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المقدمة:

منذ القدٌم وعند ما بدأت المجموعات البشرٌة تتنافس وتتفاعل مع بعضها البعض ،كان
التفاوض هو الوسٌلة األولى للتفاهم والتوافق ،لكنه كان مقتصرا على إقرار هدنة أو عقد صلح أو
ما شابه ذلك.
ومع التطور الذي مس البشرٌة ،ومع تطور النشاطات زادت الصالت بٌن الناس وتنوعت،
فنشأت المقاٌضة والمبادالت التجارٌة ...حٌث تتطلب الحوار والنقاش للوصول إلى اتفاقات وحل
مشاكل مختلفة ،هنا بدأ التفاوض ٌلعب دورا هاما فً الحٌاة البشرٌة وتعامالتهم.
ومع تطور الزمن نشأت الدول وبرزت التجارة الخارجٌة وتطورت العالقات العامة ،ومعها
أصبح للتفاوض دورا مهما فً حٌاة األمم.
أما حدٌثا فقد اهتمت الجامعات والمعاهد وكذا الهٌئات العلمٌة واإلدارٌة والمحلٌة والدولٌة على
حد سواء ،بموضوع التفاوض ،وهذه األهمٌة تجلت فً مختلف المٌادٌن.
وإذا كان االهتمام العالمً الذي أُعطً للتفاوض فً الدول المتقدمة ،فإن الدول النامٌة فً أشد
الحاجة إلٌه ،ألن هذه الدول وعت حقٌقة تامة تتمثل فً صعوبة تدعٌم قدراتها التفاوضٌة ،تجاه
المستثمرٌن األجانب ،واستخالص ما ٌمكن من الفوائد عن المساهمة األجنبٌة ،خاصة فً المٌدان
االقتصادي ،و حالٌا التفاوض لم ٌعد ٌقتصر على مٌدان دون اآلخر ،وعالقة دون أُخرى بل
أصبح للتفاوض ومهاراته الرابط المشترك إلقامة التوازن بٌن المصالح المختلفة ،لحل أي مشكلة
فً أي مجال كان.
وإذا كان لكل نوع من أنواع التفاوض أسلوبا خاصا به ،ومزاٌا وخصائص متنوعة ،فإن هناك
مبادئ عامة تحكم التفاوض بشكل عام فً مختلف أنواعه.
لهذا فإن دراستنا ستكون حول هذه النقطة بالتحدٌد ،وعلٌه قمنا بصٌاغة اإلشكالٌة التالٌة:

 فٌما تتمل المبادئ العامة للتفاوض ؟

من خالل هذه اإلشكالٌة ارتأٌنا تقسٌم البحث إلى ثالثة مباحث:
أوال :مبحث تمهٌدي خصص للتعرٌف بالتفاوض وكذا محددات نجاحه
أما المبحث األول فقد شرحنا من خالله المبادئ المتعلقة بالمفاوض والسلوك التفاوضً
ومن خالل المبحث الثانً تتعرض الدراسة إلى مبادئ نظام العمل والتكتٌكات التفاوضٌة.
وأخٌرا من خالل المبحث الثالث نحاول حصر المبادئ العامة ألي عملٌة تفاوض وهذا حسب
مراحل هذه العملٌة.

مبحث تمهيدي:

قبل الدخول فً صلب الموضوع والخوض فٌه ارتأٌنا أن نبدأ هذا العرض بمبحث تمهٌدي
نتناول من خالله مفهوم التفاوض وكذا أهم محددات نجاح التفاوض.
المطمب األول :مفهوم التفاوض
عملٌة التفاوض هً نوع من الحوار أو تبادل االقتراحات بٌن طرفٌن أو أكثر بهدف التوصل
إلى اتفاق ٌؤدي إلى حسم قضٌة أو قضاٌا نزاعٌة بٌن طرفٌن أو عدة أطراف ،وهً فً نفس
الوقت تحقٌق أو الحفاظ على المصالح المشتركة فٌما بٌنهم ،أي أن التفاوض ٌنشأ تأسٌسا على
وجود ركنٌن أساسٌٌن بٌن األطراف المتفاوضة وهما(:)1
 وجود مصلحة مشتركة أو أكثر وجود قضٌة نزاعٌة أو أكثرونجد من ٌعرف التفاوض على أنه :عملٌة تبادل لألراء وعرض لوجهات النظر ،سعٌا لحل
مشكلة معلقة حال مقبوال من جمٌع األطراف المتفاوضة ،وذلك من خالل التنازل عن كل أو
بعض القضاٌا غٌر الجوهرٌة ،أو قبول الحلول الوسط بشأنها مع التمسك فً الوقت نفسه بالقضاٌا

()1

صديق محمد عفيفي ،جرمين حزين سعد :التفاوض الفعال في الحياة واألعمال ،مكتبة عين شمس لمنشر ،مصر ،الطبعة السابعة ص:

2003 ،13

مبادئ التف اوض

بحث حول:

4

الجوهرٌة وعدم تقدٌم تنازالت بشأنها( ،)1كما ٌمكن استخدام تحلٌل النظم من خالل منظومة
التفاوض ،وٌُقصد بالمنظومة مجموعة العالقات بٌن المتغٌرات أو العوامل المتفاعلة التً تتكون
من المدخالت والعملٌات ثم المخرجات والتقوٌم ،والشكل التالً ٌوضح ذلك.

مدخالت التفاوض

تغذٌة عكسٌة

عمميات التفاوض

تغذٌة عكسٌة

مخرجات التفاوض

تغذٌة عكسٌة

التقويــم
المصدر :فاروق السيد عثمان ،التفاوض الفعال في الحياة واألعمال مكتبة عين شمس الطبعة األولى ص2002 ،11:

المطمب الثاني :محددات نجاح التفاوض
ٌتوقف النجاح فً التفاوض على عدة عوامل نذكر منها:
 اإلعداد الجيد لمتفاوض :أي بعبارة أخرى التخطٌط للتفاوض ،حٌث ٌتضمن اإلعداد الجٌدتحدٌد الهدف ،تحدٌد الظروف المحٌطة ،القضاٌا التً تتسم معالجتها ،تكوٌن بنك
للمعلومات متكامل.
 اإلستراتٌجٌة المستخدمة والتكتٌكات المصاحبة. اإلستخدام الذكً للوقت :إذ ٌعتبر الوقت قٌد مفروض على كل األطراف ٌجب فهم متىتتشدد؟ متى تتساهل؟ ،متى تضٌع الوقت؟ متى تطرح الحل البدٌل؟ متى تطلب
اإلستراتجٌة...؟
 توظٌف األسئلة لخدمة التفاوض لدٌنا أٌضا محددات تتوقف حول خصائص المفاوض فً حد ذاته ،أو الفرٌق المفاوض العالقة بٌن األطراف :إذ أن نتائج المفاوضات ترجع فً كثٌر من األحٌان إلى العالقة التًتنمو وتتطور بٌن أطراف المفاوضات.
 العناٌة بصٌاغة االتفاقات والعقود :إذ أنه ٌجب توجٌه االهتمام أساسا إلى السلٌمة لالتفاقاتالمتوصل إلٌها حتى ٌكون التنفٌذ أمرا مفروضا ،ألن فاعلٌة المفاوضات ال تقاس فً
الحقٌقة وإتمام توقٌع اإلتفقات وإنما تقاس بتنفٌذ هذه اإلتفاقات.
 االلتزام بمبادئ التفاوض الفعال وتحقٌق شروطه.هذه المحددات بالذات هو موضوع بحثنا هذا ،لهذا سنحاول تبٌٌن هذه النقطة ودراستها بشًء من
التفصٌل من خالل ما سٌأتً.

()1

محسن الخضيري ،تنمية المهارات التفاوضية ،ص 05 :الدار المصرية المبنانية لمنشر مصر 1993
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المبحث األول :المبادئ المتعمقة بالمفاوض والسموك التفاوضي
نحاول فً هذا المبحث تبٌٌن المبادئ المتعلقة بالمفاوض والسلوك التفاوضً على التوالً من
خالل المطلبٌن الموالٌٌن.
المطمب األول :المبادئ المتعمقة بالمفاوض في حد ذاته
ٌتوقف النجاح فً المفاوضات أو الفشل إلى حد كبٌر على المفاوض نفسه فالبد له من االلتزام
باألهداف وكذا الهدوء والسٌطرة على النفس باإلضافة إلى استثمار الوقت واستغالله أحسن
استغالل ،وأن مهمتهه أساسا عرض أفكار والتروٌج لها.
وتتمثل المبادئ ذات العالقة بالمفاوض فً:
 على المفاوض أن ٌجري مفاوضاته مع أشخاص ٌملكون السلطة وتجنب التفاوض معغٌرهم
 ٌجب وضع أهداف كبٌرة ،وأن ٌكون المفاوض على استعداد للتسوٌة والقبول بالحلولالوسطٌة ،واستعداد ه حتى لالنسحاب من المفاوضات إذا وجدها تسٌر فً اتجاه لٌس من
صالحه وال ٌحقق األهداف المسطرة.
 ٌجب عدم التركٌز على األهداف قصٌرة المدى ،ألن كثٌرا من النجاحات المحققة آنٌا قدتكون توطئة وتمهٌد للفشل فً المستقبل(.)1
 االتزان النفسًٌ :جب عدم اضهار الضعف للطرف الثانً كما ٌجب الثقة فً النفس خاصةمن جانب تحقٌق األهداف
 النضج العاطفً( :)2االسترخاء واالبتسامة فهً تؤدي إلى كسب الود والتعاون ومشاركةالطرف اآلخر...
 ٌجب التركٌز على المصالح ولٌس على المواقف :إن المفاوض الناجح ٌركز دائما علىالمصالحة وتحقٌق أكبر قدر من األهداف وعدم إعطاء أهمٌة كبٌرة لمواقف مختلف
األطراف داخل جلسة المفاوضات ،مما ٌساعد المفاوض على تحدٌد اإلستراتجٌة
((3
التفاوضٌة التً ٌعمل من خاللها
 تفهم حاجات الطرف اآلخر والتعامل معه من مصدر قوة ،فالمفاوض الناجح ٌصبح أكثرفاعلٌة عندما ٌدرك نقاط قوته وٌستخدمها بطرٌقة ذكٌة مع ضرورة عدم االستخفاف
باآلخرٌن.
 االستعداد للمفاوضة والجاهزٌة لعرض الرسالة ،عند عدم االستعداد ال ٌجب اإلفصاحصراحة بل ٌجب إٌجاد الشروط والعقبات للهروب من الجلوس إلى طاولة المفاوضات
وإذا استدعى األمر فٌجب سلوك تكتٌكات كسب الوقت.
()4
 ال تستعجل األمور وال تسرع فً إصدار األحكام وال ٌُحبذ أخذ القرارات المتهورة حافظ على سرٌة أسرارك مثال الحد األدنى للتنازالت ،إذن عدم اإلفصاح عن أوراقالعمل بمجرد الجلوس إلى طاولة المفاوضات بل تركها أمورا غامضة ٌصعب على
الطرف اآلخر فهمها ،والمحا فضة على السر تكون كذلك بعد انتهاء المفاوضات
 االلتزامات تقدم بتحفظ وقبل أن ُتأخذ تعهدات أو التزامات على عاتقك ال بد أن تتأكد من()5
صدق نواٌاك فً إنجازها وتنفٌذها حرفٌا ،مع جعل باب التعدٌل واردا
 تشكٌل فرٌق تفاوضٌا مناسبا مع التأكد من انسجام األعضاء استمع لتفهم وال حظ رموز مكتب الطرف اآلخر ومحاولة تكوٌن الصورة المتكاملةالنهائٌة للطرف الخصم بمجرد بدء المفاوضات
 ٌجب على المفاوض التمتع بالصبر وطول النفس إلى أقصى درجة واستعمالها كنقطة قوةفً وجه الخصم ،مال استعمال تكنٌك اإلطالة مدة المفاوضات ( الجلسة ) حتى ٌظهر القلق
واالرتباك على وجه الطرف اآلخر ،ومنه ٌمكن تحقٌق أهداف من خالل هذه النقطة.
 الذهاب إلى جلسة المفاوضات قبل الوقت الستطالع الموقف ،كما ٌُتٌح هذا المبدأ للمفاوضأخذ الوقت المناسب لضبط النفس والهدوء المطلوب(.)6
( )1نادر أحمذ أبو شيخت ،أصول التفاوض ،ص 84 :مكتبت مجذالوي عمان األردن طبعت 2000
( )3( (2فاروق السيذ عثمان  ،التفاوض وإدارة األزماث ،مرجع سبك ركره ،ص12 :و 19
() 3( )4
()5

نادر أحمد ابوشيخة ،أُصول التفاوض ،مرجع سبق ذكره ص78 ،75 :

صديق محمد عفيفي جرمين سعد ،التفاوض الفعا ل في الحياة واألعمال مرجع سبق ذكره ص 832 :
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 على المفاوض الرئٌس أن ٌكون له تكوٌن فً مجال التفاوض خاصة فً مجال السلوكٌات()1
التفاوضٌة وأن ٌسهر على تدرٌب الفوج المساعد له
المطمب الثاني :مبادئ السموك التفاوضي
وتتمثل هذه المبادئ أساسا فً:
 عدم إحراج الطرف اآلخر عند الخطأ ،وتجنب الدخول فً مجاالت خارجة عن الموضوعألن هذا ٌُبعد المفاوض عن تحقٌق األهداف المرجوة فً أسرع وقت
 على المفاوض أن ٌكون إٌجابٌا عند مناقشة المشاكل المطروحة ،وعدم استفزاز الطرفاآلخر ألن ذلك ٌجعله أكثر تشددا بل قد ٌدفعه إلى االنسحاب من المفاوضات أصال.
 الواجب عدم استخدام الرد القاسً والعبارات العدائٌة والمالحظات الناقدة حٌث تؤدي إلىتغذٌة شعور الطرف اآلخر بالعدائٌة
 عدم اإلسراف فً الضغط على الطرف اآلخر مع عدم توجٌه كل المطالب دفعة واحدة،ألن هذا جشعا والجشع غالبا ما ٌُجهض أكثر المفاوضات.
ُ
 عدم الدخول فً نزاعات شخصٌة وخاصة أثناء ذكر النزاعات الفائتة ألنها تؤدي حتما إلىالخروج عن الموضوع.
 على المفاوض أن ٌكون مُتفهما لألحاسٌس الشخصٌة.()2
 مبدأ المنفعة :فلن تستمر مفاوضات ال ٌجنى من ورائها كل طرف منفعة ،حتى وإن كانتعبارة عن تقلٌل حجم الخسائر أو التنازالت " إنقاذ ما ٌُمكن إنقاذه " وعلٌه ٌجب التأكد
باستمرار من توافر عنصر المنفعة أو المصلحة ،فً ظل استمرار الجلسة أو متابعة
جلسات أخرى(.)3
 احترام الهوٌة الشخصٌة فهذا االحترام مسألة مهمة عند معظم الناس ،وٌعود بالنفع الكبٌرعلٌك ،ومثل ذلك االعتراف باسم الطرف المفاوض االسم الرسمً – مع إظهار بالغ
االهتمام به(.)4

()1
))3( (2

()4

حسن الحسن ،التفاوض والعالقات العامة ،ص ،125 :المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع لبنان الطبعة األولى 1993

نادر أحمد أبو شيخة ،أصول التفاوض ،مرجع سبق ذكره ص81 ، 79 :

صديق محمد عفيفي ،جرمين حزين سعد ،التفاوض الفعال في الحياة واألعمال ،مرجع سبق ذكره ص23 :
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المبحث الثاني :مبادئ نظام العمل وتكتيكات التفاوض
وٌجب إعطاء العناٌة التامة والدقة المتناهٌة أثناء اختٌار الفرٌق التفاوضً كما أنه ٌجب
الحذر فً المعاملة خاصة مع األطراف التً ٌتم التفاوض معها ألول مرة ،ألنهم ٌ ّدعون
النزاهة واستبعاد الخداع والحٌل ولكن الواقع العملً ٌكشف ذلك هذا من جانب نظام العمل فً
المفاوضات.
النقطة اآلنٌة والتً تولً باهتمام كبار المنظرٌن فً مٌدان التفاوض تتعلق بتكتٌكات
التفاوض.
المطمب األول :مبادئ نظام العمل
وهً تتمثل فً:
 على المفاوض الناجح الحرص على المظهر األنٌق ومراقبة السلوك التفاوضً الخاص بهأساسا ،من أمثلة ذلك كثرة الضحك والالمباالة ،رفع القدم على المائدة ،فهً سلوكٌات
تعبر على عدم االهتمام ،وهً تصرفات تقلل من احترام الطرف الثانً للوفد المفاوض.
 عدم التراجع إلى الخلف ألن محاولة بنود االتفاقٌة المبرمة ستهدد المفاوضات الناجحةبالفشل.
 احرص على أن تكون اإلجابة صحٌحة خاصة مع بداٌة الجلسة التفاوضٌة وإن لم تكنمتأكد فٌرجى تأخٌر اإلجابة أو المراوغة وإال نفلت من السؤال ،ألن العودة وتصحٌح
الخطأ ،سٌضعف من موقفك التفاوضً بشكل كبٌر.
 ال تكن فً عجلة من أمرك وإال فإنك لن تتفاوض بشكل جٌد ،وستكون معرضا لنسٌانبعض األشٌاء التً ربما تكون مهمة.
 ال تتكبر أو تتفاخر وتجنب التحدث على قدراتك ومنجزاتك الشخصٌة. ال تتأخر عن الوقت المحدد للجلسة التفاوضٌة ،وإذا حدث هذا ٌجب االتصال بالقائمٌنعلى المفاوضات وتبرٌر الـتأخر ،لتجنب ظهور مؤثرات جانبٌة.
 ٌجب االقتناع باألمر قبل إقناع اآلخرٌن به كما ٌجب االستعداد الجٌد ومن مختلف الجوانبللجلسة ،مما ٌزٌد الثقة فً النفس وإن حدث وكنت فً حالة توتر فال ٌجب إظهار هذا
التوتر ألنه ٌمنح نقطة قوة للطرف الثانً.
 ٌجب اختٌار الفرٌق المفاوض بعناٌة ،مع الحرص أن ٌكون مساوٌا لعدد فرٌق الخصم ،أوعلى األقل ٌكون العدد متقاربا(.)1
 ٌجب اختٌار أوقات التفاوض بعناٌة ،مثال أوقات تناول وجبات الطعام أو مثال فً المناطقالحارة ٌجب اختٌار مالئمة للمفاوضات الشاقة.
 تنبه إلى ترتٌب المكتب وعدم خلط األوراق ألنه ٌضهرك بمظهر المرتبك ،واعلم أنك لنتحصل من الطرف المفاوض على كل المعلومات ،وأن المعلومات التً ٌسردها معلومات
مظللة أو خاطئة ،باإلضافة إلى التقارٌر الكبٌرة الحجم فإن معظمها ٌكون صغٌر
المحتوى.
 ٌجب الحرص أثناء التفاوض وخاصة عند النقاط الساخنة ألن الطرف اآلخر قد ٌفتعلالغضب ،وٌتفوه بكلمات غاضبة ألنها تدفعك حتما إلى فقدان االتزان ،مع ضرورة مراعاة
عدم اإلسراع فً الرد.
 تفحص بنود االتفاقٌة التً تم التوصل إلٌها ،خاصة إذا تم صٌاغتها من الطرف اآلخر.المطمب الثاني :مبادئ تكتيكات التفاوض.
هنا نوضح المبادئ المحددة لتكتٌكات التفاوض وٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً:
 تحدٌد مواعٌد نهائٌة :إذ تعتبر من بٌن األمور المفٌدة اإلسراع فً التوصل إلى اتفاق بٌناألطراف المتفاوضة ،مثال :أن ٌصرح أن مٌعاد طائرتً على الساعة الثامنة مساء ،أو
مثال " عندي تعلٌمات بعرض الصفقة على دولة أخرى إذا لم نصل إلى اتفاق حتى نهاٌة
األسبوع " والمستحسن فً هذه المسألة أن تكون طرٌقة العرض والتصرٌح خالٌة من
عبارات التهدٌد ألنها تلعب دورا سلبٌا(.)2

()1
()2

نادر أحمد أبو شيخة أصول التفاوض ،مرجعى سابق ص84 :

صديق محمد عفيفي ،جرمين حزين سعد ،التفاوض الفعال في الحياة واألعمال ،مرجع سبق ذكره ص80 :

بحث حول:

-

-

()1
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كن مرنا فالتنازل المقدم من طرفك ٌُمهد الطرٌق لتلتقً بالطرف اآلخر ،فإذا كنت مبادرا
لعقد اجتماع ما فابذل الجهود الالزمة للحصول على موافقة الطرف اآلخر(.)1
اجعل المناقشة المستفٌضة للقضاٌا األساسٌة ،واعط الوقت الكافً لدراسة جمٌع الحقائق
وتقوٌم أبعاد الموقف ،إذ ٌتطلب األمر تغٌٌر اإلستراتجٌة أو حتى تغٌٌر األهداف.
تجنب الجلسات التفاوضٌة الطوٌلة ،فال تتوقع أن تكون المكاسب كبٌرة من مفاوضٌن
متعبٌن
كن البادئ فً طرح المسائل الرئٌسٌة ،لكن فً الوقت المناسب.
ٌجب أن تكون على علم بكٌفٌة تجهٌز غرفة أو قاعة المفاوضات ألنه أمر جد مهم.
ٌجب طرح خطة شاملة ألعمل االجتماع " جدول األعمال " ألنه من غٌره سوف تسٌر
المفاوضات فً غٌر المسار المسطر لها.
إذا كانت المفاوضات تحتاج إلى عدة جلسات ٌجب التهٌؤ التنفسً الجٌد وبصفة كافٌة ألنها
تعتمد على ضبط األنفاس ونبذ القلق ،واألطراف األخرى ممكن أن تعٌد فتح نقاط ثم
النقاش والتوصل إلى حلول بشأنها مثال ،وهذا بهدف العمل على جعلك تتوتر وتنسحب،
ألنهم أحٌانا ٌرٌدون كسب الوقت.
قدم تنازالت ولكن بحذر ،إذ أنه من السهل علٌك االلتزام بشًء معٌن ولكن فً أحٌان
كثٌرة تكون غٌر قادر على التنفٌذ الفعلً لاللتزامات
ال تطل فً وقت الجلسة إذا ما شعرت أن أهدافك تحققت وكن محددا فً العرض الذي
تقدمه للطرف اآلخر ،وغٌر ذلك ٌجعله ٌماطل.
احرص على أن ٌكون عدد المشاركٌن فً االجتماع فً حده األدنى ألنه كل ما قل
األعضاء المشاركٌن كان الوصول إلى اتفاق أسرع.
أُطلب استراحة قصٌرة ،وإذا كنت ال تستطٌع أن تترك قاعة االجتماعات فإنه ٌمكنك أن
تقتطع بعض الوقت ،بأن تحول سٌر الحوار لدقائق بأٌة طرٌقة ،مثال الحدٌث عن
اإلنجازات الشخصٌة والمغامرات...الخ.

نادر أحمد أبو شيخة ،أصول التفاوض مرجع سبق ذكره ص223 :

بحث حول:
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المبحث الثالث :المبادئ العامة حسب مراحل المفاوضات
سوف نحاول من خالل هذا المبحث أن نبٌن أهم مبادئ التفاوض وهذا حسب مراحل
المفاوضات المختلفة ،حٌث نبٌن فً المطلب األول :المبادئ التً تحكم المراحل ما قبل التفاوض
وكذا مبادئ اإلعداد الجٌد للمفاوضات.
أما فً المطلب الثانً نبٌن مبادئ عملٌة التفاوض وكذا المساومة والوصول إلى اتفاق.
المطمب األول :مبادئ ما قبل التفاوض واإلعداد
أوال :مبادئ ما قبل التفاوض :من الصعوبة بمكان التعامل مع أطراف ال ٌعترف بعضهم ببعض
والتفاوض وجها لوجه ،فإقناع الطرفٌن بالجلوس إلى طاولة المفاوضات هو خطوة كبٌرة فً
سبٌل التوصل إلى اتفاق.
 ٌجب التمهٌد األولً للمفاوضات خاصة إذا كانت المفاوضات متعددة الجلسات ،فٌجب هناتحطٌم الحواجز التً تقف حاجزاَ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ على طرٌق المفاوضات ،ثم إٌجاد البٌئة
الالزمة إلطالة عدد الجلسات الالزمة طبعا بٌن الطرفٌن المتفاوضٌن ،إن أٌة عملٌة تفاوضٌة ال
بد لها أن تمر على مرحلتٌن أساسٌتٌن.
* المرحلة األولى :تتمثل فً بناء القواعد والدعائم األساسٌة للمفاوضات ،وهذا بدراسة كافة
الظروف المحٌطة والمعوقات ،ومن الممكن أن تكون هذه الفترة أطول زمنٌا.
* المرحلة الثانٌة :فتتمثل فً المفاوضات الفعلٌة والتوصل إلى نتائج ،نجد أن الفترة األولى
()1
تحضى بكثٌر من االهتمام هذا مهما كان نوع التفاوض أو أسلوبه :تجاري ،سٌاسً... ،الخ .
ونجد أن أهم المبادئ التً تحكم هذه الفترة هً :تحدٌد المشكلة ،االلتزام بالتفاوض.
 )1تحدٌد المشكلة التً هً أساس التفاوض :ألن عملٌة التفاوض تبدأ أساسا من تحدٌد
المشكلة ،لذا ٌجب إدراك:
 مدى توحد أو انقسام كل فرٌق داخلٌا حول تحدٌد أهدافه مدى اختالف األطراف التفاوضٌة فً تعرٌف المشكلة.لذا ٌجب أثناء تحدٌد المشكلة من طرف أي فرٌق أن ٌعترف برأي الفرٌق الثانً ومحاولة تقرٌب
وجهات النظر.
 )2االلتزام بالتفاوض وتطوٌره :هنا مشكلة أخرى فً عملٌة التفاوض وبعد أن ٌتم تحدٌد
المشكلة تظهر حالة من الضبابٌة حول مدى التزام كل طرف بالمفاوضات.
وفً حاالت كثٌرة ٌعتبر تطوٌر االلتزام بالتفاوض من أعقد المراحل ألنه قبل اتخاذ القرار
بالتفاوض ٌتعٌن على األطراف المتفاوضة أن ٌقرروا:
 كل طرف ٌجب أن ٌحدد ما إذا كان الحل الذي سٌتوصل إلٌه من خالل التفاوض أفضل أوأسوأ من استمرار الموقف القائم.
 ما إذا كان االتفاق الذي من المحتمل الوصول إلٌه ممكنا ،هنا ٌسأل كل رئٌس فرٌقمفاوض نفسه:
كم ٌمكن لهذا الموقف أن ٌستمر ؟ هل هناك أُسلوب آخر ؟ هل أستطٌع أن أُفاوض ؟ هل نستطٌع
نحن والطرف الثانً الوصول إلى اتفاق أحسن من الوضع القائم( )2؟.
 )3أما عملٌة تطوٌر االلتزام فٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً:
 فً حالة أن الموقف الحالً ال ٌخدم مصلحة الطرفٌن :أي هنا ٌجب التوصل إلى قناعةكافٌة بأن الموقف الحالً لم ٌعد ٌخدم مصالحهم ،وإضاعة الوقت سوف تزٌد من تأزم
األمور أكثر ،ومنه فإن التحلٌل ٌجب أن ٌتجه إلى سبب رفض أحد األطراف التفاوض،
وأن إطالة أمد الوضع القائم هو ٌخدم مصالحه بالدرجة األولى
 إن االتفاق المتوقع واقعً أو مقبول قبل أن تلتزم األطراف بالتفاوض أي دراسة احتماالتالتوصل إلى اتفاق معٌن بشأن األمور األساسٌة طبعا وأنه ٌمكن تنفٌذ هذه االتفاقٌة.
ثانٌا :اإلعداد :فً فترة اإلعداد للمفاوضات على المفاوض الناجح اعتماد المبادئ األساسٌة لهذه
المرحلة من مراحل المفاوضات وهً تتمثل أساسا فً:
 ما هو موضوع التفاوض ؟ ٌجب تحدٌد الموضوع بدقة. -االتفاق بٌن الطرفٌن على مبدأ التفاوض بعد ما ٌكونا قد التزما به.

()1
()2

حسن الحسن ،التفاوض والعالقات العامة ،مرجع سابق الذكر ص18:

نفس المرجع السابق ص21:

بحث حول:
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 اختٌار الوفد المفاوض :وهو موضوع ٌجب إعطاءه األهمٌة الالزمة ،ألنه ٌجب انتقاءاألعضاء األكفاء فً المؤسسة بغض النظر عن المستوى الوظٌفً ،ثم ٌجب تقسٌم العمل
بٌن أعضاء الوفد حسب االختصاص والخبرة والمهارة واختٌار المفاوض الرئٌسً –
نشٌر فقط إلى أنه كثٌرا ما ٌكون معٌنا من طرف المسئولٌن -وٌكون االختٌار على أساس
المهارة والخبرة السابقة ،ثم تعٌٌن المستشارٌن.
 ٌجب إعداد قاعدة معلومات وافٌة ومدروسة عن الطرف المفاوض ،وعن مطالبه ،ماهًالحدود الدنٌا التً ٌمكن أن ٌقبل بها ،وكذا معلومات مستفٌضة عن شخصٌة رئٌس الوفد
المفاوض اآلخر وعن كل عضو من أعضاء الفرٌق ،وكذا مستواهم العلمً ،ومحاولة
دراسة الجوانب السٌكولوجٌة لدى أعضاء الفرٌق الخصم المفاوض ،وكذا نقاط القوة
()1
والضعف لدٌهم إن أمكن
 تحدٌد مكان وزمان المفاوضات. استقبال الوفد المفاوض استقباال الئقا ،واختٌار اإلقامة الجٌدة. ٌجب أن ٌسبق االجتماع أألول اتصاالت بٌن أعضاء الوفدٌن للتعارف وتبادل األراءالعامة ،مثال أثناء تناول وجبات الطعام.
 فً الجلسة األولى الرسمٌةٌ :جري التعرف فً جو من البساطة بعٌدا عن التشنجواالنفعال ،وٌجري االتفاق على جدول األعمال ،هنا ٌجب أخذ المبادرة بهذه الخطوة،
وتحدٌد النقاط األساسٌة التً سٌتم معالجتها.
 مسألة التوقٌت لها أهمٌة بالغة خاصة إذا تعلق األمر بالمفاوضات التجارٌة واالستثمارٌة،()2
لذا ٌجب السرعة فً اإلعداد
 سنأتً بعد هذه الخطوة لتحدٌد الهدف الرئٌسً أو األهداف األساسٌة ومن ثم الفرعٌة وهذاحسب جدول األعمال ،كما ٌجب أن تكون واقعٌة وممكنة التحقٌق ،وٌوجد فٌها مجال
للمساومة :مثال حد أعلى وأدنى للسعر
 مسألة األبحاث :تدخل هذه النقطة ضمن إعداد قاعدة المعلومات ألنها تقوم على حقائقعلمٌة ،ألمها هً المحدد األساسً التً ٌعتمد علٌها المفاوض لوضع خطة عامة وتبنً
استراتجٌات معٌنة دون أُخرى
 إن البحث المعد ٌجب أن ٌشمل جمٌع الجوانب المتعلقة بموضوع التفاوض وكذا أفرادالفرٌق المفاوض.
 اإلستراتجٌة :هنا اإلستراتجٌة المتبعة فً التفاوض ٌجب أن تكون مرنة بدرجة كافٌة،وهً تختلف من موضوع معٌن إلى آخر ،فهناك فً مجال التفاوض أنواع مختلفة من
اإلستراتجٌات :التوقٌت ،المساومة ،األمر الواقع...الخ .ولكل نوع من اإلستراتجٌات
التفاوضٌة أهداف خاصة لكنها تجتمع فً كونها تؤدي إلى الكسب والفوز للوصول إلى
الغاٌة التً أسست من أجلها المفاوضات.
المطمب الثاني :عممية التفاوض ،المساومة واالتفاق.
أوال :التفاوض :خالل هذه المرحلة عملٌا نقول أن المفاوضات قد بدأت ،وأهم مبادئ هذه
المرحلة:
 إن الطرف الذي ٌقدم مقترحات واضحة ومدروسة ومحددة ٌمسك عادة بزمام المبادرة،ألن المقترحات غٌر المحددة أو العشوائٌة ،المتضاربة ،تطٌل فترة التفاوض ،وٌجب أن
ٌظهر المفاوض تفهما لمصالح الطرف اآلخر
 ٌجب أن ٌُعد الوفد المفاوض أكثر من بدٌل لمقترحاته ،بنفس المعنى والغاٌات ولكن بصٌغعرض مختلفة.
 ٌجب التشدد فً المبادئ والمطالب العمة ،والتسامح أو التساهل فً األمور الثانوٌة ،وعدمفسح المجال ألي غموض.
 إن الحصول على معلومات وإجراء بحوث هذا قبل المفاوضات ال ٌكون له أي فائدةمنظورة إذا لم ٌتم توصٌفها بصورة كفؤة ،إذن ٌجب التركٌز على كٌفٌة استغالل هذه
البٌانات والحقائق وجعلها فً صالحه ال علٌه.
 ٌجب االهتمام باستمرارٌة الطرف الثانً قدر اإلمكان وطوال مدة الجلسات ،إن عاملالوقت جد مهم فً هذه المرحلة خاصة من خالل احترام جدول األعمال.
()1

صديق محمد عفيفي ،جرمين حزين سعد ،التفاوض الفعال في الحياة واألعمال ،مرجع سبق ذكره ص44 :

( )2فاروق السيد عثمان  ،التفاوض وادارة األزمات ،مرجع سبق ذكره ،ص12 :

بحث حول:
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 ٌجب إعطاء الوفد المفاوض المنافس االنطباع اإلٌجابً بأنك ترٌد حقٌقة الوصول إلىاتفاق ،مع اإلشارة إلى تعابٌر الوجه الهادئة تلعب دورا مهما فً هذه المرحلة.
 ٌجب التكلم عند الضرورة فقط ،واإلنصات الذي ٌوحً بأنك مهتم بما ٌطرح الطرفاآلخر من مقترحات ومهتم بفهمها.
 أثناء الحوار المناقشة ٌجب دفع الطرف المفاوض لتبرٌر ما لدٌه من طلبات ومواقفومقترحات.
 أثناء المناقشة كثٌرا ما تقدم اقتراحات شفوٌة واألحسن أن تكون مكتوبة حتى ٌتسنىللطرف الثانً دراستها ٌتمعن وتركٌز والرد علٌها.
 من المستحسن البدء بالقضاٌا التً علٌها اختالف أقل ألن ذلك ٌمهد للتباحث بجدٌة فًالقضاٌا الجوهرٌة التً ٌدور الخالف علٌها أساسا.
 ٌجب البدء بالمبادرة التً تظهر السلوك التعاونً المتفتح وإرجاء السلوكٌات التنافسٌة إلىأوقات الحقة من المفاوضات.
 هنا تأتً مرحلة استخالص اتجاهات وموقف الطرف اآلخر: ٌجب تحدٌد إذا كان هناك تقدم ملحوض من خالل المناقشات أم ال. هنا تأتً مرحلة استنباط اتجاهات الطرف الثانً وتحلٌلها وبحث النقاط التً مازالتشائكة.
 ثم ٌجب أن تتبٌن ما إذا كان الطرف اآلخر ُمصِّر – ودرجة اإلصرار – على رأٌه وهلهذا اإلصرار حصٌلة الثقة بالنفس أو عدمها.
()1
ثانٌا :المساومة
 تتمحور فكرة المساومة على المرونة ،لكن فً حدود المطالب الدنٌا التً ال ٌجب التنازلعنها.
 ٌجب أوال اعتراف الطرفٌن بمواقف كل منها ،نقاط االختالف ومحاولة بحث أسبابها منجدٌد.
 المبدأ فً عملٌة المساومة هو أن كل عرض مقترح ٌجب أن ٌكون مشروطا أي ال تعطأي تنازل إال ّ بشرط.
 فً الحاالت التً تتمٌز باختالل كبٌر فً موازٌن القوى فإن المٌل إلى المساومة ٌقلوٌكون التوجه إلى الضغط.
 َث َبت إحصائٌا ونفسٌا أن المفاوض الذي ٌسأل فً البداٌة عن المزٌد وٌقدم القلٌل ٌحصل
على الكثٌر لقاء تقدٌم األقل.
 إن المفاوض الذي ٌقدم تنازالت مبكرة عن غٌره – الطرف الثانً -من موقع القوىوبهدف تسهٌل المفاوضات ٌجعل الطرف الثانً ٌمٌل إلى تقدٌم تنازالت إٌجابٌة ،أما فً
حالة استعمال الموقف المتشدد فعلٌه أن ٌحذر وٌتمتع بمٌزة الحرص والمهارة فً ترتٌب
رغباته القصوى وتنازالته الدنٌا.
ثالثا :إقفال باب المناقشة والوصول إلى اتفاق:
 ٌجب تدوٌن النقاط التً تم االتفاق علٌها وبأكبر قدر من التفاصٌل وكذا تدوٌن النقاط التًتحتاج إلى الشرح أو التعدٌل قبل وضع مسودة االتفاقٌة.
 من خالل المناقشة ٌجب التقرٌر متى ترٌد التوقف ،وتسأل هل تستطٌع الحصول علىتنازالت أكبر.
 حاول أن تأخذ موافقة الطرف اآلخر على مسودة االتفاقٌات التفاوضٌة التً تمت بٌنكم قبلمغادرة قاعة االجتماعات.
 إذا لم ٌحصل اتفاق على كافة الفقراتٌ ،جب أن تكون هناك مكتوبة بكل تفصٌل لتوضٌحنقاط االتفاق بكل تفاصٌلها ،وتبٌٌن النقاط واألمور التً ماتزال عالقة.
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إن التفاوض فً حقٌقته ٌمس كل المعامالت والعالقات بمختلف أشكالها ولكن فً مجال أو
نشاط فرع معٌن من التفاوض ،ولقد بٌنا من خالل هذا البحث أنه مهما اختلفت مجاالت وأنواع
المفاوضات إال ّ أن هناك مبادئ عامة تحكم هذه العملٌة ،والتً منها:
 مبادئ تتعلق بالمفاوض نفسه وهً تهتم بذات المفاوض وتنمٌة مهاراته التفاوضٌة. ومنها ما ٌتعلق بالسلوك التفاوضً ،هنا التركٌز على السلوكات التً ٌجب إتباعهالمواجهة سلوكات الطرف الثانً
ومن خالل دراستنا المتواضعة هذه تبٌن لنا أن المفاوضات تبنى وتتحدد نتائجها أساسا
على شخصٌة المفاوض نفسه ،باعتباره الطرف الفاعل وبشكل أساسً فً هذه العملٌة.
وعلٌه ٌمكن تلخٌص بعض التوصٌات والتً نراها جدٌرة بالذكر فٌما ٌلً:
 ٌجب على المفاوض أوال تفهم شخصٌته من خالل الفهم الجٌد للحاجات والرغبات والنتائجالدنٌا ،والتفكٌر فً البدائل المطروحة مع تقٌٌم كل منها.
 على المفاوض أن ٌتفهم خصمه جٌدا ،أوال من خالل المعلومات المتوفرة قبل المفاوضات،وأٌضا من خالل التعامل معه وجها لوجه ،إذ أنه ٌمكنه استنتاج مدى التنازالت التً ٌمكنه
أن ٌقدمها الطرف الثانً ،وكٌفٌة التأثٌر علٌه من خالل نقاط ضعفه.
 ٌجب دائما تقدٌم التنازالت بتحفظهذا مع اإلشارة إلى أن التفاوض لم ٌنل فً البلدان النامٌة القدر الكافً من الدراسة واالهتمام.
هذا االهتمام ٌجب أن ٌوجه أكثر لتدرٌب المفاوضٌن وتنمٌة مهاراته ،خاصة فً المجال
االقتصادي ،ألنه من األهمٌة بما كان فً سبٌل جلب االستثمارات األجنبٌة بأقل قدر من
التنازالت ،والتفاوض فً مجال الشراكة التجارٌة ،بٌن هذه الدول ونظرائهم من الدول
المتقدمة.
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