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أن الدين اإلسالمي قد حوت مبادئه وتعاليمه كافة مناحي احلياة وأن التفاوض يف املشروعات .  المستخلص
اسلوبه  للدين وأن  كما   ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعلمية وضع هلا الدين نظاما يقوم على احلرية واالحرتام

قدورة النظام اإلسالمي على وضع اآللية اليت من خالهلا ميكن  ونستخلص من هذه الدراسة  ع،حالة النزا املثايل يف 
خالل هذه الدراسة حناول استقراء  ، كما أنه من   ناملتحاورو يسري على هنجها إدارة احلوار واألسس اليت جيب أن  

اليت اثبتت من خالل قصص األنبياء كيف أدب   األحكام املتعلقة بتنظيم جلسات التفاوضاآلايت القرآنية واستنباط 
يف استطاع األنبياء حتقيق املكاسب من حالل الروح الكبرية اليت اليت سيطرت  الباري تعاىل رسله على إدارة احلوار وك

، لذا فإن احلوار يف النصوص الشرعية  العلى املفاوضات واألجواء اإلجيابية اليت بنيت من خالهلا األمم بناًء متكام
ومناحي احلياة ، لذا فإن التفاوض من  سات واملناقشات على مجيع األصعدة لتصلح ألن تكون قواعد إدارية للج

تنعم الدول مبشاريع ذات قدرة كبرية على  إسالمي هو األسلوب احلضاري للحوار بني احلضارات حىت  منطلق 
 التفاهم      
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Abstract                                                                                             

That the religion of Islam has whipped its principles and teachings all aspects of life    and that the 
negotiation in economic projects, social, political and scientific religion has placed a system based on 
freedom and respect, and religion is his ideal in the case of conflict, and through this study we try to 
extrapolate the Koranic verses and devising provisions relating to the organization Which proved 
through the stories of the prophets how the literature of the Almighty Bari messengers to manage 
the dialogue and how the prophets were able to achieve gains from the spirit of the great that 
dominated the negotiations and the positive atmosphere through which the nations built an 
integrated 
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 املقدمة 

التفكري واختالفا يف استخدام احلجة ، لذا فالعقليات متباينة ابإلضافة اىل  لقد خلق هللا البشر وأودع فيهم متايزا يف      
ني البشر، وحيث ما شاءت حكمة هللا يف  التباين يف املنطق واألمزجة ، كل ذلك يلقي بظالله على أسلوب التفاوض ب

االنسان قابلية التهذيب يف العقل واملزاج كي يص هللا أيضا يف  االختالف اودع   هذا  اآلخرين  وجود  مع  اىل التكيف  ل 
من التقييم الدقيق للحقيقة الصائبة فإن حّكم عقله واستوى على اجلادة دومنا عاطفة منحرفة    كما وان قدرة العقل متكنه

أاي كانت  املصاحل  وتتحد  املختلفة  األطراف  بني  اجلليد  يذوب  مث  املشرتكة  النقطة  عند  تتالقى  التفاوض  اطراف  فإن 
غريها، ام  تكون    اقتصادية  ان  جيب  التفاوض  معايري  فإن  اساليبه  تتنوع  ومهما  يف التفاوض  احلوارات  حد  تصل  ومهما 

هي الفيصل ، حيث ان هذه املعايري ليست من وضع احد املتفاوضني بل هي مبادئ و تشريعات سامية وضعتها قبل  
احلياة دون تنظيم، فقام   رساالت السماء حيث مل يرتك اإلسالم جماال يف  بتنظيم عالقات املتفاوضني ووضع  كل شيء 

األسس اليت ينبغي ان يسلكوها وما جيوز وما ال جيوز ورتب على األخالل هبا مبدأ العقاب والثواب وجعل الناس مؤمتنني  
على مثل هذه اجللسات بل حىت على ما يظهر من املتفاوضني من مشاعر قد تؤثر سلبا او إجيااب على سري املفاوضات، 

جاء ليعلم الناس كيف يكون التعامل وكيف تتبين العالقة بني البشر وإن اختلفت الرؤى ومتايزت االجتاهات  لذا فاإلسالم  
                                                    او تضاربت املصاحل، وحىت وإن كان املتعاملني ليسوا على دين واحد. 

التفاوضي     يف  والدخول  للدين  ما  قائل  يقول  اإلدارية  وقد  الناس  أات  بني  املشرتكة  املصاحل  وليدة  فهذه  االقتصادية  و 
م التفاوض  هلم  الدين  اابح  الدينحيث  أبن  ذلك  على  واجلواب  التعايش بينهم،  اجل  األداين    ن  خامت  وهو  اإلسالمي 

ن َشْيٍء ۚ  "مَّا فَ رَّ احتوت رسالته على الشمول فما من صغرية وال كبرية إال ويف القرآن جتد هلا حٌل وتنظيم   طَْنا يفي اْلكيَتابي مي
االنعام   سورة  ُيمَْشرموَن"  َرهبّييْم  إيىَلٰ  تقتصر  ،    38مثمَّ  وال  البشر،   هلداية  املقدس الذي جاء  الكتاب  هو  القرآن  ان  والواقع 

ء من التعايش  اهلداية فيه على اجلانب العبادي بل اهلداية هي إراءة الطريق والتعامل بني الناس وعالقاهتم يف مصاحل جز 
العبا مبصاحل  االعلم  هو  العباد  فرب  الناس  ينتهجه  الطريق كي  إراءة  يستلزم  سوف د  الذي  الدراسة  هذه  يف  فنحن  لذا 

نسلط الضوء على القيم واملبادئ اليت ميكن استنتاجها من القرآن الكرمي والسنة املطهرة واتريخ النيب )ص( حول التفاوض  
ان جنري مقارنة بني أسلوب التفاوض الذي ينهجه اإلسالم وما سنه من مبادئ وبني   وسنحاول بني األطراف املختلفة

واقع املؤسسات اإلدارية يف واقعنا املعاصر وهل ان املؤسسات احلكومية واخلاصة تستفيد من الطرح اإلسالمي يف اساليب 
                                                                                                                   التفاوض.
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وطرق  نإ احل املفاوضات    إدارة  أساليب  واالجتماعية    قوليف كافة  ملعايري  االقتصادية  تتبع فهي    متفاوتةختضع  أهنا    إما 
ترتك  أ  .ذاهتااملنظمة    قوانني  أهنا  التفاوضيةو  اللجنة  أعضاء  بني  يدور  الذي  احلوار  األمرين  لطبيعة  وكال  من  ،  جيعالن 

من ثقافات شىت وكانت ة، ألنه من املعروف أبن املتفاوضني قد يكونون  املتفاوضني غري قادرين للوصول إىل احللول املرضي
، غري أن املفاوضات اليت يسردها  تتم إبدارات متغايرة فينعكس هذا األمر سلبا على القرار الذي يراد التوصل اليهحواراهتم  

رآن الكرمي عرب قصص األنبياء واالقوام الغابرة متت يف أجواء خمتلفة تركزت يف اغلبها على احلوارات العقائدية بني  لنا الق
ايل يرمسها لنا القرآن على جمتمعاتنا املعاصرة وهل ميكن  من املفاوضات  هذه الصور  ثقافات خمتلفة فهل ميكن إسقاط 

ش علما أبن االختالف كبري جدا بني يف الثقافات والقدرات واملشروعات  تطبيق مبادئ املفاوضات هذه على واقعنا املعا
 والتطلعات السالفة وبني حاضران اليوم وكيف نستطيع تطبيق املبادئ اإلسالمية على مفاوضات الوضع احلايل  

ا ميكننا ان واحلديث يف هذه الدراسة يدور مدار النصوص القرآنية اليت تناولت احلوارات بشكل مستفيض ومن خالهل  
نتعرف على اهداف الرسل واالنبياء وكيفية العالقة بينهم وبني أممهم وردود األمم كما يتبني لنا هذه احلوارات ما حتمله  
األفق تكاد ان   عقليات ضيقة  من  من أسلوب حوراي حضاري لألمم قائم على اخلري والصالح وُيمله الناس  السماء 

األعمى ابلتعصب  البناء  احلوار  املصاحل    ختنق  على  الذاتية  املصاحل  تغليب  اثلثة  واترة  أخرى  اترة  املقيت  وابجلهل  اترة 
أسلواب  يسلك  ام  منطق القوة  يتبىن  هل  املختلفة؟  احلياة  جوانب  املفاوضات يف  جتاه  اإلسالمي  املنظور  هو  فما  العامة، 

           آخر؟   

 مشكلة الدراسة

تتسم برسم قواعد التفاوض  مرجعية موحدة    إىل واألفراد  املنظمات    استنادوحي عدم    ميكن تشخيص مشكلة الدراسة من 
رتمجتها إىل عمل مربمج،  اآلراء املطروحة على طاولة النقاش ووضع اآللية لومن مث حتديد أولوية ومنهجية احلوار املشرتك 

يفرضها الواقع املعاش ويفرضها  وابلتايل هي مرجعية متجددة    متفق عليها بني األفراد وهنا نتساءل هل تكون هذه املرجعية  
واملصاحل واألوضاع  اثبته  الزمن  مرجعية  أهنا  أم  عليها  ،  األفراد  ومتفق  هبا  بني  والعمل  تناقلها  ويتم  القدم  األزمنة  منذ  عرب 

أو اخليار الثالث والذ  يف كل عصر ومصر، وهي وضع األفراد أنفسهم غري أهنا تالئم الطبيعة البشرية وحسب املتطلبات 
من وضع البشر  أن  عليه وهو    وءنود تسليط الض هي نصوص  هناك مرجعية هلا قواعد وأساليب يف أساسها ليست  بل 

بلغة العصر الذي يعيشونه ووفق األوضاع واملصاحل اليت يتداولوهنا بينهم غري أن  مساوية استوحاها األفراد ومتت صياغتها 
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، فهل هذه املرجعية مأخوذ هبا وهي هي حقا املرجعية اليت ميكن أن يعتمدها قواعد دينية مرجعها السماءيف أصلها هي  
مصاالساسة واملخططون واإلداريون والفنيون   مهنهم وتشعبات  حلهم وهل ميكن أن تكون قانوان واألفراد على اختالف 

 للمناقشات متجذرا يف الزمن ليكون أساساً للحوار ومنهجاً 

   العامة   اهداف البحث 

 األهداف العامة

وع من األهداف العامة تتلخص يف اآليت:  جممنستهدف من هذه الدراسة بيان   

مع اختالف موضوعات هذه املفاوضات   اإلسالمية  العقائدية  املفاوضات وفق الرؤية  إدارة األسس اليت حتكم  معرفة    -1 
                                                         نستمد الدليل على وجود هذه األسس؟وأهدافها ومن أن  وطابعها  

اليت تتبناها الرؤية العقائدية يف املفاوضات  املناسبة لتطبيق األسس الربامج العملية واآللية  التعرف على -2  

       القواعد املتبعة فب املؤسسات القائمةقواعد التفاوض من خالل النهج اإلسالمي و اوجه التقارب والتباعد بني    -3

 لدراسة العملية ل مهية األ

علمية ودينية من خالل االستناد إىل مرجعية  وار املتفاوضني يف املؤسسات وضع القواعد العامة حل -1  

نتائج احلوار اليت مت التوصل اليهاأسلوب املتحاورين مع مراقبة مراقبة  -2  

املخطط هلا مثل حوارات العصف الذهين واملناقشات مسامهة الدراسة يف وضع برامج تدريبية للحوار  -3  

حىت اجملاالت االجتماعية كاألسرة مثال تفعيل نتائج هذه الدراسة يف كافة جماالت احلياة  النظر يف إمكانية  -4  

األ  -5 جلب  يف  املتفاوضني  وابلذات  العاملني  األفراد  جعل  يف  الدراسة  هذه  تساهم  ختلق قد  وابلتايل  اإلبداعية  فكار 
                                                                                                            التميز يف األداء  

 اسئلة البحث 

يف املفاوضات؟ على الدين االعتماد: إىل أي مدى ميكن 1س  
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عصران احلاضر؟ وفق الرؤية العقائدية مع املفاوضات اإلدارية يف  وضات اأساليب املف هل تتناسب: 2س  

؟ عاصرةالعقائدية للمفاوضات اإلدارية قبوال لدى أصحاب املنظمات امل ميكن أن تالقي األسس إىل أي مدى : 3س  

العقائدية؟ وفق الرؤية  فاوضات اإلداريةللمهل متت التجارب بنجاح : 4س   

 فرضيات البحث 

ومن اتريخ اإلسالمي ،تشريع الرئيسية كالقرآن والسنة النبوية الشريفةاستنتاج قواعد للتفاوض من مصادر الميكن  -1  

يف احلوار بني املتفاوضني يف املؤسسات القائمةإمكانية تطبيق القواعد املستنبطة من مصادر التشريع  -2  

وعلى جممل العالقات اإلنسانية قواعد التطبيق املستنبطة من مصادر التشريع على التميز يف األداء أتثري تطبيق  -3  

 منهجية البحث 

التارخيية   النشأة  مث  التفاوض،  يف  الواردة  التعريفات  املقدمة  بعد  وصفي  منهج  خالل  من  الدراسة  هذه  يف  نستعرض 
لنصوص القرآنية الدالة عليه مث منهج التفاوض الذي  ض واللتفاوض، بعد ذلك نذكر بشيء من التفصيل عناصر التفاو 

                                             .                                              يعتمده الدين اإلسالمي وقواعده
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لفصل الثان ا  

 اإلطار املفاهيمي والدراسات السابقة 

املفاهيميطار اإل أوال:  

 التفاوض

فاعلة من التْفويض، كَأن كلَّ واحد منهما َرّد ما عنده إيىل صاحبه" وفاَوَضه هي"    واملفاوضة لغةً  شارَكةم، وهي مم
م

ساواةم وامل
م

امل
ما   وأَعطيته  عنده  ما  َأخذت  عاملاً  يتم  لقي إيذا  قال: كنت  العلماء؛  ومفاوضة  وما  قيل  وقد  جارَاه،  َأي  أَْمره  عندي:  يف 

االشرتاك يف كل شيء" تبادال الرأي  ، ويف املعجم الوسيط تفاوض الرجالن أي  )لسان العرب(، ويف القاموس احمليط " 
                                                                                         بمغية التوصل إىل تسوية أو اتفاق.

يعرف التفاوض أبنه " عملية تفاعل بني طرفني لديهما مصاحل مشرتكة للتوصل اىل اتفاق مقبول بينهما " )عامر،     
أبهنا السلوك الطبيعي الذي يستخدمه اإلنسان عند   "(، كما يعرفها البعض2011سامح وآخرون، إدارة التفاوض، 

كايف، )للوصول اىل اتفاق يفي مبصاحل الطرفني" جبهتني التفاعل مع حميطه وهو عملية التخاطب واالتصال بني 
والتفاوض هو احلوار او البحث الذي جيري بني طرفني او  ( ،  13،ص 1436مصطفى يوسف: إدارة املفاوضات، 

اطراف او جمموعات او افراد يبحثون فيه امرا ليصلوا فيه اىل نتيجة ترضي قطيب التفاوض تنهي ازمة بينهما ويكون  
أبن التفاوض من   مطّول  وجاء يف تعريف آخر (، 14بالنتني ، فالريي: إدارة املفاوضات، ص)اس"القبول هو األس

لية للقضية التفاوضية واطرافها وخطواهتا واهلدف املطلوب منها أبن التفاوض هو " موقف تعبريي  و يث النظرة الشمح
وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات  ركي بني طرفني او اكثر حول قضية من القضااي يتم من خالله عرض وتبادل ح

النظر واستخدام أساليب اإلقناع كافة للحفاظ على املصاحل يف إطار عالقة االرتباط بني اطراف العملية التفاوضية جتاه  
   ، ( 12عبد اهلادي، أنور : التفاوض بني االسرتاتيجية والتكتيك، ص)" انفسهم او جتاه الغري

من قبل الكثريين   فهمهفن من الفنون اهلامة اليت تعاجل شئون اإلنسان وإن كان من يصعب    "ويعترب البعض ان التفاوض  
اس من خالهلا عملية التفاوض وكلما تبادل األشخاص وان كل حاجة البد من تلبيتها هي مناسبة حمتملة لكي يبدأ الن

فإهنم يتفاوضون “)نرينربج، جريارد: أسس   األفكار بنية تغيري العالقات، وكلما اجتمعوا لالتفاق على أمور حمل اختالف
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، وهناك من يتجه لتعريف التفاوض سلوكيا حيث يعتربه "عملية إجياد الشروط اليت ميكننا بواسطتها (  18التفاوض، ص
فهو    ( 30توفيق ، عبدالرمحن: املفاوضون الناجحون، ص)احلصول على ما نريد من شخص ما يريد شيئا يف املقابل " 

عمل تعريفه  ابلتايل  يف  البعض  يذهب  وقد  البعض  بعضهم  من  أشياء  ُيتاجون  اشخاص  بني  طوعي  وبشكل  مقايضة  ية 
املوجب املسببات  حسب  هذه  له    ة للتفاوض  معظم  ولكن  ما  امر  يف  مشرتك  حل  اىل  التوصل  او  اآلراء  تبادل  او  كالنزاع 

ترمي اىل حتقيق اهداف أطرافها حول املوضوع التعريفات املسببة للتفاوض  تصب يف التعريف التايل " هو عملية تفامهيه  
، واملفاوضات   27ص   2006الذي كان موجبا لوجودها" على ، حممود و اهلزامية، حممد : املدخل اىل فن املفاوضات،

فنون  حممد:  )الشافعي،  ما  اتفاق  اىل  الوصول  بغرض  طرفني  بني  جتري  االتفاق  تسبق  احلوار  مراحل  من  مرحلة  هي 
                                                                                  ( 15، ص2010ض، ومهارات التفاو 

عملية التفاوض ليست عملية تقتصر على اجلانب القويل او املنطقي وتتطلب يف ذلك القدرة العلمية فحسب بل هي   
القدرات النفسية للمتفاوضني واليت تتحول اىل عالمات  عملية السلوكية مع مصاحبة  عملية تشرتك فيها القدرة العلمية وال

                . ترتسم فوق وجوههم وجوارحهم ومن خالل حركاهتم فضال عن اقواهلم وتعرب عن طموحهم او اطماعهم

التفاوض عملية تقوم على جمموعة أسس وقواعد من أمهها:مما سبق من التعريفات يتضح أن    

تفاوضة يريد حتقيقها وهو منشأ اللقاء التفاوضي طرف من األطراف املوجود أهداف لدى كل  -أ  

برغم االختالفات يف  لدى املتفاوضني  البد من إجياد رغبة يف التنازللتحقيق األهداف اليت يرجوها املتفاوضان  -ب
 وجهات النظر اليت بينهما  

وتقدمي التنازل املوصل إىل نقطة مشرتكة بني  لدى أي طرف من إقناع الطرف اآلخر كافية   قدراتوجود  -ج
 املتفاوضني  

 النشأة التارخيية للتفاوض  

لور فيما بعد ليأخذ اشكاال عديدة من التفاوض هو يف اصله صفة مالزمة يف اإلنسان ويف  بنشأة اجلدال واحلوار الذي ت
بعادها   بكل  احلياة  يواجه  ان  على  فطر  ألنه  املخلوقات  سائر  عن  متّيزه  اليت  الفطرية  وتكوينه كالصفات  خلقة  اصل 
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)فضل هللا، حممد حسني،    ىل اليقني والشيء وضده ليصل ا فتش عن احلق والباطل وعن السليم والسقيم  يومالبساهتا فهو  
نَسانم َأْكثَ َر َشْيٍء َجَداًل "  نستوحي ذلك من اآلية املباركة  ( حيث21احلوار يف القرآن، ص (  54الكهف  )سورة"  وََكاَن اإْلي  

التفاوض ارتبط بنشأة اإلنسان على وجه األرض بدأ أبول عملية تفاوضية متت بني أوالد آدم حينما قراب قرابان كما  و
الكرمي   القرآن  يف  مي "  ورد  ي متَ َقبَّْل  َوملَْ  َا  َأَحديمهي ْن  مي بّيَل  قم فَ ت م ق مْراَباًن  قَ رَّاَب  إيْذ  حْلَقّي  ابي آَدَم  اْبيَنْ  نَ َبأَ  ْم  َعَلْيهي قَاَل َواْتلم  اآْلَخري  َن 

نَي ) تَّقي َن اْلمم َا يَ تَ َقبَّلم اَّللَّم مي َقْ ت مَلَك ۖ إيّّني  (  27أَلَقْ ت مَلنََّك ۖ قَاَل إيمنَّ َي إيلَْيَك ألي ٍط يَدي لَئين َبَسطَت إييَلَّ يََدَك ليتَ ْقت مَليني َما أاََن بيَباسي
نيَ  نيَ (  28)  َأَخافم اَّللََّ َربَّ اْلَعاَلمي ليَك َجَزاءم الظَّاليمي ْن َأْصَحابي النَّاري ۚ َوذَٰ وَن مي  29)  إيّّني أمرييدم َأن تَ بموَء إبييْثْيي َوإيْثْيَك فَ َتكم

                                                                   .،ومل متىن هذه العملية التفاوضية ابلنجاح(سورة املائدة

على   األوىل  هي  التفاوضية  العملية  هذه  ان  صح  املصحيح  ان  من التفاوض  جز  وهو  حوار  ْثة  ولكن  اإلنساّن  ستوى 
رَبَُّك    َوإيْذ قَالَ   "التعبري مت قبل خلق آدم مباشرة والذي جرى بني هللا ومالئكته حينما أنبئهم خبلق آدم وفقا للقرآن الكرمي  

فييهَ  َأجَتَْعلم  قَالموا  َخلييَفًة ۖ  اأْلَْرضي  يفي  َجاعيٌل  إيّّني  َوحنَْ ليْلَماَلئيَكةي  َماَء  الدّي كم  َوَيْسفي فييَها  دم  ي مْفسي َمن  َون مَقدّيسم ا  َْمديَك  ِبي نمَسبّيحم  نم 
وَن"                                                                         (البقرة سورة30)َلَك ۖ قَاَل إيّّني أَْعَلمم َما اَل تَ ْعَلمم

األن  واتريخ  املنصرمة،  العصور  عرب  عمليات كثرية  تلتها  وعلى  بيمث  اقوامهم  وبني  بينهم  متت  اليت  ابملفاوضات  حافل  اء 
عاهدات وبعضها مل يتوصل إبرام االتفاقيات وامل   اىلبعض هذه املفاوضات    فتذهبوجه اخلصوص املفاوضات العقائدية،  

املباه او  ابحلروب  تنتهى  وقد  حلول  اىل  يف  لةاملفاوضون  هلا  رمست  اليت  حدودها  من  فخرجت  اإلسالم"  جاء  حىت   ،
غري املسامني  العصور القدمية لتأخذ مفهوما سياسيا واجتماعيا وتصبح إدارة من أدوات نشر الدين   اإلسالمي وجمادلة 

                                            ( 16،ص1436كايف، مصطفى يوسف: إدارة املفاوضات، ) للدخول يف اإلسالم "

ويف عصران احلايل وألمهية موضوع التفاوض الذي يطلق عليه أحياان عصر التفاوض كون التفاوض هو اخليار األول حلل  
ل ِبيث أصبح معها التفاوض يشكل حاجة  بت ولكون اآلراء واألفكار قد تعددت وتداخالنزعات اليت كثرت يف تشع

واملتخصصني، كما   العلماء  ابهتمامات  واخذت  املتخصصة  املعاهد  يف  فنونه  تدرس  مادة  التفاوض  صار  لذا  ملحة، 
نظرا لتداخل املصاحل وللمصاحل املشرتكة ولوجود املؤسسات االندماجية أو الشراكات ازدادت احلاجة لتعّلم مادة التفاوض  

 ةجاءت العمليات التفاوضيفاألطراف لزوم التفاوض بشكل دوري اترة وبشكل طارئ كلما دعت احلاجة،    مما يرتب على
                                                                                                منها:على عدة مستوايت  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
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العمية    -1 املختلفة  اجملاالت  يف  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  القضااي  حول  الدول  بني  وجتري  الدويل  املستوى 
                                                    عليق القضااي  يات والعقود او بتوالرتبوية والذي قد تنتهي إببرام االتفاق

وجممل التعامالت التجارية وغريهامستوى املنظمات واملؤسسات على اختالفها بشأن البيع والشراء  -2  
 ومرؤوسيه،مستوى التفاوض الشخصي بني األفراد حول قضية ما تتعلق ابلعمل املؤسسي كالتفاوض بني الرئيس  -3

و القضااي الشخصية العامة  ا  
التفاوض بني الفرد ونفسه خاصة حينما تكون لديه جمموعة خيارات يقع يف احلرية ايهم أجدر ابالختيار    -4  

 عناصر التفاوض 
أوال: أطراف التفاوض     

قد تكون طرفان   آخر كالسلطة او احلكومة او  او أكثر  كاألفراد وصاحب العمل  إن األطراف املتفاوضة  بتدخل طرف 
التفاوض  الوسيط، بعملية  بعيدة  او  قريبة  عالقة  هلا  ويكون  املصلحة  العتبارات  ضاغطة  قوى  يشكل  طرف  )عبد  او   ،

  دور مؤثر وقد ال تشارك يف التفاوض بشكل مباشر ( وهلا15اهلادي، أنور: التفاوض بني االسرتاتيجية والتكتيك، ص 
هتيئ او  الالزم،ابلتلقني  املناخ  حتديد  ة  ميكن  األحوال  مجيع  يف  انه  املفاوضات   اثنني رئيسني  بطرفني    األطراف  إاّل   عند 

                                                                                                             ومها: املباشرة
ابحملاو   -1 ويطلق  احلوار  يدير  الذي  احلرية  الطرف  ولديه  احلوار  إدارة  على  بقدرته  املميزة  الشخصية  ميتلك  من  وهو  ر 

الفكرية لتكوين الثقة ابلشخصية، فال يكون واقعا حتت الضغط النفسي او املادي او الفكري وهذا ما وفره النيب)ص(  
بصف االنسان الذي يتساوى    األطراف األخرى اليت تتخلف معه  يف العقيدة او املنهج فلم يكن امامهم إالّ يف حواره مع  

معهم يف اصل اخللقة واملنشأ ومل يكن يلوح هلم أبن خارق للعادة او لديه ما ميكنه بشكل اعجازي بل امره هللا يف كتابه  
مثلهم "   ْم إيلٌَٰه  أبن ُيسسهم أبن بشر  مكم َا إيهلَٰ يموَحٰى إييَلَّ أمنَّ ْم  ثْ لمكم مّي َبَشٌر  َا أاََن  دٌ قمْل إيمنَّ قبل    110الكهف  "  َواحي فهذا يعين 

اآلخرين تفاعال   مع  يتساوى  عليه وهو موضوع التوحيد، على النيب )ص( ان يبني أبنه جمر إنسان  طرح املوضع املتنازع 
قمل الَّ   آخر"    لذلك بشكوتفكريا، غري انه نيب مرسل مث يطرح املوضوع ويسوق األدلة الداعمة له" ويف آية أخرى يؤكد  

َومَ   أَْمليكم  اخلَْرْيي  َن  مي اَلْسَتْكثَ ْرتم  اْلَغْيَب  أَْعَلمم  نتم  َوَلْو كم اَّللَّم ۚ  َشاَء  َما  إيالَّ  َضرًّا  َواَل  نَ ْفًعا  ي  إيالَّ  لينَ ْفسي أاََن  إيْن  وءم ۚ  السُّ  َ يني َمسَّ ا 
نمونَ  رٌي لّيَقْوٍم ي مْؤمي يٌر َوَبشي                                                                                     (  االعراف188)  "نَذي
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شخصية الطرف اآلخر للتفاوض والذي يشرتط فيه ان يكون قد دخل جو التفاوض ابقتناع وتقبل وأبجواء مهيأة   -2
، وإاّل انقلب متاما ألن يدرك ما سوف يدور خالل التفاوض من حوار ولديه القدرة على احملاورة وان ال يغلق مسامعه

اور سلفا  املزيد من اجلدل الذي ال يقدم وال يؤخر يف املوضوع حيث قد اعد احمل املوقف اىل جدل عقيم ال ينتج عنه إالّ 
الشخصية   هذه  عن  القرآن  فتحدث  هبا  يعبأ  فال  أتثري  وذات  وانهضة  قوية  امامه  اليت  األدلة  مهما كانت  الرفض  فكرة 

م مَّن َيْسَتمي بقوله"   هم ن ْ لَّ آيٍَة الَّ َومي وهم َويفي آَذاهنييْم َوقْ ًرا ۚ َوإين يَ َرْوا كم ٰ  عم إيلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلٰى ق ملموهبييْم َأكينًَّة َأن يَ ْفَقهم َا ۚ َحىتَّ نموا هبي  ي مْؤمي
لينَي) ريم اأْلَوَّ َذا إيالَّ َأَساطي يَن َكَفرموا إيْن هَٰ يَن َكَفرموا َسَواءٌ  "  ويف آية أخرى  (25االنعام،  إيَذا َجاءموَك جيمَاديلموَنَك يَ قمولم الَّذي إينَّ الَّذي

نموَن ) ْم اَل ي مْؤمي ْرهم ْم أَأَنَذْرهَتمْم أَْم ملَْ تمنذي                                                                         البقرة (  6َعَلْيهي
تعر أمهية للتفاوض قد يصل هبا االمر اىل حد املكابرة كما يف  وهذه الشخصية اليت أغلقت على نفسها ابب احلوار ومل  

َاقوله "  نمنَّ هبي َّللَّي َجْهَد أمَْيَاهنييْم لَئين َجاَءهْتمْم آيٌَة لَّي مْؤمي وا ابي صول  ( فهذه الشخصية احملاورة ال تريد احل109 ")االنعامَوأَْقَسمم
من  خالل طلب ادلة    شخصية تسعى لفرض مصاحلهااىل حل لفض النزاع والوصول اىل طريق مشرتك بل هي 

، حىت ان بعض األطراف التفاوضية ال تتقبل اية   ولذلك تتصلب يف رأيها تعجيزية او فرض شروط شبه مستحيلة،
هذه احلالة اليت فيها الكثري من التصلب يف  ادلة إقناعيه حىت ولو كانت بديهية ويقبلها العقل لذا يسجل القرآن الكرمي 

لَّ َشْيٍء ق مبماًل مَّا َكانم  أي للطرف املفاوض" الر  ْم كم مم اْلَمْوَتٰى َوَحَشْراَن َعَلْيهي مم اْلَماَلئيَكَة وََكلََّمهم نموا إيالَّ َأن  أَن ََّنا نَ زَّْلَنا إيلَْيهي وا ليي مْؤمي
ْم جَيَْهلموَن ) ان عند الطرف املفاوض اىل درجة التحدي  االنعام ( ، ويصل التعنت أحيا111َيَشاَء اَّللَّم َولَٰكينَّ َأْكثَ َرهم

الكبري حىت ولو كان الطرف اآلخر هو من ميتلك القدرة والكفاءة وقد ثبتت جدارته فيقول القرآن الكرمي يف هذا  
َن السَّ  َجارًَة مّي َنا حي ْر َعَلي ْ ْن عينديَك َفَأْمطي َو احْلَقَّ مي َذا هم مَّ إين َكاَن هَٰ  32َماءي أَوي اْئتيَنا بيَعَذاٍب أَلييٍم )الشأن" َوإيْذ قَالموا اللَّهم

، وتتطور نزعة التحدي عند الطرف املتفاوض اىل درجة ان مادة التفاوض أحياان تكون واضحة املعامل وهي  االنفال( 
ذات فائدة كبرية للطرفني وابلرغم من ذلك ال يتم االتفاق بني املتفاوضني ويقر ذلك القرآن حني يسجل احلوار بني  

ْم ۙ إين يفي  الن ْلطَاٍن أاََتهم يَن جيمَاديلموَن يفي آاَيتي اَّللَّي بيَغرْيي سم ْم إيالَّ كيرْبٌ  يب واملشركني يف موضوع العقيدة فيقول"  إينَّ الَّذي وريهي صمدم
ريم ) يعم اْلَبصي مي َو السَّ َّللَّي ۖ إينَّهم هم م بيَباليغييهي ۚ فَاْسَتعيْذ ابي                                                                            غافر(56مَّا هم

 ألطراف التفاوض:األساسية   املقومات
جيب أن يتصف املتفاوضون مبجموعة من الصفات  من أجل أن يكون التفاوض انجحا ويؤدي دوره كما ينبغي       

 التفاوض من أمهها:وجعلهم حمرتفني حتقيق األهداف اليت متكنهم من 
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ة لطرف دون طرف بل هي جمتمعية ختدم كافة  ليست ألغراض ذاتي النياتاإلخالص يف التفاوض أي أن تكون  -1
جناح أية  لقبول األعمال فهي ابلتايل مكون أساسي يف ، واإلخالص قيمة طرحتها العقيدة واعتربهتا جزءاً األطراف

 وتؤكده.وكلها تدعم اإلخالص قيم كثرية من أمهها الصدق واألمانة ، وال شك أن اإلخالص يستلزم عملية
مع الصوت املعتدل والنقي والطرح املتسلسل وهي الكلمات املتقنة يف أدائها وتعبرياهتا البالغة والقدرة على البيان  -2

 .خاصة يف السرد التارخيي أو العلمي املرتاكبيف املعلومات 
قد هنت الشريعة اإلسالمية عن  ، و  أفعاهلم أقواهلم طابقتأن يكون املتفاوضون ميثلون القدوة لآلخرين إذ جيب أن  -3

َ تَ قمولموَن َما اَل اي" القول دون الفعل فقال تعاىل يَن آَمنموا ملي "  تَ ْفَعلمونَ َكربمَ َمْقًتا عيْنَد اَّللَّي َأْن تَ قمولموا َما ال  تَ ْفَعلمونَ  أَي َُّها الَّذي
 . (2صفال)

وضوعات املناقشة أفضل األفكار وأكثرها أتثريا وهي تدور مدار املحسن االستماع إىل اآلخرين من أجل تقدمي  -3
 قاشنا يطرح يف المخترج أفكار بعيدة ع حىت

 ء أبسلوب علمي وبطريقة جذابة  من مناقشة اآلرا ع ه ال ماننغري أقبول الرأي وعدم االستخفاف آبراء اآلخرين   -4
وار من أجل احلوار بل احلوار من  ، واالبتعاد عن احلآبداب احلوار  وااللتزاملتقدمي األفضل اإلملام مبوضوع احلوار  -5

   حىت ال يصبح اجلدل عقيما وخارج عن إطار اآلداب اليت ينبغي أن يسري عليها احلوار.التقارب يف وجهات النظر 
 لفكرة اخلاطئة اب التشبثابخلطأ وعدم   االعرتاف -6
 استخدام نربة الصوت اهلادئة واملرُية والبعيدة عن خلق جو التشنج   -7
تشتمل وطريقة اجللوس أو القيام وكلها وذلك ابلنظرة وحتريك األطراف استخدام لغة البدن والتفاعل غري اللفظي  -8

 ُيمله املتفاوضتنبئ عن مطلب معاّن للمتفاوضني على 
، ألهنا التضارب  االستناد إىل الدليل والربهان يف إثبات الفكرة وااللتفات إىل ضرورة عدم تضارب األدلة املطروحة -9

األدلة املتتالية هي فقط إعادة  ، وان ال تكون ويشكك يف مصداقيتهامن شأنه أن يسقط كافة األفكار املطروحة 
 صّيغ خمتلفة العربات ب

   هبا وااللتزام من قبل املتحاورين  قبول النتائج اليت مت التوصل اليها -10
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شروط التفاوض   اثنيا:  
عن أداة مشرتكة للوصول   فيها او البحث  االزمة  ما يراد حل فتيل  حيث ان التفاوض ميثل اجمللس اخلاص بطرح قضية 

                       شروط لبلوغه واهم تلك الشروط هي:ة اىل هدف يسر عليه املتفاوضني فهذا يتطلب توافر جمموع
م وميثل املدخل الذي يوحي من الوهلة األوىل ابإلجيابية والقبول او ابلسلبية والرفض، من هنا يركز  اجو التفاوض الع  -1

من قلوب األطراف املتفاوضة وت األجواء اهلادئة بعد حماوالت لنزع الضغائن  اإلسالمي على خلق  قريب املشاعر  الدين 
لضرورة التفكري يف املستقبل بعيدا عن االنفعاالت وعدم االقتصار على اهلدف املنظور بل الرؤية ملا هو ابعد من ذلك،  

  " مثال  اجلنون  بتهمة  واجهوه  حينما  العقيدة  خصوم  مع  احلوار  يف  النيب)ص(  أسلوب  الكرمي  القرآن  لنا  رسم  َوإين  ووقد 
يَن َكَفرموا   عموا الذّيْكَر َويَ قمولموَن إينَّهم َلَمْجنموٌن )َيَكادم الَّذي ا مسَي ْم َلمَّ َْبَصاريهي القلم(، فكان رده )ص( أبن بدأ بطرح    51لَي مْزليقموَنَك أبي

اصل  بطرح  بدأ  لكنه  شخصيته  من  تنال  هتمة  اهنا  مع  االنفعال  عن  البعد  بعيد كل  هادئ  بشكل  التفاوضية  القضية 
وع التوحيد وطلب منه السماح له مبناقشة الدليل معهم مث بعد سريون أبنفسهم بطالن املوضوع املختلف عليه وهو موض

اهنم قد استخفوا بعقوهلم لذا جند اآلية تسجل لنا التهمة اليت وجهوها اليه حيث ستدحض نفسها بنفسها وسيجدون  
َدٍة ۖ َأن  م بيَواحي َا أَعيظمكم َو إيالَّ  ذلك يف قوله تعاىل" قمْل إيمنَّ نٍَّة ۚ إيْن هم ن جي م مّي بيكم رموا ۚ َما بيَصاحي تَ قمومموا َّلليَّي َمْثىَنٰ َوف مَراَدٰى مثمَّ تَ تَ َفكَّ

يٍد ) م َبنْيَ يََدْي َعَذاٍب َشدي يٌر لَّكم فر جند ف يهذا الطرح أي شيء يدل على العدائية بل على العكس من   (سبأ 46نَذي
                                                                      .مور الشخصيةذلك تقدمي طرح اهلدف العام على األ 

االميان مبوضوع التفاوض والرغبة يف الوصول اىل حتقيقه خاصة إذا كان املوضوع يرتبط بقضية إنسانية او اجتماعية   -2
                                                                                             او هلا صفة القدسية  ختدم اجملتمع  

القدرات العلمية للمتفاوضني ، حيث يذهب املنهج اإلسالمي يف مسألة احلوار والتفاوض اىل ضرورة وجود املقدرة    -3
ية اليت متكنهم من جمادلة املتحاورين ونفي او اثبات ما يدعي كل طرف منهم وان يكون لديه الوعي الذي  الفكرية والعلم

معه مستقبل الفكرة او املشروع الذي يكالب به على املستوى املنظور وُيلل تداعياته على املستوى   يستطيع ان يرسم 
نتهي وكيف يكون العرض ويف كل ذلك البد من أن  غري املنظور أيضا، وقد حدد القرآن التفاوض كيف يبدأ وكيف ي

يكون املتفاوض ميتلك احلجة والربهان وقد صور لنا القرآن الكرمي بعض النماذج اليت فاوضت من غري امتالك املعرفة يف  
وَن فييَما لَْيسَ قوله تعاىل "   م بيهي عيْلٌم فَليَم حتمَاجُّ ؤماَلءي َحاَجْجتمْم فييَما َلكم وَن ) َها أَنتمْم هَٰ م بيهي عيْلٌم ۚ َواَّللَّم يَ ْعَلمم َوأَنتمْم اَل تَ ْعَلمم  َلكم

 ذات الوقت عقوهلم فارغة من العلم ليس  (، ويف آية اخري يستعرض هذه الفئة من املتحاورين املتعنتني ويف66آل عمران
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ْلطَا سم بيَغرْيي  اَّللَّي  آاَيتي  يفي  جيمَاديلموَن  يَن  الَّذي إينَّ   "  ، احلجة  فَاْسَتعيْذ  لديهم  بيَباليغييهي ۚ  م  هم مَّا  إيالَّ كيرْبٌ  ْم  وريهي صمدم يفي  إين  ْم ۙ  أاََتهم ٍن 
)غافر ريم  اْلَبصي يعم  مي السَّ َو  هم إينَّهم  َّللَّي ۖ  التفاوض     (،56ابي جوالت  يف  للنجاح  االساس  الشيء  هو  ان املعرفة  تقدم  مما  يتبني 

ا للمعلومات  والكيف  الكم  من  الكايف  املقدار  املختصون  بتوفر  بعض  يرى  يكفي كما  وال  التفاوضية  القضية  تدعم  ليت 
ان يكون لدى املتفاوضني احلد األدىن من املعلومات  (  25عبد اهلادي، أنور: التفاوض بني االسرتاتيجية والتكتيك، ص)

واحدة ام  نريد؟ وكيف نستطيع حتقيق ما نريد؟ وهل حتقيق ما نريده بدفعة    خصمنا؟ وماذا كأن يعرف من حنن ؟ ومن  
وماهي كيفية    بدفعات؟  املرحلية؟  األهداف  املعلومات    حتقيقها؟وماهي  من  واالستفاضة  احلجج  امتالك  من  البد  بل 

اجلانبية لعدم ترك فراغا معلوماتيا يستطيع الطرف اآلخر النفاذ منه وتسجيل نقطة ضعف مث ال ميكن التوصل اىل حل 
الضر  من  على  وبناء  التفاوض  تعليق  او  ودراسة  للنزاع  وتصنيف  حتليل  على  يعمل  للمعلومات  متكامل  نظام  إجياد  وري 

                                                                                          البياانت على شكل مجاعي او فردي
واملتمثلة يف املميزات الشخصية واملهارات السلوكية لدى املفاوض كما تتمثل يف القدرات    القدرة العملية للمتفاوضني  -4

يقول النيب)ص(" املؤمن كّيس فطن"   وفهم اإلشاراتالذاتية كالفراسة والقراءة بني السطور وقراءة عالمات الوجه والعني  
                                                                                   ظهر فريكب" ويقول اإلمام علي)ع( " كن يف الفتنة كابن اللبون ال ضرع فيحلب وال 

التفاوض  واسرتاتيجية اثلثا: أسلوب  
األسلوب الذي يعتمده املنهج اإلسالمي يف التفاوض هو أسلوب اللني واحلوار اهلادئ حيث خياطب النيب)ص( "  فَبيَما  

َن   مّي عمران  َرمْحٍَة  ْن َحْوليَك" )آل  مي اْلَقْلبي اَلنَفضُّوا  َغلييَظ  َفظًّا  نَت  االسرتاتيجية  (،  159اَّللَّي لينَت هَلمْم ۖ َوَلْو كم مث يرسم له 
عليها ومفادها طرح مادة التفاوض ابلطريق الدميقراطية بعد استشعار اطراف احلوار ِبالة التسامح والعفو    الالزم السري 

الذ   الشطط  حالة  عقد  يف  قبل  قبلها  من  جتاوز  هناك  او حىت اذا كان  عماية احلوار  األطراف اثناء  هذه  من  ُيصل  قد 
املفاوضات وشحن األجواء غري انه يف حالة التوصل اىل حل يف التعامل ِبيث ال يضيع اهلدف األساس وال ينتقص من  

هللا ووضع اخلطة موضع  مضمون الرسالة اليت جاء هبا النيب)ص( وابلشكل الذي خيدم كافة األطراف ف  يتم التوكل على 
ْل َعَلى اَّللَّي ۚ إينَّ   التنفيذ ونفهم ذلك من قوله ْم يفي اأْلَْمري ۖ فَإيَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ ْم َواْستَ ْغفيْر هَلمْم َوَشاويْرهم هم    اَّللََّ تعاىل " فَاْعفم َعن ْ

تَ وَكّيلينَي )آل عمران                                                                                         .(159ُيميبُّ اْلمم
البذرة األوىل للتفاوض الذي جيب ان  واالسرتاتيجية اهلادئة اليت تبناها اإلسالم بدأت معه من بدء الدعوة فكانت متثل 

ان هذا االمر    قروٌن ابلتعليل وعلتهيكون يف كل مناحي احلياة فقال النيب)ص( " قولوا ال اله إاّل هللا تفلحوا" وهو امر م 
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هو خلري الناس ومن اجل مصلحتهم مث جاء القرآن لريسم خطة العمل يف عمليات التفاوض اليت ستتم بني النيب واملشركني  
َي َأْحَسنم حلْيْكَمةي َواْلَمْوعيظَةي احلََْسَنةي ۖ َوَجادي او اهل األداين األخرى فقال تعاىل" ادْعم إيىَلٰ َسبييلي رَبّيَك ابي  لَّيتي هي  )النحل  هْلمم ابي

الكلمة  125 وطيب  العريكة  ولني  والشفقة  ابلرمحة  اململوء  التفاوض  أساليب  حتمل  احسن  هي  اليت  أبن  والشك   ،)
واالحوال الظروف  هي  ومراعاة  األحرى  األطراف  بني  التفاوض  مواضع  يف  القرآن  يف  تكررت  اليت  أحسن"   " فكلمة   ،

َواَل َتْسَتويي احلََْسَنةم َواَل   وكذلك قوله  تعاىل "ميكن بناء بنود عملية على أساسها ميكن التفاوض،  املنهجية املعتمدة اليت 
( يٌم  محَي  ٌّ َويلي َعَداَوٌة َكأَنَّهم  َنهم  َوبَ ي ْ َنَك  بَ ي ْ ي  الَّذي فَإيَذا  َأْحَسنم  َي  هي لَّيتي  ابي اْدَفْع  يّيَئةم ۚ  َواَل  (34فصلت  السَّ  " وأيضا  أَْهَل  ،  جتمَاديلموا 

) العنكبوت   َي َأْحَسنم لَّيتي هي             ، وقد وضع اإلسالم جمموعة اسرتاتيجيات للتفاوض ومن أمهها:(46اْلكيَتابي إيالَّ ابي
تفصيل والتطبيق كأهل األداين االخرى فقد كانت االسرتاتيجية  أوال: مع املتحدين معه يف اهلدف واملختلفني معه يف ال

ها القرآن يف عمليات التفاوض بني األطراف اليت تشرتك مع بعضها البعض يف اهلدف الرئيسي هو تذكريهم قبل  اليت رمس
التفاوض   عملية  التذكري  هذا  يسهل  إذ  املسار  من  األخرية  النقطة  يف  يلتقون  مجعيا  أبهنم  تفاوضية  عملية  أي  يف  البدء 

فم والزمن  املسافة  خيتصر  بشكل  احلل  اىل  اجلميع  العنكبوت"  ويتوصل  سورة  من  السابقة  اآلية  نفس  يف  تعاىل  قوله  ثل 
و  ممْسليمم َلهم  َوحَنْنم  ٌد  َواحي ْم  مكم َوإيهلَٰ مَنا  َوإيهلَٰ ْم  إيلَْيكم َوأمنزيَل  َنا  إيلَي ْ أمنزيَل  ي  لَّذي ابي آَمنَّا  العنكبوتَوقمولموا   ( هذه  46َن  من  وانطالقا   ،)

م األسلوب العملي الذي يعتمد تفريغ املوقف من أفكار مسبقة تشكل  االسرتاتيجية البديعة يف افقها فقد مارس االسال
بينٍي ) ًدى أَْو يفي َضاَلٍل مُّ ْم َلَعَلٰى هم كم سبأ( ،   24عقدة احلوار وحتجز الشعور ِبرية احلركة، كما يف قوله تعاىل" َوإيانَّ أَْو إيايَّ

عظمة مساحة اإلسالم وصدره الواسع اثناء امل نبيه  وهذه اآلية تدل على  من  قدرته يطلب  هللا جلت  فوضات حيث ان 
ان ينتهج أسلواب فيه من الدميقراطية والتشاور يعطيهم فيها حرية عرض الفكر من غري تغليب هنجه على الطرف اآلخر 
دون   النقاش  حرية  مساحة  يف  متساو  بشكل  الطرفني  على  معروض  املوضوع  اىل  إشارة   " إايكم  أو  وإان   " قوله  يف  بل 

من   وهذه قمة  ضغوط  ابلضالل  اآلخر  يوصف الطرف  ومل  صفة  لنفسه  احملاور  جيهل  مل  حيث  آخر،  طرف  على  طرف 
                                                                   .        التأدب واملثالية يف احرتام الرأي والرأي اآلخر

التفصيل والتطبيق استعمل األساليب التالية: املختلفني معه يف اهلدف وابلتايل يف  -اثنيا  
العلمية كقوله    الذي يواجه اخلصم بقناعات متجذرة وراسخة ومرتكزه على اقوى الرباهني واألدلةمي  لاألسلوب الع    -1

َياَمةي َمنْ  مم اللَّْيَل َسْرَمًدا إيىَلٰ يَ ْومي اْلقي َياٍء ۖ أََفاَل َتْسَمعموَن )    تعاىل " قمْل أَرَأَيْ تمْم إين َجَعَل اَّللَّم َعَلْيكم م بيضي   71إيلٌَٰه َغرْيم اَّللَّي ََيْتييكم
عينٍي ) َاٍء مَّ م مبي ْم َغْورًا َفَمن ََيْتييكم امللك( وكذلك قولع تعاىل " إينَّ  30القصص( ويف قوله تعاىل "قمْل أَرَأَيْ تمْم إيْن َأْصَبَح َماؤمكم
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احلَْبّي والنوى ۖ خيمْريجم  فَاليقم  األنعام  اَّللََّ  وَن )  َفَأىنَّٰ ت مْؤَفكم اَّللَّم ۖ  مم  ليكم احلَْيّي ۚ ذَٰ َن  اْلَميّيتي مي اْلَميّيتي َوخممْريجم  َن  احلَْيَّ مي ( ، ومع  95 
ذلك فإن الباب اجملادلة مفتوح ألن هذه األدلة ليست سداً يقف حائاًل دون األدلة املضادة بل هي لإلقناع وامتصاص  

قينَي ) القصصحالة التعصب من قبيل قول نتمْم َصادي َما أَتَّبيْعهم إين كم هم ن ْ َو أَْهَدٰى مي ْن عيندي اَّللَّي هم ( 49ه تعاىل " قمْل فَْأتموا بيكيَتاٍب مّي
ذلك   مع  اإلسالم  ولكن  خفي  حتد  أبنه  شك  ال  األدلة  هذه  ملناقشة  مفتوحا  احلوار  ابب  وترك  القاطعة  األدلة  وطرح   ،

اال مشاعر  يف األخرى  املتفاوضة  طراف يراعي  اإلسالم  عظمة  وهنا   ، صدر    ،  من  األرُيية  هذه  وبعد  احلوار،  أسلوب 
اإلسالم الواسع فإن كان الطرف املقابل مكابرا ومعاندا بعد هذه األدلة فذاك يعين انه يف ضالل ويتبع اهوائه وال يقصد  

ْم اهلدف كما يف قوله تعاىل"  َا يَ تَّبيعموَن أَْهَواَءهم يبموا َلَك فَاْعَلْم أمنَّ                           (  50)القصصفَإين ملَّْ َيْسَتجي
وامهها:أسلوب التمثيل ابألفكار أي ضرب األمثلة اليت توضح الفكرة  -2  

تعاىل:    الصريح:ملثل  ا-أ قوله  مثل  دليل  إىل  ُيتاج  وال  به  واملصرح  الظاهر  ا  "هو  فَ َلمَّ اَنرًا  اْستَ ْوَقَد  ي  الَّذي ْم َكَمَثلي  َمثَ لمهم
رمونَ  ْم يفي ظملمَماٍت اَل ي مْبصي ْم َوتَ رََكهم                                    (17سورة البقرة ) "َأَضاَءْت َما َحْوَلهم َذَهَب اَّللَّم بينموريهي

 املكنون كقولهالكامن: وهو الذي ال يذكر يف النص لفظ املثل وإمنا يكون حكمه حكم األمثال، ويؤخذ من املثل -ب
َن اَّللَّي َوريْضَواٍن َخرْيٌ أَْم َمْن َأسَّ  َيانَهم َعَلى تَ ْقَوى مي َس ب من ْ رمٍف َهاٍر فَاهْنَاَر بي َس ب من ْ تعاىل: ))أََفَمْن َأسَّ هي يفي اَنري  َيانَهم َعَلى َشَفا جم

نَي  ي اْلَقْوَم الظَّاليمي   (109التوبة سورة )َجَهنََّم َواَّللَّم اَل يَ ْهدي
-فهي: اما أنواع التمثيل    

  -عليه السالم-التمثيل الرمزي : وهو ما َييت على لسان الطيور واحليواانت والنبات ، كقصة النملة مع سليمان  -أ  
                                                         الشيطان ، فهي رموز حلقائقمع   -عليه السالم-، وقصة آدم 

يَن َضَرَب اَّللَّم َمَثاًل " ة كقوله تعاىل التمثيل القصصي : وهو ما جاء ليبني أحوال األمم وقصصهم للعرب   -ب     لّيلَّذي
ًئا َوقييَل َكاَكَفرموا اْمرََأَت نموٍح َواْمرََأَت لموٍط ۖ   َن اَّللَّي َشي ْ َما مي هم َا فَ َلْم ي مْغنيَيا َعن ْ ْن عيَبادياَن َصاحليَنْيي َفَخانَ َتامهم نَ َتا حَتَْت َعْبَدْيني مي

لينيَ  اخي اَل النَّاَر َمَع الدَّ (10) التحرمي اْدخم     
لم التمثيل الطبيعي كقوله تعاىل"  -ج  َّا َيَْكم َماءي فَاْختَ َلَط بيهي نَ َباتم اأْلَْرضي ممي َن السَّ نْ َيا َكَماٍء أَنزَْلَناهم مي َا َمَثلم احْلََياةي الدُّ   إيمنَّ

(24) يونسالنَّاسم َواأْلَنْ َعامم   
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( يف مفاوضاته وحواراته مع األطراف  النيب)صلتكون حجج ُيملها  مثلة اليت ساقها القرآن الكرمي يفبعض األ ومن 
 املناوئة له يف الفكر والعقيدة ما يلي

ْرَسلموَن )يس - َثاًل َأْصَحاَب اْلَقْريَةي إيْذ َجاَءَها اْلمم ( 13َواْضريْب هَلمم مَّ  
َنًة مُّْطَمئينًَّة ََيْتييَها  - َنْ عممي اَّللَّي فََأَذاقَ َها اَّللَّم ليَباَس اجْلموعي   َضَرَب اَّللَّم َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آمي لّي َمَكاٍن َفَكَفَرْت أبي ن كم ريْزق مَها َرَغًدا مّي

َا َكانموا                                                                              ( 112ْصنَ عموَن )النحل يَ  َواخْلَْوفي مبي
يمٌ َوَضَرَب لََنا    - َي َرمي َي َخْلَقهم ۖ قَاَل َمن ُيمْييي اْلعيظَاَم َوهي                                                  (78  يس)  َمَثاًل َوَنسي
)الشخص الذي يدير احلوار( ومساع اإلجابة من الطرف اآلخر إلثبات    )ص( أسلوب السؤال يف التفاوض من قبله  -2

َماَواتي ا جاء اإلقرار من الطرف اآلخر كما يف قوله تعاىل" بديهة املوضوع املختلف عليه ولذ م مَّْن َخَلَق السَّ َولَئين َسأَْلتَ هم
وَن ) العنكبوت ْمَس َواْلَقَمَر لَيَ قمولمنَّ اَّللَّم ۖ َفَأىنَّٰ ي مْؤَفكم َر الشَّ م  (، وكذلك قوله "  61َواأْلَْرَض َوَسخَّ َن  مَّ َولَئين َسأَْلتَ هم ن ن َّزََّل مي

َا لَيَ قمولمنَّ اَّللَّم ۚ قملي احْلَْمدم َّلليَّي ۚ بَْل َأْكثَ رمهم  ن بَ ْعدي َمْوهتي َماءي َماًء َفَأْحَيا بيهي اأْلَْرَض مي                     العنكبوت(63ْم اَل يَ ْعقيلموَن )السَّ
مع الذين يلتقون معه يف العقيدة    وهذا األسلوب يستخدم   جييب   )ص(قبل الطرف اآلخر والنيبأسلوب السؤال من    -3

تعاىل قوله  مثل  خيتلفون  الذين  )"    أو  قَليياًل  إيالَّ  اْلعيْلمي  َن  مّي أموتييتمم  َوَما  َرّبّي  أَْمري  ْن  مي الرُّوحم  قملي  الرُّوحي ۖ  َعني    85َوَيْسأَلموَنَك 
َعني  اإلسراء( النَّاسم  َيْسأَلمَك  تعاىل"  وقوله  )االحزاب  ،  اَّللَّي"  عينَد  َها  عيْلمم َا  إيمنَّ قمْل  اَعةي ۖ  السؤال 64السَّ نفس  َييت  وقد   ،)

خت مكابرة  اطراف  من  وراء فولكن  من  من    ي  شيء  فيه  الرد  فيأيت  التفاهم  اىل  الوصول  قصدها  ليس  ختفي  ما  السؤال 
َن ممْرَساَهاالتهديد حيث املوقف يتطلب ذلك وذلك يف قوله تعاىل "   اَعةي أايَّ ن ذيْكَراَها   َيْسأَلموَنَك َعني السَّ إيىَلٰ   فييَم أَنَت مي

رم َمن خَيَْشاَها رَبّيَك ممنتَ َهاَها نذي َا أَنَت مم                                            (النازعات44)إيمنَّ
وهذا قائم أحياان يف املفوضات على كافة األصعدة حيث    واجلواب من قبله أيضا  )ص(سلوب السؤال من قبل النيبأ  -4

يف قوله   َييت املفاوض بسؤال وجواب كي يرفع اللبس عن الطرف اآلخر من البداية وحىت ال جيعله يف حرية من امره كما
مْ تعاىل "   َنكم يٌد بَ ْييني َوبَ ي ْ                                                 (  19م  األنعا)  قمْل َأيُّ َشْيٍء َأْكرَبم َشَهاَدًة ۖ قملي اَّللَّم ۖ َشهي

القضية التفاوضية   رابعا:  
دأبت املفاوضات أتخذ اشكاال كثرية حىت حتولت اىل فنون جدلية وقد تقف يف غايتها على ذلك وهلذا بعض املفاوضات 

وابلتايل إضاعة الفكرة ألن البعض يتعمد ذلك ألغراض  املفاوضني فيها اىل غاية اجملادلة ليس إاّل    متىن ابلفشل نتيجة توجه 
              اعتماد ما يلي:  وهو ساب املصلحة العامة، غري أن طبيعة التفاوض للدين فيها رأي شخصية وهذا على ح
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املفاوضاتإ    -1 بذاته  ن  قائم  للجدل كفن  عن    ،  ليست  يتحدث  حني  العزيز  هللا  من كتاب  ذلك  استنتاج  وميكننا 
عيسى بن مرمي عليه السالم يف قوله تعاىل حينما يتحدث عن  مع اهنم يرونه دومنا شائبة وذلك  ا  "   املنكرين للحق  َوَلمَّ

وَن ) دُّ َيصي ْنهم  َك مي قَ ْومم َمَثاًل إيَذا  اْبنم َمْرمَيَ  ْم  الزخرف(  57ضمريَب  بَْل هم َما َضَربموهم َلَك إيالَّ َجَداًل ۚ  َو ۚ  هم َنا َخرْيٌ أَْم  َت م َوقَالموا أَآهلي
ونَ  مم َخصي وقد كا58)  قَ ْوٌم  املنالزخرف(،  عيست  على  جتري  السالم  ىفاوضات  ورسوله    أبنه  عليه  هللا  عبد  لكنهم هو 

هللا   ابن  وانه  أبلوهيته  النصارى  تعتقده  ما كانت  القرآن  قالوا  يعقب  لذا  اجملادلة،  ألجل  فقط  أهلتنا  أم  خري  أهو  فقالوا 
                                                                                            الكرمي" ما ضربوه لك إاّل جدال" 

                          ويركز الدين اإلسالمي اىل استبعاد اجلدلية يف املفاوضات إذا كان الطريق اىل اهلدف غري غامض كالذين كانوا جيادلون 
نينَي  َكَما َأْخَرَجَك "   النيب)ص( يف حماولة إخراجهم للحرب يقول القرآن الكرمي ْؤمي َن اْلمم حْلَقّي َوإينَّ َفرييًقا مّي ن بَ ْيتيَك ابي رَبَُّك مي

( وَن  َوهم (  األنفال5َلَكاريهم اْلَمْوتي  إيىَل  يمَساقموَن  َا  َ َكَأمنَّ تَ َبنيَّ بَ ْعَدَما  احْلَقّي  يفي  لموَنَك  يَنظمرمونَ جيمَادي فاجملادلة    (األنفال  6)  ْم  لذا 
تقتضي خلق األعذار واملربرات اليت وال متثل أسبااب حقيقة فقط للهروب من اخلروج مع النيب)ص( كذلك قد جتري يف  

و  هامة  يف قضااي  اجملادالت  تدور  يف  املفاوضات  الدخول  اىل  مسار املفاوضات  يغري  اجلدل  أسلوب  لكن  مكشوفة  هي 
متاهة ال طائلة منها، وحني تكون الرؤية واضحة وتستد اجلدلية يعزي القرآن الكرمي اىل هناك تدخالت خارجية وأفكار 

وَن َوإينَّ ذات دالالت أخرى كما ُيدثنا القرآن عن جمادالت املشركني مع املؤمنني حيث يقول البارئ "   نَي لَيموحم َياطي  الشَّ
وَن ) ْشريكم ْم َلمم ْم إينَّكم وهم ْم ۖ َوإيْن َأطَْعتممم ْم لييمَجاديلموكم الفاسدة ويفاوض    121إيىَلٰ أَْوليَيائيهي النية  يبّيت  من  وهو يعيش  األنعام(، 

ْم ۚ إينَّ   اخليانة يف اصل الفكرة فينهى الدين اإلسالمي عن املفاوضات فيها إذ يقول" َواَل جتمَاديلْ  يَن خَيَْتانموَن أَنفمَسهم َعني الَّذي
                                            النساء(، لذ يفهم من هذه الكرمية موقف اإلسالم    107اَّللََّ اَل ُيميبُّ َمن َكاَن َخوَّااًن أَثييًما)

من    -2 وتكتشف  املصاحل  به  توزن  الذي  العقل  هو  املفاوضات  أساس  احلكم  إن  على  دليل  فالعقل  املفاسد  خالله 
ابلشيء لذا كافة املفاوضات اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي سواء اليت وردت مع اهل الكتاب او املشركني او فيما بني  

اقة  املؤمنني انفسه او تلك اليت وردت يف القصص القرآّن بني األنبياء واقوامهم او بني سائر املخلوقات العاقلة وغري الع
وكيف   اآلخرة  الدار  يف  اجلنة  واهل  النار  اهل  بني  حىت  او  واهلدهد  وسليمان  والنملة  سليمان  بني  احلال  هو  أيضا كما 
عي األساس لذا يقول الباري يف الكتاب  منطق العقل وتكون احلجة واإلقناع  فيها  جتري هذه احملاورات كلها تستخدم 

ةم اْلَبالي  العزيز" ْم َأمْجَعينَي )قمْل فَليلَّهي احْلمجَّ األنعام(، كما َيمر املؤمنني حني الدخول يف مفاوضات  149َغةم ۖ فَ َلْو َشاَء هَلََداكم
ألن يف الدين اإلسالمي حجج دامغة لذا يقول تعاىل"  يف الربهان والدليل،  مع أهل األداين األخرى أن ال يكونوا ضعفاء  
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ٌة" ) جَّ ْم حم وَن ليلنَّاسي َعَلْيكم   ف ، وان الرسل الذين بعثهم هللا زودهم ابلرباهني القاطعة لعلمه أبهنم سو البقرة(  150ليَئالَّ َيكم
نذي يواجهون وتدور املفا رييَن َومم َبشّي اًل مُّ ٌة بَ ْعَد  وضات على اشدها لذا يقول البارئ" رُّسم جَّ وَن ليلنَّاسي َعَلى اَّللَّي حم رييَن ليَئالَّ َيكم
لي ۚ وََكاَن اَّللَّم َعزيي                                                                                   النساء(    165ًزا َحكييًما )الرُّسم

إن هناية املفاوضات جيب ان تكون هادئة وبعيدة عن أجواء التشنج وتعكري الصفو بني األطراف حىت ولو استعمل    -3
ينظر اىل ابعد من ذلك    التكذيب او حىت التهم إاّل ان املنظور اإلسالميأي طرف أسلواب فيه شيء من االسفاف او  

الصخب الذي تضيع معه  املناقشات والتداوالت يف أجواء    فاملهم هو اهلدف، اما التقاذفات الشخصية ميكن ان تسقط
نه  أانه صاحب احلق و  ، لذا جند النيب )ص( على الرغم منةاهلادئ ، نظرا لغياب األجواءاألفكار وتغيب عنه اإلبداعات

يرى   وحني  والربهان  الدليل  يقدم  قدمهأمن  ما  مل  ن كل  اإلقناع  وسائل  اليت  من  والعيون  صمت  اليت  اآلذان  يف  جتدي   
َّ سّكرت جييبهم بطريقة هادئة فيقول تعاىل"   ي َوأاََن بَرييءٌ ممّي هود   35ا جتمْريمموَن)أَْم يَ قمولموَن اْفرَتَاهم ۖ قمْل إيني اْفرَتَيْ تمهم فَ َعَليَّ إيْجَرامي

َّا )يقول البارئ"    (، أو يف آية أخرى بَرييٌء ممّي َّا أَْعَملم َوأاََن  بَرييئموَن ممي ْم ۖ أَنتمم  َعَملمكم ْم  َعَمليي َوَلكم فَ قمل يلّي  بموَك    41َوإين َكذَّ
ن هكذا بعد تقدمي الدليل الدامغ يف املفاوضات مث ينكره الطرف املقابل دون دليل ال ينتهي احلوار ابلشتم او    يونس(

معين " يل   مسئوليته وهذا  يتحمل  اىل عقوهلم ويقول هلم ما ذا افعل بكم بعد كل هذه االدلة فالكل  االهتام بل يكلهم 
  6زم بفكر اآلخر كما يقول يف موضع آخر" لكم دينكم ويل دين")عملي ولكم اعمالكم " مث يقول كل واحد منا ال يلت

                                                                                                                       الكافرون( 
من وضع ال  -4 غري انه البد  مطلوب فيها اجلو اهلادئ  ،  وقفاملنقاط على احلروف وحتديد  هناية املفاوضات وإن كان 

إذا    انه حيث   األطراف انه  لدى كافة  النتيجة  تعرف  ان  فيجب  مشرتكة  نقطة  اىل  الوصول  أو  االتفاق  عدم  حالة  يف 
انفضت املفاوضات بال اتفاق ماذا سيكون مصري النزاع بينهما واىل أين سيئول االمر وما هو مصري أطراف النزاع حىت  

ي أن  األمر  التهديد  أدى  ذلك  من  الوعيد،  فهم  من  او  البد  هذه  ذكر  ولكن  ُيدد  الكرمي  القرآن  ان  نرى  وهنا  ذلك، 
اْعمَ  قَ ْومي  َواَي   " بذلك  النيب)ص(  وَيمر  َوَمْن  النهاية  َعَذاٌب خيمْزييهي  ََيْتييهي  َمن  وَن  تَ ْعَلمم َسْوَف  ٌل ۖ  َعامي إيّّني  ْم  َمَكانَتيكم َعَلٰى  لموا 

ْم رَقييب)  بموا إيّّني َمَعكم ٌب ۖ َواْرتَقي َو َكاذي                                                                          هود( 93هم
                                                                       قواعد منهج التفاوض يف القرآن الكري 

احلقوق واالستفادة بكافة املنافع ولذا ميكن    أصلدعوة اىل التفاوض من منطلق تساوى األطراف من حيث  قاعدة ال  -1
ْم" " تلمس ذلك يف قوله تعاىل َنكم نَ َنا َوبَ ي ْ                       (64)آل عمرانقمْل اَي أَْهَل اْلكيَتابي تَ َعاَلْوا إيىَلٰ َكليَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ



 

21 
 

انطالقا من مبدأ  منهجية التفاوض بىن عليها وهي األرضية اليت تم  :االحرتام املتبادل اوض ومنهاأخالق التف قاعدة    -2 
راهن اإلسالم   االنصاف    يف اللني واحملبة اللذان  عملية التفاوض عليهما وهو يقتضي جمموعة مفاهيم طرحها أوهلا  جناح 

طرف من املتفاوضني ان ُيصل حقه بشكل يضر ِبقوق اآلخرين فالدين اإلسالمي   ال يسعى أي االبتعاد عن الظلم أبن  
ْحَسادين العدل واالنصاف لذا قال تعاىل "    ْلَعْدلي َواإْلي ")إينَّ اَّللََّ َيَْممرم ابي والعدل واإلحسان يوجب وضع   النحل(  90ني

واالعباء امللقاة عليها وحتمل تبعات التخلف عن القيام  لتحديد مهام اطراف التفاوض وواجباهتا وحقوقها وصالحياهتا  
ما يوجب القيام به على طرف كان من دون غنب او ظلم  عدم االستخفاف ابلفكرة املخالفة بل وضعها   بكل  واثنيها 

ومنها الشفقة واخلوف على األطراف األخرى يف التفاوض "َواَي قَ ْومي إيّّني َأَخافم    موضع املناقشة ودراستها دراسة معمقة
ي إيىَل  يَ ْهدي املفاوض" أفمن  الصواب للطرف  على توضيح طريق  احلرص  التناد" ، ومنها  يَ ْوَم  ْم  َبَع  َعَلْيكم ي مت َّ احْلَقّي َأَحقُّ َأن   

َي إيالَّ َأن يتبع أّمن ال يهّدي إال ان يهدى" دّي                                                                    أَمَّن الَّ يَهي
مْ  قمْل اَي أَْهَل اْلكيَتابي تَ َعاَلْواْ إيىَل َكَلَمٍة َسَواء" قاعدة االنطالق من املشرتكات -3 َنكم نَ َنا َوبَ ي ْ "  بَ ي ْ  
التدرج يف مراحل موضوعات التفاوض قاعدة املرحلية وهي  -4  
اليت ال تلتقي  جمموعة من املمنوعات    االلتزام ابالبتعاد عن  ويقصد هبذه القاعدة ،  قاعدة املنهج التفاوضي املشروع  -5

                                                      من أمهها:تفاوض و املا نصب عني همع أصول الدين ومبادئه ووضع
عدم اتباع وسائل حرمتها الشريعة اإلسالمية كالغش أو التدليس أو استخدام التمويه يف احلديث كما ال جيوز   -أ 

.الكذب  
او تشويه احلقائق او اإلضافة والنقيصة  استخدام الوسائل اإلعالمية اليت تقوم بتبديل عدم   -ب   

حىت ال يضعف موقف املتفاوض أو يقع يف مأزق فلسفيعدم فلسفة الدليل واالكتفاء ابلطرح العقالّن   –ج   
يف هناية التفاوض، وهذا ما قرره النيب)ص(    نتائج املفاوضات البد من وضعها موضع التوثيق  إنحيث    قاعدة التوثيق  -6

ه يف الرأي لتكون وثيقة ال يستطيع الطرف اآلخر ان  عقب كل املفاوضات اليت أجرها مع خصومه أو الذين خيافون مع
                                                                                             -الواثئق:  ينكرها ومن اهم هذه  

امل  -أ يف  املتمثل  املدّن  بني اجملتمع  املعاهدة  اله وثيقة  وبني  جهة  من  واالنصار  جهة  ياجرين  من  وادع  هود  حيث  أخرى 
الطرفني    فيها اليهود وعاهدهم وأقر على دينهم وأمواهلم وشرط عليهم اشرتاطات وذلك خللق اجلو التعايشي السلمي بني  



 

22 
 

يف العام السادس اهلجري مدهتا عشر سنوت،    صلح احلديبية وهي معاهدة صلح ارمت بني املسلمني وبني قريش   -ب
                                                           لى الذهاب اىل مكة ألداء العمرة  عازما ع)ص(    حني كان النيب

   معاهدة النيب مع نصارى جنران  -ج
مناذج من املفاوضات يف القصص القرآن:   

الفكر    النيب وضات  امف  -1 تغيري  يف  تركزت  دعوته  مدة  لطول  التاريخ  مفاوضات  أطول  من  وهي  قومه  مع  نوح)ع( 
الطويل  الصرب  ميلك  انه  إالّ  التغيري  يقبل  ال  متعصبا  فكراً  ُيملون  األجيال  هذه  طيلة  اهنم كانوا  ومع  لديهم  والعقيدة 

واحملبة   ابللني  املشفوع  الرفيق  الرقيق  تصور واألسلوب  عليهم كما  تعاىل"  وخوفه  قوله  يف  الكرمية  اآلايت  مقاطع  َوَلَقْد ها 
بينٌي"  يٌر مُّ ْم نَذي هي إيّّني َلكم ْم َعَذاأَْرَسْلَنا نموًحا إيىَلٰ قَ ْومي وا إيالَّ اَّللََّ ۖ إيّّني َأَخافم َعَلْيكم          (25هود) " َب يَ ْوٍم أَلييمٍ َأن الَّ تَ ْعبمدم

ويف جولة أخرى من املفاوضات أصبحت   عليهم،إذن منطلقات مفاوضاته يف هذه اجلولة منطلقات عاطفية وهو اخلوف   
نتم َعَلٰى  منطلقات مفاوضاته البيّنة والدليل الذ رفض من قبلهم دون مربرات كما يف قوله تعاىل "   قَاَل اَي قَ ْومي أَرَأَيْ تمْم إين كم

و  مم ْم أَن مْلزيممكم َيْت َعَلْيكم هي فَ عممّي ْن عيندي ن رَّّبّي َوآاَتّني َرمْحًَة مّي وَن )بَ يّيَنٍة مّي                              .(28هود َها َوأَنتمْم هَلَا َكاريهم
وحتولت املفاوضات من قبل الطرف اآلخر اىل حالة من التهديد والوعيد والوصول اىل طريق مسدود كما يف يقوله تعاىل  

قينَي  َن الصَّادي نَت مي اَن إين كم َا تَعيدم َدالََنا فَْأتيَنا مبي م بيهي اَّللَّم إين َشاَء َوَما أَنتمم  " قَالموا اَي نموحم َقْد َجاَدْلتَ َنا َفَأْكثَ ْرَت جي َا ََيْتييكم قَاَل إيمنَّ
زيين َ  مْعجي ْم إين َكامبي ي إيْن أََردتُّ َأْن أَنَصَح َلكم ْم نمْصحي ْم َوإيلَْيهي ت مْرَجعمونَ َواَل يَنَفعمكم َو رَبُّكم ْم ۚ هم سورة   34 ) َن اَّللَّم يمرييدم َأن ي مْغويَيكم

 هود (
قبل النيب صاحل   -2 مفاوضات النيب صاحل )ع( مع قومه وهي املفاوضات اليت اتسمت ابملنطق العلمي و العملي من 

النعرة   إاثرة  مبنطق  قوبلت  الكن  اسقاط  حماوالت  من  اآلايت  االجتماعية كجزء  من  ذلك  ونفه  اجتماعيا  اآلخر  لطرف 
آاَبؤماَن   يَ ْعبمدم  َما  ن َّْعبمَد  َأن  َهااَن  أَتَ ن ْ َذا ۖ  هَٰ قَ ْبَل  وًّا  َمْرجم فييَنا  نَت  َقْد كم َصاليحم  اَي  قَالموا   " إيلَْيهي  َوإين َّ الكرمية  َتْدعمواَن  َّا  ممّي َشكٍّ  َلفيي  َنا 

من  62ممرييٍب) هود   هدف  ( ، غري ان منطق الرمحة  اىل  معهم  منطق الرمحة وحماولة الوصول  قبل النيب صاحل )ع( كان 
القرآن   يصوره  هلم كما  الفكرة  فقال  ألصل  إنكارهم  حالة  يف  عليهم  ستطبق  اخلسارة اليت  عن  وإبعاده  للطرفني  مشرتك 

ن رَّّبّي َوآاَتّني  نتم َعَلٰى بَ يّيَنٍة مّي وَنيني َغرْيَ    الكرمي " قَاَل اَي قَ ْومي أَرَأَيْ تمْم إين كم تمهم ۖ َفَما تَزييدم َن اَّللَّي إيْن َعَصي ْ ْنهم َرمْحًَة َفَمن يَنصمرمّني مي مي
رٍي" )                                                                                                        (63هود خَتْسي

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya26.html
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إبراهيم)ع(    -3 النيب  والرباهني الثابتة  مفاوضات  واألدلة  الرباهني  محل  ما  بعد  قبله  من  للهدف  ابلوضوح  اتسمت  اليت 
النقاش   امام  تصمد  ال  براهينها  يف  املهزوزة  الفكرة  ألن  للمفاوضني  درس كبري  وهي  القناعة  هذه  من  ابملفاوضات  فبدأ 

وّّني يفي اَّللَّي َوَقْد َهَداني ۚ  وَ هكذا يصور لنا القرآن الكرمي عزمية املفاوض وقناعاته لذلك يقول تعاىل "   هم قَ ْوممهم ۚ قَاَل َأحتمَاجُّ َحاجَّ
تَ َتذَكَّ  عيْلًما ۗ أََفاَل  لَّ َشْيٍء  َرّبّي كم َع  ًئا ۗ َوسي َرّبّي َشي ْ َيَشاَء  بيهي إيالَّ َأن  وَن  تمْشريكم َما  األنعام  َواَل َأَخافم  ( مث يردف  80رموَن " ) 

عد من  الكبري  ابستغرابه  فيها  قناعاته  ان  حيث  قومه  تبناها  إن  ختيف  ابتت  اليت  أفكارهم  عن  وتراجعهم  استجابتهم  م 
هالكهم وهو يعلمون يقيناً بعدم امتالكهم الدليل هو يغلطون انفسهم وهذه يف واقع األمر قمة الثبات على إميانه ابلفكرة  

ْم   "   وحصول العلم اليقيين ، لذا نفهم من اآلايت التالية ما يشري اىل هذا املعىن  وََكْيَف َأَخافم َما َأْشرَْكتمْم َواَل خَتَافموَن أَنَّكم
أْلَْمني ۖ إي  ْلطَااًن ۚ َفَأيُّ اْلَفرييَقنْيي َأَحقُّ ابي ْم سم َّللَّي َما مَلْ ي منَ زّيْل بيهي َعَلْيكم ونَ َأْشرَْكتمم ابي نتمْم تَ ْعَلمم  (     81" ) األنعام ن كم

واملعتقد الفكر  يف  التشكيك  حماوالت  بعد  والتهديد  ابلتخويف  قومه  مع  )ع(  إبراهيم  النيب  مفاوضات  انتهت  وهو  مث   ،
ومع ذلك كله وبعد الوصول اىل حالة اغالق ابب التفاهم استعان إبراهيم)ع(  املنطق الذي يرفضه الدين يف املفاوضات  

وٍء ۗ قَاَل   ألنه امللجأ الوحيد الذي يركن اليه،  ونفهم ذلك من اآلايت التالية "  ابهلل َتيَنا بيسم إن ن َّقمولم إيالَّ اْعرَتَاَك بَ ْعضم آهلي
ونَ  تمْشريكم َّا  بَرييٌء ممّي وا َأّّني  اَّللََّ َواْشَهدم دم  َفكي   إيّّني أمْشهي ن دمونيهي ۖ  رموني مي تمنظي يًعا مثمَّ اَل  وّني مجَي م  يدم َرّبّي َورَبّيكم اَّللَّي  َعَلى  ْلتم  تَ وَكَّ )  إيّّني 

                                                                                                              (.56هود 
ما الذهاب  رهب  احينما طلب منههارون )ع(   )ع( اليت بدأت ابالستعدادات من قبل موسى  ىمفاوضات النيب موس  -4

رم أَْو خَيَْشىقمواَل َلهم قَ ْواًل لَّيّيًنا    اْذَهَبا إيىَلٰ فيْرَعْوَن إينَّهم طََغىٰ  "    اىل فرعون   َنا أَْو     لََّعلَّهم يَ َتذَكَّ قَااَل رَب ََّنا إين ََّنا ََنَافم أَن يَ ْفرمَط َعَلي ْ
َما َأمْسَعم        َأن يَْطَغىٰ  عندئذ طلب موسى من ربه اإلمكاانت الالزمة للمفاوضات    (  44وأرى")طهقَاَل اَل خَتَافَا ۖ إينَّيني َمَعكم

قَاَل َربّي اْشرَْح   اليت يعتقد اهنا ليست ابألمر اهلنّي لذا تصّور لنا اآلايت القرآنية هذه الطلبات وهي ضرورية للمفاوض "
ْر يلي أَْمريي يلي َصْدريي ن لّيسَ  َوَيسّي وا قَ ْويلي  اّني َواْحلمْل عمْقَدًة مّي ْن أَْهليي  يَ ْفَقهم ي َواْجَعل يلّي َوزييًرا مّي ْد بيهي أَْزريي  َهارموَن َأخي  اْشدم

                                     تكون املفاوضات مشتملة على ما يلي:وهكذا جيب ان  (  28) طه  "  َوَأْشريْكهم يفي أَْمريي
أو    -1 جممله  يف  الرأي  يف  خيالفون  اآلخرون  مهما كان  يضيق  وال  يتسع  الذي  الكبري  ابلصدر  اآلخرين  على  االنفتاح 

                                                                                                               تفصيله 
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وعدم التلكؤ او استحضار الفكرة يف حينها حىت  طالقة اللسان والبالغة يف املنطق و   -2 حسن احلديث ولباقة القول 
لرصني والكلمة الطيبة ل منهمر من الكلمات الرائعة واملنطق ايكون يف نسق موحد يهدر من لسان املفاوض كأنه شال

                                                   " إليه يصعد الكلم الطيب" والكلمة الطيبة" تؤيت أمكلها كل حني إبذن رهبا "
تعضيد املفاوضني آبخرين ميتلكون القدرة كما طلب موسى أبن يعّضده ربه أبخيه هارون ألن املنطق اجلمعي منطق    -3

اتسمت ابلتعضيد ومشاركة   هللا مع اجلماعة فيمكن للمفاوضات ان تكون انجحة إن  اإلسالمي ويد  مقبول يف الدين 
وال شك ان اجلماعة تشكل القوة إن كانت    اإلمجاع،ملفاوضة أحياان تنظر صحة الفكرة من خالل  الرأي ألن األطراف ا

                                                                                            على الصواب يف املنطق واحلجة  
يبتين على القول اللني والكلم  -4 حىت وإن كان الطرف اآلخر غليظا ومتجربا أو  ة الرقيقة  منطق املفاوضات جيب ان 

                                                                                                                  معانداً 
هو احلال لدى موسى وهارون  من ميتلك احلجة والربهان ومن يستند اىل القوة العملية والعلمية والشرعية املطلقة كما    -5

من   امتلك  مهما  اآلخر  الطرف  ألن  شيء  من  يتوجس  أو  خياف  إال  يف  ُيب  الشرعية  إمام  ضعيف  فإنه  القوة  وسائل 
                                                                                                                 القوة والربهان  

لسابقة الدراسات ا   
بينت فيها اآلداب اإلسالمية للحوار اإلسالمي ، واليت حول إدارة احلوار والتفاوض( 2016)حافظ، كرم،دراسة 

 وطريقة التفاوض يف القضااي اجملتمعية  
، واألصول اليت ركزت على الدبلوماسية يف احلوار واحلوار فن مهارة التفاوض ( حول 2017ابوسعدة، صفا،) دراسة

ما طرحته اآلايت البينات يف القرآن الكرميالعامة اليت يتبناها اإلسالم يف موضوع احلوار من خالل   
السعودية يف نشرها هود اململكة العربية  جحول أمهية ثقافة احلوار يف اإلسالم و  (2017الكرمي،  عبد، جوندل)دراسة   

( حول درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ألسلوّب احلوار واملناقشة يف تدريس القرآن  2015فرحان، مراد،راسة )د
نتائج إجيابية على مادة  احلر وهو ما يضفي أسلوب احلوار والنقاش فيها درجة كبرية من ممارسة   ، وقد اثبتت كرميال

طالب، وأن هذه  يل العلمي للصطرحت ويزيد من التح الشجعة اليت ابألساليبللتدريس التدريس وجيعلها صاحلة 
متعة على العملية التعليمية  عند املعلمني هلذه املادة ابإلضافة ملا تضفيه هذه املادة من احلوارات تزيد من درجة الوعي  

من خالل األسئلة واالستفسارات جات الطلبة ورغبتهم املعرفية  اعن طريق إشباع ح  
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وكانت عن عينة من الربامج  وهي حول ثقافة احلوار يف وسائل اإلعالم السعودية  (2012 إبراهيم، السعيد،دراسة )
حماولة التعرف على ثقافة احلوار يف وسائل اإلعالم  ، حيث سلطت الضوء على احلوارية ومواقع الصحف االلكرتونية

احلوارية واملواد احلوارية  ف مدى التزامها مبمارسة وتطبيق ثقافة احلوار ومدى التزام براجمها من خالل التعر السعودية 
    رتونية املنشورة يف مواقع الصحف اإللك
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لفصل الثالث ا  
 أوال: النتائج

 =========== 
لتعايش السلمي والتقاء األفكار ألجل االنزاعات امر اقره الدين  إن التفاوض من اجل الوصول اىل حل -1   

مبادئ التفاوض وأسسه وقواعده اليت رمسها الدين هي منطقية تكَّ فل بنتائجها ألهنا تنسجم مع تطلعات األمم عرب    -2
                                                          عناوين أخالقية كبرية تتوق اليها النفس البشرية.عصورها وألهنا حتمل  

ميكن بكل بساطة تطبيق مبادئ التفاوض اليت رمسها لنا القرآن الكرمي على مفاوضات اليوم مهاما تشعبت اشكال   -3
النزاع وتعددت املشاريع ومهما كانت أمزجة املتفاوضني خمتلفة وتفافتاهم متنوعة ألهنا مبادئ مساوية أمر هبا اخلالق الذي 

تصلح لكل زمان ومكان وأن رب العباد هو األعلم مبا خيلق وما سوف خيلقه  يف رسالته اليت هي خامتة الرساالت ألهنا 
اثبته وانفذه ألن االنسان هو اإلنسان وهللا اعلم بصاحل اإلنسان من اإلنسان نفسه  على مر العصور والدهور فأحكامه    

حيحة وجتعل من هللا يف حال جتارب األنبياء ثروة غنية أبساليب التفاوض والطرق اليت توصل األمة اىل اجلادة الص  -4
إن كانت املفاوضات اقتصادية او اجتماعية او سياسية لكن الرضى اإلهلي هو  هو اهلدف الذي يسعى اليه اإلنسان و 

                                                                                املطلوب يف النهاية كونه هو يسعد اإلنسان  
ومناقشات بني النيب )ص( وبني أصحابه وبينه وبني املشركني وامللحدين    أحاديثالنبوية املباركة وما جرى من    السرية   -5

ان اهاف األنبياء من كل ذلك هو الرمحة واخلري والنماء واهل الكتاب وما محلته هذه املفاوضات من مؤشرات تدل على  
                                             ر يف شىت جوانب احلياة  للمجتمعات وان مههم هو الفالح والكلمة تعين االزدها

البيئات    -6 اختلفت  وغن  املستقبل  يف  مفاوضات  من  سيأيت  ما  على كل  سحبها  ميكن  واملفاوضات  املعاهدات  بنود 
اىل   والشقاء  البؤس  حالة  من  الناس  إخراج  تستهدف  املعاهدات  هذه  محلتها  اليت  ألن النتائج  حيث السعادة  واألجواء 

                                         والتمتع ابلنعم إمنا من خالل العدالة واإلنصاف بعيداً عن الظلم ومصادرة اآلخرين  
األخالق هي السمات األبرز اليت جيب ان تتوافر يف املتفاوضني ومن أمهها الرمحة واللني واملساواة والتقريب   -7  
البيئة األبرز يف املفاوضات الناجحة وتتم من خالل البحث عن املشرتكات بني املتفاوضني األجواء اهلادئة هي  -8  
التفاوض جيب ان يصل اىل اهلدف وان ينقطع ويعّلق يف نصف الطريق فتضيع احلقوق    -9  

هناية التفاوض واحلوار جيب ان تكون سلمية وال خيرج التفاوض ابلتهديد او الوعيد   -10  
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اوضات ووضع اجلدول الزمين املناسب لتطبيق ما مت االتفاق عليه من بنود عمليه وحتديد املسئولني عن  توثيق املف -11
                                                                                                                  تطبيقه 

فرتة منية وأخرى حىت النهاية    رقابة التطبيق وتقييم نتائج املفاوضات من -12  
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 اثنيا: التوصيات
 

ملوضوعات ذات صلة بشئون  التدريبية واليت قد يطلق عليها " العصف الذهين" إقامة اجللسات التفاوضية  -1

، مع تكليف  آداب احلوار وأساليبهدوي من أجل تنمية أذهان األفراد العاملني يف املؤسسة على بشكل ، و املؤسسة

 أحد األفراد املتفاوضني مبسئولية إدارة التفاوض. 

 وكيفية إدارة التفاوض  عقد دورات تدريبة حول موضوع طرق التحاور  -2

وذلك كدافع  اجلوانب الشخصية أو النفسية،  والرعاية العامة للموظفني حىت نظام التحفيز يف املؤسسة تفعيل     -3
   وهي مبثابة رأس مال املتفاوض وصفاء الذهن لديهم، ، لتنمية ذواهتم وقدارهتم الفكريةلإلفراد 

تستلم زمام العمل  تنشأ عليها األجيال اليت سوف حىت  املناهج التعليميةاالهتمام مبادة ثقافة احلوار والتفاوض يف   -4
، كما أن املؤسسات العلمية العليا كاجلامعات اإلدارية وتكون قادرة على إدارة احلوارات ابلطرق العلمية واملسئوليات

 واليت هي متطلب مهم للحوار وثقافة التفاوض  تدريس مادة مهارات االتصال جيب أن حترص على 
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