل فا ضدى ايدا الرشازالتف
وتسراز الي اارات السرعمِية بعسمجة الرحزجا لمسفاوضات ب حها فكما عينحجة ِضس
ِتمر الرج ترخ فنشاء السفاوضات إذ اكشن هشتات ضردت ِضتس الشدتا لمرفهجتا وجست
السعمشضتتات والرخختتجط عم ت عكتتة ضتتا اكتتشن عمج ت الشض ت فنشتتاء السفاوضتتات إذ
ترخت ت اليت ت اارات تح تتا ض تتغط حفد تتج والس تتجسا عش تتدضا تريج تتد اسحت ت اا

الد ش إل اتفاف ج ِإحار زضشج ضحددف

الس ِ
رفاوض تتة

ثانياً  :بدء السفاوضات

تذتترسل السفاوض تتات عمت ت عت تل ض تتا ارتتدر ِضت تس فَح تتد الخ تتا جس ض ِ
ررت تن بعم تتز

الخ تتا اآل تتا ه تتد

ص تتجا ة تر تتشر ضذ تترات لسذ تتاوخ اتف تتاف اد تتعجان لعي تتد ف

السفاوضتتات تاتتدف إذا ِبكتل اترتتا

تتجس الختتا جس بيرتتد تحيجت هت ا الهتتد ف وتاتتدف

السفاوضات عادة دعشة فحد الخا جس لآل ا بذ ن ِإ ااا عيتد ضدتريل جشهستا ولستا
كان اسصل ج الرفاوض و

ضادف سمخان ِ
اإلرادة هش الحاعة واال رجار الياعدة

الربضتتا عم ت عتتات فا ضتتس الختتا جس وال تعتتدو فن تهتتشن
فَ ين ه ت التتدعشة ال تاتتتل ِا
عستتن ضاداتتا ال يمتتبا فحتتدا

()24

ه تج ال تمتتبا صتتاحاها بالاتتدء تتج السفاوضتتات وال

تمبا اآل ا بياش الرفاوضف ِ
وباإلضكان اليش ن ِإ ين عسمجة دء السفاوضات ترزتسس
اإلع ت تتداد الجج ت تتد لمسفاوض ت تتات ِ
بع ت تتد ضاحم ت تتة ِ
سمد ت تتمة ِض ت تتس الس ااح ت تتل فو الخخت ت تشات

اسساسجة و ِضس فهسها(:)25

1ف االست تترااتجججة السدت تترخدضة والرهرجكت تتات السرت ت ِ
تاحاة لهت تتا  :هت تتل ضشدت تتا يرخمت تتل

اسرااتجججة ضعجشة وعل اسرااتجججة لها الرهرجكات الخاصة هاف

د .مروان سالػ العمي

استراتيجيات إدارة السفاوضات الدولية

[]341

2ف االستترخداا ال ت عج لمرشدجتتا  :الشدتتا دج تتد ضفتتاوض عم ت عتتل ضفتتاوض وعمجت ت
الرعاضتتل ضعت ت ت ت عاء جعتتا ضرت ت يرح تتدث وضرت ت يرشدتتا وضرت ت يه تتاجز وضرت ت
يرداهلف

3ف تشدجتتا اسستتلمة لخدضتتة الرفتتاوض الفعتتا  :السفتتاوض الشتتاج هتتش الت ا احتتدد
الهتتد ِضتتس فستتلمر ددتتة وتشدجفهتتا عم ت الشحتتش ال ت ا يتتدعز ضشدف ت وعشستتج تتاص
تحيج فهدا الرفاوضجةف

4ف االسرذتتارة والشستتاحة  :همج ت اا ضتتا يرخمتتل السشدتتا الرفتتاوض ض ت حتتا نالتتث
لسعاوحة السفاوضجس عم تدشعة ضا جشهز ِضس ِ ن ف
5ف رتتائث السفتتاوض وضها ارت ت  :السفتتاوض الستتاها يرحم ت بيتتدرات وضهتتارات
اص تتة تخرم تتا بالز تتاورة ِض ت تس ضشد تتا س تتاف ِإذ ترشدت تتا عالج تتة السف تتاوض ت تتج
ضسارستتر لعسمجتتة الرفتتاوض عم ت ضتتدى ِإلساض ت بالسهتتارات اسساستتجة لمرفتتاوض ِإل ت
جاحل السفاهجز والسعمشضات اسساسجة لمرفاوضف

6ف العند ت تتات ت تتجس اسحت ت ت اا

بالعند تتات جس تتا تتجس فحت ت اا

الس ِ
رفاوض ت تتة  :ترت ت ت نا السفاوض ت تتات ِإلت ت ت ح ت تتد عاج ت تتا
العند تتة الرفاوض تتجة وبِس تتا اد تتشدها ِض تتس ود فو تت ت نا

وعشعكة ذلر عم اسرساار السفاوضات فو احيخاعهاف

7ف العشاا تتة بر تتجا ة االتفاد تتات والعي تتشد  :الر تتجا ة الد تتمجسة يرات تتل عمجه تتا ع تتدا
حدوث ضذاكل فنشاء تشفج هاف

8ف االلرتباا بساتتادا الرفتتاوض الفعتتا  :و ِضتتس فهتتز ِتمتتر الساتتادان ضاتتدف اليتتدرة ال اتجتتة
لمسفاوض وضدى تشاساها ض السشدا الرفاوضجف وضادف السشفعتة وضاتدف االلرتباا فا
الرباا عل حا ج تحيج اسهدا الرج اسممها والرباض ِبسا يرز الرشصل ِإلج ِضتس
اتفادتتات ِ
حاتجتتة عتتس ه ت ا الرفتتاوضف وضاتتدف العندتتات الرفاوضتتجة وعذهتتا تتج حالتتة
ِتهاار الرعاضل جس اسح اا
جشهزف

السرفاوضة ووجشد ضرال ضذتراعة ضدترساة فو ِ
ِ
الحيتة
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ثالثاً  :اختتام السفاوضات

تخرما الشرائل الرج دد ترسخج عشهتا عسمجتة الرفتاوض بتا رن

الذتاو

والسدت يتش ات والرفتتاعنت الرتتج دتتد تحتتدث تتج فاتتة ضفاوضتتاتف اعتتد فن ادتترشف عتتل
حتتا السدتتاعج الرفاوضتتجة تتج ستتاجل الرشصتتل ِإل ت اتفتتاف حهتتائج وبعتتد ضشادذتتة

وتسحجث عل ضا لديهسا ِضس ِ
ادرااحات واررااحات اكتشن عتل حتا دتد ودتا عمت
درت ضا ِ ها ِضس ضبعات وعجشب وعكشن بِإضكاح
حيجية الرفية السرفاوض عمجها ومِ ا
فن يرخ داار الشهائج بِإ ااا العيد ِضتس ِ
عدضت وهتش عمت

تهشن السفاوضات دد وصما ِإل حهااة السخا

جشتة ِضتس فضتا ()26ف وعشدئت

ررشدا ضدجاتها وعشرهج فضدها

ِإضا ضهممتة بالشجتاح السرسمتل تج ِإ تااا العيتد الشهتائج ومضتا ضرتحشبة بالفذتل الشتاجز
عس وصشلها ِإل حاع ضددود فو جسشدها فو دخعها ِضس جاحل واحدف

السطمب الخامس  :خرائص عسمية التفاوض
يررا الرفاوض بسجسشعتة ِضتس الخرتائث الرتج ِضتس رت حها فن تجعتل ِضشت
هاة داحشحجة ضدريمة وضرسجبة عس جا ِضتس الشذتاحات ِ
اإلحدتاحجة ضم تتل االجرساعتات
والسيابنت و جاها وترمخث ه الخرائث ِبسا ا تج(:)27

1ف السفاوضات عسمجة تاادلجة تيشا عم اس

والعخاء جس حا جس فَو فَكما وعم

الرتشازن الشدتتاج تتج دتتشى فحت اا الرفتتاوض بحجتتث اسكتتس عتتس حاعت هت ا الراتتاد
الرشصل ِإل اتفاف بذ ن ضشضشخ ِ
الشباخف

2ف السفاوضات عندتة ا رجارعتة ِإراداتةن ِإذ ال يشذت الرفتاوض ضتا لتز تد مت فحت اا
الرفتتاوض ا ارهتتا ودون ِإر تتاا تتل عمت ِ
ادرشتتاخ بتتان الرفتتاوض ستتجعو ِإلت عدتتل
لِهل حا ف
ِ
3ف السفاوضات عسمجتة تحتجط هتا اليجتشد والس ِ
االحرهتات وعكرشفهتا
حفتبات وتحرستل

ِ
اإلزعاج إلح اا الرفاوض وعدا الااحة إل حجس الرشصل إل اتفافف وعكتشن تجس
فح اا الرفاوض ددر ِضس ِ
الشباخ فو ال ِ
رااخف
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4ف فن فساس السفاوضات هش وجشد دزجة فو ض ِ
ذكمة ض ِهسة (سجاسجة فو ادرراداة
فو اجرساعج تتةفف) اد تتع ع تتل ح تتا ِض تتس فحت ت اا الرف تتاوض ِض تتس ِ تتن الرح تتاور

والرفاع تتل و ِ
اإلدش تتاخ ِإلت ت إاج تتاد ح تتل له تتا فو الرشص تتل إلت ت اتف تتاف ضع تتجس تمر تتبا بت ت
اسح ت اا السرفاوض تتةف و ِضتتس ِ ت تن اليزتتجة الرفاوض تتجة يرحتتدد اله تتد الرفاوض تتج
حتتش اليجتتاا بعستتل

واالستترااتجججات والرهرجكتتات الرفاوضتتجةف وعرسحتتشر ه ت ا الهتتد
ضحدد فو ِ
االضرشاخ عش فو تحيج ضبعل ِضس الهد جس الدابيجس ضعا()28ف

5ف يردتتز السشتتاخ الرفاوضتتج عتتادة بتتالغسشض وعتتدا الر كتتد حتتش الحتتل السشاستتل
زن عس اترا

درجة ضس الرشتا جس اسح اا

السرفاوضةف

6ف فن لجسج ت ت السفاوضت تتات حرت تتائل ودت تتد تهت تتشن ه ت ت الشرت تتائل ااجا جت تتة فو ست تتماجة
وعرشدتتا ذلتتر عمت اسستتالجل السدتترخدضة لمشصتتش إلت تمتتر الشرتتائلف ِستس الشرتتائل
االاجا جة الحل فو الرهجا وذلر عشدضا احرل عتل ِضتس السفتاوض و رتس عمت

جسج ت ضتتا ياعتتدانف فضتتا الشرتتائل الدتتماجة ررسمتتلن بفتتاض الحتتل ِضتتس حتتا (ف) عم ت
(ب) دون تيديا ضشدف عس حاع الرهديد فو ِ
اإلك اا فف ِضسا يد الختا (ب) ِإلت
ِ
االسرجابة وتحا ه ا الذا ال اعشج فن اليزجة دد تز تدشعرها()29ف وضس الشرتائل

الدتتماجة فازتتا االسردتتنا الت ا احتتدث عشتتدضا ايرشت فحتتد الختتا جس بتتان إصتاار تتج
الحرش عم ضا ياعد اكمف دارة فكاا ِضتس الخدتارة الرتج تمحت بت عشتد الرشتاز
ِ
االسردنا عاضة ِإل تدشعة جا ضزسشحة لميزجةف
لمخا السيا لف وععدا
7ف ير ت نا الرفتتاوض باعراتتارات عديتتدة ضمتتل تشدعتتات الخرتتز وتيتتدياات السفتتاوض

لدتتمشت الخرتتز والعندتتات الدتتابية والنحيتتة والعتتادات والريالجتتد الدتتائدة واسهتتدا

السعمشة و جا السعمشةف

8ف اسمتتل الرفتتاوض عسمجتتة ضسارستتة وهتتش ضتتا يرخمتتل ِضتس السفتتاوض فن اكتتشن واعجتتا
و ِضتس هشتا تان ضهتارات الرفتاوض

وض ِ
درعا لمسشاخ الرفاوضتج وهجكمجرت ومسترااتجججر
ال ت تج ِضس اام وال اغشجها العمز وحد وِمحسا ت تج حرججة لمسسارسة والخااةف
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9ف اسهسجتتة  :تررتتا السفاوضتتات عتتادة درجتتة عاجتاة ِضتس اسهسجتتةوهج تخرتتث
لسدتتائل ترخمتتل جهتتدا عاجت اا لت ا يتترز الراعجتتب عمت السشاضتتج اسكمتتا فهسجتتة ومِبعتتاد
ِ
الشيا الرج اسكس ضعالجرها باالتراالت االعرجاداةف
10ف هشتتات جسمتتة ِضتس الخرتتائث والسشاصتتفات الرتتج اجتتل تشا اهتتا تتج السفتتاوض

الشاج وفهسهتا اليتدرة عمت الرخختجط زتن عتس الت عاء والفخشتة والماادتة والان تة
واليدرة عم ِإدشاخ اآل اعس و ِ
االتبان وهدوء اسعراب والجاذ جة وحدس السذها
اكاةن ِإ يذ اجتل فَ ين يرسجتب السفتتاوض ت ِ
والت ِ
اكاة دشعتة تسجتتب عتس اآل تاعس والسعا تتةن
اج تتل عم ت ت السفت تتاوض الفع تتا ال ت ت ا ادت تتع لمرسج تتب ي
فن يردت تتم بالسعا ت تتة الها جتتتة
ب صش وضاادا الرفاوض ومِسرااتجججات وتهرجكات وبيزجة الرفاوض واليدرة عمت

تحشعل الخرشا ِإلت فصتدداء واليتدرة عمت صتشم اسستلمة ولرتشم اسستلمة تت نج اا
كاجتتا تتج حجتتاح السفاوضتتات لألستتااب اآلتجتتة :اسستتلمة الش ِ
اضتحة والسدروستتة تتتعنا
تت نج اا فكجتتدا تج تفهجتتا الختتا المتاحج وضشادفت واسستتلمة تدتس باستترس اارعة ِ
الشيتتاش

وتن تتج ِ
الختن
ِضت تس الشد تتا الت ت ا اخررت ت لمرفهج تتا بت ت ضشر ف تتاى وتذ تتغم ب تتالرفهجا ب تتالاد عمت ت

الساارتتا عستتا فَ ين اسستتلمة تذتتغل الختتا السفتتاوض اس تتا وتحتتد

اسسلمة()30ف

السطمب الدادس  :مذروطيات عسمية التفاوض
اعتتد الرفتتاوض فداة ِ
لمح تشار ووستتجمة فَكمتتا ت ت نج اا لحتتل السذتتاكل وهتتش السختتاج
الشهتتائج ححتتش االستترياارض ولغتتاض تعذتتجز تتاص حجتتاح الرفتتاوض ال تتد ِض تس تتتشا ا
عدة راو

وفهز ه الذاو هج(:)31

 .0القــؽة التفاوضــية  :تتاتاط اليتتشة الرفاوضتتجة بحتدود فو ضتتدى الدتتمخة والرفتتشعج
ال ا تز ضشح لمفاد السفاوض ومحار الحاعة السدسشح ل بالدجا ج وعتدا تجتاوز
فو ا ر ااد ت ت جست تتا يررت تتل بالسشضت تتشخ فو اليزت تتجة السرفت تتاوض بذ ت ت حها ِس ت تشاء فكت تتان
السفتتاوض تتادا واحتتدا فا اعيتتا ضرهت ِ
تاضن وهشتتا اجتتل ِ
اإلرتتارة ِإل ت فَض تاعس فَساستتجس
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فولهستان ِإحتنف الحاعتة ِ
الهاضمتة ِضتس دون حتدود فو ضتشابط لمسفتاوض بحجتث اكتتشن
هتتش الدتتمخة وهتتش ضفشضتتها وهتتش ضرخ ت الي تاار فا هتتش ال ت ا ياتتا ِبكتتل رتتجء بعتتد

السالتتر الفعمتتج والشحجتتد والسررتتا بتتالششاحج الرفاوضتتجة عا تتةف وناحجهستتا تيججتتد تمتتر

الحاعتتة ِإل ت درجتتة فن ارتتا السفتتاوض ضغمتتش ِ
اإلرادة عتتداز الفاعمجتتة فو الجتتدوى
ولجرا الرفاوض ج ه الحالة حشعا ِضس الماناة وتزججعا لمشدا واسرش اب ا لمجهد
ومِهت تتدا ار لمست تتا ف و ت تتج الحيجيت تتة فن ِعت تتن اسَست تتمشبجس الدت تتابيجس جت تتا ضشاست تتاجس عم ت ت

ِ
اإلحتتنف وعفزتتل الجس ت

جشهستتا عشتتد الرفتتاوض ِإذ اجتتل فن تهتتشن هشتتات حتتدود

لمحاعة وعكشن داار السفاوض لجة حهائجتا ولتجة لت الدتمخة السخميتة تج الاتا تل
ياج ِإل سمخة فعم التخاذ الياار بعد ِدراسر عم ححش ضرهاضلف

 .8السعمؽمـــات التفاوضــــية  :وه تتج ِض تتس فه تتز الذ تتاو الر تتج يرع تتجس تشا اه تتا عش تتد
الرفاوض إذ فن الرفاوض الشاج ال يرز تج ِإحتار ِضتس عتدا السعا تة ومحستا ادترمبا
َكس تتا ض ِ
شاس تتاا ِض تتس الاجاح تتات والسعمشض تتات ِست تشاء ع تتس اليز تتجة فَو السشض تتشخ ضح تتشر
الرفتتاوض فَو عتتس الختتا اآل تتا ال ت ا يتترز الرفتتاوض ضع ت وعجتتل فن اسمتتر اع ت

الرفتاوض الحتتد اسدحت لمسعمشضتتات ِإلتستتاا تفتاوض حتتاج ( )32وهت السعمشضتتات ترتتج

لت ت ِ
اإلجاب تتة ع تتس اسس تتلمة اآلتج تتة :ض تتس حح تتس؟ف ض تتس ر تتسشا؟ف ض تتاذا حاع تتد؟ف عج تتا
حدرخج تحيج ضا حاعد؟ف ضا هج الشسائل الرتج ححراجهتا لمشصتش سهتدا شاف وبِشتاء
وترتاح لت

عم ه السعمشضات يرز وض احاضل لمرفاوض ضحدد السهاا واسهتدا
ِ
اإلضكاحج تتات وت تتش ا لت ت الست تشارد سحت ت ِض تتس الز تتاورا ت تتش جا ومِاج تتاد ِحذ تتاا ضرهاض تتل
لمسعمشضت تتات اعست تتل عم ت ت جس ت ت وترت تتشجا وتحمجت تتل ِ
ود ارست تتة الاجاحت تتات والسعمشضت تتات
السراحت تتة والسرعمِيت تتة باليزت تتجة الرفاوضت تتجة عا ت تتةف وعجت تتل فَن تهت تتشن هشت تتات إضكاحجت تتة
لمحرش عم السعمشضات وفَن تررا بالذتسشلجة والشضتشح وستنضرها ضتس الخخت
ومِضكاحجة الرحي ()33ف
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 .3القدرة التفاوضية  :يررل ه ا الذا ب عزتاء الفاعت وضتدى الا ااعتة والسهتارة
والهفتتاءة الرتتج يرسرت هتتا فو احشزهتتا ف تااد هت ا الفاعت ونتتز ِضتس الزتتاورا االهرستتاا

باليدرة الرفاوضجة ل وع تج عس حاع اآلتج(:)34
 اال رج تتار الجج تتد سعز تتاء هت ت ا الفاعت ت ِضت تس اس ت تااد الت ت يس تر تتشا ا تتجهز الي تتدرة
والسهارة والا اتة والخرتائث والسشاصتفات الرتج اجتل فن يرحمت

الفاع ف

هتا فعزتاء هت ا

ِ
االحد تتجاا والرشا ت ت وال تترنما والرهججت تتا السد تترسا تتجس فعز تتاء الفاع ت ت
 تحيجت ت
لجرا وحدة ض ِ
رجاحدة ضحددة السهاا لجة جشها فا تعارض او احيداا ج الافا

فو السجش او الا ااتف

 تدرعل وتميجا وتحفجب ومعداد فعزاء الفاع السفاوض ِإعدادا عالجا يترز ِ نلت
تبوعدهز بالاجاحات والسعمشضات الرفرجمجة الخاصة عا ة باليزجة الرفاوضجةف

 السرابعة الددجية والحمجمة سداء الفاع السفاوض وسا تخشرات تحدث سعزائ

و تتج الشدتتا حفدت ت العستتل عمت ت عتتب الر ت نجاات الخارجج تتة الزتتارة ع تتس فَ تااد هت ت ا

الفاع والسجسا فنشاء الرفاوضف

 تتتش جا الردتتهجنت الساداتتة و جتتا الساداتتة عا تتة الرتتج ضتتس ر ت حها تجدتتجا العسمجتتة

الرفاوضجةف

السذــتركة  :وعررتتل ه ت ا الذتتا فساستتا ر تشا ا ر اتتة حيجيجتتة ضذتتراعة
 .4الرغبــة ُ
لدى اسح اا الس ِ
رفاوضة لحل ضذتاكمها فو ضشازعاتهتا بالرفتاوض وادرشتاخ عتل ِضتشهز
ب ن الرفاوض الشسجمة الشحجدة فَو اس زل لحل ه ا ِ
الشباخ فو وض حد ل وفن فا

حاع فَ ا سجكشن باهو الهمفة وض ِ
درشب ا لمسشارد والشدا والجهدف وال تد ِضتس ِإدتداا
فَحد اسح اا

ضخالا ف

ِإل تيداز تشازالت فو تعديل وتغججا فهدا فو فن يرخمت عتس بعتج
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السحــيط  :وعذتتجا الت الجتتش الفهتتاا والاجلتتج والشفدتتج لمسرفاوضتتجس إذ
 .5السشــاخ ُ
اجت تتل العست تتل عم ت ت تت تتش جا السشت تتاخ السشاست تتل لمات تتدء بالرفت تتاوض فو السزت تتج دت تتدضا
لمشص تتش ِإلت ت ِحي تتا اتف تتاف فَو تسهج تتد ِإلداض تتة عند تتة فو الرشص تتل لمه تتد السشذ تتشد
وعررل السشاخ الرفاوضج بجاحاجس فَساسججس:

أ  .القزــية التفاوضــية نفدــيا  :يرعتتجس ي
فن تهتتشن اليزتتجة الرفاوضتتجة ستتا ِ شة إذ
احذت الرفتتاوض باهرستتاا وضذتتارعة اسح ت اا السخرمِفتتة وبفعالجتتة وتدتترخدا الجهتتشد

ِ
اإلعنضجتتة والدعائجتتة تتج تدتتخجس اليزتتجة الرفاوضتتجة ومِنتتارة اهرستتاا التافا العتتاا ِ هتتا
ولرا جل فَح اا ها ج الجمشس عم ضائدة الرفاوضف

ب .أن تكــؽن السرــالح متؽازنــة بــيؼ أطـراف التفــاوض  :اجتتل فن يتترز الرفتتاوض
ج ِإحار ضس تشازن السرال واليشى جس اسح اا

هشات تشازن حداج ج دشى فح اا

َن اكشن
السرفاوضة فا ال د ف ي

الرفتاوضف فا تهتا ع الختا جس السرفاوضتجس تج

اليشة الدجاسجة واليشة العدكاعة الن احعداا ه ا الرها ع اجعتل التدو اسدتشى تفتاض
الردتتشعة و يتتا لذتتاوحها()35ف و ِضتس تتدهجات اليتتش ن ِإ ين الدولتتة اليشعتتة الِاتتا ال تشتتد
ححش الرفاوض إذا عاحا دادرة عم الحرش عم ضا تاعد ب سمشب اليشة ج حجس

ح تتاى ي
فن ال تتدو الز تتعجفة ت تتد ل تتج ضفاوض تتات تعم تتز باحه تتا س تترهشن ه تتج الخ تتا
الخاسا جها( )36فَا ف ي
َن عالجة السفاوضات تعرسد عمت تتشا ا حتد فَدحت ِضتس تعتاد

َن تهتشن اليتشى الدجاستجة الس ِ
اليشى الدجاسجة تجس الختا جس السرفاوضتجس فَا ف ي
رشازعتة

ضرها لة وبعكد يعدا ه ا ِإل ضار ارجل الدولة الزعجفة تج حتا
لدمخة الدولة اليشعة()37ف

زتشعها

 .6االستراتيجية التفاوضية  :اعد اضرنت اسرااتجججة ضعجشة لمرفاوض فضا راحج
الزا الجشا لميجاا بعسمجة الرفاوضف
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وتكتيكاتو
السبحث الثاني  :استراتيجيات التفاوض
ُ

تجدد االسترااتجججات الرفاوضتجة الحجتا اسستاس تج حجتاح فا ضفاوضتات
شصفها اضجة تاشرهتا ِ
الد ارستة الحالجتة وهتج تعكتة وجهتج الرفتاوض ععمتز و تس

ِإذ تدتترشد عم ت اسصتتش والساتتادا العمسجتتة بجاحتتل الخاتاات والسهتتارات الذخرتتجة

وهتتج تحتتدد الررتتشر العتتاا لمسدتتار ال ت ا يشاغتتج فن تدتتمه السفاوضتتات وتذتتسل
عمت ت ت تحدي ت تتد اسه ت تتدا والغاات ت تات الساج ت تتشة ِضت ت تس عسمج ت تتة الرف ت تتاوض والرهرجك ت تتات
والدجاسات السشصمة ِإلجهتاف والت حتد ضتا اسكتس اليتش ن احت ال تفتاوض حتاج

تدون

و تتج الشدتتا حفد ت لجدتتا عتتل استترااتجججة تفاوضتتجة

استترااتجججة عمسجتتة تيتتشا عمج ت
تعتتد ض ِ
شاستتاة لِهتتل دزتتجة ِضتتس اليزتتااا الرتتج يتترز الرفتتاوض عمجهتتا تتل ي
فن حاجعتتة
العند ت تتة ت تتجس فَحت ت ت اا

اليز ت تتجة الرفاوض ت تتجة تمع ت تتل دو ار ض ِهس ت تتا ت تتج ا رج ت تتار هت ت ت

االسترااتجججة العسمجتة الرفاوضتجة تيتشا فساستا عمت تحديتد السشادتا تجس اسَحت اا

و تتج الشدتتا حفد ت ِإحهتتا عسمجتتة ضشذستتة لهتتا رتتاوحها ولهتتا دشاعتتدها ولهتتا د تشاحجس

ضعجشة ضاستشضة ضدتايا وعرحترز عمت ضتس يا تل تج شضتها االلرتباا رمتر اليشاعتد
وتمر الذاو ف

ولمردهجل اح اسكس اليش ن ِإ ين حاجعة العندة جس حا تج الرفتاوض تحتدد

حت ت تتشخ الست ت تتشهل السدت ت تترخدا ت ت تتج العسمجت ت تتة الرفاوضت ت تتجة والست ت تتشهل السدت ت تترخدا احت ت تتدد

االس تترااتجججة السخر تتارة و ِض تتس ن تتز احت ت اسك تتس تششعت ت وتيد تتجز االس تترااتجججات و ي تتا
لمسش تتاهل السخرمِف تتة لمرف تتاوض ود تتد ت تتز الراعج تتب عمت ت ع تتل ِض تتس اس تترااتجججات ض تتشهل
السرتتمحة السذتتراعة وضتتشهل ِ
الر تااخ الستتجسا وفن العندتتة الرفاوضتتجة تتجس فح ت اا
الرفتتاوض ال تختتاج عتتس عشحهتتا إضتتا عندتتة ضرتتمحة ضذتتراعة فا تعتتاون فَو عندتتة
ص تااخ دائستتة عم ت الرشتتا ة و ِ
ِ
العتتداء حاهجتتر عتتس الرختتاف ِإل ت ضشضتتشخ السهتتارات

الرفاوضجة وهش ضا اسكس العاض ل ج السخالل االتجة :

د .مروان سالػ العمي
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السطمب األول  :مفيؽم االستراتيجية واستراتيجيات التفاوض
لعتتل ِضتتس تتجس فكمتتا الرعتتا جا والسفتتادات الرتتج فنتتارت جتتدال و ِاستتعا تتج اسدب
الدجاستج واالستترااتججج هتج تعاجتتا االستتر ااتجججة والدتال تتج ذلتتر اعتشد ِإلت عمتاة
اسرعسالها وتداولها ج العديد ِضس ضجاالت الحجاة الدجاسجة والعدكاعة واالدرراداة
واالجرساعج تتة والميا ج تتةفف و جاه تتاف وفص تتاحا االس تترااتجججة تد تترخدا ِعش تتد الهمجت تاعس
بسعش ت "سجاستتة ختتة ختتة عاض تة ختتة رت ِ
تاضمة ختتة ضدتتريامجةفف"ف وتارعخج تا

ياج اسرخداا ضرخم االسرااتجججة ِإل ِ
اإل اع حجث تسجتبت حجتاتهز بتالحاوب
وِ
اليرا وعاحتا تعشتج عشتدهز " تس اليائتد" فو " تس اليجتادة العدتكاعة" فو " تس اسرتجاء

العاضتتة" ِإالي فن عمِستتة االستترااتجججة لجدتتا عمِستتة ضخميتتة فو نا رتتة تتل عمِستتة تررتتا
بتالرخشر فو عستتل عتل ضتتا تج ضجتتا ِضتس السجتتاالت السخرمفتة تتج الدجاستة بعاضتتة

وعمج ان السعش الشاس لنسرااتجججة ياتاط فو ايرتان بالدجاستةف عستا فن السعشت
الزتتج لنستترااتجججة ِضتتس حجتتث ادرااحهتتا باليجتتادة العدتتكاعة فو بتتالحاب اتد ت بعتتد
الحاب العالسجة اسول

ونيا جةففف و جاها()38ف

لجرزتسس عالجتات وفحذتخة سجاستجة وادررتاداة واجرساعجتة

واالستترااتجججة تتج فبدتتط ضعاحجهتتا عستتا عا هتتا السفهتتا الفاحدتتج احدرعت تتش ا

هج" :عمز و س اسرخداا اليشة لمشصش إل هتد

الدجاستة"ف واليتشة هشتا ايرتد ِ هتا

اليشة الدجاسجة واالدرراداة والعدتكاعة والميا جتةففف( )39واالسترااتجججة بسعشاهتا العتاا
هتتج عمتتز و تتس استترخداا اليتتدرات والشستتائط السراحتتة تتج ِإحتتار عسمجتتة ض ِ
رهاضمتتة يتترز

ِ
اإلعتتداد والرخختتجط لهتتا هتتد

م ت هتتاضت ِضتتس حاعتتة العستتل تعتتجس صتتشاخ الي تاار

عم ت تحيج ت فهتتدا سجاستترهز العمجتتا تتج زضتتس الدتتمز والحتتاب()40ف واالستترااتجججة
تاِبعتتة لمدجاستتة وحاِبعتتة ِضشهتتا تِإذا عاحتتا الدجاستتة هتتج الشذتتا الت ا يرعمت رحديتتد

اسهتتدا

العاضتتة لمدولتتة تتان االستترااتجججة هتتج عسمجتتة ا رجتتار الاتتدائل والشستتائل

لرحيجت ت ه ت ت اسهت تتدا ف وِم ين االست تترااتجججة (كسفت تتادة ت تتج عمت تتز الدجاست تتة) والدت تتشف
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(كسفادة ج العمز العدتكاا) يرزتسس عتل ِضشهستا ختة ر ِ
تاضمة لرحيجت هتد

عاجتا

حشعتل الستدىف فضتا الرهرجتتر (كسفتادة تج عمتز الدجاستتة) والرعالتة (كسفتادة تج العمتتز

العدتتكاا) هستتا فازتتا يرزتتسشان ختتة ِإال فَحهتتا ختتة تفرتتجمجة وضرششعتتة ترهاضتتل
تاضمةف االستترااتجججة هتتج ختتة رت ِ
ض ت الخختتة االستترااتجججة الذت ِ
تاضمة تحرتتشا عم ت
ختتط تفرتتجمجة (تهرجكجتتة)ف بسعش ت فن عتتل ختتة استترااتجججة فو عستتل استترااتججج

يرزتتسس خختتا تهرجكجتتة فو فعستتاال تهرجكجتتةف زتتن عتتس ذلتتر اكتتشن الهتتد

عم ت

السدت تترشى االست تترااتججج ناِ رت تتا ت تتج حت تتجس اكت تتشن عم ت ت السدت تترشى الرهرجكت تتج ضحت تتددا
ِ
وضرششع تتا ِست تشاء عمت ت السد تترشى الدجاس تتج فو االدرر تتادا فو العد تتكااف عس تتا فن
حاجعة الحاعة عم ضدرشى الرخخجط االسرااتججج تهشن ضحدودة تج حتجس تهتشن
حاجعتتة الحاعتتة عم ت السدتترشى الرهرجكتتج ضاحتتة وضرعت ِتددةف فا ف ي
َن االستترااتجججة هتتج
اإلحتتار العتتاا لمرحتتات واسهتتدا

اسساستتجة السخمتتشب تحيجيهتتا وتاجستتة ذلتتر ِإلت ت

سجاسات وضاادا عاضة يرز االلرباا ها ج الرعاضل هج لر تهشن ِ
اإلحار العاا
ال ت ا احكتتز الدتتمشت الرفاوضتتج وعشجه ت وعحتتدد اتجاهات ت الائجد تة هتتج حتتشخ ِض تس
الرخختتجط لشض ت

ختتط وب تااضل العستتل لألهتتدا

بعجتتدة الستتدىف فضتتا الرهرجتتر هتتش

الرخخجط لمرشفج و خشات العستل النزضتة لرحيجت االهتدا

تحديد فَهدا

بفاعمجتة وعرخمتل ذلترن

جبئجة فو ضاحمجة وتحديد ااضل زضشجتة لمرشفجت وعتل استرااتجججة لهتا

الرهرجكات الخاصة ها()41ف
فا حفهت تتز ِضست تتا ست تتا ن ِإ ين "االســــتراتيجية التفاوضــــية" هت تتج ِ
اإلحت تتار العت تتاا
لمسفهشا ال ا احدد السدتار التائجة لمرفتاوض وعترز ِإعتدادها لسشاجهتة ضجسشعتة ِضتس
السرغج ت تاات والزت تتغش

ت تتج دت تتاو

تردتتتز بع تتدا الجي تتجس فو ع تتدا الر كت تتد وفَن فَهت تتز

ضشجهات اسرااتجججة الرفاوض ِ
اإلاجا جة تاش عم الرحدل والهذا عس تحاعات
اس اى عسا ف ي
َن الرفتاوض الفعتا ياشت

وتشجهات وردود عل الخا فو اسح اا
فازا عم ا رااض وجشد ِ
هاضت لمرحات ضس السشدتا الحتالج ححتش الختا اآل تا

استراتيجيات إدارة السفاوضات الدولية
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الرشص تتل ِإلت ت تد تتشعة ضياشل تتة ِضت تس جسجت ت اسحت ت اا

فو اسحت ت اا اس تتاى ه تتد
السرفاوضة له ا مجة ِضس السشخيتج فن ياشت ِ
اإلحتار العتاا السترااتجججة الرفتاوض

عم ضشدا واحد()42ف ونسة ضتس يمختث استرااتجججة الرفتاوض باحهتا الخختة العاضتة

الس ِ
ارت تدة الر تتج س تتش

اد تترخدضها السف تتاوض لرحيجت ت فهدا ت ت الائجد تتة الر تتج اخخ تتط

لرحيجيه تتا ض تتس عسمج تتة الرف تتاوض تتج ح تتجس تسم تتل الرهرجك تتات العشاص تتا الفاعج تتة فو

الجبئجتتة الرتتج ادتترخدضها السفتتاوض وعرحتتات هتتا لرحيج ت اسهتتدا

الرفاوض()43ف

الائجدتتة لعسمجتتة

وتسا عسمجة وض االسرااتجججة ِ
الشاجحتة لمرفتاوض بسجسشعتة ِضتس الخختشات

هجن تحديد السد ل العاا لنسترااتجججة ووضت الستدا ل الاديمتة والرعمجتل الشدتاج

لألح تتداث وص تتجا ة السشد تتا اسول تتج وف جت ت اا تحدي تتد الرش تتازالت السسك تتس تي تتداسهاف
و ِ م ت جاحتتل ه ت الخخ تشات اجتتل فن تعرستتد االستترااتجججة السيراحتتة عم ت ِحذتتاا
ضعمشضتتات عتتا ازتتسس تبوعتتد السفتتاوض بالسعمشضتتات برتتشرة ضشرذس تة وضدتترساةف
و ِض تس الزتتاورا جتتدا فن تردتتز االستترااتجججة الرفاوضتتجة بيتتدر ِض تس الساوحتتة وعتتاى

( تتشلا) ِ":إن ِإع تتداد اس تترااتجججة ذات اس تترجابة ضاح تتة يرخم تتل تفهجت ت اا تتج ع تتدد ِضت تس
العشاضل تدهز جسجعا ج حجاح السفاوضات و ِضشهان تحديد ضا ترفتاوض ِضتس اجمت

وال ا سريام شصف حتن وستخا وتحديتد الرشتازالت الرتج اسكتس تيتداسها تج حالتة
الزت تتاورة وتحدي ت تتد ضت تتس سجد ت تتاعدت فو لت تتس اد ت ت ِ
تاعدت ت تتج السفاوض ت تتات وتي ت تتشعز
الرهرجكت تتات الرت تتج سردت تترخدضها فنشت تتاء السفاوضت تتات وتي ت تشعز ِحيت تتا اليت تتشة والزت تتعا
واالسرااتجججة الساجحة لمخرز ِعشد السفاوضات"()44ف
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السطمب الثاني  :أنؽاع استراتيجيات التفاوض

ِإ ين استترااتجججات الرفتتاوض ضخرمِفتتة وذلتتر حايتتا لشجهتتة الشذتتا ِإلجهتتا ش يتتا

لمهد

هشات اسرااتجججة ( شز -شز) واسرااتجججة ( تشز -دتارة)فف وو يتا لمدتمشت

الرفاوضج هشات اسرااتجججات هجشضجة وف اى د اعجتة إلت جاحتل وجتشد تهرجكتات
تعرس تتدها االست ترااتجججات كاس تترااتجججة (ضرت ت ) و(كج تتا وفي تتس) وهش تتات ض تتس وضت ت

االسرااتجججات ضسس ضشهججس رئجدجس وعسا ا تج(:)45

ِ
السذتركة
أوالً  :إستراتيجيات مشيج السرمحة ُ
ايشا ه ا السشهل عمت عندتة تعتاون تجس حتا جس فو فكمتا إذ اعستل عتل حتا
ِضتشهز عم ت تعسجت وزعتتادة ه ت ا الرعتتاون ومحسائ ت لسرتتمحة اسحت اا عا تتةفف وعسكتتس
تيدجز فهز اسرااتجججات ه ا السشهل عم الشحش استج:

التكامل
 )0استراتيجية
ُ

تعشج تخشعا الرعتاون تجس حا تج الرفتاوض إلت درجتة فن ارتا عتل ِضشهستا

ضهسن لآل ا ج عل رجء ل دد ارل اسضا ِإل إحهسا اراحان رخرا واحدا
تعذجز االسترفادة ضتس

ضشدضل السرال والفشائد والهجان الياحشحج فحجاحا وذلر هد
الفاص السراحة فضاا عل ِضشهزف وذلر عاا فحتد تدائل نننتة هتجن الرهاضتل الخمفتج
(وه تتش دج تتاا فَح تتد اسحت ت اا السرفاوض تتة بإاج تتاد رابخ تتة ضر تتمحجة ي تترز ِضت تس ِ نله تتا
االس ت ِترفادة ض تتس ض تتا بح تتشزة الخ تتا اآل تتا ِضت تس ِإضكاحج تتات ضخرمف تتة وبس تتا ي تتعدا إلت ت
تحيج ضشا ضذراعة لمخا جس) فو الرهاضل اسضاضج (وال ا ايتشا عمت ضاتادرة فحتد
اسح اا السرفاوضة بالهذا عسا بحشزت ِضس ضبعات ومضكاحجتات اسكتس فن ادترفجد
ِضشه تتا الخ تتا اآل تتا الس تترعسا ض تتا احر تتاج إلجت ت إلحر تتاج ضش تترل جدي تتد عمت ت س تتاجل

ِ
السمت تتا ) فو الرهاض ت تل اس يت تتج (وذلت تتر رشست تتج السرت تتمحة السذت تتراعة ت تتجس الخت تتا جس
السرفاوضجس بإضا ة حا جديد فو فهدا

جديدة ِإلجها) ()46ف
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 )8استراتيجية تطؽير التعاون الحالي

تيتتشا هت االستترااتجججة الرفاوضتتجة عمت الشصتتش ِإلت تحيجت ضجسشعتتة ِضتتس

اسهدا العمجا الرتج تعستل عمت تختشعا السرتمحة السذتراعة تجس حا تج الرفتاوض
وتشنج فوج الرعاون جشهساف وعسكس تشفج ه االسرااتجججة ِضس ِ ن (:)47
 تؽســيع مجــاالت التعــاون  :يتترز هت ا عتتس حاعت ِإدشتتاخ الختتا جس السرفاوضتتجسرشسج ضجا الرعاون ِإل ضجاالت جديتدة لتز اكتس الرعتاون جشهستا دتد وصتل ِإلجهتا

سابياف

 االرتقاء بدرجة التعاون  :تيشا عم االرتياء بالساحمة الرعاوحجة الرج اعجذتهاحا تتج الرفتتاوض والستتجسا ي
فن الرعتتاون استتا ِبعتتدة ض ااحتتل فهسهتتا(( :ضاحمتتة الرفتتاهز

السذرات فو الرعا عم ضرال عل اسح اا ف وضاحمة االتفاف ج الافا ليزتاء
السرتال وضاحمتتة العستتل عمت تشفجت السشفعتتة السذتتراعة وضاحمتتة ِ
ادردتتاا عائتتد فو
د مت ت فو ضاحم تتة تشفجت ت السشفع تتة السذ تتراعة))ف و تتج ع تتل هت ت الس ااح تتل اي تتشا العس تتل
الرفاوض تتج تتدور ض ِه تتز تتج تخ تتشعا الرع تتاون تتجس اسحت ت اا السرفاوض تتة واالرتي تتاء
بالساحمة الرج اسا هاف

 )3استراتيجية تعسيق العالقة القائسة

تيشا ه االسرااتجججة عم الشصش لسدى فَكاا ِضس الرعاون جس حا جس فو
فكما تجسعهز ضرمحة ضا ِإذ ايشا عل ِضشهز رعسج عندر باآل اف
 )4استراتيجية تؽسيع ِنطاق التعاون بسده ِإلى مجاالت جديدة

تعرس تتد هت ت االس تترااتجججة فساس تتا عمت ت الشادت ت الر تتارعخج الخشع تتل السسر تتد تتجس
حا ج الرفاوض ِضس حجتث الرعتاون اليتائز جشهستا وتعتدد وستائم وتعتدد ضااحمت و يتا
لمذاو والسرغجاات الرج ضا ها و يا ليدرات وحادات عل ِضشهساف وهشات فسمشبجس

له االسرااتجججة :
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 -تشستتج ِحختتاف الرعتتاون بستتد ِإلت ضجتتا زضشتتج جديتتد :وعيتتشا هت ا اسستتمشب عمت

االتفتتاف تتجس اسحت ت اا السرفاوض تتة عمت ت ض تتدة زضشج تتة جدي تتدة ضد تتريامجة فو تهمج تتا
وزعادة الرعاون وجشج ِ ن السدد السيِامةف
 -تشستتج حختتاف الرعتتاون بستتد ِإلت ضجتتا ضكتتاحج جديتتد  :وعتترز هت ا اسستتمشب عتتس

حاع االتفاف عم االحريا بالرعاون ِإل ضكان جغ اا ج ر ا جديدف
(*)
ثانياً  :استراتيجيات مشيج ِ
الرراع
َن جسج ضس اسارسشن اسرااتجججات ِ
عم الا ز ف ي
الرااخ ج ضفاوضاتهز
َسشاء عم السدرشى الفادا فو الجساعج واعرسادهز عمجها ِإالي فحهز اسارسشحها
دائسا س اا و ج الخفاء ل فحهز ج ضسارسرهز لمرفاوض بسشهل ِ
الرااخ اعمششن
فحهز يا اشن ج تعسج السرال السذراعة ِإذ ي
فن جبء عاجا ِضس ضكشحات ه
الخداخ والرسشع ف وعشذا ضشهل ِ
ِ
الرااخ ِإل عسمجة
االسرااتجججات اعرسد عم
الرفاوض عم ِإحها عسمجة عدكاعة فو حابجة جها ِ
صااخ سجرغمل ج اسدشى عدة
ِ
وعرادافف إذ ايشا السفاوض بجس فكاا ددر ضسكس ِضس الاجاحات والسعمشضات عس
الخا اس ا ترعم بسشضشخ وضجا الرفاوض(إحراج ضاجعات فسعارفف
و جاها) وع لر ضعمشضات عس حاجعة ورخرجة ه ا السفاوض وِحيا دشت وضعف
نز احاو اسرخداا ه السعمشضات وتشدجفها فنشاء الرفاوض عشسائل ضغط عم

الخرز()48ف

فضا فَهز استراتيجيات مشيج ِ
الرراع فيي عاآلتج(:)49

 )1استراتيجية اإلنياك (االستشزاف)
تعت تتد ِض ت تس فهت تتز فح ت تشاخ االست تترااتجججات السدت تترخدضة وعخم ت ت عمجهت تتا الت تتاعج
اسرااتجججة االسرش اب

الرفاوضج إذ اعسل السراشتج لهتا عمت استرش اب

وضا الخا اآل ا ج عسمجة الرفاوض:

فف استترش اب

ودتا وجهتد

وق ـ الختتا اآل تتا ِإل ت فرتتد درجتتة ض ِ
سكشتتةف وعتترز ذلتتر عتتس حاع ت

تسديتتد ر تاة الرفتتاوض لرغختتج فحتتش ودتتا ضسكتتس وترتتل السفاوضتتات ِإل ت حرتتائل
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ضحتتدودة ال دجستتة لهتتاف وعدتترخدا اسستتمشب اآلتتتج لرحيج ت ذلتتر(( :الرفتتاوض حتتش

ضادف الرفاوض حفد وضدى ِإضكاحجة استرخداض واسترعداد الختا اآل تا لمرعاضتل بت

وضدى إضكاحجة تشفج لرعهداتت الرتج اسكتس الشصتش إلجهتا والرفتاوض تج جشلتة فو

جتشالت ف تتاى حتتش الرشدجتا والسجعتتاد السشاستتل لميجتاا بالرفتتاوض والرفتتاوض حتتش

ضك تتان الرف تتاوض السحرس تتل واسض تتاكس الاديم تتة الرف تتاوض ح تتش ضشض تتشخ الرف تتاوض
وفولشعات ضشضشعات الرفاوض الرج تز تحديدها))ف

بف استرش اب جيد الختا اآل تا إلت فرتد درجتة ض ِ
سكشتة  :وعترز ذلتر عتس حاعت
ُ
تهمج تتا وتحفجت تب حاداتت ت واس تترشفار عا تتة ا ااتت ت وتخرر تتات وِمر تتغالهز بعشاص تتا
اليزجة الرفاوضتجة الذتكمجة الرتج ال دجستة لهتا عتس حاعت ((ِإنتارة العياتات الياحشحجتة
السفرعمتتة حتتش عتتل عشرتتا ِضتتس عشاصتتا اليزتتجة الرفاوضتتجة وحتتش ضدتتسجات عتتل
ضشضتتشخ والجستتل والهمِستتات واسلفتتاُ الرتتج ترتتام هتتا ِعاتتارات وفستتز عتتل ضشضتتشخ
ووضت

احتتاضل لمحفتتنت والستتعتساات الرتتحفجة وزعتتارة اسضتتاكس الرارعخجتتة وزعتتادة

االهرس تتاا بت تتالششاحج الفشجت تتة السعيت تتدة الهشدس تتجة والجغ اا جت تتة والرارعخجت تتة واالدررت تتاداة
ومِرجتتاء الاتتا هتتا ِإل ت حتتجس وصتتش رفا الخا تااء الرتتج ستتجرز اسرذتتارتهز جهتتا ونتتز
تشرهج جمدات الرفاوض دون حرججة ِ
حاسسة))ف

جف اسرش اب

أمؽال الخا اآل ا ِإل فرتد درجتة ضسكشتة  :وعترز ذلتر عتس حاعت

زعادة ضعدالت احفاد وتهالجا اداضر ومتعتاب ضدرذتارع حتشا العسمجتة الرفاوضتجة
زن عس ضا اسمم ذلر ِضس تزجج بادج الفاص السالجة واالدرراداة الاديمة الرج
كان ِضس السسكس ان احرل عمجها لش لز اجمة ضعشا ِإل ضائتدة الرفتاوض وعشذتغل
هتتاف عم ت ستتاجل السمتتا استترخدضا الشالاتتات السرحتتدة اسضاعكجتتة هت االستترااتجججة

ت ت عاء ت تتج ضفاوضت تتاتها ض ت ت االتحت تتاد الدت تتش ججرج (الدت تتا ) ت تتج ست تتاعجشات اليت تتان
الساضتتج احرهتتا از الزضتتة الغ ت اء الرتتج استتا ِ هتتا الدتتش ججا عم ت التتا ز ِض تس الدتتعا
السسرت ت تتاز والساتف ت ت ت ال ت ت ت ا عاض ت ت ت الدت ت تتش ججا لمحرت ت تتش عم ت ت ت اليس ت ت ت ِإالي فَ ين
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بال ت هل تتدال ضتتس فا عسمتتة ف تتاى

رصتجد الت هل لتدى الهتاضمجس وتيشعرت عشتد وارتشخس وعت لر

بغجتتة ِإدهتتار االتحتتاد الدتتش ججرج احت ال ي ت اب ضرخمفتا تهششلشججتتا سح ت ايتتشا ِ
باإلحفتتاف
الزتتخز عم ت الراستتاحة العدتتكاعة تتدال ضتتس فن يهتترز ِ
بغ ت اء رتتعا وبالرتتالج ِإجاتتار
عمت تحشعتتل جاحتتل ِضتس حفيتتات احتتاضل الردتم ِإلت دختتاخ ِ
الب ارعتتة زتتن عتتس فن
اسضاعكان اسرخدضشا تهرجر السساحمة وعدل الشدا اااعة ِ تن ِتمتر السفاوضتات
لبعادة عشرا الزغط الدا مج ِضس جاحل الذعل الدش ججرج عم حكشضر ف

 )8استراتيجية التذتي (التفتي ) والتؽىيؼ
وهتتج ِضتتس فَهتتز استترااتجججات ضتتشهل ِ
الرتااخ الرفاوضتتجة وتيتتشا عم ت حتتث
وتذتتخجث وتحديتتد فهتتز ِحيتتا اليتتشة والزتتعا تتج اع ت الرفتتاوض السيا تتل وتحديتتد

احرساءاتهز وعيائدهز وضدرشاهز العمسج والخايج وعاا ذلر يترز رستز سجاستة ضتاكاة
لرفرجتتا وحتتدة تهاض تل ذلتتر الختتا لغتتاض الحرتتش ِض تشهز عم ت السعمشضتتات جتتا
السعاو ة والر نجا تج بعزتهز ِبستا اختدا ضرتال الختا السفتاوض الت ا ادترخدا
ه االسرااتجججةف

 )3استراتيجية ِإحكام الديطرة ِ
(اإلخزاع)

تيتتشا ه ت االستترااتجججة عم ت حذتتد عا تتة ِ
اإلضكاحجتتات الرتتج تهفتتل الدتتجخاة
ِ
الهاضم تتة عمت ت جمد تتات الرف تتاوض ِست تشاء ض تتس حاحج تتة الي تتدرة عمت ت الرششعت ت والرذ تتكجل

والرعديل والراديل لمساادرات الرفاوضجة السمارة عم ضائدة السفاوضات بحجث اكشن

لشا سا الرعاضل ضت الختا اآل تا وستا الاتدء تج الحاعتة وان ادتجا السفتاوض
و ت الخاعت الت ا رستتسشا لت حرت اكتتشن بسيتتدورحا الدتتجخاة عمجت ف فو ِضتتس حاحجتتة
اليت تتدرة عم ت ت الحاعت تتة الد ت تاععة واالست ت ِترجابة الرميائجت تتة والفشرعت تتة واالست تترعداد ال ت تدائز
لمرفتتاوض تتشر ِإ تتداء الختتا اآل تتا ر ار ت ت لر لرفشعتتا الفاصتتة عمج ت تتج ف ت
زضتتاا الساتتادرة والدتتجخاة عم ت عسمجتتة الرفتتاوض ِبسجسمِهتتاف فو ِضتتس حاحجتتة الحتتاص
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عم ت ِإبي تتاء الخ تتا اس تتا تتج ضاع تتب الر تتاب الت ت ا عمج ت فن ايات ت س ت ِ
تاكشا احرذ تتا ار

لِ
لرارة الرج حعخجها ل ف

السشعػ)
 )4استراتيجية الدحر (الغزو ُ

وهتتج استترااتجججة يتترز استترخداضها بغتتج الشذتتا عتتس حتتدرة فو دمتتة السعمشضتتات
عس الخا اآل تا الت ا يترز ضعت ِ
الرتااخ الرفاوضتجف و يتا لهت االسترااتجججة يترز

اس تترخداا الرف تتاوض الر تتدرعجج خ تتشة خ تتشة لجر تتا عسمج تتة تتبو ضت تشذز لمخ تتا

اآل تتا تتدء ب تتا رااف ح تتاجب الرت تتسا فو ح تتدرة السعمشض تتات واليج تتاا رجسجت ت عا تتتة
السعمشضات والاجاحات الس ِ
سكشة ِعاا الرفاوض الرسهجتدا ضت هت ا الختا ف نتز ضعا تة
فَهتتز السجتتاالت الرتتج اسرمتتر جهتتا ضبعتتات تشا دتتجة خج تاة والرفتتاوض ضع ت عم ت فن

يرتتات لشتتا السجتتا جهتتا وفن يرج ت ِإل ت ضجتتاالت ف تتاى تدتترغاف وتدتترشب دد ارت ت
ومضكاحجاتت وعرخمتتل الرفتتاوض و يتتا لهت اإلستترااتججة دتتدرات جتتا عاداتتة ِضتس اعت
السفاوضجس ِضس حاحجة اليدرة عم ِإدشاخ الخا اآل ا بتان هت ا يترز لرتالح هتش
وفن عمج فن ادرججل لسا اخمل ضش ج عل ضاحمةف
ِ
(االنتحار)
 )5استراتيجية التدمير الذاتي

لِه تل حتتا ِضت تس فح ت اا
اجهها (عياات وض ِ
جسجعا تش ِ
حددات وضذاكل وصعشبات) وعمسا عاحا هت العياتات
باسرحالة الشصش ِإلجها ضهسا ِ
ِ
رديدة عمسا زاد ا س الخا ومِحااح ومِحداس
ِضس جهدفف وهشا عمج فن اخرار جس ديمجس وهسا :
الرف تتاوض فهتتدا

وتخمعتتات ورض تتا وفحتتنا وه تتج

وارتزتتاء ضتتا اسكتتس تحيجيت ِضشهتتا

 صتتا الشذتتا عتتس هت الخسشحتتات واسهتتداَو َعِدِ الهد الشهائج ل ف
 -الاحتتث عتتس وستتائل جديتتدة جتتا ضائجتتة فو ضشذتتشرة حالجتتا تسكشت ِضتس تحيجت هت

اسهدا

ج السدريالف
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ومذا عتتان الخرتتز ِضتس فتاتتاخ اسستتمشب المتتاحج احت اجتتل ف ي
َن يتترز تتتدضجا عتتس

حاعت ت ِإ ذ تتا عا تتة جه تتشد وضخخخاتت ت وتحخ تتجز روحت ت السعششع تتة ومرادتت ت ال اتج تتة
وتزجج جهشد ف

ودد اسرخدضا (ضارجاعا تاتذا) هت االسترااتجججة ضت الجتجت الجسهتشرا

االيالشتتدا الدتتاا فنشتتاء ضفاوضتتاتها ضعت

يتتد ر زتتا عتتل الزتتغش الرتتج ضارستتها

الج تتجت الجسه تتشرا ول تتز اك تتس فض تتاا فعز تتائ السيات تشض عم تتجهز إال االحرح تتار تتج
الدجس عشسجمة ف جاة لهدل ت يجد الااعخاحججس والعالز لمزتغط عمت رئجدتة التشزراء

الر تتج ل تتز تغج تتا ضشدفه تتا تتل إحه تتا عاح تتا ترسشت ت فن اي تتشا جسجت ت فعز تتاء الج تتجت
الجسهشرا السياشض عمتجهز و جتا السياتشض عمتجهز بِإتاتاخ هت الشستجمة واالحرحتار
الجساعج لمخنص ِضشهزف
وهش ت تتات فحت ت تشاخ ف ت تتاى إلس ت تترااتجججات الرف ت تتاوض تت ت تز تر ت تتشجفها ِضت ت تس الهر ت تتاب

والااحمجس وعسا ا تج(:)50

أ .استراتيجية فؽز -فؽز ()Win- Win
ِإن عمج ت اا ِض تس الاتتاحمجس والهرتتاب يتتدرجشن اإلستترااتجججات العاضتتة لمرفتتاوض
عتادة تحتا لرتجس :ضتد ل الحتل السذترات ( تشز -تشز) فو الرفتاوض عمت فستاس
ِض تس الخرتتشضة الحتتادة ( تتشز -دتتارة) وعحتتاو ( )Jeswal Salacuseفن ايتتدا

تفد تتج اا نيا ج تتا لهت ت يس الس تتشدفجس لمرف تتاوض وه تتش إض تتا فن ته تتشن السفاوض تتات عسمج تتة
ادتترخج ِع تن الختتا جس فن اكدتتل ِض تس ِ نلهتتا ( تتشز -تتشز) فو عسمجتتة افتتشز جهتتا

جاحل واحد ( شز -دارة) عشدضا تادف السفاوضات اح ِضس السهز ضعا ة فا ِضس

الشتتشعجس اكتتشن السفتتاوض السيا تتل تتان عتتان لتتدى فحتتد الجتتاحاجس دتتشة ضدتتاوضة فكاتتا
ِضستتا لتتدى اآل تتا بكمجتتاف اكتتشن لتتدى الجاحتتل اسضتتعا ضجتتل ِإل ت ع تيد السفاوضتتات
ضشد تتا /تتشز -د تتارة ( )Win- Loseوضفاوض تتش ( تتشز -تتشز) اعت تدون ص تتش
الرتتفية عسمجتتة تعاوحجتتة وحتتن لمسذت ِتكنت تتج حتتجس يتتاى ضفاوضتتش( شز -دتتارة)

استراتيجيات إدارة السفاوضات الدولية
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إحه تتا عسمج تتة ضشاجه تتةف ِإ ين اس تترااتجججة تتائب -تتائب( )Win- Winتعع تتد دض تتة
ضرال الخا جس ب زل صشرة ِعاا العسل السذرات عمت تحديتد وحتل السذ ِتكنت
الرتتج تعج ت الرشصتتل ِإل ت اتفتتاف وهشتتات عتتدة دتتاو اعتتد ضتتس السفجتتد جهتتا ِله تن

الختتا جس بتتن رتتر فَن اعستتن ضعتتا عم ت حتتل السذت ِتكنت جتتا الذتتاهاة الرتتج تذتتكل
ومذا عتتان الخا تتان

عياتتة تتج حاع ت الرشصتتل إل ت اتفتتاف وتحتتا ه ت الذتتاو
المية الس ِ
ضدرعديس لمعسل ضعا عم فساس ِضس ِ
راادلة تان ضتد ل ( تشز -تشز) هتش
اسسمشب اسضمل لهسا()51ف

ب .استراتيجية فؽز -خدارة ()Win- Lose

تعرستتد هت االستترااتجججة عمت فستتالجل ِإحاتتا الختتا اس تتا والرنعتل بت

والزغط عمج وتفراض فَ ين الخا ال ا ارسد راة فحش هش اسدشى وهش الفتائب

اسكج تتد و تتج هت ت االس تترااتجججة ال ي تترز تشلج تتد ني تتة عا ج تتة تتجس فحت ت اا

السفاوض تتة

وعحتترفو ع تل حتتا بح ت االرتتراا والذتتر تتج الختتا اس تتا باح ت ادتتحل فوراف
الرفت تتاوض ِضش ت ت ف وعذت تتعا ِع ت تن الخت تتا جس بذت تتعشر ِض ت تس عت تتدا الهفاات تتة فو السنئست تتة
الذخث ال ا حرل عم فسشف حرججتة فو عتان فدام هتش اسستشف تج السفاوضتات

اذعا باالضرعاض وعذعا الذتخث الت ا عتان فدام اس زتل تج السفاوضتات احت
كان اسكس فن احرل عم السبعد وعم صفية ف زل بيمجل ِضس الجهد ِ
اإلضا جف

جـ .استراتيجية خاسر -خاسر ()Lose- Lose
وتعرسد هت االسترااتجججة عمت دجتاا ِعتن الختا جس تج السفاوضتات بالرشتاز

عس بعج فهدا السا شبة عس حاع صتجغة الحتل الشستط بحجتث ال اكتشن هشتات
ضشررتتا وال ضهتتبوا تج ِ
الر تااخ الرفاوض تتج وحايتتا له ت االستترااتجججة لتتس اك تتشن
بسيدور فا حا تحيج عل ضا ياعد تحيجي وهك ا تهشن عل اسح اا

ِ
اساةف
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د .استراتيجيات (متى) و(كيف وأيؼ)

وهاتتان تعتتدان تتج حذتتا ف متتل الاتاحمجس والهرتتاب ِضتس تهرجكتتات االستترااتجججة

الرفاوضتتجة استترااتجججة (ضر ت ) تشختتشا عم ت حجتتب زضشتتج ضياتتش
فاز تتا ع تتددا ِضت تس اسس تتالجل الرهرجكج تتة وفهسه تتان (الر تتاا والسفاجت ت ة واسض تتا الشادت ت
االحدحاب الهادا و ِ
و ِ
االحدحاب الذاهاا والعدو والحدود و ِ
الخداخ)ف

وهتتج ترزتتسس

فضتتا استترااتجججة (كجتتا وفيتتس) حهتتا تشختتشا تتج ف متتل اسَحجتتان عم ت التتاوح

الرعاوحجة سح اا

السفاوضات اتجاها وسمشعا فَضا اسسالجل الرهرجكجتة الرتج تشختشا

عمجهت تتا ه ت ت االس ت تترااتجججة هت تتج (السذت تتارعة واالدر ت تاان فو الرذت تتا
وضفرادات الخاف وفسمشب الخخشة خشة)()52ف

والت تتن إدرتت تاان

ىـ .االستراتيجيات وفقاً لدمؽك السفاوضيؼ
 .0االستراتيجية اليجؽمية (أو القتالية)

تعتد هت االستترااتجججة فكمتا عدواحجتتة ِضتس تجس جسجت االستترااتجججات اس تتاى
ِضس وجهة حذا اليشاعة السعرسدة عم ضادف الهجتشا جتا وستجمة ِضتس ال ِتد اخ إذ فَن
الهد اسساس لجة تحيج ف زل ددر ضسكس ِضس الاب لمخا السفاوض حدتل
تتل وتحيجت ت فكاتتا د تتارة ضسكش تتة بتتالخا اآل تتا وعد تترخدا السفتتاوض تتج هت ت

االسرااتجججة فسالجل حادة واسترف ابزعة ومِدهتار الغزتل وعتدا ِإعختاء السعمشضتات
ِ
باالحدحاب ِضس السفاوضات ودد تدرخدا
والدجخاة عم جدو اسعسا والرهديد
ك لر فسالجل جا ف ندجة عالارشة والرجدةف

 .8االستراتيجية الدفاعية

تشخ تشا ه ت االستترااتجججة عم ت دجتتاا السفتتاوض بالتتد اخ عتتس ضشدف ت وفوضتتاع
الرفاوضتتجة ِضتتس دون المجتتشء ِإل ت الهجتتشا عستتا تهتتد ِإل ت تيمجتتل حجتتز الرشتتازالت
السخمشب تيداسها فو إل ِإحياذ ضا اسكتس ِإحيتاذ و ِضتس تجس الذتاو

الرتج تزتخا

السفتتاوض إل ت فتاتتاخ ه ت االستترااتجججة هتتج ضتتعا ضشدف ت فو تتج حالتتة ضشاجهتتة

د .مروان سالػ العمي
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االس تترااتجججة الهجشضج تتة ِضت تس الخ تتا اآل تتا فو الا ا تتة تتج تر تتحج اسوض تتاخ
والسحا ذة عم اسرساار العندة جس اسح اا

 .3استراتيجية التبعية

السفاوضة()53ف

ال اعس تتل السف تتاوض تتج هت ت ا الش تتشخ ِضت تس االس تترااتجججة لخدض تتة ضر تتالح تتل
يشحرتتا اهرساضت تتج تحيجت ضرتتال الختتا اآل تتا لرجشتتل ِ
الشتباخ فو السشاجهتتة

و ِض تس اسستتالجل السدتترخدضة تتج ه ت االستترااتجججةن السشا يتتة عم ت حماتتات الختتا
اآل ا واإلصغاء لحاجات واسرخداا فسمشب الربلا والخزشخ ومِعخاء عمجتا ِضتس
السعمشضاتف

السطمب الثالث  :العؽامل السؤثرة في ِإختيار االستراتيجية التفاوضية
اعد ا رجار االسرااتجججة الرفاوضجة الس ِ
شاساة ِضس السدرمبضات اسساسجة

والس ِهسة ج العسل الرفاوضج وه
لنسرااتجججة الرفاوضجة الس ِ
شاساة حدل ل تعنا فازا ج ا رجار الرهرجكات
السدرخدضة عشد الرفاوضض و ج الشاد هشات عدة عشاضل اجل ِدراسرها بعشااة
العشاضل ال تعنا ج ا رجار السفاوض

وف ها ج الحداان عشد السفاضمة واال رجار جس ه
والرج لخرها الاعج باآلتج(:)54

االسرااتجججات الرفاوضجة

 حشخ وحاجعة ضشضشخ الرفاوضف
 حشخ اسهدا

الرج ادع ِإل تحيجيها السفاوضف

 حاجة السفاوض لمعسمجة الرفاوضجةف
 السشروث الرفاوضج لدى اح اا
 تشدعات اسح اا

 ضااكب اليشة سح اا

العسمجة الرفاوضجةف

ذات االهرساا باليزجة الرفاوضجةف
الرفاوضف

 السهارات السرشا اة والخااات الداِبية لدى الفاف الرفاوضجةف
 الدسات الذخرجة لمسرفاوضجسف
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الرفاوضف

 الشدا السراح لمرفاوضف

 االسرجابة السرشدعة لمخا اآل ا ج فنشاء الرفاوضف
 فهسجة الرشصل ِإل إتفافف

 فهسجة اسرساار العندة جس اسح اا
 الذاو


الرفاوضجةف

الاجلجة السحجخة بالرفاوض (اليجشد الخارججة)ف

عل اسح اا

الشسجخة ج السجا الرفاوضجف

 ضدرشى الفهز السذرات تجا ضشضشخ الرفاوضف
 السداحة السعمشضاتجة السرشا اة لدى فح اا

الرفاوضف

 ضااعاة الفاوف جس االسرااتجججة واسهدا ض االسرااتجججة ترعم بخخة العسل
ِ
الذاضمة الرج ادع الفاع الرفاوضج إل تحيجيها فضا اسهدا ررعم بالغااات
والرج هج فدر الخسشح ال ا ياعد السفاوض تحيجي ف

 تاشج اسرااتجججة عاضة ج دااة الرفاوض لرهشن ضد ن عاضا لمشض

الرفاوضج و ِضس نَز تاشج اسرااتجججة ذات
تحيجي ف

رشصجة تشدجز ض الهد

السااد

 ضااعاة تجشل االسرااتجججات السعيدة والاحث عس االسرااتجججات الساحة سن
ِضس الرعل تعديل االول جشسا اسكس تعديل االسرااتجججة الساحة بدهشلة وحدل
سجا العسمجة الرفاوضجةف

ِ
الشاجحة هج تمر الرج تيشا عم فساس ربط
 اجل الر عا ب ن االسرااتجججة
اسحداث باسساابف

استراتيجيات إدارة السفاوضات الدولية
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السطمب الرابع  :ميارات التفاوض

اعتتد ضشض تتشخ السه تتارات الرفاوض تتجة ِضت تس السشاض تتج والجشاح تتل الس ِهس تتة ج تتدا

والرتج تد ِتهز عمجت اا تج ِإتستاا الجتشالت الرفاوضتجة لرتال ضتس اججتد استرخداضهاف وال
تد ِض تس اليتتش ن بتتان ِ شتتاء السهتتارات الدتتمشعجة بعاضتتة والرفاوضتتجة بخاصتتة فض ت اا تتج
ااة الرعشبة سن الدمشت دد احراج لدششات حشعمة حر يرز اس تج اإلحدتان
و ِض تس نَ تز تتان تشسجتتة ه ت السهتتارات الدتتمشعجة تحرتتاج لشدتتا وتتتدرعل وال تشتترل ِض تس
ضجتاد ِد ارستتة بعتج الحيتتائ تل هتتج عسمجتتة ضدترساة ض ِ
ررتمة وتت تج ِضتس الرجتتارب
الحجة والخااات السرا ِ
اكسةف

وال حاتتالا اليتتش ن بتتان العسمجتتة الرفاوضتتجة ال اسكتتس لهتتا فَن تتتشج وال اسكتتس

لنتفتتاف الساضتتج لمختتا جس ف ي
َن يرحي ت ضتتا لتتز تر تشا ا لمسفتتاوض صتتفات وضهتتارات
تعهمت لرحيجت هت ا الشجتاح وتعجشت تتج تياعتل السدتا ات جشت وبتجس اآل تاعس وستتد

المغت تاات الرت تتج د تتد تحرت تتل تتج العسمجتتتة الرفاوض تتجة وله ت ت ا ي تتد اهرس تتا الاحتتتشث
والدراسات ِبسهارات الرفاوض بعيدها ِ
عاضن رئجدا ج ِإحجاح هت العسمجتة ودتد فكتد

الاتتاحمشن والسهرستتشن بعمتتز الرفتتاوض عم ت فن بعتتج ه ت السهتتارات اكتتشن ضهردتتاا
والتاعج اآل تتا اكتتشن خاعتتا فو ِورانجتتا ولتتز اذهتا الاتتاحمشن اتفادتا عمت حتتشخ وعتتدد
ِتمر السهتارات الرتج اسكتس وصتفها بِ حهتا ضجسشعتة ِضتس اس عتا الدتمشعجة والعاحفجتة

الد تسات و ِ
والشفدتتجة والساداتتة فو ضجسشعتتة ِض تس ِ
الر تفات الرتتج احسمهتتا السفاوضتتشن
والر تتج ِضت تس ِ نله تتا اد تترخجعشن ِإح تتداث الرغجت تاات السخمشب تتة تتج س تتمشعجات وف ع تتا

اآل تاعس وع ت لر تغججتتا فَو تهججتتا ستتمشعجاتهز الذخرتتجة ِبستتا يشدتتجز وعتترنءا ض ت
وض السفاوض واالسرااتجججات الساسشضة ل ()55ف

ودد ا رمفا تحديدات الهراب والاتاحمجس لرمتر السهتارات الرفاوضتجة إذ حجتد

فن (عااس الج ف ش الرسس) ايدز السهارات الرفاوضجة اسساسجة ِإلت ستاعة فددتاا
وهتج ( :ضهتتارة تحمجتل واستترخداا السعمشضتات وضهتتارة االترتا وتاتتاد السعمشضتتات
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وضهتتارة الجيذتتة والراعجتتب ِ تن السفاوضتتات وضهتتارة ِ
اإللستتاا بسعتتار ضرششعتتة ذات
صمة بالرفاوض وضهارة اعرساد االسرااتجججة السش ِ
اساة والسشاورة والرهرجر وضهارات

ِ
اإلدش تتاخ واله تتنا وضه تتارة فتخ تتاذ اليت ت اار الرفاوض تتج)()56ف فض تتا ال تتدعرشر (حد تتس

وججتت ت ) جذ ت تتدد عمت ت ت ض ت تتاورة فَ ين اك ت تتشن لمسف ت تتاوض الجج ت تتد ضه ت تتارات جج ت تتدة عمت ت ت
السدرشعجس الرهرجكج واالسرااتججج ضعا بيدر فو بآ اف وذلر ِضس ِ ن ددرت عمت

ِإدارة ضت تتا ادت تتسج (المعات تتة السفزت تتمة game
الرفتتاعنت الرتتج ِض تس ر ت حها فن ا ت فح اا هتتا فنشائهتتا حاجعتتة العندتتات جستتا جتتشهز
عمت الستتدى السدتتريامج الاعجتتد تتج الحدتتاان وهشتتا ال تد ِضتس اليجتتاا ب عستتا العيتتل
 )Superوالرت تتج ايرت تتد جهت تتا تمت تتر

ال تتددج واله تتادا عمت ت الاح تتث ع تتس السعمشض تتات الراض تتة والر تتحجة ب تتالخاائ عا تتة

واليجتتاا ريجتتجز حتتشخ االستترااتجججات السنئستتة لرشدجفهتتا تتج الرفتتاعنت ض ت الخرتتز
زن عس وجشد عدد ِضس الادائل الرج يشاغج عم عتل حتا ضعا رهتا وتحديتد ضتا

ضسكس تحيجي ِضشها وضا فحداها حايا لمسشدا()57ف
العراق ِإلى مشعسة ِ
السطمب الخامس  :مفاوضات انزسام ِ
التجارة العالسية
ُ
احدجاضا ض ضيرزجات الساحمة اآلحجة ضسس الرحش الرتدرعجج الت ا اذتهد
العت تااف تتج سجاس تتر االدرر تتاداة واالحري تتا ِضت تس االدرر تتاد الساع تتبا السشجت ت إلت ت

ادررت ت ت ت ت تتاد الدت ت ت ت ت تتشف دت ت ت ت ت تتار االحزت ت ت ت ت تتساا ال ت ت ت ت ت ت ضشذست ت ت ت ت تتة الرجت ت ت ت ت تتارة العالسجت ت ت ت ت تتةف

فج  11راا /عاا  2004ددا العااف حمل االحزساا برفة ضاادل ج ضشذستة
الرجتتارة العالسجتتة وحرتتما ضشا يتتة السجمتتة العتتاا عمت داشلت ف والجتتشا يرفتتاوض ِض تس

فجل الحرشص عم العزشعة الدائسة()58ف
ادرذت تتا ِض ت تس تت تتارعخ ضشذست تتة الرجت تتارة العالسجت تتة و ِض ت تس تجت تتارب ال تتدو الرتتتج

احزتتسا إلجهتتا ب ت ن عسمجتتة الرفتتاوض لنحزتتساا له ت السشذستتة الدولجتتة والرتتج دتتد
تسرد لعدة فعشاا وعت لر الساحمتة الرتج تعيتل اكردتاب العزتشعة دتد تختاح دزتااا

ورنار وتحداات جادة تدردعج االحراا واإللساا ها والسهارة تج الرعاضتل
ا
ض ِهسة عدة
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ضعهتتا والرشاتع بحتتدونها ضتتس الدولتتة و اعيهتتا السفتتاوضف ِضستتا د ت الااحتتث إلت تيدتتجز
ه ا السخمل عم الشحش االتج:

أوالً ِ :إدارة التفــاوض فــي قيــادة مفاوضــات انزــسام الع ـراق ِإلــى ُمشعســة التجــارة
العالسية
تت تج إدارة السفاوضتتات ِضتس صتتمل وضهتتاا الد مشضاستتجة الخارججتة ساتتة دولتتة
ولعتتل العتااف بحاجتتة فكمتتا ِضتس جتتا ِإلت تختتشعا ِإدارة تفاوضتتجة عفتتعة بغجتتة تجتتاوز

السذ تتاكل الخارجج تتة لام تتدحا والس تتجسا ت تج ضج تتا دج تتادة ضفاوض تتات لنحز تتساا إلت ت

ضشذسة الرجارة العالسجة وعشاغج فن تعرسد ه ِ
اإلدارة عم استرااتجججات تفاوضتجة
ضرع تتددة ِ
وضاح تتةف لت ت ا ال ر تتر تتج الي تتش ن ِإن االعرس تتاد عمتت إدارة تفاوض تتجة عف تتشءة
لغاض دجادة ضفاوضات احزتساا العتااف الت ضشذستة الرجتارة العالسجتة هتش فضتا تج
ااة االهسجة سحت ستجعدا إلت تشججت وتشدتج عسمجتات الفاعت الرفاوضتج برتشرة

ص تتحجحة وتشزعت ت االدوار تتجس فعز تتاء الفاعت ت عمت ت الشح تتش الت ت ا اد تتهل عسمج تتة

الرفاوض عم فن تعسل ه اإلدارة دااة عم ا رجار فعزاء الفاعت الرفاوضتج
و ت فستتة ضشضتتشعجة الجتتة ِضتتس الرحجتتب الذخرتتج وهت ا تتدور دون رتتر ستتجعدا

ِإل حجاح السفاوضات العرسادها عم فعزاء ضرخررجس ج ه ا السجا ف
ومذا ضتا فراد العتااف فن احيت فهدا ت

عمجت فن اعستتل عمت تختتشعا العشرتتا

اسستتاس لمشجتتاح وهتتش السفاوضتتات عتتس حاعت إتاتتاخ استترااتجججات ِ
حاجحتتة تدتترخدا
ج السفاوضات و ِضس ه االسرااتجججات(:)59

1ف استترااتجججة ضفاوضتتة الامتتدان جتتا الس ِ
رعاوحتتة  :وتدتترخدا عشتتدضا يتتد ل ضرغجتتا
جديد ِإل العسمجة الرفاوضجة وتغججا وضت اركتد ِإلت ضرحتات عشتدضا ياعتد الختا

اآل تتا االس تترلمار شر تتائل السفاوض تتات و ِضت تس تهرجك تتات هت ت االس تترااتجججةن ض تتاط

الشفة وعدا االحد اخ والسفاج ة واالحدحاب ا ف
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ِ
السرعاوحة  :وتشختشا هت االسترااتجججة عمت التاوح
2ف اسرااتجججة ضفاوضة الامدان
الرعاوحجتتة سح ت اا

السفاوضتتات اتجاهتتا وستتمشعا جتتد فن لتتجة بالزتتاورة تخاجيهتتا

عم ت ت ضخرمت تتا السشادت تتا الرفاوضت تتجة وباالتج تتا حفد ت ت

واالست تتالجل الرهرجكج ت تة له ت ت

االسرااتجججة السذراعة هج ضفراف الخاف وفسمشب خشة  -خشةف
3ف االس تترااتجججة الذ ت ِ
تاضمة  :وتشخ تتشا هت ت االس تترااتجججة عمت ت ع تتدد ِض تتس اسس تتالجل
الرهرجكجتتة تتجس الرذتتدد والمتتجس وضتتا جشهستتا ِضتتس فستتالجل ضشضتتشعجة تتتد عم ت التتاوح
الرعاوحجة ج السفاوضات واالاستان باسهتدا السذتراعة لِهتل حتا ِضتس اسحت اا
وضس تهرجكات ه االسرااتجججة تيتداز الرشتازالت اعرستادا عمت حستط الرفتاوض وددتة
تعيجد الس ِ
ذكمة السرفاوض عمجهاف
ِإ ين حجاح ه االسترااتجججات الرفاوضتجة ِضتس فجتل دعتز العتااف اعرستد عمت

تتتشا ا رتتاو ضعجشتتة ضم تل وجتتشد ضفاوضتتجس حتتاجحجس يرسرعتتشن بخرتتائث ضعجشتتة
ِضشها الح ر ِضس اإلدداا عم فاة خشة ِضس دون ِدراسة وتسحجث والرسجب ِبسهارة
جس ت ت ت وتحمجت ت تتل واست ت تترخداا السعمشضت ت تتات واإللست ت تتاا بسعت ت تتار ضرششعت ت تتة ذات صت ت تتمة
بالرفاوض وضهارة اتخاذ الياار الرفاوضجف

ومِذا ض تتا اردح تتا لمسفاوض تتات العاادج تتة ف ين تحيت ت حجاح تتات تتج است ترااتجججاتها
الرفاوضتتجة عمجهتتا فن تشذتتا ِإل ت فا ضفاوضتتات عم ت احهتتا ضذتتاوخ تعتتاوحج الن

ِإداتتا حا تتج الرفتتاوض عم ت الرفتتاوض تتاوح تعاوحجتتة ادتتهل ادش تاخ الختتا اآل تتا

بالدتتعج إل ت متتشم فه تدا اسكتتس تيدتتجسها بالردتتاوا جتتد فن ذلتتر ال اعشتتج الرخمتتج
عس االتجاهات الرشا دجة واس تج الحدتاان فهسجتة السشادذتة و ِ
الحتشار الت ا عتس
حاعيهستتا ادتترخج الختتا السفتتاوض ضعا تتة عفتتاءة ووستتائل الختتا السيا تتل وه ت ا
دون رر سجحي ِإحجا از تعاوحجا ج الرفاوضف و ِضس الجديا بالت عان فن الرفتاوض

ال يشرل عم الساضج ل هش الرباا بالسدريال الن ضا تات دتد ضتات واحيزت
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الرفتاوض ِإحيتاذ وضعالجتة الهمجتا ِضتس

السذاكل والسشضشعات السعمية وهش ضا احراج العااف ج ه الساحمةف

و ِ
باإلضكتتان ِإاجتتاز فهتتز ضبعتتات وجتتشد ِإدارة تفاوضتتجة عفتتعة ليجتتادة ضفاوضتتات

احزساا العااف ِإل ضشذسة الرجارة العالسجة باحها سرزسس تحيج االتج

()60

:

1ف ا رجتار فعزتاء الفاعت الرفاوضتج عمت فستاس الهفتاءة والخاتاة والسهتارة واس ت
تتج الحد تتاان الرحر تتجل العمس تتج لألعز تتاء لِس تتا لت ت ِض تتس تت ت نجا عاج تتا تتج حج تتاح

السفاوضاتف

2ف تدرعل فعزاء الفاع الرفاوضتج بغجتة زعتادة دتدرِاتهز الرفاوضتجة واإلسترفادة ِضتس
الدو الس ِ
ريدضة ج ه ا السجا ف
3ف اليدرة عم الرخخجط و ِ
اعرساد حمش وضيراحات عدة لامتشرة إتفتاف حتش ضشضتشخ
تتج وضت ت االس تترااتجججات والرهرجك تتات النزض تتة لام تتشم اله تتد

الرف تتاوض والرعست ت
الساجش ِضس العسمجة الرفاوضجةف

4ف الرشدت تتج الهاضت تتل ت تتجس فعزت تتاء الفاع ت ت الرفاوضت تتج وتت تتشججههز واس ت ت بت تتآرائهز
ِ
يراحاتهزف
وض

5ف تشذجز وتشفج وتيشعز وضرابعة السفاوضات لردهجل العسمجة الرفاوضجة زن عس
ِ
اضرنكها سمخة اتخاذ الياار السشاسل ج الشدا السشاسلف
وحذ ت اا لِه تل ِتمتتر السبعتتات تتان ِ
اإلدارة الرفاوضتتجة تعتتد التتاعس ال تائجة لشجتتاح فا تة

ضفاوضاتف
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ثانياً  :غياب ِ
اإلدارة التفاوضية في قيادة مفاوضات انزسام العـراق ِإلـى ُمشعسـة
ِ
التجارة العالسية
فصتتا الرفتتاوض ضجتتداحا ض ِهستتا ِضتتس السجتتاديس العمسجتتة ذات الرت نجا الجتتشضج تتج
كا تتة السدتترشعات الفاداتتة والجساعجتتة وحر ت الدولجتتة ِس تشاء ِض تس فجتتل حتتل السذتتاكل
و ِ
الخن ت تتات فو لامت تتشم اسهت تتدا والغاا ت تات فو لبعت تتادة الرفت تتاهز ومِداضت تتة الر ت تشازن ت تتجس

السرتتال السذتتراعة لت لر ت ن جتتاب ِ
اإلدارة الرفاوضتتجة الرتتج تدتتع ِإلت تخختتجط
وتشذجز وتشفج وتيشعز وضرابعة السفاوضات اعد ات فكاتا ضذ ِتكمة وتحتد يشاجت فا
ضفاوضاتف

وباإلضك تتان الي تتش ن ِإن ضد تتاوا ج تتاب ِ
ِ
اإلدارة الرفاوض تتجة تتج ضجت تا دج تتادة

ضفاوضتتات احزتتساا الع تااف ِإل ت ضشذستتة الرجتتارة العالسجتتة تهستتس تتج تذتترجا اآلراء
واال هت تتار والسيراحت تتات الس ِيدضت تتة ِضت تتس فعزت تتاء الفاع ت ت الرفاوضت تتج وعت تتدا تشذجسهت تتا

وتشحجدها و يدان الرشجج والرشدج جس اسعزاء و جاب سمخة اتخاذ الياار وه ا
كم سجعنا سماا ج سجا السفاوضات والسجسا فن ضفاوضات احزتساا ِ
العتااف ِإلت

ه ت السشذستتة تعرستتد عم ت ححتتش عاج تا عم ت عفتتاءة فعزتتائها ودتتدرتهز عم ت ِإدشتتاخ

فعزاء ضشذستة الرجتارة العالسجتة بخرشصتجة دتاو

العتااف والرفتاوض عمت عتدا

تيتتداز تشتتازالت جشهاعتتة فو الياتتش ِبكتل ضخالتتل السشذستتة والستتجسا تمتتر الرتتج تزتتا
بسرال العااف و ِضس جشها رخرة اليخاخ العتاا فو ر ت التدعز الحكتشضج عتس

ِ
اإلحراج البراعج()61ف
حدرشرل ِضسا سا ن إن ضشذسة الرجارة العالسجة تعسل ج زضس الرفاد اليخاج
وهجسشتتة الشالاتتات السرحتتدة عم ت اسوضتتاخ الدجاستتجة واالدررتتاداة العالسجتتة جعمهتتا

تر تتل تتج دض تتة الشالا تتات السرح تتدة وحمفائه تتا سن فه تتدا

السشذس تتة الااضج تتة إلت ت

حاعتتة الرجتتارة ور ت التتدعز الحكتتشضج عتتس اليخاعتتات االدررتتاداة ور ت الحسااتتة
وتخفجج ومزالة الاسشا الجساعجة سش

لس تخدا ادرراداات الدو الشاضجتة سحهتا
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ال تسمتتر السشرجتتات الرتتشاعجة والبراعجتتة الججتتدة والس ِ
شخفز تة اسستتعار لهتتج تشتتا ة
اليادضتتة ِض تس التتدو الس ِ
ِ
ريدضتتة والتتدو الحديمتتة الررتتشج عالرتتجس
الازتتائ والدتتم
وعشرعتتا الجششبجتتة وتتتايشانفف و جاهتتا عستتا تاتتجس فن التتد ش

تتج عزتتشعة السشذستتة

يرخمتتل إج تااءات ومصتتنحات سجاستتجة وادررتتاداة تستتة ستتجادة الدولتتةف وضتتس فجتتل
تحيجت ت العدال تتة والشه تتشض باالدرر تتاد الع تتالسج عمت ت ال تتدو الس ِ
ريدض تتة فن ت ااع تتج
اسوضتتاخ الدجاستتجة واالدررتتاداة لمتتدو الشاضجتتة والستتجسا الع تااف وضتتا استتا ب ت ِضتتس
داو

ادررتاداة وسجاستجة صتعاة تدتاعد تج الحرتش عمت ضيشضتات الرشسجتة

وتعخجها الساوحة ج ضجا حسااة ضشرجاتها البراعجة والرشاعجة الشارلة.
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ِ
الخاتسة

تاعا لِسا ذ ِكا ساِبيا ج ضرس الاحث دعشحا حيش ن إن الرفاوض الدولج ِبكل
ضا يرزسش ِضس ضداوضات وتشازالت ض ِ
راادلة اعد فداة فساسجة وض ِهسة ِضس فدوات
تدشعة ِ
الرااعات الدولجة و ِضس فَهز ودائا العسل الد مشضاسجف عسا اسمل

الرفاوض السحر الائجة لهفاءة د مشضاسجة الدولة وددرات اليائسجس عمجها عسا فح
ِإجااء ضاورا تمجا ِإلج الدولة لرحيج ضرالحها وتدشعة ِحباعاتها سمسجاف

الرفاوض الجشا فداة ض ِهسة لرشذجز العندات جس الدو و ج دل الرخشر وتعيد
وتششخ العندات والرهرنت السخرمِفة جس الدو فصا الرفاوض ِسشاء عم

السدرشى السحمج فو ِ
اإلدمجسج فو الدولج فداة ض ِهسة ج ِإحن ِ
الش اف والعسل عم
زعادة الرفاهز والرفاعل ومِداضة الرشازن جس السرال السخرمِفة وبجس اآلراء والسرال
الس ِ
راادلة وبجس الحيشف والشا ِجااتف

وال ررن إ ين اتيان س الرفاوض وتخشعا السهارات الرفاوضجة فضا ض ِهز جدا

والسجسا ج ضجا ِ
اإلدارة ِبحكز ارتاا ودجفرها ضااراة ج الرعاضل ض اس ااد
اإلدارة اس ج الحداان فهسجة ِ
وعم ه ِ
الحشار الرفاوضج ج اتخاذ الي اارات

وصشال ِإل اسَهدا السشذشدة و ِضس هشا حجد ي
فن الرفاوض دد ال ا تج ج جسج
الحاالت بالشجاح هش ضعاض ج عمجا ِضس اسحجان ِإل الفذل واالحهجار فو عدا

الرشصل ِإل اتفاف و ِضس هشا ان السفاوض الهاء اجل فن افها ضدايا ج
الررا السشاسل ال ا اسكس اتخاذ ِعشد الفذل ج الرشصل ِإل ِاتفاف ضاض
فا عمج فن اعد حفد

ج الرفهجا والررا

لمرعاضل ض

احرساالت ذل

السفاوضات وال اجل االحرذار حجس احدث ذلر نز افها عجا يرعاضل ضع ف

والخاع ت ت ت

ولنستت تترااتجججة الرفاوضتت تتجة فهسجت ت تتة عاج ت ت تاة ت ت تتج تحدي ت تتد اسه ت تتدا
والدجاستتات لمشصتتش ِإل ت ِتمتتر اسهتتدا وفن ضمتتل ه ت االستترااتجججات تدتتاعد عتتل
عزتتش تتج الفاع ت الرفاوضتتج عم ت ضعا تتة اسستتالجل الشاجتتل است ِترخداضها لرحيج ت
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الشرائل السخمشبة وتشحجد جهشد الفاعت وتجشتل االزدواج والرزتارب تج الررتا ات

ووضشح الامعة حش ضا اجل تحيجي ف و ِضس السهز ج ضجا السفاوضات فن تهشن
هشتتات ِإدارة عفتتشءة تدتترخج دجتتادة الفاع ت الرفاوضتتج ِض تس حجتتث الرخختتجط والرشذتتجز

والرشفج والسرابعة وتشزع اسدوار جس الفاع الرفاوضج حدتل اتاات ودتدرات عتل
ِضشهساف
وعسكس االسرشراج ِضسا سا ذعا رحفا ب ن عسمجة الرفاوض الحزتساا العتااف

ِإل ضشذسة الرجتارة العالسجتة ال يشاغتج ف ين تحتدد ضدتاراتها فساستا السعتايجا الرجارعتة
حسااة

الاحرة فو االعراارات الدجاسجة الخارئة ل ال د له العسمجة فن تدرهد
ضرال العااف الحجشعة حاض اا وضدريانف وعرز ذلر ِضتس ِ تن ت كجتد فهسجتة تتباضس
عسمجتتة الرفتتاوض ض ت الدتتاعة والجتتدة تتج ِ شتتاء السعسدتتات الياحشحجتتة واالدررتتاداة
والسالج تتة والرجارع تتة الهف تتشءة و تتج رس تتز وتشفجت ت الدجاس تتات االدرر تتاداة الس ِ
رهاضم تتة

وع لر ج ِ شاء ددرات اسجهبة الحكشضجة عم الرشفج والسرابعة والريجتجز بغجتة ِ شتاء
حسشذج ادرراد الدشف السرحار والهاء ج العااف الجديد.
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اليؽامش والسرادر
()0

دان العرب ،السجمد الدادس ،الدار العمسية ،بيروت،8115،
أبؼ مشعؽر ،لِ ُ
ص.3486

()8

دمحم بؼ أبي بكر الرازيُ ،مختار الرحاح ،دار الرسالة ،الكؽي  ،0983،ص.504
جامعــة أكدــفؽرد ،قــامؽس أكدــفؽرد الحــديث لدارســي المغــة االنكميزيــة ،مشذــؽرات ذوي

()4

فكــرت نــامق العــاني ،االســتراتيجية والتكتيــغ فــي ِإدارة السفاوضــات الدوليــةُ ،محاض ـرات
ِ
العميــا /الــدكتؽراه ،الدــشة التحزــيرية ،قدــػ االســتراتيجية،
ُممقــاة عمــى طمبــة الدراســات ُ
ُكمية العمؽم الدياسية ،جامعة الشيريؼ ،بغداد ،العام الدراسي.8108/8100
()5
Marsh , P.D.W, Contract Negotiation Hand Book, London,
1984, P.12-19.
الحكــػ األَمريكــي ،ترجســة وليــد
تيــري ل .ديبــل ،اســتراتيجية الذــؤون الخارجيــة ومشطــق ُ

()7

فكـــرت نـــامق العـــاني ،نحـــؽ ِإطـــار نعـــري لمسفاوضـــات الدوليـــة "السفيـــؽم والسقؽمـــات

()8

شــــؽقي نــــاجي جــــؽاد وعبــــاس غــــالي أبــــؽ الــــتسؼ ،التفــــاوض  :ميــــارة واســــتراتيجية،

()9

عمــــي صــــادق أبــــؽ ىيــــف ،القــــانؽن الــــدولي العــــامُ ،مشذــــاة السعــــارف باإلســــكشدرية،
مرر ،0978،ص.731

()3

()6

القربى ،شابغ ،8111،ص.78

شحادة ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،8119،ص.369

األساســية" ،مجمــة قزــايا سياســية ،العــددُ ،0كميـة العمــؽم الدياســية ،جامعــة الشيــريؼ،
بغداد ،8118،ص.037
بغداد ،0990،ص.45

()01

حدــــــان خزــــــرل السيــــــارات التفاوضــــــية األساســــــيةل السعيــــــد العربــــــي لمتخطــــــيطل

الكؽي ل8115ل ص.31

( )00نقالً عؼ  :شؽقي ناجي جؽاد وعباس غـالي أبـؽ الـتسؼ ،التفـاوض :ميـارة وتسـتراتيج،
مردر سبق ذكره ،ص.40
()12
Kennedy G. and (Others), Managing Negotiation, Hutchinson
Business Books, Limited, London, 1987, P.150.

استراتيجيات إدارة السفاوضات الدولية

د .مروان سالػ العمي

[]311

()03

محدــؼ أحســد الخزــيري ،مبــادض التفــاوضل مجسؽعــة الشيــل العربيــة ،القــاىرة،8113،

()04

مجيد حسيد مجيد الدليسي ،اثر السعمؽمات في ِإسـتراتيجيات وميـارات التفـاوضِ :دراسـة

ص.05

تطبيقية في القطاع التجاري ،رسالة ماجدـتير(غير مشذـؽرة) ،السعيـد العـالي لمدراسـات
()05

السدتشررية ،بغداد ،8115،ص.36-33
الدياسية والدولية ،الجامعة ُ
محسؽد عمي ومحسؽد عـؽض اليزايسـة ،السـدخل إلـى فـؼ التفـاوض ،األكاديسيـة العربيـة
السفتؽحة ،الدنسارك ،8100،ص ص.6-5

( )06سؽرة األعراف ،اآلية .)81( :
()07

()08

أَحسد فخر ،التفاوض ،سمدمة مفاىيػ األسس العمسية لمسعرفة ،العدد ،7السركـز الـدولي

لمدراسات السدتقبمية و ِ
اإلستراتيجية ،القاىرة ،حزيران ،8115ص.04-4
ُ
شؽقي ناجي جؽاد وعباس غالي أبؽ التسؼ ،التفاوض  :ميارة وتستراتيج ،مردر سـبق
ذكره ،ص ص.33-38

( )09مؽســؽعة الؽيكبيــديا ،صــفحة صــالح الــديؼ األيــؽبي ،مشذــؽرة عبــر شــبكة السعمؽمــات
الدولية (االنترن ) عمى السؽقع:

www.ar.wikipedia.org.

()81

شؽقي ناجي جؽاد وعباس غالي أبؽ التسؼ ،التفاوض  :ميارة وتستراتيج ،مردر سـبق

()80

محسؽد عمي ومحسؽد عؽض اليزايسة ،السـدخل ِإلـى فـؼ التفـاوض ،مرـدر سـبق ذكـره،

ذكره ،ص.36

ص ص .9-8كــذلغ أنعــر :محدــؼ أحســد الخزــيري ،مبــادض التفــاوض ،مرــدر ســبق
()88

()83

ذكره ،ص.86-88

رائــد ناصــر ىــاني العــذاري ،السفاوضــات وحــل ِ
الشزاعــات الدوليــة بعــد الحــرب البــاردة :
ِ
الستحدة ،رسالة ماجدتير(غير مشذـؽرة)ُ ،كميـة العمـؽم الدياسـية،
دراسة في دور األُمػ ُ
جامعة بغداد ،8101،ص.01
السرــــدر نفدــــو ،ص .89كــــذلغ أنعــــر  :نــــاجي معــــال ،التفــــاوضِ :
اإلستراتيجيــــــات
واألســـاليب (مدخـــــل فـــــي الحــــــؽار اإلقشـــاعي) ،8 ،مطابـــــع الفشـــار ،عســـــان،8111،

ص.075-97

[ ]078مركز الدراسات اإلقميسية
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نـــــادر أحســـــد أبـــــؽ شـــــيخة ،أصـــــؽل التفـــــاوض ،8 ،دار السدـــــيرة لمشذـــــر والتؽزيـــــع،

عســـان ،8119،ص .80كـــذلغ أنعـــر :دمحم إبـــراىيػ دســـؽقي ،الجؽانـــب القانؽنيـــة فـــي إدارة
السفاوضات وتبرام العقؽد ،مركز إدارة البحؽث العامة ،الدعؽدية ،0995،ص.86

()85

لمسزيد أنعر  :كيرت دبميؽ .مؽرتيشديؼ ،ذكاء ِ
اإلقشاع ،0 ،ترجسة ومشذؽرات مكتبة

جرير،الدعؽدية .8100،كذلغ :ىاري ميمز ،فؼ ِ
اإلقشاع  :كيف تدترعي انتباه اآلخريؼ

وتغير آراءىػ وتؤثر عمييػ ،0 ،ترجسة ومشذؽرات مكتبة جرير ،الدعؽدية.8110،
( )86رجـــب كـــريػ عبـــد ِ
اإل لـــو ،التفـــاوض عمـــى العقـــد ِ :دراســـة تأصـــيمية تحميميـــة ُم ِ
قارنـــة ،دار
الشيزـة العربية ،القاىرة ،8111،ص.544
()27
Lewicki , R.J , Negotiating Strategically In Cohen, the Portable
MBA in management, New York, 1992, PP. 174 -189.
كذلغ أنعر :كيفيؼ كيؼ ،السفاوض السثالي ُ :كل ما تحتاج معرفتو لكي تشجح ِمؼ الجؽلة
األولى ،0 ،ترجسة حدؼ وجيو ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،0998،ص .38-36كذلغ
أنعر  :إسساعيل صبري مقمد ،العالقات الدياسية الدولية  :الشعرية والؽاقع ،0 ،السكتبة
األكاديسية ،القاىرة ،8100،ص .848-835كذلغ أنعر :مرطفى محسؽد أبؽ بكر،

التفاوض الشاجح مدخل ِإستراتيجي سمؽكي ،الدار الجامعية ،اإلسكشدرية ،8115،ص-37

.39

( )88أحسد فخر ،التفاوض ،مردر سبق ذكره ،ص.09-06

()89
الحكػ األمريكي ،مردر سبق ذكـره،
تيري ل .ديبل ،إستراتيجية الذؤون الخارجية ومشطق ُ
ص ص.378-376
()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.
( )30فكرت نامق العاني ،نحؽ إطار نعـري لمسفاوضـات الدوليـة ،مرـدر سـبق ذكـره ،ص.036

كــذلغ أنعــر :شــؽقي نــاجي جـؽاد وعبــاس غــالي أبــؽ الــتسؼ ،التفــاوض  :ميــارة وتســتراتيج،

العبيــدي ،اثــر ِإدارة
مرــدر ســبق ذكــره ،ص .45كــذلغ أنعــرُ :يدــرم عــامر عبــد الكــريػ ُ
التفـــاوض فـــي قيـــادة مفاوضـــات انزـــسام العـــراق ِإلـــى ُمشعســـة التجـــارة العالسيـــة ،رســـالة
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السدتشرــرية ،بغــداد،8119 ،
ماجدــتير(غير مشذــؽرة)ُ ،كميــة اإلدارة واالقترــاد ،الجامعــة ُ
ص.01-8

()38

حدــان خزــر ،السيــارات التفاوضــية األساســية ،السعيــد العربــي لمتخطــي ،الكؽيـ ،8115،

()33

حدــــؼ دمحم وجيــــو ،م ِ
قدمــــة فــــي عمــــػ التفــــاوض االجتســــاعي والدياســــيِ ،
سمدــــمة عــــالػ
ُ

ص 3وما بعدىا.

السعرفــة( ،)091السجمــس الــؽطشي لمثقافــة والفشــؽن واآلداب ،الكؽيـ  ،0994،ص 85ومــا

()34

بعدىا.

أحسد فخر ،التفاوض ،مردر سبق ذكره ،ص 01وما بعدىا.

()35

فاضــــل زكــــي دمحمل الدبمؽماســــية فــــي عــــالػ ُمتغيــــر 0 ،دار الحكســــة لمطباعــــة والشذــــرل
بغدادل0998ل ص.404
فكــرت نــامق العــانيل الشعريــة التفاوضــية وحــل ِ
الر ـراعات الدوليــةل مجمــة دراســات دوليــةل

()37

ســـــعد حقـــــي تؽفيـــــق ،مبـــــادض العالقـــــات الدوليـــــة ،8 ،دار وائـــــل لمشذـــــر والتؽزيـــــع،

()36

العدد00ل مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغدادل كانؽن الثاني8110ل ص.38

عسان ،8114،ص.359

اإلقميسيــة الجديــدة و ِ
( )38مــروان ســالػ العمــيِ ،
الشعــام الــدوليِ :دراســة فــي التــأثير والتــأثر ،دار
()39

()41

()40

()48

الدشيؽري ،بيروت ،8107،ص.389

اندريو بؽفر ،مدخل إلى اإلسـتراتيجية العدـكرية ،8 ،ترجسـة أكـرم ديـري والييـثػ األيـؽبي،

دار الطميعة ،بيروت ،0977،ص.08
عبد القادر دمحم فيسي ،مدخل إلى ِدراسة ِ
اإلستراتيجية ،0 ،دار الرقيػ لمشذر والتؽزيع،
بغداد ،8115،ص.39

كاظػ ىاشػ نعسة ،الؽجيز في اإلستراتيجيةُ ،كمية العمؽم الدياسـية ،جامعـة بغـداد،0988،
الزعبيِ ،دراسات في الفكر ِ
اإلستراتيجي والدياسي،0 ،
ص .61-51كذلغ أنعر :مؽسى ُ
الكتاب العرب ،دمذق ،8110،ص.081-061
اتحاد ُ
اإلعــداد لمتفــاوض ،مجمــة ِ
حدــؼ ابذــر الطيــبِ ،
اإلدارة العامــة ،العــدد ،8الريــاض،0994،

ص.868
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( )43ثاب ـ عبــد الــرحسؼ إدريــس ،التفــاوضِ :إســتراتيجيات وتكتيكــات وميــارات تطبيقيــة ،الــدار
الجامعية ،اإلسكشدرية ،8115،ص.869

( )44محدؼ أَحسد الخزيري ،مبادض التفاوضل مردر سبق ذكره ،ص .74كذلغ أنعر:
Gavin Kenedy, Negotiate Any wearer, Hutchinson Business,
London, 1989, P.145-151.
()45
العبيــدي ،اثــر ِإدارة التفــاوض فــي
حــؽل ىــذيؼ السشيجــيؼ أنعــرُ :يدــرم عــامر عبــد الكــريػ ُ

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

()46
()47

(*)

الســؽردة ،بحــث ُمقــدم إلــى مــؤتسر نقــل التكشؽلؽجيــا بأكاديسيــة البحــث العمســي والتكشؽلــؽجي،
القاىرة 85-09 ،شبا  ،0986ص.817-099
محدؼ أَحسد الخزيري ،مبادض التفاوضل مردر سبق ذكره ،ص ص.80-81

باربا ار اندرسؽن ،التفاوض الفعال ،مكتبة اليالل لمشذر والتؽزيـع ،القـاىرة( ،د.ت) ،ص49

وما بعدىا.
الرـــراع بانــو التعـــارض بـــيؼ طــرفيؼ أو أكثـــر بيشيســـا ِ
يعــرف ِ
اختالفــات قيسيـــة ومرـــمحية،
ُ
ُ
ِ
ِ
ويشخرطان في سمدمة مؼ األفعال وردود األفعال اإلرغامية التي تيدف إلى ألحاق األذم أو
الزرر بالطرف اآلخر ،وسعي ُكل طرف إلى تععيػ مكاسـبو عمـى ِحدـاب اآلخـريؼ .لمسزيـد

أنعر :تؽماس شيميشج ،إستراتيجية ِ
الرراع ،0 ،ترجسـة نزىـ طيـب وأكـرم حسـدان ،الـدار

()48
()49

العربية لمعمؽم ،بيروت.8101،

السستشع ،بيروت ،8111 ،ص..79
عمي الحسادي ،ال زلشا مع الديل ُ
يدرم عامر عبد الكريػ العبيدي ،اثر ِإدارة التفاوض في قيادة مفاوضات ِ
انزسام العراق
ُ
ُ

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

()51

ص.417-357

حؽل تمـغ ِ
اإلسـتراتيجيات أنعـر :صـديق دمحم عفيـف وجـرميؼ حـزيؼ سـعد ،التفـاوض الفعـال

فــي الحيــاة واألعســال ،7 ،مكتبــة عــيؼ شــسس ،اإلســكشدرية ،8113،ص .33-04كــذلغ

استراتيجيات إدارة السفاوضات الدولية

()50

د .مروان سالػ العمي

[]383

أنعر :يدرم عامر عبـد الكـريػ العبيـدي ،أثـر ِإدارة التفـاوض فـي قيـادة مفاوضـات ِ
انزـسام
ُ
ُ
العراق إلى ُمشعسة التجارة العالسية ،مردر سبق ذكره  ،ص.50-49

جــؽرج فــؽلر ،دليــل السفــاوض ،0 ،ترجســة ومشذــؽرات ،مكتبــة جريــر ،الدــعؽدية،8111،
ص .018كذلغ أنعر :حدؼ دمحم وجيو ،م ِ
قدمة في عمـػ التفـاوض االجتسـاعي والدياسـي،
ُ
مردر سبق ذكره ،ص.083

()58
أســـس التفـــاوض ،ترجســـة حـــازم عبـــد الـــرحسؼ ،السكتبـــة االكاديسيـــة،
جيـــرارد إ .نيربشـــرجُ ،
القاىرة ،0997،ص.095-098

( )53ثابـــ عبـــد الـــرحسؼ إدريـــس ،التفـــاوض :ميـــارات وتِســـتراتيجيات ،الـــدار الجامعيـــة لمشذـــر،
()54

اإلسكشدرية ،8110،ص.841

سمطان أحسد خميف الشؽفل ومجيد حسيد مجيد العمي ،إدارة التفاوض  :البدء مؼ الذات

لسؽاجية التحديات ،دار ابؼ األثير لمطباعة والشذر ،السؽصل ،8100 ،ص .080كذلغ
العبيدي ،اثر ِإدارة التفاوض في قيادة مفاوضات انزسام
أنعرُ :يدرم عامر عبد الكريػ ُ
العراق ِإلى ُمشعسة التجارة العالسية ،مردر سبق ذكره ،ص ص .55-54كذلغ أنعر:
السدتشررية،
حديؼ الدوري ،فؼ التفاوض
ُ
أسدو وتطبيقاتو ،مطبعة الجامعة ُ
بغداد ،0984،ص .76-49كذلغ :حدؼ الحدؼ ،التفاوض والعالقات العامة،

القاىرة ،0998،ص.47-41
( )55كيفيؼ كيؼ ،السفاوض ِ
السثاليُ :كل ما تحتاج معرفتـو لكـي تـشجح ِمـؼ الجؽلـة األَولـى،0 ،
ترجســة حدــؼ وجيــو ،مكتبــة العبيكــان ،الريــاض ،0998،ص 7ومــا بعــدىا .كــذلغ أنعــر :
وليام اورم ،فؼ التفاوض :اختراق الحؽاجز في طريـق التعـاون ،ترجسـة نـيفؼ غـراب ،الـدار
()56

بعدىا.
الدولية لمشذر والتؽزيع ،القاىرة ،0993،ص 85وما ُ

شؽقي ناجي جؽاد وعباس غالي أبؽ التسؼ ،التفـاوض  :ميـارة واسـتراتيجية ،مرـدر سـبق

ذكره ،ص.39

( )57حدــؼ دمحم وجيــو  ،م ِ
قدمــة فــي عمــػ التفــاوض االجتســاعي والدياســي ،مرــدر ســبق ذكــره،
ُ
()58

ص.48-44

شذم خميل ،العراق ومشعسة التجارة العالسية بـيؼ طسـؽح االنزـسام وواقـع االقترـاد ،مركـز

الروابط لمبحؽث والدراسات االستراتيجية ،بحث مشذؽر عبر الرابط االلكتروني اآلتي:
www.rawabetcenter.com/archives

[ ]088مركز الدراسات اإلقميسية
()59

()61
()60

دراسات إقميسية )37( 08

يدرم عامر عبد الكريػ العبيـدي ،اثـر ِإدارة التفـاوض فـي قيـادة مفاوضـات ِ
انزـسام العـراق
ُ
ُ
ِإلــى مشعســة التجــارة العالسيــة ،رســالة ماجدــتير (غيــر مشذــؽرة)ُ ،كميــة ِ
اإلدارة واالقترــاد،
ُ
السدتشررية ،بغداد ،8119،ص ص.081-009
الجامعة ُ
نفدو ،ص.081
السردر
ُ
لسشعسة التجارة العالسية  :السزايا والسذاكل ،مقال
مدح كاظػ القريذي ،انزسام العراق ُ

مشذؽر في وكالة انباء براثا عبر الرابط االلكتروني اآلتي:
http://burathanews.com/arabic/studies/187793
كذلغ أنعر  :اكرم حدؼ ،جيؽد جسيؽرية العراق لالنزسام الى جسيؽرية العراق ،مقال

مشذؽر عبر الرابط االلكتروني اآلتي :
http://althakafaaljadeda.com/333-334/14.htm

