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  ملخص البحث:

االسرتاتيجيات والتكتيكات وأهمية ، نظراً ألهمية التفاوض يف الحياة السياسية والعملية السياسية 
باإلضافة إىل تقديم موجز نظري حول االسرتاتيجيات  - التفاوضية يف إطار املفاوضات، تطرق هذا البحث 

االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية التي استخدمها الحزبان   برز إىل معالجة أ  -والتكتيكات التفاوضية 
) يف الكوردستا� و االتحاد الوطني الكوردستا�  الرئيسان يف إقليم كوردستان (الحزب الد�قراطي

إقليم كوردستان؛ إذ كانت املفاوضات معقدة وطال  لحكومةمفاوضاته� حول تشكيل الكابينة التاسعة 
انتظار نتيجتها وشهدت جوالت عدة ومفاجئات كث�ة، وبذلك تأخرت والدة الكابينة التاسعة. استخدم  

راته� يف تنفيذ مناهج اسرتاتيجية تعاونية تارة ورصاعية تارة أخرى، الطرفان يف هذه املفاوضات كل قد 
التفاوضية، حيث املس�ة التأريخية   � تكتيكاتهاسرتاتيجياته� و إال أن طابع الرصاع كان غالباً عىل 

املشرتكة والخربة يف التفاوض مع بعضه� البعض ورضورة العمل املشرتك وعقلية الخوف من العمل يف  
قد أدى كل ذلك إىل عدم  و عارضة، نظراً ملعدومية الثقة بينه� والخوف من فقدان النفوذ، جبهة امل

االلتزام بالتوقيتات الزمنية يف تشكيل الحكومة وتأخ� تشكيلها، وبالتايل عدم مراعاة القواعد  
  .الد�قراطية يف هذا املجال
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و��ای پ�شک�شکردنی  –و ت�کتیک� دانوستانکاریی�کان ل� چوارچ�وەی دانوستاندا، ئ�م تو�ژین�وەی� 
ئ�و تاوتو�ی دیارترینی  - پوخت�ی�کی تیۆری س�بارەت ب� سرتاتیج و ت�کتیک� دانوستانکاریی�کان

سرتاتیج و ت�کتیک� دانوستانکارییان� دەکات ک� ه�ردوو پارتی س�رەکی ل� ه�ر�می کوردستان (پارتی 
دیموکراتی کوردستان و ی�ک�تی نیشت�نی کوردستان) ل� دانوستانیان ل�س�ر پ�که�نانی کابین�ی  

ۆزبوون و  نۆی�می حکوم�تی ه�ر�می کوردستان ب�کاریان ه�نا؛ چونک� ب�ڕاستی دانوستان�کان ئا�
چاوەڕوانیی ب�رەنجام�ک�شی زۆری خایاند و چ�ندین گ�ڕ و موفاج�ئ�ی ب�خۆوە بینی، ئ�م�ش  
ل�دایکبوونی کابین�ی نۆی�می دواخست. ل�م دانوستان�دا ه�ردووال ه�موو توانای خۆیان بۆ 
پ��ەوکردنی میتۆدی سرتاتیجی خۆیان خست�گ�ڕ؛ جار�ک ب� میتۆدی هاریکاری و جار�کی دی ب�  

مالن�، ب��م رسوشتی ملمالن� ب�س�ر سرتاتیج و ت�کتیک� دانوستانکاریی�کانیاندا زا�بوو، ئ�م�ش  مل
ب�هۆی ر�گوزەری م�ژوویی هاوب�ش و قا�بوون�وە ل� شارەزایی ل� دانوستان ل�گ�ڵ ی�کرت و  

  ی کاری هاوب�ش و ئ�ق�ی�تی ترس ل� کارکردن ل� ب�رەی ئۆپۆزسیۆن ب�هۆی ن�بوونی مت�ن� یپ�ویست
ل� ن�وانیاندا و ترسان ل� ل�دەستدانی نفوز؛ ه�موو ئ�مان�ش بوون� هۆی پاب�ندن�بوون ب� کاتب�ندیی  
ر�کارەکانی دروستکردنی حکوم�ت و دواک�وتنی دروستبوونی، ه�روەها رەچاون�کردنی ر�سا  

  دیموکراسیی�کان ل�و بوارەدا.
  

Abstract: 
Negotiating strategies and tactics of the Kurdistan Democratic Party and the Patriotic Union of 

Kurdistan in the negotiations to form the ninth ministerial cabinet 

Assuming the importance of negotiation in political life, the political process, 
and the negotiating strategies and tactics in the framework of negotiations, this 
research, in addition to providing a theoretical summary of negotiating strategies and 
tactics, addresses the most prominent negotiation strategies and tactics employed by 
the two main parties in the Kurdistan region (the Kurdistan Democratic Party and 
the Patriotic Union Kurdistan) in their negotiations on the formation of the Ninth 
Cabinet of the Kurdistan Regional Government. These negotiations were 
complicated, prolonged, and witnessed rounds and surprises. The parties used all 
their capabilities to implement strategic and, sometimes cooperative, approaches. 
However, the nature of the conflict was often about negotiating strategies and tactics 
and assisted by their (KDP and PUK) common historical connections and experience 
in negotiating with each other. On the other hand, the negotiations resulted from 
their need for joint action and their fear from becoming part of the opposition front. 
That was the consequence of their lack of mutual confidence and the fear of losing 
influence. All this led to not abiding by the timelines in the formation of the 
government and its formation delay, and consequently not caring for the democratic 
rules in this field. 

   



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابعالعدد () لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٠٥ 
  

  المقدمة

بدأت مفاوضات تشكيل الحكومة من أجل تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة ب� الحزب� الرئيس�  
يف إقليم كوردستان؛ الحزب الد�قراطي الكوردستا� (ح.د.ك) واالتحاد الوطني الكوردستا� (أ.و.ك)  

، وقد  )٢٠١٩/�وز/١٠(ولح� منحها الثقة من قِبل برملان كوردستان يف  )٢٠١٨/ترشين الثا�/١٦(منذ 
شهدت هذه املفاوضات تجاذبات وعمليات مّد وجزر كث�ة يف جوالت عدة، واستخدمت فيها العديد  
من االسرتاتيجيات والتكتيكات ما يدعو إىل التمحيص والتأّ� علمياً وموضوعياً من أجل دراسة هذه  

  االسرتاتيجيات والتكتيكات املستخدمة فيها.  املفاوضات و 
هذا البحث يف نقل املفاوضات ب� األحزاب الرئيسة يف إقليم كوردستان إىل ميدان   أهميةتكمن 

الدراسة األكاد�ية ودراسة تطبيق االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية عىل حالة واقعية، السي� أن  
بتشكيل الحكومة الذي تهّم السياسي� واملواطن� يف الوقت  الحالة تحظى بأهمية بالغة إذ تتعلق 

نفسه؛ ذلك ألنه مرتبط بالحياة اليومية ملواطني إقليم كوردستان ومص� الوحدة الجغرافية لإلقليم  
وعالقاته الخارجية أيضاً، و�سقبل نسبة نفوذ الحزب� يف السنوات القادمة. هذا من جهة ومن جهة  

ئيسان يف اإلقليم كل ما أوتيا من إمكانيات يف مواجهة بعضه� البعض. ومن  أخرى رصف الحزبان الر 
ناحية أخرى فإن هذه الدراسة تن� الطريق أمام صناع القرار واملفاوض� منهم عىل وجه الخصوص  

  للمفاوضات القادمة ملعرفة مكامن الخلل ونقاط القوة والضعف يف عمليات التفاوض.  
ث هو دراسة تقديم دليل أكاد�ي للباحث� وصناع القرار يف إقليم  من البح الهدفمن هنا فإن 

كوردستان حول الجانب النظري لالسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية وتطبيقها عىل حالة مفاوضات  
تشكيل الحكومة من أجل معرفة مدى خطورة عملية املفاوضات ودقتها، وتعددية االسرتاتيجيات  

سي� عندما تتعلق �سألة تهّم املواطن� والسياسي� معاً، وليكون البحث  والتكتيكات التفاوضية، ال 
مرجعاً يعود إليه صناع القرار واملفاوض�، ليكونوا مطلع� باألخطاء التي ارتكبوها أثناء العملية  

  التفاوضية، وعدم تكرارها يف العمليات التفاوضية يف املستقبل. 
ل سؤال رئيس مفاده: ماهي أهم مناهج االسرتاتيجيات  البحث من خال شكاليةعليه �كن تحديد إ

والتكتيكات التفاوضية املستخدمة من قبل (ح.د.ك) و(أ.و.ك) أثناء مفاوضات تشكيل حكومة اإلقليم  
(الكابينة الوزارية التاسعة)؟ هل هي ذات طابع رصاعي أم تعاو�؟ وكيف �كن تحليل هذه التكتيكات 

  نب النظري. واالسرتاتيجيات من خالل الجا
القائلة: عىل الرغم من أن مفاوضات تشكيل حكومة   فرضيتهمن هذا املنطلق يتجه البحث إلثبات 

اإلقليم (الكابينة التاسعة) ب� الحزب� الرئيس� يف إقليم كوردستان (ح.د.ك) و(أ.و.ك) تخللها الطابع  
التعاو� والرصاعي يف الوقت نفسه، إال أن الرصاع والتنافس فيها كانا سمت� بارزت�، إذ إن العالقة بينها  

اعي وتنافيس وتجاذبات كث�ة، ولذلك استخدم كال الجانب� اسرتاتيجيات منهج املصلحة  تتسم بطابع رص 
املشرتكة ومنهج الرصاع أيضاً، وجاءت تكتيكاته� التفاوضية يف إطار االسرتاتيجيات املستخدمة، وهذا ما 

  جعل من املفاوضات تستغرق وقتاً طويالً وجوالت تفاوضية عدة. 
  مناهج نتائج املرجوة ومن أجل إثبات هذه الفرضية اعتمد البحث عىل سبيل الوصول إىل الويف 

لعّل أهمها املنهج الوصفي للوقوف عىل ماهية  عدة لتغية الجوانب واألبعاد املختلفة يف البحث، 
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املفاوضات وبيان اسرتاتيجياتها وتكتيكاتها، فضالً عن استخدام منهج دراسة حالة بغية عرض  
ات للحزب� يف مفاوضات تشكيل الحكومة وتحليلها، ك� استخدم منهج تحليل  االسرتاتيجيات والتكتيك

الخطاب لتحليل بعض خطابات ورسائل املسؤول� يف الحزب�، ك� استخدم أيضاً منهج التحليل النظمي  
  لتحليل الفعل ورّد الفعل لألطراف املتفاوضة كمدخالت ومخرجات أثرت عىل املسار التفاويض. 

من نواحٍ عديدة؛ فمن الناحية املوضوعية يتعلق البحث   نطاق البحثحديد من هنا �كن ت
باإلسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية بشكل عام وتطبيقها عىل حالة مفاوضات تشكيل الحكومة ب�  
(ح.د.ك) و(أ.و.ك)، أما اإلطار التأريخي للبحث فيبدأ من انتخابات برملان كوردستان يف  

)، ومن الناحية املكانية  ٢٠١٩/�وز/١٠منح الثقة للحكومة من قبل الربملان يف () حتى ٢٠١٨/أيلول/٣٠(
العراق، إال أن طبيعة املفاوضات واالسرتاتيجيات والتكتيكات  -فإن نطاق البحث هو إقليم كوردستان

املستخدمة فيها قد اضطرتنا إىل أن نأخذ امتدادات العملية التفاوضية إىل العراق بشكل عام في�  
  علق بتشكيل الحكومة الفدرالية يف بغداد وكذلك الخالفات املتعلقة باملناطق املتنازع عليها. يت

، فقد تبّ� أثناء املتابعة والبحث يف املصادر املتوفرة إلنجاز  بالدراسات السابقةأما في� يتعلق 
عديدة متعلقة   البحث أنه التوجد دراسة بهذا العنوان نظراً لحداثة املوضوع، إال أن هناك دراسات

  بالجانب النظري للبحث، أهمها (تّم ذكر تفاصيل هذه الدراسات يف قا�ة املصادر):
دراسة بعنوان "دراسات يف فن التفاوض" لـ"طارق حمو"، الذي تناول فيها جميع املراحل  -

اسة تلك  التفاوضية وأهم التكتيكات والسياسات واالسرتاتيجيات التفاوضية، بيد أن الدراسة اكتفى بدر 
 املفاهيم يف جانبها النظري دون التطرق إىل التطبيق العميل وأخذ �وذج كحالة للدراسة. 

كتاب "صالح محمد عبدالحميد" بعنوان "فن التفاوض والدبلوماسية" يبحث من خالله جوانب   -
 عدة للتفاوض والدبلوماسية. 

الربنامج النووي اإليرا�" لـ (د.رشيد  اإليرانية حول -بحث بعنوان "اسرتاتيجيات التفاوض األوروبية  -
ع�رة الزيدي و دانا عيل صالح)، تناوال فيها أهم االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية يف املفاوضات  

 اإليرانية حول امللف النووي اإليرا�.-األوروبية
إن ما يضيفه بحثنا هو أخذ �وذج واقعي معارص كحالة للدراسة، وهي مفاوضات تشكيل  

لحكومة ب� الحزب� الرئيس� يف إقليم كوردستان، من أجل تقديم إضافة صغ�ة يف هذا املجال ا
  الستك�ل الدراسات السابقة وفتح املجال لدراسات أخرى يف هذا الحقل. 

البحث عىل مبحث� اثن�، فضالً عن املقدمة واالستنتاجات؛ فقد خصص املبحث األول   هيكلتوزّع 
االسرتاتيجيات التفاوضية وتكتيكاتها، وذلك ضمن مطلب� اثن�، فاملطلب األول  ملفهوم املفاوضات و 

يتناول موضوع مفهوم املفاوضات واملفاهيم املتقاربة منها، أما املطلب الثا� فتم تخصيصه ملوضوع  
ت  االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية. أما يف املبحث الثا� فقد تّم التطرق إىل أهم االسرتاتيجيا

والتكتيكات التفاوضية للحزب الد�قراطي الكوردستا� واالتحاد الوطني الكوردستا� يف مفاوضات 
تشكيل الحكومة، وذلك ضمن مطلب�، املطلب األول يتناول االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية  

ات والتكتيكات  للحزب الد�قراطي الكوردستا�، أما املطلب الثا� فقد خصص للوقوف عىل االسرتاتيجي
 التفاوضية لالتحاد الوطني الكوردستا�. 
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  المبحث األول 

  اإلطــار المفاھيمي والنظري 
تشكّل املفاوضات الوسيلة املثالية التي ساعدت البرشية عىل تخطي الكث� من 
الخالفات والنزاعات، وهي من املفاهيم املحورية يف علم السياسة بشكل عام. من هذا 

 زيعأصبح من الرضوري معرفة بعض املفاهيم الخاصة باملفاوضات؛ عليه تّم تواملنطلق 
املبحث عىل مطلب�، خّصص املطلب األول لتناول مفهوم املفاوضات واملفاهيم املتقاربة 

  منها، أما املطلب الثا� فقد خّصص ملوضوع االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية.
  

  املطلب األول 
  املفاوضات واملفاهيم املقاربة لهامفهوم 

�كن اعتبار التفاوض من القنوات املهمة التي من شأنها إزالة أي خالف أو توترات قد تنشأ ب� 
األطراف الخالفية، وذلك ملا تتميز به من مرونة ويرس يف تسوية جميع أشكال املنازعات تسوية مبارشة  

و غ�ه�، وتستخدم لتعزيز العالقات واستمرارها من  وودية سواء كانت ذات طابع سيايس أو قانو� أ 

  . )( )١( خالل القضاء عىل أي مصاعب قد تقف يف طريقه
من هذا املنطلق فإن أهم الوسائل السلمية لحل النزاعات إن � تكن الوحيدة، هي املفاوضات،  

التساؤالت، أهمها: ماهي  وللتعرّف عىل ماهية املفاوضات وتحليلها، يستوجب الوقوف عىل بعض 
  املفاوضات؟ كيف تعرّف املفاوضات؟ وماهي املفاهيم املقاربة لها؟ 

  
 ماهية املفاوضات  :الفرع األول

من الناحية اللغوية جاء يف (املعجم الوسيط) أن (املُفاَوَضة): تبادل الرأي من ذوي الشأن فيه،  
األمر مفاوضة: بادله الرأي بغية الوصول إىل تسوية  بغية الوصول إىل تسوية واتفاق. (فاوَضُه) يف 

  .)٢( واتفاق. وفاوضه يف املال: شاركه يف تثم�ه. و(الَفوَضُة): اسم من املفاوضة
يعترب التفاوض عل�ً وفناً بحد ذاته، له العالقة بكث� من العلوم واملجاالت املعرفية، أبرزها العلوم  

. فالتفاوض علم ألن له  )٣(إلدارة وغ�ها من العلوم األخرىالسياسة وعلم االجت�ع وعلم النفس وا
أصوله ومبادئه وقواعده التي يعرفها املفاوض من أجل الوصول إىل غايته من التفاوض، ولكن العلم  

 
) سمر أبوركبة، املفاوضات لحل املنازعات الدولية يف القانون الدويل، بحث منشور عىل اإلنرتنت عىل موقع دنيا  ١(

 icles/2011/05/24/228599.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/artالوطن، متاح عىل الرابط اإللكرتو� اآل�:  
) ( مالحظة: تم التأكد من أن كل املصادر واملواضيع املستخدمة يف هذا البحث املأخوذة من اإلنرتنت متوفرة يف اإلنرتنت

  )؛ لذلك ال نش� إىل تأريخ زيارة مواقعها اإللكرتونية.٢٠١٩/أيلول/٦لح� نهاية كتابة البحث يف (
،  ١٩٨٩، ٢-١خرون (إخراج)، مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، استانبول، دار الدعوة، ج) إبراهيم مصطفى وآ ٢(

 . ٧٠٦ص
 .١، ص٢٠١٨) طارق حمو، دراسات يف فن التفاوض، بوخوم/ أملانيا، املركز الكردي للدراسات،  ٣(
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بهذه القواعد واألصول ال يكفي، بل يف الوقت ذاته البد للمفاوض أن يتحىل بصفات املفاوض الناجح  
فاوضية يف عملية التفاوض يساعدها يف الحصول عىل أهدافه من التفاوض،  و�ارس مهارات وخربات ت

وبذلك يتوقف الفوز يف املفاوضات يف كث� من األحيان عىل مدى معرفة فنون التفاوض العملية وكيفية  
  م�رستها من قبل املفاوض� أثناء التفاوض، وهذا يعني أن التفاوض علم وفن يف الوقت نفسه. 

)؛ فكل كاتب أو  Negotiationsكان أن نجد تعريفاً جامعاً مانعاً للمفاوضات (ومن الصعوبة �
متخصص يراها من زاويته أو من زاوية اختصاصه؛ ومن الناحية االصطالحية ظلت عبارة املفاوضات 
تستعمل للتعب� عن التعامل السلمي ب� الدول حتى منتصف القرن السابع عرش، حيث حلت محلها 

سية التي يعرفها البعض حتى اآلن بأنها املفاوضات، ولذلك عرّف البعض التفاوض "بأنه  عبارة الدبلوما 
محادثات تجري ب� فريق� متحارب�، من أجل عقد اتفاق هدنة أو صلح، والتفاوض مرحلة من مراحل 

. ما يؤخذ عىل هذا التعريف هو أنه قد حّرص املفاوضات يف )١(الحوار، قبل الوصول إىل اتفاق"
باحثات فقط، يف ح� التفاوض أبعد من ذلك، ويتضمن مراحل عديدة تتجاوز املحادثات، مثل  امل

استخدام لغة الجسد أو املواقف الضمنية أو الترصيحات املتبادلة، ومن جهة أخرى الترسي املفاوضات  
ضاً، ك� أننا نرى  دا�اً ب� املتحارب�، بل قد تجري ب� املتحالف� واملنافس� وذوي املصالح املشرتكة أي

  أن الحوار مرحلة من مراحل التفاوض وليس العكس. 
) أن التفاوض: " مناقشة،  أو  A Dictionary of Diplomacyوقد ورد يف قاموس الدبلوماسية ( 

محادثات، ب� ممثيل دولت� أو أك� تجرى من أجل إنجاز اتفاق إما عىل نقطة ذات اهت�م مشرتك أو  
بينه�. الطريقة املميزة لتحقيق النجاح يف التفاوض لألحزاب هي تقديم التنازالت. وفق  حول قضية 

هذا املفهوم الضيق، التقليدي، يجري التفاوض من خالل ثالث مراحل: ما قبل التفاوض، مرحلة البلورة،  
اوضات (حول  ومرحلة التفاصيل. املرحلتان األخ�تان تُعرف أحيانًا باسم (املفاوضات املناسبة) أو مف

  .)٢( الطاولة)"
ويعرّف الدكتور عيل صادق أبوهيف املفاوضات بأنها "تبادل الرأى ب� دولت� متنازعت� بقصد  
الوصول إىل تسوية للنزاع القائم بينه�.. ويكون تبادل اآلراء شفاها أو يف مذكرات مكتوبة أو  

دول فقط، يف ح� ال توجد وحدة برشية  حّرص هذا التعريف أطراف التفاوض يف ال .)٣( بالطريقت� معاً"
طبيعية أم معنوية ال تتفاوض يف مس�ة عيشها مع غ�ها من الوحدات، سواء كانت أفراداً أم دوالً أم  

  منظ�ت أم أحزاب.
وهناك تعاريف أخرى للتفاوض واملفاوضات، فقد ُعرّف التفاوض أنه عملية حوار ومناقشة ب�  

ونزاع مشرتك، بهدف الوصول إىل اتفاق أو عقد يساهم يف تحقيق  طرف� تربطه� مصلحة مشرتكة أ 
. ك� عرّفت املفاوضات أيضاً بأنها تبادل وجهات النظر ب� أشخاص القانون الدويل بغية  )٤( أهدافه� 

 
  . ٢) نقال عن: طارق حمو، م. س. ذ، ص١(

(2) Berridge and James, , 2nd edition, 2003, p.183. 
 .٦٣٦) د.عيل صادق أبوهيف، القانون الدويل العام، اإلسكندرية، منشأة املعارف، بالسنة الطبع، ص٣(
) كاييل ر�ة، التفاوض ودوره يف تفعيل عملة البيعة، رسالة ماجست� غ� منشورة، مقدمة إىل كلية العلوم االقتصادية  ٤(

 .١٠، ص ٢٠١٤اس، الجزائر، يف جامعة أمحمد بوقرة بومرد



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابعالعدد () لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٠٩ 
  

الوصول إىل اتفاق بينها بخصوص مسألة معينة أو موضوع مع�. والتفاوض هو النشاط الذي يتضمن  
أك� (أفراد، مجموعات، وفود)، يف إطار السعي إليجاد حل مريض غ� عنيف لقضية  مشاركة طرف� أو 

    .)١( تهم الطرف�. مع أخذ واقع كل منه� بع� االعتبار
وقد ُعرّف التفاوض بأنه "عملية ديناميكية متكاملة األبعاد، تقوم عىل التفاهم ب� طرف� أو أك�  

، وهي عملية �تّد من اإلعداد للمفاوضات، مروراً  للوصول إىل اتفاق يحقق لهم مصلحة مشرتكة
  . )٢( باملفاوضات ذاتها، وانتهاءا بصياغة وتوقيع اتفاق أو معاهدة ب� األطراف املشاركة يف التفاوض"

إذاً، نجد الكث� من التعاريف يحرص هدف التفاوض يف عقد اتفاق أو إيجاد حّل، إّال أن هدف  
جد بعض األطراف يتفاوض من أجل كسب الوقت أو لغرض التجّسس  املتفاوض� قد يتجاوز ذلك؛ إذ ن

أو االستكشاف أو التسك� أو التظاهر بالسلمية أو للدعاية االنتخابية دون أن ترمي إىل إيجاد حل  
حقيقي أو اتفاق مع�، والشواهد عىل ذلك كث�ة، مثالً يف املفاوضات ب� الفسطيني� واإلرسائيلي�، أو  

  لف النووي اإليرا�.يف مفاوضات امل
إذاً، فالحاجات، التطلعات، الطموحات، الرغبات واملخاوف أو املصالح بشكل عام تدفع إىل  

ك� أن التفاوض قد يجري ب� الدول أو ب� الوحدات الدولية  . )٣( التفاوض، وهي أهم بكث� من املواقف
سياسية، وقد يجري ب� األفراد أيضاً،  بشكل عام، وقد يجري عىل املستوى الداخيل مثالً ب� األحزاب ال

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، قد يكون التفاوض يف املجال السيايس أو اإلقتصادي والتجاري أو الثقايف  
  أو غ�ها. 

  : )٤(وهناك عنارص رضورية يف تعريف التفاوض ينبغي الرتكيز عليها، أهمها 
مشرتكة يف املقابل يف التوصل إىل   وجود مصالح متناقضة ألطراف املفاوضات، ووجود مصالح -

اتفاق أو ترتيب مشرتك، وذلك بعد تغليب أي من العنرصين في� يتعلق بالغاية من التفاوض وما إذا  
  كان هي الوصول إىل اتفاق أو هناك أهداف أخرى وراء التفاوض. 

ل اآلراء  ليس التفاوض مجرد تفاعل أو اتصال شفهي، وإ�ا هو عملية تفاعل معقدة تشمل تباد  -
واألفكار والحجج واملواقف، ك� هي عملية تفاعل تساومية عديدة عىل طاولة املفاوضات وخارج قاعة 

  التفاوض.  
من مجمل ما سبق �كن القول بأن التفاوض هو عملية معقدة لألخذ والرد والتأث� والتأثر ب�  
طرف� أو أك� حول مصلحة مشرتكة أو متعارضة، من أجل الوصول إىل اتفاق أو تحقيق غرض مع�،  

ّد ليتجاوز  وقد يجري التفاوض بشكل مبارش أو غ� مبارش، وقد يكون رسياً أو علنياً، وبالتايل فهو �ت
املداوالت واملحادثات الجارية عىل طاولة املفاوضات؛ فهو أوسع بكث� منها، ليشمل مرحلة ما قبل  

 
، متاح ١٦/٦/٢٠١٣، ٤١٢٥) عبدالحكيم سلي�ن الوادي، املفاوضات.. التعريف ولغات التواصل، الحوار املتمدن، العدد ١(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364509&r=0عىل اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتو� اآل�: 
  .١٥) نقال عن: د.نبية إبراهيم إس�عيل، م.س.ذ (مرجع سبق ذكره)، ص٢(
 .٤٠، ص٢٠١٨) ينظر: د.صائب عريقات، عنارص التفاوض ب� عيل و روجر فيرش، ب�وت، دار النرص، ٣(
ص  ، ٢٠٠٣) ينظر: د.محمد بدر الدين زايد، املفاوضات الدولية ب� العلم وامل�رسة، القاهرة، مكتبة الرشوق الدولية، ٤(

 . ٦٢-٦١ص
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املداوالت واملحادثات عىل الطاولة ومرحلة الجلسات التفاوضية، وكذلك ما يجري وراء الجلسات  
أو تحرك أو كالم باتجاه وخارج جلسات التفاوض. وبهذا املعنى فالتفاوض �عناه األوسع يشمل كل نية 

التعامل مع طرف أو أطراف أخرى بخصوص قضية معينة أو أك�. وما يجري يف غرفة املحادثات عبارة 
عن ترجمة ما يجري يف الواقع باتجاه تحقيق األهداف، وهنا يأ� دور الوفد التفاويض يف وضع النقاط 

  عىل الحروف للحصول عىل أعىل مكاسب محتملة يف التفاوض.  
  

  الفرع الثا�: املفاهيم املقاربة 
هناك مفاهيم ومصطلحات تتداخل يف بعض األحيان مع مفهوم التفاوض واملفاوضات، فمن أجل   

  التمييز نقف عند أبرزها: 
  

صار خلط والتباس كب� ب� الدبلوماسية واملفاوضات؛ فألهمية املفاوضات يف  أوالً: الدبلوماسية:
الحياة الدبلوماسية أصبحت املفاوضات من أك� املعا� شيوعاً للدبلوماسية، حتى أن بعض املختص�  

، وهذا غ� دقيق، ألن  )١( (منهم شارل دي مارتينس) يحرص الدبلوماسية يف أنها علم وفن املفاوضة
الوظائف الدبلوماسية أشمل وأوسع من املفاوضة، فبجانب التفاوض تشمل هذه الوظائف التمثيل 
واالتفاق ورعاية املصالح وتطوير العالقات، وبالتايل فاملفاوضات هو جزء رئيس من العملية 

أداة يف  وبالتايل فالدبلوماسية أك� من التفاوض. حيث أن التفاوض هو، )٢( الدبلوماسية ووسيلتها األساس
  ؛ أي العالقة بينه� هي عالقة الجزء بالكل، وه� مرتابط� معاً بشدة. )٣( الدبلوماسية

 
  ثانيا: الحوار و املحادثات:

يخلط الكث� من الكتاب واملختص� مفهوم التفاوض �فاهيم مثل الحوار واملحادثات بسبب  
د.حسان خرض تعريف� للتفاوض مرة بأنه: "الحوار  االرتباط الشديد ب� هذه املصطلحات؛ فمثالً يورد 

واملناقشة حول موضوع للوصول إىل اتفاق يحقق مصلحة الطرف�"، ومرة بأنه: "محادثات تجري ب�  
، يف ح� أن هناك  )٤( فريق� (متخاصم�، متباعدين، متحارب�) من أجل عقد اتفاق أو هدنة أو صلح"

  ابة الَوقود للتفاوض وأداة رئيسية له، ولكن س�ته� تختلف.  فرق ب� هذه املصطلحات؛ فالحوار �ث

 
. عىل الرابط اآل�:  ٨، ص٢٠١١) نقالً عن: د.محمود عبدربه العجرمي، الدبلوماسية (النظرية وامل�رسة)، ١(

http://cutt.us/Awf8P 
: د.عدنان البكري، العالقات الدبلوماسية ول تعارف الدبلوماسية والتفاوض وكيفية التمييز بينه�ح ) ينظر للتفصيل٢(

. و: د.فاضل ز� محمد، الدبلوماسية يف عا� متغ�، مكتبة  ٣٩، ص١٩٨٥والقنصلية، الكويت، دار الرشاع للنرش، 
ک بۆ پ�یوەندیی� دبلۆماسی و کونسو�یی�  د.دانا علی صالح ب�رزنجی، دەروازەی� . و: ٢٦، ص١٩٩٢السنهوري، بغداد، 

  .٣٨-٣٧، ال٢٠١٧)، ٥٦هاوچ�رخ�کان، سل��نی، س�نت�ری زەهاوی بۆ ل�کۆ�ین�وەی فکریی (
(3)  See: Meerts, 2nd, 2015, p.20. 

  : . دراسة منشورة يف اإلنرتنت عىل الرابط اآل�٢٠٠٦) حسان خرض، التفاوض: مقدمة، املعهد العر� للتخطيط، أبريل ٤(
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/21_C33-1.pdf 
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فالحوار هو "أسلوٌب يحدث يف التعامل ب� األفراد والج�عات من أجل التعرّف إىل اآلخر وفهم  
. أو هو محادثــة بيــن  )١(هذا "اآلخر" دون التوّصل معه بالرضورة إىل مرحلة التفاهم والتوافق"

) مـن  dialogueيــز باالنفتــاح والرصاحـة واإلنصـات. كمـا أن منشـأ كلمـة ( شــخص� أو أكثــر تتم
والتــي تعنــي تدفــق الكلمــات أو املعنــى الناتــج مــن قبــل أكثــر  )diá and logo(  اليونانيـة 

لتغييــر  مــن شــخص واحــد. ك� أن الحــوار أداة مهمة ملعالجــة املشــاكل املشــرتكة وتحقيــق ا
  .)٢( االجت�عــي التعاونــي

توجد فروق كب�ة ب� التفاوض والحوار؛ ذلك ألن الحوار هو �ثابة أسلوب مكاشفة ومصارحة  
للتعرّف عىل ما لدى طرف ما، دون رشط التوّصل إىل اتفاق معه، ودون تحديد مدة زمنية محّدد لهذا  

مسبَقة �ا يريده الطرف اآلخر إىل حّد ما، لكن يف إطار  الحوار. يف ح� إن التفاوض ينطلق من معرفة 
املحادثات التي تستهدف الحقاً الحصول عىل مكاسب يف جانب مقابل تنازالٍت يف جانب آخر. وهذا 
يعني أّن كّل طرٍف مفاوض يكسب ويتنازل يف الوقت نفسه، ثم يكون الفارق يف مدى حسابات الربح  

ج فيه مكاسب أو تنازالت، بل هو تفاعل معريف، يعرض فيه رأي الذات  أّما الحوار، فال يو  .والخسارة
ويطلب استيضاح الرأي من اآلخر، وهذا غ� مرشوط بالتوّصل إىل نتيجة مشرتكة، وقد يحدث تأث�  
وتأثّر ب� األطراف دون إقرارهم بذلك. و�كن القول أن الحوار هو جزء من التفاوض، وقد يسبقه،  

  . )٣( وار رضورياً للتفاوضوغالبا ما يكون الح
  

هي مسعى وّدي تقوم به دولة ثالثة من أجل حّل نزاع قائم ب� دولت� أو طرف�؛  : ثالثاً: الوساطة
يف الكث� من األحيان تتحول املساعي الحميدة إىل وساطة يف حال موافقة الطرف�، وذلك بإرشاك  و 

وبناء الثقة ب� الطرف�. الوساطة عمل إيجا� غ� طرف ثالث يف املفاوضات وتقريب وجهات النظر 
ملزم، �كن من خاللها إزالة الكث� من العقبات وتقريب وجهات نظر الطرف� املتخاصم�؛ أي إذا � 
يؤد التفاوض إىل حل للنزاع القائم، فإن هناك مجاالً لاللتجاء إىل املساعي الحميدة والوساطة، تقوم بها  

  .)٤( زاع للتقريب ب� املتنازع� والتمهيد لستوية الخالف القائم بوديةدولة أجنبية عن الن
وهكذا فإن كل من الوساطة واملساعي الحميدة وغ�ها من الوسائل املؤدية إىل إلتقاء األطراف  
املتنازعة يعّد من الوسائل التي تؤدي إىل التفاوض أو استمراره أو استئنافه ب� املتخاصم�، ولذلك قد  

 
يف اإلنرتنت عىل   ١٦/١١/٢٠١١، ٣٥٤٨) د.أياد أبازيد، حوار.. تفاوض.. جدل، مقال منشور يف الحوار املتمدن، العدد ١(

  الرابط اآل�: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=283620&r=0 

بـي عبـود عيسـى،  ) ينظر للتفصيل: د.نوربرت روبرس (محرر)، أسس تيس� الحوار، ت: حكيـم عـزالديـن وديانـا أ ٢(
  متوفر عىل الرابط اآل�:   .٤-٢، ص ص٢٠١٥برليـن، أملانيـا، مؤسسـة ب�غهـوف، 

https://www.berghof-
foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/20180514_facilitation_manual_arabic.pdf 

  د.أياد أبازيد، م. س. ذ.  ) ينظر:٣(
، بغداد،  ٦. و: د.عصام العطية، القانون الدويل العام، ط٦٣٧-٦٣٦) ينظر: د.عيل صادق أبوهيف، م. س. ذ، ص ص٤(

 .٥٨٥، ص٢٠٠٦وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة بغداد، 
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ذه الوسائل مرحلة من مراحل التفاوض أو أحد الوسائل املستخدمة يف إطار اسرتاتيجيات  تشكل ه
  األطراف املتفاوضة. 

  
: يف بعض األحيان يحدث نوع من الخلط ب� مفهوم التفاوض  )Bargainingرابعاً: املساومة ( 

الحلول املرضية ب� طرف�  ومفهوم املساومة، فالتفاوض مفهوم يدل عىل ديناميكية يهدف إىل إيجاد 
متنازع� عىل مشكالت خالفية ومشرتكة، ومن ثم فهي عملية عقلية تقوم عىل احرتام متبادل ب�  
طرفيها، يحرتم فيها كل طرف مكانة ومصالح وأهداف األطراف األخرى، أما املساومة فهي عملية نفعية 

واملكاسب وعادة تكون عىل حساب   بحتة، كل طرف فيها يسعى للحصول عىل أعىل نسبة من املصالح 
 .)١( خسارة الطرف اآلخر، إذاً فهي عملية أقل احرتاماً وقيمة من عملية التفاوض

وعىل الرغم من أن البعض يرى بأن املساومة هي مرادف للمفاوضة، إال أنها يف الحقيقة هي تبادل 
. ك� أن  )٢( لة من مراحل التفاوضالعروض والعروض املتبادلة ب� املتفاوض�، وبالتايل فهي �ثابة مرح 

التساوم عالقة اتصالية تحدث أثناء التفاوض شفهياً أو ضمنياً، بين� التفاوض عملية تحمل يف طياتها 
التفاعل الشفهي الجديل وكذلك التفاعل التساومي. أي إن الظاهراتان متداخلت�، ولكن �كن التمييز  

  . )٣( بينه� 
  

يرتك أحد األطراف مصلحة أو مكسباً معيناً بإرادته أو تحت ضغط الطرف  : وهو أن خامساً: التنازل
هذا يف ح� أن التفاوض هو عملية أخذ وعطاء   .)٤( اآلخر، من دون الحصول عىل مكاسب متقابلة

  متبادلة ب� أطرافه. 
إذاً هناك مصطلحات متقاربة يف هذا املجال، قد يخلط بينها عامة الناس واملختص� يف بعض  

يان، لكن عىل الرغم من وجود نقاط التقاء وتشابه كث�ة ب� هذه املصطلحات واملفاهيم، إال أنه  األح
  �كن التمييز بينها، أو نجد يف كث� من الحاالت عالقة الكل بالجزء أو الوسيلة بالهدف. 

 
  املطلب الثا� 

  االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية
تفاوضية �كن استخدامها من قبل األطراف املتفاوضة، لغرض  هناك اسرتاتيجيات وتكتيكات 

الوصول إىل أفضل ما �كن الوصول إليه والحصول عىل أعىل ما �كن الحصول عليه من املكاسب، عليه  
يقسم هذا املطلب عىل فرع�، نتناول يف الفرع األول االسرتاتيجيات التفاوضية وأنواعها، ويف الفرع 

  تكتيكات التفاوضية. الثا� نتطرق إىل ال

 
جامعة  -مركز التطوير دراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة) د.أحمد فهمي جالل، مهارات التفاوض، القاهرة، ١(

 .٤، ص٢٠٠٧القاهرة، 
)2( See: Berridge and James, , Op.Cit, p.20. 

  .  ٦٢) ينظر: د.محمد بدر الدين زايد، م. س. ذ، ص٣(
 . ٦٠) طارق حمو، م.س.ذ، ص٤(
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  الفرع األول: االسرتاتيجيات التفاوضية 
�كن اعتبار االسرتاتيجيات التفاوضية كتخطيط مسبق لكيفية س� العملية التفاوضية يف نطاقه   

العام، وهي تحديد برنامج للتعامل مع الطرف املقابل والقضية التفاوضية بهدف الحصول عىل أعىل  
اهج اسرتاتيجية متنوعة واسرتاتيجيات كث�ة حسب نوع القضية نسبة من املكاسب، وهناك من

التفاوضية وطبيعة العالقة ب� األطراف املتفاوضة. ومن الصعب نجاح التفاوض دون اعت�د اسرتاتيجية  
عملية علمية، ولكن ليست كل اسرتاتيجية تفاوضية تعّد مناسبة لكل قضية تفاوضية. وهناك تصنيفات  

جيات، نذكر هنا يف البداية أهم االسرتاتيجيات العامة املستخدمة يف التفاوض والتي  عدة لهذه االسرتاتي
تتمثل يف: (اسرتاتيجية تعظيم الفائدة املتبادلة، اسرتاتيجية الهيمنة، اسرتاتيجية الخنوع، اسرتاتيجية  

 املجال ، لكن هناك تصنيف أك� تفصييل يستخدم يف )١( التسويف، واسرتاتيجية التفاوض غ� املبارش)
  السيايس يحدد أهم االسرتاتيجيات التفاوضية ضمن منهج� رئيس�، ه�: 

  
إن هذا املنهج يقوم عىل أساس التعاون والتكامل ب�   أوالً: اسرتاتيجيات منهج املصلحة املشرتكة:

  :)٢( األطراف املتفاوضة، و�كن تحديد اسرتاتيجيات هذا املنهج بــ
هو عملية تطوير العالقة ب� طريف التفاوض إىل مستوى قيايس، بحيث   اسرتاتيجية التكامل: .١

يكون كال الطرف� مكمالً لآلخر، بل أك� من ذلك، ففي بعض األحيان يصبحان مثل كيان واحد عىل  
 مستوى املصالحي والقانو� بغية االستفادة من الفرص املتاحة أمامه�. 

وم عىل تحقيق مجموعة من األهداف املشرتكة  : وهي تقاسرتاتيجية تطوير التعاون الحايل .٢
 وتطويرها وتوثيق أوجه التعاون ب� األطراف.

تعمل هذه االسرتاتيجية عىل تحقيق مدى أكرب من   اسرتاتيجية تعميق العالقة القا�ة: .٣
 التعاون وتعميق العالقة ب� الطرف� وتطويرها. 

 . اسرتاتيجية توسيع نطاق التعاون �ده إىل مجاالت جديدة .٤
 

  :  )٣(وهي عبارة عن مجموعة من االسرتاتيجيات، أهمها  ثانياً / اسرتاتيجيات منهج الرصاع:
وهي من أك� االسرتاتيجيات التفاوضية انتشارا وشيوعاً،   اسرتاتيجية االستنزاف أو اإلنهاك: .١

 
املركز  ع التطبيق العميل من الخربة املرصية، ) ينظر للتفصيل: حس� خلف موىس عبدالعال، إسرتاتيجيات التفاوض م١(

. دراسة منشورة عىل موقع (املركز الد�قراطي العر�) عىل الرابط اآل�:  ٢٠١٤مايو  1، الد�قراطى العر�
https://democraticac.de/?p=734 

–) للتفصيل حول هذه االسرتاتيجيات ينظر: د. رشيد ع�رة الزيدي و دانا عىل صالح، اسرتاتيجيات التفاوض األوروبية ٢(
، ٢٠٠٩، كانون االول، ٢، املجلد ٢السياسية، العدد  اإليرانية حول الربنامج النووي اإليرا�، مجلة القادسية للقانون والعلوم

،  ٢٠١٢. و: صالح محمد عبد الحميد، فن التفاوض والدبلوماسية، القاهرة،  مؤسسة طيبة للنرش والتوزيع، ٥٥-٥٤ص ص 
 .٦٧-٦٥ص ص

.ذ، ص  . و: طارق حمو، م.س٢١-١٤) للتفصيل حول هذه االسرتاتيجيات ينظر: د.أحمد فهمي جالل، م. س، ذ، ص ص٣(
 .٥٨-٥٥. و: د. رشيد ع�رة الزيدي و دانا عىل صالح، م.س.ذ، ص ص٦٦ -٦٤ص
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 وهي تقوم عىل مجموعة من املباديء، أهمها: 
األطراف املتفاوضة بامل�طلة وتعويق العملية  استنزاف وقت الطرف اآلخر: تقوم طرف من   .أ

التفاوضية، بغية استنزاف وقت الطرف اآلخر دون الوصول إىل أي نتيجة، وتجري التفاوض من أجل  
 التفاوض فقط، وذلك لتحقيق أهداف يقتضيها املوقف التفاويض للطرف الساعي لتضيع الوقت. 

ك عادة برصف توجهات الطرف اآلخر  استنزاف جهد الطرف اآلخر إىل أشد درجة: وتجري ذل  .ب
واهت�ماته التفاوضية إىل عنارص شكلية ومسائل ثانوية ليس لها قيمة تفاوضية كب�ة، والت�طل يف  
الغوص يف املواضيع الرئيسة، بغية إنهاك الطرف املقابل واستنزاف طاقاته وجهده، من أجل إرضاخه 

 والقبول بأي حل يطرح أمامه. 
ف اآلخر: وذلك من خالل السعي لزيادة معدالت إنفاق الطرف اآلخر  استنزاف أموال الطر   .ت

وإنهاكه مادياً، وذلك عرب استمرار تكاليف وتبعيات مالية يكون من الصعب عىل الطرف املقابل  
 االستمرار يف تحملها، من هنا تصبح املكاسب التفاوضية مكلفة للطرف املقابل. 

االسرتاتيجية تقوم عىل كشف وتحديد أهم نقاط إن هذه  اسرتاتيجية التشتيت أو التفتيت: .٢
الضعف ونقاط القوة يف الفريق التفاويض للطرف اآلخر والفحص يف خلفياتهم العقائدية والتعليمية  
وانت�ئاتهم الطبقية وغ�ها من األمور التي من خاللها �كن رسم سياسة ماكرة ومناسبة لتشتيت  

طرف املقابل بغية القضاء عىل وحدته و�اسكه، ويصبح  وتفكيك وحدة وتكامل الفريق التفاويض لل
الطرف اآلخر عرضة للرصاعات الداخلية ومن ثم تكون منشغلة بخالفاته ويصبح جهدهم غ� منسجم 
ومن ثم التأث� عىل بعضهم وتجنيدهم للعمل لصاح الطرف املقابل، والحصول عىل معلومات وبيانات 

العملية التفاوضية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عن طريق رسية ومهمة، لالستفادة منها يف س� 
تجزئة القضية التفاوضية وعنارصها ومكوناتها وتفريعها إىل فروع عدة وإدخال قضايا فرعية جديدة إىل  
القضية التفاوضية، عليه تكون قمة النجاح يف استخدام هذا األسلوب يف أن تصبح إحدى النقاط 

و ال أهمية لها هي املحور الذي تتّم يف نطاقه الجلسات التفاوضية.  الفرعية ذات أهمية هامشية أ 
و�كن استخدام هذا األسلوب كبديل عن رفض املبادرة حتى يتم دراسة وتحليل أبعاد املبادرة، فإذا 
كانت مناسبة فيتّم قبولها والتفاوض بشأنها، وإذا كانت غ� مقبولة وغ� مناسبة فيتم إجهاضها بهذه  

  الوسيلة. 
�ا أن منهج الرصاع من املناهج التي تكون فيها سرتاتيجية إحكام السيطرة أو اإلخضاع: ا .٣

العملية التفاوضية معركة رشسة ومباراة ذهنية ذكية ب� طريف التفاوض، لذا تقوم هذه االسرتاتيجية  
م ذلك عىل حشد كافة الطاقات واإلمكانيات التي تضمن السيطرة التامة عىل مجريات املفاوضات، ويت

عن طريق القدرة عىل إجراء تعديل وتشكيل وتبديل املبادرات التفاوضية وتنويعها، بحيث تكون  
األسبقية يف الفعل وزمام األمور يف يدك، فضالً عن الحرص عىل إبقاء الطرف اآلخر ضمن اإلطار الذي  

  تحدده ويكون يف انتظار ألي إشارة منك. 
دم هذه االسرتاتيجية مع الطرف اآلخر ضمن منهج  تستخاسرتاتيجية الدحر/ الغزو املنظم:  .٤

الرصاع، ويتم استخدمها بغض النظر عن شحة املعلومات عن الطرف اآلخر، عىل ضوء هذه االسرتاتيجية  
يكون العملية التفاوضية تدريجية، واملفاوضات تس� خطوًة خطوًة، ل� تبدأ بعملية غزو منظم  
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باخرتاق حاجز الصمت أو شحة املعلومات بتجميع كافة   للطرف اآلخر، وتبدأ العملية التفاوضية
البيانات واملعلومات املمكنة من خالل التفاوض التمهيدي مع الطرف املقابل، ثم معرفة أهم املجاالت  
التي �تلك فيها ميزات تنافسية خط�ة تهدد مصالحها، ويتم التفاوض معه ليفسح املجال فيها، وأن  

  وية تستنزف قدراته وإمكانيته.  يتجه إىل مجاالت أخرى ثان
وفقا لهذه االسرتاتيجية تبدأ عملية خلق العقبات وفرض   اسرتاتيجية التدم� الذا�/ االنتحار:  .٥

الضغوطات عىل الطرف املقابل وخلق الصعوبات واملشاكل أمامه، لدفعه إىل دائرة اليأس واإلحباط،  
اوضية، من هنا فإن الشك يتزايد لدى الطرف وذلك من أجل الرتاجع الكامل وإبعاده عن أهدافه التف

اآلخر يف إمكانية تحقيق أي تقدم أو إنجاز من خالل العملية التفاوضية بسبب املشاكل والصعوبات  
 التي تحيط به، فيكون أقرب ميالً إىل االستسالم والقبول بالرشوط التفاوضية. 

م القوة الشاملة للوصول إىل غاية  ويتب� من خالل ما سبق، أن االسرتاتيجية تتعلق بفن استخدا
  : )١( التفاوض، ولذلك فإن االسرتاتيجية التفاوضية تشتمل عىل عنرصين أساسي� ه� 

عنرص الشمول: أي ينبغي أن تشتمل اإلسرتاتيجية الهدف العام الذي يحيط بكل عنارص القضية   -
  التفاوضية. 

املطلوب تحقيق الغاية التفاوضية خاللها. من هنا تعّد  عنرص الزمن: واملقصود هنا الفرتة الزمنية  -
االسرتاتيجية التفاوضية أشمل وأوسع من حيث املستوى الذي تغطيه، وأطول مدى من حيث الزمن  
الذي يستغرقه تنفيذها، ك� هي أكرب من حيث الحجم الذي تشغله حيث ينبغي أن تحتوي 

 ل أبعادها وجوانبها.االسرتاتيجية عىل كل عنارص القضية بأكملها وبك
قد يستخدم أطراف التفاوض أك� من اسرتاتيجية حسب امللفات التفاوضية التي تخوض بصددها  
التفاوض، وذلك يتأثر بكث� من املتغ�ات، أهمها الخلفية التأريخية لعالقاة األطراف ونوعية امللف  

ي والدويل، أو عىل مستوى البيئة التفاويض والبيئة املحيطة، سواء عىل املستوى الداخيل أو اإلقليم 
  الداخلية للطرف التفاويض ومدى �اسكه. 

  
  الفرع الثا�: التكتيكات التفاوضية وأنواعها 

يتم عادة استخدام مجموعة من األدوات والوسائل والطرق لتنفيذ االسرتاتيجية التفاوضية والتي  
التكتيكات التفاوضية عبارة عن اإلجراء الوقتي الذي �كن أن نسميها بالتكتيك التفاويض، عليه فإن 

يستدعيه املوقف التفاويض القائم ب� األطراف املتفاوضة، و�تاز التكتيك عادًة بأنه األقرص زمناً واألقل  
  .  )٢(شموالً وحج�ً وقياساً باالسرتاتيجية، ويستفاد منه لتطبيق االسرتاتيجية ويرتبط بها ويتبعها

لتفاويض يف إطار االسرتاتيجية التفاوضية التي يعتمد عليها الطرف املفاوض، وبالتايل يأ� التكتيك ا
فهو �ارس أثناء الخطوات العملية يف التفاوض، إذ هو ينرصف إىل "فن امل�رسة العملية عىل مائدة  

يضع  املفاوضات، وهذا الفن بطبيعته يرتبط باللحظة التى يعيشها املفاوض، وفن امل�رسة يفرتض أن

 
 .٦٤) صالح محمد عبدالحميد، م. س. ذ، ص ١(
 . ٧٠) طارق حمو، م.س.ذ، ص٢(
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املتفاوض يف حسبانه إعادة إمكانية حصول بعض األمور الطارئة واألحداث املباغتة التى يستحيل التنبؤ  
بها مسبقاً، وهذه األحداث الطارئة غ� املتوقعة قد تكون من الخطورة التى قد تقوض املفاوضات أو  

اوىض يتسم بطبيعته أنه  تفشلها. وإن التكتيك التفاويض يعرب عن ترصف رجل التفاوض تجاه موقف تف
م�رسة أك� منه ثقافة،   وعىل هذا فإن التكتيك يف التفاوض هو فن أك� منه عل�ً، وهو انفعايل وذا�.

وهو فوق كل ذلك الحركات التفاوضية املرسومة املخططة واملحسومة مقدماً يستخدمها املفاوض إلقناع  
. �كن تحديد أهم أنواع  )١( التفاوضية والجولة التفاوضية"الطرف اآلخر أو إرغامه أو لكسب اللحظة 

  التكتيكات التفاوضية كاآل�: 
  

يقوم هذا التكتيك عىل قاعدة أساسية وهو كسب ثقة  أوالً: تكتيك كسب الثقة واالحرتام املتبادل: 
اآلخرين كأصدقاء أو كمتعاون�، أو تحييدهم إذا كانوا خصوماً، وذلك يتم عن طريق ترصيحات 
إيجابية واستخدام كل�ت طيّبة وإظهار االحرتام والتقدير، فضالً عن تقديم الهدايا الرمزية، بهدف بناء  
الثقة وتجس� الهوات والفوارق النفسية، كل ذلك يجعل من املفاوضات أقل سلبية وأك� جدية ويؤكد  

م بدوره يف استمرار  عىل جدية املشكلة ويحرر األطراف من املشاعر السلبية املكبوتة، وهذا يساه
  .)٢( املفاوضات وتوف� مناخ إيجا� �نع أي رد فعل إزاء االنفجارات العاطفية

  
يقوم هذا التكتيك التفاويض عىل إعالن أحد األطراف عن  ثانياً: تكتيك اإلغراء والجاذبية:

استعداده للتفاوض مع الطرف اآلخر وتقديم ما يلزم من التيس�ات والتسهيالت املمكنة للطرف  
  .  )٣(املقابل، واستعداده لتلبية بعض املطالب الرشعية للطرف اآلخر إذا جلس معه عىل مائدة املفاوضات

  
يقوم هذا التكتيك عىل عملية توزيع   رشير أو تكتيك الصقر والح�مة:ثالثاً: تكتيك الطيب وال

األدوار وتغي�ها وأن يقوم الطرف املتفاوض بلعب حيلة يجعل الخصم يف فخه، وذلك بتوزيع األدوار  
بحيث كل واحد يقوم بدوره حسب ما يتطلبه الظرف التفاويض؛ فيقوم أحد األشخاص بدور طيب  

ذا التكتيك يفيد يف الضغط عىل الطرف اآلخر ل� يتنازل للطيب ل�  وشخص آخر بدور رشير، وه
   .)٤( يتحاىش تطرف وقسوة الشخص الذي يتمثل دور الرشير 

  

يتطلب العملية التفاوضية يف بعض األحيان اللجوء إىل هذا   رابعاً: تكتيك التهديد والرتغيب:
التكتيك، وهو أن تستخدم مجموعة من وسائل التهديد مقابل الطرف اآلخر، مثل قطع املفاوضات 
والتغيب عنها، أوالغائها، ومن ثم التصعيد عرب التلويح باستخدام القوة، وحشد القوات والحصار. أما 

 
 . ٣٣) د. أحمد فهمي جالل، م.س.ذ، ص١(
 . ٧١) طارق حمو، م.س.ذ، ص٢(
،  ٣٢ير القائد، االكاد�ية الربيطانية للتعلىم املفتوح، صالتفاوض للمد–) بيدر عايص الراوي، فن الحياة داخل املؤسسة٣(
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باالنفراج السيايس ومن ثم الوعود السخية باملساندة والدعم أو أي نوع من  الرتغيب فيتمثل بالتلويح 
  . )١( الوسائل الرتغيبية، يف حالة قبول الطرف املقابل للحل وإبرامه لالتفاق املنشود

  
قد يجد الفريق التفاويض نفسه مواقف حرجة أو   خامساً: تكتيك وضع العراقيل لكسب الوقت:

يجة لظروف غ� متوقعة أو لتقديم الطرف اآلخر ملبادرة غ� محسوبة،  موقف � يكن يف الحسبان، نت
عليه فإنه يتع� عىل الفريق التفاويض إيجاد املزيد من الوقت لدراسة وتحليل هذه العوامل والبحث  
يف األساليب الخاصة �واجهتها والرد عليها، من هنا تبدأ بوضع العراقيل أمام س� املفاوضات و امل�طلة  

 .  )٢( ذا املجال لكسب مزيد من الوقتيف ه
إن التفاوض الفّعال بحاجة إىل استخدام الوقت عىل نحو فعال؛ فينبغي أن يقدر الوفد التفاويض  
تأث� الوقت عىل عملية التفاوض،  ويجب أن يكون قادرًا عىل إدراك ما إذا كان �كن حل بعض  

أن يتعرف عىل أولوياته وأن يكون قادرًا املشكالت يف ضيق الوقت للمفاوضات املجدولة، ك� يجب 
عىل الرتكيز عليها ضمن الحدود الزمنية للمفاوضات. ويجب أن يكون واقعياً بشأن الوقت الالزم إلنجاز  
أهدافه. ك� يجب أن يعرف ما إذا كان أي طرف يخضع ألي قيود زمنية تؤثر عىل إسرتاتيجيته  

رف آخر، قد يتمكن هو من الحصول عىل تنازالت من  التفاوضية. أو إذا كان الحل الرسيع مه� لط 
  .)٣( خالل االعرتاف بهذا الضغط وتقديم تنازالت يف القضايا غ� األساسية برسعة

  
يعترب اإلنذار النها� جزءا منتظ�ً من املفاوضات. ومع ذلك، فإنه   سادساً: استخدام اإلنذار النها�:

عادًة ما يكون محفوفاً باملخاطر وهو تدب� جذري يف أي مفاوضات. إذا رفض الطرف اآلخر إنذارك، فقد  
يواجه وفدك قرارًا صعبًا إما بإنهاء التفاوض أو سحب اإلنذار النها� واملجازفة بفقدان املصداقية. ومع  

لك، إذا وصلت املفاوضات إىل نقطة ال يتم فيها إحراز أي تقدم و� يتبق سوى عدد قليل من القضايا،  ذ
  .)٤( فإن إصدار إنذار نها� قد يشجع األطراف األخرى عىل تقديم عرض أفضل

) يف كتابه (أساسيات التفاوض) تصنيفاً للتكتيكات التفاوضية يف إطار Nierenbergويقدم ( 
لالسرتاتيجيات أو األساليب التفاوضية، بحيث يقسم هذا التكتيكات تحت عنوان  عنوان� رئيس�

"اسرتاتيجية متى؟" و "اسرتاتيجية كيف؟ وأين؟"، وهذ خلط ب� االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية.  
عىل املفهوم الحقيقي للتوقيت، ويفضل استع�لها عند   - حسب هذا التصنيف–تركز اسرتاتيجية متى 

جة إىل عنارص جديدة � تكن موجودة سابقاً، وبذلك يتحرك الوضع. أما اسرتاتيجيات كيف وأين  الحا
  . )٥( فتشمل طريقة التطبيق ومنطقه
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  : )١( تكتيكات أسلوب أو اسرتاتيجة متى؟من أهم  
مثالً تأخ� اإلجابة عىل مبادرة أو سؤال مقدم من الخصم، إليجاد  التسويف (أو الصمت املؤقت):. ١

 فرصة للتفك� ودراسة مغزى املبادرة أو السؤال وأهدافه. 
أي التغي� املفاجئ يف طريقة التفاوض بشكل غ� متوقع للحصول عىل تنازالت من الخصم   املفاجأة:. ٢

 .أو تحقيق هدف مع�، وقد ينعكس ذلك سلباً أو إيجاباً 
أي جعل الطرف اآلخر يقبل ترصفك بوضعه أمام األمر الواقع. ومن رشوط هذا   األمر الواقع:. ٣

األسلوب: أن يكون احت�ل قبول الطرف اآلخر للنتيجة يف النهائية احت�ال وارداً. وأن تكون خسارة 
 تقبله األمر الواقع.  الخصم من استمرار معاضته أكرب مادياً ومعنوياً من الخسارة التي قد تقع جرّاء عدم

وذلك باالنسحاب والتنازل عن الرأي للطرف اآلخر بعد الحصول عىل بعض  االنسحاب الهادئ:. ٤
املميزات مه� كانت، من أجل إنقاذ ما �كن إنقاذه، وحل املشكلة عن طريق تقديم اعتذار ع� فات 

  ُمبدياً استعداده ملوافقة الخصم في� يذهب إليه. 
ة الحاسمة من أجل الحصول عىل  وذلك بانسحاب أحد األطراف يف اللحظ االنسحاب الظاهري:. ٥

 تنازالت من خصمه؛ وهذا مزيج من التسويف والخداع معاً. 
: أي تحول املوقف وتغي�ه من األمام إىل الخلف أو العكس حسب اسرتاتيجية الكر والفر أو التحول. ٦

 الحاجة.
 : أي وضع قيد عىل الوقت أو عىل االتصال.اسرتاتيجية القيود. ٧
 أي أن تعطي للخصم انطباعاً خاطئاً عّ� تفعله أو تجري يف الواقع.  الخداع:. ٨

  :)٢( فتشمل التكتيكات املستخدمة يف اسرتاتيجيات كيف؟ وأين؟أما 
وذلك تحت شعار: "نحن أصدقاء"، ول� ينجح هذا التكتيك البّد من وجود حد   املشاركة يف العمل:. ١

 أد� من السياسات العليا املشرتكة والتعاون ب� األطراف. 
أي ساعد� أساعدك. يعني التضحية ببعض املكاسب اآلنية للحصول عىل مكاسب   املساهمة: .٢

 مستقبلية. 
عندما يقول ما يفيد أنه أحيانا ما تؤدي الدعاية الكب�ة أو  أي  التوصية املفتعلة ورد الفعل السلبي:. ٣

  املصطنعة إىل نتيجة عكسية. 
أي التنازل يف قضايا معينة للحصول عىل أقىص ما �كن الحصول عليه من تنازالت يف   مفرتق الطرق:. ٤

  القضايا الكب�ة مدعياً أنه مادام �اىش معهم فيجب أن يقابلوه يف منتصف الطريق. 
أي التدرج يف الدخول إىل ملفات التفاوض نظراً لعدم وجود الثقة املتبادلة أو عدم معرفة   لتدرج:ا .٥

 بعضهم البعض. 
أي تجزئة القضايا املتعلقة بالصفقة حتى ال يتم إرجاء شئ معلق بعد توقيع   التصنيف الفئوي:. ٦

 العقد. 
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نقل وجهات النظر قبل اجت�ع التوقيع  : وذلك باللجوء إىل وكالء للقيام بعملية التفاوض و التوكيل. ٧
 النها�. 

أي بدء املفاوضات �ستويات أقل من مستوى الرئيس أو نائبه، وعندما تتع�   تغي� املستوى:. ٨
املفاوضات أو تصل إىل طريق مسدود، يتم تصعيد شخصية أخرى أعىل منصباً، لينضم إىل الوفد  

 املفاوض. وهذا يؤثر نفسياً ويشجع الطرف اآلخر عىل امليض بجدية يف التفاوض.  
يف جلسات التفاوض من قبل املفاوض� املاهرين من أجل   دلغة الجسويف هذا اإلطار تستخدم 

ضبط السلوك الذا� وقراءة سلوك وتحركات وأفكار الطرف املقابل يف الوقت ذاته، ويأ� استخدام بعض  
الحركات أو اإل�اءات أو حتى الصمت كتكتيك تفاويض ضد الطرف اآلخر يف إطار استخدام لغة الجسد  

  .  )١( ما تتطلبه الظروف واملواقف التفاوضية أثناء عملية التفاوض حسب 
مجمل القول أن كل تكتيك تفاويض ينبغي أن ينصب يف النهاية يف إطار خدمة االسرتاتيجية  
املرسومة للعملية التفاوضية وأن يكمل بعضها بعضاً؛ وعىل الرغم من أن بعض التكتيكات قد يبدو  

االسرتاتيجية املرسومة، لكن يف الحقيقة قد يلتقي يف نهاية املطاف مع  للناظر للوهلة األوىل أنه ضد 
  الغاية العليا من التفاوض؛ أي أنها �ارس من أجل الغاية العليا للتفاوض.

  
  

   

 
كيفية استخدام لغة الجسد يف املفاوضات السياسية ينظر: د.دانا عيل صالح، أثر لغة الجسد يف  ) للمزيد حول ١(

 .٢٠١٥، أيلول ٤٨، العدد Bاملفاوضات السياسية، السلي�نية، مجلة جامعة السلي�نية/ القسم/
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  المبحث الثاني

أھم االستراتيجيات والتكتيكات التفاوضية للحزب الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد  

  الكوردستاني في مفاوضات تشكيل الحكومة الوطني 
- االنتخابات الربملانية للدورة الربملانية الخامسة يف إقليم كوردستان ٢٠١٨أيلول  ٣٠جرت يف  

العراق، �شاركة جميع األحزاب السياسية العاملة عىل الساحة السياسية الكوردستانية، وكان عدد من  
هم ) من إج�يل من يحق ل٥٩) ناخب، وبلغ نسبة املشاركة (%٢٫٩٢٤٫٩٩٨لهم حق التصويت (

، وكانت النتائج محل الخالف ب� القوائم املتنافسة، ولكن يف النهاية قبلت األطراف الفائزة  )١( التصويت
يف مقدمة القوائم  (ح.د.ك) ). وكان ١النتائج املعلنة من قبل املفوضية ك� هو مبّ� يف الجدول رقم (

ليه فإن املكلف بشكيل الحكومة  وجاءت حركة التغي� يف املركز الثالث، ع (أ.و.ك)، الفائزة وبعدها 
  ، وبدأت بالتفاوض من أجل تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان. (ح.د.ك)يكون من  

وقد واجهت مفاوضات تشكيل الحكومة عقبات عدة إثر الخالف السيايس املرتسخ والتغي�ات  
املناصب. وعىل الرغم من عقد  الحديثة يف ميزان القوى، وعدم اتفاق األطراف السياسية عىل توزيع 

)،  ليؤدي أعضاؤه القسم، فقد أبقى  ٢٠١٨برملان كوردستان جلسته األوىل رسمياً يف بداية ترشين الثا� (
الجلسة مفتوحة، يف إطار مناورة تؤّخر املواعيد النهائية لتشكيل الحكومة إىل أن تصبح األحزاب جاهزة 

  . )٢( قراطيةللموافقة. وكان هذا خرقاً للقواعد الد�
يف هذا املناخ جرت املفاوضات ب� أطراف كث�ة وفق اسرتاتيجيات وتكتيكات تفاوضية عدة، وقد  
�يّزت عملية التفاوض ب� الحزب� الرئيس� بالتعقيد والغموض يف كث� من األحيان، وشهدت مراحل  

عىل املكاسب، ك�  حّساسة ومص�ية، وبالتايل استخدم الطرفان اسرتاتيجيات عدة للحصول عىل أ 
استخدما يف هذا اإلطار تكتيكات عديدة؛ عليه نقسم هذا املبحث عىل مطلب� متتالي�، نتناول يف  

يف مفاوضات تشكيل  (ح.د.ك) املطلب األول موضوع االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية لـــ
، يف لــ(أ.و.ك) تفاوضية الحكومة، أما املطلب الثا� فيخصص ملوضوع االسرتاتيجيات والتكتيكات ال

  مفاوضات تشكيل الحكومة. 
  

  املطلب األول 
  االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية للحزب الد�قراطي الكوردستا�

يف مفاوضاته مع   (ح.د.ك) منذ أن بدأت مفاوضات تشكيل الحكومة يف إقليم كوردستان، استخدم 
واألحزاب األخرى مناهج اسرتاتيجية وتكتيكات عدة لغرض الحصول عىل أعىل نسبة ممكنة من   (أ.و.ك)

املكاسب، منها اسرتاتيجيات تدخل ضمن منهج التعاون وأخرى تدخل ضمن منهج الرصاع، أهمها ما  
 

 اإلنرتنت، عىل الرابط  ) املوقع الرسمي للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء إلقليم كوردستان، عىل ١(
 http://www.khec.krd/Details.aspx?jimare=629اإللكرتو� اآل�: 

االخبارية   SNGفرهاد عالء الدين، املشهد السيايس.. تشكيل حكومة إقليم هو اآلخر يصاب بعدوى التأخ�، موقع ) ٢(
  http://sngiq.net/wordpress/?p=173579نرتنت، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�: عىل اإل 
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١٢١ 
  

  يأ�: 
  

  الفرع األول: اسرتاتيجيات الحزب الد�قراطي الكوردستا�
تائج النهائية لالنتخابات الربملانية يف إقليم كوردستان ويف  بعد فرتة قص�ة من اإلعالن للن 

تحديد وفد رفيع املستوى برئاسة شخصية لديه خربة   (ح.د.ك)) قررت قيادة ٢٠١٨/ترشين الثا�/١٧(
تفاوضية كب�ة وهو نيج�فان البارزا� نائب رئيس الحزب، ورئيس الحكومة آنذاك، إذ كان هو من 

أخرى عدة مع األحزاب السياسية األخرى وحتى مع بغداد؛ وبدأ بإجراء  يرشف عىل جوالت تفاوضية
  (أ.و.ك). ويف هذا اإلطار مشاورات تبادل وجهات النظر وقام بزيارة بعض األحزاب السياسية، خصوصاً 

ب�   تطوير العالقة والتعاون، وهي (أ.و.ك)بشكل رصيح اسرتاتيجيته التفاوضية مع  (ح.د.ك)أعلن 
  (أ.و.ك) جزءاً حيوياً من الحكومة املقبلة، ك� اعترب  (أ.و.ك)الحزب� ولذلك ّرصح بأنه يريد أن يكون 

رشيكاً ثابتاً واسرتاتيجياً، يستوجب التعامل معه كرشيك قديم يجمعهم تأريخ طويل يف تحمل  
م البعض، وال تتميز  ال يخفي بأن هناك مآخذ كث�ة عىل بعضه (ح.د.ك)املسؤوليات املشرتكة، مع أن 

(أ.و.ك) واملساحة  عالقته� يف كل مراحلها بالدفء، لكنها باقية؛ عليه فإنه ال �كن إغفال تأريخ 
، وهذا واقع يجب التعامل معه. وكل هذا يدخل  الجغرافية التي تحت سيطرته ونفوذه عىل أرض الواقع

  .)١( اسرتاتيجيات منهج املصلحة املشرتكةضمن 
يف أك� من مناسبة وعىل لسان أك� من مسؤول بأن تعاملنا مع   (ح.د.ك) أعلن عىل هذا األساس 

لن يكون عىل أساس عدد املقاعد يف برملان، بل يتّم التعامل معه كحزب له تأريخ طويل وله  (أ.و.ك) 
فضالً عن األبعاد الجغرافية ومنطقة النفوذ والقوة املسلحة التي �تلكها  ، (ح.د.ك)سابقة الحكم مع 

  .)٢( أ.و.ك)(
علنا بأنه� رشيكان أساسيان يف الحكم، إال أنه ال�كن إخفاء  أ  (ح.د.ك) و  (أ.و.ك)ومع أن كل من 

الطابع الرصاعي والتنافيس ب� الحزب�، وانعكس ذلك بشكل جّيل عىل مفاوضات تشكيل الكابية 
، ففي بداية املفاوضات كانت خطوات اسرتاتيجيات منهج الرصاعاستخدم (ح.د.ك) التاسعة، عليه فإن 

، وحاول أن يجمع جميع قدراته وإمكانياته  اسرتاتيجية إحكام السيطرة واإلخضاعضمن منهج (ح.د.ك) 
ل� تضمن السيطرة الكاملة عىل العملية التفاوضية، وأن يكون هو صاحب املبادرة والتعديل فيها، ك�  

ذ بداية املفاوضات الحد األعىل واملناصب التي ال يتفاوض  حاول أن يكون زمام األمور بيده، إذ حّدد من
عليه واعتربها محسومة له؛ وبالتايل ال تدخل ضمن املحاور التي يتفاوض عليها، حيث أعلن بأن رئاسة  
الحكومة ورئاسة الربملان ووزارة املوارد الطبيعية والداخلية والعالقات الخارجية وبعض املناصب األمنية  

 
) مقابلة مع فاضل م�ا� سكرت� الحزب الد�قراطي الكوردستا�، أجراه القسم العر� يف شبكة أخبار روداو، متاح  ١(

عىل املوقع الرسمي لروداو، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�:  عىل اإلنرتنت، 
http://www.rudaw.net/arabic/interview/06112018  

) مقابلة مع فاضل م�ا� سكرت� الحزب الد�قراطي الكوردستا�، متاح عىل اإلنرتنت، عىل املوقع هكار نت، عىل  ٢(
  http://www.hekar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=15323الرابط اإللكرتو� اآل�: 
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   .)١( املفاوضات وهي خارج العملية التفاوضيةال تدخل ضمن 
ويف هذا اإلطار حّدد من تلقاء نفسه مرشحه لرئاسة اإلقليم وهو (نيج�فان إدريس البارزا�)، ك�  
حّدد يف الوقت ذاته مرشحه لتكليفه بالقيام بتشكيل الحكومة وهو (مرسور مسعود البارزا�)، النجل  

  بق. األكرب لرئيس إقليم كوردستان السا
منذ بداية العملية التفاوضية أحد أهم االسرتاتيجيات  (ح.د.ك) ومن جانب آخر، استخدم 

إجراء نوع من التمييز ب�  (ح.د.ك) التفاوضية يف منهج الرصاع، وهي اسرتاتيجية التشتيت، إذ حاول 
املشاركة يف أحداث  عامة وبعض أعضاء الوفد التفاويض عىل وجه الخصوص، عىل مبدأ (أ.و.ك) قيادات 

  . )٣( أكتوبر) ١٦، وأعلن بأنه ال يتعامل مع الذين شاركوا يف "خيانة" ()٢()٢٠١٧/أكتوبر/١٦(
دمج  (أ.و.ك) ، فبعد أن حاول وملفاتها تجزئة القضية التفاوضية فضالً عن ذلك، فقد عمل عىل 

قضية تشكيل حكومة إقليم كوردستان وتوزيع املناصب الوزارية يف الحكومة االتحادية يف بغداد 
ومنصب محافظ كركوك (الذي يعتربه ضمن استحقاقاته) كَُرزمة واحدة ال �كن تجزئتها، حاول 

أما  تفريق هذه املحاور وأرص عىل أن تكون املفاوضات عىل موضوع تشكيل الحكومة حرصاً،(ح.د.ك) 
يف الحكومة االتحادية مواضيع أخرى يتّم  )٤( املواضيع األخرى كمنصب محافظ كركوك ووزارة العدل

  . )٥( التفاوض بشأنها عىل حدة
وذلك لتفكيك   اسرتاتيجية التشتيت أو التفتيت من ناحية؛باإلضافة إىل ما سبق، فقد استخدم 

سي� وأن الطرف اآلخر هو بذاته يعا� من  وحدة الطرف املقابل بغية القضاء عىل وحدته و�اسكه، ال 
خالفات وتنافسات داخلية. ويف هذا السياق ّرصح (فاضل م�ا�) سكرت� املكتب السيايس للحزب يف  
املراحل األوىل من التفاوض بأن: "(قوباد طالبا�) نصفه لنا ونصفه لـ(أ.و.ك) وسيصبح نائباً لرئيس  

دات (أ.و.ك) ورّد عليه (قوباد طالبا�) نفسه. ويف ترصيح آخر . وهذا قد أزعج قيا)٦( حكومة اإلقليم:

 
ئارام محمود، ئ�وەی ی�ک�تی ل� ب�غدا بردی پارتی ل� ه�ول�ر ل�یس�ندەوە، راپۆرت�کی ب�وکراوە ل� سایتی  )  ١(

 http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=2544 درەومیدیا، ل�س�رئنت�رن�ت،  ل�س�ر ئ�م ئ�درەس�:
/ترشين  ١٦) يف عملية عسكرية خاطفة يف (١٤٠) دخلت القوات العراقية مدينة كركوك واملناطق التابعة ضمن مادة (٢(

)، ٢٠١٤ي كانوا فيها قبل ()، وانسحبت القوات الكوردية إىل املناطق الت٢٠١٧/�وز/٢٥) بعد استفتاء (٢٠١٧األول/
اعتربت الحزب الد�قراطي وبعض قيادات االتحاد الوطني عملية االنسحاب بانها خيانة. للمزيد انظر: براء الشمري  
وأكثم سيف الدين، القوات العراقية تحكم السيطرة عىل كركوك بعد ساعات من املعارك، موقع العر� الجديد، عىل  

  .com/yxqmnn6lhttps://tinyurlكرتو� اآل�: اإلنرتنت، عىل الرابط اإلل
، متاح عىل اإلنرتنت، عىل املوقع اإللكرتو� اآل�:  ٢٤) مرسور بارزا�، ترصيح صحفي لقناة كوردستان ٣(

https://www.kurdistan24.net/ar/news/adad2390-a946-41d4-8d37-4aed3d7f80b9  
) يف هذه األثناء � تكتمل الكابينة الوزارية (كابينة عادل عبداملهدي) يف الحكومة االتحادية يف بغداد �ا فيها وزارة  ٤(

 العدل والتي هي من حصة الكورد، ويطالب بها (أ.و.ك)، ويطلب دعم (ح.د.ك). 
الكوردستا�، متاح عىل اإلنرتنت،   ) ترصيح صحفي لهوشيار سيوييل مسؤول العالقات الخارجية للحزب الد�قراطي٥(

   https://tinyurl.com/y42ey4ggعىل املوقع اإللكرتو� اآل�: 
  ) ترصيح صحفي لفاضل م�ا�، متاح عىل اإلنرتنت، عىل موقع آوينة اإللكرتو�:  ٦(

https://www.awene.com/detail?article=2957  
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  أشار إىل أنهم يريدون مساعدة هذا الحزب لحل مشاكله الداخلية بصدد توزيع املناصب. 
ويف إطار هذه االسرتاتجيات لجأ (ح.د.ك) إىل الكث� من التكتيكات للوصول إىل مبتغاه من  

  التفاوض. 
  

  التكتيكات التفاوضية للحزب الد�قراطي الكوردستا� الفرع الثا�: 
من خالل وفوده التفاوضية باستخدام  (ح.د.ك) أثناء املس�ة الطويلة للجوالت التفاوضية، قام 

مجموعة من التكتيكات التفاوضية حسب املراحل والظروف التي كانت �ّر بها املفاوضات؛ فمع بداية  
وذلك من أجل كسب ثقة املقابل وإظهار  (أ.و.ك) سافة بينه وب� تقريب امل(ح.د.ك) املفاوضات حاول 

االحرتام واستخدام كل�ت طيبة واالبتعاد عن التصعيد اإلعالمي وغ�ها من الخطوات التي تدخل ضمن 
، إذ إنه حتى يف املواقف التي تتسم  )١( كسب الثقة واالحرتام املتبادلأحد أنواع التكتيكات وهي 

يحاول كل طرف الحصول عىل أفضل نتيجة يف نهاية املفاوضات، فإن كل طرف يسعى إىل أن  بالرصاع 
  .  )٢( يخفي الرصاع وأن يبث الثقة يف الطرف اآلخر. وهذا ما يحتاجه لكسب صفقة خاطفة

؛ وذلك تحت شعار "نحن رشكاء وأصدقاء ولنا  املشاركة يف العمل(ح.د.ك) تكتيك ك� استخدم 
شرتك"، ويف سبيل ذلك أدىل بعض مسؤويل الحزب بترصيحات من هذا القبيل يف  تأريخ من النضال امل

 اإلعالم ويف الجوالت التفاوضية األوىل.
وقد جاءت هذه التكتيكات ضمن اسرتاتيجيته التعاونية يف بداية املفاوضات لحمل الطرف اآلخر  

ن، إال أن هذه التكتيكات  عىل امليض قدما بتشكيل الحكومة برئاسة حزبه والتعاون يف هذا امليدا
  التفاوضية تغ�ت �رور الوقت وحسب متطلبات املوقف التفاويض. 

تكتيك  تغي� تكتيكاته وقدم مجموعة من اإلغراءات ضمن (ح.د.ك) ففي مرحلة أخرى، حاول 
، حيث أعلن عن استعداده لقبول مجموعة من طلبات (أ.و.ك)، وإعطاءهم رئاسة اإلغراء والجاذبية

الربملان ونائب رئيس اإلقليم وغ�ه من املناصب السياسية والوزارية التي كانت ضمن قا�ة مطالبات  
رشَط أن يكون لشخصية مقبولة  (أ.و.ك) ، فضالً عن استعداده ليكون منصب محافظ كركوك لـ (أ.و.ك)

    .)٣( (ح.د.ك)من جانب  
، أي التدرج يف الدخول إىل ملفات التفاوض وتشتيتها أي الفصل  تكتيك التدرجهذا باإلضافة إىل 

ب� ملف تشكيل الحكومة وملفي منصب محافظ كركوك ومنصب وزير العدل يف الحكومة االتحادية،  
  نظراً لعدم وجوج الثقة املتبادلة ب� الطرف�. 

وامل�طلة والتلكوء بالعملية التفاوضية،  لإلرساع يف تشكيل الحكومة  (أ.و.ك)ونتيجة لعدم استجابة 

 
) موقع دواروز، كيف سيكون تشكيل إقليم كوردستان املقبلة، متاح عىل اإلنرتنت، عىل املوقع اإللكرتو� اآل�:  ١(

https://www.dwarozh.net/ar/details.aspx?Jimare=42561target=%22_blank%22 
 .٢١٧، ص١٩٩٧) ينظر: د.السيد أم� شلبي، يف الدبلوماسية املعارصة، القاهرة،  عا� الكتب، ٢(
) موقع روداو، االتحاد الوطني يرفع سقف مطالبه يف مفاوضات تشكيل الحكومة مع الحزب الد�قراطي الكوردستا�،  ٣(

اآل�:   متاح عىل اإلنرتنت، عىل موقع روداو، عىل الرابط اإللكرتو�
http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/290320194  
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(ح.د.ك)  ، حيث قام تكتيك التهديد والرتغيباستخدام تكتيكات أخرى، السي� (ح.د.ك) إىل لجأ 
، وذلك بقيامه باستخدام الطرف الثالث ، ففي خطوة أخرى، قام (أ.و.ك)بخطوات استباقية للضغط عىل 

اسية مع حركة التغي� (الحزب الثالث يف اإلقليم حسب مقاعد الربملان) حول  بتوقيع اتفاقية سي
، وأعطى لهذا الحزب مناصب عدة دون الرجوع إىل (أ.و.ك)  )١( ٢٠١٩\شباط \١٨مشاركته يف الحكومة يف 

وكأنه هو صاحب كل املناصب يؤ� من يشاء ويتفق مع أي حزب سيايس آخر يريد أن يشارك يف  
الحكومة، وكانت هذه الخطوة سابقة خط�ة وصعبة بالنسبة لـ(أ.و.ك)، إذ تقع حركة التغي� جغرافياً  

، ولذلك كانت هذه االتفاقية التي وقعها (ح.د.ك) مع حركة التغي�  وسياسياً ضمن منطقة نفوذ (أ.و.ك)
تحقيق أهداف  (ح.د.ك) من خاللها �ثابة نقطة تحول يف مسار مفاوضات تشكيل الحكومة، إذ حاول 

يف تشكيل الحكومة وإيجاد بديل ورشيك له وتقليل وامتصاص  (أ.و.ك) عدة، أهمها تحجيم دور 
فضالً عن أنها كانت �ثابة رسالة   )٢( ىل أعىل نسبة من املناصبيف الحصول ع (أ.و.ك) ضغوطات 

بأنه قد حصل عىل أغلبية مريحة يف الربملان ويستطيع أن يخطو خطوات (أ.و.ك) تهديدية ضمنية لـ
  قانونية للبدأ بتشكيل الحكومة وال �كن االنتظار إىل األبد. 

دون حليفه األساس كخطوة تحذيرية   بانتخاب رئاسة الربملان من(ح.د.ك) ويف مرحلة أخرى قام 
أي جعل الطرف اآلخر يقبل ترصفك   األمر الواقع؛تكتيك (ح.د.ك) ، وبذلك فقد استخدم )٣( وجهت له

بوضعه أمام األمر الواقع، حيث مىض (ح.د.ك) بانتخاب هيئة رئاسة الربملان، والذي كان رئيسه من  
ك) كرئيس للربملان بصورة مؤقتة لح� عودة  حصة (أ.و.ك)، ولكن تم انتخاب (فاال فريد) من (ح.د. 

، وبذلك أصبحت خسارة )٤( (أ.و.ك) للحضور يف جلسات الربملان والقبول �ناصبه يف الربملان والحكومة
(أ.و.ك) من استمرار معارضته لهذه الخطوة أكرب من الخسارة التي قد تقع جرّاء عدم تقبله األمر 

  الواقع.
ول� يكون التكتيك أك� فاعلية رافقته وسائل ترغيبية بإعطاء بعض الوعود السخيّة، ويف هذه  

مثل إعطاء  (أ.و.ك) بتقديم تسهيالت سياسية وذلك باملوافقة عىل بعض مطالبات (ح.د.ك) اإلطار قام 
  وعد من خالل رئيس الحزب بحل مشكلة منصب محافظ كركوك بطريقة تريض الطرف� وزيادة حصة 

 
گ�یالن عباس، ڕەنگدان�وەی ب�رنام�کانی گۆڕان ل� ڕ�ک�وتنی پ�که�نانی کابین�ی  ) لالطالع عىل نص التفاقية انظر: ١(

ین�وەی�کی ب�وکراوەی ژوری تو�ژین�وەی سیاسی بزوتن�وەی گۆڕان،  سل��نی،  نۆی�می حکوم�تی ه�ر�مدا، تو�ژ
 . ٦، ال٢٠١٩ژوری تو�ژین�وەی سیاسی بزوتن�وەی گۆڕان، ئازاری

 ) ئارام محمود، م.س.ذ. ٢(
االخبارية   SNG) فرهاد عالء الدين، املشهد السيايس.. تشكيل حكومة إقليم هو اآلخر يصاب بعدوى التأخ�، موقع ٣(
   http://sngiq.net/wordpress/?p=173579ىل اإلنرتنت، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�: ع
) رئيس مؤقت للربملان، وذلك عىل الرغم من  ٢٠١٩/شباط/١٨) انتخب أعضاء برملان إقليم كردستان العراق يف (٤(

مقاطعة (أ.و.ك) بسبب خالفه مع (ح.د.ك)، وفازت (د.فاال فريد) مرشحة الحزب الد�قراطي الكردستا�، وهي أول  
ل لطيف شيخ عمر املتحدث باسم حزب االتحاد الوطني  ) صوتا. ويف هذا السياق، قا ٦٨امرأة ترأس الربملان �وافقة (

الكردستا� "من دون اتفاق سيايس موقع بيننا فإننا لن نشارك يف الجلسة الربملانية، وال عملية تشكيل الحكومة".  
 http://tinyurl.com/yyb49nd8) عىل الرابط اآل�: ١٩/٠٢/٢٠١٩ينظر:خرب نرشه موقع العربية نت يف (



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابعالعدد () لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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   .)١( يف الحكومة(أ.و.ك) 
، أي عند تع� املفاوضات أو الوصول إىل طريق مسدود، تّم  تكتيك تغي� املستوىهذا باإلضافة إىل 

إضافة شخصية أخرى أو أك� إىل وفده التفاويض، فقد بدأت املفاوضات من دون مشاركة املكلف  
بتشكيل الحكومة (مرسور البارزا�)، ولكنه يف الجوالت التفاوضية األخ�ة تم تعيينه كرئيس للوفد  

   وشجع الطرف اآلخر عىل امليض بجدية يف املفاوضات.  التفاويض، وهذا ما أثر نفسياً 
، وذلك بتنازله لـ(أ.و.ك) يف قضايا مفرتق الطرقفضالً عّ� سبق، فقد إلتجأ (ح.د.ك) إىل تكتيك 

إضافة منصب نائب ثان لرئيس اإلقليم ليكون من نصيب هذا الحزب، وذلك من أجل الحصول عىل  
يف القضايا األخرى بحجة أنه مادام �اىش معهم فيجب أن   أقىص ما �كن الحصول عليه من تنازالت

 يقابلوه يف منتصف الطريق. 
جاءت كل هذه التكتيكات من أجل تحقيق اسرتاتيجياته التفاوضية، ولكن � تكن هذه الخطوات  
�عزل عن خطوات (أ.و.ك)، بل أصبحت التفاعالت ب� الحزب� مستمرة من خالل الردود املتبادلة  

  ات التفاوضية للطرف� ومن خالل كل ما �لكانها من وسائل اإلعالم. بالتكتيك
  

  املطلب الثا� 
  االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية لالتحاد الوطني الكوردستا�  

ك� ذكر آنفاً، مرّت العملية التفاوضية لتشكيل حكومة اإلقليم �راحل صعبة، وشهدت مشاهد شّد  
باستخدام تكتيكات شتى يف إطار اسرتاتيجياته  (أ.و.ك) خاللها  وجذب واستغرقت جوالت عدة قام

التفاوضية من أجل الحصول عىل أعىل مكاسب ممكنة من خالل املفاوضات. سنحاول يف هذا املطلب  
  تسليط الضوء عىل أهم هذه اإلسرتاتيجيات والتكتيكات. 

  الفرع األول: االسرتاتيجيات التفاوضية لالتحاد الوطني الكوردستا� 
، وأدىل  منهج املصلحة املشرتكةمنذ البداية ضمن (أ.و.ك) عىل غرار (ح.د.ك)، كانت خطوات  

، حيث كان املوضوع التفاويض يهّم (ح.د.ك)مع  تعميق العالقةبترصيحات من شأنها أن تساهم يف 
عىل لسان كبار املسؤول�، أن  (أ.و.ك) الطرف� ومرتبط ارتباطاَ وثيقاَ باملصلحة املشرتكة للفريق�، إذ أكد  

قد�ة، وأن تسي� شؤون اإلقليم ال يكتب له النجاج إال بالتنسيق  (ح.د.ك) و(أ.و.ك) العالقات ب� 
قّوتان رئيستان يف تشكيل الحكومة وأن قاعدة الحكومة  ك) و(أ.و.ك) (ح.د.والتعاون ب� الحزب�، وأن 

هذه املرة تختلف عن الحكومة السابقة التي كانت تشارك فيها جميع القوى واألطراف السياسية يف  
  .)٢( اإلقليم

يف تشكيل الحكومة ينبغي أن  (أ.و.ك) عىل أن مشاركة  (أ.و.ك)مع ذلك أكدت املتحدث الرسمي لـ 

 
الصحفي للمتحدث� الرسمي� للحزب الد�قراطي الكوردستا� واالتحاد الوطني الكوردستا� بعد توقيع عىل  ) املؤ�ر ١(

االتفاق الثا� ب� الحزب�، متاح عىل اإلنرتنت عىل موقع روداو، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�:  
://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/0403201915https 

)، متاح عىل اإلنرتنت، عىل الرابط اإللكرتو�  ٢٥/١٠/٢٠١٨) مقابلة خاصة مع قوباد طالبا�، أجرته قناة الجزيرة يف (٢(
  https://tinyurl.com/y2er76lcاآل�: 
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١٢٦ 
  

وهذا ما أبرز الجانب التنافيس والرصاعي يف   .)١( أساس "الرشاكة الحقيقية" وليست "املشاركة"تكون عىل 
  عالقة الحزب�، وانعكس ذلك عىل س� املفاوضات لتشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان. 

بغية الحصول عىل   اسرتاتيجيات منهج الرصاعأنواع عدة من  (أ.و.ك) اتباعويف هذا السياق، حاول 
أعىل نسبة من املكاسب عىل مستوى إقليم كوردستان من جهة ومحافظة كركوك والحكومة الفدرالية  
من جهة أخرى، وعمل عىل جمع ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان مع ملفات أخرى أهمها 

، )٢(ن تجزءتهاانتخاب محافظ كركوك وشغل منصب وزارة العدل الفدرالية، وجعلها رزمة واحدة ال �ك
، نظراً لضعف  (ح.د.ك) ذلك�اًما أن تشكيل الحكومة ال تكتمل من دونه، وأدرك (أ.و.ك) إذ أدرك 

وألن (أ.و.ك)   مكانته ونفوذه يف مناطق محافظة السلي�نية ومحافظة حلبجة ومناطق كرميان، لذلك
مطالبه وامل�طلة يف تشكيل  درك هذا النقص �اماً، استغله يف مفاوضاته لتشكيل الحكومة برفع سقف أ 

  . )٣( الحكومة
وذلك من خالل استنزاف وقت الطرف   اسرتاتيجية االستنزاف أو اإلنهاك؛ك� استخدم (أ.و.ك) 

اآلخر عن طريق امل�طلة وتعويق العملية التفاوضية، بغية استنزاف وقت الطرف اآلخر دون الوصول 
بغية إنهاك (ح.د.ك) واستنزاف طاقاته، من أجل   إىل أي نتيجة. فضالً عن استنزاف جهد الطرف اآلخر 

إرضاخه والقبول �طالبات (أ.و.ك). ومن هذا املنطلق حاول منذ بداية املفاوضات املراهنة عىل عامل  
  (ح.د.ك).  الوقت وامل�طلة واستنزاف وقت الطرف املقابل، وعلم بأن التوقيتات ليس يف صالح  

يف بيان صحفي أذاعه املتحدث الرسمي  (ح.د.ك) و� يكن هذا خافيا عن الفريق املقابل فقد أعلن 
انتخاب رئيس االقليم، "إن االتحاد الوطني  (أ.و.ك) عقب مقاطعة نواب  ٢٠١٩\أيار\٢٨للحزب يف 

يف جدية  الكوردستا� كان هدفهم منذ بداية املفاوضات هو إضاعة الوقت وامل�طلة، وهذا جعلنا نشك 
  .)٤( ونيته العزوف عن العملية السياسية" (أ.و.ك)

املفاوضات كان من أجل كسب الوقت فقط، ومع ذلك   (أ.و.ك) يف وقد أشار البعض إىل أن مشاركة
كانت هناك إشارات أو تلميحات أو محاوالت لتشكيل إدارة جديدة من قبل (أ.و.ك) يف مناطق نفوذه  

  . )٥( تحقيق مطالبه كضغط أو تهديد لـ(ح.د.ك) باتجاه
نستنتج م� سبق أن كال الحزب� استخدما منهجي الرصاع والتعاون يف اسرتاتيجياتهم التفاوضية  
حيال بعضه� البعض؛ إذ الحزبان تجمعه� مصالح كث�ة، ومص� قوته� مرهون لحد اآلن بالعمل معاً،  

 
 حمود، م. س. ذ. ) ئارام  ١(
) انظر: درەومیدیا، چارەنوسی کابین�ی نۆی�م ب�سرتاوەت�وە ب� پار�زگای ک�رکوک�وە، مقالة تحليلية، متاح عىل  ٢(

 id=3014-e_detail?smarthttp://drawmedia.net/pagاإلنرتنت، موقع دروميديا، عىل الرابط اللكرتو� اآل�: 
و: مقابلة مع رزكار عىل، عضو املكتب السيايس لالتحاد   id=3797-http://drawmedia.net/page_detail?smartو

)، متاح عىل اإلنرتنت، موقع  ١٣/٥/٢٠١٩الوطني الكوردستا�، أجراه معه القسم الكوردي من إذاعة صوت أمريكا يف (
VOA:عىل الرابط اإللكرتو� اآل� ،https://www.dengiamerika.com/a/iraq/4914791.html   

 ) فرهاد عالء الدين، تشكيل حكومة إقليم كوردستان..، م.س.ذ.  ٣(
)، متاح عىل اإلنرتنت، موقع دروميديا، عىل الرابط  ٢٨/٥/٢٠١٩) بيان صحفي للحزب الد�قراطي الكوردستا�، يف (٤(

  http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=3898اإللكرتو� اآل�: 
  com/y5h4asqv://tinyurl.https) ينظر: موقع األهايل، عىل اإلنرتنت، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�: ٥(
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عمل يف جبهة املعارضة، ولذلك حاول كل  وال يستطيع أي منه� أو باألحرى ال �لكان الثقة املتبادلة لل 
طرف استنفاذ كل السبل واستخدما كل ما أوتيا من إمكانيات وقدرات وخربات سابقة يف املفاوضات  
الزدياد حصتهم أو مكاسبهم يف الحكومة، نظراً لبقاء العقلية السائدة لحّد اآلن بأن بقاء النفوذ والقوة 

ساتية يف اإلقليم � تستقّر بعد، وال�تلك اإلقليم دستوره الخاص،  مرهون بالبقاء يف الحكومة، ألن املؤس 
  ك� أن معا� الد�قراطية ليست سليمة. 

  

  الفرع الثا�: التكتيكات التفاوضية لالتحاد الوطني الكوردستا� 
لتشكيل الحكومة ب� الفينة واألخرى، وذلك  (ح.د.ك) يف مفاوضاتها مع (أ.و.ك) تغ�ت تكتيكات  

حسب املوقف التفاويض واملجاالت التفاوضية التي كانت تدرك بأنها تعود عليه �كاسب تفاوضية،  
استخدام أك� من نوع واحد من التكتيكات التفاوضية بحذر؛ ففي بداية املفاوضات  (أ.و.ك) وحاول 

واملسؤولية املشرتكة لحفظ األمن واالستقرار يف اإلقليم،   (ح.د.ك)مع  صداقته وتعاونه عىل (أ.و.ك) أكد 
، وهذا كنوع  )١( ك� أكد عىل التأريخ املشرتك يف حكم اإلقليم م� يجعلهم رشكاء اسرتاتيجي� وحقيقي�

  وإيجاد أرضية مشرتكة لبدء املفاوضات.  تكتيك لكسب ثقة املقابل واالحرتام املتبادلمن 
من خالل   بوضع العراقيل وامل�طلةليبدأ (أ.و.ك) كتيك التفاويض لــإال أنه رسعان ما تغ� الت 

إشغال الطرف اآلخر بجوالت تفاوضية طويلة ومتسلسلة، يتم خاللها التغ� يف املواقف واآلراء، بغية  
الوصول إىل معلومات �كنه من معرفة املجاالت التي �تلك فيها ميزات تنافسية م� يجعله يقوم  

  ضية، ويف هذا السياق قام �ناورات تفاوضية تعود عليه بالنفع ويستطيع فهم حيثيات العملية التفاو 
بتغي� مطالبه يف اللحظات األخ�ة ورفع سقف مطالبه ويف بعض األحيان حتى بعد توقيع االتفاقيات  
والتفاه�ت، بغية الحصول عىل مكاسب جديدة باستغالل ضيق وقت الفريق املقابل وضعف نفوذه  

  .  )٢(يف املناطق التي يسيطر عليها
عىل منح (أ.و.ك) ست وزارات يف الحكومة، رفع االتحاد سقف مطالبه  فمثالً بعد موافقة (ح.د.ك) 

) من مناصب مجلس أمن إقليم ٪٥٠فقد أدرج (أ.و.ك) املطالبة بـ( .�فاوضات توزيع املناصب 
والوزارات  .كوردستان إضافة إىل منصب نائب وزير ال�وات الطبيعية، وهيئة االستث�ر إىل قا�ة مطالبة

لد�قراطي عىل منحها لالتحاد الوطني هي: وزارة البيشمركة، الصحة، الزراعة،  التي وافق الحزب ا
هذا إىل جانب منصب رئيس برملان كوردستان إضافة إىل   .التعليم العايل، الشهداء واملؤنفل�، التخطيط

 
) للمزيد انظر: املؤ�ر الصحفي للمتحدث الرسمي لالتحاد الوطني الكوردستا� والحزب الد�قراطي الكوردستا� يف  ١(
)، متاح عىل موقع روداو، عىل الربط اإللكرتو� التايل:  ٢٠١٩\١\١٤(

http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/140120196  .ومقابلة مع قباد طالبا�، م.س.ذ 
) للمزيد انظر: موقع روداو الخربي، االتحاد الوطني يرفع سقف مطالبه يف مفاوضات تشكيل الحكومة مع الحزب  ٢(

وخليج   http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/290320194الد�قراطي، متاح عىل الرابط اإللكرتو� اآل�:
اونالين، الخالف حول حكومة كردستان العراق يدفع بارزا� لالنفراد بالسلطة، متاح عىل الرابط اإللكرتو� اآل�:  

http://khaleej.online/L48dw4  
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  . )١( نائب رئيس الحكومة
 صقر والح�مة؛ تكتيك الأن يخطو خطواته ضمن تكتيك جديد وهو (أ.و.ك) إىل جانب ذلك حاول 

ومع أن الخطوة كانت مردودة  (ح.د.ك)، إذ قام بخطوة غ� مسبوقة وهي تغي� وفده التفاويض مع 
إال أنه كانت �ثابة رسالة تحذيرية وعدم الرضا من قبله تجاه املعاملة التي كانت  (ح.د.ك) من قبل 

_ �ثل شخصيات ُعرفوا بأنهم  ٢، وكان معظم أعضاء الوفد_ انظر الجدول رقم (ح.د.ك)تقلقها من قبل 
لديهم وجهات نظر متشددة إىل حّد ما وغ� مرغوب� إىل حّد كب� من الطرف اآلخر، حتى إن البعض  
قال عنها بأنها وفد لالاتفاق والتفاوض أك� منها وفد تفاويض بغرض الوصول إىل اتفاق، مع وجود بعض  

. و�كن تحليل  )٢( ددة ضمن تشكيلة الوفدالشخصيات �كن أن نقول عنها بأنها شخصيات غ� متش
بأنها نوع من التكتيك حاول من خاللها إظهار نوع من الضغط عىل الفريق   (أ.و.ك) هذه الخطوة لـ

  املقابل للحصول عىل تساهالت أو تنازالت. 
، وذلك بتأخ� اإلجابة عىل  تكتيك التسويف أو الصمت املؤقتويف بعض األحيان حاول من خالل 

وبالتايل امل�طلة وعرقلة س�   مبادرات (ح.د.ك)، إليجاد فرصة للتفك� ودراسة مغزى املبادرة وأهدافه، 
وذلك بانسحابه يف   تكتيك اإلنسحاب الظاهري؛العملية التفاوضية. حتى يف أحيان أخرى لجأ إىل 

  تكتيك املفاجأة لحظات حاسمة من أجل الحصول عىل تنازالت من خصمه. ويف ذلك مزج ب� هذا وب� 
من جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان  ليفاجىء الطرف اآلخر �وقفه التفاويض؛ من خالل انسحابه 
)، بحجة عدم حسم تحديد  ٢٠١٩/أيار/٢٨(نيج�فان الربزا�) يف الدقائق األخ�ة يف برملان كوردستان يف (

شخص من ب� من رشحهم (أ.و.ك) ملنصب محافظ كركوك من قبل (ح.د.ك) وعدم التزامه باالتفاق  
تنصل من االتفاقيات وعدم التزام بها. وعىل إثر ذلك املوقع حول ذلك. وتبادل الطرفان اتهامات بـال

. ولذلك انتخب برملان كوردستان نيج�فان بارزا�  )٣( نرش (ح.د.ك) نص االتفاقية املوقعة بينه� وملحقها
  ) صوتاً.١١١) صوتاً فقط من أصل (٦٨رئيسا جديدا لـ "إقليم كردستان"، بـ(

توى اإلقليم وبغداد واملناطق املتنازع عليها،  ويف محاولة أخرى لربط ملفات التفاوض عىل مس
السي� وأن كركوك يعد من مناطق نفوذه من جهة ويعد هذا الحزب نفسه مستحقا ألخذ منصب وزارة  

تكتيك  العدل يف بغداد وكان يطالب �عاونة ومصادقة (ح.د.ك) عىل مطالبه بهذا الخصوص، استخدم 
قة بالصفقة حتى ال يتم إرجاء شئ معلق بعد توقيع العقد.  ؛ أي تجزئة القضايا املتعلالتصنيف الفئوي

  وأخذوا ض�نات بهذا الخصوص. 
وقام (أ.و.ك) بتقديم مرشحيه للحكومة بعد أن حرضوا جلسة اليم� القانونية لرئيس اإلقليم  
كاعرتاف ضمني به، بعد مقاطعتهم النتخابه، م� أضعف موقف (أ.و.ك) التفاويض، ويف  

 
 https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/290320194او اإللكرتو� عىل الرابط اآل�: ) خرب نرشه موقع رود ١(
) نامق رسول وآخرون، يةكيَتي وثار� وةفدي دانوسانكاريان طؤِري، تقرير تحلييل عىل موقع دروميديا، متاح عىل  ٢(

  http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=3392نت، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�: اإلنرت 
) عىل الرابط اآل�:  nasnews) للمزيد ولالطالع عىل نص االتفاق املنشور وملحقه ينظر: خرب نرشه موقع (٣(

http://tinyurl.com/y649zuke 
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)، وبعد يوم واحد ويف  ١م منح الثقة للحكومة بأصوات جميع الكتل املتحالفة( ) ت٢٠١٩/�وز/١٠(
) اتفق (ح.د.ك) و(أ.و.ك) عىل مرشح واحد لشغل محافظ كركوك وإنهاء مشكلة وزارة  ٢٠١٩/�وز/١١(

  . )٢( العدل االتحادية بحسمه لـ(أ.و.ك)
تشكيل حكومة اإلقليم وأنه  درك موقعه املحوري يف (أ.و.ك) أ من مجمل ما سبق �كن القول بأن 

ال �كن تجاوزه أو إه�له، ألنه �تلك ورقة ضغظ وهي امتالكه ملناطق نفوذ واسعة وقوات مسلحة،  
فضالً عن مساندات إقليمية (السي� إيران)، فضالً عن عامل الوقت الذي � يكن يف صالح الفريق 

عطيات الواقع، وذلك ضمن مناهج  املقابل، عليه قام بخطوات تفاوضية تتصف بالتمهل وقراءة م 
واالسرتاتيجيات   (ح.د.ك)اسرتاتيجية وتكتيكات تفاوضية متنوعة، إال أن املوقف التفاويض (القوي) لــ 

يف مفاوضاتها صعبة وغ� مجدية يف بعض   (أ.و.ك)والتكتيكات التي كان يستخدمها، جعل من مهمة 
، منها  (أ.و.ك)طريق تشكيل الحكومة بدون يخطو بعض الخطوات يف  (ح.د.ك)األحيان، م� جعل من 

(اتفاقه مع حركة التغي�، انتخاب هيئة رئاسة الربملان، تعديل قانون رئاسة اإلقليم، انتخاب رئيس  
  االقليم). 

(ح.د.ك)، وكانت أحد أهم العوامل التي يبني  وإذا كانت ورقة عامل الوقت � تكن يف صالح 
  ، بل أصبح تكتيكاته، إال أنه أصبح ليس بال فائدة وحسب لـ(أ.و.ك)(أ.و.ك) عليها اسرتاتيجياته ويقوم ب 

سالحاً ووسيلة ضغط بيد الطرف املقابل يف مفاوضات تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد انتخاب رئيس 
) وتكليفه (مرسور مسعود البارزا�) لتشكيل الحكومة يف  ٣)(٢٠١٩/أيار/٢٨اإلقليم يف (

) يوماً لتقديم حكومته للربملان لنيل الثقة _التي  ٣٠امه مدة (. حيث كان أم)٤()٢٠١٩/حزيران/١١(
ضمنتها (ح.د.ك) من خالل كتلته الربملانية وتحالفاته مع التغي� واملكونات وبعض القوائم األخرى_ م�  
جعل من (أ.و.ك) أن يتدارك املوقف وأن يحاول الحصول عىل ما �كن الحصول عليه، السي� بعد أن  

لتفاوض من جديد حول تشكيل الحكومة وأن أية مواضيع أخرى _السي� ملفي محافظ  رفض (ح.د.ك) ا
كركوك ووزارة العدل االتحادية_ تجري املفاوضات حولها بعد تقديم مرشح� للوزارات وتشكيل 

 
) صوت أمريكا، برملان إقليم كوردستان �نح الثقة للحكومة، متاح عىل اإلنرتنت، عىل موقع صوت أمريكا، عىل الرابط  ١(

   https://www.dengiamerika.com/a/kurdistan/4994257.htmlاإللكرتو� اآل�: 
ت أمريكا، االتحاد والبار� يتفقون عىل مرشح لشغل منصب محافظ كركوك، متاح عىل اإلنرتنت، عىل موقع  ) صو ٢(

-https://www.dengiamerika.com/a/iraq-kurdistanصوت أمريكا، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�: 
kirkuk/4996198.html وجاء اإلعالن عن اسمه   .اتفق الحزبان عىل ترشيح (طيب جبار)، ملنصب محافظ كركوك

) أي بعد يوم واحد من منح الثقة للكابينة التاسعة،  ٢٠١٩/�وز/١١كمرشح لقا�ة التآخي يف مجلس محافظة كركوك، يف (
) عىل الرابط  kirkuknowقع (وذلك عقب انتهاء اجت�ع وفد الحزب�. خرب نرشه مو 

 http://tinyurl.com/yy2qxfdcاآل�:
) شبكة روداو الخربية، انتخاب رئيس إقليم كوردستان، عىل موقع شبكة روداو الخربية، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�:  ٣(

https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/280520191  
) الخربية، برملان كوردستان يرسل كتاب تكليف مرسور البارزا� إىل الرئاسة للمصادقة عليه،  Kudistan24) موقع (٤(

-https://www.kurdistan24.net/ar/news/d767043e-c67c)، عىل الرابط اإللكرتو� اآل�: Kudistan24عىل موقع (
480a-9a6b-a062d7b2b2dd 
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  حكومة اإلقليم. 
)  ٢٠وبعد مفاوضات شاقة شهدت والدة الكابينة التاسعة للحكومة والدة عس�ة وتألفت من (

وزيراً وثالثة وزراء إقليم، وكان منصب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان و الوزارات اآلتية 
(الداخلية، ال�وات الطبيعية، العدل، الصحة، الرتبية، األوقاف والشؤون الدينية، الكهرباء، البلديات 

اإلقليم ونائب   والسياحة، ووزير إقليم) من حصة (ح.د.ك) يف الحكومة، باإلضافة إىل منصبي رئيس
رئيس الربملان، ونال (أ.و.ك) منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان والوزارات اآلتية: (التعليم  
العايل والبحث العلمي، الزراعة واملوارد املائية، البشمركة، الثقافة والشباب، التخطيط، ووزير إقليم)،  

  ان. هذا باإلضافة إىل نائب لرئيس اإلقليم ومنصب رئيس الربمل
إذاً، استخدم (أ.و.ك) الكث� من التكتيكات التفاوضية للوصول إىل غايته من التفاوض يف تشكيل  
الحكومة، وكان الرّد متبادالً بينه وب� (ح.د.ك) يف طرح التكتيكات، سواء يف الجلسات التفاوضية أو  

  الوسائل األخرى. خارج غرف التفاوض من خالل الترصيحات اإلعالنية أو من خالل 
نستنتج من كل ذلك، أن الحزب� لجئا إىل كث� من االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية بغية   

الوصول إىل أهدافهم وغاياتهم من بقاء السيطرة والنفوذ بنسب متفاوتة يف الكابينة التاسعة لحكومة  
لحكومة، والذي تأخر كث�اً، إذ �  إقليم كوردستان، وكان الشعب هو املترضر األكرب من تأخ� تشكيل ا

  تُحرتم التوقيتات املحددة إلجراءات تشكيل الحكومة. 
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  االستنتاجات  
من خالل البحث، ويف ضوء فرضيته الرئيسة، وبعد التحليل والتمحيص �كن إدراج أهم  

  االستنتاجات التي تّم التوصل إليها: 
بدأت مفاوضات تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ب� الحزب� الرئيس� يف   .١

بصفته الفائز الثا� يف انتخابات برملان  (أ.و.ك)باعتباره الفائز األول، و (ح.د.ك)إقليم كوردستان، 
بلة ومسار  كوردستان، يف ظل ظروف داخلية وإقليمية ودولية غ� مستقرة، لتحديد شكل الحكومة املق

 ). ٢٠١٧/�وز/٢٥السياسة يف ظل أول انتخابات بعد عملية االستفتاء التي جرت يف (
السيطرة عىل مجريات املفاوضات، ليكون صاحب املبادرة وصاحب الحكومة؛   (ح.د.ك)حاول  .٢

يعطي ملن يريد املشاركة، وذلك من خالل تطبيقه ملجموعة من االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية؛  
مها اسرتتيجية تطوير التعاون الحايل ضمن منهج املصلحة املشرتكة واسرتتيجية التشتيت وإحكام  أه

السيطرة واسرتاتيجية الغزو املنظم ضمن منهج الرصاع. فضالً عن استخدام مجموعة من التكتيكات  
ل وتكتيك  التفاوضية للوصول إىل اسرتاتيجياته التفاوضية، لعل أهمها كسب الثقة واالحرتام املتباد 

 التهديد والرتغيب واإلنذار النها�. 
(أ.و.ك)، عىل الرغم من أن نسبة مقاعده يف الربملان أقل من نصف عدد مقاعد (ح.د.ك)  أما   .٣

حاول أن يجد مجاالً للحركة ولفرض رشوطه والحصول عىل أعىل  حسب نتائج االنتخابات، إال أنه 
بعض االسرتاتيجيات والتكتيكات   (ح.د.ك) لة مع مكاسب ممكنة، حيث استخدم أثناء مفاوضاته الطوي

التفاوضية، أهمها اسرتاتيجية االستنزاف أو اإلنهاك ضمن منهج الرصاع، فضالً عن بعض التكتيكات 
التفاوضية منها تكتيك كسب الثقة واالحرتام املتبادل وتكتيك الصقر والح�مة وتكتيك وضع العراقيل  

 لكسب الوقت. 
يلة وشد وجذب ومناخ تفاويض تخللته مهاترات إعالمية وتجاذبات بعد جوالت تفاوضية طو .٤

عىل مبتغاه وهو حشد التأييد   (ح.د.ك)سياسية ونفسية ب� الطرف� توصل الطرفان إىل االتفاق، حصل 
ملرشحيه لرئاسة اإلقليم والحكومة مع اإلبقاء عىل مناصب مهمة أبرزها وزارة الداخلية وال�وات  

الخارجية وأك� مكاتب الحكومة يف الخارج ويف املؤسسة األمنية وغ�ها من   الطبيعية والعالقات
أك�يتها وزارات أقل سيادية ومناصب خدمية  (أ.و.ك)املناصب االسرتاتيجية، وأن ما حصل عليه 

أدرك يف النهاية دوره املتواضع يف العملية السياسية عامة، ويف الحكومة   (أ.و.ك)ومرفقية، إال أن 
عىل وجه الخصوص، وحاول تدارك الوضع �قاطعته انتخاب رئاسة اإلقليم، إال أن الوقت الذي  الجديدة 

كان يف صالحة أصبح ضده يف نهاية املطاف، وأن إجرائات تشكيل الحكومة استمرت حسب التوقيتات  
ومة  القانونية وبالتايل حاول أن يلحق بالركب. وهكذا توصل الطرفان إىل اتفاق عام حول تشكيل الحك 

 ك� اتفقا عىل تحديد شخص مع� يَريض به الطرفان ملنصب محافظ كركوك. 
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  الجداول: 
  ) ١الجدول رقم ( 

  ) لربملان إقليم كوردستان ٢٠١٩/أيلول/٣٠نتائج القوائم الفائزة يف انتخابات ( 

  عدد املقاعد   عدد االصوات   رقم القا�ة   اسم القا�ة املشاركة  ت

  ٢١  ٣١٩٩١٢  ١٠٥  الكوردستا� االتحاد الوطني    ١

  ٥  ٧٩٩١٢  ١١٩  نحو اإلصالح   ٢

  ١  ١٥٤٣٤  ١٢٧  رسدم   ٣

  ٨  ١٢٧١١٥  ١٣٤  حركة الجيل الجديد   ٤

  ١٢  ١٨٦٩٠٣  ١٤٨  حركة التغي�   ٥

  ١  ٨٠٦٣  ١٦٤  آزادي   ٦

  ٤٥  ٦٨٨٠٧٠  ١٨٣  الحزب الد�قراطي الكوردستا�   ٧

  ٧  ١٠٩٤٩٤  ١٩٤  الج�عة اإلسالمية   ٨

  ٢  ٣٣١٨  ٢١٥  التنمية الرتك�� حزب    ٩

  ١  ٨٨٥  ٢٢٤  قا�ة امللة   ١٠

  ١  ٣١٢٥  ٢٥٨  حزب اإلصالح الرتك��   ١١

  ١  ١٥٤٥  ٢٧٢  الجبهة الرتك�نية  ١٢

  ١  ٢٦٢٦  ٣٠٦  قا�ة الرافدين   ١٣

  ١  ٢٩٦٣  ٣٤٤  مجلس الشعبي الكلدا� الرسيا� اآلشوري  ١٤

  ٣  ٨٠٨٨  ٣٦٨  تحالف االتحاد القومي   ١٥

  ١  ٦١٥  ٤٩٧  فاهيك ك�ل رسانيان  ١٦

ملوقع الرسمي للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء القليم كوردستان، عىل اإلنرتنت، عىل الرابط  ا املصدر: 
 http://www.khec.krd/Details.aspx?jimare=629اإللكرتو� اآل�: 

   



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابعالعدد () لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٣٣ 
  

  
  ) ٢الجدول رقم ( 

  تشكيلة الوفد التفاويض للحزب� بعد تغي�ها 

  الوفد التفاويض لـ(ح.د.ك)   الوفد التفاويض لـ(أ.و.ك)   

  ك�ل كركو� (عضو املكتب السيايس، رئيس الوفد)   ع�د أحمد (عضو املكتب السيايس، رئيس الوفد)   ١

  كاكةم� نجار (عضو املكتب السيايس)  رفعت عبدالله (عضو املكتب السيايس)  ٢

  عىل حس� (عضو الهيئة القيادية)   رزكار عىل (عضو املكتب السيايس)  ٣

  دلشاد شهاب(عضو الهيئة القيادية)   عدنان حمة مينة (عضو الهيئة القيادية)  ٤

  هورامي(عضو الهيئة القيادية) هيمن   شاالو كورست رسول(عضو الهيئة القيادية)  ٥

  فرست صويف (عضو الربملان سابقاً)  الهور شيخ جن�(عضو الهيئة املركزية)   ٦

    بافل طالبا� (نجل جالل الطالبا�)   ٧

  املصدر: 

نامق رسول و ئ�وانیرت، ی�ک�تی و پارتی وەفدی دانوسانیان گۆڕی، راپۆرت�کی شیکاریی� ل�س�ر ما�پ�ڕی  
 درەومیدیا، ل�س�ر ئ�م ب�ست�رە ئ�لکرتۆنیی� :  

http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=3392 

   



  يف مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة )ك.و.ا( و ـ(ح.د.ك)االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية ل

١٣٤ 
  

  قائمة المراجع والمصـادر 

 املراجع العربية:  -
  أوالً: املعاجم:

، استانبول  ٢-١إبراهيم مصطفى وآخرون (إخراج)، مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ج .١
  . ١٩٨٩تركية،  دار الدعوة،  –

  
  ثانياً: الكتب: 

بحوث،  د. أحمد فهمي جالل، مهارات التفاوض، القاهرة، مركز التطوير دراسات العليا وال  .٢
 .٢٠٠٧جامعة القاهرة، -كلية الهندسة

د. حسن محمد وجيه، مقدمة يف علم التفاوض اإلجت�عي والسيايس، سلسلة عا� املعرفة    .٣
 . ١٩٩٤)، الكويت،  املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ١٩٠(

 .١٩٩٧د.السيد أم� شلبي، يف الدبلوماسية املعارصة، القاهرة، عا� الكتب،  .٤
 . ٢٠١٨لبنان، دار النرص، -د.صائب عريقات، عنارص التفاوض ب� عيل وروجر فيرش، ب�وت  .٥
صالح محمد عبد الحميد، فن التفاوض والدبلوماسية، القاهرة، مؤسسة طيبة للنرش   .٦

 .٢٠١٢والتوزيع، 
 . ٢٠١٨طارق حمو، دراسات يف فن التفاوض، بوخوم /املانيا،  املركز الكردي للدراسات،  .٧
 . ١٩٨٥لبكري، العالقات الدبلوماسية والقنصلية، الكويت، دار الرشاع للنرش، د.عدنان ا .٨
، بغداد، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  ٦د.عصام العطية، القانون الدويل العام، ط  .٩

 . ٢٠٠٦جامعة بغداد، 
 .١٩٩٢د.فاضل ز� محمد، الدبلوماسية يف عا� متغ�، مكتبة السنهوري، بغداد،  .١٠
راهيم اس�عيل، البعد النفيس للتفاوض، االسكندرية، مركز االسكندرية للكتاب،  د.نبية اب .١١

٢٠٠٧. 
 . ٢٠٠٣د. محسن أحمد الخض�ي، مباديء التفاوض، القاهرة، مجموعة النيل العربية،  .١٢
  

  ثالثاً: الرسائل والبحوث العلمية: 
السلي�نية، مجلة جامعة  د.دانا عيل صالح، أثر لغة الجسد يف املفاوضات السياسية،  .١٣

 . ٢٠١٥، أيلول ٤٨، العدد Bالسلي�نية/ القسم/
اإليرانية حول  –د. رشيد ع�رة الزيدي و دانا عىل صالح، اسرتاتيجيات التفاوض األوروبية  .١٤

، كانون األول  ٢، املجلد ٢الربنامج النووي اإليرا�، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد 
٢٠٠٩. 

 ر�ة، التفاوض ودوره يف تفعيل عملة البيعة، رسالة ماجست� غ� منشورة، الجزائر، كاييل .١٥
 .٢٠١٤مقدمة إىل كلية العلوم االقتصادية يف جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،  



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابعالعدد () لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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  رابعاً: املراجع اإللكرتونية: 

  الكتب:  -
بط اآل�:  . عىل الرا٢٠١١د.محمود عبدربه العجرمي، الدبلوماسية (النظرية وامل�رسة)،  .١٦

http://cutt.us/Awf8P 
د.نوربرت روبرس (محرر)، أسس تيس� الحوار، ت: حكيـم عـز الديـن وديانـا أبـي عبـود   .١٧

https://www.berghof-، متوفر عىل الرابط اآل�: ٢٠١٥ؤسسـة ب�غهـوف، برليـن، أملانيـا، `عيسـى، م
foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/20180514_facilita

.pdftion_manual_arabic  

  مواقع رسمية:  -
املوقع الرسمي للمفوضبة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء إلقليم كوردستان، عىل   .١٨

  http://www.khec.krd/Details.aspx?jimare=629االنرتنت، عىل الرابط االلكرتو� التايل: 

 البحوث والدراسات واملقاالت: -
راء الشمري، أكثم سيف الدين، القوات العراقية تحكم السيطرة عىل كركوك بعد ساعات ب .١٩

من املعارك، موقع العر� الجديد، عىل االنرتنت، عىل الرابط االلكرتو� التايل:  
https://tinyurl.com/yxqmnn6l   

التفاوض للمدير القائد، االكاد�ية الربيطانية  –بيدر عايص الراوي، فن الحياة داخل املؤسسة  .٢٠
للتعلىم املفتوح، متاح عىل االنرتنت عىل الرابط االلكرتو� التايل: 

s/negotiation.pdfPaper-https://www.abahe.uk/Research  
. دراسة منشورة يف  ٢٠٠٦حسان خرض، التفاوض: مقدمة، املعهد العر� للتخطيط، أبريل  .٢١

http://www.arab-اإلنرتنت عىل الرابط اآل�: 
1.pdf-/1/2007/21_C33api.org/images/training/programs 

خليج أونالين، الخالف حول حكومة كردستان العراق يدفع بارزا� لالنفراد بالسلطة، متاح   .٢٢
  http://khaleej.online/L48dw4عىل الرابط االلكرتو� التايل: 

يف القانون الدويل، بحث منشور عىل  املفاوضات لحل املنازعات الدولية سمر أبوركبة،  .٢٣
االنرتنت عىل موقع دنيا الوطن، متاح عىل الرابط االلكرتو� اآل�:  

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/05/24/228599.html 
شبكة روداو الخربية، انتخاب رئيس اقليم كوردستان، عىل موقع شبكة روداو الخربية، عىل   .٢٤

  https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/280520191الرابط االلكرتو� التايل: 
قون عىل مرشح لشغل منصب محافظ كركوك، متاح عىل  صوت أمريكا، االتحاد والبار� يتف .٢٥

االنرتنت، عىل موقع صوت امريكا، عىل الرابط االلكرتو� التايل: 
kirkuk/4996198.html-kurdistan-https://www.dengiamerika.com/a/iraq  

وت أمريكا، برملان اقليم كوردستان �نح الثقة للحكومة، متاح عىل االنرتنت، عىل موقع  ص .٢٦
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صوت امريكا، عىل الرابط االلكرتو� التايل:  
https://www.dengiamerika.com/a/kurdistan/4994257.html 

سلي�ن الوادي، املفاوضات.. التعريف ولغات التواصل، الحوار املتمدن، العدد   عبدالحكيم .٢٧
، متاح عىل االنرتنت عىل املوقع االلكرتو� اآل�: ١٦/٦/٢٠١٣، ٤١٢٥

9&r=0http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36450 
فرهاد عالء الدين، املشهد السيايس.. تشكيل حكومة إقليم هو اآلخر يصاب بعدوى التأخ�،   .٢٨

االخبارية عىل االنرتنت، عىل الرابط االلكرتو� التايل:  SNGموقع 
http://sngiq.net/wordpress/?p=173579  

الدين، تشكيل حكومة إقليم كوردستان: عملية بطيئة بشكل خط�، مقال منشور  فرهاد عالء  .٢٩
عىل موقع معهد واشنطن لسياسة الرشق األد�، متاح عىل املوقع االلكرتو� التايل:  

-a-krg-the-https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/forming
process-slow-perilously  
) الخربية، برملان كوردستان يرسل كتاب تكليف مرسور البارزا� إىل  Kudistan24موقع (  .٣٠

)، عىل الرابط االلكرتو� التايل: Kudistan24الرئاسة للمصادقة عليه، عىل موقع ( 
a062d7b2b2dd-9a6b-480a-c67c-https://www.kurdistan24.net/ar/news/d767043e 

   y5h4asqv/https://tinyurl.comموقع األهايل، عىل االنرتنت، عىل الرابط االلكرتو� التايل:  .٣١
موقع دواروز، كيف سيكون تشكيل إقليم كوردستان املقبلة، عىل املوقع االلكرتو� التايل:   .٣٢

561target=%22_blank%22https://www.dwarozh.net/ar/details.aspx?Jimare=42 
موقع روداو الخربي، االتحاد الوطني يرفع سقف مطالبه يف مفاوضات تشكيل الحكومة مع   .٣٣

الحزب الد�قراطي، متاح عىل الرابط االلكرتو� 
  http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/290320194التايل:

ات تشيل الحكومة مع الحزب  موقع روداو، االتحاد الوطني يرفع سقف مطالبه يف مفاوض .٣٤
الد�قراطي الكوردستا�، متاح عىل االنرتنت، عىل موقع روداو، عىل الرابط االلكرتو� التايل:  

http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/290320194 ٢٠١٩\٦\٣ريخ الزيارة تا. 

 خطابات وترصيحات ومقابالت: -
)، موقع دروميديا، عىل الرابط  ٢٠١٩\٥\٢٨بيان صحفي للحزب الد�قراطي الكوردستا�، يف ( .٣٥

  id=3898-http://drawmedia.net/page_detail?smartااللكرتو� التايل: 
ترصيح صحفي لهوشيار سيوييل مسؤول العالقات الخارجية للحزب الد�قراطي الكوردستا�،   .٣٦

   https://tinyurl.com/y42ey4ggمتاح عىل االنرتنت، عىل املوقع االلكرتو� التايل: 
خطاب مسعود بارزا� رئيس الحزب الد�قراطي الكوردستا� من خالل الرابط االلكرتو�   .٣٧
املؤ�ر الصحفي للمتحدث�   https://www.youtube.com/watch?v=FPcDW7Gp5mAالتايل: 

الرسمي� للحزب الد�قراطي الكوردستا� واالتحاد الوطني الكوردستا� بعد توقيع عىل االتفاق الثا�  
عىل موقع روداو، عىل الرابط االلكرتو� التايل: ب� الحزب�، متاح عىل االنرتنت، 



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابعالعدد () لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/0403201915 
، متاح عىل االنرتنت، عىل املوقع  ٢٤مرسور بارزا�، ترصيح صحفي لقناة كوردستان  .٣٨

8d37-41d4-a946-https://www.kurdistan24.net/ar/news/adad2390-االلكرتو� التايل: 
4aed3d7f80b9  

)، متاح عىل موقع  ٢٠١٨\١٠\٢٥مقابلة خاصة مع قوباد طالبا�، أجرته قناة الجزيرة يف ( .٣٩
 https://tinyurl.com/y2er76lc الجزيرة عىل االنرتنت، عىل الرابط االلكرتو� التايل:

مقابلة مع رزكار عىل، عضو املكتب السيايس لالتحاد الوطني الكوردستا�، أجراه معه القسم   .٤٠
، عىل الرابط  VOA)، متاح عىل االنرتنت، موقع ٢٠١٩\٥\١٣الكوردي من إذاعة صوت أمريكا يف (

 //:www.dengiamerika.com/a/iraq/4914791.htmlhttpsاإللكرتو� التايل:
مقابلة مع فاضل م�ا� سكرت� الحزب الد�قراطي الكوردستا�، اجرته القسم العر� يف   .٤١

شبكة اخبار روداو، متاح عىل االنرتنت، عىل املوقع الرسمي لروداو، عىل الرابط االلكرتو� التايل:  
06112018http://www.rudaw.net/arabic/interview/   مقابلة مع فاضل م�ا� سكرت� الحزب

 الد�قراطي الكوردستا�، متاح عىل االنرتنت، عىل املوقع هكار نت، عىل الرابط االلكرتو� التايل: 
 http://www.hekar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=15323  

املؤ�ر الصحفي للمتحدث الرسمي لالتحاد الوطني الكوردستا� والحزب الد�قراطي   .٤٢
 )، متاح عىل موقع روداو، عىل الربط االلكرتو� التايل: ٢٠١٩\١\١٤الكوردستا� يف (

http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/140120196.تاريخ الزيارة ٨\٦\٢٠١٩  

 املراجع الكوردية (س�رچاوە کوردیی�کان): -
 أوالً: الكتب:

د.دانا علی صالح ب�رزنجی، دەروازەی�ک بۆ پ�یوەندیی� دبلۆماسی و کونسو�یی�   .٤٣
  . ٢٠١٧)، ٥٦زەهاوی بۆ ل�کۆ�ین�وەی فکریی (هاوچ�رخ�کان، سل��نی، س�نت�ری 

  
 ثانياً: البحوث والدراسات واملقاالت واألخبار:

ئارام محمود، ئ�وەی ی�ک�تی ل� ب�غدا بردی پارتی ل� ه�ول�ر ل�یس�ندەوە، راپۆرت�کی   .٤٤
 ب�وکراوە ل� سایتی درەومیدیا، ل�س�رئنت�رن�ت، ل�س�ر ئ�م ئ�درەس�: 

 http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=2544  
درەومیدیا، چارەنوسی کابین�ی نۆی�م ب�سرتاوەت�وە ب� پار�زگای ک�رکوک�وە، مقالة تحليلية،   .٤٥

 متاح عىل االنرتنت، موقع دروميديا، عىل الرابط اللكرتو� اآل�: 
 http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=3014 
http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=3797 

ی گۆڕان ل� ڕ�ک�وتنی پ�که�نانی کابین�ی نۆی�می  گ�یالن عباس، ڕەنگدان�وەی ب�رنام�کان .٤٦
حکوم�تی ه�ر�مدا، تو�ژین�وەی�کی ب�وکراوەی ژوری تو�ژین�وەی سیاسی بزوتن�وەی گۆڕان،  

 ٢٠١٩سل��نی، ژوری تو�ژین�وەی سیاسی بزوتن�وەی گۆڕان، ئازاری



  يف مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة )ك.و.ا( و ـ(ح.د.ك)االسرتاتيجيات والتكتيكات التفاوضية ل
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یکاریی�  نامق رسول و ئ�وانیرت، ی�ک�تی و پارتی وەفدی دانوسانیان گۆڕی، راپۆرت�کی ش .٤٧
 ل�س�ر ما�پ�ڕی درەومیدیا، ل�س�ر ئ�م ب�ست�رە ئ�لکرتۆنیی� :  

http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=3392  
 

 ):English Sourcesاملراجع اإلنجليزية: ( -

- Books: 
48. Baker & McKenzie (Editors)، The International Negotiations Handbook: 

Success Through Preparation، Strategy، and Planning، PILPG، Meghan Stewart، 2007. 
49. G. R. Berridge and Alan James، A Dictionary of Diplomacy، 2nd edition ، 

Palgrave Macmillan، New York، 2003. 
50. Paul Meerts، Diplomatic Negotiation: Essence and Evolution، 2nd edition ، 

Clingendael، Enschede ، 2015. 
 
  
  


