
 علم التفاوض ومهاراته

 
العالم اليوم شديد التشابك والتعقيد في كافة الميادين وأدق التفاصيل ، فما يحدث على المستوى               
السياسي ينعكس بسرعة ووضوح اقتصادياً ويؤثر في كثير من األحيان مباشرة علـى البيئـة               

وال شك أن القائد الناجح هو الشخص الـذي         . الداخلية اجتماعياً ، فضالً عن تأثيراته الخارجية      
ستطيع إحداث التغييرات الكفيلة بتحقيق االستراتيجية المخطط لها ، أو على األقل االسـتفادة              ي

من مجموعة التغيرات الحادثة في البيئـات الداخليـة والخارجيـة وتسـخيرها فـي خدمـة                 
والمؤسسات ال تعيش في جو معزول أو فراغ أو حتى ضمن بيئتها الداخلية فقط              . االستراتيجية

وعليه فالنظر إلى   . ائماً مع البيئة المحيطة سواء كان ذلك برغبتها أو رغماً عنها          ، بل تتفاعل د   
العالم من حولنا كبيئة ساكنة وراكدة هو تصور خاطئ ألنه مناٍف للحقيقة ، وفي نفس الوقـت                 

، فالعالم بال شك يمكن النظر إليه على أنه منظومة ديناميكية نشطة للغايـة يحـوي                .غير مفيد 
وعلى ذلك ينبغي للقائد أن يعي ويفهـم ويـتعلم          . دة تؤثر في اآلخرين وتتأثر بهم     مكونات متعد 

أصول ومبادئ تلك المنظومة ، وكيف يمكنه االستفادة منها ويتجنب مخاطرها وتأثيراتها غيـر        
وفي نفس الوقت فالمؤسسة مضطرة للتعايش مرحلياً مع أوضاع ال يمكن اعتبارها             . المرغوبة

لهذا السبب ال بد للقيادة أن تتقن فن التعامل والتعايش مع تلك البيئـات              . ةمثالية أو حتى مسالم   
والوصول إلى تفاهمات من األفضل أن تشكل إطاراً للتعاون والتحالف ، أو على األقل تضمن               
التحييد وعدم االنحياز ، أو تجنب الصراعات والحروب وما إلى ذلك من مواقـف يمكـن أن                 

 .بحسب ما تقتضيه المصلحة أو تحقيقاً ألخف األضرارنختار التوصل إلى بعضها ، 
لذلك فمن البديهي أن يشكل علم التفاوض والحوار أساساً هاماً ومهارة ضرورية ال غنى للقائد               

وبالرغم من أن هذا العلم قد خطا خطوات واسعة في البلدان المتقدمة ، حيث أصـبحت                . عنها
هذا العلم وتفاصيله ، وتتبنى برامج تفصـيلية        هناك أكاديميات ومراكز بحوث وجامعات تهتم ب      

وآليات محددة تؤصل له وتضع األسس العلمية التي يقوم عليها ، إال أننا في العـالم العربـي                  
واإلسالمي ال زلنا نعتمد السليقة وما يمكن تسميته بالمهارات التفاوضية للقيادات الموهوبـة ،              

مما ال شك فيه أن عصر القائد الموهوب لـم يعـد   و. مما أفقدنا الكثير من المواقع واالنجازات    
قائماً إال لدى أصحاب الفهم البسيط ، والذين ال زالوا يعيشون أحالم الماضـي ، والتفسـيرات                

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أننا يجب أن نرى بوضوح ما طرأ على              . التي تناقض العلم والواقع   
لمة واالتصاالت ، التي أصبح معهـا العـالم         العالم من تعقيدات كبيرة وبالذات في عصر العو       

قرية صغيرة ، تتشابك فيها المصالح ، وتتعقد فيها الظروف ، وتتنوع فيها المشاكل ، وتحتـار            
وبديهي أن هذه التعقيدات والتشابكات في كافة المجاالت        . العقول في فهم تفاصيلها وارتباطاتها    

لذلك مـن   .  متخصص ذكي وبأعلى المواصفات    إنما تخضع لقوانين ، ال يجيد التعامل معها إال        



الضروري النظر إلى األساسيات التي سيتم عرضها في هذا الفصل على أنها مـن المهـارات            
التي على القائد أن يسعى الكتسابها وإتقانها ، تماماً كسعيه الكتساب المهارات القيادية األخرى              

ذا فحسب بـل إن التفـاوض يعتبـر         ليس ه . كالتخطيط والتقويم وصناعة القرار وما إلى ذلك      
ضرورياً حتى داخل المؤسسة الواحدة ومكوناتها الفرعية المختلفة ، حتى تستمر المؤسسة فـي      
عملها الناجح وتتطور تطوراً إيجابياً ، حيث أن التفاوض يعتبر الحل األمثـل للخـروج مـن                 

 أن كـل طـرف مـن    وما يزيد األمـر إلحاحـاً    . األزمات ، ومعالجة القضايا المتنازع عليها     
 لديه درجة من السلطة والقوة التي يجـب أن تتوحـد   – حتى داخل نفس المؤسسة    –األطراف  

وإذا . في اتجاه االستراتيجية ، وليس الصراع الذي لن يؤهل أحد األطراف لتحقيق مـا يريـد               
كان حل المشكالت والمنازعات يمكن فرضه على الطرف األضعف عن طريق القوة والسلطة             

 األحيان إال أن ذلك ال يشكل حالً مثالياً على المدى البعيد ، وعادة ما يسـبب ذلـك                   في بعض 
العديد من المشاكل ويقتل روح اإلبداع ويؤدي إلى انكماش المؤسسة ، وفي بعـض األحيـان                

ويجب علينا أن نؤمن أن التفـاوض       . حرف وتغيير مسارها بتغير مراكز القوى التي تتنازعها       
عتبر من أقوى الوسائل التي يمكن استخدامها في حل النزاعات واالختالفات           الفعال والمتكافئ ي  

ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنَِة وجاِدلْهم        {: "بطريقة إيجابية مصداقاً لقوله تعالى    
" 125 النحـل  } سِبيِلِه وهو َأعلَـم ِبالْمهتَـِدين    ِبالَِّتي ِهي َأحسن ِإن ربك هو َأعلَم ِبمن ضلَّ عن         

الَ ِإكْراه ِفي الديِن قَد تَّبين الرشْد ِمن الْغَي فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويـْؤِمن              {: "وأيضاً قوله تعالى  
: وقولـه أيضـاً  " 256 البقرة } واللّه سِميع عِليمِباللِّه فَقَِد استَمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ انِفصام لَها     

لَّيس علَيك هداهم ولَـِكن اللّه يهِدي من يشَاء وما تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر فَألنفُِسكُم ومـا تُنِفقُـون ِإالَّ                 {"
كُمفَّ ِإلَيوٍر يخَي ا تُنِفقُواْ ِمنمِه اللِّه وجِتغَاء وابونالَ تُظْلَم َأنتُم272 البقرة } و." 

ومن الممكن النظر إلى بعض األمثلة التوضيحية في هذا الجانب وأبدأ بما يمكن اعتباره نقـداً                
 التي حدثت   - بالرغم من قلتها نسبياً      –ذاتياً للحركة اإلسالمية فيما يتعلق بمجموعة االنشقاقات        

 وفي  –مين قوى متعددة لم تكن لتستمر في مخالفتها         فيها فقد تفرعت عن جماعة اإلخوان المسل      
 إن تم تغليب مبدأ التفاوض بغرض الوصول إلـى حلـول ، ولـيس      –بعض األحيان معاداتها    

فرض حل معين من قبل أحد األطراف فإما أن يقبل الطرف اآلخر به وإما أن يرفضه ، ومع                   
كن قوله في انشـقاق مجموعـات      ونفس السياق يم  . الرفض يقترن االنفصال والتنافر والتشهير    

متعددة من األعالم والمفكرين الذين لم تستوعبهم األطر التنظيمية المعمول بها فـي الحركـة               
اإلسالمية ، ليس دائماً ألن هؤالء منعزلون أو ألنهم متقاعسون بل ربما ألن تفكيرهم وفهمهـم           

لة والعمل علـى حلهـا ،       فبدالً من التفاوض حول لب المشك     . قد فاق وتجاوز األطر المعروفة    
 . كان دائماً الرفض المؤدي إلى االنفصال أسهل الحلول



ودولياً ال زالت الجزائر تعاني من االضطرابات وحوادث القتـل والصـراع المسـتمر مـع                
 التـي   1992الجماعات اإلسالمية ، حيث اعتمدت الدولة مبدأ القوة فألغت نتـائج انتخابـات              

أما فـي  . لإلنقاذ ، وال تزال أعمال العنف مستمرة منذ ذلك الوقت         فازت فيها الجبهة اإلسالمية     
مصر فقد انتهج النظام هناك مبدأ القوة والسلطة الستئصـال اإلخـوان المسـلمين ، وإلغـاء                 
وجودهم ، ومحوهم عن الخارطة السياسية ، فزج بهم في السـجون والمعـتقالت ، ومـارس            

يق واإلهانة ، وأعدم خيرتهم ، وأغلق مؤسساتهم        بحقهم وعائالتهم أبشع أنواع التعذيب والتضي     
وبـالرغم  . ، وصادر أموالهم ، واتهمهم بالتآمر والتخابر والعمل ضد مصلحة البلد وغير ذلك            

من استمرار النظام في إجراءاته لفترة تزيد عن الخمسة عقود إال أنه من الواضح للجميـع أن                 
الساحة السياسية والشـعبية ، بـل ازدادت        جميع ذلك لم يتمكن من كسر إرادتهم ، فبقوا على           

ولكن ما انعكس سلباً على النظام تمثل في بروز تيارات انشقت عن اإلخـوان        . قوتهم وتأثيرهم 
ويعزو أغلب المفكـرين    . ، وتبنت الفكر الجهادي ضد النظام ورجاالته ، واستباحت مؤسساته         

م مـن امتهـان لكـرامتهم ،      ما حدث على أنه ردة فعل من جانب هؤالء لما أصابهم وأهلـيه            
لقد رأى هؤالء في ما أقدم عليـه        . واعتداء على حقوقهم بغير وجه حق ، ودون ذنب اقترفوه         

 وخاصة أن تعامالت النظام مع      –النظام المصري عمالً ال يفعله مسلم بأخيه في الدين والعقيدة           
ا إلى قتاله ، وهو ما       فأعلنوا كفر النظام ، ودعو     –المجتمع المصري عامة لم تكن أحسن حاالً        

فكانت النتيجة دماء وضحايا ، وتهديداً ألسس بناء المجتمـع ، وحالـة             . استمر لسنوات طويلة  
وبـدالً مـن توجـه    . طوارئ ، وانعدام األمن ، وخسارة المقدرات ، وانتشار الفقر وغير ذلك       

ه لحكومـات   وربما االعتراف بالخطأ وتحميل-النظام للتفاوض مع هؤالء والتوصل إلى حلول      
واستمر هـذا   .  قام بمالحقتهم ، فأصبحت مصر ساحة حرب دون مبرر         –أو شخصيات سابقة    

الحال مما استنزف النظام مالياً وسياسياً ، وربما كان أحد العوامل التي ألجأته لالرتمـاء فـي                 
أحضان أمريكا وإسرائيل طلباً للتغطية السياسية واإلعالمية منهما ، وحفاظـاً علـى وجـوده               

 .حكمه ، وتجنباً لفضح ممارساته أمام العالمو
 بين السلطة الفلسطينية التي وقعـت اتفاقيـة         1996ومن الممكن النظر إلى ما حدث في عام         

فبدالً مـن توزيـع   . أوسلو وحركة حماس التي عارضت االتفاق واعتبرته أداة لتصفية القضية      
فهوم التنوع الذي ال يمكن إلغـاؤه  األدوار خدمة للقضية الوطنية ، وإدراج ذلك الخالف تحت م  

، قامت السلطة بزج قيادات حماس وعدد كبير من منتسبيها في السجون ، وعـذبتهم وقتلـت                 
عدداً منهم ، وأغلقت مؤسسات الحركة الخيرية والخدماتية ، بل وتعاونت مع االحـتالل فـي                

 منابع تمويـل الحركـة   تبادل المعلومات حول المقاومة ، ومع العالم الغربي المتنفذ في تجفيف        
وهذا أيضاً مـا أدى  . الذي كان ينفَق على المعوزين والفئات الضعيفة ، وبالذات في ذلك الوقت  

إلى استنزاف مقدرات السلطة المالية والبشرية واإلعالمية وأظهرها بمظهر الحامية إلسـرائيل        



باب التـي أدت إلـى      والوكيلة المباشرة عنه ، مما أثار غضب الشعب عليها ، وكان أحد األس            
ليس هذا فحسب فباإلضافة إلى فشل إجـراءات السـلطة فـي          . 2006خسارتها في انتخابات    

القضاء على حماس وتقزيم دورها ، لم تجد السلطة بداً من الحفاظ على وجودها حتى لو كـان       
تسليم بـأن  ذلك بتقديم التنازالت المتتالية ، واالستمرار في عملية تفاوضية وهمية ألجأتها إلى ال       

الحضن األمريكي واإلسرائيلي هو المنقذ ، وهذا يفسر سرعة قبول السلطة بأية مقترحـات أو               
مبادرات ولو كان في ذلك تغطية على استمرار االسـتيطان والقتـل واإلرهـاب وتجريـف                
األراضي ونشر المزيد من الحواجز واالعتقاالت وغيره ، وبالذات بعد وفـاة الراحـل ياسـر       

 . عرفات
ن األمثلة الواضحة أيضاً ما حدث بعد فوز حركـة حمـاس فـي االنتخابـات التشـريعية             وم

 ، حيث لم تعجب هذه النتيجة قيادة السلطة الفلسـطينية ، فوجـدت       2006الفلسطينية في العام    
األخيرة في أعتاب البيت األبيض وإسرائيل طريقاً مختصراً للعودة إلى السلطة ، بينما لم تنتبه               

ومن المعلوم أن الخطة السلطوية الغربيـة       .  مع حماس على المشاركة في الحكم      إلى التفاوض 
اإلقليمية اإلسرائيلية قد قررت التخلص من حماس ، وقاموا بتوزيع األدوار مـا بـين وقـف                 
األموال ، والحصار ، واالجتياحات واالغتياالت ، وتمثل دور السلطة بزعزعـة االسـتقرار              

ذي تسبب في مقتل المئات وجرح األلوف من أبناء فلسطين األبرياء           الداخلي واألمن العام ، وال    
وال تزال الرحى تدور وتطحن ما يلقى فيها ، ومن المتوقع أن يستمر ذلك إلى أن                . والمناضلين

يجد العقل طريقاً ، أو يتم التغيير بالقوة ، وهو ما سيعيد األمور إلـى المربـع األول ، لتبـدأ                     
ولألسف فال زالت العديد من الدول العربية واإلسالمية تنتهج نفس          . دالقضية بالدوران من جدي   

األساليب في التعامل مع الجماعات أو الشرائح االجتماعية والطائفية ، وبالـذات مـا يتعلـق                
 أن ذلك لن يؤدي مطلقـاً إلـى         – بالتجربة المتكررة    –ومن المعلوم أيضاً    . باإلسالم السياسي 

سي ، بل المؤكد أن يستنزف ذلك جهد ومقـدرات تلـك البلـدان              استئصال فكر اإلسالم السيا   
ويؤخر نهضتها ، وربما اضطرت لبيع نفسها لحلفاء كبار ، لن يقبلوا بتلك الدول الضـعيفة إال                 

 .أن تكون تابعة وخادمة لمصالحها
على أي حال أردت من هذه المقدمة أن ألفت النظر إلى أهمية التفاوض والحوار ، حيث أنـه                  

 الوحيد والمناسب ، كونه انتصار للعقل وطريقة للوصول إلى حلـول وسـط تخـدم                المخرج
 .مصلحة جميع األطراف

 
 مفهوم التفاوض

محـل  حول قضية من القضايا  ،   بين طرفين أو أكثر      ة قائم عملية حوارية حركية  التفاوض هو   
للوصـول  واآلراء وتكييفها   يتم من خالله عرض وتبادل وتقريب وجهات النظر         تنازع ، حيث    



التـي مـن بينهـا مـوازين      (استخدام أساليب اإلقناعإلى منفعة ألحد األطراف أو جميعهم ، ب     
وصل إلـى اتفـاق يفـي بمصـالح         تلاوأفضل أنواع التفاوض ما يمكن أن ينشأ عنه          .)القوى

 .الطرفين
ومن الممكن أن يكون للمفاوض أهداف ظاهرة وأخرى خفية ، كما يمكـن أن يكـون هـدف                  

ليس الوصول إلى حل نهائي ، وإنما ما يطلق عليه البعض مصطلح تذويب الجليد              المفاوضات  
وقد يكون هدف المفاوضات الوصول إلى درجة مـن التوافـق           . ، أو على األقل وقف تراكمه     

. والثقة المتبادلة ، عوضاً عن حلول جوهرية ليست في متناول اليد ضمن الظروف المحيطـة              
األطراف أن الخصم يعاني من مشاكل وأنه في طريقه إلـى           وفي بعض األحيان قد يعتبر أحد       

التفكك في المستقبل ، وعليه فربما كان من الحكمة إطالة أمد المفاوضات ، ومحاولة التوصـل           
إلى حلول جزئية على قضايا جانبية ، واستغالل عنصر الوقت الذي هو ضد مصلحة الخصـم            

 .في هذه الحالة
 

 أنواع المفاوضات
ع من المفاوضات بحسب الغرض منها ، والتـي يجـب أن يـدرك المفـاوض          هناك عدة أنوا  

 بما في ذلك    –فالمفاوض الناجح يعلم تماماً ما هو مقدم عليه         . طبيعتها وماهيتها بالنسبة للخصم   
 ويختـار اآلليـات     –حاجات ومتطلبات الخصم وعناصر قوته وضعفه الحاليـة والمسـتقبلية           

 :ومن هذه األنواع ما يلي.  ، بما يحقق أكبر فائدة ممكنةالمناسبة للولوج في تلك المفاوضات
 ) ِون–ِون (مفاوضات المكسب المشترك  . 1

والمقصود بهذا النوع من المفاوضات أن ينظر كل طرف إلى حاجات ومصالح الطـرف              
ويدرك كال الطرفين أن اتفاقاً ناجحاً ومعمـراً ال بـد لـه أن يحقـق     . اآلخر بإيجابية تامة 
وهذا النوع من المفاوضات هو النـوع الـذي         .  بشكل مرض ومتوازن   مصلحة كل منهما  

يجب أن يسود كمنهج وحيد لحل النزاعات والصراعات واالختالفات التي قد تنشـأ فـي               
المؤسسات اإلسالمية والوطنية ، أو بينهـا أو بـين الـدول والمنظمـات الصـديقة ، أو                  

ن يتم التوصـل إلـى اتفـاق يحقـق     ومن البديهي أ. المؤسسات التي تتبنى أهدافاً متشابهة    
المصلحة المشتركة لجميع األطراف ، ألن اتفاقاً لصالح طرف على حساب آخر سـيؤدي              
بالضرورة إلى الشعور بالغبن والخديعة ، أو على األقل عدم الرضا ، ممـا يـؤدي إلـى                  

ـ    {: "يقول تبارك وتعالى  . نقضه عند أول فرصة    وى والَ تَعـاونُواْ    وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْ
يـا َأيهـا    {: " ويقول أيضاً  " 2 المائدة }علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه شَِديد الِْعقَابِ        

ـ      رمكُم ِعنـد اللَّـِه   النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْ
    خَِبير ِليمع اللَّه ِإن ِل       {: " وأيضاً قوله تعـالى   " 13 الحجرات }َأتْقَاكُمـدِبالْع رـْأمي اللّـه ِإن



 }رونواِإلحساِن وِإيتَاء ِذي الْقُربى وينْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر والْبغِْي يِعظُكُم لَعلَّكُـم تَـذَكَّ       
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كذلك فإن اتفاق المكسب المشترك هو األفضل بين الدول المتجاورة والصـديقة ، أو تلـك          
التي ترتبط مع بعضها بمصالح بعيدة المدى ، وعلى ذلك فإنه يتوجـب علـى الطـرفين                 
. المتفاوضين العمل بجد للوصول إلى مثل هذا االتفاق الذي يراعي مصالحهما بتوازن تام             

 يعني دائماً أن التوصل لمثل ذلك االتفاق ال يتطلب تقديم تنـازالت أو خسـائر ،                 وهذا ال 
ولكن فترة صمود االتفاقات بعيدة المدى تعوض كـال الطـرفين عـن تلـك التنـازالت                 

 .والخسائر
 ) لُوز–ِون (مفاوضات مكسب أحد األطراف وخسارة اآلخر  . 2

 يحقق مصالحه على حساب     في هذا النوع من المفاوضات يدخل كل طرف على أساس أن          
فالطرف الذي يريد أن يكسب الجولة غير معني بالمستقبل وانعكاساته على           . الطرف اآلخر 

ديمومة العالقة مع الطرف اآلخر ، بل على العكس فهو يفعل كل مـا يسـتطيع لتحقيـق                  
ومثـال ذلـك اسـتغالل      . النتيجة المرغوبة بأقصى سرعة ، بحيث ينفرد بالمكسب لوحده        

ول المنتصرة لنتائج الحروب ، فتقوم بعقد اتفاقات بعيـدة المـدى مـع الـدول                بعض الد 
كما أنه يمكن تبين هذا النوع مـن        . المنهزمة دون مراعاة لمبدأ العدالة أو توازن المصالح       

المفاوضات بين الدول والمؤسسات التي تستغل نظيراتها نتيجة لحاجـة األخيـرة الماسـة          
واألمثلة على كل ما    .  أو المواد األساسية أو حتى الحماية      لبعض المقومات كالمال والسالح   

تقدم كثيرة في منطقتنا ، ويمكن أن نستنبطها من دراسة انعكاسات حـروب الخلـيج فـي               
وال يشك عاقـل أن مثـل هـذه         . العقدين الماضيين والمعاهدات التي تم توقيعها تبعاً لذلك       

ات إذا تغيرت األنظمة الحاكمـة التـي   االتفاقات مهددة بالنقض حال تغير الظروف ، وبالذ  
وبديهي أن  . تستفيد من تلك الحماية ، أو تلك التي تعتبر مصلحتها أهم من مصلحة شعوبها             

هذا النوع من االتفاقات يحمل الكثير من النقاط غير األخالقية ، والتـي تنـافي الفطـرة                 
اسية الدولية ، وتعتبر من     اإلنسانية السليمة ، ولكنها لألسف تعتبر جزءاً من الممارسة السي         

وقد انتشر هذا النوع من المفاوضـات بـين   . أهم مقومات وعوامل تفسير العالقات الدولية    
المؤسسات التجارية الكبيرة في بعض جوانب ما يسمى باالندماج الذي قد تضـطر إليـه               

كمـا أن العديـد مـن       . شركات أصغر ، وإال تعرضت لخسارة مالية ال يمكن أن تتحملها          
ول العربية واإلسالمية قد مارست هذا النوع من المفاوضات مع الجماعات اإلسـالمية             الد

فقد تعـرض هـؤالء لـبطش وتنكيـل     . والمؤسسات اإلسالمية ، وحتى الدعاة والمفكرين    
. األنظمة ، وزج بهم في السجون والمعتقالت ، وأغلقت مؤسساتهم وصودرت محتوياتهـا            

ن األنظمة وتلك الجماعات ، تم التوصل إلى العديـد  وضمن هذه الظروف غير المتكافئة بي     



من االتفاقات التي قضى بعضها بتحديد حرية حركة األشخاص والمؤسسـات ، ومجـال              
عمل األخيرة وفي بعض األحيان إغالقها ، وكل ذلك ألن األنظمة تتحكم في مصير هؤالء              

 .بشكل أو بآخر كونها صاحبة السلطة
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جلياً أيضاً في العديد من المناسبات في عصرنا الحديث ، حيث يدخل أحـد              وقد ظهر ذلك    
األطراف العملية التفاوضية وليس في نيته االلتزام بما يتم التوصل إليه ، بـل الحصـول                
على امتيازات أو إنجازات وقتية ، وتحقيق مصالحه مقابل وعود قرر سلفاً أنه لن يلتـزم                

ا الجانب ما حدث من مفاوضات بين السلطة الفلسـطينية   ومن األمثلة الواضحة في هذ    . بها
 كانـت السـلطة   2005فمثالً في مفاوضات القاهرة في مارس       . وحماس في مرات عديدة   

وحيـث  . بحاجة إلى تهدئة مع االحتالل وبأي ثمن وذلك كشرط الستمرار العملية السلمية           
 تمت مفاوضات القاهرة ،     أن تلك التهدئة مرهونة بموافقة الفصائل وعلى رأسها حماس فقد         

التي تم فيها الموافقة على منح تهدئة مقابل أن يتم إصالح األجهزة األمنيـة علـى أسـس        
مهنية ، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ، وذلك عبر آليـات تـم التوافـق                 

هدئـة  إال أن السلطة الفلسطينية قد استفادت من موافقة الفصائل وحماس علـى الت             . عليها
ولكنها لم تفعل أي شيء في الموضوعات األخرى ، بل لم يتم الدعوة إلى اجتمـاع واحـد    

وفي العام الذي تاله انتزعت السلطة الفلسطينية من حمـاس          . لمناقشتها فضالً عن تطبيقها   
 وبسـط يـد     1967تنازالت هامة تتعلق بالمقاومة وتركيزها في األراضي المحتلة عـام           

اوضات مع إسرائيل ، في مقابل إصالح األجهزة األمنية على أسس           الرئيس عباس في المف   
مهنية وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ، ولكن لم تف السـلطة بـأي مـن                 

وأيضاً ما حدث في اتفـاق مكـة حيـث كانـت نتيجـة             . التزاماتها ال السابقة وال الحالية    
 وزارات في الحكومـة ، وتخلـي        المفاوضات بين فتح وحماس تتلخص في منح فتح عدة        

حماس عن جميع الوزارات السيادية ، واشتراط موافقة فتح على وزير الداخلية تحديـداً ،               
ومقابل ذلك تعهدت فتح بالتعاون والعمل على إصالح األجهزة األمنية على أسس مهنية ،               

لرئاسـة  ولكن مرة أخرى حصلت فـتح وا      . وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية     
على كل ما أرادت وكل ما نص عليه االتفاق حرفياً ولكنها لم تلتـزم بتنفيـذ شـيء مـن        

وعليه لم تحصل حماس على شيء مما تعهدت به فتح ومـا            . االستحقاقات المطلوبة منهما  
نصت عليه االتفاقات بل تبين أن فتح كانت تخطط وتدرب أجهزتها األمنيـة لالنقضـاض              

احة الفلسطينية بالقوة ، وذلك فيمـا عـرف الحقـاً بمخطـط     على حماس وعزلها عن الس 
وهذه األمثلة تعتبر من أوضح األمثلة على هذا النوع من المفاوضات التي قـدمنا              . دايتون

 .سابقاً أنها ال تعمر كثيراً ، وهذا بالفعل ما حدث
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خر ، وخفض حـدة التـوتر       ويقصد بهذا النوع من المفاوضات استكشاف نوايا الطرف اآل        

وقد يكون هذا النوع من المفاوضات مفيداً جداً وبالذات في حال عـدم القـدرة               . والصراع
على حل النزاع أو الوصول إلى حل معقول ضمن الظروف المحيطة داخلياً أو خارجياً أو               

 ويعتبر الزمن من أهم العوامل التي تؤثر على هذا النوع من المفاوضات ، حيـث             . كالهما
أنه يكفل تغيير الظروف الموضوعية نحو إنضاج أحوال مالئمة للبـدء فـي مفاوضـات               

ولعل التفاوض حول الملف النووي الكوري الشمالي يعتبر أحد األمثلة التوضـيحية   . مثمرة
الهامة في هذا المجال ، حيث أن الواليات المتحدة األمريكية وحلفاءها ليس لديهم الوقـت               

لملف ، كون إدارة بوش مشغولة في الحرب على اإلسالم في العراق            المالئم لمعالجة هذا ا   
فالوقـت  . وأفغانستان وبشكل غير مباشر في الصومال والسودان وغيرها من دول العـالم         

غير مالئم تماماً لمعالجة هذا الملف من جذوره ، ولكنهم في نفس الوقت ال يرغبون فـي                 
لهـذا تسـتمر   . بما يهدد مصـالح الحلفـاء    استمرار الكوريين قدماً في تطوير برامجهم ،        

المفاوضات لسنوات طويلة دون التوصل إلى نتيجة قاطعـة ، بـل وعـود هنـا وهنـاك         
واستغالل للوقت بالتسويف ، إلى حين نضوج ظروف مالئمة لحسـم الملـف بالطريقـة               

ومن الممكن ذكر الشيء نفسه عن الملف النووي اإليراني وإن كانـت طبيعـة              . المناسبة
 .الجة تختلف قليالًالمع

وال شك أن المفاوضات التسكينية هامة جداً ويمكن النظر إليها بإيجابية في التخفيـف مـن     
صراعات متعددة ، كاحتالل إيران للجزر اإلماراتية فـي الخلـيج ، وكـذلك الخالفـات                
السورية اللبنانية ، والنزاعات المرتبطة بقضايا متعددة ومتشابكة يصعب عالجها جـذرياً             

 .فعة واحدةد
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في بعض األحيان قد ال يكون في مصلحة طرف ما التفاوض مع طرف آخر لذاته أو أنـه      
. ال يرغب في ذلك ، إال أنه قد يلجأ إلى مثل هذا التصرف ليحث طرفاً ثالثاً للتفاوض معه                 

آلخـرين  ويشترط في هذا النوع من التفاوض أن تكون هناك عالقة تنافسية بين الطرفين ا             
ن بحيث يسارع الطرف الثالث للتفاوض مع األول رغبة منه في استبعاد الطرف الثـاني               

وفي هذه الحالة قد يكون الطرف الثالث مستعداً لتقديم تنازالت للطرف األول كي             . المنافس
ال يدخل في اتفاق مع الطرف الثاني ، وهذا بالضبط ما كان يسعى له الطـرف األول ، إذ              

وهذا النوع من المفاوضات يمكـن      .  الرغبة أصالً في مفاوضة الطرف الثاني      لم تكن لديه  
 فـي   –ومثال ذلـك    . أن يحقق فوائد عظيمة إذا تم لعبه بطريقة صحيحة وظروف مناسبة          

 ما تفعله سوريا بالتقرب واالصطفاف إلى جانب إيران ، وإظهار رغبتها فـي              –اعتقادي  



في حث الواليات المتحدة تحديـداً علـى التوجـه         التعاون االستراتيجي معها ، وذلك أمالً       
ومن األمثلة المشهورة فـي  . نحوها ، وإبداء مرونة أكبر في تفهم مصالحها وتلبية حاجاتها    

هذا الجانب ما قامت به مصر في زمن الحرب الباردة أوائل السـبعينيات حيـث لوحـت                 
سوفييت ، ممـا دفـع      مصر باالنضمام للمعسكر الغربي ، وقامت بالفعل بطرد الخبراء ال         

االتحاد السوفييتي في حينه إلى المسارعة في إعادة احتواء مصر حيث قدم لها أكبر صفقة               
 .1973أسلحة في تاريخها ، استغلتها مصر بعد سنة واحدة في حربها ضد إسرائيل عام 
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ح ، بل وربمـا    في بعض األحيان ونتيجة لظروف معينة ال يمكن للتفاوض المباشر أن ينج           

لذلك تنتشر  . شكل عقبة تمنع التوصل إلى نتائج ، أو تمنع حدوث العملية التفاوضية أساساً            
ولكـن  . ظاهرة التفاوض عبر وساطات للتقريب بين الطرفين المتنازعين واقتراح الحلول         

 بحقيقة عدم وجـود     - في كثير من األحيان      -لألسف يصطدم هذا النوع من المفاوضات       
فكمـا هـو الحـال فـي        . يهة تتمتع بقدر كاف من الشفافية وعدم االنحيـاز        وساطات نز 

إال أنه من المعلوم    . المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية تلعب الواليات المتحدة دور الوسيط       
أن الواليات المتحدة معروفة بتبني مواقف إسرائيل ووجهة نظرها ، وهي من أهم الـدول               

هـل بإمكـان    : والسـؤال . هي تعلن ذلك دائماً وعلى المأل     الداعمة والراعية إلسرائيل ، و    
الواليات المتحدة أن تكون وسيطاً مناسباً؟ في الحقيقة ال يحتاج مثل هذا السـؤال إلـى أي             
. عناء في اإلجابة عليه ، فال يمكن لهكذا دولة أن تكون وسيطاً مناسباً في هـذا الصـراع                 

ن إيجابياً إذا كانت هناك آليات للتقليـل        لكن في نفس الوقت فإن مجرد وجود وسيط قد يكو         
من انحيازه ، وهو ما يستحيل فعله في حالة الواليات المتحدة األمريكية نتيجـة لعالقاتهـا               

لهذا ال يمكـن    . االستراتيجية واأليديولوجية ومصالحها االستعمارية المشتركة مع إسرائيل      
لواليـات المتحـدة المؤيـدة    للمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية أن تنجح عبـر وسـاطة ا      

 .إلسرائيل بشكل تام وكامل وسافر وصل لدرجة تبرير جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
إال أن المبدأ ال زال صحيحاً وهو أن وجود وسيط مناسب يجعل المفاوضات أسهل ومـن                

وقد بدا ذلك واضحاً في مفاوضات تبادل األسرى بين حزب اهللا           . الممكن أن تحقق أهدافها   
 والتي نجحت أكثر من مـرة فـي   – رغم عدم نزاهتها الكاملة     –سرائيل بوساطة ألمانيا    وإ

إال أن الوساطات كانت دائماً فاشـلة عنـدما كـان           . إتمام الصفقات التبادلية بين الطرفين    
الوسيط متحيزاً بشكل واضح كما هو الحال في الوساطة المصرية بين حماس وإسـرائيل              

لقد حاصر النظام المصري حماس وحكوماتها منذ       .  األسرى في موضوعي التهدئة وتبادل   
انتخابها ، واستضاف العديد من المؤتمرات الدولية لمحاربتها وإسقاطها تحـت مسـميات             

كما قام النظام المصري بتدريب قوات دايتون وتسليحها وإدخالهـا إلـى         . مقاومة اإلرهاب 



حة ألجهزة السلطة لمحاربة حماس     القطاع بالرغم من إغالق المعبر ، وسمح بإدخال األسل        
والمجال ال يتسع لذكر ما قام به النظام المصري ضـد حركـة حمـاس               . والقضاء عليها 

وإذا كانت هذه هي الحال بين حمـاس والنظـام          . بدوافع مصالحه التحالفية واالستراتيجية   
ح المصري فهل نتوقع أن اتفاقاً جيداً لحماس في أي جانب من الجوانب سيكون في صـال               

النظام المصري أم ضده؟ من الواضح أن هذا الوسيط سيحرص علـى تحريـر الجنـدي                
األسير إما بدون ثمن أو بثمن بخس ، وذلك ألسباب مبدئية عنده وتتعلـق بموقفـه مـن                   
اإلسالم السياسي وجماعة اإلخوان المسلمين ، وانعكاس أي نجاح أو نصر لحماس علـى              

قرار حماس بالموافقة على الوساطة المصرية فـي  لذلك ليس لدي شك أن  . ساحته الداخلية 
تبادل األسرى والتهدئة مع إسرائيل لم يكن في محله ، وأنه سيزيد األمور تعقيـداً ، ولـن             

وفي نفس الوقت فإن هذا القرار يعتبر مكافأة لنظـام يعـادي            . يؤدي إلى النتيجة المطلوبة   
ره اإلقليمي ، وهذا بالتأكيد ليس      حماس والحركة اإلسالمية مما يزيد من وزنه الدولي ودو        

 .في صالح اإلسالم وحركاته
 التفاوض التسويفي . 7

ويعالج هذا النوع من التفاوض الحالة التي ال يكون الوقت فيها لصالح أحـد األطـراف ،                 
وعندها يسعى الطرف األقوى إلى االسـترخاء وعـدم   . بينما هو في صالح الطرف اآلخر    
. مفاوضات ، ألن كل يوم يمر يفقد الخصم أوراقاً جديـدة          التعجل في الوصول إلى نهاية لل     

وهذا ما ينطبق على مفاوضات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ، حيث أن كل يوم تـزداد                 
أعداد ومساحة المستوطنات على حساب األراضي الفلسطينية ، ويزداد قضم الجدار لمزيد            

ويزداد عدد الـدول التـي تعتـرف        من األرض ، وتزداد نسبة البطالة بين الفلسطينيين ،          
بإسرائيل وتتعاون معها ، وتزداد عدد المصانع الفلسـطينية التـي يـتم إغالقهـا نظـراً                 
لضغوطات االحتالل ، ويزداد تهويد القدس ، ويزداد التراجع العربـي واعتمـاده علـى               

 ذلـك  الواليات المتحدة ، وفي نفس الوقت تزداد فضائح السلطة الفلسطينية وفسادها ، وكل     
إذاً فعامل الوقت يميل إلى صـالح إسـرائيل بدرجـة           . بال شك يصب في صالح إسرائيل     

لماذا على إسرائيل أن تستعجل التوصل إلى حل في الوقت الذي تنمو فيه             : والسؤال. كبيرة
وتتمدد باستمرار وعلى كافة األصعدة على حساب ما تبقى مـن األرض الفلسـطينية؟ إن               

مدد والنمو على حساب الفلسطينيين يتطلـب اسـتمرار العمليـة           استمرار إسرائيل في الت   
وفي . التفاوضية ، ليس بهدف التوصل إلى حلول ولكن تغطية الستمرار االنتفاع والهيمنة           

غير جوهريـة ، كـإطالق بعـض    " تنازالت"سبيل استمرار تلك العملية ال مانع من تقديم      
، ورفع بعض الحواجز ، ومـنح عـدد         المعتقلين الذين شارفت محكومياتهم على اإلنتهاء       



أكبر من بطاقات ال في آي بي ، وزيادة عدد العمال ، والسماح بـبعض األسـلحة لقمـع           
 .المقاومة وما إلى ذلك ، ولكن ال شيء على صعيد العناصر الجوهرية

 
 القوة التفاوضية

ال شك أن امتالك عناصر القوة هو أساس مهم ومقوم أساسي من مقومـات النجـاح فـي            
إن القـوة التفاوضـية   . تحقيق األهداف بشكل عام ، والتفاوض ال يشذ عن هـذه القاعـدة   

. لطرف من األطراف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل متعددة يجب إدراكها وامتالكها ما أمكن            
 :ومن هذه العوامل ما يلي

موازين القوى التي يتمتع بها أو تلك التي يستطيع طرف ما حشـدها بالمقارنـة مـع                  .1
وتشمل تلك الموازين القوة العسكرية واالقتصادية والموقع الجغرافـي         . الطرف اآلخر 

 . والبيئة الداخلية واستقرارها والتميز التكنولوجي والمعرفي وغير ذلك
التأهيل الجيد ألعضاء الفريق المفاوض ومدى براعتهم وثقافاتهم والتوافـق بيـنهم ،              .2

فاءة الفريق المفاوض تعتبر أساسية للغاية      وال شك أن ك   . ومدى التفويض الممنوح لهم   
للتوصل إلى نتائج إيجابية وكذلك تمتعهم وبراعتهم فـي اسـتخدام ورقـة التفـويض             

 .القتناص الفرص ، أو التسويف بحسب مقتضيات الحال والمصلحة

المعلومات المتوفرة عن خطط الخصم وإمكانياته واسـتراتيجيته التفاوضـية وهدفـه             .3
تفاوض والحدود التي ال يمكنه تجاوزها ، إضافة إلى نقاط ضـعفه            الفعلي من وراء ال   

كل تلك العناصر يمكن استخدامها بكفاءة من قبل الفريق المفاوض ، وال شـك              . وقوته
 .أنها تشكل عنصر قوة مهم في أية مفاوضات

الفهم الدقيق للموقف التفاوضي وعناصره ، بما في ذلك وحدة ذلك الموقـف والقـدرة           .4
 ، والتعرف الدقيق على كل جزئية من جزئياته ، بما فـي ذلـك العامـل      على تجزئته 

ومن الضروري بناء الخطط واالستراتيجيات الكفيلـة بمعالجـة     . الجغرافي والتاريخي 
كل عنصر من عناصر القضية التفاوضية على حده ، وبشكل منسجم ومتوافـق مـع               

 .الخطة االستراتيجية العامة للتفاوض

وف المحيطة إلنجاح عملية التفاوض ، والتركيـز علـى أهميـة            تهيئة المناخ والظر   .5
الدخول في مفاوضات من النوع المفيد للطرفين في إطار مـن تـوازن المصـالح ،                
وبالذات إذا كان الغرض من المفاوضات يتمثل في الوصول إلى اتفاقات وحلول دائمة             

 .وبعيدة المدى

لدخول في المفاوضـات ، حتـى       تهيئة المناخ والظروف إلجبار الطرف اآلخر على ا        .6
 .وإن تطلب ذلك تسخين القضية التفاوضية محل النزاع ، أوافتعال أزمة محسوبة



دخول المفاوضات بخطط متكاملة ومدروسة جيداً تُعرض على الطاولة بحيث ال يجـد          .7
الخصم بداً من اعتبارها مرجعية للمفاوضات والحوار ، وهذا بطبيعة الحـال يسـهل              

 .قات تحقق المصلحة بشكل أفضلالوصول إلى اتفا

 
 خطوات العملية التفاوضية

تعتبر العملية التفاوضية مثلها مثل أي مشروع بحاجة إلى خطوات عملية مدروسـة ومرتبـة               
إال أن العملية التفاوضية قـد ال تكـون         . يتعين إتباعها بدقة ، وصوالً إلى أهداف تلك العملية        

بدأ وتنتهي في جلسة واحدة ، كعمليـة تـأجير عقـار أو    دائماً ذات بعد واحد ، أو أنها عملية ت 
ولكن معلوم أن العملية التفاوضية قد تستمر أليام أو أسابيع أو أشـهر وربمـا             . شراء سلعة ما  

وعلى ذلك تعتبر العملية التفاوضية من الناحيـة المبدئيـة عمليـة طويلـة              . سنوات أو عقود  
وهي بذلك تبني على    . رة ، وإال فقدت معناها    وتراكمية ، ال يمكن أن تبدأ من الصفر في كل م          

ومن الممكـن أن نسـتعرض العمليـة        . ما تم التوصل إليه من اتفاقات ، وما تم إنجازه سابقاً          
هل يمكن تحديـد  : التفاوضية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خالل عقدين من الزمن لنتساءل        

لية وحتى اليوم؟ وبديهي أن اإلجابة سلبية       جزئيات العناصر التي تم التوافق عليها منذ بدء العم        
مما يشير بوضوح إلى أن ما يجري ليس عملية تفاوضية على اإلطالق ، وإنما هـو مضـيعة           

 . للوقت وتغطية لتحقيق أهداف إسرائيل
 :ومن الممكن اختصار خطوات العملية التفاوضية بما يلي

ثرة فيها ، وتحديد مصالح     الوعي بطبيعة القضية التفاوضية وعناصرها والعوامل المؤ       .1
كما أنه من المفيد فـي      . األطراف المختلفة التي يسعون إلى تحقيقها ووسائلهم في ذلك        

 .هذا الجانب تقدير القدرات التفاوضية للخصم ، وطبيعة فريقه المفاوض
البدء بإجراء مفاوضات تمهيدية استكشافية لفهم طبيعة نوايا الطرف اآلخـر وأسـلوبه       .2

كما أن هذه الخطوة مفيدة لتحديد األرضية       . لتأكد من نقاط ضعفه وقوته    التفاوضي ، وا  
وفي هذه المرحلة من المفاوضات     . المشتركة ، ونقاط االتفاق واالختالف بين الطرفين      

ال يبوح المفاوض الجيد بما لديه ، ويستمع أكثر مما يـتكلم ، وإن تكلـم فسـؤال أو                   
حول أهمية اللقاء وجمـال المكـان ومـا         استفسار يستفيد منه ، وإال فالحديث ينصب        

 .شابه

تحديد جدول أولويات التفاوض وذلك بالبدء في النقاط التي ليس لدى الطرف اآلخـر               .3
مشكلة في التنازل عنها أو القبول بها ، ويلي ذلك النقاط التي يتـأرجح فيـه موقـف                  

 إلى المرحلـة    الطرف اآلخر بين التشدد والتساهل ، بينما يتم ترك النقاط األشد خالفاً           
النهائية حيث أنه من المتوقع أن ال يقبل الطرف اآلخر بالتنازل عنهـا إال إذا حصـل                 



وبديهي أن الطرف اآلخر لن يحصل على كل ما يريد ، إذ أن مهمـة           . على ثمن كبير  
الفريق التفاوضي والفرق المساندة أن تستغل جميع العوامل الممكنة بما فيهـا الوقـت              

 .ضايا الخالفية أقل حدة وثمناًبحيث تصبح تلك الق

تهيئة المناخ للتفاوض بحيث يشعر كال الفريقين بأهمية العملية التفاوضية وإيجابياتها ،             .4
ومن الممكن أن يشمل ذلك التعارف والنشاطات المشتركة ، كتناول الوجبات وزيـارة             

أن كل ذلك لتوفير جو مريح ومنـاخ إيجـابي ، يمكـن             . األماكن السياحية وما شابه   
ينعكس على العملية التفاوضية ويقنع الطرفين أن تلك العملية هـي أفضـل الحلـول               

 .الممكنة

اإلعداد للعملية التفاوضية ويشمل ذلك اختيار أعضاء الفريـق المفـاوض ، وإعـداده       .5
بالتدريب ، وتحديد صالحياته ، واالتفاق معه على االستراتيجيات التفاوضـية الكليـة             

كمـا أن  . من عناصر القضية التفاوضية وأولويات كل منها      وتلك الخاصة بكل عنصر     
اختيار مكان التفاوض والتأكد من توفر كافة المستلزمات يعتبر أمراً ضرورياً لنجـاح             

 .العملية

البدء بالعملية التفاوضية فعلياً يتطلب اختيار التكتيك المناسب حول كل عنصـر مـن               .6
ئق والمستندات التي تـم تجهيزهـا       عناصر القضية التفاوضية ، مع عرض كافة الوثا       

وهذا قد يستدعي في بعض األحيان ممارسـة نـوع مـن            . مسبقاً لتدعيم وجهة النظر   
الضغط النفسي أو اإلعالمي على الطرف اآلخر استناداً إلى تلك الوثائق والمستندات ،             

ى كما أنه من المفيد دراسة وتقييم عوامل الوقت والتكلفة وإمكانية فشل المفاوضات عل            
الطرف اآلخر ، واستخدامها كعناصر ضغط إضافية على الطرف اآلخر لدفعـه إلـى      

 .التنازل

 .مناقشة المقترحات والعروض وانتقاء أنسبها وأكثرها تحقيقاً للمصلحة .7

التأكد من صياغة االتفاق بشكل واضح ، مع انتقاء حذر ومدروس للكلمات واأللفـاظ               .8
ص أكثر من تفسير ، مما يسهم فـي نجـاح   ومدلوالتها ، والحرص على أال يحتمل الن 

 .تطبيق االتفاق

وأخيراً ال قيمة التفاق ال يتم التوقيع عليه ، إذ ال بد من توقيع االتفاق مـن الجهـات                    .9
المخولة والتي هي في العادة رؤساء الفرق التفاوضية ، أو أية جهات أخـرى يتفـق                

 .عليها

 
 االستراتيجيات التفاوضية



راتيجيات والمنهجيات التفاوضية باختالف نوع القضية وطبيعة العالقـة         هناك العديد من االست   
ومن الممكن تصنيف االسـتراتيجيات التفاوضـية تحـت عنـوانين           . بين األطراف المتنازعة  

 :واسعين يندرج ضمن كل منهما تفصيالت متعددة ، وذلك كما يلي
 استراتيجية التعاون أو المصلحة المتبادلة . 1

 التفاوضية تتعلق إما بإنشاء مصلحة مشتركة جديدة بين الطـرفين ،      ويعني ذلك أن القضية   
أو تعميق وتطوير مصلحة مشتركة قائمة ، أو توسيع تلك المصلحة لتشمل مساحة أوسـع               

وباتباع هذا النوع من االستراتيجية يحرص كـل طـرف علـى تحقيـق              . أو زمناً أطول  
وال يجب  . ن المكسب للجميع  مصالحه ولكن ليس على حساب الطرف اآلخر ، مما يعني أ          

أن يفهم من ذلك أن نتيجة المفاوضات تكون عادلة ومتوازنـة تمامـاً ، غيـر أن العـدل             
والتوازن متوفر نسبياً ضمن الظروف الموضوعية القائمة وموازين القوى التي يتمتع بهـا             

 . الطرفان
 استراتيجية الصراع . 2

 مبـدأ السـيطرة والقهـر والصـراع       وفي هذا النوع من االستراتيجيات التفاوضية يتغلب      
وبديهي أن هذا الطرف يرفض التصـريح باسـتغالل         . والتهديد من جانب الطرف األقوى    

قوته لتحقيق مكاسب ما كان له أن يحققها بدون تلك القوة ، ولكنه علـى العكـس يبـدي                   
 –إال أن الجميـع     . الحرص على المصالح المشتركة والسعي للتوصل إلى اتفاق منصـف         

 يعلم أن كل ذلك يندرج تحت مفهوم الخداع اإلعالمي الذي هو            –يهم الطرف األخر    بمن ف 
مثال ذلك االتفاقات طويلـة األجـل لبيـع    . جزء من عملية التفاوض باستراتيجية الصراع   

وقـد يلجـأ الطـرف    . البترول من عدة مصادر عربية للواليات المتحدة وبأسعار تفضيلية    
كما . ل حاجة الطرف الضعيف لالتفاق وعقد الصفقات      القوي في بعض األحيان إلى استغال     

يمكن تبين اتجاه االستراتيجية بوصفها استراتيجية صراع إذا تبين أن الطرف األقوى إنما              
يستنزف وقت ومال وجهد الطرف األضعف ، بأن يفتعل األزمـات ، أو يهـتم بمناقشـة                 

 تقـل الخيـارات أمـام       التفاصيل عوضاً عن الجوهر ، أو أنه يسوف ويؤجل العملية كي          
الطرف األضعف فيقبل التوصل إلى اتفاق يميل كثيراً إلى جانب الطرف القوي ، بينما لـم          

وأول ما يبدأ به    . يكن ليقبل بذلك لو علم مسبقاً أن المفاوضات لن تصل إلى نتيجة مرضية            
 الطرف األقوى في هذه االستراتيجية يتمثل في الخوض بعملية شاملة السـتنزاف طاقـات    
الخصم ، وربما روحه المعنوية ، وبشكل متواصل حتى يصل إلى قناعة إما بالقبول بمـا                

 .هو معروض أو إنهاء المفاوضات مع تحمل نتيجة ذلك من خسائر
وفي استراتيجية الصراع أيضاً قد يعمد الطرف القوي إلى سياسة األسافين والتفرقة بـين              

ة كل فرد من أفراد الفريـق علـى حـدة           ويتم ذلك بدراس  . أعضاء فريق التفاوض المقابل   



وتحليل شخصيته وعلمه وثقافته وأصوله االجتماعية وميوله العاطفية ومستواه االقتصادي          
وبذلك يقوم الطرف القوي باتباع السياسات والخطط التـي         . ورأيه في القضايا المطروحة   

الً مـن   من شأنها تشتيت الفريق وكسر وحدته ليحل التصارع بين أعضـاء الفريـق بـد              
وهذا بالضرورة يؤدي إلى الخالف والتفـرق وبالـذات عنـد           . االنسجام والتآلف والوحدة  

التفاجؤ بمبادرة جديدة أو طرح غير متوقع يتضمن ما هو مرغوب للبعض بينما مرفوض              
 .من آخرين

ومن استراتيجيات الصراع ما أسميه باستراتيجية اإليهام والتأميل بمعنى أن يقوم الطـرف             
عند اشتداد الصراع واالقتراب من حافة االنهيار بتأميل الطرف اآلخر ، وإيهامـه             األقوى  

بأنه قد أخطأ التقدير ، وأنه لو صبر قليالً فقط لنال ما أراد ، وأن المشكلة كانت بالفعل في                   
ليس هذا فحسب بل يوهمه أيضاً أن تصرفاته قـد أضـرت بالقضـية              . طريقها إلى الحل  

ن يبدأ من جديد في تلطيف األجـواء ، وتمهيـد األرضـية مـرة      التفاوضية ، وأن عليه أ    
ومن أمثلة ذلك كيفية تعامل النظام المصري مع الحصار المفروض علـى قطـاع            . أخرى

فمن المعروف أن النظام المصري هو الراعـي األول للحصـار ،            . غزة وحكومة حماس  
 مـن أبنـاء حمـاس       وفي نفس الوقت فإن نسبة كبيرة     . وهو الذي يطبقه بكل دقة وعناية     

مقتنعون بذلك ، إال أنهم في نفس الوقت ال يريدون قطع شعرة معاوية مع هـذا النظـام ،                  
إضافة إلى قناعة نسبة كبيرة أيضاً من قيادات حماس بأن مصر هي بعدنا االسـتراتيجي ،           

وعند اشتداد الحصـار ، ونفـاد      . وأن نظامها ليس بهذا السوء على المستوى االستراتيجي       
د الضرورية والوقود ، وبعد استنفاد كافة الوسائل األخوية واالستغاثات إلقناع النظام            الموا

المصري بالسماح بدخول المستلزمات ، ينتصر الفريق المؤمن بأن النظام هو الذي يقـف              
وعندما يبلغ  . خلف الحصار وتبدأ الحمالت اإلعالمية والدعوة إلى كسر الحدود والحصار         

دعوات أعلى درجات الخطورة يقوم النظام المصري أو بعض معاونيه          ذلك التهديد وتلك ال   
 والتي خبروها   -في المنطقة باالتصال ببعض الشخصيات من حماس في الداخل والخارج           

 ويتم التسريب بأن على حماس أن تتراجع عن تهديداتها ألن           -تماماً عبر التعامل والحوار     
تز في حالة استجابته لفتح المعبر ضمن هذه        كرامة النظام المصري وصورته اإلقليمية سته     

وربما أقنعوا حماس بأن هناك تحركات فـي المنطقـة ولقـاءات            . األجواء وتحت التهديد  
ليس هذا فحسب بـل ربمـا   . بخصوص المعبر ، وما هي إال أيام ويتم افتتاحه بشكل كامل    

دمة القضية  طلب رجاالت النظام من حماس ترديد معزوفة الدور التاريخي المصري في خ           
الفلسطينية ، وآالف الشهداء المصريين الذين سقطوا دفاعاً عن فلسطين ، ألن ذلك يساعد              

بل ربما لوح الوسيط المصري بأن لديه أخبار طيبة حول قضية           !!. كثيراً على فتح المعبر   
تبادل األسرى ، وأن قيام حماس بأي نشاط أو محاولـة لفـتح الحـدود سـيعرض تلـك                



وهذا بحد ذاتـه    . ر ، وما إلى ذلك من أمور ال تسمن وال تغني من جوع            المجهودات للخط 
 ويقدم فوائـد كبيـرة للنظـام    – وهو ما يريده النظام المصري      –يبعد شبح كسر الحصار     

المصري ، فحماس خافت وارتعبت من نشر قوات مصرية معززة على الحدود ، وعليـه               
كما أن عودة حماس عـن  . ب بأكمله فهي أقرب إلى العصابة ال الحكومة المسئولة عن شع        

اتهاماتها واعترافها بخطئها يؤكد أنها متسرعة وليست على قدر كـاف مـن المسـئولية ،     
وال مـانع  . وبذلك تفقد الحركة جزءاً من شعبيتها ، وبالذات مع تكرار مثل هذه الحـوادث          

 المشـكلة   حينها من فتح المعبر جزئياً إلدخال بعض المساعدات اإلنسانية التـي ال تحـل             
ولألسف فقد عانت الحركـة اإلسـالمية كثيـراً مـن           . ويبقى كل شيء على ما هو عليه      

وال . استراتيجية اإليهام والتأميل وخسرت العديد من المواقع والطاقات والوقت تبعاً لـذلك           
شك أن إسرائيل قد برعت في استخدام هذا النوع من االستراتيجيات الخبيثة لحث السـلطة        

لى القيام بأدوار ما كان لها أن تقوم بها لوال األمل والوهم الـذي اسـتطاعت                الفلسطينية ع 
 .إسرائيل إقناع السلطة به ، دون حصد أي إنجازات

أما استراتيجية التحييد فهي أحد استراتيجيات الصراع ، حيث يتم فيها تحييد نقاط القـوة التـي      
بينما يتم التفصيل في نقاط الضـعف ،        يمتلكها الطرف اآلخر ، وتأجيل القضايا المتعلقة بها ،          

ومثال . مما يجعله يفقد الوقت والطاقات وربما الدعم وباقي عناصر القوة المساندة التي يمتلكها            
ذلك اتجاه سير المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حول قضايا محاربـة اإلرهـاب ، وتـوفير            

 بعض األحيان تتجه المفاوضات     األمن إلسرائيل ، وهي نقاط ضعف الجانب الفلسطيني ، وفي         
إلى مواضيع التنمية والمياه والتعاون االقتصادي والبيئة واالتصاالت وغير ذلك ، بينمـا يـتم               

وفي هذه األثناء يستمر االسـتيطان وهـدم المنـازل          . تأجيل القضايا الجوهرية لمراحل الحقة    
إسقاط القيادات ، ممـا     ومصادرة األراضي وتجريف المزروعات واالعتقاالت وإقامة الجدار و       

فلـم يعـد هنـاك    . يفرض واقعاً جديداً يفقد الطرف الفلسطيني أسباب قوته وأوراقه التفاوضية       
معنى للحديث عن الضفة الغربية كوحدة جغرافية فلسطينية مع وجـود قـاطعين اسـتيطانيين              

ثالثة مناطق ،   ينموان من غرب  الضفة الغربية باتجاه منطقة الغور مما قسم الضفة فعلياً إلى               
ولم يعد هناك معنى للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية فـي           . لكل منها معبر شبه دولي    

وجود مستوطنات تحيط بالمدينة وتنتصب داخلها وتنمو وتتكاثر على مدار الساعة وغير ذلـك            
 .كثير

سميه اسـتراتيجية   أما آخر أشكال استراتيجية الصراع التي أرى أنه يجب االنتباه إليها هو ما أ             
األمر الواقع ، والذي يتمثل في إيجاد واقع جديد على األرض ليس من السهل تجاوزه أو هدمه                 
وتدميره ، ضمن موازين القوى وعلى األخص إذا كان ذلك يتعلق بالسـكان أو التوظيـف أو                 

ـ              . الملكية ه وهنا يجد المفاوض نفسه أمام خيارين فإما الرضا بما هو معروض ويمكـن تحقيق



واعتباره الهدف النهائي للعملية التفاوضية بغض النظر عن األهـداف األساسـية والحقيقيـة              
للعملية ، وإما رفض التعامل مع هذا الخيار والتضحية بكل ما تم بذله من وقت وجهد وطاقات                 

وهو بذلك يعتقد أن بإمكانه أن يسابق الزمن        . وفرص ، والبدء من المربع األول ونقطة الصفر       
وفـي  . ه لمصلحته ويبذل كل ما يستطيع لتحسين شروطه ولكن ذلك يبقى غير مضمون            ويجير

اعتقادي أن هذا ما حاولت إسرائيل فعله منذ البداية عبر مفاوضات طويلة ومتشعبة وبعيدة كل               
البعد عن المسائل الجوهرية ، مع االستمرار في تغيير الواقع على األرض نحو وضع ال يمكن               

 .، ولألسف فقد نجحت في مسعاها بامتيازتدميره أو تجاوزه 
ومن الجدير بالذكر أن العملية التفاوضية تشبه المباراة إلى حد كبير حيث يساعد فهمها وتوقع                

كما أن إضافة عناصر أو أطراف جديدة للمباراة قد يغير النتائج بشـكل             . تكتيكاتها على الفوز  
ا أن معرفة خطة وتكتيكـات الطـرف        وبم. جذري ، وهذا ما يجب على المفاوض أن ينتبه له         

اآلخر تساعد على الفوز فبديهي أيضاً أن يكون جهل الطرف اآلخر بخططك وتكتيكاتك سـبباً               
لذلك على المفاوض أن ال يتبرع بالحـديث عـن          . في خسارته ، وهو ما يجب الحرص عليه       

اآلخـر  ظروفه والمصاعب التي يواجهها ، ألنه في أحسن األحوال لن يستدر عطف الطرف               
الذي تحركه المصالح وليس العواطف ، بل يمكن أن يجد الطرف اآلخر ضـالته فـي تلـك                   

 .المعلومات فيعرف بشكل أفضل من أين تؤكل الكتف
كما أن البراعة في استخدام األساليب التفاوضية المختلفة كالمفاجـأة والتسـويف واالنسـحاب           

 ذلك تعتبـر مـن المهـارات الهامـة     الظاهري أو الحقيقي أو وضع قيود على الوقت وما إلى 
ولهـذا ال   . للمفاوض والحيل الفعالة لكسب الوقت والضغط على الطرف اآلخر لتقديم تنازالت          

بد من دراسة الموقف التفاوضي بشكل مفصل والتعامل معه على أساس من الوعي والتحليـل               
تيجية واحدة فقـط    وال نعني هنا استخدام استرا    . وبروح الفريق وباستراتيجية واضحة ومحددة    

من االستراتيجيات المذكورة سابقاً ، ولكن من الممكن الدمج بين أكثر من استراتيجية ، علـى                
أن تشكل مجموعة االستراتيجيات المعتمدة الشكل النهائي لالستراتيجية الكلية التـي يعتمـدها             

 .الفريق بشكل متناغم وفهم تام
 

 المبادئ العامة للتفاوض
 :شر وأوري أربعة مبادئ أساسية للتفاوض تتلخص بما يلييقترح الكاتبان في

 فصل الناس عن المشكلة . 1
والمقصود بذلك حسب رأي المؤلفين أن يتعلم المفاوض فصل الصـعوبات التـي يعانيهـا     

وفي نفـس الوقـت اسـتعمال األدوات النفسـية لمعالجـة            . الناس عن القضايا الجوهرية   
 . التحليلية لمعالجة القضايا الجوهريةالصعوبات النفسية بينما يستعمل األدوات

 



 التركيز على المصالح وليس المواقف . 2
ويعني ذلك الحديث عن المصالح الحيوية المراد تحقيقها بدالً من التتـرس خلـف أحقيـة                

إن التركيز على المواقف وأحقيتها يجعل الطرف اآلخر أيضـاً يصـر            . موقفك وشرعيته 
ا أكبر ، وبهذا لن يتزحزح ألسباب مختلفـة مـن           على مواقفه ويعتبرها محقة بدرجة ربم     

لهذا السبب من األفضل للمفاوض أن يتجاوز المواقف الشخصـية  . ضمنها حفظ ماء الوجه  
 .إلى المصالح المشتركة التي يسعد الطرف اآلخر بالحديث عنها والوصول إليها

 

 ابتكار الخيارات التي تحقق المكسب المشترك . 3
رف اآلخر للتفكير وابتكـار خيـارات إضـافية واستكشـاف         وهذا يتطلب التعاون مع الط    

ومن المفيد في هذا الجانب إفساح المجال لجلسات تفكر لتوليد أكبر قدر ممكن من              . فعاليتها
 .الخيارات واألفكار النوعية التي تخدم الطرفين

 اإلصرار على األسس والمعايير الموضوعية . 4
قاييس الموضوعية  لالتفاق ، وربما الطلـب        والمقصود بهذا المبدأ ضرورة االستعانة بالم     

من متخصصين ومصادر خارجية الحكم على جودته من حيث الشكل والمواءمة للقـوانين             
وهذا بحد ذاته يفصل الناس عـن المشـكلة ويسـاعد           . الدولية ومتانة الصياغة وغير ذلك    

 .الطرفين على العمل معاً وصوالً التفاق عادل



 


