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 التكنيك(-التكتيك– االستراتيجيةفلسفة التفاوض الثالثية:)

Philosophy: (Strategy–tactics–technique) Tripartite Negotiating 
 حازم حمد موسى الجنابي د.

 القانونرئيس قسم 

   كلية القلم الجامعة

 الممخص
بعنواف:"ماىية التفاوض" ،والمحور  األوؿ المبحثوكاالتي :جاء  مباحث ثالثفي البداية يتكوف البحث مف 

المحور الرابع الذؼ  إلىالتفاوض"وصوال  إستراتيجيةالمحور الثالث حمل عنواف :" إما الثاني :"فمسفة التفاوض"،
واستكمااًل لو جاء المحور الخامس بعنواف:"التكنيؾ مع ما مضى  نانسجماو تضمف عنوف بػ:"التكتيؾ التفاوضي"،

 التفاوضي"، لتكوف الخالصة عمى شكل جممة مف االستنتاجات.
  التكنيؾ.-التكتيؾ-اإلستراتيجيةالتفاوض يتكوف مف قاعدة ثالثية ىرمية 
  في التحاورالعقالنية  أساسيافمسفة التفاوض. 
  معنية. وأطراؼثالثة ىـ الموقف وقضية  أطراؼلمتفاوض 
 أوانياقبل  األزمةلتحقيق اليدؼ المنشود مف  واإلمكاناتالتفاوضية ىي عممية توظيف القدرات  اإلستراتيجية. 
  لتحقيق اليدؼ المنشود عمى طاولة المفاوضات. واإلمكاناتالتكتيؾ التفاوضي ىي عممية توظيف القدرات 
  قيق اليدؼ المنشود عمى طاولة المفاوضات لتح واإلمكاناتالتكنيؾ  التفاوضي ىي عممية توظيف القدرات

 المفاجئة فتحقق االستجابة وتجدد المرونة. األمورالحتواء 
Summary 

Tripartite Negotiating philosophy: (strategy - tactics - technique) 
At the beginning , the research consists of four sections as follows: The first axis titled: 
"what negotiation", and the second axis: "philosophy of negotiation," The third axis titled: "ne-
gotiation strategy". 
Down to the fourth axis which included titled: "negotiating tactic", Sajama with the past and 
as a supplement came fifth axis titled: "negotiating technique", to be the bottom line in the 
form of a set of conclusions. 
 Negotiation consists of a base triple hierarchical strategy - tactics - technique. 
 The philosophy of negotiating interactive basis of rationality. 
 Negotiable three parties are the position and the case and the parties involved. 
 Is the process of negotiating strategic recruitment capacity and capabilities to achieve the 

desired goal of the crisis prematurely. 
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 Negotiating tactic is the process of hiring capacity and capabilities to achieve the desired 
goal at the negotiating table. 

 The technique is the process of negotiating employment capacity and capabilities to 
achieve the desired goal at the negotiating table to contain thesudden things check 
response and renewed flexibility. 

 -ثوختة-

 تةكنيك ( –تاكتيك  –فةلسةفةي دانووستاني سياني )) ستراتيجيةت 

طزوطٌ ئةم جوٍَذٍىةوةٍة لةو ضوٍَىة طزوطةوة سةرضاوة دةطزٍَث كة داوووسحان داطَزً كزدووة لة سَسحمٌ وََو        

وََو دةولَةجٌ و ئةو كارٍطةرٍَةً كة  دةولَةجَذا , وة هةروةها ئةو ِرؤلَة طزوطةً داوووسحان دةٍطََِزٍَث لة طؤِرةثاوٌ

هَةجٌ لة سةر جم و جوولٌَ ثةٍوةوذٍة وََو دةولَةجَةكان وة وةخطةً سحزاجَجٌ وََو دةولَةجٌ كة دواجار جةحةكوم بة 

 سَسحمٌ وََودةولَحٌ دةكات .

بزٍحىَة لة ضؤوََحٌ بة  وة سةبارةت بة طزفحٌ لََكؤلََىةوةكة,وا دةرئةكةوٍَث كة طزفحََكٌ ئةسةلٌ بََث , ئةوٍص     

كارهََىاوٌ ِرٍَساً سَاوٌ ) سحزاجَجَةت , جةكىَك , جةكحَك ( لة داوووسحاوذا بة ضََوةٍةكي هاوسةوطاوة بؤ لة ئامََشطزجىو 

طزجىة خؤً هةلَوٍَسحة داوووسحاوىَةكة ,بؤ طةٍطحه بة طزٍماوة ,واجة لََكؤلََىةوةكة ثطث دةبةسحََث بة طزٍماوةٍةك كة 

بزٍحىَة لة )) فة لسةفةى داوووسحان بةوذة لةسةر سَاوَةكٌ هةرةمي بىكةكةى بزٍحىَة لة سحزاجَجَةت وة  بىةماكةً

 كؤلَةكةكاوٌ بزٍحَه لة جةكىَك و جةكحَك (( .

وة لة ِرووً ِروالَةت و ضََوةكارٍَةوة لََكؤلََىةوةكة ثََك دٍَث لة )) ثََطةكي و ضوار بةش لة طةَل كؤجاٌٍ و      

مةكان , بةم ضََوةٍة :  لة جةوةرً ٍةكةمذا باسي ثََك هاجةً داوووسحان دةكةٍه , وة جةوةرً دووةم فةلسةفةً دةرئةوجا

ٌَ ٍةم سحزاجَجَةجٌ داوووسحان , وة بؤ طةٍطحىمان بة جةوةرً ضوارةم كة واوووَطاوةكةً  داوووسحان وة جةوةرً س

ئةوةى ِرابزدوو وة بؤ جةواوكزدوٌ جةوةرً ثََىجةم هاجة بوون  بزٍحٌ ٍة لة )جةكحَكٌ داوووسحان( وة بؤ ِرٍَكخسحه لةطةلَ 

 بة واوووَطاوٌ )جةكىَكٌ داوووسحان ( , وة لة كؤجاٍَذا بة ضةوذ دةرئةوجامََك طةٍطحووٍه لةواوة : 

 . )داوووسحان ثََك هاجووة لة رٍَساٍةكٌ سَاوٌ هةرةمٌ ) سحزاجَجَةت , جةكىَك , جةكحَك 

  بىضَىةٍةكٌ عةقالَوٌ هةٍة .فةلسةفةى داوووسحان 
 . داوووسحان سَي الٍةوٌ هةٍة كة بزٍحَه لة : هةلَوٍَسث , كََطة , وة الٍةوي دٍارى كزاو 
  سحزاجَجَةجٌ داوووسحان بزٍحىَة لة كارً خسحىة خشمةجٌ جواوا ماددى و مزؤٍَةكان بؤ طةٍطحه بة ئاماوجي

 دٍارىكزاو لة كََطةكة ثََص ِرووداوٌ .
 وسحان بزٍحىَة لة خسحىة خشمةجٌ جواوا ماددىو مزؤٍَةكان بؤ طةٍطحه بة ئاماوجٌ دٍارىكزاو لة جةكحَكٌ داوو

 سةر مََشً داوووسحان .
  جةكىَكي داوووسحان بزٍحىَة لة خسحىة خشمةجٌ جواوا ماددى ومزؤٍَةكان بؤ طةٍطحه بة ئاماوجي دٍارىكزاو بؤ

 ةى وةرمي سةرلةووَى .طزجىة خؤى ثََص هاجة لة واكاوةكان وة دروسث كزدوةو
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 :المقــدمـــة
 الحيز ومدػ حراكو بدقة يترقب لـ ما لمتفاوض  الثالثية األبعاد يدرؾ أف يستطيع احد ال
 البحث ىو الدالالت، تمؾ لنا يفسر ما أفضل ولعل الدولية، اإلستراتيجية فضاء في يشغمو الذؼ
 المفاوض مع لمتعامل المدرؾ لممفاوض قوة مقومات إلى ترجمت التي التفاوض حيثيات في

 مكنوناتيا ويكشف مصادرىا ويحدد الدالالت تمؾ يؤشر أف الباحث استطاع عناء ودوف  األخر،
 . الباحث ليا رسميا التي لمثالثية وفقا التفاوض حراؾ مراقبة مجرد مف

 استطاع ، لو سبق عّدت التي(التكنيؾ التكتيؾ، ،االستراتيجية)الثالثية الباحث ابتكر أف وبعد
 حراؾ ضبطت والتي التفصيل، مف بشيء المضموف  في لو أشار ما وىذا التفاوض، يؤطر أف

 وىو المفاوض عقل في يقبع واألخير االستراتيجي اإلدراؾ رىف وقع تشخيصو أف بيد التفاوض،
 .الثالثية تمؾ لكشف االستراتيجي التحميل دوامة في الجميع دخل ليذا تيقنو، دوف  تصوره يمكف ما

 تجاىميا يمكف ال حالة بدت والتي التفاوض تاطير في لممساىمة تتواتر الدراسات بدت أف وما
 جدؿ مف البحث موضوع اثأر ما ظل وفي.العالمي لمتعايش األساس المحرؾ كونيا تجنبيا أو

 ىناؾ أف الباحث وجد وغموض لبس مف تحممو لما تبعاً  والتصورات اآلراء في وتبايف ونقاش
 في وضبابية وغموض لبس مف المفيوـ ىذا في لصق ما إزالة وىي يحمميا أف يجب مسؤولية
 .لو المكونة المفاىيـ
  ، البحث طرؽ  أمامو تزاحمت أف بعد لو خاص طريق شق الباحث حاوؿ المنطمق ىذا ومف

 لنا لتكوف  البحث تفاصيل في الولوج قبل الميمة اإلشارات بعض ذكر الضرورؼ  مف وجد لذا
 .اإلشارات تمؾ أىـ ،ولعل البحث في دليالً 
 
 تنبع أىمية الدراسة مف المكانة التي حضي بيا التفاوض في الساحة الدولية أهمية الدراسة :

وما لو مف تأثير عمى فاعمية العالقات الدولية ورسـ االستراتيجيات التي تتحكـ بالنظاـ 
 الدولي.
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 كيفية استخداـ القاعدة  :بدت وكأنيا أزلية وىي :اعترضت الباحث إشكاليةإشكالية الدراسة
الحتضاف الموقف التفاوضي؟  ،التكنيؾ( في التفاوض بتناغـ-التكتيؾ-الثالثية)اإلستراتيجية

ما  لتتفرع مف تمؾ اإلشكالية مشكالت فرعية تبمورت عمى شكل تساؤالت وكاالتي:
التفاوض؟ وما لتكتيؾ؟ وما  وما فروعيا ؟ وما دورىا في عممية اإلستراتيجية التفاوضية ؟

وما دوره في  وما فروعو؟ ىي فروعو؟ وما دوره في العممية التفاوضية؟ وكذلؾ ما التكنيؾ؟
 وما العالقة بيف ثالثية التفاوض؟ العممية التفاوضية؟

 ية فمسفة التفاوض تقوـ عمى ثالث إففرضية أساس مفادىا:"  إلى:استند البحث فرضية البحث
 وسنحاوؿ إثباتيا في متف البحث.التكتيؾ والتكنيؾ". وركيزتاىاىرمية قاعدتيا اإلستراتيجية 

 لوصف مكنوف التفاوض :اعتمدنا المنيج الوصفي لحاجتنا لومنهجية البحث. 
 وتتابعيا  انحصر في بياف العالقة التفاوضية الثالثيةنطاؽ البحث  إف:نطاق البحث

 التسمسمي.
 ف بفمسفة التفاوض عف طريق توضيح كيفية استخداـ ثالثية التفاوض : التعريهدف البحث

 وحاالتيا ألدراؾ القضية والموقف التفاوضي واحتوائيما لمخروج بالنتائج المبتغاة.
 في المفاوضات قمة الدراسات التي ميزت بيف اإلستراتيجية والتكتيؾ  إف: صعوبات البحث

 .،كانت عقبة في طريق الباحثفاوضيوندرة الدراسات التي تحدثت عف التكنيؾ الت
 المبحث وخاتمة واستنتاجات( وكاالتي: يفمبحثو : تكوف البحث مف )مقدمة هيكمية البحث

بعنواف:"ماىية :األوؿمطمبيف: إلىلينقسـ بذاتو  : التفاوض الماىية والفمسفة المنطقية،األوؿ
 التفاوض فمسفة :فحمل عنواف المبحث الثاني أماالثاني :"فمسفة التفاوض"،و التفاوض"، 

عنوف  الثاني، التفاوض" إستراتيجيةحمل عنواف:" األوؿ ليكوف عمى مطمبيف: ،الثالثية
 المطمب الثالثجاء  ،مع ما مضى واستكمااًل لو وانسجاماً بػ:"التكتيؾ التفاوضي"،

 خالصة عمى شكل جممة مف االستنتاجات.ب لنخرج بعنواف:"التكنيؾ التفاوضي"،
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 األولالمبحث 
 الماهية والفمسفة المنطقية :التفاوض

" Negotiating: The essence and philosophy of logical" 
حاكي وبمنطقية تالتي  ةفمسفوالوقوؼ عمى ال ،لتعريف بالمفاىيـ وتحديدىاالبد مف ا بداية،

تدعونا دراستنا إلى تحديد القصد مف التفاوض وفمسفتو  ،وىنا ،ظاـ الدوليالتفاعالت المحركة لمن
 وىو يتعامل مع األزمات وكيفية توظيف اإلحداث إلى مكاسب تقتنص مف األخر الخصـ.

بقدر  كونو ال يعتمد عمى الجيد العضمي الصراعمف  أصعبساد اعتقاد باف التفاوض  ،وليذا
مف  اذه الميمة سيل عمى اإلطالؽ بل بدالتكمف بيكف يوعميو لـ  ،ما يعتمد عمى الجيد العقمي

ير فيو يحمل مص ،صير الجماعة بيد المخوؿ بالتفاوضأصعب المياـ باألخص عندما يتعمق م
يرجع تارؾ كل شيء  أو، األرباحأما يزيد  توترؼ  وكأنيا لعبة ،أمتو ويضعو عمى طاولة التفاوض

بانمغتنـ مف الطرؼ  األوؿ :ماىية  :د الباحث لتقسيـ المبحث إلى مطمبيف ذلؾ عمّ  ةاألخر. وا 
 .فمسفة التفاوض الثاني: ،التفاوض

 األول المطمب
 What's The Negotiation ":ماهية التفاوض "

خانقة يتأمل بيذا العالـ الواسع بما يمر بو مف ارتباكات واضطرابات ونوبات  أفال حد يمكنو 
التناسق  إلىفيو المفضي  ،التفاوض بعيدًا عفوتيز ىياكمو  تكاد تطيح بقواه وأزمات حادة

 .الدوليةالفوضى  إدارةأفضل ما يفسر لنا سر  وولعم ،والتناغـ
 ،ألزماتياالمعالج و  عقد السياسة الدولية،يتعرؼ عمى سر حل  أفومف اليسر عمى المتابع 

تمؾ الثالثية  التكنيكات،الغني باالستراتيجيات والمحمل بالتكتيكات ومتضمف  ،ذلؾ ىو التفاوض
فيو سفينة النجاة التي تنقذ العالـ مف الكوارث  اليرمية بالغة األىمية في الحراؾ الدولي،

 واألدائية. كيةادر اإلوالعواصف التي تصنعيا أمواج التفاعل الدولية بسبب االختالفات 
التصارع مف اجل الغريزة اإلنسانية نحو ميوؿ صفحات التاريخ دونت لنا  إف ،مف الواضح

 البقاء، فظير لنا المصطمح األوؿ "البقاء لألقوػ "وأف القوة ىي عماد الحياة في المجتمع الدولي،
منطمقة مف مبدأ" المعادلة  ىدفيا النيائي تحقيق المكاسب عمى حساب اآلخريف عدة فأطر بصور
 مح " منطمقيف مف مبدأ"مبدأ أخر ىو "البقاء لألصلنا  دونت كذلؾتمؾ السجالت  إف إال الصفرية،
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قواعده وأسسو  لنقف عمىضبط حراؾ التفاوض تصفير الخالفات " وبيف تضاد المفاىيـ صعب 
 . لحنكتيـ،األمر الذؼ منح فرصة لمممارسيف لمتالعب بمكوناتو وفقًا 

 إلى الميدانيةعصرىـ فحولوا خسائرىـ  جيابذةوالتاريخ محمل بالتجارب التفاوضية التي قادىا 
فالفطنة  فيـ تسمحوا بالقدرات اإلدراكية والتي يسمييا البعض بالعقالنية الفكرية، ،نظريةمكاسب 

 إفالتي ما و  ،التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض والدىاء والحنكة والتفكر ىي مكونات العقالنية
تمرس عمييا حتى كسب الموقف التفاوضي الناتج عف تضارب المدركات الذؼ دونو الجدؿ 

قدرتيـ عمى فكرؼ  وتصادـ المصالح الذؼ دونو الجيد األدائي الناتج عف مطامح القادة و ال
 اقتناص الفرص في النزاعات الدولية.

محراؾ الدولي افرز حاجة ممحة، ال بل ضرورة ل أدائيةالجميع أصبح أماـ فرضية  إفوليذا ،
"البقاء  لتتقمب كفة فوؽ األقوػ،وحتمية ت ألدراؾ حقيقة التفاوض ال التسميـ األعمى بمنطق القوة،

 إلىلألصمح" فمحاكاة الذات وشحذ طاقات العقل ورسـ ىوامش الحركة والحوار التفاوضي تفضي 
يـ فاحدث خمل حركت شيوة صناع القرار وجذبتيـ نحوىا ففعموا فعمجو مف المكاسب التي 

 حراؾ النظاـ الدولي التعاوني.لانعكاساتيا مربكة توازني  مولد أزمة 
وىكذا، بدا االنشغاؿ الفكرؼ لفيـ حقيقة التفاوض باعتباره مفتاح األزمات الدولية وباب 

 ألنوفيو فف  فالتفاوض ىو مفيوـ مزدوج جمع بيف الفف والعمـ، المكاسب والمغانـ المادية،
التي  يستخدـ مقومات القدرة اإلدراكية واحتراؼ األداء التفاوضي عف طريق الخبرة والتجربة،

فالطالقة الفكرية وفنية استخداـ القدرات  العبقرية األدائية في العممية التفاوضية. إلىتفضي 
 التفاوض. ياتفن ىي مف واإلمكانات ورسـ المقتربات األدائية لكسب اليدؼ المنشود،

كما وعّد التفاوض عممًا قائمًا بذاتو، لو مناىجو وفرضياتو ونظرياتو ودالالتو وبراىينو 
ثباتاتو، فيو مطمب وضرورة، فالحياة عبارة عف عالقات تفاوضية متوالدة، فالعالـ في حراؾ  وا 

تفاوضي مستمر والعالقات الدولية ىي عالقات تفاوضية والتسويق السياسي يتـ بالتفاوض. 
 (1) فالتفاوض أمر حتمي ولعمو المخرج الوحيد مف األزمات.

يتـ مف خاللو  ،فالتفاوض ىو موقف تعبيرؼ حركي قائـ بيف طرفيف أو أكثر حوؿ قضية ما 
عرض وتبادؿ وتقريب ومواءمة وتكييف وجيات النظر، باستخداـ كافة أساليب اإلقناع لمحفاظ 
عمى المصالح القائمة أو الحصوؿ عمى منفعة جديدة بإجبار الخصـ عمى القياـ بعمل معيف أو 
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مل معيف في إطار عالقة االرتباط بيف أطراؼ العممية التفاوضية تجاه أنفسيـ أو اإلقالع عف ع
 ( 2)اتجاه اآلخريف .

 ،يقوـ عمى حركة الفعل ورد الفعل إيجابًا وسمباً  ،لمتفاوض موقفًا ديناميكياً  إف ومف المعروؼ،
واإليماءة،  ،شارةواإل ،فالمفاوض يستخدـ فيو المفع والكممة ،وىو موقف تعبيرؼ  ،تأثرًا وتأثيراً 

وىو موقف مرف يتطمب أف يكوف لممفاوض تكيفًا سريعًا والمتغيرات المتولدة في  ،والعبارة ،والجممة
 ( 3)الحوار التفاوضي.

و حسب تشابؾ المصالح وتعارضيا بيف  ،أكثر أوالتفاوض يتـ بيف طرفيف  إفودوف شؾ، 
األطراؼ التي ترػ أنيا متأثرة بنتيجة ومجريات وتطور القضية  إلىاألطراؼ التفاوضية ويمتد 

التفاوضية أو بما يجرؼ بيف المتفاوضيف. فيناؾ أطراؼ مباشرة في العممية التفاوضية وىي 
التي تشكل األطراؼ التي تجمس فعاًل إلى مائدة المفاوضات، وأطراؼ غير مباشرة وىي األطراؼ 

ي يمكف أف تقوـ بدور مؤثر بالسمب أو باإليجاب عمى تطوير والت نفعية،قوػ ضاغطة العتبارات 
ولكنيا ال تجمس إلى مائدة المفاوضات بل تتوارػ وراء  ،وسير العممية التفاوضية وعمى نتائجيا

 ( 4)الكواليس وتشرؼ عمى إدارة مسرح التفاوض وتمقيف بعض أطراؼ العممية التفاوضية .
وكال  ،العالقات المتضمنة الخالفات والنػزاعاتالتبادلية تظير  المصالحومف خالؿ تمؾ 

الطرفيف يرغباف في الوصوؿ إلى اتفاؽ مشترؾ ومقبوؿ مف خالؿ الحوار المتبادؿ ومحاولة 
التوفيق بيف االتجاىات ووجيات النظر، وال يمكف تصور قياـ مفاوضات بيف أطراؼ ال توجد 

 مف نوع ما . إشكاليةبينيما 
عمى ال بد أف يدور حوؿ قضية ليا قوة تأثير  ،يًا كاف نوعوالتفاوض أ أف ،فمف الواضح

. ومف خالؿ القضية التفاوضية يتحدد اليدؼ التفاوضي وغرض كل مرحمة مف المصالح  
كذلؾ تتحدد النقاط واألجزاء والعناصر التي يتعيف تناوليا في كل مرحمة وآليات  ،مراحل التفاوض

 ( 5)الفريق التفاوضي .توزيع األدوار عمى لمتعيف استخداميا و ا

 ألنيا ،تدور في نطاقو المفاوضات أفوالمعرفة التفاوضية واجبة لتحػديد اإلطار الذؼ يجب 
ال تخرج النقاشػات خارج ذلؾ  ليذا، ،تمثل حاجز حاجب ال تتعداه النقاشات والحوارات التفاوضية

اإلطار إال إذا كاف الخروج عف اإلطار ىدفًا لتجميع القضية أو إرباؾ الطرؼ اآلخر بعد كشف 
يكوف دافعًا لحسـ القضية التفاوضية تمؾ  وعاخض، وا  الطرؼ اآلخر لتشويش ،برنامجو التفاوضي

 ( 6).المناورةمقومات الخصـ مج محددة األىداؼ إلفقاد ىي الميارة واإلبداع  الذؼ يتضمف برا
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أؼ عممية تفاوضية ال بد ليا مف ىدؼ أساسي تسعى إلى تحقيقو وتوضع مف  إف ،والواضح
وبناًء عمى اليدؼ التفاوضي يتـ قياس وتفعل التكنيكات وتستخدـ التكتيكات  االستراتيجيات،أجمو 

وتجرؼ التحميالت  ،قةالحسابات الدقي وتعدّ مدػ تقدـ الجيود التفاوضية في جمسات التفاوض 
مدػ سالمتو أو نجاحو وفقًا لمقرب أو البعد عف تحقيق  ، وقياستكتيؾالعميقة لكل خطوة وكل 

والتكتيكات التفاوضية  االستراتيجياتومف ثـ يتـ تقييـ كل مرحمة مف المراحل وتستبدؿ  ،اليدؼ
وبراعتيـ في كسب حنكتيـ عمى  اً بناءو المفاوضوف أنفسيـ  كما عمى اثر المعمومة المغتنمة،

 ( 7). يحق ليـ التالعب بالمفردات التفاوضية واقترابيـ مف تحقيق اليدؼ ،الجوالت التفاوضية
لكي يتـ المجوء إلى التفاوض فال بد مف وجود عدد مف الشروط الواجب توافرىا في العممية و  

 :وكاالتيالتفاوضية 
 لمتفاعل والتناغـ. األساستعتبر الدافع و  :المتبادلة المصمحةأواًل: 
فالتفاوض مرتبط بوجود صراع  بيف عدد مف  :واألدوارصراع المصالح والمغانم  ثانيًا:

 ( 8)المرتقبة في النظاـ الدولي. واألدواراألطراؼ عمى المصالح والمغانـ المكتسبة 
وبتعبير  وضي،:يقصد بيا التماثل التفا)التماثل التفاوضي( واإلمكاناتتوازن القدرات  :ثالثاً  
وىذا  يعني أف ىنالؾ فرصة  ،عدـ وجود فارؽ كبير بيف القوػ المتاحة لألطراؼ المتفاوضة أخر

أما في حالة التفاوت الكبير  ،فميس بمقدور كل طرؼ أف يحصل عمى ما يريد ،لمحموؿ الوسطى
في ميزاف القوػ بيف األطراؼ فمف المتوقع حدوث عقـ في عممية التفاوض ويطمق عمييا 

 ( 9). "الالتماثل التفاوضي"
مف خالؿ القناعة بأف السبيل األفضل لحل  :اقتراب النوايا والرغبات لحل النازعات رابعًا: 

كوف مرىقًا وباىع التكاليف والمخاطر، وأف النػزاع ىو التفاوض، وأف أؼ أسموب آخر سي
موضوعية، :المفاوضات الناجحة ىي التي تتمخض عف نوعيف مف النتائج المرغوبة: األولى 

مع  ،كل طرؼ مف األطراؼ المتفاوضة تناسبتمثل أولوية  :فاألولى(  10)سيكولوجية . :والثانية
أما النتائج السيكولوجية: فتعني أف كل طرؼ ال بد أف  ( 11).إعطاء تضحيات معقولة ومقبولة

والشعور بالرضا ال  ،بأف يشعر أنو خرج مف المفاوضات كاسباً  ،يشعر بالرضا حوؿ االتفاؽ
ولكف يشمل الطرؽ واألساليب التي بمقتضاىا يتـ الوصوؿ إلى االتفاؽ  ،يشمل فقط نتائج االتفاؽ

 (13).لمرونة مبادغ التفاوض وفقاً  ( 12)كذلؾ.
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 المطمب الثاني
 The Negotiation Philosophy"فمسفة التفاوض "

بل بدت مف أصعب المياـ التي  سيمة عمى اإلطالؽ، فمسفة التفاوضلـ تكف ميمة إتقاف 
فالعالـ مميء بالقادة  ،أمتيـ والتقدـ خطوة لألماـذوؼ الشأف الذيف ينؤف بحمل مصير  تصادف

 ليذا المفيـو كاشفيف الغطاء عف مكامف أسرار قوتو . صورالالذيف أبدعوا في إظيار أروع 
بطبيعة الحاؿ  يقودتراكـ  معرفي  إلىتقود  حتماالتا عدةالتفاوض يحتوؼ  أف ،مف المعروؼف
لمموقف  فتشكل العديد مف الصورلمطاقة الذىنية  Combinatory Explosion))تفجر جمعي"  "إلى

 ؽ"التمثيل الرمزؼ"طر  وىنا، البد مف معرفة في المراد كشف محفزاتو وتحديد دواعيو، التفاوضي
((Symbolic Representation ،عمى شكل رموز معقدة مف خالليا ل الصور يشكيتـ ت التي

الذؼ يقود ،إلى طاقتو القصوػ ( Conceptual level)"المستوػ اإلدراكي" رباستنفايبرمجيا العقل 
األىداؼ المبتغاة عف طريق كشف القدرات  االستداللية لممطالب واستقراء العمميات ترجمة إلى

المعرفة ، فتعمل عمى اختراؽ  تمثيل لمطرؼ األخر، وتمؾ اإللية يطمق عمييا عمميات واإلمكانات
الذىف لمطرؼ األخر، فيطمع عمى التراكيب المتكونة في مدرؾ الخصـ مما يمنح المتفاوض 

 Conflicting) المتضاربة" الفكرؼ بعد فرزنت "البيانات االستقراءعمى  قدرة عمى التعمـ ؿاألو 
Data)،  الستقراء باطف وفقًا  األداء تنميط فتعمل عمى ذىنيًا، التفاعمية مقوةالصداـ لبسبب احتداـ
،عف طريق الجذب  واالستقطاب لممعمومات "(Introspection)بػ"الستبطاف يسمى ما أوالعقل 

 ( 14) .وىذا يتطمب إتقاف لغة الجسد حركيةوعالمات  يماءاتإالمتسربة عمى شكل 
 تفسير، "لاإلدراكية تصوراتو تطوير قدراتو الفكرية وتحصيف عمى المفاوضكاف  ، وليذا
القواعد العممية ليتسنى لو و ، وفقًا لمطرؽ المنيجية لمتكونة في ذىف المفاوض األخرا  الصور

( معبرة عف Basic Symbols)رموز أساسية  تخرج عمى شكل التيتفسير اإليماءات التفاوضية 
 (15).الضد نوايا الفريق التفاوضي

االستداللية"  العمميات "لتكوف مرشد في ،لتشخيص لغة الجسد الكثير مف المفكريف وسعى
(Inferential Processes التي تفيد في )أؼ سماع أو قراءة جردتحديد مسارات التفاوض، فبم 

يتطمب كفاءة  صورؼ  العبارات عمى نحو يمكف فيمو مف اإليماءات التي ترافقو، فتحميل نص
، مف "ألفظية–الناطقة "و "الحركية–الصامتة  المبرمج عف طريق فيـ "المغة وخبرة لفيـ "األداء

، التي تنطمق عمى شكل صور مبعثرة ( Recursive Language) التكرارية" المغة"إدراؾ  خالؿ
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يطمقيا المفاوض في الموقف التفاوضي، فيعمل العقل عمى تجميع شتات وجزيئات الصورة  
الحنكة تفاوضية؛ كنتيجة  لتعامل المفاوض مع ويعيد تركيبيا بفعل تراكـ المعرفة التي تصنع 

 نحوعمى " البيانية والرمزية المتطابقةالمعمومات  مف ىائل بكـ المواقف المحممة الكثير مف
 "الداللية المكوناتليفسر  ،الفكرؼ  لمترابط ،المعرفة المعززيحفز ، (Systemic Grammar")نسقي

تفصح ل ،مع المسبباتلمقاربة األسباب  Schema) ")النطقي "الوصفمف خالؿ الحركية،  لألفعاؿ
التي تقارب  (Prefemtial Semantics) مرشحة لألولويات وتسمى "التفصيالت" تحميالتعف 

.والثانية: تباعد وجيات النظر  تقاسـ المغانـ تيف: األولى:تفصح عف رغبو وجيات النظر 
 (16).واحتكار المغانـ

ذا   العتمادهالسياؽ، ويخرج مف المألوؼ،  مف حررالثاني "ي ما سار التفاوض عمى النحو وا 
 وفقًا لمقواعد تصعيديو " بناء جمل،الناتجة عف الستفسارات المطروحةل الخاطئ  التحميل

التعالي المبنية عمى Prosodic  Consideration)  ) العتبارات المعجميةاالسياقات والتراكيب و أو 
 فالمحصمة منيا Phonetic)تطريزية")ال "تبالعباراواف تزودت  "مبدأ المعبة الصفريةولتعامل وفقًا لػ"

 (17).فحسب، بل لنسفو مف الوجودلتعطيل مغانـ األخر ليس تبيح المحظورات في محاولة 

 ضرورؼ لمتعرؼ عمى "الظواىر في العممية التفاوضية، الكالـ عمى التعرؼ فبرامج ليذا،"
المعرفة"  سيسيولوجيا"فإذا كانت ( 18).الضدوفؾ شفراتيا القابعة في ذىف المفاوض  ،"النفسية

(Sociology of Knowledge،) الدافعيةأسباب"  تعمل "Motivation)) ،ف مكو وتظير  الذاتية
مف البيئة،  اي اكتسبيتال( 19).لألخر ةالسوسيولوجي الرؤػ لكشف " لفتح ممر االجتماعيالمفاوض 

 ، وما ليا مف تأثير في البناء الفكرؼ واألدائي لممفاوضاالجتماعية" ةيالديناميك"التقصي وراءو 
، االجتماعية" ، فػ"الوضعيةالثاني، فتقرب المفاوض األوؿ مف كشف مكامف القوػ لدػ األخر

االنثروبولوجية  وتركيبتوبيف المفاوض وبيئتو مف جانب، ، المتبادؿ "االعتماد إلىتشير 
يختبئ خمفيا  معقدة والسيكولوجية مف جانب أخر، فاندماج تمؾ المفاىيـ يكوف "كثافة ديناميكية

اإلدراكية بغية تحقيق المكاسب، وليذا يراد  الوظائف وتسخر لو البناء  التفاوضي، ويشيد لو الفعل
( Structural Prerequisites")مسبقاً  ألبنائيةىذا مشروطة بػ"المعرفة  لكفاختراؽ لتمؾ األسس، و 

فمعرفة القدرات البنائية والوظيفية  (20).(Prerequisites Functional) الوظيفية مسبقاً  والمعرفة"
صور عديدة مشبعة باإليياـ تعرقل اتخاذ  إلى الحقائقلترجمة  القريف تحفز مدرؾ المفاوض لذىف
( Utilityما يسمى بػ"المنفعة") أونابعة مف كيفية فيـ المردود التفاوضي  (21).التبايف فكرة، فػالقرار
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وسعة  بسبب "التمايز، ،(Stratificationتدريجية" )مستويات "ت إدراكية، ذا قابمية التي يراد ليا
" و، "(Reality)لواقعيةا"الذؼ يزاوج بيف ،(Sociological Imagination)السوسيولوجي" الخياؿ

التي يتحمى بيا المتفاوضيف، والذؼ يفضي بطبيعة الحاؿ ( التفاوضية (Rationalismالعقالنية
 "الظاىرة"بيف بمعنى أخر الفرزنة لمتعامل مع "الظواىر Intellectualism)عقمي )الالنيج  "الستخداـ

(Phenomenon)   جماتي"ابر " أسموب منيجًا بل واف كانت تمؾ الطريقة ليست حقيقةو 
(Pragmatism"تجريبي" ) (Empiricism) .فػ"العقالنية (22)أساسو الربحية العالية(Rationalism) " 

 محصنًا وبعيدًا عفالمحضة والذؼ يتبناىا يكوف  ةالعقالني الصواب في الرأؼ وىي إلىتقود 
واف  ىو حاضنة كل قرار ومبرمج لكل سموؾ، ػالعقلف ،"(Irrationalism) الالعقالنية "إلى االنزالؽ

، فميما كاف ، لتقبل صعوبة الحقيقة"(Aestheticism) الجمالية أراد البعض إضافة لو  "النزعة
 ىو التفكيرو  ،لألخر وجو القرار قاسي فالتزيف والتقنع مطموب لمجذب الفكرؼ ومف ثـ األدائي

 ومف وثيقاً  ارتباطاً  األخيرة بػالفكر وترتبط التفاوضية المعرفة إلى بواسطتو الذؼ نصل النشاط
ويحرؾ  Dialectic.(24))"الجدؿ")يولد لغة  فػالتفكير، ( 23).لمفكر تجسيد وصفيا بأنيا مكفلما

 إلىبعض المتزمتيف فيقود بParadox.(25 ))ويحفز "التناقض") Faith))او االيماف  "االعتقاد
، Ciphers)")التي ال تدع لممقابل فرصة لفؾ"الشفرات الالعقالنية" اعتناؽ

 إالوالذؼ ال يعرؼ بالتفاوض ، Gelassenheit)) " واالنعزاؿ"(Emotionalism)بسبب"االنفعالية
(، Uneasinessو"التوجس" ) " القمق، ليخيـ عمى جو التفاوض(Seductionأو"اإلغراء") ""الغواية
 نزعة ةييمنتميد لو ألحد األطراؼ ،التي تؤسس إلظيار الرتابة الفكرية والحبسة الكربو  والضيق
 (26).الخالفات وتصفيرالتسوية 

 تمؾ اإلشارات بيد إف، تركز عمى المصالح،التي  والرموز  فيعمل عمى بث "اإلشارات 
يراد لو حنكة تفاوضية ومعرفة  (27).ليا (Decoding) الترميز" "فؾ يسمى ما أو وتفسيرىا والرموز

 ، التي ترسل"الخطوط الداللية  إلىوالتوصل  الصورية، لفؾ التراكيبمعموماتي  نفسية وتجييز
تجعل المفاوض يخترؽ كل  ،برمجتياأو  ،ففيـ اإلشارات،  المفظي غير أـبالتخاطب المفظي 

التأكد  يسودىا عدـالتي التحصينات ويستنزؼ الطاقات فيحصل عمى المعمومات، مف العشوائية 
 وىذا ال يأتي بالصدفة لكف بالتخطيط والبرمجة و"التناغـالفكرؼ،  (Distraction) والتشتيت
مف خالؿ عممية التغذية الرجعية    ( واالستفادة مف العائد(Intellectualizationبػ"التعقيل" ،المحمل

 أو التسويفنوع مف  إلى إيصاؿ الطرؼ الثانيالظواىر المتقاربة، بعد  أولمفكر بتكرار المواقف 
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، وموىبةعبقرية  لووىذا الحاؿ يراد  (28)التفاوضي. وموقفالتي يحمميا في مفاىيـ مل التوضيع
التفاوض  أخربمعنى  إؼالمفاوض محنؾ،  جعل ىي مف وراثيةال عبقريةالأف ؿ البعض و ق وصح

( 29).مف الخبرة والقدرة عمى التحميل ، كما مف المكف اكتسابوجيابذةالعباقرة و اليخاض مف قبل 

 إذا، بيف عقوؿ المتفاوضيف، (Cross-lagged Correlation) "التقابمي المؤجل االرتباطفػ"
 The Power) القوة "دافعية ومحصنًا مف وثوقيةملمتعامل بػ" اً ودافع ،لإلبداع" استنيض كاف "مؤشراً 

Motive) ،عمى طاولة  موضوع ىو ما عمى االقتصار تعني التي الوضعية "الفمسفة ومركزًا عمى
 Inductive) االستقرائية" عقالنية،المطعمة بػ"ال االستقرائية" النزعة"أو النيج المفاوضات، واستخداـ

Rationalism)..(30 )  وتبني "الميكانيزمات"،التي يغمب  ،فرض الفروض أساسوالتي تستند عمى
 واألدواتذات المردودات  (31).(Affective Domain)الوجداني –عمييا التفسير "النفسي

ما  إذا الالحقة، ومع ما يترتب عمى ذلؾ مف "اآلثار ،التي تجذب المفاوض التخاذ موقفو،الدافعية
 Stimulus Responseاالستجابة -المثير المؤثر إلىيعرض  أفال بد  لذا استمر بتزمتو الموقفي،

Circuit)) االستجابي طاالشترابػ" الخضوع لكف إؼ (Respondent Conditioning)،  التي تبني و
تفادؼ ىي تكوف سبب لنتيجة (،  (Positive Reinforcesاإليجابية " "التأثيراتإدراكًا مفاده أف 

 Escape) اليروب") التي تحفز عمى" إجراءات ،(Negative Rein forcers)"السمبية "المعّززات
Procedures،عمى األقل "إجراءات التجنب" أو (Avoidance Procedures)التي تجر نحو "تعزيز 

برغبة طواعية محسوبة نتائجيا مسبقًا مف قبل الطرؼ  اإلذعانيةاالستجابات  بتمؾ الخاص الفارؽ 
 Successiveالمتعاقب) التقاربو  ،اإلدراكي تشكيلالفػ" (32).الخاضع المفاوض

Approximations،) التي تحقق ربح تفاوضي ذا مغنـ  االستجابات "مف سمسمة إلىقود يالذؼ
باإلستراتيجية وىي  تبدأ تمؾ ىي فمسفة التفاوض والتي تعتمد عمى ثالثية إدراكية (33)عالي .
 ىرميا.
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 المبحث الثاني
 "Tripartite” negotiation  ابعاد ثالثية التفاوض

ف افضل ما يفسر لنا السر القابع في التفاوض ىو الوقوؼ عمى ابعاده التي عدىا أدوف شؾ،
فال احد يمكف لو اف يدرؾ التفاوض بعيدًا عف تمؾ االبعاد التي حصرىا الباحث  الباحث ثالثية،

 بػ)استراتيجية التفاوض،والتكتيؾ التفاوضي ،والتكنيؾ التفاوضي(.
دور فييا المعمومات وتنضج فييا التفاوض تمؾ الثالثية التي ت أفضل ما يفسر لنا ،للع

الخطط وتحدد نقاط االختراؽ الطرؼ األخر ،فتمؾ اإلبعاد تعمل بانتظاـ وسمـ تسمسمي تبدأ مف 
 ولتوضيح تمؾ اإللية المتناغمة قسمنا المبحث إلى ثالثة مطالب: اإلستراتيجية وتنتيي بالتكنيؾ.

 .التكنيؾ التفاوضي الثالث:و  ،الثاني :التكتيؾ التفاوضي، استراتيجية التفاوض االوؿ:
 المطمب االول 

 The Negotiation  Strategy ""إستراتيجية التفاوض
القدرة عمى تحديد األساليب  وىذا يفضي إلى، تجعل التفاوض مبرمجإف اإلستراتيجية 

 ،تنبؤ بمصير الموقف التفاوضيالبعد  مف التفاوض،والوسائل الالزمة لتحقيق األىداؼ المنشودة 
 (34)لو لتجنب المفاجآت واألزمات .وا عداد العدة 

ومف الضرورؼ، أف ال يتـ التعامل مع الموقف التفاوضي عمى أنو حدث طارغ أو مفاجئ، 
يرسـ األىداؼ المرجو  إذ، و المرشد والموجو الحقيقي لألداء التفاوضيفاستراتيج العقالني ى
ويوفر المعرفة العممية لتنمية القدرة اإلدراكية الستيعاب واحتواء الطرؼ  ،تحقيقيا مف التفاوض

وتحديد ما ينبغي القياـ بو أو ما ال ينبغي القياـ بو  وتحجيميا،اآلخر وحصر أوضاعو وتوقعاتو 
 (35)وتحديد البرامج التي سوؼ يتـ استخداميا في التفاوض. ،قبل الخوض بالعممية التفاوضية

لعممية التفاوض تنبع مف مقتربات إدراكية اختراقية تستيدؼ  استراتيجيةإف أىمية رسـ  ليذا، 
فبناء اإلستراتيجية تعد مف  ،ىادؼفكرؼ نشاط  مف فكر الطرؼ الخصـ، الف التفاوضمكا
 خطةرسـ اإلستراتيجية لمتفاوض تحتاج ثالثية ىي اسيات الضرورية لتحقيق المكاسب.و األس

ومعمومة ووقت وىذا يستوجب ضرورة تحديد المحفزات التي تساعد عمى نجاح المفاوضات والتي 
ومنيا  (36)جية التفاوضية الشاممة.تبمورت عمى شكل استراتيجيات فرعية منشطرة مف اإلستراتي

استنزاؼ الوقت والجيد  وتركز عمى (Strategy Depletion The) : إستراتيجية االستنزاؼاألتي
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ستراتيجية التفتيتو  ( 37)والدليل. والفكر ص نقاط الضعف والقوة ختش (Strategy Erosion The) ا 
 Utility)المنفعة  إستراتيجيةأما  (38).ودس أمور ماكرة لتفتيت وحدة الصف لمطرؼ الخصـ

Strategy The :)بيف الطرفيف وكأنيا لعبة الشطرنج ترفع الربح وتقمل  ز عمى المنافعترك
زرع  التي تعمل عمى(: The (Innovation Strategy إستراتيجية االبتكاروصواًل إلى  39))الخسارة.

 وتناغمًا مع ما مضى، (40)الثقة وكسب الرأؼ العاـ لصناعة قاعدة إسناد لخوض التفاوض.
بناء قوػ الدفاع  لتركز عمى : (Fortification Strategy) Theإستراتيجية التحصيفجاءت 
وانسجامًا مع تمؾ  (41)مقومات القوة والقدرة. مف خالؿ استخداـ الطرؼ األخر لمواجية

الحفاظ عمى ب التي تيتـ(: (The Retention Strategyإستراتيجية االحتفاظاالستراتيجيات جاءت 
تمامًا لتمؾ االستراتيجيات نذكر، ( 42)الوضع الراىف.  Harassment ) إستراتيجية االستفزازوا 

Strategy The:)(43)الطرؼ األخر. لتسقيطبث اإلشاعات والترويج  التي تعمل عمى  
 The Confrontation )) إستراتيجية المواجية وتقدمًا خطوة إلى األماـ لنصل إلى

Strategy: وعمى ىذا  ( 44).األزمة لعنق الزجاجةبتصل و قف االتصعيد في المو والتي تركز عمى
لتركيز عمى نوع العالقات مف خالؿ إظيار العالقات المحفزة  النوعية المنواؿ جاءت اإلستراتيجية
))عمى الترابط والتواصل.  The Extreme)إستراتيجية االستجابةواف اشتد الموقف ف 45

Accommodative) Strategy) ابعد الحدود لممحافظة  إلىالتنازؿ  والتي تعني تكوف ىي الخيار
  46))عمى مصالح القمة القمية المتبقية.

التنازؿ عمى تعني و  ، إستراتيجية الخميط وىنا، نصل إلى نوعية أخرػ مف االستراتيجيات ىي
 Firm Strategy) الثبات إستراتيجيةبخالؼ  ( 47)األساسية. األمور الثانوية واإلبقاء عمى األمور

Theمفاىيـ التصعيد والصراع والحرب عمى مفردة التنازؿ ولكف يحتوؼ  (: التي ال يحتوؼ قاموسيا
ذوؼ إال  ايدركيال  ةصعب يةبيد أف ىناؾ نوع (48)ىي نياية المطاؼ.ب فالتفاوض شكمي والحر 

كثار  أساسيا(Strategy Maze Theإستراتيجية المتاىة )  ىي الحنكة تشعيب القضية التفاوضية وا 
وكثيرًا ما يستخدـ  49)).ؼ التفاصيل ليفقد الطرؼ الثاني القدرة عمى التركيز مف ثمة التياىاف الفكر 

يتحكـ ويممؾ المقومات  الف مف (Bandwagon Strategy The) اإلخضاع إستراتيجيةاألقوياء 
لتصفير قدرة الطرؼ  اقتناص الفرصو  أألولوياتوترتيب  ابتكار الخيارات،خالؿ  فباألخر. م

  50)). األخر
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يي ف (Overcoming Strategy The)إستراتيجية الدحر ومف المعروؼ، أف المنتصر يستخدـ 
تدريجي لتجريد الطرؼ األخر مف نيجو باالستمرار بتجميل المعمومات –منظـ  ىجوـعممية 

وشمو  ضعف ممموسةوترميـ األداء واختراؽ جدار الخصـ المفاوض المحصف مف نقطة 
ىي سموؾ ( Strategy Suicide The)إستراتيجية االنتحار والخاسر يمجئ الستخداـ  (51).نيائياً 

لشدة اإلنكار ولتكابر والعناد التي تقود إلى درجة اليأس يتبعو الطرؼ الخاسر بعد بموغ 
 Standardizationوحيد )إستراتيجية التبيد أف البعض ركز عمى نقاط التعايش مثل : (52).االنتحار

 Strategy The)(53)تقارب االستراتجي.تحقيق الد األىداؼ والمصالح و يتوحعمى  التي تركز 
تطوير  التي تركز عمى(Strategy The Co-operationإستراتيجية التعاوف )عمينا أف ال ننسى و 

لكف  (54)البناءة(.االرتقاء بالعالقات و المصالح العميا.وتتضمف)التركيز عمى بناء أواصر الثقة، 
 prevention  Strategyإستراتيجية الردع )يـ عمى تفضيل تنزعة التعالي لدػ البعض األقوياء حث

The ) خضع الطرؼ فالقوة تردع وتعمى الرعب والتخويف لحسـ الموقف التي تركز
تناغـ وتحاكي المصالح  التي العمق إستراتيجيةأما المتوازنيف فأنيـ يفضموف  (55).األضعف
 Consolidation Strategy) التوطيد استراتيجية ،وما يزيد التوطيد توطيدًا ىي حفزىا.تو المشتركة 

The)ومنيـ مف يحب التدقيق  (56)لعالقاتي.امحاكاة التاريخ لحتمية التناسق والتناغـ  التي تركز
 اآلتية :وتتضمف التكتيكات) Strategy When The) إستراتيجية متىبالجزيئات الزماف فيستخدـ 

 المناورة، االنسحاب الظاىرؼ، االنسحاب اليادغ، األمر الواقع، المفاجئة، )الصبر،
)).(التقيد،التحايل مستخدمًا  عمى تفاصيل الرقعة الجغرافيةجيده والبعض األخر ينصب  57

(: وتتضمف التكتيكات How Strategy? The Where? Strategy The) وأيف؟ إستراتيجية كيف؟
 السير البطيئة، العشوائية، التغطية، الطرؽ، مفترؽ  التشارؾ، التعاوف، التوصية المفتعمة، )اآلتية

يركز عمى الجدلية ويكثر األسئمة  لكف ىناؾ مف.العينة األنموذج، التغيير المستوػ( التصنيف،
تقوـ عمى الجدؿ لموقوؼ عمى و  ( 58).إستراتيجية لماذا؟لحيف إسكات احد الطرفيف لألخر وىي 

أسباب الخالؼ ونقاط االختالؼ. إستراتيجية تصفير الخالفات: أساسيا يقوـ عمى ترؾ الخالفات 
 عمى المصالح المشتركة. التاريخية والتركيز

ىناؾ العديد مف المجاالت والمسائل التي يمكف أف تشمميا عممية رسـ برنامج ألؼ نوع مف و 
اـ ال يمكف حصر ىذه المجاالت نظرًا الختالؼ طبيعة وظروؼ كل أنواع التفاوض، وبشكل ع

عممية مف عمميات التفاوض عف األخرػ، وىنا فإننا نقدـ مجموعة مف الخطوات األساسية التي 
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منيا)موضوع  ( 59)عند البدء بعمميتو التفاوضية. يجب عمى المفاوض أخذىا بعيف االعتبار
 األجندة، الفريق التفاوضي، الوقت، الموقع، مومات،البيانات والمع ىدؼ التفاوض، التفاوض،

إستراتيجية  الخيارات ،السيناريوىات(. ىذه ىي االعتبارات التي يجب االستناد عمييا في
 (60)التفاوض.

 

 المطمب الثاني
 " The Negotiation Tactical "التكتيك التفاوضي

ارض الواقع ولحظة الحوار عمى طاولة  التكتيؾ التفاوضي: ىو إدارة التفاوض عمى
وىذا يدؿ  االستعراضية،–ىي لحظة المحادثات وتبادالت وجيات النظر التناورية إذالمفاوضات.

مباغت –الحوار التفاوضي والتحسب لكل حدث عرضي مفاجئ إدارةالتكتيؾ يعني فف  أفعمى 
وىنا  ،يد المتبادؿيلتأييد والتأوا التي لـ يمكف التنبؤ بيا قط، فيظير الرفض والرفض المتبادؿ،

 . طاولة المفاوضاتيظير التكتيؾ التفاوضي في 
، فيو عمى طاولة المفاوضات فالتكتيؾ يدؿ عمى محاكاة المتفاوض لمموقف التفاوضي وليذا،

، المفاوض في التفاوضبل ىو حراؾ  مف ما ىو ثقافة، أكثر أداء وىو مف ما ىو عمـ، أكثرفف 
 الضغط(. فالموقف التفاوضي يتطمب عدة أمور منيا: الحوار، تكتيؾ )الموقف،باستخداـ ثالثية ال

تشخيص لتمكف مف ، لتقارب الرغباتوفقًا  األداءوبرمجة  ،التفاوض حراؾر مع تغيّ  األداءتغيير 
كسب  كوف يكسب المواقف وتراكميا  إلىقود ت التي، اليفواتالثغرات، واقتناص الفرص مف كثرة 

 (61)جولة بكامميا .

الحوار التفاوضي، وما يحمل مف تعقيد فيو رىف المدرؾ الذؼ يحممو الفريق التفاوضي،  أما
 إيماء أوفأؼ سموؾ  وأداتيا الفاعمة، واألخير ىو المحور والحكـ الفصل في القضية التفاوضية،

الف لو دالالت عامة وخاصة، فاستخداـ عبارات المعرفة تختمف عف  محسوب ومراقب بدقة،
فيو مباراة ذكية  إضافة حرؼ يغير بند كامل. أوت المجردة مف التعريف ونقص حرؼ عباراال

أداتيا المساف ووسيمتيا المنطق، وىذا يتطمب  الدىاء والفطنة ممزوجة بالمكر والخداع، أساسيا
معرفة صياغة الجمل وسالمتيا  والدارج ة،المعرفة بالكممة مف الناحيتيف المغوية والصطالحي

 (62)ىي تحمل كممات مشتقة وما ىي دالالتيا االشتقاقية األخرػ. وىل لغويًا،
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يمـ المفاوض بمغة  أففي الحوار وطرؽ إدارتو، لذلؾ يجب  فميا دور ميـ جداً  اإليماءة، أما
كرسائل تعبيرية عف رغبات ومطالب  الجسد لتعرؼ عمى اإلشارات التي يطمقيا الطرؼ األخر،

 لو.
منيا:)االستعداد لمتحمل، والقابمية  أمورالضغط التفاوضي الذؼ يتكوف مف جممة  إلىوصواًل، 

كميا يتولد  األمورومف تمؾ  والتراكـ( والتوافق، والترابط، التوليدية، والموائمة، والحشد، والتأثير،
لفعل قاـ بو الفريق  ،لمطمب الموقف وكرد فعل كاستجابة متقادمةويتراكـ الضغط مولد حركة 

 ( 63).وىذا يعبر عنو بالتفاوض البناء فاوضي وىو يدير دفة التفاوضالت

مف خالؿ  ثقة واالستمتاع بالحوار التفاوضييتـ عف طريق اإلحساس بال، التكتيؾ البناءو 
االبتعاد عف األجمل االستفزازية واستخداـ الجمل المطمئنة وترقب الوقت والتحمي بالصبر، 

واالعتراؼ بدور الطرؼ الثاني كشريؾ  ،مكاسبالحفاظ عمى الواليدوء بالمناورة واستخداـ البدائل و 
كيز عمى التر و  التنازؿ يخص الطرفيف والربح كذلؾ، ،وليذا ،ولو حقوؽ مثل ما عميو واجبات

تمسؾ وال الحضور الذىني،و رد فعل مفاجئ،  أؼالدائـ الحتواء  ىبأوالتالمصالح المتبادلة، 
مع رسـ  باإلنصات وقمة الكالـ، الدقة والغزارةو التأني في اتخاذ القرار ،و  بالثبات وقوة اإلرادة،

والتجدد في أساليب  ،وتقبل النقد والتعامل بعقالنية ،والتفاؤؿ الدائـ االبتسامة الودية باستمرار،
يكوف حريص عمى  أفطمب مف المفاوض تطرح المواضيع، والثقة العالية بالنفس بالتفوؽ. وىذا ي

قدرة إدراكية لمتعامل مع تشعب التفاوض وتوالد وىذا يراد لو  المصالح وليس عمى المواقف،
مكانية بناء صورة ذىنية لقدرات الطرؼ األخر، ،األزمات خفاء القدرات  وا  وكتـ المعمومات، وا 

واألخذ بالحسباف أسوء الحسابات التفاوضية واالعتقاد بقوة الطرؼ الثاني والتمتع بالقوة اإلدراكية 
 تحميل لتفاصيل الحوار.الحوار التفاوضي و  والحنكة اإلدارية في إدارة

مفترؽ  إلى( فيقود Feintingالخداع)  أما (64).عالقات بناءة إلىفاف المشاركة والتعاوف يقوداف 
الذكي ىو مف يصنع  أف يمكف القوؿ ، وىناضبابية وعشوائية رأكثاالختيار جعل ي، طرؽ 

،التي تأخذ المكسب بمحظة  Blanketing))الموقف وىو مف ينييو وىذا ما يسمى بضربة المعمـ 
 وىذا ال يحصل دوف القدرة عمى تحميل النص ،يصنف أوالموقف  يجزغ وال  واحدة وليس تدريجياً 

( التي تصنع (Discourse Analysisتحميل المطارحاتو  الذؼ يتضمف المعرفة بتحميل لغة الحوارو 
تحميل :األوؿ:  تحميالف يتضمف والذؼ ،لمموقف متكاملالتحميل ال يستند عمييا لنا جدلية
األمر وىذا  Content Analysis).)(65 )تحميل المضموف والثاني :( Discourse Analysisالخطاب)
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، ( tructructionCsnoPost)البنيويةوما بعد ، (tructructionCsnoالبنيوية ) معرفة باألمور يراد لو
( Communicative Competenceيعتمد الكفاءة التواصمية) ( 66)نيج نقدؼ جديد  إلى ناترشدل

تجنب التكرار وىذا يراد لو  ، ضمف السياؽ الشمولي (67).(Maxims of Politeness)،ألداء الحوار
سمات  أوبسبب اختالؼ طبيعة  (69)في إشكالية التفسير. المتفاوضيف الذؼ يدخل (68).الحوارفي 

 ،مما يعقد فؾ شفرات الحوار ( Different Conversational Style Features) أساليب التحدث
تصادمية بيف  أوضاعاً  ( والذؼ يييئLinguistic Code Switching) تحوؿ الكود الحوارؼ  إلىويقود 

دقة في األداء الف السيطرة عمى إدارة الحوار تتطمب  70))( .Identity Conflict)إطراؼ الحوار 
األسئمة المغمقة و  Open Questions)استخداـ األسئمة المفتوحة)إتقاف فالبد مف ( 71).الحوارؼ 

(Closed Questions).(72)  واألسئمة المرآة(Questions Performance) .(73)  لكثرة تغيير
القدرة عمى  مبيئة المحيطة، فضاًل عف،ل( (Side Effectsوالتأثير الجانبي التفاوضية  األوضاع
تماـ(Normalizationالتطبيع وبناء  (Framing)طير أت إلىوالتي تحتاج  إجراءات بناء الثقة ( وا 

 أو، ألؼ رد فعل انطالقي عف طريق االبتكارPresupposition) االفتراضات) وحسابالفرضيات 
 وال يمكف المساومة أداء تفكيكي مف الطرؼ المقابل، أؼ إلىرد فعل راجع واالنتباه 

(Bargainingعمى أجندة جدوؿ اإلعماؿ ) ،صراع قائمة  إلىالف ىذا األمر يقود  إلرضاء المقابل
التكتيؾ و   (74).داـليظير لنا التكتيؾ الي الموضوعات التي تتطمب التصارع إلبراز منابع القوة

حكاـ السيطرة والدحر والتدمير  يقوـ عمى ،اليداـ ، وأف كل مف يعتمد لمخصـاإلنياؾ والتشتيت وا 
في نشاطاتو التفاوضية، يعتمد عمى قدرة الشخص أو الفريق عمى التمويو والخداع  األنموذجىذا 

مف الحركات التفاوضية التي يجب  ستجد عدداً  ،بعد ذلؾ (75)فاعمية. األكثرأو استخداـ القوة ىو 
ف كانت مخالفة لمقيـ   ،واستخداـ  األساليب الممتوية ،عنصر المفاجأة ـمنيا: استخدامعرفتيا وا 

إرىاؽ  وعرض ما يفاجئ ويستفز الطرؼ اآلخر، واعترض دائمًا،، والشدة، والمخالفة ،والكر والفر
تغيير البرامج لتشتيت الطرؼ األخر  الطرؼ اآلخر ثـ االنقضاض والتحدؼ االنسحاب اليجومي،

 (76)لتعجيزه. 

يركز عمى المصالح ال  إنما ( 77)المفاوض ال يفاوض مف اجل الموقف. أف ،فمف المفروض
يعمل  إذ، ( (Asymmetrical Negotiationفي التفاوض الالمتماثلما ال نجده وىذا ( 78).المواقف

 بالنسبة لإلطراؼ المتماثمة فتعتمد المبدأ أمادور الطرؼ األضعف،  الطرؼ القوؼ عمى تسويف
 أوممفاجئة لده غير مجدؼ بل يتطمب االستعداد الصبر وح أف، بيد بالصبر تبمغ ما تريد
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 أواالنسحاب الخفي ف ليكوف حر في المناورة، ،(، كي يفرض ذاتو كأمر واقع  (Surpriseالمباغتة
 Go Forward)) ما يسمى بالتحرؾ لإلماـ والخمف أو،الكر والفر والتحوؿ أؼ،االنسحاب الظاىر 

–Backward( ىو مف أروع تكتيكات التفاوض الذؼ يقيد،(Limits ،ومف ثمة  الطرؼ الخصـ
 The End .(79 ))نياية المطاؼ)  إلىإيصالو 

 النماذج التكتيكية كثيرة ومتنوعة نذكر منيا عل سبيل الحصر واإليجاز أف ،ومف المعروؼ
مف  أؼلـ يتنازؿ  إذىي عقالنية األماف  (:(Prisoners Dilemma: معضمة السجيف: االتي

أطراؼ الفريق التفاوضي ويقبموف بالمصير الواحد، ويتـ ىذا النوع مف التكتيؾ في المفاوضات 
  (80)بالعرض المغرؼ وىي معضمة الثقة. أوباإليياـ  يتنازؿ احد األطراؼ إذمتعددة األطراؼ 

: ىو الطرؼ المضطرب ألئيـ الذؼ يتخمى عف :(Chickens Dilemma )معضمة الجبافو 
 Cooperation)معضمة التعاوف:أما  (81)الحل الوسط ويبحث عف المكسب العالي فقط.

Dilemma) المعموماتمعضمة وصواًل، ل ( 82)استجابة لطرؼ ثالث. المكاسب: ىي التخمي عف 
كال الطرفيف يممؾ معمومات  ،وفقًا لمعبة الشطرنجىي التعامل و (: perfect Informationالتامة)

معضمة بيد أف،  ( 83)لكف الفطنة والذكاء ىما الحكـ الفصل في التفاوض. ،تامة عف حراؾ األخر
(: ىي التعامل في ظل معمومات غامضة Imperfect Informationغير التامة ) المعمومات

 84)) لألخر. ومبيمة فالجميع يتعامل دوف معرفة التكتيكات
مباريات التفاوض فيي متنوعة ومختمفة حسب تنوع واختالؼ أطراؼ التفاوض  أما

األوؿ  فوز تعتمد مبدأالتي : Adversary Bargaining )ومواقفيـ ومنيا: مباريات التنازع )
)) لح.افي صراع ألمص ونجد ىذا النوعخسارة الثاني ، = مباريات التحالف أما  85
((Alliance Bargaining يعتمد في الصداقة و   الثاني فوز-األوؿ الفوز: تعتمد مبدأ–

تعتمد عمى دور الدولة القائد التي (:  (Leader Gameمباراة القائدوكذلؾ  (86)المصمحية.
واألصدقاء لمناصرة الدولة القائد  في التحالفات والتآلفات فالقرار التفاوضي يجر األحالؼ

ولمغة التجار نصيب في التفاوض  (87)األولى والثانية.مثل التحالف في الحرب العالمية 
تعتمد ىذه المباريات التفاوضية بيف  (:(Protector Client Gameمباراة الحامي والزبوف ف

تحت الرعاية لمدولة القوية  أوالدولة القوية المتحالفة مع دولة معتدية عمى دولة متحالفة 
وانسجامًا مع ما  (88)مثل دور الواليات المتحدة مع دوؿ الحمف األطمسي ضد التيديدات.

مع كافة األمور وكل األصعدة،  تعامللت(: (Supper Gameلعبة السوبر مضى، جاءت
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 Game) المعبة غير الصفرية وعمينا أف نذكر ىنا،فالقدرة والقوة ىي محركات التفاوض.
No Zero Sum)  تعتمد مبدأ الفوزالتي و- (فوزWin–Win Approach، ) تسير بعكس

تعتمد مبدأ الخسارة لمطرفيف التي  (Zero Sum Game) نظرية المعبة الصفرية اتجاه
(Lose-Lose Approach)  خسارة–، وكذلؾ مبدأ ربح (Lose-Win Approach).(89 ) 

 
 

 المطمب الثالث:
 "Negotiation Technique "التكنيك التفاوضي:

الفنية  ( بصيغ داللية ذات عالقة باألمورNegotiation Technique)جاء التكنيؾ التفاوضي 
، أؼ متى الصعود ؟ التحرؾ بمعايير أدائية عالية التقنية بمعنى لمتفاوض وتقنينو، ةموجستيوال

الحركة بإتقاف  فف تنفيذىو التكنيؾ التفاوضي:  أفوىذا يعني ( 90(.ومتى النزوؿ في التفاوض
 "لمعممية التفاوضية وضمف قواعد وقوانيف حركية وميكانيكية مجدية، أخطاء ممكنة وبأقل ،عالي

 مستمر مما يؤدؼالتفاوضي بتناسق وترابط  األداءالتكنيؾ التفاوضي يعني: زيادة التكرار في ف
طاولة المفاوضات آنيًا إلتقاف البرامج التفاوضية وبرمجتيا بيف ما مرسوـ مسبقًا وما يدور عمى 

، بمعنى أخر كيف تمرر األىداؼ عمى طاولة لتحقيق اليدؼ المرجو تحقيقو الحقاً 
 ( 91).المفاوضات

 ( لميارة التفاوض أثناء)فنياً  ميكانيكياً ة بأنو أسموب أداء الحركة الصحيح ،ويصفو البعض
، األساس ولكنو ليس جزئياالدوراف التكتيكي، فيو جزء المكمل واألخير مف ثالثية التفاوضية، 

إلى تحسيف أسموب  ليذا ال بد مف تطوير الميارات األدائية، وبناء القدرات اإلدراكية، باإلضافة
يمثل التصرؼ  إذ األداء الفني )الميكانيكي ( العقالني، فيو أسموب أداء لمعممية التفاوضية،

مف  لعممياتي،الف التكنيؾ يتغيراؿ الدقيق والسميـ والعقالني لشكل الميارة  التفاوضية في المجا
مفاوض إلى آخر في نفس الموقف التفاوضي )األسموب الميكانيكي( ولكف الحكـ عمى ميارة ذلؾ 

 ( 92)الموقف يكوف حكمًا ظاىريًا .

المنطقي  ومف خالؿ التحميل الحركي نجد أف التكنيؾ التفاوضي ىو استخداـ األسموب
يعني أف يؤدػ  حركة تفاوضية بشكل عاـ، أال أف ىذا ال والعقالني والميكانيكي في تنفيذ أؼ
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بسبب  مف التحميل الحركي لكل فريق تفاوضي وذلؾ المتحصمةالتكنيؾ التفاوضي بنفس القيـ 
 ليذا ،الفروؽ الفردية مف النواحي المورفولوجية والفسمجية واالنثروبولوجية والسموكية فيما بينيـ

 تطبيق التكنيؾ وعميو يجب االنتباه ىنا ألمر ميـ نرػ أف لكل مفاوض أسموب خاص بو في
يحقق نفس  يجوز استخداـ نفس األسموب مف قبل المفاوض في موقف أخر ألنو ال وىو ال ،جداً 

ظاىر  وبالتالي التكنيؾ يكوف دائماً . النتائج، وىذا أمر تـ التوصل إليو بفضل التحميل الحركي
فالمفاوض  مبرمج في المدرؾ، مثل اإلستراتيجية ألنوبينما يصعب مالحظة التكتيؾ  لمعياف،
الف األخير تطبيق لمبرمجة  التكنيؾ. إالالمفاوض األخر ال يالحع التكتيؾ و  ىو مف يعرؼ األوؿ

 93)) اإلستراتيجية ولمفف التكتيكي .
 لكف جانب اإلستراتيجية بالمفاوضات، إلى، التكنيؾ والتكتيؾ متالزماف دائمًا أفبيد 

نيؾ يعني التطبيق الحرفي التك أف، وبالتالي ق التكتيؾ والتكتيؾ يسبق التكنيؾتسب اإلستراتيجية
 . لتكنيؾا ويتناسق معمتكتيؾ ل يخضع أففالتحرؾ يجب  الذؼ خضع لإلستراتيجية، ،لمتكتيؾ

عقالنية  ،"االختيار عمية" بمعنى ،يعرؼ اليدؼ مف التحرؾ أففعمى المفاوض قبل التحرؾ 
جزء  إؼ في يقرر أفالتكتيكية. وعمى المفاوض  الوسائل ايحدد ىما مف التكنيؾ ومنطقيةالتكتيؾ 

القتناص الفرص. وليذا يعتبر التكنيؾ الناحية  أكثروقت مناسب  ؼوأ يتصرؼ أفمف الموقف 
واقع  إلىمف مفيومة النظرؼ  التكنيؾ دوره يقتصر عمى نقل التكتيؾ إف أؼ لمتكتيؾ، التطبيقية

فيو ذو  ،التركيبية يكوف مناسب لمموقف ومتالئـ مع صيغتو أفشترط عممي ممموس، ليذا ي
مع الموقف التفاوضي. فالذؼ يتقف التكنيؾ التفاوضي يجر بالطرؼ  ارتباطيوعالقة قانونية 
براز عمميات المناورة لجر الطرؼ األخر لمتعاوف لحل الخالؼو  األخر لممبادرة  تبدأ ،ا 

ـ  ، التفاوض وأىداؼ لمتعريف بغايات ،ستعراضالاب تحريؾ و  ،المناورات وعممية شد الحباؿ  ومف ث
المفاىيـ المزدوجة التي  إدراؾآليات المد والجزر، فيحاكي ذاتو باحثًا عف الخيارات، فمف الواجب 

فف التكنيؾ، وىذا يراد لو فطنة  أتقفتعني خالؼ ما تعمف، الف إشاراتيا وتمميحاتيا يفيميا مف 
 (94)مشوبة بالحذر.

 التكيف الفعاؿ أوالتكنيؾ التفاوضي ىو عممية تطبيع  أفواستكمااًل لما مضى، يمكف القوؿ 
 (Operant conditioning)  ،إقناعالسموؾ التطبيعي يولد  ىذا واف تكرر،لمجيد التفاوضي 

 ( 95)(Enforcer).سمى سموؾ التعزيزيو 
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 "غرامياتترغيب يمكف تشبييا وكأنيا اليمر السموؾ التفاوضي بمراحل  أفوليذا، البد مف 
 وما ينبغي يجبمستندة عمى قاعدة ما  Hedonists.(96))المذة")  مذىب "أسست عمىتالتي   خطرة

 "إلىنحو المصمحة الذاتية واإلشباع الغريزؼ يقوداف  الحركي الميلف )97).إلشباع الغرائز
 Error) )"تقل األخطاء" وفيتبمور المدرؾ،  (Self-Introspection) الذاتي" االستبطاف

Eliminationوتبرز المبادغ ، ("المبطنة، و"تثبت العاداتHabit Fixation  )تثار المفاىيـ ف
 تداعيتمر بمرحمة المدركات  بدأت أف، بعد التي تنعش التفاوض (Behaviorist)"السموكية" 

النتائج، وىذا يراد لو تحسب وتييؤ لالستجابة والمؤثرات الموقفية التي تسبب  تفػتشعب األفكار
الذؼ وثبت فيو  االرتباط بنقل ، التي ترغـ الطرؼ األخر لمخضوع واالستجابة""ردود أفعاؿ متعددة

 األقصى الحدالتمويح باستخداـ  أوواف تظاىر باستخداـ مبادئو إلى الضفة الثانية انسحابا لمدفاع، 
يعمف عف االسترجاع عف المطالب ورجوع خطوة لموراء لمدفاع   ، ألفكرؼ  االرتباط لتكويف  القوة مف

 أو فالتحميل ،عف الباقي المتبقي مف المطالب الميمة شكميًا لكف موضوعيًا ىو يقر بالخسارة
 االستداللي" أو االنتقائي "التفكير إلىيقوداف العقل  (Analysis or Abstraction)التجريد

(Selective Thinking or Reasoning)  لحظات اقتناص الفرص أثناء عمميات نقل فيو تشخص و
 جميع باعتقاد القائل "بأف مرتبطة األولى التجارب فكانت (98)تكنيؾ الواقعي. إلىالتكنيؾ الذىني 

 باالشتراط إالوىذا ال يتـ  والمستجيب المثير لػ"دائرة تحميل إال يالفكرؼ  ما ى التعمـ أشكاؿ
    االستثارة"  أو التنبيوالتي  تفيد " المعاني دالالتفػ" Respondent conditioning) االستجابي)

( (Excitation and Inhibitionالمثير ) ليا قدرة عمى تعميـ (Stimulus Generalization وتميزه 
تشكيل صور الذؼ يتأسس عمى  أو ( (Consciousnessالشعور أوعي ا الو  (Mind) بواسطة العقل

درجات كبيرة  إلىفييا  التعميـ يتضاءؿ التمقائي بعمميات استرجاع ،Feeling)يتحكـ بيا الوجداف)
الستباؽ (Appetitive  Conditioning) لمشيية الغريزية  يولد اشتراطلالتمييز  ويييمف تثير االنتباه،

ودقة التفاوض جوالت ( ، في (Anticipation Methodالتوقع طريقةالتي ترتكز عمى  التفاوض
عمى أسس وقواعد  يبنى الذؼلممدرؾ  (Self-Maintenance) ذاتية" "صيانةوىذا يراد لو  ةتابعالم
ىو يتفاوض، و Intellectualism) عقمي")المنيج "بعد أف اعتمد حاممو (  "(Rationalismعقالنية"
الذؼ يتمتع  "(Genius)تمؾ الخطوات التفاوضية التكنيكية يتبعيا "العبقرؼ ف
 Giftedness)).(99)الموىبةب
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 Time) سالسل زمنية" "مف مأخوذة عرضي لموقف تفاوضي لوحدات ما أخذنا مقطع فإذا
Series Units)  البدائلة رزنبف أبدعواأف نجد انو امتاز ببصمات تركيا عباقرة السياسية بعد 

 (Multivariable Analysisالمتغيرات" متعدد واقتنصوا فرص اإلخضاع الشالة عف طريق "التحميل
"معامل  ادخموا أفكارىـ بػبعد  لمقاييسيـ البدائل بدقة بدائل مف بيف مئات اعتبارىـ ( واضعيف في

 يدعىما و أ(  "(Face Validityالظاىرؼ  "الصدؽوتقنعوا بػ Reliability Coefficient) الموثوقية")
  الجيمية الزمنية السالسل تحميل ـاستخدأؼ ا ( 100).القيمي(Role Modeling) باالقتداء

(Generational Time Series Analysis) بمفاىيـ  ليا وقائع مشابية يطمق عمييا ما يسمىالتي
المفاوض مف الذاتي التي تسيل عممية التحرؾ بتقنية في حراؾ التفاوض وفقًا لما يممكو  االرتباط

اعتمدوا تقنيات  أفالطبيعي بعد اإلبداع الذؼ قدمو عباقرة التفاوض بعد  باالنتخاب بدائل جاءت
(تعبر عف  (Conceptualismتأسيس بنية تصوريةاإلدراكية ل(Temporaries) تحكيـ الصيرورة
الجزء  (101)التصورؼ. المضموف انتيجوا نيج جديد وىـ يحمموف  أفبعد  العبقرية نمط مف أنماط

 Integrative)التكاممي الظاىر مف ثالثية التفاوض وقاعدة لفمسفتو فيمنح قدرة لمتركيب
Complexity)  .أففصحت الفرضية التي مفادىا:"  لمتفاوض الذؼ عبرت عنو فمسفة التفاوض 

 التكتيؾ والتكنيؾ ". وركيزتييا اإلستراتيجيةفمسفة التفاوض تقوـ عمى ثالثية ىرمية قاعدتيا 
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 الخاتمة
لكنو  يعتمد التكتيؾ والتكنيؾ، ألنو،وفف ي يعتمد االستراتيج ألنوالتفاوض عمـ  أفيمكف القوؿ 
 لتقتاف وقواعد وكذلؾ حنكة ودىاء وعبقرية، أسسفكاف التفاوض  مف العمـ، أكثريقترب مف الفف 

 والتكتيؾ وتكنيؾ، اإلستراتيجيةلتكوف فمسفة التفاوض المبنية عمى ثالثية ىرمية ىي  األمورتمؾ 
فمسفة التفاوض تقوـ عمى ثالثية ىرمية قاعدتيا  أف:((صحت الفرضية التي مفادىا وليذا

 االستنتاجات.ما أثبتتو وىذا  .))التكتيؾ والتكنيؾ وركيزتييا اإلستراتيجية
 :االستنتاجات

 التكنيؾ.-التكتيؾ-اإلستراتيجيةالتفاوض يتكوف مف قاعدة ثالثية ىرمية  -1
 .في التحاورالعقالنية  أساسيافمسفة التفاوض  -2
 معنية. وأطراؼثالثة ىـ الموقف وقضية  أطراؼلمتفاوض  -3
لتحقيق اليدؼ المنشود  واإلمكاناتالتفاوضية ىي عممية توظيف القدرات  اإلستراتيجية -4

 .أوانياقبل  األزمةمف 
لتحقيق اليدؼ المنشود عمى  واإلمكاناتالتكتيؾ التفاوضي ىي عممية توظيف القدرات  -5

 طاولة المفاوضات.
لتحقيق اليدؼ المنشود عمى  واإلمكاناتالتكنيؾ  التفاوضي ىي عممية توظيف القدرات  -6

 المفاجئة فتحقق االستجابة وتجدد المرونة. األمورطاولة المفاوضات الحتواء 
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