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 اهلدف من املقياس 

 

ا تعددت  بعملية التفاوض و هذا مهم  من خالل هذه احملاضرة يكتسب الطالب أهم املعلومات املتعلقة
و نوع الصفقة    ين حجمبا, و مهما تفاوضنيقافة امل، و اختلفت ثغريت موضوعاهتاضات و تأطراف املفاو 

 .  فاوض عليها  اليت يتم الت

التفاوض، و أت  األساسيةي الضوء على املفاهيم  ه احملاضرة تلقفهذ كثرية  يت حماولة االجاية عن أسئلة  يف 
للمتفاو منها:   ميكن  املو كيف  يغري  أن  اىلض  الصراع  من  حللهاقف  التعاون  يتم  مشكلة  و    ميكن ،  كيف 

 ؟استخذامها يف التفاوضميكن ؟ مث ما االسرتاتيجيات و التكتيكات اليت ضتفاو االستعداد لل 
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 مقدمة 

تفاوض من أجل تفادي تضارب لتفاوض يتصل اتصاال وثيقا ابحلياة، فما دامت هناك حياة فالبد أن يكون هناك  ا
 املصاحل، ووضع حدود ألطماع النفس البشرية، وترسيم قواعد وأسس تقوم عليها العالقات بني الناس، حبيث يتعايش 

اجلميع يف سالم بقدر ما يستطيعون وقد أثبتت التجارب اإلنسانية، مبا ال يدع جماال للشك، أن الصراع املستمر ال 
كانت قوته، ألن دوام احلال من احملال، وأن موازن القوى يف حالة تقلب مستمر، ولذا حيقق طموحات أي طرف مهما  

فإن التعاون هو أفضل الصيغ من أجل حياة مستقرة، وميثل أفضل وسيلة لتحقيق التقارب بني خمتلف األطراف على 
 أسس متينة. 

تتضارب املصاحل وتزداد الطموحات، وختتلف أنواع العالقات بني البشر، فهناك عالقات على مستوى الدول، حيث  
وتتشابك العالقات، اليت تتطلب إطارا مرسوما وتقاليد عريقة لفض االشتباكات واملنازعات، وال يتم ذلك إال ابلتفاوض 

بني الدول لوضع أسس العالقات، وطرائق تبادل املنافع، وأساليب حتقيق التوتر، وتتخطى هذه العالقات ميدان السياسة 
 دين االقتصادية، التجارية، القانونية، االجتماعية، الرتبوية، والثقافية...إىل امليا

ولغرض ضمان حسن سري هذه العالقات واستمرارها بشكل سليم ووصول إىل حتقيق األهداف املنشودة منها، يفرتض 
وإذ حصل وألي   ،تنظيمها ووضع قواعد حتكمها وتسريها مبسار طبيعي وبشكل مقبول من قبل كافة األطراف املعنية

سبب كان أن اختلت عالقة معينة أو خرجت عن مسارها الطبيعي فيفرتض إجياد الوسيلة اليت بواسطتها ميكن إعادة هذه 
  العالقات إىل مسارها الصحيح.
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  الفصل األول:

  مدخل اىل فن التفاوض
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 الفصل األول: مدخل إىل فن التفاوض 

 مفهوم التفاوض:   - 1
التفاوض عملية ديناميكية حتدث يف مواقف حياتنا اليومية، ويعترب التفاوض من األمور اليت منارسها ابستمرار لتسيري       

وإجياد   األمور العالقة، والتفاوض كمهارة حيتاج إليها الفرد أو اجلماعة لتفادي املشكالت القائمة وجتاوز نتائجها احلالية، 
ستقبال.األسباب املناسبة لتفاديها م  

ويستطيع أي فرد أن يستمتع يف جل حياته وأعماله وعالقاته، إذا ما حتلى مبهارات التفاوض، ومتكن من أسس       
ومبادئ التفاوض ومارسه أبسلوب راق وسليم، واإلنسان يف هذا الشأن ليس خمريا، فالتفاوض عملية تغلب على حياة 

رجال األعمال ورجال اإلدارة أو رجال السياسة أو القادة العسكريني أو الفرد كلها كما أنه ليس قاصرا على فئة معينة ك
 الرتبويني فحسب، فاإلنسان ميارسه كل يوم بطريقة خمتلفة. 

ومن هنا فعملية التفاوض أحد الفنون اهلامة يف أي موقف وحتت أي ظرف وأي مسمى، وابلتال ال يقتصر على       
ق من عدمه، بل متتد إىل كل تشاور حول بعض القضااي أو أحد األمور املعينة لالتفاجمرد الدعوة إىل مائدة التفاوض أو ال

نواحي احلياة ومع كل األطراف وحول أي موضوع، أو أي هدف تعترب عملية التفاوض مهارة راسخة يف تعامالت الفرد، 
 سواء الشخصية، االجتماعية، السياسية، اإلدارية، التجارية، أم الرتبوية. 

عملية مستمرة ديناميكية، ذهنية، نفسية، بني األفراد وبعضهم البعض، بني الفرد واجلماعة داخل األسرة، داخل أيضا:    
 أي تنظيم صغر أم كرب، وأيضا بني املنظمات وبعضها. 

فتعارض األهداف وحاالت النزاع غالبا من احلاالت اليت تستوجب عملية تفاوضية إال أهنا ليست الوحيدة على       
التفاوض، وإمنا متتد حاالت التفاوض لتشمل املصاحل املشرتكة واملنافع املتبادلة، كما أنه ميكن القول: إن ظهور   صعيد 

نتاج لعدم القدرة على القيام بعملية تفاوضية بني األطراف املتنازعة، حيث   - يف الغالب– حاالت النزاع والفوضى هي  
ىل غريزة السيطرة وحب التملك، واالعتقاد أبن كل من املتنازعني ترجع معظم حاالت النزاع أو الصراع بني البشر إ 

يرنو إىل حتقيق مصاحله وحده فقط.   -دون غريه–صاحب احلق الوحيد    
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* والتفاوض أمر يتم يف كل جماالت احلياة فمثال:        

يتفاوض املديرون مع املوردين حول شروط التوريد.   -  

املوظفني خالل مواعيد العمل وساعاته واألجور. يتفاوض املديرون مع    -  

يتفاوض املستأجر مع صاحب العقار حول أشياء عدة مثل: قيمة اإلجيار والنظافة واملسؤوليات األخرى املتبادلة   -
 واملنافع بينهما.

ذلك.   يتفاوض األبناء مع آابئهم حول املصروف ومواعيد االستذكار وساعات اخلروج ومواعيد النوم وما إىل   -  

تتفاوض الزوجات مع أزواجهن حول أمور األسرة وتربية األبناء.  -  

يناقش املدير الظروف اليت تقرها الدولة للتوصل ألفضل شروط التشغيل واليت ال تضر مبصاحل املنشأة.   -  

النشغال به، وابلنظر إىل عائد عملية التفاوض لتصفية أي نزاع جنده أقل بكثري من عائد ترك جمال النزاع وعدم ا    
لذلك فإن كل فرد يشعر حقيقة أبن من واجب اآلخرين حنوه أن يستمعوا إليه بشأن القرارات اليت جيب أن تتخذ حياله 

 وبشأن حياته والعوامل املؤثرة فيها، وهذا يؤكد حتقيق املصاحل اخلاصة. 

   négociation: * مفهوم التفاوض      

يعرفه البعض على أنه عملية يتفاعل من خالهلا طرفان أو أكثر، لديهم اعتقاد بوجود مصاحل مشرتكة متداخلة وأن     
ذلك يتطلب منهم االتصال فيما بينهم كوسيلة لتضييق مساحة االختالف وتوسيع منطقة االشرتاك بينهم من خالل 

مقبول األطراف بشأن موضوعات أو قضااي التفاوض. املناقشة واحلجة واإلقناع واالعرتاض للتوصل إىل اتفاق   

ويعرفه آخرون، أبنه عملية حتاول من خالهلا الوصول إىل أسس وشروط تتعلق مبا نريده من اآلخرين وما يريده اآلخرين     
طريف منا، ويعمل على تنقية األجواء وتقريب وجهات النظر بني اجلماعات املتصارعة والوصول حللول مقبولة قد تكون ل

 النزاع حلوال خالصة، وقد تكون حلوال وسطية مرضية. 

وحنن نعيش اآلن عصر املفاوضات، سواء بني األفراد وبعضهم أم بني اجلماعات، سواء يف املنظمات اجملتمعية أم على     
كثري من مستوى األمم والشعوب، ويستمد موضوع التفاوض حقيقته من كونه املخرج الوحيد املمكن استخدامه ملعاجلة  

 القضااي العالقة بني أمم وشعوب ومنظمات بشأن املشاكل واخلالفات املتنازع عليها.
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 إذن يالحظ أن التفاوض يتسم ابلتايل: 

 موقف نزاعي وصراع  .أ
 عملية حركية مستمرة كل طرف يهدف للمصاحلة  .ب
 طرفان متصارعان  . ج
 سلوك طبيعي لدى الفرد أو اجلماعة  .د
 صل التفاق مرض احلل األمثل حلل الصراع والتو  .ه
 أداة للحوار حلل املشكالت  .و

وميثل التفاوض مرحلة من مراحل حل القضااي املتصارع عليها: فهو غالبا ما يكون تتوجيا كامال لكل مراحل 
التفاوض، فهو كأداة للحوار يكون أشد أتثريا من الوسائل األخرى حلل املشكالت إذا اعتمدت عملية التفاوض 

 على أسس معينة.
 املفاوضات:   * مفهوم 

ابللغة العربية جانيب األخذ والعطاء. وتعين ابللغة اإلجنليزية " العملية اليت تقوم على مفاوضات"  تتضمن كلمة " 
اجتماع طرفني أو أكثر إلجراء مباحثات هبدف التوصل إىل اتفاق حول قضية ما". ويف املصطلح هلا تعريفات كثرية، 

 منها:
 .1هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن القضااي املطروحة بينها  تفاعل بني األطراف املتنازعة  -
 .2عملية حياول أطراف النزاع من خالهلا حل النزاع والتوصل إىل اتفاق   -
مباحثات تتم بني طرفني ) أو أكثر ( ينظر كل منهما لآلخر على أنه متحكم يف مصادر إشباعاته، ويهدفان منها  -

 .3األوضاعإىل االتفاق على تغيري هذه  
أسلوب لالتصال العقلي بني طرفني يستخدمان ما لديهما من مهارات االتصال اللفظي لتبادل احلوار اإلقناعي،  -

 .4ليصال إىل حتقيق مكاسب مشرتكة 
 .5تفاعل مقصود بني طرفني اجتماعيني حياوالن حتديد، أو إعادة حتديد، عالقاهتما وأواصرمها املتبادلة   -

 
1  -Royce A. Coffin, The Negotiator :A Manual for Winners (N.Y : American Management Association) (1973) Pp, 1-

20   
2  -Gavin Kennedy, et, al., Management Negotiation (N.J.Prentice- Hall , 1952), P.11. 
3  -Dennis Hawver, How to Improve your Negotiation Skills (N.Y : Alexander Hmilton Inst. 1982) Pp.1-2 
4  -C.Barlow and G.Eisen, Purchasing Negotiation (Boston/ C.B.I. Purchasing Co.; 1983) p 1-7 

. وانظر فرهاد محمد األهدن، فن وآداب علم التفاوض، اإلدارة ) القاهرة: اتحاد  2أنظر عبد الباري درة، تحديد مفهوم التفاوض، ورقة غير منشورة، ص - 5

 .  8( ص 1978جمعيات التنمية اإلدارية، العدد األول،  
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ة من الناس ألفكارهم وآرائهم حول موضوع معني لتحقيق التعاون، أو تقوية أواصر العالقة فيما تبادل جمموع  -
 .6بينهم 
عملية تقوم على إشراك طرفني على األقل هلما حاجات مشرتكة، هبدف النهوض ابملصاحل املشرتكة وتضييق شقة   -

 .   7القبول لدى األطراف املعنيةاخلالف، بغية التوصل إىل اتفاق حيظى على األقل ابحلد األدىن من  
قيام طرفني أو أكثر ابملساومة وتقدمي مقرتحات ومقرتحات مضادة، هبدف التوصل إىل اتفاق هنائي حول قضية   -

 .8معينة هي مثار نزاع بينهما 
األهداف، مناقشة بني طرفني تربطهما مصلحة مشرتكة، وتستهدف التوصل إىل اتفاق مرض يسهم يف حتقيق   -

 .9وتتسم أبسلوب مباشر أو غري مباشر
 .10طريقة ميكن الوصول من خالهلا إىل اتفاق، بتوافر عناصر دفع وعناصر تعطيل معينة  -
حوار أو تبادل مقرتحات بني طرفني أو أكثر، هبدف التوصل إىل اتفاق يؤدي إىل حسم قضية أو قضااي نزاعية   -

 .11حل املشرتكة فيما بينهم أو احملافظة عليها بينهم، ويف الوقت نفسه حتقيق املصا
موقف تعبريي حركي قائم بني طرفني أو أكثر حول قضية من القضااي، يتم من خالله عرض وتبادل وتقريب  -

ومواءمة وتكييف وجهات النظر واستخدام مجيع أساليب اإلقناع للمحافظة على املصاحل القائمة أو احلصول على منفعة 
اخلصم على القيام بعمل معني أو االمتناع عن عمل معني، يف إطار عالقة االرتباط بني أطراف العملية   جديدة، إبجبار 

 .12التفاوضية جتاه أنفسهم أو جتاه اآلخرين 
حماداثت مؤدية إىل التفاعل، أي أهنا حماداثت متعلقة ابلتوصل إىل أساس لالتفاق حنو مشكلة قائمة أو موضوع  -
 .13معني 
 .14حماداثت جتري بني فريقني متحاربني من أجل عقد اتفاق هدنة أو صلح  -
 . 15حوار ومناقشة بني طرفني حول موضوع حمدد للوصول إىل اتفاق -
 

 
 2وض، ورقة غير منشورة، صزاهد الكايد، تخطيط استراتيجيات التفا - 6
 2زهير الصباغ، أساسيات في التفاوض، ورقة غير منشورة، ص - 7
 3( ص1989عبد السالم أو قحف، سياسات األعمال والممارسات اإلدارية في المنظمات الصناعية والتجارية )اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،   - 8
 3( ص 1992زهران للنشر والتوزيع،  ناجي ذيب معال، التفاوض )عمان: دار - 9

 13( ص1985صديق محمد عفيفي وجرمين حزين سعد، التفاوض الفعال في الحياة واألعمال )القاهرة: مكتبة عين الشمس،  - 10
 14( ص 1988محسن أحمد الخضيري، التفاوض )القاهرة: األنجلو المصرية،  - 11
   2أنظر، عبد الباري درة، مرجع سبق ذكره، ص  - 12
 13( ص1988انظر، حسن الحسن، التفاوض فن ومهارة )عمان: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، سلسلة البحوث والدراسات،  - 13
 انظر، المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها   - 14
 انظر، المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها  - 15
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 .16مرحلة من مراحل احلوار قبل الوصول إىل اتفاق  -
 17. اتفاقحماداثت بني طرفني أو أكثر حول موضوع أو مشكلة قائمة بقصد التوصل إىل   -
 18 . مناقشات وحوار من أجل تسوية مشروع معني أو التوصل إىل اتفاق -
حوار أو نقاش مع طرف أو أطراف أخرى، هبدف التوصل إىل اتفاق يرضي األطراف املتفاوضة، ويضمن هلا احلد  -

 .19األدىن املعقول من املكاسب 
ىل اتفاق معني حول موضوع أو قضية عملية جتري بني مفاوضني أو أكثر، وأتخذ شكال رمسيا، هبدف التوصل إ   -

 .20تثري اجلدل والنزاع 
فجوهر   " اإلقناع" و " التسوية" و " التنازل" و " املساومة" و" التحكيم".وخيتلف التفاوض يف مفهومه عن  

اإلقناع هو فرض أحد األطراف إرادته على اآلخر، مبا يضمن التغلب على اعرتاضاته، أو استمالته كي يسلم ابلشروط 
. وتعين " التسوية" عدم 21اليت يفرضها عليه الطرف اآلخر، ولذلك فهي جزء من عملية التفاوض وليست بديال عنها 

ن هذه األطراف أن تتنازل عن بعض مطالبها اليت قد ال تريد التنازل فوز أي طرف من أطراف التفاوض، ألن املطلوب م
 .22عنها

 خصائص التفاوض:   -2
 تتميز املواقف التفاوضية خبمس خصائص، هي: 

 التبادل، ويقصد به األخذ والعطاء بني الفريقني.   -
 القيود والدوافع اليت تؤدي إىل االحتكاك بني الطرفني.  -
 اخلالفية اهلامة اليت يسعى الطرفان إلجياد حل هلا. املسألة    -
 الغموض.   -
 التعارض احلقيقي أو املرئي بني مواقف الطرفني.   -
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 التبادل: ▪
تتضمن املفاوضات تبادال للعطاء واألخذ بني املفاوضني واخلصوم. ويسعون من خالل هذا التبادل للوصول إىل اتفاق 

ما. ويتوقع املفاوضون من اخلصوم أن يتحركوا من مواقفهم األصلية حنو املفاوضني. مقبول أو مضى حلل مسألة خالفية  
ويتوقع اخلصوم ذلك أيضا من املفاوضني، وتشكل التنازالت جزءا من هذه احلركة، كما تشك إعادة النظر يف األهداف 

اثلثا، فمثال رمبا يكون لطرف واحد   وتعديلها جزءا آخر أيضا، ومتثل االختالفات يف االهتمام ابملوضوعات العديدة جزءا
يف غاية األمهية بينما يكون لدى الطرف اآلخر ثالث موضوعات، ويقرر حجم احلركة يف النهاية ما هو الطرف الذي 

 حصل على قدر أكرب من تقاصده. 
منها رمبا   ويربز التبادل مشكلة خاصة للناس ذوي التوجه العددي، فإهنم يفضلون العديد من املكاسب، برغم أن كل 

 رئيسية يف مقابل العديد من املسائل الصغرية. يكون ذا أمهية قليلة، وسيكون هؤالء الناس عرضة للتفاوض عن مسألة  
تساعد عملية مطابقة األهداف عند التخطيط للمفاوضات يف منع املفاوضني من االنزالق يف التوجه العددي، وتبقى   

 ف املرغوب والتقدم جتاهه. عملية مطابقة األهداف الرتكيز على اهلد
يقلل الفشل يف التمسك بسياسة تعويض فرص املفاوضني يف إحراز النجاح، ويعين التعويض " شيء مقابل شيء"، 
ويتوقع اخلصوم الذين حيصلون على تنازالت بدون مقابل توفر تنازالت أخرى بدون تكلفة، ويفاجئ أي سلوك مغاير، 

 لة اخلصوم، وينبغي أال تكون هناك وجبات جمانية.مثل توقع املفاوضون لتنازالت مقاب
وقد تكون املسائل اخلالفية    ، يكسب الضوء على املسألة اخلالفية اليت يتم التفاوض حوهلا  –تسلط طريقة يكسب  

كمية، ومن أمثلة ذلك كمية اخلدمة اليت ينبغي تقدميها، أو عدد البنود املتضمنة، أو السعر أو التكلفة. ورمبا تكون 
سائل اخلالفية نوعية، مثل الصورة الذهنية للشركة، أو مزاولة الصناعة. ومن املؤكد أن الشخصيات ليست هي جمال امل

يكسب للمفاوضات، وهذه يتم إسقاطها من التفكري. يتضمن الفصل السادس نقاشا لطرق   - االهتمام يف طريقة يكسب 
 التحكم يف رد الفعل جتاه شخصيات اخلصوم. 

 

 
 
 
 

املسائل الرئيسية    يهدف املفاوضون املاهرون للتفاوض يف مستوى املسائل اخلالفية، ويعين املستوى أمهية املسائل اخلالفية، وحتصل  موجز:
 على وقت وجهد أكرب، وال يتم معاملة مجيع املسائل اخلالفية بنفس املستوى. 
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 االحتكاك:  •

ومسبب للضغط، ويتكون املعىن الالتيين ملصطلح " تفاوضي" من مصطلحني يعترب التبادل يف املفاوضات أمرا غري مربح  
يف وضع غري مريح. ويولد االحتكاك من  مها " غري سهل". وحىت تصل املفاوضات إىل اتفاق فإن الشخص يشعر أبنه

وهذه القوى هي الكاحبة والدافعة.وجود قوتني تعمالن يف اجتاهني متعارضني داخل كل طرف،    

 تعمل القوى الكاحبة لتأخري التقدم، وتتمثل يف األسئلة التالية:

ما الذي ميكن أن أكسبه أو أخسره ابلنسبة جلانيب؟، هل الطرف اآلخر جدير ابلثقة؟، ما هو األثر الذي ميكن أن حيدثه 
تتمثل يف احلاجات. تعمل على دفع التقدم ابجتاه احلل و ؟، أما القوى الدافعة فهي هذا االتفاق على وضعنا التنافسي

 ومنها على سبيل املثال: الرغبة يف التعاون مع اآلخرين، الرغبة يف التأثري على اآلخرين، أبمل الوصول إىل هناية موفقة. 

العاطفي. تتحول ثقة االحتكاك الذي تسببه القوى الكاحبة والدافعة إىل ضغوط يشعر هبا كل طرف، وحيدد النضوج    

 األمهية:  •

تلك املواقف اليت تكون فيها الطرق األخرى للتوصل إىل اتفاق   –تدخر املفاوضات للمواقف اليت تتطلب جهدا شديدا  
املطلوبة. أقل مالئمة... ويثري هذا األمر السؤال حول الكيفية اليت ميكن أن خيصص هبا املفاوضني الوقت لتأدية املهام    

املفاوضني من زايدة الوقت املتاح للتفاوض، وهذه الطريقة ال تنقص من وقت العمل اآلخر   وهناك طريقة عملية متكن
بنود اليت تندرج يف جدول عملهم واليت ميكن املهم، وتقضى هذه الطريقة ببساطة أن يتخلص املفاوضون من تلك ال

: معاجلتها بطرق أخرى، واإلجراء يف هذه احلالة واضح وسهل، ويتكون من القيام بـ  

 سجل كل املوضوعات املطلوب التفاوض حوهلا يف القائمة.  .1
 حلل كل موضوع اعتمادا على العناصر اليت ميكن اعتبارها مهمة. .2
 اختذ قرار ابلنسبة لكل موضوع: اإلبقاء عليه، التخلي عنه، أو إحالته إىل إجراء.  .3

 
النسبية لكل موضوع، والتصرف الذي يتم اختاذه بشأنه، ( يقدم خمططا إلعداد القائمة، وتقييما لألمهية    1)  جدول 

 وقد يتطلب األمر يوما واحدا أو أايما عديدة جلمع املعلومات الكافية.



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

13 
 

ومتثل املوضوعات املدى والتنوع الذي يتعامل معه املفاوض، وقد تكون كمية الوقت املخصص للتفاوض كما كانت 
توجيهه إىل املوضوعات ذات القابلية األكثر إلحراز أفضل النتائج من اجلهد عليه بعد اختاذ القرار، ولكن الرتكيز يعاد  

 املبذول. 
 وهناك أربعة نقاط جيب مالحظتها عند اختاذ القرار، وهي:   

 ذات التكرار الغالب هدفا جيدا للتحكم من خالل اإلجراء. متثل املوضوعات   .1
يق زايدة يف املنافع االقتصادية للتنظيم اهتمام تتطلب املسائل ذات االستخدامات املتعددة أو القابلية لتحق  .2

 أكرب. 
 يتم تفويض املوضوعات السالفة واليت مازالت حباجة إىل التفاوض حوهلا إىل اآلخرين.  .3
ميكن حذف بعض املوضوعات، وتتمثل هذه األخرية يف املسائل غري القابلة للتفاوض، واليت ال ترتبك أبوراق  .4

 ية. وتتواجد هذه املوضوعات يف العادة بسبب التفضيل الشخصي للمفاوض. التنظيم، أو اليت ليست هلا أمه
إن ختصيص الوقت هو يف الواقع جزء من عملية التخطيط للمفاوضات، وهناك خيارات لكسب املزيد من وقت   

دة زايالتفاوض، مها: استخدام الوقت بطريقة أكثر كفاءة، أو زايدة الوقت عن طريق تقليل وقت العمل اآلخر، أو 
 ساعات إضافية. 

 البحث يف كيفية قضاء وقت التفاوض   (: 1) اجلدول
 

 التصرف األمهية الساعات  التكرار  القيمة ابلدوالر  البند 
 فوضى 50 2 1 200 عجل بعقوابت قطع الغيار 

 مت -  1 2 90 أطلب املواد املكتبية 
 أحفظ  2000 15 1 3000 راجع املطالبات املتأخرة وأعد التفاوض حوهلا 

 أحفظ  300 ؟ 1 1000 امتيازات العمر اخلاص على كافة الطلبات 
 فوضى 50 8 1 300 إمكانيات مراجعة فحص 

 االستشاريون اسباركس   املصدر: 

 
 النزاعات اخلفية:  •

يرتبط هذان املصدران ابملسائل اخلالفية اليت يتم حيتاج املفاوضون إىل التنبه إىل مصدرين خفيني للنزاعات، وقد ال  
 التفاوض حوهلا، ولكنها تؤثر على العالقات بني األطراف على كل حال. 



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

14 
 

املصدر األول للنزاع اخلفي هو مصدر اقتصادي، ويتأتى من وجود رغبة اقتصادية غري مشبعة لدى أحد الطرفني، 
احلصول على سيارة فاخرة، و ال يتوفر لديه املال الكايف للحصول عليها، وعلى سبيل املثال: قد يرغب شخص ما يف  

 وقد يرمي هذا الشخص ابلالئحة عن ضيق ذات يده على الطرف اآلخر.
 وتكون املعادلة يف هذا اجلانب كاآليت:   

  االستهالك(اإلشباع  )
النجاح االقتصادي =    الرغبة   

  مت إشباعها.يقدر الناس جناحهم االقتصادي بكمية الرغبات اليت 

يف وأييت املصدر الثان للنزاع اخلفي من الطموح غري املتحقق ألحد األطراف، وعلى سبيل املثال: قد يرغب اإلنسان      
به وظيفته. وقد يلقى ذلك الشخص ابلالئحة عن عدم حصوله على اللقب احلصول على لقب أفضل مما تسمح له  

 املرغوب على الطرف اآلخر. 

هلذا اجلانب كالتال:   وتكون املعادلة  

االجناز 
 الطموح 

=  النجاح  الشخصي 

 يقدر الناس جناحهم الشخصي بكمية الطموح املتحقق. 

يعرف الطرف الذي يقع عليه اللوم يف النزاعات اخلفية أن شيئا ما يعقد العالقة، ولكنه ال يدرك ما هو وال يسعى      
. الكتشافه، وتنشأ النزاعات اخلفية يف املنظمات غالبا بني الرؤساء واملرؤوسني، كما تنشأ أيضا بني األنداد  
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 مبادئ التفاوض:   -3
هناك عدد من املبادئ اليت حتكم التفاوض يف أي جمال من جماالت احلياة املختلفة، واليت جيب على األطراف املتفاوضة 

 أن أتخذها بعني االعتبار عند ممارسة العملية التفاوضية، وتتمثل هذه املبادئ ابآليت: 23

املفاوض من حيث تفهم قضية التفاوض وأبعادها، يتعلق هذا املبدأ بقدرات ومهارات  مبدأ القدرة الذاتية:   .أ
وتفهم الظروف والعوامل الداخلية واخلارجية احمليطة بعملية التفاوض، وكذلك قدرته على فهم الطرف اآلخر، من 

 حيث أمناط تفكريه وسلوكه. 
تصال واحلوار وقدرته كما يتضمن هذا املبدأ قدرة املفاوض على القيادة واإلشراف على فريق التفاوض، ومهاراته يف اال

على اإلقناع والتأثري والتكيف مع املواقف. وبصفة عامة فإن هذا املبدأ يركز على تناسب قدرات ومهارات املفاوض مع 
 املوقف التفاوضي. 

يركز هذا املبدأ على الفوائد واملنافع اليت يسعى كل طرف من أطراف التفاوض إىل حتقيقها من   مبدأ املنفعة:  . ب
وض. وختتلف هذه املنفعة ابختالف ظروف وطبيعة العملية التفاوضية، فقد تكون املنفعة احلصول عملية التفا 

 على ربح، وقد تكون التقليل من األضرار واخلسائر اليت ميكن أن تزداد يف حال عدم اللجوء للتفاوض. 
لعمل على حتقيق يتضمن هذا املبدأ االلتزام الكامل لدى كل طرف من أطراف التفاوض، ابمبدأ االلتزام:   .ج

األهداف أو املنافع اخلاصة ابجلهة اليت ميثلها من انحية، وبتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات مع الطرف 
 اآلخر بعد التفاوض، ومع احرتام املواعيد احملددة أبوقاهتا من انحية أخرى. 

خالق يف التعامل أثناء وبعد املفاوضات. يقوم هذا املبدأ على التأكيد على أمهية األمبدأ العالقات املتبادلة:   .د
وعلى الرغم من شرعية املناورة واحملاورة، إال أن اخلداع املتعمد والغش والتضليل جيب أن ال يكون السمة املميزة 

للعملية التفاوضية، فاملفاوض أوال وأخريا هو واجهة املنظمة أو الدولة اليت ميثلها، وصورهتا اليت ينظر إليها 
 اجلميع.

إن هذه املبادئ يف حد ذاهتا، تتصل فيما بينها بقنوات تعرب يف هناية األمر إذا مت مراعاهتا، عن مفاوضات موضوعية 
 وذات نتائج مرضية، وحتدد االجتاه الصحيح ألنشطة عملية التفاوض يف املمارسات العملية. 

 وميكن تلخيص املبادئ يف النقاط التالية:
 اد دائم للتفاوض يف أي وقت. أن يكون املفاوض على استعد  -

 
 45-44، ص  2001ثابت عبد الرحمان إدريس، التفاوض مهارات واستراتيجيات، اإلسكندرية: الدار الجامعية،  - 23
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 أن يتمسك املفاوض ابلثبات الدائم وهدوء األعصاب.  -
 احلرص وعدم إفشاء ما لديه من وسائل دفعة واحدة.   -
 جيب أن يتفاوض من مركز قوة. -
 جيب أن يقتنع املفاوض ابلرأي قبل إقناع اآلخرين به. -
 التفاوض وكسب نقاط تفاوضية كلما أمكن ذلك.عليه أن يستخدم أساليب غري مباشرة يف    -
 جيب هتيئة الطرف اآلخر وإعداده نفسيا حيث يتقبل الرأي الذي يتبناه املفاوض.  -
 جيب على املفاوض أن يكون هادئ األعصاب ويبتسم فذلك مفتاح النجاح يف املهمة التفاوضية.  -
 ظاملة برابطة احملاسبة فاهلدوء املطلق والعقالنية الرشيدة. جيب أن يكون املفاوض دائم التفاؤل ويقابل االنتقادات ال  -
أن يتمتع املفاوض ابلتجديد املستمر يف طرق وأساليب تناول املوضوعات املتفاوض بشأهنا ويف أسلوب عمل  -

 الفريق التفاوضي. 
 سات الرمسية كافة.جيب أال يتحلى املفاوض ابملظهر األنيق الوقور احملرتم يف مجيع عمليات التفاوض ويف اجلل -
 جيب أن يستمتع املفاوض ابلعمل التفاوضي.  -
 جيب أن يعرف املفاوض أنه ال أبس يف التفاوض وال هزمية مطلقة هنائية ودائمة.  -
 جيب على املفاوضة أال ينخدع مبظاهر األمور واالحتياط الدائم من عكسها.  -
 أمهية التفاوض:   -4

املفاوضات من املواضيع الواسعة واملهمة يف حياتنا املعاصرة، سواء كانت على مستوى األفراد أو املنظمات، تعترب  
حيث تكاد تالزم أغلب النشاطات اليت يقوم هبا بين البشر يف حياهتم اليومية. وعلى الرغم من قدم املفاوضات كعملية 

أهنا أصبحت يف أايمنا احلاضرة ذات أمهية متزايدة حىت أطلق ونشاط منذ وجود اخلليقة وعلى مر احلقب الزمنية، إال  
بعض الكتاب على هذا العصر تسمية ) عصر التفاوض (، ابعتبار أن التفاوض عمل حيوي وضروري حلل حاالت 

حالة   التناقض والصراع اليت تقع بني اجلماعات واألفراد، إضافة إال أنه وسيلة هامة لتبادل اآلراء واألفكار، للوصول إىل 
 من الرضا واالقتناع حول املسائل العالقة. 

وملا كانت معظم االتفاقيات هي مواثيق مكتوبة بعقود، فإن هذه االتفاقيات هي مثرة عمليات تفاوضية طويلة 
متسلسلة مرتابطة، وحىت الوصول إىل مثل هذه االتفاقيات ال يعين أن رحلة التفاوض قد انتهت، بل قد أتيت األايم 

ينا عقد اتفاقيات جديدة أو الدخول يف التفاوض مرة أخرى لتعديل لالتفاقيات القدمية، أو وضع تفسريات لتفرض عل
 واضحة لبعض بنود االتفاقيات املوضوعة، أو تنفيذها على الوجه الذي يفهمه اجلميع. 
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سر مجيع جوانب ذكره القول، أنه ليس هناك حىت اآلن نظرايت عامة أو خاصة ابلتفاوض تستطيع أن تفومن جدير  
العملية التفاوضية برمتها، غري أنه يوجد هناك عدد من املناهج أو املداخل النظرية املتطورة، اليت ساعدت على فتح الطريق 

أمام وضع ما ميكن تسميته جمازا " نظرية يف املفاوضات "، ختربان عن كيفية التصرف والعمل إزاء القضااي اليت حتتاج إىل 
 حلول. 

ل أبن املفاوضات فن معقد، فهذا ال يعين استحالة تشخيص املهارات، سيما األساسية منها، والسلوكيات وعندما يقا
وإتقاهنا من خالل التعلم والتدريب اليت هتيئ جمتمعة األداء التفاوضي املتفوق، إذ ميكن حتديد هذه املهارات وفهمها  

ضات، ألن احلاجة للمفاوضات تستدعي إعطاؤها تلك واملمارسة. إن ما سبق ذكره ينبئنا عن أمهية واضحة للمفاو 
األمهية، بسبب أهنا تنسحب على كل جماالت النشاط اإلنسان، أي حيثما تواجدت مصلحة مشرتكة، أو خالف حول 

أمر ما يرغب األطراف يف حسمه بطريقة ودية فتنشأ عندها احلاجة للتفاوض، بل إن حياة اإلنسان هي سلسلة من 
 يا عند ممارسة أية عملية تفاوضية.ضية املتالحقة. وتبقى هذه احلاجة دائمة وتتجدد تلقائاحلاالت التفاو 

 األمر الذي يستوجب بيان أمهية التفاوض واليت تتلخص مبا يلي:  

 ن التفاوض هو أحد املداخل اإلنسانية اليت يستخدمها البشر لتجاوز نزعات الشر يف النفوس.أ .1
السبيل الذي يصل من خالله األفراد واجلماعات إىل النتائج واخلالصات اليت ال يستطيعون أن التفاوض هو   .2

 الوصول إليها بغريه. 
أن التفاوض هو البديل املمكن عندما تصبح أساليب التصرف البديلة األخرى عاجزة عن حتقيق األهداف  .3

 املنشودة اخلاصة بكل طرف من أطراف التفاوض. 
الوسائل ويشكل األرضيات املشرتكة للتفاهم الفعال بني بين البشر رغم اختالفاهتم الثقافية أن التفاوض يولد   .4

 والعقائدية. 
إن أمهية التفاوض تربز من خالل توفري اجلهد والوقت الذي يستنفذ يف غري الصاحل العام، وكم من حروب  .5

 امتدت سنني طويلة حطت رحاهلا وقت حصول املفاوضات بني املتحاربني.
التفاوض كوسيلة حلل املشكالت وتسوية اخلالفات وخنق األزمات، يبقى األثر األقوى يف نفوس أطراف   أن .6

 التفاوض، يف حني أن الوسائل األخرى تعمق اجلراحات. 
تنبع أمهية التفاوض من اهتمام اجلامعات واملعاهد العلمية واملنظمات ووسائل اإلعالم بتدريسه، وإفراد   .7

 طط الدراسية، واحلث على األخذ به حلل املشاكل، واإلشادة ابملفاوضني الناجحني. مساحة واسعة له يف اخل
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إن ما سبق يؤكد وجوب إيالء التفاوض أمهية كربى، واعتباره مفتاح األبواب املوصدة اليت من خلفها املشاكل املعقدة، 
إشارة املرور هلروب اخلصام، والقارب الذي اخلانقة، وهو الطريق املؤدي إىل األلفة، والسبيل إلحالل الوفاق، و   واألزمات 

 حيمل الرضا نتيجة الوصول إىل التوازن يف املطالب بعد كل عملية تفاوضية.
 نتائج التفاوض:   -5

 * النتائج اإلجيابية: 
االتفاقيات يقود احلل والتسوية والتصحيح إىل اتفاقيات مرضية، وهلذا السبب مسيت إجيابية، وينظر الطرفان إىل هذه  

 ابعتبارها مفيدة وعادلة. 
  :احللول 

وهي أتيت عندما حيصل املفاوضون واخلصوم على ما يرغبون، وجترى املفاوضات يف مثل هذه احلاالت،   احللول النادرة:
بسبب املتطلبات أو االنطباعات الزائفة عن احلاجة هلا. كما ال يوجد نزاع حقيقي، ورمبا تكون املتطلبات إجرائية أو 

 نظامية..اخل

 10.000مثال: تطلب إحدى الشركات عمل عقد ابلنسبة جلميع الطلبات اليت تفوق مصروفاهتا وتكلفتها أكثر من  
دوالر، وترغب يف احلصول على جهاز تقين من مصدر مورد وحيد، ويرتكز التفاوض حول العقد على البنود والشروط، 

ن السعر. أما العميل فقد كان مستعدا للدفع طاملا أن هذا اجلهاز ال ومتثل اهلدف الذي يرغب املورد يف الوصول إليه م
 قليلة يف الوصول إىل أهدافها الرئيسية.  يتوفر يف مكان آخر، ويواجه الطرفان صعوبة

ميكن أن يصبح مثل هذا احلل منوذجا يف االتفاق، فرمبا يصادف الطرفان صعوابت قليلة، عليهم أن يعملوا على 
جتاوزها قبل الوصول إىل حل. إن االتفاقيات اليت يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض على احلل أو االتفاق هي يف 

 العادة اتفاقيات انجحة. 
 

  :التسوية 
املفاوضون واخلصوم يف التسوية عن بعض األجزاء من أهدافهم الرئيسية، ورمبا أهدافهم الثانوية. ويقومون بذلك يتنازل  

من أجل الوصول إىل اتفاق هنائي من األجزاء األخرى. حتدث التسوية أكثر من احلل أو التوافق. وعندما يكون أحد 
ر اإلمكان إىل تقليل خسارته. وتؤثر املهارات التفاوضية لكل فريق األطراف راغبا يف العطاء أثناء التسوية فإنه يسعى بقد 



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

19 
 

أتثريا كبريا يف حمتوى نتائج التسوية. وتقود التسوية املفاوضني واخلصوم إىل املشاركة يف املكاسب، واندرا ما تكون هذه 
 املشاركة متعادلة. 

  :التصحيح 
لدعم موقفه. ويكون هذه األمر خمجال عندما  حيدث التصحيح عندما يستخدم أحد الطرفني بياانت غري صحيحة

... وينتج التصحيح يف العادة من اإلعداد الغري اجليد، يربهن الطرف اآلخر واستعمال بياانت خاطئة ونتائج غري مسنودة
 كما أنه ينتج أحياان من زلة يف احلكم.

جة إجيابية حيث أهنا أجريت وينبغي وتعين التصويبات ألحد الطرفني يف العادة كسب واضح للطرف اآلخر، وهذه نتي
 على املفاوضني الذين يعملون جاهدين على إجراء التصحيح اختاذ ثالثة إجراءات، وهي: 

االعرتاف ابخلطأ، ملاذا نضيع وقت اجلميع يف اجلدل الذي ال طائل منه حول ما هو واضح وبني؟ يساعد   - 1
 مقدر ومستحسن.  االعرتاف ابخلطأ على بناء الثقة مع اخلصوم، وذلك أمر

أقصر التصحيح على املسألة احملددة، ال جتعل التصحيح ميتد إىل مسائل أخرى وميكن أن تكون معلومات   - 2
  املفاوض حول مسألة حمددة غري صحيحة وال يعين ذلك أيضا أن معلوماهتم األخرى غري صحيحة.

ي أتثري سليب وشعور ابخلذالن يقلل من طلب أخذ فرتة للراحة، ميكن هذا اإلجراء املفاوض من جتنب محل أ   - 3
مقدرته على مواجهة املسألة اخلالفية التالية، كما أنه يقلل من املزااي غري املكتسبة للخصم، ومع ذلك ينبغي على 

لم املفاوضني أن يتذكروا أبن ما حيدث مباشرة قبل أخذ العطلة يؤثر على التفكري أثناء فرتة العطلة، توفر الراحة الفرصة للتع
 واإلدراك عما إذا كان خطأ قد حدث أو توجد عوامل خمففة.

 *النتائج السلبية: 
ال تعمل النتائج الثالثة التالية على حل املسألة اخلالفية، ولكنها رمبا تقود إىل اتفاق، وسيبقى النزاع، إبجياز شديد. 

 املؤقت أفضل من اخليارات األخرى. كما أنه من احملتمل جدا أن يكون احلل مؤقتا، وأحياان يكون احلل  
 :القهر 

حيدث القهر من جانب أحد الطرفني بسبب قوة موقفه شبه الكامل، وابلتال يكون هذا الطرف األقوى قادرا على 
شق طريقه فوق الطرف اآلخر بصرف النظر عن أهلية موقف كل منهما، ويعترب استعمال الطرق التخويفية نوعا من 

 القهر.
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ن يهدد اخلصم ابللجوء لعمل قضائي يف موضوع متنازع عليه إذا مل يتم التسليم مبطالبهم للحل، ويشعر مثال: ميكن أ 
املفاوض أبن املطالب مبالغ فيها، ومع ذلك قد يقرر املفاوض اللجوء إىل التقاضي قد يكون أكثر تكلفة من الوصول إىل 

 ملسألة اخلالفية قد مت حلها حقيقة؟ رمبا ال. حل. وإذا مت مقابلة مطالب اخلصم هبذه الطريقة، هل تعترب ا
تشري التجربة إىل أن األطراف املهددة تسعى ابستمرار إىل نقض االتفاقيات املفروضة عليها، وحياولون أيضا أن يضعوا  

أسلواب قصري أنفسهم يف موقف ميكنهم من الرد ابملثل، إن جاز احلديث. ويعترب فرض األهداف عن طريق استعمال القوة  
، يسعى فريق إلرهاق الفريق اآلخر حىت يفوز عليه عن النظر يف التفاوض، كما يعترب استخدام الوقت نوعا آخر من القهر

طريق إهناكه، ويكون اهلدف من ذلك هو إضعاف اآلخرين عن طريق خلق شعور ابليأس من أن وجهات نظرهم لن جتد 
أنواع استخدام الوقت كعنصر إلرغام اآلخرين وإخضاعهم يف حاجة أحد أبدا طريقها للتقدير، وميكن نوع آخر من  

الفريقني املاسة ملا يتوفر لدى الفريق اآلخر الضاغط، ومرة أخرى لن يتم حل املشكلة على أساس األهلية، وستبقى إذن 
 معلقة... 

فريق الذي خضع لضغط ويف آخر األمر لن يكون الوقت هو العنصر اجلرح والضاغط، وحينها سوف يتغري موقف ال
الوقت من قبل وسيصبح أكثر عزما وتصميما سواء أكان ذلك حقيقيا أو مدركا. وسيكون هناك عدم رضاء عن 

 االتفاق، كما سيحدث ذلك ضررا للعالقة املستقبلية بني األطراف. 
هل لديكم م بـ: وسيكون السؤال املثال هو أحد ردود فعل القهر، وهو موجه للطرف الذي يقوم مبمارسة األرقا

مصلحة يف تركها تشعر ابلبغض حنوكم من خالل فرض موقفكم علينا عن طريق استخدام القوة؟ أليس من األفضل أن 
 تثبت على أهلية نظراتنا املختلفة وأن جنعلها توجه االتفاق؟ 

 االستسالم: 

احلصول على ما يرغب فيه مقارنة ابلتخلي عنه، قناع طرف ما أبنه سوف يعان أكثر من جراء  حيدث عندما يتم إ
ويظهر النجاح أكثر تكلفة من الكسب، وميثل ذلك املورد الذي يدفع بشدة الزايدة يف سعر آن جامد رغم اعرتاضات 

ابعتبار أنه ليس هلا أي مربر، وحيدث العميل، ويسعى العميل للحصول على مصادر أخرى لإلمداد، وينظر إىل الزايدة  
 االستسالم أحياان نتيجة للضغوط من سلطات أعلى داخل املنظمة. 

مثال: اختارت حكومة أجنبية إحدى شركات املقاوالت األمريكية لتشييد مصنع كبري للمنتجات الكيماوية وتسليمه 
حدد العميل بدء عملية التفاوض يف شهر نوفمرب   كامال، وكانت عملية التفاوض على العقد مهمة ابلنسبة للطرفني، وقد

وتعمد أتخري التقدم يف التفاوض، قام املديرون التنفيذيون يف الشركة األم اليت تنتمي إليها شركة املقاوالت، وهي شركة 
الربع عن التأخري يف  مسجلة عامة ابلضغط على املقاول لتقدمي بعض التنازالت. وكانت الشركة األم ترغب يف اإلعالن  
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األخري من السنة عند نشر كشف بياهنا املال، حيث أن ذلك سيدعم موقف أداءها داخل اجملموعة االستثمارية، وقد 
 أدى البحث الذي قامت به احلكومة األجنبية يف ممارسة األعمال األمريكية املنفعة املوحدة منه. 

قهر يتجاهل السؤال عن مزااي املسألة وال يعمل على يقود االستسالم إىل حلول غري مضمونة يف العادة، فمثله مثل ال
تقدمي أي حل له. وعل نقيض القهر، رمبا يتفادى االستسالم إيذاء العالقات املستقبلية، ولكن قد تنشأ خالل عملية 

 التوقيع على االتفاق ظروف تبعث املسألة اخلالفية يف الغالب.
ع القهر، واالستسالم؟ جمرد هذا: مل يتم هل املسألة اخلالفية، فإهنا ما الذي ميكن تعلمه من مراجعة اخلربات اليت تتب

 غالبا ال تنقضي. 
 * التوقف )االهنيار(: 

يف حالة عدم رغبة أي من الطرفني مواصلة التفاوض ابجتاه التوصل إىل حل،   : حيدث التوقف يف ثالثة حاالت، أوال
   ي طرف أية جدوى من إحداث تغيري يسمح حنو احلل. وتبين كل منهما موقفا دفاعيا جامدا، أو عندما ال يرى أ

ابالنتظار لفرتة زمنية أخرى،  الطرف اآلخر  التغلب على   ميكن أن ينتج التوقف من اعتقاد كل طرف بقدرته على  :اثنيا
ت اثلثا: يكون التوقف طريقة لدفع التفاوض إىل مستوى سلطة أعلى، وعلى املفاوضني الذين التوقف استكشاف اخليارا

 املمكنة قبل التسليم ابالهنيار التام. وفيما يلي بعض اخليارات مرتبة حسب سهولة استخدامها: 
إعادة صياغة املسألة اخلالفية موضع التفاوض، ويؤكد القيام هبذا اجلهد إن الكل يفكر يف نفس األمر وبنفس   - 1

 الة سوء الفهم إن كان موجودا.الطريقة، ويكشف عما إذا كان االهنيار حقيقي أم ال، كما يعمل على إز 
خذ فرتة للراحة، مث ابدأ بداية مفعمة ابلنشاط فرمبا يكون الكل جمهدا للغاية، ويعتمد طول فرتة الراحة على   - 2

الظروف، هل قام أحد الطرفني ابلسفر ملساحة طويلة؟ وهل هناك حجرات منفصلة متكن كل طرف من االجتماع 
 ستجمام؟ أو التماس الراحة واال والنقاش  

أدخل معلومات جديدة، حاول أن تغري من نطاق أو شكل املسألة اخلالفية اليت تسبب التعليق، فرمبا ميكن تغيري   - 3
 أمهيتها إبضافتها إىل مسألة أخرى يتم إدخاهلا الحقا. 

ضع املسألة اخلالفية جانبا لفرتة مؤقتة، قم بكتابتها حىت يتفق الطرفان على وصفها، وعندما تتم مناقشتها لن   - 4
يكون هناك استفسار بشأن حمتواها و نطاقها... اخل وقم أيضا بصياغة املادة املكتوبة صياغة واضحة، ووافق على أن يقوم 

نتقل إىل مسألة أخرى ويعترب وضع املسألة جانبا طريقة فعالة لتحريك أي طرف إبعادة عرضها عندما يرغب يف ذلك، وا
املوضوعات إىل مواقع مالءمة يف جدول األعمال. ويغري من ترتيب مناقشة املوضوعات، وميكن أن يعمل هذا اإلجراء 

ة لسوء التخطيط أو بصورة جيدة يف ثالثة أحوال: األول: عندما ال يدرج املوضوع يف التسلسل ابلنسبة لآلخرين، كنتيج
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كافية لتطغى رمبا خلطأ يف االفرتاضات... اخل، الثان: عندما تزيد حدة املشاعر من جانب أحد أو كال الطرفني بدرجة  
على النقاش املوضوعي، ورمبا يعزا ذلك إىل فقدان االنضباط الذايت. والثالث: عندما ال تنمي الثقة إىل احلد الذي يسمح 

سة، يقود ترك املسائل جانبيا إىل نتائج أخرى حمتملة، وتتمثل إحدى هذه النتائج يف متسك كل بنقاش املسائل احلسا
طرف مبوقفه األساسي عندما تتم العودة للموضوع، وال يكون األطراف يف موقف أحسن مقارنة مبا كان عليه احلال فيما 

ية، أما النتيجة األخرى احملتملة فهي أن ترك املسألة قبل، كما أهنم لن يكونوا يف موقف أسوء. ورمبا يتكرر التوقف مرة اثن
اخلالفية جانبا رمبا يتطور إىل سحبها من التفاوض، كما أن ذلك رمبا يضائل من مبادرات األطراف، ويعترب وضع األمور 

 جانبا وسيلة غري مستغلة متاما يف التفاوض. 
يتم ذلك دائما ابالتفاق املشرتك بني   قم بتغيري شخص واحد أو شخصني من ممثلي األطراف، وجيب أن   - 5

األصلية، ورمبا يصبح من العسري اعتبار ردود الفعل األطراف، يزيل تغيري األشخاص ردود الفعل غري احملببة بني األطراف  
هذه كخطأ من جانب أي شخص وميكن أن تكون نتيجة لضعف الرتكيبة الشخصية لألفراد. كما يزيح التغيري التأثري 

بارات األشخاص األصلية، تؤسس احلجة ضد تغيري األشخاص من املفاوضات على فرضني. األول هو أن اخلاطئ لع
اخلصوم ينظرون إىل اقرتاح التغيري كمؤشر للضعف، وقد ال يكون ذلك صحيحا ابلضرورة. ولكن إذا كان ذلك هو 

خلصوم عن هذا االعتقاد عندما ال اخلصم فإن تلك النتيجة ستكون مؤقتة، وسوف يتخلى االنتيجة اليت توصل إليها  
يلمسون ضعفا من جانب املفاوضني اجلدد، أما الغرض الثان فهو أن التغيري قد يسبب فقدان املوقف، وسوف لن يكون 

من السهولة مبكان نقل الفوارق اليت جتعل القصد واضحا إىل األشخاص اجلدد، وجيب تقييم هذه املخاطرة قبل اإلقدام 
 اد لتحديد جدوى ذلك. على تغيري األفر 

امتنع عن التفاوض وانتقل إىل الوساطة أو التحكيم، فإن إدخال طرف اثلث يغري من طبيعة التفاوض، ومع ذلك   - 6
فإن أتثري الطرفني األصليني ال ميكن إبطاله، وأن وجود ثالثة أطراف هو نوع خمتلف من التبادل مغاير للتفاوض، ولكن 

امل أمر هام البد منه، وليس هناك خيار آخر يقود إليه، فإنه ال مانع من إدخال طرف إذا كان تفادي االهنيار الش
اثلث، وجيب أن يكون هذا اإلجراء هو اخلطوة األخرية، وسيحقق الوسطاء جناحا فقط يف حالة كون الطرفني غري 

ويقومون هم ابختاذ قرارات ملزمة سعيدين بدرجة متساوية، ويعمل احملكومون على إبعاد األطراف من عملية اختاذ القرار،  
 للطرفني اعتمادا على متثيلهما هلما. 

تتطلب النتائج الناجحة يف العادة جهدا وصربا وعدالة... وجيب موازنة هذه النتائج بدرجة تنافس للمفاوضني 
 والتزامهم الصارم. 
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  عناصر العملية التفاوضية:  -6
موقف تفاوضي أاي كان موضوعه، فيمكن حتديد هذه العناصر مهما هناك عناصر أساسية البد من وجودها يف كل  

 تعددت أطراف التفاوض واختلفت ميادينه، وهي كالتال: 
ال ميكن أبي صورة من الصور أن تتم العملية التفاوضية بدون أطراف، وإال كيف ستنشأ األطراف التفاوضية:  .أ

 العملية التفاوضية إذا غاب العبوها؟
وتربز هذه احلاجة لتحقيق بعض املصاحل أو االهتمامات املشرتكة هلؤالء ن التفاوض:  احلاجة أو اهلدف م  . ب

 وإال ملاذا تتفاوض إن مل تكن هناك حاجة لذلك؟   األطراف،
واقتضت احلاجة للتفاوض بشأهنا أو بشأنه، وإذا انتفى قضية أو موضوع أو أمر يهم أطراف التفاوض:   .ج

األمر، فإن احلاجة للتفاوض تنتفي هي األخرى، وال يعود ألطراف التفاوض وجود القضية أو املوضوع أو ذاك  
 حاجة للجلوس من أجل التفاوض. 

إذ ال يفرض التفاوض على األطراف املتنازعة، كما ال يتم فرض احللول على أحد أو كل األطراف اإلرادة:   .د
ادة املتفاوضني، وتصميمهم على اخلروج من صميم إر املتفاوضة. وهذا ابلضرورة يعين أن أتيت العملية التفاوضية 

 من بوتقة القضية املطروحة. 
ألن ذلك يؤدي إىل عدم الرغبة التامة لدى أطراف التفاوض يف الوصول إىل حلول ترضي كافة األطراف:  .ه

 اع مستقبال. لة جديدة يثار حوهلا النقاش والنز بروز مشك
وهذا يعين االعتقاد اجلازم لدى أطراف التفاوض أبمهية احلوار والنقاش وتبادل اإلميان أبمهية احلوار والتفاوض:   . و

اآلراء من أجل الوصول إىل اتفاق مناسب لألطراف املتفاوضة. أما إذا كان أحد األطراف ال يؤمن مببدأ 
له أثر إجيايب، فإن العملية التفاوضية ستكون   احلوار، أو ال يعتقد أن احلوار والنقاش يف هذه القضية سيكون 

 أقرب إىل الفشل منها إىل النجاح. 
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  :ثاينالفصل ال

 التفاوض قيادة فريق
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 الفصل الثاين: قيادة فريق التفاوض

 مقدمة: 
املدير حيرك تلك الطاقات ويستثمرها أفضل الفرد داخل أي تنظيم عبارة عن قوى كامنة طاقة واعدة حتتاج لدافع  

 استثمار لصاحلها ولصاحل املنظمة.

ومتطلباته اليت تؤكد كيانه حاجاته املادية والفسيولوجية واالجتماعية اليت تؤكد ذاته ووجوده وحترتم فكل منا له حاجاته  
ويشحذ اهلمم من أجل صاحل األفراد واملنظمة كيانه ابلدرجة األوىل، تلك الطاقات حتتاج ملدير قائد فاعل متفاعل حيفز 

 معا. 

 استخدام الفرق:   -1
 إن استخدام الفرق يف التفاوض يف زايدة مضطرة، وهناك أسباب وجيهة لذلك: 

أوال: أصبحت املفاوضات أكثر تعقيدا بنسبة الزدايد امليل إىل املقاضاة ورفع الدعاوى يف القطاع اخلاص،  -
 ة أداء األعمال. ويضاعف هذا األمر من صعوب 

اثنيا: مبا أن املزيد من املعارف قد توفر يف كل حقل، فقد أصبح األفراد أكثر ختصصا وأصبح من الصعوبة بدرجة   -
 كبرية على الشخص الواحد أن يلم ابلقدر الكايف من املعارف لتمكينه من أي تفاوض فيما عدا املفاوضات البسيطة. 

قال يف املفاوضات، وتقلل من التخمينات الثانية للذين ال حيضرون املفاوضات، اثلثا: تقف الفرق شاهدا على ما ي  -
 وهناك املزيد من األفراد الذين يدركون كيف، وماذا، وملاذا، يتم التوصل إىل االتفاقيات. 

ال تكمن نصف قيمة الفرق يف منظورها الواسع للمسائل اخلالفية قيد البحث، ويعترب كل فرد من أعضاء الفريق حاص
لكافة خربات ودافعية وقدرات وحتيزات الفريق، وهذه العوامل تشكل أساس قدرة الشخص، وجبمع األفراد سواي حيدث 

 ازدواجا جزئيا يف هذه األسس، ومع ذلك تزيد اجملاالت غري املزدوجة من أساس قدرة الفريق.

 ( هذه الظاهرة. 1ويوضح الشكل رقم )  
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الفريق، فهي أن املفاوضات تتضمن ثالثة أدوار حمددة، وهذه األدوار هي: املتحدث، أما النصف اآلخر لقيمة  
الكاتب، واملستمع، وأنه يصعب على الشخص الواحد أن يقوم هبذه األدوار الثالثة جمتمعة بصورة جيدة، ويف حني انه 

 ميكن أن يقوم هبا شخصان بصورة جيدة، وكن مبثل ثالثة أشخاص العدد املثال. 

م املتحدثون املواقف يف املسائل اخلالفية، ويقومون بعملية التفاوض، وتدعو احلاجة إىل متحدث واحد فقط، ليقد 
 وعلى املتحدثني أن يفكروا بسرعة.

 أدوار الفريق   (: 1الشكل رقم: ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أساليب اجملموعة يف ختطيط الربانمج، آ.ل. دلبك وآخرين  املصدر:
Group techniques for program planning, A.L. Delbecq, et.al. 

 

 أساس القدرة                                                            متحدث 

 الشخص األول  

 

 كاتب                                                                 الشخص الثاين                   

 

 

 الشخص الثالث                               مستمع  

 جمتمعه  

 الفريق                                                                                                                          

 الزايدة يف أساس القدرة  
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جيب على املتحدثني أن يقوموا يف وقت واحد برتتيب البنود وفقا ألولويتها، وأن يربطوا بينها وبني أهدافهم الكلية. 
ويقدم األمثلة اجليدة، وأن يكون حساسا حنو التوقيت، ومتفهما كما على املتحدث أن يستخدم املصطلحات الواضحة،  

 ف ومصقول، ويعترب األسلوب ذا أمهية اثنوية.لآلخرين. ورمبا دعيت أسلوب العرض من فظ إىل لطي

ويعترب دور املتحدث هو أكثر األدوار الثالثة حيوية ونشاطا، ويستنفذ القدر األكرب من الطاقة، كما تعترب قوة 
إىل   االحتمال رصيدا مهما ملن يقوم هبذا الدور، وينبغي على احملدثني أال يصلوا إىل اتفاق يف املسائل اخلالفية دون الرجوع 

 االعتناء ابآلخرين من الفريق أوال. 

وجيب على الكتاب أن يكونوا حكاما وقضاة جيدين عندما يقدم جانبهم على تقدمي تنازل أو عندما حيصل تنازل من 
الفريق اآلخر، ويدرك الكتاب حبواسهم ما ينبغي عليهم تسجيله يف مذكراهتم، وجيب عليهم أن يسجلوا املالحظات بينما 

 تابعون النقاش القادم. وجيب عليهم تقييم االتفاقيات بوضوح، والتسجيل بدقة وأن تكون هلم ذاكرة ممتازة. ينصتون وي

إن اإلنسان الذي يقوم ابلتسجيل أفضل بكثري من جهاز التسجيل، وال حيتاج كل احلوار الذي يدور إىل التسجيل، 
مفاوضات هذا القول، وكان عدد من هذه املفاوضات وقد أكدت مراجعة للتسجيل الكامل ملداوالت عينية لعشر  

خمتصرا واستغرق نصف يوم، والبعض اآلخر تطلب أسبوعا واحدا، وقد امتد تقدمي البياانت اهلامة يف هذه املفاوضات، 
من الوقت. ومع ذلك هناك حتذير ضروري بشأن التسجيل أبي شكل   %  23إىل   %6قياسا ابلعدد الكلي للدقائق من  

حيدث خالف قانون حول املفاوضات مؤخرا، ورمبا يتطلب هذا األمر طلب احملامني لسماع التسجيل فيما  كان، فقد 
يعرف ابالستكشاف. ولذلك تقييم حفظ سجالت واجتماعات التفاوض يف مقابل املخاطرة إبمكانية استخدامها يف 

يدة على مذكرات دقيقة، وجيب أال يكون هذا الدعاوى القضائية، وابملقارنة يكون من املفضل يف العادة احملافظة اجل
 يف املفاوضات احلقيقية الصحيحة.   إشكاال 

 حدود الفريق:   -

إذا كانت الفرق هي فكرة عظيمة كما ذكر، فلماذا مل تستخدم بشكل أوسع؟ هناك مخسة قيود حتد من منو استخدام 
 الفرق، وهي: 

   :) ثالثة أكثر تكلفة من استخدام شخص واحد. إن استخدام شخصني أو  القيد االقتصادي ) التكلفة 
  :) غالبا ما يكون مجع الفريق للتخطيط وخالفه أمرا صعبا. ويكون إعداد الفريق قيد الوفرة واالختيار ) الوقت

 على حساب واجبات األفراد االعتيادية. 
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   :) اط الصارم احملددة. يعترب االنضبيصعب جعل أعضاء الفريق يعملون يف إطار األدوار  قيد التنسيق ) التفاعل
كما أن هذا العامل الثالث حمري بصفة خاصة. إذ أن انسجام الفريق ميكن هدمه عندما - ضرورة للتفاعل اهلادئ.  

غالبا، وتتمثل يف قيام أحد األفراد إبعطاء يتفق أحد أفراد الفريق مع اخلصوم من جانب واحد، وتنشأ مشكلة أخرى  
ويعترب جعل أعضاء الفريق من غري املتحدثني جيلسون هبدوء عقبة رئيسية، كما أن  -ت اخلطأاخلصوم بياانت يف الوق

إسناد مهمة احلديث إىل أكثر من فرد واحد متنح اخلصوم فرصة عظيمة لفرق آسفني من الفريق أو من موقفه، ومع 
ندة املوضوع، ويكون هذا اإلجراء ذلك فرمبا تنشأ احلاجة إىل مهارة األعضاء غري املتحدثني يف الفريق لدعم ومسا

مسموحا به عندما يعمل العضو املاهر من الفريق على عرض املعلومات املتخصصة، ويعاود هذا العضو ممارسة دورا 
 غري فاعل، بينما املتحدث توكيد دوره اللفظي. 

 :) ية ألعضاء الفريق، وال سيما أنه من احلماقة جتاهل االختالفات بني املراتب الوظيف  قيد التعاون ) الوضع املتميز
إذا كانوا يتعاملون يف مواقف أخرى، وعلى سبيل املثال: رمبا ال يكون الفرد الذي حيصل مرتبة وظيفية أعلى مهيئا 
بصورة جيدة للقيام بدور املتحدث، ورمبا يشعر هذا الشخص يف نفس احلني بعدم االرتياح جتاه أمنهم الشخصي، 

يف هذه احلالة إسناد دور ة لوضعه املتميز ملوازنة ذلك االهتمام ابألمن ويصبح عمليا، ورمبا يضع أيضا أمهية عالي
املتحدث له، دون اعتبار حلدود مهاراته، وينبغي أال تكون مالحظات اخلصم على مرتبة املتحدث التنظيمية ذات  

 قيمة، وسوف حيصلون على أية رسالة تتوفر عندما يشاهدون الفريق يعمل. 
 من األفضل أن ال تتفوق على اخلصوم يف العدد، فرمبا ينفر خصم واحد من فريق   لتكافؤ ) العدد (:قيد حدود ا

من املفاوضني، وتدل التجربة على أن العدد األقل يف التفاوض حيقق جناحا متميزا على العدد األكرب، وإذا كانت 
لفريق اخلصم من األعداد متساوية يف كل جانب، فإن الفريق الذي يتكون من ثالثة هو األفضل، ورمبا يصل ا 

عضوين، يف حني يكون الفريق املفاوض من ثالثة أعضاء، ومن املفيد يف هذه احلالة أن خيفض فريق التفاوض إىل 
أقل من قوى الطرف اآلخر، وجيب على املفاوضني أال   عضوين، يلي ذلك يف األفضلية أن تكون القوة العددية

إن الناس الذين حيشدون أعداد كبرية يف جانبهم يبحثون عن يهتموا إذا زاد الفريق اخلصم عن ثالثة أعضاء، ف
املشاكل وجيمعون كل القيود اليت ورد ذكرها سابقا، ويضيفون إليها مشكلة الشعور ابلثقة الزائدة نتيجة للتفوق 

 العددي، وتتبخر هذه الثقة املفرطة عندما تظهر جليا عدم قدرهتم على إدارة جمموعتهم األكرب. 
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 .لفعالية الفريق ( تقدير2) لشكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرايت عمليات اجملموعة، ج.ل. كوبر   املصدر: 

 أخطاء تقلل من فعالية املفاوض:   -2
ينبغي القيام هبا فيما خيتص ابلتفاوض، هناك العديد من التصرفات اليت ميكن القيام هبا والعديد من التصرفات اليت ال  

 ومع ذلك هناك ثالثة أخطاء هلا أمهية خاصة، فهي حتدث غالبا، ورمبا تكون مؤهلة يف عملية التفاوض،وهي: 

 ويعين الرتكيز على احلاضر )اآلن( وصرف النظر عن املستقبل )الحقا(.  ور:خطأ املنظ 
 :ويعين جتاهل االختالفات املبيتة بني املفاوضني واخلصوم.  خطأ الفهم 
  :ويعين االستخفاف بقيمة ما ميكن أن يقايض به املفاوض.   خطأ املنفعة 

 

 جيد العوامل  ضعيف
 واضح للجميع/  مت تطوير األهداف   مرتبك/ 
 مشرتك/   مشتت/ 

 يشعر اجلميع ابالنتماء    غري مكرتث  
 1              2             3   

 

 يتم اإلصغاء للجميع  املشاركة يف التخطيط  شخص واحد مهيمن/ 
سلبيون/ اآلخرون     

3           2          1 التقاطعات    
 

 حمرتم ويستخدم   الثقة أثناء حل املشكلة   حمروس/ 
 استجاابت اآلخرين    مؤدب/ 

3           2            1 مت حجزه للخلف    
 

 اتبع اإلرشادات   االنضباطات يف املفاوضات  بدأ معتمدا على نفسه/ 
 حلل التصرفات   اخلصم/ 
3           2          1 العاطفة   مسبقا   
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  * املنظور: 
االعتماد على النتائج يف املدى القصري، ومن قلة االهتمام ابآلاثر الالحقة تنبع أخطاء املنظور من املبالغة يف  

( 3للتصرفات املتخذة واالقرتاحات املقدمة، ويسهل منهم االختالف يف االهتمام ابحلاضر واملستقبل. ويبني الشكل ) 
 األسباب هلذا املوقف. 

ضر يف االتفاقيات مع اآلاثر الالحقة اليت ترتتب يسعى املفاوضون الذين صقلتهم التجارب إىل موازنة مطالب احلا
على التنفيذ، ويسألون أسئلة تتصل ابسرتاتيجياهتم، مثل: ما هو األثر احملتمل هلذا التصرف على العالقات املستمرة مع 

ض يركز اخلصوم؟، وهل يرتبط املوقف احلال أبي طرق أخرى مبنظمتنا أو ابلصورة الذهنية هلا أو بسمتها؟، وعلى النقي
األفراد الذين هلم توجه "يكسب خيسر" على احلاضر فقط. وينظرون إىل كل تفاوض ورمبا كل مسألة خالفية على أساس 

 أهنا حالة فردية، واندرا ما يوازنون بني احلاضر واملستقبل. 
، الشرط على اإلسرتاتيجيةويصبح العامل املؤثر على املنظور هو وجود اتفاقية واحدة مع الطرف اآلخر، وقد يؤثر هذا  

ومع ذلك فإنه يصعب معرفة عمل إذا كانت االتفاقية الواحدة سوف لن تصبح معروفة ابلنسبة للخصوم املستقبلني على 
 حنو ما، ومن األفضل حىت يف االتفاقيات الفردية، التصرف كأهنما سيصبح الطرف اآلخر عدد للمرة الثانية.

 العوامل اليت تدفع ابالهتمام حنو الوقت احلاضر وبعيدا عن الوقت القادم )املستقبل(  (: 2)  دول اجل

ضعف القدرة على التنبؤ غالبا ابلتصرفات غري يرتبط   وفر مورد، ندربته غالبة. ت
املعلومة أو اليت ال ميكن السيطرة عليها واليت تغري ما يبدو 

 أنه جمال اثبت. 
أشبه احلاجة واليت غالبا ما تكون بسبب مطالب اجلدولة 

 أو التسلسل.
 حتمية التغيري، من املسلم به أن التغيري البد وأن حيدث. 

املفاوض، والذي غالبا ما يرتبط بتقييم  التأثري على أداء  
 الوظيفة أو النتائج. 

استحالة قياس أسباب صالحية تصرفات معينة مضت، 
ما هو القدر الذي ميكن إرجاعه إىل املهارة، وما هو 

 القدر الذي ميكن عزوه إىل احلظ.
توفر املزيد من املعلومات، والذي غالبا ما يكون بسبب 

 إىل مواقف شبيهة ماضية. توفر البياانت أو الوصول
إمكانية وجود إضافات، أي املزيد من الشروط التعاقدية 

اليت غالبا ما ترتبط ابخلوف من التغيري، أو الزايدة، 
 والوفرة...

 )اسباركس(   االستشاريون املصدر: 
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 * الفهم: 
تنتج أخطاء الفهم من عدم التصرف على االختالفات اهلامة بني املفاوضني واخلصوم، وهذا مسموح به فقط يف حالة 

ثال االختالفات دون الوعي، ويعترب التخطيط اجليد قبل التفاوض خطوة عمالقة اخلالفات اخلفية، ومنها على سبيل امل
حنو تقليل أخطاء الفهم، ويكون الوقت املالئم إلبراز االختالفات اهلامة هو خالل مرحلة اإلعداد، وسوف تزيد هذه 

هذه االختالفات والتصرفات االختالفات من صعوبة التفاوض إذ مل تتم معاجلتها، وسوف نوصف فيما يلي أربعة من أهم  
 املوضحة هلا: 

عدم معرفة تقاليد العمل: جيب على املفاوضني أن يعرفوا كيفية أتدية األعمال العادية يف ميادين اخلصم، وعليهم 
 ابملثل أن يناقشوا كيفية أداء العمل يف امليدان اخلاص هبم. 

 ثال: م
يوما، وابإلمكان خفض تلك املدة عن طريق   90املوردين يف خالل فرتة  تقوم شركات الزيت بصورة عامة بدفع فواتري  

إجراء االستعدادات املثرية، قام أحد املقاولني أبداء بعض األعمال اهلندسية ألحد مصايف معدات الزيت، ومل يتم الدفع 
لدفع للمقاول ابلطريقة اليت يستلم للمقاول عند االنتهاء من اجناز العمل خالل فرتة الثالثني يوما املعتادة، وقام املصنع اب

 عات من شركات الزيت.هبا الدف
وعجز املقاول وفشل يف حتديد مدة الدفع املعتادة يف جمال عمل العميل، وحتمل املقاول مصاريف فوائد على األموال 

 اليت قام ابستدانتها يف انتظار استالمه للدفعات، يقود الفشل إىل فرض اجلزاءات. 

 جيب على املفاوضني أن يتعرفوا على االختالفات يف التعريف عندما يتعلق األمر ابلقيم. تعريفات القيمة:  االختالفات يف 

 ثال: م
يف قطاعات خمتلفة يف نفس ميكن أن خيتلف تعريف تصرف استثماري حصيف بصورة مالحظة بني الشركات العاملة 

من الشركات العاملة يف جمال املعادن اخلردة، وعلى   ميدان العمل. يتمتع منتجو املعادن األساسية هبامش ربح أعلى
أصحاب األعمال يف جمال خردة املعادن خفض صفقاهتم التجارية بدرجة حادة حىت حيققوا قدرا من الربح، وقد مت إدراك 

 . تعريف ماهية التعرف االستثماري احلصيف بصورة مغايرة من قبل مفاوضني ميثلون هذين القطاعني من قطاعات العمل
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جيب على املفاوضني أن يعلنوا عن سياسة شركتهم املتعلقة ابالختالفات االقتصادية اليت   اختالفات احلجم االقتصادي: 
تعزى حلجم الشركة، وغاليا ما تعتقد الشركات الصغرية أبن الشركات األكرب يف وضع أفضل لتحمل تكاليف معينة، وأهنا 

 رمبا تسعى لنقل هذه التكاليف.

 ثال: م
اتبعت إحدى الشركات الكربى عن قصد سياسة إرسال بعض طلباهتم إىل الشركات الصغرية، وعند مراجعة كفاءة 

إدارة املشرتايت ابلشركة، كشفت املراجعة وجود دفعات مقدمة فوق العادة إىل أحد موردي أجهزة املنظمات الكهرابئية 
ات املقدمة، اعرتف أبهنا زيدت بثالثة أضعاف املبالغ املطلوبة، وشعر املتخصصة، وعند سؤال املورد عن تربير حلجم الدفع

إال أن تغيري وقت املورد بقدرة العميل على حتمل النفقات بصورة أفضل منه، ويف حني أنه مل يطلب منه مثنا ابهظا 
 الدفعات يعترب تغيريا اقتصاداي يف العقد. 

 ني أن يقيسوا على الدوام سرعة تغيري بيئة عمل اخلصم. عدم اإلملام ابلتقاليد احمللية: جيب على املفاوض

 ثال: م
يلتقي مفاوض مع خصم يقطن مدينة هاتسربج ميسيسيب، يتعني على املفاوض أن يتوقع أن يقدم له كأس شاي مربد، 

يلة إذا وأن يتبادل احلديث اللطيف ... قبل الدخول يف مناقشة املسائل اخلالفية، وسوف لن يستمر هذا النهج لفرتة طو 
متت حماولته يف بيئة عمل مليئة ابلضغوط مثل بيئة مدينة نيويورك، فلكل عمل خمتلف بيئته ونشاطه وحركته اخلاصة به، 

وتعترب البنوك وشركات التأمني ذات حركة تتقدم ببطء مقارنة ابلسرعة اجلنونية اليت تتميز هبا شركات تبادل األسهم 
 لبنوك، وشركات التأمني يندفعون بشدة مثلهم مثل أي اتجر مقايضة. والبضائع، ولكن جتار السندات حىت ا

 * املنفعة: 
تكمن أخطاء املنفعة يف سوء تقدير قيمة ما جيب على املفاوض أن يعرضه، ويتم ذلك عن طريق تقييمه تقييما غري 

يتوفر لديه وخباصة إذا كان صحيح، بتقليل قيمته وأمهيته ابلنسبة للخصوم، ويتمثل االجتاه الطبيعي يف خفض قيمة ما 
ذلك زائدا عن حاجته، ورمبا يكون هذا اخلطأ هو أكثر األخطاء أمهية من بني األخطاء الثالث اليت مت وصفها، وميكن أن 

 يفسر ذلك اخلالف يف الوصول إىل اتفاق عادل. 
 أمثلة: 
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البائعني ملساعدهتم على النمو،   * مرة أخرى، خذ يف االعتبار شركة كربى تسعى إىل نشر بعض األعمال بعني صغار
يعوز صغار البائعني يف العادة الصقل واحلنكة، ورمبا يكون شام اخلطأ احملتمل ابلنسبة هلم أعلى مما هو متعارف عليه، تقوم 

الشركة الكربى ابلتقليل من قيمة أمهيتها يف مساعدة صغار البائعني، و ال تعمل على بناء االنضباط لديهم، األمر الذي 
حتتاج إليه للبقاء يف مواقف تتسم ابملنافسة الشديدة، وال يستطيع البائع الصغري أن يتفهم ركائز العمل بسبب اعتماده 

 على مساحة املستفيد من خدماته.
** درج الغرب املوهوب ابلتقنية على عدم استخدام خربته املتقدمة كسالح اقتصادي، ومع ذلك فهو يدخل يف 

ذين يسعون الستبداله من موقع القيادة االقتصادية، ويفشل يف وضع قيمة عالية ابلنسبة حلاجة منافسة مع اآلخرين ال 
منافسيه ملا لديه من تقنية، وال يستخرج االمتيازات االقتصادية من أجل التقنية املنقولة، وغالبا ما تكون تلك التقنية 

رتا، إذ يقوم اآلخرون إبرسال مبعوثيهم إىل أمريكا واجنلرتا جمانية، ويصح نفس القول على التعليم اجلامعي يف أمريكا واجنل
لتلقي التعليم اجلامعي وفوق اجلامعي، ويدفع هؤالء املبعوثون نفس الرسوم الدراسية اليت يدفعها املواطنون، وحيصلون يف 

 الواقع على التقنية )التعليم( أبسعار منخفضة. 
 
 خالصة:   -

التفاوض بتحديد خصائصه، ومت تبادل مزااي وقيود استخدام الفرق، كما مت وصف األخطاء مت يف هذا اجلزء تعريف  
 اليت تربز على حنو منوذجي إلعاقة االتفاق. 

ومت الرتكيز على أمهية فهم املنفعة، تعتمد قيمة أي شيء على منفعته احلقيقية أو املدركة ابلنسبة ألولئك الذين يقتنونه 
ويف الغالب تكون قيمة شيء ما ألحد الناس متناسبة عكسيا مع الكمية اليت تتوفر لديه من قبل أو الذين حيتاجون إليه،  

 أو اليت يتحكم فيها، وهي أيضا تتناسب مع اجلهد املطلوب للحصول على ما يرغب فيه. 
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 مهارات القيادة األساسية للفريق التفاوضي:   -3
لعل السؤال الذي تطرحه اآلن هو: ) ما املهارات اليت أحتاج إليها حىت أستطيع أداء كل ذلك (، لقد أجرى الكثري 

وعند جتميع من األحباث خالل العديد من السنوات، حملاولة اكتشاف العوامل والسمات اليت جتعل من الفرد قائدا فعاال،  
 لتال أوضح تعبري عن هذه العوامل. ل لنا الشكل اهذه األفكار واآلراء من مصادر عدة، فرمبا ميث

 مهارات القيادة األساسية للفريق التفاوضي:   )3) الشكل
 

 
أي القدرة على التفكري الصائب، وحتليل املشكالت. * املهارات الذهنية املعرفية )ذ(:    

أي القدرة على إجناز العمل، ومنها كيفية التفويض والتحفيز واالتصال. * املهارات العملية والفعلية )ف(:    

أي السلوك احلرج للقائد ومهاراته االجتماعية، وقدرته على بناء الثقة والعالقات * مهارات العالقات العامة )ع(: 
 الفعالة يف العمل. 

أي املعرفة التقنية املرتبطة ابلوظيفة أو العمل. * مهارات اخلربة التخصصية )ت(:   

إذ وحتتاج لتحقيق التميز يف املهارات كافة حىت ميكن أن تصبح قائدا فعاال، فإن مل تكن متميزا يف أي منها، ال تقلق،  
منها. تستطيع حتقيق ذلك ابملمارسة والرتكيز على حتقيق التحسني والتطوير يف كل    

القيادة 
الفعالة 

مهارات اخلربة 
التخصصية 

مهارات العالقات 
(العامة) 

املهارات العملية 
والفعلية 

مهارات ذهنية 
إدراكية ومعرفية 

 )ت( 

 )ذ( 
 )ع( 

 )ف( 
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ويوضح الشكل السابق مهارات العالقات، وهي تنطوي على ) سلوكيات حرجة ومهمة للقيادة( وهي اليت توطد العالقة 
 مع الفريق، ابإلضافة إىل املهارات االجتماعية األوسع، اليت متكنك من العمل مع اآلخرين من خارج الفريق. 

ادة ترتكز فيها العملية القيادية كافة، فمهما كنت متميزا يف أساليب ويراعي أن السلوكيات احلرجة أو اجلوهرية للقي      
. التفويض أو التخطيط أو غريها من اجملاالت، ومل هتتم ابلسلوكيات األساسية، فمن املستبعد أن تكون قائدا فعاال  

إذ أهنا ختص وجهات  ويراعي أيضا أن حتقيقها أكثر صعوبة من غريها من اجملاالت، ألهنا تتصل بكيانك كإنسان،      
 نظرك وأرائك واجتاهاتك وقيمك، وهو أمر عليك أن تقدره جيدا.

وتتصل هذه السلوكيات مبلمح )الذكاء العاطفي( الذي يربط بني علم النفس والقيادة الفعالة، وهي ليست نظرايت       
بني القائد احلقيقي وغريه، وبني   ضا أبدلة قوية، تبني أن السلوكيات هي الفارق الذي يفصل جمردة، بل هي مدعمة أي

  الفريق الذي يتناغم أداؤه بفضل القيادة اإلجيابية لقائده، والفريق الذي يفشل بسبب قائده. 

 أمهية استخدام الفريق التفاوضي، حدود استخدامه، تكوينه، وحجمه:   -4      
 * أمهية استخدام الفريق التفاوضي: 

تنبع أمهية استخدام الفريق التفاوضي من منظوره الواسع لدى دراسة القضااي التفاوضية، وقدراته الكبرية اليت أتيت      
كمحصلة لتفاعل مجيع قدرات األعضاء. وأتيت هذه األمهية كذلك من حقيقة أن املفاوضات غالبا ما تتضمن على األقل 

، ودور املوجه recorder  ، ودور املقرر أو املسجل talkerدوار مهمة للمفاوض هي: دور املتحدث  ثالثة أ
director وإنه من الصعوبة على شخص واحد أن ينهض جبميع هذه األدوار بنجاح. وإذا كان ميكن لشخصني أن ،

 ينجزاها فإن القيام هبا من قبل ثالثة أشخاص يظل مفضال على أية حال. 

ال حتتاج العملية التفاوضية إىل أكثر من متحدث واحد، ويعد دوره من أكثر األدوار أمهية  يف العملية التفاوضية،     
فهو يتوىل عرض املواقف بشأن القضااي املطروحة، ويشرتط يف املتحدث القدرة على التفكري السريع، والقدرة على الربط 

ن املتحدث قادرا على التعبري الواضح وضرب األمثلة املناسبة وعلى فهم بني القضااي املطروحة. كما ينبغي أن يكو 
 اآلخرين، وأن يكون مقدرا لقيمة الوقت، وأن يتمتع بقدرة عالية على احلكم والتقدير. 
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ابلدقة يف أما املقرر، فينبغي أن يتمتع ابحلكم السليم، وأن يعرف كم ينبغي تدوينه من امللحوظات. وأن يتصف        
بة، وأن يكون قادرا على التسجيل يف الوقت الذي يظل فيه منصتا إىل املناقشة. كذلك ينبغي أن يكون قادرا على الكتا

 تقومي اإلجنازات جبالء، وأن يتمتع بذاكرة جيدة. 

ليس من احلكمة يف شيء تسجيل مجيع احملاداثت، إذ أنه ملا مت تسجيل مجيع ما دار من مناقشات يف عدد من 
و   %6تغرق يعضها يضع ساعات، واستغرق بعضها اآلخر أايما عدة، اتضح بعد التسجيل أن ما بني  املفاوضات اس

فقط مما دون كان ضروراي.إن ذلك يعين ضرورة توخي الدقة واحلذر لدى التسجيل، كما ينبغي االحتفاظ مبا مت   23%
ا. على أي حال، فالقاعدة األساسية تدوينه لفرتة الحقة، إذ رمبا حيصل خالف قانون حول مضمون املفاوضات الحق

 هنا املقارنة بني عائد التسجيل الكامل وتكلفته. 

إن اإلصغاء اجليد هو أهم ما جيب أن يتمتع به أي شخص يقوم بدور املقرر. ومن املستحسن دائما إحضار القلم 
املفاوض القيام بعملية التسجيل، وبعض األوراق اإلضافية لتقدميها للطرف اآلخر إذا مل يفطن إىل إحضارها. وإذ ارأتى  

 فالطرف اآلخر جيب أن يعطى له اخليار نفسه. 

وأما املوجه، فهو الشخص الذي يراقب ويتابع سري املفاوضات، وهو الذي يسعى إىل إبقاء املتحدث يف املسار 
سيحدث، وأن يكون منظما، املرسوم ويبعده عن مناطق اخلطر، ومن املهارات الضرورية للموجه اإلحساس ابلوعي مبا  

وينبغي أن ينسق املوجه مسبقا مع املتحدث، حبيث ميكن من خالل بعض اإلمياءات اإليعاز للمتحدث إبيقاف 
 املفاوضات أو بعقد اجتماع للتشاور. 

 * حدود استخدام الفريق التفاوضي:

استخدامها إذن؟ مثة مخسة قيود حتول دون إذا كان استخدام الفريق التفاوضي فكرة عظيمة، فلماذا ال يكثر  
 :   24استخدامها هي 

 القيد االقتصادي، فاستخدام شخصني أو ثالثة أكثر تكلفة وال شك من استخدام شخص واحد.   - 1

 القيود املتعلقة حبدود الوقت والواجبات العادية لألعضاء.  - 2

 
24  -Donald B. Sparks, The Dynamics of Effective Negotiation , (Gulf Publiching Co. 1982) pp.26-27 
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أدوار حمددة، فاالنضباط والنظام ضروراين قيد التنسيق، إذ من الصعب جعل أعضاء الفريق يعملون معا ضمن    - 3
 لتحقيق التفاعل. 

إن العمل ضمن أدوار حمددة ويف تنسيق اتم أمر مهم، فتماسك الفريق ميكن أن ينهار عندما يوافق أحد األعضاء 
يق على آراء اخلصم دون مناقشة ذلك مع أعضاء فريقه. ومثة مشكالت أخرى كثريا ما تربز، فقد يقوم أحد أعضاء الفر 

صمت األعضاء غري املتحدثني، بتزويد اخلصم مبعلومات يف وقت غري مناسب، كما قد يكون من الصعوبة احملافظة على 
ألنه إذا كان هناك أكثر من متحدث واحد فذلك يتيح فرصة كبرية للخصوم "لدق إسفني" بني أعضاء الفريق،ومع ذلك 

فريق قد يبدو ضروراي من أجل توضيح أو تعزيز نقطة معينة. وهذا فإن اللجوء إىل خربات األعضاء غري املتحدثني يف ال
مفضل عندما تكون مهمة العضو اخلبري يف الفريق هي تقدمي املعلومات املتخصصة فحسب، على أن يعود بعد ذلك إىل 

 دوره الكامن ويتوىل املتحدث ممارسة دوره الكالمي. 

وق يف املستوايت التنظيمية بني أعضاء الفريق، وخصوصا إذا قيد التعاون، ليس من احلكمة يف شيء جتاهل الفر   - 4
ما كانوا يتبادلون األدوار يف احلاالت األخرى وكمثال على ذلك، قد ال يكون الشخص ذو املستوى التعليمي العال 

 مؤهال ليقوم بدور املتحدث، ومع ذلك قد يقوم هبذا الدور. 

الفريق املفاوض على عدد أفراد اخلصم. فإذا كان عدد أفراد فريق قيد العدد، إذ يفضل أن ال يزيد عدد أعضاء    - 5
اخلصم مؤلفا من شخص واحد فإنه سينفر من وجود فريق من املفاوضني لدى الطرف اآلخر. واألهم من هذا أن 

فضل أن على العدد الكبري، وإذا تساوى العدد لدى الطرفني فاألالتجارب تشري إىل أفضلية العدد القليل يف املفاوضات  
يتكون كل فريق من ثالثة أشخاص. وقد يكون مفضال يف بعض احلاالت أن يكون ألحد األطراف قوة عددية أقل مما 

للطرف اآلخر، فإذا زاد فريق اخلصم على ثالثة أشخاص فال ينبغي أن أيبه الطرف اآلخر بذلك، ألن الناس الذين ميلئون 
اج ألنفسهم، وسيضيفون هلم مشكلة الثقة الزائدة يف أنفسهم، بسبب تفوقهم فريقهم ابلكتل البشرية إمنا يبحثون عن اإلزع

العددي فقط، فتغرهم كثرهتم. لكن هذه الثقة الزائدة سرعان ما تتالشى مبجرد أن تتضح هلم صعوبة إدارة جمموعاهتم 
 ضاء يف انسجام اتم. الكبرية، ومن هنا تربز أمهية أن يكون كل عضو ضمن مساره الصحيح، وملتحما مع زمالئه األع

 

 



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

38 
 

 : 25أربعة عوامل لتقومي فعالية الفريق التفاوضي والشكل التايل يقدم معيارا من  

 مدى وضوح األهداف   - 1

 مدى املشاركة يف التخطيط   - 2

 مدى الثقة يف أثناء حل املشكالت  - 3

 (: تقومي فعالية الفريق التفاوضي 4شكل )

 مدى االنضباط يف أثناء املفاوضات   - 4

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 174فاوض، صالت، أصول محد أبو شيخة: اندر أاملصدر

 
25 - Ibid., p28 

 ضعيف  العوامل جيد
للجميع، إذ شاركوا مجيعا يف واضحة  

 وضعها، وشعروا ابملسؤولية جتاهها.
 )أ(

 مدى وضوح األهداف 
 

 مضطربون وخمتلفون 
 1             2             3  

 

 )ب( مت اإلصغاء إىل مجيع اآلراء 
 مدى املشاركة يف التخطيط 

 سيطرة شخص واحد  -
 سلبية، مقاطعات   -

 1           2            3  
 

 )جـ(  احرتام إجاابت اآلخرين 
 مدى الثقة يف أثناء حل املشكالت 

 سلوك دفاعي،حذر   -
 إحجام عن التصرف  -

 1           2            3  
 

 تطبيق اإلرشادات   -
 حماكمة التصرفات قبل القيام هبا  -

 )د( 
 مدى االنضباط يف أثناء املفاوضات

 عدم االنضباط يف التصرف   -
 تعاطف مع اخلصم   -

 1           2            3  
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 تكوين الفريق التفاوضي وخصائصه:   - 

شخصيات أعضاء عند النظر إىل تكوين الفريق التفاوضي فإنه من الضروري النظر إىل املهارات الفنية، وإىل أمناط  
الفريق، وإىل الطريقة احملتملة ألعمال األعضاء، ومن مث جيب أن يتضمن الفريق التفاوضي أعضاء لديهم املهارة الفنية 
للعمل بفعالية يف مجيع احلاالت اليت يتوقع أن تغطيها املفاوضات، وأعضاء متوافقني يف الطبائع واألمزجة مع بعضهم، 

 ومع من ميثل الطرف اآلخر. 

 حجم الفريق التفاوضي:   *

 ما احلجم املناسب للفريق املفاوض؟ سؤال نطرحه، وسنحاول عرض وجهات النظر املختلفة حوله. 

ترى إحدى وجهات النظر أن حجم الفريق التفاوضي ينبغي أن ينسجم مع القول،" إن أفضل اللجان هي ال تتكون 
يف أتثريها السليب على   –تصال بني أعضاء الفريق تفوق  من شخص واحد "، ذلك ألم مشكالت التعاون والتنسيق واال

. وترى وجهة نظر أخرى، أن العمل التفاوضي حيتاج إىل جمموعة من املشكالت اليت يثريها الفريق اخلصم  –عمل الفريق  
حا، ما اخلربات واملهارات اليت قد ال تتوافر لشخص واحد، األمر الذي يفرض اللجوء إىل الفريق. ويبقى السؤال مطرو 

حجم هذا الفريق يرى أحد الكتاب، ونشاطره الرأي يف ذلك، أن حجم الفريق ينبغي أن ال يزيد على أربعة أشخاص، 
 : 26وذلك حبكم العوامل اآلتية 

 الرقابة على الفريق:   - 1

اإلدارة التقليدية، لغاايت الرقابة على الفريق، فإن أربعة أشخاص يعتربون عددا مناسبا ومقبوال، إذ تقضي مبادئ  
بشيء من التحفظ، أبن نطاق اإلشراف ألي مدير يعمل يف ظل ظروف متغرية كظروف املفاوضات يرتاوح بني ثالثة 

 أشخاص ومخسة أشخاص. 

وإذا كان مطلواب من رئيس الفريق أن يشرف على املفاوضات، ويعمل على التنسيق بني أعضاء فريق مكون من ستة 
مر يغدو يف غاية الصعوبة على الرئيس، إن وجود أكثر من أربعة أعضاء جيعل من الصعب أشخاص أو سبعة فإن األ

إبقاء الفريق حتت املراقبة، كما يصعب توجيه أنشطته حنو هدف حمدد، إن من احملتمل أن جتري مناقشات وأحاديث 
ني أعضاء الفريق نفسه يف أثناء جانبية دون تنسيق بني املفاوضني من كال اجلانبني، كما حيتمل أن تدور املناقشات ب

 
26 - Bill Scott, The Skills of Negotiation (England: Gower Publishing Co. 1983) pp.155-162 
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جلسة املفاوضات، وأخريا، فإن وجود أكثر من أربعة أعضاء دائمني جيعل من الصعب االحتفاظ جببهة موحدة، وتوجيه 
 مجيع املناقشات حنو اهلدف. 

إلضافة إىل  ارتباط هبا، كانت العادة املتبعة إشراك أكثر مستوى إداري يف املفاوضات اب ويف بعض اجلهات اليت كان ل 
ممثلني من كل فئة من فئات املوظفني، حبيث كان يصل عدد األعضاء إىل مخسة وعشرين عضوا. إن هذا العدد ليس 

فريقا، فاملناقشات كانت تنتحي مناحي خمتلفة، وكان كثريا ما يدب اخلالف بني األعضاء. إن مثل هذا العدد قد يكون 
 اال يف املفاوضات، وال أجد ما أمتدحه به من وجهة النظر هذه. مناسبا لتبادل املعلومات، لكنه لن يكون فع

 مدى اخلربة:   - 2

إذا كانت مثة حاجة ملشاركة أشخاص آخرين يف املفاوضات، فينبغي أن تتخذ مشاركتهم صفة املستشارين ال األعضاء 
 التنفيذيني يف املفاوضات، إذ جيب عليهم السلوك خلف أعضاء الفريق املفاوض. 

ناسب عقد قد حتتاج بعض املفاوضات إىل خربات متخصصة وإىل مناقشات تفصيلية، وعندها قد يكون من امل
ملوضوعات متخصصة تضم عضوا من كل فريق وعددا قليال من االختصاصيني مفاوضات فرعية، أو تكوين جلان عمل  

 الذين يطرحون وجهات نظرهم وحتليالهتم يف املفاوضات الرئيسية.

واضحا بني من تكون مهمته وإذا كنا قد أشران إىل املفاوضني وإىل االختصاصيني، فإنه بوسعنا القول إن مثة اختالفا  
.فقد يطلب من مدير مراقبة اجلودة إجراء املفاوضات، ومن تكون مهمته تقدمي النصح واملشورة واملعلومة االختصاصية

مثال أن ينضم إىل الفريق عند حبث املسائل املتعلقة ابختصاصه، ولكن جيب أن ال تكون له عالقة ابلتفاوض مع الطرف 
 ن واجب املدير الفين الذي قد يزوده ابلدعم التخصصي الالزم. اآلخر، بل إن ذلك هو م

ومثة اختالف بينهما أيضا يف حتمل املخاطر، فاالختصاصيون يقومون بدور مزدوج، فهم يتفاوضون مع نظرائهم مع 
رهم الطرف اآلخر حول بعض املسائل ذات العالقة املباشرة ابختصاصهم، أما عند طرح مسائل ذات املخاطرة فيصبح دو 

كمستشارين ينفذون قرارات الفريق التفاوضي، إذ يقدمون له النصح واملشورة، وكمثال على ذلك، قد يطلب املفاوض 
اخلصم أو عروضه، وبعدئذ سيتخذ املفاوض التجاري من حماميه أن يوضح له األخطار النامجة عن قبول اقرتاحات  

، وسيرتك للمحامي فرصة التعبري عن تلك السياسة يف صيغة التجاري القرار أو يرسم السياسة اليت يرغب يف إتباعها
 معينة. 
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يف الدور على قدر كبري من األمهية، فالنقد الذي يوجه إىل االختصاصيني أييت من عدم فهم الدور   إن هذا التمايز
ابختاذ   الذي يقومون به، وتنشأ معظم املشكالت عندما يبتعد هؤالء االختصاصيون عن دورهم األساسي، ويقومون

 قرارات فيها قدر من املخاطرة. 

 تغيري العضوية:   - 3

ليس من الضرورة االحتفاظ ابلفريق املفاوض نفسه طوال فرتة إجراء املفاوضات. وكلما تقدمت املفاوضات أصبحت 
داد مسودة هناك حاجة إىل أشكال معينة من اخلربات. فعلى سبيل املثال، تكون مشاركة القانونيني أمرا ال بد منه عند إع 

االتفاق. ونقطة أخرى ذات صلة هبذا الشأن، وهي أن االختصاصيني وإن كانوا مبدعني يف جماالت اختصاصهم، فإهنم 
عادة ما يكونون غرابء عن عامل املفاوضات، األمر الذي يفرض تدرهبم على العمل اجلماعي، وعلى وضع االسرتاتيجيات 

 والسياسات والتكتيكات التفاوضية.

مثة حاجة إىل إن خالصة ما نود أن نصل إليه هو أن ال يزيد حجم الفريق التفاوضي على أربعة أشخاص. وإذا كانت  
املزيد من االختصاصيني واخلرباء فيجب أن تكون مشاركتهم كمراقبني ومستشارين لألعضاء التنفيذيني يف املفاوضات، 

 بقدر حاجة املفاوضني إليه. وأن هؤالء اخلرباء واالختصاصيني حباجة إىل التدريب  

 جماالت التفاوض:   - 4

 تغطي املفاوضات، عادة، أربعة جماالت أساسية، هي: 

 اجملال التجاري: السعر، التسليم .أ
 اجملال الفين: املواصفات، اجلودة...  .ب
 اجملال القانون: نصوص العقد وشروطه، التأمني، القانون املطبق... . ج
 الضماانت... اجملال املال: شروط الدفع،   .د

وبناء على ذلك، فإن الفريق التفاوضي جيب أن يضم مفاوضا مؤهال يف كل جمال من جماالت السابقة. ويف هذه احلالة 
يشكل األشخاص األربعة فريق املفاوضات، كما ميكن دعمهم بعدد من اخلرباء واالختصاصيني، إذا ما دعت احلاجة إىل 

 ذلك.
يغطي املفاوض الواحد جمالني، على أن خيضع لتدريب مناسب يف اجملال الذي ويف املفاوضات األقل تعقيدا، قد  

تكون فيه مهارته حمدودة. فاملفاوض القانون قد يغطي ابإلضافة إىل اجملال القانون اجملال املال. واملفاوض التجاري، إذا 
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التجاري أن يغطي اجملاالت   قد يتحمل مسؤولية اجملال الفين، كذلك ميكن للمفاوض كانت لديه خلفية هندسية،  
القانونية واملالية. وهكذا ميكن تقليص الفريق التفاوضي إىل اثنني يف املفاوضات قليلة التعقيد، ولكن جيب عدم تقليصه 
 إىل مفاوض واحد مهما بلغت كفاءة هذا املفاوض. ومن التفاؤل الساذج أن نتوقع من املفاوض الفرد أن يقوم مبا أييت: 

 رضا جيدا ودراسة ردود أفعال اخلصم. عرض قضيته ع .أ
 اإلصغاء إىل اخلصم، والرد عليه، وتدوين املالحظات.  .ب
 إدراك النتائج احملتملة لكل نقطة وأتثريها على املفاوضات بشكل عام.  . ج

 إن وجود أكثر من شخص إىل أربعة أشخاص يف املفاوضات حيقق املزااي اآلتية: 
 القدرة على استخدام التكتيكات اجلماعية.  .أ

 استخدام أساليب متعددة يف النقاش.  .ب
 عدم تعطل املفاوضات بسبب املرض أو اإلرهاق، خصوصا إذا ما جرت املفاوضات خارج البالد. . ج
 مواجهة الشكوك والشبهات.  .د

املفضل أن يكون للمفاوض مساعد لتدوين امللحوظات وتذكريه أبية نقاط تغيب عنه. وإذا ما وجدت إحدى إنه من  
 املنظمات أنه ليس مبقدورها تكوين فريق من شخصني على األقل فهي حقا جيب أن ال متارس العمل التفاوضي. 

 سلطاته: املفاوض، اختياره، حتفيزه، تدريبه، وحتديد    -5
 اختيار املفاوض:  

ميكن لنا أن نتوقع أن املسؤولني يف أقسام املشرتايت واملبيعات سيشاركون يف املفاوضات. وابلرغم من ضعف االهتمام 
الذي حيظى به هذا املوضوع يف املراجع املتخصصة يف عمليات الشراء والبيع، فإن املفاوضات تشكل جزءا كبريا من 

ملا كان التعليم األكادميي للخرجيني اجلامعيني يف هذه التخصصات ضعيفا يف نظرية التفاوض، أنشطة هذين القسمني. و 
فإنه البد من تدريبهم عمليا يف وقت مبكر من التحاقهم ابلعمل يف هذه األقسام. حبيث يعتمد تقدمهم الوظيفي على 

 مقدار النجاح الذي حيققونه. 
لألقسام األخرى. على أية حال فالتفاوض ال يشكل جزءا أساسيا مثال من عمل ولكن األمر ليس كذلك ابلنسبة  

املهندس أو احملامي أو احملاسب، وليس نشاطا يضطر الفرد إىل ممارسته يف حياته الوظيفية ويؤثر على فرصه املستقبلية 
ء يف الفريق التفاوضي، فالبد من للرتقية. على أنه إذا احتاجت إحدى الشركات إىل خدمات هؤالء األفراد الفنيني كأعضا

 إخضاعهم للتدريب الالزم. 
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ابإلضافة إىل املهارات والقدرات الفنية، البد من اختيار الشخص على أساس صالحيته كمفاوض. فإذا كانت 
رين املفاوضات كبرية األمهية فحينئذ يتوقع أن تكون لديه خربة متميزة يف التفاوض، وأن يكون متوافقا مع األعضاء اآلخ

يف الفريق. أما إذا كانت املفاوضات قليلة األمهية فقد ينظر إليها كفرصة مناسبة لشخص قليل اخلربة من أجل إكسابه 
 بعض اخلربات. 

 :27وعند احلديث عن معارف الشخص وقدراته يف املفاوضات، يبدو ما أييت مهما لرجل التفاوض 
 معرفة فنية بتقنيات املفاوضات. .أ

 املوضوع التفاوضي.معرفة أببعاد   .ب
 قوة احتمال ذهنية وبدنية.  . ج
 قدرة على التعبري واالستماع وحتليل املناقشات املوضوعية.  .د
 قدرة على النظر إىل القضااي من وجهة نظر الطرف اآلخر. .ه
 قدرة على العمل يف ظل الضغوط، واالحتفاظ ابهلدوء حىت حني يتعرض للضغوط القاسية.  .و
 رئيسية، وعدم االنصراف إىل القضااي اجلانبية. قدرة على االلتزام ابلقضااي ال .ز
 قدرة على إدراك االرتباط بني خمتلف القضااي التفاوضية.  . ح
قدرة على التكيف والتعايش مع أانس من جنسيات أو دايانت أو فئات اجتماعية خمتلفة، واالبتعاد عن  .ط

 التحيز القومي أو العرقي أو االجتماعي. 
 إكساب املفاوض هذه املعارف والقدرات؟ وهل هي موروثة أو مكتسبة؟   والتساؤل اآلن، إىل أي مدى ميكن

من الواضح أن املعارف جيب تعليمها للشخص، أما ما تبقى من عناصر فهي من خصائص شخصية الفرد واملؤثرات 
وجهة نظر البيئية احمليطة. إن التدريب ميكن أن ينمي قدرة معينة يف الشخص، مثل القدرة على النظر إىل القضااي من 

 الطرف اآلخر، ولكن مثل هذا التدريب، كما يؤكد بعض اخلرباء، ال يوجد قدرة مل تكن موجودة أساسا. 
 عموما، لدى اختيار املفاوض البد من أخذ العوامل اآلتية بعني االعتبار: 

 ة.املعرفة الفنية املتعلقة ابملنتج وابلسوق وابلقضااي املالية ذات العالقة ابلعملية التفاوضي .أ
 توافر جمموعة من املسلكيات والصفات الشخصية، ومنها:  .ب

  الطموح 
  الثقة ابلنفس 

 
27 - P.D.V. Marsh, Contract Negotiation Handbook (England; Gower Publishing Co, 1983) p.211 
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  العقلية اإلبداعية واملنظمة 
  حسن االستماع 
 اإلرادة القوية 
  القدرة العالية على حتمل ضغوط العمل 
  االستمتاع ابملواصفات 
 العقالنية والبعد 

ج. أن يكون املفاوض يف املرحلة املتوسطة من العمر: فعامل العمر يعد أيضا من العوامل املهمة يف اختيار املفاوض، 
فهناك فئات عمرية تقع فيها أعمار املفاوضني الناجحني. ويالحظ أن الفرد يف املراحل األوىل من مهنته يتميز ابجتاهات 

صفات متكنه من الرتقي يف عمله وينصب اهتمامه خالل هذه املراحل على تنافسية، ويتصف ببعض الصفات املثالية، وب
اكتساب اخلربة، يف حني يتصف الفرد يف املراحل املتأخرة من مهنته ابألخذ آبراء اآلخرين، واباللتزام املتزايد ابألهداف 

د تلك املرحلة اليت تكون فيها اخلربة البيئية واالجتماعية، وال يشكل النجاح يف العمل هاجسا له. وبني هاتني املرحلتني جن
قد نضجت، وأطرت توجهات الشخص وأهدافه املهنية، كما وصلت قدرته على العطاء إىل أوجها. وميكن القول إن 

سنة(. ومن مث فإن متوسط العمر املقبول للمفاوض   50-33املرحلة املتوسطة عند غالبية الناس تقع يف الفئة العمرية )
ة، وقد يكون اجلمع بني الشباب واملتقدمني يف السن مناسبا، يقول فرانسيس بيكون: )إن الشباب يقع ضمن هذه الفئ

أقدر على االبتكار من احلكم وأنسب للتنفيذ من املشورة، ويسارعون إىل النتائج بغري تفكري يف الوسائل، أما املتقدمون 
 سط من النجاح(. يف السن فإهنم يتشاورون طويال وخياطرون قليال ويقنعون ابملتو 

 الدافعية: 

يوم املفاوض بعمله بشكل مستقل، ولذا ال بد أن تتوافر فيه صفات الثقة ابلنفس والقدرة على العمل بعيدا عن 
منظمته واألشخاص الذين بيدهم السلطة. وال بد أن تكون لديه دافعية إجناز متوسطة، ودافعية انتماء متوسطة، ودافعية 

 قوة متوسطة أيضا. 

الصعب التوقع أن يكون لدى املفاوض احلافز الكايف للقيام بعمله بشكل مناسب، ما مل يشعر أنه يتقاضى   إنه من 
 راتبا مناسبا وتعويضا كافيا. كذلك ال بد من التحفيز املعنوي للمفاوض، ومثال ذلك: 

 تكليفه مبهام صعبة وجديدة ومثرية هبدف تنميته وتطويره  .أ
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 التقومي املوضوعية من قبل رئيسه  .ب
 االعرتاف إبجنازاته أمام اآلخرين . ج
توفري فرص التنمية املهنية، وذلك من خالل إفساح اجملال له لالتصال مبفاوضني آخرين، هبدف تطوير قدراته  .د

 ومهاراته التفاوضية 
 التدريب:  

اختياره ابفرتاض أنه سيتعلم ما حيتاج إليه من خالل املمارسة، يشري الواقع العملي يف الدول العربية إىل أن املفاوض يتم  
وسيكتسب اخلربات املطلوبة يف أثناء العمل التفاوضي. ولكن هذا املنحى غري صحيح على اإلطالق، فهناك حاجة إىل 

ضافة إىل تزويده صقل هذه اخلربات اليت يكتسبها. ومن مث، ال بد من تدريبه وتزويده ابملهارات األساسية للتفاوض، ابإل
 مبعلومات تتعلق ابلنظم القانونية والتجارية اليت حتكم العملية التفاوضية. 

 األدوار: 
 :28يقوم املفاوض أبدوار عديدة لكي حيقق أهدافه، أمهها 

وميثل هذا الدور التصرفات اليت يقبلها أو يرفضها املفاوض بناء على معايريه وقيمه   الدور الشخصي: .أ
رف النظر عن تصرفات الشخص اآلخر. وقد يؤدي ذلك إىل وجود أدوار متعارضة لدى الشخصية بص

 املفاوض حني جيرب على عمل شيء يتعارض مع مبادئه الشخصية أو اخللقية. 
وهذا الدور تفرضه املنظمة اليت ينتمي هلا املفاوض، أي ما   الدور الذي يقوم به املفاوض احملدد تنظيما: .ب

 رؤساء. يفرضه عليه املدير وال
فكل طرف يتوقع من الطرف اآلخر دورا معينا يف املفاوضات، فإذا ما   الدور املتوقع من قبل الطرف اآلخر: . ج

كانت األدوار املتوقعة متوافقة مع األدوار الفعلية كانت املفاوضات أسهل مما لو كانت األدوار املتوقعة 
 انت األدوار املتوقعة متباينة مع األدوار الفعلية. متوافقة مع األدوار الفعلية كانت املفاوضات أسهل مما لو ك 

إىل القول إن جناح املفاوضات يتوقف، فيما يتوقف عليه، على معرفة املفاوض ابلدور الذي يؤديه إن ما تقدم يدفع  
 الطرف اآلخر وأسبابه، والدور احملدد ذاتيا، والدور املفروض عليه، والدور الذي ميكن أن يؤديه حىت يقوي مركزه 

 التفاوضي، وماذا ميكنه أن يفعل لكي يساعد الطرف اآلخر على تبين أدوار خمتلفة أكثر إجيابية.
 توزيع السلطة واملسؤولية بني )مدير املنظمة/ رئيس املفاوض( و)املفاوض( وطريقة حتديد األهداف التفاوضية:  

 
 87-86( ص 1992أنظر، لطفي فطيم، دورة مهارات التفاوض )عمان: بنك اإلسكان للتجارة والتمويل،   - 28
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يكون لدى املدير واملفاوض وجهات نظر واحدة إن توزيع السلطة واملسؤولية بني مدير املنظمة واملفاوض يفرض أن  
حول املفاوضات، وما هو مطلوب من املفاوض القيام به، وأن تكون واجبات املفاوض ومسؤولياته حمددة حتديدا دقيقا، 
حبيث يتم إعداد بطاقة وصف وظيفي للمفاوض من قبل خبري متخصص، وأن تتم مراجعتها بصورة مستمرة. وأن يناقشا 

 كل منهما ومسؤولياته، فهذا من شأنه أن يوجد فهما مشرتكا بينهما.معا سلطات  
أما أهداف املفاوضات فهي مسألة يف غاية األمهية، فموضوع حتديد أهداف املفاوضات من مسؤولية الطرفني، فاملدير 

من املرونة واحلرية يف   يرغب يف حتقيق مصاحل املنظمة وحتقيق أفضل النتائج املمكنة. واملفاوض ال بد له من أن يعطي شيئا
 وضع األهداف. 

إن الطريقة اليت حتل هبا هذه املسألة البد أن تعكس النمط القيادي السائد يف املنظمة. فهناك منط من املديرين ميسك 
 بتالبيب كل األمور، ومنط آخر يؤمن ابلتفويض، وبني هذين النمطني مثة العديد من األمناط القيادية املتمثلة يف اآليت: 

   قل للمفاوض ماذا يفعلtell 
 قل للمفاوض ماذا يفعل وملاذا sell  
 اخترب فهم املفاوض، وتعرف على وجهة نظره test  
 استشر املفاوض قبل أن تتخذ قراراconsult  
  أشرك املفاوض يف اختاذ القرارjoin 
   فوض املفاوض، وأعطه التوجيه املناسب، هبدف مساعدته يف اختاذ القرارdelegate 

كذلك من املمكن مالحظة هذه األمناط القيادية لدى رؤساء الفرق التفاوضية، وعادة ما جتد سيطرة منط معني يف 
إحدى املؤسسات على غريه، فإذا كان النمط السائد يف مؤسسة ما هو منط )قل( فإنه ينبغي على املدير أن خيرب املفاوض 

ن النمط السائد )فوض( فإنه يتعني على املدير أن يعقد نقاشا عاما ابألهداف اليت جيب عليه أن يصل إليها. وإذا ما كا 
. وإذا   Targetsوالغاايت Aims  مع املفاوض حول اهلدف العام من املفاوضات، ويرتك له مسؤولية حتديد األهداف

ة فيما يتعلق ما كان النمط السائد )اخترب( أو )استشر(، فإن املنظمة قد جتد من املناسب أن تكون املسؤولية مجاعي
. فالغرض هو  Targets والغاايت   Aims واألهداف  Purposes بتحديد األهداف، مع ضرورة التمييز بني األغراض

مسؤولية مشرتكة بني املدير ورئيس الفريق التفاوضي، واهلدف خيتص برئيس الفريق التفاوضي ابلتشاور مع املدير والفريق، 
 شاور مع رئيسه.والغاية ختتص ابلفريق التفاوضي ابلت

، فالبعد يولد اجلفاء، كما يقال.  Geographical separationاحتماالت الصراع يف حاالت الفصل اجلغرايف  
وقد أثبتت الدراسات أنه إذا متت جتزئة فريق العمل إىل فريقني حبيث يعمل كل منهما يف موقع عمل بعيد عن اآلخر، 



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

47 
 

ري الفريق. كما تزداد احتماالت الصراع بسبب تباين الضغوط بني فسيكون وخالل فرتة قصرية جدا، جفاء بني شط
األمر الذي يبدأ العمل اليومي للمفاوض قبل أن يبدأ ابملهمة التفاوضية وبني عمله ملا أصبح عضوا يف فريق تفاوضي،  

ل اخلالفات بني ابملهمة التفاوضية وبني عمله ملا أصبح عضوا يف فريق تفاوضي، األمر الذي يلقي مسؤولية كبرية حل
األعضاء، سواء ابلنسبة لرئيس الفريق التفاوضي أو ابلنسبة للمدير/ رئيس املفاوض، لدعم العمل اجلماعي يف 

 املفاوضات، وذلك من خالل إتباع ما يلي: 
 أتكيد ضرورة إدراك الفريق التفاوضي للمسؤوليات والسلطات املشرتكة.  .أ

 عاما جلميع العاملني يف املنظمة. الرتكيز على جعل املفاوضات هاجسا   .ب
 االبتعاد عن املبالغة يف التوقعات، ويتم ذلك من خالل املشاركة يف التخطيط للمفاوضات.  . ج
 توفري سبل االتصال املباشر بني األطراف التفاوضية. .د
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 :ثالثالفصل ال

 التفاوضية مراحل العملية 
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 العملية التفاوضيةالفصل الثالث: مراحل 
 شروطه: مربرات التفاوض و   -1

إن املربرات اليت تصل بنا إىل طرح التفاوض كأحد األساليب اليت قد توصل إىل نتائج مقبولة للطرفني، هذه املربرات 
ا وال اليت ال أتيت من فراغ، فالبد هلا أن تكون إفرازات لظواهر على األرض، والبد أن يكون طرفا النزاع متمرسني حوهل

يتصل أحدمها إال ابحلد األعلى من احلقوق أو املكاسب اليت يرى أهنا حق له. و ال خيفى على املراقب أبن طريف النزاع 
 البد أن يكون كل منهما له عوامل قوة ونقاط ضعف. 

 *شروط التفاوض: 
ية والنفسية واليت يكون هلا ال شك أن الشروط اليت تغلب يف وقت التفاوض هلا أتثري قوي على احلالة الذهنية واجلسد 

أتثري مباشر على نتائج التفاوض أو أتثري غري مباشر حيتل مكان الوسيط، وأييت عن طريق االسرتاتيجيات املختارة من قبل 
األطراف، وتلك الشروط الغالبة وقت التفاوض تشتمل على عوامل مثل الضغط الذي أييت من عامل الوقت واملتغريات 

 ماعي، وكذلك الدوافع كمتغري نفسي كالرغبة يف هزمية اآلخر وكذلك معتقدات املتفاوض. ذات السياق االجت
 وميكن إظهار شروط العملية التفاوضية فيما يلي: 

 القوة التفاوضية:  .أ
وترتبط حبدود أو حدي السلطة والتفويض الذي يتم منحه للفرد للتفاوض وإطار احلركة املسموح له ابلتحرك 

اخرتاقها فيما يتصل ابملوضوع أو القضية املتفاوض بشأهنا ولذلك جيب أن يتمتع املفاوض مبجموعة فيها وعدم  
 مسات شخصية: جسمية،عقلية، اجتماعية، خلقية، مزاجية. 

 املعلومات التفاوضية:  . ب
 وتلك املعلومات تتيح لفريق التفاوض اإلجابة على األسئلة التالية: 

 * من حنن الذين نتفاوض؟ 
 رف اآلخر الذي نعتربه خصما لنا؟ * من الط

 * ماذا نريد من عملية التفاوض من الطرف اآلخر أن حيققه لنا؟ 
 * كيف تستطيع أن حتقق ما تريده من التفاوض من الطرف اآلخر؟ 

 * هل تستطيع أن حتقق ما نريده مجلة واحدة أم على مراحل؟
 ؟ * ما األهداف املرحلية اليت ستسري عليها وكيفية استغالهلا

 ما وسائل الدعم املتاحة واألفراد املدربون للوصول لتلك األهداف؟ *  
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 * ما الربانمج املقرتح قبل وبعد التفاوض للحصول على وثيقة هنائية مضمونة؟
 القدرة التفاوضية:  .ج

ويتصل هذا الشرط أساسا أبعضاء فريق التفاوض ومدى براعتهم ومهاراهتم اليت يتمتعون هبا وتتأتى يف عملية 
 هتمام ابلقدرة التفاوضية على ما أييت: اال

* االختيار اجليد لفريق التفاوض وذلك من األفراد الذين تتوافر لديهم القدرة واملهارة والرغبة واملواصفات اليت 
 جيب أن يتحلى هبا املفاوض. 

تجانسة متآلفة * حتقيق االنسجام والتوافق والتالؤم والتكيف املستمر بني أعضاء فريق التفاوض ليصبح وحدة م
 املهام غري متعارضة يف اهلدف أو الرأي أو امليول والرغبات. 

* حتفيز وإعداد فريق التفاوض حتفيزا عاليا عن طريق تزويدهم جبميع البياانت واخلرائط والواثئق والتفصيالت 
 اخلاصة بقضية التفاوض. 

 تفاوض. * املتابعة الدقيقة ألداء فريق التفاوض قبل وأثناء وبعد عملية ال
 * عدم االستهانة مبا سيحققونه من عملية التفاوض واإلشادة هبا. 

 اإلرادة املشرتكة:  .د
يوجد يف عملية التفاوض غالبا طرفني لديهما نية حقيقة قبل الدخول يف التفاوض لتحقيق املصلحة املشرتكة 

تكون لديهما قناعة أبن االتصال واملنفعة املتبادلة وحل القضية اليت من أجلها سيتفاوضون وابلتال جيب أن  
 املباشر والتفاعل املالئم مع الطرف اآلخر هو الوسيلة الفعالة لتحقيق نتائج مرضية. 

كما أنه جيب أن تكون لدى كل طرف قناعة داخلية أبن قدراته متكنه من إقناع غريه بتعديل موقفه وقد يقدم 
املفاوضة ابالستعداد لتعديل املوقف إذا لزم األمر كما   تنازالت من مطالبه األصلية، كما أنه جيب أن خيطى طرف 

أن قناعة كل طرف واستعداده الداخلي لتقبل ما يصل إليه التفاوض حىت ولو كان فيه بعض اخلسائر ما دام حيقق 
 املصلحة املشرتكة. 

وض هو أفضل وجيب على كل األطراف أن يكون لديها انطباعا تفاوضيا أبن اآلخرين لديهم القناعة أبن التفا
 الوسائل لتعظيم وحتقيق املصاحل املشرتكة ألطراف التفاوض سواء لتوزيع املنافع واملزااي أم لتحمل اخلسائر احملددة. 
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 املناخ احمليط:  .ه
حياول املتفاوضون التأثري يف سلوكيات وإدراكات بعضهم البعض وقد يشمل أو حيتاج جهودا إلجياد مناخ من 

ار قيمة العملية أو القضية التفاوضية وقد ترتفع حرارة القضية وقد تنخفض الستخراج احللول الثقة املتبادلة إلظه 
 من خالل سلوك تعاون لتحقيق املصاحل املتوازنة ولذلك فإن املناخ التفاوضي يتصل جبانبني أساسني مها: 

ملشاركة يف عمليات ودرجة حرارهتا وسخونتها، فكلما كانت كذلك زاد االهتمام اب* القضية التفاوضية: 
 التفاوض وبفعالية. 

ألنه جيب لتهيئة املناخ الفعال أن يتم التفاوض يف إطار من توازن املصاحل والقوى  * توازن املصاحل التفاوضية: 
بني األطراف املتفاوضة حىت أيخذ التفاوض دوره وتكون نتائجه أكثر استقرارا وتقبال وعدالة واحرتاما بني هذه 

مل يتحقق هذا التوازن فقد يفقد التفاوض معناه وسيضحى استسالما وتسليما وظلما ألحد   األطراف، وإذا
 األطراف الذين ال ميلكون القوة الالزمة للتدليل على حقهم وإجبار اآلخر على تقبله. 

يد من لذلك فإن املناخ السليم الذي حييط بعملية التفاوض والثقة من خالله تولد التعاون والتعاون يعمل على مز 
التعاون والثقة، فإذا أمكن حمليط التعاون املتبادل بني األطراف أن يعزز، فسوف تنمو الثقة وهذه الثقة بدورها سوف حتث 

 على مزيد من األفعال التعاونية.
 اإلعداد للمفاوضات:   -2

تحضري اجليد. ويستهدف عملية التفاوض عملية جمهدة ومعقدة، ويعتمد جتاهها على اإلبداع الذهين والسلوك املرن وال
 :29اإلعداد اجليد للتفاوض ما يلي

 حتليل القضااي Analyze the Issues  : 
تتمثل اخلطوة األوىل يف التحضري للمفاوضات يف حتليل وتعريف خمتلف القضااي اليت ينبغي أن تسوى خالل 

املفاوضات. فلو أرادت شركة كبرية شراء شركة صغرية مثال فإن القضية األوىل يف هذه العملية هي السعر اإلمجال الذي 
 تسويتها، منها: جيب دفعه مقابل الشراء. ومثة قضااي أخرى كذلك البد من  
 * كيف ستتم عملية البيع )نقدا، شيكات، كمبياالت(؟

 * هل ستستمر إدارة الشركة املشرتاة خالل عملية البيع ويف أثنائها وبعدها؟ 
 * هل ستتأثر مسعة كلتا الشركتني هبذه العملية؟ 

 
 

29 - Robin Gourlay, Negotiation and Bargaining, Personnel, (Vol.,25,No.,3,1987) pp.13-26 
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 جتزئة القضااي  Fractionate the Issues    : 
املمكنة، تتم جتزئة كل قضية إىل عناصرها األساسية. ولو عدان إىل املثال السابق، فإنه ميكن ند حتديد مجيع القضااي  ع

 جتزئة قضية استمرارية اإلدارة إىل العناصر اآلتية:
 * هل سيدفع البائع الرواتب واألجور بعد بيع الشركة؟ 

 * هل سيحتفظ البائع مبنصب رئيس أو مدير الشركة املبيعة؟ 
 ع مكتب يف الشركة؟... * هل سيكون للبائ

   تصنيف القضاايClassify the Issues   : 
بعد حتليل القضااي وجتزئتها، البد من تصنيفها وفق معيار ربح مقابل ربح، أو ربح مقابل خسارة. إن قضية الربح 

ه ليس من مقابل الربح تتضمن أن يتم التوصل إىل اتفاق يرضي كال الطرفني، ويعود ابلفائدة على كل منهما، على أن
 .الضروري أن تكون حصة الربح متساوية لكال الطرفني

ولو رجعنا إىل قضية استمرارية اإلدارة، وافرتضنا أن املفاوض بشرائه هلذه الشركة ال يريد أن يستمر هبا كمدير لسبب 
ة، ولكن لو متت ما. ولكن البائع يرغب يف استمراره مديرا للشركة. فهذه القضية تبدو وكأهنا قضية ربح مقابل خسار 

 جتزئتها إىل عناصرها األساسية، مث جرى تصنيف هذه العناصر لظهرت على النحو التال: 
 * أن حيتفظ البائع ابللقب بعد إمتام عملية البيع )ربح/ربح( 

 * أن حيتفظ ابلوالء الشخصي للموظفني بعد إمتام عملية البيع )ربح/ربح( 
 ا، حبكم معرفته ابلسوق )ربح/ربح( * أن تتخذ الشركة من البائع مستشارا هل

يالحظ أن هذه القضية املتعلقة ابستمرارية اإلدارة قضية واحدة مت جتزئتها إىل عدد من القضااي الصغرية، كما مت 
 تصنيف هذه القضااي اجلزئية وفق معيار )ربح مقابل ربح( أو معيار )ربح مقابل خسارة(. 

 صم  التعرف على حاجات اخلIdentify Opponents Needs   : 
للخصم نوعان من احلاجات: حاجات تتعلق ابلقضية التفاوضية، وحاجات تتعلق بذاته أو حاجات نفسية. 

فحاجات القضية التفاوضية هي أهداف أطراف التفاوض وطموحاهتم فيما يتعلق جبميع القضااي اليت ستتم تسويتها.  
عملية املفاوضات واليت ال ميكن مناقشتها أو التفاوض بشأهنا   ومتثل احلاجات النفسية الشعور الداخلي الذي ختلقه 

مبكان التعرف عليها قبل بدء املفاوضات، ألنه من املمكن استخدامها لتحقيق بطريقة مباشرة، ومع ذلك فإن من األمهية  
رتاض أبن مصلحة املفاوض. وأفضل طريقة لذلك هي تقومي املفاوضات من وجهة نظر اخلصم، إذ إنه من اخلطأ االف

اخلصم يدرك املفاوضات ابلطريقة نفسها اليت يدركها هبا املفاوض، أو ابلطريقة اليت أيمل أن يدركها اخلصم. عموما، فإن 
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املفاوضني يريدون أن حيفظوا ماء وجوههم عندما يتنازلون عن شيء ما يريدونه ليكونوا قادرين على إعطاء أنفسهم درجة 
 عالية من التقومي الذايت. 

 موح  يد مستوايت الطحتدDetermine Aspiration Levels  : 
جيب حتديد مستوايت طموح اخلصم يف صورة )حد أدىن( و )حد أعلى(. فاحلد األدىن هو أقل ما ميكن أن يقبله 

اخلصم قبل االنسحاب من املفاوضات، واحلد األعلى هو ما حياول احلصول عليه، ومن الطرق اليت يلجأ إليها املفاوض 
مث ليحاول من خالل هذه احملاكاة أن ذلك، أن يقوم مبحاكاة العملية التفاوضية مع زميل له ميثل دور اخلصم،    لتحديد

 يتعرف على أهداف اخلصم وطموحاته وحاجاته النفسية. 
 حتديد العالقات املرغوب فيها  Dtermine the personal relationship desired  : 

للمفاوضات حتديد العالقة املرغوب فيها بني أطراف التفاوض بعد إمتام عملية املفاوضات، تستهدف عملية اإلعداد  
 فهل يرغب املفاوض يف: 

 * عدم وجود عالقة متبادلة بني أطراف التفاوض. 
 * تفاعل مستمر يف ظل اعتمادية ضعيفة. 

 * عالقة متبادلة قوية. 
وض مع ابئع مفلس، ففي حالة عدم الرغبة يف إجياد عالقة فإن ومن األمثلة املتعلقة بعدم وجود عالقة متبادلة، التفا 

القيود على استخدام التكتيكات التفاوضية تكون حمدودة، ولكن إذا ما توافرت الرغبة بوجود عالقة متبادلة قوية ازدادت 
الشعور القيود على استخدام بعض التكتيكات التفاوضية، كما هو احلال عند التفاوض مع شخص هبدف توظيفه، ف

 ابلثقة والنوااي احلسنة بعد التوصل إىل اتفاق يظل أمرا مهما وجوهراي. 
 وضع األهداف setting goals  : 

ما مل تعرف إىل أين ستتجه فلن تستطيع حتقيق أي شيء. إهنا حقيقة بديهية يف املفاوضات، فعلى املفاوض إذن أن يدرك 
 ما الذي يريده قبل الذهاب إىل مائدة املفاوضات. إنه حباجة إىل حتديد مستوى طموحه حبدية األعلى واألدىن. 

 واملثال اآليت يوضح مستوايت الطموح: 
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 ح طمو توايت المس  (:3اجلدول )
 

 البائعمستوى طموح                           مدى التسوية                       ملشرتي                   مستوى طموح ا
 ه ب             ج              د أ

 دينار   100.000 85.000    90.000    93.000 80.000
 البائعأعلى سعر ميكن للمشرتي أن يدفعه                   أقل سعر يقبله  

207، صضالتفاو صول شيخة ، أو ب : اندر أمحد أصدرامل  

يوضح هذا املثال أن مثة إمكانية للتوصل إىل اتفاق لتجسري الفجوة بني النقطتني )ب( و)د( وال تكتمل عملية حتديد 
مستوى الطموح حىت يكون مثة هدف حمدد لكل جزء من أجزاء القضية التفاوضية مع بيان أمهية هذا اهلدف. إن 

طرف املفاوض عرضة للهجوم واملناورة من قبل اخلصم يف يف حتديد أهداف كل جزء من أجزاء القضية جيعل الاإلخفاق 
أثناء املفاوضات. وإذا مل يقم املفاوض بتحديد أهدافه قبل البدء ابملفاوضات فسيكون من السهل على اخلصم أن يعمل 

 على تغيري مستوايت طموحه. وإذا ما قام املفاوض بتحديد أهدافه فيجب أن ال يسمح لنفسه أبن حتول بعض القيود
 دون حتقيق ذلك. فالتفكري األول جيب أن يكون جريئا، وإال سيفشل كل ما يلي ذلك. 

 واآلن، قارن بني العبارتني اآلتيتني: 
 %20، بدخل صاف مقداره  %25شركة )س(: إن هدفنا هو احلصول على حصة من السوق مقدارها    - أ

 قبل دفع الضرائب املستحقة. 
 %10، بدخل صاف مقداره  %15املنافسة، لن تزيد حصتنا من السوق على  شركة )ص(: العتبارات    -ب

 قبل دفع الضرائب املستحقة. 
بدأت الشركة )س( بذكر اهلدف الذي تريد أن تصل إليه. وكان على عكس أسلوب شركة )ص( الذي يعد أسلواب 

يستطيع مفاوضو الشركة وضع سلبيا وشبه اهنزامي، على الرغم مما قد يوحي به من واقعية. وعند ذلك املستوى  
إسرتاتيجيتهم والتنبؤ ابملشكالت اليت ميكن أن تواجههم يف أثناء التخطيط. ورمبا يكتشفون أن منتجاهتم ليست قادرة 

على املنافسة بدرجة كافية ألسباب معينة، أو أن حتقيق اهلدف املرغوب فيه سيجعل مثة حاجة كبرية إىل السيولة، أو أن 
 يف الشركة غري مدربني جيدا. موظفي املبيعات 

ويف الوقت الذي تبدو فيه كل واحدة من هذه املشكالت عائقا أمام حتقيق اهلدف احملدد، فإهنا ستصبح عوائق أو 
مقيدات فعلية إىل املدى الذي يسمح هلا بذلك. فاملشكالت جيب أن ينظر إليها كتحدايت للعمل ال مربرات القعود عن 

ن مجيع هذه املشكالت ميكن حلها يف احلال، فبعضها سيحتاج إىل إجراءات ذات مدى بعيد العمل. إن هذا ال يعين أ
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ليأخذ هذه املشكالت بعني قد ميتد إىل ما بعد فرتة املفاوضات. وسيحتاج اهلدف املباشر احملدد، تبعا لذلك، إىل تعديل  
ملوارد الضرورية متاحة للشركة. ورمبا يكون االعتبار. ويف الوقت نفسه البد من وضع خطط أخرى موازية للتأكد من أن ا

 من اخلطأ متابعة اهلدف املنشود بصرف النظر عن توافر املوارد، مثلما هو من اخلطأ قبول نقض املوارد كعائق دائم.
إن نقطة البداية يف اإلعداد ألية خطة تفاوضية تتمثل يف عبارة واضحة وصرحية عن اهلدف املنشود كما سبق أن 

لعبارات الغامضة ليست مناسبة، وينبغي عدم استخدامها، مثال ذلك القول: "جيب أن حنصل على الفائدة ذكران. فا
القصوى اليت نستطيع أن حنصل عليها" أو "جيب أن نشرتي أبقل سعر وأبحسن جودة". إن هاتني العبارتني بدون معىن 

اتيجيات البديلة، وإذا ما أريد هلما أن تكوان مفيدتني حمدد، فهما ليستا كميتني، وال تتيحان إمكانية مقارنة جدوى االسرت 
 ومبعنيني حمددين فيجب إعادة صياغتهما على النحو التال: 

لالحتياطات، وبعد تغطية مجيع نفقات الشراء والنفقات العامة، جيب أن ال يقل هامش  %5بعد حسم    - أ
 . %30الربح عن 

نريد شراء ألف وحدة من السلعة )س(، حبيث ال يزيد مثن السلعة الواحدة على دينارين، وابستخدام   -ب
 . %3الطريقة املتبعة لدينا يف الفحص، جيب أن ال يزيد معدل السلع املرفوضة على  

بعد االنتهاء من تعريف اهلدف املراد الوصول إليه، جبب أن يعرف الفريق التفاوضي، بصورة كمية وحمددة، النتيجة اليت 
تريد اإلدارة الوصول إليها. وقد تصبح هذه النتيجة هدفا هنائيا للمفاوضات. كما أهنا قد تستوجب التعديل، ألن ذلك 

 وضي. وبناء على ذلك، فإن إعداد خطة املفاوضات متر بثالثة مراحل، هي: يعتمد على تقوميها من قبل الفريق التفا
 حتديد اهلدف املراد الوصول إليه من قبل اإلدارة.  - 1
 تقومي إمكانية حتقيق هذا اهلدف من قبل الفريق التفاوضي.  - 2
 إىل هدف املفاوضات، ابالتفاق بني الفريق التفاوضي واإلدارة.التوصل    - 3

العملية على هذا النحو قد جيعلها تبدو طويلة، ولكنها قد تتم يف املمارسة العملية من خالل اجتماع إن وصف  
واحد، حبيث يفتتح مدير املنظمة االجتماع بذكر ما يراد حتقيقه، مث أييت دور الفريق التفاوضي لتوضيح مشكالت حتقيق 

 دف. ذلك، وينتهي االجتماع ابالتفاق على تعريف حمدد ومكتوب لله
أما يف القضااي املعقدة، فاالجتماع األول قد يليه حماداثت استطالعية مع الطرف اآلخر. ويتحدد هدف املفاوضات 

 يف حماداثت أخرى بعد احلصول على املعلومات من الطرف اآلخر. 
ذلك، وتتمثل هذه   إن املزااي النامجة عن استخدام هذه العملية تفوق كثريا اخلسارة النامجة عن إنفاق الوقت يف سبيل

 املزااي فيما يلي:
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 * التعبري عن النتيجة املرجوة جبرأة وبال تشاؤم بسبب حاالت سابقة. 
 * حتديد هدف املفاوضات مبستوى مقبول من التفاؤل. 

* قبول اإلدارة اباللتزامات اليت تتعلق بتحقيق هدف املفاوضات. ويفرتض هنا أن يطلع رئيس الفريق التفاوضي اإلدارة 
 ى تلك االلتزامات وحيصل على موافقتها. عل

 * التزام رئيس الفريق التفاوضي هبدف املفاوضات. 
 * تفهم الفريق التفاوضي واإلدارة حلدود سلطاهتما بشكل دقيق.

 إعداد جدول األعمال The Agenda  : 
يقبل جدول أعمال اخلصم جيب على املفاوض أن يقوم إبعداد جدول األعمال قبل الدخول يف املفاوضات، وأن ال  

إال بعد التأكد من حياديته أو إذا كان لصاحله. وإبعداد جدول األعمال ميكن حتديد القضااي اليت ستكون موضعا 
 للنقاش، كما ميكن حذف أو جتاوز القضااي اليت ال يرغب املفاوض يف مناقشتها. 

تم دون ذلك، إما بسبب وجود أزمة ال حتتمل ورغم أمهية إعداد جدول األعمال يف املفاوضات فإن الكثري منها ي
إعداد هذا اجلدول، وإما لعدم قدرة أطراف التفاوض العمل بشكل منظم، وإما ألن أحد األطراف التفاوضية يود من 

 ذلك استخدام املفاجأة أو املباغتة يف التفاوض. 
التفاوض وعلى نتائج املفاوضات، ودلك من ومهما يكن من أمر، فإن لبنود جدول األعمال أتثريا هاما على عملية  
 خالل كشفها عن املوضوعات اليت يرغب كل طرف يف طرحها ومناقشتها.

فعلى سبيل املثال، إذا جاءت مطالب العاملني إن تتابع املوضوعات يف جدول األعمال يؤثر يف نتيجة املفاوضات.  
عد ذلك، فإن حتديد شكل التسوية يف مرحلة مبكرة على رأس املوضوعات يف جدول األعمال وجاءت مطالب اإلدارة ب

يغدو أمرا صعبا. أما إذا كان جدول األعمال يضع النقاط اخلاصة ابلعاملني جنبا إىل جنب مع النقاط اخلاصة ابإلدارة يف 
 شكل منطقي فإن ذلك سيمكن املفاوضني من حتديد شكل التسوية يف مرحلة مبكرة. 

بنود جدول األعمال أن يتم البدء مبوضوع ليست له أمهية كبرية، ومبا يسمح بتقدمي   وكقاعدة هامة، يراعى لدى ترتيب
تنازالت تقدم مؤشرا عن املوضوع املهم، فاألقل أمهية، إىل أن يتم اختتام جدول األعمال مبوضوع ميكن أن يتم تقدمي 

 .30تنازالت كبرية بشأنه كخطوة أخرية حنو احلل النهائي
 كن إتباعها عند إعداد جدول األعمال ما أييت: ومن التوصيات اليت مي

 * حتديد بنود جدول األعمال وتعريفها، وتوضيح االفرتاضات.

 
 76الخبراء العرب في الهندسة واإلدارة، التفاوض)القاهرة: دراسة غير منشورة، دون تاريخ( ص - 30
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 * مراعاة أن تتم مناقشة القضااي اليت تتطلب حلوال إبداعية عندما تكون النفوس لكال الطرفني هادئة. 
 * مناقشة قضااي الربح مقابل الربح.

سارة. وعادة ما تتم تسوية هذه القضااي يف أثناء املفاوضات، وهي قضااي أكثر صعوبة * مناقشة قضااي الربح مقابل اخل
 من غريها، ويتجنب معظم املفاوضني مناقشتها يف بداية املفاوضات، ويؤخروهنا إىل ما قبل انتهاء املفاوضات بقليل.

من حدود الوقت الزمين املتاح * وضع التوقيت الزمين الذي يكون يف مصلحة املفاوض. إذ عندما يتم االقرتاب  
 تتجه طموحات اخلصم إىل االهنيار، فيبدأ بتقدمي تنازالته بشكل سريع. للمفاوضات،  

ومن التوصيات األخرى ذات العالقة جبدول األعمال، أن ال يكون املفاوض صارما وشديدا يف أثناء إجراء املفاوضات 
مواجهة أية صعوابت، مث ليحاول تغيري سري املفاوضات من خالل طرح بشأن جدول األعمال، فليلجأ إىل احلوار عند  

 قضية خمتلفة عن القضية املطروحة للنقاش، فإذا ما واجه صعوبة بشأن القضية األخرية فلريجع إىل القضية األوىل. 
 اإلعداد املايل The Physical Arrangement : 

 رض اخلصم، أو يف مكان حمايد؟ هل من املمكن أن تفاوض يف مكانك، أو أن تفاوض على أ 
 :31تقتضي اإلجابة عن ذلك أن نقف على مزااي كل بديل من هذه البدائل

 :اختيار مكان إقامتنا كمكان للتفاوض ودعوة الطرف اآلخر للتفاوض فيه: حيقق هذا البديل املزااي اآلتية 
 الضغط يف املتغريات البيئية احمليطة جبلسات التفاوض.   -
 عوامل املكان بفعالية.توظيف   -
 جتنيب الفريق متاعب عدم التكيف السريع.  -
 استخدام كل أنواع التكتيكات التفاوضية مبرونة كبرية.   -
 اإلفادة من املفاوضني يف القيام أبنشطة أخرى إىل جانب أنشطة التفاوض.   -
ضد أية عملية اخرتاق يقوم هبا الطرف توفري احلماية ألفراد الفريق التفاوضي، سواء احلماية الشخصية أو احلماية    -

 اآلخر. 
   :اختيار مكان إقامة الطرف اآلخر: حيقق هذا البديل املزااي اآلتية 

 نقل عبء جتهيز املكان التفاوضي للطرف اآلخر.   -
 إاتحة الفرصة للفريق التفاوضي بعيدا عن روتني العمل والتأثريات األسرية واالجتماعية.  -
 

 
 400-395انظر، حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سبق ذكره، ص - 31
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   حمايد يتم االتفاق عليه: حيقق هذا البديل املزااي اآلتية:اختيار مكان 
 وضع أطراف التفاوض يف الظروف نفسها، ومساعدهتم على التفرغ إلمتام املفاوضات.  -
 تقليل احتماالت التوتر النامجة عن اجلمهور احمليط بعملية التفاوض.   -
 سرعة إجناز املفاوضات وعدم إضاعة الوقت واجلهد.   -
 قطاب مزيد من اجلماهري وتنشيط اهتمامهم ابلقضية التفاوضية. جذب واست -
 اإلفادة من التسهيالت املتوافرة يف مكان التفاوض.   -
حتقيق درجة مناسبة من األمن املتبادل ألطراف العملية التفاوضية، من حيث توفري احلماية املزدوجة ألفراد الفريق  -

 السلطات املختصة يف املكان احملايد.   التفاوضي، سواء من جانب املفاوض أو من جانب 
 وكائنا ما كان األمر، البد عند اختيار مكان االجتماع من مراعاة ما أييت: 

 * أن ال يؤثر مكان االجتماع على مضمون املفاوضات وإجراءاهتا. 
 * إن الذهاب إىل مكان الطرف اآلخر يعد نوعا من التنازل.

 اآلخر الختيار املكان قد يزيل بعض التوتر وجيعله أكثر ارتياحا. * إن ترك اجملال أحياان للطرف  
وجتدر اإلشارة إىل أن مثة بعض األساليب املتعلقة ابإلعداد املادي للمفاوضات، ال ينصح ابللجوء إليها، منها: 

ملكان أو خفضها تسليط أنوار ساطعة جتاه فريق اخلصم أو إجالسه على مقاعد غري مرحية، أو القيام برفع درجة حرارة ا
حىت ال يكون يف وضع مريح، يف الوقت الذي حيتاط فيه املفاوض على مالبس تساعده يف ذلك. على أن مما جتدر 

اإلشارة إليه كذلك أن معظم األطراف املتفاوضة تدرك مثل هذه األساليب فتطالب بتغيريها، وقد تؤدي إىل نفور اخلصم، 
 ملفاوضات. وعندها قد يفقد املفاوض ميزة إجراء ا

ووثيق الصلة مبا تقدم ترتيب جلوس املفاوضني، حبسبان أن هذا الرتتيب يؤثر يف تدفق عملية االتصال بني أطراف 
 التفاوض، ابلنظر ملا يعكسه من مؤشرات سلوكية، منها: 

 يتجه املفاوضون إىل اختيار املواقع على مائدة املفاوضات مبا يعكس املكانة أو األمهية.   - أ
املفاوض الذي يرغب يف السيطرة على املفاوضات يف اجللوس على رأس املائدة، ولكنه سوف أيخذ موقعا   يتجه   -ب

 خمتلفا إذا ما رغب يف أن ميسك الطرف اآلخر بزمام املبادرة.
 استخدام الوكالء Use of the Agents   : 

التفاوض مع وكيل اخلصم، فإنه يف إذا كانت القاعدة العامة اليت جيب أن يضعها املفاوض نصب عينيه هي عدم  
الوقت نفسه ينبغي أن يعي املزااي املرتتبة على استخدام وكيله اخلاص، إذ عند قيام الوكيل ابملشاركة يف املفاوضات فإن 
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مشاركته ستكون ضمن حدود الصالحية املعطاة له، فلو جلأ الوكيل إىل تقدمي تنازل عن شيء ما ووجده املفاوض غري 
األسهل عليه الرتاجع عنه أو التحلل منه مما لو قام بتقدميه بنفسه. ولو وصل الوكيل يف مفاوضاته إىل طريق مناسب فمن  

مسدودة فمن السهل على املفاوض أن يطلب من الوكيل أن يقدم تنازال جديدا لكسر اجلمود والعمل على استمرارية  
 املفاوضات ابلطريقة اليت يريدها.

خاة من استخدام الوكيل هي أن الوكيل أقل اهتماما إبشباع احلاجات النفسية من املفاوضني، إن الفائدة الكربى املتو 
فهو ال يعين كثريا من فقدان ماء وجهه عندما يقدم بعض التنازالت. كما أن للوكالء ميزة إضافية أخرى، فهم يستطيعون 

عمله، كما أن الوكالء املفاوضني عادة ختصيص وقت أكرب للتحضري للمفاوضات مما خيصصه مسئول مشغول منهمك يف 
 ما يتمتعون مبيزة املعرفة والدراية ابلتكتيكات التفاوضية والسلوك التفاوضي. 

 املستمعون Audiences  : 
شأن املفاوضني كشأن كثري من الناس، يريدون أن تكون ردود أفعاهلم إجيابية ال سلبية. ويتجهون عادة إىل الدفاع عما 

من املستمعني فإن كل مفاوض سيحاول تبين املوقف الذي موقف املستمعني. فلو كان هناك مجهور   يعتقدونه أنه ميثل
 يعتقد أنه موقف هؤالء املستمعني.

إن اختاذ قرار بشأن وجود أو عدم وجود أانس مستمعني خالل املفاوضات حتكمه جمموعة من العوامل، أمهها: مدى 
اب اجلمهور يعطي الفرصة للمفاوضني أن جيروا التسوايت اليت قد ال تالءم هذا الرغبة يف توفري املرونة للمفاوضني، فغي

اجلمهور. ويف املقابل فإن وجود مجهور من املستمعني للمفاوض يعد مفيدا يف حالة قضااي الربح مقابل اخلسارة، ألن 
ايب جيمعين ابحلصول على تقومي إ  ذلك سيجعل املفاوض أكثر متسكا مبوقفه وحيول بينه وبني تقدمي تنازالت بسهولة، ألنه

 من قبل اجلمهور. 
 التخطيط التكتيكي Tactical Planning   : 

يتضمن التخطيط التكتيكي حتديد التكتيكات اليت ميكن استخدامها، كالتكتيكات اليت تساعد اخلصم على حفظ 
الكتاب. على أن يتم تدوين هذه ماء وجهه، وتكتيكات كسر اجلمود، وغريها مما سيأيت ذكره يف فصل الحق من هذا  

 التكتيكات لكي يكون املفاوض مستعدا الستخدامها يف أي وقت يف أثناء املفاوضات. 
 طلب االفتتاحThe Opening Demand  : 

إن للطلبات االفتتاحية )األولية( أتثريا كبريا على النتائج، ألهنا تؤثر بشكل رئيسي يف األطراف املتفاوضة ويف 
طموحاهتم. إن طلب االفتتاح يتيح للخصم تبيان موقفه وحتديد مستوى طموحه، كما يتيح للمفاوض إمكانية مستوايت 

 تغيري مستوى طموح اخلصم. 
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املفاوض لو قام بعرض مستوى طموحه يف طلب االفتتاح، وكان هذا العرض معتدال، مث 
اه مييل إىل اقتسام الفرق بني املستويني. ولذا، من احلكمة أن يتضمن توىل اخلصم عرض مستوى طموح عال فإن االجت

 طلب االفتتاح عرضا عاليا ملستوى الطموح، وأن جيعل اخلصم معتدال يف عرضه لطموحه. 
 قائمة التنازالت Concession Pattern  : 

قدميها. وجيب أن تكون هذه جيب على املفاوض قبل البدء ابملفاوضات أن يعد قائمة ابلتنازالت اليت يرغب يف ت
 القائمة كاملة حبيث تتضمن التنازالت الصغرية كذلك. 

إن الفائدة املتوخاة من إعداد هذه القائمة تتمثل، أوال، يف أن املفاوض لن يعان كثريا من فقدان ماء وجهه عند تقدمي 
بتقدمي تنازل دون أن خيطط له. كما تتمثل، اثنيا وأخريا، تنازل مدون يف القائمة اليت أعدها وخطط هلا، مقارنة مبا لو قام  

يف أن القائمة اليت مت إعدادها قد تساعد املفاوض على الرجوع إليها لتقدمي شيء ما من هذه التنازالت إذا ما تصاعدت 
 حدة املفاوضات، ومن مث فهو يف هذه احلالة لن يتنازل عن شيء ال يريده أو مل خيطط له مسبقا.

 يتعلق ابلتنازالت نفسها، من األمهية مبكان أن يتذكر املفاوض عددا من املبادئ، أمهها:وفيما  
 * أن حيصل املفاوض على تنازل من اخلصم مقابل كل تنازل يقدمه. 

* أن يقدم املفاوض تنازالت ال قيمة هلا أو ذات قيمة قليلة ابلنسبة له حبيث حيصل على تنازالت حقيقية من الطرف 
 اآلخر. 
 ن يلجأ املفاوض إىل تقدمي تنازالت يف صورة صفقة واحدة، كي تبدو للمتابع أهنا تنازل أساسي أو جوهري. * أ 

 * أن ال يتسرع املفاوض يف تقدمي تنازالت. 
 التخطيط لكسر احلواجز أو اخلروج من املأزق Planning for Breaking Impasses  : 

بريا يف جو املفاوضات. ولذا من الضروري التخطيط لطرق كسر إن وصول املفاوضات إىل طريق مسدودة يوجد توترا ك
 احلواجز قبل البدء يف املفاوضات.

إن إحدى طرق كسر احلواجز يف أثناء املفاوضات هي تقدمي تنازالت ليست جوهرية، كذلك فإن الدعوة إىل التوقف 
العقبات وكسر احلواجز. وليس املفاوض حباجة عن مناقشة موضوع ما يف املفاوضات من أكثر الطرق استخداما إلزالة  

إىل إبداء أسباب التوقف، ولكن من الضروري أن يكون قد خطط ملثل هذا التوقف من قبل، كقوله: "لقد حان اآلن 
 وقت تناول طعام الغذاء" أو "إنين أريد التحدث مع اخلرباء". 

ومن الطرق األخرى كذلك لكسر احلواجز أو لتخفيف التوتر يف املفاوضات إلقاء النكات وإحداث الدعاابت.   
ويستحسن تدوين هذه النكات يف دفرت امللحوظات، ألنه من الصعب تذكرها يف جو متوتر. وإن حدث أن كان 
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أمر وارد، ألن الوكيل يتمتع بسلطات  التفاوض مع وكيل ميثل اخلصم، فإن الوصول إىل طريق مسدودة يف املفاوضات
حمددة، وقد استخدم ما لديه منها وال يستطيع أن يتجاوزها. وعلى ذلك، فليحاول املفاوض أن تكون املفاوضات مع 

وكيل يتمتع بسلطات واسعة متكنه من اختاذ القرارات املطلوبة. وحري ابملفاوض كذلك أن يعيد صياغة بعض التنازالت 
 وال من اخلصم، أبن يعرضها بطرق عديدة. اليت مل تلق قب
  خطط جلعل اخلصم يشعر ابالرتياح 

Planning for make the opposing negotiator feel good: 
إن املفاوضني الذين يقدمون التنازالت بشكل متكرر يشعرون أبهنم فقدوا احرتامهم ألنفسهم، وكلما كان موقف 

 لى عنه. املفاوض قواي كان من الصعب عليه أن يتخ
يد مبوقف معني. فعلى سبيل املثال، لو ومن التكتيكات اليت تشعر اخلصم ابالرتياح، أن حتول بينه وبني االلتزام الشد 

( دينار مثنا لسلعة )س(، فإن املفاوض يستطيع أن يغري صيغة ما ذكره 90000قال اخلصم إنه البد من أن حيصل على )
دينار. ومثال   90.000رف أنك تود احلصول على سعر ال يكون أقل من  اخلصم كأن جيعلها على النحو اآليت: أع

آخر، لو ذكر اخلصم أنه يريد احلصول على عقد غري قابل للفسخ، فإن املفاوض يستطيع أن يذكر، هل من مصلحتك 
ما أن حتصل على عقد غري قابل للفسخ؟ ومن التكتيكات كذلك اليت جتعل اخلصم يشعر ابالرتياح أن تبدي له تفه

ملوقفه، ولكن ليس من الضروري أن حيملك ذلك على املوافقة على مطالبه. وتكتيك آخر يف هذا السياق هو أن تثين 
على اخلصم عالنية مبا هو أهله، وأن تبني ذلك للجمهور املستمع، كأن تقول: لقد قام عبد هللا جبهد كبري، وقد مثل 

 مصاحل جهته بفعالية ونشاط كبريين. 
 داد للمفاوضات: خطوات اإلع   -

إنه ال ميكن التقليل من أمهية اإلعداد الفعال للمفاوضات، فاملفاوض واخلصم يتوافر هلما تقريبا املقدار الزمين نفسه 
لإلعداد، ولكن الكيفية اليت يستثمر هبا كل منهما وقته اإلعداد تؤثر يف كيفية تطور املفاوضات ورمبا يف كيفية اختتامها. 

اخلسارة( أو منهج )الربح مقابل الربح(، فإن اإلعداد للمفاوضات مسألة مهمة. وسواء مت تبين منهج )الربح مقابل  
وينصح أنصار منهج )الربح مقابل اخلسارة( ابستثمار وقت املفاوضات يف اإلعداد ملكان املفاوضات، بقصد إعطاء 

  (  Power Orientationويف طريقة وضع املقاعد من أجل اكتساب ما يسمى )قوة التوجيه انطباع إجيايب لآلخرين،  

 ويف استخدام صور االتصال غري اللفظي إليصال الرسائل لآلخرين.
وجدير ابلذكر أن نقطة الضعف يف اإلعداد وفق منهج )الربح واخلسارة( ليست يف قاعدته األخالقية املشكوك فيها 

يزعم أن الطرف اآلخر   فهذا األسلوبفحسب، بل يف افرتاضه املشكوك فيه عن سهولة إخافة الطرف اآلخر كذلك،  
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ميكن أن جتوز عليه احليلة بسهولة. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنصار منهج )الربح مقابل الربح( يستثمرون وقت 
اإلعداد للمفاوضات يف تنمية فضائل االتفاق املتوقع ومزاايه، فهم يستخدمون إجراءات تنظيمية لضمان مالئمة 

)الربح مقابل الربح( يهيئ أفضل الفرص لالتفاقيات املتوازنة، ومن هنا أتيت قيمته   استعداداهتم. إن اإلعداد يف ظل منهج 
 إذ إنه عندما يشعر كال الطرفني بتحقيق املكسب فإن االتفاق الذي توصال إليه سينفذ غالبا.

اإلعداد للمفاوضات مهارة وليس فنا. وهلذا ميكن تعلمها أو هتذيبها وتطويرها. وال شك أن إميان املفاوض هبذا املبدأ 
هو اخلطوة األوىل ليصبح مفاوضا فعاال، فاملفاوض إبتباعه املبادئ واألساليب املقرتحة هنا يتعلم كيف يصقل مهارته 

 شخصيته بل أن خيتار املبادئ واألساليب اليت تناسبه وتالءم قدراته. التخطيطية. وال يلزمه من أجل هذا أن يغري  
ومما جتدر اإلشارة إليه، أن كال الطرفني املتفاوضني لديه معلومات تعد كاملة عن الطرف اآلخر يف بعض اجملاالت، 

حلدس العلمي. وانقصة يف جماالت أخرى. وإذا ما كانت املعلومات انقصة ينبغي للشخص أن يلجأ إىل التقدير وا
واملفاوضون الذين خيططون ابلقدر الكايف حيسنون تلقائيا من مستوى فعالية تقديراهتم، كما أن التخطيط اجليد يقلل من 

 عدد اجملاهيل اليت ينبغي االهتمام هبا، ويضيق من جمال حدوث ما ميكن أن يقلب التقدير. 
 : 32يتطلب اإلعداد للمفاوضات إتباع اخلطوات الثالث التالية

 مجع البياانت وتنظيمها.   - 1
 حتديد األسئلة.   - 2
 مراجعة البياانت وتنظيم املوقف.  - 3

 ت ويوضح الشكل اآليت مقدرا الوقت املخصص لكل خطوة من خطوات إعداد املفاوضا
 الوقت واإلعداد للمفاوضات   (: 5الشكل )

  مقدرا الوقت املخصص لكل خطوة من خطوات إعداد املفاوضات (: 1-3لشكل رقم: ) ا
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  البداية                                               إمجال وقت اإلعداد                                               النهاي   

العائد المتناقض نتيجة  

 الجهد الزائد 

 الحد األقصى من الوقت الالزم لإلعداد للمفاوضات المهمة  

 تعديل االتجاهات  

جمع البيانات  

مراجعة البيانات   وتنظيمها

 وتنظيم الموقف 
تحديد 

 األسئلة  
الحد األدنى من الوقت الالزم لإلعداد  

 ألية مفاوضات  

 Donald B. Spraks, (1982), The Dynamics of effective negociation, Gulf Publishing Co, P. 39: صدرامل
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 ع البياانت وتنظيمها  مجCollecting & Organizing Data   : 
ن عملية مجع البياانت ووضعها يف شكل قابل لالستعمال يف أثناء اإلعداد للمفاوضات ميكن جتزئتها إىل ست إ

 خطوات جزئية هي: 
 جتميع احلقائق واالفرتاضات.  - أ

 التوزيع إىل فئات.   -ب
 حتديد مدى التسوية.  - ج
 حتديد طرق التفاوض.  -د
 لبدء. حتديد نقطة ا  - ه
 تكوين املصفوفة.  -و

فإذا ما قام املفاوض ابخلطوات اخلمس األوىل، فإن أمامه فرصة جيدة للتقدم على خصمه، حىت إذا ما أمتها ابخلطوة 
السادسة ضمن لنفسه مكسبا. إن بعض املفاوضني يعجزون عن القيام ابخلطوة السادسة ابلرغم من عدم صعوبتها. 

ات الست وقتا كبريا إذا ما كان التفاوض بشأن قضية صغرية ليست ذات جوانب متعددة، عموما ال يتطلب القيام ابخلطو 
لكنها على العكس من ذلك إذا كانت القضية معقدة ومتعددة اجلوانب، كقضااي االندماج أو قضااي النقاابت 

 واالحتادات. 
 جتميع احلقائق واالفرتاضات:   -أ

إن اخلطوة األوىل يف اإلعداد للمفاوضات هي جتميع احلقائق وعزهلا عن االفرتاضات، فاحلقائق هي البياانت اليت ميكن 
توثيقها، وهي ال حتتمل املناقشة إذا كانت مدعمة. وجيب مجع هذه البياانت يف ملف واحد أو تدوينها على صفحة 

 صفحة البياانت، ألن ذلك يساعد على التعرف عليها بسهولة. واحدة. كما جيب كتابة احلرف "ح" )حقائق( يف أعلى  
أما االفرتاضات، فهي املعلومات اليت ميكن استخالصها ابالعتماد على معرفة غري مكتملة. ويكتب حرف "ف" 
)افرتاضات( يف أعلى صفحة االفرتاضات، لكي ال ختتلط بصفحة احلقائق. إن الشيء الذي يضعف املفاوضات هو 

 أتكيدات ال تكون مدعمة ابحلقائق، وإذا مل يتم فحص االفرتاضات جيدا فإهنا رمبا تقود املفاوض إىل قبول التوصل إىل 
 شيء حيسبه ماء وهو سراب خادع. 

جيب على املفاوض أن يستشعر االفرتاضات الواجب وضعها يف أثناء اإلعداد، وأفضل إرشاد ميكن األخذ به هنا هو 
ول( فقط. ومثال ذلك، إذا افرتض أحد املفاوضني أنه لن يكون مثة تغري يف الظروف بني تكوين افرتاضات )املستوى األ 

املفاوضات املقبلة واملفاوضات السابقة. فاملفاوضات ستكون مع اخلصم نفسه، وستكون القضية من النوع نفسه.ومن مث، 
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ستنتاج افرتاضا من املستوى األول، فهو ميكن تبين األسس نفسها اليت مت تبنيها يف املفاوضات السابقة. وميثل هذا اال
مبين، غالبا، على املعلومات املتوافرة لدى املفاوض، مثل السلوك السابق للخصم، والقوى احمليطة اليت تبدو مماثلة ملا سبق. 

تظهر إال ، فالتطورات اليت تغري األشياء قد ال  ملؤسسة اخلصم. إن هذا حمض افرتاض  وليس مثة تغيري يف السياسة الداخلية
بعد أن تبدأ املفاوضات فعال. أما افرتاضات املستوى الثان اليت جيب على املفاوض أن يتحاشاها فتتصل ابفرتاضات 
أخرى، ومثال ذلك، إذا افرتض أحد املفاوضني أن حماصرة الطرف اآلخر قد تشعره أبنه لن يستطيع هزمية املفاوض 

 لفكاك منه بسبب ضعفه. بسهولة، ومن مث ستوقعه يف مأزق ال يستطيع ا
إن هذا االستنتاج قد يقود املفاوض إىل التقدم بطلبات غري مالئمة. وال شك أن افرتاض حماصرة اخلصم على هذا 

النحو هو مثال الفرتاض من املستوى الثان، فهو مبين على تقدير مل يتم فحصه عن ضعف قوة اخلصم. أما افرتاض 
ات املفاوض وحكمه وتصوره، لذا جيب أن ينتبه املفاوضون ابستمرار إىل اخلطر املستوى األول فهو مبين على معلوم
 الكامن يف افرتاضات املستوى الثان.

 التوزيع إىل فئات:   -ب
على فئتني:   –من وجهة نظر املفاوض   -اخلطوة الثانية من مجع البياانت وتنظيمها هي توزيع احلقائق واالفرتاضات 

 وفئة أخرى تتضمن النقاط الصغرى. ويرجع ذلك إىل ما أييت:  فئة تتضمن النقاط الكربى،
* لكي يكون املفاوض على علم مسبق ابلنقاط اليت ميكنه أن يتساهل فيها أكثر من غريها، وذلك استنادا إىل أمهية 

أهنا ليست من  هذه النقاط، وإىل تكلفة املواقف اليت يتخذها. كما أن النقاط اليت يتم تقوميها بوصفها غري جوهرية )أي
القضااي الكبرية كما أهنا ليست من القضااي الصغرية( يتم استبعادها، وإن كانت ميكن أن تصلح فقط كوسائل حتايل، 

 تطرح من أجل تشويش املناقشة والوصول ابلقضااي إىل تعقيد ومهي. 
فرز القضااي إىل كربى   * ملا كان جدول األعمال سيتم تبادله مع اخلصم، فإنه ليس من احلكمة يف شيء أن يتم

وصغرى، ملا يف ذلك من فائدة للخصم، فتسليط الضوء على النقاط الكربى ألحد األطراف مينح الطرف اآلخر ميزة 
تفاوضية. ولذا، فإن جدول أعمال املفاوضات ينبغي أن ترتب فيه النقاط هجائيا، مما يفرض ضرورة فرز القضااي خارج 

 فائدة املفاوض. جدول األعمال إىل كربى وصغرى ل
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 حتديد مدى التسوية:   -ج
تتضمن اخلطوة الثالثة حتديد مدى التسوية للنقاط املختلفة. وهذا املدى ينبغي التعبري عنه إما مبصطلحات قابلة 

 :  33للقياس، وإما بتعريفات وصفية. ويصور الشكل اآليت مدى التسوية املبين على طريقة " اطلب/خذ" 

مدى التسوية املبين على طريقة "أطلب/خذ"   (: 6الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222، صضالتفاو صول شيخة ، أو ب : اندر أمحد أصدرامل  

عندما يقرتح املفاوض تسوية ما فهو عادة يبدأ من نقطة "أطلب"، وهي احلد األعلى للتسوية، وهذا ما يرجوه       
املفاوض، والبد أن يكون معقوال، كما أنه البد للطرف اآلخر )اخلصم( أن يتمكن من الوفاء اباللتزام وتنفيذ ما يتعلق به 

إذا رفض اخلصم هذا املستوى فاملفاوض لديه إمكانية للتحرك نزوال يف   من االتفاقية إذا ما قبل مستوى "أطلب". أما 
مدى التسوية، يف حماولة منه ألن يعثر على مكان مقبول لدى اخلصم. وعند الوصول إىل مستوى "خذ" دون التوصل إىل 

 تسوية فاملفاوض لديه هنا نقطة توقف واضحة. 

 

 

 

 
33 - Ibid, p43  

 Askأطلب 
 

 اجتاه احلركة 
 

مدى التسوية يف أية 
 نقطة أو قضية خالفية 

 
 Takeخذ  

 

 
احلد األعلى املقبول للتسوية، وحماولة احلصول على ما هو أكرب منه يعرض الصفقة 
للخطر فيما بعد. إذ رمبا يكتشف الطرف اآلخر أنه قد غاىل يف تقدير قيمة ما 

 حصل عليه. 
 

 
للتسوية، وحماولة احلصول على ما هو أقل منه ميثل خطأ غري احلد األدىن املقبول  

 مربر. 
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      ومثة مدى آخر للتسوية وهو: "أعط/اعرض"،  كما هو موضح يف الشكل اآليت 34  : 

مدى التسوية املبين على طريقة "أعط/اعرض"  (: 7الشكل )  

 

 

 

 

 

 
 

322، صضالتفاو صول شيخة ، أو ب : اندر أمحد أصدرامل  

عليه إن استطاع ذلك، متثل نقطة "اعرض" احلد األدىن، أي ما ميكن للمفاوض أن يتخلى عنه مقابل ما يود احلصول      
 وينبغي أن يكون ذلك معقوال، وأن يكون اخلصم قادرا على تنفيذ ما يتعلق به من االتفاقية وعلى الوفاء ببعض حاجاته.

وإذا ما رفض اخلصم ذلك، يستطيع الطرف األول )املعارض( التقدم صعودا يف جمال التسوية للعثور على مكان أكثر 
ىل نقطة "أعط" دون حتقيق تسوية، فإن لديه نقطة توقف واضحة. إن حتديد هذا اجملال إرضاء، حىت إذا مت التوصل إ 

 بشكل مسبق جيعل من الصعب خداع املفاوض حبمله على قبول تسوية غري مالئمة. 

مثال: قدم أحد مقاول خدمات الصيانة عرضه بشأن مشروع كبري، وبسعر يعادل نصف سعر املقاول التال األقل،     
رض هذا املقاول يقل مبقدار الربع عن تقديرات اإلدارة. فاز املقاول ابحلصول على املشروع. وملا قطع خطوات يف وكان ع

التنفيذ أدرك أنه لن يستطيع إكماله، فاضطرت الشركة للجوء إىل مقاول آخر، وكان إمجال ما دفعته الشركة للمقاولني، 
به املقاول التال. وهنا كان على الشركة أن تبني للمقاول األول الذي   )األول واآلخر( يزيد على مبلغ العرض الذي تقدم 

 وقع االختيار عليه مكمن اخلطأ يف عرضه، أو أن تتضمن تنفيذ املشروع من خالل كفالة مالية.

 
34 - Ibid,p44 

 Giveأعط 
 

 اجتاه احلركة 
 

مدى التسوية يف أية 
 نقطة أو قضية خالفية 

 
 Offerأعرض  

 

 
 

 التسوية القصوى اليت ميكن التوصل إليها، وميثل جتاوز هذا احلد صفقة سالبة. 
 
 

 
أقل قيمة جيب إعطاؤها، فإعطاء أقل من ذلك سيضع الطرف اآلخر يف 

 موقف صعب، ولن يقدر على الوفاء ابلتزاماته 
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إن التسوايت اليت يتوصل إليها طرفا التفاوض سريعا إمنا تكون بسبب الفجوة بني تقديرات املفاوض وتقديرات     
صم، كأن يكون مقدار "أعرض" أكرب من مقدار "اطلب" لدى الطرف اآلخر. أو أن يكون مقدار "أطلب" أقل من اخل

 مقدار "أعرض" لدى الطرف اآلخر. 

حتديد طرق التفاوض:   - د       

قة من النقاط. ويعتمد اختيار الطرياخلطوة الرابعة هي حتديد طريقة واحدة من اثنتني للمفاوضات بشأن كل نقطة      
 على التوزيع الذي مت للنقاط الكربى والنقاط الصغرى. 

عموما، ومثة طريقتان للمفاوضات، مها: طريقة املقايضة، وطريقة حل املشكلة. وتصلح طريقة املقايضة للنقاط قليلة      
األمهية يف القضية، إذ يقايض املفاوض إحدى النقاط اليت لديه بنقطة أخرية لدى اخلصم. وتعد هذه الطريقة مفيدة، 

أما طريقة حل املشكلة فهي مفيدة يف القضااي أو النقاط كبرية   وخصوصا يف ترتيب بنود جدول أعمال املفاوضات. 
 األمهية. فاملفاوض، مبوجب هذه الطريقة، يتفحص مزااي كل نقطة مع خصمه من وجهة نظرمها معا. 

وجتري حماولة التوصل إىل حل يكون مستندا على مزيج من احلقائق والظروف لدى كل طرف. ويف الوقت نفسه فإن      
املشكلة تنافسية وتعاونية، إذ يكون اهلدف منها حال متسما ابجلودة. ومع ذلك فإنه البد من توخي احلذر طريقة حل  

عند استخدام طريقة حل املشكلة كطريقة للمساومة، إذ جيب عدم اللجوء إليها إال حني يتوافر االستعداد املناسب، فهذه 
رفني يف أثناء التفاوض. وإذا مل يتم توقع ذلك من قبل املفاوض فإن الطريقة تتخللها دائما تعقيدات معينة، حيدثها كال الط

التسوية ستكون يف صاحل الطرف اآلخر. وفيما أييت توضيح خلطوات حل املشكالت. على أن مما جتدر اإلشارة إليه أن 
شك قيودا قاسية على   املفاوض ليس حرا يف اختيار طريقة املقايضة، إذ أهنا قد حتدد مسبقا يف املنظمة، وهذا يفرض وال 

 املفاوض 

 ض ديد طرق التفاو حت (: 4) اجلدول

ألسئلة املطلوب اإلجابة عنها أو التصرفات املطلوبة ا  اخلطوة  
ما القضية اخلالفية؟ وأين يقف كال الطرفني؟ هل ينظران 

 إليها بنفس الطريقة؟ وهل يعطياهنا نفس األمهية؟ 
 توضيح القضية 

يقوم كل طرف بطرح احللول اليت يعتقد أهنا عملية. مث 
 يعمل الفريقان معا على تقومي تلك احللول. 

 إجياد احللول املمكنة وتقوميها 
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 من غريه للطرفني، مبا يضمن أن إجياد احلل األكثر قبوال 
 يكون له أكرب قدر من املنفعة. 

 حتديد احلل األفضل، وليس احلل النهائي ابلضرورة 

التعرف على كيفية تنفيذ احلل، وعلى املشكالت احملتملة، 
 وتضمني االتفاقية خطوات احلل )إن كان ذلك ممكنا(. 

 التأكد من إمكانية التنفيذ

225، صضالتفاو صول شيخة ، أو ب : اندر أمحد أصدرامل  

 

حتديد نقطة البدء:   -ه      

وأتيت اخلطوة اخلامسة لتحديد نقطة بدء املفاوضات ابلنسبة لكل طرف، إذا كان مثل ذلك ضروراي، ومن البدائل      
املطروحة أن تتصدر املفاوضات نقطة بدء تكون مشرتكة يف جداول أعمال الطرفني، ومن شأن هذا البديل أن حيول دون 

تضمنها جدول أعماله وال تضمنها جدول أعمال الطرف اآلخر. كذلك من البدائل األخرى، قيام املفاوض إبذاعة نقطة ي
ف النقاط إىل أن يتم اختيار نقطة البدء عشوائيا. وهنا ميكن استخدام القائمة اهلجائية اليت متت اإلشارة إليها عند تصني

ابلنسبة للمفاوض. ومن مث، ال يستطيع كربى وصغرى، وعندها لن تكون لدى اخلصم معلومات عن أمهية تلك النقطة  
بناء إسرتاتيجية ما تقابل إسرتاتيجية املفاوض، فيضطر إىل العمل اجلاد من أجل القضية، وميثل ذلك قمة املهارة يف 

 اإلعداد للمفاوضات. 

تكوين املصفوفة:   - و        

العالقات بني النقاط التفاوضية املختلفة.   يتم القيام هبذه اخلطوة بعد إعداد اخلطوات اخلمس السابقة، وهي تصور       
ومن مث، فهي متكن املفاوض من حتاشي أي مشكلة ذات خطورة حمتملة، إذ رمبا يصل إىل تسوية نقطة ما، مث يكتشف 
 مؤخرا أن هذا التسوية قد أوقعته يف نقطة غريها، وهي خطوة اختيارية إذا مل تتضمن املفاوضات أكثر من قضية واحدة. 

 األسئلة:   حتديد 
 بعد أن يتم مجع البياانت وتنظيمها البد من اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 هل هناك أي حلول بديلة حمتملة؟   - أ
 كيف ميكن تقوية النقاط الضعيفة؟   -ب
 ما القيود املفروضة على الطرف اآلخر؟  - ج
 من الذي يدعم هذه القضية، ومن الذي يدعم غريها؟   -د
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 البديلة: احللول   .أ
إن تصور احللول البديلة ألية قضية يتطلب القدرة على رؤية ما مراء الواضح، والقدرة على تصور إجاابت أبعد من 
اإلجاابت العادية اليت يعرفها الناس بسهولة وليست عملية العثور على احللول البديلة ابألمر السهل، ويؤكد ذلك املثال 

 التال:
 أعداد، املطلوب معرفة العدد التاسع ووضعه يف املكان الفارغ يف اجلدول:   لدينا جدول مكون من مثانية 

 العمود الثالث  العمود الثاين  العمود األول 
4 8 20 
9 3 15 
 ؟ 6 6

 
عند النظر بسرعة إىل اجلدول يستطيع القارئ أن يتبني عدم وجود تناسب صعودي أو نزول يف األعداد، أي أهنا ال 

أكرب من جمموع الرقمني املثبتني يف نفس السطر. ولدى التدقيق   معينا. لكن األعداد املثبتة يف العمود الثالث تتبع منطا  
. ومن مث، ميكن استنباط قاعدة معينة من هذا اجلدول 15(= 3x2+)9، وأن  20(= 2x8+)4ميكن استنتاج أن  

وجود يف العمود الثان، فاجلواب هو العدد املوجود يف وهي، إذا مجعنا العدد املوجود يف العمود األول إىل ضعف العدد امل 
(، ألن 18العمود الثالث، وهكذا. وبناء عليه، فالعدد الذي جيب أن يكون يف املكان الفارغ يف اجلدول هو )

6(+2x6 =)18   إن هذا قد يكون جوااب منطقيا، ولكن هل هذا هو اجلواب الوحيد، أم أن مثة جوااب آخر؟ نعم مثة
خر، فإذا نظران إىل األعداد من أعلى إىل أسفل بدال من النظر إليها أفقيا. جند أن العدد الثالث يف كل عمود هو جواب آ

(، ميكن 6=1+5=3-8( كذلك )6= 1+5= 4-9(، أي أن ) 1حاصل الفرق بني الرقم األول والرقم الثان مع إضافة ) 
( إىل الفرق بني الرقمني يف أي عمود حنصل على الرقم 1استنباط قاعدة أخرى من هذا اجلدول، وهي إذا أضيف العدد )

الثالث الذي جيب أن يكون يف الفراغ يساوي الثالث. وعلى هذا األساس، فالرقم الذي جيب أن يكون يف الفراغ يساوي   
ه (. ليست مثة طريقة لتقرير ذلك، وعلي6( أو الرقم )18( وهنا يربز السؤال، أيهما أفضل الرقم )6=5+1=15- 20)

يكون للحكم والتقدير الشخصي دور عند اختيار احلل املفضل. وعلى املفاوض أن يكون قادرا على معرفة احللول البديلة 
 من أجل اختيار احلل األفضل. 
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 تقوية النقاط الضعيفة:  .ب
ولية خيار ملسألة األخرى اليت جتب مواجهتها تتعلق ابخليارات املتوافرة لتقوية النقاط الضعيفة، ومن اخليارات األا

شقني: األول، أن اخلداع يتحول إىل التزام إذا جرب مث فشل، واخلسارة اخلديعة، إال أن هذا اخليار حيمل خماطر ذات  
النامجة عن اخلداع الفاشل تتمثل يف امليزة السيكولوجية اليت جينيها الطرف اآلخر. أما الشق اآلخر، فإن اخلداع املكشوف 

ا يصبح من الصعب استعادة مستوى الثقة السابق. وخسارة الثقة قد تؤدي إىل إطالة زمن يؤدي إىل إضعاف الثقة، ورمب
املفاوضات، ألن  كل طرف سيسعى إىل احلصول على معرفة كاملة عن املوقف احلقيقي للطرف اآلخر يف كل موقف 

 جديد تالفيا للخداع. 
ومثة عامالن جيعالن اخلديعة خيارا مناسبا. األول، عندما تكون قضية املفاوض ضعيفة بشأن نقطة متثل ابلنسبة له 

مركزا حلركته. واآلخر، عندما تكون املخاطرة شديدة على الطرف اآلخر لكشف اخلدعة. واخلالصة، أنه ينبغي للمفاوض 
 ضرورة ملحة، وأن ال خيرب أحدا هبا إذا ما جنح يف استخدامها. عدم اللجوء إىل استخدام اخلدعة إال إذا كانت هلا  

 القيود أو احلدود: . ج
إن اإلجابة عن السؤال املتعلق ابلقيود أو احلدود املفروضة على املفاوض تتيح له فرصة التفكري املبكر هبا. ومن هذه 

املالية املتاحة له، ومدى اخلطورة املرتتبة على إجهاض القيود: السلطة املمنوحة له، ومدى إمكانية التصرف، واملبالغ 
املفاوضات، وعدد البنود اليت ميكن مناقشتها يف املفاوضات، ومقدار الوقت املتوافر هلا، والنقاط أو القضااي اليت تسبب 

ة مبوقفك أسهل نزاعا إذا ما طرحت مع غريها من النقاط يف اجللسة نفسها. وغين عن الذكر، أن اكتشاف القيود احمليط
من اكتشاف القيود احمليطة مبوقف اخلصم، فمعظم قيود اخلصم اليت تكتشفها مبنية على افرتاضات وضعتها. ومن مث، 

 عليك أن تتأكد من صحتها يف أسرع وقت ممكن يف أثناء املفاوضات. 
 الدعم:  .د

تلك، يعطي املفاوض دليال أو برهاان إن اإلجابة عن األسئلة املتعلقة مبن يدعم هذه القضية يف املؤسسة ومن يدعم  
على أمهية القضااي املطروحة للتفاوض، ويسهم يف بناء االفرتاضات. وابلنظر إىل اهليكل التنظيمي للمنظمة اليت يعمل فيها 

 اخلصم ميكن إجراء حتليل لعملية الدعم يف املؤسسة. 
 :مراجعة البياانت وتنظيم الوقت 

مراجعة البياانت، وهنا يتم تنظيم جدول األعمال، وهنا يتم ترتيب النقاط يف تتضمن عملية اإلعداد للمفاوضات  
اجلدول بدءا من العام إىل اخلاص. وال ميثل هذه اجلدول القائمة النهائية اليت يعمل مبوجبها يف املفاوضات الفعلية، بل هي 
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ت عادة أربع عمليات جزئية، هي: ترتيب مسبق خاص للتعامل مع القضااي املطروحة. وتتضمن عملية مراجعة البياان
 املراجعة، وتعصيف األفكار، والفحص، وإعداد قائمة مبا جيب أو ابألعمال الواجبة. وفيما يلي شرح خمتص لكل منها: 

 املراجعة:   -أ
االهتمام يف تتضمن هذه العملية القيام مبراجعة عملية جتميع البياانت وترتيبها، كما تتضمن حتديد األسئلة. ويرتكز  

 هذه العملية على مدى كفاية املعلومات ومدى عمقها ومدى حجيتها. ومن النتائج للمراجعة: 
 * تدعيم موقف املفاوض ابحلصول على بياانت إضافية. وتتمثل قيمة هذه البياانت يف توضيح التمايز بني القضااي. 

 واالختصاصيني. * توثيق عرى التنسيق بني املفاوض والفريق املساند من اخلرباء  
 * توضيح األسئلة والتغلب على نقص املعرفة لدى أي عضو من أعضاء الفريق. 

* التمهيد ملزج املعلومات اليت يراد استخدامها، إذ متزج األجزاء املهمة ابألجزاء األقل أمهية، لتساعد يف إحراز القبول 
 من اخلصم. 

 : 35وقفوالشكل اآليت يوضح عملية مراجعة البياانت وتنظيم امل  
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فحص 

ترتيب نهائي

(2)أقبل 

استخدمها كما 
هي 

عدل 

( 2)أرفض 

غير مالئم 

غير مالئم 
اآلن 

تقومي وتنظيم البياانت (: 8الشكل )  
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 ليس مطلواب أي عمل آخر.   ( أقبل: 1)-

 مطلوب معلومات أخرى، لتقرير إمكانية االستخدام.   ( أرفض:2)-

 * إعادة العمل: حاول اإلفادة من البياانت بعد التغلب على العيوب. 

 املقبولة، وتغلب على نقص البياانت األخرى. * فحص: استخرج البياانت  

 بناء على نتائج إعادة العمل أو نتائج الفحص.   ( أقبل: 2)-

 اعتربها غري مالئمة، وغري قابلة لالستعمال اآلن.   ( أرفض:2)-

 تعصيف األفكار:   -ب

أي جوانب خالقة أو إبداعية يف البياانت، اخلطوة الثانية هي تعصيف األفكار، وهي خطوة اختيارية غايتها اكتشاف  
ألن هذه اجلوانب ميكن أن تضيف أبعادا أخرى إىل موقف التفاوض. كذلك ميكن أن تقوي من موقف املفاوض. وتتم 

 هذه العملية وفق ما أييت: 

 إحدى القاعات لفرتة قصرية )ال تزيد على ساعة واحدة( ملناقشة نقطة أو قضية معينة. ضم جمموعة من الناس يف   -

 يعطى لكل شخص يف اجملموعة فرصة التحدث يف املوضوع حبرية اتمة، حبيث يستطيع التحرك يف أي اجتاه يريد.   -

 تدون البياانت واألفكار دون أي حتديد ملدى صحتها.   -

تلك األفكار اليت قدمت شيئا مفيدا ومل ختطر سابقا ببال أحد، لكنها ذات أمهية تتم مراجعة األفكار،فيحتفظ ب  -
 خاصة ابملوقف التفاوضي. 

تنجح عملية تعصيف األفكار يف املؤسسات اليت تدعم حرية تبادل اآلراء واملعلومات بني املستوايت التنظيمية  
هذه العملية أداة مفيدة يف أثناء املفاوضات إلجياد املختلفة كجزء من األسلوب املتبع يف العمل. كما ميكن أن تكون  

 طريقة ما للتغلب على املأزق القائم.
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 الفحص:   -ج

ميثل فحص قوة املوقف عمال شاقا، لكنه مطلوب، ألن فيه فرصة لتصحيح األخطاء أبقل تكلفة، بدال من أن يقوم 
هذه اخلطوة ال ميكن احلكم على صحة األعمال اخلصم بتصحيحها للمفاوض بثمن غال يف أثناء املفاوضات. ومن غري 

التحضريية السابقة إال يف أثناء املفاوضات الفعلية، وذلك أقل اخليارات إغراء. وتقتضي هذه اخلطوة إجراء جتربة تستهدف 
 تقليل احتمال فرص اخلطأ إىل الصفر تقريبا، وهي تتضمن عادة ما أييت: 

على أن يكون هذا الشخص غري الشخص املفاوض، وممن مل يشارك يف  * يقوم أحد األشخاص ابنتحال دور اخلصم،
 اإلعداد للمفاوضات، وأن يكون معروفا للخصم أو ملؤسسته، وممن ال يهددهم أو خييفهم دور اخلصم. 

* يقوم اخلصم )البديل( إبعادة تنظيم وضعه كلما رأى أو عثر على نقطة ضعف يف إعداد البياانت املساندة، أو أدرك 
 دا بشأن األساليب والرباهني.ترد

 * يتم إجراء التعديالت فوراي، كما جتري التحركات اإلسرتاتيجية لزايدة احتماالت النجاح. 

وال ختلو هذه التجربة من العيوب، فهي ال تستطيع تصوير أو نقل التفاعل الكيماوي بني املفاوض وخصمه. كما أن 
 توافرة للخصم احلقيقي لتمكينه من تقومي املواقف املختلفة. اخلصم البديل لن تكون لديه كل املعلومات امل

 إعداد قائمة مبا جيب أو قائمة األعمال الواجبة:   -د

تتضمن هذه العملية إعداد قائمة فحص للبياانت اليت جيب إيصاهلا إىل اخلصم. وهذه البياانت ضرورية بصرف النظر 
رمبا تغفل االتفاقية بعض البنود املهمة أو الروتينية، مما سيضطر   عن مىت يتم التوصل إىل التسوية. ودون هذه القائمة 

 املفاوض معها إىل االتصال ابخلصم فيما بعد، من أجل حبث البند احملذوف. وقد ال يكون جواب اخلصم مرضيا، مثل: 

 * رفض قبول إضافة البند إىل االتفاقية. 

أيضا بعض البياانت عن غري قصد، وهنا رمبا يفكر مبناقشة بنود * العودة إىل املفاوضات اثنية، ألن اخلصم قد نسي  
 أخرى. 

* التساؤل حول جدارة املفاوض ابلثقة، فرمبا يظن اخلصم أن هذه حماولة عن جانب املفاوض هبدف تضمني االتفاقية 
 أشياء أخرى. 
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ى املفاوض أن جيري اتصاال مع على أية حال، فإن نسيان بعض البنود اليت كان ينبغي أن تتضمنها االتفاقية يفرض عل
اخلصم قائال له: هل تذكر يوم أن تكلمنا عن الشيء الفالن،...، لقد نسيت أن أنوه عن..، وجيب أن يكون املفاوض 
مستعدا ملواجهة عقوبة أو غرامة من نوع ما. فالبد أن يطلب اخلصم دينارا سلفا قبل أن يوافق على إضافة البند الواجب 

أي أن اخلصم قد يطلب شيئا ابملقابل، ومثال ذلك: استأجرت إحدى الشركات يف دولة عربية ما أحد إىل االتفاقية، 
الفنيني ليساعدها على حل مشكلة لدى أحد مشروعاهتا يف دولة عربية أخرى. وقد جرى التفاوض على أتعابه، ومت إبرام 

كومة يف الدولة العربية األخرى. ومل تطرح الشركة عقد بذلك. واكتشف الفين فيما بعد أنه سيدفع ضريبة على أتعابه للح
على األتعاب، كما أن الفين مل يكن يعلم عن وجود ضريبة على أتعابه يف   هذه النقطة للمناقشة عند التفاوض مع الفين 

ه ملقدار تلك الدولة، وهلذا مل يسأل الشركة عنها. وكان ابستطاعة الفين أن يعيد التفاوض مع الشركة من أجل مشول أتعاب
 الضريبة يف تلك الدولة، ولكنه خشي من إاثرة هذه القضية لكي ال تضعف الثقة بينهما. 

   خطوات حل املشكالت (: 5)  اجلدول                   * خطوات حل املشكالت:

 األسئلة املطلوب اإلجابة عنها أو التصرفات املطلوبة.  التسلسل 
ما هي املسألة اخلالفية احلقيقة؟ أين يقف الطرفان؟ هل  توضيح املسألة/ للسائل 

 إليها بنفس الطريقة؟ هل يعطياهنا نفس األمهية؟ينظران  
حيدد كل فريق ما يعتقد أبنه ميثل حلوال عملية. ويعمل  إجياد وتقييم احللول املمكنة 

 كل منهما مع اآلخر لتقييم هذه احللول. 
يتضمن هذه االتفاق على احلل األكثر قبوال لدى  حتديد احلل األفضل وليس ابلضرورة احلل النهائي 

فني. وينبغي أن يكون له أكرب قدر ممكن من املنفعة. الطر 
 كما جيب أن تكون له نتائج اثبتة طيلة مدة االتفاقية. 

فكر يف كيفية تطبيق احلل. وحدد املشاكل املتوقعة،  فحص التنفيذ
وأدخل اخلطوات الواجب القيام هبا حللها يف االتفاقية إذا 

 كان ذلك ممكنا. 
أر.دبليو.جبسون: التفكري الواضح  املصدر:  
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 بدء املفاوضات:   -3
وهذا يقودان ،  أوجه االختالف بني مواقف الفرق املتفاوضة ابعتبار أن هذه هي جولة البداية فالبد أن يتم فيها حتديد 

 على املراحل التالية من العملية. ابلنتيجة إىل توضيح أن ما تسفر عنه هذه اجلولة سوف يؤثر بشكل كبري 

وختتلف متطلبات اجلولة األوىل عن غريها من اجلوالت واملراحل، فأفراد الفرق املتفاوضة ميكن أن يتقابلوا يف جلسات 
غري رمسية هبدف التعرف وتبادل اآلراء، وغين عن القول طبعا إن اآلراء املطروحة يف مثل هذه اللقاءات تعترب آراء 

 وغري ملزمة ألي من األطراف. استطالعية  

إن ما يعقب هذه احملاداثت غري الرمسية يف الغالب هو قيام كل طرف بتقدمي مشاريع مقرتحة أو أوراق عمل تتضمن 
 املطالب واحلجج. 

 وألمهية هذه املرحلة من التفاوض، فإهنا ينبغي أن تكون حمكومة ابلشروط التالية: 

 اإلعداد والتحضري. ضرورة إعطائها الوقت الكايف جلهة    - 1

إن مدخل هذه املرحلة خيتلف عن مداخل املراحل األخرى املتقدمة من عملية التفاوض، فهي مرحلة   - 2
 استكشاف، إذا صح التعبري، وابلتال جيب أن ينظر إليها من هذه الزاوية. 

 ( أعاله، فإنه جيب فصل هذه اجلولة عن بقية اجلوالت الالحقة. 2واستنادا إىل )  - 3

 ويتحتم على املفاوض أن يقوم ابلواجبات التالية خالل اجلولة األوىل: 

 أوال: قيامه خبلق جو تفاوضي مناسب. 

 اثنيا: عرض موقفه بوضوح. 

 اثلثا: التعرف على مواقف اآلخرين.

أن إن مجيع هذه الواجبات، واليت سنتناوهلا اتليا بشيء من التفصيل، جيمعها حمور رئيسي هو: التفاعل الذي جيب  
 يقوم به املفاوض مع األطراف املتفاوضة األخرى. 

 إن املوقف وطريقة عرضه على اآلخرين يلعبان دورا هاما يف خلق املناخ املناسب للمفاوضات.
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 أوال: خلق اجلو التفاوضي املناسب:

التفاوضية كلها. وهناك العديد البداية األوىل للمفاوضات هي اليت ختلق اجلو الذي من شأنه أن حيدد مسار العملية  
من األجواء التفاوضية اليت ينبغي أن يدركها ويستوعبها أطراف التفاوض كي يستطيعوا توفري جو مناسب أثناء سري 

 املفاوضات، ومن هذه األجواء التفاوضية: 

 * اجلو الودي 

 * اجلو الرمسي 

 * اجلو احليادي 

 * اجلو املتشدد 

 * اجلو العدائي

األجواء طبيعته وخصائصه ومزاايه وخماطره، وعلى املفاوض أن خيتار اجلو املناسب للوصول إىل   ولكل جو من هذه 
 أهدافه، كما أن عليه أن يغري ذلك اجلو يف حالة عدم تقبله من قبل بقية األطراف املتفاوضة.

 اجلو الوردي:   - 1

 * خصائصه: 

اإلطالق وذلك ملا تتصف به من فاعلية وأتثري وتوفري يعترب هذا اجلو من األجواء املرغوب فيها، بل هي األفضل على  
 للزخم التفاوضي املناسب. 

 * كيفية توفري اجلو الوردي املناسب: 

رغم الصعوبة اليت يتطلبها االتصاف ابلود والصداقة يف جو مشحون كجو املفاوضات الذي يغلفه الشك والرتقب، إال 
 ل: أنه من املمكن توفري جو ودي يف املفاوضات من خال

 عدم التسرع يف الوصول إىل النتائج والرتوي يف ذلك   - أ

 فسح اجملال أمام عمليات التنسيق والتفاعل االجتماعي   -ب
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 تكييف املوضوعات وطريقة طرحها مبا يتناسب مع أمزجة احلضور   - ج

 مراقبة عالمات السأم ونفاذ الصرب وحماولة تفاديها  -د

 رنة اختاذ مواقف معقولة ووصفها يف أطر م  - ه

 إبداء االحرتام والتقدير لألطراف األخرى يف املفاوضات   -و

 اإلجابة على األسئلة بوضوح وصراحة   -ز

 االستماع ابهتمام إىل ما تطرحه بقية األطراف   - ح

 إعطاء األطراف األخرى فرصة الشعور بتحقيق النجاح   -ط

 * الوقت املناسب للجو الودي:

 أوضاع حمددة وليس مطلقا، وذلك يف احلاالت التالية: يفضل اللجوء إىل مثل هذا اجلو يف 

 عندما تبدي بقية األطراف الرغبة يف البحث عن حلول حتقق مصلحة اجلميع.   - أ

 عندما تسيطر املساومة على عملية التفاوض   -ب

 عندما يكون أطراف التفاوض أو بعضها أطرافا صديقة   - ج

 د الرغبة يف بناء عالقات بعيدة املدى مع بعض أطراف التفاوض عندما يكون موضوع التفاوض ذا أمد بعيد أو عن  -د

 * األخطار النامجة عن اجلو الودي: 

هناك بعض املخاطر اليت ينطوي عليها اجلو الودي وخباصة إذا كانت بعض األطراف مبالغة يف إظهار الود واللني. 
 الشكوك حول النوااي احلقيقية. ذلك أن املزيد من الود والرفق قد يولد جوا من عدم الثقة ويزيد من  

فاملفاوضات بطبيعتها هي عملية حياول األطراف فيها حتقيق مكاسب معينة، لذا فمن الطبيعي أن يتولد الشك بني 
األطراف، وهلذا فإن املزيد من الود يولد مزيدا من الشك يف هذه احلالة، أضف إىل ذلك أن من حياول أن خيلق جوا 
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ن ينظر له على أنه يف موقف ضعيف وخباصة من قبل تلك األطراف اليت حتب السيطرة مبالغا يف وديته البد أ 
 واالستحواذ، فهذه غالبا ما تنظر إىل الرفق والود على أنه عالمة من عالمات الضعف. 

 اجلو الرمسي:   - 2

 * خصائصه: 

فيه املشاعر سواء كانت ودية أم يف هذا اجلو تتسم عملية التفاوض ابحلياد من الناحية العاطفية، مبعىن أنه ال تظهر  
عدائية، فهناك أدوار حمددة للمتفاوضني يقومون هبا وفقا جلدول أعمال مكتوب مسبقا ومدرجة فيه كافة املوضوعات اليت 

 هي مدار البحث والتفاوض. 

الرمسية على ويف هذا اجلو يتبادل املتفاوضون املقرتحات التفصيلية غالبا بشكل مكتوب وموثق، كما تغلب املمارسات  
 جو املفاوضات، كالتعامل ابأللقاب والتصرف بدبلوماسية. 

 * كيفية توفري اجلو الرمسي: 

إن خلق هذا اجلو يعترب أمرا سهال، إذ يكفي املفاوض يف هذه احلالة أن يلتزم مبا لديه من توجيهات واسرتاتيجيات، 
 يلتزم ابلصيغ الرمسية يف تعامله مع األطراف األخرى.   وأن يقلل أو يلغي التصرفات العاطفية والودية قدر املستطاع وأن

إال أننا ينبغي أن ننبه هنا إىل أنه قد يكون من الصعب قولية املفاوضات هبذا الشكل البريوقراطي، إذ رمبا يقود ذلك 
ا ميكن أن يسمى إىل نفور بعض األطراف، وهلذا فإنه التزام الشكل الرمسي ينبغي أن يشوبه نوع من الوسطية واملرونة أو م 

 ابلرمسية الفضفاضة. 

 * الوقت املناسب للجو الرمسي:

إن اجلو الرمسي هو اجلو احلقيقي لألعمال واملفاوضات اجلادة، وهو ينسجم مع كل أشكال وأنواع املفاوضات، إال أنه 
 يكون أكثر مناسبة يف الظروف التالية: 

وصالحياته وما سوف تؤول إليه النتائج، فاجلو الرمسي يف هذه عندما يكون املفاوض غري متأكد متام من حدوده    - أ
 احلالة مفيد جدا، وذلك لضعف العواطف فيه، وتوفر درجة عالية من القدرة على املساومة.

 عندما تتسم األطراف األخرى يف املفاوضات بدرجة عالية من االستقاللية وعدم التحيز.  -ب
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بني أفراد، فعمليات التفاوض بني الوفود تتطلب بشكل عام صفة رمسية، عندما يكون التفاوض بني وفود وليس    - ج
 وال ميكن خالهلا إبداء املرونة العتبارات متعددة. 

عندما يكون موضوع التفاوض صعبا ومعقدا، فهذه الصعوبة تقود أطراف املفاوضات إىل االتصاف ابلصفة   -د
 اومة بعيدا. الرمسية حفاظا على خطوط الرجعة، وعدم التوغل يف املس

إذا كانت األطراف املتفاوضة تتسم ابلعدائية فيما بينها فإنه حيسن االلتزام ابلصيغ الرمسية، إذ يستحيل يف هذه   - ه
 احلالة توفري جو ودي بينها، فيتم اللجوء إىل الرمسي لكسر حدة العداء.

 * األخطار النامجة عن اجلو الرمسي: 

التزام األطراف مبواقفها، ويقلل ذلك ابلنتيجة من الرغبة يف حبث بدائل وخيارات أخرى، االلتزام ابجلو الرمسي يقود إىل  
فالرمسية، تقيد األفراد وتقلل من مرونتهم، وهذا ما يولد مشكلة خطرية البد من إجياد حل هلا، كما أن اجلو الرمسي يؤدي 

مكانيات الفردية التفاوض، ولذا فإن أصحاب اإلإىل تقليص الدور الفردي وحيد من أتثري العوامل الشخصية على عملية  
ال حيبذون هذا اجلو، إذ يعتربون املتفاوض فيه أسريا لإلجراءات والتعليمات والضوابط، وابلنتيجة فإن اجلو الرمسي رمبا 

 يكون منفرا هلؤالء ودافعا هلم إىل االنسحاب. 

 اجلو احليادي:  - 3

 * خصائصه: 

اف التفاوضية، ذلك أن ميل األطراف إىل تقدمي تنازالت يزداد عندما يبدي يتصف بقدرته على دعم قدرات األطر 
 الطرف اآلخر عدم اكرتاث أو حيادية فيما يتعلق ابلوصول إىل صفقة أو اتفاق. 

 * كيفية توفري اجلو احليادي: 

بربودة وعد اهتمام، بل لتوفريه فإن إبمكان املفاوض أن يتصرف بصورة رمسية أو غري رمسية، حبرارة واهتمام أو  
 وإبمكانه أن يبدو عدائيا.

إن األسلوب الذي يتحاور به املفاوض هو الذي يعكس منطه التفاوضي، ومن خالل هذا األسلوب ميكنه خلق اجلو 
 احليادي.
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 إن اإلحياء لبقية األطراف أبن املفاوض لديه بدائل أخرى أكثر جدوى مما يعرض عليه، أو تقدميه عرضا متحفظا أو
رفضه تقدمي أية تنازالت لعدم توفر الرغبة والنية لديه إلمتام الصفقة اليت يدور التفاوض حوهلا، أو أنه ال مصلحة له يف 
هذه الصفقة، كل هذه األساليب من شأهنا أن تؤكد لألطراف األخرى حيادية املفاوض، واملهم هو أن املفاوض نفسه 

نه حيادي ابلنسبة للموضوع حمل التفاوض، أي ال يهمه التوصل إىل احلل جيب أن يعطي لآلخرين انطباعات تؤكد هلم أب
 املرغوب به. 

 * الوقت املناسب للجو احليادي:

يعترب اجلو احليادي مناسبا للتفاوض عندما تسود املفاوضات درجة عالية من املساومة البحتة ويكون لدى األطراف 
 املتفاوضة من البدائل األخرى الكثري. 

 و احليادي مع املدخل التفاوضي الذي يرتكز على أسلوب حل املشكالت. ويتعارض اجل

وجيب االنتباه إىل أن هذا اجلو ينطوي على خماطر كبرية وخباصة إذا مل يكن لدى الطرف املفاوض أيه بدائل أخرى 
 حقيقية للصفقة اليت توفرها املفاوضات وأنه ال خيار له يف التصرف وحاجته ماسة إىل تلك الصفقة. 

 وبشكل عام، ميكن استخدام هذا اجلو التفاوضي يف إحدى احلاالت التالية: 

عندما ال يكون املفاوض حرصا على الوصول إىل الصفقة اليت يدور التفاوض حوهلا، وال يهمه ابلنتيجة الوصول   - أ
 إىل حلول بشأهنا، وابلطبع فإن هذا املوقع يقوي من وضعه التفاوضي. 

اف متلهفا للوصول إىل الصفقة، يف حني ال يكون لدى الطرف اآلخر ما حيمله على عندما يكون أحد األطر   -ب
ذلك، وعندها تتنازع األطراف يف نواايها جتاه املوضوع، وقد تصل املفاوضات إىل طريق مسدودة، وهلذا فإن على 

بني لألطراف األخرى أن لديه املفاوض أن يبدو غري ميال وال متلهف ملعرفة ما ميكن أن تسفر عنه عملية التفاوض، وأن ي 
 بدائل للتصرف، ألن مثل هذا التصرف يدعم ويقوي موقفه التفاوضي. 

يعترب املدخل احليادي مناسبا عندما تكون رغبات األطراف املتفاوضة متعارضة، وهلذا جيب أن يقتصر استخدامه   - ج
فيما عدا ذلك فإن هذا املدخل من شأنه أن على األوضاع اليت تلعب فيها املساومة البحتة دورا هاما يف التفاوض، و 

 يعطل العمل املشرتك ويقتل روح العمل اجلماعي. 
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بفضل اجلو احليادي يف حاالت خاصة يستدعي فيها األمر املناورة واخلداع وخباصة عندما يكون موقف املفاوض   -د
ا جدا يف هذه احلالة وإال كشف ضعيفا، حيث ميكن إخفاء هذا الضعف أبن يبدو غري ميال، ولكن عليه أن يكون حذر 

 أمره، وفقد مصداقيته.

 * األخطار النامجة عن هذا اجلو:

حيبط اجلو احليادي األطراف األخرى ويقلل من زخم اندفاعها ورغبتها يف التفاوض، وهو غالبا ما يقود إىل فشل 
املفاوضات، إال إذا أجرب الطرف املسؤول عن خلق هذا اجلو على تغيري اجتاهاته، وهو ما يؤدي إىل اهتزاز الثقة به ويلقي 

 اجلو يف الظروف التالية: ابلشك على نواايه، وتزداد خماطر استخدام هذا  

عند املبالغة يف تقدير مدى رغبة األطراف األخرى يف الوصول إىل الصفقة موضوع التفاوض، ذلك أن املبالغة يف   - أ
تقدير هذه الرغبة تقود إىل احليادية، وكذلك تكون اخلطورة كبرية إذا ما ابلغ املفاوض يف تقدير قدراته وإمكانياته ذاهتا، 

 ى املفاوض أن ال ينسى دائما أن التنازل غالبا ما يفوق احلكمة. ولذلك فإن عل

اجلو احليادي يقلص من رغبة األطراف األخرى يف السيطرة أو اهليمنة، ألن املفاوض احليادي ال يوافق على ما   -ب
سيجد نفسه يف ميكن أن يضعه يف موقف الضعف، انهيك عن أن املفاوض الذي يشعر ابالستقاللية ويرغب ابلسيطرة  

 هذا اجلو منعزال وغري قادر على التفاوض. 

يؤدي اجلو احليادي يف كثري من األحيان إىل إضاعة فرص حل املشاكل بطريقة مشرتكة، فمحاولة خلق مثل هذا   - ج
 اجلو يوحي بعدم الثقة وحيد من الرغبة يف العمل اجلماعي املشرتك.

 اجلو املتشدد:   - 4

 * خصائصه: 

ضي الذي يعكسه هذا اجلو ينطوي على قدر كبري من اخلطورة والتوتر، فاجلو املتشدد إذا ما حاول إن الوضع التفاو 
أحد األطراف خلقه ميكن أن يولد لدى األطراف األخرى نوعا من الرتدد والتخوف، بل وميكن أن يقودها إىل ختفيض 

يف الوصول إىل صفقة مشرتكة ترضي كافة   مستوى توقعاهتا وطموحاهتا من احلوار وخباصة إذا ما كانت صادقة الرغبة
 األطراف املعنية.

 أي أن هذا اجلو ميكن أن يبعد هذه األطراف عن املفاوضات وابلتال خيلق مشاكل أكثر تعقيدا.
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إن الطرف الذي يقوم خبلق اجلو املتشدد ليس ابلضرورة طرف عدائي، بل ميكن أن يفهم موقفه هذا من منطلق أن 
املفاوضات تكون متعارضة ابألساس، وأن كل طرف حياول بطريقته أن حيمي مصاحله ويدافع عنها، وقد املصاحل يف أجواء  

 يفهم البعض أو يتصور أنه خبلقه جوا متشددا إمنا حيمي مصاحله. 

 *كيفية توفري اجلو املتشدد: 

أن ينقل هذا البعد يف ليس من السهولة خلق اجلو التفاضلي املتشدد، ابلرغم من أن كل طرف رمبا يكون قد حاول  
 تكتيكاته التفاوضية أثناء املفاوضات.

إن مبدأ التفاوض ال يرتكز على اهليمنة وحتقيق األاننية املطلقة لكل طرف، ولكنه يرتكز على اإلدراك الواعي العقالن 
 ملصاحل اجلميع، وهذه املفارقة ال يفهمها كثري من املفاوضني. 

فعل اآلخرين رمبا تكون ضرورية للمفاوضني كأشخاص حيث يكون عليهم حماولة املغاالة يف إن املبالغة يف تقدير ردود  
أطروحاهتم األولية وحوال إىل مدخل أكثر توازان، ولكن إذا كان ابإلمكان تفادي مثل هذا األسلوب، فإن ذلك من شأنه 

ونة، مما يساعد على تطوير العملية أن يفتح آفاقا تفاوضية أرحب، ويستميل األطراف املعينة إىل مواقف أكثر مر 
 التفاوضية، والوصول هبا إىل ما حيقق مصلحة اجلميع. 

إن املفاوض الناجح واملاهر هو الذي يستطيع أن يربهن لألطراف األخرى مدى قوته ومدى رغبته يف احلوار والتفاهم 
 يف آن واحد. 

 * الوقت املناسب للجو املتشدد:

 املفاوضات؟ ومىت يكون ذلك مناسبا؟ مىت جيب خلق اجلو املتشدد يف  

ولإلجابة على هذا السؤال ينبغي أن نفهم أن اجلو املتشدد له نفس قوة وأتثري اجلو احليادي بل وحىت نفس مقتضيات 
تطبيقه، وابإلضافة إىل ذلك فإن هناك جمموعة من الظروف اخلاصة اليت يفضل فيها تبين هذا املدخل إىل املفاوضات دون 

 هذه الظروف: غريه، ومن  

يف كثري من األحيان تشكل املراحل األوىل من التفاوض جزءا أساسيا ومكمال للمراحل التالية، فإذا ما خلق هذا   - أ
اجلو يف اجلوالت األوىل، كان انعكاسه على اجلوالت الالحقة إجيابيا، بشرط أن ال يستخدم هذا األسلوب يف كل 

قف الطرف الذي خيلقه قدرا من التطرف وعدم الرغبة يف احلوار أو االستمرار اجلوالت الالحقة، ألنه رمبا يضفي على مو 
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فيه، مما قد يضعف قدرته التفاوضية ويزيد من احتماالت خسارته جلوالت احلوار الالحقة، خاصة إذا لقيت مواقف 
 ع للمفاوضات. األطراف األخرى دعم وأتييد أطراف حمايدة رمبا تكون مشاركة يف املفاوضات بصفة مراقب أو را 

عندما يشعر املفاوض أبن الطرف اآلخر حياول اختباره أبن يبدي رغبة يف السيطرة واهليمنة، فإن عليه أن يتأكد   -ب
 من مدى قوة ذلك الطرف، ومدى استعداده الستخدام هذه القوة إذا ما اقتضى األمر ذلك.

ملفاوض يف موقف قوي، ذلك أن اجلو املتشدد كما ويكون استخدام اجلو املتشدد مناسبا عندما يكون الطرف ا  -ج
هو جو عدائي بطبيعته وينطوي على خماطر كثرية لذا ال جيب استخدامه إال يف حالة قوة املوقف، أو يف حالة عدم الرغبة 

 يف االستمرار ابملفاوضات للوصول إىل صفقة حمددة. 

 * األخطار النامجة عن هذا اجلو:

و احليادي، وعلى أساس ذلك فإن األخطار النامجة عنه هي ذات األخطار النامجة عن قلنا أن اجلو املتشدد يشبه اجل
 اجلو احليادي، ابإلضافة إىل جمموعة أخرى من املخاطر، منها:

أن هذا اجلو مييل ابألطراف املتفاوضة حنو مقاومة الوصول إىل أية حلول وسطية، حيث يصبح االحتفاظ ابلكرامة   - أ
 صفقة ذاهتا.وماء الوجه أهم من ال

أن هذا املدخل رمبا يكون مناسبا يف اجلوالت األوىل، لكنه خيلق مشاكل تتعلق ابلتنفيذ فيما بعد إذا ما استمر  -ب
 املفاوض ابنتهاجه. 

أن اجلو املتشدد يقلل من فرص الوصول إىل اتفاقيات يف املستقبل، إذ أن شعور أحد األطراف ابهلزمية يف موقف   - ج
 يتخذ مواقف أكثر تشددا يف حاالت وجوالت تفاوضية الحقة، بل رمبا يرفض التفاوض أصال. ما، سيجعله  

 اجلو العدائي:  5

 يتفق هذا النوع من أجواء التفاوض مع أوضاع تفاوضية حمدودة، وحياول معظم املفاوضني جتنبه واالبتعاد عن إاثرته.

التفاوضي، وهو ال يعرب إال عن هزمية ذاتية إال إذا ارتكز على قوة حقيقية إن من السهولة مبكان خلق مثل هذا اجلو  
 مدعومة بشرعية القضية اليت يدور حوهلا التفاوض، أو منطق عادل يدعم هذه الشرعية. 
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 وهناك بعض الظروف اليت تقتضي استخدام هذا املدخل، منها:

 يف تغيري إدراكات األطراف األخرى ومواقفها منه.يرغب   – املستخدم هلذا املدخل    – إذا كان الطرف املفاوض    - أ

عندما يقوم طرف من األطراف األخرى بعمل استفزازي ال حيتمل من قبل بقية األطراف، فيتم استخدام هذا   -ب
 اجلو العدائي لردعه. 

 اثنيا: توضيح املوقف: 

ق اجلو املناسب، أما اثنيها، فهو عرض قلنا إن اجلولة األوىل من املفاوضات تستلزم القيام بثالث واجبات: أوهلا، خل
 وتوضيح املوقف التفاوضي، وتنطوي عملية عرض املوقف من قبل كل طرف مفاوض على بعدين اتصاليني مها: 

 احملتوى املرغوب يف نقله.   - أ

 عملية االتصال نفسها.   -ب

لبعدين املشار إليهما بشكل ضرورة ولغرض فهم ديناميكية احلوار وما ينطوي عليه من أبعاد، فإن التفريق الواعي بني ا
 البعد األول يتعلق ابملعلومات، أما البعد الثان فيشري إىل الطريقة اليت يتم هبا االتصال. أساسية ذلك أن  

 إن العملية االتصالية تتصف خبصائص رئيسية ثالث هي: 

 الوضوح   - 1

 الثقة   - 2

 املرونة   - 3

إيضاح املوقف التفاوضي للمفاوض، فإن مفهوم املرونة يتسم بدرجة من وإذا كان كل من الوضوح والثقة أساسيان يف 
التعقيد، فإذا ما بدأ املفاوض مفاوضاته متشددا متمسكا مبوقفه وصف ابجلمود، وإذا ما أبدى قدرا كبريا من املرونة فإنه 

اف للمزيد من سوف يفهم من قبل األطراف األخرى أبنه ضعيف، وغالبا ما يصبح ذلك مدعاة لطلب هذه األطر 
 التنازالت.
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والبد أن نشري هنا إىل أن كال املوقفني ميثل موقفا تفاوضيا متطرفا، فالتشدد لن يساعد على بدء املفاوضات والسري 
يف العملية التفاوضية، مثلما أن املرونة غري احملدودة سوف لن توفر اجلو التفاوضي العقالن الذي ميكن أن يتم يف إطاره 

املصلحة املشرتكة، وهلذا، فإن على املفاوض أن يوضح موقفه ابلشكل املناسب، وأن يبدي القدر املعقول   حتقيق قدر من
 من املرونة والذي جيب أن خيتلف ابختالف أولوية وأمهية املوضوع قيد التفاوض. 

يني اللذين تنطوي إن املوقف التفاوضي يؤثر بشكل كبري على كل من احملتوى والطريقة )اللذين مها البعدين االتصال
 عليهما عملية عرض املوقف(. 

فإذا كان املوقف التفاوضي يتسم ابملساومة الشديدة، وهو موقف موجه، فإن األمر يقتضي حجب بعض املعلومات 
عند التعبري عن املوقف، ومن انحية اثنية، إذا كان املوقف التفاوضي يتسم ابلسعي املشرتك حلل املشكالت فرمبا اقتضى 

 قدرا أكرب من الوضوح والصراحة وذلك من أجل استمالة الرغبة واالستعداد لتوضيح السبل واإلمكانيات. األمر  

هناك جمموعة من املبادئ اليت جيب أن تضبط عملية عرض املفاوض ملوقفه يف البداايت األوىل للتفاوض )جولة 
 البداية(، وفيما يلي عرض هلذه املبادئ: 

 ف اآلخر على فهم املوقف * املبدأ األول: مساعدة الطر 

إن الفهم هو اهلدف الرئيسي لالتصال واحلوار، ولن يكون ابإلمكان الوصول إىل صفقة معينة ما مل يتمكن الطرف 
املفاوضات من تفهم املوقف وتفهم األمور األساسية اليت ينطوي عليها، ورمبا كان من الضروري، يف بعض اآلخر يف  

املعلومات احمليطة ابملوقف، إال أن املعلومات املطروحة حول املوقف جيب أن تكون مفهومة األحيان، حجب بعض  
 وواضحة.

 إن الغموض وااللتباس ميثالن عنصرا سلبيا يف املفاوضات، فالغموض يثري الريبة والشك، كما أنه يسبب الرفض. 

 املالحظات والوصااي التالية جديرة ابالهتمام: وضمن اإلطار املنهجي يف السعي لزايدة فهم اآلخرين للموقف فإن  

 حماولة جعل الصياغة اللغوية والتعبريية بسيطة وسهلة  - 1

 جعل ما يقدم من عروض واضحا وحمددا  - 2

 التسجيل الكتايب لكل ما يقدم من عروض للتأكيد والتوثيق  - 3
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 ترتيب املوضوعات على أساس أولوايهتا   - 4

 كن قبوهلا ابلنسبة لكل موضوع من موضوعات التفاوض حتديد احلدود الدنيا اليت مي   - 5

 اإلجابة على األسئلة املشروعة بصراحة   - 6

 استخدام اللغة واملنطق الذي تستخدمه األطراف األخرى يف املفاوضات   - 7

 استخدام أسلحة التأثري ووسائل الضغط املتوفرة بطريقة عادلة وبشكل مربر   - 8

 املفاوضات طرح مجيع املوضوعات على مائدة    - 9

 إرسال عالمات رفض بني احلني واآلخر، وعدم إعطاء االنطباع ابملوافقة على كل ما يطرح  - 10

 التحقق من مدى فهم األطراف األخرى للموقف   - 11

 * املبدأ الثاين: عدم إعطاء أو طلب أية معلومات بال مقابل

ه يف العرف الدبلوماسي. فإذا كانت أطراف إن إعطاء املعلومات بشكل غري متوازن وغري منضبط أمر غري مرغوب في
التفاوض األخرى تعلم عن موقفك أكثر مما تعرفه أنت عن مواقفها، فإن ميزان القوى يكون لصاحلها، والعكس صحيح 
أيضا، فاملعلومات متثل قاعدة قوة هامة يف املفاوضات وهلذا فإن النمط املطلوب هو اتصال متوازن تتم من خالله عملية 

 متوازنة للمعلومات.  مبادلة

إن التوازن يف تبادل املعلومات من شأنه أن يساعد املتفاوض من الناحية اجلوهرية والنفسية، فكل األطراف املتفاوضة 
حتتاج إىل مستوى من املعلومات من أجل الوصول إىل صفقة حتقق هلا املصلحة املشرتكة، وعملية تبادل املعلومات من 

 زمة للوصول إىل هذا اهلدف. شأهنا أن تبين الثقة الال

 املبدأ الثالث: جعل عملية الوصول إىل حلول وسط أمرا ممكنا 

متثل حلول الوسط جوهر العملية التفاوضية، ولكي ميكن الوصول إىل صفقة حتقق رضا اجلميع، فإن كل طرف جيب 
املشكلة اجلوهرية يف املفاوضات تتمثل يف أن يكون مستعدا لالبتعاد عن املوقف الذي ابتدأ منه. وميكن القول إن  

 إمكانيات استمالة التحرك حنو االتفاقية اليت ترضي كافة األطراف وتشجيع هذا التحرك وضبطه.
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وابلرغم من أن التحركات احلقيقية أتيت متأخرة وليس يف بداية املفاوضات، إال أن بعض التصرفات يف البداية ميكن أن 
 ل الوسط. تساعد يف الوصول إىل احل

واملقصود هنا االستعداد للتخلي عن املوقف   – ومن اجلدير ابالنتباه، أن املفاوض، وهو يتبىن منهجيته يف هذا اجملال  
 عليه أن يتمسك ابلوصااي التالية:   –االبتدائي  

 طرح املوضوعات يف إطار يسمح ابحلل الوسط   - 1

 األهداف   الرتكيز على األهداف وليس على الوسائل اليت توصل إىل  - 2

 شرح املوقف إبجياز   - 3

 إعطاء فرصة كافية للمساومة   - 4

 إبداء الرغبة واالستعداد للتحرك إىل األمام إذا قامت األطراف األخرى بذلك   - 5

حتديد القيمة التبادلية للموضوعات، وتعرف القيمة التبادلية أبهنا "القيمة اليت ميكن أن يقدمها أحد األطراف   - 6
 تنازالت ميكن أن يقدمها طرف آخر"، وحيدد هذه القيمة عامالن رئيسيان مها: مقابل  

 قيمة وأمهية التنازل ابلنسبة للطرف اآلخر   - أ

 تكلفة التنازل ابلنسبة لك  -ب

عدم اإلحلاح يف تقدمي العرض، إذ من شأن ذلك أن يقلل من صدق الدعوى، ورمبا يؤدي ذلك إىل االعتقاد أبن   - 7
 خطأ ما.  العرض ينطوي على

إعطاء األطراف األخرى فرصة التعبري عن مواقفها، مع حماولة اإلصغاء ملا تقول، وبعدها ميكن استخدام ما كانت   - 8
 تلك األطراف قد قالته كوسائل يف إقناعها. 

 االبتعاد عن وضع الشروط املسبقة وهي التصرفات اليت يرى أحد األطراف ضرورة قيام األطراف األخرى هبا قبل  - 9
بدء املفاوضات. وتسبب الشروط املسبقة اإلحراج ألطراف التفاوض، كما تولد لديهم الشعور ابملهانة، وهلذا فإهنا تكون 

 مرفوضة من قبل مجيع األطراف.
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استمالة وتشجيع األطراف األخرى على تقدمي التنازالت واملثال التقليدي يف هذا الصدد هو ما حصل أثناء   - 10
انية، حيث طلب احللفاء إبصرار من الياابن وأملانيا التسليم وبدء املفاوضات، وملا مل يكن هلاتني الدولتني احلرب العاملية الث

أية مطالب ميكن جنيها من املفاوضات فقد استمرات ابلقتال وقتا طويال حىت بعد هزميتهما، وقد أدى هذا الشرط إىل 
 ل أوراب الشرقية.مزيد من الضحااي بني األمريكيني، ومكن روسيا من احتال

 * املبدأ الرابع: جتنب اخلوض يف التفاصيل 

إن دخول املفاوضات يف أمور تفصيلية من شأنه أن يساعد األطراف األخرى على االستفادة من املعلومات اليت قد 
وقوع فيه، فرمبا تفصح عنها، ورمبا استخدمتها يف االجتاه املضاد. فالكالم الكثري يزيد من احتماالت اخلطأ ويؤدي إىل ال

 يكشف احلديث عن جوانب سلبية يف موقف املفاوض تكون األطراف األخرى هلا ابملرصاد وتتخذها مادة للهجوم عليه. 

 * املبدأ اخلامس: حماولة صياغة املوقف بثقة 

يتوقعه منه الغري فإن مييل األفراد إىل عمل ما يشعرون أنه متوقع منهم، وإذا قام طرف ما ابلتصرف ابألسلوب الذي  
األطراف األخرى سرتفضه، وإذا تصرف بشكل يوحي حباجته أو استعداده لتحسني عرضه فإهنم سيطالبونه ابملزيد من 

 التنازالت.

 وعموما فإن على املفاوض العمل ضمن املنهجية التالية: 

 جتنب االصطالحات والعبارات الضعيفة أو الغامضة   - 1

 عي احلديث بثقة وبشكل طبي   - 2

 النظر إىل عيون األطراف األخرى بشكل طبيعي مريح   - 3

 عدم توجيه أسئلة مثل:" كيف ترون ما أقدمه من عرض"، فإن ذلك يستملي النقد والرفض  - 4

 * املبدأ السادس: ترتيب األقوال والتصرفات يف جدول زمين

ضي، فال جيوز التحدث عندما يكون اآلخرون يعترب التوقيت املناسب عامال هاما ومؤثرا يف حتديد فاعلية املوقف التفاو 
غري منتبهني، فإن يف ذلك مضيعة للوقت ومدعاة لإلحباط، وهلذا فالتوقيت املناسب أمر هام، والسرعة يف القيام 
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ابلتصرف سيقود اآلخرين إىل إدراك وجود شغف لدى املفاوض الذي يقوم هبذا التصرف، ومن أجل ذلك فإنه يفضل 
 يت تقول بضرورة اإلصغاء ملا يقال واحلديث عندما يكون لدى األطراف األخرى رغبة يف االستماع. التمسك ابلوصية ال 

إن الوقت املفضل للحديث هو الوقت الذي يعقب حديث اآلخرين وتقدميهم ملا يعرضون، فذلك سوف يساعد على 
أن من شأن ذلك أن يساعد يف ختطيط فهم نواايهم وتوقعاهتم بل وأولوايهتم، وهذا أمر هام يف العرف التفاوضي، كما 

التكتيكات واملناورات املناسبة ملواجهة مواقفهم وهلذا فإن حديثهم جيب أن يكون فرصة تعلم للمفاوض ويستطيع من 
 خالله مواجهة األطراف األخرى.

 وضمن هذا املبدأ فإن عليك كمفاوض أن تعمل ما يلي: 

 احلرص على أن ال يكون عرضك أوال   - 1

 انورهم يف طلبك ملا تريد  - 2

 حلل ما تقدمه األطراف األخرى من عروض قبل الرد عليها  - 3

قدم عرضك على فرتات، فعند تقدميك جلزء من عرضك، انتظر ردود أفعاهلم قبل أن تقدم اجلزء التال، فردود   - 4
خيا يف اجلزء التال، أفعاهلم قد تساعدك على تكييف عرضك األول، فإذا كانت ردودهم سلبية فحاول أن تكون س 

 والعكس صحيح. 

إن تطبيق املبادئ الستة السابقة ومراعاة ما تنطوي عليه من مضامني واعتبارات، من شأنه أن يؤهل املفاوض ويدعم 
قوته على التفاوض يف املراحل املتقدمة، ويزيد من استعداده ملواجهة ما ميكن أن تفرضه من معطيات وما تستلزمه من 

 متطلبات.

 ثا: التعرف على مواقف اآلخريناثل

ا نستكمل وهبذ اآلخرين،  الواجب الثالث بعد خلق اجلو املناسب وعرض وتوضيح املوقف هو التعرف على مواقف  
 مستلزمات اجلولة األوىل من املفاوضات. 
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لقيام هبا يف إن معرفة وفهم املفاوض ملواقف األطراف املفاوضة األخرى من أهم الواجبات اليت ينبغي على املفاوض ا  
مرحلة بدء املفاوضات، وإال فإنه سوف ينقاد إىل تقدمي تنازالت رمبا يكون مثنها غاليا ابلنسبة له، وليست ذات قيمة 

 ابلنسبة لبقية األطراف. 

إن املعرفة والفهم الدقيق ملواقف األطراف األخرى يوضح املسار الصحيح للمفاوضات، ويف هذا السياق فإنه على 
 يق املبادئ التالية: املفاوض تطب

 عدم االنشغال مبوقفه، والرتكيز على مواقف اآلخرين، فاملفاوض يعرف ابلطبع موقفه متاما.   - 1

 فهم واستيعاب مواقف األطراف األخرى بشكل اتم، وبشكل خاص عروضهم األولية.   - 2

 فهم الكيفية اليت تطرح هبا األطراف األخرى مواقفها.   - 3

 اإلقالل من احلديث.   - 4

تقرير ما إذا كان من الضروري مناقشة عرضه بشكل كامل أو على أجزاء، وضمن هذه التوصية فإن عليه مراعاة   - 5
 ما يلي: 

 إذا كان اهلدف ماليا، فيجب مناقشة العرض بندا بندا.   - أ

 إذا قدم عرضا متكامال فعليه أن يناقش بشكل إمجال.  -ب

 و سرعة البديهة، فعليه مناقشة العرض ابلتفصيل.إذا توفرت لدى املفاوض املعرفة الكافية أ  - ج

 املساومة:   -4
هو حتديد الفجوة بني مواقف املفاوضني، أي املسافة بني موقف  –بدء التفاوض    –من أبرز أهداف املرحلة الثانية 

 كل مفاوض ومواقف املفاوضني اآلخرين. 

 اجب الرئيسي له يف بداية التفاوض. ولذلك فإن قيام املفاوض بتحديد موقفه ومواقف اآلخرين يعترب الو 

أما يف مباراة منتصف التفاوض، فإن الواجب الرئيسي للمفاوض هو أن حياول التحرك لسد الفجوة دون أن يقوده 
 هذا التحرك إىل صفقة فارغة. 
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التفاوض، وكلما كانت هذه واحلقيقة أنه ميكن عزو هذه الفجوة إىل املواقف األولية اليت يطرحها املفاوض يف بداية  
املواقف متشددة، كلما بدا ألطراف التفاوض أن الوصول إىل اتفاق هو أمر مستحيل، وأن الفجوة بني مواقف تلك 

األطراف واسعة وال ميكن جتسريها، وهلذا فإن مباراة منتصف التفاوض ترتكز على إسرتاتيجية التحرك لتضييق الفجوة 
 املطاف. وصوال إىل االتفاق يف هناية  

ونظرا ألن كل طرف يف التفاوض سيحاول تعظيم املكاسب اليت ميكنه احلصول عليها من خالل التفاوض، فإن مبدأ   
 املساومة هو البعد األساسي يف حتركات املفاوض لتضييق الفجوة وتطوير احلوار وصوال إىل اتفاق.

ى استكشاف مواقف بعضها البعض بصدد وإذا كانت مرحلة بدء املفاوضات قد ساعدت األطراف املتفاوضة عل
املوضوعات والقضااي املطروحة، واالعرتاف هبذه املواقف، وابلتال حتديد جماالت االتفاق وجماالت االختالف، فإن مرحلة 

املساومة سيصار فيها إىل حتليل اخلالف وحتديد أسبابه، وعليه، فإن املساومة سوف تكون هي املنهجية اليت تنتهجها 
 ف املتفاوضة يف هذه املرحلة. األطرا

 وعموما، فإن هناك ثالثة واجبات أساسية على املفاوض إجنازها يف هذه املرحلة: 

 توفري الزخم الالزم للتفاوض   - 1

 احملافظة على زخم التفاوض   - 2

 مراقبة وتوجيه الزخم   - 3

والتكتيكات اليت جيب مراعاهتا من أجل وإلجناز كل واجب من هذه الواجبات الثالثة، فإن هناك جمموعة من املبادئ  
 دفع الزخم التفاوضي واإلبقاء على روح احلوار. 

 ونستعرض فيما يلي أهم هذه املبادئ اخلاصة بكل واجب من تلك الواجبات. 

 الواجب األول: توفري الزخم الالزم للمفاوضات   -

لوصول إىل االتفاق املنشود طاملا بقيت إن أطراف التفاوض جيب أن تكون على يقني أبنه لن يكون بوسع أي منها ا
 بعيدة عن بعضها وغري قادرة على دفع احلوار إىل األمام. 
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وملا كان القصور الذايت هو صفة رئيسية للمفاوضات، فإن ذلك يعين أن التفاوض إن مل حتركه أطرافه فلن يتطور، لذا 
واجب يتسم بدرجة من التعقيد، نظرا لتعددية أطراف فإن الواجب األول هنا هو بدء التحرك، واجلدير ابلذكر أن هذا ال

التفاوض، وضرورة قيام كل من هذه األطراف ببدء التحرك. وهنا، البد أن ندرك أن املداخل املتشددة غري مرغوب فيها، 
كما أن اإلصرار على أن يكون أحد األطراف هو البادئ ابلتحرك يتعارض مع روح الوسطية اليت جيب أن تسود 

ضات، كما أنه يزيد األطراف األخرى صالبة وعنادا، ورمبا فضلت بعض األطراف عدم االستمرار يف التفاوض املفاو 
يف عملية التفاوض، واحلواجز اليت  وخسارة الصفقة على القيام ابحلركة األوىل. إن هذا يشري إىل األبعاد النفسية العميقة

 تقيمها هذه األبعاد. 

ات املتعددة األطراف، حيث تتعدد املوضوعات وختتلف أولوايت األطراف بشأهنا، فإن ومن املالحظ، أنه يف املفاوض
الصفقة املناسبة هي تلك اليت حتقق منافع لكافة األطراف، حيث جيب أن تفي أبولوايهتا، وهلذا فإن التنازالت األوىل 

ل أولوية ابلنسبة ألحد األطراف يف حني ميكن أن حتدد اجتاه التحركات الالحقة، فعلى سبيل املثال: إذا كان السعر ميث
تكون شروط التسليم مسألة ليست ذات صلة، فإن التنازل الذي ميكن أن يقدمه هذا الطرف جيب أن يكون على شروط 

 التسليم ال السعر. 

من شأنه أن يرسل إشارة إىل األطراف األخرى بعدم أمهية السعر  إن تقدمي تنازل على موضوع ذي أولوية )السعر(
ابلنسبة للطرف املرسل )الذي يقدم التنازل( وسيقوده ذلك ابلتال إىل بداية لطريق خاطئ، وهلذا فإن على املفاوض أن 
يتفحص املواقف األولية لكل من األطراف األخرى، وأن حيدد لنفسه اجتاهات التحرك اليت جيب أن يسري فيها إزاء كل 

 د املفاوضات ابلزخم املطلوب. موقف. إن حتركه ضمن هذا اإلطار من شأنه أن مي 

إن توفري الزخم املناسب للمفاوضات ليس ابملهمة السهلة، وهلذا فإن على املفاوض واجبا يف هذا االجتاه، أال وهو 
خلق الشعور أبمهية وضرورة هذا الزخم، فكل من األطراف املتفاوضة جيب أن يتمالكه الشعور بضرورة حتريك وتطوير 

هذا الشعور املشرتك أن يولد الدافعية احلركية يف املفاوضات وميدها ابلزخم املطلوب الستمراريتها    املفاوضات. إن من شأن
وحيويتها. والتحرك اجلوهري هو الذي يؤثر دائما يف هذا الشعور، كما أن هناك عوامل أخرى ميكن أن تؤثر فيه، فعلى 

ال يولد لديها الشعور بوجود تقدم ما، وذلك بسبب   سبيل املثال، قد تقوم بعض األطراف بتقدمي تنازالت، ولكن ذلك
شعورها أبن التنازالت اليت قدمتها األطراف األخرى ال معىن هلا، وعلى العكس من ذلك، فإنه حىت بدون تقدمي 

تنازالت، فقد يتمالك أطراف التفاوض الشعور أبهنم قد حققوا تقدما ما، ورمبا متثل ذلك يف إحساسهم أبن مستوى 
 التفاهم والثقة املتبادلني قد حتقق، وهذا كفيل بدفع املفاوضات إىل األمام وإعطائها الزخم املطلوب.   أعلى من
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وتعتمد األساليب والتكتيكات املستخدمة عادة لتوفري الزخم الالزم للمفاوضات على االسرتاتيجيات اليت تتبناها 
اهر هو الذي يستطيع الكسب من خالل التهديد، ولكن أطراف التفاوض، فعلى سبيل املثال، يعتقد البعض أن البائع امل

هذا املدخل رمبا يكون جمداي يف التعامل مع أفراد يتصفون بضعف الشخصية يف حني يبدو لكثري من الناس أنه يعطي 
 نتائج عكسية متاما. 

ويعترب )التعاون( املدخل احلواري األفضل يف كثري من مفاوضات األعمال، حيث يساعد أتكيد املصاحل املشرتكة 
واالستعداد لتبادل التنازالت على دفع الزخم إىل األمام. ومع ذلك، يعترب الكثري من املفاوضني أن هذا االجتاه من جانب 

ض أن يدرس ويفهم طبيعة وسيكولوجية األطراف األخرى ومن مث املفاوض ميثل عالمة ضعف، وهلذا فإن على املفاو 
 يتعامل معها يف ضوء ذلك. 

وعموما، فإن هناك جمموعة من األساليب املساعدة يف توفري الزخم املطلوب للمفاوضات يف كثري من األوضاع على 
 الرغم من أن بعضها جيب أن يؤخذ حبذر، ومن هذه األساليب: 

 معوقات الزخم.تعرف على   - 1

 حاول تكملة الواجبات اخلاصة ببداية املفاوضات.   - 2

 راجع التحليل املوقفي ألطراف التفاوض ومتعن يف إسرتاتيجيتك للتفاوض قبل التحرك.   - 3

 جتنب االستفزازات الشكلية وحاول الرتكيز على األمور اجلوهرية.  - 4

 .ال تصر على أن يكون الطرف اآلخر هو البادئ ابلتحرك  - 5

 قدم تنازالت مشروطة.   - 6

 حاول الوصول إىل اتفاق على املبادئ.   - 7

 جتاوب مع أولوايت األطراف األخرى حىت يصنعوا املثل.   - 8

 حاول أن تكون منسجما يف أقوالك وحتركاتك.   - 9

 أقرن ما تقدمه من تنازالت بقدر من التأثر حبيث تبدو هذه التنازالت قاسية ابلنسبة لك.  - 10
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 شياء كثرية مثل )سلع أو خدمات( كبدائل لطلبك بتخفيض السعر.طالب أب - 11

 اعتمد على نظام أولوايت مرن ميكنك من التقدمي والتأخري يف عرض املوضوعات.   - 12

 النزر اليسري من التنازالت. قدم    - 13

خرى، وال تعامل مع املوضوعات املطروحة للتفاوض بتسلسل منظم يعطيك فرصة التعامل معها واحدة بعد األ  - 14
 تتعامل معها ككل، ألن من شأن ذلك أن يفقد احلوار زمخه.

 طالب بتطبيق وسيادة مبدأ تبادلية املنافع والتعامل ابملثل. - 15

 ومع ذلك، فإن هناك ثالثة معوقات أساسية للزخم التفاوضي هي: 

 خوف التفاوض من التمادي يف التنازل   - 1

 واإلحراج خوف املفاوض من اخلجل    - 2

 اعتقاد املفاوض أبنه أكثر عقالنية ومنطقا من اآلخرين.   - 3

وإذا  كان من السهولة فهم املعوقني األولني، فان األمر حيتاج إىل بعض التوضيح ابلنسبة للمعوق الثالث، فمما ال      
نه وبني اآلخرين. فكل واحد منا شك فيه أن ميل الفرد إىل املبالغة يف التقييم أحياان يعيق الكثري من الفهم املشرتك بي

حياول أن يرشد منهجيته وجيد هلا من املربرات الكثري، واعتقاد الفرد يرشد منهجيته وعقالنيتها مبين على أساس ميله 
الطبيعي لتأكيد ذاته الذي ميثل إحدى االسرتاتيجيات النفسية اليت نستخدمها كأفراد يف سعينا حنو السمو األخالقي 

ني( وحناول يف الوقت نفسه االنتقاص من تقييمنا لآلخرين لتدعيم وتعزيز املكانة النسبية اليت نسعى إىل )لنبدو مثالي
 احتالهلا يف اجملتمع الذي نعيش فيه. 

وهكذاـ، فإن كثريا من معوقات الزخم التفاوضي إمنا هي حواجز نفيسة، وكلما كان املفاوض قادرا على فهم طبيعة 
 ل، فإنه يستطيع أن يقدر آاثرها، ويتمكن ابلتال من وضع التكتيك املناسب يف االجتاه املناسب. وديناميكية هذه العوام

واجلدير ابلذكر، أنه كلما كان املفاوضون راغبون يف التفاوض وزاد استعدادهم لقبول املفاوضات، وهيئوا أنفسهم هلا، 
ة اإلدراكية بينهم، وهذه من شأنه أن يشدهم أكثر فإهنم يستطيعون التغلب على هذه احلواجز النفسية وتضييق الفجو 
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فأكثر إىل التفاوض واحلوار وحيفز لديهم الدافع والرغبة يف استمراره، وهو ما يساعد على دفع أطراف التفاوض إلعطاء 
 املزيد من الزخم للحوار، ويقلل من الفجوة اإلدراكية بينهم.

 التفاوض الواجب الثاين: احملافظة على زخم  

من مصلحة كل طرف من أطراف التفاوض اإلبقاء على زخم املفاوضات وذلك من أجل الوصول إىل اتفاق، واألكثر 
من ذلك أن حرص هذه األطراف على هذا الزخم واحملافظة عليه يزدادان مع التطور يف املفاوضات، حيث يصبح كل 

 ل السابق له من حيث أثره النفسي وتكلفته. تنازل يقدم أكثر صعوبة على الطرف الذي يقدمه من التناز 

وهكذا فإن أتثري كافة عوامل التنازل يرتافق مع سري املفاوضات قدما، بل إن بعض عوامل التنازل هذه تزداد يف 
أتثريها، حيث يتمالك كل طرف الشعور أبنه كان أكثر عقالنية من غريه، كما يتمالكه اخلوف من املفاوضات وما ميكن 

عنه ابإلضافة إىل قلقه من ردود الفعل اليت ميكن أن تثريها جمرايت احلوار لدى األفراد أو املؤسسة أو الدولة أن تتمخض  
 اليت ميثلها ذلك الطرف. 

 وعموما، فإن هناك عامالن رئيسيان حيددان مدى الزخم التفاوضي ومها: 

 القصور الذايت للتفاوض.   - 1

 حجم املعلومات املتاح لكل طرف.   - 2

ويلعب عنصر القصور الذايت الذي تتصف به طبيعة املفاوضات دورا كبريا يف احملافظة على الزخم التفاوضي منه يف 
توفري هذا الزخم، وذلك ألن القصور الذايت يتحول إىل قوة دفع مع ديناميكية وحركة العوامل املؤثرة فيه، ونضرب يف هذا 

أن عملية دفع السيارة ابليد تصبح أسهل بعد حركة السيارة منها   الصدد مثال ابلسيارة عندما تتوقف، حيث نالحظ 
عندما نبدأ يف عملية الدفع، إذ تصبح قوة الدفع الالزمة للمواصلة أقل من اليت استلزمتها عملية الدفع األوىل، وهكذا 

فيما بعد يسري مبعدالت   املفاوضات، ففي حني تصل عملية توفري الزخم إىل حد االستعصاء يف بداايته األوىل، فإن تطوره
 أسرع، وتتوىل دافعيته الذاتية يف استمالة حركات أسرع من جانب املفاوضني. 

كذلك تلعب املعلومات، واستمرار تدفقها إىل الطرف املفاوض ابنتظام دورا هاما يف اإلبقاء على زخم املفاوضات، 
قف عملية التفاوض جلمع مزيد من املعلومات لتربير فقد تصبح الفجوة املعلوماتية يف موقف املفاوض سببا كافيا له لو 

 مواقفه وتكتيكاته التالية.. وهكذا..
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يعتمد التفاوض يف طبيعته على نظام للتغذية الذاتية، فبمجرد البدء فيه فإن حركة للتغذية الدائرية تبدأ يف نشاطها، 
 وتستمر بسهولة أكرب فأكرب. 

يت ميكن أن تساعدك كمفاوض يف اإلبقاء على احلركة األمامية للتفاوض واحلقيقة، إن هناك جمموعة من األساليب ال
 وصوال إىل النهاايت املرغوبة. 

 ومن هذه األساليب ما يلي: 

اخلالف وما يرتبط هبا من مشكالت. أكد على كل تقدم يتم إحرازه يف التفاوض وأجل اخلوض يف جماالت    - 1
قي عشرة أخرى بدون تسوية، فحاول الرتكيز على ما مت االتفاق عليه، فمثال، إذا مت االتفاق على ثالثة موضوعات وب 

 وأكد عليه من خالل حماولة صياغته وكتابته.

قابل بعض التنازالت من جانب أصحاهبا ابلشكر والثناء، فالتقدير الذي تبديه إزاء بعض التنازالت اليت تقدمها   - 2
ل من خماوف تلك األطراف وترددها يف االستمرار، وال حتاول أن األطراف األخرى حىت لو كانت صغرية من شأنه أن يقل

تولد لديها الشعور ابلندم، وال تشعرها بكرب تنازالهتا لك، بل حاول مشاركتها يف تقدير وتثمني ما قدمته من تنازالت، 
 واعلم أن الناس يكررون األعمال اليت ينالون عليها الثناء والتقدير.

 ة على التنازل بسهولة: ساعد األطراف املفاوض  - 3

والبد من الفصل بني حيث تتطلب احملافظة على زخم التفاوض تقدير الظرف والدور التفاوضي الذي يلعبه املفاوض، 
شخصية املفاوض والدور الذي يلعبه، وهلذا، فإن على املفاوض أن يتجنب العبارات والكلمات اليت ختدش الكربايء، 

اتركه( من شأنه أن يستميل رفض الطرف اآلخر للعرض حىت ولو كان جذااب أحياان، ومن فمثال استخدام عبارة )خذه أو  
هنا، فإنه ال يفضل استخدام عبارات االستفزاز العاطفي، وتذكر، أن واجبك هو توفري اجلو املشجع لتقدير التنازالت 

 وعزز ذلك ابمليل إىل نفس االجتاه. 

 جتنب الوصول إىل هناايت غري انضجة:   - 4

ل املراحل الوسطى للتفاوض ال حتاول استخدام عبارات مثل: "العرض النهائي" أو "أفضل عرض" أو "كل ما فخال
أستطيع عمله"... ألن مثل هذه العبارات من شأهنا أن حتول احملاورين من احلرص على االتفاق إىل توليد اإلحساس أبن 

 عليهم إما أن أيخذوا ما يقدم هلم أو يرتكوه. 
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غري الناضجة تقلل املصداقية املدركة بني األطراف املفاوضة، فرمبا اضطررت إىل تقدمي بعض التنازالت   إن النهاايت
 بعد أن تكون قد استخدمت عبارة "هذا آخر ما لدي" فعندها سوف تفقد مصداقيتك. 

 برر تنازالتك ابختصار:   - 5

االنطباع حبب اهليمنة، وهذا يقود إىل تقليل دافعية إن عدم تربير ما يقده املفاوض من تنازالت يضعف موقفه، ويعطي  
 التبادل.

 جتنب تقدمي أكثر من تنازل يف آن واحد:   - 6

حاول   فال جيب عليك كمفاوض أن تقدم أكثر من تنازل يف آن واحد، فليس ابلتوال تقدمي التنازالت، ومن هنا، 
 طراف األخرى. احلرص على أن يستميل كل تنازل من جانبك تنازال آخر من جانب األ 

 ال جتادل كثريا بل فاوض بدال من اجملادلة:   - 7

مييل كثري من املفاوضني إىل تسجيل النقاط واملواقف بتوجيه النقد املتواصل إىل الطرف اآلخر. فرمبا استطاع البعض 
خر عدوانيا  كسب اجلدل والنقاش، ولكنه قد خيسر املفاوضات، ألن تكرار توجيه النقد من شأنه أن جيعل الطرف اآل

 ويثري لديه غرائز الدفاع وعدم االستسالم. 

واحلقيقة أن هناك فرقا بني اجلدل والتفاوض، ففي اجلدل غالبا ما تلجأ األطراف املتفاوضة إىل طرف اثلث ليحكم 
 اوضات. بينهما، أما التفاوض فإن احلكم فيه يكون انبعا من التنازالت اليت تقدمها األطراف املتفاوضة أثناء سري املف

 استخدام الصمت حبكمة:  - 8

كثري من الناس يبغضون الصمت، وإذا ما شعرت بضرورته فاجعل منه فرصة لتفكريك أو لتفكري األطراف األخرى، 
 واعمل ابلوصية اليت تقول:"حتل بصمت احلكماء، وحاور حوار العلماء". 

فراد غالبا سحب تنازالت سبق هلم أن ال تسمح لألطراف األخرى ابلرتاجع وسحب التنازالت، حيث حياول األ  - 9
قدموها، ويف بعض األحيان حياولون تقدمي مربرات لذلك، ولذلك حاول أن تذكرهم بتنازالهتم دون أن يتضمن ذلك أية 

 إشارة إىل ما تنطوي عليه تلك التنازالت من أخطاء جتعلهم يندمون عليها. 

 يتطلب الوضع ذلك: حاول إدارة عملية االنسحاب من املفاوضات عندما    - 10
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من املفاوضات أمر ميكن أن حيدث يف أي وقت، فعندما تصل األطراف إىل طريق إن وقف التفاوض واالنسحاب  
 إىل قدر من اإلدارة واحلكمة.   مسدود، فإن االنسحاب من املفاوضات ميكن أن يكون هو احلل، ولكن األمر هنا حيتاج

املفاوضات ال تتم بطريقة تضفي عليها قوة ضغط وأتثري حبيث متد املفاوضات ألن معظم حاالت االنسحاب من  
ابلزخم املطلوب. فبدال من التفكري وبعد النظر فيما ميكن أن يرتتب على وقف التفاوض من عواقب، يستسلم املفاوضون 

 لغضبهم ورغبتهم يف التخلص من حالة التوتر اليت تنتاهبم.

 ن املفاوضات جيب أن ختضع ملعايري حكيمة منها: وهلذا، فإن عملية االنسحاب م

إذا رغبت يف االنسحاب من املفاوضات فليكن ذلك حبكمة، وأتكد أن قرارك هذه انبع من عقلك وليس من   - أ
 عاطفتك.

إذا انسحب طرف أو أكثر من أطراف التفاوض فال تقفل احلوار، بل أبقه مفتوحا، وساعد على تسهيل العودة  -ب
 إليه.

ا أصر أحد األطراف على االنسحاب فتجنب مواجهته أو إثنائه عن ذلك، وحافظ على شخصيتك وتوازن إذ  - ج
 مواقفك، فرمبا كان إصراره ذلك حماولة للضغط من جانبه للتأثري على سري املفاوضات. 

ك يف جامل الطرف املنسحب حىت النهاية، وحاول السري معه إىل املكان الذي سيغادر منه، وعرب عن رغبت  -د
 استمرار املفاوضات وأسفك على ما قد حصل، فرمبا كانت جماملتك هذه هي السبيل الذي يعود منه إىل املفاوضات. 

يف حالة إعادة فتح احلوار تذكر أن الوضع أصبح ذا حساسية أكثر وأكرب، حيث يكون املفاوض هنا قد وصل   - ه
ذار عن عروضك ومواقفك يف املفاوضات، بل حاول إىل حد يقتضي درجة أكرب من احلرص عليه، وال حتاول االعت

 اجملاملة ابالعتذار عما حصل يف جممله، وإذا أردت أن تكون جمامال خملصا فعرب عن مسؤوليتك جزئيا عما حصل. 

 الواجب الثالث: ضبط الزخم التفاوضي ومراقبته 

املتفاوضني يف حتقيق أقصى مكاسب من ال مناص من وجود تعارض بني حاجة املفاوضات للزخم وبني رغبة  
التفاوض، والتحرك بسرعة غري مدروسة سيزيد من احتمال تقدمي تنازالت ال مربر هلا، والتحرك ببطء يقود إىل تالشي 
الزخم، وهلذا فإن على احملاور أن يطور من األساليب والطرق ما يساعد على ضبط الزخم لإلبقاء على إمكانية احلركة 

 مفاوضات وإيصاهلا إىل هناية مرضية، وقد قلنا سابقا أن العملية التفاوضية متثل مدى ذا حدين مضادين: األمامية لل
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 ميثل االستسالم ويعكس حتركا سريعا من جانب املفاوض يف تقدمي تنازالت غري مربرة.األول:  

 ميثل التصلب والتشدد، ويعكس حتركا بطيئا من جانب املفاوض فيما يتعلق بتقدمي التنازالت.   الثاين:

وكال من قطيب الرحى )االستسالم والتصلب( لن حيققا للمفاوضات الزخم املطلوب. فال االستسالم مرغوب فيه، وال 
عاد عن القطبني، فذلك يوفر للمفاوضات التصلب يساعد على التحرك حنو االتفاق، وهلذا، فإن الوضع األمثل هو االبت

 الزخم املطلوب، ويصل هبا إىل هناايت جديدة. 

 وتساعد الوصااي التالية يف رسم الطريق املناسب: 

 جتنب السري يف اجتاه واحد:   - 1

ولذلك فاالجتاه الواحد يعين إما طلب املزيد من التنازالت من الطرف اآلخر أو تقدمي املزيد من التنازالت من قبلك،  
 حاول السعي يف اجتاهني )خذ وأعط(. 

 ابدأ ابلتحرك مبكرا:  - 2

والنمط الشائع يف معظم أوضاع التفاوض هو أن يبقى املفاوض ساكنا حىت اللحظة اليت تقرتب فيها املفاوضات من 
لى خماطر كبرية الطريق املسدود، وهنا تبدأ األطراف ابلتحرك السريع إلجناز الصفقة. إن هذا النمط التفاوضي ينطوي ع

أبرزها الوصول إىل هناايت غري انضجة، ورمبا محلت يف ثناايها بذورا استمرارية الصراع، إذن فالتحرك جيب أن يكون 
 بسرعة متزنة حتفظ للتفاوض زمخه، وحتقق لألطراف درجات متفاوتة من الرضا. 

 جتنب أن تكون البادئ يف تقدمي التنازالت:   - 3

 الباب أمام مطالبة اآلخرين لك بتقدمي املزيد منها.   ألن البداية يف ذلك يفتح 

 التحرك ببطء احلكيم:  - 4

فالسرعة هي العدو الطبيعي لالنضباط، فكلما أسرعت زاد احتمال خطر عدم التمكن، لذلك حترك مبعدل )موضوع 
 واحد يف وقت واحد( وطالب بعد كل حترك من جانبك بتحرك آخر يف نفس االجتاه من الطرف اآلخر.
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 فكر يف التحرك قبل القيام به:  - 5

فنحن كأفراد نتصرف أحياان بدون تفكري، ورمبا اعتقد البعض منا أنه قد أخطأ صنعا مبا عمل، ومع ذلك نسري يف 
 الطريق اخلاطئ. إن املنطق الذي يطالبنا بضرورة عمل أي شيء ال مضمون له وال معىن. 

 ار بل إهنا لعبة حيكمها قانون الشطرنج.وتذكر أن التفاوض ليس مباراة تتوىل فيها األدو   

 راقب ابهتمام معدالت التحرك أثناء املفاوضات:   - 6

 هناك نوعان من معدالت التحرك يف املفاوضات: 

 أ( معدل التحرك السابق: 

 وهو يوضح السرعة النسبية ألطراف التفاوض يف حتركاهتا السابقة )التنازالت(. 

 الالحق: ب( معدل التحرك املستقبلي أو  

ويوضح مدى السرعة الواجب أن تسري هبا األطراف املتفاوضة حنو االتفاق ضمن مدى املساومة الذي حتدده 
لنفسك. واملطلوب منك كمفاوض إجياد صيغة ما توازن من خالهلا معدل التحرك، وخالفا لذلك فإنك تسري يف الطريق 

 احملفوف ابخلطر.

 هناية املفاوضات:   -5
خرية يف عملية التفاوض أكثر اجلوالت إجهادا، فالتنازالت مؤملة، وضيق الوقت يضغط ابستمرار على تعترب اجلولة األ 

أطراف التفاوض فيزيدها توترا وقلقا، ويسبب هذان العنصران أخطارا جسيمة، وهلذا، فإن الصفة الشخصية العامة اليت 
ب"، فبدون ذلك فإن األمر سينطوي على كثري من جيب أن يتحلى هبا املفاوض خالل اجلولة األخرية هي "هدوء األعصا

 العواطف املمزوجة ابلقلق واليت تصل يف كثري من األحيان إىل نتائج سلبية.

 ولكي ميكن التقليل من آاثر هذا التوتر فإن املفاوض حيتاج إىل ثالثة أنواع من االستعدادات:

 االستعداد النفسي   - 1

 االستعداد املعلومايت   - 2
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 االستعداد الوضعي   - 3

 ابلواجبات األربعة التالية: وعند انتهاء املفاوض من استعداداته النفسية واإلعالمية والوضعية فإنه ينبغي القيام  

 أوال: اختبار احلدود 

 اثنيا: نقل املوقف النهائي حيال كل موضوع 

 اثلثا: استغالل عنصر الوقت 

 إذا كانت ستخرج من املفاوضات خبسارة  رابعا: احملافظة على مشاعر األطراف األخرى وخاصة 

 ونستعرض فيما يلي بعض القواعد اخلطوط العريضة اليت حتكم سلوك املفاوض عند قيامه بكل من هذه الواجبات: 

 أوال: اختبار احلدود

ابلنسبة له سبقت اإلشارة إىل أن التفاوض جيب أن حياول معرفة احلدود اليت ميكن لكل طرف قبوهلا واليت متثل  
 األهداف اليت يرغب يف حتقيقها.

ويف احلقيقة أن هذه احملاوالت من شأهنا أن تساعد املفاوض على تقرير فيما إذا كانت قناعاته اليت يكون قد بناها يف 
 جوالت التفاوض األوىل صحيحة أم جيب تغيريها. 

ناك الكثري مما ميكنك جنيه فإن عليك أن فإذا أوحت لك تصرفات األطراف األخرى وردود أفعاهلا أبنه ال يزال ه
 تراجع مرة أخرى تقديراتك وحتاول تكييف إسرتاتيجيتك التفاوضية يف ضوء التقديرات اجلديدة. 

 ويف إطار حماوالتك الختبار احلدود، حاول االستفادة من القواعد التالية: 

اهل حدودك اليت كنت قد رمستها إذا استطعت حتقيق أية اخرتاقات جديدة )أي حتقيق مكاسب أكثر( فتج  - 1
لنفسك يف اجلوالت األوىل للمفاوضات، وهلذا ال حتاول االكتفاء مبا كنت قد حققته، بل حاول تعظيم مكاسبك حىت 

 النهاايت األخرية. 

وقد يتساءل الكثري من املفاوضني يف النهاية: من الذي يهمه حتقيق املزيد من املكاسب احملدودة؟ إن هذا السؤال  
 ن أن جياب عليه بكلمتني "اإلدارة العليا" للمؤسسة.إن شعارك يف املفاوضات جيب أن يكون "الكثري أفضل". ميك
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حاول دفع األطراف األخرى إىل أبعد حد، طاملا أهنم ال حياولون التصدي أو الرد، مع مراعاة عدم الوصول إىل   - 2
 ي إىل دفع األطراف حنو شفا حرب. التطرف والذي ميكن أن يوصل املفاوضات إىل هناايت سلبية تؤد

وإذا كان هذا املدخل مألوفا يف العرف الدبلوماسي فإن هذا األسلوب الضاغط غري مرغوب فيه يف مفاوضات 
األعمال، وعموما، فإن هناك عالقة عكسية بني اقرتابك من احلدود الدنيا اليت ميكنهم الرضا هبا، وبني مدى املقاومة اليت 

 اء ذلك. ميكن أن يبدوها إز 

حاول استغالل أقصى مدى من اإلجناز، فكثري من املفاوضني ال حياولون بذل املزيد من إمكانياهتم، حيث   - 3
ينتهون إىل اتفاقيات مع علمهم أن األطراف األخرى يف التفاوض لديها االستعداد لتقدمي املزيد من التنازالت، وهلذا فإهنم 

 ف األطراف األخرى واليت ميكن أن يستفيد منها أي طرف من األطراف. يتجاهلون تلك الفجوة بني مواقفهم ومواق

اخترب افرتاضاتك، فقد تكون خاطئة، وإذا كانت كذلك فرمبا حققت الكثري مما ميكنك احلصول عليه، وهلذا   - 4
 حاول دائما دفع األطراف األخرى إىل حدود أبعد من تلك اليت تتوقعها. 

به عالنية، فإذا كانت األطراف األحرى قد قبلت صراحة بعروض قد قدمتها، فال   ال تقدم عروضا أكثر مما قبلوا  - 5
 تقدم املزيد، ألهنم لن يثيبوك على حسن صنيعك معهم. 

، فإذا الحظت أن املفاوضات رمبا تصل إىل طريق مسدود، فحاول لوح بنوع من التهديدات )غري االستفزازية(  - 6
خالله األطراف األخرى بضرورة التحرك. ولكن هذا التهديد ال جيب أن ينطوي التلويح مبستوى من التهديد تشعر من  

على االستفزاز فمثال، بدال من القول أبن هذا هو عرضي الـأخري، فإما أن تقبلوا به وإما أن ترتكوه، قل هلم أنين آسف 
 لعدم وصولنا إىل االتفاق املنشود، ولكنين آمل يف أن نتمكن من ذلك يف وقت الحق. 

أقبل عرضهم األخري إذا كان ضروراي، فإذا كان ما يعرضونه عليك يقع ضمن املدى الذي ميكنك قبوله، وكان   - 7
ذلك هو آخر ما ميكنهم تقدميه، فاقبل ذلك، فأنت تريد الفوز، ولكن فوز الوصول إىل اتفاق يرضي األطراف كلها، رمبا 

 كان أفضل من عدم الوصول إىل اتفاق أبدا. 
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 نقل املوقف النهائي حيال كل موضوع اثنيا:  

إن أحد واجباتك اهلامة يف اجلولة األخرية هو العمل على تعريف األطراف األخرى حبدودك النهائية بصدق ال يقبل 
 التأويل أو اللبس، إن إحياءك هلم حبدودك وتسهيل ذلك عليهم، من شأنه أن يعجل يف النهاية والوصول إىل االتفاق. 

ى توصيل حدودك النهائية إىل علم األطراف األخرى سيجعلهم حياولون ممارسة الضغوط عليك إن عدم قدرتك عل
 للحصول منك على تنازالت أكثر.

إن إعطاء االنطباعات الصادقة عن مواقفك النهائية وحدود ما تقبل به يقطع الطريق على األطراف األخرى وجيعلها 
أن تبين لدى األطراف األخرى اعتقادات وقناعات اثبتة ال تقبل   أكثر رغبة يف الوصول إىل النهاية، وهكذا حاول 

 التسويف أو التشكيك.

 وضمن إطار حماولتك لتحقيق ذلك، اعمل ابلوصااي التالية: 

صعد حماوالتك لتوصيل املفاوضات إىل هنايتها تدرجييا وال تتعجل، فرمبا قادت العجلة إىل عواقب سلبية ال   - 1
 ترغبها.

 اإلهناء بوجود التزام حقيقي من جانبك بذلك. إن أكثر حماوالتك إهناء املفاوضات صدقا هي اربط رغبتك يف  - 2
 تلك املقرتنة ابلتزامك الواضح برفض ما هو أقل من مطالبك. 

 ضع التوقيت املناسب للنهاية املرغوبة.   - 3

 اثلثا: استغالل عنصر الوقت 

رة، فإن الطرف الذي يكون قد قدم الكثري منها حياول التأجيل يف نظرا ملا تنطوي عليه التنازالت النهائية من أمل ومرا
إهناء املفاوضات، وهلذا فإن وضع مواعيد هنائية ميكن أن يضغط على األطراف بضرورة التحرك ويولد لديهم االلتزام 

 بذلك. 
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 رابعا: احملافظة على مشاعر األطراف األخرى 

خبسارة، إن حفظ ماء الوجه ميثل عنصرا هاما يف اجلولة األخرية وخباصة إذا كانت ستخرج من املفاوضات 
للمفاوضات، بل إن الكثري من املفاوضني وخاصة من كان موقفه ضعيفا حياولون التأجيل والتسويف، وهلا احرص على ما 

 يلي:

 وّلد لديهم الشعور أبهنم قد حققوا فوزا.  - 1

 ة وصوال إىل إقفال الفجوة النهائية يف املفاوضات. اعرض تسوية ما تبقى من خالفات إذا كانت بسيط  - 2
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 :رابعالفصل ال

  اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض  
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 الفصل الرابع: إسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض 

 اإلسرتاتيجيات التفاوضية:   -1
واملمارسة والنتائج، فلكل منها دور تقوم به، إن اإلسرتاتيجيات والتكتيكات ما هي إال عمليات متكاملة اهلدف  

وهدف تسعى إىل حتقيقه، وال ميكن االستغناء عن أي منها يف العملية التفاوضية، حبيث ميثل كل منهما ضرورة حتمية 
الزمة حىت يتحقق اهلدف النهائي للعملية التفاوضية، ومن مث فإن أي خطأ يف ممارسة واختيار أي منها، سوف يؤثر على 

ور ونتيجة كل منها بشكل كامل، وأن التصميم اجليد لكل منها أمر حتمي وضروري لآلخر حىت يتحقق هدف العملية د
 التفاوضية. 

 ويف هذا الصدد سوف نتناول اإلسرتاتيجيات والتكتيكات يف فقرتني فرعيتني مها:   

  36اإلسرتاتيجيات التفاوضية: 
العام الذي حيدد الطريق واملسار، ويؤلف القواعد واملنطلقات األساسية للعمل تعترب اإلسرتاتيجية التفاوضية اإلطار  

واملهام التفاوضية. فهي واحلالة هذه خطة العمل األساسية الشاملة اليت خيتارها الفريق املفاوض إلجناز اهلدف التفاوضي. 
إىل تعبئة وجتنيد واستخدام وإدارة وهي أيضا عملية التخطيط للمفاوضات وتوجيهها حنو إجناز األهداف، فهي تنصرف  

كافة اجلهود واألدوات التفاوضية من مادية وغري مادية، للقيام ابلعملية التفاوضية بنجاح. وعندما نتكلم عن املفاوضات 
 :37فإننا نتكلم عن عدة إسرتاتيجيات يستخدمها املفاوضون لبلوغ أهدافهم، وهذه اإلسرتاتيجيات هي 

 )االستنزاف(:إسرتاتيجية اإلهناك    - أ
تعد هذه اإلسرتاتيجية من أكثر أنواع اإلسرتاتيجيات شيوعا واستخداما وعلى كافة املستوايت. وهذه اإلسرتاتيجية  

 :38تقوم على مبادئ رئيسية ثالث هي 
ويعين استنزاف الوقت وتطويل ومد فرتة التفاوض ألغراض يستدعيها ويتطلبها * استنزاف وقت الطرف اآلخر:  

املوقف التفاوضي وحيددها املفاوض نفسه، دون أن يكون هدفه التوصل إىل نتائج تفاوضية حقيقية وأساليب تطويل فرتة 
 التفاوض أتخذ عدة أشكال منها:

 
)التفاوض مهارة إستراتيجية( وهذه التسميات هي: اإلستراتيجية  هناك من يرى تسميات أخرى لإلستراتيجيات التفاوضية على خالف ما جاء بمؤلف  - 36

للمزيد حول هذه اإلستراتيجيات انظر، شوقي ناجي جواد وعباس غالي أبو   –التعاونية، واإلستراتيجية التنافسية، واإلستراتيجية القتالية وإستراتيجية التابع 

 219-215ادر أبو شيخة، أصول التفاوض، ص، انظر أيضا ن 98-95التمن، التفاوض مهارة وإستراتيجية، ص
 . 116، ص1993محسن الخضري، تنمية المهارات التفاوضية، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  - 37
 117-116المرج السابق، ص - 38
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التفاوض حول مبدأ التفاوض ذاته، ومدى إمكانية استخدامه واستعداد الطرف اآلخر للتعامل به، ومدى إمكانية   - أ
  ميكن الوصول إليها.تنفيذه لتعهداته اليت 

 التفاوض حول التوقيت املناسب للقيام ابجلوالت التفاوضية اليت مت االتفاق أو جاري االتفاق عليها.  -ب
التفاوض يف جولة أو جوالت جديدة حول املوضوعات اليت سوف يتم التفاوض عليها واليت تتضمن أجندة   - ج

 التفاوض. 
اليت حددت هلا أولوايت، وتقسيم كل موضوع منها إىل فروع متعددة، التفاوض حول كل موضوع من املوضوعات    -د

 وختصيص جلسة أو أكثر لكل فرع منها.
ويتم استنزاف جهد الطرف اآلخر بصرف توجهاته * استنزاف جهد الطرف اآلخر إىل أشد درجة ممكنة:  

 :39قيمة هلا عن طريق  واهتماماته التفاوضية إىل عناصر القضية التفاوضية الشكلية واهلامشية اليت ال 
إاثرة العقبات القانونية املفتعلة حول كل عنصر من عناصر القضية التفاوضية مثل: املسميات ملواضيع الرئيسية    - أ

والفرعية، وتعبريات اجلمل، ونوع الصياغة للعبارات واأللفاظ، وإاثرة اجلدل حول اللفظ والصياغة وجعله قضية حمورية 
 ومستشاري الطرف اآلخر وإضاعة جهدهم. تؤدي إىل انشغال خرباء 

وضع برامج حافلة لالستقباالت واحلفالت واملؤمترات الصحفية وحفالت التعارف، وزايرة األماكن املقدسة أو  -ب
التارخيية ومناطق الرتفيه، والعمل على إطالة السهرات ألوقات متأخرة، مع العمل على وضع بداية جلسات التفاوض يف 

  ساعات مبكرة. اليوم التال يف 
زايدة االهتمام ابلنواحي الفنية شديدة التشعب كالنواحي اهلندسية، واجلغرافية والتجارية، واالقتصادية، والبيئية،    - ج

 والعسكرية...اخل  
ويتم ذلك عن طريق زايدة معدالت إنفاق الطرف اآلخر، وتكاليف إقامته :  40*استنزاف أموال الطرف اآلخر

مما جيعله يف وضع وأتعاب مستشاريه طول العملية التفاوضية دون حصول ذلك الطرف على عائد يعادل هذه التكلفة،  
ام االحتاد السوفيايت يقبل ما ميلى عليه. وهذه اإلسرتاتيجية استخدمتها الوالايت املتحدة بذكاء يف فرتة السبعينات أم 

السابق، انتهازا ألزمة الغذاء اليت حلت ابلروس يومها، فتقدم االحتاد السوفيايت بطلب للوالايت املتحدة لشراء صفقة قمح 
ضخمة لتعويض اخلسارة والنقص يف هذه املادة، واليت سببتها الظروف املناخية يف املساحات املزروعة قمحا يف مشال 

 :41ة الروس املاسة هلذه املادة اإلسرتاتيجية، فقد عمل األمريكان على ما يليروسيا. ويف ظل حاج
 

 118-117املرجع السابق، ص - 39
 119-118املرجع السابق ص  - 40
 120املرجع السابق، ص - 41



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

108 
 

اشرتط األمريكان قبض الثمن ابلذهب بدال من أي عملة أخرى، وهذا يؤدي بدوره إىل استنزاف رصيد الذهب   - أ
 لدى الروس وإضعافه، مقابل تقوية أرصدة الذهب األمريكية، مما يؤثر على قيمة العملة الروسية سلبا واألمريكية إجيااب. 

 أنه ال يزال متخلفا تكنولوجيا قياسا ابلوالايت املتحدة.  إظهار االحتاد السوفيايت السابق أمام مواطنيه على -ب
إظهار الوالايت املتحدة على أهنا كرمية وسخية حىت أمام أشد أعدائها، وهذا له أتثري يف الرأي العام الروسي جتاه   - ج

 الوالايت املتحدة. 
اليت تدور يف فلكه، مما حيفز تلك   إجبار االحتاد السوفيايت السابق على ختفيض برانمج مساعدته اخلارجية للدول   -د

 الدول إىل النفور من االحتاد السوفيايت السابق، والتقرب من الوالايت املتحدة. 
إشعار املواطن الروسي أبنه خدع من قبل قيادته جراء صدمة مشكلة القمح، واليت هي كفيلة بدفعه إىل إعادة   - ه

يضغط على الدولة لالهتمام أكثر ابلتنمية الغذائية واالقتصادية بدال من حساابته ومواقفه جتاه أجهزة الدولة، ورمبا جتعله  
االهتمام ابإلنفاق على التسلح، وهذا يف النهاية سيضعف االحتاد السوفيايت )السابق( أمام خصمه املتمثل ابلوالايت 

 املتحدة. 
 إسرتاتيجية التشتيت )التفتيت(: -ب

وتقوم هذه اإلسرتاتيجية على أساس التفريق بني أعضاء الوفد املفاوض، من خالل فحص وتشخيص وحتديد أهم 
نقاط الضعف والقوة يف الوفد املفاوض الذي أوفده الطرف اآلخر، وحتديد انتماءاهتم وعقائدهم ومستواهم العلمي والفين 

ىل شرائح وطبقات ذات خصائص حمددة مقدما. وبناء على والطبقي والدخلي )املال(، وكل ما من شأنه أن يصنفهم إ
بني أفراد ذلك يتم رسم سياسة ماكرة لتفتيت وحدة صف وتكامل فرق التفاوض ذاك، وتذويب التماسك واالحرتام  

 الفريق، ومن مث العمل إىل جذب البعض للعمل أو جتنيدهم. 
ىل عدة فروع وجوانب وأبعاد شكلية عديدة، وإضافة وميكن تشتيت الوفد اآلخر من خالل تفريع القضية التفاوضية إ

أبعاد وجماالت وجوانب جديدة إليها، وهذا يستدعي تقسيم الوفد املفاوض إىل عدة فروع ليتوىل كل فرع منها جانبا 
انب وبعدا حمددا، وهذا قد جيعل أحد األبعاد أو اجلوانب التفاوضية اليت ال أمهية هلا موضع اهتمام حبيث يطغى على اجل

 .42األهم يف القضية
 إسرتاتيجية أحكام السيطرة )اإلخضاع(:   - ج

وتعين اإلمساك بكل أطراف املوقف التفاوضي، وجعل الطرف اآلخر مقيد احلركة، حبيث ال يتحرك إال وفق قواعد 
عبارة عن معركة اللعبة التفاوضية اليت رمسها الطرف الذي يتبىن هذه اإلسرتاتيجية. فاملفاوضات حسب هذه اإلسرتاتيجية  
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وتنافس ومباراة بني الفريقني املتفاوضني، وهدف كل طرف فيها السيطرة على العملية التفاوضية وتوجيهها حنو حتقيق 
أهدافه وطموحاته التفاوضية. وتقوم هذه اإلسرتاتيجية على حشد كافة اإلمكانيات اليت تكفل السيطرة الكاملة على 

 : 43ن الفريق مما يليجلسات التفاوض، وهذا يتم إذا متك
القدرة على التنويع، والتشكيل، والتعديل، والتبديل للمبادرات التفاوضية اليت يتم طرحها على مائدة املفاوضات،   - 1

فضال عن إجبار الطرف اآلخر على أن يتعامل مع مبادرة من صنع الفريق الذي يتبىن إسرتاتيجية أحكام السيطرة، ويسري 
 رمسها له. وفق الطريق اليت  

القدرة على احلركة السريعة واالستجابة التلقائية والفورية واالستعداد التام للتفاوض، فور قيام الطرف اآلخر إببداء   - 2
 رغبته يف ذلك، لتفويت الفرصة عليه يف أخذ زمام املبادرة، والسيطرة على عملية التفاوض من أوهلا إىل آخرها. 

يف مركز التابع، والذي عليه أن يبقى ساكنا، انتظارا لإلشارة اليت يطلقها الذي احلرص على إبقاء الطرف اآلخر    - 3
 يتبىن إسرتاتيجية أحكام السيطرة، أو أن تكون حركته ضمن اإلطار الذي مت وضعه ورمسه له.

 إسرتاتيجية الدحر )الغزو املنظم(:  -د
وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية على استخدام أسلوب التفاوض خطوة خطوة وبشكل تدرجيي، ليتحول التفاوض بعد ذلك 

 إىل عملية غزو شامل ومنظم للطرف اآلخر، من خالل السيطرة على مقدرات الطرف اآلخر شيئا فشيئا، وبطريقة                    
 .44ون بعدها يف موضع املتلقي ملا يطلبه الطرف اآلخرمدروسة حىت يتم استنزاف آخر أسباب قوته، ليك

 إسرتاتيجية التدمري لذايت )االنتحار(:   - ه
مما ال شك فيه أن لطل طرف من أطراف التفاوض أهداف وآمال وأحالم وتطلعات، يسعى لتحقيقها من خالل 

املشاكل والعقبات والصعوابت، وكلما زادت املشاركة يف العملية التفاوضية. وحتقيق هذه األهداف قد يواجه بعض  
العقبات والصعوابت كلما زاد اليأس لدى الطرف املفاوض، مما جيعله يف النهاية يتخلى عن كل ما يطمح لتحقيقه، أو 

البحث عن وسائل أخرى جديدة غري مرئية لتحقيق ذلك. فمهمة الفريق املفاوض اعتمادا على هذه اإلسرتاتيجية 
على الفريق اآلخر، وزايدة مستوى املشاكل والعقبات والصعوابت يف وجهه لدفعه إىل الرتاجع  تتلخص يف الضغط

 .45والتخلي عن أهداف التفاوضية، وهذا ما يسمى االنتحار التفاوضي 
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 تكتيكات التفاوض:   -2
سبق القول أن اإلسرتاتيجية أشبه أبساس البناء الذي سيقرر عدد األدوار اليت سرتتفع فوقه، فهي كما أشران خطة 

العمل الشاملة اليت تتضمن حتديد األهداف والسياسات التفاوضية العامة. أما التكتيك التفاوضي فهو جمموعة الوسائل 
 ومبعىن أخر، فإن التكتيك ميثل جدران البناء واحلوائط وتشكيله األلوان   واألدوات والطرق املستخدمة لتنفيذ اإلسرتاتيجية.

اليت ستعطي للمبىن معامله ورونقه. ويف جمال التفاوض فإن التكتيكات تنصرف إىل اإلجراء الوقيت أو اللحظي الذي 
األقل مشوال وحجما قياسا يستدعيه املوقف التفاوضي القائم بني املتفاوضني، ألن التكتيك ميتاز أبنه األقصر زمنا و 

ابإلسرتاتيجية. فالتكتيك خيدم اإلسرتاتيجية ويرتبط هبا ويتبعها. وهذه التكتيكات متعددة وصلت يف جمموعها مخسة 
، ولكننا هاهنا سنتطرق إىل 46ومخسني تكتيكا، أوردها مجيعا الدكتور حمسن اخلضري يف مؤلفه تنمية املهارات التفاوضية 

نتعمق يف تعريف ما سنتطرق إليه، إال ابلقدر الذي يعطينا فهما يتفق وأهداف الدراسة. وهذه عدد منها، وسوف ال  
 التكتيكات هي: 

  تكتيك كسب الثقة واالحرتام املتبادل 
ويقوم هذا التكتيك على قاعدة أساسية يف فن التعامل مع الناس هي: "اكسب خصمك فإن مل تستطع فعليك 

استمر يف احملاولة". وعادة ما تستخدم يف هذا التكتيك اللقاءات غري الرمسية كلقاء النادي أو حتييده، وإذا لك تتمكن  
حفالت الزفاف، وانتهاز الفرصة لتقدمي اهلدااي الرمزية كدليل على الرغبة يف الصداقة والتعاون، وال تقدم اهلدية لتبدو على 

 أهنا رشوة، أو أبي صورة من صورها. 
ا التكتيك على املستوايت السياسية واالجتماعية، إعادة التائهني واملفقودين عرب احلدود من من صور استخدامات هذ 

 قبل دولة إىل دولتهم األم اجملاورة، واملبادرة لتقدمي اهلدااي للناجحني اعرتافا جبهدهم... اخل 
 :47تكتيك إاثرة الشهية أو اإلغراء املادي 

املفاوضات التجارية، فالتنزيالت والتخفيضات التجارية املومسية خري مثال على ذلك، وهذا التكتيك أكثر ما يظهر يف  
حيث يستخدمها التاجر لتصريف الراكد من بضاعته وسلعه ومنتجاته بسعر مناسب وأقل من األسعار اليت كانت تباع 

 هبا من قبل.
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عطاء منظمة التحرير الفلسطينية دولة وميكن أن يستخدم يف املفاوضات السياسية ومثال ذلك: تلويح إسرائيل إب
مستقلة يف هناية املفاوضات، حبيث شكل هذا التلويح تكتيكا إلاثرة شهية املناضل، ومل حيقق شيئا على مدار عدة 

 سنوات نضال مرت. 
  :48تكتيك الطيب والشرير 

 لقوة والعنفوان، بينما سة واواحلمامة"، حيث يتصف الصقر ابلعدوانية والشرا  ويطلق عليه أحياان تكتيك "الصقر

احلمامة ابلوداعة واملساملة واهلدوء والضعف. وأحياان يعرف بتكتيك الذئب واحلمل ملا يتصف به األول، من توصف  
غدر وعدوانية، والثان التصافه ابلوداعة. فهو يقوم على لعب األدوار وتغيريها وتوزيعها حسب ما يتطلبه الظرف 

التكتيك يستخدمه احملققون العسكريون ورجال الشرطة واملخابرات والنيابة العامة يف عمليات التفاوضي. وهذا  
االستجواب والتحقيق املختلفة، ويستخدمه الدائن مع املدين املماطل. وسياسيا تستخدمه الدول لتحسنب صورهتا لدى 

ا ما فعلته الوالايت املتحدة لتحسني شعب من الشعوب بتقدمي املساعدات للمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية، وهذ 
صورهتا لدى الشعوب اإلسالمية، وذلك بتقدمي املساعدات للمتضررين بسبب زلزال إندونيسيا واملد البحري الذي أعقبه 

 .49واملعروف بتسوانمي 

  50تكتيك عكس االجتاه وتبديل املواقف: 
ضية، حيث يعتمد هذا التكتيك على قاعدة تغري يعد عكس وتبديل االجتاهات واملواقف من أذكى التكتيكات التفاو 

املوقف الذي يتبناه الفريق املفاوض وتبديله من موقف متشدد متصلب ومتعنت غري مستعد للتنازل، إىل موقف متعاون 
مرن وعلى استعداد لتقدمي التنازل التفاوضي املطلوب من أجل الوصول لإلنفاق. إن تبديل كلمة "ال" بـ "نعم" أمر ال 

تى بسهولة، فالبد من أسلوب يرتقي ومستوى هذا التبديل، وهذا األسلوب قد أيخذ إحدى األشكال التالية: بيان يتأ
مستوى مساوئ وسلبيات اختاذ القرار الذي يفق وراء "ال" على املدى البعيد، وإن كانت هناك إجيابيات تلوح يف املدى 

ؤال الذي كان متوقعا أن يكون جوابه "ال" من خالل األسئلة اليت القصري، أو طرح أسئلة تتطلب إجابتها نعم، مث زج الس
 تطلبتها إجابة "نعم". ففي هذه احلالة جند الطرف املقابل ال يقاوم بل يقول )نعم( يف النهاية. 
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 أمثلة على التكتيكات املستخدمة يف املواقف املختلفة يف مرحلة االفتتاح  (:6)  اجلدول 
 أمثلة  التكتيك املختار  املوقف  

املفاوضون يعرف بعضهم بعضا،   -1
وحيرتم كل واحد منهم اآلخر. وكانت  

املفاوضات األخرية مرضية لكال  
 الطرفني. 

 
 لطيف، إجيايب 

أسئلة تستهدف توضيح مزااي العمل املشرتك: )لقد كنت تواقا   -
 ملعرفة مدى التقدم الذي حققتموه يف كذا وكذا(

. )كيف  شخصية وديةأسئلة تستهدف إعادة تكوين عالقات  -
 حال األبناء، هل لعبت كرة السلة قريبا؟( 

املفاوضون يعرف بعضهم بعضا،   -2
وحيرتم كل واحد منهم اآلخر. ومل تكن  

 املفاوضات األخرية مرضية. 

 
 
 

 
 لطيف، إجيايب 

 و
 لطيف، سليب 

استخدام عبارات تشري إىل أن املفاوض ستكون لديه مشكلة   -
 فضل مما حققه يف املرة السابقة:  شخصية إذا مل حيقق نتيجة أ

)من األفضل أن أقول لك اي عبد هللا بصراحة، إنين ال أستطيع أن  
أحتمل تكرار ما حصل يف العقد السابق فيما يتعلق بكذا، فإذا كنتا  

 سنصل، آمل أن تكون قد جئت ولديك بعض املرونة(. 
شخصية  )الحظ هنا كيف أن هذا املدخل يطرح املشكلة وكأهنا  

ابلنسبة للمفاوض، وهو يناشد مفاوضي الطرف اآلخر على  
 املستوى الشخصي، ولكن مع بعض التلميح ابلتهديد املبطن( 

املفاوضون يتعارفون فيما بينهم على   -3
املستوى الشخصي، ولكن ال حيرتم  

 بعضهم بعضهم اآلخر  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 قوي، إجيايب 

 و
 قوي، سليب 

لتأكيد املنافع اليت ستتحقق إذا مل يتكرر ما  استخدام العبارات 
حدث يف املاضي، مقرونة ببعض التهديدات إذا مل يستجب  

 اخلصم: 
)أان واثق من أننا مجيعا نريد حتقيق التقدم، ولذا أقرتح نسيان  

املفاوضات السابقة والرتكيز على ما هو حال ومستقبلي، لدينا  
مفتوحة. علينا أن نقرر  عروض بناءة، ولذا أقرتح مناقشتها بعقول 

إىل أين سنذهب. فقد يكون من األفضل أن نرفع القضية إىل  
ول آخر له  مسؤ مستوى أعلى، ونستدعي مدير اإلدارة أو أي  

سلطة أكرب ليتحدث إليك اي سيد "يوسف". إنين أفضل أن ال  
 حيدث مثل هذا. 

املفاوضون ال يعرف أحدهم اآلخر   -4
رف  ، ولكن الطعلى املستوى الشخصي

اآلخر كانت له بعض الصفقات مع 
 املفاوض، وقد اعتربها: 

 مرضية  -أ
 غري مرضية   -ب

 
 

 لطيف، إجيايب 
 
 
 
 

استخدام العبارات اليت تدل على أن املفاوض على معرفة   -
 املرضية. ابلصفقات السابقة 

استخدام األسئلة الستكشاف نقاط االهتمام، واإلشارة إىل   -
العالقات الشخصية القائمة بني مفاوضي اخلصم واألعضاء  

 اآلخرين يف منظمة املفاوض. 
استخدام أسئلة أو عبارات تؤدي إىل إقامة عالقات شخصية،  -

لكنها توضح للخصم أيضا أنك غري راض عن تلك الصفقات اليت  
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لذا فاملفاوض يرغب يف أن ال ينظر إليها  
 اخلصم كسابقة  

 
 لطيف، إجيايب 

 و
 لطيف، سليب 

مع اخلصم، وأنك لن تقبل ابلضرورة شروط املفاوضات    أجريتها
 السابقة. 

اختيار املفاوض قضية أو أكثر ليمارس فيها سلوكا خشنا،   -
لتكون مبنزلة حتذير للخصم أبن املفاوضات لن تكون سهلة هذه  

 املرة، وأنه من األفضل أن يغري موقفه سريعا. 
املفاوضون ال يعرف أحدهم اآلخر،   -5

هناك اتصاالت شخصية حديثة  وليست 
 بني جهيت عمل املفاوض واخلصم. 

 
 

 قوي، إجيايب 

استخدام أسئلة هتدف إال اكتشاف معتقدات ونقاط االهتمام   -
املشرتك لكال الطرفني. وميكن عدم طرح مجيع هذه األسئلة دفعة  
واحدة، بل كلما سنحت الفرصة لذلك خالل فرتات احملاداثت  

 ل املرطبات أو طعام الغذاء أو العشاء. األولية، أو أثناء تناو 
 تتناول األسئلة عادة:   

 مدة خربة اخلصم يف املنظمة اليت يعمل فيها، وحدود مسؤولياته.  -
 املنظمات اليت عمل هبا سابقا، والوظائف اليت شغلها.  -
 اخلربة املهنية.  -
 االهتمامات الشخصية.  -
 األسرة.  -

املفاوض ابإلدالء مبعلومات عن نفسه  وبعد طرح األسئلة، يبادر 
وعن وضعه الوظيفي واالجتماعي، تؤكد نقاط االهتمام املشرتك.  

أما النقاط اليت خيتلف عليها املفاوضون، أو اليت ليست ذات  
 اهتمام مشرتك، فيجب التقليل منها. 

 PVD. (1982), Contract Negotiation Handbook, England: Gower Publishing Co.   MARSH املصدر

 تكتيك التهديد والرتغيب : 
يستخدم هذا التكتيك بكثرة يف العمليات التفاوضية. ففي بعض احلاالت يتطلب هذا املوقف التفاوضي استخدام 

بعض وسائل التهديد يف وجه الطرف اآلخر مثل قطع املفاوضات أو إرجائها أو التغيب عنها، أو عدم حضور جلساهتا. 
وحشد القوات وعمل احلصارات. ويف اجلانب نذارات، وأقصى درجات مظاهر هذا التكتيك استخدام القوة، وتوجيه اإل

اآلخر، قد يتطلب املوقف أو الظرف التفاوضي استخدام بعض وسائل الرتغيب والتشجيع للخصم على االستمرار يف 
 املفاوضات وتوقيع االتفاقيات املطلوبة. 

ها، والوعد بتقدمي املساعدات، أو رفع ومن مظاهره تبيان املزااي واملكاسب اليت ترتتب على استمرار املفاوضات وإجناح
 احلصار إن كان قد فرض، وغريها من هذا القبيل. 
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  تكتيك وضع العراقيل لكسب الوقت 
ويستخدم هذا التكتيك عندما يتطلب املوقف التفاوضي مزيدا من الوقت، كما يستخدم مثل هذه التكتيكات 

 تظار حلني حتسن املوقف، أو التمهيد إلجراء آخر. للتمهيد إلدخال أحد املقرتحات أو املبادرات، واالن
  :تكتيك اإلرهاق اجلسدي 

ويركز هذا التكتيك على إجبار الطرف اآلخر على العمل لساعات تفاوضية طويلة جمهدة ذهنيا وجسميا، وعدم 
الوقت املتاح ألخذ الراحة، إعطائه الفرصة للراحة أو التقاط األنفاس، وذلك بسبب ضيق الوقت املتاح للتفكري، أو ضيق  

حبيث ال يستطيع الرتكيز واملتابعة واالستمرار واإلملام بكل ما هو مطروح على طاولة املفاوضات، وابلتال فإنه غالبا ما 
 يوافق على ما يعرض عليه. 

  :)تكتيك التقابل يف منتصف الطريق )تكتيك احللول الوسط 

د نوع من املالئمة والتوافق بني الطرفني املتفاوضني، الذين تشددا يف ويستخدم هذا النوع من التكتيك هبدف إجيا
مواقفهما التفاوضية وآرائهما املعلنة املتصلبة، واليت يستحيل معها التوصل إىل اتفاق بينهما. وبناء على ذلك يتم حتديد 

إىل حل وسط يرضيهما. ففي  وتشخيص احلدود القصوى واحلدود الدنيا ملطالب الطرفني املتفاوضني، وحماولة الوصول
املفاوضات السياسية والعسكرية واالجتماعية يتم تقييم موقف الطرفني، وإعطاء أوزان ترجيحية مناسبة، وإجراء حساب 

 قيمة املدى التفاوضي واليت هي عبارة عن معادلة تتلخص فيما يلي: 

 القيمة الصغرى   –املدى التفاوضي= القيمة الكربى  

أو أي رقم ميكن تقديره، فتجرى   80أو أي رقم آخر، ونفرض لقيمة الصغرى    100القيمة الكربى=  ولنفرض  
 20=80-100                       املعادلة على النحو التال:

( وهذه تضاف للقيمة الصغرى، أو يتم طرحها من القيمة الكربى، ليصل 10( فيكون الناتج )2يقسم الناتج على )
الغنب أبي منهما، ويكون مقدار الربح يساوي مقدار اخلسارة لكل منهما أو   الطرفان إىل احلل الوسط الذي ال يلحق 

 لكليهما. 
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 :تكتيكات أخذ زمام املبادرة واالحتفاظ هبا 
 : تتمثل هذه التكتيكات فيما أييت

 :    * طرح األسئلة
 :   Probing questionsاألسئلة الفاحصة   ➢

لفحص دفاعات اخلصم أو لالستطالع. فإذا ما استنتج املفاوض أن مثة نقطة يستخدم املفاوض األسئلة كوسيلة  
ضعيفة يف االقرتاحات اليت طرحها اخلصم، فسيسعى إىل التأكد مما إذا كانت متثل نقطة ضعف حقيقية أم ال، قبل القيام 

ر البائع قد يبتدئ املناقشة ابهلجوم. وتصاغ هذه األسئلة عادة بعبارات عامة، فاملشرتي الذي قام مثال مبراجعة أسعا
بقوله:"لقد ألقينا نظرة على أسعارك، ولكن قبل الدخول يف التفصيالت رمبا يكون ابستطاعتك أن تشرح لنا بشكل 

 أوضح طريقة وصولك إىل الزايدة يف السعر عما كانت عليه يف االتفاقية السابقة اليت عقدت بيننا".
اط جديدة يستطيع توجيه هجومه من خالهلا. فاإلجابة الصحيحة للبائع هي يزود هذا النوع من األسئلة املشرتي بنق

أن يكون: "آسف   السؤال املضاد الذي أييت إلجبار املشرتي على اإلفصاح عن موقفه. وهكذا، فإن جواب البائع ميكن 
أن حناول إيضاح أية   إن كانت هناك بعض الصعوابت يف الفهم. ورغم أننا قد أوضحنا األمر جيدا يف عرضنا، فإنه يسران

 نقاط لستم راضني عنها، فما الذي يزعجكم ابلتحديد؟" 
الحظ هنا أن البائع مل يطلب من املشرتي أن يكون أكثر حتديدا، بل تساءل عن مواطن عدم رضا املشرتي يف الئحة 

البائع لكنه يريد املزيد األسعار، وذلك هبدف احلصول على إحدى إجابتني من املشرتي: إما أنه ليس مستاء من عرض  
من املعلومات فحسب، وإما أنه مستاء من العرض. والشك أن البائع حياول من خالل هذا األسلوب أخذ زمام املبادرة، 

 فاألسئلة املضادة هي نوع من التكتيكات اهلجومية. 
 :   Specific questionsاألسئلة احملددة   ➢

بتقدمي مقدار قليل من البياانت ذات العالقة احملددة بكلمات السؤال السؤال احملدد هو الذي ميكن اإلجابة عنه  
 نفسه، كما هو احلال يف السؤالني التاليني: 

 * ما األسعار اليت اعتمدهتا حلساب كذا وكذا؟
 * ما برانمج التصنيع لديكم؟

 :   The yes/no questionsسؤال نعم/ال   ➢
ال" وبعضها اآلخر ميكن اإلجابة عنه هبذه الطريقة إذا رغب تصاغ بعض األسئلة حبيث تكون اجلواب عنها بـ"نعم/

اجمليب يف ذلك. وإذا قدم هذا النوع من األسئلة اإلجابة اليت يبحث عنها السائل فلن يكون هناك شيء أفضل منه، 
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فالسائل سيحصل على قول مباشر دون مواربة، ولكنه إذا مل حيصل على اإلجابة اليت يريدها فسيكون من الصعب 
 معاودة السؤال، وسيؤدي ذلك إىل تالشي الفرصة اليت كانت ساحنة للتسوية. 

لذا جيب عدم طرح سؤال "نعم/ال" ما مل يكن السائل قد هيأ له األساس مسبقا، وكان مقتنعا أبن اإلجابة اليت 
 سيحصل عليها هي اإلجابة نفسها اليت يريد أن يسمعها. 

 :   Attacking questionsاألسئلة اهلجومية   ➢
إن السؤال اهلجومي البد أن يكون قصريا وبسيطا، وأن ال يكشف مجيع احلقائق، وأن ال يقرتح اجلواب على اجمليب. 

 وتوصف األسئلة اليت تتضمن العبارات اآلتية ابألسئلة اهلجومية:
 * كيف ميكن أن تربر ذلك؟ 

 * كيف ميكن أن يكون هذا صحيحا؟ 
 * أي تربير ميكن تقدميه لذلك؟  

كان سائدا قبل سنة من اآلن، يف ئلة اهلجومية القول، لقد حددت أسعار البيع كذا، وهو السعر الذي  ومن األس
الوقت الذي كان جيب فيه أن خيفض، ألن عنصر أجور العمالة قد اخنفض إىل النصف، فكيف تفسر ذلك؟ الحظ 

هجوما مباشرا. ويطلق على هذا النوع   كيف تغريت طبيعة السؤال من نوع مصمم فقط النتزاع املعلومات إىل نوع قد هيأ
 من األسئلة "األسئلة اهلجومية". 
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 :امسالفصل اخل

   التفاوض الدويل 
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 لفصل اخلامس: التفاوض الدويلا
 التأثريات الثقافية على التفاوض:   -1

 * اختالف الثقافات: 
، جيب أن يتبىن املفاوض اجليد 51ينتمون إىل بلدان خمتلفة هلم قيم خمتلفة واجتاهات وخربات خمتلفة األشخاص الذين  

أسلواب تفاوضيا يناسب قواه الذاتية مبا فيها قوى حضاراته، وأن ال يسعى إىل تبين أسلوب حضارة خمتلفة، فيكون بذلك 
ة إىل معرفة مكامن قوته وأن حيسن استخدامها. قد كشف عن نقاط ضعفه بدال من الكشف عن نقاط قوته. إنه حباج

وعليه أن يعلم أن الناس اآلخرين يعملون ويفكرون بطريقة خمتلفة، ومن املهم أن حيرتم هذه الطرق دون أن يصبح خاضعا 
 هلا.

 ونورد فيما أييت عددا من أساليب التفاوض يف العامل: 
 األمريكيون:  ❖

من أكثر األساليب انتشارا وأتثريا يف العامل، فالشخصية األمريكية يكاد يكون األسلوب األمريكي يف التفاوض  
شخصية منفتحة، تعرب عن اإلخالص والدفء بسرعة، وهي شخصية واثقة وإجيابية، وتندمج بسرعة يف املفاوضات، 

تفاوض، وتبدأ التفاوض حبماس، وتسعى إىل حتقيق مكاسب اقتصادية. وحيرتم األمريكي من كان أكثر مهارة منه يف ال
كما أنه حيرتم من يتمسك بقواعد اللعبة، وهو ماهر يف استخدام التكتيكات هبدف حتقيق املكاسب، وينصب اهتمامه 

على الصفقات الشاملة، ومن مث فإن خصائص أسلوب املفاوض األمريكي تتمثل يف النشاط واملرح، واملهنية واالحرتاف، 
 شاملة. والقدرة على املساومة، واالهتمام ابلصفقة ال

 األملان: ❖
ويقوم خالل   يتباين األسلوب األملان عن األسلوب األمريكي، فاألملان يهتم كثريا مبرحلة اإلعداد للمفاوضات،

املفاوضات بتقدمي عروض واضحة ومعقولة، ويطرحها حبزم، وهو يكره احللول الوسطى، وال يتمتع ابملرونة الكافية. ومن مث 
جافا، ولتحرص على احلضور غي الوقت احملدد، ولتظهر معرفة مبوسيقاهم ومسرحهم عليك كمفاوض أن ال تكون 

 وأدهبم.
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 الفرنسيون:  ❖
يتميز الفرنسيون ابحلزم واإلصرار على استخدام اللغة الفرنسية كلغة للمفاوضات. ويفضلون التوصل إىل اتفاق 

زعيمهم األسبق اجلنرال"ديغول" لديهم قدرة عالية على ابخلطوط العريضة، مث إىل اتفاق من حيث املبدأ. وعلى غرار  
 الكسب بقوهلم: "ال أو كال" حبزم شديد. 

 اإلجنليز:  ❖
تنظر اجلنسيات األخرى إىل اإلجنليز أبهنم هواة، وليسوا حمرتفني للتفاوض كما هو احلال مع األمريكيني. كما أهنم ال 

يون واجتماعيون، ولديهم استعداد للتوصل إىل اتفاق، وال يقيمون وزان كبريا للتخطيط للمفاوضات، وهم لطيفون ود
 حيبون احلديث عن امللكية اخلاصة والسياسة.

 األوربيون الشماليون:  ❖
ومييلون إىل التحفظ يف بداية املفاوضات، فهم هادئون   يشاركون هبدوء يف املفاوضات، مقارنة ابألمريكيني واألملان. 

 إرابكهم خالل املراحل املبكرة من املفاوضات. ويتكلمون ببطء، ومن السهل 
يتمتع األوريب الشمال ابلصراحة واملبادرة إىل مساعدة الطرف اآلخر هبدف احلصول على معلومات عن موقفه، وعادة 

ىل ما يتوصل إىل حلول إبداعية، وينطبق ذلك على الفنلنديني والنروجييني، كما ينطبق على السويديني. ومييل الدمنركيون إ 
" أو إىل األسلوب األملان إذا كانوا ينحدرون من  Sealandاألسلوب االسكندينايف إذا كانوا ينحدرون من "سيالند 

". وتعود هذه األمناط السلوكية يف البلدان االسكندينافية إىل األخالقيات املسيحية واالستقرار   Jutland"جوتالند  
 ك حىت عهود قريبة نسبيا. السياسي، واالقتصادايت الزراعية وصيد األمسا

ويتميز األوريب الشمال بصراحته وانفتاحه بعد املراحل األوىل للمفاوضات، مما يعظم من قدرته اإلجيابية العالية يف 
، كما أنه ال يصل إىل مصاف األمريكيني أو األملان يف العروض، وال إىل مصاف األمريكيني يف استخدام املراحل الالحقة
 مة، لكنه ميكن أن يكون صلبا عنيدا. تكتيكات املساو 
 شعوب البحر املتوسط:  ❖

تتميز حضارة البحر املتوسط ابلدفء فهي ابجملامالت املفعمة ابملودة. وحيتاج إمتام الصفقات يف بعض دول املنطقة 
التشحيم هذه كعرف حيمل الرائحة املرفوضة للرشوة، ومدخل املفاوضات لدى هذه إىل تشحيم، وينظر إىل مسألة 

الشركات الغربية ال ترغب يف أن تقرتن مسعتها بذلك فإهنا   الشعوب حيتاج إىل استيعاب ضرورة التشحيم. وملا كانت بعض
 تلجأ إىل الوكالء احملليني للقيام هبذا الدور. 
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 األسلوب الشيوعي:  ❖
سياسية أحياان. وعادة ما تشرتك جمموعة من الناس يف املفاوضات، وتلتزم األسلوب الشيوعي بريوقراطي ذو نكهة  

امليزانية واإلجراءات واألهداف اليت عادة ما تكون جمهولة للمفاوض من حضارة خمتلفة، ويصعب هذه اجملموعة بقواعد  
 عليه فهمها أو حىت إدراك أمهيتها.

ويف بعض البلدان الشيوعية يضم الفريق ممثال سياسيا يراقب التزام األعضاء حبكم أن الشعب )ممثال يف الدولة( هو 
الكاملة جتاه املسائل االقتصادية. ويهتم املفاوض عادة يف هذه الدول إبشباع حاجة األمان، الذي يتحمل املسؤولية  

ويتوقف بقاؤه بوظيفته على جناحه يف املفاوضات، كما تصوره تقارير سرية ترفع عنه وهن سلوكه وقوته يف أثناء 
 املفاوضات. 

ض أن يتوقع استخدام أدوات أو وسائل إن التعامل مع األسلوب الشيوعي يف املفاوضات، يفرض على املفاو 
املقدمة من   بريوقراطية، كمحاضر االجتماعات، وكتابة االتفاقيات بشكل تفصيلي، وبذل جهود قوية لتخفيض العروض

 الطرف اآلخر، وضرورة توقيع املشاركني يف املفاوضات على االتفاقية. 
 الشرق األوسط:  ❖

لصحراء، وهو تقليد قبلي، يقوم على أن الكرم قوة، والوقت ال قيمة له، يتبع املفاوض يف بلدان الشرق األوسط تقليد ا
واألخذ ابلثأر مقدم على التسوية أو احلل الوسط. وتعتمد نتائج املفاوضات على املراحل األوىل منها. وعادة ما تستغرق 

وحىت عندما تصل املفاوضات  املفاوضات وقتا طويال، وتكثر حاالت التأجيل واملقاطعات، فالباب مشرع دائما للتأجيل، 
إىل مرحلة حامسة وحرجة فإهنا ميكن أن تتعطل بقدوم طرف اثلث لبحث موضوع خمتلف كليا، وابلطبع سيتم الرتحيب 

 هبذا القادم وفق أفضل التقاليد العربية.
لذا عليه أن يكتسب   وحيتمل أن يفقد املفاوض األوريب غري املاهر توازنه، نتيجة لفقدان محاسته يف متابعة املفاوضات.

مهارة التكيف مع هذا األسلوب، فيتقبل عدم التقدير لقيمة الوقت. ويعتمد األسلوب الشرق األوسطي على املراوغة 
 واحليلة يف الوصول إىل األهداف.

 اهلنود: ❖
رية دينية  اهلندي حمب للمساومة وفق الطريقة السوقية هلا، وسرعان ما يشعر بعدم الراحة إذا خلت املفاوضات من شع

 مناسبة.
 الصينيون:  ❖

 يتميز املفاوض الصيين ابالهتمام ابجلانب الشكلي للشخصية، وحفظ ماء الوجه، والتخصص، والشك يف الغربيني. 
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فللجانب الشكلي للشخصية أمهية كبرية للصيين، فهو جيب أن يشاهد وهو يتفاوض مع شخص ذي مركز مرموق 
ئيسه الزائر بشيء من االعتزاز، أو مع شخص له سيارة فخمة وسائق وصالحية كبرية، أو مع شخص يقدم بطاقة ر 

يرتدي حلة مناسبة. ويف املقابل يكره املفاوض الصيين إجباره على التخلي عن موقفه احلازم خالل املفاوضات، فهو يهتم 
 حبفظ ماء وجهه، وابلتال جيب أن يصون له االتفاق ذلك. 

كبري من اخلرباء يف املفاوضات، منهم اخلبري الفين واخلبري املال وخبري ويعين التخصص لدى الصينيني وجود عدد  
الشحن، إىل جانب خرباء آخرين، مما يؤدي إىل إطالة وقت املفاوضات. ويتشكك الصينيون عادة يف الغربيني، 

آلخرين أبسرهم، ويستشيطون غضبا من حماوالت الغربيني دفعهم إىل مناقشات سياسية، لكن الصينيني يرحبون ابهتمام ا
 من خالل تقدمي بعض اهلدااي الصغرية املزينة بفكرة أو بعبارة رقيقة، فذلك يفضلونه على وجبة غذاء ساخنة. 

 القيم الشائعة للمدراء يف بعض الدول (: 7اجلدول ) 

 املدير األسرتايل  املدير اهلندي  املدير الكوري املدير الياابين املدير األمريكي 
 موجه بنواحي معنوية موجه بنواحي معنوية واقعي/عملي جدا واقعي/عملي جدا واقعي/عملي جدا

موجه ابألداء 
 والكفاءة 

يرتكز على احلجم 
 والنمو بشدة 

موجه ابألداء املرتفع 
 والتنافسي 

 موجه بنواحي إنسانية بدرجة عالية جدا 

يرتكز على تعظيم 
الربح والكفاءة 

واإلنتاجية  التنظيمية  
 املرتفعة 

يهتم ابألداء املرتفع 
 والتنافسي 

يهتم بنفسه وابألداء 
الفردي )الوالء لذاته 

 وألسرته( 

يهتم بنفسه وابألداء 
 الفردي

 - 

يهتم بنفسه وابألداء 
 الفردي "الوالء لذاته" 

يعطي اهتمام كبري  -  - 
 للمنافسة وألسرته 

ال يهتم كثريا مبستوى 
األداء وقيمة النجاح 

 نافسة واخلطر  وامل
 186، ص2001عبد السالم أبو قحف "إدارة األعمال الدولية"، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، مصر، املصدر: 

 
 
 
 
 



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

122 
 

 * مالحظة: 
 جتنب األخطاء الثقافية اآلتية:   -

  .املعانقة أمام الناس عند التعامل مع اآلسيويني 
   والصينيني عندما تقوم بعقد صفقة أو أعمال. إعطاء هدية ولو بسيطة للياابنيني 
  عدم احرتام التاج الربيطان عند التعامل مع كندي أو إجنليزي، فال تقل مثال: "إليزابيث" أو "ليز" مشريا إىل

 امللكة إليزابيث، بل قل امللكة إليزابيث. 
   .خارج الوالايت املتحدة، التظاهر ابلغضب إذا أتخر شخص ما عن موعد االجتماع  
  .جماملة عميل/مستهلك فرنسي عند التعامل معه ألول مرة 
  .عدم احرتام الدين والعقيدة اإلسالمية عند التعامل مع أي شخص مسلم 
 * تذكر:
  إمجاع اجلماعة قبل اختاذ أي قرار )أي موافقتهم ابإلمجاع(. وأن سلوك الفرد أن املدير الياابن يعتمد على ّ

 كبرية. حتدده اجلماعة إىل درجة  
  وأن املدير الياابن موجه بدرجة كبرية ابجلوانب الرمسية يف العمل و متطلباته أكثر من النواحي العاطفية كما

 أنه قليل الكالم، هذا بعكس املدير األمريكي.
 .املدير اهلولندي يهتم كثريا ابلعدالة واإلمجاع ال تتوقع أن يهتم اهلولنديون مبسألة املركز الوظيفي 
   الفرنسي ينتمي دائما إىل طبقة الفوة، لذلك فإن سلوكياته تتصف ابلعظمة والرمسية الشديدة. املدير 
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 العوامل الثقافية املؤثرة يف عملية التفاوض:   -2

إذا كانت القاعدة األوىل يف املفاوضات هي معرفة ثقافة الطرف اآلخر، فإن القاعدة األخرى اليت ال تقل أمهية عنها 
هي جتنب االعتماد التام على هذه املعرفة، إذ ليس كل العرب مثال يسمحون ابملقاطعات أثناء إجراء املفاوضات، وال كل 

 اقرتاح ما. األملان يذكرون بشكل حمدد ما يعتقدونه عن  

إن خطورة االعتماد عل القوالب الثقافية اجلامدة تتمثل يف أهنا قد جتعل املفاوض يتعامل مع الطرف اآلخر ال كفرد بل 
كعضو يف جمموعة ذات ثقافة معينة. إن هذه القوالب اجلامدة ميكن أن تكون مضللة، ذلك ألن هناك قوى أخرى، إىل 

 السلوك التفاوضي، كشخصية املفاوض، واملنظمة اليت يعمل فيها.جانب الثقافة، تؤثر يف  

ولنا أن نتساءل، إذا كانت الثقافة عامال مهما يف املفاوضات، فهل يستطيع املفاوض مهما أويت من اخلربة أن يلم 
ابجتاه أن حييط هبذه الثقافة على اختالف اجملتمعات؟ أتيت اإلجابة لتؤكد صعوبة ذلك، بل استحالته، األمر الذي يدفع  

 املفاوض ببعض اخلصائص أو العوامل الثقافية اليت متكنه من التعامل مع الطرف اآلخر، مهما كانت ثقافته، بطريقة فعالة. 

 52ميكن توضيح هذه اخلصائص فيما أييت: 

  :هدف التفاوض 
 خيتلف هدف التفاوض من ثقافة إىل أخرى، فعلى حني يتمثل هذا اهلدف لدى األمريكيني يف الوصول إىل عقد موقع 

عليه، حيدد بدقة جمموعة احلقوق والواجبات اليت تلزم الطرفني، فإن الياابنيني يستهدفون من املفاوضات إجياد عالقة مع 
 كوين عالقة، ال هناية هلا كما يستهدف األمريكيون.الطرف اآلخر، وينظرون إىل العقد أبنه بداية لت

  :املوقف التفاوضي 
يفوز هبا طرف وخيسر آخر متثل املفاوضات عملية يستطيع كلى الطرفني أن حيقق كسبا "فوز/فوز" أو أهنا عملية  

ل إىل اتفاق "فوز/خسارة". من املهم معرفة من أي من هذين النوعني يكون الطرف، فمفاوضو "فوز/فوز" يعدون التوص
 عملية تعاونية وحال للمشكالت. يف حني يرى مفاوضو "فوز/خسارة" أهنا عملية مواجهة. 

 
 

 
 انظر:   - 52
 59( ص 1990حسن حممد وجيه، مقدمة يف علم التفاوض االجتماعي والسياسي، عامل املعرفة)الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  -
 59( ص 1992املفاوضات الدولية ثنائية األطراف: دراسة يف اجلوانب العملية الدراسات الدبلوماسية)الرايض: وزارة اخلارجية، العدد التاسع، ابسل رؤوف اخلطيب،   -
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  :أسلوب التفاوض 
يصر املفاوض الذي يعتمد األسلوب الرمسي يف التفاوض علة خماطبة أعضاء الفريق أبلقاهبم، ويتجنب سرد النوادر  

احلياة اخلاصة أو العائلية ألعضاء الطرف اآلخر. أما املفاوض الذي يعتمد الشخصية، وميتنع عن توجيه األسئلة اليت متس  
األسلوب غري الرمسي فإنه حياول أن يبدأ املناقشة على أساس استخدام االسم األول، ويسعى بسرعة إىل إقامة عالقات 

 شخصية وودية مع الطرف اآلخر.
احلوار، فعلى حني ينظر إىل ذكر االسم األول للشخص وختتلف الثقافات فيما بينها يف معان ألقاب التخاطب يف  

جمردا من أي ألقاب، كإشارة للود والتلطف يف بعض الثقافات كاألمريكية مثال، فإنه على العكس من ذلك يف ثقافات 
د يعصف أخرى، كالثقافات الفرنسية والياابنية والعربية. ولذا على املفاوضني مراعاة ذلك حىت ال يقع سوء تفاهم بينهم ق

ابحتمالية التوصل إىل اتفاق، ولعله من األحوط، بوجه عام، اختاذ موقف رمسي دائما، واالنتقال تدرجييا إىل مواقف غري 
 رمسية إذا مسحت بذلك. 

 :االتصال 
طرق االتصال املباشرة والبسيطة، وثقافات ختتلف طرق االتصال بني الثقافات، فثمة ثقافات كالثقافة األملانية تؤكد 

رى تعتمد على وسائل اتصال غري مباشرة ومعقدة، مستخدمة يف ذلك أسلوب اللف والدوران، وأشكاال من التعبريات أخ
 اجملازية، وأنواعا من لغة اجلسد. 

ومن هنا، فإن الثقافة اليت تعتمد األسلوب املباشر تقدم ردا واضحا وحمددا على األسئلة واملقرتحات، وعكس ذلك 
تعتمد األسلوب غري املباشر، األمر الذي جيعل املفاوض مضطرا للربط والتفسري والتحليل، هبدف   ابلنسبة للثقافة اليت

 التعرف على رد الفعل حنو مقرتحاته. 
جيب أن يدرك املفاوض خالل إجراء املفاوضات الكلمة، والفعل، واملعىن الذي يعطيه الطرف اآلخر هلذه الكلمات 

عىن الذي يقصده، واملعىن الذي يعطيه الطرف اآلخر للكلمات واألفعال شيئني واألفعال، إذ من املمكن أن يكون امل
خمتلفني متاما، فعندما يقول أحد أطراف التفاوض مثال: إننا نتوقع التسليم يف أول أكتوبر، فإنه يقصد أنه سيحاول شحن 

لطرف اآلخر هذه الكلمات أبهنا التزام السلع يف هذا املوعد، ولكنه ال يقدم أي التزام قانون لذلك، ومع هذا قد يفسر ا
اتم ابلتسليم. كذلك إذا رد األمريكي على مقرتح بقوله: إن هذا صعب، فهذا ال يعين يف الواقع أنه مستحيل، بل يعين أن 

هذا املقرتح قد حيظى ابلقبول إذا ما مت تطويره بشكل أو آبخر. يف حني يكره الناس يف ثقافات أخرى كثقافة اآلسيويني 
ن يقولوا كلمة "ال" مباشرة وبشكل قاطع، حىت لو كانوا يعنوهنا، ومن مث فإن الياابن عندما يقول ردا على مقرتح ما: هذا  أ
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صعب، فإنه يشري بوضوح إىل أن املقرتح ال ميكن قبوله، فجملة "هذا صعب" تعين ابلنسبة للياابن "ال" وتعين ابلنسبة 
 لألمريكي "رمبا". 
 :الوقت 

 Culturalالذي يعد نظاما دوليا وبني الوقت الثقايف    Mechanical timeمثة فروق بني الوقت امليكانيكي  
time    الذي خيتلف من حضارة إىل أخرى. فالتعبريات مثل: غدا، حاال، أو حىت يوم االثنني، قد تكون هلا معان

تزامات الوقت امليكانيكي خمتلف أيضا، فإحدى شركات متباينة. إن املدى الذي يتقبل به الناس يف الثقافات املختلفة ال
السيارات اليت هلا شركات مماثلة يف كل من بريطانيا وأملانيا وجدت أن اإلجنليز حيتاجون إىل ضعف الوقت الذي حيتاج إليه 

عد جتاوزا كبريا األملان إلنتاج سيارة. والتأخر يف الوصول عن املوعد احملدد يف الوالايت املتحدة وبدون عذر مقبول، ي
 ألصول الشرف وقوانني األخالق، يف حني ليست احلالة كذلك يف دول أمريكا الالتينية أو يف دول الشرق األوسط مثال. 
وإذا كان األملان يلتزمون ابلدقة يف مواعيدهم، وأييت املكسيكيون إىل االجتماع متأخرين، ويفاوض الياابنيون ببطء، 

صفقات ألهنم يعتربون أن الصفقة عقد موقع عليه وأن الوقت مال، ولذا فهم يريدون صنع ويسرع األمريكيون يف عقد ال 
فورا ابلعمل، يف حني ترى الثقافات   ومن مث حياولون تقليل الشكليات إىل أدىن حد ممكن، والبدءالصفقات بسرعة،  

جتاهات حنو املاضي واحلاضر األخرى يف هدف املفاوضات أن يتعرف كل فريق منهم على اآلخر جيدا. كذلك، إن اال 
واملستقبل هي متغريات حضارية، فاألمريكيون مثال يتوجهون أساسا إىل احلاضر واملستقبل. يف حني جند احلضارات ذات 

ويف كندا ميتدحون حماوالت التنبؤ والسيطرة على املستقبل. املرياث األكثر عراقة كربيطانيا العظمى أكثر ارتباطا ابملاضي. 
 ال يالقي ارتياحا يف بعض الدول اإلسالمية اليت تعتقد أن املستقبل بيد هللا وحده.ولكن هذا 
  وبناؤه:  شكل االتفاق 

تؤثر العوامل الثقافية يف شكل االتفاق وبنائه الذي حتاول األطراف املفاوضة التوصل إليه، فاألمريكيون مثال يفضلون 
الظروف احملتملة، يف حني يفضل الصينيون أن يكون العقد يف شكل بوجه عام، عقودا مفصلة للغاية حتاول التنبؤ بطل  

مبادئ عامة توجه عملية التفاوض بعد ذلك. وتصبح املبادئ العامة اإلطار الذي يبين عليه االتفاق، ألن جوهر الصفقة 
وية يقوم على الثقة، حىت إذا ما نشأت مشكلة أو حصلت ظروف غري متوقعة فما على أطراف التفاوض إال تس

اخلالفات ابالحتكام إىل العالقات اليت حتكم هذه األطراف وضرورة صيانتها، ويتمسك الروس حبرفية االتفاق دائما. 
 ولديهم ميل إىل جتاهل االتفاقات الشفهية اليت رمبا يكونون قد وافقوا عليها. 
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  :تنظيم الفريق 
ومييل األمريكيون إىل إتباع هنج وجود فريق تفاوضي صغري، إن الثقافة عامل مهم تؤثر يف الطريقة اليت ينظم هبا الفريق،  

له رئيس يتمتع بسلطة كاملة لتقرير خمتلف املسائل، يف حني يؤكد الياابنيون على تفاوض الفريق وصنع القرار ابإلمجاع، 
تزامات واختاذ قرارات ومن مث فإن الفريق ذا الرئيس الواحد يكون مستعدا عادة لتقدمي الويكون فريق التفاوض عادة كبريا.  

 أسرع مما يفعله فريق تفاوضي منظم على أساس إمجاع الرأي. 
إن معرفة رئيس الفريق مبثابة معرفة الشخص الذي ميلك التوصل إىل اتفاق، كما أن معرفة الرئيس متكن من التعرف 

 على ردود فعل املقرتحات. 
ب ومن سلوك املفاوضني، ويف ثقافات أخرى ال يكون احلال ويف الثقافة األمريكية، تكون قيادة الفريق واضحة من اللق

كذلك، ففي حني يالحظ أن املتحدث ابسم الفريق األمريكي هو دائما رئيسه، فإن املتحدث ابسم فريق صيين قد تكون 
رفة رئيس له سلطة قليلة نسبيا، وقد جيلس رئيس الفريق هبدوء يف املفاوضات ويرتك لغريه الكالم. وكما أنه من املهم مع

الفريق، فإنه من املهم أيضا فهم ما الذي مكن هذا الشخص من أن يصبح رئيسا للفريق، فقد يكون اختيارا راجعا 
 لعوامل الكفاءة الفنية، أو لعوامل الوالء للنظام، أو االنتماء إىل أسرة ذات شأن، أو غري ذلك.

قد يواجه املفاوض اثين عشر مفاوضا يف اجلانب البد للمفاوض من التعرف على متخذ القرار يف الطرف اآلخر، ف
اآلخر من املائدة. ولكن رمبا تضيع اجلهود هباء إذا مل تكن ألحدهم سلطة اختاذ القرارات املطلوبة لنجاح املفاوضات. إذ 

 يف الوقت الذي تتفاوض فيه مع فريق تفاوضي ما رمبا تكتشف أن متخذ القرار مل يشارك يف املفاوضات إطالقا. 
ختاذ القرارات أيضا قد يكون مركزاي أو ال مركزي، إذ قد جتد شخصا واحدا لديه سلطة اختاذ القرار، ولكنك قد وا

ختطئ يف االستنتاج إذا ما تفاوضت معه فقط، ألنه يعتمد على أتباعه ومرؤوسه ليقدموا له حتليال أوليا للعروض، ولذا فإن 
وضات يقيم عائقا خطريا حيول دون التوصل إىل اتفاق، وعند التفاوض مع استثناء هؤالء األتباع أو املرؤوسني من املفا 

احلكومات، قد يستحسن الرتكيز على الوزير أو على املسؤول األعلى الذي ميلك الصالحية املطلقة يف اختاذ القرار، فقي 
 هم يف العملية التفاوضية. البلدان جتد املوظفني احلكوميني هلم صلة وطيدة يف االتفاقات، ومن مث ينصح إبشراك معظم  

ويف الياابن، يتم اختاذ القرارات بصورة مجاعية. ولذا جيب أن يهيئ املفاوض نفسه للتفاوض مع فريق كبري احلجم، ألن 
اختاذ القرارات بصورة فردية ليس من خصائص املؤسسات الياابنية. وعملية اختاذ القرارات يف الياابن بطيئة، ولكنها من 

 ة التنفيذ، ألن أولئك املسؤولني عن اختاذ القرارات غالبا ما يقومون بدور رئيسي يف تنفيذها. جهة أخرى سريع
ويف هذا اإلطار، البد من اإلشارة إىل أنه يف العديد من مفاوضات األعمال الدولية يقوم احتاد العمال أو احلكومة أو 

نت. وعليك أن تكيف نفسك يف مثل هذه الظروف أي طرف اثلث آخر بدور أكرب مما تقوم به هذه اهليئات يف بلدك أ
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حبيث أتخذ بعني االعتبار أتثري هذه اجلهات يف خططك وإسرتاتيجياتك وتكتيكاتك. وقد جتد أيضا يف بعض البلدان أن 
 للصحافة احمللية أو وسائل اإلعالم األخرى دورا أكثر نشاطا مما تتوقعه أو ترغب فيه.

  :لغة التفاوض 
اللغات اختالفا بينا يف مدى مالءمتها لالستخدام يف املفاوضات. فاللغة الفرنسية مثال لغة مناسبة ختتلف  

للمفاوضات نظرا لدقتها ووضوح تعبرياهتا، وهذا هو أحد األسباب الذي جيعلها تستخدم كلغة دبلوماسية منذ قرون 
فردات كثرية، )فمفرداهتا ضعف مفردات اللغة األملانية عديدة، أما اللغة اإلجنليزية يف التفاوض تتمثل يف احتوائها على م

مثال( . ومع أن مصطلحات املفاوضات ميكن ترمجتها إىل لغة أخرى، فإهنا رمبا ال تكون هلا املعان نفسها. فمصطلح 
ح "اتفاق مبدئي " يعين ابإلجنليزية الربيطانية عكس ما يعنيه ابإلجنليزية األمريكية، ومصطل"عرض االقرتاح الرمسي للمناقشة

An Agreement in principle يعين للفرنسيني وجود تفاهم على األمور السياسية، ويف الروسية يوحي املصطلح "
 نفسه أبنه قد مت التوصل إىل اتفاقية مؤقتة فحسب، كخطوة أساسية على طريق إعادة التفاوض فيما بعد. 

علومات، إذ ميكن أن تكون رموزا عاطفية للهوية الوطنية، فال إن اللغات هي أكثر من جمرد وسائل للتفاهم وتبادل امل
غرور إذا أصر الطرف اآلخر على التفاوض بلغته حىت لو كان يعرف لغة خصمه جيدا، إذ رمبا يشعر أبن ذلك مكسب 

 له ويعزز كربايءه القومي. 
ما اضطر املفاوض إىل استخدام مرتجم والرتمجة الفورية احملرتفة هي جانب آخر من جوانب هذه املشكلة املعقدة، فإذا 

فوري فليكن حريصا يف اختياره له، إذ جيب أن يكون هذا املرتجم على اطالع واسع يف الرتمجة، لكنه جيب أن ال يصل 
إىل املدى الذي جيعله يعتقد أبنه يستطيع التفاوض نيابة عنه. وإذا كان املرتجم يستخدم قاموسا لغواي فال يعين ذلك عدم 

 ه، ألن احلرص الزائد يف الرتمجة يؤدي إىل زايدة التفاهم وتبادل املعلومات. كفاءت
وعادة ما حترص األطراف الدولية املتفاوضة على توفري مرتمجني من ذوي اخلربة والكفاءة، ذلك ألن التحدث ابللغة 

ل دولة طرف يف املفاوضات الوطنية وترك الفرصة للمرتمجني قد حيد من إساءة فهم مقاصدها. إضافة إىل ذلك، حترص ك
على وجود مرتمجني فنيني على دراية ابملوضوعات املطروحة ومبتطلبات الكتابة األدبية والصياغة الفنية والقانونية يف اللغات 
املتفق عليها. فتقدمي مقرتح بطريقة غري سليمة أثناء التفاوض قد يكون سببا يف إاثرة نزاع مل يكن يف احلسبان. كذلك فإن 

غة مقرتح بشكل غامض أو أبسلوب يفتقر إىل الدقة قد يكون مدعاة لتملص طرف من التزام عليه، أو حصوله على صيا
(، املتعلق ابألراضي الفلسطينية 242تنازل ال يستحقه. ومن أفضل األمثلة على ذلك قرار جملس األمن الدول رقم )

 . 1967احملتلة الذي صدر عقب هزمية حزيران  
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مة حتمل عددا من املعان اليت قد ال يدركها الطرف اآلخر، فإهنا قد تؤدي إىل سوء فهم بني أطراف وملا كانت الكل
التفاوض، كما ذكران. ومن األمثلة الساطعة األخرى على ذلك، احلوار الذي دار بني السادات وأحد الصحفيني 

إىل الوالايت املتحدة؟" فأجاب السادات   األمريكيني، إذ سأل الصحفي قائال:" هل تنتظر دعوة الرئيس كارتر للذهاب 
بقوله:" إنين أستطيع الذهاب بدعوة أو بغري دعوة إىل الوالايت املتحدة وأجتمع ابلرئيس كارتر"، إن ما قاله السادات يف 

إطار الثقافة املصرية والعربية، يدل على املودة واحتواء اخلالف، ويعكس رغبة السادات يف ختطي الرمسيات وانتهاج  
 األسلوب الودي. بيد أن األمريكيني فهموا ما قاله السادات أبنه شكل من أشكال التحدي والغطرسة. 

ووثيق الصلة هبذه النقطة، صعوبة إدراك مغزى كالم املتحدث، أهو جمازي أم حقيقي، إذ عندما ذكر الرئيس السادات 
الت احلروب، وأنه لن يضحي أببنائه وأنه ألعضاء جملس الشعب املصري أنه معين حبماية األجيال القادمة من وي

سيذهب يف سبيل ذلك إىل آخر الدنيا، وإىل الكنيست إذا لزم األمر. وما كاد السادات ينتهي من ذكر ذلك حىت صفق 
اجلميع له، مبن فيهم الرئيس الفلسطيين ايسر عرفات، ذلك ألنه مل خيطر ببال أحد آنذاك أبن ما قاله السادات يعنيه 

 اعترب كالمه من قبيل املبالغات اليت يتسم هبا أسلوب اخلطاب العريب.   فعال، إذ 
وختتلف الثقافات كذلك يف لغة اجلسد، إذ يشري الواقع العلمي إىل أن مثة حاالت كثرية أدت فيها تقلصات وجه 

ي والعداء أو املفاوض وحركة يديه إىل تكوين انطباع لدى الطرف اآلخر أبن رسالة املفاوض تتسم ابلتهديد والتحد 
االستهتار، ويف أحيان أخرى كانت تفسر محاسة املفاوض أبهنا ضرب من أضرب االنفعال أو االستئثار، يف الوقت الذي 

 كان املقصود شيئا غري ذلك. 
كذلك للصمت معان خمتلفة حبسب الثقافات، ففي بعض أجزاء من اهلند يفسر صمت الفتاة ابلرفض حني يتقدم هلا 

كما أن طول فرتة الصمت بني الطرفني، أو وجود فرتات للصمت ميثل نوعا من عدم ترحيب من من يطلب يدها.  
يصمت لآلخر، أو عدم الرغبة يف التفاعل معه، كما يف ثقافة البحر األبيض املتوسط بصفة عامة. وغين عن القول، إن 

"بطبيعة احلال" ميكن أن تعين أي   أفعال املتحدث وصوته مها اللذان يوضحان املعىن املقصود من الكلمات، فجملة
 شيء، مثل "هذه النقطة جيدة" أو "أنين أفهم ذلك" أو "أي شخص غيب يدرك ذلك" أو "هل تظنين غبيا".

وختتلف اللغات يف طبيعتها وتركيبها، خصوصا إذا ما احندرت من أسر لغوية متباينة، ولذا فإن اختالف اللغات يولد 
 Wordعلى سبيل املثال، يصعب على الياابنيني تكلم اللغة اإلجنليزية، ألن نظام الكلمة اختالفا يف عمليات التفكري. ف

order    أو سياقهاsequence   خيتلف كثريا عن اللغة اإلجنليزية، فهم أوال جيب أن يرتمجوا تفكريهم إىل اللغة اإلجنليزية
وبعدئذ عليهم أن يعيدوا جتميع اجلمل بكل مشقة. كما أن بعض املفاهيم ال تكون مشرتكة أو معروفة جلميع اللغات، 

 . compromiseط  مبعىن احلل الوس  فاللغة الرمسية الياابنية ليس فيها مثال كلمة وطنية 
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  :نظم التعليم 
للتعليم أيضا أتثري يف التفكري، واألنظمة التعليمية ختتلف اختالفا بينا يف أتثريها. ففي فرنسا مثال يركز التعليم على 

التفكري املطلق وعلى املبادئ أكثر مما يفعله التعليم األمريكي، إذ بعد ثالثة أايم مثال من اإلضراب يف إحدى الشركات 
يكية ذات اإلدارة الفرنسية، وصل األمريكيون من اإلدارة العامة ليجدوا املديرين الفرنسيني ما زالوا يتجادلون فيما األمر 

 بينهم حول احلقوق النظرية ألصحاب العمل والعمال، ومل يتحدثوا بعد إىل احتاد العمال بشأن مظامله ومطالبه.
  :القانون واألخالق 

ما هو السلوك املناسب وغري املناسب، وهي اليت حتدد ما هو أخالقي وما هو غري   الثقافة احمللية هي اليت حتدد
أخالقي. فالفرق بني اهلدية والرشوة مثال ال يوجد اتفاق عاملي عليه. واالختالفات بني األنظمة القانونية تؤثر أيضا يف 

ومن مث يعد اإلصرار على اتفاقات مكتوبة املفاوضات. ويف بعض البلدان تكون االتفاقات الشفوية مفضلة على املكتوبة،  
من قبيل اإلهانة. وللداينة أتثري على املفاوضات، ففي بعض احلضارات يكون أتثريها يف األعمال قليال، ويف حضارات 
أخرى تؤدي دورا رئيسيا يف دنيا األعمال. وتنظر بعض الدايانت إىل الفائدة على رأس املال نظرة حترمي، فأكل الراب من 

 وبقات السبع يف الداينة اإلسالمية مثال. امل
 :حتمل املخاطر 

مثة اتفاقات معينة تتفادى املخاطر أكثر من غريها، فالياابنيون يؤكدون طلب كميات كبرية من املعلومات، هبدف 
 حماصرة املخاطر.
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للمفاوضني، منوذج )أ( ومييل له األمريكيون، مما تقدم، ميكن القول، بقدر كبري من التبسيط إن هناك منوذجني مميزين  
 ومنوذج )ب( ومييل له الياابنيون، كما يتضح من اجلدول اآليت:

 و النموذج الياابن  األمريكيذج و نمال  (: 8)  اجلدول 
 منوذج )ب(  منوذج )أ(  العامل التسلسل 

 العالقة العقد اهلدف 1
 فوز/فوز  فوز/خسارة  املوقف 2
 رمسي ليس رمسيا  أسلوب التفاوض  3
 غري مباشر  مباشر االتصال  4
 استثمار إلجياد عالقة مال  الوقت 5
شكل االتفاق  6

 وبناؤه
 عام، ومن املبادئ العامة إىل التفاصيل حمدد، ومن التفاصيل إىل املبادئ العامة 

فريق تفاوضي صغري، ورئيس يتمتع  نظام الفريق  7
 بسلطة كبرية

 فريق تفاوضي كبري، وقرار مجاعي

 مالءمتها لالستخدام يف املفاوضات ختتلف اللغات يف مدى   لغة التفاوض  8
 تركيز قليل  تركيز كبري على التفكري املطلق  نظم التعليم 9

 حيدد السلوك املناسب وغري املناسب  القانون واألخالق  10
 منخفض  مرتفع حتمل املخاطر  11

 

 : دوليةالتعاقدات التجارية ال  -3

العقود الدولية إال مبناسبة املعامالت التجارية، قد بذلت هذه اهليئات  مل هتتم اهليئات واملنظمات الدولية مبوضوع  
جهودا كبرية لتوحيد أحكام قانون التجارة الدولية، حىت برزت مالمح فرع جديد من فروع القانون هو "قانون التجارة 

العامة اليت   ود النموذجية والشروط الدولية" الذي يتضمن االتفاقات الدولية اليت مت إجنازها يف جمال التجارة الدولية والعق
 وضعت يف هذا اجملال. 
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 *العقود الدولية وتوحيد قانون التجارية والدولية: 

على العقود التجارية املتصلة ابلقانون اخلاص واليت جتري بني قانون التجارة الدولية هو جمموعة القواعد اليت تسري  
 دولتني أو أكثر.

م 1965تقرير أعدته األمانة العامة هليئة األمم املتحدة لتعرض على اجلمعية العامة سنة  وقد جاء هذا التعريف يف  
 مبناسبة البحث يف إنشاء جلنة توحيد أحكام القانون التجارة الدولية. 

ومن ذلك يتضح أن قانون التجارة الدولية حيتوي على قواعد موضوعية حلكم العالقات الدولية وال يعد جمرد توحيد 
اإلسناد الوطنية حبيث يعني بقاعدة موحدة، القانون الوطين الواجب التطبيق كقانون دولة حمل إبرام العقد مثال...   لقواعد

 أو قانون دولة تنفيذ العقد. 

وكذلك يتضح أن هذا الفرع ال يهتم إال بعالقات القانون اخلاص وبغض النظر عن صفة أطراف العالقة إذ تطبق 
التجارية بني أشخاص عامة أم بني أشخاص خاصة أو كان أحد طريف العالقة شخصيا عاما   أحكامه سواء كانت العالقة

 واآلخر من أشخاص القانون اخلاص. 

وقد حاولت بعض الدول وضع تقنني للتجارة الدولية، فنجد مثال أن تشيكوسلوفاكيا قد أصدرت هذا التقنني سنة 
لتشيكوسلوفاكي هو القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون م وينطبق التقنني الذكور عندما يكون القانون ا1963

 الدول اخلاص بشأن تنازع القوانني.

إن احملاوالت الوطنية لتوحيد قانون التجارة الدولية حماوالت حمدودة حىت اآلن، لذلك برزت أمهية التوحيد الدول 
 فإما أن يتحقق ذلك عن طريق:لقانون التجارة الدولية، ويتم هذا التوحيد أبساليب خمتلفة  

 جتميع العادات واألعراف التجارية املتداولة يف العمل:  ➢
" مجعت Incoterms" موعة يطلق عليهام جم1953وتلعب غرفة التجارة الدولية، دورا هاما فأصدرت سنة 

م 1983، كما وضعت جمموعة أخرى صدرت سنة  C.I.Fوالبيع    F.O.Bاألعراف املستقرة يف البيوع البحرية كالبيع  
م وتسمى 1994م، وأصبح التعديل انفذا يف أول يناير 1993م مث عدلت سنة  1984وأصبح معموال هبا من أول يناير  

 احتوت تقنينا لألعراف املصرفية املستقرة يف هذا اجملال. "القواعد والعادات املتعلقة ابالعتماد املستندي" وقد  
 إبرام اتفاقيات دولية بني عدد من الدول:  ➢
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م، بشأن تعيني القانون الواجب التطبيق على 1955يقصد توحيد قواعد تنازع القوانني، من ذلك اتفاقية الهاي سنة  
البيع التجاري الدول، أو هبدف وضع قواعد موضوعية موحدة تسري على املعامالت الدولية، ومن ذلك اتفاقية الهاي 

قة ابلبيع الدول، واتفاقية األمم املتحدة املربمة يف فيينا سنة  املوضوعية املتعل م بشأن توحيد بعض األحكام  1964سنة  
 م بشأن عقد البيع الدول للبضائع. 1980

 وضع شروط عامة للعقود الدولية:  ➢
 Generalفيتفق جتار سلعة معينة أو جمموعة سلع متشاهبة يف منطقة جغرافية معينة على وضع شروط عامة  

Conditions  اعها، أو قد تقوم بوضع هذه الشروط هيئة من اهليئات الدولية املهتمة بتوحيد يتفق املتعاقدان على إتب
 قانون التجارة الدولية. 

ويقتصر التوحيد على وضع الشروط العامة للتعاقد مع ترك التفاصيل لالتفاقيات اخلاصة يف كل حالة على حدة 
وط حترر يف شكل مناذج خمتلفة حبيث يكون للتعاقدات الدولية، فإن هذه الشر وحملاولة مواجهة الظروف املختلفة  

. وقد أصبح Standard Contractsللمتعاقدين اختيار النموذج املالئم منها، ولذلك تسمى أحياان ابلعقود النموذجية  
 هلذه الشروط أمهية كبرية يف املعامالت الدولية واتسع نطاقها حىت مشل مناطق جغرافية عديدة. 

الشروط أمر اختياري من الناحية النظرية، إال أهنا لعبت عمليا الدور األول يف توحيد   وعلى الرغم من أن إتباع هذه
 القواعد اليت حتكم املعامالت الدولية، ألهنا تتفق وحاجات التجارة الدولية.

 * جمال العقود الدولية: 
التجاري الدول ابلنسبة ملختلف السلع نالحظ أن الشروط العامة للعقود الدولية وأن كانت تقوم أساسا يف جمال البيع  

م 1957وتداوهلا عرب احلدود بني دول العامل، إال أهنا تشمل أيضا أنواعا أخرى من املعامالت، من ذلك مثال أنه يف سنة 
( ابالشرتاك مع االحتاد الدول للمقاولني األوربيني للمبان F.D.I.Cوضع االحتاد الدول للمهندسني االستشاريني )

( شروطا عامة ألعمال اإلنشاءات اهلندسية املدنية تتبع يف معظم دول العامل، وقد وضعا F.I.B.T.Pشغال العامة )واأل
كذلك شروطا خاصة ملواجهة حاالت التعاقد ابلنسبة للمقاوالت اإلنشائية حبيث تتالءم مع احلاجات اخلاصة للسوق 

 الدول يف هذا اجملال. 
تجاري الدول االتفاق على نقل التكنولوجيا والتعامل على براءات االخرتاع بني الدول كذلك يعترب من قبيل التعامل ل

 املتقدمة والنامية. 
كما ميكن أن نالحظ انتشار الشروط العامة للعقود الدولية يف جمال النقل، واملصارف، والتأمني الذي يلعب جممع 

وط عامة له تتبناها كثري من الدول وابختصار فإن الشروط دورا هاما يف توحيد قواعده ووضع شر   لندن ملكتتيب التأمني
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العامة للعقود الدولية ميكن أن تنتشر يف اجملاالت املختلفة اليت تكون مع بعضها وحدة يف نطاق التجارة الدولية. وتنتقل 
روط العامة للعقود السلع عن طريق إبرام عقد نقل، كما أنه يهم املستورد للسلعة أن يقوم ابلتأمني عليها، أي أن الش

الدولية وإن كانت أساسا تقوم يف جمال عقد البيع إال أهنا توجد كذلك وكأمر طبيعي يف جمال العقود التابعة هلذا العقد 
 كفتح االعتماد والنقل جبميع وسائل أ برا وحبرا وجوا، والتأمني.

 * املقصود ابلعقد الدويل:
قانونية هو اهلدف األمثل للتجارة الدولية، فإن من أهم صور التوحيد وجود ملا كان توحيد القواعد املوضوعية لعالقة ال 

 قواعد موحدة للتعاقد تتبعها خمتلف الدول يف معامالهتا. 
ولذلك تتجه املعامالت التجارية الدولية إىل خلق الشكل النموذجي للعقد الدول حبيث أصبح العقد الدول يوصف 

تعدد مناذج العقود اليت تعاجل بيع سلعة واحدة حبيث يتبىن املتعاقدون الشكل الذي يروق ، وإن أمكن أبنه عقد منوذجي
 هلم ويتفق مع ظروف تعاقدهم. 

عامة لبيع السلعة حمل العقد حبيث أن هذه الشروط أصبحت توصف أبهنا عقود العقود الدولية تتبىن عادة شروطا  
أنه ال يزال هناك فارق بني الشروط العامة والعقود النموذجية. إذ أن منوذجية، ومع ذلك يتعني علينا أن نلفت النظر إىل  

الشروط العامة اليت يشري إليها العقد الدول بشأن التعامل على سلعة معينة تضم جمموعة من البنود أو القواعد العامة اليت 
وهنا بعد ذلك مبا يتفقون عليه من كمية قدهم مث يكمليستعني هبا املتعاقدون يف إمتام تعاقدهم فيشريون إليها ويضمنوهنا ع 

 ومثن وميعاد للتسليم ومكان هذا التسليم وغري ذلك من املسائل التفصيلية للعقد. 
أما العقد النموذجي فهو جمموعة متكاملة من شروط التعاقد بشأن سلعة معينة وتتضمن تفاصيل العقد حبيث ميكن 

ابلكامل وال تكون يف حاجة إال إىل إضافة أمساء األطراف وكمية البضاعة وزمان لألطراف املتعاقدة أن تتبىن شكل العقد  
 تسليمها ومكانه ووسيلة النقل.

لذلك فإن العقد الدول كما يتضمن صيغة معينة لنوع من الشروط العامة أو يشري إىل هذه الصيغة فإنه قد يتمثل يف 
 عقد من العقود النموذجية. 

تلف من عقد إىل عقد، ونالحظ مثال املعيار الذي وضعه القانون املوحد للبيع الذي وضع والحظ أن معيار الدولية خي
دولية عقد البيع، فالبيع الدول وفقا هلذا املعيار ال يرتبط ابختالف جنسية م لتحديد  1964مبوجب اتفاقية الهاي سنة 

جنسية واحدة إمنا العربة ابختالف مراكز أعمال املتعاقدين إذ قد يعد البيع دوليا ولو كان كل من البائع واملشرتي من  
األطراف املتعاقدة أو حمال إقامتهم العادية، وابإلضافة إىل هذا املعيار الشخصي أضاف القانون املوحد أحد املعايري 

 موضوعية ثالثة:



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

134 
 

الطريق( أو ستكون بعد وقوع البيع على سلع تكون عند إبرام البيع حمال لنقل من دولة إل أخرى )بيع البضاعة يف    - أ
 إبرام البيع حمال ملثل هذا النقل. 

صدور إلجياب والقبول يف دولتني خمتلفني وال يشرتط أن تكون الدولتان اللتان يقع فيهما مركز أعمال املتعاقدين   -ب
 أو حمل إقامتهما العادية، إذ العربة ابختالف دولة اإلجياب عن دولة القبول. 

، ويعد البيع دوليا يف هذا الفرض ولو مل يقتض انتقال غري اليت صدر فيها اإلجياب والقبول   تسليم املبيع يف دولة  - ج
 املبيع من دولة إىل أخرى. 

ونرى أن العقد الدول، هو عقد يستمد هذه الصفة من طبيعة العالقة اليت حيكمها ويتخذ عادة شكل شروط عامة أو 
للعقد وإن كان من خصائص العقد الدول إال أنه ليس من   عقد منوذجي، وبناء على ذلك فإن الشكل النموذجي

 مستلزماته. 
 * فوائد إبرام العقود الدولية: 

قد أظهر تطور قانون التجارة الدولية أن ذاتية قانون التجارة الدولية نبعت من احلاجة ومن العمل التجاري وتطورت 
األشكال النموذجية للعقود، وتوحيد املصطلحات بعد ذلك بظهور الشروط العامة للتسليم أو للبيع بصفة عامة، و 

 التجارية، وجتميع العادات اليت تسود بني التجار، والعرف التجاري. 
  :العقود النموذجية هي خري وسيلة للتوحيد 

 ألن االتفاقيات الدولية ال ميكنها دائما أن حتقق التوحيد املنشود وال تتالءم مع سرعة احلياة التجارية، إذ حيتاج وضع
مشروع االتفاقية إىل زمن طويل مث يعرض هذا املشروع على مؤمتر يضم دوال عدة وتستغرق املناقشات فرتة طويلة حىت 

رون إىل صيغة مقبولة من أغلبية األطراف ويتم التوقيع على االتفاقية وال تعترب انفذة يف أية دولة إال بعد يصل املؤمت
دول وقتا ليس ابلقصري. وقد ال تعترب االتفاقية انفذة إال بتصديق عدد من الالتصديق عليها، وتستغرق إجراءات التصديق  

 يتوافر فيها صفات معينة تشري االتفاقية وختتلف حبسب املوضوع الذي تعاجله. 
  :)العقود النموذجية )حلول عملية 

للمشاكل العملية اليت تصادفهم  وضعها يراعي عادة حقائق احلياة العادلة وحياول رجال العمل عادة البحث عن حلول  
ومراعاة مطابقة هذه احللول الحتياجات التجارة الدولية والدخول ابلتال يف التفاصيل العملية اليت يصعب على املشروع 

الدول أو الوطين أن يواجهها أو يضع يده عليها، كما أن طبيعة القاعدة التشريعية مبا تتصف به من عمومية ال ميكنها أن 
مجيع احلاالت املتصور وقوعها عمال، لذلك كانت العقود الدولية أكثر استجابة للواقع العملي وتتمتع ابملرونة   تواجه

 الالزمة ملواجهة معظم املشاكل اليت ميكن أن حتدث عمال. 



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

135 
 

 وتتفق مع قاعدة دولية أو وطنية حبيث يصبح العقد الدول يف النهاية هو فعال قانون املتعاقدين.
 مشاكل تواجه العقود الدولية: *  

 :حتاول صيغ العقود النموذجية 
أن تواجه التفاصيل دون وجود قواعد عامة، أو مبادئ عامة حتكم العالقة التعاقدية، وال جيوز أن نتصور أن هذا القول 

العامة اليت   يتعارض مع ما سبق أن ذكرانه من وجود شروط عامة وشروط تفصيلية للتعاقد، ألننا ال نقصد هنا الشروط 
تتعلق بعقد من نوع معني وإمنا نشري إىل األصول القانونية اليت حتكم جوهر العالقة التعاقدية وهي ما تفتقر إليه العقود 

 النموذجية.
  :تتم هذه العقود بني أطراف تتعارض مصاحلها االقتصادية 

ز كل متعاقد كالتعارض الناشئ عن وجود وال نعين بتعارض املصاحل هنا جمرد التعارض الناشئ عن طبيعة اختالف مرك
ابئع ومشرت يف عقد البيع أو مقاول ورب عمل يف عقد املقاولة، أو مؤمن ومستأمن يف عقد التأمني، أو مصرف وعميل 

 يف عقد فتح االعتماد، ألن هذا التعارض حتمي، وإمنا نعين ابلتعارض هنا عدم التكافؤ االقتصادي بني املتعاقدين. 
   ينتمي أطراف العالقة التعاقدية إىل دول تتباين نظمها القانونية: قد 

ويرتتب على ذلك اختالف تفسري املقصود ببعض االصطالحات القانونية من دولة إىل أخرى، كما قد ال نعرف 
ا من بعض النظم القانونية اصطالحات تعرفها نظم أخرى. وقد توجد يف بعض النظم تنظيمات قانونية ال توجد يف غريه 

النظم من ذلك مثال أن النظام اإلجنلو أمريكي ال يعرف اصطالح اخلطأ اجلسيم املعروف يف النظام الالتيين، كما أن نظام 
 ال يوجد إال يف نظام االجنلو أمريكي دون النظام الالتيين.   trustوالنظام املعروف ابسم     Partnershipاملشاركة  

 * احللول املقرتحة حلل هذه املشاكل: 
 يقرتح كتاب قانون التجارة الدولية حلل املشاكل املشار إليها فيما تقدم ما أييت: 

 االلتزام أبصول قانونية واحدة تعترب كحد أدىن ملبادئ قانونية عاملية:  ➢
تساعد تدرجييا على إلغاء احلدود ابلنسبة حلرية انتقال السلع، ومن أهم هذه األصول االعرتاف مببدأ حرية التعاقد يف 

مجيع القوانني الوطنية يف نطاق التجارة الدولية. سواء منهم من ينتمي إىل دول نظام القانون املشرتك أو إىل دول نظام 
 القانون املدن. 

 
 
 



                                   ليةجتارة دو  -3السنة  – تقنيات التفاوض الدويلحماضرات                    جامعة تلمسان    -أ اذة حماضرةأست –هند  خرواع- حاج سليمان د. 
 

136 
 

 "  Lex mercatoria  –وقد عرفت هذه األصول يف جمال قانون التجارة الدولية ابسم " قانون التجار  
 العقود النموذجية: جيب أن يراعى عند وضع الشروط العامة أو   ➢

أن توضع بطريقة تضمن محاية خمتلف املصاحل املعنية، وميكن ضمان هذه احلماية إذا مت وضع الشروط العامة أو العقود 
مناقشتها   - كما حدث يف صيغ العقود اليت وضعتها اللجنة االقتصادية األوروبية  -النموذجية على أسس معينة أمهها

دولية بواسطة مندوبني أو مؤهلني فنيا لذلك، وميثلون مجيع الدوائر املعنية هبذه العقود، فيجب املشاكل املتعلقة ابلتجارة ال 
مثال متثيل جتار السلعة سواء كانوا مصدرين أم مستوردين اليت توضع هلا صيغ العقود، ومتثيل الناقلني واملؤمنني واملصارف، 

قاهتم التجارية تتسم ابلعدالة ابلنسبة جلميع األطراف دون أن على أن يكون لدى اجلميع الرغبة يف إجياد قواعد حتكم عال
 تسيطر على أحدهم يف اإلفادة من قوة مركزه االقتصادي ابلنسبة للطرف اآلخر. 

 أن يراعى عند وضع هذه الشروط العامة أو العقود النموذجية أن تتمتع بقدر كبري من املرونة:  ➢
قود مع الظروف املتغرية للتجارة الدولية وذلك حىت ميكن أن تتمتع هذه حبيث ميكن دائما مالءمة هذه الشروط أو الع

الوسيلة لتوحيد قانون التجارة الدولية بتوحيد شروط التعاقد، أبمهية عملية تفوق االتفاقيات الدولية يف جمال التجارة 
 الدولية. 

 البد من قبول التحكيم التجاري:  ➢
العقود الدولية واالعرتاف يف مجيع الدول أبحكام هيئات التحكيم كوسيلة وحيدة لتسوية اخلالفات الناشئة عن  

 م دورا هاما يف هذا اجملال.1958التجاري، وتلعب اتفاقية نيويورك  
 جيب أن يكون مضمون الشروط العامة أو العقود النموذجية:  ➢

اليت توضع يف خمتلف فروع التجارة الدولية كامال ومفصال بقدر اإلمكان، إذ أنه برغم خضوع هذا املضمون ملبدأ 
العقود النموذجية للحلول الالزمة للمشاكل القانونية اجلوهرية اليت التفاوض احلر لألطراف، فإن مواجهة الشروط العامة أو  

تعامل موضوع العقد، من شأنه أن جيعل العقد الدول حبق، قانون املتعاقدين ميكن أن تثور بني املتعاقدين خالل فرتة ال
وحبيث حيل حمل القوانني الوطنية اليت ميكن أن تنطبق يف جماالت أخرى وهبذا يتحقق أهم أهداف العقد الدول، وهو 

 وحدة املعاملة التجارية الدولية. 
حمل االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية ويصبح قانون  ونلخص مما تقدم مجيعه، أن العقد الدول ميكن أن حيل 

املتعاقدين يف نطاق املعاملة التجارية الدولية، إذا روعيت االعتبارات اليت أشران إليها واتبعت األصول الفنية اليت حتقق هذا 
 اهلدف على النحو الذي عرضنا له فيما تقدم. 
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 * حمتوايت عقد البيع الدويل: 
 البيع الدويل عادة أو جيب أن يتضمن األمور اآلتية: يتضمن عقد   ➢

حتتوي على تعريف حمدد لإلصالحات التجارية اليت يتكرر استعماهلا يف العقد حىت ال يثور اخلالف بني  مقدمة:  - 1
 املتعاقدين حول تفسري هذه اإلصالحات خاصة إذا انتمى املتعاقدان، كما قدمنا إىل نظم قانونية متباينة.

السابقة على التعاقد ابعتبارها منتهية وال صفة حتديد وقت انعقاده والقيمة القانونية للمراحل  د انعقاد العقد:  قواع  - 2
 إلزامية هلا بعد إمتام التعاقد. 

 من حيث الصنف والصفات واخلصائص ودرجة اجلودة واملقدار أو الوزن أو عدد الوحدات. حتديد املبيع:   - 3
جيب أن ينص العقد على طريقة تغليفها ونوع األغلفة والطرف الذي يتحمل   جيب تغليفها: ذا كانت البضاعة مما  إ-4

 نفقات التغليف. 
من البائع وتسلمها من قبل املشرتي فيحدد العقد زمان التسليم ومكانه وهو أمر خمتلف   شروط تسليم البضاعة:   - 5

( أو فوب C.F.R( أو )C.I.Fلى أساس سيف )حبسب نوع أداة النقل ونوع العملية التجارية، وهل يتم التعاقد ع
(F.O.B .) 

التبعة من البائع إىل املشرتي، وهي ويرتبط ابلتسليم حتديد الطرف الذي يتحمل تبعة هالك البضاعة ومىت تنتقل هذه  
ة املبيع، مسألة هتتم هبا العقود الدولية عادة، بينما ال ينصرف اهتمام معظم العقود الدولية إىل حتديد وقت انتقال ملكي

 ألن املشرتي يفيد ابملبيع مبجرد تسلمه له. 

وينظم العقد الدول عادة طريقة سداد الثمن عن طريق فتح اعتماد من جانب املشرتي أو من  الوفاء ابلثمن:  - 6
يعينه ملصلحة البائع. كذلك قد يتفق املتعاقدان على حق البائع يف زايدة الثمن أثناء فرتة تنفيذ العقد إذا طرأت ظروف 

 حساب الزايدة. حيددها العقد تقتضي ذلك، ويبني العقد عادة يف هذه املرحلة طريقة  

يف فحص البضاعة املبيعة واملدى اليت يتم فيها ذلك، وحقه يف إخطار البائع بعدم مطابقة البضاعة  حق املشرتي:  - 7
ملا مت االتفاق عليه، واألجل احملدد هلذا اإلخطار واملدد اخلاصة برفع الدعاوى أو توجيه املطالبات عما حيدث من خمالفات 

 للعقد. 

يع أجهزة أو آالت أو أدوات، فينص العقد عادة على ضمان البائع للعيوب اليت قد تظهر يف املبيع إذا كان املب  - 8
 ومدة التزام البائع هبذا الضمان.
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اليت جيب إعماهلا عند خمالفة شروط العقد وااللتزامات اليت يضعها على عاتق أطرافه، وقد تتمثل   أنواع اجلزاءات:  - 9
الغرامة اليت تفرض على املخالف أو إصالح املبيع أو استبداله، وقد يكون الفسخ هو اجلزاء هذه اجلزاءات يف التعويض أو  
 املقرر على خمالفة التزام معني. 

اليت تؤدي إىل حتلل أحد األطراف من التزامه أو وقف االلتزام حىت ينص العقد أيضا على حتديد القوة القاهرة:  - 10
 تزول القوة القاهرة. 

اليت قد تثور بني املتعاقدين وطريقة تشكيل هيئة التحكيم والقواعد اليت حكيم حلل املنازعات:وجود شرط الت  - 11
تتبع إلمتام التحكيم وينص عادة على إتباع قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس أو قواعد االتسيرتال، كما قد ينص العقد 

 تنشأ بني املتعاقدين وال يواجهها العقد.   على بيان القانون الواجب التطبيق على النزاع يف األمور اليت 

 امتة اخل

ائم  ثل قو ات مج و االستمار االشكال و النماذ هتا ابستعمال  ل ال بد من مساعد ابلتالية معقدة، و فاوض هو عمالت
 غي القيام هبا قد متت فعال. . تضمن هذه الطرق أن االعمال اليت ينباملراجعة

التحلي ابالنضباط و   م، فخالل املفاوضات يلز قيمةطيط و االعداد  تخلل  يكونحىت    التلهفع و بد من تفادي التسر ال  
  .  اوضفنجاح امل لحيوي  أمر  و هذا    ابإلقناعينموا احلماس ملواقفهم و أن يقنعوا ذلك  ني أن  فاوضرب، و جيب على املالص
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  خمطط يبني مراحل املفاوضات 
négociation 

فحص واختيار الوضع احلال 
 اجملرى وإيقاف  

 طرح اإلشكالية 

عرض ومناقشة وجهات  
 النظر 

حتديد اخلطوط العريضة  
 ملواجهة املشكلة 

حتديد اهلدف )األهداف(  
 الواجب حتقيقها 

 

 

مرحلة ما  
قبل  

املفاوضات  
خطة  

 وحتضريات 

 حتديد إسرتاتيجية املفاوضة  

 ويشمل على ما يلي

 حتليل املعيقات املتوقعة منها والباطنة 

حتديد النقاط اليت ميكن التفاوض عليها والنقاط الواجب  -
 احرتامها وال ميكن التنازل عنها 

 حتديد جماالت االتفاق واالختالف  -

 الصراعحتديد نقاط  -

 حتديد وتقييم ما أنمله من الطرف الثان مبعىن: 

 ما نريد احلصول عليه؟ -

 ماذا يستطيع أن يقدم؟  -

إسرتاتيجيات واإلمكانيات وحتديد التكتيك، تقييم 
 والتكتيك احملتمل وطبيعة وأساليب الطرف الثان 

 

 

 

مرحلة  
الشروع  
)املبادرة(  

 ابملفاوضات  

 

 

مرحلة  
 اإلعالم  

 

مرحلة  
املفاوضات  

 مبعناها احلريف  

تقييم الرهاانت والعروض املقدمة يف األطراف على  
 الصفقة 

 تبادل العروض والعروض املقابلة 

حتديد احلدود، وذلك إبعداد قائمة توفق ما بني  
العروض املقدمة والشروط الواجب توفرها واحلصول  

 عليها 

إعداد مشروع االتفاق مع االلتزام ابألهداف  
 الرئيسية للمفاوضات 

 االتفاق بعد مناقشة املشروع أو عدم االتفاق 

 حتديد طرق هذا االتفاق وتنفيذه
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