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 االهداء

دربي في حياتها ، وكان دعائها نجاحي والدتي الحبيبة أطال اهلل في  الى شمعتي التي اضاءت
 عمرها .

 الى من كلت انامله ليقدم لنا لحضه سعادة ومهدلنا 

 طريق العلم والنجاح ، والدي الحبيب حفظه اهلل 

الى من تذوقت معهم اجمل اللحظات . الى من كانوا مالذي وملجئي وبهم استمر عزمي 
 واصراري 

 واخواتي االعزاء .اخوتي 

 الى كل من وقف الى جانبي اسرتي فرداً فرداً واصدقائي االعزاء .

الى من بذوبون كالشموع لينيروا طريقنا بالعلم والمعرفة اساتذتي االفاضل . الى العمادة والى 
رئاسة القسم والى الدكتور عماد على وقوفه الى جانبي ومساعدتي الى كل هؤالء اهدي هذا 

 البحث .
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 شكشٔذمذٚش

انشكشهللػضٔخمأٔالًػهَٗؼًرّانرٙاَؼىػهُٛاتٓأانصالجٔانغالوػهٗ

 أششفانًشعهٍٛٔػهٗانّٔصسثّأخًؼٍٛ........

ٔانٗكهٛحانمإٌَٔانؼهٕوأذمذوتأعًٗاٚاخانشكشٔانرمذٚشندايؼحدٚانٗ

انغٛاعٛحٔانٗانؼًادجانرٙذغؼٗنرطٕٚشانكهٛحٔانمغىٔانٗاعرار٘انفاضم

انذكرٕس/ػًاديؤٚذعهٛىانز٘ذفضمتاألششافػهْٗزاانثسثٔػهٗ

ذٕخٛٓاذّٔػهٗاسشاداذّٔسزاتحصذسِ.زرٗذىأَداصِفهّيُٙكمانشكش

نٗكمئٍلفانٗخاَثٛٙٔانٗكميٍعاػذَٙٔانرمذٚش.ٔأذمذوتانشكشا

 يٍاالْمٔاالصذلاء.

خراياًفاٌياكاٌفٙانثسثيٍصٕابفثرٕفٛكهللأياكاٌفٛٓايٍخطأأٔ

 َمصاٌ،فًٍَفغٙ،ٔأخشدػٕاَاانسًذهللسبانؼانًٍٛٔتَّغرؼٍٛ.

 انثازث

 ػهٙيدٛذيسًذٚسٛٗ
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فٓشعدانًسرٕٚاخ

 انًسرٕٚاخ انصفسح

 أ

 ب

 ج

 د

0 

4 

4 

1 

07 

07 

01 

 االٚحانمشأَٛح

 االْذاء

 انشكشٔانرمذٚش

 فٓشعدانًسرٕٚاخ

 انًمذيح

رفأضانًثسثاالٔل/انًفأضاخأٔان  

 انًطهةاالٔل/ذؼشٚفانًفأضاخأٔانرفأض

 انًطهةانثاَٙ/إَٔاعٔأعانٛةانرفأض

ٔأذفالٛحأعهٕ)انًثسثانثاَٙ/انًفأضاخانغشٚح

 اشٕاخاً(

 انًطهةاالٔل/انًفأضاخانغشٚح

 انًطهةانثاَٙ/اذفالٛحأعهٕ
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 انًمذيح

ذهؼةانًفأضاخانغشٚحدٔساًيًٓاًفٙانغٛاعحانخاسخٛحفاٌانًفأضاخ

انًرصاسػحانغشٚحْٙانرٙذمشبتٍٛٔخٓاخانُظشتٍٛاالطشاف

ٔانًرُاصػحٔانرٙذخافيٍضغظاالػالؤكزنكضغظانشأ٘انؼاو.اٌ

لذٚكٌٕدٔسْاعهثٙأٔأٚداتٙفأَّأٚداتٙػُذدخٕلانًفأضاخانغشٚح

طشفٍٛيرصاسػٍٛفٙلضٛحيؼُٛحانًفأضاخٔانغؼٙانٗزهٓأزهٕل

يرصاسػحفرذخمانًشاكمانؼانمحأياانذٔسانغهثٙفٕٓػُذياذكٌٕانذٔل

أزذٖانذٔلفٙيفأضاخعشٚحيغدٔلأخشٖنألطازحتانخصىأٔتانطشف

 األخشنزنكشكهدأْذافٔأعثابانًفأضاخانغشٚحيُطهماًنٓزاانثسث.

 أًْٛحانثسث

فٙتٛاٌدٔسانًفأضاخانغشٚحفٙزمانُضاػاخٔانمضاٚانهثسثْزااًْٛح

انؼانمحتٍٛانذٔلٔكزنكفٙتٛاٌْمأٌانًفأضاخانغشٚحلذكادختانفائذج

ػهٗانؼانىٔػهٗانغالوانؼانًٙٔكزنكفٙأٌانًفأضاخانغشٚحْٙعثة

 َداذانًفأضاخنكٍنٛظتصٕسجدائًٛح.

 فشضٛحانثسث

اٌانًفأضاخانغشٚحذهؼةدٔساًْاياًفٙزمانمضاٚاانؼانمحتٍٛانذٔل

 انًرصاسػح.

 اشكانٛحانثسث

ٔكزنكاٚضاًذردهٗيشكهحانثسثفٙتٛاٌياْٙانًفأضاخٔكزنكذؼشٚفاذٓا

إَٔاعٔأعانٛةانًفأضاخانرٙٚكٌٕيٍضًُٓاانرفأضانذتهٕياعٙٔانز٘

انغشٚحٔياْٙانًفأضاخانغشٚحٔكزنكفٙٚكٌٕفّٛانًفأضاخ

 يفأضاخأعهٕانغشٚح.

 يُٓدٛحانثسث

ٚغرخذوانثسثانًُٓحانرسهٛهٙانرطثٛمٙانٕصفٙفٙتٛاٌانًفأضاخٔكزنك

 انًفأضاخانغشٚحانرْٙٙيشذكضانثسثتاألضافحانٗاذفاقأعهٕ.
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 خطحانثسث

 ذطشلُافْٙزاانثسثانٗيثسثٍٛ

انًثسثاالٔل:ــانًفأضاخأٔانرفأض)أطاسػاو(ٔانز٘ٚكٌٕفّٛ

 يطهثٍٛ

 انًطهةاالٔل:ــذؼشٚفانًفأضاخأٔانرفأض

 انًطهةانثاَٙ:ــإَٔاعٔأعانٛةانرفأض.

انًثسثانثاَٙ:ــانًفأضاخانغشٚحٔأذفاقأٔعهٕ)إًَٔرخٛاً(ٔانز٘ٚكٌٕ

 فّٛيطهثٍٛ

:ــانًفأضاخانغشٚحانًطهةاالٔل  

 انًطهةانثاَٙ:ــاذفاقأٔعهٕ

 انًثسثاالٔل/انًفأضاخأٔانرفأض

.انًطهةاالٔل/ذؼشٚفانًفأضاخٔانرفأض  

انرفأضْٕيٕلفذؼٛش٘زشكٙلائىتٍٛطشفٍٛأٔأكثشزٕللضٛحيٍ

انمضاٚاٚرىيٍخالنّػشضٔذثادلٔذمشٚةٔيٕاءيحٔذكٛٛفٔخٓاخانُظش

ٔأعرخذاوكافحأعانٛةااللُاعنهسفاظػهٗانًصانرأٔانسصٕلػهٗيُفؼح

فٙاطاسخذٚذجتأخثاسانخصىانمٛاوتؼًميؼٍٛأٔااليرُاعػٍػًميؼٍٛ

0ػاللحاالسذثاطتٍٛأطشافانؼًهٛحانرفأضٛحذداِأَفغٓىأٔأذداِانغٛش)

) 

ػًهٛحانًفأضاخْٙػًهٛحيرذاخهحتٍٛطشفٍٛأٔأكثشتٓذفانٕصٕلانٗ

أسضٛحيشرشكحزٕليغأنحأٔيغائمذرظًٍيصانريشرشكحزٕليغأنح

ٍخالنٓاانرٕصمانٗذرظًٍيصانريشرشكحأٔخالفاخٔذغؼٗاالطشافي

(7اذفاقيمثٕلٚرىأزرشايّيٍلثماالطشافانًرفأضحخًٛؼٓا.)  
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يٍكهًحفٕضٗٔزغةيخراسانصساذانًفأضاخيشرمحفٙاعاعٓاانهغٕ٘

ٔيٓاخىانهغحانؼشتٛحفٕضانّٛ،ٔذفأضانششٚكاٌفٙانًالأ٘اشرشكاًفّٛ

. 

اصأِذفأضيغانمٕوفٙاأليشأ٘ششكحانًماٚضح،ٔفأضّفٙأيشِأ٘خ

(4فأضتؼضٓىتؼضاً)  

و،7101ــفٛهةسٔتُشا،انرفأضيٍانفٕص،داسانخهٕد،انماْشج،0

6ص  

ــصائةػشٚماخ،انسٛاجيفأضاخ،خايؼحانُداذانٕطُٛحَاتهظ،7

70و،ص7111فهغطٍٛ،  

أض،خايؼحفهغطٍٛــزغٍٛأتٕشُة،دساعاخٔيساضشاخفٙفٍانرف4

1صو7100،  

 

 اٌّمذِح

ذٍعة اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح دٚساً ِّٙااً فاٟ اٌغ١اعاح اٌخاسج١اح فااْ اٌّفاٚظااخ اٌغاش٠ح ٘اٟ اٌراٟ ذماشب تا١ٓ 

ٚجٙاخ إٌظش ت١ٓ االغشاف اٌّرصاسعح ٚاٌّرٕاصعح ٚاٌرٟ ذخاف ِٓ ظغػ االعالَ ٚوزٌه ظغػ اٌشأٞ اٌعااَ 

عٕاذ دواٛي غاشف١ٓ ِرصااسع١ٓ فاٟ  ئ٠جااتٟفأٔاٗ  ئ٠جااتٟ. اْ اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح لذ ٠ىْٛ دٚس٘اا عاٍثٟ أٚ 

لع١ح ِع١ٕح اٌّفاٚظاخ ٚاٌغعٟ اٌٝ حٍٙا ٚحٍٛي اٌّشاوً اٌعاٌمح أِا اٌذٚس اٌغٍثٟ فٙٛ عٕذِا ذىْٛ اٌذٚي 

تاٌخصاُ أٚ تااٌفشف ارواش ٌازٌه  ٌإلغاححِرصاسعح فرذوً أحذٜ اٌذٚي فٟ ِفاٚظاخ عش٠ح ِع دٚي أوشٜ 

 ٌٙزا اٌثحث . شىٍد أ٘ذاف ٚأعثاب اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح ِٕفٍماً 
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                                                                                                 اٌثحاثأ١ّ٘اح 

٘زا ا١ّ٘ح فٟ ت١اْ دٚس اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح فٟ حً إٌضاعاخ ٚاٌمعا٠ا اٌعاٌمح ت١ٓ اٌاذٚي ٚوازٌه فاٟ  ٌٍثحث

ادخ تاٌفائاااذج عٍاااٝ اٌعااااٌُ ٚعٍاااٝ اٌغاااالَ اٌعااااٌّٟ ٚوااازٌه فاااٟ أْ عااات١ااااْ ٘اااً أْ اٌّفاٚظااااخ اٌغاااش٠ح لاااذ 

لذ ذىْٛ فاٟ تعاط االح١ااْ راخ فائاذج فاٟ ذحم١اك ٔراائج ذفشاً فاٟ ذأد٠رٙاا اٌّفاٚظااخ اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح 

 اٌع١ٍٕح.

                                                                                                  اٌثحاثفشظا١ح 

 اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح ذٍعة دٚساً ٘اِاً فٟ حً اٌمعا٠ا اٌعاٌمح ت١ٓ اٌذٚي اٌّرصاسعح . اْ

ذرجٍٝ ِشاىٍح اٌثحاث فاٟ ت١ااْ ِااٟ٘ اٌّفاٚظااخ ٚوازٌه ذعش٠فاذٙاا ٚوازٌه ا٠عااً أٔاٛا  :  اشىا١ٌح اٌثحث

اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح ِٚاا ٚأعا١ٌة اٌّفاٚظاخ اٌرٟ ٠ىْٛ ِٓ ظّٕٙا اٌرفاٚض اٌذتٍِٛاعٟ ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ف١ٗ 

 ٟ٘ اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح ٚوزٌه فٟ ِفاٚظاخ اٚعٍٛ اٌغش٠ح .

 ِٕٙج١ح اٌثحث

٠غرخذَ اٌثحث إٌّٙج اٌرح١ٍٍٟ اٌٛصفٟ فٟ ت١اْ اٌّفاٚظااخ ٚوازٌه اٌّفاٚظااخ اٌغاش٠ح اٌراٟ ٘اٟ ِشذىاض 

 اٌٝ اذفاق اٚعٍٛ . تاإلظافحاٌثحث 

 وفح اٌثحث

 ذفشلٕا فٟ ٘زا اٌثحث اٌٝ ِثحث١ٓ

 :اٌّثحث االٚي :ــ اٌّفاٚظاخ أٚ اٌرفاٚض ) أغاس عاَ ( ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ف١ٗ ِفٍث١ٓ 



10 
 

 اٌّفٍة االٚي :ــ ذعش٠ف اٌّفاٚظاخ أٚ اٌرفاٚض

 اٌّفٍة اٌثأٟ :ــ أٔٛا  ٚأعا١ٌة اٌرفاٚض .

 :اٌّثحث اٌثأٟ :ــ اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح ٚأذفاق أٚعٍٛ ) أّٔٛرج١اً ( ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ف١ٗ ِفٍث١ٓ

 ٚي :ــ اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح اٌّفٍة اال

 اٌّفٍة اٌثأٟ :ــ اذفاق أٚعٍٛ 

 

 

 

 املبحث االول / املفاوضات أو التفاوض

 . املطلب االول / تعريف املفاوضات والتفاوض

اٌرفاٚض ٘ٛ ِٛلف ذع١شٞ حشوٟ لائُ ت١ٓ غشف١ٓ أٚ أوثاش حاٛي لعا١ح ِآ اٌمعاا٠ا ٠ارُ ِآ والٌاٗ عاشض 

وافاح أعاا١ٌة االلٕاا  ٌٍحفااى عٍاٝ اٌّصااٌ  أٚ  ٚاعارخذاَٚذثادي ٚذمش٠ة ِٚٛاءِح ٚذى١١ف ٚجٙااخ إٌظاش 

فاٟ اغااس عاللاح اٌخصاُ اٌم١ااَ تعّاً ِعا١ٓ أٚ االِرٕاا  عآ عّاً ِعا١ٓ  تاجثااساٌحصٛي عٍٝ ِٕفعح جذ٠اذج 

االسذثاغ ت١ٓ أغشاف اٌع١ٍّح اٌرفاٚظ١ح ذجاٖ أٔفغُٙ أٚ أذجاٖ اٌغ١ش
(1) 
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ع١ٍّح اٌّفاٚظاخ ٟ٘ ع١ٍّح ِرذاوٍح ت١ٓ غشف١ٓ أٚ أوثش تٙذف اٌٛصٛي اٌٝ أسظ١ح ِشرشوح حاٛي ِغاأٌح 

ّٓ ِصااٌ  ِشارشوح أٚ والفااخ ٚذغاعٝ االغاشاف ِآ عاأٚ ِغائً ذرظّٓ ِصاٌ  ِشارشوح حاٛي ِغاأٌح ذر

ِٓ لثً االغشاف اٌّرفاٚظح ج١ّعٙا احرشاِٗالٌٙا اٌرٛصً اٌٝ اذفاق ِمثٛي ٠رُ و
(2) 

اٌّفاٚظاااخ ِشاارمح فااٟ اعاعااٙا اٌٍغااٛٞ ِاآ وٍّااح فٛظااٝ ٚحغااة ِخراااس اٌصااحا  ِٚٙاااجُ اٌٍغااح اٌعشت١ااح 

 ، ٚذفاٚض اٌشش٠ىاْ فٟ اٌّاي أٞ اشرشواً ف١ٗ . االِش أٞ سدٖ فٛض ا١ٌٗ

ششوح اٌّما٠عح ، ٚفاٚظٗ فٟ أِشٖ أٞ جاصاٖ ٚذفاٚض ِع اٌمَٛ فٟ ارِش أٞ فاٚض تععُٙ تععاً 
(3) 

 6َ ، ص2212شا ، اٌرفاٚض ِٓ اٌفٛص ، داس اٌخٍٛد ، اٌما٘شج ، ٕف١ٍة سٚت  -1

 21َ ، ص2222صائة عش٠ماخ ، اٌح١اج ِفاٚظاخ ، جاِعح إٌجا  اٌٛغ١ٕح ٔاتٍظ ، فٍغف١ٓ ،   -2

  2َ ، ص 2211حغ١ٓ أتٛ شٕة ، دساعاخ ِٚحاظشاخ فٟ فٓ اٌرفاٚض ، جاِعح فٍغف١ٓ ،    -3

مفهوم المفاوضات هو حوار يهدف الى فض النزاعات والتواصل الى اتفاق على مسارات العمل للمساومة 

او لصزياةة النتزا ا التزر ترضزر م تلزف المصزالذ   وهزلو هزر الوسزيلة  جماعيزةمن اجل ميزز  فرديزة او 

. المفاوضات هر عملية تبادل االراء وعرض الوجهات النظزر   سزعيا  (1)لوحييد  لتسوية النزاعات البديلةا

لحل مشكلة معلقزة حز   مقبزوال  مزن جميزر االازراف المتفاوضزة وللز  مزن  ز ل التنزازل عزن كزل او بعزض 

بالقضزايا الجوهريزة  القضايا ةير الجوهرية او قبول الحلزول الوسزا بشزانها مزر التمسز  فزر الوقزت نفسز 

. عزرف الزدكتور عبزد الحميزد االنبزارف المفاوضزات بانهزا الوسزيلة الر يسزية (2)وعدم تقديم تنازالت بشزانها

. (3)لتنظيم الع قات الدولية الثنا ية والجماعية وتحقيزق االهزداف الوانيزة ومنالقاتهزا فزر جميزر المجزاالت

ت يقزدم مزن   لهزا كزل ازرف مقترحاتز  وتصزورات  الدكتور صالذ الشاعرف هر مناقشات ومحادثزا ويرى

  من الارف اال ر والتعدي ت التر يريد هزلا الازرف اد الهزا علزى دويتلقى المقترحات والتصورات المضا

.(4)تل  المقترحات
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 ويكيبيديا الموسوعة الحر  -1

االزمات منها اقتصادف ادارف لحل االزمات على مستوى االقتصاد القزومر والوحزد   محسن احمد ال ضيرف ادار  -2

 5 ص1993االقتصادية مكتبة مدبولر القاهر  

االنبززارف حول المفاوضززات الدوليززة متالباتهززا واسززاليبها المركز القومر االرشززاد والتاززوير االدارف  االميززرعبززد  -3

 91 ص1991بغداد 

 29 ص2006 مكتبة مدبولر القاهر 1نزاعات الدولية سلميا  اصالذ يحيى الشاعرف تسوية ال -4

كلمززة المفاوضززات تعنززر قيززام االاززراف البشززرية متعززدد  التكوينززات بززالحوار والتشززاور والنقززا  والتباحزز  

والتفاوض  ك او  لتحقيق االتفاق حول القضايا ال اصة بهم ولات الصلة بمصالحهم المشتركة وقد اقرت 

 (1)لية على الزامهم الدول بالمفاوضات حيثما ينشا نزاع قبل است دام اف وسيلة ا رىبعض التفاقيات الدو

. التفاوض هو نوع من انواع الحوار او تبادل االقتراحات بزين ازرفين او اكثزر بهزدف التوصزل الزى اتفزاق 

ف ان صزالذ المشزتركة فيمزا بيزنهم ايؤدف الى حسم قضية نزاعية بينهم وفر نفس الوقزت الحفزاظ علزى الم

. (2)ركنزززين اساسزززين همزززا وجزززود المصزززلحة مشزززتركة او اكثزززر ووجزززود قضزززية نزاعيزززة او اكثزززر لتفزززاوضل

فزاق مزرض يسزهم المفاوضات هر مناقشة بين ارفين ترباها مصلحة مشتركة وتسزتهدف التوصزل الزى ات

مباشر او ةير مباشر . عرفاها صديق عفيفزر وجزرمين سزعد بانهزا  باسلوبد تتسم فر تحقيق االهداف وق

حوار او تبادل مقترحات بين ارفين او اكثزر يهزدف التوصزل الزى اتفزاق يزؤدف الزى حسزم قضزية او قضزايا 

 .(3)نزاعية بينهم فر الوقت نفس  تحقيق المصالذ المشتركة فيما بينهم او المحافظة عليها
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 21المصدر فس   صصالذ يحيى الشاعرف    -1

 -دراسززة بعنززوان ادار  المفاوضززات االكاديميززة العربيززة  الفتززو  2010ربحززر عبززد القززادر موسززى الجززديلر  -2

 9الدنمار   ةز    ص

واثرها على ات ال القرار السياسر رسالة ماجسزتير مقدمزة ريم  ليل عبد الرحمن  الدبلوماسية وفن التفاوض  -3

 50  ص 2014ة  جامعة االزهر . ةز    الى كلية االقتصاد والعلوم االداري

 

و العزام هزو التفاوض هزو عمليزة سياسزية تتسزم بالصزعوبة والتشزويق والمهزار  واالبزداع والتفزاوض بمعنزا

فر الحيا  التر تجرف مزر كزل شز ص وفزر كزل مكزان تقريبزا  فحياتنزا اليوميزة ملي زة  العملية االوسر تقريبا  

كنا ندرف او ال نزدرف وقزد ال يكزون هنزا  فزر الكزون اكثزر مزن مزواد بالتفاوض نمارسها على الدوام سواء 

التفزاوض امززا علززى مسززتوى الززدول فززان االلززوف مززن عمليززات التفززاوض تجززرف كززل سززاعة وال تكززاد تتوقززف 

  من يرى ان التفاوض يعد عملية اجتماعية حركيزة بالغزة التعقيزد فتتزدا ل فيهزا وتتفاعزل عزد  الهن(. 1)ابدا  

ووسززا ل  المتبعززةمقززدمتها المعلومززات  الوقت القو  وكززلل  التكتيكززات ) اف االسززاليب( عناصززر ولكززر فززر 

االتصززال المسززت دمة   المفاوضززات هززر اسززت دام المعلومززات والقززو  للتززاثير علززى السززلو  وبهززلا المعنززى 

ثيزر العلزوم واسزر الحزدود ك المفاوضزات علزم كبزاقر(. 2)نتفاوض اوال الوقت فر العمل وفر حياتنا ال اصة

السياسة والدين والثقافة والقيم والمصالذ وال ازوات العلميزة واالهزداف المحزدد  وفيز  فهزم   التد  ت في

دقيق لعلم الزنفس وصزناعة القزرار وتحديزد القزو  والقزدر  والزردع انز  علزم القتزال والتسزوية والحلزول انز  

 .(3)ادا  لكل العلومحرض والم اار  فر ان واحد ان  االمتناع واالكراو وااللزام ان  ال



14 
 

 

 

    1عربر للمعارف  القاهر  اقواعد االدار  والتفاوض الكتاب ال-المفاهيم-د.ابراهيم ابو  زام ازمات الدول -1

 .259م   ص 2015 

  1مؤسسة ايبة للنشر والتوزير القاهر    الحميد  فن التفاوض والدبلوماسية   ص ح محمد عبد ا -2

 44م ص2012

 35سابق   صصا ب عريقات   مصدر  -3

 

متنازعتين بقصد الوصول الزى  يعرف الدكتور علر صادق ابو هيف التفاوض بان  تبادل الرأف بين دولتين

تسوية للنزاع القا م بينهما   ويكون تبادل االراء شفاهة او فر ملكرات مكتوبزة   او بزالاريقتين معزا  والا 

دولتزين متجزاورتين  ألفزت الزدولتين لجنزة فنيزة كان النزاع مما يحتاج حل  لتزد ل فنزر كتعزين الحزدود بزين 

وضزين ام تلاة من مندوبين عن كل منهما تتولى دراسة موضوع النزاع ووضر تقرير لكزر يسترشزد المف

ضر عملية التفاوض بلل مجهزدات مزن قبزل الفزاعلين تقت -. يلهب وليام مار  حبيب على ان  :(1)يناالصلي

لهززم انا قزا  مززن مواقزف اوليززة متعارضزة ويعززود الفضزل فززر رض الحصزول علززى نتيجزة جيززد  ومقبولزة بغز

صززيغة اتفاقيززة الززى اسززت دام القززو  االمززا ان تغيززر احززد االاززراف او كليهمززا لموقفزز   زز ل  ةأليززالتوصززل 

التفاوض على ان   Robert Bond. يعرف روبرت بوند (2)التفاوض انما يعود الى سلوكيات الارف اال ر

بحيز  يسزعى كزل ازرف للحصزول  ة  ر من اجل التوصل الى اتفزاق او صزفقاكث عملية بين متنازعين او -:

 (.3)د من المنافر فر هلا االتفاق او الصفقةعلى اقصى ح
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 130صم   1960علر صادق ابو هيف   القانون الدولر العام   دار المعارف  االسكندرية   -1

2- William mark hobeeb , power and tucties in inter national negotiation , how week 

nations bargain with strong mentions . baltmore  and London . the join Hopkins university 

press. 1988 , p12  

3- Robert bond , negotiating tactics and teruique for software and hi-teek agreements 

Thurgood limited , London , 1988 , p16    

 طلب الثاني انواع واساليب التفاوضامل

 اوال / انواع التفاوض

تصزنيفا   Fredikleكتاب المهم اللف صدرعن معهد الدراسات الدبلوماسية بجامعزة جورجنزاون قزدم الفر 

 التفاوض مبنر على اهداف التفاوض الر يسية ال مسة ابقا  ل  وهر كاالتر : النواع

( ويكزون نزوع التفزاوض مزن اجزل extensionعقزود فا مزة ) التفاوض من اجزل مزد اتفاقيزات او -1

تعهدات او ترتيبات قا مة بين االاراف المعنيزة مثزل اعفزاءات او تسزهي ت  تاويل امد اتفاقيات او

عسززكرية الززى ا ززرو ... هنززا يكززون المحززر  االول انقاززاع العقززد او الترتيززب المعززين سززيؤدف الززى 

 تاثيرات سلبية فر الارفين او احدهما .
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يس ع قززة ( والمقصززود هنززا اعززاد  تاسزز Normalizationالتفززاوض مززن اجززل تابيززق الع قززة ) -2

( مثززال الع قززة بززين مصززر واسززرا يل واالمززم Ikleدبلوماسززية او انهززاء احززت ل مؤقززت . ويضززرب )

 م اف عقب موقف ةير عادف وبعد وقف قتال وجود جو ةير مستقر.1949المتحد  عام 

( ويكزون الهزدف هنزا تشزكيل Redistribution مفاوضات تغير اوضزاع مزا لصزالذ ازرف مزا ) -3

وض الذ ارف ما على حساب ارف ا ر ... وعزاد  مزا يكزون ازابر هزلا التفزاوتغيير االوضاع لص

ر فززر يكفززر عهزد هتلززر الززر يس التشزز المانيززار واالجبززار ويقززدم مثزاال  هززو اجبززار هزو التهديززد والقهزز

 .(1)على تسليم بقية ب دو لأللمان 39مارس 

 

محمد وجي   المقدمة فر علم التفاوض االجتماعر والسياسر   عالم المعرفة  الكويت    د.حسن -1

 91-90 ص1994

والمقصزود هنزا هزو  لزق ع قزة جديزد  والتفزاوض  -(:innovation) -المفاوضات االبتكاريزة : -4

   تغيير ابيعة الع قزات بزين االازراف ومزن امثلزةمؤسسة جديد  االمر اللف يكون من شانألنشاء 

هلا النوع مفاوضات تاسيس وكالة الااقة اللرية ومفاوضات تاسزيس السزوق األوربيزة المشزتركة 

 وما شاب  لل .

هنزززا تلززز  التزززاثيرات المهمزززة  Ikle( ويقصزززد side effectsمفاوضزززات التزززاثيرات الجانبيزززة ) -5

ا هزو منهزا التوصزل الزى اتفزاق او توقيزر اتفاقيزة بزل المقصزود هنزللتفاوض والتر ال يكزون الهزدف 

االهززداف الدافعززة للتفززاوض مثززل الحفززاض علززى االتصززال ووقززف اعمززال عنززف قا مززة او محتملززة 

 .(1)واستا ع مواقف ال صم والقيام بال داع و التضليل الى ا رو

 ثانيا/ ابقا النواع التفاوض فهنال  عددا  من االساليب 
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 التفاوض الدبلوماسر -

 التفاوض االقتصادف  -

 التفاوض التجارف -

 التفاوض فر الع قات الصناعية واالدارية والع قات العامة -

 .(2)التفاوض بين الحاكمين والمحكومين ) االع م واالستع م ( -

 

 

 91د.حسن محمد وجي    المصدر نفس    ص -1

 34فيليب روبنز   مصدر سابق   ص -2

 التفاوض السياسي والدبلوماسي 

تحتاج الزدول الزى المفاوضزات فزر السزلم والحزرب. ففزر حالزة السزلم تسزعى الزدول الزى تاكيزد ع قاتهزا مزر 

ةيرهزا مزن الزدول مزن اجزل تحقيزق مصزالحها سزواء مزن  ز ل التبزادل االقتصزادف والتعزاون لزدرء م زاار 

تعزاون وتمزتن ااراف ا رى واقامزة ع قزات ثقافيزة وةيرهزا مزن انزواع الع قزات التزر تتضزمن اسزتمرار ال

اواصرو اما فر حالة الحرب فات التفاوض يتم لوضر حد ألسبابها والوصول الى صزيغة مناسزبة ألنها ز  . 

ال ش  ان التفاوض وسيلة لحل النزاعات والتفاوض وسيلة جيد  ألنها وسيلة سلمية   وألن اريقة تفزاهم 

. تزاتر المفاوضزات فزر (1)ة بينهمزامباشر  بين الارفين المعنين باالمر فر موضوع يمثزل مصزلحة مشزترك

صلب مهام الدبلوماسية والمفاوضات ال تقوم عاد  اال بوجود مشزكلة بزين دولتزين او اكثزر وحاولتهمزا مزن 

  ل وفودهما للتباح  بينهما اف بادالء كل ارف برأي  ازاء المشكلة ام   ان يتنازل كزل ازرف قلزي   عزن 
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ق االلتقاء والتوافق وبالتزالر حلهزا. لمزا كانزت الدبلوماسزية ادا  موقف  دون االضرار بمصالح  بهدف تحقي

وان كززان للزز  نسززبيا  ومززر  السزز م مززن هنززا ازدادت اهميتهززا وازداد دورهززا فززر حززل المشززك ت بززين الززدول 

إقامزة سز م  عزالمر تكزون اداتز  هي زة دوليزة او منظمزة عالميزة تتعزاون مزن  النظر  الحديثزة القا مزة علزى

 .(2)العالم اجمر إلقامة الس م المنشود  لها دول 

 

 

 35-34فيليب روبنز   المصدر نفس    ص -1

-415  ص 1992للاباعززة والشززر   بغززداد    الدبلوماسززية فززر عززالم متغيززر   دار الحكمززة  د.فاضززل زكززر محمززد   -2

416 

الدبلوماسزية  وسزر مهزام الدبلوماسزية فجعزل منهزا دبلوماسزية جماعيزة اال ان ومر هلا التازور الجديزد قزد 

الثنا ية التر تقوم بها على لقاء دولتين بصور  مباشر  لحل مشك تها ضلت قا مة حتى اليوم ولل  بسبب 

حصر المشك ت بين ارفين والللين هما اقدر على تفهم مشك تهما متى توفر حسن النية والتكافؤ بينهما. 

مزر الدبلوماسزية الجماعيزة المتعزدد  االاززراف. وهكزلا قزدر للدبلوماسزية الثنا يزة ان تعزي  جنبزا  الززى جنزب 

دفعت الى تكتي  العلنيزة فزر هزو رفزض السرية والعلنية فر المفاوضات الدبلوماسية لعل اهم االسباب التر 

الشززعوب والززدول الحززدي  للممارسززات الززدول فززر الضززرور  الماضززية والتززر كانززت تغايهززا المفاوضززات 

ن نقد وشكو  وما صاحبها من اساليب اصبحت بمزرور الززمن ةيزر الدبلوماسية السرية وما اثير حولها م

 .(1)مقبولة فر عصر التقدم العلمر
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 491  ص المصدر نفس د.فاضل زكر محمد     -1

 

 املبحث الثاني : املفاوضات السرية واتفاقية اوسلو ) أمنوذجًا(

 املطلب االول : املفاوضات السرية

تتميز القنوات ال لفية باابعها السرف وهر ميز  فرضتها محاولة القضاء على عوامل الفشل الر يسية فر 

المفاوضات لات الاابر الرسمر. فقد ثبت ات اسباب الفشل الر يسية فر المفاوضات الرسمية هزو اابعهزا 

لزلف يسزبقها    والا العلنزر فمزن المعزروف ان مفاوضزات االزمزات تنازوف علزى درجزة عاليزة مزن التزوتر ا

جززرت المفاوضززات بشززكل علنززر فززين المفاوضززين يلجززؤون عززاد  الززى اازز ق التصززريحات واالعزز ن عززن 

ولل  اسلوب يقصد ب  ايصال الرسا ل للارف األ زر    ضالتفاوالمواقف المبد ية قبل الجلوس الى ااولة 

محاولزة للتزاثير علزى سزير المفاوضزات. فزر والبدء بالتفاوض عبر وسا ل االع م قبل بدايت  بشكل رسمر 

ان ما يسبق المفاوضات العلنية هو التعبيزر عزن مواقزف متناقضزة تمامزا  فكزل ازرف يحزدد ماالبز  ويرسزم 
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 اوا قبل بدء عملية التفاوض والواقزر ان التازرق الزى مواقزف الازرفين يزوحر فزر االصزل بعزدم جزدوى 

دا  شزديد  علزى المفاوضزين انفسزهم ويتحولزون الزى عملية التفزاوض. والواقزر ان هزلو المواقزف تضزر قيزو

ضحايا لمواقفهم وللل  فين عملية التفاوض تحولهم الى اسراء لمواقفهم   ممزا يجعزل مزن الصزعب علزيهم 

التراجر عن هلو المواقف وحتزى الا نجحزت عمليزة التفزاوض وللز  نزادرا  فينز  يعرضزهم ل تهزام بزالتفريا 

ر عن المواقف قبل بدء المفاوضات هر فر الحقيقية قيود الفشل لألاراف ويجعلهم عرض  ل بتزاز فالتعبي

 .(1)جميعا  

 

 213زام   مصدر سابق   صابو  ابراهيم  -1

الدبلوماسية نشات على السرية فر االساس اال ان  بعد ضزهور الدبلوماسزيات العلنيزة بعزد الحزرب العالميزة 

   االربعة عشر وانتقادو الدبلوماسية السرية . ومزن االولى واع ن الر يس االمريكر وقتها   ويلسن مباد

هنا بدأ يضهر تاثير الرأف العام والدعو  الى ع نية المعاهدات السرية وتسجيلها فزر عصزبة األمزم ومنهزا 

الززى االمززم المتحززد  . مززن جانبزز  اكززد عضززو المجلززس المصززرف للشززؤون ال ارجيززة السززفير رضززا حسززن ان 

ضات بعيدا  عن تاثير وسا ل االع م او تعليقات واراء من شانها ان توقزف السرية هر اساس نجاح المفاو

المفاوضات موضحا  ان السرية تضمنت االبتعاد عن الم اازات التزر تسزتهدف افشزال المفاوضزات واثزار  

يصر االقوياء عاد  على سرية المفاوضات النهم يمارسزون  -. السرية فر مصلحة االقوياء :(1)العامالرأف 

وا االقويزاء علزى ضغواا  متنوعة وكثير  على الضعفاء وال يرةبزون فزر نشزرها علزى المزأل. تحتزوف ضزغ

هم فزر هزلو الضزغوا الزى وسزا ل االعز م يضزعوالشتا م والسباب و زروج مثزل  والتهديد الت دير والتوعيد

 ميزة سزلبية الزى مواقف انسانية وا  قية وعالميزة محرجزة جزدا  وتزاتيهم بنتزا ا تفاوضزية واع ميزة واع

 .(2)جانب تهديد اعضاء الوفود ورؤساء الدول والتنظيمات
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  www.dotmsr.comر   الدبلوماسززية السززرية سزز ح التفززاوض الفعززال   علززى موقززر حلززمقززال ل الفززت الك -1

1/12/2014 

  www.abedkhatter.comور عبد الستار قاسم   جريمة المفوضات السرية على موقر   مقال بروفيس -2

االصززل فززر الترتيبززات السياسززية سززواء الدا ليززة او ال ارجيززة انهززا سززرية للزز  الحتززواء تززداعيات العمليززات 

اسزة   وجزرى عزرف المؤسسزات السياسزية وب اصزة السياسية الم تلفة وهو امزر متعزارف عليز  بزين الس

 اإلقليميزةالمؤسسات المعنية بالسياسة ال ارجية. قمر وجود حالة من حاالت التنافس والتباين بين القزوى 

فززر الززرؤى بززين القززوى الدا ليززة حيززال قضززايا اقليميززة فززين المفاوضززات السززرية   او عنززدما توجززد تنززازالت 

التفاهمات السورية )االسرا يلية ( كان يصعب التوصل فيها لنتزا ا نها يزة تصبذ ألية النضاج التاورات. ف

انباء هلو الترتيبات ادت  ان عملت تركيا بوجود ترتيبات تتعلق بها فر هلو المباحثات فض   عن ان تسرب

المباحثات وعندما تكون السلاات ةير منت بة تكون نتزا ا  بتوتر انتهى بتاجيل الواليات المتحد  لمثل هلو

المفاوضات السرية فزر ةيزر صزالذ الشزعوب مزن ناحيزة ثانيزة تلعزب اللقزاءات السزرية ادوارا  هامزة عنزدما 

ففزر هزلا  دحز نتحد  مجابهات كتل  التر تشهدها حركة فتذ مزن مواجهزات بزين محمزود عبزاس ومحمزد 

مر العدو بصزور  مباشزر  يكزون مزن الزراجذ ان تنزتا اتصزاالت ترتيبزات  السياق فين الارف اللف يتوصل

 .(1)تايذ بالارف اال ر

 

http://www.dotmsr.com/
http://www.abedkhatter.com/
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السزرية لمزالا يلتقزر المسزؤولون احيانزا  فزر ال فزاء )اجتمزاع العقبزة مثزاال(  اللقزاءاتمقال لـ أكرم السزقا   وضزا ف  -1

 alkessa.comعلى موقر  . 20/2/2011

 

واتفاقاتها على اساس من السرية قد اضزفى علزى قيزام الشزكو  فيمزا بينهزا ان تعامل الدول فر مفاوضاتها 

وعلى جعل جو الع قات الدولية جو مضارب وةامض ال تعرف في  الدول مزالا قزد  بزات لهزا الزدول التزر 

من تحالفات واتفاقيات سرية تجهل ةرضها   للتدليل على هلا الجزو المضزارب مزا ظهزر بعزد  ت تلف معها

مية االولى من معاهدات سرية بين دول النفول الكبرى التر تقدمتها معاهد  سزايكس بيكزو عزام الحرب العال

 (.1)م لتقسيم المشرق العربر والتر كشفها السوفيت ابان قيام الثور 1916

 املطلب الثاني: اتفاقية اوسلو ) منوذجًا (:

المبادئ حول ترتيبزات الحكزم الزلاتر    والمعروف رسميا  باسم اع ن 1اتفاقية او معاهد  اوسلو او اوسلو

 13االنتقالر هو اتفاق س م وقعت  اسرا يل ومنظمة التحرير الفلساينية فر مدينة واشنان االمريكية فر 

  بحضور الر يس السابق بيل كلينتون وسمر االتفاق نسبة الزى مدينزة اوسزلو النرويجيزة  1993سبتمبر 

 (2)افرز هلا االتفاق فيما عرف بمؤتمر مدريد 1991تمت فيها عام التر تمت فيها المحادثات السرية التر 
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 92د.فاضل زكر محمد  مصدر سابق  ص -1

 ويكيبيديا الموسوعة الحر  -2

)اعز ن المبزادئ(    DOPفلسزاينر تتضزمن الوثزا ق الزث   التاليزة هزر:  –ان المبادئ لتفاهم اسزرا يلر 

CWP .برناما للتعزاون والعمزل وال ازوا المواجهزة ل زا مارشزال(DOP  اعز ن المبزادئ ونسزتاير ان

 نوضحها كما يلر:

سززلاة حكززم لاتززر انتقاليززة لفتززر   ةقامززالجززانبين هززو التوصززل الززى اتفززاق إلهززدف المفاوضززات بززين  -1

 .242,339مرحلية تؤدف الى تسوية دا مة على اساس قرارف 

 ة حر  ومباشر  تحت اشراف دولر.تجرف انت ابات سياسية عام -2

تشزززكل االنت ابزززات ألقامززز  المجلزززس االنتقزززالر  ازززو  تمهيديزززة انتقاليزززة باتجزززاو تحقيزززق الحقزززوق  -3

 المشروعة للشعب الفلساينر ومتالبات  العادلة.

تغار والية المجلس االنتقالية ارض الضفة الغربية وقااع ةز  مباشر  بعد التوقير على اع ن س -4

مستبدأ المرحلة االنتقالية لات السنوات ال مس  ستجرف مفاوضات الوضر النها ر فر المبادئ   

اقززرب وقززت ممكززن بمززا ال يتعززدى بدايززة السززنة الثالثززة مززن الفتززر  االنتقاليززة لتغاززر جميززر القضززايا 

المتبقية.بما فيها القدس   ال ج ون   المستوانات الترتيبات األمنية  السياد  الحدود وايزة قضزايا 

 لات اهتمام مشتر 
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مباشر  بعزد التوقيزر علزى اعز ن المبزائ سزيبدأ نقزل السزلاة مزن الحكومزة العسزكرية االسزرا يلية   -5

 واالدار  المدنية االسرا يلية للفلساينين.

 .(1)سيتم فورا  انشاء لجنة ارض فلساينية   ولجنة مياو فلساينية -6

 

علززززززززززززى موقززززززززززززر  مقززززززززززززال عمززززززززززززر محمززززززززززززود شزززززززززززز ليل  المفاوضززززززززززززات السززززززززززززرية فززززززززززززر ارسززززززززززززلو -1

https://pulppit.alwatanvoice.com    19/11/2005 

 سيقوم المجلس االنتقالر الفلساينر بانشاء قو  شراة قوية. -1

 سيتم انشاء عد  مؤسسات فلساينية من اجل النهوض باالقتصاد -9

 سيقوم المجلس الوانر بالتشرير -9

فلسززاينية تتعززااى مززر جميززر قضززايا ال زز ف واالهتمززام  –بجنززة ارتبززاا اسززرا يلية سززيتم انشززاء  -10

 المشتر .

فلسزاينية حزول اعزاد  تموضزر  –بعد التوقير على االع ن المبزادئ سزتبدأ مفاوضزات اسزرا يلية  -11

 القوات العسكرية االسرا يلية فر الضفة الغربية وقااع ةز .

 .(1)القضايا ال  فية سيتم احدا  لجنة تحكيم تحال اليها جمير -12

وسزا ل  تلصزص تم   فهر مدينة بعيد  عن مراكزز التجسزس وعزنن ا تيار اوسلو لاتها لدواعر التكلقد كا

االع م   وقد كان من الشا ر فر معظزم المفاوضزات الدوليزة العلنيزة ا تيزار مزدن اصزبحت تقليديزة ألجزراء 

فززر تقززديم الززدعم والتسززهي ت وهززو مززا جعلهززا مرتعززا  للصززحافة  فاوضززات مثززل جنيززف وفينززا   لشززهرتهاالم

واجهز  الم ابرات وتل  مواصفات ال تحضى بهزا مدينزة هاد زة مثزل اوسزلو ومزر للز  فزين الزلين ا تزاروا 

اوسززلو امعنززوا فززر التكززتم فززر ا تيززار قصززر معزززول وشززب  مهجززور فززر اارافهززا البعيززد  ال تصززل اليزز  االت 

https://pulppit.alwatanvoice.com/
https://pulppit.alwatanvoice.com/
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القصزر علزى  واسزيس وعلزى مزا يقزارب عزام كامزل حافظزت ةيزوم اوسزلو و ظز مالمصورين وال عيزون الج

 ( 2)سرية المفاوضات

 

 

 عمر محمود ش يل   المصدر نفس  -1

  215د.ابراهيم او  زام  مصدر سابق  ص -2

الزى  ان اقتراح النروج دليل على الجدية ولل  البعاد الحوار من عيون الصحافة ووسا ل االعز م باالضزافة

مثل هلو الب د ) النروج   السويد   الدنمار  ( ال تشكل اية حساسزية لألمريكزان   بزل ربمزا تكزون معتمزد  

من قبلهم الن اموحات هلو الب د قليل وتاشيرها السياسر افيف ومصداقيتها عالية وقد سزبق لألمريكزان 

لتقزى  الزد الحسزن مزر حيز  ا 1999ان اعتمدوا السزويد فزر فزتذ الاريزق لحزوار امريكزر فلسزاينر عزام 

عمار    و) يهودية امريكية ( وعدد من اليهود االمريكان وادى هلا اللقاء الى لقاء ا ر مر اب  ريتاهاوزر 

ثززم تبززين ان هززؤالء و ولززون رسززميا  مززن الحكومززة االمريكيززة ألجززراء الحززوار برعايززة حكومززة السززويد. ان 

ان الموضوع قد بح  معز  بشزكل مسزبق   وهزلا يعنزر ان  اقتراح النروج من قبل الارف االسرا يلر يؤكد

سزابق  هيرشفيلد لم يات الى لندن لعقد اجتماع اارئ وةير محسوب ومرتب مسبقا  بل ان  جزاء بنزاء علزى

موافقتنزا ) محمزود عبزاس ( لبزدء  نزا اصرار وتصميم وتقرير وان حكومزة النزروج تسزترق السزمر بانتظار

 .(1)الحوار على اراضيها
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 109م  ص1994محمود عباس ) ابو مازن(   اريق اوسلو شركة المابوعات بيروت   لبنان   الابعة االولى   -1

 

لورودها فر االدبيات الم تلفة علزى  وفقا اتفاق اوسلو فين مر تعددها فين  يمكن تل يصها فشل اما اسباب

 -النحو التالر :

السبب االول يمكن فر نها التدريا والمرحلية التر استند اليهزا االتفزاق والتزر حزددها اعز ن المبزادئ فزر 

 مس سنوات انتقالية تبزدأ عنزد االنسزحاب االسزرا يلر مزن قازاع ةزز  يت للهزا مفاوضزات مادت  ال امس ب

 قالية.من بداية السنة الثالثة من الفتر  االنت ىالوضر الدا م   يجب  ان ال تتعد

السبب الثانر وراء فشل اتفاق اوسلو يعود الزى عزدم جهوزيزة الزرأف العزام فزر الجانزب االسزرا يلر وقزوى 

 قبول اال ر وتقديم تنازالت مصيرية للارف اال ر.جانب الفلساينر لتقبل االتفاق   والمعارضة فر ال

 رتتنب زبعة من الجانب الفلساينر والتزر تالبعض الى السياسة الم نسب السبب الثال  وراء فشل اوسلو فني

فلسزاينية وهزو المزنها المتبزر مزن قبزل ر زيس السزلاة بوجود نظام سلاوف يتحكم فر صزنر السياسزات ال

الفلسزاينية و م.ت.ف ياسزر عرفززات فزر ادار  السياسززة الدا ليزة للسزلاة الفلسززاينية وادار  الع قزات مززر 

 اسرا يل.
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ود الززى السياسززة االسززرا يلية المتبعززة دا ززل المنززااق التززر كززان مززن السززبب الرابززر وراء فشززل اوسززلو يعزز

 المفترض ان ت ضر للسيار  الفلساينية بموجب اتفاق اوسلو.

السبب ال امس وراء فشل اوسلو يعزود الزى مزوازين القزوى بزين ارفزر الصزراع. فلزم يزد ل الفلسزاينيون 

 قو .واالسرا يليون الى محادثات الس م كارفين متساويين فر ال

كليززة  ة ماجسززتير مقدمززة الززى جامعززة بيرزيزز   رسززال 2000-1993فشززل التابيززق  1نصززوص اتفاقيززات اوسززلو -1

 1-3  ص 2006- 2005دراسات الدولية لل معهد ابولغد –الدراسات العليا 

وهزر القزدس  السبب السادس وراء فشل اوسلو يعزود الزى تاجيزل معظزم القضزايا الر يسزية محزور الصزراع

 وال ج ين والمستوانات والحدود والمياو الى مفاوضات الوضر الدا م.

السبب السابر هو من ضمن االسباب التر ادت الى فشزل العمليزة بمجملهزا وهزر االتفاقزات لاتهزا مزن حيز  

 .(1)البنية والتركيب والصياةة

م تعثزرت 2000ثزة اال يزر  مزن عزام فزر الشزهور الث  -تعثر مفاوضات الس م واندالع انتفاضة االقصى :

 م2000تموز  11يفيد فر نر الصهيونر وفشلت مفاوضات كامب دمفاوضات الس م على المسار الفلساي

بقبزول الشزعب الفلسزاينر حيز   يحظزىة لتسزوية النها يزفر وضر اازار معقزول ل   م2000تموز  24الى 

عتبة  شارونلر الوصول الى حلول بشان مسالة القدس ومسالة ال ج ين وما ان واات اقدام المتعصب تع

م تحززت حمايززة الشززراة الصززهيونية حتززى انفجززرت انتفاضززة 2000-9-21الحززرم القدسززر الشززريف فززر 

 .(2)االقصى وانفجر معها الشارع الفلساينر وتعااف معها الشارع العربر واالس مر
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 9المصدر نفس  صروال سرحان    -1

م رسزالة 2005حتزى  1991ناهض محمود ابراهيم محسن   الش صية االس مية فر الشزعر الفلسزاينر مزن عزام  -2

 29ةز  قسم اللغة العربية   ص –دمة الى الجامعة االس مية ماجستير مق

 اخلامتة

ٚالً ثاُ تعاذ٘ا اٌّفاٚظااخ اٌغاش٠ح ٌمذ جاء ٘زا اٌثحث فٟ اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح فٟ اٌرعشف عٍاٝ اٌّفاٚظااخ ا

 ٚوزٌه ذٛصٍٕا اٌٝ إٌرائج االذ١ح :

اْ ٌٍّفاٚظاااخ دٚس عااٍثٟ فااٟ عاللاااخ اٌااذٚي فاااْ اٌّفاٚظاااخ اٌغااش٠ح ذخٍااك جااٛ ِعاافشب ِاآ  -1

 اٌعاللاخ اٌذ١ٌٚح ٠غٛدٖ اٌخٛف ٚاٌحزس ت١ٓ اٌذٚي اٌّرٕاصعح.

 

اٌّرصااسعح ٚوازٌه ذرا١  ٌٙاُ االترعااد وّا اْ ٌٙا دٚس ا٠جاتٟ فٟ اْ ذمشب ٚجٙاخ إٌظش ت١ٓ اٌذٚي  -2

 عٓ إٌضا  ٚا٠جاد اٌحٍٛ اٌّشرشوح.

 

 

ٌعثااد االِااُ اٌّرحااذج ٚعصااثح االِااُ عاااتماً دٚساً وث١ااشاً فااٟ ا٠ماااف ٚذح٠ٛااً اٌّفاٚظاااخ اٌغااش٠ح اٌااٝ  -3

 ع١ٍٕح.
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اْ اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح لذ ذىْٛ ٚعا١ٍح االل٠ٛااء ظاذ اٌعاعفاء ٚذىاْٛ ٚعا١ٍح ظاغػ االل٠ٛااء عٍاٝ  -4

 .اٌععفاء 

 

 

 

 التوصيات

 أٙاء اٌّفاٚظاخ اٌغش٠ح تصٛسج عاِح ٚذح٠ٍٛٙا ٌٍّفاٚظاخ اٌع١ٍٕح. -1

 

 تععٙا دْٚ عٍُ االُِ اٌّرحذج. ِع عذَ دوٛي االغشاف اٌّرٕاصعح فٟ ِفاٚظاخ عش٠ح -2

 

الحذ االغشاف اٌّرفاٚظاح ٚاٌازٞ ٠ىاْٛ  ىٍُعذَ اٌرصذ٠ك عٍٝ اٌّعا٘ذاخ اٌغش٠ح اٌرٟ ٠حصً ف١ٙا  -3

 دائّاً ظع١فاً ِٓ لثً االُِ اٌّرحذج.

عٍٝ سؤعاء اٌذٚي عذَ اٌذوٛي فٟ ِفاٚظاخ عش٠ح ذعاٛد عمثا٘اا عٍا١ُٙ اٚالً ٚاوفااء اٌحم١ماح عآ  -4

 اٌشأٞ اٌعاَ.
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 املصادر

 اٌّعشتحاٚالً: اٌىرة اٌعشت١ح اٚ 

، ٚاٌرفااٚض ،اٌىرااب اٌعشتاٟ ٌٍّعااسف لٛاعذ االداسج –اٌّفا١ُ٘  –اتشا١ُ٘ اتٛ وضاَ ، اصِاخ اٌذٚي  -1

 َ.2215اٌما٘شج ،اٌفثعح االٌٚٝ ،

حغاآ ِحّااذ ٚج١ااٗ ، ِمذِااح فااٟ عٍااُ اٌرفاااٚض االجرّاااعٟ ٚاٌغ١اعااٟ، عاااٌُ اٌّعشفااح ،اٌى٠ٛااد  -2

،1334.َ 

 2222َاخ ، اٌح١اج ِفاٚظاخ ،جاِعح إٌجا  اٌٛغ١ٕح ،ٔاتٍظ ،فٍغف١ٓ،صائة عش٠م -3

 َ.2226ٝ اٌشاعشٞ، ذغ٠ٛح إٌضاعاخ ع١ٍّاً ،ِىرثح ِذتٌٟٛ ،اٌفثعح االٌٚٝ، اٌما٘شج، صاٌ  ٠ح١ -4

صال  ِحّاذ عثاذ اٌح١ّاذ ،فآ اٌرفااٚض ٚاٌذتٍِٛاعا١ح ،ِإعغاح غ١ثاح ٌٍٕشاش ٚاٌرٛص٠اع ،اٌماا٘شج،                 -5

 َ.2212اٌفثعح االٌٚٝ ،

 ٌإلسشااادا١ٌثٙا ، اٌّشوااض اٌمااِٟٛ عثااذ اال١ِااش االٔثاااسٞ ، حااٛي اٌّفاٚظاااخ اٌذ١ٌٚااح ِرفٍثاذٙااا ٚاعاا -6

 َ.1321ٚاٌرف٠ٛش االداسٞ ، تغذاد ،
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 1362َعٍٟ صادق اتٛ ١٘ف، اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌعاَ، داس اٌّعاسف ،االعىٕذس٠ح ، -1

 َ.1332فاظً صوٟ ِحّذ، اٌذتٍِٛاع١ح فٟ عاٌُ ِرغ١ش، داس  اٌحىّح ٌٍفثاعح ٚإٌشش ،تغذاد ، -2

 َ.2212اٌخٍٛد، اٌما٘شج ،ف١ٍ١ة سٚتٕض، اٌرفاٚض فٓ اٌفٛص، داس  -3

ِحغااآ احّاااذ اٌخعااا١شٞ ، اداسج االصِااااخ ِااإٙج الرصاااادٞ اداسٞ ٌحاااً االصِااااخ عٍاااٝ ِغااارٜٛ  -12

 َ.1333االلرصاد اٌمِٟٛ ٚاٌٛحذج االلرصاد٠ح، ِىرثح ِذتٌٟٛ، اٌما٘شج ،

ِحّااااٛد عثاااااط اتااااٛ ِاااااصْ، غش٠ااااك اٚعااااٍٛ ،شااااشوح اٌّفثٛعاااااخ، ت١ااااشٚخ ،ٌثٕاااااْ ،اٌفثعااااح  -11

 َ.1334االٌٚٝ،

 اٌذساعاخ ٚاٌّحاظشاخ ثا١ٔاً:

 َ.2211حغ١ٓ اتٛ شٕة، دساعاخ ِٚحاظشاخ فٟ فٓ اٌرفاٚض ، جاِعح فٍغف١ٓ ،فٍغف١ٓ،  -1

-ستحٟ عثذ اٌمادس ِٛعٝ اٌجذ٠ٍٟ، دساعح تعٕٛاْ اداسج اٌّفاٚظاخ، االواد١ّ٠ح اٌعشت١اح اٌّفرٛحاح  -2

 َ.2212اٌذّٔاسن، غضج ، 

 ثاٌثاً: االعّاي غ١ش إٌّشٛسج

، سعاٌح ِاجغر١ش ِمذِح 2222 – 1333سٚال عشحاْ، ٔصٛص اذفال١اخ اٚعٍٛ ٚفشً اٌرفث١ك ،  -1

 َ.2226- 2225ٌٍذساعاخ اٌذ١ٌٚح،  ِعٙذ اتٌٛغذ -و١ٍح اٌذساعاخ اٌع١ٍااٌٝ جاِعح ت١شص٠ث 

س٠ُ و١ٍاً عثاذ اٌاشحّٓ، اٌذتٍِٛاعا١ح ٚفآ اٌرفااٚض ٚاثش٘اا عٍاٝ اذخاار اٌماشاس اٌغ١اعاٟ ، سعااٌح  -2

 َ.2214مذِح اٌٝ و١ٍح االلرصاد ٚاٌعٍَٛ االداس٠ح، جاِعح االص٘ش ، غضج، ِاجغر١ش ِ

 ساتعاً: اٌّماالخ
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ثاح ِثااالً( اٌّغإٌْٚٛ فاٟ اٌخفااء )اجرّاا  اٌعمِماي ٌـ اوشَ اٌغما، ٚىائف اٌٍماءاخ اٌغش٠ح ٌّارا ٠ٍرمٟ  -1

22/2/2211َ ،www.alkessa.com . 

،  www.dotmsr.comِماي اٌفد اٌىحٍٟ، اٌذتٍِٛاعا١ح اٌغاش٠ح عاال  اٌرفااٚض اٌفعااي عٍاٝ ِٛلاع  -2

1/12/2214.َ 

ِماااااااااي تشٚف١غااااااااٛس عثااااااااذ اٌغااااااااراس لاعااااااااُ، جش٠ّااااااااح اٌّفاٚظاااااااااخ اٌغااااااااش٠ح عٍااااااااٝ ِٛلااااااااع  -3

omwww.abedkhatter.c ،2/6/2213.َ    

 

مقززززززززززال لززززززززززـ عمززززززززززر محمززززززززززود شزززززززززز يل   المفاوضززززززززززات السززززززززززرية فززززززززززر اوسززززززززززلو علززززززززززى  -4

 https://puppitialwatanvoice.com  ،13/11/2225َموقر

 واِغاً: اٌّٛالع االٌىرش١ٔٚح

 ٠ٚar.wikipedia.orgى١ث١ذ٠ا اٌّٛعٛعح اٌحشج،  -1

 اٌّصادس االجٕث١حعادعاً : 

1- Robert bond , negotiating tactics and ternique for software and Hi-teek 

agreements. Thorogood limited .london.1988C 

2- willam mark habeeb , power and tactics in inter national negation: how 

week nation bargain with  strong nations .Baltmore and London, the john 

Hopkins university press.1988c. 

 

http://www.alkessa.com/
http://www.dotmsr.com/
http://www.abedkhatter.com/
http://www.abedkhatter.com/
https://puppitialwatanvoice.com/
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