بسم هللا الرحمن الرحيم
سَ َوا َيين ََنَا َو َييَنَ ُكا أ َ
قُل َيا أَه َل ال ِكت َا ِ
ب ت َ َعالَوا ِإلَى َك ِل َمة َ
ب َنَا َيعب َا ال
َ َو نُش َ ِك َ ِي َ ِ َ
نَعيُ َ َ ِإ
ش َيوا ال َو َيت ِ ََْ َيع ُ
َ
ُون َِ فَإِن ت ََولوا فَقُولُوا اش َه ُوا يِأَنا ُمس ِل ُمونَ 
أَكيَايا ال ِمن ِ

صدق هللا العظيم
آل عمكان64:
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عنوان الكتاب :اخالقيات التفاوض في المنهج االسالمي.
المؤلف :

د .غانم فنجان موسى و د.فاطمة فالح احمد

الناشر :دار الكندي للنشر والتوزيع ،اربد ،االردن.
رقم االيداع2007/7/2191 :
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اإلهداء
إلى

الذين يتقون يوما يرجعون فيه إلى هللا
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يمث ل

المقدمة
التفََاو

 Negotiationأحََ األنشََ ة التََ

يماكسها جميَ األفََكا يهَ ت تيََا ل السََل وال َ ما  ،وتح يَ
الحقوق وا لتزاما وتنظيا العالقا فيما يينها على وفق أساليب
إنسانية تسها ف إنها ال الفا والنزاعا والمشكال يينها.
وق از ا أهمية التفاو يين األفكا ف هْه المكحلََة
يسََيب النمََو الكم َ والنََوع ف َ العالقََا يََين األفََكا نتيجََة
ا قتصَََا ية،
للت َََوكا الكييَََك والمتسَََاكعة فَ َ المجَََا
والسياسََية ،والعلميََة ،والتقنيََة .ويََالك ا مََن أهميََة فواو َ تل َ
الت وكا ف تحقيق نقلََة نوعيََة نحََو األفبََل فَ حيََا جميَ
األفكا لكنها أ ف الوق ْات إلََى الفََا وصََكاعا حََا
ييََنها يسََيب ا ََتالفها فََ اآلكا  ،وا هتمامََا  ،واألهََ ات،
والحاجا  ،وتعاك المصالح.
إبَََافة إلَََى ْلََ فَََان جميََ المنظمَََا صالصَََناعية،
والتجاكية ،والعلمية ،والسياسة ،ومنظما المجتم الم ن ) تقََوا
يالع ي من المفاوبا ياستمكاك من أجل تيا ل السل وال َ ما
والييانا والمعلوما الت تمكنها من تحقيق األه ات الت تسعى
إليها من األنش ة الت تقوا يها .كما أن جمي ال ول تقوا يََإجكا
المفاوبا صالتجاكية ،والسياسية ،والعسككية ،والعلمية ،والثقافية
و يكهََا مََن المفاوبََا األ ََك ) يه َ ت تنظََيا عالقاتهََا م َ
يعبها والح من ان ع حكوب المكوعة التَ تلحََق ياإنسََانية
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أبََكاكا ما يََة ومعنويََة تيقََى تعََان مََن آثاكهََا السََليية أم َ ا
ويل.
وقََ أ ككََ الََ ول المتق مََة أفََكا ا ومسسسََا أهميََة
التفاو ف تحقيق األه ات الت تسعى إليها يكفا عالية ،ولْل
واسََتح ث الع يَ
أ ْ تتوس ف التفاو ف جمي المجا
من المعاه والمكاكز المت صصة الت تعنى يهْا النشا الحيوي
يه َ ت إع َ ا المفاوبََين المََسهلين إ اك م تلََت المفاوبََا
يكفََا عاليََة ،وإيجََا الحلََول الناجعََة التََ تسََها فََ تنظََيا
العالقا و إنها ال الفا يأساليب سلمية مت وك سََاع علََى
الت َ تسََها ف َ
توظيََت اإمكانََا المتاحََة لهََا ف َ المجََا
است امة عمليا الت وك وا كتقا يحيا األفََكا إلََى المسََتويا
األفبل ف جمي األنش ة اإنسانية.
يينما زال نشا التفاو ف ال ول المتنامية يحظى
يا هتماا الم لوب ،ولْل فان األساليب الت تست ا في مت لفََة
و اليا ما تس ي إلى تفاقا المشََكال يَ مََن معالجتهََا يأسََاليب
إنسانية.
ويسل هْا المسلََت األبََوا علََى قََيم مََن أ القيََا
التفاو ف المنهج اإسالم القويا الََْي يهَ ي للتَ أقََوا فَ
جمي العيا ا والمعامال ويوبح وكها ف ا كتقا يعمليََا
التفاو إلى المستويا التَ تسََاع علََى تنظََيا العالقََا يََين
ا فََكا علََى وفََق منظََوك إنسََان يحَ الحقََوق وا لتزامََا ،
وي وكعمليا تيا ل السل وال ما فيما يينها ويسها ف تحقيق
مصالحها يكفا عالية
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و كاية أن يقت القكا ا فابل على يعَ العثََكا
ف عك موبوعا هْا المسلت ،وعزاسنا فَ ْلَ وجََو ها
ليصححوا لنا حين ن ئ ،ويقيلوا عثكاتنا حين نعثك ،فََإْا كانَ
األفكاك الواك في وافية ف بَو المتََام مََن المع يَا فََْل
توفيق من هللا تعالى وان كان األ ك فْل جه نا.

المؤلفلان

7

محتويات الكتاب
الفصل األول :العملية التفاوضية
مفهوا التفاو
أهمية التفاو
أه ات التفاو
التفاو
مجا
مستويا التفاو
عناصك العملية التفاوبية
صاوص العملية التفاوبية
السكية والعلنية ف المفاوبا
مكاحل العملية التفاوبية
نتاوج المفاوبا
ف المفاوبا
تق يا التناز
اآلثاك الت تتكتب على تق يا التناز
ا نسحاب من المفاوبا
مت ليا ت ويك إ اك العملية التفاوبية

8

59-15

الفصل الثاني :سمات المتفاوضين

77-60

مفهوا السما
السلو التفاوب
تغييك السلو التفاوب
أنواع المتفاوبين
قيام كفا المتفاوبين
سما المتفاوبين ف ال ول المتنامية

الفصل الثالث :تشكيل فريق التفاوض
مفهوا فكيق التفاو
فواو فكيق تفاو
مكاحل تشكيل فكيق التفاو
ا تياك أعبا فكيق التفاو
مهما كويم فكيق التفاو
ع أعبا فكيق التفاو
إع ا فكيق التفاو
العوامل المسثك ف كفا فكيق التفاو
عواوق است اا فكيق التفاو
تحفيز أعبا فكيق التفاو
الصكاعا ا ل فكيق التفاو
سما فكيق التفاو الناجح

9

96-78

الفصل الرابع :الوساطة في المفاوضات

115 -97

أهمية الوسا ة يين األ كات المتفاوبة
أه ات الوسي
الوسا ة يين المتفاوبين
مجا
وظاوت الوسي ف المفاوبا
مت ليا الوسا ة يين المتفاوبين
أ وا الوسي ف التأثيك ف األ كات المتفاوبة
أ القيا الوسا ة ف المفاوبا
م يا عمل الوسي ف المفاوبا
التزاما األ كات المتفاوبة قيل الوسي
إع ا الوس ا
عمولة الوس ا
تأثيكا الت وك التقن ف أعمال الوسا ة يين المتفاوبين
العوامل المسثك ف كفا الوسي ف المفاوبا
األ كات يك المياشك ف المفاوبا
ت ل األ كات يك المياشك ف المفاوبا
مجا

الفصل الخامس :مهارات االتصال واإلقناع
مهاك ا تصال
عناصك عملية ا تصال
مهاك التح ث
أ القيا الح يث
مت ليا ت ويك مهاك التح ث
مهاك ا ستماع
10

149-116

عواوق ا ستماع
مهاك اإقناع
أنواع اإقناع
منظومة عملية اإقناع
صاوص عملية اإقناع
عواوق اإقناع
مت ليا ت ويك عملية اإقناع

الفصل السادس :منظومة المنهج اإلسالمي

195-150

مفهوا اإسالا
أككان اإسالا
أككان اإيمان
أه ات اإسالا
صاوص أه ات اإسالا
مصا ك المنهج اإسالم
منظومة المنهج اإسالم
صاوص المنهج اإسالم
الفصل السابع :مبادئ المفاوضات في المنهج اإلسالمي

223-196
تالت ف اآلكا

احتكاا التع ية وا
وجو قبية للتفاو
الص قية
التككيز على المشتككا

11

الها فية
المكونة
التأن ف إص اك القكاكا
ينا الثقة المتيا لة يين أ كات المفاوبا
ا لتزاا يا تفاقا
ح حجج ال كت اآل ك
ا عتما على الييانا والمعلوما ال قيقة
مكاعا السكية ف المفاوبا
التعكت على نوايا اآل ك وأه اف

الفصل الثامن :أخالقيات التفاوض في المنهج اإلسالمي
268-224
مفهوا األ الق
العوامل المسثك ف تكوين األ الق
أنواع األ الق
أهمية األ الق الحسنة
أساليب ا كتقا يأ الق األفكا
أ القيا التفاو ف المنهج اإسالم
ا هتماا ياآل ك
ا يتعا عن أساليب اإككاه
ا عتكات ياأل ا
لآل ك
تق يا التناز
تق يا العون لآل ك
ا يتعا عن إثاك حفيظة اآل ك
إظهاك ا ستع ا للتفاو
إتاحة الفكصة لل كت اآل ك لعك وجهة نظكه
12

إككاا اآل ك
ا يتعا عن ال و ف التفاصيل
التواب
الصيك والحلا وكظا الغيظ
حفظ ككامة ال كت اآل ك
حسن الظن ياآل ك
الوفا يالعه

الفصل التاسع :مفاوضات الرسل أولي العزم
295 -269
سما الكسل أول العزا
مفاوبا نوم علي السالا
مفاوبا إيكاهيا علي السالا
مفاوبا موسى علي السالا
مفاوبا عيسى علي السالا

الفصل العاشر مفاوضات صلح الحديبية
لمحة عن حيا الكسول محم
قيم من صفا الكسول محم ص
ال صاوص التككيمية للكسول محم
معجزا الكسول محم ص
ييعة مفاوبا صلح الح ييية
تعكيت صلح الح ييية
وثيقة صلح الح ييية
13

335-296

ينو صلح الح ييية
أهمية مفاوبا الح ييية
ال كوم المست لصة من مفاوبا صلح الح ييية

المصادر والمراجع 364-336

14

الفص األول

العملية التفلاوضية
ال ريل

أن التفاو

 Negotiationيع مََن يََين أهََا

األنش ة الت يماكسها جمي األفكا يوميا منْ ي ايََة تعََاملها مَ
اآل كين يه ت تنظيا العالقا  ،وتيا ل السل وال ما  ،وتح ي
الحقوق وا لتزاما  ،وإنها ال الفا فيمََا ييََنها ،وقَ از ا
أهميتها ف هْه المكحلة من الت وك العلم والتقن وا قتصََا ي
الت تشه ت وكا كييكا فَ العالقََا يََين األفََكا يسََيب توسَ
ا ََتالت فَ اآلكا و
مساحة حكيََة التعييََك وتزايَ احتمََا
وجها النظك ،وتزاي حاجا األفكا كميا وكيفيا ،وتع مصا ك
إشياع تل الحاجا  ،ولْل أبحى التفاو من األنش ة المهمة
نى عنها م لقا ف حيا جمي األفكا .
الت
إبَََافة إلَََى ْلََ فَََان جميََ المنظمَََا صالصَََناعية،
والتجاكية ،والعلمية ،والسياسة ،ومنظما المجتم الم ن ) تقََوا
يالع ي من المفاوبا من اجل تحقيق األه ات الت تسعى إليهََا
من األنش ة التَ تقََوا يهََا .كمََا أن جميَ الَ ول تقََوا يََإجكا
المفاوبا صالتجاكية ،والسياسية ،والعسككية ،والعلمية ،و يكها
مََن المفاوبََا األ ََك ) يه َ ت تنظََيا عالقاتهََا م َ يعبََها
اليع .
ويسكَ مََا تقَ ا أهميََة ت ََويك مهََاكا التفََاو يهَ ت
تنظََيا العالقََا وإنهََا ال الفََا الت َ تح َ ث يسََيب تعََاك
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المصالح وا تالت وجها النظك يين األفََكا أو يََين المنظمََا
أو يين األفكا والمنظما أو يين ال ول.
ويتناول هْا الفصل تح ي مفهوا التفاو  ،وييين أهميتَ
وأه افَ َ  ،ويحَ َ عناصَََك العمليَََة التفاوبَََية و صاوصَََها،
ومكاحلها ،وا نسحاب من المفاوبا  ،ومت ليا ت ويك العملية
التفاوبية.

مفهوم التفاوض
تق ا األ ييََا التَ تناولَ موبََوع التفََاو مفََاهيا
متع للتفََاو  ،فمنهََا مََن يََك أن التفََاو عمليََة تََتا يََين
جها لها آكا وم الب م تلت عليها يحاولون حلهََا مََن ََالل
المشََتككة للوصََول إلََى اتفََاق مقيََول
المسََاوما والتنََاز
لكليهماص ، )1وهنا من يعتق يأن عمليََة اتصََال يََين ش صََين أو
أكثك ي كسون فيها الي اول للتوصل لحلول مقيولََة لَ يها أو يلََو
أه ات مكبية لهاص.)2
يشيك إلََى المحا ثََا
وهنا من يْهب إلى أن التفاو
المتعلقة يالتوصل إلى أسام لالتفاق علََى إنهََا مشََكلة قاومََة أو
تحقيق ه ت مح ص ،)3كما يعكت التفاو يأن اتصال شفوي يين
كفين أو أكثك يه ت الوصول إلى اتفاق مشََتك علََى كيقََة
للعمل أو على صيغة شفوية يينهماص ،)4ويالحظ أن هََْا التعكيََت
يََك الشََفوية فَ عمليََا التفََاو ،
ق استيع وك ا تصا
ولا يت ََكق إلََى وك المفاوبََا فَ إنهََا ال الفََا  ،وتح يَ
الحقوق وا لتزاما .
ويعكت التفاو على أن الوصول إلى اتفاق يين كفين
لالنتقال إلى ما يحقق مصالحها وأه افهاص ،)5إبافة إلََى مََا تقَ ا
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يعكت التفاو على أن عملية يناميكية ف التكييت تقوا اللها
األ ََكات المتفاوبََة ياليحََث الهََا ت إلََى اتفََاق مََك حََول
موبََوع يمثََل مصََالحها المشََتككةص ،)6وهنََا مََن يََك أن
المفاوبََا هََ عمليََة تفاعََل يََين األ ََكات المتنازعََة يََتا
التوصََل فيهََا إلََى قََكاك مشََتك لالتفََاق علََى المسََاول القاومََة
يينهاص ، )7ويعكت التفاو يأنَ عمليََة اتصََال يََين ش صََين أو
أكثََك يهََ ت إيجََا حلََول مناسََية ومقيولََة للمشََكال ويلََو
األه ات الت يسعون إليها من المفاوبا ص. )8
وف بو ما تق ا يمكن القول أن التفاو اتصََال يََين
كفين أو أكثََك يصََوك مياشََك أو يََك مياشََك يهَ ت تنظََيا
العالقََا  ،و تح ي َ الحقََوق ،وا لتزامََا  ،أو إنهََا ال الفََا
والنزاعََا الت َ تحصََل يسََيب ا ََتالت اآلكا  ،أو ا تجاهََا
 ، attitudesأو تعََاك المصََالح ،Interests conflictأو تعََاك
الحقََوق ،Rights conflictأو ا تفََاق علََى األعمََال التََ ينيغََ
لأل كات المتفاوبة القياا يها.

أهمية التفاوض
يز ك القكآن الككيا يالع ي من اآليََا التَ تسكَ أهميََة
اعتما التفاو يين األفكا كأسََلوب أنسََان لتنظََيا العالقََا
وإنهََا ال الفََا الت َ يمكََن أن تح َ ث ييََنها يسََيب تعََاك
المصََالح ،وا ََتالت األهََ ات أو وجهََا النظََك ،أو ا ََتالت
األساليب الت تست ا ف الوصول إلى األه ات على وفق أحكاا
شكيعة هللا  ف المعامال والعيا ا  ،ومََن تلَ اآليََا قولَ
تعالى الْي يوج الكسول محم ا  إلى عََو أهََل الكتََاب إلََى
س َوا َيين ََنَا
التفاو والحواك قُل َيا أَه َل ال ِكتَا ِ
ب تَ َعالَوا ِإلَى َك ِل َمة َ
بَنَا يَعبَا ال
َويَينَ ُكا أَ نَعيُ َ ِإ
َ َو نُش ِك َ يِ ِ شَيوا ال َو يَت ِ ََْ يَع ُ
َ
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ُون ِ
َ َفإِن ت ََولوا َفقُولُوا اش َه ُوا ِيأَنا ُمس ِل ُمونَ ص ،)9ولََا
أَك َيايا ال ِمن ِ
يقت اآلمك عن هْا فحسب إنما حث هللا تيََاك وتعََالى المََسمنين
على التوس يََين األ ََكات المتصََاكعة يهَ ت إنهََا ال الفََا
َان ِمَنَ ال ُمَس ِمنِينَ اقتَتَلَُوا
يينها ،ويسك هْا قول تعالى َ و ِإن َاوِفَت ِ
فَأَص ِل ُحوا يَينَ ُه َماص ،)10وقول َ وإِن ِ فَتُا ِشَقَاقَ يَينِ ِه َمَا فََايعَثُوا
َ َيينَ ُه َمَا
ق ُ
َح َكما ال ِمن أَه ِل ِ َو َح َكما ال ِمن أَه ِل َها ِإن ي ُِكي َ ا ِإصالحا ال ي َُوفِ ِ
ع ِليما ال َ يِيكاالص.)11
َ َكانَ َ
ِإن َ
ويظهك من القكآن الككيا إن تاكيخ أول مفاوبََا يعََو
إلى ما قيل لق آ ا  حيث جك تل المفاوبا يََين هللا 
والمالوكة ويشيك إلى ْل قول تعالى َ و ِإْ قَا َل َكيُّ َ ِلل َمالوِ َك ِة ِإ ِنَ
يهَا َويَسَ ِف ُ
َجا ِع ٌل فِ األَك ِ َ ِليفَةال قَالُوا أَتَج َع ُل فِي َها َمَن يُف ِسَ ُ فِ َ
ِم لَ َ قَا َل إِنِ أَعلَ ُا َما تَعلَ ُمَونَ
سيِ ُح يِ َحم ِ َ َونُقَ ُ
ال ِ َما َ َونَح ُن نُ َ
ع َلَى ال َمالوِ َكَ ِة فَ َقَا َل أَن ِيو َُونِ
بَ ُها َ
ع َك َ
عل َا آ َ َا األَس َما َ ُكل َها ث َُا َ
َو َ
ِعلَ َا لَ َنَا إِ َمَا
سَي َحانَ َ
صَا ِ قِينَ قََالُوا ُ
يِأَس َما ِ َه ُس ِ إِن ُكنَتُا َ
علمتَنَا ِإن َ أَن َ ال َع ِلي ُا ال َح ِكي ُاص ،)12وقَ انتهَ هََْه المفاوبََا
َ
يََاعتكات المالوكََة يََأن هللا  علََى حََق عن َ ما جعََل آ ا 
ليفة ل ف األك لألسياب الت أشاك إليها تل اآليا .
أما أول مفاوبا يين األفكا فق جك يين قاييل وهاييل
علَي ِها نَ َيأ َ اينَ آ َ َا
اين آ ا  ويتيين هْا ف قول تعالى َ وات ُل َ
ق ِإْ قَكيَا قُكيَانا ال فَتُقُيِ َل ِمن أَ َح ِ ِه َما َولََا يُتَقَيَل ِمَنَ اآل َ َ ِك َقَا َل
يِال َح ِ
س َ إِلَ يَ َ َ ِلتَقتُلَ ِنَ
َألَقتُلَن َ قَا َل إِن َما يَتَقَي ُل َُ ِمنَ ال ُمتقِينَ لَوِن يَ َ
َ َكب ال َعَالَ ِمينَ ِإ ِنَ
َما أَنَا ِييَ ِ
ِي ِإلَيَ َ ِألَقت ُ َلَ َ ِإ ِنَ أَ َ َ ُ
ات َ
اس يَ َ
أ ُ ِكي ُ أَن تَيُو َ يإِث ِم َوإِث ِم َ فَتَ ُكونَ ِمن أَص َحا ِ
اك َوَْ ِلَ َ َجَزَ ا ُ
ب الن ِ
سََ ُ قَتََ َل أَ ِ يََ ِ فَقَت ََلََ ُ فَأَصََ َي َح ِمََنَ
عََ َلََ ُ نَف ُ
الظََا ِل ِمينَ فَ َو َ
ال َا ِس ِكينَ ص ،)13ويظهََك مََن هََْه اآليََا يََان المفاوبََا التَ
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أشاك إليها ق أ فق ف إنها النزاع الََْي حَ ث يََين األ ََو
يسيب تعاك المصالح وانته يأول جكيمة قتل يين األفكا .
ومنْ ْل الزمن السحيق وحاجة األفكا إلى المفاوبََا
تتزاي يع ما أ ككوا أنها يك قا كين على تحقيق ا كتفا الْات
وإنها يحاجة إلى إقامة عالقا م اآل كين يه ت إشياع حاجاتها
الما يََة والنفسََية الم تلفََة التََ أ ََْ تتزايََ يسََيب الت ََوك
المتساكع ف جمي الق اعََا ا قتصََا ية ،وقَ فعهََا هََْا إلََى
ا سََتمكاك فََ ت ََويك أسََالييها فََ التفََاو حتََى أبََحى
التفاو علما ل أسم وميا ئ ،وهو ف الوقَ نفسَ فََن يمكََن
تعلم َ مََن التجكيََة ،وينََا علََى هََْا فََان كفََا إ اك العمليََة
التفاوبية ت تلت من متفاو آل ك نظكا تالت المتفاوبين
مََن حيََث م َ معََكفتها يأسََم وميََا ئ هََْا العلََا وتجََكيتها
و يكتها فَ إ اك المفاوبََا  ،ويمكََن أ كا أهميََة التفََاو
يصوك وابحة من الل ما يأت :
 .1يع التفاو من األنش ة التَ يقََوا يهََا جميَ األفََكا ،
والجماعا  ،والمنظما  ،وال ول يصوك مسََتمك يهَ ت
تيََا ل السََل وال َ ما  ،وتح ي َ الحقََوق وا لتزامََا ،
والتوصل إلى حلول للمشكال وإنهََا ال الفََا الناجمََة
من تعاك المصالح وا تالت اآلكا واأله ات.
 .2تع المفاوبا من األنشَ ة البََكوكية سََتمكاك حيََا
جمي األفكا فَ م تلََت ول العََالا علََى وفََق أسََاليب
إنسانية مت وك تسها فَ تحقيََق أهَ ات األ ََكات التَ
تعََيف فََ هََْا العََالا ،وإنهََا المشََكال وال الفََا
وتعاك المصالح يينها.
 .3تسك الحقاوق المتاحََة أن اإنسََانية قَ فعَ ثمنََا صما يََا
ومعنويا) ياهظا وانهاكا من ال ا عيك تاكي ها ال ويََل و
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زال َ حتََى يومنََا هََْا وسََوت تيقََى هكََْا يسََيب ع َ ا
است اا التفََاو كأسََلوب إنهََا المشََكال واألزمََا
يين األفكا  ،أو المنظما  ،أو ال ول.
 .4يسها التفاو ف القبا على الع او واليغبََا وينمَ
حالَ َة مَََن التفَََاها والتكابَ َ  ،وا عتَََكات يَََالحقوق
المتيا لة ،واحتكاا الََكأي والََكأي اآل ََك ،ويحقََق أفبََل
توظيت ل اقََا وإمكانََا األفََكا والمنظمََا والَ ول،
وا كتقا يمستو حيا األفكا ف جمي المجا .
 .5يمثل التفاو انتصاكا للعقالنية الم ككة لجميَ األبََكاك الما يََة
والمعنوي َة الت َ تلحََق يََاألفكا والمنظمََا والشََعوب ف َ حالََة
كف التفاو م اآل ََك مََن اجََل إنهََا ال الفََا والمشََكال
وا تفاق على تح ي الحقوق وا لتزاما المتيا لة على أسََم تقََوا
على المن ق والموبوعية والع ل.

أهداف التفاوض
يهَ ت األفََكا مََن التفََاو إلََى التوصََل إلََى حلََول
ل ل الفا الت تحصل يينها يسيب تعاك المصََالح أو ا ََتالت
اآلكا أو لتنظيا العالقا وتيا ل السل وال َ ما ييََنها ،ولََْل
ينيغ أن تكون الحلول الت يتا التوصََل إليهََا عيََك المفاوبَا
مفي َ لجمي َ األ ََكات المتفاوبََة ،وتمنحهََا الكبََا والقيََول،
وت لق ل يها الشعوك يالع ل واإنصات والحصول علََى مكافَ
مقيولة مقاكنة يالمكاف الت حصََل عليهََا األ ََكات األ ََك
المشاككة يالمفاوبا .
ويسك ما تق ا أن على المتفاو أن يقوا يتح ي األه ات
الت يسعى لتحقيقها من المفاوبا يصََوك واقعيََة وفَ بََو
كاسَََة وتحليَََل المتغيَََكا والمع يَََا المحي َََة يالعمليَََة
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التفاوبية ،وإمكانات وإمكانََا ال ََكت اآل ََك ،ولََْل يَ أن
تكون األه ات الت يسعى المتفاو لتحقيقها من المفاوبا تق
بمن أكيعة مستويا :
 .1األه ات القصو الت يك ب المتفاو ف تحقيقها.
 .2األه ات ال نيا الت يجب تحقيقها من المفاوبا .
 .3األه ات الت يمكن التنازل عنها.
 .4األه ات الي يلة.
ويوبح المثََال اآلتَ تلَ المسََتويا فَ المفاوبََا
الت َ جََك يََين ممثل َ العََاملين ف َ شََككة لتسََويق المع َ ا
الكهكياوية ويين إ اك الشككة ي صوص م الية العََاملين يزيَا
األجََوك ،فقََ حََ ممثلََو العََاملين يََان هََ فها األقصََى مََن
المفاوبََا هََو الحصََول علََى زيََا مقََ اكها  %20فََوق
األجََوك الحاليََة ،وان اله َ ت األ نََى هََو الحصََول علََى زيََا
مقَ اكها  ، %5وفَ الوقَ نفسَ يمكََن التنََازل عََن م ََاليتها
يزيا م صصََا ال عََاا ،و الت لَ عََن الم اليََة يالزيََا إْا
وافق إ اك الشككة على تق يا ميلغ يمثََل أكيعََة كواتََب كسََلفة
للعاملين تس اللص )12شهكا.
إن ق ك المتفاو علََى تحقيََق أه افَ مََن المفاوبََا
تت لََب منََ معكفََة تامََة يأهََ ات ال ََكت اآل ََك ،وظكوفََ ،
وإمكانات َ  ،والبََغو الت َ يواجههََا ،والي َ اول الت َ يقيََل يه َا،
الت يمكن أن يق مها ف سييل الحصََول علََى أه افَ
والتناز
من المفاوبا .
وج يك ْككه أن قياا المتفاو يتح ي أه اف ي قََة يسََها
ف َ معكفََة الي َ اول وال يََاكا المتاحََة ل َ لتحقيََق أه اف َ مََن
المفاوبا  ،ويوفك ل مقاييم تساع ه على قيام م كفا ت ف
التفاو

.
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مجاالت التفاوض

fields of negotiations

التفاو فتشمل جمي األنشَ ة اإنسََانية،
تتع مجا
ومََن أبرزهااا األنشااطة االقتصاااديةت واالجتماايااةت والدينيااةت
والسياسيةت والثقافيةت والعلميةت والتقنيةت والفنيااة وريرهااا ماان
المجاالت األخرى .وسنقوم بتوضاايح المفاوبََا فَ المجََا
التفاو :
اآلتية ياعتياكها أها مجا
 .1ا قتصا ية
 .2ا جتماعية
 .3ال ينية
 .4السياسية
 .5الثقافية والعلمية والتقنية والفنية
 .6العسككية

أوال :المفاوضات االقتصادية

economic negotiations

تهََ ت هََْه المفاوبََا إلََى تيََا ل السََل وال ََ ما
وت ََويك العالقََا التجاكيََة وا قتصََا ية يََين األفََكا أو يََين
المسسسا ا قتصا ية أو يين الَ ول فَ إ ََاك القََوانين المحليََة
وال ولية الت تتناول تنظيا هْه الجوانب على وفق أسََم إنسََانية
تحقق المصالح المشتككة لتلَ األ ََكات يعيَ عََن ا سََتغالل،
وتسََها فََ عََا جهََو التنميََة المنشََو  ،وتمنََ ا حتكََاك
واسََتنزات المََواك ال ييعيََة للََ ول الفقيََك  ،وتكََافح تجََاك
الم كا و سيل األموال ،وتنظا التجََاك ال وليََة علََى ميََا ئ
تقوا على الع ل وإنصات األق اك الفقيك الت تعان من استغالل
ال ول الت استغل ثكواتها لع قكون لَ يصََوك يشََعة أ
إلََى تعميََق الفقََك والمََك والجهََل فيهََا وحكمتهََا مََن التمتَ
يالثكوا ال ييعية الت وهيها هللا لها.
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ثانيا :المفاوضات االجتمااية

social negotiations

تهََ ت المفاوبََا ا جتماعيََة إلََى تنظََيا العالقََا
ا جتماعية يََين األفََكا وإنهََا ال الفََا التَ يمكََن أن تحَ ث
ييََنها يسََيب ا ََتالت اآلكا وا تجاهََا والمصََالح ،أو يسََيب
ال الق ،على وفق األعكات والتقالي الساو فَ المجتمَ  ،ومََن
تل المفاوبا على سييل المثال المفاوبا الت تََتا يََين أهََل
العكيم وأهل العكوم أو يين العكيم وعكوس مياشك يه ت
تنظيا عالقا الزواج أو إنها ال الفا الت تح ث يين الزوجين
يع الزواج و يكها من الموبوعا ا جتماعية األ ك .

ثالثا :المفاوضات الدينية

religious negotiations

تتا هْه المفاوبا فَ ثََالث مسََتويا هَ  :المسََتو
األول المفاوبا الت تتا يين الفك ونفس يه ت التفكك ف آيا
هللا ف َ الكََون وفََ الكاونََا األ ََك وف َ نفسََ  ،وتع َ هََْه
المفاوبا من العوامل المهمة الت تسها ف تعميق إيمان الفََك
ياهلل  ،وق كت  ،وحكمت  ،وكحمت يالعََالمين ،كمََا أنهََا تسََاع
الفك على التعلا واكتشات القوانين الت تعمل علََى وفقهََا جميَ
الكاونا وما يح ث ف السموا وا ك يه ت ا كتقََا يحيََا
سَ َك لَ ُكَا َمَا ِفَ
جمي ا فكا  ،ويشيك إلى هْا قولَ تعََالى َ و َ
اوا ِ َو َمَا ِفَ األَك ِ َج ِميعَا ال ِمنَ ُ ِإن فَِ َْ ِلَ َ َآليََا ِل َقَوا
الس َم َ
ص)14
َيتَفَك ُكونَ . 
أما المستو الثان من هْه المفاوبا فه الت تحصل
يين أفكا ي ينون ي ين واح من اجل إنها ال الفا الت تحصل
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يينها يسيب إعمال الفكك وا جتها ف تفسيك األحكاا العامة الت
يتبمنها ال ين الْي يعتنقون ف بو الت وكا الت تح ث ف
التََ لهََا عالقََة يحيََاتها شََكي ة أن تكََون
جميََ المجََا
اجتها اتها فَ إ ََاك أحكََاا يََنها ،وتسََها فَ تعميََق إيمََانها،
وتعََزز تعََاونها ،وتََكص صََفوفها ،و تفََكقها شََيعا وأحزايََا
اقاتها ،وتستنزت مََواك ها فَ الفََا
فتْهب كيحها ،وتتي
ما انزل هللا يها من سل ان.
ويتعلق االمستو الثالث يالمفاوبا ال ينية الت تجََك
يين أفكا ي ينون ي يانا م تلفة من اجل تعزيز التعاون يينها ف
بو الميا ئ والقيا القويمة الت جا يها األ يان السماوية الت
تسك نشك الفباول ومكاكا األ الق ،وتسها فَ توعيََة األفََكا
يأ همية التعاون يين جمي األفكا يغ النظََك عََن األ يََان التَ
يعتنقونها ،وتوبيح أ اك الت كت ،والغلو ،وا نحكات الفككي
والسََََلوك  ،وتمنََََ الجكيمََََة واإكهََََاب يكََََل أنواعََََ .

رابعا :المفاوضات

السياسية political negotiations

تََتا هََْه المفاوبََا يََين ال َ ول يه َ ت تنظََيا العالقََا
ال وليََة يينهََا ،وق َ تتنََاول من َ الت َ ل ف َ الشََسون ال ا ليََة،
وتكسََيا الح َ و السياسََية ،وتنظََيا التمثيََل ال يلوماس َ يينهََا،
وإنهََا الحََكوب ،ومحاكيََة اإكهََاب ،و عََا حََق الشََعوب فَ
ال فاع عن سيا تها وتحكيك أكابيها.
وق تقوا ال ول يإجكا المفاوبا السياسية أيبا يهَ ت
احتكاا قواع القانون ال ول وا لتزاا يالشكعية ال وليََة ،وإقامََة
العالقا الثناوية يينها على أسام ا لتََزاا وا حتََكاا المتيََا لين،
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واسََتتياب األمََن ،وتسََليا ال ََاكجين عََن القََانون ،ومكافحََة
الم كا أو ألسياب أ ك .

خامسا :المفاوضات الثقافية والعلمية والتقنية
educational, scientific and technical negotiations

ته ت هْه المفاوبََا إلََى توسََي التيََا ل المعكفَ فَ
الثقافيََة ،والعلميََة ،والتقنيََة يََين األفََكا والجماعََا
المجََا
وال ول من الل إقامة المعاك والمستمكا  ،وتيََا ل األسََاتْ
واليََاحثين وا سََتفا مََن التنََوع الثقََاف والحبََاكي والعلم َ
والفن ف تصحيح المفاهيا ال ا وة والصوك المشََوهة ،وتوسََي
اوك المشتككا يين الثقافا والحباكا الم تلفة عيك التيََا ل
والتمََازج الثقََاف والعلمََ والفنََ  ،وت ََويك عمليََا اإيََ اع
التَ تسََها فَ ت ََويكئ جميَ
والتج ي ف م تات المجََا
الشعوب.

سادسا :المفاوضات العسكرية
تهََ ت المفاوبََا العسََككية  military negotiationsفََ
الغالب إلى إيقات الحكب ،أو عق ه نََة يََين المتحََاكيين ،أو فَ
اشَََتيا يَََين القَََوا المسَََلحة ،أو تيَََا ل األسَََك  ،وتتميَََز
تعقَ يمعََزل
المفاوبا العسككية ف الغالب يالسكية ،وهَ
عن التأثيكا السياسية الت لها عالقة يالمتفاوبين.

مستويات التفاوض
يتا التفاو على المستويا اآلتية:
 .1المفاوبا يين الفك ونفس
 .2المفاوبا يين األفكا
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أوال :المفاوضات بين الفرد ونفسه
يع التفاو يين الفََك ونفسَ
أح األنش ة اإ كاكية واإي اعية الت يقوا يها الفََك فَ معظََا
األوقا يهَ ت كاسََة وتحليََل الييانََا والمعلومََا والمواقََت
والتوصل إلى قكاك أو تكوين كأي أو اتجاه مح عن ا شَ اص
او المشكال او الموبوعا الت تواجه  ،ويحَ ث هََْا النََوع
من التفاو ل األش اص الْين يمتازون يسعة الفكََك والتأمََل
واإي اع ،والْين يست يعون عك مشََكالتها والميََا ئ التَ
يسمنون يها أو التعييََك عََن أفكََاكها وآكاوهََا وأهَ افها ألسََياب
سياسية أواقتصا ية أو اجتماعيََة أو أسََياب أ ََك تتعلََق يغيََاب
حكية الحواك والتعييك عن اآلكا ص .)15
intrapersonal negotiation

وتأسيسا على ما تق ا فان معظا ا فكا المي عين ي يكون
مثل هْه المفاوبا  ،فها يتح ثون إلى أنفسها بََمنيا حتََى ولََو
لا تنفكج شفاهها وتتحك ألسنتها يه ت تح يَ مََا يتعََين علََيها
ات اْه يص م تلت ا موكص.)16
وق يت لل تفاو الفََك ونفسَ صََكاع ا لَ  ،سََيما
الت توج فيها ي اول متع تسها ف تحقيق أه افَ ،
ف الحا
ولهْا الصكاع ايجاييا تتمثل ف تح يَ اليَ اول وا تيََاك اليَ يل
ا فبل ف بََو ا مكانََا المتاحََة لَ  ،ابََافة الََى هََْا فََان
المفاوبا م الْا تسها ف إنتاج ي اول أكثك كفا ف تحقيََق
ا ه ات الم لوية أو محاسية النفم وإعا تها إلى جا الصواب
وحملها على قيول الحََق ،وتحَ ث هََْه الحالََة مََثال عنَ ما يلََوا
اإنسان نفس ويحاسيها على أفعال أو أقوال الت ت ََالت شََكيعة
هللا يه ت إعا تها إلى الصواب ،وق أشاك الحق تياك وتعالى
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امَ ِةص ،)17ويقََول ال ليفََة
إلى هْا ف قول َ و أُق ِس ُا ِيَالنف ِم اللو َ
عمك ين ال اب  مسك ا أهميََة هَْه الحالََة فَ إعََا الََنفم
اإنسََانية إلََى مََا يحََب هللا ويكبََى فحاسََيوا أنفسََكا قيََل أن
تحاسيوا وزنوا أعمََالكا قيََل أن تََوزن علََيكاف .ولكََن احيانََا قَ
يكون الصكاع ال ا ل م النفم آثاك سََليية تتمثََل يالمقََاا األول
ف ع ا تمكََن الفََك مََن اإنصََا يإمعََان إلََى األ ََكات التَ
يتفَََاو معهَََا ،و يسَََت ي مكاقيَََة حككاتهَََا ،وإيما اتهَََا،
وإشاكاتها ،ونيكا أصواتها ،ويس ي ْل إلى إبعات ق كت ف
مكاقية الكساول الشفهية أو التعييكية المهمة التَ قَ تصَ ك عََن
تل األ كات ويْل تبي علي فكصة معكفة أه افها وأسََالييها
ونقا بعفها وقوتها.

ثانيا :المفاوضات بين األفراد
يشََيك مفهََوا المفاوبََا يََين األفََكا
 negotiationsإلى المفاوبا الت تتا يين جمي األفكا مََن أجََل
حصك لها ،وق تح ث هََْه المفاوبََا
تحقيق أه ات و ايا
يََين ش صََين ومََن أمثلتهََا المفاوبََا الََْي تََتا يََين اليََاو
والمشتكي ،أو يين ش ص وع أش اص كالمفاوبا التَ تََتا
يََين المََ يك ومجلََم أعبََا النقايََة ،أو يََين مجمََوعتين مََن
األشََ اص مثََل المفاوبََا التََ تحََ ث يََين ممثلََ كتلتََين
سياسيتين ،وتسها هْه المفاوبا ف إنها ال الفا يين األفكا
التَ تسََاع
وتنسيق جهو ها وتوحي ها وتوظيفها فَ المجََا
على تحقيق مصالح اليال والعيا  ،ولْل أمك هللا تعََالى الكسََول
محم ا  إلى مماكسة هْا النوع من المفاوبا ف قول قُل يَا
َ َو
س َوا َيينَنَا َو َيينَ ُكا أَ نَعيَُ َ ِإ
أَه َل ال ِكتَا ِ
ب تَ َعالَوا ِإلَى َك ِل َمة َ
َ
ُون َِ َفَإِن
نُش ِك َ ِيَ ِ َ
شَيوا ال َو يَت ِ ََْ يَع ُ
بَنَا يَعبَا ال أَكيَايَا ال ِمَن ِ
ص)18
ت ََولوا فَقُولُوا اش َه ُوا ِيأَنا ُمس ِل ُمونَ . 
interpersonal
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ويظهََك مََن كاسََة السََيك النيويََة الع ََك إن الكسََول
محم ا  أجك الع ي من المفاوبََا مَ قََكيف ومَ يََكها
يه ت ت كيب المسلمين على قيول ثقافة ا تالت والتفاو مَ
اآل ك ،وف الوق نفس تعليا األفََكا كيفيََة إجََكا المفاوبََا
ا جتها يََة فَ
م يك المسلمين أو يين المسلمين ف المجََا
العيا ا والمعامال على وفق اجتها اتها الم تلفة من اجل إيجا
معالجا فقهية تنسجا م الت وكا الت تح ث ف المجتمَ فَ
إ اك الشكيعة ،وتسها ف المحافظة على وح الصت اإسالم ،
ت ييقََا لح َ يث الكسََول محم َ  فنصََت كأي َ عن َ أ ي َ ف،
وح يث فونتعاون فيما اتفقنا علي ويعْك يعبنا يعبا فيما ا تلفنا
علي ف.

اناصر العملية التفاوضية

تتألت عملية التفاو من العناصك اآلتيةص :)19
 .1أ كات العملية التفاوبية
 .2القبية التفاوبية
 .3ييوة العملية التفاوبية

أوال :أطراف العملية التفاوضية
تتَََألت أ َََكات العمليَََة التفاوبَََية مَََن :المتفَََاو
والمتفاو اآل ك ولكل منهما أه ات مح يسََعى إلََى تحقيقهَا
مََن العمليََة التفاوبََية فََ بََو قيمََ  ،وحاجات َ  ،و يكات َ ،
وتقالي ه ،وإمكانيات  ،ومََواك ه ،واهتماماتَ الحاليََة والمسََتقيلية،
ومع يا الييوة الت تتا فيها العملية التفاوبية.
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و ي من اإشاك إلى أن التفاو يََتا فَ الغالََب األعََا
يين كفين يصوك مياشك أو يك مياشك عيك وس ا مقيََولين
يتسَ
من قيل األ ََكات المتفاوبََة ،ولكََن فَ يعَ الحََا
ن اق العملية التفاوبية ليشمل أكثك من كفين ،إبافة إلََى هََْا
هنََا أ ََكات يََك مياشََك ف َ العمليََة التفاوبََية ف َ يع َ
لهََا تََأثيكا كييََك فَ المتفاوبََين عتيََاكا تتعلََق
الحا
يمصالحها ال اصة.

ثانيا :القضية التفاوضية
تمثل القبية التفاوبية المحوك الْي ت وك حولَ العمليََة
التفاوبية ،ولْل ق تكون تلَ القبََية اقتصََا ية أو سياسََية أو
أ القية أو اجتماعية أو ثقافية أو لها عالقة يموبَوعا أ ََك ،
و يََََ مََََن اإشََََاك إلََََى أن الموبََََوعا التََََ يََََتا
ا لتفاو يشأنها تنقسا إلى قسمين مََن حيََث كجََة التعقيَ همََا:
الموبَََوعا المعقَ َ وْا التَََأثيكا الكييَََك فَ َ مسَََتقيل
األ ََكات المتفاوبََة ،ويالحََظ أن هََْه المفاوبََا تت لََب
مجهو ا كييكا وا تياك أفكا تتوافك فيها الق ك وال يك الم لوية
إ اكتهََا يكفََا عاليََة ،وهنََا مفاوبََا تكََون موبََوعاتها
يسي ة وكوتينيةص.)20

ثالثا :بيئة العملية التفاوضية
تتا العملية التفاوبية ف فكا إنما ف إ اك ييوََة فيهََا
الكثيََك مََن التح َ يا  ،والمتغيََكا  ،والمع يََا صا قتصََا ية،
وا جتماعية ،والسياسية ،والعلمية) الت لهََا تََأثيكا كييََك فَ
كاسََة وتحليََل
العملية التفاوبية ،ولْل يتعين على المتفََاو
تل المتغيكا والمع يا ومحاولة توظيت الفكص المتاحة فيها
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الت َ تمكنَ مََن تحقيََق أه افَ مََن المفاوبََا ،
فَ المجََا
ويعك الشكل كقا ص )1عناصك العملية التفاوبية.
شكل رقم ()1
اناصر العملية التفاوضية

أ كات القبية التفاوبية

المتفاو

المتفاو

القبية التفاوبية

ييوة المفاوبا

خصائص العملية التفاوضية
تتل ص صاوص العملية التفاوبية كاآلت :
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اآل ك

.1

.2
.3

.4

.5

يقََوا يالعمليََة التفاوبََية جمي َ األفََكا يوميَا منََْ ي ايََة
تعاملها م اآل كين يغَ النظََك عََن الجََنم ،والعمََك،
والََ ين ،والقوميَََة ،واإمكانَََا ا قتصَََا ية والعلميَََة،
ويستمك األمك هكْا حتى يتوفاها هللا .
تقوا جمي المنظما يالعملية التفاوبية يغ النظك عن
ييعة األنش ة الت تماكسها واأله ات الت تسعى إليها.
تقوا جمي ال ول يالعمليََة التفاوبَية يغَ النظََك عََن
مسََاحتها وع َ سََكانها و كجََة التق َ ا ا قتصََا ي فيهََا
ألسََياب عسََككية أو سياسََية أو اقتصََا ية أو م َ العمََل
ياتفاقا وتعه ا قاومََة ،أو ت ييَ العالقََا  ،أو تأسََيم
عالقا ج ي أو ألسياب أ ك تتح ف بو العالقا
والمصالح المشتككة يين ال ول.
تتا العملية التفاوبية يين كفين أو أكثك يصوك مياشك
أو يََك مياشََك  ،و أحيانََا تكََون المفاوبََا أحا يََة
الجانََب عن َ ما تقتصََك أ ََكات العمليََة التفاوبََية علََى
كت واح كما ف حالة المفاوبا يين اإنسََان ونفسَ
يهَ ت إقناعهََا  to persuade himselfلإلقَ اا علََى ات ََاْ
قكاك يسته ت القياا يعمل مح  ،أو تينَ فكََك معينََة أو
سلو  ،أو ا متناع عن عمل معين ،أو الت لَ عََن فكََك
أو سلو معين.
تكون العملية التفاوبية ا تياكية قاومة على أسََام ك يَة
األ ََكات الت َ لهََا عالقََة يالقبََية التفاوبََية ف َ حََل
مشاكلها ونزاعاتها أو تيا ل المناف عن كيََق التفََاو .
أما إْا تم المفاوبا ياإككاه فان ال كت المكََكه فيهََا
يتفاعََل م َ األ ََكات األ ََك يإيجاييََة أثنََا العمليََة
التفاوبية ،و يكََون ل يَ ا سََتع ا والك يََة فَ تنفيََْ
التزامات يالمستو الم لوب ،وق يتسيب هْا فَ نشََوب
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ال الفا يين األ كات المتفاوبة مج ا ،ولْل يَ أن
تكون أ كات القبية التفاوبية مقتنعة تماما يان سييل
أمامها لحل مشكالتها إ يالمفاوبا وعليها ا يتعا كليََا
عَََن إكَََكاه اآل َََكين علَََى المشَََاككة فَََ العمليَََة
التفاوبيةص.)21
تفََاو يََين
 .6وجو قبية يتا التفاو يشََأنها ،ولََْل
األ ََكات إن لََا تكََن هن َا قبََية تمثََل محََوك العمليََة
التفاوبية.
 .7ينيغ أن تسعى األ كات المتفاوبة إلى تحقيق ه ت أو
مجموعة أه ات مح من المفاوبا .
 .8يوجََ أسََلوب أو تكتيََ أو إسََتكاتيجية تصََلح إ اك
جميَََ المفاوبَََا  ،ولَََْل فَََان أسَََاليب وتكتيكَََا
واستكاتيجيا التفاو تتح فَ بََو ييعََة القبَية
التفاوبية ،وإمكانا و يكا المتفاوبََين ،ومهََاكاتها،
وأه افها من المفاوبا .
 .9تََتا العمليََة التفاوبََية ف َ إ ََاك ييوََة يناميكيََة تتغيََك
ياستمكاك وتز ك يالع ي من المتغيكا وفيهََا الع يَ مََن
المع يا الت يمكن أن تكون مص ك قو ألح األ ََكات
أو مص ك بغ علي أو على جمي األ ََكات المشََتككة
يالمفاوبا .
 .10ي أن تنته المفاوبا ينتاوج مح  ،وق تكون تلَ
النتََاوج سََليية أو إيجاييََة مََن وجهََة نظََك األ ََكات
المتفاوبََة ،أو تنته َ يالتأجيََل أو انهيََاك المفاوبََا
والعو إلى المكي األول قيل ي المفاوبا .
 .11أصََيح ف َ هََْه المكحلََة مََن الت ََوك العلم َ والتقن َ
يإمكان أح األ كات ف أقصى شََمال الكََك األكبََية
أن يجكي مفاوبا م كت آ ك فَ أقصََى شََكقها
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.12

.13

.14

.15

يصََوك مياشََك أو يََك مياشََك  ،يفبََل الت ََوكا
المستمك والمتساكعة يوتيك عالية ف أساليب وتقنيا
الت جعل العالا قكية صغيك يتأثك أفكا ها
ا تصا
يجمي األح اث الت تحصل فيها ،ومن األمثلة على ْل
إجكا المفاوبا عيك الهَاتت ،وا نتكنيَ  ،والَ اوك
التلفزيونية المغلقة أو يكها من التقنيا األ ك .
تََتا العمليََة التفاوبََية ألسََياب م تلفََة ،وفََ جميََ
توجَ أسََياب
األماكن ،وفَ جميَ األوقََا  ،ولََْل
مح مََن أجلهََا تجََك المفاوبََا ون سََواها ،و
توج أماكن معينة ينيغ أن تتا فيها المفاوبا و تتا
ف يكها ،و توج أوقا مح إجكا المفاوبََا
يين األ كات.
ينيغَ أن تسََها المفاوبََا ف َ تحقيََق أه َ ات جميَ
األ ََََكات المشََََتككة فيهََََا و ينيغََََ أن تنتهََََ
المفاوبا يفََاوز م لََق و اسََك م لََق ألن شََعوك
أح َ أ ََكات المفاوبََا يالهزيم َة تكََون ل َ عواقََب
و يمة على عالقات م األ كات األ ك ف المسََتقيل
وسيحاول وما أن يثأك ل ساكت الما ية والمعنوية.
إن المعكفة العلمية ف إ اك عمليا التفاو مهما يلََغ
تكاكمها ل األفكا ليس كافية لتمكينها من إ اك تلَ
العمليا يالكفا الم لوية ما لا يتا تَ عيمها يََال يك
المكتسية عن كيق المماكسة العملية.
تسته ت العملية التفاوبََية التََأثيك فَ ال ََكت اآل ََك
ومحاولة إقناع يبكوك تغييك آكاو و وافع وحاجاتَ
وسلوك وجعلها يا تجاه الْي يسها ف إنهََا ال الفََا
وتسوية المشكال .
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السرية والعلنية في المفاوضات
تلعب أ همية و وك الموبوع الْي تتناول المفاوبََا
وكا كييكا ف تح ي العلنية والسكية ف المفاوبا  ،فكلما كان
تل الموبوعا إستكاتيجية و يك ولها تََأثيكا كييََك علََى
ق اعا واسََعة مََن األفََكا از ا الميََل لَ المتفاوبََين إلََى
است اا المفاوبا السكية ،يينما تكََون المفاوبََا علنيَة إْا
ي شى من العلنية فيها ،ولكن يالحََظ
كان تتناول موبوعا
ف يعَ المفاوبََا العلنيََة هنََا صََفقا سََكية تعقَ لََت
الكواليم تح مسيقا ا لنتاوج الت تسفك عنها المفاوبا العلنيََة،
و أحيانََا تكََون النتََاوج المعلنََة للمفاوبََا م تلفََة تمامََا عََن
تكون المفاوبا العلنية تمثيليََة
نتاوجها السكية وف هْه الحا
ليم إ يكا منها تبليل و عة الجمهوك واأل كات الت تتأثك مصََالحها
ينتاوج المفاوبا .

وج يك ْكََكه أن المفاوبََا قَ تكََون علنيََة فَ يعَ
المكاحل وسكية ف مكاحل أ ك  ،ولكن العلنية ف المفاوبََا
تيقى أح البمانا الكويسة للتوصل إلى اتفاقا تحتكمها جميَ
األ كات الت لها عالقة يالمفاوبا وتلتزا يتنفيْ ينو ها يك ية
صا قة ونوايا حسنة.

مراحل العملية التفاوضية
تي أ مكاحل العملية التفاوبية مَ ي ايََة التفكيََك يالقبََية
عََن
التفاوبية و تنته يالتوقي على ا تفاقََا التَ تََتم
المفاوبا إنما تمت إلى مََا يعَ تنفيََْ ا لتزامََا التَ تحَ ها
المفاوبَََا  ،ولَََْل يتعَََين علَََى المتفَََاو قيَََل المياشَََك
يالمفاوبا أن يقوا يجم الييانا والمعلوما المتعلقة يالقبية
التفاوبََية و كاسََتها وتحليلهََا يغيََة تح يََ أيعا هََا ،ومعكفََة
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األ كات الت لها عالقة يها ،واأله ات الت يمكن تحقيقها منهََا،
ة للمفاوبا  .وفيما يََأت المكاحََل التَ تََتا عيكهََا
وإع ا
العملية التفاوبية:
 .1تح ي القبية التفاوبية
 .2ا تصال ياأل كات األ ك
 .3تهيوة المناخ التفاوب
 .4ي المفاوبا
 .5ا نتها من المفاوبا
 .6تنفيْ ينو ا تفاقا
 .7المصا قة على ا تفاقا
 .8تقييا المفاوبا

أوال :تحديد القضية التفاوضية
تع القبية التفاوبية المحوك الََْي تَ وك حولَ العمليََة
التفاوبية ،ولْل يَ مََن تح يَ ها يصََوك موبََوعية وي قََة
متناهيََة يه َ ت معكفََة أيعا هََا وتأثيكاتهََا الحاليََة والمسََتقيلية،
واأل كات الت لها عالقة يها ،وم بكوك إيجا حلول عاجلة
حق .كمََا يسََها التح يَ
لها أو تأجيل التفاو يشأنها إلى وق
ال قيق للقبية التفاوبية ف معكفة األه ات الت يمكََن تحقيقهََا
مََن المفاوبََا  ،وتح ي َ األسََاليب الت َ يمكََن أن تسََت ا فَ
الت يمكن تق يمها لأل كات األ ك .
التفاو  ،والتناز
وتنقسا الموبوعا الت يتا التفاو يشأنها من وجهََة
نظك المتفاوبين إلى قسمين من حيث أهميتهََا و وكتهََا همََا:
الموبوعا اإستكاتيجية المعقَ التَ لهََا تََأثيكا كييََك فَ
مستقيل األ كات المتفاوبة .إن هْا النََوع مََن القبََايا يت لََب
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معالجا جْكية وحلو واقعية تحظى يقيول األ ََكات التَ لهََا
عالقة يها يه ت إنها المشكال والنازعا الت حَ ث يسََييها،
ومن أمثلتها القبايا المتعلقة يتكسيا الحَ و أو وقََت الحََكب أو
إيكاا عقو تجاكية ويلة األم  .و ي من اإشاك إلى أن معالجة
هْه القبايا يت لََب متفاوبََين أكفََا  ،ومجهََو ا كييَكا ونفقََا
ياهظة ،وان عملية الوصول إلى حلول لهََا تسََتغكق مَ ويلََة
مََن الََزمن ،إلََى جانََب هََْا هنََا قبََايا تفاوبََية تتميََز
موبََوعاتها ياليسََا ة والكوتينيََة ويمكََن التوصََل لحلََول لهََا
يسهولة ويأقل ق ك من العنا والنفقا ص.)22
و ي أن ي ك جمي األفََكا أن جميَ المشََكال قايلََة
not
يََك قايلَََة للتفََاو
للتفََاو و توجََ موبَََوعا
الت لها عالقة يتنظيا العالقا يين
 negotiableف جمي المجا
األفكا وتح ي الحقوق وا لتزامََا المتيا لََة ييََنها ،ولََْل فََان
يك قايلة للتفََاو يعيََك عََن
اعتقا ال يع يوجو موبوعا
ع ا ق كتها على قيول اآل ََك أو كفبََها لال ََتالت فَ اآلكا ،
وهْا هو السيب الكويم فَ تزايَ المشََكال يََين األفََكا علََى
جمي األصع  ،وتمثل الحكوب أح أشكال كف قيول التفاو
م اآل ك من اجل إيجا حلول مقيولة من قيََل الجميَ تسََها فَ
إنها ال الفا وتمن ان ع الحكوب.
ثانيا :االتصال مع األطراف األخرى
يسها التح ي ال قيق للقبية التفاوبية ف معكفة ال كت
اآل ك فيها وتح ي أساليب ا تصال ي وإقناع يان التفََاو هََو
السييل األفبل إنها ال الفََا  ،ومعالجََة المشََكال  ،وتحقيََق
أه ات جمي األ كات الت لها عالقة يالقبية التفاوبية.
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إن ا تصال يال كت اآل ك ف المفاوبا يسََاع علََى
معكفََة أه اف َ  ،واإمكانََا المتاحََة ل َ  ،وق كات َ ف َ التفََاو
يصََوك قيقََة وموبََوعية ،وم َ إصََكاكه علََى تحقيََق تل َ
الت َ يمكََن أن يق َ مها ف َ المفاوبََا ،
األه َ ات ،والتنََاز
ومعكفة الحَ األ نََى الََْي يمكََن أن يقيََل يَ قيََل انسََحاي مََن
المفاوبا  ،وكْل معكفة األ كات الت تقت إلى جانيَ وتقَ ا
ال عا والمسان ل  ،ومق اك ْل ال عا وكيفية تحجيا تأثيكا تل
األ كات أو تحويل أو تغييك مواقفها أثنا المفاوبا .
ويتا ف هْه المكحلة أيبََا التعََكت علََى قََو ال ََكت
اآل َََك صالما يَََة والمعنويَََة) فََ المفاوبَََا يصَََوك قيقَََة
وموبوعية ،ولْل ي من ا يتعا كليا عن الميالغََة فَ تح يَ
تل القو أو التقليل من شأنها وأهميتها ،ويتعََين علََى المتفََاو
التأكََ مََن تلََ القََو أثنََا سََيك المفاوبََا يهََ ت اإعََ ا
لمواجهتهَََا يصَََوك مناسَََية تمكنَ َ مَََن تحقيَََق أه افَ َ مَََن
المفاوبا  ،ويسك هْا قول تعالى َ وأَ ِع ُّوا لَ ُها َما استَ َعتُا ِمَن
عَ ُو ُكا َوآ َ َ ِكينَ ِمَن
عَ ُو َِ َو َ
قُو َو ِمن ِك َيا ِ ال َي ِل تُك ِهيُونَ ِي ِ َ
سَ ِيي ِل َِ
شَ
َ يَعلَ ُم ُها َو َما تُن ِفقَُوا ِمَن َ
ِفَ َ
ُونِ ِها تَعلَ ُمونَ ُه ُا ُ
ص)23
ي َُوت إِلَي ُكا َوأَنتُا تُظلَ ُمون. ََ 
و يَ َ مَََن اإشَََاك إلَََى أن كلمَََة القَََو  powerفَ َ
يمعنََى سََيئ منََْ القَ ا فهَ تعنَ أن أحَ
المفاوبا اكتي
أ كات المفاوبا يمتل القو ويإمكان السي ك علََى ال ََكت
اآل ك وجعل ابعا ل ويتصكت على وفق ما يملي عليَ  ،وقَ
ظل هْه الصفة مالزمة لها م ويلة ،ولْل كس فَ ْهََن
الكثيك من األفكا يهْا الم عنى ،يينما تعن القو ف الحقيقََة قَ ك
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التأثيك ف مواقت اآل ك ،وهََْا يسكَ أن القََو تكََون سََيوة عنَ
إسا است امها ،أما إْا أحسن است امها فإنها تكََون بََكوكية
ومفي  ،ولْل ينيغ أن يمتل المتفاو القو الم لوية ويََتمكن
من اسََت امها يصََوك ايجاييََة فَ التََأثيك فَ مواقََت اآل ََك،
ويسك الكسول محم  أهمية القو ف قول فالمسمن القوي يك
من المسمن البعيتف.
ويمكََن تقسََيا مصََا ك القََو المتاحََة للمتفََاو إلََى
مصا ك ا لية وأ ك اكجية .أما المصََا ك ال ا ليََة فتتبََمن
قو الش صية ،واحتكاا الْا  ،والثقة يالنفم ،واإمكانا الما ية
وال معنوية المتاحة ل  ،و يكات السََايقة ،ومهاكتَ فَ التفََاو ،
أما المصا ك ال اكجية فه يك ثايتة وتتمثل يال عا الْي يحصل
علي من األ كات المسان ل أو من مع يا الييوة الت تتا فَ
إ اكها العملية التفاوبية.
وتأسيسََا عل َى مََا تق َ ا يتعََين علََى المتفََاو مكاعََا
الموبوعي ة وال قة عنَ ما يقََوا يتح يَ قوتَ وإمكاناتَ صالما يََة
والمعنوية) ،ومعكفة مصا كها ،ويعمل على ت ويكها ياستمكاك،
وعليََ فََ الوقََ ْاتََ تح يََ قََو ال ََكت اآل ََك صالما يََة
والمعنويََة) يصََوك موبََوعية ،واإعَ ا لمواجهتهََا مََن اجََل
تحقيق األه ات الت يسعى إليهََا مََن المفاوبََا  ،ويسكَ الحََق
تياك وتعالى بكوك اإع ا لمواجهة اآل ك ف قول َ وأَ ِعَ ُّوا
عَ ُو َِ
لَ ُها َما استَ َعتُا ِمن قُو َو ِمَن ِك َيَا ِ ال َيَ ِل تُك ِهيَُونَ ِيَ ِ َ
َ َيعلَ ُم ُها َو َما تُن ِفقُوا ِمن
َو َ
ع ُو ُكا َوآ َِكينَ ِمن ُو ِن ِها تَعلَ ُمونَ ُه ُا ُ
س ِيي ِل َِ ي َُوت ِإلَي ُكا َوأَنتُا تُظلَ ُمونَ ص.)24
َ
ش فِ َ
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ويتعين على المتفاو عن تقَ يك قوتَ وقََو األ ََكات
الت يتفاو معها مكاعا ما يأت :
 .1ا يتعا كليا عن الميالغة ف تح ي قوت وإمكاناتَ لكَ
يصيي الغكوك والغ كسة ،و يق ك قوت وإمكاناتَ يأقََل
من حقيقتها ويتفاو من موق البعت والهََوان ،وعليَ
ف الوق نفس أن يستهين يقو ال كت اآل ك و ييالغ
ف تق يكها.
يمكن ألح األ كات المتفاوبة أن
 .2أن ي ك تماما أن
يمتل جمي عناصك القََو فَ المفاوبََا فَ آن واحَ
وأن ال ََكت اآل ََك يمتلََ شََيوا مََن عناصََك القََو
الم لوية للتفاو .
 .3اإيمان يان القو الت يمتلكهََا أحَ األ ََكات المتفاوبََة
يمكن أن يكون احَ األ ََكات قويََا
ليس ثايتة ،ولْل
اوما واآل ك بعيفا اوما ،ويسك الحق تياك وتعالى هْه
م فَقََ َمَم القََو َا
سسَ ُكا قََك ٌ
الحقيقة ف قول تعََالىإِن يَم َ
َ الَِْينَ
قَك ٌ
م ِمثلُ ُ َوتِل َ األَيا ُا نُ َ ا ِولُ َها َيَينَ النَ ِ
ام َو ِلَ َيعلَ َا ُ
ص)25
آ َمنُوا َويَت ِ َْ ِمن ُكا ُ
ش َه َ ا َ َوَُ ي ُِحبُّ الظا ِل ِمينَ . 
فاوَ منهََا إْا لََا تسََت ا
 .4إن القو المتاحَة للمتفََاو
التََ تسََها فََ تحقيََق
يأسََاليب إنسََانية فََ المجََا
ص)26
.
األه ات الم لوية من المفاوبا
 .5ا يتعا كليا عن التعست ف است اا الحق.
 .6يتعين على المتفََاو ان يَ ك تمامََا ان ال ََكت األقََل
اهتماما يالمفاوبا ونتاوجها هو ال كت األقو ص.)27
ويالحظ أن يع المتفاوبين يكتكيون أ جسََيما عنَ
تق يك قوتها وإمكاناتها ،أو تق يك قََو ال ََكت اآل ََك وإمكاناتَ ،
ويحصل هْا عن ما يتا تق يك تل القو واإمكانا يأقل ممََا هَ
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تقَ يك قََو
أو ال ميالغة ف تق يكها ،فمثال يتا فَ يعَ الحََا
المتفاو اآل ك وإمكانات يأقل من حقيقتهََا ويََتا التفََاو معَ
على وفق إستكا تيجية ال كت البعيت ،وأحيانا تق ك قََو اآل ََك
وإمكانات أكثََك مََن حقيقتهََا ويََتا التعامََل معَ علََى أسََام انَ
ال ََكت األقََو ف َ المفاوبََا  .إن كلتََا الحََالتين تكََون لهمََا
تََأثيكا سََليية كييََك علََى سََيك المفاوبََا وعلََى األسََاليب
واآلليا الت تست ا ف إ اكتهََا ،وعلََى النتََاوج التَ تََتم
عنها.

ثالثا تهيئة المناخ التفاوضي
ينيغَ َ أن تقَََوا األ َََكات التَ َ لهَََا عالقَََة يالقبَََية
التفاوبية يع موافقتها على إجكا المفاوبا يتهيوة مناخ مالوا
للتفاو يعي ا عن كل العوامل الت تكون لها تاثيكا سليية على
واآلكا والمواقت الت قَ يت ََْها أحَ
المتفاوبين وا نفعا
األ كات مسيقا تجاه ال كت اآل ك.
ويظهك من كاسة السيك النيوية الع ََك للكسََول محمَ
 ان قكيف كان عن ما يعك عليها موبوع التفاو يص
قيولها لإلسالا تين كل أفكاكها وأ كوحاتها ف هْا الشََأن علََى
موقت مسيق من يقوا على اسام كفبها ا يمان ي ككسول لها
من هللا ،ويمثل هْا مسثكا وانفعا اصا يها أ وهو أن الكسََول
محم ا  الْي ي عوها إلى اإيمان يال ين الج ي هو يشََك مََثلها
وهََو لََيم أفبََل مََنها ،ولََْل كان َ تََكف التفََاو مع َ
متجاهلة أهمية األه ات السامية الت يمكن أن تتحقق لكل األفََكا
مََن اإسََالا ،وتتناسََى ف َ ْا الوق َ أن الكسََل الََْين سََيقوا
الكسول محم ا  ما هََا إ يشََك أيبََا ،يسكَ هََْا قولَ تعََالى
ام أَن يُس ِمنُوا إِْ َجا َ هُ ُا ال ُه َ إِ أَن قَالُوا أَيَ َعَ َ
ث َُ
َ و َما َمنَ َ الن َ
)
28
سو ٌل قَ َ لَ ِمن قَي ِلَ ِ
سو الص  ،وقول َ و َما ُم َحم ٌ ِإ َك ُ
َيشَكاال َك ُ
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س ُلص ،)29وي لب القكآن الككيا ف موب آ ك منها أيبا أن
الك ُ
ُّ
يتجك وا من الجو ا نفعال ف نظكتها إلى الكسول محم  و
عن ُ
ي تهمون يأن معلا مجنون كما يظهك ف قول تعالى ثُا ت ََولوا َ
َوقَالُوا ُم َعل ٌا َمجنُ ٌ
ونص.)30
ويتعََين علََى المتفََاو فََ هََْه المكحلََة أن يحََ
الموبََوعا التََ يََتا التفََاو يشََأنها فََ بََو الييانََا
والمعلوما المتاحة لَ وتح يَ الحَ األعلََى والحَ األ نََى مََن
األه ات الت يك ََب فَ تحقيقهََا مََن المفاوبََا  ،والتنََاز
الت يإمكان تق يمها لل كت اآل ََك ،وإعَ ا أجنَ المفاوبََا ،
وتشكيل فكيق التفاو  ،وتح ي الجها ال اكجية الت لها عالقة
يالقبية التفاوبية ،والجها الت يمكن أن تقوا يَ وك الوسََا ة
يين األ كات ا لمتفاوبة ،وموع ي المفاوبا  .وتشََيك آيََا
القََكان الكََكيا إلََى أن موسََى  اتفََق م َ قََوا فكعََون علََى
الموع والمكان الْي يمكن أن تجك فيهََا المفاوبََا  ،ويظهََك
هْا ف قول تعالى فَلَنَأتِ َين َ ِي ِسحك ِمث ِل ِ فَاج َعل َيينَنَا َو َيينَ َ َمو ِع اال
الز َينَ ِة َوأَن
نُ ِلفُ ُ نَح ُن َو أَن َ َم َكانا ال ُ
س َو ال قَا َل َمو ِعَ ُ ُكا يََو ُا ِ
ىص.)31
ام ُ
يُحش ََك الن ُ
بح ال
ويتا ف هْه المكحلة أيبََا ا تفََاق مَ ال ََكت اآل ََك
علََى تح ي َ الجهََة الت َ تتحمََل نفقََا سََفك وتََنقال وإقامََة
يلة م المفاوبا إْا ما تا ا تفاق يين
أعبا فكق التفاو
األ كات المتفاوبََة علََى إجََكا المفاوبََا فَ يََك ولتَ
المتفاوبين .أما إْا اتفََق علََى عقَ المفاوبََا فَ ولََة أحَ
المتفاوبَََين فانَ َ يفبَََل أن يتحمَََل المتفَََاو الَََْي تعقَ َ
المفاوبا ف يل ه جمي نفقا البََيافة وعليَ أن يقَ ا أفبََل
أنواع البيافة ،ويسك هْا قول تعالى الْي يشيك إلََى أن إيََكاهيا
41

يا
 أكََكا بََيوف أفبََل إكََكاا َ و َل َق َ َج َا َ ُك ُ
س َلُنَا ِإي َ َكا ِه َ
ص)32
سال ٌا فَ َما لَيِ َ
ث أَن َجا َ يِ ِعجل َحنِيْ. 
سالما ال قَا َل َ
يِاليُش َك قَالُوا َ

رابعا :البدء في المفاوضات
ينيغ ي جلسا التفاو يعَ التأكَ مََن تهيوََة المنََاخ
المالوا إجكا المفاوبََا  ،و يَ أن تحََكص جميَ األ ََكات
المتفاوبة علََى إشَاعة أجََوا الثقََة المتيا لََة وحسََن النيََة فَ
الجلسة األولى للمفاوبا نظكا لتأثيكاتها ف تكوين صوك عََن
أه ات المتفاوبين من العملية التفاوبية ،وسََلوكها التفاوبَ ،
وأسالييها ف التفاو ف الجلسا الالحقة.
و ي أن تحظى الجلسة األولى للمفاوبا ياهتماا جميَ
األ ََكات المتفاوبََة فف َ هََْه الجلسََة الت َ ي َتا التعََاكت يََين
األ كات المشاككة يالمفاوبا وتكوين ا ن ياعا األولى عََن
المتفاوبين ،ولْل ينيغَ أن يحََكص كََل متفََاو أن يكََون
ا ن ياع األول عن ل ال كت اآل ك أفبل ما يمكن ،ن هََْا
ا ن يََاع سََييقى ل َ اآل ََك يلََة المفاوبََا  ،ولك َ يكََون
ا ن يََاع األول يأفبََل صََوك ممكنََة يتعََين مكاعََا مََا يََأت :
ا هتماا يالمظهك ال اكج  ،وا تياك أفبل الكلمََا واإيمََا ا
ف ي اية الجلسة ،والحبوك ف الوقَ المحَ لي ايََة الجلسََة أو
ق يََل ْلََ يقليََل تعييََكا عََن ق سََية المواعيََ  ،وان ييََ و علََى
المتفاو كامل ا ستع ا النفس للمفاوبا من الل مصافحة
ال َكت اآل ََك يحََكاك وتيََا ل عيََاكا التكحيََب وايتسََاما
المجاملة ،ويفبل أن يكََون هََو مََن ييَ أ يالتحيََة علََى ال ََكت
اآل ََك ،أمََا إْا كََان ال ََكت اآل ََك هََو الميََا ك يالتحيََة فعلََى
المتفاو ك التحية يأحسن منها عمال يقولَ تعََالى َ و ِإَْا ُح ِييَتُا
شَ
علََى ُكَ ِل َ
سَنَ ِمن َهَا أَو ُك َ
َ َكَانَ َ
يِتَ ِحية فَ َحيُّوا يِأَح َ
ُّوهَا ِإن َ
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َح ِسييا الص .)33فبال عن ْلَ ينيغَ أن يكََون إيجاييََا ،ومتفََاعال،
وكيسا ،ويقظا ومنتيها لكلما ال كت اآل ك وحككات وإيما ات ،
ويتعََين علي َ أن يقََوا ف َ هََْه الجلسََة يتق َ يا أعبََا فكيق َ
لل كت اآل ك أفبل تق ياص.)34
ويظهك مما تق ا أن الجلسة األولى للمفاوبا ف الغالب
تكون جلسة تعاكت يسعى كل كت من أ ََكات التفََاو فيهََا
إلََى تعميَََق معكفتََ يَََال كت اآل ََك مَََن ََالل الحَََواكا
واألحا يث يك الملزمة ،ويالحظ يصوك عامة أن مع يا هََْه
الجلسة تكون لها تأثيكا يالغة ف الجلسا الالحقة للمفاوبا .
ويتعين على المتفاوبين تنمية العالقا ا جتماعيََة فيمََا
يينها ف فتكا ا ستكاحة يين الجلسا  ،ويفبل أن تكون نهايََة
كل جلسة مفعمة يالعالقا ا جتماعيََة اإيجاييََة تمهيَ ا للتعََاون
ف الجلسا الالحقة.
وق تكون جلسا المفاوبا متواصلة أو تت للها فتكا
انق اع يقوا فيها ممثلو األ كات المتفاوبة يالعو إلى الجها
الت يتفاوبون نياية عنها لتعكيفها يوجها نظك ال كت اآل ََك
والمشََكال التََ تواجََ المفاوبََا  ،أو ل لََب المزيََ مََن
المعلوما  ،أو توسي الصالحيا الممنوحة لفكيََق التفََاو ،او
تح ي ما يتعين على الفكيق القياا ي ف الجلسا القا مة.
ويعتم ع جلسا المفاوبا علََى عَ عوامََل منهََا:
ييعة القبية التفاوبية ،فمن المعلوا هنََا قبََايا معقَ ولهََا
تأثيكا كييََك ومهمََة فَ األ ََكات المتفاوبََة وهََْه القبََايا
تت لب عََا أجََكا الع يَ مََن الجلسََا وتسََتنزت الكثيََك مََن
الوق  ،إلى جانب ْل هنا قبايا يمكن ا نتها من المفاوبا
يشََأنها بََمن جلسََا محََ و  .كمََا تلعََب ك يََة األ ََكات
43

المتفاوبََة فََ اإسََكاع فََ إنجََاز المفاوبََا  ،ومهََاكا
ال متفاوبين والصالحيا الممنوحة لها وكفا تها وكا كييكا فَ
تح ي ع جلسا المفاوبا .
و ي من اإشاك إلى أن المفاوبا ق تصل ف يعَ
إ لى كيق مس و و سييل أماا المتفاوبين لالستمكاك
الحا
يها يسيب وب أح األ ََكات شََكو يكفبََها ال ََكت اآل ََك
كفبََا قا عََا ،ولََْل تعمََ األ ََكات األ ََك إلََى إيقََات
المفاوبا  ،أو ق تتوقت المفاوبا يسيب اعتقا أح األ كات
المشاككة فيها أن توقت المفاوبا م من الزمن سوت يمكنَ
من توفيك اإمكانا الت تساع ه ف التغلب على ال ََكت اآل ََك
أو زوال األسياب الت تمنع من مواصلة المفاوبا .

خامسا :االنتهاء من المفاوضات
يع ا نتها من المفاوبا تعقَ جلسََة تاميََة يََتا فيهََا
ا الع على محابك جمي جلسا المفاوبا وا تفاقا التَ
تا التوصل إل يها أثنا المفاوبا يه ت التأك من قََة ووبََوم
ا تفاقََا منعََا المشََكال التََ تحََ ث يسََيب الغمََو فََ
ا تفاقََا  ،و يََ مََن اإشََاك إلََى أن الجلسََة الت َ ت ََتا يهََا
المفاوبا ينيغ أن تسو فيها أجوا مفعمة يالو والك يََة فَ
استمكاك عالقا التعاون يين المتفاوبين ف المستقيل.
ويتا ف هْه المكحلة توثيق المفاوبََا يصََوك قيقََة
توبح الحقوق وا لتزاما المتقايلة يين المتفاوبين ،ويسك هْا
ى
قول تعالى يَا أَيُّ َها الِْينَ آ َمنُوا ِإَْا تَ َ ايَنتُا ِيَ َ ين ِإ َلَى أَ َجَل ُم َ
سَم ال
ب َك َمَا
ب َك ِاتَبٌ أَن يَكت َُ َ
فَاكتُيُوهُ َوليَكتُب يَينَ ُكا َكاتِبٌ يِالعَ ِل َو َيَأ َ
َ َكي ُ َو َيي َم
َ فَل َيكتُب َوليُم ِل ِل الِْي َ
َ
عل َم ُ ُ
علَي ِ ال َح ُّق َول َيت ِ
ق َ
َ
َ
ال
ال
َ
ال
س ِفيها أو َ
ِمن ُ شَيوا فَإِن َكانَ الِْي َ
ب ِعيفا أو يَسَتَ ِ ي ُ
علي ِ ال َح ُّق َ
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أَن ي ُِم َل ُه َ َو فَليُم ِل َل َو ِل ُّي َ ُ ِيال َع َ ِل َ ........و تَس َأ َ ُموا أَن تَكتُيُ َوهُ
س ُ ِعن َ َِ َوأَق َو ُا ِللش َها َ ِ َوأَ نَى
ص ِغيكاال أَو َكيِيكاال ِإلَى أَ َج ِل ِ َْ ِل ُكا أَق َ
َ
)
3
5
ص
ام ِمَن ُكَ ِل
أَ تَكتَايُوا ، وقول تعََالى َ و َكتَي َنَا َلَ ُ ِفَ األَلَ َو ِ
َمو ِع َ
شَ ص .)36وتكََون عمليََة توثيََق
صيالال ِل ُكَ ِل َ
ش
َ
ظةال َوتَف ِ
المفاوبا وا تفاقا الت تسفك عنها مهمة لالسياب ا تية:
 .1إن ال اقََة ا سََتيعايية لََْاكك األفََكا محََ و  ،ولََيم
يإمكانها اسََتيعاب جميَ التفاصََيل المتعلقََة يالمفاوبََا
وا تفاقا الت تسفك عنها ،لْل ي من است اا تقنيََا
مت وك قا ك على اسََتيعاب كميََا كييََك مََن الييانََا
والمعلو ما عن المفاوبا وا لتزامََا والحقََوق التَ
تتكتب عليها.
 .2إن األفَََكا الَََْين يحتفظَََون فَََ ْاكَََكتها يالييانَََا
والمعلوما المتعلقة يالمفاوبا ق يتوفاها هللا  أو قَ
يفق ون الْاكك يسيب تق مها يالعمك ،وقَ أشََاك إلََى هََْا
قول تعالى َ وَُ َ لَقَ ُكَا ث َُا يَت ََوفَا ُكا َو ِمَن ُكا َمَن يَُ َك ُّ إِلََى
ع ِلََي ٌا
َيع َلََ َا َيعََ َ ِعلََا َ
أَكَْ ِل العُ ُمََ ِك ِل َكََ
َ َ
شََيوا ال ِإن َ
النسيان يسََيب كثََك
ِيكص ،)37أو يتعكبون إلى حا
قَ ٌ
مشا لها واهتماماتها ،ويشيك القكآن الكََكيا إلََى النسََيان
ف قول تعالى قَا َل ت ُ َسا ِ ْنِ ِي َما ن َِسي ُ َو تُك ِهقنِ ِمن
عسكاالص ،)38ويسك ما تق ا أن ا عتما على ْاكََك
أَم ِكي ُ
األفكا يسََاع علََى تََوفيك الييانََا والمعلومََا التَ
توبح المسسوليا والحقوق وا لتزاما يين األفكا  ،و
يكشََت عََن األنشَ ة الت َ يقومََون يهََا ي قََة ووبََوم،
ولْل ي من توثيق جمي الييانا والمعلومََا المتعلقََة
يالحقوق وا لتزاما يين األفكا  ،والمحافظة على الوثاوق
ال اصة يها.
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 .3توفك عمليا توثيق المفاوبََا فكصََا واسََعة لآل ََكين
لال الع على سيك المفاوبا وا تفاقا التَ تم بَ
عنها ،والييانا والمعلوما المتعلقة يالحقوق وا لتزاما
الت ح تها ف الوق المناسب والمكان المالوََا ،يينمََا
تتوفك مثََل هََْه الفكصََة فَ حالََة ا عتمََا علََى ْاكََك
األفكا .
 .4أك القوانين الوبعية المعاصََك فَ جميَ ول العََالا
بكوك توثيق جمي المعامال يه ت توفيك أ لة يمكن
ال عن فيهََا ،ولََْل جََا فَ القََكآن الكَكيا مََا يسكَ أن
مالوكة هللا سيحان يكتيون جمي أفعال وأقََوال النََام فَ
الحيََا ال َ نيا لتكََون لََيال قا عََا و قيقََا يكشََت أعمََالها
وأقوالها يوا الحساب يسعها نككانها ،ويظهََك ْلَ فَ
سيُونَ أَنا نَسَ َم ُ ِسَكهُا َونَجَ َواهُا يَلََى
قول تعالىأَا يَح َ
سَان
َو ُك ُ
سَلُنَا لََ َ ي ِها يَكتُيَُونَ ص ،)39وقولَ تعََالى َ و ُكَل إِن َ
أَلزَ منَاهُ َاوِ َكهُ فِ ُ
عنُ ِق ِ َونُ ِك ُ
امَ ِة ِكتَايَا ال َيل َقَاهُ
ج لَ ُ َيَو َا ال ِق َي َ
َمن ُ
شوكاالص.)40
 .5يتمكن ال اكسون والياحثون مََن ََالل التوثيََق ا ََالع
علََى المفاوبََا التََ تمََ يََين األفََكا والمنظمََا
والشعوب ف األزمنة السايقة أو ف أماكن يعي و كاستها
وا ستفا منها.
وتأسيسََا علََى مََا تق َ ا يتعََين علََى األفََكا والمنظمََا
وال َ ول توثيََق جمي َ المفاوبََا وا تفاقََا الت َ تسََفك عنهََا
يصوك وابحة و قيقة منعا للتفسََيك والتأويََل والمشََكال التَ
تح ث يسيب الغ مو ف ينو ا تفاقا  ،ويت لب ْلَ مكاجعََة
تل ا تفاقا من قيل الم تصين ياللغََة والقََانون قيََل المصََا قة
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عليها ،إبافة إلى ْل ي أن يتا توثيق المفاوبََا وا تفاقََا
يوساول مت وك تسهل عملية الحصول على الييانا والمعلوما
الم لويََة منهََا يصََوك قيقََة ،وف َ الوق َ المناسََب ،ويالكلفََة
المالومة.

سادسا :المصادقة الى االتفاقات
عن المفاوبا نافْ ما
تكون ا تفاقا الت تتم
لا يتا التص يق عليها من قيل الجها الم ولة يالمصََا قة بََمن
الم َ المح َ للتص َ يق علََى ا تفاقََا يه َ ت المياشََك يتنفيََْ
ينو ها.

سابعا :تنفيذ بنود االتفاقات
ينيغ أن يََتا اليَ يتنفيََْ ينََو ا تفاقََا التَ تسََفك عََن
المفاوبََا فََ المواعيََ المتفََق عليََ مََن قيََل األ ََكات
المتفاوبة م مكاعا ال قة واإ الص ف التنفيْ ،ولْل ي أن
تكََون األ ََكات المشََاككة فََ المفاوبََا قََ أعََ جميََ
المت ليا الت تسََها فَ تنفيََْ تلَ الينََو فَ األوقََا المتفََق
عليها ،وتلتزا يتنفيْ تل الينو حكفيا و تحاول إجكا تغييََكا
عليها ف مكحلة التنفيْ إ يع التشاوك يين المتفاوبين واتفاقها
على إجكا التغييكا .
وتشيك الوقََاو إلََى وجََو مشََكال كييََك ومعقَ فَ
مكحلة تنفيْ ا تفاقََا يسََيب عَ ا التََزاا األ ََكات المتفاوبََة
يتنفيْ ينو ا تفاقََا التَ أيكمتهََا ،وقَ يََس ي ْلَ إلََى نقَ
ا تفاقا الت تعاه عليها وانهياك العالقا يينها ،ويشيك الحق
تيََاك وتعََالى إلََى أن الشََي ان هََو أول مََن نق َ اتفاق َ م َ
ان إِْ َق َا َل
اإنسََان ،ويتجلََى هََْا فَ قول َ تعََالى َ ك َمثََ ِل الشَي َ ِ
َ َكب
ان اكفُك فَلَما َكفَ َك َقَا َل ِإ ِنَ َيَ ِكي ٌ ِمنَ َ ِإ ِنَ أَ َ َ ُ
إلن َ
ِل ِ
س ِ
ات َ
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عه اال نَ َيَْهُ فَ ِكيَ ٌق ِمَن ُها َيَل
عا َه ُوا َ
ال َعالَ ِمينَ ص ،)41وقول أَ َو ُكل َما َ
أَكثَ ُكهُا يُس ِمنُونص. )42
ويظهك من ال كاسة الموبوعية لمفاوبََا الح يييََة أن
الكسول محم ا  التََزا يتنفيََْ ينََو تلَ المفاوبََا يََإ الص
ك ََا قسََوتها وصََعويتها عليََ وعلََى الََْين معََ فََ تلََ
المفاوبا ليق ا يْل مثال ينيغ ان يحتْ يَ فَ المجََا
المتعلقة ف التزاا يتنفيْ ا تفاقا التَ تسََفك عََن اللمفاوبََا ،
فق لب من أي جن ل العو إلى قكيف قاوال فيا أيا جن ل إنا ق
عق َ نا ييننََا ويََين القََوا عقََ اال وصََلحاال ،وأع ينََاها علََى ْل َ
نغَ ك يهََا فاحتسََب فََإن هللا جاعََل لَ
وأع ونا عه ا ولََْل
ولمن مع مََن المستبََعفين فكجَا ال وم كجََاف وكََان يكََكك هََْا
القول إلى كل من يلجأ إلي من قكيف ويك ه إليهاص.)43

ثامنا :تقييم المفاوضات
ي ان تجكي األ ََكات المتفاوبََة تقيََيا موبََوع
للمفاوبا الت قام يها م األ ََكات األ ََك يهَ ت معكفََة
مََ كفا تهََا فََ المفاوبََا  ،والتعََكت علََى مواقََ القََو
والبعت ف العملية التفاوبية ،واأل ا الت وقع فيهََا مََن
اجل ات اْ اإجكا ا الالزمة لتجاوز تل األ ا فَ المسََتقيل
والتعلا من األ ا .learn from mistakes

نتائج المفاوضات
يفبل أن تنته المفاوبا ينتاوج إيجايية تسها ف تحقيق
أه ات جميَ األ ََكات المشََتككة فيهََا ،ولكََن هنََا حََا
تنته فيها المفاوبا يا تفاق يين األ كات المتفاوبََة وتعََو
فيها األموك إلى المكيَ األول الََْي كانَ فيَ قيََل يَ العمليََة
التفاوبية ،وف هْه الحالََة يتعََين علََى المتفاوبََين أن يكونََوا
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على استع ا لحمََل مسََسولية األبََكاك الما يََة والمعنويََة التَ
يمكن أن تتكتب على انهياك المفاوبا  .وفيما يأت النتََاوج التَ
عن المفاوبا :
يمكن أن تتم
 .1يتعَََين علَََى المتفَََاو أن يسَََعى لتحقيَََق المكاسَََب
واأله ات الت يسعى إليها مََن المفاوبََا وفَ الوقَ
ْاتَ َ يمكَََن األ َ َكات األ َََك المشَََتككة معَ َ فَ َ
المفاوبا من تحقيق األه ات والمكاسب الت ت مح ف
الحصََول عليهََا مََن المفاوبََا لكََ تحقََق جميََ
األ كات المتفاوبة أه افها مََن المفاوبََا ،win-win
وتشعك يالكبا عن النتاوج التَ حققتهََا مََن المفاوبََا
ف تتو َ عالقاتهََا ويسََتمك التعََاون والتواصََل يينهََا فَ
المستقيل .ويت لََب الوصََول إلََى هََْه النتيجََة أن يكََون
ل المتفاو أكثك من ه ت واح يسََعى لتحقيقَ مََن
المفاوبََا  ،ليََتمكن ف َ حالََة إ فاق َ ف َ تحقيََق أح َ
األه ات أن يسعى لتحقيق األه ات األ ك  .فمثال يسعى
المشتكي من ََالل مفاوبََات مَ اليََاو إلََى الحصََول
علَََى السَََل يا لكميَََا الم لويَََة ويالنوعيَََة المالومَََة
وياألسعاك المناسية ل وفَ الوقَ المناسََب ،فََإْا ا فََق
ف الحصول على اليباعة يكل هْه المواصفا فان قَ
يت لى مثال عن ه ت الحصول علََى اليبََاعة ياألسََعاك
المناسية مقايل حصول عليها يالكميََة الم لويََة يالنوعيََة
المالومة فَ الوقَ المناسََب ،ويقيََل يهََْا العََك مََن
اليََاو إْا كََان يشََعك أن هََْه الجوانََب أكثََك أهميََة مََن
السعك ويْل حقق يع األه ات و سك الََيع اآل ََك
منها ،كما أن ال ياو تمكن من يي يبََاعت وحقََق أه افَ
من عملية الييَ  ،وتتميََز هََْه الحالََة يأنهََا تََوفك فكصََا
أوسَََ إنهَََا ال الفَََا يَََين المتفاوبَََين .وي لَََق
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الم تصون ف إ اك المفاوبا على هََْا األسََلوب فَ
التفاو يأن الموقََت الََْي يكََون فيَ الكََل كايحََا مََن
المفاوبََا  .win-win situationوج َ يك ْكََكه أن اإسََالا
يتينى هََْا األسََلوب فَ التفََاو عمََال يقََول الكسََول
محم  فوأحب أل ي ما تحب لنفس ف.
 .2يكيح أح أ كات المفاوبا وي سك ال كت اآل ك lose
 winو تتميز هََْه الحالََة يََان كََل ََكت مََن أ ََكاتالمفاوبََا يسََعى لتحقيََق أفبََل النتََاوج لنفسَ يغ َ
النظك عن ال ساوك الت يمكن أن تلحق يََال كت اآل ََك،
و ي من اإشاك إلى أن هْه الحالََة لهََا عواقََب و يمََة
على مستقيل العالقا يين المتفاوبين ن ال كت الْي
تلحق سََاك ما يََة أو معنويََة مََن المفاوبََا يصََاب
ياإحيََا ويشََعك يََالغين واإجحََات مََن النتََاوج التََ
تم ب عن المفاوبا  ،ولْل سوت يسََعى إقامََة
ييََة مََ األ ََكات التََ تسََيي فََ إلحََاق
عالقََا
ال ساك ي  ،وق ت فع ساكت لليحث عن األساليب الت
تمكن من ا نتقاا لنفسَ ول سََاكت  ،وقَ يكََون عَ وانيا
وي سََعى إلََى إْكََا وتََأجيج ال الفََا والنزاعََا مََ
األ كات األ ك ي تو ي عالقات يها.
 .3ساك جمي األ كات المشََاككة فَ يالمفاوبََا lose-
 .loseتحصََل هََْه الحالََة يسََيب إصََكاك األ ََكاتالم تفاوبََة علََى مواقفهََا إمََا مكََايك أو عنََا ا أو لع َ ا
ق كتها على إيجا ي اول تمكنهََا مََن إيجََا حلََول تحظََى
يقيََول جميََ األ ََكات ،وقََ يحتََ ا الجََ ال وتت ََوك
ال الفا يينها إلى مكاحل يكون من الصََعب فيهََا إنهََا
النزاعا وتسوية ال الفا .
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تقديم التنازالت في المفاوضات
يتعين على المتفاو أن يقوا قيل ي المفاوبا يتح ي
الت يإمكان تق يمها لل كت اآل ك يصوك موبََوعية
التناز
ف بو كاسة مستفيبة إمكانََا ال ََكت اآل ََك ،و يكاتَ ،
ف َ التوصََل إلََى إيجََا
وأهميََة ال َ وك الََْي تلعي َ التنََاز
معالجا للمشكال وإنها ال الفا  ،ولْل ي أن تكون الغايََة
هَ تشََجي ال ََكت اآل ََك علََى مواصََلة
من تقَ يا التنََاز
المفاوبا حتى مك احلها الت تنته يعق اتفاقا مكبية لجمي
أ كافها.
يصََوك متقايلََة مََن قيََل
وقََ يكََون تقََ يا التنََاز
األ ََكات المتفاوبََة  mutual concessionsوأحيانََا يتعََين علََى
ََكت واح َ تق َ يا التنََاز  ،ولكََن المهََا هََو أن يََتا تق َ يا
لل كت اآل ك ف المفاوبََا علََى وفََق ََة معَ
التناز
مسيقا وف بو ا عتياكا اآلتية:
يعَ التأكَ مََن أن تقَ يمها أصََيح
 .1يتا تقَ يا التنََاز
بكوك ملحة لنجام العملية التفاوبية.
يسََها فَ تحقيََق األهَ ات
 .2التأك من أن تق يا التنََاز
الم لوية منها.
الت يمكََن تقَ يمها لل ََكت
 .3إع ا قاومة يجمي التناز
اآل ك.
حسب أهميتهََا ،ويفبََل أن ييَ أ يتقَ يا
 .4تكتيب التناز
يك المهمة أو اليسي ة.
التناز
أكثك
 .5ينيغ أن تكون الفواو المتوقعة من تق يا التناز
مََن أبََكاكها الما يََة والمعنويََة ،ويت لََب هََْا تح ي َ
والفواو التَ يمكََن
التكاليت الما ية والمعنوية للتناز
أن تتحقق منها يصوك قيقة وموبوعية.
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.6
.7
.8
.9

مََن ال َََكت اآل ََك مقايَََل

الحصََول علََى تنَََاز
المق مة ل .
التناز
علَََى فعَََا تنسَََجا مََ سَََيك
يَََتا تقََ يا التنَََاز
المفاوبا وف بو مع يا كل مكحلََة مََن مكاحََل
التفاو .
ينيغ أن يتجنب المتفاو الماهك أن يكون هو الْي يي أ
يتق يا التناز .
يتعين على المتفاو أن يق ا أكثََك مََن تنََازل واحَ
ف آن واح وعلي مكاقية ك و فعل ال ََكت اآل ََك فَ
المفاوبا يع كل تنازل يقوا يتق يم .

اآلثار التي تترتب ان تقديم التنازالت
ف العملية التفاوبََية فَ
ينيغ أن يسها تق يا التناز
إنها ال الفا يين أ كات التفاو ويمكنها من تحقيق األه ات
تسيب أبكاكا ما يََة
الت تسعى إليها يكفا وف الح و الت
ومعنوية كييََك للمتفاوبََين ،و يَ مََن التأكيَ أن التمََا ي فَ
إلى نتاوج
لل كت اآل ك يس ي ف ا لب الحا
تق يا التناز
سليية ويسيب ساوك كييك ليم لل كت الْي يق مها فحسب إنمََا
ق تمت تل التأثيكا السليية إلى ال كت الْي يحصل عليها فَ
األمََ اليعيََ يسََيب إحجََاا ال ََكت الََْي يتعََين عليََ تقََ يا
الكييك عن التعامََل معَ فَ المسََتقيل أو يسََعى إلََى
التناز
ا نتقاا من األ كات الت تفك علي تق يا التناز .
وت سك الحالة الواقعية اآلتية األبََكاك الكييََك التَ لحقَ
وال ََكت الََْي حصََل
ال كت الْي تما ف تقَ يا التنََاز
إلى اإفالم،
عليها ف األم ال ويل ،فق تعك مق ا التناز
أصََايت سََاوك كييََك
وال ََكت الََْي حصََل علََى التنََاز
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يسيب فعَ أسََعاك مكتفعََة .ويتيََين هََْا مََن المفاوبََا التَ
عق يين ممثل شككة كولز كايم صالشََككة التَ تقََوا يإنتََاج
وتسويق المول ا ) وممثل إح شككة ال يكان صالشََككة التَ
تقوا يشكا الم ول ا ) حيث الََب ممثلََو شََككة ال يََكان أثنََا
المفاوبََا مََن ممثل َ الشََككة المنتجََة ت فََي أسََعاك يي َ
المول ا  ،وق وافق ممثلو الشَككة المنتجََة علََى لََيها ،ولكََن
األمََك لََا يقََت عنََ هََْا إنمََا تمََا ممثلََو شََككة ال يََكان
يالحصول على المزي من الت فيبا ف األسعاك فَ كََل مََك
تعق َ فيهََا مفاوبََا ييََنها حََول نفََم الموبََوع وكََان لي َ
يحظى يموافقََة ممثلَ الشََككة المنتجََة .وقَ قََاا قسََا الشََسون
المالية ف الشككة ال منتجة يتنيي الوف المفََاو يبََكوك عَ ا
التما ي ف الموافقة على ت في األسعاك على وفق ك ية ممثََل
شككة ال يكان ولكن ْل التنييَ لََا يلََق آْانََا واعيََة مََن الوفَ
المفََاو للشََككة المنتجََة ،ويع َ عقَ ع َ صََفقا علََى هََْا
األسََام أفلس َ شََككة كولََز كايََم وتوقف َ عََن إنتََاج ويي َ
المول ا يسيب التما ي ف ت فََي أسََعاك ييَ المولَ ا وفَ
الوق ْات اب ك شككة ال يكان إلى اليحث عن مجهََز آ ََك
يتولى توكي ها يتل المول ا  ،ويع جه متواصل اسََت اع أن
تهت ي إلى منتج يتولى تجهيزها يالمول ا ولكن يأسََعاك مكتفعََة
مقاكنة ياألسعاك الت كان ت فعها إلى شككة كولز كايم.

االنسحاب من المفاوضات
تواجََ المتفاوبََين مواقََت م تلفََة أثنََا المفاوبََا
يعبها عوامل ومع يا إيجايية تشََجعها علََى ا سََتمكاك فَ
المفاوبا والتواصل م األ كات الت يتفاوبون معها وإنتاج
أفكاك ج ي إيجايية تسها جميعها فَ لََق فََكص مفيَ لجميَ
األ ََكات ،وتسََاع ها علََى إنهََا ال الفََا والنزاعََا يينهََا،
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وتمكنها من تحقيق أهَ افها مََن المفاوبََا يكفََا عاليََة والََى
جانب ْل هنا مفاوبا ق يج المتفاوبََين أنفسََها فيهََا فَ
أجوا تسو ها عوامل ومع يا سليية يك متوقعََة تمََنعها مََن
ا سََتمكاك والتواصََل مََ األ ََكات األ ََك  ،وتََ فعها إلََى
ص.)44
ا نسحاب من المفاوبا
وتأسيسََا علََى مََا تقََ ا ينيغََ أن يمتلََ المتفََاو
الشجاعة الالزمة لالنسحاب من المفاوبََا يلياقََة وهََو محََتفظ
يكيكياوََ وككامتََ  ،و سََيما عنََ ما يشََعك أن اسََتمكاكه فََ
المفاوبا يسيب ل ت كييا ف ْات وتبََحية يقيمَ واسََتقامت ،
يك ميكك لهََا،
ويفك علي اإْعان لآل كين وتق يا تناز
ويسك الحق تعالى أن على اإنسان أن يستسََلا و يََْعن إلََى
يك ميكك َ و تَ ِهنُوا َو تَحزَ نُوا َوأَنَت ُ ُا
م الب اآل ك إْا كان
األَعلَونَ ِإن ُكنَتُا ُمَس ِمنِينَ ص .)45وفيمََا يََأت العوامََل التَ تَ ف
المتفاو لالنسحاب من المفاوبا ص:)46
 .1يتعين على المتفاو ا نسحاب من المفاوبا إْا أ ك
أن استمكاكه فيها يجعل من أنموْجا يحتََْ يَ مََن قيََل
اآل كين ف تح يا قيمها وميا وها ،وتحصل هََْه الحالََة
عنَََ ما تسَََت ا األ َََكات األ َََك المشَََاككة فَََ
المفاوبَََا أسَََاليب القصَ َ منهَََا إ مَََا صَََوت  ،أو
استفزازه وتح يا معنويات وا ستهانة يمالحظات وآكاو .
 .2يتعََين علََى المتفََاو ا نسََحاب مََن المفاوبََا إْا
ت لََ األ ََكات األ ََك المشََاككة يالمفاوبََا عََن
اإيفا يالتعه ا الت ق عتها على نفسها والمتعلقة ي كم
الحقََاوق يصََكاحة تامََة أثنََا المفاوبََا أو محاولتهََا
تحويََل هََ ت المفاوبََا مََن إنهََا ال الفََا وفََ
النزاعا إلى قم الحقاوق المتعلقة يموبوع المفاوبا .
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 .3ينيغ أن ينسحب المتفاو من المفاوبا عنما يشََعك
أن األ َََكات األ َََك تفَََك عليَََ يشَََكل تعسَََف
الموبََوعا التََ يمكََن أن ت ََكم فََ المفاوبََا
ت ََكم فيهََا ،أو تحظََك مناقشََة
والموبََوعا التََ
يع َ الحقََاوق أو كلهََا يصََوك متعم َ يه َ ت تحقيََق
مكاسب يك مشكوعة.
 .4يتعََين علََى المتفََاو ا نسََحاب مََن المفاوبََا إْا
اكتشت أن األ كات األ ََك تََي م حقَ فَ ا سََتقامة
والنزاهة وت لب من يالتلميح أو يالتصكيح الموافقة علََى
تحتكا فيها اسََتقامت  ،أو ت لََب منَ تينَ
موبوعا
أه ات وأفكاك تنسجا م نزاهتَ  .و يَ مََن اإشََاك
إلى أن انسحاب المتفاو من هْا النوع من المفاوبََا
يع بكوك لتعزيز استقامة ونزاهََة األ ََكات األ ََك
ويحفزها حتكاا استقامتها ونزاهتها ويلقنهََا كسََا يليغََا
ف هْا المجال.
 .5يع َ انسََحاب المتف َاو مََن المفاوبََا بََكوك إْا
يََك محتكمََة
شََعك يََان علي َ ف َ النهايََة عق َ صََفقا
وتي س حق  ،أو تي م ا كين حقها ،أو تلحق األْ ي
أويها.
 .6يفبل أن يستمك المتفاو ف المفاوبا إْا ما تأكَ
يمتل المعكفة وال يك الم لويتين للتعامل مَ
ل ي ان
المشاككين يالمفاوبا أو ان يجهل موبََوعها حتََى
يق ف فخ الموافقة على موبوعا يجهل نتاوجها.
 .7يتعين على المتفاو ا نسََحاب مََن المفاوبََا إْا مََا
تعََك للته يََ يََالتلميح أو يالتصََكيح يََالت ل عََن
ا لتزاا يقبيت  ،وعلي أن يتْكك أن األ كات الت ت لق
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تل الته ي ا ه اقل ثقة ينفسها ويقبيتها ولْل تست ا
تل األساليبص.)47
و ي من التأكي أن ا نسحاب من المفاوبا أمك عسََيك
وتكََون لََ أبََكاك ما يََة ومعنويََة علََى
ف َ يعََ الحََا
المتفا وبين ،ولكن األصعب من هو ا ستمكاك ف مفاوبََا
يشعك المتفاو فيها يأن ينتم إليها و يست ي أن يقوا يال وك
الم لوب من يالكفََا المتوقعََة لتحقيََق األهَ ات الم لويََة مََن
المفاوبا .

متطلبات تطوير إدارة العملية التفاوضية
.1
.2
.3

.4

يت لب ت ويك العملية التفاوبية مكاعا ما يأت :
أن يكَََون المتفَََاو مقتنعَََا تمامَََا يقبَََيت ومسَََتع ا
للتفاو من اجلها م اآل كين.
اإيمان يأهمية وك التفاو ف إنهََا ال الفََا وتنظََيا
العالقا وتح ي الحقوق وا لتزاما .
ينيغ َ أن تن لََق عمليََة التفََاو مََن المشََتككا يََين
األ ََكات المتفاوبََة ،عمََال يقول َ تعََالى َ وقُولُ َوا آ َمن َا
اح ٌ َونَح ُن َلَ ُ
ِيالِْي أُن ِز َل ِإلَينَا َوأُن ِز َل ِإلَي ُكا َو ِإلَ ُهنَا َو ِإلَ ُه ُكا َو ِ
ُمس ِل ُمونَ ص ،)48و ي من توسي هْه المشتككا وتبََييق
نقََا ال ََالت وتجسََيك الفجََو  gapيََين المتفاوبََين
وصو إلى حلول مفي تقيلها جمي األ ََكات المشََتككة
ف المفاوبا .
أن يتا التفاو ف بو مكجعية تحظى يالقيول من قيل
جمي األ كات المتفاوبة يه ت توسي اوك المشتككا
وتبييق الموبوعا الم تلت عليها ،ولََْل أمََك الحََق
تيََاك وتعََالى الكسََول محمََ ا  أن يََ عو اآل ََكين
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.5

.6

.7

.8

للتفاو ف بو المشتككا التَ تظهََك يوبََوم فَ
س َوا يَينَنَا َويَينَ ُكا
قول قُل يَا أَه َل ال ِكتَا ِ
ب تَعَالَوا ِإلَى َك ِل َمة َ
بَنَا َيعبَا ال
أَ نَعيُ َ ِإ
َ َو نُش ِك َ ِي ِ شَيوا ال َو َيت ِ ََْ َيع ُ
َ
ُون َِ َفَََإِن ت ََولَََوا فَقُ ُ
ولَََوا اشَََ َه ُوا ِيأ َنَََا
أَكيَايَََا ال ِمَََن ِ
ُمس ِل ُمونَ ص.)49
تح ي األهَ ات الم لََوب تحقيقهََا مََن المفاوبََا ي قََة
وموبََوعية ،وتح ي َ األسََاليب الت َ تسََت ا ف َ إ اك
المفا وبا ف بو ييعة القبية التفاوبية ،وإمكانا
ال كت اآل ك وأساليي .
يتعين على المتفاو أن ي ك أن تحقيق أفبل األهَ ات
يكََون ممكنََا فَ جميَ الحََا ،
من المفاوبََا قَ
ولْل علي تح ي الي اول الت تسها ف تحقيََق مََا يصََيو
إلي من المفاوبا  ،وعلي أن يعمل على وفق قاع فإن
ما ي ك كل يتك جل ف.
التعََكت علَََى صََاوص ال َََكت اآل ََك ،وإمكاناتََ ،
وأساليي  ،و يكات ف التفاو  ،وأه اف من المفاوبا ،
التَ
وم إصكاكه وتمسك يتل األهَ ات ،والتنََاز
يمكََن أن يقََ مها ،وتح يََ األ ََكات التََ تقََ ا الََ عا
اللوجست ل قيل الشكوع ف المفاوبا .
ينا أعلى كجا الثقة المتيا لََة  mutual trustيََين جميَ
األ كات المشتككة فَ المفاوبََا  ،يهَ ت تمكََين تلَ
األ كات من تيا ل وجها النظك والمعلومََا والييانََا
يوبوم وشفافية ،وإزالة جمي أنواع الش  ،وسو الظن،
والكيية يين المتفاوبين ،ولْل ينيغ أن تكون المص اقية
وحسََن النيََة هََ المعَََول عليهََا فََ جميََ مكاحَََل
المفاوبا ،
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 .9ان تكََون لغََة الحََواك يََين المتفاوبََين ها فََة ومعيََك
وتنم التعاون والعالقا ا جتماعية يينها،
 .10بكوك التزاا المتفاوبََون يتنفيََْ ا لتزامََاتها المتيا لََة
يكفا تعييكا عن حسن النية.
 .11ت َويك أسََاليب تيََا ل المعلومََا والييانََا مَ ال ََكت
اآل ك ،واإصغا إلي  ،وا نتيََاه لحككاتَ وإيما اتَ ومََا
يكتسا على وجه من تعييكا يهَ ت معكفََة مََا يكيَ
اإفصام عن  .وينيغَ علََى المتفََاو فَ الوقَ نفسَ
إ فََا كََل مََا يكشََت عََن ك و أفعال َ إزا مََا ي كح َ
المتفاو اآل ك.
 .12يتعين على المتفاو أن يفصح عن أه اف ف ي اية
المفاوبا إ يع أن تتو الثقة يين ويََين األ ََكات
األ ك أو لحين معكفة أه ات ال كت اآل ك.
 .13يفبل أن تكون جمي مكاحل العملية التفاوبََية ممتعََة
يالنسََية لجمي َ األ ََكات المشََتككة فيهََا يه َ ت إزال َة
أجوا التوتك والبغ النفس أثنا المفاوبَا والََْي
تكََون لََ تََأثيكا سََليية كييََك علََى تحقيََق التفََاها
والتعاون يين األ كات المتفاوبة.
 .14يتعََين علََى المتفََاو أن يتجاهََل أهميََة تمكََين
ال كت اآل ك من تحقيق أه افَ مََن المفاوبََا منعََا
للتأثيكا السليية التَ تتكتََب علََى هََْا اإهمََال علََى
مصالح وأه اف وعلى تعاون اآل ك مع .
 .15ينيغ أن يكون المتفاو جاهزا للتكيت يمكونة عاليََة
ف بو مع يا المفاوبا وظكوفها.
 .16بكوك توبيح الفواو الت يمكن أن تتحقََق لل َكت
اآل ََك ف َ حالََة قيََول التفََاو ونجََام المفاوبََا ،
وكْل توبيح اآلثاك السليية التَ تتكتََب علََى إ فََاق
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المفاوبا من اجل تشجيع علََى الَ ول فَ العمليََة
التفاوبََية والتوصََل إلََى حلََول تحقََق مصََالح جميَ
األ كات المشتككة يالمفاوبا .
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الفص الثاني

سمات المتفلاوضين
يؤكللد

الحق تياك وتعََالى أن علََى جميَ األفََكا أن

يت ْوا من سما الكسول محم  أسو حسنة لها ف عيا اتها،
ومعامالتها ،وعالقاتها م أنفسها واآل كين ،عمال يقولَ تعََالى
َ َوال َيو َا
لَقَ َكانَ لَ ُكا ِف َك ُ
سو ِل َِ أُس َو ٌ َح َ
سنَةٌ ِل َمن َكانَ َيك ُجو َ
َ َكثِيََكاالص .)1إن هََْه اآليََة الككيمََة ت َأمك النََام
اآل ِ َ َك َوَْ َك َ َك َ
يالتأسَ َ يالكسَََول  فَ َ أقوالَ َ وأفعالَ َ وأحوالَ َ وصَََيكه
ومصََايكت ومكاي ت َ ومجاه ت َ وانتظََاك الفََكج والتأيي َ مََن
هللا ،ويشيك القكآن الككيا إلى أن الكسول محم ا  كََان علََى
ع ِظَياصَ .)2و َمع َنَى
لق عظيا ف قول تعالى َ وإِن َ لَعَلََى ُ لَُق َ
َهَْا أن كان امتثال القكآن أمكا ونهيا سجية ل و لقا ت يع وتك
يع  ،فمهما أمكه القكآن فعل ومهما نهاه عن تكك  ،هْا مَ مََا
جيل هللا  علي من ال لق العظيا من الحيا والكََكا والشََجاعة
والصفح والحلا وكان أيع النََام عََن اإثََا وا نتقََاا ،وإْا يََك
يين شيوين كان أحيهما إلي أيسكهماص .) 3
وج َ يك ْكََكه أن األفََكا لََيم جم َيعها متأسََين يسََما
الكسول محم  فيعبها كحمهََا هللا  وجعلهََا يت ََْون منَ
أسو حسنة لها ف العيا ا المعامال وهس ها النيكام الْي
يجعََل للحيََا أه َ افا إنسََانية كاوعََة ،والََى جانََب هََس هنََا
مجموعة ثانية أفكا ها يعي ون كل اليع عن أ الق الكسول محم
 فَ كََل شَ وه َس هََا الََْين يعيثََون ف َ األك فسََا ا
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ويهلكون الحكث والنسل من اجل إشياع ك ياتها يجمي األساليب
الت َ ت ََالت شََكيعة هللا  ف َ العيََا ا والمعََامال  ،وهنََا
مجموعََة ثالثََة يق َ أفكا هََا يََين أفََكا المجمََوعتين السََايقتين
ي كجا م تلفة.
ويسك الواق أن األفكا ي تلفون ف سلوكها واهتماماتها
وحاجاتها و يكاتها ومهاكاتها وكفا اتها نظكا تالت العوامل
النفسية وا جتماعية وا قتصا ية والثقافية ف الييوة الت يعيشون
فيها ،وها م تلفون ف األه ات التَ يسََعون إلََى تحقيقهََا وفَ
أسالييها ف الوصول إلى أه افها وف مواجهة المشكال وات اْ
ا لقكاكا  ،وم تلفون ف األنما السلوكية التَ يسََت مونها فَ
التعامل م اآل كين وم المواقت واآلكا  ،وم تلفون ف ا تياك
الي اول والحلول الت يقيلون يها ف إنها الفاتها ونزاعاتها مَ
اآل كين.
ويما أن المتفاو هو قيل كل ش إنسان ل أا وأب ،ول
منهما ومن ساللتهما الع ي من السما الت يحصل عليهََا منهمََا
يالوكاثة ،لْل فان شكل  ،وهيوت  ،وحجم  ،ولون  ،مح ل مسيقا
منْ لحظة تكوين  ،وتح الييوة ا جتماعية وا قتصا ية لَ اسََما
يتا ا تياكه ف بو مستو الْوق ،والثقافة ،والمعتق ا الساو
فََ مجتمعََ  ،ويكتسََب مََن مجتمعََ لغتََ  ،و ينََ  ،ومْهيََ ،
واهتمامات َ  ،وسََلوك  ،وال كاوََق الت َ يسََت مها ف َ مواجهََة
المشكال وات اْ القكاكا  ،ويسك هْا أن ييوة المتفََاو تتََك
يصما وابحة على سََلوك  ،وكفا تَ  ،وأه افَ  ،وأسََاليي فَ
الوصول إلى تل األه ات ،ولهْا فان المتفاوبََين م تلفََون مََن
حيث السما النفسََية والسََلوكية وا جتماعيََة ،ولََْل سنوبََح
مفهوا السما يصوك عامة وصو لتح ي سما المتفاوبين.
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مفهوم السمات
يشََيك مفهََوا السََما  traitsإلََى ال صََاوص النفسََية
وا جتماعيََة الت َ تح َ سََلو الفََك و كيقت َ ف َ ا سََتجاية
للمََسثكا  ،ويمكََن التعََكت عليهََا مََن ََالل سََلو الفََك
والتغيكا الفسيولوجية الت ت كأ علي ف المواقت الم تلفة الت
يواجههَََاص ،)4وتشَََمل السَََما النفسَََية للفَََك  :الثقَََة يَََالنفم،
واإصكاك ،والميا ك  ،والمثايك  ،وسلوك ف األزما  ،والقَ ك
علََى صََن وات ََاْ القََكاكا  ،وحمََل المسََسولية ،واألمانََة،
وا ستقامة ،وق كت على التصَ ي للمشََكال وحسََمها ،والقَ ك
على إقناع اآل كين والتأثيك فيها ،وال موم ،إبافة إلى التفََاسل،
والق ك علَى اكتشََات اقََا اآل ََكين وتوظيفهََا .أمََا السََما
ا جتماعية فتتعلق يق ك الفك على إقامة العالقا ا جتماعية م
اآل كين ،والتعاون معها ،وا ستع ا لالهتماا يمصالحها.
ويسك كتاب اآلي تشنيج عن الكهانة والحكمة فَ الصََين
الق يمة أن على المتفََاو أن يت لََق يالسََما اآلتيَة :التََوازن،
واليسََا ة ،والصََيك ،والتوابََ  ،والقيََول مََن قيََل اآل ََكين،
وا عتََ ال ،والكقََة ،والحََْك ،وال هََاك  ،والكََكا ،والتسََامح،
والنيََل ،وال اعََة ،ويََسمن يالحكيََة ،ويمتلََ القََو الكوحيََة
والسلو الصحيح ،والمثََايك  ،والل ََت ،والقَ ك علََى التكيََت،
وع ا التحيز ،والتحكك من الشك ،والق ك على التلق  ،وا نفتام،
والتكتا ،واليقظة ،والحواك م األ كات األ ك  ،واإصغا إليها
ياهتماا  ،وتح ي الموبََوعا المهمََة فَ المفاوبََا  ،ويتميََز
يق كت على ا نسحاب من المفاوبا ف الوق المناسبص.)5
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ويك صأ وان الصفا ) أن سما من يتفََاو نيايََة عََن
يكه ه ان يكون :حسن األ الق ،ويليغ الكالا ،وفصيح اللسان،
وجي الييََان ،وحافظََا لمََا يسََم  ،ومحََكزا فيمََا يجََب ،ومو يََا
لألمانة ،وحسن العهَ  ،ومكاعيََا للحقََوق ،وكتومََا للسََك ،وقليَل
الفبول ،و يقول من كأي شيوا يك ما قيل ل إ مََا يََك فيَ
صالم لمكسل  ،و يكََون شََكها حكيصََا إْا كأ ككامََة عنَ
المكسل إلي وك ب في مال إلى جني و ََان مكسََل  ،واسََتو ن
اليل ل يب عيش هنََا لككامََة يجَ ها أو شََهوا ينالهََا هنََا ،
وعلي ان يكون ناصحا لمكسل  ،وييلغ الكسََالة ،ويكجَ يسََكعة
إلى مكسل فيعكف جمي ما جك من أول إلى آ ََكه ،و يحََاي
ف ش من تيليغ الكسََالة م افََة مكََكوه ينالَ فانَ لََيم علََى
الكسول إ اليال الميين ص.)6
إبََافة إل َى مََا تق َ ا ينيغ َ ان يكََون علََى معكفََة تامََة
يموبَََوع القبَََية التفاوبَََية ،وتقنيَََا التفَََاو وأسَََاليب
ا تصََال والتعامََل م َ اآل ََكين ،ويتميََز ياله َ و  ،والمكونََة،
والق ك على التكيت م مع يا المفاوبا  ،والموبوعية فَ
تح ي أه اف وإمكانات وف تق يك أه ات ال ََكت اآل ََك وقوتَ ،
وينصََب اهتمام َ علََى األه َ ات المهمََة ،وان يكََون حََْك مََن
اسَََتغالل حلمَ َ وصَََيكه مَََن قيَََل اآل َََكين فَ َ
محَََاو
المفاوبا  ،ويحكص على أن يكون مظهكه وسلوك يعيكان عن
احتكام لْات ولآل ََكين ،ويلتََزا يأجنَ المفاوبََا  ،ويحتََكا
آكا اآل ََكين ،ويمََنحها الوق َ المالوََا لتوبََيح أفكََاكها يكََل
حكية ،ويصغ لها ياهتماا يالغ ،ويجي است اا ال عاية المناسََية
الت تسها ف مواجهة التوتك أثنا المفاوبا .
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وصََفو القََول يمكََن م لقَََا حصََك جميََ سَََما
المتفاوبين ،إبافة إلََى ْلَ فََان أهميََة كََل سََمة ت تلََت مََن
متفَََاو آل َََك يسَََيب ا َََتالت تَََأثيك الييوَََة صا قتصَََا ية،
وا جتماعيََة ،والثقافيََة ،والعلميََة ،والتقنيََة ،والسياسََية) فََ
المتعلقََة يا سََتجاية لمشََاعك الغبََب،
سََلوكها ف َ المجََا
والككاهية ،وال موم ،والقلق ،والتشاسا ،والتفاسل ،والش  ،والثقة
يالنفم وياآل كين ،والتعاون معها ،وتمكينها من تحقيق أه افها،
وا سََتع ا للم ََا ك  ، risk takingواإصََكاك ،والمكََايك  ،واألنانيََة،

التَ يتعََك
وقو التحمل النفس والجس ي اصة ف الحا
فيها المتفاو لمشكال نفسية يسيب األساليب ا ستفزازية التَ
ق يست مها ال كت اآل ك ف المفاوبا  .وينا على هََْا فََان
السما الت تكََون مهمََة مََن وجهََة نظََك أحَ المتفاوبََين قَ
تكون يك مهمة يالنسية لمتفاو آ ك.
وج يك ْككه أن المتفاو مهمََا حََاول أن ي فَ سََمات
عن اآل كين فان ق يتمكن من تحقيََق ْلَ فَ األمَ القصََيك،
ي أن تعلا من قيلها ف األم ال ويل ،ويقول
ولكن تل السما
اإماا على  فمََا ابََمك احَ شََيوا إ ظهََك فَ فلتََا لسََان
وصفحا وجه ف ،ويقول الشاعك ف هْا المعنى:
"ومهما تكن اند امرئ من خليقة
وان خالها تخفى ان الناس تعلم"

السلوك التفاوضي
يعتم السلو التفاوب لألفكا إلى ح كييََك علََى عَ
متغيََكا منهََا :نمََ ش صََية المتفََاو  ،و ييعََة القبََية
التفاوبية من حيََث التعقيَ واألهميََة ،وسََلو ال ََكت اآل ََك،
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ومهاكت  ،وأه اف  ،واإمكانا
التفاوبيةص.)7

المتاحة ل  ،ومع يا

ييوة العملية

يوج سلو تفاوب مفبل
وتأسيسا على ما تق ا
يمكن است ام ف جمي المفاوبا  ،ولْل على المتفاو
الماهك أن يجعل سلوك التفاوب ف كل قبية تفاوبية
منسجما م مع ياتها ومتفاعال م متغيكا الموقت التفاوب
ليتمكن من الوصول إلى األه ات الت يسعى إلى تحقيقها من
ا نما
فيما يأت يع
المفاوبا يكفا عالية ،ونستعك
يك ا عتيا ية ف السلو التفاوب :
 .1السلو التفاوب للش صية المسي ك
 .2السلو التفاوب للش صية البعيفة

أوال :السلوك التفاوضي للشخصية المسيطرة
يتميز السلو التفاوب للش صية المسي ك
 personalityيك ية جامحة للسي ك والهيمنة علََى جميَ األفََكا
المشاككين ف العملية التفاوبََية ،وقَ يكََون هََْا السََلو وليَ
ا ب ها واإهمال والحكمان الْي عان من هْه الش صية ف
م تلََت مكاح َل ت وكهََا أو نتيجََة شََعوكها ي َأن هََْا األسََلوب
يحقق لها أه افها.

domineering

إن الش صية المسي ك تمنح أعبََا فكيََق التفََاو
الْي يعمل معها فكصة المشََاككة فَ إ اك العمليََة التفاوبََية،
و تستشََيكها ،و تأ ََْ ي َ كاوها ،وتكََون عالقتهََا يََاأل كات
األ ك ف العملية التفاوبية قاومة على أسام سعيها إلى الفََوز
و ش سواه يغ النظك عن األبكاك الما ية والمعنوية الت
يمكن أن تلحق يتل األ كات.
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ويكون السََلو التفاوبَ للش صََية المسََي ك عَ وانيا
 aggressiveف الغالب وتكََون سََلي ة اللسََان  shrewوتميََل إلََى
است اا جميَ اإمكانََا المتاحََة لهََا مََن اجََل تحقيََق اهَ افها
وإلحاق الهزيمة يََاآل ك وهَ فَ الوقَ ْاتَ ت شََى ال سََاك
لََب المسََاع مََن اآل ََكين ،و تعتََكت
والفشََل ،وتََكف
ياأل ا الت تكتكيها ي اف العنا والمكايك .
وتتسم أجممء ا فاوضوتممض م م فشخص م ا فاس م في م
تخضذ فقي ر فت تسه
فغضفب بضفتءتي ،و فشك ،و فتيدد
حسمم فاءتممءتض وهاهممضا فخ ممض  ،وفممكفك يحممضوا ففممي
آلخي فكي يتوضوض معهض تدم تقدي فتنضزال خء ض من تاضدي تلك
فشخص ا طلب فازيد من فتنضزال  ،وغضفبض مض يكءن ففممي
آلخي أكثي ص باأو ستوز زيض م فشخص ا فت تيغب بويض
س فيتهض تلى فاوضوتض .
وتعََان الش صََية المسََي ك مََن مشََكال ع ي َ ف َ
المفاوبا يسيب كف ا كات ا ك التعاون معهَا وعَ ا
تليية لياتها ومقتكحاتها ،ولْل تتميز المفاوبا معها يالتعقي
و اليا تستمك ال الفا يسيب صعوية التوصل إلََى حلََول تسََها
الت
ف إنهاوها ومعالجة المشكال الناجمة عنها ،أما ف الحا
يب ك فيها اآل كون إلََى اإْعََان ل ليََا تلَ الش صََية فََان
شعوكها يالهزيمة ومعاناتها من األبكاك الما ية والمعنوية الت
تتكتب علََى تلَ الهزيمََة يَ فعها إلََى عَ ا إقامََة العالقََا مَ
الش صََية التََ تك ََب فََ السََي ك علََى المفاوبََا فََ
المستقيل.
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م الش صية المسي ك
إن األسلوب األفبل للتفاو
يمكن حبها أو نككانها م لقا،
هو مواجهتها يالحقاوق الت
وتوبيح األبكاك الت تتكتب على جمي األ كات المتفاوبة
ف المستقيل يسيب سلوكها التفاوب  ،وينيغ أن تتسا جمي
جلسا المفاوبا معها يالج ية ف مناقشة الموبوعا المهمة
يعي ا عن ال و ف التفاصيل.
ويالحظ أن السََلو التفاوبَ للش صََية المسََي ك قَ
يفلح ف تحقيق يع النجاحا ف األم القصيك ولكن ف األمَ
ال ويل يلحق يصاحيها ساوك ما ية ومعنوية يمكن تعويبها
م لقا يسيب ع ا ك ية اآل كين ف التعامل معها نتيجة لل سََاوك
الت تلحق يها من تعاملها م تل الش صية.

ثانيا :السلوك التفاوضي للشخصية الضعيفة
تتميز الش صية البعيفة يك يتهََا فَ العزلََة وا يتعََا
عن كل النشا ا الت تس ي إلى إقامة العالقََا مَ اآل ََكين،
وتتجنب الحواك والنقََاف والجَ ل معهََا ،وتكََون مسََتع لتقَ يا
جوهكية يك ميكك لآل كين لك تتجنب المواقت الت
تناز
فيها مواجها وتح يا معها ،وتي ي اوما ك يتهََا فَ التعَاون
م األ كات الت تتفاو معها وفا من ال الفا والمشََكال
م تل األ كات.
و ي من التفكيق هنا يين المكونة ف السََلو التفاوبَ
وبعت الش صََية ،فالمكونََة فَ السََلو التفاوبَ أمََك مهََا
وحيوي وبََكوكي ،فهَ تسََها فَ إنهََا ال الفََا  ،ومعالجََة
المشَََكال  ،وإيجَََا حلَََول تحقَََق مصَََالح جميَ َ األ َََكات
المتفاوبة ،أ ما بعت الش صية والتساهل المفََك مَ ال ََكت
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اآل ك ف المفاوبا فتكََون لَ أبََكاك ما يََة ومعنويََة تتََك
آثََاكا سََليية كييََك يمكََن تجاهله َا علََى المتفََاو بََعيت
الش صية يسيب استغالل وايتزاز هْا البعت مََن قيََل ال ََكت
اآل ك ف المفاوبََا مََن اجََل تحقيََق مكاسََب يََك مشََكوعة
على حساب ال كت األبعت.
ويتميََز السََلو التفاوب َ للش صََية البََعيفة يََالتك
وال وت من ات اْ القكاكا الت تسها فَ إنهََا ال الفََا مَ
األ كات األ ك ف المفاوبا  ،وج يك ْككه أن هْا السََلو
ينسجا مَ أ القيََا المََنهج اإسََالم التَ تََكف بََعت
الش صية وف الوق ْات تحفز األفََكا وتشََجعها علََى اإقَ اا
وع ا التك ف ات اْ القكاكا وحسا الموبََوعا فَ الوقَ
ع َلَى
عزَ مَ َ فَت ََوكَل َ
المناسب ،ويظهك ْل ف قول تعالى فَإَِْا َ
َ ي ُِح َبُّ ال ُمتَ َ َو ِكلِينَ ص ،)8وقول َ قَ َال َ ِإح َ َ اهُ َما َي َا أَ َي َ ِ
َِ ِإن َ
ي األ َ ِمَي ُنص ،)9ويََك ايََن
استَأ ِجكهُ ِإن َي َك َمَ ِن اسَتَأ َجك َ ال َقَ ِو ُّ
تيمية فَ تفسََيك هََْه اآليََة أن القََو الم لويََة إنجََاز األعمََال
ت تلََت مََن عمََل آل ََك ،فََالقو الم لويََة إ اك الحََكب تعنَ
الشََجاعة وال يََك يََالحكوب والق َ ك علََى القتََال ،يينمََا القََو
الم لوية إ اك الحكا تعن الع ل يين النام ،والق ك على ات اْ
القكاكا  ،وتنفيْ األحكاا ،واألمانة إلى جانب توافك القو والق ك
على إنجاز األعمال ياألساليب الت تحقق األه ات المتوقعةص.)10
ويقول الكسول محم  فالمسمن القوي يك من المسمن
البعيتف ألن البعيت يك قا ك على توظيت إمكانات والفكص
التَ تحقََق أه افَ
المتاحة ل ف الوق المناسََب فَ المجََا
على وفق شكيعة هللا  ف المعََامال والعيََا ا يسََيب تََك ه
ف ات اْ القَكاكا  ،ويكََون لهََْا التََك آثََاك سََليية كييََك مََن
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أهمهََا بََياع الفََكص المتاحََة التَ يمكََن أن تسََها فَ تحقيََق
األه ات ،والتوتك والقلق النفس  ،وت ن كفا األ ا التفاوبَ .
وتتجلَََى أهميَََة اإقَ َ اا علَََى ات َََاْ القَََكاكا الصَََعية فَ َ
المفاوبا ف الوق المناسب يصوك وابحة ف الموبوعا
الت يلعب فيها عامل الوقَ وكاف مهمََاف فَ توظيََت الفََكص
المتاحة ،اصة إْا كان التك ف ات اْ تل القكاكا يتسيب ف
تعقيََ المشََكال  ،أو تفََاقا األبََكاك ،أو بََياع فََكص مهمََة
تتككك ف المستقيل ،ولْل يقول الشاعك:
ومفي ق
"إذا كنت ذا رأي فكن ذا ازيمة
فان فساد الرأي أن تترددا"

و تأسيسََا علََى مََا تقََ ا ينيغََ أن يكََون المتفاوبََون
مسهلين علميا ومهنيا ،ويتميزون يقََو الش صََية ،والقَ ك علََى
ات اْ القكاكا الصعية ف الوق المناسب ،وق أك هْا الكسول
محم  ف ح يث فمن ول من أمك المسلمين شيوا فولى كجََال
وهََو يج َ مََن هََو أصََلح للمسََلمين من َ فق َ ََان هللا وكسََول
والمسمنينف ،وحْك من األ ََاك واألبََكاك التَ تحَ ث يسََيب
ع ا تكليت الش ص المناسب يالعمل المناسب ف قولَ فإْا اسََن
األمك إلى يك أهل فانتظكوا الساعةف.
وتجَ ك اإشََاك إلََى إن هنََا فكقََا وابََحا يََين التََك
 hesitationوالتأن  ،فالتك حالة تحصل عن ما يتوقََت الفََك عََن
القياا يالعمل أو الكالا لع ا ق كت أو لشعوكه يأنَ يََك متأكَ أو
متوتك األعصاب .أما التأن فيعن التوقََت عََن العمََل أو الكََالا
يه ت الت يك ،ولْل يس ي التك إلى المشكال الت اشكنا إليها،
يينما يسها التأن فَ التوصََل إلََى القََكاكا األكفََأ فَ تحقيََق
األه ات.
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تغيير السلوك التفاوضي
يتفق الجمي على أن عملية تغييك السلو التفاوب
تح يا
لألفكا عملية معق وصعية وتواج ف يع الحا
ومقاومة عنيفة ق تجعل عملية التغييك مستحيلة او تستعكق وقتا
ويال ،ويتوقت تحقيق التغييك الم لوب ف السلو التفاوب
على المتغيكا اآلتية:
ف تغييك سلوك التفاوب ،
ك ية المتفاو
 .1م
فالمت فاوبين الْين يتميزون يا نفتام والك ية ف الت وك
وقيول األفكاك واآلكا الج ي يمكن تغييك سلوكها
التفاوب يسهولة .أما المتفاوبون الْين يكفبون
ا نفتام على اآل كين وقيول الكأي والكأي اآل ك
ويتمسكون يأفكاكها الق يمة فان عملية تغييك سلوكها
التفاوب تكون صعية وأحيانا مستحيلة.
 .2إيمان القاومين يعملية تغييك السلو التفاوب ياهمية
اح اث التغييك الم لوب ،واستع ا ها لل فاع عن وتق يا
التبحيا من اجل .
 .3كفا األسلوب المست ا ف إح اث التغييك الم لوب ف
السلو التفاوب  ،ولْل ينيغ للجهة الت تقوا يعملية
التغييك أن تقوا يا تياك األسلوب المالوا إح اث التغييك
ف سلو المتفاو  ،فيع األفكا يمكن تغييك سلوكها
من الل تق يا الحوافز الما ية والمعنوية لها أو ياست اا
اآل ك يتا تغييك سلوكها من
وساول اإقناع ،واليع
الل فك العقويا الما ية والمعنوية عليها أو التلويح
ياست اا العقويا  .وحسينا أن نشيك إلى أن الكسل
واألنييا كانوا يقومون يتغييك سلو األفكا ف العيا ا
والمعامال ياست اا أساليب اإقناع والتيشيك يالثواب ف
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ال نيا واآل ك وف الوق ْات ينْكون يالعقويا الت
يفكبها هللا على الْين يستمكون على م الفة
شكيعت .
إن األسََاليب التََ يمكََن أن تسََت ا فََ تغييََك سََلو
األفكا حصك لها فه متنوعََة يقَ ك تنََوع األفََكا مََن حيََث
ا هتماما  ،واأله ات ،والحاجا  ،واألساليب الت يسََت مونها
فََ الوصََول إلََى أهََ افها ،وحسََينا أن نشََيك إلََى األسََلوب
المسََت ا فََ تغييََك سََلو اآل ََكين فََ مسََكحية شكسََييك
فتكوي المكأ السلي ة ف  Taming of the Shrew Theوالت كتيها
ف َ عََاا  1593نظََكا لغكايت َ  ،فق َ تمكََن ياتكيشََيو ف َ تل َ
المسكحية من تغييك سلو كَاثكين يعَ أن جعلهََا تَ ك ينفسََها
اآلثاك السليية الت تلحق ياآل كين من السلو المشََاي لسََلوكها،
وق جََا فَ المسََكحية أن كََاثكين كانَ سََلي ة اللسََان وكََان
الجمي يتجنيها و يك ََب يالتعامََل معهََا أو يقَ ا علََى الََزواج
منها ،وق حظ ياتكيشيو سلوكها هْا وم ْل تق ا ل لََب يَ ها
ك ا نصيحة اآل كين لَ يا يتعََا عنهََا إ أنَ كََان يشََعك انَ
ياست اعت تغييك سلوكها فقيلها علََى مََا هَ عليَ  ،وقَ شََجعها
سلوك هْا على قيول ك يََب لهََا و ََالل فتََك ال ويََة وفَ
حفلة الزواج حظ أن سلوك ي تلت عََن سََلو اآل ََكين فَ
مثل هْه المناسيا فلا يقَ ا لهََا الهَ ايا ولََا يقََا لهََا حفلََة زواج
تتناسََب م َ مككزهََا ا جتمََاع  ،ولََْل شََعك يََالحكج أمََاا
اآل كين ،وق سيب سلوك آ ما نفسية ش ي لها فاستهجن ْلَ
السلو من يش ولكنهََا فَ الوقَ ْاتَ ا ككَ حجََا البََكك
الْي كان سلوكها المستهجن يسيي لآل كين ،وهْا مََا فعهََا إلََى
تغييك سلوكها و تكون يع ْل امكأ سلي ة.
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أنواع المتفاوضين

types of negotiators

يََاو  ،وعََا ا  ،وسََلوكا ،وأهََ افا،
إن لكََل متفََاو
وحاجا تتح ف بو مع يا ييوت ا قتصا ية وا جتماعيََة
والثقافية الت يعََيف فيهََا وتجعلَ يتفََك ويتميََز عََن يََكه مََن
األفكا  ،ونستعك فيما يأت يع أنواع المتفاوبينص:)11
 .1الهجََوم  offensiveيك َون هََْا النََوع م َن األفََكا أكثََك
يكاعة ف الهجوا على اآل كين وا نتقاص منها وتب يا
نقََا بََعفها ويسََتثمك ز تهََا اليسََي ة والعفويََة ،و
يمنحها الفكصة الالزمة لعك أفكاكها وتوبيح أه افها
من المفاوبا .
 .2ا نفعال  emotionalتعتمَ األسََاليب التَ يسََت مها هََْا
النوع من المتفاوبين على ك ياتَ و كاوََزه وعوا فَ ،
ويتفََك يحََب التميََز وا عتََزاز يََالمظهك ال ََاكج ،
العا فية.
وتسي ك على سلوك ا نفعا
 .3الكشي  rationalيتميز الكشي يأن يحكََا عقلَ فَ جميَ
تصََكفات و وافعََ و يت ََْ قكاكاتََ إ يعََ إن يحََ
أه اف َ مََن تل َ القََكاكا ف َ بََو كاسََة مستفيبََة
لجمي َ العوامََل الم َسثك فيهََا ،ويع َ أن يتأك َ مََن تََوفك
مت ليا تنفيْ القكاكا الت يت ْها.
 .4النََزوي  erraticيعتمََ سََلوك وقكاكاتََ علََى نزواتََ
اآلنية ،ولْل يتعين على من يتفاو مع ا تنََاا اللحظََة
الت تكون فيها نزوات ياتجاه الموافقة علََى الموبََوعا
المعكوبة علي أثنا المفاوبا .
 .5المتشك  suspiciousيتعين على من يتفاو مع أن ي ك
يثََق يجميََ الييانََا والمعلومََا التََ
أن المتشََك
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.6

.7

.8
.9
.10

تعك علي  ،ويعتق أن األ كات األ ك تحاول اع ،
ولْل ي لب ياستمكاك المزي من األ لة واليََكاهين التَ
يمكن أن تسها ف إقناع .
المجََا ل  argumentativeينََاقف هََْا المتفََاو ف َ كََل
يصوك يك من قية  illogicalويكون عني ا stubborn
ش
وفََ الغالََب يكََون عََ اويا  aggressiveويتصََي أ ََا
اآل كين ،ويحاول أن يتج يالمفاوبا إلََى موبََوعا
أ َََك لَََيم لهَََا عالقَََة مَََن قكيَََب و مَََن يعيََ
يموبوعاتها.
الصام  silent personيت ْ هْا النوع من المتفاوبين من
الصََم سََالحا لالمتنََاع عََن عََك أفكََاكه و وافع َ
ومشاعكه ،يه ت اسََتفزاز ال ََكت اآل ََك وجعلَ يشََعك
يالبجك irksomeمن المفاوبا وا نسحاب منها.
الو و  friendlyيسعى هْا النوع من المتفاوبين إلى إقامة
عالقا متينة م اآل ك ويق ا التسهيال لَ ويسَعى إلََى
إنها ال الفا ومعالجة المشكال .
ال جََول  shy personيشََعك يََالحكج أثنََا المفاوبََا ،
ويتجنب اوما التفاو م اآل كين.
الم ََا ع  deceitfulيت لََب التفََاو م َ هََْا النََوع مََن
األفكا حََْقا ومهََاك وْكََا مفك ََا يهَ ت سََيك أ ََواك
نفسَ ومعكفََة حقيقت َ فهََو يعََك موبََوعا ت ََالت
تماما الموبوعا الت ي فيها ،ويصت أح الشعكا هْا
النوع من األفكا قاوال:
ال خير في ود امرئ متملق
حلو اللسان وقلبه يتلهب
يعطيك من طرف اللسان حالوة
ويروغ انك كما يروغ الثعلب
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 .11الثكثاك  talkativeيج هْا النوع من األفكا سعا ت فَ
عالقََة لهََا
التحََ ث كثيََكا فََ موبََوعا أ ََك
يموبوع المفاوبََا  ،ولَْل يتعََين علََى مََن يتفََاو
مع أن يوفك ل الفكصة للح يث ويصغ ل ياهتماا حتََى
يشي ك يت ويمل من الكالا ويتوقََت عََن الحَ يث ويعَ
ْل ت كم علي الموبوعا المتعلقة يالمفاوبا .
 .12المتك  hesitantينيغ أن ي ك كل من يتفاو مَ
المتََك ين يََأنها يعََانون مََن صََعوية يالغََة ف َ ات ََاْ
القكاكا الت تسها ف حسا ال الفا م اآل كين ،فهََا
متْيْيون  fluctuatedو اليََا مََا يتكاجعَون عََن القََكاكا
الت يت ْونها يسكعة ،ولْل فان من يتفاو معها يج
صََعوية يالغََة ف َ التوصََل إلََى قََكاكا نهاويََة تحسََا
موبوع المفاوبا .
 .13نافََ الصََيك  impatientيك ََب هََْا المتفََاو يحسََا
األموك الت يتفاو عليهََا يأقصََك وقَ ممكََن ،ولََْل
على من يتفاو مع أن يكَون علََى اسََتع ا تََاا لتلييََة
ك يات ف إنها المفاوبا بمن الوق المناسب ل .
 .14المتسََاهل  tolerantيتجنََب هََْا المتفََاو الصََكاعا
فَ مفاوبََات
والمشكال  ،وهو مستع لتقَ يا التنََاز
سعيا من إلى إنها المشكال م اآل كين.
 .15المتش  austereيتميز المتفاو المتش يإصكاكه على
مواقف َ حتََى وان كََان يعلََا علََا اليقََين ان َ علََى َأ،
ويكف قيول الي اول المق مة ل من قيََل ال ََكت اآل ََك،
لآل ك
ويكف تق يا التناز  ،ويعتق أن تق يا التناز
يع يمثاية هزيمة ل .
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قياس كفاءة المتفاوضين
تت لب عملية قيام كفا األ ا التفاوب لألفََكا تح يَ
األه ات الم لوب تحقيقها من المفاوبا أو شكي ة أن تكََون
تل َ األه َ ات ق َ تََا تح ي َ ها يموبََوعية وف َ بََو كاسََة
مستوعية جميَ المتغيََكا المََسثك فَ العمليََة التفاوبََية ثََا
مقاكنتها ياألهَ ات المتحققََة فعََال مََن المفاوبََا  ،فََإْا كانَ
األهََ ات المتحققََة أكثََك مََن األهََ ات الم لويََة كََان األ ا
التفاوب َ يت ميََز يالكفََا والعكََم صََحيح ج َ ا  ،وف َ جمي َ
يتعين كاسة األسياب الت تجعل األ ا التفاوب بمن
الحا
المسََتويا الم لويََة أو أكثََك أو اقََل ،وات ََاْ اإجََكا ا الت َ
تسََها فََ معالجََة اإ فاقََا فََ األ ا التفاوبََ  ،وتعميََق
ا يجاييا في .
وتعتم كفا األ ا التفاوب لألفكا علََى قَ كتها علََى
التفاو وك يتها في كما يظهك ف المعا لة اآلتية:
األداء التفاوضاايا القاادرة الااى التفاااوض  xالرربااة فااي
التفاوض(.)12
وتأسيسا على ما تق ا فأن األ ا التفاوبَ يكََون مكتفعََا
كلما كان ق ك المتفاو على إ اك المفاوبا عاليََة ،وكََان
يمتلََ ك يََة حقيقيََة فََ التفََاو  ،ولََْل يََ مََن تََ كيب
المتفاوبين وإكسايها المهاكا الم لوية إ اك م تلََت جوانََب
العملية التفاوبََية يكفََا عاليََة يهَ ت ا كتقََا يقَ كتها علََى
التفاو  ،وف الوق ْات تق يا الحََوافز الما يََة والمعنويََة لهََا
يه ت ت ويك مستو ك يتها ف التفاو .
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سمات المتفاوضين في الدول المتنامية
أن المتفََاو هََو ايََن ييوت َ صا جتماعيََة وا قتصََا ية
والثقافيََة والعلميََة والسياسََية) ،وان للييوََة تََأثيكا كييََك علََى
أ القيا وميا ئ المتفاو وسلوك التفاوبَ  ،ولََْل نجَ أن
المتفاو ف ال ول المتق مة ي تلت تماما عن نظيََكه فَ الَ ول
المتعلقََة يالمكونََة فَ التفََاو  ،وقيََول
المتنامية ف المجََا
الت تسها ف
الكأي اآل ك والتع ية ،وا ستع ا لتق يا التناز
تمكين مََن تحقيََق أه افَ اإسََتكاتيجية ،وقَ انعكسَ تََأثيكا
الت لت ف ييوة المتفاوبين ف ال ول المتنامية سلييا على سماتها
وسلوك ها ف التفاو  ،وفيما يََأت أهََا سََما المتفاوبََين فَ
ال ول المتنامية:
لآل ك عتقا ها أن تق يا التناز
 .1كف تق يا التناز
يح من أهميتها ويقلل من شأنها أماا اآل كين.
 .2يتا التفاو على وفََق إسََتكاتيجية الفََوز مقايََل سََاك
ال كت اآل ك ياست اا جمي األساليب ان القا من الكأي
القاول فإذا مت ضمآنا فال نزل القطر".
 .3يك المتفاوبون أن ال ساك تسََيب لهَا إحيا ََا كييََكا
ولها تََأثيكا سََليية يمكََن تجاهلهََا فَ مسََتقيلها ألن
مجتمعها يتناسى جمي نجاحاتها السََايقة عنَ أول إ فََاق
لها و يمنحها الفكص إعا المحاولة الفاشلة.
 .4ت ن مستو التعليا والثقافة يجعل الفََك يمتلَ أ وا
التفكيك اإي اع القا ك على المناوك وإنتاج اليَ اول التَ
تسها ف إنها ال الفََا  ،ومعالجََة المشََكال  ،وتحقيََق
األه ات الم لوية من المفاوبا .
 .5المكايك واإصكاك وكف آكا اآل ك حتََى ولََو كانَ
صحيحة.
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.6

.7
.8
.9
.10

كف التع ية ف اآلكا وعَ ا اإيمََان يََالكأي والََكأي
اآل ََك ،ولََْل يََتا التفََاو علََى أسََام الصََواب أو
ال أ ،يينما ينيغ أن يتا التفاو على أسام أن الكأي
يمكََن أن يكََون صََوايا ويحتمََل أن يكََون ََأ ،وان
الحقيقة بالة المسمن أنى وج ها فهو أحق يها .
التشكي ف نوايا اآل ك اوما.
الميل إلى حسا األموك وا نتها من المفاوبََا يأقصََك
وق ممكن حتى إْا أ ْل إلى تأثيكا سليية ف كفا
األ ا التفاوب .
يتميََز يك يتََ فََ أن يكََون المتحََ ث األول ،ويسََتأثك
يالح يث و يمنح اآل ك الفكصة الكافية لتوبََيح أفكََاكه
و يصغ لآل ك ياهتماا.
عا ف وانفعال ويستفز يسكعة من قيل اآل كين ،ولْل
يمتل َ المهََاكا الت َ تمكن َ مََن إ فََا ك و أفعال َ
يص ما ي كح اآل ك أثنا المفاوبا .
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الفص الثالث

تشكي فريق التفلاوض
ازداد

التوج ف هْه المكحلة من الت ََوك فَ جميَ

األق ََاك إلََى اسََت اا أسََلوب فكيََق التفََاو
يصوك م ك ألسََياب ع يَ منهََا :أن المفاوبََا أصََيح
أكثك تعقي ا يسََيب ََوك الموبََوعا التَ تتناولهََا ،وتزايَ
ا قتصََا ية والماليََة
توج األفكا نحو الت صص فَ المجََا
والسياسَََية والفنيَََة والعلميَََة وا جتماعيَََة نتيجَََة للت َََوكا
وتوس المعكفة فيهََا ،ولََْل يتعََْك
المتساكعة ف تل المجا
ف الوقَ الحابََك وجََو شَ ص واحَ يحََي يتلَ المعََاكت
ويمتل الق ك الم لوب من المعلوما الْي يمكن مََن التفََاو
ف جمي الموبََوعا  ،ويسكَ أحَ الشََعكا حقيقََة عَ ا قَ ك
الش ص الواح على اإحا ة يكل المعاكت والعلوا قاوال:
negotiation team

"وقل للذي يداي بالعلم معرفة
ارفت شيئا ورابت انك أشياء"

مفهوم فريق التفاوض
يمكن تعكيت فكيق التفََاو يأنَ مجموعََة مََن اإفََكا
يمتلكون كفا ا تكمََل يعبََها ،وتجمعهََا ايََة مشََتككة ،ولهََا
أه ات مح ومنهج أ ا مسسولين جميعا عن تنفيْه.
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فوائد فريق التفاوض
أبحى تشكيل فكق التفاو يحظى ياهتماا يالغ من قيََل
المعنيين يالتفاو ف جمي المجا  ،فق تزايَ اسََت اا فََكق
التفاو الت تبا المت صصين ف الموبوعا التَ تتناولهََا
المفاوبََا يهََ ت ا كتقََا يكفََا األ ا التفاوبََ وتحقيََق
األه ات الم لوية من المفاوبا يكفا عالية ص.)1
ويظهك من آيا القكآن الككيا أن من فواوَ تشََكيل فََكق
التفاو هَ أن أعبََا ه يشَ يعبََها يعبََا ويتعََاونون فيمََا
يينها من أجل إنجاز العملية التفاوبية يالكفا الم لويََة ،ولََْل
لب موسى  من هللا  أن يشَ أزكه يأ يَ هََاكون عنَ ما
ْهب إلى فكعون للتفاو على إكسال ينَ إسََكاويل معَ  ،وقَ
يين موسى  هلل  األسياب الت فعت لهْا ال لََب هَ  :أن
ص كه يبيق و ين ق لسان وأن هََاكون أفصََح منَ  ،ويظهََك
بَ ُ
سَانِ فَأَك ِسَل
هْا ف قول تعالى َ و َي ِ
صَ ِكي َو َين َ ِلَ ُق ِل َ
يق َ
سَانا ال
اكونَ ص ،)2وقولَ َ وأَ ِ َ َهَ ُ
ِإلَى َهَ ُ
صَ ُح ِم ِنَ ِل َ
اكو ُن هَُ َو أَف َ
ُونص ،)3وق َ
ُص َ ِ قُنِ إِ ِن َ أَ َ َ ُ
فَأَك ِس َل ُ َم ِع َ َ ِك اال ي َ
ات أَن ي َُك َ ِْي ِ
اسََتجاب هللا  ل لََب موسََى  فأكسََل مع َ هََاكون ليش َ
سََسلَ َ َيََا
عبََ ه ،ويسكََ هََْا قولََ تعََالى َ قََا َل َقََ أُوتِيََ َ ُ
سىص ،)4ويق ا هللا  مثال آ ك يسك في أهميََة تعزيََز فكيََق
ُمو َ
التفََاو يََأفكا آ ََكين مََن أجََل تمكيََنها مََن انجََاز المهمََة
اب القَك َيَ ِة
المكلفين يها ف قول تعالى َ واب ِكب لَ ُها َمثَالال أَص َح َ
سلنَا ِإلَي ِه ُا اثنَي ِن فَ َكْيُوهُ َما فَ َعزز َنَا ِيثَ ِالَث
سلُونَ ِإْ أَك َ
ِإْ َجا َ هَا ال ُمك َ
ص)5
سلُونَ . 
فَقَالُوا إِنا إِلَي ُكا ُمك َ
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ويسَََها اعتمَََا أسَََلوب فكيَََق التفَََاو فَََ إ اك
المفاوبََا فََ ت ََويك األ ا التفاوبََ  ،وتحقيََق األهََ ات
الم لوية من المفاوبََا  ،و أ نََا العمليََة التفاوبََية ياألفكََاك
والي اول الت ي كحها أعبا الفكيق التفاوب  ،وف الوق ْات
فان وجو فكيق للتفاو يجعل ق ك ال كت اآل ك على التََأثيك
ف َ جمي َ أعبََا الفكيََق التفاوب َ ف َ اقََل مسََتو ممكََن،
ويحجا الظن السيئ يأعبََا الفكيََق والََْي قَ يََكاو الََْين لََا
يشاككوا ف المفاوبا ص ،)6إبافة إلى ما تق ا فان كوََيم فكيََق
تحقيََق أهَ ات المفاوبََا
التفاو يست ي ف يع الحََا
يكفا عن كيق است اا سياسية الش واللين م ال كت اآل ََك
ف المفاوبا  ،ويتحقََق هََْا إْا مََا أحسََن توزيَ األ واك يََين
أعبا فكيق التفاو  ،فمثال يقوا يتقسيا أعبا فكيق التفاو
فََ مجمََوعتين إحََ اهما تمثََل مجموعََة الََكف والمعاكبََة
وتشكل قََو بََا ة علََى ال ََكت اآل ََك فَ المفاوبََا أمََا
المجموعََة الثانيََة فتكََون معت لََة ف َ تعا يهََا م َ مََا ي كح َ
ال كت اآل ك.

مراحل تشكيل فريق التفاوض
يتا تشكيل فكيق التفاو عيك أكيعة مكاحل ه ص:)7
 .1تأسيم الفكيق التفاوب
 .2تح ي مهمة الفكيق
 .3وب معاييك وقواع العمل
 .4المياشك يالعمل
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أوال :مرحلة تأسيس الفريق التفاوضي
يجتم ف هْه المكحلة مجموعة أفكا يتا ا تياكها يعناية
فاوقََة مََن يََين المََسهلين إ اك عمليََة التفََاو م َ األ ََكات
األ ََك م َ يعبََها وت َ فعها لََْل مصََالح وأه َ ات مشََتككة
يه َ ت وب َ أسََم تشََكيل الفكيََق التفاوب َ  ،ويََتا ف َ هََْه
المكحلة ا تياك قاو الفكيق التفاوب من يينها والْي يتعين علي
التعََكت علََى مهََاكا أعبََا الفكيََق ،و يََكاتها ،وأه َ افها،
وأسََالييها ف َ التعََا م َ المشََكال  ،وسََلوكها م َ اآل ََكين
ليتمكن ف بو ْل من تح ي صالحياتها ومسسولياتها.

ثانيا :تحديد مهمة الفريق
يقوا كوََيم الفكيََق فَ هََْه المكحلََة يتعكيََت أعبََا
الفكيق التفاوب ياأله ات التَ ينيغَ لهََا تحقيقهََا ،واألعمََال
الت يتعين عليها القياا يها ،وينا الثقََة المتيا لََة ييََنها ،وتحقيََق
التَ
ا نسجاا يينها ،وتوح يَ جهََو ها وتوظيفهََا فَ المجََا
تسها ف تحقيق أه ات المفاوبا .
ويتعين على كل عبو فَ الفكيََق التفاوبَ فَ هََْه
المكحلة تح ي مق اك التفاو يين آمال والواق الْي قَ يسََمح
ل يتحقيقها حتى يصاب ياإحيا  ،وعلي أن يككز جل اهتمام
على معكفة مَ تََوفك الوبََوم واألمانََة فَ األعبََا الََْين
سيعمل معها حتى ينتاي الشعوك ياإكيا يسََيب عَ ا التماثََل
ف تل السما يين ويينها ،ويحَ أسََياب ْلَ وتأثيكاتَ علََى
أ ا األعمال الم لوية من يه ت ايجا ا ساليب الت تمكنَ مََن
ف ابكاك تل التاثيكا .
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ثالثا :وضع معايير وقوااد العمل
يتا ف هْه المكحلة ينا معاييك وقواع العمََل التَ ينيغَ
أن يلتزا يها جمي أعبا الفكيق التفاوب أثنا أ اوها لألعمال
الم لوية منها ،و ي أن تكون هََْه المعََاييك والقواعَ وابََحة
ومفهومة لألعبا  ،وتسها ف تحقيق التعََاون وا حتََكاا والثقََة
المتيا لة يينها ،و تمكنها من العمل معََا مََن اجََل تحقيََق أهَ ات
الفكيق ،وتجعلها جميعا مسسولين عن تحقيََق األهَ ات الم لويََة
مََن المفاوبََا  .ويتع َين علََى كوََيم فكيََق التفََاو ت ويََل
األعبا الصالحيا التَ تمكََنها مََن أ ا أعمََالها يكفََا فَ
بو مناقشة مستفيبة يسمح فيها لكل عبو ف الفكيق للتعييََك
عن آكاو يصكاحة.

رابعا :المباشرة بالعمل
ينيغ أن يشعك كل عبو ف الفكيق التفاوب فَ هََْه
المكحلة يالكاحة وا مونان حتى يتمكن من أ ا العمل الم لوب
من يكل إمكانات الت تسها ف تحقيََق أهَ ات الفكيََق ،ويت لََب
هْا توفيك جمي مسََتلزما العمََل ،وتقَ يا الحََوافز والمكافوََا
ألعبََا الفكيََق ،وتََوفيك األجََوا صا جتماعيََة ،وا قتصََا ية،
والنفسية) المالومة للعمََل ،ولََْل يتعَين علََى كوََيم الفكيََق أن
يست ا كل األساليب اإنسانية المتاحة ل لتحفيز أعبََا الفكيََق
لتقَ يا أفبََل أ ا ممكََن وتََوفيك ييوََة تسََو ها أفبََل العالقََا
ا جتماعية.
ويتا ف هْه المكحلََة أيبََا مكاجعََة األهَ ات التَ تََا
تح ي ها قيل ي المفاوبا وكْل مكاجعة األساليب المست مة
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فََ المفاوبََا فََ بََو مع يََا العمليََة التفاوبََية مََ
األ كات األ ك يه ت ات اْ اإجكا ا الت تسها ف معالجََة
ا نحكافا السليية ف أ ا الفكيق التفاوب قيل تفاقمها ،والتعلا
ََالل تح يَ األهَ ات الم لويََة مََن
من األ ا الت حصل
المفاوبا أو يسيب ت ن مستو األ ا التفاوب للفكيق.

اختيار أاضاء فريق التفاوض
لقََ اصََ فى هللا يََك لقََ لتيليََغ كسََا ت للنََام
والتفاو معها واقناعها ياهمية العمل على وفق شكيعة هللا ،
سَالال َو ِمَنَ
ويظهك هْا ف قول تعالى َُيَص َ ِف مِنَ ال َمالوِ َكَ ِة ُك ُ
ص َيك ،)8)وق َ أشََاك القََكان الكََكيا فَ
النَ ِ
سَ ِمي ٌ َي ِ
َ َ
ام ِإن َ
الع ي من اآليا إلى أن فكعََون لََب مََن قومَ أن يقَ موا لَ
أفبل السحك آنْا عن ما ي أ المواجهة يين ويين موسى ،
احك
س ِ
وحسينا أن نْكك ف قول تعالى َ وقَا َل فِك َ
عو ُن اوتُونِ ِي ُك ِل َ
ع ِلياص.)9
َ
وتأسيسََا علََى مََا تقََ ا ينيغََ أن يََتا ا تيََاك كوََيم
وأعبا الفكيق التفاوب يعناية فاوقة مََن يََين المََسهلين علميََا
ومهنيََا للتفََاو  ،وتح يََ صََالحياتها ومسََسولياتها يصََوك
وابحة ف بو األهَ ات الم لََوب تحقيقهََا مََن المفاوبََا ،
و ي أن تتميز الصالحيا الممنوحة لها يالمكونة الالزمََة التَ
تمكنها من إ اك العملية التفاوبية يكفا ف بََو المسََتج ا
التََ تحََ ث أثنََا التفََاو  ،واسََتكاتيجيا ال ََكت اآل ََك،
وسياسات  ،وتكتيكات  ،وأجن المفاوبا .negotiation agenda
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وينيغََ أن يتميََز مََن يََتا ا تيََاكه لعبََوية الفكيَََق
التفاوبََ يالقََ ك علََى اإسََهاا فََ جميََ قََكاكا الفكيََق
التفاوب  ،والسع إلى تحقيق أهَ ات المفاوبََا  ،وينََا الثقََة
الت تسها فَ
م أعبا الفكيق ،وتق يا ال عا لها ف المجا
ا كتقََا يََاأل ا التفاوبََ للفكيََق ،ويصََغ ياهتمََاا ليقيََة
األعبََا يهََ ت فهََا أفكََاكها وتيََا ل اآلكا معهََا ،ويحتََكا
ا تالفا ف اآلكا  ،ويق ا ياستمكاك اآلكا والمقتكحََا التَ
تسها ف ت ويك عمََل الفكيََق التفاوبَ  ،و يميََل إلََى توجيَ
اللوا والنق يك الينا ليقية األعبا .

مهمات رئيس فريق التفاوض
يكََون كوََيم فكيََق التفََاو هََو المتح َ ث ياسََا الفكيََق
التفاوبََ  ،وينيغََ أن يمتلََ صََالحيا مسََاوية لصََالحيا
كويم فكيق ال كت اآل ك ،و ي أن يكون أكثك أعبََا الفكيََق
كفا و يك ومهاك  ،ويمتل الحنكََة والف نََة ومهََاك ا تصََال
ومهاك إقناع اآل كين ،ويََتمكن مََن عََك وجهََة نظََك فكيقَ
يأساليب وابحة وم تصك ومعزز ياأل لة والقََكاون التَ تسيَ
موقف  ،وقا كا على التعا م موبوعا المفاوبا يمكونََة
عالية ،ويتمت يش صية مسثك يايجايية ف أعبا فكيق وفكيََق
ال ََكت اآل ََك ،و يكََون فظََا و متسََكعا و يغبََب عمََال
يقول تعالى فَ ِي َما َكح َمة ِمَنَ َِ ِلنَ َ لَ ُهَا َولََو ُكنَ َ فَظَا ال َِلَي َ
ظ
عن ُها َواستَغ ِفك لَ ُها َوشَا ِوكهُا ِفَ
ب َ نفَبُّوا ِمن َحو ِل َ فَاع ُ
القَل ِ
ت َ
ص)10
َ ي ُِحبُّ ال ُمت ََو ِكلِينَ . 
عزَ م َ فَت ََوكل َ
األَم ِك فَإَِْا َ
علَى َِ ِإن َ
ويتولى كويم فكيََق التفَاو ا تيََاك أعبََا الفكيََق،
ويحََ أ واكهََا ومسََسولياتها وصََالحياتها فََ المفاوبََا ،
وينظا العالقا يينها يأساليب تحقََق التماسَ وا نسََجاا ييََنها،
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ويستشيكها وي لب النصيحة منها من أجََل ا كتقََا يمعنويََاتها
إلى المستويا الت تسها ف تحقيق األه ات المكلفين يها يكفََا
عاليََة ،ويقََوا يمناقشََة أجن َ المفاوبََا م َ ال ََكت اآل ََك،
والتوقي على ا تفاقا الت تسفك عن المفاوبا إْا كان يمتلَ
صالحية التوقي على ا تفاقا .
ويتعين على كويم فكيق التفاو عق لقا ا مَ جميَ
أعبا فكيق قيل ي المفاوبا وأثنا سيك المفاوبا يه ت
التعََكت علََى المشََكال التََ تََواجهها ،والعمََل علََى ات ََاْ
اإجكا ا التَ تسََها فَ تمكيََنها مََن أ ا األعمََال الم لويََة
بمن المستويا المح  ،وتحفيزها للقياا يالمهَاا المكلفََين يهََا
يكفا عالية ،وتنمية قَ كاتها ومهََاكاتها فَ التفََاو  ،ويتعََين
علي أن يقوا يعق لقا ا م فكيق ف نهاية كل عمليََة تفََاو
يهََ ت تقيََيا األ ا التفاوبََ ألعبََا الفكيََق ،والََتعلا مََن
األ ا والهفوا  ،وتعميق ا يجاييا .
وصفو القول و الصت تسك أن كوََيم فكيََق التفََاو
ينيغ أن يمتل جمي المسهال وال يكا الت تمكن من إ اك
م تلت جوانب العملية التفاوبية وتحقيق التعاون وا نسجاا يين
أعبا الفكيق وإ اكتهََا يكفََا عاليََة ،ففَ ََالت ْلَ يكََون
الفشل واإ فاق فَ تحقيََق األهَ ات الم لويَة مََن المفاوبََا
وتكون ل اثاك سليية كييك عليَ وعلََى فكيقَ  ،ويكََون فَ هََْه
الحالة كما قال الشاعك:
"إذا كان الغراب دليل قوم
فما ربحوا وما ربح الغراب"
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ادد أاضاء فريق التفاوض
،

توج قاع ثايتة تحَ عَ أعبََا فكيََق التفََاو
ولكن ييعة القبية التفاوبية يكون لهََا تَأثيك كييََك فَ تح يَ
ع أعبا فكيق التفََاو  ،ولََْل نالحََظ أن القبََايا المعقَ
واإستكاتيجية تت لب يََكا مت صصَة يموبََوعاتها لتتََولى
التفاو يكفا عالية م ال كت اآل ك ف المفاوبََا  ،ولََْل
يكون ع المتفاوبين فيها أكثك من ع أعبا فكيق التفاو
ف القبايا اليسي ة.
ويتح ع أعبا فكيق التفاو ف بو ع عوامل
منها :ييعة القبية التفاوبية ،إْ يكََون فكيََق التفََاو كييَكا
ويبا عَ أفََكا مت صصَين يموبََوع المفاوبََا إْا كانَ
القبية التفاوبية تتناول موبوعا استكاتيجيا ل تََأثيكا كييََك
كما ف حالة المفاوبََا التَ تتنََاول تكسَيا الحَ و  ،أو وقََت
الحكب ،أو استثماك ميالغ كييك ف المشاكي ا قتصا ية ،أو منح
سََتثماك المََواك ا قتصََا ية ،ويفبََل فَ مثََل هََْه
امتيازا
المفاوبا تجزوة موبوع المفاوبا إلى موبََوعا فكعيََة
وتشكيل فكق فكعية مت صصة تتولى مناقشة تل الموبََوعا
يه ت ا كتقا يكفََا المفاوبََا  .يينمََا يفبََل أن يكََون عَ
أعبا فكيق التفاو قليال إْا كان القبية التفاوبََية يسََي ة
وكوتينية ومتككك .
ويتألت فكيق التفاو عا من كوََيم للفكيََق وأعبََا
يقل ع ها ف الغالََب عََن اثنَين ،ويفبََل أن يكََون أعبََا
فكيق التفاو ممََن لهََا عالقََة مياشََك يموبََوع المفاوبََا
ومن المسهلين للتفََاو  ،وقَ يبََا الفكيََق عبََوا مت صصَا
يعلا النفم أو العلوا السلوكية يقتصك وكه على تحليََل و كاسََة
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سلو فكيق ال كت اآل ََك وتقَ يا المشََوك الم لويََة ألعبََا
فكيق عن كيفية التعامل م فكيق ال كت اآل ك والتأثيك في .
وجَ يك ْكََكه أن هنََا يعَ المفاوبََا يسََتعين فيهََا
فكيق التفاو يأش اص آ ََكين لتقَ يا المشََوك لَ  ،فمََثال فَ
المفاوبا التجاكية ق يستعين فكيق التفاو ي ييك ف القانون
التجََاكي لتق َ يا الََكأي القََانون لتنظََيا العالقََا القانونيََة يََين
الفكقا  ،و ي من التأكيَ أن األشَ اص الََْين يقَ مون المشََوك
يمكََن اعتيََاكها مََن يََين أعبََا فكيََق
لفكيََق التفََاو
التفاو .
إبافة إلى ما تق ا ليم من البكوكي اإيقا علََى نفََم
يلة المفاوبا  ،اصة ف المفاوبا
أعبا فكيق التفاو
الت َ تسََتغكق أم َ ا ََويال وتت لََب إبََافة أش َ اص يمتلكََون
يََكا أ ََك إلََى فكيََق التفََاو  ،فمََثال ق َ يبََات لفكيََق
عََن
ييكين ف مكحلة كتايََة ا تفاقََا التَ تََتم
التفاو
المفاوبََا أحََ هما مت صََص فََ الشََسون الماليََة واآل ََك
مت صص ف الجوانب القانونيََة يهَ ت تقَ يا المشََوك المتعلقََة
يتح يََ الحقََوق وا لتزامََا الماليََة المتيا لََة يََين األ ََكات
المتفاوبة.

إاداد فريق التفاوض
ينيغ أن يََتا تَ كيب فكيََق التفََاو يعنايََة فاوقََة علََى
فنََون التفََاو واإقنََاع ،واسََتكاتيجيا التفََاو وتكتيكات َ ،
وأساليب ا تصال ،والعالقََا اإنسََانية ،وتزويَ ها يالمعلومََا
والييانََا المتعلقََة يالقبَََية التفاوبََية ،وتعََكيفها يَََالقوانين
والتعليمََا الت َ لهََا عالقََة يتلَ القبََية ،وتيصََيكها يأهَ ات
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 ،والجهََا

ال ََكت اآل ََك ،وإمكاناتَ  ،وأسََاليي فَ التفََاو
ال اعمة ل .
ويظهك من آيََا القََكآن الكََكيا أن هللا  أعَ األنييََا
وك المهمة الت كلفهََا يهََا،
والكسل إع ا ا كاوعا يتناسب م
و ييعة المجتمعا الت يعثوا لها ،ليتمكنوا من تيليغ كسا ت إلى
النََام واقنََاعها ياهميََة ا يمََان يتل َ الكسََا  ،ولََْل أع َ
موسى مثال ليكََون أمهََك مََن سََحك فكعََون المََاهكين فَ
السحك ،وأع عيسى ليكون أمهك من أ يا ين إسكاويل الياكعين
ف ال ب آنْا  ،وأنزل القكآن على الكسول محم  يلغة قومَ
وتح اها أن يأتوا يمثل ولو كََان يعبََها ظهيََك يعَ إلََى يََوا
ال ين.
وتج ك اإشاك إلى أن ال ول المتق مة أ كك أهمية إع ا
المتفاوبين األكفا فاسََتح ث فيهََا مكاكََز ومعاهَ مت صصََة
تعنََى يتََ كيب المتفاوبََين وت ََويك مهََاكاتها فََ التفََاو ،
واإقناع ،وا تصال ،واستكاتيجيا وأسََاليب التفََاو  ،وكيفيََة
التعامل م مواقت ال كت اآل ك ،يينما زال ال ول المتناميََة
تعََان مََن نقََص يََك ف َ ع َ المفاوبََين المََسهلين علميََا
ومهنيا.

العوامل المؤثرة في كفاءة فريق التفاوض
تعتم َ كفََا فكيََق التفََاو علََى م َ ا نسََجاا يََين
أعباو  ،وعلى يكتها ومهاكتها ف التفََاو  ،وكفََا ال ََة
المعََ مسََيقا إ اك العمليََة التفاوبََية ،ومقََ اك الصََالحيا
الممنوحََة لهََا ،و ييعََة القبََية التفاوبََية ،ومهََاك ال ََكت
اآل ك ،و يكت ف التفاو  ،وال عا المق ا لفكيق التفََاو مََن
الجهة الت يتفاو نياية عنها.
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ويعتم إنتاج اآلكا والي اول الت تسها فَ التوصََل إلََى
حلول أكثك كفا ف تحقيق أه ات العملية التفاوبية علََى مَ
مشََاككة جمي َ أعبََا الفكيََق فَ العمليََة التفاوبََية يصََوك
فاعلة ،ولْل يتعين على كويم فكيََق التفََاو تشََجي أعبََا
فكيق التفاوب علََى توظيََت جميَ إمكانََاتها يََوع وانَ فاع
ْات ف تحقيق أه ات المفاوبََا  ،وحمََل مسََسولية القََكاكا
الت شاككوا فيها ،وتعزيز ثقتها يق كتها على التفاو واإيَ اع
في  ،وا كتقا يمستو و وها للقبية التفاوبية.
ويتعين على جمي أعبا فكيق التفاو توظيََت جميَ
إمكاناتها ف العملية التفاوبية وتق يا المقتكحا واآلكا المفي
إلََى كوََيم فكيََق التفََاو يهََ ت تمكينََ مََن إ اك العمليََة
التفاوبََية يالكفََا الم لويََة ،والمحافظََة علََى حبََوك جمي َ
جلسا المفاوبا  ،وتوظيت الوق الم صص لكََل جلسََة فَ
الموبوعا الت لها عالقة مياشك يالقبََية التفاوبََية حصََكا
يهََ ت إثََكا المفاوبََا  ،وا يتعََا كليََا عََن الموبََوعا
األ ك المثيك للج ل الت يمكن أن تثيك حفيظََة اآل ََك وتحََول
ون التوصل للنتاوج الم لوية من المفاوبا .

اوائق تواجه فريق التفاوض
تواج فكيق التفاو معوقا ع ي تسثك ف كفا ت ف
التفاو وتحول ون تحقيق األه ات الم لوية من المفاوبا
يالمستو المك وب في  ،ومن تل المعوقا ما يأت :
 .1يَََتا تشَََكيل فَََكق التفَََاو فََ المجتمعَََا التقلي يَََة
أل كا شكلية ف الغالب ،وتكون الصالحيا يي كويم
الفكيََق حصََكا و يمََنح أعبََاسها الصََالحيا التََ
َََالل سَََيك
تمكَََنها مَََن إيَََ ا اآلكا والمالحظَََا
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المفاوبا  ،و يسمح لها ف المساهمة ف صن وات اْ
القكاكا و حتى تق يا المشوك لمن يتََولى كواسََة تلَ
الفكق أو لمن يمتل سََل ة ات ََاْ القََكاكا فيهََا ،ويعََو
السيب ف هْا إلى األساليب التكيوية السل وية المتيعة ف
تل المجتمعا والت تقوا على أسام أن السل ة ينيغَ
أن تكََون حكََكا علََى مََن يتََولى الكواسََة فَ المنظمََا
ا جتماعية وا قتصا ية والسياسََية أو كوََيم المجموعََة،
ولْل فان األفكا فيها تنقصها ال يك والق ك علََى النقَ
والنق الْات  ،و يسمنون يالحواك واحتكاا الكأي والكأي
اآل ك ،وها مهيوون لتلق التعليما و اعََة األوامكحتََى
ولو كانوا يتفقون معها ي ا من اليي الََْي تكعكعََوا
في مكوكا يالم كسة وانتها يالمنظما الت يعملون فيها،
ويسيب ْلَ تَ ن قَ كتها علََى اإيَ اع وإنتََاج األفكََاك
ال القَََة وتكسَََخ الت لَََت فَََيها ،وأصَََيح أفكَََاكها
ومماكساتها تنسَجا مَ الت ََوكا الكييََك والسََكيعة
الت تشه ها ال ول المتق مة الت وصل مسََتويا عاليََة
من التق ا يفبل األساليب التكيوية الت تقوا علََى توسََي
مشاككة األفكا فَ صََن وات ََاْ القََكاكا علََى جميَ
األصع  ،واحتكاا الكأي والكأي اآل ك ،واحتكاا التع ية
الت تسََها
وا تالت ف اآلكا وتوظيفهما ف المجا
ف است امة الت وك فيها من الناحيتين الكمية والنوعية.
 .2إن ع ا منح فكق التفََاو الصََالحيا الالزمََة يفََك
عليها الكجوع إلى الجهة الت تتفاو نياية عنها فَ كََل
العها على سيك المفاوبََا ومعكفََة
صغيك وكييك
آكاوها يصَ جميَ مََا يجَكي فَ المفاوبََا  .إن هََْه
الحالة تستنزت الكثيك من الوق والجه واألموال وتتََك
90

ال كت اآل ك يان تل الفكق

.3

.4
.5

.6

ان ياعا ل
قو .
تكون كفا فكق التفاو ف ال ول المتناميََة مت نيََة ألن
ا تياك أعباوها يتا على أسام الكفا إنما فَ بََو
اعتياكا أ ك يعي عن الموبوعية ،ولْل فان أ لََب
مََن
أعباوها ليم لها عالقة يموبوعا المفاوبََا
قكيب و من يعي  ،وتظهك هْه الحالة يوبوم ف تشكيل
فكق التفََاو التَ يََتا تكليفهََا للتفََاو مَ األ ََكات
األ ك فَ اليلَ ان المتق مََة ،إْ يعَ تشََكيل تلَ الفََكق
وإيفا هََا إلََى تل َ اليل َ ان يمثايََة منحََة ومككمََة مق مَة
ألعباوها من قيََل السََل ة التَ تمتلَ حََق تشََكيل تلَ
الفكق وإيفا ها.
تعزت يع المنظما عن تشكيل فكق للتفََاو يسََيب
الكلفََة المكتفعََة الت َ تكافََق اسََت اا هََْا األسََلوب ف َ
إ اك العملية التفاوبية.
صعوية عمليََة التنسََيق وتحقيََق ا نسََجاا والتعََاون يََين
أعبا الفكيق التفاوب تمثل أح العوامََل المََسثك فَ
كفا ت  ،وق يستغل ال كت اآل ك ال الفََا يََين أعبََا
فكيق التفاو لصالح .
تقََوا الجهََا التَ تستبََيت فََكق التفََاو فَ الَ ول
المتق مة ف الغالب يإع ا وتنفيْ يكامج سياحية وتسََويقية
تسََتغكق معظََا وق َ أعبََا الفكيََق التفاوب َ يه َ ت
تحويل أنظاكها وإشغالها يأموك ليم لهََا عالقََة يالمهمََة
التفاوبََية المكلفََين يه َا ،و تتََك لهََا إ وقتَا قصََيكا
للمفاوبا  ،فبََال عََن تَ ن كفََا تها أصََال ،ولَْل
يتمكنون من التفاو يالكفا الم لوية.
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حول لها و

 .7تق ا األ كات األ ك ف المفاوبا ف يع الحا
ه َ ايا وميََالغ لََكويم وأعبََا فكيََق التفََاو يه َ ت
الموافقة على شكو ها.
إيجا انقساما
 .8يست ي ال كت اآل ك ف يع الحا
حا يين أعبا فكيق التفاو ويوظفها ف المجََا
الت تمكن من تحقيق أه اف .
 .9استي ا كويم فكيق التفاو وع ا استشاكت لألعبََا
ي فعها إلى اإحجاا عن تق يا األفكاك الينا الت تسها ف
تمكين الفكيق من تحقيََق األهَ ات التَ يسََعى إليهََا مَن
المفاوبا  ،ونفوكها من  ،وع ا التعاون معَ أو كفَ
كحقََاوق ون مناقشََتها،
أفكََاكه او قيولهََا علََى مب َ
ويكون األمك أكثك سو عن ما يكون أعبا الفكيََق يََك
منسجمين.
 .10استسََالا فكيََق التفََاو أمََاا ال ََكت اآل ََك فََ
المفاوبََا يسََيب تَ ن كفاوتَ أو انحكافَ عََن أهَ افها
األساسية.

حفز أاضاء فريق التفاوض
ينيغ تحفيز أعبا فكيََق التفََاو ياسََتمكاك يم تلََت
األسَََاليب يهَ َ ت ا كتقَََا يمسَََتو أ اوهَََا التفاوبَ َ إلَََى
المستويا الت تتحقق عن ها األه ات الم لوية من المفاوبا ،
وفيما يأت األساليب الت يمكن من اللها تحفيز أعبََا فكيََق
التفاو أل ا العمل الم لوب منها يكفا عالية:
 .1ييْل اإنسان قصاك جه ه لحماية ْاتَ وتحقيََق أه افَ ،
ولهْا يسعى ياستمكاك لت ويك أ او وآليات ف ال فاع عََن
92

ْات  ،ويتح م يكه عن ما يشعك أن هنا تح يا كييك
يقو على مواجهتها يمفك ه ويمكن أن تقبَ عليَ أو
تسثك علََى مصََالح ا جتماعيََة أو ا قتصََا ية أو تحََول
ون تحقيق أه اف األ ََك  ،ولََْل فََان أعبََا الفكيََق
التفاوب تستنفك كل إمكاناتها ويعملون جاهَ ين لت ََويك
كفا تها عن ما يشََعكون أن التحَ يا التَ تََواجهها مََن
ال كت اآل ك تمنعها من تحقيََق أهَ افها فيعملََون علََى
زيََا تماسََكها  ،cohesivenessويقومََون ياإعمََال
الم لوية منها يكفا عالية .ويسك هْا أن التحَ يا التَ
تواج الفكيق التفاوب تمثل أهََا المحفََزا التَ ت فعَ
لت ويك أ او وزيا التعََاون يََين أعبََاو شََكي ة أن
تكون تل التح يا فوق اقة الفكيق التفاوب و تكون
يصََوك اومََة حتََى يشََعك أعبََا الفكيََق يالتعََب
واإحيا فيت لون عن مواجهتها ويت لون عن أه افها.
 .2يسها وجو عالقا اجتماعية ييََة يََين أعبََا الفكيََق
من جهة ويينها ويين من يتولى كواسََة الفكيََق مََن جهََة
أ ك ف تحفيز أعبا الفكيََق أل ا األعمََال الم لويََة
منها يكفا حكصا منها على استمكاك الفكيق.
 .3يساع شعوك الفكيق التفاوبَ يََالنمو والت ََوك فَ أ ا
األعمال على ا كتقا يمستو الكبا وتحقيق الْا –self
 actualizationل األعبا ويحفزها علََى ت ََويك أ اوهََا
ف العمل إلى األفبل ياستمكاك.
 .4يع األسلوب الْي يتيع كوََيم الفكيََق فَ قيََا الفكيََق
التفاوب من أها العوامل الت تسها فَ تحفيََز أعبََا
الفكيََق أل ا العمََل الم لََوب مََنها يكفََا عاليََة ،فق َ
يلهمها أسلوي لتق يا حلول ومقتكحا وي اول مفي تمكََن
الفكيق من تحقيق أه افَ  ،أو قَ يكََون سََييا فَ تمزيََق
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وح الفكيق وإصايت ياإحيا  ،ولََْل فََان قاوَ الفكيََق
التفاوب الياكع يمكن أعبا فكيق من اكتشََات أفبََل
ما ل يها من مهاكا و يكا  ،ويسََاع ها علََى توظيفهََا
الت تحقق أه ات الفكيق.
يكفا عالية ف المجا
 .5تق يا ال عا الما ي والمعنوي للفكيق من قيل الجهََة التَ
يتفاو نياية عنها.
 .6ينيغ أن يسها العمل الْي يقوا ي الفكيق التفاوبَ فَ
تمكََين أعبََا الفكيََق مََن تحقيََق أه َ افها ا جتماعيََة
والنفسية وا قتصا يةص.)11

الصرااات ضمن فريق التفاوض
يمثََل وجََو الصََكاعا  conflictsيََين أعبََا الفكيََق
التفاوب ظاهك صحية ويسك وجو التفاعل ييََنها ،اصََة إْا
كان تل الصكاعا نتاج ا تالت وجها نظك األعبا يص
األسََاليب الت َ يمكََن أن تسََت ا ف َ التفََاو والوصََول إلََى
األه ات الم لوية من المفاوبا .
وتحصل الصكاعا يين أعبا الفكيق يسيب ا ََتالفها
من حيث األه ات ،والقيا ،وا تجاها  ،وال يكا  ،والمهََاكا ،
ولْل يتعين على كويم الفكيق عق حواكا مفتوحََة وصََكيحة
يين أعبا الفكيق يه ت جعل تلَ الصََكاعا ايجاييََة وتسََها
ف َ الوصََول إلََى أفكََاك تمكََن الفكيََق مََن تحقيََق أه اف َ مََن
المفاوبا يكفا .
وتأسيسا على ما تق ا ينيغ لكويم الفكيََق التفاوبَ أن
ََة
يتوق َ حصََول صََكاعا يََين األعبََا  ،ويقََوا يوب َ
موبوعية لمواجهتها ف بو التصوكا الت يق مها كل عبو
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عن كيفيََة إنهََا الصََكاعا السََليية ،وتوظيََت ا تالفََا فَ
الت تحقق أه ات الفكيق ،وعليَ أن
وجها النظك ف المجا
يحْكها من مغية ع ا اإفصام عن نقا ا تالت وينََيهها يََان
الصكاعا الم فيََة سَتظهك ويعكفهََا اآل ََكون عََاجال أا آجََال
وسََتكون آثاكهََا السََليية ويََا علََيها إْا لََا تت ََْ اإجََكا ا
الحاسمة لمعالجتها حال ظهوكهََا ،وفَ ْا الوقَ يتعََين علََى
كويم الفكيق أن ينقل مشكال الفكيق وصكاعات إلََى اإ اك
العليا الت يتفََاو نيايََة عنهََا ،و ي لََب المسََاع منهََا فَ
الجََا
إنها تل الصكاعا إ يع أن تفشََل جميَ المحََاو
الت َ ييََْلها لمعالج َة الصََكاعا عيََك الحََواكا يََين أعبََا
الفكيق ،ولْل ي من تشجي أعبا الفكيق على اإفصام عن
مشكالتها يصََكاحة فَ ا جتماعََا التَ يعقَ ها الفكيََق ،و
يسََمح لهََا يالح َ يث عنهََا ََاكج تل َ ا جتماعََا م لقََا ألن
الح يث عنها اكج اجتماعا األعبا يعن أن األعبََا يََك
مسموم لها ي كم مشكالتها بمن اجتماعا الفكيق.

سمات فريق التفاوض الناجح
يتميََز فكيََق التفََاو

النََاجح يالسََما

characteristics

اآلتية:
 .1تكون أه ات الفكيق مح يصوك وابحة و قيقة.
 .2تكون أه ات الفكيََق مفهومََة مََن قيََل جميَ أعبََاو ،
وتق جميعها بمن إمكاناتها.
 .3يسها جميَ األعبََا يفاعليََة ونشََا فَ أ ا األعمََال
الم لوية لتحقيق أه ات المفاوبََا  ،وييََا ك كََل عبََو
في نجاز األعمال الم لوية من يكفا عالية.
 .4يسعى أعبا الفكيق إلى تق يا معالجا وحلول إي اعيََة
للمشكال الت تواج المفاوبا .
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والتعََاون والثقََة المتيا لََة يََين

 .5وجََو ال َ عا والتشََجي
األعبا .
 .6يتيا ل أعبا الفكيق ياستمكاك اآلكا واألفكاك الت تسها
ف ت ويك أ ا الفكيق.
 .7تكََون قََكاكا الفكيََق جماعيََة ويََتا التوصََل إليهََا
ياست اا األساليب المنظمة والمن قية.
 .8يتا توثيق جمي تحفظََا األعبََا علََى القََكاكا التَ
تص ك عََن الفكيََق يهَ ت كاسََتها وا سََتفا منهََا فَ
المستقيل.
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الفص الرابع

الوساطة في المفلاوضات
تللتم

المفاوبا

يين الفكقا المعنيين يالقبية التفاوبية

يصََوك مياشََك أو عيََك ََكت ثالََث محايََ يتََولى الوسََا ة
 ،Mediationوتقكيََب وجهََا النظََك ،وتبََييق اك ال الفََا ،
الت يتعْك فيها التوصل إلَى حلََول مكبََية
اصة ف الحا
لجمي َ األ ََكات ،مََن ََالل تق َ يا مقتكحََا تسََها مََن إنهََا
الت َ
ال الفََا  .وتيََكز الحاجََة للوسََا ة أيبََا ف َ الحََا
تكون فيها عالقة سايقة يين األ كات المعنية يالقبََية التفاوبََية
أو عن ما يمكن عق لقا ا مياشك يينها.
ويمكن ف بو هَْا التصََوك تعكيََت الوسََا ة كعمليََة
يأنها تعن قياا كت ثالث محايَ يمسََاع ََكفين أو أكثََك فَ
التوصل إلى حلول مقيولة للمشََكال المعقَ التَ تواجههََا فَ
المتعلقة يتح ي الحقوق وا لتزاما وتنظيا العالقا .
المجا
وتََز ا الحاجََة لوسََا ة ََكت ثالََث عنََ ما تشََعك
األ كات المتفاوبة أن المفاوبا تتعك إلى صعويا تمنَ
اسَََتمكاكها وأن ال الفَََا والمشَََكال مسَََتمك وقَ َ تتفَََاقا
أبكاكها الما ية والمعنوية ف المستقيل ،ولََْل تََك أن تَ ل
كت ثالث يقوا يالوسا ة يمكن أن يسها ف تجسيك الفجو يينها
ويمكنهَََا مَََن التغلَََب علَََى الصَََعويا التَ َ تواجَ َ اجَََكا
المفاوبا أو تحول ون التوصل إلى حلول تحظى يالقيول مََن
الجمي .
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ويعو است اا الوسا ة يين األفكا إلى حقب سََحيقة فَ
الق ا ،ويك المسك ََون إنهََا اسََت م مََن قيََل اليََايليين ،وقَ
شه أساليب الوسا ة ت وكا حقيقيا ف زمن اإ كيق واسََتمك
هْا الت وك ف زمن الكومان إْ وك ف القََانون الكومََان ْكََك
المتعلقََة يإنهََا ال الفََا وتنظََيا
كلمََة الوسََي ف َ المجََا
العالقا يين األفكا  ،وق ع هََْه الوظيفََة نشََا ا مق سََا مََن
قيل يع المجتمعََا فَ القََكون الوسَ ى تقَ يكا لَ وكها فَ
إنها ال الفا يين األفكا ). (1

أهمية الوساطة بين األطراف المتفاوضة
أك الحق تياك وتعالى بكوك التوس يين األفكا مََن
أجل إيجا معالجا إيجايية تسها فَ إنهََا ال الفََا ييََنها فَ
ان ِم َنَ ال ُم َس ِمنِينَ اقتَتَلُ َوا فَأَص َ ِل ُحوا
قول َ تعََالى َ و ِإن َاوِفَتَ َ ِ
يَينَ ُه َماص ،)2ويتيين من هْه اآلية الككيمة أهمية وك الوسا ة فَ
إنها القتال يين األفكا  ،ويسك الحق تياك وتعالى كََْل أهميََة
التوس يين اإفكا فَ إنهََا ال الفََا يََين الََزوجين فَ قولَ
تعالى َ و ِإن ِ فتُا ِشقَاقَ َيي ِن ِه َما فَاي َعث ُوا َح َكما ال ِمن أَه ِلَ ِ َو َح َكمَا ال ِمَن
ع ِليمََا ال
َ َكََانَ َ
ق ُ
أَه ِل َهََا ِإن ي ُِكيََ َ ا ِإصََالحا ال ي َُو ِفََ ِ
َ يَينَ ُه َمََا ِإن َ
َ يِيكاالص ،)3ويك الفُقَ َها أن هْه اآلية اسََته ف إنهََا ال الفََا
الشَقَاق يََين الََزوجين
يين الزوجين على النحََو اآلتَ  :فإْا وقَ
ِ
أَس َكنَ ُه َما االحاكا ِإلَى جنََب ثِ َقَة يَن ُ
كهمَا ويمنَ الظََالا
ظَك فَ أَم َ
صو َمته َما يعث ال َحا ِكا
ِمن ُه َما من الظلا فَإِن تَفَاقَ َا أَمكه َما و ال ُ ُ
ثقة مََن أهَل ال َمَكأَ وثقََة مََن قََوا الكجََل ِليَجتَ ِم َعَا فَيَن ُ
ظَ َكا ِفَ
كهم َا مََا في َ المصََلحة مم َا يكيان َ مََن التفكي َق او التوفيََق
أَم َ
َوتَش َُّوت الشاكع الى التوفيقفص.)4
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ويق ا الحق تياك وتعالى أسلويا آ ك ف إنهََا ال الفََا
يين الزوجين ،ويتجلى هْا وابََحا فَ قولَ تعََالى َ و ِإ ِن امَ َكأَ ٌ
َافَ ِمن َيع ِل َها نُ ُ
علَي ِه َمَا أَن يُصَ ِل َحا
شوزاال أَو ِإع َكابا ال َفَال ُج َنَا َم َ
م ُّ
الشَح َو ِإن تُح ِسَنُوا
صلحا ال َوال ُّ
يَينَ ُه َما ُ
ب َك ِ األَنفُ ُ
صل ُح َي ٌك َوأُح ِ
ال ص)5
َ َكانَ يِ َما تَع َملُونَ َ يِيكا ، ويشيك تفسيك هْه اآلية
َوتَتقُوا فَإِن َ
إلى أن هللا  يقول م يكا ومشكعا من حََال الََزوجين تََاك فَ
حال نفوك الكجل عن المكأ وتاك ف حال اتفاق معهََا فَ حََال
فكاق لها فالحالة األولى ما إْا اف المكأ من زوجهََا أن ينفََك
عنها أو يعك عنها فلها أن تسق عن حقها أو يعب مََن نفقََة
أو كسو أو ميي أو يك ْل من حقوقها علي ول أن يقيل منهََا
فال حكج عليها ف يْلها ْل ل و علي ف قيول منها ص.)6
ويظهك من تل اآليََا أن الوسََا ة فَ إنهََا ال الفََا
والمنازعا يين األفكا تع من الواجيا الت يتعين على الجمي
القيََاا يهََا اومََا ايتغََا مكبََا هللا  والحصََول علََى األجََك
والثََواب منَ نظيََك هََْا العمََل الََْي يعَ مََن أهََا أعمََال اليََك
واإحسان الت يسجك عليها من يقوا يها ،ويسك هََْا قولَ تعََالى
صَ َقَة أَو َمعَ ُكوت أَو
َ ي َك فِ َكثِيك ِمن نَج َواهُا إِ َمن أَ َم َك يِ َ
ت
ِإصالم يَينَ النَ ِ
ام َو َمَن يَف َعَل َْ ِلَ َ ايتِ َغَا َ َمك َ
بَا ِ َِ فَ َ
سَو َ
ال ص)7
ع ِظيما. 
نُستِي ِ أَجكاال َ
ويسك َ الكسََول محم َ  بََكوك التوس َ ف َ إنهََا
بَل مََن الصََياا
ال الفا يين النام فَ قولَ فأَ َ أ ُ ِيَك ُكا يِأَف َ
َوالص َال َوالص َقَة ؟ قَالُوا يلََى يََا كسََول هللا َف قََال ف ِإصَ َالم
اك قََا َل :يلََى يََا
َْا اليَينف ،وقول ف ِألَيِ أَيُّوب أَ َ أَ ُل َ
علَى تِ َج َ
سول َ قَا َل تسعى فِ أصالم يين النام إْا تفاسَ وا وتقََاكب
َك ُ
يينها إْا تياع واف ،ويسكَ هََْا أن مََن يقََوا يالوسََا ة وإصََالم
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ْا اليََين يََين األفََكا ايتغََا مكبََا هللا  ومحتسََيا ثواي َ
فسََوت يستِيََ هللا  أجََكا عظيمََا وثوايََا جََزيال فََ الََ نيا
وا ك ص.)8
وق َ ْكََك المسك َون وكتََاب السََيك النيويََة الع ََك أن
مفاوبا الح ييية يين الكسول محم  وقََكيف قَ تمَ عيَك
وسا ة وفو تتمت يصفا حمي وتحظى يالقيول مََن المسََلمين
ومن قكيف آنْا  ،ومن تل الوفو وف قييلة زاعة يكواسة ي يل
ين وكقا ين عمك ين كييعة ين عي العز ين عََامك ال زاعَ ،
وهََو كجََل محاي َ ت ََوع للتوس َ ف َ حََل النََزاع القََاوا يََين
المسلمين وقكيف ،ومككز ين محيص ،ووف يكواسة الحلََيم يََن
زيان وهو سي األحاييف وزعََيا كنانََة ،وكََان سََي ا م اعََا فَ
قوم كاجح العقل وْا نزعة ينيةص ،) 9وق تمكن تل الوفو مََن
إقناع قكيف يأن الكسول محم ا لا يأ لقتالها وإنما جا زاوكا
ليي هللا ومعظما لليي العتيق ،ونقل تلَ الوفََو هََْا العََك
السلم الََْي ق مَ الكسََول محمَ  يأمانََة و قََة وموبََوعية
لقكيف.

أهداف الوسيط
ت تلََت األهََ ات التََ يسََعى الوسََ ا لتحقيقهََا مََن
الوسا ة يين األ ََكات المتفاوبََة مََن وسََي وآ ََك ،فيعبَها
يقََوا يالتوسَ يََين األ ََكات المتنازعََة يهَ ت إنهََا ال الفََا
والمنازعََا ايتغََا مكبََا هللا ،أو ق َ يسََعى الوسََي إلََى
تحقيق مكاسب ما ية كما ف حالََة الوسََا ة التجاكيََة يََين اليََاو
والمشتكي إْ يحصل الوسي على العمولة من اليََاو والمشََتكي
أو مََن أح َ هما مقايََل عمل َ  ،أو ق َ يقََوا الوسََي يالتوسَ يََين
األ كات عن ما يكون استمكاك ال الفا يََين تلَ األ ََكات لَ
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تأثيكا سليية ما ية او معنوية على مصالح  ،أو يسعى الوسََي
إلى تحقيق ع أه ات ف آن واح .
ف يع الحا

مجاالت الوساطة بين المتفاوضين
تست ا الوسا ة يين المتفاوبين ف المكحلة المعاصك
متع تت كج مََن المفاوبََا ا جتماعيََة اليسََي ة
ف مجا
يين األفكا إلى التوسَ فَ المشَكال العالميََة مثََل المشََكال
المتعلقة ينزع األسلحة النووية ،ومحا ثا السالا peace-talks
والقبايا ا قتصا ية ،و يكها من األنش ة اإنسََانية التَ يمكََن
أن تح ث يين أ كافها الفا ومنازعا تتعلق يتح يَ الحقََوق
وا لتزاما المتيا لة .ولْل يمكََن أن تكََون هنََا وسََا ة فَ
المفاوبَََا التَ َ تتنَ َاول المعَََامال ا قتصَََا ية والشَََسون
ا جتماعية والعالقا ال ولية.
إن األمثلة على الوسا ة ف المعامال ا قتصا ية كثيك
منها الوسا ة ف المعََامال التجاكيََة ،والعقاكيََة ،والصََناعية،
ويكََون الهََ ت منهََا تمكََين األ ََكات المتفاوبََة مََن إقامََة
العالقا الم لويََة لتيََا ل السََل وال َ ما  ،أو إنهََا ال الفََا
المتعلقََة يتح يَ الحقََوق وا لتزامََا
الت تحصل ف المجا
يينها .يينما تسها الوسا ة ف المفاوبا ا جتماعيََة فَ تنظََيا
العالقا يين األفكا وإنها ال الفا يينها ،وتساع الوسا ة ف
المفاوبا الت تح ث ف مواق العمل ف تنظيا العالقََا يََين
األ كات المشتككة ف العملية اإنتاجيََة فَ المنظمََا  ،إبََافة
إلى هْا هنا الوسا ة ال ولية إْ تتوسَ ولََة أو مجموعََة ول
يين ال ول يه ت إنها الصكاعا والحكوب.
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وظائف الوسيط في المفاوضات
يسََها الوسََي فََ تمكََين األ ََكات المعنيََة يالقبََية
التفاوبية من التوصل إلى حلول تحظى يقيولها وتسَاع ها علََى
تسوية ال الفا وتنظيا العالقا يينها من الل قيام يالوظََاوت
اآلتية:
 .1تعكيت أ كات المفاوبا يعبها يََيع إْا لََا يكََن
هنا تعاكت سايق يينها.
يين المتفاوبين ،ويع هْا مََن أهَا
 .2تسهيل ا تصا
األ واك والمهََاا الت َ يقََوا يهََا الوسََي م َن أجََل ي َ
المفاوبا يينها.
 .3تمكََين المتفاوبََين مََن التوصََل إلََى تح يََ قيََق
للمشكلة المتنازع عليها ومعكفة أسيايها.
 .4التقكيب يين وجها نظك الفكقََا  ،وتح يَ المشََتككا
يينها ،وتجسيك ال الفا .
 .5تق يا المقتكحا التَ تمكََن الفكقََا مََن التوصََل إلََى
إيجا حلول عملية تساع علََى تنظََيا العالقََا وإنهََا
ال الفا يينها.
 .6التََأثيك ف َ السََلو التفاوب َ لأل ََكات المتفاوبََة
يه ت استمكاك المفاوبا وإنها ال الفا يينها.
 .7المساهمة ف صيا ة ا تفاقيا الت يمكن أن تسفك عن
المفاوبا يين األ كات المعنية يالقبية التفاوبية.
اسََتجواب الوسََي مََن قيََل
 .8يََتا فََ يعََ الحََا
الجها الحكومية التَ تنظََك فَ فَ النزاعََا يََين
المعنيين يالقبية التفاوبية يه ت الحصََول منَ علََى
معلوما يمكن أن تكشت عن نوايا ومواقََت األ ََكات
المتنازعة.
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 .9تهيوة مناخ مالوا نفسيا للتفاو من الل قيََاا الوسََي
يا تياك مكان محاي يحظى يقيول األ ََكات المتفاوبََة
تتوفك في جمي المت ليا الت تسهل عمليا التفاو
والحواك وتيا ل المعلوما يين المتفاوبين.
 .10المساهمة ف تح ي أجن المفاوبا .

متطلبات الوساطة بين المتفاوضين
ينيغ أن تتوفك الشكو اآلتية فيمن يتََولى الوسََا ة يََين
األ كات المتفاوبة:
 .1أن يكون الوسي مقيو ل األ كات المتفاوبة.
 .2يمتل معلوما قيقة وموبوعية عن القبية التفاوبََية
وعن المتفاوبين وأ القيََاتها ،وأسََالييها فَ التفََاو ،
واأله ات الت يسعى كل منهما لتحقيقها من المفاوبََا ،
واإمكانا المتاحة لكل منهمََا والتَ يمكََن توظيفهََا فَ
الت يمكََن أن يقَ مها مََن
القبية التفاوبية ،والتناز
قيلها.
 .3القََ ك علََى التقكيََب يََين األ ََكات المتفاوبََة إلََى
المستويا الت يتا فيها التوصل إلى حلول تنه ال الفا
يينها ،ويقََول الشََاعك العكيَ زهيََك يََن أيََى سََلمى فَ
معلقت واصفا وك المجموعة الت لعي وك الوسي فَ
إنهََا ال الفََا يََين عََيم وْييََان فََ زمََن الجاهليََة
صعشيكتان عكييتان كييكتان فَ الجزيََك العكييََة آنََْا )
ومنع نشوب الحكب التَ كانَ وشََيكة أن تقَ يينهمََا
وتلحق ماكا و كايا كييكا قاوال:
"تداركتما ابسا وذبيان بعدما تفانوا
ودقوا بينهم اطر منشم"
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.4
.5
.6

.7
.8

والييانََا

يََين األ ََكات

يكون أمينا ف نقََل المعلومََا
المتفاوبة.
يتميز يالحيا ية ،والموبوعية ،والكفا الم لوية لمساع
األ كات المتنازعة على إنها الفاتها.
أن يكون متحيزا للحق ب اليا ل ومستع ا للوقوت مَ
الحق ومحاكية اليغ والعَ وان عمََال يقولَ تعََالى َ و ِإن
َان مِنَ ال ُمَس ِمنِينَ اقتَتَلَُوا فَأَصَ ِل ُحوا يَينَ ُه َمَا َفَإِن يَ َغَ
َاوِفَت ِ
علَى األ ُ َك فَقَا ِتلُوا ال ِتَ تَي ِغَ َحتَى ت َِفَ َ ِإ َلَى
ِإح َ اهُ َما َ
َ
أَم ِك َِ فَإِن فَا َ فَأَص ِل ُحوا يَينَ ُه َما ِيال َع ِل َوأَق ِسَ ُوا ِإن َ
ي ُِحبُّ ال ُمق ِس ِ ينَ ص ،)10وتسك هََْه اآليََة الككيمََة أن علََى
المََسمنين اإصََالم يََين المتقََاتلين ،أمََا إْا يغََى أحََ
ا ََكات علََى اآل ََك أو يغ َ فو َة علََى أ ََك فعلََى
المسمنين نصك المظلوا ومقاتلة اليا حتى يف إلََى
أمك هللا.
.أن يكون الوسي المت وع مستع ا للتبحية يوقت  ،ومال ،
وجه ه من اجل إنها ال الفا يين األ كات المتفاوبة.
ينيغََ أن يكََون الوسََي مجََازا قانونيََا وم ََو للقيََاا
الت يتوس يها.
يالوسا ة يين األ كات ف المجا

أدوات الوسيط في التأثير في األطراف المتفاوضة
هنا أ وا ع ي يإمكان الوسي اسََت امها للتََأثيك فَ
األ ََكات المتفاوبََة و فعهََا لالسََتمكاك فَ التفََاو  ،وإنهََا
النزاعا والصََكاعا  ،والتوصََل إلََى اتفاقََا تََنظا العالقََا
وتح الحقوق وا لتزاما المتيا لة يينها ،ومن تلَ األ وا مََا
يأت :
 .1إقناع األ ََكات المتفاوبَة يأهميََة وك المفاوبَا فَ
حسا النزاعا وال الفا والفواو التَ يمكََن أن تحققهََا
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من ْل  ،وف الوق ْات توبيح األبََكاك التَ تتكتََب
على استمكاك النزاعا وال الفا .
 .2تق يا مقتكحا تسها ف تمكين األ كات المتفاوبََة مََن
إنها ال الفََا وتنظََيا العالقََا يينهََا علََى وفََق أسََم
تبمن حقوقهما المتيا لة.
 .3التلَََويح ياسَََت اا القَََو واإكَََكاه وجميَ َ اإمكانَََا
والوسََاول المتاحََة ل َ لََك ع ال ََكت اليََا والمعت َ ي،
َان مِنَ ال ُمَس ِمنِينَ اقتَتَلَُوا
ويسك هْا قول تعالى َ و ِإن َا ِوفَت ِ
ع َلَى األ ُ َ َك فَ َقَاتِلُوا
فَأَص ِل ُحوا يَينَ ُه َما فَإِن يَ َغَ ِإحَ َ اهُ َما َ
التِ تَي ِغ َحتَى ت َِفَ َ إِلََى أَمَ ِك َِ فََإِن فََا َ فَأَصَ ِل ُحوا
َ ي ُِحبُّ ال ُمق ِس ِ ينَ ص.)11
َيينَ ُه َما ِيال َع ِل َوأَق ِس ُوا ِإن َ
 .4تق َ يا المكاف َ لجمي َ األ ََكات المتفاوبََة أو ل ََكت
واح منها يه ت تحفيزها على التفاو وإنها ال الفا .

أخالقيات الوساطة في المفاوضات
تك ا لب التعليما والتشكيعا واألعكات الت تتنََاول
تنظيا أعمال الوس ا ف المفاوبا أن تل األعمََال ينيغَ أن
تتا ف إ اك األ القيا اآلتية:
 .1يتعه الوسََي يإ يََاك األ ََكات التَ يتوسَ يينهََا يكََل
األنش ة الت يقََوا يهََا أثنََا عمليَة الوسََا ة يينهََا ي قََة
وموبوعية وف الوق المناسب لها.
 .2أن يكََون الوسََي محايََ ا و يََك متحيََز ألحََ أ ََكات
القبية التفاوبية الت يتوس فيها.
 .3المحافظة على سكية المعلوما الت لهََا عالقََة يََأ كات
القبية التفاوبية الت يتوس فيها.
 .4ينيغ أن يكون الوسي متيقظا ومَ ككا لسََلو األ ََكات
المتفاوبة وك و أفعالها.
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 .5يق ا الوسََي أيََة مشََوك قانونيََة أو نصََيحة يمكََن أن
تسََها ف َ مسََاع أح َ األ ََكات علََى حسََاب ال ََكت
اآل ك.
المت صََص يهَا
 .6يكون نشا الوسي المهن ف المجا
حصكا من اجل أن يكون أكثك كفا ف مماكسة وكه ف
الوسا ة.

مديات امل الوسيط في المفاوضات
يمكن أن يق عمل الوسي بمن الم يا اآلتية:
 .1تهيوة األ كات المعنية يالقبية التفاوبََية للموافقََة علََى
قيول التفاو على القبايا الم تلت عليها.
 .2تق يا المقتكحا الت تسََاع الفكقََا علََى الوصََول إلََى
القكاك الََْي يسََها فَ معالجََة المشََكال ييََنها ،وتيقََى
مسََسولية ات ََاْ القََكاك ييََ األ ََكات المعنيََة يالقبََية
التفاوبية.
 .3تقوا األ كات المعنيََة يالقبََية التفاوبََية عنَ ما يتعََْك
عليها ا هتَ ا إلََى القََكاك الََْي يحظََى يموافقََة الجميَ
يت ويل الوسي صالحية ات اْ القََكاكا التَ تسََها فَ
إنها ال الفا ويتعين على تل األ كات ف هََْه الحالََة
قيول قكاكا الوسي .

التزامات األطراف المتفاوضة قبل الوسيط
يمكن تل يص التزاما األ كات المتفاوبة قيل الوسََي
كاآلت  :ينيغ أن تقوا األ كات المتفاوبة يتزوي الوسََي يكََل
المعلوما والييانا الت لها عالقة يالقبية التفاوبية ،وتوبح
ل موقفها من القبية التفاوبية ،واأله ات الت تسعى إليهََا مََن
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التََ يمكََن أن تقََ مها ،وال يََاكا
المفاوبََا  ،والتنََاز
والي اول الت تقيل يها لحل المشكال  ،وتنظيا العالقا  ،وتح يَ
الحقوق وا لتزاما المتيا لة.
ويت لب تنظيا عملية الوسا ة يََين األ ََكات المتفاوبََة
توقي اتفاق يين الوسََي ويََين تلَ األ ََكات
ف ا لب الحا
يوبح ا لتزامََا المتقايلََة يََين الوسََي ويينهََا ،والصََالحيا
الممنوحة ل من قيلها ،ومق اك األجك الْي يستحق الوسََي نظيََك
قيامَ ي َ وك الوسََا ة ،ويفبََل مكاجعََة وت َ قيق نصََوص ْلَ
ا تفاق من قيل الم تصََين يالشََسون القانونيََة يهَ ت التأكَ مََن
سالمة نصوص من الناحية القانونية ،وان تتا المصا قة علي من
قيل الجها الكسمية الم ولة يالتوقي على تل العقو وا تفاقا .

إاداد الوسطاء
أبحى إع ا الوس ا المهََك يحظََى ياهتمََاا كييََك فَ
المكح لة المعاصك يسيب جسامة ال وك الْي يتعََين علََيها القيََاا
ي ف ظل الت وكا المتزاي نوعيا وكميا ف جميَ الق اعََا
الت لها عالقة ياألفكا والمنظمََا والَ ول ،وتزايَ التعقيَ فَ
ييعة المشكال والقبايا المتعلقة يتح يَ الحقََوق وا لتزامََا
يين األ كات يسيب تعاك المصالح وا تالت اآلكا .
وق أ ْ األق اك المتق مة تح ف تشكيعاتها وتعليماتها
المت ليََا الثقافيََة والمعكفيََة والمهنيََة والسََلوكية الت َ ينيغ َ
توافكها فيمن يقوا يمهمة الوسا ة ،إبََافة إلََى المت ليََا التَ
تح ها النقايا والجمعيا الت تََنظا شََسون الوسََا ة فَ تلَ
األق اك .ففَ اسََتكاليا مََثال تقبَ القََوانين التَ تََنظا شََسون
المتعلقة ياألحوال الم نية أن يكون الوسي
الوسا ة ف المجا
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من الحاصلين على شها جامعية ف القانون ومت كيا فَ مكتََب
تقل عََن سََنتين ،ومشََاككا
مت صص ف أعمال الوسا ة لم
ف يكامج ت كييية تعنى يت ويك مهاك الوس ا .
وج يك ْككه أن مت ليا إع ا الوس ا ت تلت يا تالت
ييعة المهمة التفاوبية الت يتوس ون فيها ،وا تالت الشََعوب
من حيث القيا واألعكات والتقالي ومستو الت ََوك ا قتصََا ي
والتقن والعلم  ،وأه ات المتفاوبين وأسالييها ف التفاو .

امولة الوسطاء
ون مقايََل أو تََتا
تتا عملية الوسا ة ف يع الحََا
لقا عمولة  commissionيحصل عليها الوسََي مقايََل قيامَ يتلَ
المهمة ،فالوسا ة ف إنها ال الفا ا جتماعية يين األفكا تََتا
اليََا ون مقايََل إْ يقممءم بهممض أ ممي د متفءتممءن  volunteersمممن
فاحل مما طءتممض voluntary
فاجتا فاحل أو تقءم بهض فانظاض
بهد هاهضا فخ ض الجتاضت ا فت تحدث بم ن أ ممي د فاجتام
فاحل بدال من فلجءا هفى فاحضك .
أمََا الوسََا ة فََ األنشََ ة ا قتصَََا ية فيتعََين علَََى
األ كات الت تك ب يتكليت كت ثالث للقيََاا يمهمََة الوسََا ة
يينهََا أن تقََوا ي َ ف عمولََة للوسََي يتح َ مق َ اكها ف َ بََو
ا تفاق عليها يين الوسي وتل األ ََكات أو فَ بََو القََوانين
والتعليما واألعََكات السَاو فَ المجتمَ  ،أو ييعََة القبََية
التفاوبية ،أو ميالغ الصفقا الت تسفك عن ا تفاقََا التَ تََتا
عيك الوسي .
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تأثيرات التطور التقني في أامال الوساطة بين
المتفاوضين
انعكس تأثيكا الت وك التقن الْي يشه ه العالا يصوك
مب َ ك علََى جمي َ األنش َ ة الت َ يقََوا يهََا األف َكا ومنهََا
األعمال المتعلقة يالوسا ة ،فق أصيح ياإمكان القياا يالوسََا ة
عن كيق الهََاتت
يين أ كات متياع جغكافيا عيك ا تصا
أو ا نتكني  onlineأو ال اوك التلفزيونية المغلقََة أو التقنيََا
األ ك الت يمكن أن تست ا ف تيا ل المعلوما والييانا يين
الوسي واأل كات الت لها عالقة يالقبية التفاوبية ،وق ساع
هََْا الت ََوك علََى التفََاو عََن يع َ يََين األ ََكات المعنيََة
يالقبية التفاوبية ،و ف النفقا  ،والجهو  ،والوق الم لوية
التَ تكََون فيهََا
اصََة فَ الحََا
إجكا عمليا التفاو
األ كات الت لها عالقة يالقبية التفاوبية فَ أق ََاك متياعَ
جغكافيا.

العوامل المؤثرة في كفاءة الوسيط في المفاوضات
تعتم كفا الوسي علََى تحقيََق األهَ ات الم لويَة مََن
أعمال الوسا ة يين أ كات المفاوبا على العوامل اآلتية:
 .1مق اك ال عا الما ي والمعنوي الْي تق م األ كات ْا
العالقة يالقبية التفاوبية للوسي .
 .2تسثك ح ال الفا يين األ كات المتفاوبة فَ كفََا
الوسي ف أ ا ال وك الم لوب منَ فَ تجسَيك فجََو
ال الفا يينها ،فكلما كان ال الفا يينهََا حََا كانَ
المهمة الت يقوا يها الوسي أكثك تعقي ا.
 .3ييعة العالقا يين الوسي ويين األ كات المتفاوبة،
إْ يكون الوسي أكثك كفا فَ تنفيََْ المهََاا الم لويََة
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العالقا

يين ويين أ ََكات المفاوبََا

من كلما كان
متينة.
 .4مهاك الوسي و يكات ف إ اك عمليا الوسََا ة يََين
األ كات المتفاوبة.
 .5ا مكانا المتاحة للوسي  ،وق كتَ علََى اسََت اا تلَ
اإمكانا ف التأثيك ف األ كات المتفاوبة يكفا .
 .6م توفك المعلوما ال قيقة والموبوعية عن القبََية
التفاوبية حيث كلما توفك تلَ المعلومََا للوسََي
ف الوق المناسب كلما تمكن مََن معكفََة تلَ القبََية
وأيعا ها وتأثيكاتها على األ كات المتفاوبََة والحلََول
الممكنة لها.

األطراف رير المباشرة في المفاوضات
هنا أ كات يك مياشك تتََأثك مصََالحها يالنتََاوج التَ
تسفك عنها المفاوبا  ،وتشكل هْه األ كات قو با ة علََى
جمي األ كات المتفاوبة أو على أح أ كافها عتياكا تتعلق
يمصالحها القكيية أو اليعي  ،ولْل يتعين على المتفاو الماهك
القياا يما يأت :
 .1تش يص األ كات يك المياشك المسََان لَ او لل ََكت
اآل ك ي قة متناهية.
 .2معكفَََة أهَََ ات وإمكانَََا األ َََكات المسَََان لَ َ أو
للمتفََاو اآل ََك ،وتح يََ ا سََاليب التََ تسََت مها
كات المسان ف تق يا ال عا ل أو لل كت ا ك
 .3إع ا وتنفيْ ة إعالمية متقنة تسته ت إقناع األ ََكات
يك المياشك ف المفاوبا يع الة قبيت يه ت تحجََيا
وكها أو ف مستو عمها وتأيي ها لل كت اآل ك.
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 .4اسََت اا أسََاليب تمكن َ مََن توظيََت إمكانََا وتََأثيكا
األ كات يك المياشك ف تحقيق أه اف من المفاوبا .
ويشََيك القََكآن الكََكيا إلََى أن السََحك الََْين أتََى يهََا
فكعون ليكونوا عونا ل ب موسى  كانوا يمثلون األ كات
يك المياشََك فَ المفاوبََا يََين موسََى  وفكعََون ،وقَ
كانوا ف ي اية األمك يسان ون يسحكها فكعون ب موسََى ،
وحََاولوا أن يكهيََوا النََام وي حبََوا يكهََان موسََى ،
وينصكوا فكعون ،ويظهك هََْا فَ قََول الحََق َ و َجَا َ السَ َح َك ُ
عونَ قَالُوا إِن لَنَا َألَجكاال إِن ُكنا نَحَ ُن ال َغَا ِليِينَ ص ،)12وقَ لََب
فِك َ
موسى  من السحك أن يكونوا هََا أول مََن يلقَ لكَ ي لَ
على سحكها وحجتها ويعَ ْلَ يقََوا ي حبَها ،ولََْل يتعََين
على المتفاو أن يمنح ال كت اآل ك الفكصََة ليكََون هََو أول
من يق ا أ لت ويع ْل يقوا يتفني تل األ لََة ،ويظهََك هََْا فَ
وس َى أَلقُ َوا َم َا أَن َتُا
قول َ تعََالى فَلَم َا َج َا َ الس َ َح َك ُ قَ َا َل لَ ُه َا ُم َ
ُمل ُقََونَ ص ،)13ويالفعََل تحََول السََحك إلََى صََت موسََى 
والوقوت يوج فكعون وعكبوا أنفسها للعقويا التَ فكبََها
عليها يع أن اقتنعوا أن موسى  على حق ،ويظهََك هََْا فَ
وسَى
قول تعالى فَأُل ِق َ الس َح َك ُ ُ
ب َهَ ُ
سج اال قَالُوا آ َمنا ِي َك ِ
اكونَ َو ُم َ
علَى َما َجا َ نَا مِنَ اليَيِنَا ِ َوالِْي فَ َ َكنَا فَاق ِ َمَا
قَالُوا لَن نُسثِ َك َ َ
ب َه ِْ ِه ال َح َيا َ ال ُّ ن َياص.)14
أَن َ قَا
ِإن َما تَق ِ
و ي من اإشاك إلى أن موسى  لب أن يكون اللقا
يين ويين السحك الْين أع ها فكعون آنْا أماا اكيك حشَ مََن
النام ليتمكن من الحصول على تأيي اكيك عَ مََن النََام نَ
كان على ثقة تامََة يََأن هللا ناصََكه وهََو علََى حََق وفكعََون
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الز َينَ ِة
على يا ل ،ويشيك إلى هْا قول تعالى قَا َل َمو ِع ُ ُكا َيو ُا ِ
حىص.)15
ام ُ
َوأَن يُحش ََك الن ُ
ب ال
وتق ا المفاوبا الت أجكاها الكسول  م قكيف فَ
الح ييية مثال على وك قياوََل ثقيََت وقياوََل األحََاييف كََأ كات
يك مياشك ف تل المفاوبا  ،فق شََعك تلَ القياوََل آنََْا
يسيب ال عاية التَ قامَ يهَا قََكيف قيََل يَ المفاوبََا يََان
الكسول محم ا  وأصحاي قَ جََا وا للهجََوا علََى قََكيف فَ
عقََك اكهََا وانتهََا حكمتهََا واسََتياحة مق سََاتها ،وق َ حاولَ
قكيف آنْا أن تظهك أماا تل القياول وكََأن المسََلمين يكومََون
ا عت ا عليها ولْل هكع تلَ القياوََل مسََتنفك كامََل قواتهََا
وإمكاناتها لنج قكيف بَ المسََلمينص ،)16ولََْل أعَ الكسََول
محم  ة إعالمية محكمة ومتقنة ف بََو جميَ مع يََا
ْل َ الموقََت الحاسََا اسََته ت منهََا إقنََاع تل َ القياوََل يصََحة
وع الة قبيت  ،وأن قكيشا يك محقََة فَ جميَ تصََكفاتها إزا
المسلمين ،وأنها تقوا يأعمال ع وانية ب من يََكوا زيََاك ييَ
هللا الحكاا ،وق أسهم تل ال ة ف ف تل القياول إلى تحويل
قناعاتها وي أ يتأيي الكسول محم  يع أن كان تسي قكيشا،
وق أ بب هْا التحََول فَ موقََت تلَ القياوََل قكيشَا وأحَ ث
يََك فََ صََفوت جيشََها ،وفََو عليهََا فكصََة
انقسََاما
الحصول على تأيي تل القياول لها.
وج َ يك ْكََكه أن ال ََة اإعالميََة المتقنََة الت َ أع َ ها
الكسََول محم َ  أسََهم ف َ إقنََاع القياوََل المسََان لقََكيف
يبكوك تحويل موقفها إلى مناصك المسََلمين يعَ أن اسََتيقن
أن المسلمين ليم كما تزعا قكيف يغََا معتَ ون ويكيَ ون هتَ
حكمة يي هللا يالحكب والقتال إنما هََا قََا مون للعمََك فحسََب،
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وق تأك كجََال تلَ القياوََل مََن ْلَ يعَ أن شََاه وا المسََلمين
يقومََون يجمي َ المماكسََا المتعََاكت عليهََا أيََاا الحََج وه َ :
اله ي المقل  ،واإحكاا ،وكف األصوا يالتليية ،وهكْا اسََت اع
الكسول محم  من الل تل ال ة أن يحَ ث تحََو جََْكيا
ف مواقت تل القياول ويجعلها تَ ك تمامََا أن قكيشَا هَ التَ
افتعل األكاْيب و لق تل األزمة يه ت تشوي اإسالا وسمعة
المسلمينص.)17
ويني الحق تياك وتعالى إلى أمك ف اية األهميََة وهَو
أن تقوا األ كات يك المياشََك يالَ فاع عََن احَ األ ََكات
المتفاوبة وتتينى مصالح إْا لا يكن مع الحق ألنها إن افعَ
عن ْل ال كت ف الحيََا الَ نيا ومكنتَ مََن تحقيََق الفََوز فَ
مفاوبات م ال كت اآل ك فإنها سََتتحمل وزك ْلَ العمََل فَ
عن ُها
ال نيا واآل ك  ،ويسك هْا قول تعالى هَا أَنتُا َه ُس ِ َجا َ لتُا َ
امَ ِة أَا َمَن يَ ُكَو ُن
َ َ
عَن ُها َيَو َا ال ِقيَ َ
فِ ال َحيَا ِ الَ ُّنيَا فَ َمَن ي َُجَا ِ ُل َ
ع َل َي ِها َو ِك َيالالص ، )18ولََْل علََى األ ََكات يََك المياشََك ف َ
َ
المفاوبا أن تتق هللا  وت شاه عن ما تت ل يين األ ََكات
المتفاوبة.
و ي من اإشاك إلى أن ت ل األ ََكات يََك المياشََك
يين أ كات التفاو ق تكون ل نتََاوج إيجاييََة تسََها فَ إنهََا
النزاعا وال الفا يينها وأحيانََا تكََون لَ نتََاوج سََليية صما يََة
ومعنوية) كييك على تل األ كات ،وتحصل هََْه الحالََة عنَ ما
تسعى األ كات يك المياشََك الََى تحقيََق مصََالحها مََن ََالل
تعميق ال الفا و تفاقا المشكال وزيََا حَ الصََكاعا يََين
األ كات المتفاوبة
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مجاالت امل األطراف رير المباشرة في المفاوضات
يمكن أن تت ل األ كات يك المياشك يََين المتفاوبََين
اآلتية:
ف المجا
 .1تسهيل المفاوبا يين أ كات التفاو .
 .2التأثيك ف السلو التفاوب للمتفاوبين.

أوال :تسهيل المفاوضات بين أطراف التفاوض
تسََت ي األ ََكات يََك المياشََك الت َ ل يََين أ ََكات
التفاو يهَ ت تسََهيل المفاوبََا مََن ََالل وكهَا فَ نقََل
المعلوما التَ تسََها فَ تحقيََق التعََاكت والتقََاكب يََين تلَ
األ كات و عوتها إلى عقَ اللقََا ا فَ بََو التكتييََا التَ
تع ها ،ويفبل أن تكون تلَ اللقََا ا يحبََوك األ ََكات يََك
المياشك  ،ولكن هْا يعن أن حبوكها ف تلَ اللقََا ا أمََك
الت يتعََْك فيهََا وجو هََا
ف اية البكوك اصة ف الحا
م ا كات التفاو فَ مكََان واحَ  ،وقَ أصََيح العمََل يهََْا
األسلوب ممكنا ف هْه المكحلة يفبل الت وك الهاول ف تقنيََا
كا نتك ني والهاتت المحمول والفََاكم و يكهََا مََن
ا تصا
التقنيا األ ك .

ثانيا :التأثير في السلوك التفاوضي للمتفاوضين
يأ ْ تأثيك األ كات يك المياشك ف السلو التفاوبَ
لأل كات المتفاوبة صوكا وأشكا ع ي منها:
 .1تشَََجي األ َََكات المتفاوبَََة علَََى إنهَََا المشََكال
والتوصل إلى حلول تحظى يقيولها.
 .2توبيح الفواو و األه ات الكييك والسامية الت يمكن أن
تحقق من إنها ال الفا والنازعا .
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 .3تقليََل فََاكق القََو واإمكانََا المتاحََة ألحََ أ ََكات
التفاو عن كيق تق يا المسََاع ا الما يََة والمعنويََة
لل كت األبعت ف المفاوبا .
 .4حفظ ما وج وككامة المتفاوبين ف حالة قيََولها تقَ يا
مهمة تسها ف إنها ال الفا ويتحقق ْلَ عََن
تناز
كيق قياا ا كات يك المياشك يتقَ يا بََمانا أو
مكاف مناسية لمن يقوا يتق يا التناز ص.)19
وج يك ْككه أن ق ك األ كات يك المياشك فَ التََأثيك
فَ َ األ َََكات المتفاوبَََة وتشَََجيعها علَََى ا سَََتمكاك فَ َ
المفاوبا  ،أو على نتاوج المفاوبا تتوقت على عَ عوامََل
منها :اإمكانََا المتاحََة لهََا للتََأثيك فَ األ ََكات المتفاوبََة،
وم تأثك مصالحها يالنتاوج الت تسفك عنها المفاوبا .
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الفص الخامس

مهارات االتصال واإلقناع
إن

معكفََة المتفََاو

يتفاصََيل القبََية التفاوبََية،

وي ال كت اآل ك فيها ،وإمكاناتَ  ،والجهََا التَ يمكََن أن تقََت
إلى صف ف المفاوبا وتق ا ل ال عا والمسان  ،والفواو الت
يمكََن أن تتحقََق مََن المفاوبََا  ،والمشََكال وال سََاوك الت َ
تتكتب عن فشلها ،تمكن مََن إجََكا مفاوبََا ناجحََة مََا لََا
يمتل َ مهََاكا تمكن َ مََن ا تصََال يََاآل ك وإقناع َ يقبََيت ،
يية مع حتى وإن انته المفاوبََا
واستمالت وإقامة عالقا
يالفشل.
ويتناول هْا الفصل توبََيح مهََاكا ا تصََال واإقنََاع
الت ينيغ أن تتوافك فََيمن يقََوا يالتفََاو مَ اآل ََكين يغَ
النظك عن ييعة القبية التفاوبية.

مهارة االتصال
يعكت قاموم ويستك المهََاك  skillيصََوك عامََة يأنهََا
المعكفة أو القايلية المكتسية لتنفيْ عمل معين ،وتعكت أيبا يأنها
القايليََة أو الق َ ك الالزمََة أل ا عمََل معََين يكفََا تامََة وق َ
الحاجة إلي  ،ولْل ي أن يمتل الفك ع مهاكا ليََتمكن مََن
القياا ياألعمال المنو ة ي يكفََا عاليََة ليحقََق اه افَ ويسََتمت
يعالقات َ م َ اآل ََكين ،ومََن تل َ المهََاكا مهََاكت ا تصََال
واإقناع.
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ان حاجة الفك لت ويك مهاك ا تصال
تظهك يسََيب اتصََال المسََتمك مَ اآل ََكين منََْ و تَ وحتََى
وفاتََ  ،وهَََو يقَََوا يا تصَََال يهَََا مَََن أجَََل تحقيَََق أه افََ
صا جتماعية ،والنفسية ،وا قتصا ية) ،ولْل يتعين عليَ ت ََويك
أسََاليب ووسََاول ومهََاكا ا تصََال ليََتمكن مََن تحقيََق تلََ
نََى لَ عنهََا م لقََا وفَ الوقَ ْاتَ يتيََا ل
ا ه ات التَ
المعلومََا والمعََان واألحاسََيم واآلكا الم لويََة حََ اث
التأثيك المتيا ل م ا كين فَ األفكََاك والقناعََا واألحاسََيم
والمشاعكص.)1
ويالك ا من أهمية عملية ا تصال يالنسية لجميَ األفََكا
زال يتعََْك علي َ القيََاا يهََا يالكفََا الم لويََة
إ أن الََيع
لتحقيق األه ات الت يسعى إليها مََن عمليََا تيََا ل المعلومََا
واآلكا واألحاسيم والمشاعك م اآل كين ،ويعو ْلَ ألسََياب
ع يََ منهََا :عََ ا معكفََة أ ََكات عمليََة ا تصََال ياألهََ ات
الم لوب تحقيقها من هْه العملية ،أو جهلها يأساليب ا تصال ،أو
يََك
ت َ ن مهََاكتها ف َ ا تصََال ،أو يسََيب اسََت اا تقنيََا
مت وك ف ا تصال.
communication skill

اناصر املية االتصال
تتََألت عمليََة ا تصََال مََن العناصََك اآلتيََة :المكسََل،
والمتلقَ َ  ،والكسَََالة ،وقنَََوا ا تصَََال ،وأجهَََز اإكسَََال
وا ستقيال ،والتغْية المكت  feedbackمن المتلق  ،والييوََة التَ
تتا فيها عملية ا تصال .وان عملية ا تصََال تََتا عيََك المكاحََل
اآلتيََة :يقََوا المكسََل يإع َ ا الكسََالة ،وتحويلهََا إلََى عالمََا
وإشاكا تحملها القنوا الم تلفََة يهَ ت إكسََالها إلَى المتلقَ ،
ويقََوا المتلق َ يتحويََل تل َ العالمََا واإشََاكا إلََى كلمََا
مقكو أو مسموعة ،وتحليلها والتفاعل معها وات اْ إجكا معين
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ف بو مب مونها كك فعل اتجاه ما وك ف الكسالة الموجهََة
إلي وهو اله ت الم لوب الوصول إلي من ا تصال ،ولْل فََان
أه ات ا تصال تتحقق ما لََا يََتا القيََاا يجميَ تلَ المكاحََل
يكفا عالية.
وتأسيسََا علََى مََا تق َ ا فََان كفََا األفََكا ف َ ا تصََال
ياآل كين ت تلت من شَ ص آل ََك نظَكا ََتالت األفََكا فَ
العوامل الْاتية المتعلقة يال جل ،وال وت ،والقلق ،وإ كا الْا
ونموها ،والعمك ،والمستو الثقاف و يكاتها السايقة ف عمليا
ا تصََال يََاآل كين ،ومهََاكا ا سََتماع ،والح َ يث ،والقََكا ،
والكتاية ،والتقنيا والمع ا المسََت مة فَ عمليََا ا تصََال.
وفيما يأت توبيح لمهاكت الح يث وا سََتماع نظََكا لَ وكهما
الكييََك فََ التََأثيك فََ كفََا المتفاوبََين فََ تيََا ل الييانََا
والمعلومََا واألفكََاك والمشََاعك واألحاسََيم الت َ لهََا عالقََة
يموبوع التفاو .

مهارة التحدث

تتعلََق مهََاك التحَ ث  talking skillيقَ ك الشَ ص علََى
التعييََك عََن أفكََاكه وآكاو َ ومشََاعكه وأحاسيس َ يكََالا يفهم َ
اآل كون ويتفاعلون مع  ،ولْل ي أن يكون المتح ث واثقا من
نفس و من المعلوما واألفكاك الت يتح ث عنهََا ،ومسمنََا يهََا،
وتواقا للح يث عنها يحمام ،وقا كا على لق ان ياع حسن عنها
ل المتلق  ،ويمتل معلوما وابحة و قيقة عََن آكا المتلقَ
وأه اف وسلوك وحاجات وكيفية التأثيك في .
ويتعََين علََى المتح َ ث ا تيََاك الموبََوع الََْي يحظََى
ياهتماا المتلق ي قة متناهية ،وتح ي األهَ ات الم لََوب تحقيقهََا
مََن ح يثََ  ،وم ا يََة المتلقََ علََى قََ ك معكفتََ يالموبََوع
ومسََتواه الثقََاف وا جتمََاع  ،وان تكََون الظََكوت مالومََة
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للحََ يث ،ويكََون قََا كا علََى اسََت اا العيََاكا واإيمََا ا
والنماْج واألمثلة و وساول اإيبام المناسية لتوبيح الموبوع
ا لََْي يتح َ ث عن َ  .وينيغ َ للمتح َ ث أن يككََز علََى موبََوع
الحَ َ يث ويتجنَََب الكلمَََا والمفَََاهيا والمصَََلحا الصَََعية
والمعق  ،وأن ينتي إلى ك فعََل المتلقَ اتجََاه الموبََوع الََْي
يعكب علي  ،ويََوفك لَ فكصََة المشََاككة فَ الحَ يث و ََكم
األسولة.
وينيغ أن يكون المتح ث صا قا ،و موبََوعيا ،و قيقََا،
و وابحا ،ويتميز يالتأن والحلا وكظا الغيظ ،و منسجما م ْات
موبوعا ومظهكا ،وقا كا على السََي ك علََى انفعا تَ  ،ويقيََل
النق والنق الْات  ،و يكون ح يث م ََو وممََال و م تصََكا
يحيث يق ا صوك وابحة عن الموبََوع ،وأن يت لََل ح يثَ
ال عاية الت تبف ع لى الموبوع المتعة والتشََويق ،و يَ ع
أن آكا ه تمثل حقيقة م لقة يقيل مناقشََتها ،ويت لََب هََْا منَ
است اا كلما مثل فاعتقَ ف ،أو ففَ كأيَ ف ،أو فكيمََاف يهَ ت
تشجي المتلق على إي ا وجهة نظكه يحكية تامة ،وان يغبَ
ِمَن
بَ
صَ ِفَ َمشَيِ َ َوا ُ
من صوت عمال يقول تعالىَ واق ِ
ص)2
صو ُ ال َح ِميَ َِك ، وعليَ أن يَ ك
صو ِت َ ِإن أَن َك َك األَص َوا ِ لَ َ
َ
أن كف الصو يشيك إلى بََعت موقََت المتحَ ث ،ويسكَ هَْا
قول الشاعك:
أكثرها زئيرا
"ضعاف األُسد ُ
وأضرمها اللواتي ال تزير"

أخالقيات الحديث
يقوا الح يث على جملة من األ القيا الت ينيغَ مكاعاتهََا
من قيل المتح ث منها ما يأت :
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 .1أن تحمل الكلما والعياكا المسََت مة فَ الحَ يث كََل
المعََان ال ييََة ،والكقََة ،والل ََت ،وتسََها فََ تنميََة
العالقا م المتلق وتسَها فَ تحقيََق أهَ ات المتحَ ث
َ
بَ َك َ
ت َ
ب ُ
والمتلق معا ،عمال يقول تعالى أَلَا ت ََك َكيَ َ
ع َهَا ِفَ
َمثَالال َك ِل َمةال َيِيَةال َك َ
شَ َج َك َيِ َيَة أَصَلُ َها ثَايَِ ٌ َوفَك ُ
َ األ َمثَا َل
الس َما تُستِ أ ُ ُكلَ َها ُكل ِحين ِيإِْ ِن َك ِي َها َو َيب ِك ُ
ب ُ
شَ َج َك َ يِيثََة
ام لَعَل ُها يَتَََْك ُكونَ َو َمثََ ُل َك ِل َمَة َ يِيثََة َك َ
ِللن ِ
ص )3
ق األَك ِ َما لَ َهَا ِمَن َقَ َكاك ، ويظهََك
اجتُث
ِمن فَو ِ
من هْه اآلية الككيمََة أن الكلمََة ال ييََة تكََون لهََا فواوَ
كييك لكل من المتح ث والمتلقَ فَ كََل زمََان ومكََان
وه يْل أفبل ف فواو ها من الثمك الْي يست أكل ف
موسا واح ف السنة ،ولْل يأمكنا هللا  أن نقول الت
ه أحسن ف قول تعالى َ وقُل ِل ِع َيا ِي َيقُولُوا ال ِت ِه َ
ان
إلن َ
أَح َ
س ُن ِإن الشي َانَ يَنزَ ُ يَيَنَ ُها ِإن الشَي َانَ َكَانَ ِل ِ
سَ ِ
ع ُواال ُميِينا الص.)4
َ
ويسك الكسََول محمَ  أهميََة الكلمََة ال ييََة إلََى
المسََتو الََْي يجعََل منهََا صََ قة ينتفََ منهََا افعهََا
والحاصل عليها ف الحيا الَ نيا واآل ََك يقولَ فالكلمََة
ال يية ص قةف ،و ي من القول أن جكاحا اللسان أنكََى
واش و أ من جكاحا السنان ،وق أصاب الشاعك الْي
قال:
"جراحات السنان لها التئام
وال يلتئم ما جرح اللسان"
 .2ا يتعا عن الج ال ،والمََكا  ،واللعََن ،وال عََن ،ولََْل
ايَ وح يثَ وي تََاك
كان الكسول محم  يت يك فَ
أحسن األلفاظ وأجملها ،وأل فها ،وأيع ها عََن ألفََاظ أهََل
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.3

.4
.5
.6
.7

الجفا والغ لظة والفحف ،فلا يكن فاحشََا و فظََا ،ويسكَ
هْا ح يث فليم المسمن ي عََان و لعََان و فََاحف و
يْئف.
قيول اآل كين وا تصال معها يغ النظك عَن سََلوكها
وصََفاتها وأ القهََا وأفكَََاكها ومشََاعكها ،و يعنََ
ا تصََال يهََا الموافقََة علََى أفكََاكها أو معتقََ اتها أو
مشََاعكها أ وسََلوكها إنمََا التواصََل والتعامََل معهََا
يأسَََلوب إنسَََان مَََن أجَََل تيَََا ل السَََل وال َ َ ما
والمعلومََا والييانََا الت َ تسََها ف َ تحقيََق األه َ ات
ا قتصَََا ية وا جتماعيَََة والنفسَََية ،أو محاولَََة تغييَََك
أفكاكها إلى ما هو أفبل أو تحجيا شََكوكها فَ ا قََل،
مَ
ولْل كان الكسول محم  يقيا عالقا واتصََا
جمي النام ،فمثال كان يتصل م أصََحاي يعلمهََا يََنها
وينمََ عالقاتََ يهََا ،ويتصََل يكفََاك قََكيف يناقشََها
ويََ عوها إلََى اإسََالا ،وكََان يََزوك جََاكه اليهََو ي
المكي  ،ويلي عو كجل يهو ي آ ك ي عوه لل عاا.
ينيغ أن تكون ي اية الح يث يالموبوعا الت يهتا يهََا
المتلق .
التككيز ف الح يث على الجوانب المشتككة يين المتحَ ث
والمتلق والت تحظى يقيولهما.
ي لب من المتلق الت ل عن قناعتَ يصََوك مياشََك ،
ويفبََل أن تََتا مناقشََة الموبََوعا الم تلََت عليهََا
يالت كج من األفكاك األقل تأثيكا إلى األكثك تأثيكا.
لََق ان يََاع أو شََعوك ل َ المتلق َ ي َأن األفكََاك الت َ
يتناولها الح يث ما ه إ أفكاكه ،يه ت إشياع ََكوكه،
واعتََزازه يأفكََاكه ،واسََتمالت لقيََول األفكََاك الم كوحََة
علي  ،وتحفيزه لل فاع عنها.
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 .8ا يتعََا عََن ال ََو ف َ التفاصََيل وفََا مََن تعََك
المتلقَََ للشَََكو والملَََل ،أو إثاكتَََ للحَََ يث عَََن
موبوعا أ ك م تلت عليها كليا.
 .9بََكوك اسََت اا جمي َ الوسََاول المتاحََة للتََأثيك ف َ
المتلقََ وإقناعََ يا سََتماع لموبََوع الحََ يث وقيََول
األفكاك الم كوحة علي  ،ومن أهََا تلَ الوسََاول اإشََاك
ََالل الح َ يث إلََى اآليََا القكآنيََة واألحا يََث النيويََة
واألمثال والحكا واألشعاك ،أو الموبوعا التَ تحظََى
ياهتماا المتلق وقيول  ،شكي ة أن تكََون تلَ الوسََاول
محشوك حشكا أثنا الح يث وإنما يشاك إليها يتلقاويََة فَ
سياق ت فق الح يث.
 .10مالحظََة اسََتجاية المتلق َ وك و أفعال َ أثنََا الح َ يث
يه ت تشجيع على ا ستماع للحَ يث والمشََاككة فيَ  ،إْ
ج َ و مََن الح َ يث م َ المتلق َ إْا كََان يهََتا يمََا
يسمع  ،و تص ك عن ك و أفعال سليية أو إيجايية اتجاه
الح يث الموج إلي حتى تْهب جهو المتحَ ث سَ ،
كما يقول أح الشعكا :
"لقد أسمعت لو ناديت حيا
ولكن ال حياة لمن تنادي
نار إذا نفخت بها أضاءت
ولكن ضاع نفخك في الرماد"

 .11يتعين على المتح ث ا عتكات يأ او ي مََن الَ فاع
عنها يه ت تعزيز مص اقيت أماا المتلقَ  ،وهََْا مََا فَ
موسََى  إلََى ا عتََكات يال ََأ الََْي اكتكيََ أمََاا
فكعون ومأله ،وق أشََاك إلََى ْلَ قولَ تعَالى َ وفَ َعلَ َ
فَعلَتَ َ التِ فَ َعل َ َوأَن َ مِنَ ال َكافِ ِكينَ قَا َل فَ َعلت ُ َها ِإْاال َوأَنَا مِنَ
البالِينَ ص ، )5وقَ قيََل قَ يما ا عتََكات يال ََأ فبََيلة،
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وهْا ال لق الحسن هو الْي فَ إيََكاهيا  أن ي لََب
يوتَ يََوا الَ ين ويسكَ هََْا
من هللا تعالى أن يغفك لَ
قولََ تعََالىَ والََِْي أَ َمََ ُ أَن َيغ ِفََ َك ِلََ َ ِ يو َِتََ َيََو َا
ِينص.)6
ال ِ
 .12قيول المعاكبة والتعامل معها يإيجايية وا ستفا منها،
وا ستونام يأفكاكها ،والمحافظة على عالقة يية معها،
و محاولََة إقناعهََا ياألفكََاك الم كوحََة عليهََا يََ مََن
تجاهلها أو تسفي آكاوها أو إثاكتها أو ت ميكها.
 .13يتعََين عل َى المتح َ ث أن يي َ أ يتفني َ و ح َ الحجََج
األبعت والقبا عليها يقو وصََو إلََى القبََا علََى
الحجج األ ك تياعا.
 .14يع تجاهل المعاكبة والتغابَ عََن أفعالهََا وأقوالهََا
مََن أفبََل الوسََاول الت َ تسََها فَ
فَ يع َ الحََا
التغلَََب عليهَََا ،ولَََْل قيَََل قَََ يما فعظمَََوا أنفسَََكا
يالتغاب َ ف ،وقيََل أيبََا فتغابََوا عََن يعََ األمََوك
تجلواف ،ويقول الشاعك ف هْا الص :
"إذا كنت في كل األمور معاتبا
صااديقك لاان تلقااى الااذي ال تعاتبااه"

متطلبات تطوير مهارة التحدث
ي تلَََت النَََام فَ َ آكاوهَََا وقناعَََاتها واهتمامَََاتها
وحاجاتها وف كيفيََة تعََاملها مَ اآل ََكين ومَ المواقََت التَ
تواجهها و المعلوما الت يحصلون عليها مََن المتحَ ث ،وينََا
على هْا ي فََق الََْي ي ا ََب النََام علََى أنهَا فوََة واحَ وأن
قناعََاتها ت تلََت عََن قناعات َ  ،ولََْل يتعََين علََى المتح َ ث
مكاعا العوامل اآلتيةص :)7
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معكفََة المتح َ ث يموبََوع الح َ يث معكفََة تامََة ول ي َ
الق ك على توبيح لآل كين وإقناعها ي .
يتعين على المتح ث تهيوة المالحظََا ووسََاول اإيبََام
الت َ تمكن َ مََن عََك الموبََوع الََْي يتح َ ث عن َ
يصوك مالومة للمتلق م مكاعا ا يتعا عن ا تصاك
واإسهاب.
ين يغ أن يتناول الح يث مق مة عن الموبوع وأها النقا
في معزز يالحقاوق واأل لة ،وينته يعك ا ستنتاجا .
أن يكون المتحَ ث متجهََا نحََو المتلقَ يصََوك مياشََك
وي ا ي يعياكا يتوق أن تلقى التكحيب والقيول من ف
بو اتجاهات  ،وميولَ  ،و يكاتَ  ،ومككََزه ا جتمََاع
والوظيف .
ا يتعا عن النزعة ا ستي ا ية والتسل ية ف الح يث.
ع ا ا ستوثاك فَ الحَ يث ،ومكاعََا قَ ك المتلقَ علََى
استقيال المعلوما وفهمها.
عك الموبوع يحمام وثقة ،وتوبيح المزايا والفواو
الت تتحقق من للمتلق  ،ولْل كََان هللا  يََأمك األنييََا
والكسل أن ييشكوا يكحمت وها ييلغون كسََا ت  ،ويسكَ
ام
هْا قول تعالى ُ ك ُ
سالال ُميَ ِش ِكينَ َو ُمنْ ِِكينَ ِلوَال يَ ُكونَ ِللنَ ِ
ال ص)8
ع ِزيزاال َح ِكيما. 
الك ُ
علَى َِ ُحجةٌ يَع َ ُّ
س ِل َو َكانَ َُ َ
َ
مكاقيََة ك فعََل المتلق َ أثنََا الح َ يث والتعََا معهََا
يمكونة.
تشجي المتلق لالستماع إلى الح يث وا هتماا يَ يجميَ
الوساول.
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وصفو القول ف هْا المجال يا لي كل المتفاوبين وهََا
يتح ثون م األ كات الت يتفاوبون معها يتمثلون ما ْهب إلي
الشاعك ف قول :
"فاارض مقالك في سماحة واثق
وانشر دليلك بالبيان مهذبا
فاجعل بيان الحق سعيك دائما
واجعل حسان القول انه معربا"

مهارة االستماع
يمكن توبََيح الفََكق يََين السََم واإنصََا وا سََتماع
كََ ت  :السََم هََو مجََك التقََا األْن لْيََْيا صََوتية مََن
مص كها ون إعاكتها أي انتياه ،وهو عمليََة سَهلة يََك معقَ ،
تعتم على فسيولوجية األْن ،وسالمتها العبوية ،وقَ كتها علََى
التقا الْيْيا  .أما اإ نصا فهو تككيز ا نتيََاه علََى مََا يسََم
من أجل تحقيق ك معََين .يينمََا يشََيك ا سََتماع إلََى مهََاك
معق تت لب من المستم تككيز كل اهتمامات وانتياه علََى مََا
يسمع من الم تح ث ،وتفسيك التغيََكا التَ ت ََكأ علََى صََو
المتح ث وإيما ات وكل حككات وسكنات .
ويتيََين ممََا تق َ ا أن السََم عمليََة فسََيولوجية تول َ م َ
اإنسان يينما اإنصا وا ستماع مكتسََيتان ،ولََْل فََان الفََكق
يََين اإنصََا وا سََتماع هََو اعتمََا األول علََى األصََوا
المن وقة ،يينما يتبمن الثََان كيَ هََْه األصََوا ياإيمََا ا
الحسية والحككية للمتح ث.
ويظهك من القكآن الكََكيا أن السََم لَ أهميََة أكثََك مََن
أهمية اليصك يالنسية لإلنسان ،ولْل وك كلمة السم فيَ قيََل
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كلمة اليصك ف ا لب اآليََا تأكيَ ا ألهميََة السََم  ،وحسََينا أن
نََْكك قولََ تعََالى ُ قََل ُهََ َو الََِْي أَن َ
شََأ َ ُكا َو َج َعََ َل لَ ُكََ ُا السََم َ
اك َواألَف ِو َ َ قَ ِليالال َما تَشَ ُك ُكونَ ص .)9فاإنسََان يََتعلا الن ََق
ص َ
َواألَي َ
من الل السم و يإمكان أن يسم اآل ك حتى ولََو كََان يينهمََا
حاجز يمن الكسية ،يينما يمكن أن يك اآل ََك إْا كََان يينهمََا
حاجز ،ويسك الحََق تيََاك وتعََالى أن الكسََول محمَ ا  كََان
يسم الْين ينا ون مََن وكا الحجََكا فَ قولَ تعََالى ِ إن
الِْينَ يُنَا ُونَ َ ِمن َو َكا ِ ال ُح ُج َكا ِ أَكثَ ُكهُا َيع ِقلُونَ ص .)10كما أن
اإنسان يمكن أن يسم المتح ث حتى لو كان المتح ث يقت لف
يي نما يمكن أن يك اآل ك عن ما يكََون لفَ  ،والجنََين يسََم
وهو ف كحََا أمَ  .وممََا يسكَ أهميََة السََم أيبََا أن اإنسََان
يمكن أن يسم ح يث اآل ك حتى لو كََان اآل ََك فَ الظََالا و
يمكن أن يك من شيوا .وينا على هْا يمكن إجكا المفاوبََا
يين األفكا الْين يملكون حاسة السم حتى ولو كََانوا فَ ظََالا
امم يينما يكون هْا يََك ممكََن إْا كََانوا يملكََون اليصََك و
يملكون السم  .إبافة إلى كل مََا تقَ ا فََان هللا  يلََغ كسََا ت
عن كيق الوح إلى الكسل وها قاموا يتيليغها للنام ،وق آمََن
يع النام يها يعَ أن سََمعوها مََن الكسََل ،ويسكَ هََْا قولَ
ان أَن آ ِمنُوا ِي َك ِي ُكا فَ َمنا
تعالى َ كينَا ِإننَا َ
س ِمعنَا ُمنَا ِيا ال يُنَا ِي ِل ِ
إلي َم ِ
ص)11
سيِوَاتِنَا َوت ََوفنَا َم َ األ َي َك ِاك. 
َكينَا فَا ِفك لَنَا ُْنُويَنَا َو َك ِفك َ
عنا َ
إبافة إلى ما تق ا فان حاسة السم تمكن اإنسان مََن أن
يت يل ويتصوك الملموسََا عنَ ما يسََم أسََما ها أو أوصََافها،
ولْل فاإنسان يست ي يت يل أو يتصََوك شََكل السََياك ولونهََا
وكأن يكاها عن ما يسم أوصافها ،ويسكَ هََْا أن السََم يمكََن
اإنسان من التجكيَ  abstractionيينمََا يمكنَ اليصََك مََن هََْه
الق ك .
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ويمثََل ا سََتماع نصََت عمليََة ا تصََال مَ المتفََاو
اآل ك وهو مهاك يمكن تنميتها من الل تكََوين عََا ا اسََتماع
جيَ مثََل ا نتيََاه للمتحَ ث يعيَ ا عََن تََأثيك العوامََل ال ييعيََة
والنفسية والفسيولوجية والييوية التَ تََسثك فَ ا نتيََاه ،ومتايعََة
التعييََكا اللفظيََة و يََك اللفظيََة ف َ ح يث َ  ،والتجََاوب مع َ ،
وتجنََب السََكعة فََ ا سََتنتاج أو التقََويا أو إ ََالق األحكََاا
الق عية على المتح ث ،أو التككيز على إيجا األ ا ف ح يثَ
أو ف مظهكه ي من فها وتفسيك وتحليل وتقيََيا آكاوَ وأفكََاكه
يموبوعية.
و ينيغ اإشََاك إلََى أن أنََواع ا سََتماع هَ  :ا سََتماع
يهَ ت الحصََول علََى المعلومََا  ،Listening for Informationو
ا سََتماع النقَ ي  Critical Listeningويتبََمن تقيََيا المََا التَ
ي وك حولها موبوع المفاوبا يه ت تش يص ومعكفة وافَ
Empathic
اآل ََك وأفكََاكه ومعلوماتََ  ،وا سََتماع العََا ف
 Listeningويه ت إلى مشاككة المتح ث ف مشََاعكه ومشََكالت ،
وا سََتماع يهَ ت ا سََتمتاع  Listening for Enjoymentوتحقيََق
متعََة معينََة كمََا ف َ حالََة اإصََغا إلََى أصََوا ال يََوك أو
الما أو الموسيقى أو األصوا الشجية لمسْن الصَال
شال
ص)12
أو قكا القكآن .
ويت لب ا كتقا يكفََا ا سََتماع اليقظََة والتفاعََل مَ
المتح َ ث ،والنظََك إلي َ ياهتمََاا ،وإي َ ا الك يََة ف َ مشََاككت ،
والتكيََت ْهنيََا م َ سََكعت ف َ الح َ يث ،والتمييََز يََين أفكََاكه
الكويسة وأفكاكه الثانويََة ،وا حتفََاظ ياألفكََاك الكويسََة حيََة فَ
الََْهن ،وإتاحََة الفكصََة كاملََة للمتحََ ث إكمََال ح يثََ ون
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مقا عتََ أو معاكبََة يهََ ت إثََاك الك يََة ل يََ لالستكسََال
وا ستمكار ف الح يث ،ويت لب ْل ا يتعا عن ََكم األسََولة
أثنا الح يث.
وينيغ للمتلق أن يكون متوق الْهن ،سليا التفكيك ،قا كا
على معكفة مشاعك المتح ث حتََى لََو لََا يصََكم يهََا ،وي ََكم
األ سولة وا ستفساكا علََى المتحَ ث يعَ أن ينتهَ مََن ح يثَ
يه َ ت الحصََول علََى المزي َ مََن المعلومََا مََن أجََل كي هََا
يالمعلومََا الم تزنََة فَ الََْاكك  ،وتقييمهََا ،وينََا اسََتنتاجا
ج ي عليها.
وحكي يالييان أن ْاكك الفََك تتكََون مََنْ :اكََك اللغََة،
وْاكك المفاهيا والمعلوما  ،وْاكََك ال يََك  ،وْاكََك األشََكال
والوجََوه واألمََاكن ،وأن كفََا الََْاكك تتََأثك يالعوامََل اآلتيََة:
واف الفك  ،وتحكا ا تجاه النفس ل ف اإشََاكا والمعلومََا
الت يستقيلها ،وتكاكا ا لمعلوما  ،وأهمية الما الج ي الم لوب
ت زينها ف الْاكك  ،و ول م ت زين المعلومََا فَ الََْاكك ،
وعلي فان المعلوما والييانا الت تتسََلمها ْاكََك الفََك حَ يثا
يمكََن اسََتكجاعها منهََا يسََهولة ويسََكعة ،كمََا أن المعلومََا
والحوا ث والوجوه المهمة يمكن تْككها يََالك ا مََن مََكوك مَ
ويلة على ت زينها ف الْاكك .
ولكن أحيانا يست ي الفك أن يتْكك يعَ األشَ اص
أو المواقت أو المعلوما حتََى لََو حََاول جاهَ ا ،وتحَ ث هََْه
الحالَََة ألسَََياب نفسَََية تتعلَََق يموقفَََ مَََن تلَََ المواقَََت،
والمعلوما  ،واألشَ اص ،أو يسََيب اإجهََا والتعََب ،أو كثََك
المعلوما الت يستقيلها .كما أن تعََك اإنسََان إلََى الحََوا ث
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والص ما ق يسيب ل فقَ ان الََْاكك يصََوك مسقتََة أو اومََة،
سََل الَ ما  Brain washingتمسََح الكثيََك مََن
كمََا أن عمليََا
المعلوما والييانا المسجلة على الْاكك  .إبافة إلى هََْا فََان
ْاكك اإنسان تبعت كلما تق ا يالعمك يسيب ت كل اليا الْاكك
المسجلة فيها المعلوما والييانا  ،وهو ما يعكت اليََوا يمََك
ال زهايمك الْي يعان منَ ا لََب ال ََاعنين فَ السََن فَ جميَ
ال ول ،وق أشاك القكآن الككيا إلََى هََْه الظََاهك قيََل أكثََك مََن
َ َ لَقَ ُكا ثُا َيت ََوفا ُكا َو ِمن ُكا َمن
مسة عشك قكنا ف قول تعالىَ و ُ
ع ِل َي ٌا
يَع َل َ َا يَع َ َ ِعل َا َ
يُ َ َك ُّ ِإ َل َى أَكَْ ِل العُ ُم َ ِك ِل َك َ
َ َ
ش َيوا ال ِإن َ
ِيكص ،)13ول َْل ي َ أن يسََعى اإنسََان إلََى تنشََي ْاككت َ
قَ َ ٌ
يم تلت الوساول لتكون قا ك على تزوي ه يالمعلومََا والييانََا
الم زونة فيها يالمكان والزمان المالومين ل .
وتأسيسا على ما تق ا ينيغ تفسيك صم المتلقَ يأنَ
ليل على موافقت على ما سمع  ،فق يعنَ صََمت أحيانََا أنَ لََا
يفها معنى الكسالة الت تسََلمها أو يوافََق عليهََا أو أنَ يَ ك
معلوما قيمة عن الموبََوع و يكيَ اإفصََام عنهََا ألسََياب
معينة تتع لق ي  ،إبافة إلى ْل يتعين مكاعا ق ك المتلقَ علََى
استكجاع وتْكك المعلوما الت لها عالقة يالح يث الََْي يسََتم
إلي .

اوائق االستماع

هنََا مجموعََة مََن العواوََق التََ تحََول ون تحقيََق
األهََ ات الم لويََة مََن ا سََتماع وفهََا المعلومَََا واآلكا
واألفكاك الت يقوا المتح ث ينقلها إلى المتلق ومن تلَ العواوََق
ما يأت ص:)14
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يتسََيب قيََاا المتلق َ يتحبََيك اإجايََة مق َ ما ف َ بََياع
الفكصة علي من ا ستماع وفها المعلوما الت ينقلها لَ
المتح ث يصوك صحيحة.
تحيز المتلق إلى يع المعلوما أو ات اْه موقت معََين
مسيقا من المتح ث أو من المعلوما الت يق مها ل .
انصكات ْهن المتلق إلََى أمََوك أ ََك أو تعكبَ إلََى
شكو الْهن .absentminded
تسثك البوبََا أو العوامََل ال ييعيََة األ ََك التَ لهََا
تأثيكا مماثلة ف كفا ا ستماع.
ع ا توفك الك ية ل المتلق لالستماع.
تسكَ الحقََاوق العلميََة أن كفََا ا سََتماع لَ اإنسََان
تتناقص كلما كانَ المَ التَ يسََتم فيهََا إلََى الحَ يث
ويلة.
تن ف كفََا ا سََتماع لَ المتلقَ إْا كََان صََو
المتح ث على نفم الوتيك .
يت عْك على المتلق فها المعلوما الت يسََمعها إْا كانَ
تتناسب م مستواه الثقاف والعلم  .كمََا أن المتلقَ
يستم إلى المتح ث يكفا إْا كََان لَ موقََت سََلي مََن
المتح ث أو من المعلوما الت يسمعها.
ينيغََ للمتحََ ث أن يكََون قََا ك علََى اسََت اا ال عايََة
وال كفة المناسيتين ف سياق ح يثََة يهَ ت تنشََي ك يََة
ا ستماع ل المتلق .

و ي أن ن ك أن ا ستماع ليم مهاك فحسب إنما هََو
ْوق كفي وأ ََالق حسََنة يجََب أن نتعلمهمََا ونماكسََهما يكفََا
عالية لك نستقيل المعلوما الت يق مها اآل ك ونفهمها ونوظفها
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الت َ تسََها ف َ تحقيََق األه َ ات الم لويََة منهََا
ف َ المجََا
ص)15
وتو ي العالقا م اآل ك  ،ولْل يقول الشاعك:
واسمع لخصمك ال تقاطع قوله
فلربما أهداك رأيا محببا
والصبر في اإلنصات كنز وافر
ولجاجة التشويش حجة من كبا
فإذا دفعت لجاجة بلجاجة
فالعقل اند كليكما قد ريبا ".

مهارة اإلقناع
يعََكت اإقنََاع  persuasionعلََى انَ اسََت اا األلفََاظ
واإشاكا الت يمكن أن تح ث تغييكا ف اتجاها اآل ك وميول
وسلوك  ،أو تح ث تأثيكا سليما ومقيو ف قناعات يه ت تغييكها
كليا أو جزويا ال من ََالل عََك الحقََاوق يشََفافية ومعََزز يأ لََة
تحظى يقيول ص  .)16ويعكت اإقناع أيبا يأن الجه المََنظا الََْي
يست ا وسََاول م تلفََة للتََأثيك فَ آكا اآل ََكين وأفكََاكها فَ
موبوع معينص .)17ويعكت يأنَ العمليََة التَ تسََته ت اسََتمالة
اآل ك لتين آكا  ،أو سلو  ،أو موقت معينص ،)18وهنا من يك
أن اإقناع يمثل محاولة واعية تسته ت تغييََك اتجاهََا attitudes
اآل ك ،أو معتق ات  ،beliefsأو سلوك behaviourص. )19
ويمثل اإقناع أح أشكال التأثيك ف اآل ََكين واسََتمالتها
لتين فكََك أو اتجََاه أو سََلو أو عمََل معََين ياسََت اا وسََاول
عقالنية وم ن قيََة ،ولََْل يعَ اإقنََاع أحَ اإسََتكاتيجيا التَ
تعتم على وساول التك يب ف حل المشكال يين األفكا وتنمية
الََو واأللفََة ييََنها ،إبََافة إلََى ْل َ فََان اإقنََاع هََو أسََلوب
األقويا و كيقة األسويا ومن يأ ََْ يَ يكََن ا حتََكاا والتقَ يك
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نصيي من قيل األ كات األ ك  ،ويسََاع اإقنََاع علََى تحقيََق
أه ات جمي األ كات المشََتككة يالعمليََة التفاوبََية يعيَ ا عََن
اإككاه والقسك اللْين ي فعان اآل ك إلى المقاومة ويوكثان النزاع
وتفاقا المشكال وال الفا يين األ كات.
ويمكن التأثيك ف قناعا ال كت اآل ك ياست اا األساليب
اآلتيَََة :المناقشَََة المن قيَََة  ،logical argumentالمن َََق ،logic
واليال ة  rhetoricق الكالا  ،وال كق العلمية ،scientific methods
واليكاهين  .proofsأما األساليب اآلتية فتسها ف إقناع اآل ك مََن
الل التأثيك ف عوا ف  :اإعََالن  ،advertisingوال يََال واأل لََة
 ،imagination and presentationوال عايََة  ،propagandaواإ ََكا
 ،temptationواألعكاتtraditionsص.)20

أنواع اإلقناع
يمكن تح ي أنواع اإقناع ك ت :
 .1اإقناع الشكل واإقناع الحقيق
 .2اإقناع يالتك يب واإقناع يالتكهيب
 .3اإقناع المياشك واإقناع يك المياشك

أوال :اإلقناع الشكلي واإلقناع الحقيقي
يمكن أن يكون اقتناع ال ََكت اآل ََك ياألفكََاك المعكوبََة
علي ظاهكيا أو شكليا ،وتحصل هْه الحالََة عنَ ما يجَ ال ََكت
اآل ك نفس مك ما على التظاهك يأن مقتن ياألفكََاك المعكوبََة
علي يسيب تعك ب إككاه ،أو لته يَ اجتمََاع أو اقتصََا ي أو
وظيف َ  ،أو عن َ ما يشََعك أن حيات َ أو حيََا مََن ل َ عالقََة يهََا
تتعك ل ل ك ،فمثال يتظاهك الموظت انَ اقتنَ ياألفكََاك التَ
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يعكبََها م َ يكه علي َ وق َ يقََوا يت ييقهََا ف َ العمََل وفََا مََن
العقويا الت يفكبها علي الم يك.
وتسكََ الوقَََاو أن األنظمَََة ال كتاتوكيَََة صاجتماعيَََا ،أو
سياسَََيا ،أو اقتصَ َا يا) تصَََا ك يَََاكا األفَََكا وقناعَََاتها،
وتك مها على قيول ياكاتها و قناعاتها ،أو فَ األقََل اك ََامها
على التظاهك يََأنها مقتنعََون يأفكاكهََا ،ولََيم هََْا فحسََب إنمََا
تفك عليها وب قناعاتها موب الت ييََق ونشََكها وفََا مََن
ا لعقويا القاسية الت تفكبها عليها وعلى من لهََا عالقََة يهََا،
ولْل قيل ق يما النََام علََى يََن ملوكهََا أي أن النََام يغيََكون
يََنها علََى وفََق يََن ملََوكها وفََا مََن الملََو أو معََا ف َ
الحصول على المكاسب وا متيازا من الملََو  .وأحيانََا يكََون
اقتنََاع الفََك مسقتََا يه َ ت مجاملََة  flatteringالََْي يقََوا يعمليََة
اإقناع أو التحايل علي  ،و ق أشاك الحق تياك وتعالى إلََى هََْه
الحالة ف قول َ وقَالَ
ب آ ِمنَُوا ِيالَِْي أُنَ ِز َل
َاوِفَةٌ ِمن أَه ِل ال ِكتَا ِ
ص)21
اك َواكفُ ُكوا آ ِ َكهُ لَعَل ُهَا يَك ِجعَُونَ . 
َ
علَى الِْينَ آ َمنُوا َوج َ الن َه ِ
فاو من م لقا وهو زاول محََال يََزوال
إن ا قتناع الشكل
األسياب الت فكبت .
أما ا قتناع الحقيق فيمثل إيمان المقتنَ يأهميََة األفكََاك
المعكوبة علي ف تحقيق نقلة نوعية تسها ف ت ويكه ،وتعميق
إيمان  ،وتقََويا سََلوك  ،وتحقيََق أه افَ صا قتصََا ية ،والنفسََية،
وا جتماعية) ،وإشياع ك يات  .وج يك ْككه إن القناعا الناتجََة
عن هْا النوع من اإقناع تيقى ف نفََم وفكََك المتلقَ يمََكوك
الوق وتجعل ي اف عنها يكل الوساول المتاحة ل حتى لو تعك
إلى اإككاه والته ي  ،ويق ا الحق تياك وتعََالى مثََا علََى هََْه
القناعا ف قول تعالى َ من َكفَ َك ِياَّللِ ِمن َيع ِ ِإي َمانِ ِ ِإ َمن أُك ِك َه
ص َ كاال فَعَلَ َي ِها
ان َولَ ِك َن َم َن َ
َوقَليُ َ ُ ُم َم َوِن يِ ِ
ش َ َك َم ِي َال ُكف ِك َ
األ َ
يم َ ِ
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َبَبٌ ِم َنَ ِ
ع ِظ َي ٌاص ،)22وق َ نزلَ هََْه اآليََة
عَ َْابٌ َ
َ َو َل ُه َا َ
َ
الككيمة يحق عماك ين ياسك عنَ ما جََا إلََى الكسََول محمَ 
قاوال يأن أككه على الكفك ياهلل  فا يكه الكسََول محمَ  أن
وت علي من ْل ما اا قلي مسمنا حقا وقناعات ثايتة.

ثانيا :اإلقناع بالترريب واإلقناع بالترهيب
يََتا اإقنََاع يالتك يََب تََاك يتقََ يا الحََوافز الما يََة
والمعنوية لآل ك يه ت تشجيع على قيََول األفكََاك والمماكسََا
الج ي  ،او يالتكهيب عن كيق أكََكاه اآل ََك يم تلََت الوسََاول
على قيول األفكاك والمماكسََا ويتحقََق ْلَ عنَ ما يمتلَ أحَ
األ َََكات الوسَََاول صا جتماعيَََة ،وا قتصَََا ية ،والسياسَََية،
والفككية) الت تمكن من أككاه اآل ك على قيول األفكاك واآلكا
المعكوبة علي  .وق است ا مص لح اإقناع القسكي أول مََك
من قيََل ا جََاك شََاين  Edgar Scheinفَ عََاا  1961فَ كاسََت
حََول تلقََين أسََك الحََكب الصََينيين معلومََا معينََة يه َ ت
إقناعها يها قسََكا .ويََك شََاين أن جََوهك اإقنََاع القسََكي هََو
إح اث تغييك فككي و سلوك يََاإككاه فَ فََك يكامََل وعيَ
وسليا عقليا ص.)23
وج يك ْككه أن القكآن الككيا يز ك ياآليا الت تك ََب
النام وتقنعها يبكوك اإيمان ياهلل ومالوكتَ وكتيَ وكسََل
واليوا اآل ك والق ك يكه وشكه والعمل الصالح والى جانب ْل
في آيا تنْكها يالعقويا الت يمكن أن يتعكبون لها ف ال نيا
تحََكا المعاصَ التَ
واآل ك إْا استمكوا عى قناعاتها الت
ت الت شكيعة هللا .
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ثالثا :اإلقناع المباشر واإلقناع رير المباشر
يحصل اإقناع المياشك عنَ ما تكََون عمليََة إقنََاع اآل ََك
يشََكل تلقََاو ون مواكيََة ،أو م َ اكا  ،أو تََأثيكا تسََتثيكه أو
تستفز فاعات  ،وتجعل متحيزا آلكاو وأفكاكه ،ومتمسكا يها يقو
مكايك أو عنا ا ،أو تأ ْه العز ياإثا ،أو لجهل ياألبكاك التَ
تلحق ي من كف األفكاك والمماكسا الج ي  .أما اإقناع يََك
المياشََك فيكََون ف َ الغالََب متواكيََا وتق َ ا فيَ األفكََاك للمتلقَ
يصوك يك مياشك من الل اإيحا ل يأهمية األفكََاك الج يَ
والفواو الت تتحقَق لَ منهََا وتتََك لَ حكيََة ات ََاْ القََكاكا
المتعلقََة يقيََول تلََ األفكََاك الج يََ أو كفبََها ون تََأثيكا
مياشك في .
إن أساليب اإقناع المياشك واإقناع يك المياشك متعَ
و يمكن حصكها م لقا ،وحسََينا أن نسََتعك فيمَا يََأت احَ
األساليب الت است م اإقناع يََك المياشََك فَ إقنََاع اآل ََك
لتغييك يانت والْي يظهك ف الفيلا الفكنس الََْي أنََتج فَ عََاا
 2006والمسمى فالسي إيكاهيا Mousieur Ibrahimف والْي يلعََب
في الممثل المصكي عمك الشكيت وك الي ولََة نظََكا ألهميتَ .
ويعك الفيلا كجال فَ ال مسََين مََن عمََكه يعََيف فَ إحَ
الم ن الفكنسية اسم إيكاهيا و يعمل ف كان ليي األ ْية وسَ
ح ف إح العماكا الت تسكن فيها عاولة يهو يََة ،وقَ كََان
لتلََ العاولََة أيََن اسََم صجََا ) لََ مََن العمََك سََيعة أعََواا،
اعتا جا أن يأت لمحل العا إيكاهيا يوميا لشكا الموا الغْاوية،
وكان ف كل مََك وعنَ كوجَ يسََتغفل العَا إيََكاهيا ويسََكق
ق عة شوكو ت  ،وف يوا ما نس جا أن يسكق ق عة شوكو تة
عن كوج فنا اه العا إيكاهيا وأ يكه يأن نسَ أن يأ ََْ ق عََة
الشوكو تة الت يأ ْها يوميا! أصيب جا يالكعب ألن كان يظن
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يأن العا إيكاهيا يعلا عََن سََكقت شََيوا ال وأ ََْ يناشَ العََا يََأن
يسامح وأ ْ يع ه يََأن يسََكق ق عََة شََوكو تة مََك أ ََك ،
فقََال ل َ العََا إيََكاهيا :ف تع َ ن يََأن تسََكق أي ش َ ف َ
حيات  ،و ْ كل يوا عن كوجَ ق عََة الشََوكو تة فهَ لَ ف
فوافق جا يفكم .ومََك السََنوا وأصََيح العََا إيَكاهيا يمثايََة
األب والص يق واألا لَجا اليهو ي الصغيك.
كان جا إْا تبايق من أمََك مََا أو واجهتَ مشََكلة يََأت
للعا إيكاهيا ويعك ل األمََك الََْي تبََايق منَ  ،في ََكج العََا
إيكاهيا كتايا من كج فَ المحََل ويسََلم لجََا وي لََب منَ أن
يفََََتح الكتََََاب كيفمََََا اتفََََق ويعيََ َ ه للعََََا إيََََكاهيا ليقََََوا
يقكا الصفحتين اللتين تظهكان ويع ْل يغلََق الكتََاب في ََكج
جا وق انزام هم وه أ يال .
توف العا إيكاهيا عن 67سنة وق يلغ جا آنْا 17سََنة
وقيل وفات تك صن وقا أليناو ووب ي ا ل الكتاب الََْي كََان
جا يكاه كلما زاكه ف المحل ووصى أينا ه يتسليم لجا الشََاب
اليهو ي يع وفات كه يََة لَ ! وقَ علََا جَا يوفََا العََا إيََكاهيا
عن ما قاا أينا العا إيََكاهيا يإيصََال الصََن وق لَ فحََزن حزنََا
ش ي ا فق كان العا إيكاهيا هو األنيم ل والمجيََك لَ مََن لهيََب
المشاكل.
ف يوا ما حصل مشكلة لَ جا فتْكك العا إيكاهيا ومعَ
ت ْكك الصن وق الْي تكك ل  ،فعا للصن وق وفتح وإْا ي يجَ
الكتاب الْي كان يفتح ف كل مك يزوك فيها العا ف محل ! فتح
جا صفحة ف الكتََاب فوجَ أن الكتََاب مكتََوب ياللغََة العكييََة
و هََو يعكفهََا ،فََْهب لزميََل تونسَ ل َ و لََب من َ أن يقََكأ
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صفحتين من هََْا الكتََاب ،فقكأهََا! ! فَْهل جََا مََن ممََا سََمع
وشعك يالكاحة ولْل سأل فمََا هََْا الكتََاب؟ف قََال لَ التونسَ
فهْا هو القكآن الككيا ،كتاب المسلمين!ف فك جا فوكيت أصيح
مسلماال؟ف فقال التونس فأن تن ق الشها وتتيَ الشََكيعة هللا التَ
ح ها القكآن الككياف فقال جا "أشهد أال إلااه إال هللا وأن محماادا
رسول هللا".
أسََلا جََا وا تََاك ل َ اسََما ال هََو فجََا هللا القكآن َ ف وق َ
ا تاكه تعظيما لهْا الكتاب الميهك وقكك أن يس ك ما يق لَ فَ
مََة هََْا الكتََاب الك َكيا ،ولََْل تعلََا القََكآن
هََْه الحيََا ف َ
وفهم  ،وف أح األيََاا فََتح القََكآن الكََكيا الََْي أهَ اه لَ العََا
إيكاهيا فوج ي ا ل كي ة العالا وعلى قاك أفكيقيا توقي العا
إيكاهيا وف األسفل ق ُكتي اآلية "أدع إلى سبيل ربااك بالحكمااة
والمواظة الحسنةف! فتني جا هللا وأيقن يأن هْه وصية من العََا
إيكاهيا ل فقكك تنفيْها ،ولْل ي أ ي عو إلََى هللا  فَ أوكويََا
حتََى أسََلا علََى يََ ه لََق كثيََك وصََلوا لسََتة آ ت يهََو ي
ونصكان .
تك جا هللا أوكويا وْهب ي عو هلل ف كينيََا وجنََوب
السو ان وأو ن ا وال ول المجاوك لها ،وأسلا على ي ه مََن قياوََل
الزولو وح ها أكثك من ستة ماليين إنسان .توفى جا هللا القكآنَ
مََة
يع أن يلغ من العمك  54سنة قبََى منهََا  30سََنة فَ
اإسالا وال عو هلل  ف مجاهل أفكيقيا وأسلا على ي ه الماليين
من اليشك ،وق توف يسيب األمكا الت أصايت ف أفكيقيا ف
سييل ال عو إلى هللا.
ولََا يقََت األم َك عن َ هََْا فق َ أسََلم أا جََا  ،اليهو يََة
المتعصية والمعلمة الجامعية والتكيوية يع سنتين مََن وفََا اينهََا
ال اعية  .أسلم وعمكها سيعون عاماال ،وكان تقول أنها أمب
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الثالثين سنة الت كان فيها أينها مسََلما تحاكيَ مََن أجََل إعا تَ
لل يانة اليهو يََة ،ولكنهََا ك ََا يكتهََا وتعليمهََا وقَ كتها علََى
اإقناع لا تست أن تقنع يالعو إلى يانتها يينما اسََت اع العََا
إيََََََََََََََََكاهياْ ،لََََََََََََََ َ المسََََََََََََََََلا يََََََََََََََََك
المتعلا أن يقن اينها يصوك يََك مياشََك ياإسََالا ويعلََق قليَ
ياإسالا.
ويعك الفيلا أن جا هللا القكآن اسََلا ن العََا إيََكاهيا
يلة سيعة عشك عاما لا يقل ل يا كافكف أو فيا يهو يف ،ولا يقل
ل حتى أسلا ،ولا يح ث عن ال ين أي اال و عََن اإسََالا و عََن
اليهو ية.
ينيغ أن نتمعن كيت تمكن شيخ كييك يك مََتعلا مََن أن
يقن اآل ك يصوك يك مياشك ويجعل يتك يانت و يانة آياوَ
ويت ْ اإسالا ينا ل ويس ك كل إمكانات ل مة اإسالا ،لتغييََك
قناعا اآل كين ف أوكيََا وإفكيقيََا وتحََويلها إلََى اإسََالا مََن
ال يانا الت كانوا عليها.
حكي يالجمي است اا أساليب شييهة ياألسََلوب اإنسََان
المت وك الْي است م العََا إيََكاهيا فَ إقنََاع جََا هللا القكآنَ
يأهمية اإسالا ي من إك امها على قيول األفكََاك والمماكسََا
يالقهك واإككاه ،فق أ فق أساليب اإكهاب والتكفيََك تمامَا فَ
إقناع اآل كين يأهمية اإسالا ،وليَ األمََك يقََت عنَ هََْا إنمََا
أسََا تلََ األسََاليب للمسََلمين ولإلسََالا وجعلََ اآل ََكين
ينظََكون إلي َ يأن َ يََن إكهََاب يقََوا علََى إكََكاه اآل ََكين ف َ
ال ول ف اإسالا.

منظومة املية اإلقناع
تتبمن عملية اإقناع جمي العمليََا الفككيََة والسََلوكية
الت يحاول فيهََا أحَ ال ََكفين التََأثيك فَ اآل ََك يهَ ت تغييََك
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أفكََاكه أو آكاو َ أو اتجاهات َ كلي َا ال أو جزوي َا ال وصََو إلََى تغييََك
سلوك عن كيق إقناع ياست اا أساليب إنسانية ،ويسك هْا أن
منظومة عملية اإقناع تتألت من:
 .1الم ال
 .2العمليا
 .3الم كجا
 .4ييوة العملية اإقناعية

أوال :المدخالت
تتألت م ال  inputsالعملية اإقناعية مََن المكسََل
والمسََتقيل receiverولكََل منهمََا اتجاهََا  ،وقََيا ،ومعتقََ ا ،
وأه َ ات ،و يََكا  ،إبََافة إلََى الكسََالة اإقناعيََة persuasive
 ،messageومع يا ييوة العملية اإقناعية .و فيمََا يََأت توبََيح
لهْه العناصك:
أ :المرسل
وهو الجهة الت تقوا يعملية اإقناع وق يكََون ش صََا أو
مجموعة أش اص ،وينيغ أن يكون المكسل مقتنعا أساسا يالفكك
أو الكأي أو السََلو الََْي يك ََب يإقنََاع اآل ََكين يَ ومسََتع ا
للقياا يهْه المهمََة حتََى وان ت لََب ْلَ منَ تقَ يا التبََحيا ،
وينيغ َ أن تتََوافك ف َ المكسََل حزمََة مََن الصََفا السََلوكية
والعلميََة والمعكفي َة منهََا :أن يحظََى يقيََول اآل ََكين ،ويتمت َ
يمصََ اقية عاليََة ،ويسََعى لتحقيََق أهََ ات إنسََانية مََن عمليََة
اإقناع ،وملتزا يالموبوعا التَ يسََعى إقنََاع اآل ََكين يهََا
قََو وعمََال ،وان تكََون أعمال َ تجس َ أقوال َ و يقََول مََا
يست ي فعل ليتحاشى مق هللا ومقَ النََام عمََال يقولَ تعََالى
َ كي َُك َمقتا ال ِعن َ َِ أَن تَقُولُوا َما تَف َعلُونَ ص.)24
sender
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وينيغ أن يكون من يقوا يعملية اإقنََاع قََا كا علََى فهََا
أهَ َ ات اآل َََك وحاجاتَ َ واهتماماتَ َ ومعتق اتَ َ  ،وان تحظَََى
الموبََوعا الت َ يتناولهََا ياهتمََاا اآل ََك ،وان يحسََن ا تيََاك
وق ومكان العملية ا قناعية ،ويكون قا كا على توبََيح أفكََاكه
يلغة يفهمها المتلق ويست اا أساليب مسثك في  ،وي ا ب النام
علََى قََ ك عقََولها ،و ييغََ مََن إقنََاع اآل ََكين يأفكََاكه و
مماكسات تحقيق مكاسب ما ية ومعنوية ومصالح ال اصة علََى
حسََاب مصََالحها ،وأن يتميََز ياإيثََاك ،عمََال يقول َ تعََالى 
صةٌ َو َمن يُوقَ ُ
شح نَف ِس ِ
َويُسثِ ُكونَ َ
صا َ
علَى أَنفُ ِس ِها َولَو َكانَ ِي ِها َ َ
ص)25
فَأُولَوِ َ هُ ُا ال ُمف ِل ُحونَ  ، وأن يكون مظهََكه منسََجما مَ ييوََة
العمليََة ا قناعيََة التَ يقََوا يهََا ،ولََْل يسكَ هللا  أن علََى
المسلمين أن يتزينوا عن ْهايها إلى المساج تعييكا عََن فََكحتها
يإيمانها ياإسالا ،ويشيك إلى هْا قول تعََالى َ يَا َي ِنَ آ َ َا ُ َُْوا
ِزينَتَ ُكا ِعن َ ُك ِل َمس ِج ص.)26
إبافة إلى ما تق ا ينيغَ أن يكََون القََاوا يعمليََة اإقنََاع
قا كا على نقل أفكاكه يإتقان ويت كج ف عكبها حسب أهميتهََا،
ويمتل الجكأ على ح الشيها والك على ا عتكابا و
تأ ََْه ف َ الحََق لومََة وََا ،ويشََيك إلََى هََْا قولَ تعََالى َ و
يَ َافُونَ لَو َمةَ وِاص.)27
و ي َ مََن مََنح المتلق َ فكصََة مالومََة لعََك أفكََاكه
واأل لة الت تسي ها وت عمها يكل صكاحة يه ت تفعيل وكه فَ
العملية ا قناعية ،ومعكفة كيفية التأثيك فيَ  ،وصََو الََى إقناعَ
يعَََ ا صَََحة أفكَََاكه يأسَََاليب تجعلَََ يشَََعك يَََالحكج أو
ال جل،ويتحقق ْل ل من ََالل توبََيح األبََكاك التَ تلحََق
يا ك ف حالة تمسك يأفكاكه الق يمة ،وف الوقَ ْاتَ يوبََح
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لََ ا لفواوََ التََ يمكَََن أن يحصََل عليهَََا إْا اقتنََ ياألفكَََاك
ال معكوبة علي وعمل على ت ييقها عمََال يقولَ تعََالى َ و َقَالُوا
اك ِتل َ أَ َما ِن ُّي ُها قُل هَاتُوا
ص َ
لَن َي ُ َل ال َجنةَ ِإ َمن َكانَ هُو اال أَو نَ َ
صَا ِ قِينَ ص ،)28وعليَ أن يبََيق صَ كه و
يُكهَانَ ُكا ِإن ُكنتُا َ
يغبب إْا كْي ال كت اآل ك أو استهزأ ي  ،وق أشََاك القََكآن
الككيا إلى أن هللا  كان يعلا أن الكسول محم ا  كان يبََيق
ص كه من الْي كان يسمع من الكفاك والمشََككين ،ويظهََك هََْا
ب ُ
ص ُك َ ِي َما َيقُولُونص .)29
ف قول َ ولَقَ نَعلَ ُا أَن َ َي ِ
يق َ
إبافة إلى ما تق ا ينيغ أن يحسن من يقوا يعملية اإقناع
لمن يس إلي ان القا من إيمان يان هللا يحب المحسنين ،وتأكي ا
من على ان على لق حسن ف القول والعمل ،وأن يكََون ه فَ
من إقناع اآل كين ك المفاس مََا ظهََك منهََا ومََا ي ََن وجلََب
المناف ف بو ما يكب هللا  وكسول لك يكون يمنأ عن
شَ َك َم ِيَال ُكف ِك
بب هللا الْي أشاك إلي قولَ تعََالى َ ولَ ِكَن َمَن َ
ع ِظي ٌاص.)30
عَْابٌ َ
ببٌ مِنَ َِ َولَ ُها َ
ص كاال فَ َعلَي ِها َ َ
َ
ويتعََين علََى مََن يقََوا يإقنََاع اآل ََكين أيبََا أن ي لََب
المعونة من هللا ليتمكن من إنجاز المهمة الت يقوا يهََا يكفََا
عالية متأسيا يْل يموسى عن ما لََب مََن هللا  أن يشََكم
ل ص كه ويش عب ه يأ ي قيل أن يْهب إقناع فكعون يأهميََة
اإيمان ياهلل والعمل على وفق أحكام  ،ويسك هْا قولَ تعََالى
عقَ َ ال ِمَن
ب اش َكم ِل
ص ِكي َويَ ِسَك ِلَ أَمَ ِكي َواحلَُل ُ
قَا َل َك ِ
َ
َاكونَ أَ ِ اشَ ُ
سانِ يَفقَ ُهوا قَو ِل َواج َعل ِل َو ِزيكاال ِمن أَه ِل ه ُ
ِل َ
ص)31
يِ ِ أَز ِكي َوأَش ِكك ُ فِ أَم ِكي. 
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ب :الرسالة االقنااية
ينيغ أن يكون موبوع الكسالة ا قناعية مح ا يصوك
وابََحة و قيقََة ،ويقَ فَ حَ و أحكََاا هللا  فَ المعََامال
والعيا ا  ،ويتناول جوانب لها عالقة يالمتلق  ،ويسته ت تحقيََق
أه اف ومصالح فَ الَ نيا والَ ين ،و يَ أن يتميََز يالوبََوم،
والتشََويق ،وإثََاك انتيََاه المسََتقيل واهتمامََ  ،ويشََي ك ياتََ
وحاجات َ المشََكوعة ،ويََتا عكب َ يأسََاليب تسََها ف َ تمكََين
المتلق من فها موبوع الكسالة واستيعايها يأقل ق ك من العنََا
والوق والكلفة ،وأن يكون م عما ياألمثلة واأل لة واليكاهين الت
يس العاقل إ قيولها واإيمان يها.
ج :المتلقي
يفبل أن يكون المتلقَ مََن المهتمََين يموبَوع عمليََة
اإقناع ومن المسهلين لمناقشة ْل الموبوع نفسََيا ،واجتماعيََا،
وثقافيا ،واقتصا يا ،ويتمت يثقة عالية يالنفم وياآل كين ،ويحتكا
الكأي والكأي اآل ك و التع ية ،ول يَ ك يََة فَ ت ََويك أفكََاكه
وسََلوك  ،ولََيم ل يََ أحكََاا مسََيقة تََكف محتََو الكسََالة
القاومين يالعملية ا قناعية.
ا قناعية الموجهة إلي أو تكف

ثانيا :العمليات
تتبمن العمليا  processesف منظومة العملية ا قناعية
المتعلقة يإع ا
جمي ا ألنش ة الت يقوا يها المكسل ف المجا
الكسالة وتوصيلها إلى المستقيل ،وتتبََمن كََْل األنشَ ة التَ
يقوا يها المستقيل عن ما يستقيل الكسالة ا قناعية يه ت استيعايها
ومعكفة تأثيكاتها في .
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ثالثا :المخرجات
تمثل التغييكا الت تح ث ف آكا وسلو المستقيل
الم كجا الم لوب تحقيقها من العملية ا قناعية ،ولْل فان
كفا العملية ا قناعية ف تحقيق األه ات الم لوية منها يمكن
قياسها من الل معكفة مق اك التغييك المتحقق ف آكا المستقيل
وسلوك يسيب تل العملية.

رابعا :بيئة العملية االقنااية
تتا العملية ا قناعية ف ييوََة يالغََة التعقيَ ولهََا تََأثيكا
المتعلقََة يتيََا ل اآلكا
كييك ف المكسل والمتلق فَ المجََا
و األفكََاك والمشََاعك ،وفهمهََا واسََتيعايها مََن قيََل المسََتقيل،
وإح اث التغييك الم لوب ف آكاو وسلوك  ،وتتألت ييوة العمليََة
ا قناعيَََة مَََن المتغ يَََكا ا قتصَََا ية والثقافيَََة والسياسَََية
وا جتماعيََة وا لعلميََة والتقنيََة التََ تََتا فََ إ اكهََا العمليََة
ا قناعيََة ،ويعََك الشََكل كقََاص )2عناصََك منظومََة العمليََة
ا قناعية.
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شكل رقم()2
عناصك منظومة العملية ا قناعية
الم ال

المكسل

العمليا

الم كجا

استقيال الكسالة
ا نتياه

الكسالة
المتلق

ا ستيعاب

تغييك
آكا
وأفكاك
ومماكسا
وسلو

القيول

ييوة العملية ا قناعية
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المتلق

خصائص املية اإلقناع
.1
.2
.3
.4
.5

تتميز عملية اإقناع يال صاوص اآلتية:
إن عملية اإقناع عملية ْهنية معق تسََته ت التََأثيك فَ
عقََل اآل ََك أو عوا فََ لحملََ علََى ا قتنََاع ياألفكََاك
واآلكا المعكوبة علي .
يمثل اإقناع أح أشكال ا تصال الت تسته ت التأثيك فَ
آكا المتلق  ،ومواقفَ  ،واتجاهاتَ  ،وسََلوك  ،ومعتق اتَ ،
وقيم .
تت لب عملية اإقناع فهما مشتككا لموبََوع اإقنََاع مََن
قيل المكسل والمتلق ص.)32
تحقََق العمليََة ا قناعيََة أه َ افها فََ إحََ اث التََأثيك
والتغييك الم لََوب فَ المتلقَ مََا لَا يكََن هنََا تفاعََل
إيجاي متيا ل يين ويين المكسل.
تست ا فيها أساليب اإككاه
إن عمليا اإقناع الحقيق
والقسك.

اوائق اإلقناع
لق من هللا على يعَ األفََكا وحيََاها نعمََة الييَان
وق ك التأثيك ف اآل كين لكن هْا يعن أن مهاك اإقناع حكك
عليها ون يكها ،فمن نعا هللا  على جمي النام أن يإمكانها
اكتشات مََواهيها الش صََية فَ اإقنََاع وت ويكهََا عََن كيََق
التعلا والت كيب المستمك ،ويسك هْا أن اإقناع علا وفََن يصَقَل
يََالعلا والمماكسََة ،ولكََن مََ كََل ْلََ تواجََ عمليََا إقنََاع
اآل كين ياألفكاك والسلوكيا عواوق ع يَ تحََول ون تحقيََق
األه ات الم لوية منها ،ومن تل العواوق ما يأت :
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.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

.10

أثي الواق أن تغييك آكا وأفكاك األفكا ياست اا أساليب
اإكََكاه يكََون مسقتََا ،فََاألفكا المك مََون علََى تغييََك
أفكاكها وأكاوها وسلوكها سََيعو ون إلََى مََا كََانوا عليَ
يمجك زوال اإككاه الْي أك مها على ْل التغييك.
يصََعب إقنََاع األفََكا ياألفكََاك والمماكسََا الج ي َ إْا
كَََانوا متمسَََكين يشَ َ يَََ كاوها ومماكسَََاتها السَََايقة
ويعتق ون أن التغييك يلحق يها أبكاكا ما ية ومعنوية.
يََكف األفََكا األفكََاك والمماكسََا الج يََ مكََايك
و إصكاكا علََى أنهََا علََى صََواب و يََكها علََى ال ََأ
حتى لو كانوا يعلمون علا اليقين أنها على أ.
ت فق عملية اإقناع ف تحقيق األه ات الم لوية منها إْا
كََان إيمََان المغيكصيالكسََك ) ياألفكََاك والمماكسََا التَ
ي عو اآل كين لالقتناع يها ليم يالمستو الْي يمكن مََن
إقناع يكه يها صفاقد الشيء ال يعطيه).
ا تياك أسلوب يك مالوََا إقنََاع اآل ََكين أو عَ ا تََوفك
المناخ المالوا للقياا يعملية اإقناع.
الفشل فَ تََكويج األفكََاك الج يَ أو عَ ا تهيوََة األفََكا
نفسيا ستقيالها أو ا الع عليها.
إن كثك األفكاك واآلكا المق مََة للمتلقَ قَ تحَ ث ل يَ
إكياكا و تمكن من استقيالها وفهمها وا قتناع يها.
تكََون عمليََة إقنََاع المتلق َ المعت َ يكأي َ صََعية ج َ ا،
وتتعاظا تل الصعوية إْا كان جاهال جهال مككيا.
انع اا الثقة يين المكسل والمتلق يتسََيب فَ فشََل عمليََة
اإقناع أو يجعلها صعية أو مستحيلة.
بعت ثقافة التعاون المتيا لة يين المكسل والمتلق .
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متطلبات تطوير املية اإلقناع
تعتم كفا عملية اإقناع على معكفََة ش صََية المسََتقيل
وقيم واحتياجات مكتية حسب أهميتها من وجهة نظكه ،وأسََاليي
ف الوصول إلََى أه افَ  ،والغايََة مََن إقناعَ ياألفكََاك الج يَ ،
وكيف ية مواجهة المعاكبة المحتملة .وفيما يََأت المت ليََا التَ
تسها ف ا كتقا يعملية اإقناع إلى المستويا الت تساع علََى
تحقيق األه ات الم لوية منها يكفا :
 .1ينيغَ أن تن لََق عمليََة إقنََاع اآل ََكين مََن المشََتككا
معها يه ت تشََجيعها علََى توسََي تلَ المشََتككا إلََى
المسََتو ال َْي يسََها ف َ إنهََا المشََكال الت َ سََييها
ا تالت القناعا وصو الى تو ي أواصََك العالقََا
معها.
 .2ا يتعا عن الج ل والتحَ ي واتهََاا نوايََا ال ََكت اآل ََك
يسََتفز ويسََتجم كََل إمكاناتَ للَ فاع عََن نوايََاه
لك
ي اف المكََايك والعنََا والعََز يََاإثا عمََال يقولَ تعََالى
األث ِا فَ َحس َيُ ُ َج َه َن ُا
َ أَ َ َْت َ ُ ال ِع َز ُ ِي َ ِ
َ و ِإَْا ِقي َ َل َل َ ُ ات َ ِ
ق َ
ص)33
م ال ِم َها ُ
َولَيِو َ
 .3است اا جمي الوساول الممكنََة للتََكويج لألفكَاك الج يَ
قيل المياشك يإقناع اآل كين يها.
 .4التككيز على توبيح األفكاك األساسية ف عملية اإقنََاع
ي قََة ووبََوم و موبََوعية ،وا يتعََا عََن اإسََهاب
وا تصاك.
 .5ا هتماا ي كا المتلق ومالحظات ومنح الفكصََة الكافيََة
ليكون هو أول من يقوا يعك أفكاكه يال كيقََة المالومََة
ل  ،وا يتعا عن تسفي آكاو  ،وييين القََكان الكََكيا كيََت
أن إيكاهيا  منح النمكو الفكصة ليتكلا أو يهَ ت
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معكفة أفكاكه وحجت وا تياك األسلوب المالوا للََك عليَ
و ح حجت  ،ويشيك إلى هْا قولَ تعََالى أَلََا تََ َك ِإلََى
َ ال ُمل َ ِإْ قَا َل ِإي َكا ِهي ُا
يا ِف َك ِي ِ أَن آتَاهُ ُ
الِْي َحاج ِإي َكا ِه َ
َك ِي َ الِْي يُح ِي َوي ُِمي ُ قَا َل أَنَا أُح ِي َوأ ُ ِميَ ُ َقَا َل ِإيَ َكا ِهي ُا
ب
ق فََأ ِ يِ َهَا ِمَنَ ال َمغَ ِك ِ
َ يَأتِ يِالشم ِم مِنَ ال َمشَ ِك ِ
فَإِن َ
َ َيه ِي القَو َا الظا ِل ِمينَ ص ،)34وكْل
فَيُ ِه َ الِْي َكفَ َك َو ُ
فعََل موسََى  عنََ ما مََنح السََحك فكصََة عََك
سََحكها علََى النََام ،ويسكَ هَْا قول َ تعََالى َ قَالُوا َي َا
سى ِإما أَن تُل ِق َ َو ِإمَا أَن ن َُكَونَ أَو َل َمَن أَل َقَى َقَا َل َيَل
ُمو َ
صَيُّ ُها يُ َيَ ُل إِلَيَ ِ ِمَن ِسَح ِك ِها أَن َهَا
أَلقُوا فََإَِْا ِح َيَالُ ُها َو ِع ِ
تَس َعىص.)35
 .6التعييكعن اإعجاب ياألفكََاك واأل لََة والمعلومََا التَ
يقَ مها ال ََكت اآل ََك والت َ يمكََن توظيفهََا فَ تحقيََق
األه ات الم لوية من عملية اإقناع.
 .7الي يتفني الحجج األبعت لآل ك يصوك حاسمة يه ت
تهيوت للت ل عن الحجج األ ك ون أن يشعك يالحكج.
 .8يع تجاهل يع مالحظا اآل ك أو ع ا الك عليهََا فَ
من أفبل الوساول الت تسها فَ تشََجيع
يع الحا
على ع ا التككيز على تل المالحظا .
 .9تحليل المعاكبة واإع ا لمواجهتها يكفا  ،واإجاية عن
تسََاس تها يصَََوك قيقََة و وابَََحة ،وا سََتفا مَََن
انتقا اتها ،وتعميق الثقة المتيا لة معها.
 .10اسَََت اا أفكَََاك وآكا ومماكسَََا مكجعيَََة المتلقَ َ
 referent group of receiverف العملية ا قناعيََة يسََها فَ
تحفيزه لالقتناع ياألفكاك واآلكا والمماكسا المعكوبََة
الت َ يكََون المتلق َ ملتزمََا
علي َ  ،اصََة ف َ الحََا
يمكجعيت  ،فمثال تكون عملية إقناع ال ييب يأهمية الَ وا
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الج ي أسهل إْا أيقن أن اللجنة العلميََة فَ نقايََة األ يَا
الت ينتم إليها ق تحقق من كفا ْل ال وا .
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الفص السادس

منظومة المنهج اإلسالمي
أشللرق

أنََواك اإسََالا لتيََ البََال

والجهالََة

والعيا ا التَ يالغَ فَ األشََكال والمظََاهك وال قََوم حتََى
صََاك إصََكاكا وأ ََال وكهيانيََة ،أو تمََا فََ التحََكك
وا نحالل والتسيب والتََك ص حتََى كجَ مََن األحكََاا التَ
السماوية ،إبََافة إلََى الجاهليََة التَ كانَ
جا يها الكسا
تمعن ف الكفك والمماكسا الالإنسانية ف جمي المجا .
وق ظهك اإسالا وس تل الظكوت المعق منهجا ثوكيا
تحتكا
معاكبا لكثيك مما كان ساو اف ومألوفاف من قيا وعا ا
عقل الفك و اقات و تبمن حقوق  ،فأ ْ علََى عاتقَ تقََوي
وه ا عاوا النظاا الق يا وشكع يينا نظاا ج ي قاوا على أسََام
اإيمان ياهلل كيََا لجميَ الكاونََا  ،وأن اإنسََان أفبََل الكاونََا
وأككمها ،وق وهي هللا نعمة العقل والقو  ،وجعلَ ليفََة لَ فَ
األك  ،وس ك ل جمي الم لوقا  ،واكتبََى لَ اإسََالا ينََا
لتنظيا عيا ات ومعامالت وحفظ حقوق  ،ت ييقا لقول تعالى َ و َمن
يَيتَ َ ِغ َيََ َك اإسََالا ِين َا ال فَ َلََن يُق َي َ َل ِمن َ ُ َو ُه َ َو ِف َ اآل ِ َ َك ِ ِم َنَ
َاس ِكينَ  ص.)1
ال ِ
واإسالا هو آ ك ال يانا السََماوية وهََو ناسََخ لمََا قيلَ
م َن األ ي َان وجََا للنََام كافََة ف َ مشََاكق األك ومغاكيهََا،
وليم حصكا على شعب ون شعب ،أو قوا ون قوا ،ويسك هْا
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ام َي ِشيكاال َونَِْيكاال َولَ ِكن أَكثَ َك
سلنَا َ ِإ َكافةال ِللن ِ
قول تعالى َ و َما أَك َ
ام يَعلَ ُمونَ ص.)2
الن ِ
ويه ت اإسالا إلََى تحقيََق العَ ل والمسََاوا يََين النََام
ون تمييز يين بعيت وقوي ،و ن وفقيك ،وشََكيت ووبََي ،
و فكق في يين النََام إ علََى أسََام التقََو و اعََة هللا ،
ام ِإنا َ لَقنَا ُكا ِمَن َْ َكَك َوأُنثََى
ويسك هْا قول تعالى َ يا أَيُّ َها الن ُ
َو َجعَلنَا ُكا ُ
َ
شعُويا ال َوقَيَاوِ َل ِلتَعَ َ
اكفُوا ِإن أَك َك َم ُكا ِعن َ َِ أَت َقَا ُكا ِإن َ
ص)3
يك. 
ع ِلي ٌا َ ِي ٌ
َ
وقََ فََك هللا  علََى النََام العيََا  ،يهََ ت تهََْيب
أ القهََا ،وتنميََة العالقََا ا جتماعيََة ييََنها ،وبََمان تعََاونها
على اليك والتقو  ،وتوظيت المواك المتاحََة لهََا فَ المجََا
الت تحقق يك العيا واليال  ،ووب أحكاما تناول تنظيا جمي
المتعلقة يالمعامال يََين األفََكا علََى أسََام الع الََة،
المجا
اقة لها ي  ،وحثها على
والمحية ،والتيسيك ،وع ا تكليفها يما
القياا يجمي األعمال الصالحة الت تسها ف تحقيق أه افها علََى
وفق شكيعة هللا .
ويسََل هََْا الفصََل األبََوا علََى منظومََة المََنهج
اإسالم فيح مفهوا اإسالا ،وأككان ت ويوبح أه اف  ،وييين
مصََا ك المََنهج اإسََالم  ،ويوبََح مكونََا منظومََة المََنهج
اإسالم و صاوص ألن التفاو يع من يََين أهََا المعََامال
الت يقوا يها جمي األفكا  ،ولََْل يَ مََن ت ييََق أحكََاا هََْا
المنهج القويا فَ إ اك جميَ المفاوبََا ومََا يسََفك عنهََا مََن
اتفاقا تسته ت إن ها ال الفا يين األ كات المتفاوبة وتح ي
ا لتزاما المتقايلة يينها.
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مفهوم اإلسالم
تعََكت معََاجا اللغََة العكييََة كلمََة اإسََالا يأنهََا ا نقيََا
وا متثال ألمك اآلمك ونهي ون اعتكا  ،والمعنى العاا لكلمََة
اإسالا هو ا نقيا التاا لل ََالق يالتوحيَ وال اعََة واليََكا مََن
الشك وأهل  ،وهو تسليا كامل من اإنسان ف كل شََسون حياتَ
هلل  ،وق َ سََم ال َ ين اإسََالم يهََْا ن المسََلا ينقََا لكيَ
ويلتزا يأحكام ف العيا ا والمعامال  ،أما اص الحا فاإسالا
هو ا متثال وا نقيا للكسالة السماوية الت أنزل علََى الكسََول
محم  والمكلََت يتيليغهََا للنََام كافََة ،و عََوتها لإليمََان يَ ،
وتبَََمن كَََل مَََا يتعلَََق يتنظَََيا الحيَََا ا فَََكا العقاو يَََة،
والتشكيعية ،واأل القية وأكس أسسا تناول تنظََيا العالقََة يََين
الفََك و الق َ  ،ويين َ ويََين ْات َ  ،ويين َ ويََين اآل ََكين وسََاوك
الم لوقا من أجل يك جمي األفكا و تعميك اليال ص ،)4و يظهك
هْا ف قول تعالى ِ إن ال ِينَ ِعن َ َِ اإسالاص.)5
ويعكت اإسالا أيبا يأن الشكيعة أو المنهاج الْي أوحى
ي هللا تعالى إلى الكسول محم  ،ويتجلى هََْا فَ قولَ تعََالى
علَى ش َِكيعَة مِنَ األَم ِك فَاتيِع َها َو تَتيِ أَه َوا َ الِْينَ
ثُا َجعَلنَا َ َ
ص َكا ِ ُمستَ ِقيما ال فَات ِيعُوهُ َو
يَعلَ ُمونَ ص ،)6وقول تعالى َ وأَن َهَْا ِ
سََيِي ِل ِ َْ ِل ُكََا َوصََا ُكا ِي َ ِ لَعَل ُكََا
تَتيِ ُعََوا ُّ
السََيُ َل فَت ََفََكقَ يِ ُكََا َ
ع َن َ
تَتقُونص ،)7ويتيين مما تق ا أن اإسالا يتكون من شعيتين هما:
 .1العقي
 .2الشكيعة
أوال :العقيدة
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وتتعلق ياإيمان يوح انية هللا تعالى وق كت على كل شَ ،
وي لب فيها من اإنسان اإيمان ياهلل إيمانا م لقاف يكقى إلي
الش و تسثك في الشيها  ،وا لتزاا يإحكام  ،وتتبمن العقيَ
اإسالمية األسم والميا ئ المتعلقة يال الق عز وجل والنيو وما
أ يك ي األنييا و الكسل من األموك الغييية مثل المالوكة واليعث
واليوا اآل ك و يكها من األموك الت أ يك يها الكسل ينا اال على
ما أوحى هللا عز وجََل إلََيها ومََن ثََا عََوا النََام إلََى اإيمََان
الجازا يها م اعتقا يي الن كل مََا ي الفهََا .ويَ ل فَ مفهََوا
العقي كل ما يتعلق ياهلل  وكل ما أ يك ي عن نفس  ،ومالوكت
وكتي وكسل واليوا اآل ك والق ك يكه وشكهص.)8
ثانيا :الشريعة
تعن الشكيعة ف اللغة الموبَ الََْي ينحَ ك إلََى المََا
من  ،واص الحا تعن الشكيعة مََا شََكع هللا لعيََا ه فَ العقاوَ
والعيا ا واأل الق والمعامال ونظا الحيا ف جميَ مجا تهََا
يه ت تحقيق سعا النََام فَ الَ نيا واآل ََك  ،وسََمي شََكيعة
ألنها يقص ويلجأ إليها ،كما يلجأ إلََى المََا عنَ الع ََف ،ومنَ
قول تعالى ثا جعلنا على شكيعة من األمك فاتيعهاص ، )9وقول
عةال َو ِمن َهاجََا الص ،)10والشََكعة
تعََالى ِ ل ُكََل َجعَل َنََا ِمََن ُكا ِشََك َ
والتشكي هو ما يسن من األحكااص.)11
وتتناول الشكيعة تنظيا العيََا ا والمعََامال  ،وتتبََمن
األحكاا التَ شََكعها هللا سََيحان وتعََالى لتنظََيا عالقََا الفََك
ياهلل ،والمجتم  ،والحيا  ،والكون ،على وفََق مََا وك فَ القََكآن
الكََكيا ،ومقاصََ الشََكيعة هََ مسََة :حفََظ الََ ين ،والعقََل،
والمال ،والنفم ،والعك  ،وهْه المقاص ال مسة ه لمصََلحة
الفك والمجتم .
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ويسك مََا تقَ ا أن مهمَة اإسََالا تقتصََك علََى تنظََيا
عالقة الفك يََاهلل تعََالى مََن ََالل العيََا ا فحسََب يََل تتنََاول
أيبََاف تنظََيا العالقََا يََين أفََكا المجتم َ مََن ََالل األحكََاا
والقواعََ التََ وبََعها لتنظََيا جميََ المعََامال  ،والحقََوق،
وا لتزاما يين األفكا  ،والت تميز يقايليتها للت ييََق فَ كََل
زمان ومكانص. )12

أركان اإليمان
يقوا ا إسالا على األككان اآلتية ،ويتعين على المسلا
اإيمان يها جميعا:
 .1اإيمان يوح انية هللا  واإيمان يأن وح ه ال الق الم يك
صتوحي َ الكيوييََة) وأن َ وح َ ه المسََتحق للعيََا صتوحي َ
اإلوهيََة) وأن ل َ كََل صََفا الكمََال ول َ كََل األسََما
الحسََنى صتوحيََ األسََما والصََفا ) ،ويسكََ اإسََالا
وح انية هللا  وتنزه وهو الصم الْي لا يل ولََا يولَ
و شكي ل ف المل وليم كمثل ش سََيحان وتعََالى
ت ككََ األيصََاك وهََو يََ ككها ،ولََ ملََ السََموا
واألك وما يينهما وما تحتهما.
 .2اإيمان يالمالوكة هََو ا عتقََا الجََازا يََأن هلل  مالوكََة
موجو ون م لوقَون مََن نََوك ،وأنهََا يعصََون هللا مََا
أمكها ويفعلون ما يسمكون.
 .3اإيمان يجمي الكسل الْين أكسلها هللا  ون تفكيََق أو
تمييز يينها.
 .4اإيمان يالكتب السماوية التَ أنزلهََا هللا  علََى أنيياوَ
وكسل  .وقَ وك ْكََك الكتََب اآلتيََة فَ القََكآن الكََكيا:
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صحت إيكاهيا ،والزيوك ،والتََوكا  ،واإنجيََل ،والقََكآن
الككيا.
 .5اإيمان ياليوا اآل ك ومعناه اإيمان يكََل مََا أ يََك يَ هللا
 الكسول محم ا  مما يكون يع المو من فتنة القيك
وعْاي ونعيم  ،والنشوك ،والحشك ،والحساب ،والميزان،
والحو  ،والصكا  ،والشفاعة ،والجنة والناك.
 .6اإيمان يالق ك يكه وشكه ،وأن كل مََا فَ الوجََو مََن
يك وشك فهو يتق يك هللا سيحان وتعالى.
أركان اإلسالم
يقوا اإسالا على مسة أككََان ،و يصََح إسََالا المََك
إن لا يقا يها ،وهْه األككان ه :
 .1الشها  :وه أن يقك اإنسان أن معيو ف هََْا الكََون
يك هللا و الق لهْا الكون إ هو ،وأن محم ا هو عيَ
هللا وكسول  ،ويأ ْ من الكسََول محمَ  مََا أمََك يَ أن
يس ْ ويمتن عما نهى عن .
 .2الصال  :يتعين علََى المسََلا أ ا الصَلوا ال مََمت وأن
ت لص الصال هلل وح ه سواه .والصال ه الصلة يََين
الم لوق وال الق ,فإْا ق عها العي انق ع صلت ي القَ .
والصال عمو ال ين إن قيل قيل ما سواها وإن ك ك
ما سواها.
 .3الزكا  :حصة مق ك من المََال فكبََها هللا  يسََتق عها
المسلا كل عاا من أموال الت يحول عليها الحول يعَ أن
يقت ََ حقََوق الغيََك مََن تلََ األمََوال ،وتََ ف الزكََا
للمستحقين الْين سماها القكآن الككيا .ويسها فَ الزكََا
ف إعانة أولو المحتاجين وف الوق ْات تنم العالقا
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ا جتماعيَََة يَََين أفَََكا المجتمَ َ مَََن َََالل التكافَََل
ا جتماع .
 .4الصياا :يتعين على كل مسلا يالغ معافى أن يصََوا شََهك
كمبان عن األكل والشكب و ييتع عن كل ما يككه هللا
 كالكْب والسكقة وشََتا اليشََك والنظََك إلََى أجسََا ها
للمتعة ،ويي أ الصياا من الفجك وحتى مغيََب الشََمم فَ
شهك كمبان ،ولْل فان من يصوا عََن اآلكَل والشََكب
ينيغ أن تصوا جواكح أيبا.
 .5الحج :فك هللا  حج المسََج الحََكاا علََى كََل مسََلا
يالغ ،قا ك على تحمل تكاليت الحج مك واح على األقََل
لمن يست ي أن يس ي هْه الفكيبة.

أهداف اإلسالم
جا اإسالا يأه ات إنسانية وابحة و قيقة ،ليم فيهََا
و مو  ،وتق جميعها بمن إمكانََا الفََك والجماعََة ،و
يوج فيها ما يصعب على اإنسان إ كاك أو فهم أو يشََق عليَ
مََن قيََل هللا العلَ العلََيا الََْي يكلََت
تحقيق  ،ألنها ق ح
النام إ ف حَ و اقََاتها وإمكانََاتها ،وقَ يعََث هللا الكسََول
محم ا  ليكون ميشكاف يتل األه ات وموبحاف كيفية تحقيقهََا
حتى يكون للنام على هللا حجة ،ويمكن تل يص أهَ ات الَ ين
اإسالم كاآلت :
 .1يمثل اإنسان ليفة هللا  وق وهيَ القََو ونعمََة العقََل
وسََ ك لََ كََل مََا يمكََن أن يسََها فََ تحقيََق أه افََ
المشكوعة على وفق شكيعة هللا .
 .2ا كتقا ياألفكا من العقاو الوثنية إلى العقاوَ الوح انيََة،
وعيا هللا  وح ه.
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يتعامل اإسالا م اآل ك الْي يوالي علََى أنَ عَ و
ل  ،إ إْا أعلن الحكب علي  .إنمََا يتعامََل معَ علََى أنَ
ميتغاه وه ف الْي يكي أن يصََل يَ ومعَ إلََى مسََتو
مكموق ف الحيا العزيز الككيمة.
كف العا ا والتقالي الساو ف المجتم والقاومة على
الظلا ،وإياحة الفواحف ،والتنايز ياأللقاب ،وال يقية ،ووأ
الينََا و يكهََا مََن األنمََا السََلوكية الت َ تََس ي إلََى
تمزيق المجتم وتعميق الت لت في .
تحََكيا جميَ األنشَ ة والمماكسََا ا قتصََا ية القاومََة
علََى ا حتكََاك ،والثََكا يََك المشََكوع ،و يكهََا مََن
المماكسا ا قتصا ية الت تس ي إلََى تكَ يم الثََكوا
يي فوََة قليلََة مََن أفََكا المجتمَ  ،ومََن أهمهََا الكيََا فقَ
حكم لَ وكه فَ تهَ يا كيََان المجتمَ وتقَو ينيانَ ،
وحمََل علََى المََكايين يََإعالن الحََكب مََن هللا تعََالى
وكسول على كل من يتعامل يالكيا أو يق ا علي .
إقامة مجتم تسو ه المحية والتعاون ،إْ يسمن يأه ات
اإسالا من يحب أل ي ما يحََب لنفسَ  ،ويعاونَ علََى
اليك والتقو على وفق شكيعة اإسالا.
فك على األ نيا ف الزكا والص قا يه ت القبا
على الفقك ف المجتم .
تحكيك اإنسََان مََن العيو يََة ،وحفََظ حقوقَ فَ الَ ين،
والعك  ،والمال.
تشجي العلا والعمل ،نظكا ل وكهما فَ ا كتقََا يََأفكا
إلى األفبل ،ولْل يع العلا
المجتم ف جمي المجا
والعمََل فكيبََتين علََى كََل مسََلا فََ حََ و اقاتََ
وإمكانات .
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لق َ جََا أه َ ات اإسَالا لتزكيََة األنفََم وت هيكهََا،
وتوفيك ال مأنينة للفك  ،ولت كج النام من الظلمَا إلََى النََوك،
وته ي للتَ هَ أقََوا وأفبََل للفََك والجماعََة فَ كََل زمََان
ومكان ،وتسها ف تليية حاجا األفكا الما ية والكوحية ،وتحقق
الع الة والمساوا  ،وتساع على تنميََة الََكواي ا جتماعيََة علَى
وفق أسم تقوا على التعاون على اليك والتقََو  ،والموازنََة يََين
مصََالح الفََك ومص َالح الجماعََة ،ولََْل يع َ ال َ ين اإسََالم
سَلنَا َ ِإ
كحمة للنام كافََة ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى َ nو َمَا أَك َ
َكح َمةال ِلل َعالَ ِمينَ ص.)13

خصائص أهداف اإلسالم
تتميز أه ات اإسالا يال صاوص اآلتية:
 .1إنها أه ات إستكاتيجية تنته يعصََك معََين ،إنمََا تمتَ
لتشََمل كََل الحقََب الزمنيََة وإلََى حََين يََكث هللا األك
ومن عليها.
 .2إنها أه ات موجهة إلى كل النام ،ويسك هْا قول تعََالى
ام َي ِشَيكاال َو َنَِْيكاال َولَ ِكَن أَكثََ َك
سلنَا َ ِإ َكافةال ِللنَ ِ
َ و َما أَك َ
ص)14
الن َ ِ
ام يَعلَ ُم َونَ  ، وقول َ ومََا أكسََلنا إ كافََة
للنََامص ،)15وقول َ وأكسََلنا للنََام كسََو ص .)16أمَا
األنييََا الََْين سََيقوا ظهََوك اإسََالا فقَ كانَ
كسا
اصة يأقوامها ،وق أ يك عن ْل الكسول محم  ف
قول فوكان النيَ ييعََث إلََى قومَ اصََة ،ويعثَ إلَى
النام عامةف.
 .3إنها أه ات يصعب على األفكا تحقيقهَا ،ويتيََين ْلَ
َ يِ ُك ُا اليُسَ َك َو ي ُِكيَ ُ يِ ُكَ ُا العُسَ َك
ف قول تعالى ي ُِكي ُ ُ
ع َلََى َمََا َهََ َ ا ُكا َولَعَل ُكََا
َو ِلتُك ِم ُلََوا ال ِعََ َ َو ِلت ُ َك ِيََ ُكوا ََ َ
تَش ُك ُكونَ ص.)17
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تسها ف حماية الفك  ،وتوفك ل حيا حك ككيمة ،وتحفظ
حقوق ف العمل والملكيََة وحكيََة الََكأي ،وتليَ حاجاتَ
الما ية والكوحية وا جتماعية.
تسََاع علََى تنظََيا العالقََا يََين األفََكا علََى أسََام
التعاون و اليك والتقََو  ،واألمََك يََالمعكوت والنهَ عََن
المنكك ،وتمنَ الظلََا ،وا سَتي ا  ،وا حتكََاك ،والجشَ ،
واألنانيََة ،والحسَ و يكهََا مََن المماكسََا الت َ تمََزق
المجتم وتع ل اقا أفكا ه و تيَ اإمكانََا المتاحََة
ل.
تحقق موازنة إنسانية عا لََة يََين أهَ ات الفََك وأهَ ات
المجتم .
ا عتكات التاا يأن لكل من الكوم والجس مت ليا يجب
إشياعها والوفا يهََا ،ويسكَ هََْا قولَ هللا تعََالى َ وايتََ ِغ
َصييَ َ مِنَ ال ُّنيَاص،)18
من ِ
فِي َما آتَا َ َُ ال َ
اك اآل ِ َك َ َو تَن َ
ويظهك من هْه اآليََة الككيمََة أن هللا  شََكع مََا يشََي
حاجا الكوم ف عيا ت و اعت كما أيام ما يشي الجس
من ال ييا من الكزق ،ويسك الكسول محم  هْا فَ
قول فإن لكي علي حقا ولنفس علي حقا وألهل عليَ
حقا فأع كل ْي حق حق ف.
جعل اإسالا الحيا ال نيا مزكعََة لآل ََك وجعََل وظيفََة
اإنسان اعماك األك يالصالحا الت تسته ت كل يك
يق مَ المََسمن لنفسَ ولمََن حولَ مََن عمََوا ال لََق فََال
صومة ف اإسالا يين ال ين والَ نيا ،و تعََاك يََين
ال نيا واآل ك يََل الَ نيا ميَ ان للعمََل لتحصََيل اآل ََك ،
لْل نج أن هللا تعالى يعلا عيا ه أن يَ عوه قََاولين َ كي َنَا
اب
عَََْ َ
سََنَةال َوقِ َنََا َ
سََنَةال َو ِفََ اآل ِ ََ َك ِ َح َ
آتِ َنََا ِفََ الََ ُّنيَا َح َ
اكص.)19
الن ِ
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 .9إن أه ات اإسالا يمكن أن تتحقق يالَ عوا واألمََان
إنما ي أن تقتكن ال عوا واألمنيََا والعيََا ا يالعمََل
م ِيأ َ َمَا ِن ِي ُكا َو
الصالح الَ وب ت ييقََا لقولَ تعََالىَ لَي َ
سو اال يُجزَ ِي ِ و َ يَ ِج لَ ُ
ب َمن يَع َمل ُ
أَ َمانِ ِ أَه ِل ال ِكتَا ِ
َصيكاالص ،)20وقول تعالى َ وقُ ِل
ِمن ُون ِ َِ َو ِليا ال و َ ن ِ
س َي َك
سَت ُ َك ُّونَ
ع َملَ ُكا َو َك ُ
َ َ
سَولُ ُ َوال ُمس ِمنَُونَ َو َ
اع َملُوا فَ َ
ُ
ص)21
ب َوالش َها َ ِ فَيُنَيِو ُ ُكا يِ َما ُكنَتُا تَع َملَُونَ ََ، 
عا ِل ِا الغَي ِ
ِإلَى َ
لْل نج أن كلمة العمل الصالح تأت يع كلمة اإيمان ف
ا لب آيا القكآن الككيا.

مصادر المنهج اإلسالمي
يعتم المنهج اإسََالم علََى مجمََوعتين مََن المصََا ك،
تسمى المجموعة األولى المصا ك ا تفاقية ،وي لق على األ ََك
المصََا ك الثانويََة ،ويعََك الشََكل كقََا ص )3مصََا ك المََنهج
اإسالم .

شكل رقم ()3
مصادر المنهج اإلسالمي

مصضدر فانهج إلس م
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المصا ك ا تفاقية
.1
.2
.3
.4

المصا ك الثانوية
.1
.2
.3
.4
.5

القكآن الككيا
السنة النيوية
الشكيفة
اإجماع
القيام

.6

ا ستحسان
المصلحة المكسلة
العكت
ا ستصحاب
الشكاو السماوية
قيل اإسالا
ومْهب الصحاي

أوال :المصادر االتفاقية
ي لق مفهوا المصا ك ا تفاقية على جمي المصا ك المتفََق
عليها من قيل جمي علما المسلمين ،وتشمل:
 .1القكآن الككيا
 .2السنة النيوية الشكيفة
 .3اإجماع
 .4القيام
أوال :القرآن الكريم
يع َ القََكآن الكََكيا المص َ ك األول واألسََام ف َ المََنهج
اإسالم  ،فهو كتاب هللا جل ق كت  ،ويعكت القكآن الككيا يأنَ
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اللفظ العكي المنزل من هللا  على الكسول محم  والمنقََول
إلينا يالتواتكص ،)22والقكآن الككيا يبََا كلمََا هللا تعََالى ،ولََْل
فهو يحتمل التيَ يل و الشَ م لقََا ،و يمكََن أن يمتَ إليَ
ص)23
التحكيت لقول تعالى إِنا نَح ُن نَزلنَا الِْك َك َوإِنا لَ ُ لَ َحافِ ُ
ظونَ 
 ،ويظهك من هْه اآلية الككيمة أن هللا  تكفل يحفظ القكآن يينما
الكتب السماوية الت نزل قيل ق امتَ إليهََا التحكيََت والتيَ يل
واإ فا .
ويمثل القكآن الككيا معجز اإسالا الت جا يهََا الكسََول
محم  ،والمعجََز هَ حَ ث يمكََن تفسََيكه حسََب قََوانين
ال ييعََة ،فقََ كََان معجََز لغويََة نظََكا لمََا فيََ مََن اليال ََة
والفصاحة وجمال األسلوب اللغوي ما عجز ف احلََة العََكب قيََل
اإسالا عن الك علي واإتيان يمثل وها الََْين عكفََوا يفصََاحة
اللسََان ،وقََ كتها علََى الشََعك ،وولعهََا يالفصََاحة واليال ََة
والجمال اللغوي ،وسييقى القََكآن الكََكيا معجََز إلََى يََوا يََكث
هللا األك ومن عليها ،إبافة إلى اإعجاز العلمَ وال يَ ،
فالكا العلم الموجو في لا يكن معكوفا ال على عه الكسول محم
 ولْل فهو يمكن إ أن يكون من عن هللا .
ومن أسما القكآن الككيا :التنزيل ،والْكك ،والْكك الحكيا،
والكتاب الميين ،والفكقان ،والنوك ،والكتَاب ،والمصََحت ،وهََو
يق ف ثالثين جز ا بم ص )114سوك  ،وق ي أ نََزول القََكآن
على الكسول  ف مكة ف ََاك حََكا عنَ ما كََان يتعيَ فيَ ،
وكان أول ما نزل قول تعالى اقَ َكأ يِاسَ ِا َك ِيَ َ الَِْي َلََقَ َلََقَ
سَانَ
علَ َا ِ
ِ
عل َا ِيَالقَلَ ِا َ
علَق اق َكأ َو َكيُّ َ األَك َك ُا الِْي َ
سانَ ِمن َ
األن َ
األن َ
َ ص)24
َما لَا يَعلا ، وإن آ ك ما نزل يع ثََالث وعشََكين سََنة قولَ
شَ ِك
ب النَام َم ِلَ ِ النَام إِلََ ِ النَام ِمَن َ
تعََالى قَُل أَ ُ
عَوُْ ِيَ َك ِ
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ام ِمَنَ ال ِجنَ ِة
م فِ
ُ
ُوك النَ ِ
ام ال َن ِ
ال َوس َو ِ
ام الِْي ي َُوس ِو ُ
ص ِ
ص)25
َوالن ِ
ام . و يس المسََلمين إ اإيمََان يجميَ مََا جََا فَ
القكآن الككيا والعمل ي ف جمي العيا ا والمعامال ص.)26
وقَ وصََت هللا  القََكآن الكََكيا يأن َ ه َ للمتقََين،
ويسكَ َ هَََْا قولَ َ تعَََالى ِ َْلَ َ َ ال ِك َتَ َ ُ
اب َكيَ َ َ
ب فِيَ َ ِ ُهَ َ ال
ِلل ُمتقِينَ ص ،)27وأن المص ق لسََاوك الكتََب السََماوية وهََو الهَ
واليشك ألهل اإيمان ،ويظهك هْا ف قول تعالى قُل َمن َكَانَ
صَ ِقا ال ِل َمَا َيَينَ يَ َ يَ ِ
ع ُواال ِل ِجي ِكي َل فَإِن ُ نَزلَ ُ َ
َ
علَى قَليِ َ ِيَإِْ ِن َِ ُم َ
ص)28
َو ُه َ ال َويُش َ َك ِلل ُم َس ِم ِنينَ  ، وان َ الميََين للنََام والموعظََة
للمتقين ،ويشََيك إلََى هََْا قولَ تعََالى َ هََْا يَ َيَا ٌن ِللنَ ِ
ام َو ُهَ ال
َو َمو ِع َ
ظةٌ ِلل ُمتقِينَ ص ،)29وانَ الم ََكج مََن الظلمََا إلََى النََوك،
ام ِمَنَ
ويسك هْا قول تعالى الك ِكتَابٌ أَنزَ لنَاهُ ِإلَي َ ِلت ُ َ ِك َج النَ َ
ال ُّ
صَ َكا ِ العَ ِزيَ َِز ال َح ِميَ ِ ص،)30
وك يِإِْ ِن َكيِ ِها ِإلََى ِ
ظلُ َما ِ ِإلَى النُّ ِ
سَنَ
وان أحسن الح يث ،ويتيين هْا ف قول تعََالى َ َُنَز َل أَح َ
شَونَ َكي ُهَا
ش ِع ُّك ِمن ُ ُجلُو ُ الِْينَ يَ َ
ث ِكتَايا ال ُمتَشَا ِيها ال َمثَانِ َ تَق َ
ال َح ِي ِ
ثُا تَ ِل ُ
ين ُجلُو ُهُا َوقُلُويُ ُها إِلَى ِْك ِك َِ َْ ِل َ هَُ َ َِ يَهَ ِي ِيَ ِ َمَن
َ فَ َمَا َلَ ُ ِمَن َهَا  ص ،)31وهََو يََك مََن كََل
َيشَا ُ َو َمن يُب ِل ِل ُ
ثََكو يجمعهََا النََام ،ويسك َ هََْا قول َ تعََالى قَُل يِفَب َ ِل َِ
َويِ َكح َمتِ ِ فَيَِْ ِل َ فَليَف َك ُحوا ه َُو َي ٌك ِمما يَج َمعُونَ  ص ،)32وهو اله
ومص ك الشفا للْين امنوا ،ويظهََك هََْا فَ قولَ تعََالى َ و َلَو
ع َك ِيَ قَُل
صلَ آيَات ُ ُ أَأَع َج ِمَ َو َ
َجعَلنَاهُ قُكآنا ال أَع َج ِميا ال لَقَالُوا لَو فُ ِ
ه َُو ِللِْينَ آ َمنُوا هُ ال َو ِشفَا ٌ َوالِْينَ يُس ِمنُونَ فِ آَْانِ ِها َوق ٌك َوه َُو
َى أُولَ ِوَ َ يُنََا َ ونَ ِمَن َم َكَان يَ ِعيَ ص ،)33وهََو الميشََك
علََي ِها َ
َ
عمَ ال
ياألجك الكييك للََْين يعملََون الصََالحا  ،ويظهََك هََْا فَ قولَ
تعالى ِ إن َهَْا القُكآنَ َيه ِي ِللتِ ِه َ أَق َو ُا َويُ َي ِش ُك ال ُمس ِمنِينَ الَِْينَ
يَع َملُونَ الصا ِل َحا ِ أَن لَ ُها أَجكاال َكيِيكاالص.)34
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ويصت الكسول محم  القكآن الككيا قاوال ففي نيََأ مََا
قيلكا و يك ما يع كا ،وحكا ما يينكا ،وهو الفصََل لََيم يََالهزل
ما تكك من جياك قصم هللا ،ومن ايتغى اله عََن يََكه أظلَ
هللا ،وهََو حيََل هللا المتََين ،وهََو الََْكك الحكََيا ،وهََو الصََكا
المستقيا ،وهو الْي تزيغ ي األهوا  ،و تتليم ي األلسنة و
تنقب عجاوي  ،و تتشعب فيَ اآلكا  ،و يشََي منَ العلمََا ،
و يمل األتقيا  ،من علا علم سيق ومََن قََال يَ صَ ق ،ومََن
حكا ي ع ل ومن عمل ي اجك ،ومن ع إلي ه ي إلى صََكا
مستقياف ص. )35
ويقول اإماا عل  ف ييان منزلة القكآن الككيا فأعلموا
أن هْا القكآن هو الناصح الْي يغف ،والها ي الْي يبََل،
والمح ث الْي يكْب ،وما جالم هْا القكآن أحَ إ قََاا عنَ
يزيا أو نقصان ،زيا ف اله ونقصان ف العمََى ،واعلمََوا
أ ن ليم على أح يع القكآن من فاقة ،و ألحَ قيََل القََكآن مََن
نى ،فاستشفوا ي  ،فإن فيَ شََفا مََن ا الكفََك والنفََاق والغَ
والبََالل ،فأسََالوا هللا ي َ  ،وتوجهََوا إلي َ يحي َ  ،و تسََألوا ي َ
لق  ،ما توج العيََا إلََى هللا يمثلَ  ،واعلمََوا أنَ شََاف مشََف ،
وقاول مص ق ،أن من شف ل القكآن يوا القيامََة شََف فيَ  ،ومََن
محل ي القكآن يوا القيامة ص ق علي فص.)36
وق كان الكسول محم  يقََوا يقََكا آيََا القََكآن علََى
أصحاي ليحفظوها ،ويع وفات تم كتايََة القََكآن الكَكيا يهَ ت
نشََكه علََى جمي َ المسََلمين حتََى يتمكنََوا مََن قكا تَ ومعكفََة
أحكام وتعليمات ووبعها موبَ الت ييََق فَ جميَ العيََا ا
والمعامال ف م تلت األزمنة واألمكنة.
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حجية القرآن الكريم
يتفق جمي المسلمين اوماف وأي اف علََى أن القََكآن الكََكيا
هو الكتاب المنََزل مََن هللا سََيحان وتعََالى ياللغََة العكييََة علََى
الكسول محم  يألفاظ ومعاني  ،والمنقول يالتواتك ،وأن جميَ
النصوص الواك فيَ هَ نفََم النصََوص التَ أنزلهََا هللا 
على كسول المص فى  ،وق يلغها إلى األمة من يك تحكيََت
أو تي يل ،و هََو حجََة يجََب ا لتََزاا يَ والعمََل يجميَ أحكامَ
وقواع ه ،و يجوز الع ول إلَى يََكه إ ْا لََا يََنص فيَ علََى
حكا قا .
المجاالت التي تناولها القرآن الكريم
يع القكآن الككيا هية هللا للعيا  ،فهو ستوك يه ي لل يك
والسعا ف ال نيا واآل ك  ،وق تناولَ النصََوص الََواك فيَ
تنظََيا م تلََت شََسون حيََا األفََكا والجماعََا ف َ العيََا ا
والمعامال  ،ولا يتك هََْا الكتََاب الكََكيا مجََا ف إ وحَ لَ
قواع وأحكاما تسها ف تحقيق يك اليال والعيا وإلى يوا يكث
الت تناولها ما يأت :
هللا األك ومن عليها ،ومن المجا
 .1أوبََح أن هللا  وحَ ه يسََتحق العيََا وهََو ََالق كََل
ش ول ما ف السماوا واألك  ،وهََو الََْي يسََتعان
ي على ف البكك ،وجلب ال يك وقبا الحاجا  ،وهو
على كل ش ق يك.
 .2يين أن اإنسان ليفة هللا  ف األك  ،ويسك هْا قول
تعََالى َ و ِإْ َق َا َل َك ُّي َ َ ِلل َمالوِ َك َ ِة ِإ ِن َ َج ِ
اع َ ٌل ِف َ األَك ِ
َ ِليفَةالص .)37وأن هللا تعََالى جعََل عمََاك الكََون تحَ يَ
اإنسان ،وأن التفاو ف القَ كا والمواهََب يََين اليشََك
لغاية سامية وحكمة عظيمة ي ك أيعا ها إ هللا .
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.4
.5

.6
.7

.8

أوبح أن هللا  أمك المالوكة جميعََا يالسََجو لإلنسََان
سَويت ُ ُ َونَفَ َ ُ
تككيما ،ويشيك إلى هْا قول تعََالى َ فَإَِْا َ
سَ َج َ ال َمال ِو َكَةُ ُكلُّ ُه َا
ِفيَ ِ ِمَن ُك ِ
سَ ِ
اج ِينَ فَ َ
وح َ فَقَعَُوا َلَ ُ َ
أَج َمعُونَ ص.)38
يين إن اله ت من لق اإنسان والجن هو العيا  ،ويظهك
م ِإ
هََْا فََ قولََ تعََالى َ و َمََا َ لَقََ ُ ال ِجََن َو ِ
األنََ َ
ُونص.)39
ِليَعيُ ِ
أك أن هللا الب على أمكه ،وق كتب أل لين أنا وكسََل ،
وإن حزب هللا ها الغاليون ،وإن الْين يحا ون هللا وكسول
ب َُ َأل َ ِلَيَن
ف األْلين ،ويتجلى هْا ف قول تعالى َ كتََ َ
ع ِز ٌ
يزص.)40
أَنَا َو ُك ُ
َ قَ ِوي َ
س ِل ِإن َ
تنظيا معتقَ ا الفََك يََاهلل ،ومالوكتَ  ،وكتيَ  ،وكسََل ،
واليوا اآل ك ،والجنة والناك ،وتح ي الفكاو .
تبمن أحكاما وقواع وميا ئ تنظا جمي المعامال يََين
األفََكا علََى وفََق أسََم الع الََة ،والمسََاوا  ،والكحمََة،
والتعاون على اليك والتقو .
مََا
وك في نصوص استه ف تهََْيب الََنفم ،وحَ
يجََب علََى الفََك أن يتحلََى ي َ مََن الفبََاول واأل ََالق
الحسنة كالتواب واإيثََاك والوفََا والصَ ق وا سََتقامة
والعزيمة والشجاعة والحلا والعفو والتسامح وحفظ اللسان
والصيك وعمل ال يك وإع ا المال على حيَ للمحتََاجين
األقََوال
ون منة أو أْ  .كما وك في نصوص حَ
والمماكسا الت يتعين على األفكا اجتنايها ألنهََا تََس ي
إلى الكْاول الت تلحق البكك يالفك والمجتمَ كالسََكقة
والكََْب والنفََاق والتكيََك والغلظََة والحسَ وسََو الظََن
وال يانة والغ ك والكشو والي ََل والشََح والظلََا واليغَ
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والجََين والتََك و يكهََا ممََا يق َ بََمن هََْه األقََوال
والمماكسا .
 .9يين أن هللا  ينصك الكسل واألنييََا والمََسمنين ويَ ل
الْين آمنوا الجنة ،وي ل الكََافكين والمنََافقين والظََالمين
والمشككين الناك جََزا ع ََا حسََايا ،و يظهََك هََْا فَ
َ ُمَتِ ُّا
قول تعالى ي ُِكي ُونَ ِليُ ِفوُوا نُ َ
وك َِ ِيأَف َوا ِه ِها َو ُ
َ
وك ِه و َ لَو َك ِكهَ ال َكافِ ُكونَ ص ،)41وقول َ فَال تَح َ
نُ ِ
سَيَن َ
ص)42
ع ِز ٌ
يز ُْو ان ِتقَاا ، وقول
ت َوع ِ ِه ُك ُ
َ َ
ُم ِل َ
سلَ ُ ِإن َ
اب ال َجن ِة هُا
ع ِملُوا الصا ِل َحا ِ أُولَوِ َ أَص َح ُ
َ والِْينَ آ َمنُوا َو َ
فِي َها َا ِل ُونَ ص  ،)43و قول َ والِْينَ َكفَ ُكوا َو َكَْيُوا يِ يَاتِ َنَا
اك هُا فِي َها َا ِل ُونَ ص.)44
أُولَوِ َ أَص َح ُ
اب الن ِ
 .10تناول توبيح األْ الْي أصاب األنييا والكسََل وهََا
هللا  للنام يه ت تثيي الكسول محم
ييلغون كسا
 والْين مع  ،ويظهك ْل يصوك وابََحة فَ الع يَ
من اآليا .
 .11أ يك الكسول محمَ ا عََن حََوا ث قيََل حَ وثها مثََل
معككََة ي َ ك ،وانتصََاك الََكوا ،وف َتح مكََة ،وحسََينا أن
الكو ُا فِ أَ نَى األَك ِ َوهُا
نوك قول تعالىِ ُ ل َي ِ ُّ
صَ َ قَ
ِمن يَع ِ َلَيِ ِها َ
سيَغ ِليُونَ ص  ،)45وقول تعََالى لَقََ َ
َ
َ َك ُ
سولَ ُ ُّ
اا ِإن شَا َ ُ
ُ
الكسيا ِيال َح ِ
ق لَتَ ُ لُن ال َمس ِج َ ال َح َك َ
َ
ُ
ص ِكينَ تَ َ َافونَ فَعَ ِلَ َا َمَا لَا
ِ
س ُكا َو ُمقَ ِ
آمنِينَ ُم َح ِلقِينَ ُكسُو َ
ال ص)46
ُون َْ ِل َ فَتحا ال قَ ِكييا. 
تَعلَ ُموا فَ َج َع َل ِمن ِ
 .12كشت عن حقاوق وأسكاك تتعلََق يكيفيَة لََق اإنسََان،
وتنظيا الكون والكواكب ،والنياتا والحيوانا  ،واألك
والسما  ،والما والكيام ،وا ََتالت الليََل والنهََاك لييََين
للنََام قََ ك هللا علََى ال لََق واإيََ اع ،وعظََيا حكمتََ
الت الليَ ِل
وواس كحمت  ،ويسك هََْا قولَ تعََالى َ وا َتِ ِ
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َ ِمََنَ الس َ َما ِ ِمََن ِكزق فَأَح َيََا ِيََ ِ
اك َو َمََا أَنََزَ َل ُ
َوالن َه َ ِ
ام َآيَ َا ٌ ِل َقَََوا
األَك َ يَعَََ َ َموتِ َهَ َا َوتَصَ َ ِك ِ
يت ِ
الك َيَ َ ِ
َيع ِقلُونَ ص.)47
 .13ح شيها وأ الي أهل الكتاب و عاها إلى اإيمََان
وا ستجاية للْكك الحكيا الْي انزل على الكسول محم 
.
 .14تح َ العََكب ،وهََا أهََل الفصََاحة واليال ََة واأل ب
وال اية ،أن يأتوا ولو يسوك واح حتى وإن كان مََن
قصاك السوك ،لييين هللا  للنام جميعا أن اللفظ العكيَ
المنزل ف القكآن الككيا هو مََن هللا سََيحان وتعََالى و
يمكن اإتيان يمثل م لقاف ،ويتجلى هْا ف قول تعالى أَا
عَوا َمَ ِن اسَتَ َعتُا
وك ِمث ِلَ ِ َوا ُ
يَقُولُونَ افتَ َكاهُ قُل فَأتُوا يِ ُ
س َ
ص َا ِ قِينَ ص ،)48ولََْل يع َ القََكآن
ُون َِ ِإن ُكن َتُا َ
ِم َن ِ
الككيا أكيك معجز جا يها الكسول محمَ  مََن جََنم
ما اشتهك ي أمت .
 .15أشاك إلََى أن الكتََب السََماوية التَ نزلَ قيََل القََكآن
الككيا ق تعكب للتيَ يل والتحكيََت والتغييََك أو إ فََا
يع النصوص التَ وك فيهََا علََى حسََب األهََوا ،
وق أشاك إلى هْا قول تعالى ِ مَنَ الَِْينَ َهَا ُوا يُ َح ِكفَُونَ
ابَ ِع ِ ص ،)49وقولَ ََ فَ َويَ ٌل ِللَِْينَ َيكتُيَُونَ
عَن َم َو ِ
ال َك ِل َا َ
َاب ِيأَي ِي ِها ثُا يَقُولُونَ َهَْا ِمن ِعن ِ َِ ِليَشت َُكوا ِيَ ِ ثَ َمنَا ال
ال ِكت َ
قَ ِلَ َيالال فَ َويَ َ ٌل لَ ُهَ َا ِممَ َا َكت ََيَ َ أَيَ َ ِي ِها َو َويَ َ ٌل لَ ُهَ َا ِممَ َا
سَولُنَا
ب َقَ َجَا َ ُكا َك ُ
َيك ِسيُونَ ص ،)50وقول َ يا أَهَ َل ال ِكتََا ِ
ي َُيَيِ ُن لَ ُك َا َكثِيََكاال ِممَا ُكن َتُا ت ُ فَُونَ ِمَنَ ال ِكتََابص ،)51أمََا
القََكآن الكََكيا فقََ تعهََ هللا  يحفظََ مََن التحكيََت
والتي َ يل والتزويََك إلََى يََوا يََكث هللا األك ومََن
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عليها ،ويسك هْا قول تعالى ِ إنا نَح ُن نَزلنَا الََِْك َك َو ِإنَا
لَ ُ لَ َحافِ ُ
ظونَ ص.)52
 .16تثييَ قلََب الكسََول  ليََتمكن مَن مواجهََة الصََعاب
والصيك على األْ وهو ييلََغ اإسََالا ،ويسكَ هََْا قولَ
علَيَ ِ القَُكآ ُن ُجملََةال
تعالى َ وقَا َل الَِْينَ َك َفَ ُكوا لََو نَُ ِز َل َ
اح َ ال َكَْ ِل َ ِلنُثَ ِي َ ِي ِ فُ َسا َ َ َو َكتلنَاهُ تَكتِيالالص.)53
َو ِ
 .17الك على شيها المشككين و حَ حججهََا ،ويظهََك
ق
هْا ف قول تعالى َ و يَأتُونَ َ يِ َمثَل إِ ِجونَا َ ِيَال َح ِ
سنَ تَف ِسيكاالص.)54
َوأَح َ
 .18حََث جميََ األفََكا علََى التأمََل والتفكََك فََ الكََون
وال الوق والمََو والحيََا والنشََوك ،وحََثها علََى لََب
العلا الناف والعمل الصََالح وتوظيََت اإمكانََا المتاحََة
لها يكفا عالية ل يك العيا واليال  ،ويظهك هْا ف قولَ
الت اللي َ ِل
اوا ِ َواألَك ِ َوا َتِ ِ
تعََالىِ إن ِف َ َل َ ِ
ق السَ َم َ
ام َو َمَا
اك َوالفُل ِ التِ تَج ِكي فِ ال َيح ِك ِي َما َين َفَ ُ النَ َ
َوالن َه ِ
أَنزَ َل َُ مِنَ الس َما ِ ِمن َما فَأَح َيَا ِيَ ِ األَك َ يَعَ َ َموتِ َهَا
س ِك
َو َيث ِفي َها ِمن ُك ِل َ اية َوتَص ِك ِ
ام َوالس َحا ِ
ب ال ُم َ
يت ِ
الك َي ِ
َيََينَ السََ َما ِ َواألَك ِ َآليََا ِل َق َوا يَع ِق ُلََونَ ص ،)55وقول َ
َاب َو ِمن ُك ِل
يُنيِ ُ لَ ُكا يِ ِ الزك َ
ع َوالزيتُونَ َوالن ِ ي َل َواألَعن َ
الث َم َكا ِ ِإن فِ َْ ِل َ َآل َيةال ِلقَوا َيتَفَك ُكونَ ص.)56
 .19يين إن هللا يقيل من عيََا ه التويََة النصََوم ،ويظهََك
ع َلَى َِ ِللَِْينَ َيع َملَُونَ
هْا ف قولَ تعََالى ِ إن َمَا التو َيَةُ َ
علَي ِها
سو َ ِي َج َهالَة ثُا يَتُويُونَ ِمن قَ ِكيب فَأُولَوِ َ يَت ُ ُ
ال ُّ
َ َ
وب ُ
ال ص)57
ع ِليما ال َح ِكيمَا ، وان علََى النََام فَ الوقَ
َو َكانَ َُ َ
ْات أن يقن وا من كحمة هللا ت ييقا لقول تعالى َ قَا َل
ص)58
َو َمن يَقنَ ُ ِمن َكح َم ِة َكيِ ِ ِإ البالُّونَ . 
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 .20أك أن هللا سََيحان وتعََالى هََو عََالا الغيََب و يظهََك
ب
عا ِل ُا الغَيَ ِ
على يي أح ا ،ويظهك هْا ف قول تعالى َ 
ص )5 9
َ ِعنَ َ هُ
فَال يُظ ِه ُك َ
علَى َي ِي ِ أَ َح اال  ، وفَ قولَ ِ إن َ
ع ِة َويُن َِز ُل الغَي َ
ث َويَعلَ ُا َما فِ األَك َح ِاا َو َما تََ ِكي
ِعل ُا السا َ
م يِأَي ِ أَك تَ ُمو ُ إِن
م َماَْا تَك ِس ُ
ب َ اال َو َما تَ ِكي نَف ٌ
نَف ٌ
ص)60
ع ِلي ٌا َ ِييك . وفيما يأت األموك الغييية الت لا يشََأ
َ َ
َ
هللا  أن ي ل عليها أح ا من لق م لقا:
• علا الساعة والمقصو ي يوا القيامََة ،ويسكَ هََْا
سَاهَا قَُل
ع ِن السا َ
قول تعالى َ يسأَلونَ َ َ
ع ِة أَيانَ ُمك َ
يُ َج ِلي َها ِل َوقتِ َهَا ِإ ُهَ َو ثَقُلََ
ِإن َما ِعل ُم َها ِعن َ َكيِ
تَأتِي ُكا إِ يَغتَََةال يَسَأَلونَ َ
اوا ِ َواألَك ِ
فِ الس َم َ
َ
عن َها قُل ِإن َما ِعل ُم َها ِعن َ َِ َولَ ِكن أكثَ َك
َكأَن َ َح ِف َ
ام يَعلَ ُمونَ ص.)61
الن ِ
• وق نزول الغيََث ومقَ اك الغيََث الََْي ينزلَ هللا
تعالى من السما  ،ويشيك إلى هْا قولَ تعََالى ِ إن
ع ِة َوي َُنَ ِز ُل الغَيَ َ
ث َويَعلََ ُا َمَا ِفَ
َ ِعن َ هُ ِعل ُا السَا َ
َ
َ
َ
َ
ب َ اال َو َما تَ ِكي
س
َك
ت
ا
ْ
ا
م
م
َف
ن
ي
ك
ت
ا
م
و
اا
ح
ك
ِ ُ
األ َ ِ َ َ ِ
ٌ َ
يكص.)62
ع ِلي ٌا َ ِي ٌ
نَف ٌ
َ َ
م ِيأَي ِ أَك تَ ُمو ُ ِإن َ
• إن هللا تعالى هو وحَ ه الََْي يقََك فَ األكحََاا مََا
ام إِن ُكنتُا
يشا  ،ويسك هْا قول تعالى يَا أَيُّ َها الن ُ
ث فَإِنا َ لَقنَا ُكا ِمَن ت َُ َكاب ث َُا ِمَن
فِ َكيب مِنَ اليَع ِ
علَقَة ثُا ِمن ُمبغَة ُم َلقَة َو َي ِك ُم َلقَة
نُ فَة ثُا ِمن َ
ى
ِلنُ َي ِينَ لَ ُكا َونُ ِق ُّك فِ األَك َح ِاا َما نَشَا ُ ِإلَى أَ َجل ُم َ
سم ال
ثُا نُ ِك ُج ُكا ِ فالال ثُا ِلتَيلُغُوا أَ ُ
ش ُكا َو ِمن ُكا َمن يُت ََوفى
َو ِمن ُكا َمن ي َُك ُّ إِلَى أَكَْ ِل العُ ُم ِك ِل َكيال يَعلَ َا َمَن يَعَ ِ
علَي َهَا
ِعلا َ
شَيوا ال َوتََ َك األَك َ ه ِ
َامَ َ ال فََإَِْا أَنزَ ل َنَا َ
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ال َمَََا َ اه َتَََز َو َك َيَََ َوأَن َي َتَََ ِمَََن ُكَََ ِل زَ وج
يَ ِهيجص.)63
• إن هللا تعََالى هََو الََْي يحََ أكزاق النََام فََ
األو واألموال ،ويظهََك هََْا فَ قولَ تعََالى
َ ه َُو الكزا ُق ُْو القُو ِ ال َم ِتَي ُنص ،)64وقولَ
ِ إن َ
ع ِقيمَا ال
أَو يُزَ ِو ُج ُها ُْك َكانا ال َوإِنَاثا ال َويَجعَ ُل َمن يَ َ
شَا ُ َ
ع ِلي ٌا قَ ِي ٌكص.)65
ِإن ُ َ
• إن هللا وح ه يعلا وق المو ومكان  ،ويسكَ هََْا
ع ِة َويُن َِز ُل الغَيَ َ
ث
َ ِعن َ هُ ِعل ُا السا َ
قول تعالى ِ إن َ
ب
م َمَاَْا تَك ِسَ ُ
َويَعلَ ُا َما فِ األَك َحا ِا َو َما تَََ ِكي نَفَ ٌ
ع ِلَي ٌا
َ اال َو َما تَ ِكي نَف ٌ
م يِأَي ِ أَك ت َُمَو ُ إِن َ َ
َ ِييكص ،)66ويع هْا من يََين أفبََل نعََا هللا 
الع ي على اليشََك فقَ أكا هللا مََن هََْا أن يمََنح
النام كافة متعة األمل ،ويحفزها للعمل ،وتوظيت
اقاتها العقلية والي نية ف كل ما يمكََن أن يكتقَ
ياإنسانية نحو األفبل ألن النام لو عكفََوا وقَ
المو ومكان ألصايها الكعب وال وت ولتع ل
أعمالها.
طبيعة األحكام الواردة في القرآن الكريم
يعك الشكل كقا ص )4األحكاا الواك فَ القَكآن الكََكيا
من حيث ييعتها و لتها ،ويظهك في أن تل األحكاا كاآلت :
 .1أحكاا ق عية ال لة
 .2أحكاا ظنية ال لة
أوال :أحكام قطعية الداللة
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جا األحكاا الق عية لتيين أحكاما مح يصوك وابحة
ليم فيها و مو و مجَال م لقََاف لالجتهََا فيهََا مهمََا
ا تلف األزمنة والظكوت واألماكن ،وتظهك األحكاا الق عية ف
اآليََا المحكمََا التََ اسََته ف توبََيح الحََالل والحََكاا،
والفكاو  ،والوع والوعي  ،والثواب والعقاب ،ومنها على سييل
ت َما ت ََك َ أَز َوا ُج ُكا ِإن
المثال ما يظهك ف قول تعالى َ ولَ ُكا نِص ُ
الكيَُ ُ ِممَا تَََ َككنَ ِمَن يَعَ ِ
لَا يَ ُكن لَ ُهن َولَ ٌ فَإِن َكانَ لَ ُهن َولَ ٌ فَلَ ُك ُا ُّ
الكيُ ُ ِمما ت ََككتُا ِإن َلَا َي ُكَن لَ ُكَا
ُوصينَ ِي َها أَو َ ين َولَ ُهن ُّ
صية ي ِ
َو ِ
ص َية
َولََ ٌ َفَإِن َكَانَ لَ ُكَا َو َلَ ٌ فَلَ ُهَن الَثُّ ُم ُن ِممَا تََ َككتُا ِمَن يَعَ ِ َو ِ
ُوك ُ
ث َكاللَةال أَ ِو امَ َكأَ ٌ َولََ ُ أَ ٌ
خ
تُو ُ
صونَ يِ َها أَو َ ين َوإِن َكانَ َك ُج ٌل ي َ
م َفَإِن َكَانُوا أَكثََ َك ِمَن َْ ِلَ َ فَ ُهَا
اح ِمن ُه َما ال ُّ
أَو أ ُ ٌ فَ ِل ُك ِل َو ِ
سُ ُ
ُ
بَاك
ش َك َكا ُ فِ الثُّلُ ِ
صى يِ َهَا أَو َ يَن َيَ َك ُم َ
ث ِمن يَع ِ َو ِ
صية يُو َ
ص)67
ع ِلي ٌا َح ِلي ٌا. 
َ َ
َو ِ
صيةال مِنَ َِ و َ ُ
ثانيا :أحكام ظنية الداللة
قواعَ وميََا ئ
وك هْه األحكََاا فَ نصََوص حَ
عامة قايلة للتفسيك وا جتها والتأويل على وفََق شََكيعة هللا ،
علََي ُك ُا ال َميتَََةُ َوالَ ُا
ومنها على سييل المثال قول تعالى ُ ح ِك َم
َ
يك َو َما أ ُ ِهل ِلغَي ِك َِ يِ ِ َوال ُمن َ نِقَةُ َوال َموقُوَْ ُ َوال ُمت ََك ِ يَةُ
َولَح ُا ال ِ ن ِز ِ
ب َوأَن
علَى النُّ ُ
صَ ِ
َوالن ِ ي َحةُ َو َما أَ َك َل السيُ ُ ِإ َما َْكيتُا َو َما ُْ ِي َح َ
تَستَق ِس ُموا يِاألَز ِا َْ ِل ُكا فِسَ ٌقص ،)68وقَ أكا ال ََالق العلََيا مََن
هْه األحكاا توفيك المكونة الم لوية لألفكا حتى يكون علََيها
حكج ف تأ ية العيا ا  ،وتنفيْ المعامال  ،ولََْل فسََح المجََال
لالجتها ف تفسيك هْه األحكاا بََمن إ ََاك الشََكيعة اإسََالمية
السََمحة الت َ تسََها ف َ تحقيََق يََك الََيال والعيََا  ،و تحمََل
اقََة لهََا يَ فَ
األفكا على العسك والمشقة ،و تكلفها يمََا
المعامال والعيا ا .
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شكل رقم ()4
طبيعة األحكام الواردة في القرآن الكريم

أحكام ظنية الداللة

أحكام قطعية الداللة

ثانيا :السنة النبوية الشريفااة
قيل توبيح مفهوا السنة النيوية وأهميتها ،ي مََن تح يَ
الفكق يين الني والكسول ،إْ يعكت علما التوحي أن النيَ هََو
ْكك حك أوح إلي يشََكع وإن لََا يََسمك يتيليغَ  ،يينمََا يعكفََون
الكسول يأن ْكك حك أوحى هللا تعالى إلي يشكع وأمََكه يتيليغَ ،
ولْل فأن كل كسول نيَ والعكََم لََيم صََحيحا ،وقَ وصََت
القكآن الكََكيا أن محمَ ا  نيَ وكسََول ،كمََا يظهََك فَ قولَ
سَو َل َِ َو َ َاتَ َا
تعالى َ ما َكانَ ُم َحم ٌ أَ َيا أَ َح ِمن ِك َجا ِل ُكا َولَ ِكن َك ُ
ع ِليما الص.)69
ش
النيِيِينَ َو َكانَ َُ يِ ُك ِل َ
َ
ويتميز الكسل واألنييََا  ،وهََا صََفو لََق هللا ،عََن سََاوك
اليشك يََاأل الق الككيمََة يالصَ ق واألمانََة والتوابَ والكأفََة،
ولََْل ا تََاكها هللا لتيليََغ كسََا ت للنََام ،واي َ ها يََكوم منَ ،
وأم َ ها يََالمعجزا لحمََل النََام علََى تص َ يقها وهََا ييلغََون
كسا ت  ،وييشكون النََام يكبََوان هللا وثوايَ لمََن يََسمن يََاهلل
ويعمل صالحا ،وينْكون الْين يسمنون ياهلل ويتيعون أهوا ها،
ويسك ما تقَ ا أن هللا تعََالى قَ يعََث الكسََل واألنييََا ميشََكين
ومنْكين حتى تكون للنام على هللا حجة.
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مفهوم السناة النبوياة
يشيك مفهوا السنة ف اللغة إلى ال كيقة ،سوا كان تلَ
ال كيقة محمو أو مْمومة ،ويظهك ْل ف قول الكسول محمَ
 فمن سن سنة حسنة فل أجكها واجََك مََن عمََل يهََا إلََى يََوا
القيامة ومن سن سنة سيوة فعلي وزكها ووزك من عمل يهََا إلََى
يََوا القيامََةف .أمََا ف َ اص َ الم المح َ ثين فيشََيك مفهََوا السََنة
النيوية الشكيفة إلى كل ما أثك عن النيَ  مََن قََول أو فعََل أو
تقكيك أو صفة لقية أو لقية أو سيك  ،يينما يشيك مفهوا السََنة
ف الفقَ إلََى جميَ مََا ثيَ عََن الكسََول محمَ  مََن يََك
افتَََكا و وجَََوب وتقايَََل الواجَََب و يَََكه مَََن األحكَََاا
ال مسةص.)70
وق سمي السنة النيوية يالحكمة ،ألن الحكمة تشََتمل علََى
س ا القول ،وصواب العمل ،وإيقاع ْل ف موقع  ،ووبع ف
موبع الالوََق ،و شَ أن أقََوال الكسََول محمَ  و أفعالَ و
أحوال و إقكاكه تمثل عين الحكمةص.)71
أهمية السنة النبوية الشريفة
تع السََنة النيويََة المصَ ك الثََان فَ المََنهج اإسََالم
المتفق علي مََن قيََل جميَ المسََلمين ،وهَ تتبََمن جميَ مََا
ص ك عن الكسََول محمَ  مََن أقََوال تحَ ث يهََا فَ م تلََت
المناسيا كقول فإنما األعمال يالنيا ف وقول فالييعان يال ياك ما
لا يتفكقاف ،وتتبمن كْل السنة الفعلية وه ما نقل الصحاية من
أفعال الكسول محم  فَ العيََا ا كالصََال  ،ومناسَ الحََج،
وقباو يالشاه واليمين ،والمعامال والجوانب األ ك الت لها
عالقة يال ين وال ن يا .كمََا تتبََمن السََنة النيويََة الشََكيفة جميَ
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تقكيََكا الكسََول محم َ  وه َ مََا أقََكه مََن أفعََال ص َ ك
لة الكبا أو إظهاك ا ستحسان والتأيي ص.)72
يسكو من م
و تلعب السنة النيوية الشكيفة وكاف هاماف فَ تأكيَ وتفسََيك
وييان أحكاا القكآن الككيا وتفصيل مجمل  ،ويسك هْا قول تعالى
ِ يال َي ِينَا ِ َو ُّ
ام َمَا نَُ ِز َل ِإ َلَي ِها
الزي ُِك َوأَنزَ لنَا ِإلَي َ الََِْك َك ِلت ُ َيَ ِينَ ِللنَ ِ
ص)73
َولَعَل ُها يَتَفَك ُكون ، ويظهك مما تق ا أن السنة النيويََة تتبََمن
ثالثة أقساا ه  :السنَََة القولية ،والسنََة الفعليَة ،والتقكيَََكا ،
ويعك الشكل كقا ص )5أقساا السنة النيوية الشكيفة.

شكل رقم ()5
أقسام السنة النبوية الشريفة

السنة القولية

السنة الفعلية

التقريرات

حجياة السنة النبوياة الشريفاة
أجم علما المسلمين على أن ما وك عن الكسول محمَ
 من أقوال ،وأفعََال ،وتقكيَكا  ،وكانَ يسََن صََحيح يكََون
حجََة علََى جميَ المسََلمين ،ولََْل تعَ السََنة النيويََة الشََكيفة
مص كا تشكيعياف يستني من المجته ون األحكاا الشكعية ألفعال
المكلفين ،وهَ واجيََة اإتيََاع مَ األحكََاا الََواك فَ القََكآن
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ع
الككيا ،وتستم قوتها من قول تعالى َ من يُ ِ ِ الك ُ
سو َل َف َق أَ َا َ
علَي ِها َح ِفيظا الص ،)74وقول َ و َما آتَا ُك ُا
سلنَا َ َ
َ َو َمن ت ََولى فَ َما أَك َ
َ
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ص)75
ُ
سَو َل الن ِيَ األ ِمَ
ب ، وقول تعالى الَِْينَ يَت ِيعَُونَ الك ُ
ال ِعقَا ِ
ونََ ُ َمكتُويََا ال ِعنََ َهُا ِفََ التََو َكا ِ واإنجيََل َيََأ ُم ُكهُا
الََِْي يَ ِج ُ َ
ع َلَي ِه ُا
ِيال َمع ُك ِ
ع ِن ال ُمن َك ِك َوي ُِح ُّل لَ ُه ُا ال ِي َيا ِ َوي َُحَ ِك ُا َ
وت َو َين َهاهُا َ
ال َ يَاوِ َ
عن ُها ِإص َكهُا َواأل َ ال َل التِ َكانَ
علََي ِها فَالَِْينَ
َ
بُ َ
ث َويَ َ
وك الِْي أُنَ ِز َل َم َعَ ُ أُولَ ِوَ َ
آ َمنُوا يِ ِ َو َ
ص ُكوهُ َواتيَعُوا النُّ َ
عز ُكوهُ َونَ َ
هُ ُا ال ُمف ِل ُحونَ ص.)76
اعة الكسول محم  فَ القََكآن الكََكيا فَ
وق وك
ثََالث صََوك تظهََك األولَى فَ اآليََا التَ فَ يقََول فيهََا هللا
سيحان أ يعوا هللا والكسول والت منها قولَ تعََالى َ وأَ ِ يعَُوا
ص)77
َ
َ َوالك ُ
سََو َل لَ َعل ُكََا تُك َح ُمََونَ  ، وقولََ َ و َمََن يُ ِ ََ ِ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
الصَ ِيقِينَ
َوالك ُ
علي ِها ِمَنَ النيِ ِيَينَ َو ِ
سو َل فَأولوِ َ َم َ الِْينَ أنعَ َا َُ َ
ال ص)78
ُ
َوال ُّ
ش َه َ ا ِ َوالصا ِل ِحينَ َو َح ُ
سنَ أولَوِ َ َكفِيقا. 
أما الثانية فتظهك فَ اآليََا التَ يقََول فيهََا هللا سََيحان
َ
أ يعوا هللا وأ يعوا الكسول ومنها يَا أَيُّ َها الِْينَ آ َمنُوا أَ ِ يعُوا َ
ش
سو َل َوأُو ِل األَم ِك ِمن ُكا فَإِن تَنَازَ عتُا ِف َ
َوأَ ِ يعُوا الك ُ
َفَ ُك ُّوهُ
سو ِل ِإن ُكنتُا تُس ِمنَُونَ ِيَاَّللِ َوال َيَو ِا اآل ِ َ ِك َْ ِلَ َ َيَ ٌك
ِإلَى َِ َوالك ُ
ال ص)79
س ُن تََأ ِويال ، ويظهََك مََن هََْه اآليََا أن هللا كََكك فعََل
َوأَح َ
ال اعََة فيهََا ،فق َ اوجََب علََى الََْين آمنََوا اعت َ ثََا اعََة
الكسول محم  فَ األمَوك التفصََيلية التَ توبََح أوامََك هللا
وتوجيهات  ،ومنهََا علََى سََييل المثََال الحصََك أن هللا فََك
ع َلَى ال ُمَس ِمنِينَ ِكتَايَا ال
الصال ف قول تعََالى ِ إن الصَال َ َك َانَ
َ
َموقُوتا الص ،)80وق تولى الكسول الككيا توبيح كيفية أ ا الصال
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وأوقاتها ،ولْل ينيغ ا لتزاا يسنة الكسول محم  ف جميَ
العيا ا والمعامال .
وتظهك الصوك الثالثة ف اآليََة التَ يقََول فيهَا سََيحان
ع ِن األَنفَا ِل قَُ ِل األَن َفَا ُل ِ ِ
َ
َّلل َوالك ُ
وتعالى يَسأَلونَ َ َ
سَو ِل فََاتقُوا َ
سََََولَ ُ ِإن ُكنََََتُا
َ َو َك ُ
َوأَصََََ ِل ُحوا َْا َ َييََََنِ ُكا َوأَ ِ ُ
يعََََوا َ
ص)81
ُمس ِمنِينَ  ، ويسك هْه اآلية الككيمََة أن هللا تعََالى تََك أمََك
توزي األنفال للكسول محم  وليم أمََاا المََسمنين إ اعتَ
فيما يقكك يص توزي األنفال يين المسمنين.
ويسك كل ما تق ا أن هللا تعالى أوجب على المسلمين كافة
إ اعة الكسول محم  وت ييق سنت ولا يجعََل لهََا يََاكا فَ
األموك الت قبى يها هللا وكسول كما أن الكسول محم ا  أكَ
أهمية السنة النيوية الشكيفة ف قول فمن ك ب عن سََنت فلََيم
من ف .كما أن الصحاية الككاا كب هللا عنها وأكباها أجمعََوا
على وجوب ت ييق سنة المصَ فى  نظََكا لَ وكها الكييََك فَ
توبيح كيفية تأ ية العيا ا والمعامال وإكسا قواعَ أ القيََة
تنظا العالقا يين األفكا على وفق شكيعة هللا  .وتنقسا السنة
النيوية إلى نوعين من حيث التواتك هما:
❑ السنة المتواتك  :وه الت نقلها قوا يحكََا العقََل يامتنََاع
اتفاقها على الكْب.
❑ السنة األحا ية :وه الت نقلها قوا لََا يصََل عَ ها إلََى
ح التواتك.
تدوين السنة النبوية الشريفة
حظ القكآن الككيا يعناية فاوقة من قيل الكسول محم 
والصحاية األجال  ،ولْل كان محفوظاف فَ الصَ وك ومكتويََاف
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ف الكقاع والسعت والحجاك و يكها ،حتى إْا ما توف الكسول
محم  كان القكآن الككيا محفوظا مكتيََاف ،وقَ تََا جمعَ فَ
مصحت واح  .أما السنة النيوية الشكيفة فلا يتا ت وينها كلهََا فَ
عه الكسول محم  لع أسياب من أهمها :أن الكسول محمَ ا
 عاف يع ي اية الوح م ثالثة وعشكين عاما ،لْل لََا يكََن
من السهل تَ وين كََل أقوالَ وأفعالَ وتقكيكاتَ نظََكاف لكثكتهََا
وع ا إمكانية تفك الع ي من الصحاية للقياا يهََْا العمََل الشََاق.
كما أن الْين يعكفون الكتاية كانوا آنْا من القلََة يحيََث يتعََْك
تكليفها يت وين السنة النيوية الشكيفة ،وكان أكثك العكب يجهلََون
القكا و الكتاية ،ويفبََلون ا عتمََا علََى الََْاكك فيمََا يََو ون
حفظ ص.)82
وق ي أ األنظاك تتج يشكل جا وعنايََة شَ ي يعَ وفََا
الكسول محم  إلى الصحاية الْين عاصكوه ،يه ت معكفة مََا
ل يها مََن علََا ومعكفََة يأقوالَ و أفعالَ وتقكيكاتَ  ،ومنََْ ْلَ
الحين يْل جهو كييك وشََاقة مََن قيََل علمََا اإسََالا لتَ وين
السنة النيويََة الشََكيفة ،وقَ أسََفك تلَ الجهََو المياككََة عََن
ت وين السنة النيوية الشكيفة ،وتا وب أحا يث الكسول محم 
ف ثالث مجموعا ه ص:)83
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 .1الح يث الصحيح :وهو ما اتصل سن ه يكواية الع ل
الباي عن مثل إلى منتهاه وسلا من الشْوْ والعلة،
وق يكون صحيحا لْات أو صحيحا لغيكه.
 .2الح يث الحسن :تعكيف كتعكيت الح يث الصحيح لْات ،
إ أن أح كوات أ ت حفظا عن حفظ الع ل الباي ،
وهنا الح يث الحسن لْات والح يث الحسن لغيكه.
 .3الح يث البعيت :وهو الح يث الْي لا تتوفك في شكو
الح يث الصحيح و الح يث الحسن ،و يكون ف ثالثة
أقساا ه  :الح يث البعيت ،والح يث البعيت ج اف،
والح يث الموبوع.

شكل رقم ()6
أقسام الحديث الشريف
أقسام الحديث الشريف

الحديث الصحيح

الحديث الحسن
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الحديث الضعيف

وتمثل سنة الكسول محم  مصَ كا للتشََكي والثقافََة،
لْل تا وبعها ف كتب مت صصة من أهمها :صحيح الي اكي،
وصحيح مسلا ،وسنن التكمْي ،وايََن ماجََة ،والنسََاو  ،ومو ََأ
مال  ،و يكها من الكتب الت تعنى يالسنة النيوية الشكيفة.
ثالثا :اإلجماع
يعكت اإجماع يأن اتفاق جملََة مََن المجتهَ ين مََن فقهََا
المسََلمين ف َ زمََن معََين علََى حكََا واقعََة أو مسََألة مح َ ،
ويعكف اإماا الغزالَ يأنَ اتفََاق أمََة محمَ  علََى أمََك مََن
األموك ال ينيةص ،)84و يكا يهََْا أن اإجمََاع ينعقَ إ إْا تََا
اتفََاق جمي َ أفََكا األمََة اإسََالمية صال ََواص والعََواا) علََى
الموبوع محل النظََك ،ألن مثََل هََْا اإجمََاع يمكََن تصََوك
انعقا ه م لقاف ،ولْل فإن المقصو هنا ياإجمََاع هََو اتفََاق كََل
مجته مقيول الفتو  ،أو أهل الحل والعق ص .)85وينا على هْا فإن
اإجماع ينعق عن اتفاق جملة مجته ين مََن فقهََا المسََلمين فَ
عصََك مََن العصََوك يع َ مََو الكسََول محم َ  علََى حكََا
شكع يص واقعة معينةص. )86
وينََا علََى مََا تقََ ا إْا وقع َ حا ثََة وعكبََ علََى
المجته ين من فقها المسلمين وق ح وثها واتفقوا على حكا لهََا
سم اتفاقها إجماعا ،ويع إجماعها ليالف على أن هْا الحكا هو
حكا شكع ف الواقعة ،ويصيح ما اتفََق عليَ علمََا المسََلمين
جز ا من الشكيعة اإسالمية فها أعلا النام يالشكيعة وأه افها و
أحكامها.
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حجية اإلجماع
يأت اليكهان على حجية اإجمََاع مََن القََكآن الكََكيا ،إْ
َ َوأَ ِ يعَُوا
جا فَ قولَ تعَالى َ يَا أَي َُّهَا الَِْينَ آ َمنَُوا أَ ِ يعَُوا َ
َفَ ُك ُّوهُ ِإ َلَى َِ
شَ
سو َل َوأُو ِل األَم ِك ِمن ُكا فَإِن تَنَازَ عتُا ِفَ َ
الك ُ
سَ ُن
َوالك ُ
سو ِل إِن ُكنتُا تُس ِمنُونَ ِيَاَّللِ َواليََو ِا اآل ِ َ ِك َْ ِلَ َ َيَ ٌك َوأَح َ
ال ص)87
َتََأ ِويال . إن المقصَََو يََأولى األمَََك مََن الجانَََب الََ ين
المجته َ ون مََن فقهََا المسََلمين ،يينمََا يشََيك هََْا المفهََوا مََن
الجانب ال نيوي إلى المسسولين ف م تلت مستوياتها اإ اكية ما
اا أمكها وعملها علََى وفََق اإسََالا ،ويسكَ هَْا قولَ تعََالى
عوا يَِ ِ َولََو َك ُّوهُ إِلََى
ت أََْا ُ
َ وإَِْا َجا َ هُا أَم ٌك ِمنَ األَم ِن أَ ِو ال َو ِ
سو ِل َو ِإلَى أُو ِل األَم ِك ِمن ُها لَ َع ِل َم ُ الِْينَ َيستَن ِي ُونَ ُ ِمن ُها َولَو
الك ُ
ال ص)88
علَي ُكا َو َكح َمت ُ ُ َ تيَعت ُ ُا الشي َانَ ِإ قَ ِليال ، وقول 
فَب ُل َِ َ
سَيِي ِل
ق الك ُ
سو َل ِمن يَع ِ َما تَيَينَ لَ ُ ال ُهَ َ َويَت ِيَ َيَ َك َ
َو َمن يُشَاقِ ِ
ال ص)89
صيكا ، ولْل
سا َ َم ِ
ال ُمس ِمنِينَ نُ َو ِل ِ َما ت ََولى َونُص ِل ِ َج َهن َا َو َ
فإن من ي الت سييل المسمنين قكين من يشاقق الكسول محم .
ويستم اإجماع حجيت أيبا من أحا يث الكسول محمَ
 والت َ منهََا ف تجتم َ أمت َ علََى ََأ ف ،وقول َ فمََا كآه
المسلمون حسنا فهو عن هللا حسنف ،وقولَ فلََا يكََن هللا ليجمَ
أمت على الباللةفص.)90
ويجوز للمجته ين إْا تغيََك ظََكوت اإجمََاع األول أن
يقككوا ما يحقق المصلحة العامة ف بو المسََتج ا الالحقََة،
ألن الحكا الْي ق يجلب نفعاف ف زمن معين قَ يكََون كََْل
ف زمن آ ك ،وأن الحكا الْي يجلََب نفعََاف فَ مكََان معَين قَ
يس ي إلََى أبََكاك فَ مكََان آ ََك ،ويسََها ا جتهََا فَ إيجََا
معالجا للمشكال الت تواج األفكا ت الت كتاب هللا وسََنة
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الكسول محم  وتتال ا م كوم العصك وتسهل إ اك شسونها
ف م تلت األزمنة واألمصاك.
رابعا :القياس
يع القيام المص ك الكاي من المصا ك المتفق عليها فَ
الشكيعة اإسالمية ،ويعكت يأن إلحاق واقعة نص على حكمها
الشكع يواقعة وك نص يحكمهََا فَ القََكآن أو السََنة النيويََة،
وْل لتساوي الواقعتين ف علة الحكََاص ،)91ويسََتن الفقهََا علََى
حجية القيام يالقكآن والسنة النيوية و أقََوال الصََحاية و أفعََالها
الت َ تََك أن األ ََْ يالقيََام هََو مََا تقب َ ي َ ميََا ئ الع الََة
والمساوا والصالح العااص .)92وتظهك أهمية األ ْ يالقيََام مََن
الل إلحاق وقيََام المسََاول التَ تسََتج يالمسََاول التَ أقكهََا
القكآن الككيا والسنة النيوية وإجماع فقهََا المسََلمين مََن ََالل
تسوية واقعة نص على حكمهََا يواقعََة نََص علََى حكمهََا فَ
الحكا المنصوص علي ينا على تساويهما ف العلة.
ويتل ص األسام الفعل للقيام ف أن من األموك الي يهية
إثيََا حكََا المثََل لمثل َ  ،والمسََاوي لمسََاوي  ،وحيََث وج َ
األسياب تكتي عليها مسيياتها ،وما يجََكي علََى النظيََك يجََكي
على نظيكهص ،)93ويقوا القيام على أكيعة أككان ه :
 .1األصل :وهو المقيم علي  ،ويمثل الواقعة والحا ثة
الت وك النص يحكمها.
 .2الفكع :وهو المقيم ،ويمثََل الحا ثََة التَ لََا يََك
النص يحكمها و ع الحاجَة لمعكفَة حكا لها.
 .3الحكا الشكع  :الْي يكا إثيات .
 .4العلََة :أو السََيب الََْي شََكع ألجلََ الحكََا فََ
األصل وه موجو ف الفكع.
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ويمكن توبيح كيفية ت ييََق القيََام كََاآلت  :فََاليي مََثال
يع الن ا الثان لصال الجمعة ينيغ أن يتككَ مََن تجََب عليَ
الصال لحين انتها صال الجمعة ،ت ييقا لقول تعََالى َ يَا أَي َُّهَا
سعَوا إِلَى ِْكَ ِك َِ
ِي ِللصال ِ ِمن يَو ِا ال ُج ُمعَ ِة فَا َ
الِْينَ آ َمنُوا إَِْا نُو َ
َوَْ ُكوا ال َيي َ َْ ِل ُكا َي ٌك لَ ُكا ِإن ُكنتُا تَعلَ ُمونَ ص ،)94ويظهك من هََْه
اآليََة الككيمََة أن اليي َ منصََوص علََى تكك َ ف َ هََْه الحالََة،
وتقام علي أعمال أ ك كثيك كالزكاعََة والصََناعة و يكهمََا
مما يتحقق في علة النه عن اليي  ،ولو لا ينص عليَ صَكاحة.
كما أن الكسول محم ا  است ا القيََام عنَ ما أتََى إليَ كجََل
يسأل قاوال فإن أي ما وعلي حج اإسالا افأحج عن ؟ فقال لَ
الكسول محم  فأكأيَ لََو أن أيََا تََك ينََا عليَ أقبَيت
عن ؟ قال الكجل :نعا ،فقال ل الكسول  فحج عن ف ،وي ل هََْا
على مشكوعية القيام ألن الكسول محم ا  أ ْ ي ص.)95

ثانيا :المصادر الثانوية للمنهج اإلسالمي
تتألت المصا ك الثانوية للمنهج اإسالم من:
 .1ا ستحسان
 .2المصلحة المكسلة
 .3العكت
 .4ا ستصحاب
 .5الشكاو السماوية قيل اإسالا
 .6مْهب الصحاي
أوال :االستحسان
يعََكت ا ستحسََان يأنََ العََ ول يالمسََألة عََن حكََا
نظاوكها إلى حكا آ ك لوجَ أقََو يقتبَ هََْا العَ ول ،ويَ ف
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أصحاب ا ستحسان إلى هََْا العَ ول الك يََة فَ تقكيََك اسََتثنا
إح الجزويا من إح القواع الكلية أو من ا قيسة الفقهيََة،
و هنا من يك أن ا ستحسان هو ع ول المجتهَ عََن مقتبََى
قيام إلى مقتبى قيام ف أو عن حكا كل إلى حكا اسََتثناو
ل ليل ف عقل كجح ل ي هْا الع ولص.)96
وحقيقة ا ستحسان ه أن إْا عكب مسََألة معينََة ولََا
يك نص يحكمها وللنظك فيها وجهتان م تلفتََان إحَ اهما ظََاهك
تقتب حكماف ،واأل ك فية تقتب حكماف آ ك ،وقاا ف نفم
المجته ليل كجح وجهة النظك ال فيََة فعَ ل عََن وجهََة النظََك
الظاهك فهْا الع ول يسمى شكعاف ا ستحسان ،وكْل األمََك إْا
كان الحكا كلياف وظهك للمجته ليل يقتب اسََتثنا جزويََة مََن
الحكا الكل والحكا عليها يحكا آ ك ،و ي أن يكون ال اف لأل ْ
يا ستحسان فعاف لمشقة أو كفعاف لحكج أو جلياف لمصلحةص.)97
ثانيا :المصلحة المرسلة
إن المقصو يالمصلحة المكسلة هو أن ي يق علََى مسََألة
من مساول الحكا الْي تقب ي المصلحة عن ما يوج للمسألة
حكا شكع يستني من المصا ك األكيعة المتفق عليهََا ص القََكآن
الككيا ،والسنة النيوية ،واإجماع ،والقيام)ص.)98
كمََا تعََكت المصََلحة المكسََلة يأنهََا المصََلحة الت َ لََا
يشََكع المشََكع حكمََا لتحقيقهََا ،و لََا يَ ل ليََل شََكع علََى
اعتياكهََا أو إلغاوهََاص ،)99و ي َ أن يكََون اله َ ت منهََا تحقي َق
مصالح األفكا من الل جلب منفعة لهََا أو فَ بََكك أو كفَ
حكج عنها شكي ة أن يكون ْل بمن أحكاا الشكيعة ،ويشتك
الفقهََا لأل ََْ يالمصَلحة المكسََلة حتََى تكََون يايََاف للتشََكي
يالهو ثالثة شكو ه :
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 .1أن تكون المصلحة حقيقية وليس مصلحة وهمية.
 .2أن تكون المصلحة عامة وليس ش صية.
 .3أن يعاك التشكي لهْه المصََلحة حكمََاف أو ميَ أ
اثي يالنص أو ياإجماع.
ويسك ما تق ا أن المصلحة المكسلة يكا يها كل مصلحة
يك مقي ينص من المشكع ي عو إلى اعتياكها أو إلغاوها يشك
أن تعاك مقص ا من مقاص الشكيعة اإسالمية ،و تتناق
م ليل مََن أ لََة الشََكيعة المتفََق عليهََا ،وأن تكََون المصََلحة
المكسلة حقيقية ،وتسها ف تحقيق نف عاا وت ف بككا حقيقيا.
ثالثا :العرف
يعكت العكت يأن ما تعاكف النام وساكوا علي يصََوك
متككك  ،أو هو ما اعتا النام وتككك سيكها يمقتباه ،ويمََا أن
األعَََكات تتغيَََك نتيجَََة للت َََوكا ا جتماعيَََة وا قتصَََا ية
والثقافية والعلمية لْل فَإن األحكََاا المينيََة علََى العََكت تتغيََك
يتغيك الزمان والمكان ،و ي من اإشاك إلى أن فقهََا المسََلمين
يْهيون إلى إن العكت والعا لهما نفم المعنى ،والعكت نوعان
هماص:)100
 .1العكت الصحيح :وهو ما تعاكف النام و ي الت لََيالف
شكعياف ،و يحل حكاماف ،و يي ل واجياف ،ولْل يجب
األ ْ ي ومكاعات ف التشكي وفَ القبََا  ،ولهََْا أقََك
العلما هْا العكت ،وقالوا إن العا شكيعة محكمََة ،وإن
المعكوت عكفا كالمشكو شك ا.
 .2العََكت الفاسََ  :وهََو مََا تعاكفََ النََام ولكنََ ي ََالت
يجََب
الشََكع ،ويحََل المحََكا ويي ََل الواجََب ،لََْل
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مكاعات فف مكاعاتَ معاكبََة لَ ليل شََكع أو إي ََال
حكا شكع .
واألصل ف حجية العكت قولَ تعََالى  ِْ َ ُ ال َعفَ َو َوأ ُمَك
ص)101
ت َوأَع ِك
يِالعُك ِ
َ
ع ِن ال َجا ِهلِينَ  ، كما قال الكسول محم 
فما كآه المسََلمون حسََنا فهََو عنَ هللا حسََن ومََا كآه المسََلمون
قييحا فهو عن هللا قييحفص ،)102ويوص اإماا عل  عاملَ فَ
مصََك يقولََ ف تََنق سََنة صََالحة عمََل يهََا صََ ك هََْه
األمةفص.)103
رابعا :االستصحاب
يعكت ا ستصحاب يأن الحكا على الشَ يالحََال التَ
كان عليها من قيل حتى يقوا ليََل علََى تغيََك تلَ الحََال ،وهََو
جعل الحكا الْي كان ثايتا ف المابَ علََى مََا هََو عليَ حتََى
يقوا ليل على تغيكهص. )104
ويستن األ ْ يا ستصحاب إلى قواعَ ثايتَة يسََت ي
المكلت أن يقوا يم الفتهاص ،)50فمثالف إْا سََول مجتهَ عََن حكََا
عق معين فلا يج نصاف ف القكآن أو السنة أو لََيالف شََكعياف
ي لق على حكم  ،حكا يإياحة هْا العق ينََا علََى القواعَ التَ
تقب َ ي َأن األصََل ف َ األشََيا اإياحََة ،واألصََل ف َ الْمََة
اليكا  ،وأن كل ما هو ليم ممنوعاف فهو ميامفص.)105
خامسا :الشرائع السماوية قبل اإلسالم
ويقص َ يهََا األحكََاا التَ شََكعها هللا تعََالى لألمََا الت َ
سيق ظهوك اإسالا ،ولا تنس ها الشكيعة اإسالمية ،فال الت
ف أنها مشكعة للمسلمين ،وتع تل الشكاو قانونََا يتعََين علََى
المسلمين ا لتزاا ي وإتياعَ وإن لََا يََنص علََى ْلَ صََكاحة،
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فمثال الصياا فكيبة على المسلمين كما كتيَ هللا  علََى الََْين
ب
من قيلها ،ويظهك ْل ف قول تعالى يَا أَي َُّهَا الَِْينَ آ َمنَُوا ُك ِتَ َ
علَى الِْينَ ِمن قَي ِل ُكا لَ َعل ُكا تَتقُونَ ص.)106
ب َ
الص َيا ُا َك َما ُك ِت َ
علَي ُك ُا ِ
َ
سادسا :مذهب الصحابي
يشََيك مفهََوا مََْهب الصََحاي إلََى الفتََاو الت َ كان َ
تصَ ك يع َ وفََا الكسََول محمَ  مََن يع َ الصََحاية الََْين
عكفوا يا جتها والفق والعلا و ول مالزمََة الكسََول محمَ 
والتَ لََا يتفََق عليهََا المجتهَ ون ،ألن المجتهَ ين إْا مََا اتفقََوا
عليها فان ْل ا تفاق يع إجماعافص .)107وتجَ ك اإشََاك إلََى أن
هنال من يك أن فتاو الصحاية ليس ملزمة ألنها صا ك عن
أش اص يك معصومينص.)108

منظومة المنهج اإلسالمي
يظهك من كاسََة مصََا ك المََنهج اإسََالم أن منظومََة
هْا المنهج تتألت من نظامين هما:
 .1النظاا الفككي :ويتبََمن جميَ الميََا ئ والقواعَ الكليََة
الثايتََة التََ وك فََ القََكآن الكََكيا والسََنة النيويََة
الشكيفة.
 .2النظََاا الت ييق َ  :وي لََق عليَ الفق َ اإسََالم  ،ويشََمل
األحكاا الشكعية العمليََة التَ اسََتني ها المجتهَ ون مََن
القكآن الككيا والسنة النيوية يه ت تنظيا شََسون األفََكا
ف المعامال والعيا ا فَ بََو الت ََوكا المتزايَ
ف م تلت جوانب الحيا .
ويع ا شتغال يالفق من األعمال الصََالحة ،ولََْل يقََول
الكسول محم  فمن يك هللا يَ يََكا يفقهَ فَ الَ ينف ،وقَ
أثنى على ا جتها  ،وشج علي  ،وأعلى من قيمتَ  ،ويظهََك هََْا
187

ف ح يث فإْا حكََا الحََاكا واجتهَ ثَا أصََاب فلَ أجََكان ،وإْا
اجته الحاكا ثا أ أ فل أجكفص.)109
ويمثل الفق اإسالم أح أهََا منجََزا العقََل اإسََالم
الْي اجته فأوجَ معالجََا كاوعََة تعتمَ علََى مصََا ك النظََاا
الفككي ف المنهج اإسََالم للمشََكال المتزايَ التَ تحصََل
المََسثك فَ
نتيجة الت وكا المتسََاكعة فَ م تلََت المجَا
حيا األفكا  ،ويكون ا جتها ف مستويين هما:
 .1ا جتها الش ص  :وهو عملية مسََتمك  ،يقََوا يهََا الفََك
يه ت تحكي الحالل واجتنََاب الحََكاا ،والحََْك المتصََل
من الشيها .
 .2اجتها العلما  :وهو الْي يقوا ي ليعة العلمََا المشََهو
لهََا يالق َ ك علََى اسََتنيا األحكََاا للمسََاول الت َ تواجَ
المسلمين ف م تلََت األوقََا وفَ جميَ األمصََاك فَ
إ اك القكآن الككيا والسنة النيوية الشََكيفة ،يهَ ت إيجََا
أحكاا شََكعية لهََا قََا ك علََى اسََتيعاب جميَ مع يََا
ا قتصا ية ،وا جتماعية ،والعلمية،
الت وك ف المجا
والسياسية ،و يكها من الجوانب األ ك الت لهََا عالقََة
يالعيا ا وال معامال  ،ولْل ي من تفعيل هْا ا جتهََا
ياستمكاك وتوظيف فَ توحيَ األمََة اإسََالمية يَ مََن
تمزيقها وإح اث الفكقة يين المسلمين.
الشكل كقا ص )7منظومة المنهج اإسالم ،
ويعك
ويظهك في أن النظاا الفككي ف هْه المنظومة يس ك النظاا
الت ييق .
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شكل رقم ()7
منظومة المنهج اإلسالمي

النظام الفكري
النظام
التطبيقي

خصائص المنهج اإلسالمي
يتفك المنهج اإسالم يمجموعََة مََن ال صََاوص جعلتَ
صََالحا للت ييََق ف َ كََل زمََان ومكََان وإلََى يََوا يََكث هللا 
األك ومن عليها ،وتل ال صاوص ه :
 .1إن الشكيعة اإسالم ية إلهية األصول يشكية الت ييق ،فه
شكيعة تكج ف أصولها إلى هللا تعالى شأن  ،وقَ جََا
تل األصول ف القكآن الككيا ،وق يلغها الكسََول محمَ
ع ِن ال َهَ َو
 إلى األمة مص اقا لقول تعالى َ و َما َين ِ ُق َ
شََ ِي ُ ال ُقََ َو ص ،)110أمََا
عل َمََ ُ َ
إِن ُهََ َو إِ َوحََ ٌ ُيََو َحى َ
الجانب الت ييقَ فيهََا فقَ قََاا يصََيا ت المجتهَ ون مََن
الصحاية والتايعين وكياك األومة فَ بََو أحكََاا القََكآن
الككيا والسنة النيوية الشكيفة.
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 .2تقوا الشكيعة اإسالمية على أسام المسََاوا يََين األفََكا
وع ا التمييز يينها إ على أسام التقو والعمل الصََالح
فالنام سواسية فال فبل ألح على آ ك ،و تفا ك يينها
علَََى أسَََام الحسَََب أو النسَََب أو القَََو صالماليَََة ،أو
ا جتماعيََة ،أو العلميََة ،أو العسََككية ،أو يكهََا مََن
مصا ك القو األ ك ) ،وتتا المفابلة يََين األفََكا علََى
أسام تقو هللا والعمل الصالح ،و يسك هََْا قولَ تعََالى
شَعُويا ال
ام ِإنا َ لَقنَا ُكا ِمن َْ َكك َوأُنثَى َو َج َعلنَا ُكا ُ
َ يا أَ ُّي َها الن ُ
ع ِل َي ٌا
َ َ
َوقَيَ ِاو َ َل ِلت ََع َ َ
اكفُوا ِإن أَك َ َك َم ُكا ِعن َ َ َِ أَت َق َا ُكا ِإن َ
يكص ،)111وتسك أحا يث الكسول محمَ  أيبََا هََْه
َ يِ ٌ
المساوا  ،فق جا فيها فالنََام سواسََية كأسََنان المشَ ف،
وقول ف فبل لعكي على أعجم إ يالتقو ف.
 .3يتكََون اإنسََان مََن وجهََة نظََك المََنهج اإسََالم مََن
عنصََكين أساسََيين هما:المََا والََكوم ،ولكََل منهمََا
حاجا وأه ات ينيغَ إشَياعها وتحقيقهََا ياعتَ ال و ون
إسكات ،ألن الما إْا أسكف ف أمكها أ كج اإنسان
من المكانة السامية والمكموقة الت أكا هََا لَ هللا وفبََل
يها عن ساوك الكاونا الحية ،أمََا إْا أسََكف الََكوم فَإن
اإنسان يكون سليياف وانعزالياف و يصلح أن يكون ليفََة
هلل  ف هْا الكون الواس الْي في إمكانا هاولة يتعين
عليََ توظيفهََا يكفََا يهََ ت ا كتقََا يمسََتو أفََكا
المجتم إلى المستو الْي أكا ه لها هللا  ،ويظهك ممََا
تق ا أن المنهج اإسالم يع للمََا حقهََا مََن الكعايََة
وا هتماا ،ولََْل أكَ السََع والعمََل والكسََب واإنتََاج
والتمت يالحيا بََمن حَ و هللا  ،ويع َ فَ الوقَ
نفس للََكوم مََا تسََتحق و يي سََها حقهََا فَ الفبََيلة
190

ومكاكا األ ََالق والتعََاون وتحقيََق الََْا  ،ويهََْا يحقََق
ا لمنهج اإسالم التوازن يين الحاجا الما ية والحاجََا
الكوحية لألفكا معاف.
 .4تعتكت الشكيعة اإسالمية يحكية األفكا ف ا تياك فَ
الت َ لهََا عالقََة يحيََاتها شََكي ة أن
جمي َ المجََا
يس ي ْل إلى تحكيا حالل أو تحليل حكاا ،ويظهََك هََْا
جليَََاف ووابَََحاف فَََ قولَََ تعَََالى ِ إكَ َ َكاهَ ِفَََ
ِينص ،)112وتسك هْه اآلية أن لق النام مكلفين يغيََك
ال ِ
حكيََة ،و ون إكا حََك يََك معقََول و يََك مقيََول،
ويتنََافى مَ الوظيفََة التَ أكا هََا هللا  لإلنسََان وهَ
جعل ليفة ل  ،فال يمكََن أن يكََون اإنسََان كََْل مََا لََا
يمتل حكية ا تياك ،وف بو ا تياكه يسََتحق الثَواب
والعقاب ،ويسك ال ليفة عمك  هْه الحكية يقولَ فمتََى
استعي تا النام وق ول تها أمهاتها أحكاكافص .)113إن تمتَ
األفكا يالحكية التامة ف بو أحكاا الشكيعة اإسََالمية
يمنحها فكصة ا تيََاك ،و يليَ موحََاتها وإمكانََاتها،
ويسها ف تفجيك اقاتها وتوظيفها ف تحقيق يََك الََيال
والعيا .
 .5تسك َ الشََكيعة اإسََالمية بََكوك أ ََْ ق َ كا األفََكا
يا عتياك عن تكليفها ياألعمال ،ألن هللا تعالى يكي يالنام
اقََة
يكلفهََا يمََا
اليسك وينف عنها الحََكج ،ولََْل
َ
لها ي  ،ويظهك ْل وابحاف ف قولَ تعََالى ََ ي ُِكيَ ُ ُ
يِ ُك ُا اليُس َك َو ي ُِكي ُ يِ ُك ُا العُس َك َو ِلتُك ِملُوا ال ِع َ َو ِلت ُ َك ِيَ ُكوا ََ
تَشَ ُك ُكونَ ص ،)114وقولَ 
علَى َما َهَ َ ا ُكا و َلَ َعل ُكَا
َ
ص)115
ال
ت َُ نَفسا إِ ُوسعَ َها ، وقول َ ما ي ُِكي ُ َُ ِليَجعَ َل
يُ َك ِل ُ
ع َلَي ُكا
علَي ُكا ِمن َح َكج َولَ ِكن ي ُِكيَ ُ ِليُ َ ِهَ َك ُكا َو ِليَُتِا نِع َمتََ ُ َ
َ
ص)116
َ
َ
َ
ج َو
على األع َمى َحَ َك ٌ
م َ
لَ َعل ُكا تَش ُك ُكونَ . وقول لي َ
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جص ،)117وقَ
علََى ال َمَ ِكي ِ َحَ َك ٌ
ج َح َك ٌ
ج َو َ
َ
علَى األَع َك ِ
عيََك اإمََاا الغزالََ عََن هََْا التيسََيك والت فيََت فََ
التكليفََا يقول َ فالمشََقة سََيب الك صََةف ،فََإْا وجَ أن
العمََل يالنصََوص مََن شََأن أن يََس ي إلََى الوقََوع ف َ
الحكج أو يلحق األْ كََان واجيََاف عَ ا ت ييقهََا لكَ
تتا مسا لة
يح ث يسييها حكج أو مشقة للمكلت ،ولْل
المكلت يما يمكن فعل أو القياا ي يسيب ا سََتحالة و
مسا لة م العجزص.)118
 .6تتميََز الشََكيعة اإسََالمية يالمكونََة ومكاعََا مقتبََيا
الظكوت والصالح العاا ،وهْا ما جعلها صََالحة للت ييََق
فَ جميَ األزمنََة واألمكنََة ،وتسََها فَ تحقيََق أهَ ات
األفكا ف إ اك أحكاا الشََكيعة اإسََالمية ،ويظهََك ْلَ
ب تَغلَُوا فَِ ِيَنِ ُكا َو
ف قولَ تعََالى َ يَا أَهَ َل ال ِكتَََا ِ
يسَى ايَ ُن َم َكيَ َا
تَقُولَُوا َ
ع َلَى َِ ِإ ال َح َق ِإن َمَا ال َم ِسَي ُح ِع َ
م ِمنَ ُ َفَ ِمنُوا ِيَاَّللِ
سو ُل َِ َو َك ِل َمت ُ ُ أَلقَاهَا إِلَى َمكيَ َا َو ُكو ٌ
َك ُ
احَ ٌ
َ ِإ َلَ ٌ َو ِ
َو ُك ُ
س ِل ِ َو تَقُولُوا ثَالثَةٌ انتَ ُهوا َيكاال لَ ُكا ِإن َما ُ
اوا ِ َو َم َا ِف َ
ُ
سَي َحانَ ُ أَن يَ ُك َونَ لَ َ ُ َولَ َ ٌ لَ َ ُ َم َا ِف َ السَ َم َ
ال ص)119
األَك ِ َو َكفَى يِاَّللِ َو ِكيال ، وقول تعالى إِن َمَا َحَك َا
يك َو َما أ ُ ِهل ِي ِ ِلغَي ِك َِ فَ َم ِن
َ
علَي ُك ُا ال َميتَةَ َوال َا َولَح َا ال ِ ن ِز ِ
ُ
َ
ُ
وك
َ َفََ ٌ
عََا َفََال إِثََ َا َ
ابََ ك َيََ َك َيََا َو َ
عليََ ِ إِن َ
َك ِح َي ٌاص .)120إن الغايََة األساسَية مََن المكونََة ه َ كف َ
البيق و الحكج ومشقة التكليفا  .و ق قََال الكسََول 
فإْا أمكتكا يش فأتوا من ما است عتافص.)121
ويسك مََا تقَ ا أن المََنهج اإسََالم اعتمَ النظكيََة
الموقفية صتسك هْه النظكية بكوك أ ْ مع يا الموقت
يعََين ا عتيََاك فََ عمليََة ات ََاْ القََكاكا ) فََ إيجََا
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معالجََا للمشََكال الت َ تواج َ الفََك والمجتم َ قيََل
أكيعة عشك قكنا ،ويتجلى هََْا مََن ََالل الواقعََة اآلتيََة:
أتى كجل إلى الكسول محم  وهو يقول لق احتكق فق
واقع زوجت ف كمبََان ،فقَال لَ الكسََول محمَ 
فعلي يعتق كقية فإن لا تج فصياا شهكين متتالين فان لا
تسََت فعلي َ إ عََاا سََتين مسََكيناف ،فقََال الكجََل ف
أست ي كل هْاف  ،فأ ْ الكسول  صاعا من التمك وقال
للكجل ف ْ هْا وتص ق ي على أفقك كجل فَ الم ينََةف،
فقََال الكجََل فيََا كسََول هللا يوجَ أفقََك منَ ف َ هََْه
الم ينةف ،فقال ل الكسول محم ف ْه لعيال ف .ويظهََك
من هْا أن الكسََول  قَ أ ََْ فَ هََْه الحالََة مع يََا
الموقت يعين ا عتياك ويسك على الكجل ولا يعسك علي ،
وكََان يقََول للنََام فيسََكوا و تعسََكوا ويشََكوا و
تنفكوافص.)122
 .7تقوا الشكيعة اإسالمية على نيْ الت كت ،ولََْل وصََت
القكآن الككيا األمة اإسالمية ياألمة الوس ف قول تعالى
سَ ا ال ِلتَ ُكونَُوا ُ
ام
ع َلَى النَ ِ
شَ َه َ ا َ َ
َ و َكَْ ِل َ َج َعلنَا ُكا أُمَةال َو َ
ش َ ِهي االص .)123إن التََزاا األفََكا
ع َل َي ُكا َ
َويَ ُك َونَ الك ُ
س َو ُل َ
يالوس ية يجنيها المشكال واألبكاك الت تتكتََب علََى
الت كت ف العيا ا والمعامال  ،والحقوق وا لتزاما ،
ويسكََ هللا تعََالى بََكوك ت ييََق الوسََ ية فََ جميََ
الحا  ،وحسََينا أن نشََيك علََى سََييل المثََال إلََى قولَ
س َها ُكَل اليَسَ ِ
َ و تَج َعل يَ َ َ َمغلُولَةال ِإلَى ُ
عنُ ِق َ َو تَي ُ
سوكاالص ،)124وقولَ َ والَِْينَ إَِْا أَنفَقَُوا لََا
فَتَقعُ َ َملُوما ال َمح ُ
يُس ِكفُوا َولَا َيقت ُ ُكوا َو َكانَ َيينَ َْ ِل َ قَ َواماص ،)125ويسك هََْا
أن على األ كات المتفاوبة أن تيتع كليا عن الت كت.
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 .8يأ ْ الفكك اإسالم يميَ أ الجمَ يََين الثيََا والت ََوك
معا ،ولْل فإن الميا ئ الت جا يها اإسالا تكون ثايتََة،
أما الت ييقا فه اجتها ية ،وتأ ْ يعين ا عتياك إمكانا
األفكا والمع يا صا قتصا ية ،وا جتماعيََة ،والعلميََة،
والسياسية) الت توفكها الييوة لها عنَ تكلََيفها يالعيََا ا
والمعامال .
إن ا تالت الت ييقا مَ ا لتََزاا يالميََا ئ اإسََالمية
الت ح ها القكآن الكََكيا والسََنة النيويََة الشََكيفة مجََاز
شكعاف ،وتعَ ا تالفََا فَ وجهََا النظََك كحمََة إْا
كان تسها ف تحقيق مكبََا هللا ،و يََك العيََا والََيال ،
ويسك هْا ح يث الكسول محم  فا تالت علما أمت
كحمةف ،وقَ عيََك عََن هََْا ا ََتالت ايََن تيميََة أحسََن
ََالت
تعييك يقول فإن هْا ا تالت هو الت تنََوع
تبا فص ،)126ويشيك وجو المْاهب اإسََالمية التَ تمثََل
وجهََا نظََك م تلفََة لألحكََاا الََواك ف َ اإسََالا ف َ
الح و المقكك في إلََى المكونََة التَ يتميََز يهََا المََنهج
اإسالم والها فة إلى إيجا معالجا إسالمية للمشََكال
الت تح ث ف حيا األفكا يسيب الت وكا المتزاي ف
ا قت صََا ية ،وا جتماعيََة ،والعلميََة ،ويََسْن
المجََا
يمََيال أحكََاا فقهيََة إسََالمية ج يََ ومت ََوك تتنََاول
م تلت الجوانب الت لها عالقة يحيا األفكا .
وينيغ أن يق ا تالت ف اآلكا ف إ اك أحكاا
القََكآن الكََكيا ،والسََنة النيويََة الشََكيفة ،و يفس َ للََو
قبية ،ويسها ف تحفيَز األفََكا لالسََتفا مََن التجََاكب
اإنسانية ف ت ويك المجتمَ  .ويقََول ايََن القََيا الجوزيََة
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مسك َ ا أهميََة هََْا الجانََب فإْا ظهََك إمََاكا الحََق،
وقام أ لة العقل ،وأسََفك صََيح يََأي كيََق كََان فََثا
شكع هللا  و ين  ،وكباه وأمكهفص.)127
-9التوفيق والموازنة يين مصلحة الفك ومصََلحة الجماعَة
المتعلقَََة يتنفيَََْ المعَََامال ا جتماعيَََة
فََ المجَََا
وا قتصا ية ،من أجل تحقيق أه ات الفك والمجتم معََا.
وق تمكن المنهج اإسالم من الل هْه الموازنة بمان
مصلحة الفك ف إ اك مكاعا مصلحة الجماعة ،وتحقيََق
أه ات المجتم  ،وحفظ الحقوق ألصحايها ،وتوفيك الحكية
له َا لتوظيََت إمكانََاتها يََال كق الت َ تلي َ أه َ افها و
تسيب أبكاكا لآل كين ت ييقاف للقواع اآلتيََة :بََكك
و بكاك ،و فعاف ألكيك البََككين يََاأل ت منهمََا عنَ
تعاك المصالح والحقوق.
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الفص السابع

مبادئ المفلاوضات في المنهج اإلسالمي
حدد

المنهج اإسََالم الميََا ئ العامََة التَ ينيغَ أن

تقوا عليها جمي المعامال يين األفكا ومنها عمليََا التفََاو
يين األفكا ف جمي مكاحلها ،ولْل يتعين على المتفاوبين فها
تل الميََا ئ وا لتََزاا يت ييقهَا يهَ ت ا كتقََا يمسََتو كفََا
النتََاوج الت َ يمكََن أن تتحقََق مََن عمليََا التفََاو ف َ إنهََا
ال الفََا يََين األفََكا  ،وتح ي َ الحقََوق وا لتزامََا  ،وتنميََة
العالقا يينها .ونستعك فيما يأت تل الميا ئ:
 .1احتكاا التع ية وا تالت ف اآلكا
 .2وجو قبية للتفاو
 .3الص قية
 .4التككيز على المشتككا
 .5الها فية
 .6المكونة
 .7التأن ف إص اك القكاكا
 .8ينا الثقة المتيا لة يين أ كات المفاوبا
 .9ا لتزاا يا تفاقا
 .10ح حجج ال كت اآل ك
 .11ا عتما على الييانا والمعلوما ال قيقة
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 .12مكاعا السكية
 .13التعكت على نوايا اآل ك وأه اف

أوال :احترام التعددية واختالف اآلراء
يز ك المنهج اإسالم ياأل لة الت تسك إيمان واعتكافَ
يوجو التع ية و األبَ ا  ،وحسََينا أن نََوك منهََا قولَ تعََالى
ت أَل ِسَنَتِ ُكا َوأَلَ َوانِ ُكا
اوا ِ َواألَك ِ َوا تِال ُ
َ و ِمن آيَاتِ ِ َل ُق الس َم َ
ص )1
إِن فِ َْ ِل َ َآليا ِللعَا ِل ِمينَ  . ويظهك من هْه اآلية الككيمة أن
هللا  لق النام م تلفََين فَ األلسََن ،واأللََوان ،والقَ كا ،
وا هتماما  ،وق أكا هللا  أن ييقى النََام م تلفَين ،ويتيََين
احَ َ ال َو َيزَ الَُونَ
ام أُمَةال َو ِ
هْا ف قول َ ولَو شَا َ َك ُّي َ لَ َج َع َل الن َ
ُم تَ ِلفِينَ ص ،)2وأن هللا  أمك النام يع أن جعلها شعويا وقياوََل
أن يتعاكفوا ،وأك أن أكثكها تقو أككمها ،ويشيك إلى هْا قولَ
َ و َج َعلنَا ُكا ُ
اكفُوا ِإن أَكَ َك َم ُكا ِعنَ َ َِ أَت َقَا ُكا ِإن
شعُويا ال َوقَ َياوِ َل ِلت ََعَ َ
ص)3
يك. 
ع ِلي ٌا َ يِ ٌ
َ َ
َ
ويََين هللا  ي َأن الثمََك والجيََال م تلََت ف َ ألوان َ
وكْل الما م تلت ف عم  ،ويظهك هْا ف قولَ تعََالى أَلََا
َ أَنزَ َل مِنَ الس َما ِ َما ال فَأ َ َكجنَا ِي ِ ثَ َم َكا ُم تَ ِلفَا ال أَل َوانُ َهَا
ت ََك أَن َ
سو ٌص،)4
ت أَل َوانُ َها َو ََكايِ ُ
يب ُ
َومِنَ ال ِجيَا ِل ُج َ ٌ يِي ٌ َو ُحم ٌك ُم تَ ِل ٌ
ج
عْبٌ فُ َكا ٌ َو َهَْا ِمل ٌح أ ُ َجَا ٌ
وقول َ وه َُو الِْي َم َك َج اليَح َكي ِن َهَْا َ
َو َج َع َل يَينَ ُه َما يَكزَ َا ال َو ِحجَكاال َمح ُجَوكاالص ،)5وقولَ َ و ُهَ َو الَِْي
شَ فَأ َ َكج َنَا ِمنَ ُ
أَنزَ َل مِنَ الس َما ِ َما ال فَأ َ َكج َنَا ِيَ ِ ن ََيَا َ ُكَ ِل َ
ان َ انِ َيَةٌ
ج ِمن ُ َحيا ال ُمت ََكا ِكيا ال َومِنَ الن ِل ِمن َل ِع َها قِن َو ٌ
َبكاال نُ ِك ُ
ِ
َ
ال
َو َجن َا ِم َن أع َن َاب َوالزيت ُ َونَ َو ُّ
الكم َانَ ُمش َتَيِها َو َي َ َك ُمت ََش َايِ
197

ان ُ
ظ َ ُكوا ِإ َل َى ثَ َم َ ِك ِه ِإَْا أَث َم َ َك َو َين ِع َ ِ ِإن ِف َ َْ ِل ُك َا َآليََا
ص )6
يُس ِمنُونَ . 

ِل َق َوا

ولََا يقََت المََنهج اإسََالم عنََ ا عتََكات يالتع يََة
واألب ا فحسب إنما امت إلى تأكي النه عن إككاه اآل ك علََى
ِينص،)7
قيول ما يكفب  ،ويسك هْا قول تعالىِ  ،إك َكا َه فِ ال ِ
وقول َ ولَو شَا َ َكيُّ َ َآل َمنَ َمن فِ األَك ِ ُكلُّ ُهَا َج ِميعَا ال أَفَأَنَ َ
ام َحتى يَ ُكونُوا ُمس ِمنِينَ ص .)8
تُك ِكهُ الن َ
ويسك الكسول محم  أهميََة ا ََتالت اإيجََاي يََين
أفكا األمة ف اآلكا فَ ح يثَ فا ََتالت أمتَ كحمََةف ،حيََث
يسها هْا ا تالت ف تق يا آكا تيين مواقت علمََا المسََلمين
يوجَ نَص صََكيح يحَ موقََت
من القبايا المعاصك التَ
اإسالا يص ها و ت الت أحكاا القََكآن الكََكيا والسََنة النيويََة
الشكيفة وتسها ف تحقيق يك اليال ومصالح العيا ون تمييز
ويع إلغا ا تالت يين األفكا فَ اآلكا وا هتمامََا
والحاجا بكيا من المحََال يحكََا م الفتَ لف ََك هللا  التَ
ف ك النام عليها ،شكي ة أن يكون ا تالت ف الكأي ف ا اك
الشكيعة ويعي ا عن الهو  ،و يفس للو قبية م لقا ،ويكون ل
مسو من تعاك األ لة ،و ي ف إلى التجكيح أو اتهاا النيا ،
أو التشني يسو القصَ  ،أو تعمَ م الفََة الشََكع ،أو إْكََا نََاك
ال صومة ،وتع يل ال اقا  ،واستنزات اإمكانا ف صكاعا
فاو منها.
ويشكل ا تالت ف اآلكا الييوة المالومة الت تنشأ فيهََا
األفكاك اإي اعية المفي  ،وهو من بََكوكا اإيَ اع فَ إنتََاج
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السل وال ما واألفكاك الت تسها فَ تحقيََق نقلََة نوعيََة فَ
حيا األفكا نحو األفبل ف جمي المجا .
وتأسيسا على ما تقَ ا ينيغَ أن نََسمن جميعََا أن اآل ََك
موجو معنا ف هْا الكون شونا أا أيينا وي ون تتوفك مت ليََا
ي َ مََن احتََكاا اآل ََك
اسََتمكاك الحيََا  ،و تت ََوك ،ولََْل
وا عتكات يجمي حقوق يما فيها حق ف ا ََتالت فَ الََكأي،
والتعييك عن هْا ا تالت ،وال فاع عن يأساليب إنسانية مت وك
ينفم ال كجة الت تحتكا فيها ا تالفا األفكا ف اللون وال ول
والوزن ،شََكي ة أن يََتا توظيََت التنََوع وا ََتالت فَ اآلكا
الت تسها ف إشياع حاجا
وا هتماما وال اقا ف المجا
جمي َ األفََكا صالما يََة ،والنفسََية ،والمعنويََة) ويأسََاليب تحق َق
التعاون يينها على اليك والتقو  ،وعلى هْا فان ا تالفََا يََين
األفكا تشي ف بكوكتها بكوك تعَ ألََوان الزهََوك وتنََوع
كاوحتها.
ويسك الفيلسوت الفكنس اكي ا  Derridaف معََك
ح يثَ عَن النظكيََة التفكيكيََة  deconstructionفَ النقَ أن
المعكفة اإنسانية نشأ وت ََوك مََن ا ََتالت والتع يََة فَ
اآلكا والمماكسا وليم من التشاي فيهاص .)9ويظهك من هََْا أن
ا تالت ف اآلكا والمماكسا يسها يصوك فاعلة ف تحقيََق
ت ََوك نََوع ف َ حيََا األفََكا واألمََا أمََا التشََاي ف َ اآلكا
والمماكسا فيس ي إلََى زيََا كميََة فَ اآلكا والمماكسََا
تسها ف تحقيق نقلة نوعية نحو األفبل ف حيا األفكا واألمََا،
إلََى
ولْل فإن اإنسانية م ينة ف ت وكها ف م تلت المجََا
ا تالت والتع يََة وإلََى الََْين أسََهموا مََن ََالل التبََحيا
صالما ية والمعنوية) الجسيمة الت ق موها يس ا من أجل تأسََيم
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ثقافة قيول ا تالت والتع ية وقيول الكأي والكأي اآل ك .وهْا
ما ف الشاعك إلى التكحيب يا تالت وليم القيول يَ فحسََب،
إْ يقول:
يا من تخالفني برأي مرحبا
أنا لست حين أقول رأيي مغضبا
الرأي سعي في الحقيقة دائب
بالواي واإلخالص سيق محببا
لو كنت تهديني الحقيقة صادقا
بدليها ما اابني أن ارلبا
وبأينا ظهر الصواب فمرحبا
يكفي ظهور الحق فينا مطلبا

وقََ أ ككََ الََ ول المتق مََة أهميََة تشََجي ا ََتالت
والتع يََة فََ اآلكا  ،ولََْل فََان األفََكا فيهََا يتعكبََون
للمسا لة يسيب أفكاكها واتجاهاتها م لقا ،وق مكنها هْا مََن أن
تحص َ فواو َ حصََك لهََا عََا يََال يك علََى شََعويها ،يينمََا
يكف معظا األفكا ف ال ول المت لفة قيول التع يََة وا ََتالت
اآلكا يََ ا مََن الييََ مََكوكا يجميََ المنظمََا ا جتماعيََة
وا قتصا ية والسياسية ،ويع هْا من أها األسََياب الكويسََة فَ
ت لت تل المجتمعا  ،وسوت ييقََى هََْا الت لََت فيهََا وسََتز ا
فجو الت لت يينها ويين نظكاوها ف ال ول المتق مة حتى يسمنوا
يأهمية ا تالت والتع ية ،ويعملون على توظيفهما يكفا عالية
الت تسها ف ت وكها ف جمي األصََع  .وجَ يك
ف المجا
يمكن أن تز هك ما لا يتمتَ
ْككه أن التع ية وا تالت اآلكا
األفكا يمساحة واسعة من الحكية تمكنها من التعييك عن آكا هََا
يكل صكاحة.
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ويالك ا من الفواو الجمة الت تعو على الجمي من قيول
التع ية ،واألب ا  ،وا تالت اآلكا  ،لكن واقَ األمََك يسكَ أن
كثيكا ما يتمنى الغاليية من األفكا اصة ف الَ ول المتناميََة أن
يكون كأيها هو الكأي الوحي الْي يجب أن يأ ْ ي الجمي وهََو
الصواب و يََكه َأ ،ويكفبََون قيََول مََن ي تلََت معهََا فَ
الكأي ،وق ي فعها هََْا ا عتقََا إلََى م اصََمة مََن ي ََالفها فَ
اآلكا واستيعا ه والقبا علي يجمي الوساول المتاحة لها ،يينما
تقب الحقيقة يان التسليا يا تالت ف اآلكا والحق فيَ واقَ
يس العقال إنكاكه ،وهو حََق للم تلفََين و يملَ أحَ مهمََا
كان أن يحكمها من مماكست اعتقا ا أو عو  ،وهو حََق يتأسََم
ويستن إلى أسم كونية وق كية وعق ية وشكعية.
ويعََو السََيب فََ كفََ قيََول ا ََتالت فََ اآلكا
والتع ية ف المجتمعا المت لفة الى ع عوامل منهََا :التكييََة
المفك ة ف ا نغالق والت لت ا جتماع والثقاف  ،وال وت من
التغييك والتج ي ف األفكاك واآلكا واألشيا عتقا اليع يان
التغييََك وا ََتالت اآلكا قَ يفق َ ها مزايََا اجتماعيََة واقتصََا ية
كييك .
وتيَََكز أهميَََة وك التفَََاو فَََ إنهَََا المشَََكال
والنزاعََا الت َ تح َ ث يسََيب ا ََتالت والتع يََة ف َ اآلكا
وا هتماما والحاجا وتعاك المصالح يََين األفََكا  ،ابََافة
الى ْل فََان التفََاو يسََها فَ تنظََيا وتنميََة العالقََا ييََنها
ا فكا وفق أسم تقوا على الع ل والمساوا وتمكنها من توحيَ
وتنسََيق جهََو ها وتوظيََت إمكانََاتها فََ تحقيََق يََك العيََا
واليال  ،ويت لب هْا مََن األفََكا اإيمََان يَأن كََل شَ قايََل
للتفاو على وفق شكيعة هللا .
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ثانيا :وجود قضية للتفاوض
ي َ أن تكََون هنال َ قبََية مشََكوعة للتفََاو  ،وق َ
تكون تل القبية التفاوبية اقتصا ية أو سياسية أو اجتماعيََة أو
أ ك لها عالقة يحيا األفََكا ،
عسككية أو ثقافية أو ف مجا
وان كََل ََكت م َن أ كافهََا يسََعى مََن ََالل التفََاو إلََى
التوصل إلى اتفََاق يسََها فَ إنهََا ال الفََا وتنظََيا العالقََا
وتح ي الحقوق وا لتزامََا  ،ويسكَ هََْا أن العمليََة التفاوبََية
ي أن ت وك حول قبية معينة محَ يصََوك قيقََة ووابََحة
لكل األ كات المتفاوبة.
وينيغََ أن يكََون المتفََاو ملمََا المامََا تامََا يجميََ
الجوانب الت لها عالقة يقبيت  ،ومسمنا يها ،ومسََتع ا للتبََحية
من أجلها ،وقََا كا علََى إقنََاع اآل ََكين يهََا ،ولََْل كََان إيمََان
الكسول محم  والصحاية الكََكاا الصََا ق والم لََق يالكسَالة
اإلهيََة ،واسََتع ا ها للتبََحية مََن أجلهََا يََأموالها ،وأنفسََها،
ومكاكزها ا جتماعية ،ويكل عزيََز ونفََيم تعييََكا عََن أيمََانها
يشكعية وق سية قبيتها وأهمية أه افها ،وق أشاك إلى ْل قولَ
سَيِي ِل َِ ِي َأَم َوا ِل ِها
تعََالى ال َِْينَ آ َمنَُوا َو َه َا َج ُكوا َو َج َ
اهَ ُوا ِف َ َ
ص)10
َوأَنفُ ِس ِها أَع َ
ظ ُا َ َك َجةال ِعن َ َِ َوأُولَوِ َ هُ ُا الفَاوِ ُزون. ََ 
وتشََيك هََْه اآليََة الككيمََة إلََى أن هللا  فََكق يََين
مجموعتين إح اهما أفكا ها ل يها قبََية إيمانيََة تتمثََل ياإيمََان
ياهلل  والجها ف سييل وت ييق شكيعت  .أما المجموعة الثانيََة
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فان أفكا ها قبيتها ه ا فت اك يالسقاية والس انة ،ولََْل هجََك
أفكا المجموعة األولََى قََومها وجاهَ وا فَ سََييل هللا يََأموالها
وأنفسها فكان لها من هللا  أعظا كجة واكف منزلةص.)11

ثالثا :الصدقية
يشيك مفهوا الص ق إلى التزاا الحقيقة قو وعمال ،وهو
لََق حسََن ينسََجا مََ الف ََك السََليمة وهََو بََكوك لتنفيََْ
المعامال الم لويََة إشََياع حاجََا األفََكا الما يََة والمعنويََة
والنفسية وي تستقيا الحيا وتت وك العالقا يين األفكا .
ونظكا ألهمية الص ق وجاللت فقَ وصََت هللا نفسَ يَ
ف قول َ و َمن أَص َ ُق مِنَ َِ قِيالالص ،)12وقول ِ َُإلَ َ ِإ ه َُو
ب ِفيََ ِ َو َمََن أَصََ َ ُق ِمََنَ ِ
َ
امََ ِة َكيََ َ
لَ َيج َم َع َن ُكا ِإ َلََى َيََو ِا ال ِق َي َ
َح ِيثا الص ،)13ويظهك من آيا القكان الككيا أن الص ق من صفا
األنييا والكسََل والمََسمنين ،ويعَ الصَ ق مََن أعظََا الفبََاول
األ القيََة الت َ تمكََن اإنسََان مََن الفََوز يكب َا هللا  وثقََة
اآل كين.
وق َ أك َ القََكآن الكََكيا أهميََة الص َ ق م َ الََنفم وم َ
اآل كين ف الع ي من اآليا  ،ويين أن الص ق ينف أصحاي فَ
َ َهََْا َيَو ُا َين َفَ ُ
ال نيا واآل ك  ،ويتجلى هْا قولَ تعََالى َ قَا َل ُ
يهَا
ص قُ ُها لَ ُها َجنا ٌ تَج ِكي ِمن تَحتِ َها األَن َه ُ
الصا ِ قِينَ ِ
اك َا ِل ِينَ فِ َ
ص)14
عن ُ َْ ِل َ ال َفَو ُز ال َع ِظَي ُا ، ويََين
عن ُها َو َك ُ
بوا َ
َ َ
أَ َي اال َك ِ
ب َ ُ
تيََاك وتعََالى أن األكاْيََب ي َ أن تسََق كلهََا أمََاا الصَ ق
عاجال أا آجال ،ويسك هْا قول تعََالى َ وقَُل َجَا َ ال َحَ ُّق َوزَ َهَقَ
ال َيا ِ ُل ِإن ال َيا ِ َل َكانَ زَ هُوقَا الص ،)15ولََْل جعََل هللا  الصَ ق
لقا لحملة كسا ت مََن األنييََا والمكسََلين فهََا أصَ ق النََام
قو .
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ويظهََك مََن كاسََة السََيك النيويََة الع ََك أن الكسََول
محم ا  كان يلقب يالصا ق األمين قيل اليعثة ،فقَ كََان صَا قا
منْ و ت إلى أن التحق يالكفيق األعلى ،وق أسها هْا ف حمََل
النام على تص يق وهو ييشك ياإسالا.
وق أمك هللا  عيا ه المسمنين أن ي ليوا من أن يَ لها
ب أَ ِ ل ِنَ
م ل ص ق وي كجها م كج ص ق ف قول َ وقُل َك ِ
سل َانا ال
ص ق َواج َعل ِل ِمن لَ ُن َ ُ
ص ق َوأَ ِكج ِن ُم َك َج ِ
ُم َ َل ِ
َص َيكاالص ،)16وأمََكها ف َ الوق َ ْات َ تحََكي الص َ ق حتََى
ن ِ
يكونوا من النا مين ،ويظهك هْا ف قول يَا أَيُّ َها الِْينَ آ َمنَُوا إِن
علَى َما
َجا َ ُكا فَ ِ
صييُوا قَوما ال ِي َج َهالَة فَتُص ِي ُحوا َ
اس ٌق ِينَ َيأ فَتَ َيينُوا أَن ت ُ ِ
ص)17
فَعَلتُا نَا ِِمينَ . 
وأك الكسول  أهمية الص ق ف أحا يََث ع يَ حسََينا
أن نْكك منها فإن الص ق يهَ ي إلََى اليََك ،وإن اليََك يهَ ي إلََى
الجنة ،وإن الكجل ليص ق حتى يكتب عن هللا ص يقا ،وإن الكْب
يه َ ي إلََى الفجََوك ،وإن الفجََوك يه َ ي إلََى النََاك ،وإن الكجََل
ليكْب حتى يكتب عن هللا كْاياف وقول فالنجا ف الص قف.
ويظهك من كاسة السََيك الع ََك للكسََول  أن كجََال
سأل الكسول  فهل المسمن يزن فقال نعا ،وهل المسمن يسكق
قََال نعََا ،وهََل المََسمن يكََْب قََال كََال ألن الكََْب يه َ ي إلََى
الفجوك والفجوك يه ي إلى الناكفص.)18
ويع الكْب من الصفا المنافية لميا ئ المنهج اإسََالم
ف جمي المعامال ومنها المفاوبا الت ينيغ أن تقََوا علََى
أسام الثقة المتيا لة يََين المتفاوبََين ،ولََْل حََْك هللا  مََن
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العواقب الو يمة للكْب ف ال نيا واآل ك فهو ف الَ نيا يتسََيب
فََ زعزعََة الثقََة يََين األفََكا وتتكتََب عليََ أبََكاك للفََك
والمجتم منها صعوية انجاز المعامال وتنظََيا العالقََا ويََين
األفكا نظكا نع اا الثقََة ييََنها يسََيب الكََْب ،هََْا فَ الحيََا
ال نيا ،أما ف اآل ك فان الكْب يََس ي إلََى النََاك ،ولََْل يتعََين
علََى المتفََاو ا يتعََا عََن الكََْب اومََا لكََ يحظََى يثقََة
األ كات الت يتفاو معها.
ويين الكسول محم  بكوك ا يتعا عن ال َ اع فَ
اليةف صال اليََة تعنَ ال يعََة) ،وقولَ
قول فإْا تيايع فقل
فمن شنا ليم مناف استه ت تنظيا العالقا يين المسلمين على
أسام الص ق ،يينما قول فمن ف فليم مناف فق استه ت تنظيا
العالقا يين المسلمين يكها على أسم يعي عن الغف ليسك وا
لغيك المسلمين أن اإسالا يأمك أتياعَ يا يتعََا عََن الغََف فَ
المعامال م الجمي .
وتأسيسا على ما تق ا ينيغ أن يعتمَ المتفََاو الصَ ق
م َ اآل ََك ف َ جمي َ مكاحََل المفاوبََا يه َ ت تعميََق الثقََة
المتيا لََة  Mutual Trustوالتوصََل إلََى حلََول تسََها فََ إنهََا
ال الفا وتو يَ العالقََا شََكي ة أن يت ََْ المتفََاو مََن
الصَ ق وسََيلة لتزييََت الحقََاوق ،أو إلحََاق األْ يََاآل كين ،أو
يي سها حقها ،أو يح من شأنها ،أو ينتقص منها.
وج يك ْككه أن المتفاو عن ما يكون صا قا فانَ يعيََك
عن ميا و السامية و لق النييل ،وف الوقَ نفسَ يحفََز اآل ََك
على قول الحقيقة وزيا الص ق ف المفاوبََا  .ويتعََين علََى
المتفَََاو تأييََ ومسَََان الصَ َ ق علنَََا فََ جميََ مكاحَََل
المفاوب َا يه َ ت تحفي َز اآل ََك علََى اعتمََا الص َ ق منهجََا
وسلوكا م الْا وف المفاوبا  ،ويت لب هََْا مََن المتفََاو
205

التصكيح يجمي الحقاوق الت لها عالقة يالقبية التفاوبية حتََى
ولو كََان اآل ََك يََكف ا عتََكات يهََا وفََا مََن حكمانَ مََن
ا متيازا الت يحققها من إ فا الحقاوقص.)20
وصفو القول يتعين على الجمي اإيمََان يمََا يََأت  :أو
ع ا وجو تعاك م لقا يين تصحيح ال ََأ ومكافََأ الصََا ق،
وثانيا أن الص ق لة حمي ينيغ أن يت لق يها الجميَ  ،وثالثََا
مكافأ الصا ق يه ت تحفيزه على ا سََتمكاك علََى الصَ ق فَ
األقوال واألفعال ف المستقيل ف كل المواقت ،وتحفيز اآل ََكين
على اعتما الص ق ف جمي المعامال  ،وكايعا محاسية الكاْب
ومعاقيت حتى يعو إلى الكْب مك أ ََك ويكََون فَ الوقَ
ْات عيك لغيكه ف هْا المجال.

رابعا :التركيز الى المشتركات
يسكََ َ المََََنهج اإسََََالم أهميََََة ان ََََالق الحََََواك
والمفاوبا م اآل كين من المشتككا معها ،ويظهك هْا قول
سَ َوا يَينَ َنَا َويَيَنَ ُكا أَ
تعالى قُل يَا أَه َل ال ِكتَا ِ
ب تَ َعالَوا ِإلَى َك ِل َمَة َ
بنَا يَعبَا ال أَكيَايَا ال ِمَن
نَعيُ َ إِ ََ َو نُش ِك َ يِ ِ شَيوا ال َو يَت ِ َْ يَع ُ
ُون َِص ،)21ويظه َك مََن هََْه اآليََة الككيمََة أن الحََق تيََاك
ِ
وتعالى يوج الكسول محم ا  إلى عو أهل الكتاب إلى الحواك
ف بو المشتككا معها وه ع ي مََن أهمهََا :أن المسََلمين
يسمنون يال واح و يعي ون سواه وها يهْا ي تلفون عن أهل
الكتاب ف هََْا المجََال ،وأن المسََلمين يسمنََون يََاهلل ومالوكتَ
وكتي وجمي األنييا والكسل ون تفكيق يََين أحَ مََنها عمََال
آمَنَ
يقول آ َمنَ الك ُ
سو ُل يِ َما أُن ِز َل إِلَي ِ ِمَن َكيَِ ِ َوال ُمس ِمنَُونَ ُكَل َ
ص )22
سَ ِل ِ ، 
سَ ِل ِ نُ َفَ ِك ُق يََينَ أَ َحَ ِمَن ُك ُ
ِياَّللِ َو َمالوِ َكتِ ِ َو ُكت ُ ِي ِ َو ُك ُ
وتظهك هْه المشتككا أيبا ف قول تعالى قُولُوا آ َمنا يِاَّللِ َو َما
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وب
يا َو ِإسَ َما ِعي َل َو ِإسَ َحاقَ َو َيعقَُ َ
أُن ِز َل ِإلَينَا َو َمَا أُنَ ِز َل ِإ َلَى ِإيَ َكا ِه َ
سى َو َما أُوتِ َ النيِيُّونَ ِمن َكيِ ِهَا
سى َو ِعي َ
َواألَسيَا ِ َو َما أُوتِ َ ُمو َ
نُفَ ِك ُق َيينَ أَ َح ِمن ُها َونَح ُن لَ ُ ُمسَ ِل ُمونَ ص .)23أمََا الحََواكا يََين
المْاهب اإسالمية فينيغ أن تن لق من المشتككا الت وك
ف القكآن الككيا والسنة النيوية الشكيفة وه كثيك ج ا.
إن ان الق المفاوبا من المشََتككا يََين المتفاوبََين
يول شعوكا متيا يأن الجمي ل ي الك ية ف تجسيك الفجََوا ،
وتوسي تل المشتككا  ،وتغلييها على سواها من الموبََوعا
المتقا عََة التََ يمكََن أن تكََون سََييا فََ ال الفََا والتََوتك
والنََزاع ،ويفبََل فََ الوقََ ْاتََ تََْكيك األ ََكات األ ََك
يالنجاحََا التَ تحققَ مََن ا تفاقََا السََايقة معهََا ،وتوبََيح
المزايا والفواو الت يمكن تحقيقها مََن إنهََا ال الفََا  ،وتحقيََق
تسوية مقيولة للمشكال من المفاوبا الحالية.
وتسكََ الحالََة اآلتيََة أهميََة ان ََالق المفاوبََا مََ
اآل كين من المشتككا  ،ويظهك منها أن سيناتوكا أمكيكيا ي لب
من العاملين مع أثنا حملت ا نت ايية أن تن لق مفاوباتها مَ
اآل كين من المشتككا يينها ويين اآل كين حتى وإن كان تل
تمثل إ نسيا بويلة فيقول لها ف تجا لوا النا يين
المشتككا
نفق تأيي ها لنا ف
حتى ولو كانوا على أ ينسية كييك لك
الحملََة ا نت اييََة وعلََيكا نسََيان مََا تعلمتمََوه فََ كاسََتكا
الجامعية ،فف الجامعة كنتا ت تلفََون مَ اآل ََك حتََى ولََو كََان
يتفََق معكََا ينسََية ص )%99وكََان اهتمام َ ينصََب علََى نق ََة
تزيَ عََن ص ،)%1ولكََن الموقََت اآلن م تلََت
ال ََالت التَ
تماما فإْا كان أح النا يين ي تلت معكا ينسََية ص )%99فََا يكه
يأنكا تتفقون مع وان لقوا ف حواككا من النق ة الت تتفقََون
عليها مع والت مق اكها ص)%1ص.)24
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ويظهَََك مَََن الشَََكل كقَََا ص )8أن علَََى المتفاوبَََين
ا ن الق من المشََتككا ييََنها فَ ي ايََة المفاوبََا  ،ويتعََين
عليها ت ويك تل المشتككا كمََا ونوعََا أثنََا المفاوبََا مََن
أجل تبييق ا تالت إلى أقل ما يمكن ،وتحجيا تأثيكات السََليية
ف ت ويك العالقا يينها ،ويفبل أن يقوا المتفاوبََون يتجزوََة
المشكال  ،والي ف معالجة المشََكال الصََغيك وصََو إلََى
معالجة المشكال الكييك والمعق .
شكل رقم ( ) 8
المشتركات بين المتفاوضين
الموبوعا

المتقا عة
ال كت الثان

ال كت األول
المشتككا

خامسا :الهادفية
يسك القكآن الككيا أن هللا  ح األه ات الت من أجلها
م ِإ
لق النام جميعا ف قول تعالى َ و َمَا َ لَقَ ُ ال ِجَن َو ِ
األنَ َ
عيَثَا ال َوأَن ُكَا ِإلَي َنَا
ُونص ،)25وقول أَفَ َح ِسيتُا أَن َمَا َ لَق َنَا ُكا َ
ِليَعيُ ِ
ص)26
تُك َجعُونَ  ، ويظهك من هاتين اآليتََين أن هللا  لََق النََام
أله ات مح وف بو تل األهَ ات يََتا تقيََيا مَ التََزامها
يالعمل على وفق شكيعت .
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وق َ ح َ هللا  لموسََى وهََاكون عليهمََا السََالا 
ا له َ ت مََن إكسََالهما إلََى فكعََون وهََو أن يكسََل معهمََا ين َ
إسكاويل و يعْيهما ،ويظهك هْا ف قول تعالى فَأتِيَاهُ فَقُو ِإنَا
سو َكيِ َ فَأَك ِسل َمعَنَا يَنِ إِسكاوي َل َو تُعَِْي ُها قَ ِجونَا َ يِ َيَة
َك ُ
ص)27
علَى َم ِن ات َي َ ال ُه َ . 
ِمن َك ِي َ َوالسال ُا َ
وتأسيسا على مََا تقَ ا يتعََين علََى المتفََاو أن يحَ
أه اف من مفاوبََات مَ اآل ََكين يصََوك موبََوعية و قيقََة،
شكي ة أن تكون تل األه ات ممكنة التحقيق ف بو اإمكانا
والمع يََا المتََوفك ف َ الييوََة الت َ تََتا ف َ إ اكهََا العمليََة
التفاوبية ،وتكون اياتها والوساول التَ تسََت ا فَ الوصََول
إليها نييلة وتق جميعها ف إ اك ح و شكيعة هللا .
و ي َ أن يكََون اهتمََاا المتفََاو منصََيا علََى تحقيََق
األه ات اإستكاتيجية من العملية التفاوبية وليم على األهَ ات
اليسي ة ،وعلي مقاومة يكيق إ كا النجاحا اليسي ة والمسقتََة
الت ق تس ي إلى إ فاقا كييك ف المستقيل ،وأن يسمن يأن ما
ي ك كل يتك جل  ،وأن يع األهَ ات يمكََن تحقيقهََا
يكمتها فعة واح ف يع الحا  ،إنما يمكن الوصول إليهََا
عيََك مكاحََل يََتا ا تفََاق عليهََا مََ األ ََكات األ ََك فََ
المفاوبََا  ،وأن يقََوا يتح ي َ الح َ األعلََى الََْي يسََعى إلََى
تحقيق من المفاوبا  ،والح األ نى من تل األهَ ات والََْي
يمكن أن يقيل يأقل من من المفاوبا  ،والي اول وال ياكا الت
الت يمكن
يقيل يها مقايل الت ل عن يع األه ات ،والتناز
أن يق مها لل كت اآل ك مقايل الحصول يع األه ات.
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وتسكَ الحقََاوق المتاحََة عََن صََلح الح يييََة أن الكسََول
محمَ ا  كََان يسََعى إلَى تحقيََق أهَ ات إسََتكاتيجية مََن ْلَ
الصلح وليم أه افا مكحلية يسي ة ،وق تمكن من تحقيق كل تل
األهََ ات يفبََل يصََيكت الثاقيََة وفكََكه ا سََتكاتيج و لقََ
العظيا .ويمكن تل يص تل األه ات كاآلت ص:)28
 .1إيقات الحكب وحقن ما المسلمين.
 .2التفك لل عو  ،وتيليغ اإسالا للنام ،ونشََك التوحيَ يََين
القياول يالحكمة والموعظة الحسنة.
من قكيف يهْا الحق
 .3الحصول على اعتكات كسم
ف اله نة الموقعة يين ويينها.
 .4أن يََ ك العََكب جميعََا ن يََة اإسََالا لقََكيف صََاحية
المكانة الكفيعة يين العكب.
 .5ول الكثيََك مََن أهََل مكََة فَ اإسََالا يعَ ما ا تل ََوا
يالمسََلمين وعكفََوا حسََن سََيك الكسََول  ومعجََزا
اإسالا وفواو ه للنام.
 .6ول القياول العكيية من اكج قكيف والت كان تنتظك
يإسالمها إسالا قكيف ان القا من إيمََان تلَ القياوََل يََان
قكيشَا اعلََا مََن يكهََا يالكسََول محمَ  فلمََا أسََلم
قكيف أسلم يع ها العكبص.)29
 .7تيليََغ الََ عو إلََى الملََو واألمََكا ََاكج الجزيََك
العكيية.
وجَََ يك ْكَََكه أن األهَََ ات الم لَََوب تحقيقهَََا مَََن
المفاوبا ي نيغ أن تكون مح يصََوك قيقََة ،وإنهََا ممكنََة
التحقيق بمن سقت زمن مناسب ،وقايلة للقيام من اجل معكفة
كفََا ال متفاوبََين ف َ تحقيََق تل َ األه َ ات مََن ََالل تح ي َ
ا نحكافََا يََين األه َ ات المتوقعََة مََن المفاوبََا واأله َ ات
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المتحققَََة منهَََا ،وأسَََياب حصَََول تلََ ا نحكافَََا  ،وات َََاْ
ا إجكا ا الت تسها فَ معالجََة ا نحكافََا السََليية فَ إ اك
العملية التفاوبية وتعميق ا يجاييا فيها يه ت ا كتقا يََاأل ا
التفاوب ف المستقيل.

سادسا :المرونة
يََين القََكآن الكََكيا األحكََاا العامََة المتعلقََة يالعيََا ا
والمعََامال وتََك أمََك تفسََيكها وت ييقهََا مكهونََا يََالظكوت
العامة وف إ اك الشكيعة اإسالمية يهَ ت تيسََيك أ ا العيََا ا
والمعامال  ،و ف للبكك وجلب للمنفعة ،وتتجلى هََْه المكونََة
علََي ُك ُا ال َميتََةَ
على سييل المثال ف قول تعالى مََثال إِن َمَا َحَك َا َ
يك َو َما أ ُ ِهل ِي ِ ِلغَي ِك َِ فَ َم ِن اب ُك َيَ َك َيَا
َوال َا َولَح َا ال ِ ن ِز ِ
وك َك ِحَي ٌاص ، )30ويظهََك مََن هََْه
َ َفُ ٌ
عا فَال ِإث َا َ
َو َ
علَي ِ ِإن َ
اآليََة أن هللا  أيََام للمب َ ك تنََاول المحكمََا فعََا للبََكك
الََْي يمكََن أن يحََ ث لََ فََ حالََة امتناعََ عََن تناولََ تلََ
المحكما  ،وهنََا أمثلََة ع يَ علََى هََْه المكونََة فَ القََكآن
بَانَ الَِْي أُنَ ِز َل ِفيَ ِ القَُكآ ُن
الككيا منها قول تعالى َ 
شَه ُك َك َم َ
شَ ِه َ ِمَن ُك ُا الشَه َك
ان فَ َمَن َ
هُ ال ِللن ِ
ام َويَ ِينَا مِنَ ال ُهَ َ َوالفُك َقَ ِ
سفَك فَ ِع ٌ ِمن أَيَاا أ ُ َ َ َك ي ُِكيَ ُ
فَليَ ُ
صم ُ َو َمن َكانَ َم ِكيبا ال أَو َ
علَى َ
َ ِي ُك َ ُا اليُس َ َك َو ي ُِكي َ ُ ِي ُك َ ُا العُس َ َك َو ِلتُك ِملُ َوا ال ِع َ َص ،)31وق َ
ُ
سمح هْه اآلية للمكي والمسافك اإف اك ف كمبان شكي ة
أن يكمل الصوا يع ْل  ،كما أن هللا  اسق فكيبة الحج عََن
يك القا كين عليهََا ،ويظهََك هََْا قولَ تعََالى أيبََا َ و ِ ِ
ع َلَى
َّلل َ
سيِيالالص. )32
ام ِح ُّج اليَي ِ َم ِن استَ َا َ
الن ِ
ع إِلَي ِ َ
ويسك الكسََول الكََكيا محمَ  علََى بََكوك ت ييََق
المكونََة فََ قولََ فكحََا هللا امََك ا سََهال إْا يََاع ،وسََهال إْا
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اشتك  ،وسهال إْا اقتبىف ،وقول فيسكوا و تعسكوا ويشََكوا
و تنفكوافص ،)33وكان يأمك المسلمين ياأل ْ يالك ص ف الصال
والصََياا وفََ جميََ العيََا ا والمعََامال حتََى تََكهقها
التكليفا  ،وكان يكثك من قََكا سََوك سََيح اسََا كيَ األعلََى
حيث فيها ي يكه هللا  أن يسكه لليسك  ،ويتجلى هْا ف قولَ
تعالى َ ونُ َي ِس ُك َ ِلليُس َك ص.)34
لق أسهم مكونة الكسول محم  ف جمي المفاوبا
الت قاا يها قيل الهجك فَ تثييَ الَ ين اإسََالم  ،ومََن تلَ
المفاوبا مفاوبات م ستة من عكب يثكب من ال ََزكج فَ
موسا الحج ،ومفاوبََات فَ العََاا الََْي تََاله ،فَ ييعََة العقيََة
األولى مَ اثنَ عشََك كجَالال صعشََك مََن ال ََزكج واثنََان مََن
األوم) ،ومفاوبات فَ ييعََة العقيََة الثانيََة مَ ثالثََة وسََيعين
كجالال صاثنين وستين من ال زكج وأحَ عشََك كجَالال مََن األوم)
يع عاا مََن ييعََة العقيََة األولََى ،والمفاوبََا التَ تمَ يََين
المسََلمين والمشََككين يع َ الهجََك وا نتصََاك ف َ معككََة يَ ك
الكيك والت كان ت وك حول أسك تل المعككة ،فق قَ ا فَ
تل المفاوبا ي اول ساع على إنهََا ال ََالت فَ موبََوع
األسك منها :أن يتا إ ال كل أسيك مقايل أكيعة آ ت كهََا أو
ي لى سييل من لا يكن مع ف ا ف حالة قيام يتعليا عشََك مََن
المسلمين القكا والكتاية.
وقََ كََان الكسََول محمََ  مكنََا فََ جميََ مكاحََل
مفاوبا صلح الح ييية مكونة كييك أ بي يعَ الصََحاية
الكََكاا و فعََتها أن ي ليََوا منََ أن يكََون أكثََك شََ وحزمََا
وصََكامة م َ وف َ قََكيف ،إ أن َ أيََى إ يكََون مكنََا ويعفََو
ويتسامح ويتجاوز عََن إسََا ا قََكيف ،ليقَ ا مََثال كاوعََا عََن
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أ ََالق وميََا ئ الََ ين اإسََالم  ،ولََْل اسََت اع أثنََا تلََ
المفاوبا أن يقن حلفََا قََكيف يع الََة القبََية التَ يتفََاو
يشََأنها ،ويأهميََة ال َ ين اإسََالم  ،ويحملهََا علََى الت ل َ عََن
مسان تها لقكيف والوقوت إلى صف  ،وتمكََن مََن تحقيََق أهَ ات
إستكاتيجية أسهم ف انتصاك اإسالا ونشكه يين جميَ النََام
فيما يع ص.)35
قََا كا
وتأسيسا على ما تقَ ا ينيغَ أن يكََون المتفََاو
على التفاو يمكونة عالية ،يه ت تشجي األ كات األ ك ف
المفاوبََا علََى مواصََلة المفاوبََا و ف َ الحََكج والبََيق
عنها ،وتمكنيها من تنفيْ التزاماتها يكفا عمال يقول تعََالى َ مَا
علَي ُكا ِمن َح َكج َولَ ِكن ي ُِكي ُ ِليُ َ ِه َك ُكا َو ِليَُتِا نِع َمتََ ُ
ي ُِكي ُ َُ ِليَجعَ َل َ
ص)36
علَي ُكا لَ َعل ُكا تَش ُك ُكونَ  ، وقول تعالى َ و َجا ِه ُوا ِفَ َِ َحَق
َ
ص)37
ِين ِمَن َحَ َكج. 
ِج َها ِ ِه ه َُو اجت ََيَا ُكا َو َمَا َج َعَ َل َ
ع َلَي ُكا فَِ الَ ِ
ويمكن ت ييق المكونة ف المفاوبا يأساليب ع منها ما يأت :
 .1قياا المتفاو يعك عَ يَ اول علََى ال ََكت اآل ََك
تيََاك اليَ يل المالوََا لَ شََكي ة أن
وإتاحة الفكصة ل
يسها ْل الي يل ف معالجة المشََكال وإنهََا ال الفََا
وتنفيََْ ا لتزامََا المتيا لََة ،ويظهََك مََن آيََا القََكآن
الككيا أن هللا  يق ا أكثك من ي يل للنََام ليمكََنها مََن
تنفيْ التزاماتها منها قول تعالى يََا أَي َُّهَا الَِْينَ آ َمنَُوا ِإَْا
ى فَاكتُيُوهُ َوليَكت َُب يَيَنَ ُكا َك ِاتَبٌ
تَ َ ايَنتُا يِ َ ين ِإلَى أَ َجل ُم َ
سم ال
بَ ِعيفا ال أَو
سَ ِفيها ال أَو َ
يِالعَ ِل فَإِن َكانَ الَِْي َ
علَيَ ِ ال َحَ ُّق َ
يَستَ ِ ي ُ أَن ي ُِمل ه َُو فَليُم ِلل َو ِل ُّيَ ُ ِيال َعَ لَ .. ِ...واستَشَ ِه ُوا
ان
َ
ش ِهي َ ي ِن ِمن ِك َجا ِل ُكا فَإِن لَا يَ ُكونَا َك ُج َلَي ِن فَ َك ُجَ ٌل َوام َكأَتََ ِ
بََونَ ِمََنَ ُّ
َبََل ِإحََ َ اهُ َما فَ ُتَََْ ِك َك
الشََ َه َ ا ِ أَن ت ِ
ِممََن تَك َ
سَفَك َولَ َا ت َِج َ ُوا َكاتِي َا ال
ِإح َ َ اهُ َما األ ُ َ َك َو ِإن ُكن َتُا َ
علَ َى َ
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ص)38
فَ ِك َها ٌن َمقيُو َ
بةٌ . ويظهك مََن هََْه اآليََة الككيمََة أن
الحق تياك وتعالى أمك النام يتوثيق عمليََا اإقََكا
من أجََل تح يَ الحقََوق وا لتزامََا ومنعََا للمشََكال ،
واشتك أن يقوا يعملية التوثيق كاتب ع ل وأن يستشه وا
كجلين فان لا يكن ياإمكان توفك كجلين يقومان يالشََها
فالي يل هو كجل وامكأتان .كما أن هللا  اكتبى يالتيما
ي يال ف حالة ع ا توفك الما للوبو  ،ويتجلََى هََْا فَ
قول تعالى َ يا أَيُّ َها الَِْينَ آ َمنَُوا تَق َكيَُوا الصَال َ َوأَنَتُا
سَيِيل
ُ
اك َحتى تَعلَ ُموا َما تَقُولُونَ َو ُجنُيا ال إِ َ
عَايِ ِكي َ
س َك َ
سفَك أَو َجَا َ أَ َحَ ٌ
بى أَو َ
َحتى تَغتَ ِسلُوا َو ِإن ُكنتُا َمك َ
علَى َ
سا َ فَ َلَا ت َِجَ ُوا َمَا ال فَتَيَم ُمَوا
ِمن ُكا مِنَ الغَاوِ ِ أَو َمست ُ ُا النِ َ
عفَُواال
س ُحوا يِ ُو ُجو ِه ُكا َوأَي ِي ُكا إِن ََ َكَانَ َ
ص ِعي اال َيِيا ال فَام َ
َ
ال ص)39
َفُوكا ، وهكْا..
اقََة لَ يَ عمََال يقََول الحََق
 .2ع ا تكليت اآل ك يما
سَ َي
تياك وتعالى  يُ َك ِل ُ
َ نَفسا ال ِإ ُوس َع َها لَ َها َما َك َ
ت ُ
سيَ َكينَا ت ُ َسا ِ ْنَا ِإن نَ ِسينَا أَو أَ َأنَا َكينَا
َو َ
علَي َها َما اكتَ َ
علَى الِْينَ ِمن قَي ِلنَا َكي َنَا
علَينَا إِصكاال َك َما َح َملتَ ُ َ
َو تَح ِمل َ
ص )40
َو ت ُ َح ِملنَا َما
َاقَةَ لَنَا ِي ِ َواع ُ
ت َ
عنا. 
 .3التمام عْك لآل ك إن أ أ أو تعْك علي تنفيْ التزاماتَ
ت ييقا لقول المص فى  فالتمم أل ي عََْكاف ،ويقََول
اإماا علَ  فَ هََْا الصَ فالََتمم أل يَ سََيعين
عْكا حسناف.
يََك
ال كت عن األموك يك الجوهكية والعياكا
.4
المقصو الت ق تيَ ك مََن ال ََكت اآل ََك ،ولََْل قيََل
فتغابوا عن يع األموك تجلواف ،وقيل أيبََا فعظمََوا
أنفسكا يالتغاب ف.
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ما أحوجنا اليوا وفَ المسََتقيل إلََى مكونََة اإسََالا فَ
تنظيا العالقا فيما يين المسََلمين ومَ يََك المسََلمين و اصََة
أعََ ا اإسََالا لنََتمكن مََن تعََكيفها يحقيقََة ميََا ئ اإسََالا
وأ القيات وأه اف الت كلها يك وسالا لجمي النام يه ت لق
قناعا ج ي ل يها تحملها على قيول اإسََالا ،وتمكننََا مََن أن
نكون يمنأ عن شكوكها ف األقل ،وكفانا ما حص نا من ساوك
ما ية ومعنوية كييََك عيََك القََكون المابََية يسََيب جهلنََا لتلَ
المكونة الكاوعة الت لو است مناها على وفََق المََنهج اإسََالم
القويا لكان لنا شأن وقو نباه يها ال ول المتق مة ،أوق نتفََوق
عليها علميا واقتصا يا ،و نيَ إمكاناتنََا فَ الفََا شََكلية
أول لها و آ ك ما انزل هللا يها مََن سََل ان ،و تمَ لإلسََالا
يصلة من قكيب و من يعي .

سابعا :التأني في إصدار القرارات
يسََها التََأن فََ إصََ اك القََكاكا فََ الوصََول إلََى
قكاكا أكثك كفا ف تحقيق األه ات المنشو من المفاوبا ،
وق أك الكسََول محمَ  بََكوك التََأن فَ قولَ فإْا أك
أمكا فت يك عاقيت فََإن كََان كشَ ا فأمبَ وإن كََان يََا فانتَ ف،
إيمانا من يأن التأن يسها ف الحي ََة وتجََاوز المشََكال التَ
سييها العجلة الت أمكنا هللا تعََالى يا يتعََا والت لَ عنهََا اومََا
ع َجَل
ن التهلكة تكمن فيها ،ف قول تعالى ِ ُ لَقَ ِ
سَا ُن ِمَن َ
األن َ
سأ ُ ِكي ُكا آيَاتِ فَال تَستَع ِجلُونَِ ص .)41إبافة إلى ْل فَإن الكسََول
َ
محم َ ا  يََك أن التََأن نعمََة مََن هللا ف َ قول َ فالعجلََة مََن
يََك إ فَ
الشي ان والتأن من هللاف ،وقال فالتس ف كل ش
عمل اآل ك فص ،)42وق قيل ق يما فف العجلة الن امة وف التََأن
السالمةفص.)43
215

ويق َ ا القََكآن الكََكيا حالََة واقعيََة عََن وك التََأن ف َ
الوصول إلى القكاكا واألحكاا األكثك كفََا  ،ويظهََك هََْا فَ
قول تعالى َ وتَفَق َ ال ي َك فَقَا َل َما ِلَ َ أَ َك ال ُه ُهَ َ أَا َكَانَ ِمَنَ
سََل َان
عَََْايا ال َ
شََ ِي اال أَو َألَْيَ َحنََ ُ أَو لَ َيََأتِيَنِ يِ ُ
ع ِْيَنََ ُ َ
ال َغََاوِيِينَ َأل ُ َ
ُم ِيينص .)44لق نزل هْه اآلية عن ما أكا ني هللا سليمان  أن
يصَ ك قََكاكا يمعاقيََة اله هَ يسََيب عَ ا حبََوكه يََوا اجتمَ
يجن ه ،وق لب اله ه أن تتام ل فكصة يعك فيهََا األسََياب
الت حالَ ون حبََوك ْلَ ا جتمََاع ،فاسََتجاب لَ سََليمان،
واستم من إلى األسياب الت منعت من حبََوك ا جتمََاع ،وقَ
تمكن الني سليمان  يع أن استم لألسياب الت ق مها اله ه
من التوصل إلى القكاك الصاوب وهو ع ا معاقية اله ه .
وتأسيسا على ما تق ا يتعين على المتفََاو أن يصَ ك
القكاكا واألحكاا يصوك مسََتعجلة إنمََا عليَ أن يمََنح نفسَ
الوق ال م لََوب ل كاسََة وتحليََل جميَ المتغيََكا والمع يََا
والنتََاوج
المحي ة يالقكاكا واألحكاا وكافة الحلول وا حتما
المتوقعة وانعكاساتها على عالقات م اآل ك لكَ تكََون قكاكاتَ
وأحكام َ سََليمة وص َاوية ،وتمكن َ مََن حََل المشََكال وإنهََا
ال الفا  ،وت ويك وتنمية عالقات م أ كات العملية التفاوبََية
ف المستقيل ،ويت لب هْا من المتفََاو أيبََا أن يتجََك مََن
الشَ فَ نوايََا ال ََكت اآل ََك و يت ََْ موقفََا مسََيقا منَ ألن
المواقت السليية المسيقة من اآل ََك تشََكل حََاجزا نفسََيا يصَعب
ا تكاق ومواصلة المفاوبا مع .
وينيغ أن يفسك تأن المتفََاو فَ ات ََاْ القََكاكا
على ان يك قا ك علََى حسََا األمََوك فَ الوقَ المناسََب ،و
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يفسك يأن تهاون أو كسل إنما هو تفكك ،وحْك من العواقب ،ومن
زلل المستعجل ،وك ية ف إصاية العاقل.

ثامنا :بناء الثقة المتبادلة بين أطراف التفاوض
يشََكل ينََا الثقََة المتيا لََة  Mutual trustيََين األ ََكات
المتفاوبََة الحجََك األسََام لنجََام المفاوبََا  ،وإزالََة أجََوا
الش والكيية يين تل األ ََكات ،ويحفزهََا علََى تقَ يا تنََاز
متيا لة تسها ف تحقيق األه ات الم لوية من المفاوبا يكفََا
عالية ،يينما يتسيب بََعت الثقََة المتيا لََة يََين المتفاوبََين فَ
توتك العالقا يينها ،وي تزل المتفاو إلى شَ  objectولََيم
إنسََانا  human beingيمكََن تعزيََز الثقََة فيََ وزيََا التفاعََل
الت تساع على إنتََاج حلََول أفبََل
والتعاون مع ف المجا
تسها ف إنها المشكال وال الفََا  .ويمكََن تل ََيص مت ليََا
ينا الثقة المتيا لة يين اإ كات المتفاوبة ك ت :
 .1اإفصام عن وجو النيََة الحسََنة والك يََة الصََا قة فَ
التفاو وإنها ال الفا .
 .2إثيََا الك ي َة ف َ إنجََاز المفاوبََا علََى أسََام الثقََة
المتيا لة.
ت الت أقوال وإنهما يسََهمان
 .3أن تكون أفعال المتفاو
معا ف تنميََة العالقََا مَ اآل ََك ،ويسكَ الحََق تيََاك
وتعالى على أن يمق الْين تكون أفعالها ت الت أقََوالها،
ف قول َ كي َُك َمقتا ال ِعن َ َِ أَن تَقُولَُوا َمَا تَفعَلَُونَ ص،)45
ولََْل يََ أن تكََون جميََ إيمََا ا المتفََاو أثنََا
المفاوبا منسجمة م عياكات وكلمات .
 .4يكََون مظهََك المتفََاو ف َ جمي َ مكاحََل المفاوبََا
معيكا على المهنية وا حتكاا ويسها ف ينا الثقة.
 .5تنفيْ التزاما المتفق عليها يأفبل صوك ممكنة.
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ويتعين على المتفاو أن يمنح جميَ األ ََكات التَ
يتفاو معها الثقة التامة إ يع أن يتأك مََن أن تلَ األ ََكات
أهل للثقة يه ت الح مََن ا سََتغالل السََيئ لتلَ الثقََة مََن قيََل
اليع  ،إبافة إلى ْل ينيغ إيقات التعامل م األ ََكات يََك
الموثوق يها يأسكع وق ممكن يه ت تحجََيا األبََكاك الناجمََة
عن ا ست اا السيئ للثقة الممنوحََة لهَا ،أمََا إْا لََا يكََن هنََا
يََاك أمََاا المتفََاو إ التعامََل م َ مََن تتََوفك يهََا الثقََة
الم لوية فينيغ مكاعا ما يأت :
تتََوفك فيهََا
 .1ينيغ أن يكون التعامل م األ ََكات التَ
الثقَََة الم لويَََة فَََ أقَََل مسَََتو  ،ويقتصَََك علَََى
الموبَََوعا اليسَََي ة و يمتَََ إلَََى الموبَََوعا
اإستكاتيجية.
 .2يفبل أن تكََون جميَ الموبََوعا التَ يََتا التفََاو
يشأنها قايلة للقيام الكم مََا أمكََن ْلَ مََن اجََل تح يَ
ا نحكافََا الت َ تح َ ث ف َ تنفيََْ ا لتزامََا مََن قيََل
األ كات ي قة وموبوعية.
 .3تح يَ الوقَ الم لََوب لتنفيََْ ا لتزامََا يهَ ت معكفََة
م التزاا أ كات المفاوبََا يالسََقت الزمنَ المحَ
لتنفيْ ا لتزاما .
 .4فََك عقويََا  penaltiesعلََى ال ََكت الََْي ينفََْ
التزامات َ علََى وفََق الشََكو المح َ يا تفاقََا الت َ
تم ب عن المفاوبا ص.)46

تاسعا :االلتزام باالتفاقات
تمثل ا تفاقا الت تسََفك عََن المفاوبََا عهَ اف ق عَ
المتفاو على نفس أماا ال ََكت اآل ََك ،ولََْل عليَ ا لتََزاا
يتنفيْه على وفق الشكو المتفق عليها عمال يقول تعالى َ وأَوفُوا
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ِيال َعه َ ِ ِإن ال َعهََ َ َكََانَ َمسََسُو الص ،)47أمََا إْا تعََْك علََى أحََ
األ كات تنفيََْ التزاماتَ فاليَ أن يقََوا يإشََعاك ال ََكت اآل ََك
يْل موبحا األسياب الت حال ون تنفيْه لتزاماتَ يصََوك
قيقة و ون تأ يك ويتفق مع على األساليب الت يمكََن أن تسََها
ف معالجة تل األسياب.

ااشرا :دحض حجج الطرف اآلخر
يسها اعتما المتفاو على الحقاوق ف عمليا التفاو
ف َ تفني َ  refutationحجََج ال ََكت اآل ََك وحمل َ علََى قيََول
األفكاك المعكوبة علي  ،ويظهك مََن القََكآن الكََكيا أن إيََكاهيا
 يع ما تأك من حماقة ومغال ة النمكو أكا أن يفحم يَ ليل
يسع إ ا عتكات يق ك هللا  ،ولََْل قََال لَ  :إن هللا يََأت
يالشمم من المشكق فأ يها من المغكب فيه النمكو اعتكافََا
يق ك هللا  ،ويتجلى هْا ف قول تعالى أَلَا ت ََك ِإلَى الَِْي َحَاج
يا فِ َكيِ ِ أَن آتَاهُ َُ ال ُمل َ إِْ قَا َل إِي َكا ِهي ُا َكيِ َ الَِْي يُح ِيَ
إِي َكا ِه َ
ُ
ُ
َ
َ َيأتِ ِيالشم ِم ِمَنَ
َويُ ِمي ُ قَا َل أنَا أح ِي َوأ ِمي ُ قَا َل ِإي َكا ِهي ُا فَإِن َ
ب فَيُ ِه َ الِْي َكفَ َك َوَُ يَه ِي ال َقَو َا
ق فَأ ِ يِ َها مِنَ ال َمغ ِك ِ
ال َمش ِك ِ
ص )4 8
الظا ِل ِمينَ . 
ويق ا الحق تياك وتعالى مثال كاوعا آ ََك علََى بََكوك
ح الحجة يالحجة فَ المنََاظك التَ تمَ يََين موسََى 
وفكعون ومأله يع أن جم فكعون أعلا السحك ليكهيََوا النََام
يالسحك فق است اع عصا موسى  أن تي ل سحكها جميعا،
ويظهَََك هَََْا قولَ َ تعَََالى فَ ُج ِمَ َ َ السَ َ َح َك ُ ِل ِم َ
يقَ َا ِ َيَ َوا
َمعلُواص ،)49وقول لَ َعلنَا نَت ِي ُ الس َح َك َ ِإن َكانُوا هُ ُا الغَا ِل ِيينَ ص،)50
وسََى أَل ُقََوا َمََا أَنََتُا
وقولََ فَلَمََا َجََا َ السََ َح َك ُ َقََا َل لَ ُهََا ُم َ
ام
س َ َح ُكوا أَع َيُنَ الن َ ِ
ُملقَُونَ ص ،)51وقول َ َ ق َا َل أَلقُ َوا فَلَم َا أَل َق َوا َ
ع ِظياص ،)52ولكََن موسََى تمكََن
َواستَك َهيُوهُا َو َجا ُ وا يِ ِسحك َ
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يقو هللا وعزت أن يتغلب على السََحك يعَ ما ألقََى عصََاه التَ
تحول إلى حيََة تسََعى يَإْن هللا  وأ ََْ تلقََت مََا يََأفكون،
اه َا َف َإَِْا ِه َ َ َحي َةٌ تَس َ َعىص، )53
ويسك َ هََْا قول َ تعََالى فَأَلقَ َ
سىص.)54
وقول فَأُل ِق َ الس َح َك ُ ُ
به ُ
سج اال قَالُوا آ َمنا يِ َك ِ
َاكونَ َو ُمو َ

حادي اشر :االاتماد الى المعلومات الدقيقة

وك فََ القََكآن الكََكيا آيََا ع يََ تسكََ بََكوك
ا عتما على الييانا والمعلوما ال قيقة والموبوعية ف تنظيا
العالقا يين األفكا وفَ تح يَ الحقََوق وا لتزامََا المتيا لََة
يينها ،وحْك فَ الوقَ ْاتَ مََن ا عتمََا علََى معلومََا
تتوفك فيها ال قة و الوبوم ،وعَ ا إتيََاع الظََن منعََا للمشََكال
الت تح ث يين األفكا فَ حالََة ا عتمََا علََى الظََن ،و اصََة
الظن السيئ ،ويََين الحََق تيََاك وتعََالى أن الظََن يغنَ عََن
الحق الْي ينيغ أن يسو يين األفكا ف قول َ و َما لَ ُهَا ِيَ ِ ِمَن
شَيوا الص،)55
ق َ
ِعلا ِإن َيت ِيعُونَ ِإ الظن َو ِإن الظن يُغ ِن مِنَ ال َحَ ِ
اسَ ٌق يِن ََيَأ فَتَيَينَُوا أَن
وقول تعالى يَا أَيُّ َها الِْينَ آ َمنُوا ِإن َجا َ ُكا فَ ِ
علَى َما فَعَلتُا َنَا ِ ِمينَ ص ،)56وقولَ
صييُوا قَوما ال يِ َج َهالَة فَتُصيِ ُحوا َ
تُ ِ
َ يَا أَيُّ َهَا الَِْينَ آ َمنَُوا اجتَنِيَُوا َكثِيََكاال ِم َنَ الظَ ِن ِإن َيعَ َ الظ َ ِن
ِإث ٌاص .)57ويسك الكسول محم  بكوك ا يتعا عن الظن ف
قول فإياكا والظن فإن الظن أكْب الحَ يثفص ،)58وأكَ بََكوك
ا يتعا عن سو الظن فَ قولَ فإيََاكا وسََو الظََن فََإن سََو
الظن أكْب الح يثف  ،وق قيل ق يما فإْا سا فعل المََك سََا
ظنون ف ،ولكن هْا يمن م لقا من ا عتما على الظََن الحسََن
ف تنظيا العالقا م اآل كين.
وتأسيسََا علََى مََا تق َ ا ينيغ َ أن تعتم َ المناقشََا يََين
األ كات المتفاوبة على معلوما قيقة و وابََحة شََكي ة أن
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تكون تل الم علومََا
المفاوبا

متاحََة لتلَ األ ََكات فَ جميَ مكاحََل

ثاني اشر :مراااة السرية
أك القكآن الككيا بكوك المحافظة على سََكية األهَ ات
المك ََوب ف َ تحقيقهََا مََن األعمََال والعمََل علََى ع َ ا تمكََين
األ كات األ ك من معكفتهََا حتََى تعَ العَ للحيلولََة ون
صَص
يلو ها ،ويظهََك هََْا فَ قولَ تعََالى َ قَا َل َيَا ي َُنَ
تَق ُ
عَ ُو
ان َ
ُكسيا َ َ
إلن َ
علَى ِإ َوتِ َ فَيَ ِكيَ ُوا َلَ َ َكيَ اال ِإن الشَي َانَ ِل ِ
سَ ِ
ٌ ص)59
ُم ِيَين . إن سََيب نََزول هََْه اآليََة هََو أن نيَ هللا يعقََوب
أ ك من الل الكسيا الت أ يكه يها ول ه يوسََت ،أن العََز
والسيا ستكون ليوست ف المستقيل وأن أ و يوست سََي يكون
ل المسامكا للت لص من حس ا منها ،ولْل لََب مََن يوسََت
 أن يكتا علي كسياه و ي يك يها أ وت ألنها إن عكفوا ْل
سي يكون أمكا لإليقاع ي .
وقََال الكسََول محم َ  ف َ هََْا الشََأن فاسََتعينوا علََى
قبََا حََواوجكا يالكتمََان ف َإن كََل ْي نعمََة محسََو ف ،ولََْل
حكص على سييل المثال على كتمان هجكت الشكيفة إلى الم ينََة
ولا يتك المجال لقََكيف لمعكفتهََا ،وكََتا أه افَ العسََككية فَ
جمي المعاك الت ابها المسلمون ،وكْل فعل ف فتح مكة.
إن المحافظة على سََكية األهَ ات مََن المفاوبََا تَوفك
للمتفََاو المكونََة فَ تغييََك أه فَ أو الت ل َ عنهََا ون علََا
ال كت اآل ك ف بََو مع يََا سََيك المفاوبََا وظكوفهََا.
وق است ا هْا األسلوب يكفا عالية من قيََل جََون كنَ ي عََاا
 1962كويم الو يا المتح األمكيكيََة آنََْا مََن اجََل إنهََا
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أزمََة الصََواكيخ يََين ا تحََا السََوفيت والو يََا المتحََ
األمكيكية الت وبعها ا تحا السوفيت فَ األكابَ الكوييََة،
فقَََ عَََك السَََوفي علَََى األمكيكَََان اسَََتع ا ها لسَََحب
صواكي ها إْا توقف أمكيكا عن تنفيََْ ك يتهََا فَ ََزو كويََا،
وقيل كن ي هْا العك من السََوفي وأ يََكها يأنَ سََوت لََن
يغزو كويا ،وق أسها قيول لهْا العك ف إنها تلَ األزمََة،
وتيين فيما يع أن كن ي لا يكن من يين أه اف أصال آنََْا ََزو
كويا ولْل قيل العك الْي تق ا ي السوفي ون تك  .إبافة
إلى ْل يتعََين علََى المتفََاو فَ الوقَ ْاتَ معكفََة أهَ ات
ال ََكت اآل ََك مََن المفاوبََا يصََوك موبََوعية و قيقََة
ياست اا جمي الوساول المتاحة ل .
وف َ بََو مََا تق َ ا يتعََين علََى المتفََاو أن ي َ ع
مجا ف لأل كات األ ك لال الع على األه ات الت يسعى إليها
من المفاوبا و على األساليب التَ يسََت مها فَ الوصََول
إلى تل األه ات اصة ف المفاوبا اإستكاتيجية.

ثالث اشر :التعرف الى نوايا اآلخر وأهدافه
يتعََين علََى المتفََاو أن يسََعى جاهَ ا للتعََكت علََى
نوايا اآل ك وأه اف ياسََت اا جميَ األسََاليب المتاحََة وهََْا مََا
ي لق علي يسياسة جم نََي اآل ََك ،وتح يَ اهافَ  ،وامكاناتَ
المتاحة ل والت يمكن أن يوظفها ف عمليََة التفََاو  ،وأسََاليي
فََ التفََاو  ،وا سََتكاتيجيا التََ يمكََن أن يسََت مها فََ
العملية التفاوبية يه ت ا عَ ا للتفََاو معَ فَ بََو تلَ
المع يا .
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ويََك المفسََكون أن يلقََيم ملكََة سََيأ اسََت م هََْا
األسلوب عن ما يعث يه ية إلى ني هللا  سََليمان  يهَ ت
مع كفة ك فعل اتجاهها عن ما تصل اله ية إلي  ،ويشََيك إلََى هََْا
قولََ تعََالى َ و ِإ ِنََ ُمك ِسََلَةٌ ِإ َلََي ِها ِي َه ِيََة فَ َنََ ِ
اظ َك ٌ ِيََ َا يَك ِجََ ُ
س َلُونَ ص .)60فق َ أ يََك قومهََا يأنهََا سََتيعث يه يََة تليََق
ال ُمك َ
يسليمان  وه ا تاك هْا األسلوب ألنهََا علمَ أن اله يََة
تق موقعا من النام وتنتظك ماْا يكون ك فعل فلعل يقيل اله يََة
ويكت عنها وعن قو مها إن كان ملكا ،أما إْا كََان نييََا فلََن يقيََل
اله ية ولن يكبى إ أن يتي ين  ،وق تأك لهََا أنَ نيَ يعَ ما
عا المكسلون الْين يعثتها يهَ يتها مسكَ ين لهََا كفَ سََليمان
 لله ية المكسلة إلي ص .)61ولْل تعامل م سََليمان  يعَ
أن قام ي كاسة وتحليل الحقََاوق التَ تََوفك لهََا يعَ أن عََا
إليها ميعوثها وها يحملون لها اله ية الت كف استالمها منها.
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الفص الثامن
أخالقيات التفلاوض في المنهج اإلسالمي
يسللهم ت ييق أ القيا المنهج اإسالم من قيل األفكا
ف تنفيْ جمي المعامال ف تحقيق مكبا هللا  وتمكينها من
يلو أه افها ف ال نيا واآل ك  ،.ويما ان والمفاوبََا تعَ مََن
يين اها المعامال الت يقوا يها األفكا من اجََل تنظََيا م تلََت
العالقا ا جتماعية وا قتصا ية والسياسية والعلمية يينها وإيجا
حلول م قيولة لم تلََت المشََكال والنزاعََا التَ تحَ ث ييََنها
يسيب ا تالت األهَ ات والحاجَا وتعََاك المصََالح واآلكا
والمماكسا  ،وتمكن األ كات المتفاوبََة مََن تحقيََق األهَ ات
الت تسعى إليها من المفاوبا يكفا عاليةأ،لْل ينيغ ت ييََق
ا القيا المنهج ا سََالم فَ جميَ مكاحََل المفاوبََا يََين
ا فكا حتى تتحقق ا ه ات الم لوية منها يكفا عالية.
ويتناول هْ ا الفصل توبيح مفهََوا األ ََالق ،والعوامََل
المسثك ف تكوينها ،وأنواع األ الق ،وأهمية األ ََالق الحسََنة،
وأسََاليب ا كتقََا يََأ الق األفََكا  ،وينته َ يتوبََيح أ القيََا
التفاو ف المنهج اإسالم .
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مفهوم األخالق
تعكت األ الق يأنها عياك عن هيوة كاسَ ة فَ الََنفم
تص َ ك عنهََا األفعََال يسََهولة ويسََك مََن يََك حاجََة إلََى فكََك
وكسية ،فإْا كانَ األفعََال التَ تصَ ك عََن تلَ الهيوََة جميلََة
ومحمو عقال وشكعا سمي تل الهيوة لقا حسنا ،وإن كان مََا
يص َ ك عنهََا أفعََال قييحََة سََمي تل َ الهيوََة لقََا قييحََاص.)1
وتعكت األ الق أيبا يأنها صفا ف كيََة أو مكتسَية تََسثك فَ
سلو صاحيها سليا أو إيجايا ،فإن كان محمو كان لق حسنا،
وإن كان سيوة كان لقَ سََيواص .)2ويََك الََيع أنهََا الميََا ئ
والقواع المنظمة للسلو اإنسََان التَ يحَ ها الََوح لتنظََيا
حيا اإنسان وتح ي عالقتَ يغيََكه علََى نحََو يحقََق الغايََة مََن
وجو ه ف هْا العالا على كامل وج ص .)3أوه المعاييك والميا ئ
الت تحكا سلو الفََك أو الجماعََة .ويظهََك مََن هََْا أن مفهََوا
األ الق  ethicsيتبمن الميا ئ والقواعَ المكتسََية acquired
المنظمة للسََلو اإنسََان فَ المعََامال والعيََا ا علََى نحََو
يحقق الغاية من وجو األفكا على الوج األكمل.

العوامل المؤثرة في تكوين األخالق
تتكون أ ََالق الفََك عيََك مكاحََل ت ََوك حياتَ  ،ولََْل
تكون أ الق يك وابحة المعالا ف ي اية حيات  ،ولكن كلما تق ا
يكات ومعلومات وتوسع اوك عالقات كان
ي العمك وتنوع
يإمكان اآل كين معكفة ا الق وتح ي معالمها ا ساسََية يصَوك
وابحة.
ويسكَََ مَََا تقَََ ا أن الفَََك يحصَََل علَََى أ القَََ
يالو  ،Acquired not in bornإنما يكتسيها من الييوََة التَ يعََيف
فيها وه تت وك وتتنوع كلما تق ا ي العمََك ،ويعتمَ ْلَ علََى
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المعلوما الت يحصل عليها ،وعالقات م اآل كين ،واألحَ اث
والمواقت الت تواجه ََالل حياتَ  ،ويعََك الشََكل كقََا ص)9
العوامل الت تسها ف تكوين أ الق األفكا  ،ويظهك من أن تلَ
العوامل ه :
 .1تلعََب األسََك  Familyوكا كييََكا فََ تح يََ المالمََح
األساسََية أل ََالق أفكا هََا ،فهََ تمثََل المصََ ك األول
للمعلومََا الت َ يحصََلون عليهََا ،ولََْل تكََون لألسََك
تأثيكا وابحة ف تح ي ا القها ،واه افها ،عََوا فها،
وك يََََاتها ،وك و أفعََََالها ازا م تلََََت ا شََ َ اص
والمواقت ،واألساليب الت يسََت مونها فَ التعََا مَ
م تلََت المواقََت واآلكا واألش َ اص ،ويقََول الكسََول
محم  ف توبََيح تََأثيك األسََك فَ تح يَ اتجاهََا
األفََكا فيول َ اإنسََان علََى الف ََك وأيََواه يهو ان َ أو
ينصكان أو يمجسان ف.
 .2يسثك الزمال  Colleaguesإلى ح كييك فَ تكََوين أ ََالق
الفك وأه افَ وهواياتَ وك ياتَ  ،ولََْل يقََول الكسََول
محمََ  فالمََك علََى يََن ليلََ فلينظََك أحََ كا مََن
ي اللف ،وق قيل قَ يما ف تسََل عََن المََك يََل سََل عََن
قكين .
 .3تََََسثك الييوَََََة  Environmentصا جتماعيَََََة ،وال ينيَََََة،
والسياسََية ،وا قتصََا ية ،والعلميََة) التََ يعََيف فيهََا
األفكا يشكل كييك ف تكوين أ القها ،وعلى هْا األسام
تكون أ القيا األفكا الََْين يعيشََون فَ أوكيََا م تلفََة
عن أ القيا األفكا الََْين يعيشََون فَ الََيال العكييََة،
وتكون أ القيا األفكا الْين يعيشون ف القََك م تلفََة
عن الْين يعيشون ف الم ن وهكْا.
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 .4يكََون لل يََكا المكتسََية  Acquired Experiencesتََأثيكا
فََ تشََكيل أ القيََا األفََكا  ،ولََْل تكََون أ القيََا
األفكا الْين اكتسيوا من الحيََا يََكا م تلفََة تمامََا
عن أ القيا عن الْين تنقصها ال يك ف التعََا مَ
األفكا والمشكال  ،و يقت األمََك عنَ هََْا إنمََا تكََون
لل يكا المكتسََية تََأثيكا وابََحة فَ أهَ ات األفََكا
واألساليب الت يست مونها ف معالجة المشكال وات ََاْ
القكاكا .
 .5يكََون لألش َ اص الََْين يقت َ ي يهََا الفََك ويت ََْ مََنها
أنموْجا يحتْ ي  Charismaتأثيكا وابحة فَ أ القَ
الت تحظى ياهتماماتَ  ،ولََْل يَ أن يكََون
والمجا
الفك قيقا ج ا فَ ا تيََاك األشَ اص الََْين يت ََْ مََنها
ق و ل إْ ينيغ أن يكونوا علََى لََق عظََيا ولهََا آكا
صاوية وميا ئ إنسانية ،ولْل يسك الحََق تيََاك وتعََالى
يان على األفكا أن يت ََْوا مََن الكسََول محمَ  أسََو
حسنة لها ف األ الق ،ويتجلى هْا فَ قولَ تعََالى لَ َقَ
َ
َكانَ لَ ُكا ِفَ َك ُ
سَو ِل َِ أُسَ َو ٌ َح َ
سَنَةٌ ِل َمَن َكَانَ يَك ُجَو َ
َ َك ِثيكاالص.)4
َوال َيو َا اآل ِ َك َوَْ َك َك َ
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شكل رقم ()9
العوامل المؤثرة في األخالق
األسك

الزمال

العوامل المؤثرة في األخالق

الييوة

ال يكا
السايقة

لق و

أنواع األخالق
يتفق الجمي على أن األ الق نوعان هما:
 .1ال لق الحسن
 .2ال لق السيئ

أوال :الخلق الحسن
وهو الْي تنتج عن أقََوال وأفعََال مقيولََة عقََال وشََكعا
مثل الص ق ،والكحمََة ،والعَ ل ،واألمانََة ،والمحيََة ،واإيثََاك،
والثقة يالنفم ،والج ف العمل ،وا ستقامة ،وحسن التعامََل مَ
اآل كين والت لت معها.
ويتميََز ْو ا ََالق الحسََنة يأنََ كثيكالحيََا  ،واليََك،
والوقاك ،والصََيك ،وشََكك المََنعا ،والحكمََة ،والكفََق والشََفقة،
والعفة ،وقليل األْ  ،والزلل ،والفبول ،وليم لعاناال ،و سياياال،
و نمام َاال ،و مغتاي َاال ،و عجََو ،ال و حقََو ا ،و ي ََيالال ،و
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حسو اال ،و متيكما ،إنما يشاشا ال هشاشا ال يحب ف هللا ويََيغ فَ
هللا ويكبى ف هللا ،ويمتل الملكا ال يك والنزعا اإنسََانية
الفابلة الت توج سلوك نحو ال يك وا ستقامة ،وتجعل يحظى
يية معها تسََها فَ
يقيول اآل كين ،وتمكن من إقامة عالقا
تحقيق فواو جمة ل ولآل كين ف الوق ْات .

ثانيا :الخلق السيئ
وهو الْي تنتج عن أقوال وأفعال قييحة عقال وشكعا مثل
الكْب ،والسكقة ،والغبب ،والحس  ،الحق  ،واألنانية ،والجشَ ،
والس  ،والتيكا ،والتفحف ،واليْا و يكها من الصََفا التَ
تق بمن سََو ال لََق  ،وتكََون سََييا للمعانََا النفسََية ،وعََْاب
يََك تكََون لهََا تََأثيكا صاجتماعيََة،
البََميك ،ومشََكال
ونفسََية ،واقتصََا ية ،وصََحية) سََليية كييََك ف َ جمي َ أفََكا
المجتم  ،من أهمها أن األسويا الْين يسمنون ياهلل  وي يقون
شكيعت ف العيا ا والمعََامال يكفبََون التعامََل مَ سَ
ال لقص .)5ولْل يحْك الكسََول محمَ  مََن سََو ال لََق قََاوال
فمن سا لق فق عْب نفسَ ف ،ويسََأل هللا قَاوال فاللهََا إنَ
أعوْ ي من منككا األ الق واألعمال واألهوا ف.

أهمية األخالق الحسنة
تع األ الق الحسََنة كوم اإسََالا ،ولََْل يسكَ المََنهج
اإسََالم أن هللا  يعََث األنييََا والكسََل لالكتقََا يََأ الق
األفكا إلََى المسََتويا التَ تكتمََل فيهََا الفبََيلة فَ العيََا ا
والمعََامال والفََوز يكبََاه ،والحصََول علََى ثواي َ  ،وتحقيََق
أه َ ات األفََكا ف َ ال َ نيا واآل ََك علََى وفََق أحكََاا شََكيعت .
وتظهك أهمية األ الق ف اإسالا وابحة من ثنََا هللا  علََى
الكسََول محمََ  عنََ ما وصَََف يقولََ َ و ِإنََ َ لَعَ َلََى ُ ُلََق
ع ِظياص .)6ويسك أح الشعكا أهمية األ الق يالنسية لألما قاوال:
َ
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ف إنما األمم األخالق ما بقيت
فان همو ذهبت أخالقهم ذهبواف

ويقول آ ك:
فوإذا أصيب القوم في أخالقهم
فأقم اليهم مأتما واويالف

وق اكتبى هللا  للنام حسن ال لق ونهاها عن ال لََق
السََيئ ،فمََن كحمتََ يهََا ان َ لقهََا واسََت لفها فََ األك ،
وكزقها من ال ييا  ،وس ك لها ما ف األك جميعا ،ومََنحها
القو العقلية والي نية ليتمكنوا من تحقيق أه افها وإشياع حاجاتها
ولا يقََت األمََك عنَ هََْا إنمََا يعََث األنييََا والكسََل ليعلمََوها
الحكمة و األ الق الحسنة يه ت تزكيتها ،ويسك هْا الع يَ مََن
ع َلََى
آيََا القََكان الكََكيا ،وحسََينا قول َ تعََالى لَقَ َ َمََن َُ َ
ال ُمَس ِمنِينَ ِإْ َي َعَ َ
ع َلَي ِها آ َي ِاتَ ِ
ث فَِي ِها َك ُ
سَو ال ِمَن أَنفُ ِسَ ِها َيتلَُو َ
اب َوال ِحك َمَةَ َو ِإن َكَانُوا ِمَن قَيَ ُل لَ ِفَ
َويُزَ ِكي ِها َويُ َع ِل ُم ُه ُا ال ِكتَََ َ
بالل ُميِينص.)7
َ
ويع حسن ال لق أفبل الوساول إيصََا ال للمََك للفََوز
يمحيََة هللا وكسََول والنََام جميعََا ،ويسك َ الحََق تيََاك
م ال ِي َك أَن ت ُ َولُّ َوا
وتعََالى أهميََة ال لََق الحسََن ف َ قول َ لَ َي َ
ب َولَ ِكن اليِك َمن آ َمنَ ِيَاَّللِ َوال َيَو ِا
ق َوال َمغ ِك ِ
ُو ُجو َه ُكا قِيَ َل ال َمش ِك ِ
ع َلَى ُح ِيَ ِ َْ ِوي
اآل ِ ِك َوال َمالوِ َك ِة َوال ِكتَا ِ
ب َوالن ِي ِيينَ َوآتَََى ال َمَا َل َ
ب
ساكِينَ َواينَ السيِي ِل َوالساوِلِينَ َوفِ
الكقََا ِ
القُكيَى َواليَتَا َمى َوال َم َ
ِ
اا الصََال َ َو َآتََى الز َكََا َ َوال ُم ُ
اهََ ُوا
ع َ
وفََونَ ِي َعهََ ِ ِها ِإَْا َ
َوأَ َقََ َ
سَا ِ َوالب َكا ِ َو ِح َينَ ال َي َأ ِم أُولَ ِو َ َ ال َِْينَ
َوالص َايِ ِكينَ ِف َ اليَأ َ
ص )8
ص َقُوا َوأُولَوِ َ هُ ُا ال ُمتقُونَ  ، ويك المفسََكون أن اليََك هََو
َ
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اإيمان ياهلل ومالوكت وكتي واألنييا والكسل واليََوا اآل ََك
والق ك يكه وشكه وال لق الحسن الْي يسََته ت تنظََيا عالقََة
الفََك يََاهلل ونفسَ والمجتم َ  ،ولََْل فََإن اليََك اسََا جََام
ألنواع ال يكص.)9
ويقََول الكسََول محم َ  مسكَ ا أهميََة ال لََق الحسََن
قاوال "إنما يعثَ ألتمََا مكََاكا األ ََالقفص ،)10ويسكَ هََْا أن
الغك من يعثت هََو إتمََاا األ ََالق ،والعمََل علََى تقويمهََا،
وإشاعة مكاكمها .ونظكا ألهمية األ الق الحسنة أك ها الكسول
محم  ف أحا يث ع ي حسََينا أن نََْكك منهََا مََا يََأت (:)11
فأثقََل مََا يوب َ ف َ الميََزان يََوا القيامََة تقََو هللا وحسََن
ال لقف ،وقال فال ين حسن ال لََقف ،وقََال ف ََالق النََام ي لََق
حسََنف ،وسََول أي األعمََال أفبََل قََال ف لََق حسََنف ،وقََال
فأفبل المسمنين أحسنها لقاالف ،وقََال فإنكََا لََن تسََعوا النََام
يََأموالكا فسََعوها ييسَ الوج َ وحسََن ال لََقف ،وقََال فسََو
ال لق يفس العمل كما يفس ال ل العسلف ،وقََال فكََكا المََسمن
ين وحسي حسن لق ومكو ت ف ،وقال عن ما سأل المسََلمون
ما يك ما أع ى العي قال ف لق حسنف ،وقال فإن أحََيكا إلَ
وأقكيكا من مجلسا ال يوا القيامة أحسََنكا أ القَاالف ،وقََال فثََالث
من لا تكن في واح منهن فال تعت وا يشَ مََن عملَ  :تقََو
تحجزه عن معاص هللا ،أو حلا يكت ي السفي  ،أو لق يعََيف
ي يين النامف ،وقال فإن حسن ال لق ليْيب ال يوة كما تََْيب
الشمم الجلي ف ،وقال فمن سََعا المََك حسََن ال لََقف ،وقََال
فسو ال لق ف أسفل ك جهناف .وعن ما سأل المسََلمون مََن
أحب عيا هللا تعالى؟ قال فأحسََنها لقَاالف ،وقََال أيبََا فأكمََل
المسمنين أيمانا أحسنها لقاف.
وكان الكسول محم  يكثك الَ عا فيقََول فاللهََا إنَ
أسََأل الصََحة والعافيََة وحسََن ال لََقف وكََان مََن عاو َ فَ
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افتتام الصال فاللها أه ن ألحسن األ الق يهَ ي ألحسََنها
إ أنََ واصََكت عنََ سََيوها يصََكت عنََ سََيوها إ
أن ف(.)12
ق سيي ٌل لنيل
ويظهك مما تق ا أن ا لتزاا
يمحاسن األ ال ِ
ِ
للفوز ف ال نيا والنجا مََن العََْاب
الصالم والسالمة و كي ٌق
ِ
ف اآل ك  ،ولْل يع حسن ال لق من أوصات المََسمنينص،)13
وهو م لب شكع عََا إليَ اإسََالا نظََكا لَ وكه الكييََك فَ
تنظيا العالقا يين األفََكا علََى وفََق أسََم تسَها فَ تََوفيك
السََعا للفََك والمجتمَ  ،و لََْل جعلَ هللا  مََن مت ليََا
است الت اإنسان ف األك  ،ويسك هْا قول تعالى الِْينَ إِن
َمكنََاهُا ِفَ َ األَك ِ أَ َقََا ُموا الصَ َال َ َو َآتََ ُوا الز َكَ َا َ َوأَ َمَ َ ُكوا
ع ِن ال ُمن َك ِك َو ِ ِ
عاقِيَةُ األ ُ ُموك.)14)َِ 
يِال َمع ُك ِ
َّلل َ
وت َونَ َهوا َ
وتأسيسا على مََا تقَ ا إْا ظهََك مََن المََك لََق حسََن
وفعل محمو ينيغ أن يككا عليَ ويجََاز عليَ ويمَ م يََين
أظهك النام مكافأ ل  ،فإن الت ْل ف يعَ األحََوال مََك
واح فينيغ أن يتغافل عن و يهت سََتكه سََيما إْا سََتكه
واجته ف إ فاو فإن إظهاك ْل علي كيما يفيَ جسََاك حتََى
ييال يالمكاشفة فعن ْل إن عا ثانيا ال فينيغ أن يعاتََب سََكاال
ويعظا األمك في ويني إلى بكوك ع ا العََو إلََى مثََل هََْا
ف يفبح أمكه يين النام ،وفَ ْا الوقَ ينيغَ ا يتعََا عََن
لوا المس فَ كََل حََين حتََى يهََون عليَ سََماع المالمََة
وككوب القياوح ويسق وقَ الكََالا مََن قليَ وان لََا تنفَ تلَ
األساليب فالي من معاقيت لك ع ليكون عيك لغيكه.
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أساليب االرتقاء بأخالق األفراد
لا ييلغ كمال ال لق إ الكسول محمَ  والنََام يعَ ه متفََاوتون

ف القكب واليع من  ،ولََْل يَ مََن ا كتقََا يََأ الق األفََكا
اليعي ين عنَ فَ أ القهََا ،وتسكَ الوقََاو أن اإنسََان اسََت اع
تغييك سلو اليهاوا إلى ما يحي ويكبََاه منهََا ،فقَ تمكََن علََى
سييل المثال من تكوي األسََو  ،والفيلََة ،وال يََول ،والكََالب،
وال يوك ،وحيتان اليحك و يكها ،ويسك هْا أن الََْي تمكََن مََن
تغييك سلو الي هََاوا لقََا ك يالتأكيَ علََى تغييََك أ القَ أو تغييََك
أ ََالق اآل ََكين ،فلََو كانََ األ ََالق تقيََل التغييََك لي لََ
الوصايا والمواعظ والتأ ييا ولما قال الكسول محم  فحسنوا
أ القكاف ولما قال الشاعك:
فإن األخالق تنبت كالنبات
إذا سقيت بماء المكرمات".

إن مثال النفم اإنسانية ف عالجها يت ليصها من الكْاول
واأل الق الك يوََة وجلََب الفبََاول واأل ََالق الحسََنة لهََا مثََال
الي ن ف عالج يمحو العلل عن ليكون سََليما معََافى ،وكمََا أن
ال ييب ي اوي مكباه ي كق م تلفة فإن األ الق يمكن تغييكهََا
يع كق ،ويعتم ا تياك ال كيقة المناسية لتغييك أ الق األفكا
على ع عوامل منها م تمس األفكا ياأل القيََا الم لََوب
تغييكها ،وم توفك المت ليا صالما ية والمعنوية) الالزمة للقياا
يالتغييك .وج يك ْككه أن يعَ األفََكا يتمسََكون يََأ القها إمََا
إيمان ها يها أو مكايك أو جهال ،أو يسيب الفواو الت تعو عليها
من تمسكها يها ،وفيما يأت األساليب الت يمكن أن تسََت ا فَ
ا كتقا يأ الق األفكا :
 .1التغييك الْات  :ويعن قياا الفك يحمل نفس وتعوي ها ْاتيا
على األعمََال واألقََوال التَ يقتبََيها ال لََق الم لََوب،
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ويت لب هْا يصيك ثاقية تميز يين األقوال واألفعال التَ
يقتبيها ال لق الحسن واألفعال واألقوال الت تقَ بََمن
ال لق السيئ ،واستع ا ا نفسََيا إجََكا التغييََك ومواجهََة
الصعويا والمشكال الت تصاحب عمليََة تنقيََة الََنفم
من األ ََالق السََيوة التَ تعََو عليهََا مَ ويلََة مََن
الزمن.
 .2ال ت كيب :ينيغ ت كيب األفكا علََى السََلو الحسََن منََْ
ال فولََة يه َ ت إكسََايها أ القََا حسََنة تسََها ف َ تحقيََق
السََعا لهََا ولآل ََكين ،ويت لََب هََْا متايعََة األ فََال
ياستمكاك يه ت التأك من أن األ الق الحسنة قَ تأصََل
يها .أما إْا تعْك القياا يتل المهمة ف مكحلة ال فولة فان
ياإ مكََان ت َ كيب األفََكا يم تلََت الوسََاول علََى تغييََك
ال لق السيئ عن كيق توعيتها ياألبََكاك التَ تتكتَب
على ال لق السيئ ،وتوبيح الفواو التَ تتحقََق لهََا مََن
ال لق الحسن ،وإقناعها يان الوصول إلى النجام وصََالم
األمك كل يتا عيك األ الق الحسنة وا يتعا عََن اإسََا
لآل كين ،ولْل يقول الشاعك:
"صالح أمرك لألخالق مرجعه
فقوم النفس باألخالق تستقمف

وينيغ أن يتا إعَ ا وت نظََيا اليََكامج الت كيييََة التَ
تسَََته ت تغييَََك أ َََالق األفَََكا فَ َ بَََو كاسَََة
موبوعية قيقة ل ييعة األفكا الم لوب تغييك أ القها
مََن حيََث العمََك والجََنم ،وم َ تمسََكها ي َا الق
الم لوب تغييكها ،والثقة المتيا لََة يََين القََاومين يعمليََة
التغييك ويين الم لوب تغييك أ القها.
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 .3الق و الحسنة :يع أهََل ييَ المََك هََا ق وتَ فَ ي ايََة
حيات  ،ولها وك كييك ومسثك فَ تشََكيل أ القَ  ،ولََْل
ينيغ َ توظيََت هََْه الثقََة ف َ إكسََاي األ ََالق الحسََنة،
ويت لََب هََْا أن يكََون أهََل ييتَ مََن أصََحاب األ ََالق
يع ي  .كما يتأسى المََك
الحسنة أصال ن فاق الش
يسلو أقكان  ،وق قيل ق يما ف تسل عن المك سََل عََن
قكين ف .كما أن أعبا الهيوة الت كيسية الْين يتتلمْ علَى
أي يها ،وكجال ال ين الََْي يعتنقَ  ،وسََيك القََا العظََاا
كلها تسثك ف تح ي مالمح أ ََالق اإنسََان ،ولََْل علينََا
التأس يالكسول محم  فهو على لق عظيا كما وصف
القكآن الككيا.
 .4الييوََة الصََالحة :تلعََب الييوََة الصََالحة وكا كييََكا ف َ
إكسََاب المََك لقََا حسََنا وتََسثك فََ أفكََاكه وأه افََ
وأساليي  ،ولْل قيل أن اإنسان اين ييوت  ،وتسكَ الوقََاو
أن الكثيك من األفََكا تغيََك أ القهََا يعَ ما تََا تغييََك
ييوتها ا جتماعية.
 .5البغ ا جتماع  :يمكن تقََويا سََلو اإنسََان وإكسََاي
لقا حسنا عن كيق البََغ ا جتمََاع الََْي يسََته ت
إيعا ه عن كل المماكسا الت تجعََل منَ سَ ال لََق،
وتشََيك الحقََاوق أن المجتمعََا القكويََة زال َ تفََك
عقويََا صََاكمة يحََق سََ ال لََق تصََل فََ يعََ
إلى ك ه من العشيك  ،وق أشاك إلى هْا الشاعك
الحا
الجاهل كفة يََن العيَ فَ معلقتَ قََاوال عنَ ما ك تَ
عشيكت لع ا التزام يأ القياتها:
"إلى أن تحامتني العشيرة كلها
وأفردت إفراد البعير المعبد"
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 .6البغ القانون من قيل ال ولةص :)15يتا عن كيق فََك
العقويا الصََاكمة لتقََويا سََلو األفََكا وتغييََك لقهََا
السيئ إلى لق حسن ،وجعلها ف الوق ْات عيََك لمََن
اع تيك ،ويشيك الحق تياك وتعََالى إلََى أن فَ القصََاص
حيا ألول األليََاب ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى َ ولَ ُكَا ِفَ
ب لَ َعل ُكا تَتقُونَ ص .)16و ي من
اص َح َيا ٌ َيا أُو ِل األَل َيا ِ
ص ِ
ال ِق َ
اإشاك إلى أن هْه األساليب ينيغ أن تست ا ف أبََيق
ن اق ممكََن نظََكا ل ََوك اآلثََاك السََليية التَ تتكتََب
عليها.
 .7م ال ة المت لقين ياأل الق الحسنة ومشاه أكياب الفعال
الج ميلة ومصاحيتها فها قكنََا ال يََك وإ ََوان الصََالم،
فمن المسك أن لق المك يتأثك يأ الق أقكان  ،ولْل قيل
ف تسل عن المك يل سل عن قكين فكل قََكين يالمقََاكن
يقكنف ،وإن المسمن مكآ المسمن فيك من عيََوب يََكه
عيوب نفس  ،ويعلا أن ال ياع متقاكية ف إتياع الهو فلو
تك النام كلها مََا يككهونَ مََن يََكها سََتغنوا عََن
المس ب ،ولْل قال أح ها عن ما سول مََن أ يَ قََال فمََا
أ ين َ أح َ كأي َ جهََل الجاهََل شََينا ال وعييََا فاجتنيت َ ف.
وج يك ْككه أن هََْه ال كيقََة تحقََق الفواوَ الم لويََة
منها إ للْين يمتلكََون يصََيك تمكََنها مََن التفكيََق يََين
أصََحاب األ ََالق الحسََنة وأصََحاب األ ََالق السََيوة
وقا كين ف الوق ْات علََى م ال ََة أصََحاب األ ََالق
الحسنة يه ت تنقية أنفسها من األ الق السيوة.
 .8يسها تغييك الجماعة المكجعية التَ ينتمَ لهََا الفََك فَ
تحفيزه لتغييك أ الق والت ل عن أ الق الت اكتسيها من
الجماعة السايقة.
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 .9يسََاع تق َ يا الحََوافز الما يََة والمعنويََة المجزيََة علََى
تحفيََز األفََكا لتغييََك أ القهََا ،ويتعََين ف َ الوقَ ْاتَ
تق يا بمانا لألفََكا تسكَ لهََا أن تغييََك أ القهََا لََن
يََس ي إلََى إلحََاق أبََكاك ما يََة ومعنويََة يهََاص ،)17وقَ
أثيت ال كاسا أن هْا األسلوب ق حقََق نجاحََا كييََك
ف حمل األفَكا علََى تغييََك أ القهََا وسََلوكها ،وتشََيك
آيا القكآن الككيا أن هللا  وع الْين يغيكون أ القهََا
السيوة ويتقون يمكاف مجزية ف ال نيا واآل ك .
قياا الفك ي كاسة وتحليل ا نتقََا ا والمالحظََا
.10
التََ تصََ ك عََن ألسََنة أع اوََ  ،وا سََتفا منهََا فََ
تش يص األ الق السيوة والعمل على تغييكها ،فالع و هََو
صاحب عين الس الت تي ي المساوئ يينما تكََون عََين
الكبا عن كََل عيََب كليلََة .ولعََل انتفََاع اإنسََان يعَ و
مشََاحن يََْككه عيويَ يكََون أكثََك مََن انتفاعَ يصَ يق
م اهن يثن علي ويم ح وي فَ عنَ عيويَ  ،ولكََن مََا
يسست حقا إن أ لب األفََكا يسََتفي ون مََن مالحظََا
الْين يتفقون معها ف الََكأي ألن ال يَ مجيََول علََى
تكََْيب الع َ و وتجاهََل مالحظات َ أو حملهََا علََى محمََل
الغيََك والحسََ  ،يينمََا ينيغََ كاسََة تلََ المالحظََا
وا نتفاع منها .ومََن المفيَ أن يََتعلا المََك مََن أ اوَ
السايقة الت يشََيك إليهََا أعَ اسه ويَ ك إيعََا األبََكاك
الت لحق ي يسييها فييتع عنها ف المستقيل.
وج يك ْككه أن األفََكا ي تلفََون مََن حيََث اسََتع ا ها
لتغييََك أ القهََاص ،)18فيعبََها يمكََن تغييََك أ القََ يسََهولة
واليع اآل ك يمكََن تغييََك أ القَ فعََة واحَ وإنمََا يََتا
تغييكهََا عيََك مكاحََل حتََى يمََكن نفس َ علََى قيََول التغييََك،
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اصة إ ْا كان يقو علََى تََك األ ََالق التَ تعََو عليهََا
يسهولة ،ويعبََها يمكََن تغييَك أ القَ م لقََا ،ويعََو ْلَ
ا تالت لألسياب اآلتية:
 .1ول م العمل ينفم ال لق ،ويسك هْا أن الْي تعََو
ويلََة يكََون مََن الصََعب
على العمل ينفم ال لق م
تغييك ال لق الْي تعََو عليَ أو أن عمليََة تغييََك لقَ
تستغكق م ويلة من الزمن.
 .2م إيمان الفك يحسََن ال لََق الََْي هََو عليَ  ،ولََْل
فمن الصعب تغييك لق الفك إْا كََان يََك يََان ال لََق
الْي هو علي حسن.
 .3مقََ اك الم نَََاف الما يَََة والمعنويَََة التََ تتحقَََق مَََن
ا سََتمكاك علََى نفََم ال لََق .فََإْا كان َ المنََاف التَ
تتحقق من العمل ينفم ال لق كييك و شَ يمكََن أن
يعو عنها فان عملية تغييك ال لََق تكََون معقَ وفَ
اية الصعوية .
 .4الق َ ك علََى التمييََز يََين األ ََالق الحسََنة واأل ََالق
السيوة ،ولْل فََإن األفََكا القََا كين علََى التفكيََق يََين
ال لََق الحسََن وال لََق السََيئ يمكََن تغييََك أ القهََا
يصََوك أسَكع وأسََهل ،اصََة إْا كانَ لَ يها ك يََة
يتغييك أ القها السيوة.
 .5كجة اإصكاك والمكََايك علََى ا سََتمكاك علََى نفََم
ال لق .فكلما كان المك مصكا ومكايكا على ا ستمكاك
على ال لق السيئ الْي هو علي كلما تعََْك تغييََك لقَ
ويعبها تأ ْه العز يََاإثا وييقََى علََى ال لََق السََيئ
الْي هو علي .
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أخالقيات التفاوض في المنهج اإلسالمي
ينيغ َ أن يت لََق المتفاوبََون يََاأل الق الحسََنة الت َ
أك ها المنهج اإسالم ف جمي مكاحل المفاوبا  ،اصة تل
الت تكون لها انعكاسا ايجايية وابحة على الجوانب اآلتية:
 .1ا هتماا ياآل ك.
 .2ا يتعا عن أساليب اإككاه
 .3ا عتكات ياأل ا .
لآل ك.
 .4تق يا التناز
 .5تق يا العون لآل ك.
 .6ا يتعا عن إثاك حفيظة اآل ك.
 .7إظهاك ا ستع ا للتفاو .
 .8إتاحة الفكصة لل كت اآل ك لعك وجهة
نظكه.
 .9إككاا اآل ك.
 .10ا يتعا عن ال و ف التفاصيل.
 .11التواب .
 .12الصيك والحلا وكظا الغيظ.
 .13حفظ ككامة ال كت اآل ك.
 .14حسن الظن ياآل ك.
 .15الوفا يالعه .

أوال :االهتمام باآلخر
يشيك مفهوا اآل ك إلى الش ص ،أو مجموعة األشَ اص،
الْي يقايل الْا ويكملها .ويسك الفيلسوت الليتوان ليفينََام
 Levinasأهمية اآل ََك ويكتقَ يتلَ األهميََة إلََى المسََتو الََْي
يجعل من اآل ك أفبل من الْا و يمنح األولوية عليها ،ويك
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أن وجو اآل ك يكتب ل حقوقا قيل أن يكتب عليَ ا لتزامََا ،
ينيغ تجاهََل حقََوق اآل ََك أو إهمالهََا إنمََا يَ مََن
ولْل
تمكينَ مََن الحصََول عليهََا كاملََة .ويََْهب الفيلسََوت األلمََان
هيجيل  Hegelإلى أن اآل ك هََو جََز مََن الََْا  .أمََا الفيلسََوت
الفكنس ساكتك  Sartreفيََك أن وجََو اآل ََك بََكوك لوجََو
الْا واستمكاكها وت وكهَا و يشََكل ته يَ ا لهََاص ،)19ويقََول
أيبا فاآل ك هو وسي يين ويين نفس وهو مفتََام لفهََا ْاتَ
واإحسام يوجو يفص.)20
ويظهََك مََن كاسََة المََنهج اإسََالم أن َ ق َ سََيق هََْه
الفلسفا ي مسة عشك قكنا فَ تأكيَ بََكوك ا هتمََاا يََاآل ك
ومعاملت كأن ولَ حمََيا حتََى وإن كََان عَ وا مََن أجََل تنميََة
العالقا مع ي من أْكا ال الفا واليغبا والعَ ا  ،ولََْل
يمكََن أن تفسَ
ي أن يسمن الجمي يأن ال الفََا فَ اآلكا
للو قبََية ،إنمََا يمكََن أن تسََها فَ إيجََا يَ اول مالومََة لحَل
سَنَةُ َو
المشكال  ،ويشيك إلى هْا قول تعََالى َ و تَسَتَ ِوي ال َح َ
ع َ َاو ٌ َكأ َن ُ َو ِل
س ُن فَإَِْا الِْي يَينَ َ َويَينَ ُ َ
السيِوَةُ ا فَ يِالتِ ِه َ أَح َ
َح ِمي ٌاص ، )21ويمكن ف بو هْه اآلية الككيمة وب النََام فَ
أكي مجموعا مََن حيََث عالقََتها يََالفك هَ  :األولََى وتبََا
األش اص الْين تكون عالقة الفك معهََا كعالقََة الََول الحمََيا،
والثانية تتََألت مََن األشَ اص الََْين تكََون عالقََة الفََك معهََا
كعالقة الول  ،والثالثة تتكون من األش اص الْين تكََون للفََك
عالقة يها ،والكايعة ها األش اص الْين تكون يين ويينها ع او .
ويظهك من اآلية المتق مة أن هللا  يأمك الفك أن تكون عالقاتَ
م ا آل كين جميعا يما فيها الع و والمس عالقة حسنا وحميمََة
وكأن كل واح منها ول حميا صالول هو القكيب ج ا للنفم).
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إن اإنسان إْا أحسن إلى مََن أسََا إليَ فََإن تلَ الحسََنة
تسها ف إنها ال الفا وتو ي العالقا م اآل ك وتحفزه إلََى
اإنسََانية
محيت والحنو علي والتعاون مع فَ جميَ المجََا
وكأن ول حميا ل .
ويظهك ف آيا القكان الككيا أن هللا  يأمك اإنسان أن
يكون عاسه يصيغة الجم لكل النام عن ما ي عو يال يك و لََب
المغفك والصيك واله اية ،ويتمنى لها من ال يك ما يتمناه لنفسَ ،
وحسينا أن نْكك منها قول تعالى َ و ِمن ُها َمن يَقَُو ُل َكي َنَا آتِ َنَا ِفَ
اكص ،)22وقولَ
عََْ َ
سَنَةال َوقِ َنَا َ
سَنَةال َو ِفَ اآل ِ َ َك ِ َح َ
ال ُّنيَا َح َ
اب النَ ِ
َ
ع َل َى ال َق َو ِا
ص َيكاال َوثَ ِي َ أق َ َ ا َمنَا َوان ُ
ص َكنَا َ
َ كي َن َا أَف َ ِك َ
علَي َن َا َ
ال َكافِ ِكينَ ص ،)23وقول َ كينَا ت ُ َسا ِ َْنَا ِإن ن َِسَينَا أَو أَ َأ َنَا َكي َنَا
علََى الَِْينَ ِمَن قَي ِل َنَا َكي َنَا َو
علَينَا إِصكاال َك َما َح َملتََ ُ َ
َو تَح ِمل َ
َ
عنا َوا ِفك لَنَا َواك َحمنَا أن َ َمو نَا
ت ُ َح ِملنَا َما
َاقَةَ لَنَا ِي ِ َواع ُ
ت َ
)
24
ص
علَى القَو ِا ال َكافِ ِكينَ  ، وقول َ كينَا ت ُ ِز قُلُويَنَا يَع َ
فَان ُ
صكنَا َ
ص)25
اب. 
ِإْ َه َ يتَنَا َوهَب لَنَا ِمن لَ ُن َ َكح َمةال ِإن َ أَن َ ال َوه ُ
ويسك الكسول محم  أهمية ا هتماا ياآل ك وي لب مََن
كل فك أن يتمنى ويحََب لآل ََك مََا يتمنََاه لنفسَ مََن يََك فَ
جمي المجا  ،و اصة فيما يتعلق يالصََحة واألو واألمََوال
والمكانة ا جتماعيَة والعلميََة ،ويظهََك ْلَ فَ ح يثَ فوأحََب
أل ي ما تحب لنفس ف .وي لب الكسول محم  من األفكا أن
تكون يينها مو وكحمة فََاألْ الََْي يصََيب أحَ ها سََتنعكم
ت اعيات السليية علي وعلى اآل كين ف ح يث فمثل المسمنين ف
توا ها وتكاحمها كمثل الجس إْا اشََتكى منَ عبََو تَ اع لَ
سََاوك األعبََا يالسََهك والحمََىف ،ويظهََك مََن هََْا الحََ يث
الشكيت أن اآل ك يمثل جز ا مََن الََْا و يَ مََن ا هتمََاا يَ
241

حتى تكون الْا معافا ي نيا ونفسََيا وقََا ك علََى أ ا العيََا ا
والمعامال على وفق شكيعة هللا  ويََْل يََنعا الكََل يالسََعا
ف ال نيا واآل ك .
أن يول
وتأسيسا على ما تق ا يتعين على المتفاو
ال كت اآل ك ف المفاوبا كل اهتمام وجل عنايت  ،و
يي س حق  ،وينم عالقات ي  ،ويحفزه على استمكاك التعاون
على اليك والتقو ف المستقيل ،ولْل يسك الشاعك بكوك
ا هتماا حتى يال صا قاوال:
"وابذل لخصمك مثلما ترضى وكن
مهما المت ان الصواب منقبا".

ثانيا :االبتعاد ان أساليب اإلكراه
ينيغ أن يسمن المتفاو يان ليم من حق إككاه اآل ََك
على قيول األفكاك الت يعكبها عليَ  ،ولََيم مََن حقَ اسََت اا
اإكهَََاب الفكَََكي أو ا قتصَََا ي أو ا جتمَََاع أو السياسَ َ
إك ام على تغييك أفكاكه أو معتق ات أو اتجاهات أو سََلوك  ،أو
الت ل عن أه اف  ،ويت لب هْا من المتفاو اإيمان يأن اآل ك
ينيغ أن يمتل كامل الحكية ف تقكيك ما يكاه مناسيا ل  ،ويسكَ
ِينص ،)26وقولَ أَفَأ َنَ َ تُكَ ِكهُ
هْا قول تعالى ِ إك َكا َه ِفَ الَ ِ
ام َحتى يَ ُكونُوا ُمس ِمنِينَ ص ،)27ويظهك من هْه اآلية أن هللا 
الن َ
يََأمك أن نكََكه أح َ ا علََى قيََول ال َ ين ألن الََْي يستشََعك
عظمة ال ين مجال إككاهَ علََى قيََول الَ ين ،و ينيغَ أن
يككه اآل ك على تغييك أفكََاكه ومماكسََات إنمََا يَ مََن إقناعَ
يأهمية تغييكها وتتك ل حكية إجكا التغييك ون إككاه .وج يك
ْككه أن هْه اآلية الككيمة ق نزل فَ أهََل يثََكب الََْين كََانوا
قيل اإسالا ينْكون إن كزقوا يََأو أن ينصََكوها أو يهََو وها
فلما أجلي ينو النبيك أكا يع الصحاية أن يككهََوا أو هََا
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على تك اليهو ية وا لتحاق يالمسلمين فنزل لت يكها يان ليم
من حقها أن يفعلوا ْل يأو هاص ،)28وق أمك هللا  أن نككه
أح ا على ال ين ألن ال ين وابح والْي يعكت معنى هللا ال
إ هو و يستشعك عظمتها مجال إككاه عليها.
و عا اإسالا إلى اللََين فَ عََك األفكََاك علََى اآل ََك
حتى وإن كان من أع ا هللا  ،ولْل يأمك الحق تياك وتعالى
موسى وهاكون عليهما السالا يان يقو لفكعََون قََو لينََا علََى
الك ا أن من ال غا ال اكجين عََن شََكيعة هللا  ،ويسكَ هََْا
عونَ إِن ُ َغَى فَقَُو لََ ُ قََو ال لَيِنَا ال لَعَلَ ُ
قول تعالى اْ َهيَا إِلَى فِك َ
َيتََْك ُك أَو َي شَىص.)29
و ي أن ي ك الجمي أن اإككاه والقسك يوجيان المقاومة
ويوكثان النزاع يين األفكا  ،أما اإقناع فييق علََى الََو واأللفََة
ويس َها ف َ تحقيََق التغييََك الم لََوب ف َ آكا اآل ََك وسََلوك
يسهولة ويسك وكبا ،ولهْا يع اإقناع أسََلوب األسََويا  ،ومََن
يأ ْ ي كمنهج يكون ا حتكاا والتق يك نصيي من قيََل اآل ََكين.
ولْل يك الشاعك أن ال ين يمكن أن يفها ياإككاه قاوال:
فالدين بالفهم الصحيح قوامه
إذ ليس إكراها وليس تحزبا
وتعصب األقوام للموروث اجز
ال يبين لفااليه مغيبا

ثالثا :االاتراف باألخطاء
يتفََق الجمي َ ف َ مشََاكق األك ومغاكيهََا وف َ كََل
األزمنة أن األفََكا معكبََون للوقََوع فَ ال ََأ سََهوا أو عََن
قص َ  ،ويسك َ هََْا قََول المص َ فى  فكلكََا ََا ون و يََك
ال ََا ين التوايََونف ،ولََْل يتع َين علََى المتفََاو ا عتََكات
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ياأل ا الت يكتكيها يحق ال كت اآل ََك يكََل صََكاحة يهَ ت
تشجيع على احتكاا الص ق وا يتعا عن ال َ اع والمكاو ََة أو
إ فا األ ا وفََا مََن النتََاوج السََليية ال يََك التَ تتكتََب
على ْل ومن أيكزها صعوية إعا المتو ََل فَ األ ََا إلََى
جا الصواب.
ويشيك القكآن الكََكيا إلََى أن الشََي ان وسََوم آل ا 
وزوج َ فََأكال مََن الشََجك الت َ حكمهََا هللا  عليهمََا ولََْل
اعتكفََا ي وهمََا و ليََا مََن هللا  أن يغفََك لهمََا ويكحمهمََا،
ِي لَ ُه َما َما
ويظهك هْا ف قول تعالى فَ َوس َو َ
م لَ ُه َما الشي َا ُن ِليُي َ
عن َه ِْ ِه الشَ َج َك ِ
سوآتِ ِه َما َوقَا َل َما نَ َها ُك َما َكيُّ ُك َما َ
ي َ
عن ُه َما ِمن َ
ُو ِ
وك َ
َ
َ
ون َا ِم َنَ ال َِال َ ِين ،وقول َ َ ف َ َ هُ َما
ون َا َملَ َك َي ِن أو تَ ُك َ
ِإ أن تَ ُك َ
ان
س َوآت ُ ُه َما َو َ ِف َق َا يَ ِ
يِغُ َ ُكوك فَلَم َا َْ َاق َا الش َ َج َك َ َي َ َ لَ ُه َم َا َ
ص َفَ ِ
ع َن ِتل ُك َم َا
ق ال َجن َ ِة َونَا َ اه َُم َا َك ُّي ُه َم َا أَ َل َا أَن َه ُك َم َا َ
َ
علَي ِه َم َا ِم َن َو َك ِ
َ
ين َقَا َكي َنَا َ
عَ ُو ُم ِيَ ٌ
ظلَم َنَا
الش َج َك ِ َوأقُل لَ ُك َما ِإن الشي َانَ لَ ُك َمَا َ
ص)30
سنَا َوإِن لَا تَغ ِفك لَنَا َوتَك َحمنَا لَنَ ُكونَن ِمنَ ال َا ِس ِكينَ . 
أَنفُ َ
كما أن موسى  اعتكت يال أ الْي اكتكي عن ما كان
يين قوا فكعون ،ولْل قال لها إن كان آنْا من البالين وقيََل
أن يوح هللا  إلي وينعا علي يالكسالة والنيو  .ويظهك هْا ف
ع ُمَ ِك َ ِسَنِينَ
قول تعالى قَا َل أَلَا نُ َك ِي َ فِينَا َو ِلي اال َولَ ِيث َ فِينَا ِمَن ُ
َوفَعَل َ فَعلَتَ َ التِ فَعَل َ َوأَن َ مِنَ ال َكافِ ِكينَ قَا َل فَعَلت ُ َها إِْاال َوأَنَا مِنَ
البالِينَ ص.)31
ويع ا عتكات يال أ من أحسن الفباول الت ينيغَ أن
يت لق يها جميَ األفََكا  ،ولََْل يَ مََن تشََجي األفََكا علَى
ا عتكات ياأل ا الت يكتكيونها وحمل مسسولية تل األ ا ،
وتمكينها من التعلا من األ ا وع ا الوقوع فيها ف المستقيل.
ويق َ ا المََنهج اإسََالم أ لََة وابََحة تسك َ بََكوك
ا عتََكات يال ََأ مََن اجََل أن تسََتقيا العالقََا يََين األفََكا .
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وحسينا أن نشيك إلى ما وك ف سوك يوسََت إْ يظهََك فيهََا أن
أ و يوست جا وا أياها واعتكفوا يْنيها وا يكوه يأنها ها الْين
القوا يوست ف ياية الجب ،ولََا يقََت األمََك عنَ هََْا إنمََا
ليوا من أن يستغفك لها كيهََا ،كمََا أن امََكأ العزيََز اعتكفَ
يأنها ه الت كاو يوست عن نفس .
ويتعين علََى المتفََاو أن يعمََل علََى تََوفيك الظََكوت
الت تمكن اآل ك من ف نسية األ ا الت يكتكيها ،ويت لب
اقة ل ي جس يا ،وعقليا ،ونفسََيا ،وماليََا
ْل ع ا تكليف ي ما
حتى ي فق أو ي ئ ف تنفيْ الم لوب من عمال يقول تعََالى
ت َُ نَفسا ال إِ ُوسعَ َهاص ،)32وف الوق ْات ينيغ تشجي
 يُ َك ِل ُ
اآل ََك علََى ا عتََكات ياأل ََا والََتعلا منهََا والعمََل علََى
استي الها يالصواب ،وجعََل ال ََأ مح َةَ يتوقََت عنَ ها يهَ ت
معكفة أسياي والعزا على ع ا تكََكاكه ،فلََيم العيََب أن ي ََئ
العيب هو اإصكاك علََى ال ََأ وتكََكاكه ،وأكيََك
اإنسان ولكن
َ
من هْا العيب هو المكايك وكف قيول المقتكحا التَ تسََها
ف تصويب األ ا وتحصل هْه الحالة عن ما تأ ْ المك العز
َ
ياإثا ،وق أشاك إلى هْه الحالة قول تعالى َ و ِإَْا قِي َل لََ ُ اتَ ِ
ق َ
م ال ِم َها ُص.)33
أَ َ َْت ُ ال ِعز ُ ِي ِ
األث ِا فَ َحسيُ ُ َج َهن ُا َولَ ِيو َ
و يالحظ أن الم ئ يعتْك عن أ اكتكي إْا لا يقتن
يأن أ أ أو إْا لا ت لق ل مصلحة حقيقية ف ا عتكات يال ََأ
الْي اقتكف  ،ولْل ي من توبيح ال أ الْي وق فيَ اآل ََك
وإقناع يان من مصلحت وفاو ت ا عتكات يال أ والعمََل علََى
ع ا تككاكه ف المستقيل ،وتشََجيع علََى ا عتََْاك عََن ال ََأ،
وتمكين من ع ا الوقوع في مك أ ك .
ويسك الكسول محم  بكوك قيََول اعتََْاك المعتََْك
ف قول فمن اعتْك إلى أ ي المسلا فلا يقيََل منَ كََان عليَ مََا
على صاحب مكمف صوصاحب مكم هََو الظََالا الََْي يأ ََْ مََن
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النََام أمََوالها يغيََك وج َ شََكع  ،والمعنََى إن لََا يقيََل عََْك
المعتْك يحاسي هللا على ْنوي ويعاقي كما يعاقب الظالا)ص.)34
ويع ا عتْاك عن األ ا التَ اكتكيَ يحََق اآل ََكين
وتق يا الشكك لمن يني عنها ويسها ف معالجتها من أكوع صََوك
الشجاعة النا ك  ،ولْل ي لب عمك ين ال ََاب  مََن هللا 
أن يكحا من ي ل على عيوي ف قولَ فكحََا هللا مََن أهَ إلَ
عيوي ف .فق يكون ال أ سييا فَ علََو كجََة مقتكفَ عنَ كيَ
وإ ال صاحي الجنة إْا لا يع إلي م لقا و لب المغفك من هللا
تعالى.

رابعا :تقديم التنازالت لآلخر
 Concessionsمَََن قيَََل األ َََكات
إن تقَََ يا التنَََاز
مََن مت ليََا
المشاككة ف المفاوبا يع فَ يعَ الحََا
إنهََا ال الفََا ونجََام المفاوبََا  ،ويسك َ قول َ تعََالى َ و ِإن
ص)35
علَى َِ إِن ُ ه َُو الس ِمي ُ العَ ِلَي ُا
َجنَ ُحوا ِللسل ِا فَاجنَح لَ َها َوت ََوكل َ
لآل ك والت ل عََن األسََاليب الع وانيََة
بكوك تق يا التناز
إْا ما أق ا اآل ك علََى الت لَ عََن أه افَ الع وانيََة واتجَ إلََى
من كت
السلا ك كيق إنها ال الفا  .وق يتا تق يا التناز
يت لب استمكاك المفاوبََا ونجاحهََا
واح وف يع الحا
متقايلة من قيل أ كات المفاوبا .
تق يا تناز
ويتعََين علََى المتفََاو أن يََ ك أن تقََ يا التنََاز
لل كت اآل ك ف المفاوبا ينيغَ أن يكََون علََى وفََق ََة
معَ مسََيقا ،ويعَ التأكَ مََن أن تقَ يمها يلعََب وكا مهمََا فَ
إ كا ال كت اآل ك علََى مواصََلة المفاوبََا حتََى مكاحلهََا
النهاوية ،ويسها ف تحقيََق األهَ ات الم لويََة مََن المفاوبََا .
وفيمََا يََأت ا عتيََاكا الت َ يََتا ف َ بََووها تق َ يا التنََاز
لل كت اآل ك ف المفاوبا :
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.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7

صالصََغيك والكييََك ) التَ

إع ا قاومة يجميَ التنََاز
يمكن تق يمها لل كت اآل ك.
إ يع التأك من أن تقَ يمها أصََيح
يتا تق يا التناز
بكوك ملحة لنجام العملية التفاوبية.
اليسََي ة أو فََان لََا يفلََح ْلَ فَ
يتا تق يا التنََاز
استمكاك المفاوبا م اآل ك فاليَ مََن تقَ يا تنََاز
أ ك شََكي ة أن يسََيب التوسَ فَ تقَ يا التنََاز
أبكاكا ما ية ومعنوية كييك لل كت الْي يقوا يتق يمها.
أكثََك مََن
أن تكون الفواو المتوقعََة مََن تقَ يا التنََاز
تكاليفها ،ولْل ي أن يقََوا المتفََاو يتح يَ التكََاليت
مقايََل الفواوَ التَ يمكََن
صالما ية والمعنويََة) للتنََاز
يحصل عليها من المفاوبا يصوك قيقة وموبوعية.
من ال كت اآل ك مقايل التناز
الحصول على تناز
المق مة ل .
علََى فعََا تنسََجا مََ سََيك
ينيغََ تقََ يا التنََاز
المفاوبََا  ،ولََْل يتعََين علََى المتف َاو أن يقََوا
صفقة واح .
يتق يا التناز
فَ بََو أحكََاا الشَكيعة
ينيغ أن يتا تقَ يا التنََاز
اإسالمية.

ويظهك من كاسة السيك النيوية الشكيفة أن الكسول محم ا
ع يَ لسََهيل يََن عمََكو ممثََل قََكيف فَ
 ق قَ ا تنََاز
مفاوبََا الح يييََة فََ ي ايََة العََاا السََا م .وسََوت نتنََاول
يالتفصََيل فََ الفصََل ال ََاص يتلََ
توبََيح هََْا التنََاز
المفاوبا  ،إبافة إلى ْل فإن سيك الكسََول محمَ  تشََيك
إلى أن عزا الق سو ين زمعة وفكاقها لما كيك فصََالحت
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على أن يمسكها وتتك يومها لعاوشة فقيل منها ْل فأيقاهََا علََى
متقايلة يين ال كفينص.)36
ْل  ،وتسك هْه الحالة وجو تناز

خامسا :تقديم العون لآلخر
يسها تق يا المساع والعون لل كت اآل ك ف تمكن من
تجاوز مشكالت  ،وتشجيع على قيول المشاككة ف المفاوبََا ،
وق أمك هللا  يهََْا فَ قولَ تعََالى َ و ِإن أَ َحَ ٌ ِمَنَ ال ُمشَ ِككِينَ
الا َِ ثُا أَي ِلغ ُ َمأ َمنَ ُ َْ ِل َ ِيأَن ُها قَو ٌا
استَ َج َ
اك َ فَأ َ ِجكهُ َحتى َيس َم َ َك َ
يَعلَ ُمونَ ص ،)37وجا ف تفسيك ايََن كثيََك لهََْه ا يََة الككيمََة:
فيقول هللا للكسول محمَ  فوإن أحَ ا مََن المشََككينف ،الََْين
أمكتَََ يقتَََالها ،وأحللَََ لَََ اسَََتياحة نفوسَََها وأمَََوالها،
فاستجاك ف ،أي :استأمن  ،فأجيَ إلََى ليتَ  ،حتََى يسََم كََالا
هللا ،أي القكآن ،تقكسه علي  ،وتْكك ل شيوا ال من أمك ال ين ،تقيا ي
علي حجة هللا ،فثا أيلغ مأمن ف وهََو آمََن مسََتمك األمََان ،حتََى
يكج إلى يال ه ،و اكه ،ومأمن  ،فْل يأنها قوا يعلمََونف أي:
إنما شك عنا أمان مثل هس  ،ليعلموا يََن هللا ،وتنتشََك عََو هللا
ف عيََا ه يهَ ت ك المفاسَ  ،وجلََب المصََالح ،وكفَ الظلََا،
وتعزيََز الحكيََة والع الََة والمسََاوا  ،وحمايََة حقََوق اإنسََان،
وإنها ال الفا الت تسيب لألفكا أبكاكا ما ية ومعنوية كييك
وتهل الزكع والبكعفص.)38
وينيغ أن يكون تق يا العون لآل ك كيا و يتيع أْ
ام َو
أو منة عمال يقول تعالى َ والِْينَ يُن ِفقُونَ أَم َوالَ ُها ِكوَا َ النَ ِ
يُس ِمنُونَ ِياَّللِ َو ِياليَو ِا اآل ِ ِك َو َمن يَ ُكَ ِن الشَي َ ُ
ان َلَ ُ قَ ِكينَا ال فَ َ
سَا َ
سَيِي ِل َِ ث َُا
قَ ِكينا الص ،)39وقول
الِْينَ يُن ِفقُونَ أَمَ َوالَ ُها فَِ َ
ت
يُت ِيعُونَ َما أَنفَقَُوا َمنَا ال َو أَْ ال لَ ُهَا أَجَ ُكهُا ِعنَ َ َك ِي ِهَا َو َ َو ٌ
علَي ِها َو هُا يَحزَ نُونَ ص ،)40و يكون اله ت من تقَ يا العََون
َ
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الت تتعََاك مَ
لآل ك هو تمكين من است ام ف المجا
األه ات اإنسََانية التَ حَ ها الشََاكع عمََال يقولَ تعََالى ِ إن
سَيُن ِفقُونَ َها ث َُا
الِْينَ َكفَ ُكوا يُن ِفقُونَ أَم َوالَ ُها ِل َي ُ
ص ُّوا َ
سَ ِيي ِل َِ فَ َ
عن َ
ت َُكََ ُ
ع َلَ َي ِها َحسَ َ َك ال ُثَ َا يُغلَ ُيَ َونَ َوالَ َِْينَ َك َفَ َ ُكوا ِإ َلَ َى َج َهَ َن َا
ون َ
ص)41
يُحش َُكونَ . 

سادسا :االبتعاد ان إثارة حفيظة اآلخر
يتعين على ال متفاو ا يتعا عن كل الموبوعا الت
تثيك حفيظة ال كت اآل ك أو تثيك الش والكيية وسو الظن ،أو
تََأجج مشََاعك الغبََب ،وتََْك العََ او  ،والحقََ  ،واليغبََا ،
وتعكك صفا الو يين المتفاوبََين ،وتَ ف اآل ََك إلََى ا نفعََال
والك يالمثل ،أو ا نحََكات عََن موبََوع المفاوبََا  ،أو عَ ا
مواصلتها.
ويظهك من القكآن الككيا أن هللا  نهََى المََسمنين عََن
سب آلهة المشََككين وان كََان فيَ مصََلحة إ انَ يتكتََب عليَ
مفس أعظا منها وه مقايلة المشََككين يسََب هللا  ،ويتجلََى
سَيُّوا
ُون َِ فَيَ ُ
هْا ف قول تعالى َ و تَ ُ
سيُّوا الِْينَ َيَ عُونَ ِمَن ِ
ع واال يِغَي ِك ِعلاص ،)42ويقول ايََن عيََام  إن سََيب نََزول
ََ َ
هْه اآل ية أن قكيشا أت أيا الب و لي منَ أن ي يََك الكسََول
يسََيوا آلهََة
محم ا  أن يأمك أصحاي يع ا سََب آلهََتها لكَ
المسمنين ،ويك علما المسلمين أن حكا هْه اآلية الككيمََة يََاق
ف هْه األمة او ما وأي ا ،ولهْا يحل لمسََلا أن يسََب صََليانها
و ينها ،و كناوسها ،و يتعك إلى ما يس ي إلى ْلَ فهََو
يمنزلة اليعث على المعصية.
ويتيََين مََن القََكآن الكََكيا أيبََا أن أ ََو يوسََت 
أكا وا اإسا إلي وحاولوا استفزازه حينما قالوا لَ عنَ ما وجَ
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الصاع ف وعا أ ي ينامين ،وهو أ و يوست  ،أن ق سكق
كمََا سََكق أ ََوه مََن قيََل ويقصََ ون يهََْا يوسََت  لكََن
يوسََت تماسََ وصََيك وأسََكها فََ نفسََ وكظََا يظََ
سَ َكقَ أَ ٌ
خ
و بي  ،ويسك هْا قول تعالى قَالُوا ِإن يَسَ ِكق فَ َقَ َ
شَك
ت فِ نَف ِس ِ َولََا يُيَ ِ َها لَ ُهَا قََا َل أَنَتُا َ
سكهَا يُو ُ
س ُ
لَ ُ ِمن قَي ُل فَأ َ َ
َصفُونَ ص ،)43ويتيين من هْه اآلية الككيمة
َ أَعلَ ُا ِي َما ت ِ
َم َكانا ال َو ُ
أن على المتفاو أن يصيك على إسا اآل ك.
ويسك المََنهج اإسََالم أيبََا أن علََى المتفََاو أن
يكون فظا و ليظ القلب م األ كات الت يتفاو معها حتََى
ينفبوا عنَ ويكفبََوا أفكََاكه وفَ ْا الوقَ يتعََين عليَ
تشََجيعها علََى ا سََتمكاك يالعمليََة التفاوبََية والحََواك وتيََا ل
األفكاك ،ت ييقا لقول تعالى فَ ِي َما َكح َمة مِنَ َِ ِلن َ لَ ُها َولَو ُكن َ
فَظا ال َ ِلي َ
عَن ُها َواسَتَغ ِفك لَ ُهَا
ب َ نفَبُّوا ِمَن َحو ِلَ َ َفَاع ُ
ظ القَل ِ
ت َ
َو َ
َ ي ُِح َبُّ
عزَ م َ َ فَت ََوك َل َ
ش َا ِوكهُا ِف َ األَم َ ِك فَ َإَِْا َ
علَ َى َِ إِن َ
ص)44
ال ُمت ََو ِكلِينَ  ، ويظهََك مََن هََْه اآليََة الككيمََة أن هللا يََْكك
الكسول محم ا  يأن من أفبال علي أن جعل ِلين الجانب م
الْين اتيعوه وصايكا عليها ولو لا يكن كْل ليَ أ منَ الغلظََة
ف كل ما الفوه فِي ولتفكقوا عن .
ويسك ما تق ا أن على المتفاو أن يكون لينا ف التعامل
م اآل ك ف جمي مكاحل المفاوبََا و يسَ لَ  ،ويحتََكا
مشاعكه واهتمامات وثقافت وقيم وحاجاتَ وأه افَ مََا امَ
ت الت أحكاا الشكيعة اإسََالمية حتََى وان كََان يتفََق معهََا،
ويتجنب كم األسََولة التَ تكََون اإجايََة عنهََا تسَ لآل ََك،
عن أَشَيَا َ إِن تُيَ َ
عمال يقول تعالى يَا أَيُّ َها الِْينَ آ َمنُوا تَسأ َلوا َ
َ
لَ ُكا تَ ُ
عن َهَا ِحَينَ ي َُنَز ُل القَُكآ ُن تُيَ َ لَ ُكَا َ
سس ُكا َو ِإن تَسأَلوا َ
ع َفَا ُ
وك َح ِلي ٌاص.)45
َ َفُ ٌ
َ
عن َها َو ُ
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سابعا :إظهار االستعداد النفسي للتفاوض
ينيغ أن يكون المتفاو مستع ا نفسيا للتفاو  ،وعليَ
أن يظهك ْل ا ستع ا يوبََوم علََى كيقتَ فَ الحَ يث مَ
اآل ك ،ولْل ي أن تكََون عياكاتَ منتقََا ي قََة وتحمََل أجمََل
معان الو واأللفة وا ستع ا للتعََاون فَ المفاوبََا  ،وتكََون
مالمحََ ومظهََكه تشََيك جميعََا إلََى أنََ يستيشََك يََكا مََن
المفاوبا يه ت لََق منََاخ نفسَ مالوََا للتفََاو  ،وقَ أمََك
الحق  المسلمين أن يتزينوا عن ْهايها إلََى المسََاج ليسكَ وا
لآل كين فكحها وسكوكها يََْل الحَ ث ،ويشََيك إلََى هََْا قولَ
تعالى َ ََ يا َينِ آ َ َا ُ ُْوا ِزينَتَ ُكا ِعن َ ُك ِل َمسَ ِج َو ُكلَُوا َواشَ َكيُوا
َو تُس ِكفُوا إِن ُ ي ُِحبُّ ال ُمس ِكفِينَ ص.)46
ويقول الكسول محمَ  فَ هََْا الصَ فايتسََامت فَ
وج أ ي ص قةف إْ تبف ا يتسامة جوا من اليهجََة والتعََاون
يََين المتفاوبََين أثنََا جلسََا التفََاو  ،وتيع َ عََنها الكََكب
والها ،وتجنيها اآلثاك السليية الت تتكتب علََى الجفََا وتحفََزها
لليحََث عََن أفبََل األسََاليب التََ يمكََن أن تسََها فََ إنهََا
ال الفا يينها.
ويت لب إظهاك ا ستع ا النفس للتفاو إبافة إلََى مََا
ت ق ا أن يكون المتفاو متفاوال من النتاوج التَ يمكََن أن تسََفك
عن المفاوبا  ،وييشك اآل ك يال يك الْي يمكََن أن يعََو عليَ
من المفاوبا .
يعَ
وج يك ْككه أن التيشيك يال يك فَ جميَ المجََا
من مكاكا األ الق الت ت ل ف نفم الميشك اليهجََة والسََكوك
وتنم في الك ية يال تعاون أثنا المفاوبا والتوصل إلى حلول
تسها ف تحقيق أه ات األ كات المتفاوبََة ،ويظهََك مََن آيََا
القكآن الككيا أن هللا  يشك كسل  ،فق يشك إيََكاهيا يإسََماعيل،
ويشك زككيا ييحيى ،ويشك اليتول مكيا يعيسى  ،وكََْل
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يشك عيا ه المسمنين يال يك ف ال نيا والجنة ونعيمها فَ اآل ََك
ويعث األنييا والكسل لتيليغ النام يْل لكَ يحفََزها علََى أ ا
العيا ا والمعامال على وفق أحكاا شكيعة هللا.

ثامنا :إتاحة الفرصة لآلخر لعرض أفكاره
يتعََين علََى المتفََاو إتاحََة الفكصََة لل ََكت اآل ََك
ليعََك أفكََاكه وآكا ه ،وي ََكم المشََكلة المتعلقََة يالقبَََية
التفا وبية من وجهة نظكه ،ويق ا أ لت ويكاهين يحكية تامة مَ
إظهاك التق يك وا حتكاا ل يه ت معكفة أه اف من المفاوبا ،
وأساليي ف التفاو  ،وان يكون المتفاو قا كا على تق يا أ لة
ويكاهين أفبل تسها ف حَ الحجََج ال ََكت ا ََك يهَ ت
اقتناع يع ا صحة آكاو  ،وتهيوت لتغييك أفكاكه وقيََول التفََاو
وإنها ال الفا  .ويشيك الحق تياك وتعالى إلى أن موسََى 
است ا هْا األسلوب م فكعون ومأله ،ويسك هْا قولَ َ قَالُوا
سى إِما أَن ت ُل ِق َ َوإِما أَن نَ ُكونَ نَحَ ُن ال ُمل ِقَينَ قََا َل أَلقَُوا فَلَمَا
يَا ُمو َ
ص)47
َ
ع ِظيا. 
س َح ُكوا أعيُنَ الن ِ
ام َواستَك َهيُوهُا َو َجا ُ وا ِي ِسحك َ
أَلقَوا َ
ويظهك من تفسيك تل اآليا أن موسََى  ََ لََب مََن
السََحك أن يكونََوا هََا أول مََن يلقََ ليشََاه النََام صََنيعها
ويتأملوه فإْا فك ََوا مََن يهََكجها جََا ها الحََق الوابََح الجلَ
ليلقت سحكها فيكون أثكه أوق ف النفوم ،ولْل آمن السحك
يما جا ي موسى  وانقليوا على فكعََون وعكبََوا أنفسَها
للعقويا الصاكمة الت توع ها يها ك ا المكافَ السَ ية التَ
وع ها يهاص.)48
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تاسعا :إكرام اآلخر
ي َ مََن إكََكاا ال ََكت اآل ََك ف َ المفاوبََا أفبََل
إككاا تأسيا يإيكاهيا  الْي يا ك مسََكعا إلََى إكََكاا بََيوف
سَلُنَا
يأفبل صوك  ،ويشيك إلى هْا قول تعالى َ ولَقََ َجَا َ ُك ُ
سَال ٌا فَ َمَا لَ ِيَ َ
ث أَن َجَا َ ِي ِعجَل
سَالما ال َقَا َل َ
يا ِياليُش َك قَالُوا َ
ِإي َكا ِه َ
ص)50
)
49
س ِمين. 
َحنِيْص  ،وقول فَ َكا َ إِلَى أَه ِل ِ فَ َجا َ يِ ِعجل َ
وتشيك هْه اآليا إلى أن إيكاهيا  انسل مََن بََيوف
يعََكت بََيوف يأنََ يكي َ أن
فيََة مسََكعا إلََى أهلََ لك َ
يككمها ،ويع قليََل جََا ها يعجََل سََمين مََن يََاك مالَ مشََويا
إككاما لها.
ومن إككاا البيت التكحيب ي  ،وتق يا المساع ل إْا ما
لب ْل  ،وحمايت من األْ ف مال  ،وي ن  ،وعكبَ  ،ولََْل
يََْل لََو  جهَ ا لحمايََة بََيوف  ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى
َ و َجا َ هُ قَو ُم ُ يُه َكعُونَ ِإلَي ِ َو ِمن قَي ُل َكانُوا َيع َملُونَ الس ِيوَا ِ قَا َل َيا
بَي ِف
ون ِفَ
َ
َ َو ت ُ َ ُز ِ
قَو ِا َه ُس ِ يَنَاتِ هُن أَ َه ُك لَ ُكا فَاتقُوا َ
م ِمن ُكا َك ُج ٌل َك ِشي ٌص.)51
أَلَي َ
ويع َ اكََكاا البََيت مََن مت ليََا ال لََق الحسََن الََْي
ينيغ ان يت لق ي الجمي  ،ولْل استنكك موسى  على القََوا
الْين مك يها هو وال بك  ولا يبيفوهما ،ويشََيك إلََى هََْا
قول تعالى فَان َلَقَا َحتى ِإَْا أَتَيَا أَه َل قَكيَة استَ عَ َما أَهلَ َها فَأَيَوا أَن
امَ ُ قََا َل َلَو ِشَو َ
يُ َ
ب ِيفُوهُ َما فَ َو َج َ ا ِفي َها ِج َ اكاال ي ُِكي ُ أَن َينقَ فَأَقَ َ
علَي ِ أَجكاالص.)52
لَت َْ َ َ
وينيغ ا شاك هنا الى ان اكََكاا البََيت يمثََل صََوك
من صوك الشجاعة الت ينيغ ان يتحلها يهََا الجميَ شََكي ة ان
يكون من يق ا التككيا ل أهال لْل التككيا لك يستمك ف ما هََو
علي من لق ككيا ،ولهْا يني الشاعك العكي قاوال:
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"إن أنت أكرمت الكريم ملكته
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا"

ااشرا :االبتعاد ان الخوض في التفاصيل
يتعين على المفاو ا يتعا عن ال ََو فَ التفاصََيل
الت ق ت ف ال كت اآل ك فَ المفاوبََا إلََى فََك شََكو
أ ََك يتعََْك الوفََا يهََا ،أو تََس ي إلََى تََأزا ال الفََا وتعقيَ
المشكال يين المتفاوبين ،ويشيك الحق تيََاك وتعََالى إلََى أن
قََوا موسََى  تمََا وا فََ سََسالها عََن التفاصََيل المتعلقََة
يمواصفا اليقك الت كان عليها ْيحها فأصيح لََيم مََن السََهل
عليها الحصََول علََى اليقََك الم لويََة إ يعَ فَ ثمََن يََاهظ،
َ َيَأ ُم ُك ُكا
ويظهك هْا ف قول تعالى َ و ِإْ قَا َل ُمو َ
سى ِلقَو ِمَ ِ ِإن َ
عَوُْ يَِاَّللِ أَن أَ ُكَونَ ِمَنَ
أَن تَْيَ ُحوا يَقَ َك ال قَالُوا أَتَت ِ ُْنَا ُهَ ُزواال قََا َل أَ ُ
ال َجا ِه ِلينَ قَالُوا ا عُ لَنَا َكي َ يُ َي ِين لَنَا َما ِه َ قَا َل ِإن ُ َيقُو ُل ِإن َها َي َقَ َك ٌ
ع َوا ٌن يَينَ َْ ِل َ فَافعَلُوا َما تُس َم ُكونَ قَالُوا ا عُ لَنَا
اك ٌ َو يِك ٌك َ
فَ ِ
صَف َكا ُ َفَا ِق ٌ لَونُ َهَا
َكي َ يُ َي ِين لَنَا َما لَونُ َها قَا َل ِإن ُ َيقُو ُل ِإن َها َي َقَ َك ٌ َ
س ُّك الن ِ
اظ ِكينَ قَالُوا ا عُ لَنَا َكي َ يُيَيِن لَنَا َمَا ِهَ َ ِإن اليَ َقَ َك ت ََشَايَ َ
تَ ُ
علَينَا َوإِنا إِن شَا َ َُ لَ ُمهتَ ُونَ قََا َل إِنَ ُ يَقَُو ُل إِن َهَا يَقََ َك ٌ َْلَُو ٌل
َ
ٌ
َك األ َك َ َو تَسَ ِق ال َحَك َ
سَل َمة
يهَا َقَالُوا اآلنَ
تُثِيَ ُ
ث ُم َ
ِشَ َيةَ فِ َ
ص)53
ق فََْيَ ُحوهَا َو َما َكا ُوا يَفعَلُونَ . 
ِجو َ يِال َح ِ
وج َ يك ْكََكه أن تمََا ي المتفََاو ف َ التفاصََيل أثن َا
المفاوبا ليم ف مصََلحت اومََا ،فقَ يقَ فَ ال ََأ يسََيب
كثك الح يث ف التفاصيل ،أو يقوا ال كت اآل ك يتوظيََت تلَ
التفاصََيل لصََالح  ،إبََافة إلََى ْل َ فََان التمََا ي ف َ مناقشََة
التفاصََيل يسََتهل مََن المتفاوبََين الكثيََك مََن الوق َ والجه َ
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واألمََوال ،ولََْل يفبََل أن يكََون الحََ يث مككََزا ووابََحا
وينصب كل فَ موبََوع المفاوبََا حصََكا ،وقَ قيََل قَ يما
ف يََك الكََالا مََا قََل و لف ،وقيََل أيبََا فمََن كثََك لغ َ كثََك
سهف.
وينيغ للمتفاو اآل ك ا يتعا عن كم األسََولة التَ
ق تكون األجوية عليها مسيوة إلي  ،ويسك هْا قولَ تعََالى َ يَا
سس ُكا َو ِإن تَسأَلوا
عن أَشيَا َ ِإن تُي َ لَ ُكا تَ ُ
أَيُّ َها الِْينَ آ َمنُوا تَسأَلوا َ
وك َح ِلي ٌاص.)54
َ َفُ ٌ
َ َ
عن َها ِحينَ يُنَز ُل القُكآ ُن تُي َ لَ ُكا َ
َ
عن َها َو ُ
عفَا ُ
لق أكا هللا  من هََْه اآليََة الككيمََة تأ يََب عيََا ه المََسمنين
ونهاها عََن أن يسََألوا عََن أشََيا ممََا فاوَ لهََا فَ السََسال
والتنقيب عنها ،ألنها إن أظهك لها تل األمََوك كيمََا سََا تها
وشََق علََيها سََماعها ،أو قََ ينََزل يسََيب سََسالها تش َ ي أو
تبييق ع ليها  ،وق وك ف الح يث فأعظََا المسََلمين مََن سََأل
سَول محمَ
الك ُ
عن ش لا يحكا فحكا من أجل مسألت ف ،وقََال َ
سَ َسالهاف،
 فْكون ما ت ََككتكا فَإِن َما أَهلَ َ من كََان قََيلكا كثََك ُ
فق سألوا الكسول محم ا  لما نزل قول تعالى َ و ِ ِ
ام
علَى الن ِ
َّلل َ
سيِيالال العَالَ ِمينَ ص ،)55قَالُوا فيََا كسََول
ِح ُّج اليَي ِ َم ِن استَ َا َ
ع ِإلَي ِ َ
س َك  ،ثُا قَالُوا أَفِ كل عاا؟ فَقَال ف ولو قل
هللا أَفِ كل عاا؟ فَ َ
نعا لوجي ولو وجي لما است عتافص.)56

حادي اشر :التواضع
يع َ التواب َ مََن أهََا مت ليََا ا تصََال م َ اآل ََكين
والتف َاو معهََا ،وكسََب و هََا ،وتشََجيعها علََى التعََاون فَ
الت تسها ف التوصََل إلََى حلََول مفيَ تسََاع علََى
المجا
إنها ال الفا  ،وتنظيا العالقََا  ،وتح يَ الحقََوق وا لتزامََا
المتيا لََة علََى وفََق أسََم تحظََى يموافقََة جميََ األ ََكات
المتفاوبة.
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إن المتكيك مهما تعلََا مََن فنََون ا تصََال والتعامََل مَ
اآل كين فلن يحقََق أه افَ مََن ا تصََال يهََا ألن تكيََكه سََيظل
ال
حاجزا مني العا يمن التواصل يين ويينها ،وق وك آيََا ع يَ
ف القكآن الككيا توص الجمي يالتواب نْكك منها قول تعََالى
ف األمك الموج إلى الكسول محم وهو قاو األمة اإسالمية
َجنَا َح َ ِل َم ِن اتيَعَ َ مِنَ ال ُمس ِمنِينَ ص،)57
وأسوتها الحسنة َ وا ِف
وقول َ و تَم ِف فِ األَك ِ َم َكحا ال إِن َ لََن تَ َ ِكقَ األَك َ َولََن
تَيلُ َغ ال ِجيَا َل ُو الص ،)58ويسك هللا  ان يحب المتكيََكين فَ
َ
قول َ و ت ُ َ
ص ِعك َ َ ِللنا ِم َو تَم ِف فَِ األَك ِ َم َكحَا ال إِن َ
ي ُِحبُّ ُكل ُم تَال فَ ُ وكص.)59
وق أثنى ا هلل  على المتوابعين الْين يكي ون علوا
اك اآل ِ َ َك ُ نَجعَلُ َهَا
ف األك و وع ها يالجنة ف قول تِل َ الَ ُ
سََ َا اال َوال َعاقِ َيََ َةُ
ِللََ َِْينَ ي ُِكيََ َ ُونَ ُ
ع ُلََ َواال ِفََ َ األ َك ِ َو فَ َ
ِلل ُمتقِينَ ص ،)60وق توع المتكيََكين عََن عيا تَ فَ قولَ َ وقََا َل
ع َن ِع َيََا َ ِت
َكي ُُّكََ ُا ا ُ
ع َو ِن أَس َت َِجب لَ ُكََا ِإن ال َِْينَ َيسََتَك ِي ُكونَ َ
سيَ ُ لُونَ َج َهن َا َ ا ِ ِكينَ ص.)61
َ
وني الكسول محم  إلََى بَكوك ا يتعََا عََن الكيََك
قاوال فمن كان ف قلي حيََة ََك ل مََن كيََك كيَ هللا لوجهَ فَ
الناكف ،وقال أيبا فيينما كجل يمش ف حلة تعجي نفس مكجََل
كأس ي تال ف مشيت إْ ست هللا ي فهََو يتجلجََل فَ األك
إلى يوا القيامةفص ،)62وأك أهمية التواب ف جملة من األحا يث
الني وية الشكيفة ،حسينا أن نوك منها ما يََأت فأن هللا أوحََى إلَ
أن توابعوا حتََى يف ََك أحَ علََى أحَ و ييغَ أحَ علََى
أح ف ،وقال ف ْا التكيك والتعال فأ أ يككا يأهل النََاك ،قََالوا
نعا قال فكل عتل جواظ متكيكف ،وقال أيبا فثالثة يكلمهََا هللا
يوا القيامة و يََزكيها و ينظََك إلََيها ولهََا عََْاب ألََيا :شََيخ
زان ،ومل كْاب ،وعاول مستكيكف ،وقََال ف ََويى لمََن توابَ
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من يك منقصة ،وْل نفس مََن يََك مسََكنةف ،وقََال كََْل فمََا
تواب أح هلل إ كفع هللاف ،وقال أيبا ف ي ل الجنة من كان
ف قلي مثقال ْك من كيكفص.) 63
ويظهك من كاسََة السََيك النيويََة الشََكيفة أن عَ ي يََن
حاتا ال او عن ما ق ا إلى الكسول  استغكب أشَ ا سََتغكاب
من تواب الكسول محم  فق وج أن الكسول  يقوا ينفسَ
على مة بيف لييين ل أ الق اإسالا ،وكان األمك كََْل مَ
الوف الْي يعث النجاش إلى الكسول محم .
ويسك اإماا عل  ف عهَ ه إلََى محمَ يََن أيَ يكََك
حين قلَ ه الو يََة بََكوك ا لتََزاا يالتوابَ فَ عالقاتَ مَ
النام ف قول ففا ف لها جناحَ  ،وألََن لهََا جانيَ  ،وايسَ
لهََا وجهََ  ،وآم ييََنها فََ اللحظََة والنظََك حتََى ي مََ
العظما ف حيف لها ،و ييوم البعفا من ع ل يها ،فان هللا
يساولكا معشك عيا ه عن الصغيك والكييك من أعمالكا والظاهك
ص)64
والمستوك  ،فإن يعْب فأنتا أظلا وإن يعت فهو أككاف .
وليم من حق المتفاو أن يتكيك على ال كت اآل ك ف
المفاوبا م هما امتل من إمكانا ألن اآل ك أمََا شََيي لَ فَ
ال لقة أو أخ ل ف ال ين ول حقوق تقل ف أهميتها من الناحية
اإنسانية عن حقوق .

ثاني اشر :الصبر والحلم وكظم الغيظ
ينيغ أن يتميز المتفاو يالصيك والحلا والحكمة وكظََا
الغََيظ ويتوق َ ال ََأ والزلََل مََن اآل ََك ،وق َ وك الصََيك فَ
القكآن الككيا ف الع يَ مََن اآليََا نظََكا ألهميتَ وحسََينا أن
نشيك إلى قول تعالى َ يا يُنَ أَ ِق ِا الصَال َ َوأ ُمَك ِيَال َمع ُك ِ
وت َوانَ َ
وكص،)65
صايَ َ ِإن َْ ِل َ ِمن َ
ع ِن ال ُمن َك ِك َواصيِك َ
َ
علَى َما أَ َ
عز ِا األ ُ ُم ِ
ويسك هللا  أن جمي النََام اسََكون إ الصََايكين فَ قولَ
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ع ِملَُوا
تعالىَ وال َعصك ان ِ
سانَ َل ِفَ ُ سَك ِإ الَِْينَ آ َمنَُوا َو َ
األن َ
ص )6 6
اص َوا يِالص َيك . َِ ويََين
ق َوت ََو َ
الص َا ِل َحا ِ َوت ََو َ
اص َوا ِي َال َح ِ
القََكآن الكََكيا أن ا هلل  امتََ م عيََا ه الصََايكين و وعََ ها
يالكحمََة والمغفََك وان َ يفََكج عََنها كََكيها ،وينصََكها علََى
ع وها ،ويسيغ عليها نعمة ظََاهك ويا نََة نظيََك صََيكها علََى
األْ الما ي والنفس الْي يتعكبون ل .
وق يين هللا  للكسول محم  صيك األنييا والكسََل
يحََزن و يبََيق
الََْين سََيقوه ف َ الع يَ مََن اآليََا لكَ
ص كه من ظلا قكيف ل وهو ييلغ كسالة اإسالا للنام ،وا يََكه
ان سيكون م الصايكين ف قول َ يا أَيُّ َهَا الَِْينَ آ َمنَُوا اسَتَ ِعينُوا
َ َم َ الصايِ ِكينَ ص ،)67ويصت اإمََاا علَ
يِالصي ِك َوالصال ِ ِإن َ
 أهمية الصيك ف قول فعليكا يالصيك فان الصيك من اإيمََان
كالكأم من الجس  ،و يك ف جس كأم مع  ،و ف إيمان
صيك مع فص.)68
ويتعََين علََى المتفََاو أن يعََ يصََوك وابََحة أن
التفاو م اآل كين يت لب المزي من الصيك والحلََا والحكمََة
تَ ك إ
وعل ي أن يبيق ْكعا من إسََا اتها ألن المعََال
يتجكع المكاكه ،وتحمل المشقا  ،ويتجلى هََْا وابََحا فَ قََول
الكسول محم  فحف الجنة يالمكاكه ف ،ويقََول أحَ الشََعكا
مسك ا بكوك أن يتعو األفكا على الصيك:
" تعودت مس الضااااااار حتى ألفته
وأسلمني مااااااار الليالي إلى الصبر
ووسع صدري لألذى كثرة األذى
وقد كنت أحيانا يضيق به صدري "

وج يك ْككه أن ق كا األفكا تتفاو ف بي الََنفم،
والصيك على األْ  ،فمنها من يكون سكي ا نفعال عن ما يواج
موقفا يستفزه ،ومنها من يتمالَ نفسَ ويتعامََل مَ مََن يسََتفزه
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يحلََا ويكََيح جمََام بََي  ،ويتحلََى يالصََيك ويََتلمم األعََْاك
والميككا لمن أسا إلي  ،ولْل يقول الشاعك:
"واستشعر الحلم في كل األمور وال
تسرع ببادرة يوما إلى رجل
وإن بليت بشخص ال خالق له
فكن كأنك لم تسمع ولم يقل"

ونظكا ألهمية الحلا فق كََان الكسََول محمَ و يوصَ
أصحاي كبََوان هللا علََيها يََالتحل يََالحلا ،ويسكَ هََْا عاوَ
فا للها ا نن يالعلا ،وزين يالحلا ،وأككمنَ يََالتقو  ،وجملنَ
يالعافية" .كما ان قال ألي ال ك ا عن ما سأل فيََا كسََول هللا
لن على عمل ي لن الجنةف  ،فقال ل ف تغبب ول الجنةف،
وق م م أشََيح عيَ القََيم قََاوال فإن فيَ صََلتين يحيهمََا هللا
الحلا واألنا "ت ومن األمثلة علََى حلََا الكسََول محمَ  انَ لََا
ي لب من ا هلل أن ينََزل العقََاب يالََْين ألحقََوا يَ أْ كييَكا
والََْين أسََاووا إليََ ووصََفوه يأنََ معلََا مجنََون ،وقََ كََان
ياسََت اعت أن ي َ عو عل َيها فََيهلكها هللا  يََْنويها كمََا فعََل
هللا  إلََى
الكسََل واألنييََا الََْين سََيقوه فََ تيليََغ كسََا
أقوامها ،إنما كان ي لب من هللا  أن يكحا قوم لعلها يسمنََون
فينجََون مََن العََْاب وكََان يقََول فاللهََا أ فََك لقََوم فََإنها
يعلمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََونفص.)69
ويع الحلا من مكاكا األ الق ولْل قيل ق يما ف م ح
فمن حلََا سََا ف ،وفالحلََا سََي األ ََالقف ،ألن الحلََيا يعفََو عََن
المس ويتكف عن مقايلة اإسا يمثلها ،ولْل يسأل أحَ ها هللا
 أن يمنح الحلا قاوال:
"أال إن حلم المرء أكرم نسبة
تسامى بها اند الفخار حليم
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فيا رب هب لي منك حلما فإنني
أرى الحلم لم يندم اليه كريم"

وصفو ما تقَ ا و الصََت تسكَ أن علََى المتفََاو أن
يتميز يالحلا والصيك وكظا الغيظ ف جمي مكاحََل المفاوبََا
مهما ي ك من اآل ك من إسا ا ليتمكن من تحقيق األه ات الت
يسعى إليها من مفاوبات م اآل ك ،ويكسب ف الوق ْاتَ و
اآل ك شكي ة أن يتما اآل ك ف ي و يكَون مََن الََْين
يستفي ون من حلا المتفاو .

ثالث ااشر :حفظ كرامة الطرف اآلخر
يتعين على المتفاو ف جمي المفاوبا حفََظ ككامََة
ال َََكت اآل َََك واعتَََزازه يكيكياوَََ إن أكا اسَََتمكاكه فَََ
عنهََا اتفاقََا تكبَ
المفاوبََا إلََى المكاحََل التَ تََتم
جمي األ كات ،وعلي أن يتجنب جمي األساليب الت ت لق ل
اآل ك شعوكا يالهزيمة أو ا ن حاك حتى ي فع هْا الشعوك إلى
الثأك لككامت وهزيمت ولل سََاك الما يََة والمعنويََة التَ لحقَ
ي  ،ويلجأ إتياع أساليب يسعى منها إلحاق الهزيمة يالْي سيب ل
تل ال ساوك.
ويظهََك مََن السََيك الع ََك للكسََول محم َ  انَ كََان
يحاول جاه ا حفظ ما وج اآل ك وككامتَ فَ كََل المناسََيا ،
وحسينا أن نشيك إلى أن الكسول محمَ ا  قََال يعَ ما ََل أيََو
سفيان ف اإسالا فمن ل اك أي سفيان فهو آمنف يه ت حفظ
ما وج أي سفيان وككامت أماا المسلمين وحتََى يتولَ لَ
أي سفيان شعوك يالْل والمهانة واإحيا أماا اآل كين و اصََة
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أماا قكيف يسيب ول ف اإسالا فين ا على ْلَ ويعََو إلَى
محاكية اإسالا والمسلمين.
وقََال الكسََول محمََ  أيبََا ف يََاككا فََ الجاهليََة
ياككا ف اإسالاف يه ت حفظ ككامة أشكات قكيف ومهََايتها،
وق أعز سلمان الفاكس عن ما ل ف اإسالا ،ويظهك هْا فَ
قول  فسلمان منا آل اليي ف .لق أكا الكسول محم  من هْه
األقوال أن يسسم لثقافََة إنسََانية كاوعََة تحفََظ مََا وجَ اآل ََك
وككامتََ وتعََزه عنََ ما يقََوا يتغييََك أفكََاكه ومماكسََات إلََى
األفبل ،وفيما يأت نماْج من األساليب الت يمكن أن تسََها فَ
حفظ ككامة ال كت اآل ك:
 .1تمكين ال كت اآل ك من ا نسحاب من المفاوبََا
وكأن هو الْي قكك ا نسحاب منها.
 .2تجاهل تصكيحا ال ََكت اآل ََك التَ يسكَ فيهََا
يان موقفَ نهََاو و يََك قايََل للمناقشَة عنَ ما يقَ ا
وابحة.
تناز
 .3تق يا معلوما لل كت اآل ك تساع ه علََى تيكيََك
التغييك الْي ح ث ف مواقف .
يك مهمة لل كت اآل ك ،والتََكويج
 .4تق يا تناز
التَ
يأن أق ا على تغييََك مواقفَ يسََيب التنََاز
قم ل.
 .5التكويج يأن اآل ك هو الْي أق ا وعا على تقَ يا
التناز .
 .6يمكن حفظ ككامة ال كت اآل ك مََن ََالل السََمام
ل يإ ياك اآل كين يأن تمكن مََن تحقيََق النصََك أو
الفوز حتى لو لا يحقق الفوز أو النصك ،وق است ا
هََْا األسََلوب علََى سََييل المثََال مََن قيََل ينيََامين
يزكاويل عن ما كف أن يق ا المكافأ التَ ليهََا
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أح َ مسََاع ي وقََال لََ ا يََك المقََكيين لََ يََان
عكب َ علي َ أن تقيََل مكافََأ معنويََة و ما يََة
كييَََك و لكنَ َ أنَ َ الَََْي كفبَ َ قيَ َول تلَ َ
المكافأ ص ،)70ويظهك من كاسة هْه الحالة فَ حفََظ
ككامة ال كت اآل ك يََان األسََلوب المسََت ا فيهََا
قاوا على ال اع وهْا يتنافى م أ القيا التفََاو
ف المنهج اإسالم .
ويظهَََك ممَََا تقَ َ ا أن علَََى المتفَََاو المتفَََوق فَ َ
المفاوبا تق مسسولية حفظ ككامََة ال ََكت اآل ََك واعتََزازه
يكيكياو ف جمي مكاحل المفاوبا  ،وتمكين من تحقيق يع
الفواو المعنويََة والما يََة مََن المفاوبََا يهَ ت تشََجيع علََى
استمكاك التعاون ف المستقيل.
وصفو القول إن معظا المسلمين ف المكحلََة المعاصََك
يجهلون أ القيََا اإسََالا فَ إ اك المفاوبََا  ،والمناقشََا ،
والح واكا م اآل كين ،ولْل أسا وا ألنفسها ولإلسالا ف هْا
يك حقيقيََة لَ
الجانب الحيوي ،وتككوا ان ياعا وتصوكا
يك المسلمين عََن اإسََالا ،ولََا يتمكنََوا مََن تعكيََت اآل ََكين
يأه مية اإسالا ،والفواو التَ يمكََن أن تتحقََق لهََا مََن ت ييقَ ،
ولْل لحقها ولحََق اآل ََكين أبََكاك صما يََة ومعنويََة) فا حََة،
وأ فقََوا ف َ تحقيََق األه َ ات الت َ يس َعون إليهََا مََن عالقََاتها
ياآل كين.
وينا على ما تق ا ينيغ للمسلمين ف هْه المكحلََة ،ومََا
يليهََا مََن مكاحََل ،أن يعملََوا جاه َ ين علََى ت ََويك مهََاكاتها،
و يكاتها ،وق كاتها ف الحواك ،والمناقشا  ،والتفاو  ،وقيََول
اآل ََك واحتََكاا آكاو َ وحقوق َ يه َ ت ح َ جمي َ اإشََاعا
واألكاْيََب الت َ ي لقهََا أع َ ا اإسََالا والت َ منهََا أن اإسََالا
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يي م حق اآل كين ،ويفََك علََيها الجزيََة ،و يمََنح األفََكا
حقََوقها وحكي َاتها ،ويشََج علََى تع َ الزوجََا ويقََوا علََى
محاكية العلا وتع يل العقل.

رابع اشر :حسن الظن باآلخر
يق الظن يين حكمين كالنف واإثيا وهو يأت يين الش
واليقين ،والظن ف اإسالا أكيعة أنواع ه (:)71
.1
.2
.3
.4

ظن محظوك منه عن
الظن الميام
الظن المأموك ي
الظن المن وب إلي

أوال :ظن محظور منهي انه
الظن المحظوك والمنه عن هو سو الظن ياهلل 
ويكسول ويأصول ال ين ،وسو الظن ياآل ك ،ولْل نهى هللا 
عن التجسم وأمك ياأل ْ يالظاهك وتك ما ستك هللا  ،ويقول
الكسول محم  فثالث زما ألمت  :ال يك والحس وسو
الظنف .فقال كجل :فوما يْهين يا كسول هللا؟ف فقال  فإْا
حس فاستغفك هللا  ،وإْا ظنن فال تحقق ،وإْا ت يك فام
فأمس علي لسان و تن ق ي إ قو س ي ا يصلح ل عمل
ويغفك ل ْني  ،واكتا سو ظن  ،واجعل ص ك قيكا ل  ،و
تتح ث ي ألح عسى هللا يشف ص ك من سو الظنف).(72
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ويكون لهْا النوع من الظن آثاك سليية ع ي على صاحب
الظن السيئ منها ان يعيف ف قلق اوا ومشكال اجتماعية
حصك لها م الْين يتعامل معها تسثك على كفا ت ف أ ا
األعمال الم لوية من وعلى وبع الصح والنفس
وا جتماع وا قتصا ي.
ثانيا :الظن المباح
وهو ما ليم في تهمة ألح ويحصل هْا الظن مثال
عن ما يكاو المك الش هل صلى ثالث ككعا أو أكيعا ،فق
يتحك الشا ويعمل يما لب على ظن وهْا جاوز ،أو ي كم
الش ويكمل صالت ينا على ما تيقن على ما لب على ظن
وكالهما جاوز.
ثالثا :الظن المأمور به
وهو حسن الظن ياهلل ويكسول وياإسالا وياآل كين،
ولْل يقول الكسول محم  ف يموتن أح كا إ وهو يحسن
الظن ياهللف أي يظن أن سيغفك ل ْنوي وسيكحم  ،ويت لب هْا
والعمل يشكيعت وسنة
النوع من الظن اإيمان ياهلل 
المص فى.
رابعا :الظن المندوب إليه
ويكون الظن المن وب إلي عن تنفيْ يع األحكاا الت
يوج لها تح ي وابح و ليل قا  ،فإن تنفيْ تل األعمال
يعتم على ا جتها يغلية الظن مثل تحكي اتجاه القيلة ،وتق يك
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مق اك النفقة على الم لقة يالمعكوت ،وتق يك الجنايا ،
وتعويبا الجكوم و يكها.

أسباب سوء الظن
حقيقة سو الظن ه أن يتصوك المك ف اآل كين أشيا
ليس فيها ون ليل قا ويكهان وابح ي ل على ما وق ف
ن فس من ظنون ،ولكن أقن نفس يما ظن واستسلا لظنون وأقاا
ساوك عالقات م اآل كين على تل الظنون .وأسياب إسا الظن
ياآل كين ق تكون :قلة اإيمان ياهلل  ،أو ع ا الشعوك يالثقة ف
النفم وياآل كين ،والشعوك يال ونية  sense of inferiorityأي أن
الفك ينتاي شعوك يأن أقل شانا من يكه ،أو ق يكج إلى ك ية
ف ا نتقاا من اآل كين .كما أن األشكاك وأهل السو ييحثون
عن عيوب اآل كين ،و يظنون يها سو ا ،و يكون ياآل كين من
حيث ما ت كج ي نفسها ،ولْل قيل ق يما فإْا سا فعل المك
سا
ظنون فص ،)73وأحيانا يكون سو الظن متأتيا عن الجهل،
ويسك هْا قول تعالى َ و َما لَ ُها يِ ِ ِمن ِعلا إِن يَتيِعُونَ إِ الظن
ق شَيوا الص.)74
َوإِن الظن يُغنِ مِنَ ال َح ِ
ويسك الكسول محم  بكوك ا يتعا عن الظن
السيئ ف قول فإياكا وسو الظن فان سو الظن أكْب الح يثف
ألن سو الظن ياآل كين في تهلكة للمصاب ي ولآل كين ،فس
ييعية
يثق ياآل كين ،و يست ي أن يقيا عالقا
الظن
معها ،ويزكع يْوك الشك ،ويلصق التها ياأليكيا منها ،وي ف
سلوك هْا اآل كين أن يثقوا ي ويفبلون ا يتعا عن  ،فتنق
صالت يها .ومن آفا سو الظن أيبا أن يحمل صاحي على
اتهاا اآل كين ويحسن الظن ينفس  ،وهو نوع من تزكية النفم
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س ُكا ه َُو أَعلَ ُا ِي َم ِن
الت نهى هللا  عنها ف قول فَال تُزَ ُّكوا أَنفُ َ
اتقَىص.)75

حسن الظن
يع حسن الظن ياآل كين من أها األ القيا الت يسك ها
المنهج اإسالم ف تنظيا العالقا يين األفكا  ،في ون تستقيا
يية يين األفكا تمكنها من انجاز
الحيا و تكون فيها عالقا
األعمال المكلفين يها يالمستويا الت تحقق أه افها ا قتصا ية
والنفسية وا جتماعية على وفق أحكاا شكيعة هللا ف
المعامال والعيا ا  .ولْل يسك عمك ين ال اب  بكوك
حسن الظن ياآل ك ف قول ف تظن يكلمة كج من أ ي
المسمن إ يكا وأن تج لها ف ال يك محمالفص.)76
أن يحسن
وتأسيسا على ما تق ا يتعين على المتفاو
الظن ياآل ك ،أو اجتناب سو الظن ما است اع إلى ْل سييل من
أجل جعل أجوا المفاوبا تسو ها المو والكحمة والتسامح
و تحقيق فواو ع ي لجمي أ كات المفاوبا  ،شكي ة تنقية
أنفسها من سو الظن ،وإْا كان العمل الصا ك عن ال كت
اآل ك ف المفاوبا يحتمل وجها يكون في ال يك ووجها
يكون فيها إ الشك ،فينيغ حمل هْا العمل على وج ال يك
المحتمل ،وتجنب الحكا على النيا  ،م التحو  ،والف نة،
والْكا  ،وتك السكاوك إلى هللا  الْي يعلمها وح ه ،ونلتمم
لآل ك عْكا ،ويقول اين سيكين كحم هللا ف هْا الص فإْا
يلغ عن أ ي ش فالتمم ل عْكاال ،فإن لا تج فقل :لعل ل
عْكا أعكف ف .إن المتفاو الْي يجته ف التمام األعْاك
ال
ص)77
لآل كين يوفك على نفس عنا مشكال الظن السيئ يها .
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و ي من اإشاك إلى أن الظن الحسن يكيح النفم وينم
العالقا يين األفكا  ،يينما سو الظن يكون مصحويا يالقلق
وال وت من اآل ك ويسيب توتكا وإكهاقا نفسيا ،وتكون ل
تأثيكا سليية كييك ف صحة اإنسان وعلى عالقات ياآل كين.

خامس اشر :الوفاء بالعهد
عن المفاوبا عه ا ق ع
تمثل ا تفاقا الت تتم
المتفاوبون على أنفسها وتق عليها مسسولية تنفيْ عهو ها
يأفبل صوك ممكنة لك تتحقق األه ات الم لوية من
المفاوبا ف إنها ال الفا وتنظيا العالقا وتح ي الحقوق
وا لتزاما وتستقيا الحيا وتستمك وتت وك وتسها ف ا كتقا
الت فيها يك العيا واليال  ،ولْل تقب
ف المجا
ف المنهج اإسالم بكوك التزاا جمي
أ القيا التفاو
األ كات المتفاوبة يالوفا يالعه عمال يقول تعالى
َ وأَوفُوا ِيال َعه ِ ِإن ال َعه َ َكانَ َمسسُو الص.)78
وكفى الوفا يالعه تشكيفا وتعظيما قول تعالى َ و َمن
أَوفَى يِ َعه ِ ِه مِنَ َِ فَاستَي ِش ُكوا يِيَي ِع ُك ُا الِْي يَايَعت ُا يِ ِ و ََْ ِل َ ه َُو
الفَو ُز العَ ِظي ُاص ،)79وق وجعل هللا  الوفا يالعه صفة ألنيياو
وكسل وها الصفو الْين ا تاكها لتيليغ كسا ت للنام ،وحسينا
يا الِْي َوفىص.)80
أن نْكك قول تعالى َ و ِإي َكا ِه َ
إبافة إلى ما تق ا فإن الوفا يالعه صفة أوليا هللا 
الْين يحيها وي لها ف كحمت ف ال نيا واآل ك  ،ويسك هْا
قول تعالى
ال ِْينَ يُوفُونَ ِي َعه ِ َِ َو َينقُبُونَ
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ال ِميثَاقََ ص ،)81ويع الوفا يالعه من أها صفا المتقين األيكاك
الْين يحيها هللا  ،و يسك هْا قول تعالى يَلَى َمن أَوفَى
َ ي ُِحبُّ ال ُمتقِينَ ص .)82وج يك ْككه أن الوفا
ِي َعه ِ ِه َواتقَى فَإِن َ
يالعه يت لب شجاعة وعزما وتبحية ونه النفم عن الهو .
ويع نق العه مْمة ف ال نيا إْ ي سك ناكث العه ثقة
الت
اآل كين ي  ،وي سك معها فكصة تعاونها مع ف المجا
تحقق أه اف  ،وهو ويال ف اآل ك ألن يانة يحاسب هللا 
عليهاص ،)83ولْل حْك الحق تياك وتعالى الناقبين لعهو ها
عه َ َِ
وأع ها من ال اسكين ف قول تعالى الِْينَ يَنقُبُونَ َ
ص َل َويُف ِس ُونَ فِ
َ ِي ِ أَن يُو َ
ِمن َيع ِ ِميثَاقِ ِ َو َيق َعُونَ َما أَ َم َك ُ
َاس ُكونَ ص.)84
األَك ِ أُولَوِ َ هُ ُا ال ِ
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الفص التاسع

مفلاوضات الرس أولي العزم
يعرض القكآن الككيا الع ي من المفاوبا الت كان
تتا يين الحق تياك وتعالى ويََين النََام عيََك األنييََا والكسََل،
وفيما يأت عناصك تل المفاوبا :

الطرف األول:
هو هللا سيحان وتعالى وهََو الََْي يحيَ ويميَ  ،والغنَ ،
والكازق ،والْي ل ما ف السموا واألك  ،وهو القا ك علََى
كل ش  ،والقا ك علََى أن يََْهب يََال كت الثََان ويََأت ي لََق
جي.

الطرف الثاني:
ها النام الْين لقها هللا  وها الْين يعََو ون إليَ  ،وهََا
الفقََكا إلََى هللا  ،ومََنها المََسمنين والكََافكين والمشََككين
والمنافقين والبالين والعاصين ألوامك هللا .

القضية التفاوضية:
إقنََاع ال ََكت الثََان يبََكوك الت ل َ عََن المعصََية،
واإيمان ياهلل ،وكتي  ،ومالوكت  ،وكسََل  ،ويالقَ ك يََكه وشََكه،
والعمل يشكيعت ف العيا ا والمعامال ون إككاه عمال يقولَ
الكشَ ُ ِمَنَ ال َغَ ِ فَ َمَن يَكفَُك
ِين َقَ ت ََيَينَ ُّ
تعالى ِ إك َكاهَ فِ الَ ِ
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اا لَ َها
ِيال ا ُو ِ َويُس ِمن ِياَّللِ فَقَ ِ استَم َ
س َ ِيالعُك َو ِ ال ُوث َقى ان ِف َ
ص َ
ع ِلي ٌاص .)1ويسك هْا أن القبََية اإيمانيََة هَ قبََية
س ِمي ٌ َ
َوَُ َ
ا تياكية إككاه فيها ،وينيغ أن يكون اإيمان قاوما على كاية
وعلا ،وق يعََث هللا األنييََا والكسََل ليقومََوا يتيليََغ كسََالت
وتوبيحها للنام يلغََتها ويأسََاليب يفهمونهََا ،ويسكَ هََْا قولَ
َ
سلنَا ِمن َك ُ
ان قَو ِم ِ ِليُ َي ِينَ لَ ُها فَي ِ
سول ِإ ِي ِل َ
تعالى َ و َما أَك َ
ُب ُّل ُ
س ِ
َمن يَشَا ُ َويَه ِي َمن يَشَا ُ َوه َُو العَ ِز ُ
يز ال َح ِكي ُاص.)2

ممثلو الطرف األول في المفاوضات:
ها األنييا والكسل الْين اصَ فاها هللا  علََى لقَ ،
سالال َو ِمَنَ
َ َيص َ ِف مِنَ ال َمالوِ َك ِة ُك ُ
ويظهك هْا ف قول تعالى ُ 
يكَون
يكص ،)3وقَ يعََثها هللا  لكَ
ص ٌ
الن ِ
س ِمي ٌ يَ ِ
َ َ
ام ِإن َ
للنََام علََى هللا حجََة وجعََل مهمََتها توبََيح شََكيعت للنََام
وتيشيك الْين يسمنون يتل الشكيعة ويعملون على وفََق أحكامهََا
ف العيا ا والمعامال يََال يك فَ الَ نيا واآل ََك  ،وفَ ْا
الوق ينْكون الْي ي الفونها يالعََْاب ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى
علََى َِ ُحجَةٌ يَعَ َ
ُ ك ُ
سالال ُميَ ِش ِكينَ َو ُمنَ ِْ ِكينَ ِلَوَال يَ ُكَونَ ِللنَ ِ
ام َ
ال ص)4
ع ِزيزاال َح ِكيما. 
الك ُ
ُّ
س ِل َو َكانَ َُ َ
وق َ أم َ هللا  الكسََل يََالمعجزا وأي َ ها ونصََكها،
وأمك ها يتيليغ كسا ت للنام يلغة مملو يالمحية واللين ،ويتيين
عونَ ِإن ُ َغََى فَقَُو لََ ُ َقَو ال لَيِنَا ال
هْا قول تعالى اْ َهيَا ِإلَى فِك َ
سَيِي ِل َك ِيَ َ يِال ِحك َمَ ِة
لَعَل ُ يَتََْك ُك أَو يَ شَىص ،)5وقول ا عُ إِلََى َ
َوال َمو ِع َ
سَ ُن ِإن َكيَ َ ُهَ َو أَع َلَ ُا
سنَ ِة َو َجا ِل ُها ِيَالتِ ِهَ َ أَح َ
ظ ِة ال َح َ
ص )6
سيِي ِل ِ َوه َُو أَعلَ ُا يِال ُمهتَ ِينَ . 
بل َ
يِ َمن َ
عن َ
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سمات الرسل أولي العزم
تميز الكسل أولو العََزا يإصََكاكها وعََزمها علََى تيليََغ
الت كلفها هللا  يها إلى النام ،وقَ تفَك كََل واحَ
الكسا
منها يصفة يشاكك فيها أح  ،فق كان نوم  عيَ ا شََكوكا،
عي اال
ويشيك إلى هْا قول تعالى ِ ُْكيةَ َمن َح َملنَا َم َ نُوم ِإن ُ َكانَ َ
ش ُكوكاالص ،)7وكان ايََك أهََيا ليََل هللا  ،ويسكَ هََْا قولَ
َ
س ُن ِينا ال ِممن أَسلَ َا َوج َه ُ ِ ِ
تعالى َ و َمن أَح َ
َّلل َوه َُو ُمح ِس ٌن َوات َيَ َ
يا َِلََيالالص ،)8وكَََان
يا َحنِيفََا ال َوات َ َََْ ُ
َ ِإيََ َكا ِه َ
ِملََةَ ِإيََ َكا ِه َ
سَالال قََ
موسى كليا هللا ، ويظهك هْا فَ قولَ تعََالىَ و ُك ُ
َ
علَي َ ِمَن قَيَ ُل َو ُك ُ
سَالال َلَا نَق ُ
صصَ ُها َ
صصنَاهُا َ
قَ َ
علَيَ َ َو َكلَ َا ُ
ال ص)9
سى تَك ِليما ، وكََان عيسََى  كوم هللا ،و يظهََك هََْا
ُمو َ
ع َلَى
ف قول تعالى َ يا أَه َل ال ِكتَا ِ
ب تَغلُوا ِف ِي ِن ُكا َو تَقُولُوا َ
سو ُل َِ َو َك ِل َمت ُ ُ أَلقَاهَا
سى اي ُن َمكيَ َا َك ُ
َِ ِإ ال َحق ِإن َما ال َم ِسي ُح ِعي َ
ص)10
س ِل . 
إِلَى َمكيَ َا َو ُكو ٌ
م ِمن ُ فَ ِمنُوا يِاَّللِ َو ُك ُ
أمََا الكسََول محم َ  فقَ وصََف هللا  يأن َ علََى لََق
ع ِظَياص،)11
عظيا ويظهك هْا ف قول تعالى َ وإِن َ لَعَلََى ُ لَُق َ
سَلنَا َ
وأكسل إلى النام كافة ،ويسك هْا قول تعََالى َ و َمَا أَك َ
ام يَ ِشيكاال َونَِْيكاالص ،)12وهو اتا األنييا  ،ويسك هََْا
إِ َكافةال ِللن ِ
سَو َل َِ
قول تعالى َ ما َكانَ ُم َحم ٌ أَ َيا أَ َحَ ِمَن ِك َجَا ِل ُكا َولَ ِكَن َك ُ
ع ِليم َا الص ،)13وهََو كحمََة
شَ
َ يِ ُك َ ِل َ
َ
َو َ َات ََا النيِ ِي َينَ َو َك َانَ ُ
للعالمين ن هللا  يعثَ ليََأمك النََام يََالمعكوت وينهََاها عََن
المنكك ويحل لها ال ييا ويحكا عليها ال ياوث وهْه كلها مناف
وفواو للنام جميعا ،ويشيك إلى هْا قول تعالى َ و َما أَك َ
سلنَا َ إِ
َكح َمةال ِلل َعالَ ِمينَ ص .)14إبافة إلى هْا لا ي لب من هللا  أن ينزل
العقاب يقوم كما فعل نوم وموسََى عليهمََا السََالا ،ولَْل قََال
الكسول محم  للنام فيا أيها النام إنما أنا كحمة مهَ ا فص،)15
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وق َ أككم َ هللا  فجعََل وجََو ه يََين أصََحاي أمنََة لهََا مََن
العْاب ،ولا يحصل على هْه الككامة سواه من األنييََا والكسََل
فق عْب هللا  األما السايقة ف حيا أنيياوها ،ويسكَ هََْا قولَ
َ ُم َعَ ِْيَ ُها َو ُهَا
َ ِليُ َع ِْيَ ُها َوأَن َ فِي ِها َو َما َكَانَ ُ
تعالى َ و َما َكانَ ُ
يَستَغ ِف ُكونَ ص.)16
ويتناول هْا الفصل كاسة وتحليل مفاوبا الكسل أول
العزا نوم وإيكاهيا وموسى وعيسى عليها السالا .أما
مفاوبا الكسول محم  فسنتناولها ف الفصل العاشك.
مفاوضات نوح علي السالا
تشيك آيا القكآن الككيا إلى أن نوحا  أكسل إلى قََوا
يعيَ ون األوثََان ليَ عوها إلََى عيََا هللا وحَ ه وتََك عيََا
يكه لكن لا يلق آْانا صا ية منها فق استمك األكثكية منها على
عيا األوثان هكا ويال ،ويكجون منها ال يك ويسََت فعون يهََا
الشك ،ويك ون كل ش ف الحيا إليهََا ،و عوهََا يأسََما منهََا:
و  ،وسواع ،ويغوث ،ويعوقص ،)17وكان ي عو قوم إلى عيا هللا
 وح ه ليال ونهاكا ،سكا وعالنية ،يالتك يََب تََاك ويالتكهيََب
أ ك  ،ويشك قوم يالكحمة والمغفك الت تحل عليها من هللا 
ف حالة ت ييق مََنهج هللا  ،وأنََْكها مََن مغيََة الشََك يََاهلل،
ولكنها لا يسمنوا لَ وك وا عوتَ  ،وسَ كوا منَ ومََن الََْين
آمنوا مع ص.)18
لق َ أمعََن قََوا نََوم  ف َ تعْيي َ ونصََيوا ل َ الع َ او
وتنقصوا من ومََن الََْين آمنََوا يَ يلََة المَ التَ مكََث فيهََا
معهَََا ،وتوعَ َ وه يَََالكجا واإ َََكاج ،ونَََالوا منَ َ واتهمَََوه
م ِيَ
يالباللص ،)19ويشيك إلى هْا قول تعالى قَا َل َيا قََو ِا َلَي َ
ب ال َعَالَ ِمينَ ص ،)20وقَ أمَكه هللا 
باللةٌ َولَ ِكنِ َك ُ
سو ٌل ِمَن َك ِ
َ
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يع أن تأك من إصكاك قومَ علََى عَ ا اإيمََان يالكسََالة التَ
جا ها يها أن يقوا يينا سفينة ويككيها هو ومن آمن مع لينجيها
هللا  من ال وفان الْي يحصل يسيب ه ول كميا كييََك مََن
األم اك وتفجك األك عيونا ويغكق ف ْا الوق الْين كْيوا
نوحا  واستهز وا ي .
شعك نوم  يالغصة واأللا والحزن عن ما أصيح اين م
الْين لا يسمنوا وتمنى أن يكون اين مع ف السفينة ،ولكن اينَ
أيى إ أن يكون م الْين عصوا أمك هللا  وظنوا أنها إْا آووا
سَ وي
إلى الجيل ينجون من الغكق ،ويسك هْا قول تعالى قََا َل َ
اصَ َا ال َيَو َا ِمَن أَمَ ِك َِ ِإ
ص ُمنِ مِنَ ال َما ِ قَا َل
ع ِ
َ
ِإلَى َج َيل َيع ِ
ص)21
ج فَ َكانَ مِنَ ال ُمغَ َكقِينَ  ، وقَ ا يََك
َمن َك ِح َا َو َحا َل يَينَ ُه َما ال َمو ُ
هللا  نوحا  يََان اينَ لََيم مََن أهلَ إنمََا هََو عمََل يََك
م
صالح حتى يأسى علي  ،ويشيك إلى هْا قول تعالىقَا َل يَا نُو ُ
م لََ َ ِيَ ِ
م ِمن أَه ِل َ إِن ُ َ
ع َم ٌل َي ُك َ
صا ِلح فَال تَسأَل ِن َما لََي َ
إِن ُ لَي َ
ِعل ٌا ِإنِ أَ ِع ُ
ظ َ أَن تَ ُكونَ مِنَ ال َجا ِه ِلينَ ص.)22
معجزة نوح علي السالا
كان معجز نوم  إنقاْه والْين آمنوا مع من الغََكق،
ويشيك إلى هْا قول تعالى فَ َكْيُوهُ فَأَن َجينَاهُ َوالِْينَ َمعَ ُ فِ الفُل ِ
ع ِمَينَ ص ،)23وقولَ
َوأَ َكقنَا الِْينَ َكْيُوا ِي ياتِنَا ِإن ُهَا َكَانُوا قَومَا ال َ
ت َوأَ َكق َنَا
فَ َكْيُوهُ فَنَجينَاهُ َو َمن َم َع ُ فِ الفُلَ ِ َو َج َعل َنَاهُا
ِ
َالوَ َ
ص)24
الِْينَ َكْيُوا يِ ياتِنَا فَان ُ
عاقِيَةُ ال ُمنَْ ِكينَ . 
ت َكانَ َ
ظك َكي َ
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الدروس المستخلصة من مفاوضات نوح علي السالا
تع المفاوبا الت أجكاها نََوم  مَ قومَ أ ََول
مفاوبا ف التاكيخ فق اسََتمك موََا السََنين ،ومَ ْلَ لََا
يفلح ف تحقيق جمي األه ات الت كان يكجوها منهََا ،فلََا يقتنَ
من قوم يالكسالة الت جا يها من هللا  إ القليل ،ويظهك من
كاسة تل المفاوبا ما يأت :
 .1ينيغ للمتفاو تزوي الجهَة التَ يتفََاو نيايََة عنهََا
يمعلوما تيين األعمال الت قاا يها أثنََا مفاوبََات مَ
اآل ك ،ولْل ا يك نََوم  هللا  ياإعمََال التَ قََاا
عو ُ َقَو ِم
يها ،ويسك هْا قول تعالى قَا َل َك ِ
ب ِإنِ َ َ
عوت ُ ُها ِج َهاكاال ث َُا إِ ِنَ
لَيالال و َنَ َهاكاالص ،)25وقول ثُا إِنِ َ َ
أَعلَن ُ لَ ُها َوأَس َكك ُ لَ ُها ِإس َكاكا ص.)26
 .2يتعين على المتفََاو أن يوبََح لل ََكت اآل ََك الفواوَ
الت يمكن أن يحصل عليها ف حالة تغييك مواقف  ،ولْل
أوبح نوم  لقوم الفواو التَ يحصََلون عليهََا فَ
حالة إيمانها يالكسالة الت جا ها يها من هللا  ،ويظهََك
هْا ف قول تعالى استَغ ِف ُكوا َكي ُكا ِإن ُ َكانَ َفاكاال يُك ِسَ ِل
علَي ُكا ِم َكاكاال َويُم ِ ُكا ِيأَم َوال َويَ ِنَينَ َويَج َعَل لَ ُكَا
الس َما َ َ
َجنا َويَجعَل لَ ُكا أَن َهاكا َما لَ ُكَا تَك ُجَونَ ِ ِ
َّلل َوقََاكاال َوقََ
َ لَقَ ُكا أَ َواكاالص.)27
 .3ينيغ أن يقََوا المتفََاو يإ يََاك الجهََة التَ يتفََاو
نياية عنها يموقت ال كت اآل ك واه اف وسلوك ليجعلها
على يينة ،ولْل ق ا نََوم  إلََى هللا  وصََفا كاوعََا
عن موقت القوا الْين أكسل إليها مََن الَ عو التَ جََا
يها ،ويين األعمال الت قاموا يها ،ويظهََك هََْا فَ قولَ
تعالى قَا َل نُو ٌ
صونِ َواتيَعُوا َمن لَا يَ ِز هُ
م َك ِ
ب ِإن ُها َ
ع َ
)
28
ص
عَوت ُ ُها
َمالُ ُ و َ َولَ ُهُ ِإ
ساكاال ، وقول َ و ِإ ِن ُكل َما َ َ
َ َ
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شَوا ثِ َيَا َي ُها
صَا ِي َع ُها ِفَ آَْانِ ِهَا َواستَغ َ
ِلتَغ ِف َك لَ ُها َج َعلُوا أَ َ
بَلُّوا
ص ُّكوا َواستَكيَ ُكوا اسَتِكيَاكاالص ،)29وقولَ َ و َقَ أَ َ
َوأَ َ
بال الص.)30
َك ِثيكاال َو ت َِز ِ الظا ِل ِمينَ ِإ
َ
 .4أن تقوا الجهة الت تكلت من يتفاو نياية عنها يتزويَ ه
يكََل مََا لَ يها مََن معلومََا لتمكينَ مََن معكفََة ييعََة
ال كت اآل ك وكيفية التعامل مع  ،ولََْل أوحََى هللا 
لنوم  يأن لن يسمن من الََْين أكسََل إلََيها إ القليََل
ييتََوم و يبََيق ص َ كه ،و يسك َ هََْا قول َ
لك َ
َ ٌ ص)31
تعالىو َ َما آ َمنَ َم َع ُ ِإ ق ِليل. 
 .5تق َ علََى الجهََة الت َ توفََ مََن يتفََاو نيايََة عنهََا
مسسولية نصكت على ال كت اآل ك ،ولََْل أمََك هللا 
نوحا  أن يقوا يصناعة سفينة لينقْه ومن آمن مع من
ال وفََان الََْي أمََك هللا  أن يحََل يالََْين لََا يسمنََوا
يالكسََالة الت َ جََا يهََا نََوم ،ويسك َ هََْا قول َ تعََالى
فَأَو َحينَا إِلَيَ ِ أَ ِن اصَنَ ِ الفُلَ َ يِأَعيُنِ َنَا َو َوحيِ َنَا َفَإَِْا َجَا َ
وك فَاسلُ فِي َها ِمن ُكل زَ و َجي ِن اثنَي ِن َوأَهلَ َ
اك التنُّ ُ
أَم ُكنَا َوفَ َ
علَي ِ القَو ُل ِمن ُها َو ت ُ َ َا ِ ينِ ِفَ الَِْينَ
سيَقَ َ
ِإ َمن َ
ص)32
َ
ظلَ ُموا إِن ُها ُمغ َكقُونَ . 
 .6إن على المتفاو أن يصيك على األْ النفسَ واليَ ن
الْي يلحق من ال كت اآل ََك ،ولهََْا نجَ أن نوحََا 
صيك على استهزا قوم  ،فق كََانوا يقولََون لَ فانَ يََا
نوم كن تزعا قيل اليوا ان ني وكسول فكيت أصيح
اليوا نجاكا ،أزه ف النيََو  ،أا ك يَ فَ النجََاك ف،
ويقولََون فمََا يََال سََفينت تصََنعها يعي َ عََن األنهََاك
الثيَََكان لجكهَََا أا كلفَََ الهَََوا
واليحَََاك ،أأعَََ
حملهافص.)33
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 .7يتعين على المتفاو أن يقتكم على الجهة الت يتفاو
نياية عنها اإجكا ا الت يمكََن أن تت ََْ يحََق ال ََكت
اآل ك ف بو مع يا المفاوبا  ،ولََْل لََب نََوم
 من هللا  إنزال العقاب يالقوا الََْين اسََتمكوا علََى
المعصََية ،فاسََتجاب ل َ هللا  ،ويشََيك إلََى هََْا قول َ
علَى األَك ِ ِمَنَ ال َكَافِ ِكينَ
تعالى َ وقَا َل نُو ٌ
م َك ِ
ب تََْك َ
اجكاال
ُبَلُّوا ِع َيَا َ َ َو يَ ِلَ ُوا ِإ َفَ ِ
َ ياكاال ِإنَ َ ِإن تََََْكهُا ي ِ
َكفاكاالص.)34
 .8ينيغ أن يسََتمك المتفََاو فَ محاولََة إقنََاع ال ََكت
اآل ك ف المفاوبا ون جزع أو ملل مهما الَ مَ
المفاوبََا  ،ولََْل يََين القََكآن الكََكيا أن نوحََا 
ويلة ف محاو تَ فَ إقنََاع قومَ ومَ
استمك سنوا
ْل َ لََا يََسمن مََنها إ القليََل ،وكََان يإمكََان هللا  أن
يهل الكافكين من قوا نوم من يك انتظاك كل هْه الم
ال ويل َة لكََن حكمََة هللا  أكا أن يسََتمك نََوم 
لي تيََك معانات َ وصََيكه علََى األْ كََل هََْه السََنوا ،
ويتعلا منهََا األفََكا الََْين يسََعون إلََى تحقيََق األهَ ات
الكييك الصيك وع ا اليأم مهما ال أم األْ .
مفاوضات إبراهيم علي السالا
ي أ إيََكاهيا  حياتَ متوجهََا إلََى هللا فََا ك السَماوا
واألك  ،وقََ اصََ فاه هللا ،وأنََزل عليََ الصََحت المسََما
فيصََحت إيََكاهياف ،وكََان اومََا يتأمََل ف َ ملكََو السََماوا
واألك  ،وييحث عن الْي ي ل على جالل الكب وكمال صََفات
وتنزه ْات عن كل صفة من صفا الح وث وعواك الََنقص،
وق آتاه هللا  كش ه ف صغكه ،ويعث كسََو  ،وات ََْه لََيال،
س ُن ِينا ال ِممن أَسَلَ َا َوج َهَ ُ َِّللِ
ويظهك هْا ف قول تعالى َ و َمن أَح َ
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يا
يا َحنِيفََا ال و َات َ ََ َْ ُ
َ ِإيََ َكا ِه َ
َو ُهََ َو ُمح ِسََ ٌن َوات َيََ َ ِملََةَ ِإيََ َكا ِه َ
َ ِليالالص ،)35وق وصف هللا  يأنَ أمََة ،ويظهََك هََْا فَ قولَ
يا َكَ َانَ أُمَ َةال قَا ِنتَ َا ال ِ ِ
َّلل َح ِنيفَ َا ال َو َلَ َا َيَ َ ُ ِمَ َنَ
تعَََالى ِ إن ِإيَ َ َكا ِه َ
ال ُمش ِككِينَ ص ،)36ويشيك تفسيك هََْه اآليََة الككيمََة إلََى أنَ كََان
ق و جامعا ل صال ال يك ،وإماما يقت ي وقانتََا م يعََا هلل 
وحنيفا ماوال إلى ين هللا  القياص.)37
وق أككم هللا  ينسل عظيا ،وجعََل فَ ْكيتَ النيََو
والكتاب من يع ه ،فجميَ األنييََا والكسََل مََن يعَ ه كََانوا مََن
ْكيت  ،وكل األما تتياك يهْا النسََل ،فََاليهو والمسََيحيون مََن
نسل اين اسحق  ،والكسول محم  من نسل اين إسََماعيل
.
كََان إيََكاهيا  يََكف عيََا األصََناا ،ولََْل نيََ
عاي يها يما فيها أيوه على وها اليالغ فَ عيا تهََا وتعظيمهََا،
وق حاول ف ي اية األمك إقناع أيي يأل ت عياك وأحسن إشََاك
من أجل تحويل من عيا األصناا إلى عيا هللا وح ه ،ألن أيََوه
وهو أحق النََام يََإ الص النصََيحة لَ  ،ويظهََك هََْا فَ قولَ
صَ ُك َو
تعالى إِْ قَا َل ِألَيِي ِ يَا أَ َيَ ِ ِلَ َا تَعيَُ ُ َمَا يَسَ َم ُ َو يُي ِ
عن َ شَيوا الَ ال ص ،)38ويين أليي وقوم ي الن ما هََا عليَ ،
يُغنِ َ
فيََين لهََا ان األوثََان الت َ يعي َ ونها تسََم  ،و تيصََك ،و
تبك ،و تنف  ،وأن ا ستمكاك على عيا تها يس ي إلى التهلكََة،
ويشيك هْا قول تعالى ِ إْ قَا َل ِألَيِي ِ َوقَو ِم ِ َما تَعيُ ُونَ قَالُوا نَعيَُ ُ
أَصََنَاما ال فَن َ
عََا ِكفِينَ َقََا َل َهََل يَسََ َمعُونَ ُكا إِْ َتََ عُونَ أو
َظََ ُّل لَ َهََا َ
ب ُّكونَ ص ،)39ولكََنها كفبََوا الَ عو والنصََيحة،
َينفَعُونَ ُكا أَو َي ُ
وه وه وتوع وه يالمقال ويالفعال ،ومَ ْلَ تمنََى إيََكاهيا
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أن يصلها مككوه و ينََالها األْ ووعَ أيََاه يأنَ سيسََتغفك
هللا  ل ص.)40
كان معانا إيََكاهيا  شَ ي يسََيب كفَ أييَ أن
يكََون مََن المََسمنين ،وحََزن يسََيب إصََكاك قوم َ علََى عيََا
األصناا ،لق كف قوم تك عيا األصناا محتجََين يََأن هََْا
ين آياوها ،وهْا ما فع لتكسيك أصنامها أثنا يََايها ياسََتثنا
أكيك تل األصناا لييين لها أن تل األصناا تبك و تنف و
َكهُا َهََْا
تن ق ،ويشيك إلى هََْا قولَ تعََالى َ قَا َل َيَل فَ َع َلَ ُ َك ِييَ ُ
فَاسأَلُوهُا إِن َكانُوا يَن ِ قُونََ ص .)41وانتاي الحزن أيبا عن ما تل
اين إسماعيل  ليْيح ق بو الكسيا الت كآها فَ المنََاا،
ويسك هْا قول تعالى فَلَما يَلَ َغ َم َع ُ السع َ قَا َل يَا ي َُنَ ِإ ِنَ أَ َك
فِ ال َمن َِاا أَنِ أَْيَ ُح َ فَان ُ
ظك َماَْا ت ََك قَا َل يَا أَيَ ِ اف َعَل َمَا ت َُس َم ُك
ينص.)42
َ
ست َِج ُنِ ِإن شَا َ ُ
َ مِنَ الصا ِي ِكينَ فَلَما أَسلَ َما َوتَل ُ ِلل َج ِي ِ
وإزا إصكاك قوم على الكفك والعنا منها علََى كفََكها
وباللها هاجك وزوج واين أ ي لو  إلََى الشََاا يََأمك هللا
 عل يج هنا آْانا مصغية وقلويالا واعية تقيل الحق واإيمان
وتقك يوح انية هللا  ولكن ف الشاا باق ي سيل العيف وعا
القح ولْل كحل إلى مصك وكان مع زوج ساك .
وق تك مصك يسيب جوك ملكها وْهب إلى مكََة حيََث
وب زوج الثانية هاجك واينَ إسََماعيل  عنَ وحََة لََيم
فيها يوموْ أح و ينيان و عمكان و ما و كأل ،وتك لهما
كيسا في تمك وسقا في ما  ،وقفل كاجعا إلى يال فلس ين ،وق
لحق ي زوج هاجك أا إسماعيل وه تقول ل فيا إيََكاهيا أيََن
َكاكا ولكنَ كََان
تتككنا ف هْا المكان؟ف وجعل تقول ل ْلَ مَ ال
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يكي أن ي ي هللا فيما أمكه عن ْا قال ل ف هللا أمََك يهََْا؟ف
قََال :فنعََاف ،فقال َ ل َ يلسََان اليقََين ويََالمن ق القََويا فإْالا
يُبيعنافص.)43
ومن ا عمال الجليلة قيام وول ه إسماعيل عليهما السالا
يكف قواع اليي الحكاا ف مكة يع سنوا  ،ويسك هََْا قولَ
تعالى َ وإِْ يَكفَ ُ إِي َكا ِهي ُا القَ َوا ِع َ مِنَ اليَي ِ َوإِسَ َما ِعي ُل َكي َنَا تَقَيَل
ِمنا ِإنَ َ أَنَ َ السَ ِمي ُ ال َع ِلَي ُا ُص .)44كمََا عهَ هللا  لَ ولولَ ه
إسماعيل أن ي هكا الييَ لل ََاوفين والعََاكفين والككَ السََجو ،
ام َوأَمنَا ال
ويظهك هْا ف قول تعالى َ وإِْ َجعَلنَا اليَي َ َمثَ َايَةال ِللنَ ِ
يا َو ِإسَ َما ِعي َل
ى َو َ
َوات ِ ُْوا ِمن َمقَ ِاا ِإي َكا ِهي َا ُم َ
صل ال
ع ِه نَا ِإ َلَى ِإيَ َكا ِه َ
ص)45
السَ ُجو ِ  ، وأمََكه
الككَ ِ ُّ
أَن َ ِه َكا يَيتِ َ ِلل اوِ ِفينَ َوال َعَا ِكفِينَ َو ُّ
هللا أن يََََََََََسْن فََََََََََ النََََََََََام يَََََََََََالحج.
معجزات إبراهيم علي السالا
كان معجزا إيكاهيا علي السالا ه :
 .1أنجاه هللا  مََن حََكق النََاك التَ أعَ ها الكََافكون،
علَى
ويسك هْا قول تعالى قُلنَا يَا ن ُ
سالما ال َ
َاك ُكونِ يَك اال َو َ
ياص.)46
إِي َكا ِه َ
 .2تييم ي مل مصك ف المََكتين اللتََين حََاول فيهمََا أن
يصل إلى سََاك زوج إيََكاهيا  ،فقَ اسََتجاب هللا 
لها حََين عتَ أن يكفيهََا شََك ْلَ الملَ قيََل أن يَ ل
عليها ،ولا يقََت األمََك عنَ ْا فحسََب إنمََا ك هََا إلََى
إيكاهيا  وأ مها ْل المل الجياكهاجك.
 .3وهيََ هللا  علََى الكيََك المََا مياككََا حليمََا هََو
إسماعيل  ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى ال َحمَ ُ ِ ِ
َّلل الَِْي
َب ِل َ
َوه َ
سَ ِمي ُ
ع َلَى ال ِك َيَ ِك ِإسَ َما ِعي َل َو ِإسَ َحاقَ ِإن َك ِيَ لَ َ
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عا ِ ص ،)47وأككم يإسحاق من امكأتَ العجََوز العََاقك
ال ُّ َ
ساك .
 .4افت هللا  اين إسماعيل  يََْيح إككامََا إيمانهمََا
وصيكهما ،ويظهََك هََْا فَ قولَ تعََالى َ و َفَ َ ينَاهُ ِيَِْيح
ع ِظياص.)49
َ
 .5تفجك األك عيونا إككامََا إسََماعيل  ،وظهََك
المََا السلسََييل العََْب وهََو مََا زمََزا اسََتجاية لَ عا
وال تَ عن َ ما ع َ هللا  قاولََة فأ ثنََا إن كََان عنَ
وثف.
 .6استجاب هللا  ل لي عن ما لب أن يكي كيََت يحيَ
الموتى لي مون قلي  ،ويز ا يقين يالحيا يع المو  ،يع
أن يك يالمشاه الحسية كيفية ح وث ْل .
الدروس المستخلصة من مفاوضات إبراهيم علي السالا
أجك إيكاهيا  ع مفاوبا  ،ويظهََك مََن كاسََة
تل المفاوبا ما يأت :
 .1يتمكن المتفاو عن كيق األسولة الت ي كحهََا علََى
ال كت اآل ك من الحصول على المعلوما الت تسََاع ه
علَََى معكفَََة أهَََ ات اآل َََك وكيفيَََة التعَََا مَََ
الموبوعا الت ي كحها ،ولْل سأل إيكاهيا  قوم
ماْا تعيَ ون ،فَ قولَ تعََالى ِ إْ َقَا َل ِأل َ ِييَ ِ َوقَو ِمَ ِ َمَا
تَعيُ ُونَ ص ،)50وكان يحاول أن يتحسم ال ا ليصت ال وا
ويسعى للحصول على اإقكاك ياكتكاب الجكا وا عتكات
يالْنب ،ليتمكن يع ْل أن يفن زاوت آكاوها وييََين فاسَ
اعتقََا ها ،وق َ كََان يسََألها هََل األصََناا الت َ تعي َ ونها
يسمعونكا عن ما تتوجهون إليها يالعيا وييصكونكا حين
تق مون لها ال اعة وهل ينفعونكا أو يبكون ،ويشيك إلى
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عون أَو َينفَعَُونَ ُكا
هْا قول تعالى قَا َل هَل َيس َمعُونَ ُكا ِإْ تَ ُ
ب ُّكونَ ص.)51
أَو يَ ُ
 .2يتعين علََى المتفََاو أن يَ ك تمامََا أن عمليََة تغييََك
عََا ا األفََكا  ،ومألوفََا ته َا ،وآكاوهََا يمكََن أن تََتا
يسهولة ألنها يشعكون أنها أصََيح جََز ا مهمََا مََنها،
اصة اْا كانوا تواكثوها من ا جيال الت سيقتها او انها
ويلة ،ولْل كف قََوا إيََكاهيا 
اعتا وا عليها م
قيول الكسالة الت جا ها يها والت تَ عوها إلََى اإيمََان
ياهلل  وتك ما كان يعي ون ،ويشيك إلى هْا قول تعالى
سَو ِل َقَالُوا
َ وإَِْا قِي َل لَ ُها تَعَالَوا إِلَى َما أَنزَ َل َُ َوإِلََى الك ُ
علَي ِ آ َيا َ َنَا أَ َو َلَو َكَانَ َآيَا ُسهُا َيعلَ ُمَونَ
َحسيُنَا َما َو َج نَا َ
ص)52
ش َيوا ال َو يَهتَ َ ُونَ  . وج َ يك ْكََكه أن تغييََك قناعََا
َ
اآل ك تكََون عمليََة معقَ أو مسََتحيلة أحيانََا اصََة إْا
كان اآل ك من المجتمعََا المت لفََة أو متقَ ما فَ العمََك
لشعوكه يأن تل القناعا ق أصيح جََز ا منَ  ،ابََافة
الى هْا ق يكف يسيب ع ا ك يت فَ ا ََالع علََى
اآلكا الج ي  ،أو عتقا ه يأن على صواب و يكه علََى
ََأ ،أو ل شََيت مََن النتََاوج الت َ تتكتََب علََى تغييََك
القناعََا  ،أو يكََون اصََكاكه وتمسََك يالقناعََا الق يمََة
مكايك وعنا ا.
 .3ينيغ للمتفاو است اا جمي األسََاليب التَ تسََها فَ
إقناع اآل ك لتغييك آكاو ومماكسات  ،ولْل عمَ إيََكاهيا
 إلى تح يا جمي األصناا الت كان قوم يعي ونها إ
كييك تل األصناا لعلها ي ككون عن ما يسألون ْل الصنا
أن تل األصناا تن ق و تبك و تنفَ  ،ويسكَ هََْا
قولََ تعََالى فَ َج َعلَ ُهََا ُجَََْاْاال ِإ َك ِييََكاال لَ ُهََا لَ َعل ُهََا ِإلَيََ ِ
يَك ِجعُونَ ص ،)53وق است اع يعمل هْا أن يجعلها يعتكفون
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مك مين أن األصناا الت ها لها عاي ون تك سسا و
تص المعت ين عنها و عنها ،ويسك هْا يقول تعالى ثُا
ع ِلم َ َما َه ُس ِ َين ِ قُونَ ص.)54
نُ ِك ُ
علَى ُكسُو ِس ِها لَقَ َ
سوا َ
 .4إن علََى المتفََاو تقَ يا حججََا امغََة تفحََا اآل ََك و
تتك ل مجا إ ا عتكات والقيول ،ولْل نج إيََكاهيا
 ق سََأل النمََكو هََل يإمكانَ أن يََأت يالشََمم مََن
المغكب ألن هللا  يأت يها من المشََكق فيهَ النمََكو
تعييكا عن عجزه ،ويسك هْا قول تعالى أَلَا ت ََك ِإلَى الِْي
يا فِ َك ِي ِ أَن آتَاهُ ُ
َحاج ِإي َكا ِه َ
َ ال ُمل َ ِإْ قَا َل ِإي َكا ِهي ُا َك ِيَ َ
الِْي يُحيِ َوي ُِمي ُ قَا َل أَنَا أُحيِ َوأ ُ ِميَ ُ قََا َل إِيَ َكا ِهي ُا فََإِن
ب فَي ُِهَ َ
ق فَأ ِ ِي َها مِنَ ال َمغَ ِك ِ
َ َيأتِ ِيالشم ِم مِنَ ال َمش ِك ِ
َ
ص)55
الِْي َكفَ َك َوَُ يَه ِي القَو َا الظا ِل ِمينَ . 
 .5يتعين على المتفاو أن ينتق معتق ا ال كت اآل ك
و يكفبها و يسفهها ف ي اية المفاوبََا  ،وعليَ أن
يحفََزه لسََماع اآلكا والحجََج الت َ يمكََن أن تسََها ف َ
تغييك قناعات واتجاهات  ،ويسك هْا قول تعالى فَلَما َجَن
علَي ِ اللي ُل َكأ َكو َكيا ال قَا َل َهَْا َكيِ فَلَما أَ َفَ َل َقَا َل أ ُ ِحَبُّ
َ
از ا ال قَا َل َهََْا َك ِيَ فَلَمَا أَفََ َل قََا َل
اآلفِلِينَ فَلَما َكأ القَ َم َك يَ ِ
لَوِن لَا يَه ِ نِ َك ِيَ َأل َ ُكَونَن ِمَنَ ال َقَو ِا البَالِينَ فَلَمَا َكأ
از َةال قَا َل َهَْا َكيِ َهَْا أَكيَ ُك فَلَما أَفَلَ قَا َل يَا قََو ِا
م يَ ِ
الشم َ
ص)56
ِإنِ َي ِكي ٌ ِمما تُش ِك ُكونَ  ، وهْا ما فَ إيََكاهيا 
ان يعلن فَ يََا ئ األمََك انَ يََكف آكا قومَ  ،وقَ
أسها هْا ف تشجيعها على اإنصا للحجََج التَ قَ مها
ليقوا يع ْل ي ح حججها وتفني ها.
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مفاوضات موسى علي السالا
قيل ميال موسى  أصََاب العيََكانيين فينَ إسََكاويلف
اب ها من فكعون فَ أك مصََك ،ويلَغ ا بَ ها ْكوتَ
عن ما أص ك فكعون أمكه يقتل كل مولََو ْكََك للعيََكانيين ،ولَ
موسى فَ تلَ الظَكوت ،وقَ أكبََعت أمَ ثالثََة أشََهك،
ولكنها شي علي من جنو فكعون المكلفين ياليحََث عََن أو
العيََكانيين الََْكوك وقََتلها ،ولََْل أوحََى لهََا هللا  أن تصََن
صن وقا وتبَ موسََى  فيَ وتلقيَ فَ النيََل ،فسََاق المََا
الصََن وق الََْي فيََ موسََى  حتََى وصََل قصََك فكعََون
المشكت على النيل ،وكان أ ت تكاقي عن يع وتتي أثكه ،وقَ
هيأ هللا لهْا الصن وق من يلتق ويأت ي إلى امكأ فكعون،
ولما كأ موسََى  قََْت هللا محيتَ فَ فسا هََا ف ليَ مََن
فكعون أن ييقي على قي الحيا ليكون قك عين لهما.
نشأ موسى  وتكيى ف يي فكعون ،وعن ما يلغ أش ه
آتاه هللا قو ويأسا ال وحكما ال وعلما ،وعكت من أم ومن يقية أسكت
قصة و ت ونشأت ف القصك الفكعون  ،وأن من ين إسََكاويل
ومن الشعب المب ه من قيل فكعون وجنو ه ،ولْل ا ْ يعمل
على ت فيت ا ب ها عن ين إسكاويل ،وي ف عنها الظلا يق ك
اإسََكاويليون فَ مصََك يستنصََكون فَ كََل
است اعت  ،فصاك ِ
مناسية ،ويق ف مصك إلى الوق الْي عكفوا في أن هََو الََْي
قتل المصكي ياألمم ،ولْل فك منها و ََكج مََن الم ينََة اوفَا ال
يتكقب.
اتج موسََى  إلََى جهََة يََال الشََاا حتََى وصََل إلََى
م ين ،فلما وك ما ها وج عليها امة مََن النََام يسََقون ،ووجَ
من ونها امكأتين تْو ان أ نامهما عن الما  ،منتظكتين حتى يتا
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الكعََا األقويََا سََقيها ،فََنه موسََى  وسََقى لهمََا ،وق َ
أعجب أيوهما الشيخ الكييك يالعمل الْي قاا ي موسى  ،فََأمك
إح اهما أن تعو إلى موسى  وتيلغ عو أييهََا ليجزيَ عََن
عملَ ََ ،ل موسََى علََى الشََيخ الكييََك فقََص عليَ القصََص،
ووصت ل حال وحال ين إسكاويل ف مصك ،فقال ل ف ت ََت
لق نجو من القوا الظالمينف ،وزوجَ إحَ اينتيَ  ،وقَ ليََث
مة صهكه.
موسى  ف م ين عشك سنين ف
عا موسى  يع أن أوحى هللا ل ما أوحى ،وكلفَ أن
يْهب وأ ي هاكون إلََى ال ا يََة فكعََون ،وأع ََاه هللا اآليََا ،
فحمل موسى  الكسالة ومع المعجزا  ،و ل مصك.
أجك موسى  مفاوبا كييََك ومعقَ مَ فكعََون
وقوم َ يََ عوها إلََى عيََا ا هلل  ،وقََ كََان فكعََون جيََاكا
و ا يََة وق َ أبََل قوم َ وأسََت فها فأ ََاعوه وأوك هََا النََاك،
عََو ُن قَو َمََ ُ َو َمََا
بََل فِك َ
ويشََيك إلََى هََْا قولََ تعََالى َ وأَ َ
عوهُ ِإن ُه َا َك َانُوا قَوم َا ال
َه َ َ ص ،)57وقول َ فَاس َتَ َت قَو َم َ ُ فَأ َ َ َا ُ
م
فَ ِ
اسقِينَ ص ،)58وقول يَق ُ ُا قَو َم ُ يَو َا ال ِقيَا َم ِة فَأَو َك َهُ ُا النَ َ
اك َو ِيَو َ
ص)59
ال َ ِوك ُ ال َم َو ُكو ُ ، وكََان قََوا فكعََون ي يعون َ ف َ كََل مََا
يأمكها ،وكانوا يتميزون ييكاعتها يالسحك.
وق َ اسََته ت موسََى  مََن مفاوبََات م َ فكعََون
إقناع يالسمام لين إسكاويل يال كوج مََن مصََك ،لكََن فكعََون
اك ه يجيف عظيا حتى وصلوا اليحك ،وهنا ظن أتياع موسَى
 أنها مَ ككون ولكََن هللا  أوحََى إليَ أن يبََكب اليحََك
يعصاه لينجي ومن مع ويهل فكعون وجنََو ه ويجعلهََا عيََك
لآل كين.
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معجزات موسى علي السالا
نستعك فيما يأت يعبا من معجزا موسى :
 .1أنجََاه هللا  مََن الغََكق عن َ ما كمت َ أم َ ف َ الََيا،
وسَى أَن
ويظهك هْا ف قول تعالى َ وأَو َحينَا إِلَى أ ُ ِا ُم َ
علَي ِ فَأَل ِقي ِ فِ الَ َي ِا َو تَ َ َافِ َو
ب ِعي ِ فَإَِْا ِ ف ِ َ
أَك ِ
س ِلينَ ص.)60
تَحزَ نِ إِنا َكا ُّوهُ إِلَي ِ َو َجا ِعلُوهُ مِنَ ال ُمك َ
 .2تكيى ف يي ع وه فكعون ،ويتيََين هََْا قولَ تعََالى
اح ِل
اق ِْفِي ِ فِ التايُو ِ فَاق ِْفِي ِ فِ اليَ ِا فَليُل ِق ِ اليَ ُّا ِيالسَ ِ
علَي َ َ َم َحي َةال ِم ِن َ
ع َ ُو لَ َ ُ َوأَلقَي َ ُ َ
ع َ ُو ِل َ َو َ
يَأ ُ َْهُ َ
عينِ ص.)61
علَى َ
َو ِلتُصنَ َ َ
 .3يعث َ هللا  ي يََا يهََك األيصََاك و بََع لهََا
كقاب السحك  ،فق جا ها يسحك يفوق سََحكها وهََا
أمهك السحك آنْا ص ،)62فعصاه أصيح ثعيانََا يلقََت
سحكها ،ويظهك هََْا فَ قولَ تعََالى َ وأَو َحي َنَا إِلََى
ت َما َيَأفِ ُكونَ ص،)63
صا َ فَإَِْا ِه َ تَلقَ ُ
ق َ
ُمو َ
ع َ
سى أَن أَل ِ
وي ََكج ي َ ه فََإْا ه َ ييبََا  ،كمََا ف َ قول َ تعََالى
بََا َ ِمََن َيََ ِك
َ وأَ ِ ََل َيََ َ َ ِفََ َجي ِيََ َ تَ ََ ُكج يَي َ
سو ص.)64
ُ
 .4يبكب اليحك يعصاه فينفلق اليحك ياْن هللا ليعيََك
هو ومن مع ثا يعو اليحك يع ْل إلى ما كان علي
ليغكق فكعون وجنو ه ،ويظهََك هََْا فَ قولَ تعَالى
سى أَن أَس ِك يِ ِعيَا ِي فَاب ِكب لَ ُهَا
َ ولَقَ أَو َحينَا إِلَى ُمو َ
َات َ َككا ال َو تَ شَىص.)65
َ ِكيقا ال فِ اليَح ِك يَيَسا ال تَ ُ
 .5بكب الحجك يامك هللا فََانفجك منَ اثنتَا عشََك
عينا ليستسق قوم  ،ويشيك إلى هْا قولَ تعََالى َ و ِإ ِْ
صَا َ ال َح َجَ َك
استَسقَى ُم َ
وسَى ِلقَو ِمَ ِ فَقُل َنَا ابَ ِكب يِ َع َ
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ع ِل َ َا ُك َ ُّل أ ُ َن َام
عين َا ال َق َ َ
عش َ َك َ َ
َف َانفَ َج َك ِمن َ ُ اثنَتَ َا َ
َمش َكيَ ُهاص.)66
الدروس المستخلصة من مفاوضات موسى علي السالا
كان المفاوبا التَ أجكاهََا موسََى  مَ فكعََون
تتميََز يالصََعوية والتعقيََ ولكنهََا انتهََ يانتصََاكه يفبََل هللا
وق كت على قصا الجياكين ،ويمكن تل يص ال كوم المست لصة
من تل المفاوبا كاآلت :
 .1ينيغ إع ا المتفاو إعَ ا ا يتناسََب مَ صََعوية القبََية
التفاوبََية ،وإمكانََا اآل ََك وأسََاليي  ،ولََْل أع َ هللا 
موسى  إع ا ا كامال قيل أن يأمكه يالْهاب إلََى فكعََون،
وآتاه علما وكش ا ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى َ ولَمَا يَلََ َغ أَ ُ
شَ ه ُ
َواست ََو آتَينََاهُ ُحكمَا ال َو ِعلمَا ال َو َكََْ ِل َ نَجَ ِزي ال ُمح ِسَنِينَ ص.)67
إبافة إلى ْل أم ه يأ وا تمكن من مواجهة سحك فكعون
فجعل عصاه حية تلقت ما يأفكون ،ويظهك هْا ف قول تعالى
ت َمََا
ص َا َ َف َإَِْا ِهََ َ تَل َق َ ُ
ق َ
َ وأَو َحي َن َا ِإ َل َى ُم َ
ع َ
وس َى أَن أَلََ ِ
يَأفِ ُكونَ ص ،)68وي كج ي ه ييبا من يك سََو أمََاا فكعََون
وقوم  ،ويتيين هْا ف قول الحق تياك وتعالى َ واب ُما يَ َ َ
سو آيَةال أ ُ َك ص.)69
ِإلَى َجن ِ
با َ ِمن َي ِك ُ
َاح َ تَ ُكج يَي َ
 .2يتعين على المتفاو أن ي لب من الجهة الت يتفاو نيايَة
عنها أن تم ه يال عا وتعزز ق كات الْاتية ،ولْل لب موسى
 من هللا  أن يشكم ل ص كه ،وييسك ل أمََكه ،ويحلََل
عق لسان ليفقهوا قول  ،ويش أزكه يأ يَ  ،ويسكَ هََْا قولَ
صَ ِكي َو َي ِسَك ِلَ أَمَ ِكي َواحلَُل
ب اش َكم ِل
تعالى قَا َل َك ِ
َ
)
70
ص
سانِ  ، وقول َ واج َعَل ِلَ َو ِزيََكاال ِمَن أَه ِلَ
ُ
عق َ ال ِمن ِل َ
ص)71
َاكونَ أَ ِ اش ُ ِي ِ أَز ِكي َوأَش ِكك ُ ِف أَم ِكي ، ويتيين
ه ُ
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من هْا أن على المتفاو أن يح إمكانات وق كات يصََوك
موبََوعية قيََل يََ المفاوبََا  ،ويحََ مقََ اك الََ عا
والمسان الت ي ليهََا مََن الجهََة التَ يتفََاو نيايََة عنهََا
ليَََتمكن مَََن القيَََاا يالمفاوبَََا المكلَََت يهَََا يالمسَََتو
الم لوب.
 .3علََى للجهََة الت َ تكلََت مََن يتفََاو نيايََة عنهََا أن تقََوا
يتزوي ه يكل المعلوما المتعلقة يال كت اآل ك ليكََون ملمََا
ي صََاوص اآل ََك وإمكاناتََ وأسََاليي  ،ولََْل يََين هللا 
لموسََى وأ ي َ عليهمََا السََالا أن فكعََون غََى وعََال ف َ
األك وأوك قوم َ مََوك التهلكََة ،وأبََلها واستبََعفها،
عَونَ ِإنَ ُ َ َغَىص،)73
ويسك هْا قول تعالى اْ َهَب ِإلََى فِك َ
ص)73
عَ َو ُن قَو َمَ َ ُ َو َمَ َا َهَ َ َ  ، و قولَ َ
بَ َل فِك َ
وقولَ َ َ وأَ َ
عوهُ إِن ُها َكانُوا قَوما ال فَا ِسقِينَ ص.)74
فَاستَ َت قَو َم ُ فَأ َ َا ُ
 .4بكوك قياا الجهة الت تكلت من يتفاو نياية عنها يتقَ يا
م تلَََت انَََواع الَ َ عا والمسَََان لَ َ فَ َ جميَ َ مكاحَََل
المفاوبا يه ت تمكن مََن تحقيََق ا هَ ات الم لويََة مََن
المفاوبا  ،ولْل كان هللا  م موسى  ،ويسكَ هََْا
قول تعََالى قََا َل تَ َافََا إِن ِنَ َمعَ ُك َمَا أَسَ َم ُ َوأَ َك ص،)75
وام ه يجمي األسياب الت تمكن من تحقيق األهَ ات المهمََة
المكلت يها ومنها :تميكن موسََى مََن الفََوز علََى سََحك
فكعون ونجاتَ مََن الغََكق  ،ويسكَ هََْا فَ قولَ تعََالى 
صا َ اليَح َك فَانفَلَقَ فَ َكانَ ُكَ ُّل
فَأَو َحينَا ِإلَى ُمو َ
سى أَ ِن اب ِكب يِ َع َ
وسَى َو َمَن َمعََ ُ أَج َم ِعَينَ ث َُا
فِكق َكَال و ِ العَ ِظَ ِيا َوأَن َجي َنَا ُم َ
أَ َكقنَا اآل َِكينَ ص.)76
 .5أن يكون المتفاو لينا م ال كت اآل ك وسََمحا فَ جميَ
مكاحََل المفاوبََا  ،ولََْل أمََك هللا تعََالى موسََى وأ ي َ
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عليهما السالا أن يقو لفكعون قو لينا لعل يتََْكك قَ ك هللا
وي شى فَقُو لَ ُ قَو ال لَيِنا ال لَعَل ُ يَتََْك ُك أَو يَ شَىص.)77
 .6أن يقوا المتفاو يتح ي أه اف من مفاوبات مَ ال ََكت
اآل ك ي قََة ،ولََْل كََان هَ ت موسََى  مََن فكعََون أن
يسمن ياهلل  ويكسل مع ين إسكاويل ،ويتيين هْا ف قولَ
سو َك ِي َ فَأ َك ِسل َم َعنَا َي ِنَ ِإسَكاوي َل
تعالى فَأتِ َياهُ فَقُو ِإنا َك ُ
َو تُعَِْي ُهاَص.)78
 .7أن يتجنب المتفاو ال و فيما يعكف م لقا ،وهََْا مََا
فعل َ موسََى  عن َ ما سََأل فكعََون عََن مصََيك القََكون
ون
األولى ،ويظهك هََْا فَ قولَ تعََالى قََا َل فَ َمَا َيَا ُل القَُ ُك ِ
األ ُ َ
ب َ ُّل َك ِي َ َو
ول َى َق َا َل ِعل ُم َه َا ِعن َ َ َك ِي َ ِف َ ِكتَ َاب َي ِ
سىص .)79
يَن َ
 .8ينيغ َ للمتفََاو أن يح َ ي قََة وموبََوعية للجه َة الت َ
يتفاو نياية عنها موقت ال كت اآل ك ،ولْل يََين موسََى
 هلل  أن فكعََون كفََ كفبََا قا عََا جميََ األ لََة
واليكاهين المق مة ل  ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى َ ولَ َقَ أَ َكي َنَاهُ
ب َوأَيَىص.)80
آيَاتِنَا ُكل َها فَ َكْ َ
 .9يفبل أن تكون المفاوبا علنية لك تكون نتاوجهََا مََسثك
ف أكيك ع ممكن من النََام ،ولََْل لََب موسََى  أن
يكون اللقا م سحك فكعون أمََاا المََأل فَ يََوا العيَ  ،وأن
يكون الوق بحى ،ويشََيك إلََى هََْا قولَ تعََالى فَلَنَأتِ َينَ َ
يِ ِسحك ِمث ِل ِ فَاج َعل يَينَنَا َويَينَ َ َمو ِعَ اال نُ ِلفَُ ُ نَحَ ُن َو أَنَ َ
ام
الز َينََ ِة َوأَن يُح َ
َم َكانََا ال ُ
شََ َك النََ ُ
سََ َو ال َقََا َل َمو ِعََ ُ ُكا َيََو ُا ِ
ىص.)81
ُ
بح ال
 .10بكوك تيصََيك ال ََكت اآل ََك ياألبََكاك التَ يمكََن أن
تصيي ف حال كفب األ لة المق مة ل  ،ولْل أوبح موسى
 لفكعون أن هللا  ق جعل العْاب على من كْب وتولى
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ب
ف قول تعالى ِ إنا قَ أ ُ ِ
علََى َمَن َكَْ َ
اب َ
وح َ ِإلَينَا أَن العَََْ َ
َوت ََولىص.)82
وكا
 .11تلعب قََو اليََكاهين واأل لََة التَ يمتلكهََا المتفََاو
كييكا ف حمل القو واأل كات المسان لل كت اآل ََك فَ
علََى تغييََك مواقفهََا والت لََ عََن عمهََا
معظََا الحََا
ومسان تها ل  ،وهْا ما حصل فعال مَ السََحك الََْين أعَ ها
فكعون ليكونوا عونا ل فق آمنوا يما ق م موسى  ويسك
اكونَ
هْا قول تعالى فَأُل ِق َ الس َح َك ُ ُ
ب َهَ ُ
سج اال قَالُوا آ َمنَا ِيَ َك ِ
سىص ،)83ولا يقت األمك عن إيمانها فحسب إنمََا أعلنََوا
َو ُمو َ
استع ا ها لتحمل جمي العقويا الت يفكبها فكعون عليها
ف حالة إيمََانها يموسََى  ،ويتجلََى هََْا فَ قولَ تعََالى
السَح َك
عل َم ُك ُا ِ
قَا َل آ َمنتُا لَ ُ قَي َل أَن آَْنَ لَ ُكا ِإن ُ لَ َكيِ ُ
يك ُك ُا الِْي َ
وع
فَ َألُقَ ِ عَن أَي ِ يَ ُكا َوأَك ُجلَ ُكَا ِمَن ِ َالت َو َأل ُ َ
صَ ِليَن ُكا ِفَ ُجَُْ ِ
ع َلَى َمَا
الن ِل َولَتَعلَ ُمن أَيُّنَا أَ َ
عَْايا ال َوأَيقَى قَالُوا لَن نَُسثِ َك َ َ
ش ُّ َ
َجا َ نَا ِمَنَ اليَيِ َنَا ِ َوالَِْي فَ َ َك َنَا َفَاق ِ َمَا أَنَ َ قََا إِن َمَا
ب َهَ ِْ ِه ال َح َيَا َ الَ ُّن َياص ،)84ويظهََك مََن هََْا أن السََحك
تَق ِ
ت لوا عن فكعون و أعلنوا إيمانها ياهلل  يع ما أ ككََوا أن
هللا يك وأيقى ،ويسك هْا قول تعالى إِنا آ َمنا يِ َكيِنَا ِليَغ ِف َك لَنَا
َ َي ٌك َوأَيقَىص.)85
علَي ِ مِنَ ِ
َ َايَانَا َو َما أَك َكهتَنَا َ
السح ِك َو ُ
 .12بكوك إقكاك المتفاو يكل األ ََا التَ اقتكفهََا يحََق
ال كت اآل ك ف الماب يه ت إظهََاك حسََن نيتَ وصَ ق
وا سََتع ا لحمََل مسََسولية تل َ األ ََا  ،ولََْل اعتََكت
موسى  يفعلت المتعلقة يقتََل المصََكي ،ويشََيك إلََى هَْا
ع ُمَ ِك َ
قول تعالى قَا َل أَلَا نُ َك ِي َ فِ َينَا َو ِليَ اال َولَ ِيثَ َ فِ َينَا ِمَن ُ
ِسنِينَ َوفَعَل َ فَعلَتَ َ التِ فَعَل َ َوأَن َ مِنَ ال َكافِ ِكينَ قََا َل فَعَلت ُ َهَا
ِإْاال َوأَنَا مِنَ البالِينَ ص.)86
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 .13ينيغ للمتفاو أن يتجمل يالصيك ويتحمل جهالََة و لظََة
ال كت اآل ك وكلمات الفظة وته ي ات  ،ولََْل صََيك موسََى
 على جهالََة فكعََون وعلََى أقوالَ الجاكحََة وته ي اتَ ،
سولَ ُك ُا ال ِْي أُك ِس َل ِإ َلَي ُكا
ويشيك إلى هْا قول تعالى قَا َل ِإن َك ُ
لَ َمجنُ ٌ
ونص ،)87وقول ِ فَاجعَل ِل
صكحا ال لَعَ ِلَ أَ ِلَ ُ إِلََى إِلََ ِ
َ
وس َى و َ ِإ ِن َ َأل َ ُ
ظ ُّن َ ُ ِم َنَ ال َك َا ِْ ِيينَ ص ،)88وقول َ َ ق َا َل َل َوِ ِن
ُم َ
ات َْ َ ِإلَها ال َي ِكي َألَج َعلَن َ مِنَ ال َمس ُجونِينَ ص.)89
 .14يتعين على المتفاو ان يقتكم على الجهة الت يتفََاو
نياية عنها العقويا الت يمكن أن تفك على ال كت اآل ك
ف َ المفاوبََا  ،ولََْل لََب موسََى  مََن هللا  أن
ي مََم علََى أمََوال فكعََون ومََأله ألنهََا اسََت موها ف َ
الت تبل النام عن سييل هللا  ،و لب أيبا أن
المجا
يش على قلويها فال يسمنوا حتى يكوا العْاب األليا ،ويظهََك
عونَ َو َم َألَهُ
سى َكينَا ِإن َ آتَي َ فِك َ
هْا ف قول تعالى َ وقَا َل ُمو َ
سَيِي ِل َ َكي َنَا
ُبَلُّوا َ
ِزينَةال َوأَم َوا ال فِ ال َح َيَا ِ الَ ُّنيَا َكي َنَا ِلي ِ
عَن َ
علَى قُلُو ِي ِها فَال يُس ِمنُوا َحتى َي َك ُوا
علَى أَم َوا ِل ِها َواش ُ َ
ا ِمم َ
ياص.)90
ال َعَْ َ
اب األ َ ِل َ
 .15ينيغ للمتفاو الوفََا يالتزاماتَ قيََل اآل ََك كاملََة يََك
ا موسى  صهكه عشك سََنوا وهَ
منقوصة ،ولْل
الم األ ول ف ا تفاق ،ويظهك هََْا فَ قولَ تعََالى قََا َل
ِإنِ أ ُ ِكي ُ أَن أُن ِك َح َ ِإح َ اينَتَ هَاتَي ِن َ
علَى أَن تَأ ُج َكنِ ثَ َمَانِ َ
عشَكاال فَ ِمَن ِعنَ ِ َ َو َمَا أ ُ ِكيَ ُ أَن أَ ُ
شَق
ِح َجَج َفَإِن أَت َممَ َ َ
ست َِج ُنِ إِن شَا َ َُ مِنَ الصا ِل ِحينَ ص.)91
َ
علَي َ َ
 .16يتعين على المتفاو قيول النصيحة الت تق ا إليَ  ،ولََْل
أ ْ موسى  يالنصيحة الت ق مها الكجل لَ  ،ويشََيك إلََى
صى ال َم ِينَ ِة َيسَ َعى َقَا َل َيَا
هْا قول تعالى َ و َجا َ َك ُج ٌل ِمن أَق َ
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وسَى ِإن ال َم َ َأل َ َي َأت َِم ُكونَ ِي َ َ ِل َيقتُلَُو َ َف َا ُكج ِإ ِن َ َل َ َ ِم َنَ
ُم َ
ص)92
اص ِحينَ . 
الن ِ
مفاوضات ايسى علي السالا
مثل عيسى كمثل آ ا لق هللا  من تكاب وقََال لَ كََن
فيكون ،وهو كلمة هللا  ألقاها إلََى الصَ يقة مََكيا ،وهََو الََْي
يشك يالني محم  ،وق آتاه هللا  اليينا  ،وأي ه يكوم الق م.
وكان وجيها ف الَ نيا واآل ََك ومََن المقََكيين ،وقَ عََا قومَ
لعيا هللا الواح األح ولكنها أيوا واستكيكوا ،ولا يسمن ي سو
اليس ا من القوا ،وقَ يََين لقومَ الشََكاو التَ ا تلفََوا فيهََا،
يسَى يِاليَيِنََا ِ قََا َل َقَ ِجوَت ُ ُكا
ويسك هْا قول تعالى َ ولَما َجا َ ِع َ
َ
ِيال ِحك َمَ َ ِة َو ِأل ُ َيَ َ ِينَ لَ ُكَ َا َيعَ َ َ الَ َِْي تَ تَ ِل ُفَ َونَ ِفيَ َ ِ َفَ َاتقُوا َ
ونص.)93
َوأَ ِ يعُ ِ
تتميز ي اية مفاوبا عيسى  مَ قومَ يالغكايََة ،فقَ
كان منْ ي ايتها معجََز إلهيََة يََك مسََيوقة ألنَ كلمهََا وهََو
مازال ف المه ليَ ف عََن أمَ تهمََة اليغَ التَ أ لقهََا عليهََا
قومها ألنها ول ت ولا تكن ق تزوج من قيل ،وق لي من ام
ان يكلها ولكنها كفبوا ان يسمعوا عيسى وقالوا كيت نكلََا
مََن كََان ف َ المه َ صََييا ،فأيقن َ نفوسََها أنهََا تسََتهزئ يهََا
وتنتقص منها عن ما لي منها أن يكلموا مََن يعقََل ال ََاب
اك
و يق ك على الجواب آنْا  ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى فَأ َ َ
شَ َ
ص ِييا ال قَا َل ِإنِ َ
ت نُ َك ِل ُا َمن َكانَ فِ ال َمه ِ َ
ِإلَي ِ قَالُوا َكي َ
عي ُ َِ آتَانِ َ
ص َانِ
ال ِكتَ َ َ
اكك َا ال أَي َنَ َم َا ُكن َ ُ َوأَو َ
اب َو َجعَلَ ِن َ نَيِي َا ال َو َجعَلَ ِن َ ُميَ َ
ص)94
ِيالصال ِ َوالز َكا ِ َما ُم ُ َحيا ال َو َيكاال ِي َوا ِل َ تِ  ، ويظهك من هََْه
اآليا أن عيسى  يين لقوم أن أم ص يقة ولََا تكََن امََكأ
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سو لتيكوتها مما نسب إليها الجاهلون مََن قومهََا ك ََا معََكفتها
يأنها ليس يغيا ،وأن كسول هللا  لها وعي ه ،وهََو لََيم ايََن
هللا كما يزعمون.
كييََة هَ
كما أن نهايََة مفاوبََا عيسََى  كانَ
األ ك  ،فيينما كجال ال ين ف ييَ المقَ م يقليََون الََكأي فَ
أمك الت لص من ليشفوا لها ،لت عليها كجل فأفبى إليها يما
أسكن وفها وأ ل السكينة إلى قلويها وأن كا ب ف أن يَ لها
علََى عيسََى  ليت لصََوا من َ وينََزام عََنها مص َ ك كم َ ها
وتستقك حالها يع قلقها ،ف لها على مكان عيسى  فامسكوا يَ
وأصيح هو وتالميْه يقيبتها فقََككوا صََلي لكََن هلل قَ ك أن
تمت إلي ي العناية اإلهية فأ فاه هللا عََن أعََين أعَ ا ه ووقَ
تح يصكها يهوْا ،وهو الََْي وشََى يعيسََى  فسََاقوه إلََى
حيث صلب ألن كان ش ي الشي يعيسى ص.)95
لق ك هللا  كيَ يهََوْا إليَ جََزا وفاقََا علََى يانتَ
لعيسى  وكف هللا  عيسى إلي فأناج من القتل ،ويشيك إلى
سو َل
سى اينَ َمك َي َا َك ُ
هْا قول تعالى َ وقَو ِل ِها ِإنا قَتَلنَا ال َم ِسي َح ِعي َ
صلَيُوهُ َولَ ِكن ُ
ش ِي َ لَ ُها َو ِإن الِْينَ ا تَلَفُوا فِي ِ لَ ِف
َِ َو َما قَتَلُوهُ َو َما َ
ع الظ ِن َو َما قَتَلُوهُ يَ ِقيناص.)96
َ
ش ِمن ُ َما لَ ُها يِ ِ ِمن ِعلا إِ اتِيَا َ
معجزات ايسى علي السالا
أم ا هلل عيسى  يمعجزا ليظهََك تأييَ ه لَ  ،وقَ
كان تل المعجزا تتناسب م أحوال قوم ومفاهيمها و يكتها
و يََكاعتها فََ ال ََب ،ويظهََك مََن القََكآن الكََكيا أن تلََ
المعجزا كان كاآلت :
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.1

.2
.3

.4

.5
.6

إن هللا  لق كمََا لََق آ ا  ون أب ،فقَ تكََون
ف كحََا أمَ ون أن يمسسََها يشََك ،ويظهََك هََْا فَ
سى ِعن َ َِ َك َمثََ ِل آ َ َا َ لَ َقَ ُ ِمَن
قول تعالى ِ إن َمثَ َل ِعي َ
ت ُ َكاب ثُا قَا َل لَ ُ ُكن فَيَ ُكو ُنص.)97
تكلا م النام وهو فَ المهَ  ،ويسكَ هََْا قولَ تعََالى
فَأ َ َ
ت نُ َك ِلََ ُا َمََن َكََانَ ِفََ ال َمهََ ِ
شَ َ
اك ِإلَيََ ِ َقََالُوا َكيََ َ
صيِيا الص.)98
َ
أيكأ أ كمَ  ،وهََا أسََوأ حََا مََن األعمََى ،واأليََكص
والمجْوا ومن ي مك مزمن ،و لق من ال ين يكا
سو ال إِلَى يَنِ
وأحيى الموتى ،ويسك هْا قول تعالى َ و َك ُ
ِإسكاوي َل أَنِ قَ ِجوت ُ ُكا ِي َية ِمن َك ِي ُكا أَ ِنَ أَ لَُ ُق لَ ُكَا ِمَنَ
ين َك َهيوَ َ ِة ال ي َ ِك َف َأَنفُ ُخ فِي َ ِ فَيَ ُك َو ُن َي َكاال ِي َإِْ ِن َِ
ال ِ َ ِ
ص َوأُحيِ ال َموتَى يِإِْ ِن َِ َوأُنَيِو ُ ُكا
َوأُي ِك ُ
ئ األَك َم َ َواألَي َك َ
ِي َما تَأ ُكلُونَ َو َما تَ ِ ُكونَ فِ يُيُوتِ ُكا ِإن فِ َْ ِل َ َآل َيَةال لَ ُكَا
إِن ُكنتُا ُمس ِمنِينَ ص.)99
لق َ انََزل هللا  مََن السََما ماو َ ف َ بََو لََب
عيسى  لتكون ل ولمن مع آية ،ويسكَ قولَ تعََالى
علَي َنَا َم ِاوَ َ ال ِمَنَ
سى اي ُن َمكيَ َا الل ُها َكي َنَا أَنَ ِزل َ
قَا َل ِعي َ
الس َما ِ تَ ُك ُ
ون لَنَا ِعي اال ِألَو ِلنَا َوآ ِ ِكنََا َو َآيَةال ِمنَ َ َواك ُزق َنَا
علَي ُكا فَ َمن يَكفَُك
َوأَن َ َي ُك الك ِازقِينَ قَا َل َُ إِنِ ُمن َِزلُ َها َ
عْ ُِيَ َ ُ أَ َحَ َ اال ِمَ َنَ
عَ ََْايا ال أ ُ َ
ع ِْ ُيَ َ ُ َ
َيعَ َ ُ ِمَ َن ُكا َفَ َإِنِ أ ُ َ
ال َعالَ ِمينَ ص.)100
أ يك عيسى  النام عن يع المغييا  ،ويشيك إلى
هْا قول تعالى َ وأُن َِيو ُ ُكا ِي َمَا تَََأ ُكلُونَ َو َمَا تَََ ِ ُكونَ ِفَ
يُيُوتِ ُكا إِن فِ َْ ِل َ َآليَةال لَ ُكا إِن ُكنتُا ُمس ِمنِينَ ص.)101
أحََا هللا  عيسََى  يعنايتََ وحمايتََ مََن الََْين
أكا وا قتل  ،فق هيََأ هللا  أنسََانا آ ََك يشََيه ليصََلب
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ي عنَ  ،ولََْل لََا يتمكنََوا مََن صََلي كمََا يَ عون،
يسَى
ويسك هْا قول تعالى َ وقَو ِل ِها ِإنَا قَتَلنََا ال َم ِسَي َح ِع َ
صلَيُوهُ َولَ ِكن ُ
ش ِي َ لَ ُها
اينَ َمك َي َا َك ُ
سو َل َِ َو َما قَتَلُوهُ َو َما َ
ش ِمن ُ َما لَ ُها ِي ِ ِمن ِعلَا ِإ
َو ِإن الِْينَ ا تَلَفُوا فِي ِ لَ ِف َ
اتِيَا َ
ع الظ ِن َو َما قَتَلَُوهُ يَ ِقينَا ال َيَل َكفَ َعَ ُ َُ إِلَيَ ِ َو َكَانَ َُ
ال ص)102
ع ِزيزاال َح ِكيما. 
َ
الدروس المستخلصة من مفاوضات ايسى علي السالا
يظهك من كاسة مفاوبا عيسى  ما يأت :
 .1يتعين على المتفاو أن يألو جه ا مََن اجََل إقنََاع
ال كت اآل ك ف المفاوبا  ،ولْل كان عيسى 
يحاول جاه ا إ كاج قوم من الظلما إلى النوك ولََا
يتك سييال له ايتها إ سلك و يايا إ كق يهَ ت
انتشََالها ممََا هََا في َ  ،ولََا ييََال يجمعهََا ،ولََا تثن َ
مناوأتها ،يل صم ف سييل الحق وسََاك متََنقال يََين
النَََام يفنَََ أقَََوال المعاكبَََين ويكشَََت زيَََت
آكاوهاص.)103
نيايََة عنهََا أن
 .2ينيغ للجهة الت تيعََث مََن يتفََاو
تم ه يكل ما يمكن من تحقيق أه ات المهمََة المكلَت
يها ،ولََْل أمَ هللا  عيسََى  يََالمعجزا التَ
تمكن من إقناع القوا الْين أكسل إليها .وق كان تل
المعجزا من جنم ما كان معكوفا ف زمان  ،ويسكَ
يسَى ايَنَ َمَكيَ َا اْ ُكَك
هْا قول تعالى إِْ قَا َل َُ يَا ِع َ
وم القُ ُِم ت ُ َك ِلَ ُا
علَي َ َو َ
نِع َمتِ َ
علَى َوا ِل َ تِ َ ِإْ أَي ت ُ َ ِي ُك ِ
اب َوال ِحك َمَةَ
علمت َُ َ ال ِكتَََ َ
ام ِفَ ال َمهَ ِ َو َكهَالال َوإِْ َ
الن َ
ين َك َهيوََ ِة ال يَ ِك
َوالتو َكا َ َو ِ
األن ِجي َل َو ِإْ تَ لُ ُق ِمَنَ ال ِ َ ِ
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يهَا فَت َُكَو ُن َيَكاال ِيَإِْنِ َوتُيَ ِك ُ
ئ األَك َمَ َ
ِيإِْنِ فَتََنفُ ُخ فِ َ
ج ال َمَوتَى ِيَإِْنِ َو ِإْ َكفَفَ ُ
ص ِيَإِْنِ َو ِإْ ت ُ َ ِك ُ
َواألَي َك َ
عن َ ِإْ ِجوتَ ُها ِيال َي ِينَا ِ فَقَا َل الَِْينَ َك َفَ ُكوا
َي ِن ِإسكاوي َل َ
ِمن ُها ِإن َهَْا ِإ ِسح ٌك ُم ِيين ٌَص.)104
 .3يحصل فَ الكثيََك مََن المفاوبَا أن أحَ ال ََكفين
فيها أو كليهما يصك على وجهة نظكه و يتنََازل عََن
آكاو وم الي ك ا المعلومََا والحقََاوق التَ تسكَ
ي الن كأي وع ا احقيت ف م الي  ،وهََْا مََا حصََل
مََ عيسََى  فقََ كفََ قومََ اإيمََان يََاهلل 
والعمََل يكتي َ وتمََا وا ف َ غيََانها ،وأصََكوا علََى
ا ستمكاك على الباللة ولا يقت األمََك عنَ هََْا يََل
اتهموه يالسحك.
 .4يكون من حق الجهة الت تيعث من يتفاو نياية عنها
أن تقََوا يمسََا لت لمعكفََة م َ التزام َ يالعمََل ف َ
ح و الصالحيا الم ولة ل  ،ويسك هْا قولَ تعََالى
ام
يس َى اي َنَ َم َك َي َا أَأَن َ َ قُل َ َ ِللن َ ِ
َ َي َا ِع َ
َ و ِإْ قَ َا َل ُ
س َي َحانَ َ َم َا
ُون َِ َق َا َل ُ
ات ِ َُْونِ َوأ ُ ِم َ َ ِإلَ َه َي ِن ِم َن ِ
َي ُك ُ
م ِلَ ِي َحَق ِإن ُكنَ ُ قُلت َُ ُ فَ َقَ
ون ِل أَن أَقُو َل َما لَي َ
ع ِلمتَ ُ تَعلَ ُا َما فِ نَف ِس َو أَعلَ ُا َما فِ نَف ِس َ ِإن َ أَن َ
َ
ص)105
ب. 
عال ُا الغُيُو ِ
َ
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الفص العاشر
مفلاوضات صلح الحديبية

أج للر

الكسَََول محمَ َ صَََلى هللا عليَ َ وسَ َلا عَ َ

مفاوبا استه ف تثيي ال ين اإسََالم  ،منهََا مفاوبََات مَ
ستة من عكب يثكب من ال زكج فَ موسََا الحََج ،ومفاوبََات
ف العاا الْي تاله ف ييعة العقيََة األولََى مَ اثنَ عشََك كجََال
صعشك من ال ََزكج واثنََان مََن األوم) ،ومفاوبََات فَ ييعََة
العقية الثانية م ثالثة وسيعين كجال ال صاثنان وستون مََن ال ََزكج
وأحََ عشََك مََن األوم) يعََ عََاا مََن ييعََة العقيََة األولََى،
ومفاوبا م المشككين يع الهجك وا نتصاك ف معككة يَ ك
الكيََك وكان َ ت َ وك حََول أسََك تل َ المعككََة ،ومفاوبََا
الح ييية الت سيتا التككيز عليها ف هََْا الفصََل نظََكا ألهميتهََا
ف تحقيق النصك لإلسالا.
ولكن قيل توبيح مفاوبا صلح الح ييية وال كوم
المست لصة منها نج لزاما أن نق ا لمحة عن حيا الكسول محم
 الْي كان يمثل المسلمين ف تل المفاوبا  ،فنيين صفات ،
و صاوص التككيمية الت ص يها هللا  ومعجزات .
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لمحة ان حياة الرسول محمد صلى هللا علي وسلا
ول الكسول محم  ف عاا الفيل سنة 570ا ف م ينة
مكة جنوب شي الجزيََك العكييََة فَ من قََة مت لفََة مََن العََالا
الق يا يعي عن مكاكز التجاك والحبََاك والثقافََة والفََن .مََا
أيوه وهو لا ي كج يع إلى الوجو  ،ومات أم وهو ف السا سََة
من عمكه .تكعكع ف ظكوت متوابعة كان أكثََك العََكب فيهََا
آنْا ف مكة وف المنا ق المحي ة يها وثنيين ويعي ون األصناا
ويسكن معها عَ قليََل مََن اليهََو والنصََاك  ،لكََن قليَ كََان
مملو ياإيمان يأن هللا واح أح .
و يع أن يلغ الكسول محم  األكيعََين مََن عمََكه فييي
عام 610م اصَ فاه هللا  ليحمََل كسََالة اإسََالا السََامية إلََى
النام كافََة ،وفَ سََنة 613ا ميال يََة أْن هللا لَ أن يجََاهك
يال عو إلى اإسالا ،فقاا يَ عو النََام إلََى هللا فَ مكََة ومََا
حولها نحواال من عشك سنين يالحكمة والموعظة الحسنة.
هاجك ف 622ا إلى الم ينََة المنََوك  ،وهَ م ينََة تقَ
على يع  400كيلو متََك مََن مكََة المككمََة ،وتعَ هجكتَ إلََى
الم ينة المنََوك نق ََة تحََول فَ حياتَ وفَ التََاكيخ اإسََالم
يسيب ول الكثيك من األفكا ف اإسالا يسكعة ،وقَ أسََهم
هجكت الشكيفة ف إكساب اإسالا قو ومنعََة ،وتعمََق أثََكه فَ
قلوب النام ،وتزايَ عَ المهََاجكين واألنصََاك يصََوك ملفتََة
للنظك ،وأصيح يإمكانها الَ فاع عََن اإسََالا فَ السََنوا التَ
أعقي الهجك .
ََل الكسََول محم َ  ف َ سََنة 630ا مكََة المككمََة
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فاتحََا ،وقَ أسََها هََْا ا نتصََاك فَ حفََز األفََكا فَ الجزيََك
العكيية إلى الَ ول فَ اإسََالا أفواجََا وشََه الكسََول  هََْا
الح ث ،ويسك هْا قول تعالى ِ إَْا َجا َ نَص ُك َِ َوال َفَت ُح َو َكأَيَ َ
س ِيح ِي َحم ِ َك ِي َ َواستَغ ِفكهُ ِإن ُ
ين َِ أَف َواجا ال فَ َ
الن َ
ام يَ ُ لُونَ فِ ِ ِ
َكانَ تَوايا الص.)1
وجََ يك ْكََكه أن سََكان شََي الجزيََك العكييََة كََانوا
يتميزون يالغلظة ومشهوكين يشكاستها ف القتال ،ولكََنها كََانوا
ممزقين ولا تكن لها قو أو س و  ،وق اسََت اع الكسََول محمَ
 ألول مك ف التاكيخ أن يوحَ ها ويمألهََا ياإيمََان ويهَ يها
جميعا ال يال عو إلى اإلَ الواحَ األحَ  ،ويكسَ قواعَ اإسََالا
وأصول الشكيعة فَ العيََا ا والسََلو ا جتمََاع واأل القَ
والمعامال يين النام فَ بََو القََكآن الكََكيا الََْي يجَ فيَ
النام ف م تلََت األزمنََة واألمََاكن كََل مََا يحتََاجون إليَ فَ
نياها وآ كتها على وفق ما يكب ا هلل  ويحقق فَ الوقَ
ْات أه افها.
ويع الكسول محم  أعظا زعيا سياس عكف التََاكيخ
فهو الميشك يال يانة السمحا الت تقوا على الع ل والمساوا يََين
جمي النام ،وسََتيقى يصََمات الكاوعََة والمََسثك وابََحة علَى
جمي األصع فَ تََاكيخ اليشََكية وحتََى يََكث هللا  األك
ومن عليهاص.)2
قبس من صفات الرسول محمد صلى هللا علي وسلا
كََان الكسََول  يحسََن الظََن يََاهلل  ويأ ََْ ياألسََياب
يحكمة ،وكان اوا اليشك ،سهل ال لق ،لين الجانب ،ولا يكن فظََا
و ليظا ،و ص ايا ،و فاحشا ،و عيايا ،و م احا ،يتغافََل
عما ينسجا مع  ،و يووم من  ،و ي يب في  ،وق تك نفس
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من المكا  ،والج ال ،واإكثاك من الكالا ،والمال ،ومََا يعنيَ .
و كان يْا و يعيب أح ا ،و ي لب عوك أح صأي يكشت
عوك أح ) ،و يظهك ما يكي الش ص ستكه وي في عن النام،
و يََتكلا إ فيمََا يكجََو ثوايَ  ،ويصََيك للغكيََب علََى الجفََا
والغلظة فَ من قَ ومسََألت  ،و يق َ علََى أحَ ح يثَ حتََى
يجاوز الحق ويتع اه فيق ع ينه أو قياا ،وكان يقََول ألصََحاي
فإْا كأيتا الب الحاجة فأكش وهف.
وكان سكو الكسََول  يَ ل علََى أكيعََة هَ  :الحلََا،
والحََْك ،والتق َ يك ،والتفكََك ،وجم َ ل َ الحََْك ف َ أكي َ  :أ ََْه
يالحسن ليقت ي ي  ،وتكك القييح لينته عن  ،واجتها الكأي فيمََا
أصلح أمت  ،والقياا لها يما جم لها ف ال نيا واآل ك ص.)3
وتميََز الكسََول محمََ  يكجاحََة عقلََ  ،وصََ ق  ،و
فكاست  ،وصحة كأي  ،وصواب ت ييكه ،وحسن ت لفَ مَ النََام،
وثيات ف الش او  ،وصيكه ف اليأسا  ،وحلم ووقاكه ،وزه ه ف
ال نيا وإعكاب عنها ،فلا ي لت عينا و ينا.
وكان الكسول محم  متوابعا ،وي ف جناح للنام،
ويعك عن الجاهلين كما أمكه هللا  ف قول  ِْ ُ ال َعف َو َوأ ُمَك
ع ِن ال َجا ِهلِينَ ص ،)4وي تص عفََوه يحََق نفسَ ،
ت َوأَع ِك
ِيالعُك ِ
َ
ولْل قال لقكيف يع فتح مكََة المككمَة وقَ اجتمعََوا إليَ فمََا
ظنكا ي ف ،قالوا فاين عا كََكيا ،فََإن تعََت فََْل الظََن يَ وإن
تنتقا فق أسأناف ،ولْل قال لها فيل أقول كما قال يوست أل وتَ
اح ِمينفص.)5
علَي ُك ُا اليَو َا يَغ ِف ُك َُ لَ ُكا َوه َُو أَك َح ُا الك ِ
يب َ
ف َ تَث َك َ
ومن سمات ان كان يأمت كسوفا وع وفا ،ويحفظ العه ،
وفيا يوعَ ه حتََى ييتَ ئ معاهَ وه يََالنق فيجعََل هللا تعََالى لَ
م كجا وهْا ما حصل ف فعل قكيف يصلح الح ييية إْ جعََل هللا
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تعالى ل ال يك ف نكثها للعه  ،ويك الغ ك من كياوك الْنوبص.)6
ونهى الكسول محم  عن تعظيم وإ كاو ولََْل قََال
ف ت كون كما أ ك النصاك عيسى اين مََكيا إنمََا أنََا عيَ
هللا وكسول فقولوا عي هللا وكسول ف ،وقََال فَ هََْا الصَ فإْا
كأيتا الم احين فحثوا التكاب ف وجوههاف ،ومن ا ستغاثة ي أو
يأحََ مََن الصََالحين فقََ كوي أن أحََ المنََافقين كََان يََسْي
المسمنين فقََال يعبََها قومََوا ينََا نسََتغيث يكسََول هللا مََن هََْا
المنافق ،فقال الكسول  ف يسََتغاث يَ وإنمََا يسََتغاث يََاهللف،
ونهََى عََن الحلََت يغيََك هللا  ألن الحلََت ين ََوي علََى تقَ يك
وتعظيا للمحلوت ي  ،ولْل قََال فمََن كََان حالفََا فََال يحلََت إ
ياهللف ،وقال فمن حلت يغيك هللا فق أشك ف ،و من الْيح أو النْك
لغيك هللا  وع ْل من الشك ف قول فلعن هللا من ْيََح لغيََك
هللافص.)7
الخصائص التكريمية للرسول محمد صلى هللا علي وسلا
ا تص هللا  الكسول محم ا  يجملة من ال صاوص،
لا ي ص يها أح الا قيل من األنييا والكسل تككيما لمقام وتشكيفا
لمكانت منها:
 .1يشك عيسى ين مكيا  النام يمج الكسول محم  قيل
اكثك من مسة قكون من و ت  ،وهْه الحالة لا تحصل
لغيكه من الكسل وا نييا  ،ويسك هْا قول تعالى ف َوإِْ قَا َل
ص ِقا ال
سى اي ُن َمك َي َا َيا َينِ ِإسكاوي َل ِإنِ َك ُ
ِعي َ
سو ُل َِ ِإلَي ُكا ُم َ
سول يَأتِ ِمن يَع ِي
ِل َما يَينَ يَ َي مِنَ التو َكا ِ َو ُميَ ِشكاال يِ َك ُ
اس ُم ُ أَح َم ُ فَلَما َجا َ هُا ِيال َي ِينَا ِ قَالُوا َهَْا ِسح ٌك ُم ِيي ٌنفص.)8
 .2نا اه هللا  يالني والكسول ،وهْه ال صوصية لا تثي
300

لغيكه من األنييا والكسل ،وتسك هْه الحقيقة الع ي من
اآليا ف القكآن الككيا حسينا أن نْكك منها ما يأت ص :)9يَا
َ َو َم ِن ات َي َع َ مِنَ ال ُمس ِمنِينَ  ،وَ يا أَ ُّي َها
أَ ُّي َها الن ِي ُّ َحسيُ َ ُ
اكعُونَ فِ ال ُكف ِك مِنَ الِْينَ قَالُوا
الك ُ
سو ُل يَح ُزن َ الِْينَ يُ َ
س ِ
آ َمنا يِأَف َوا ِه ِها َولَا تُس ِمن قُلُويُ ُهاَال  ،يينما نا الل  كل
ني ياسم  ،وحسينا أن نشيك إلى قول تعالى َ وقُلنَا َيا آ َ ُا
اس ُكن أَن َ َوزَ و ُج َ ال َجنةَ َو ُكال ِمن َها َك َ اال َحي ُ
ث ِشوت ُ َما َو
تَق َك َيا َه ِْ ِه الش َج َك َ فَتَ ُكونَا مِنَ الظا ِل ِمينَ ص ،)10وقول إْ قال
م ِمن
هللا يا عيسى اين مكياص ،)11وقول قَا َل يَا نُو ُ
م ِإن ُ لَي َ
م لَ َ يِ ِ ِعل ٌا إِنِ
أَه ِل َ إِن ُ َ
ع َم ٌل َي ُك َ
صا ِلح فَال تَسأَل ِن َما لَي َ
أَ ِع ُ
سى
ظ َ أَن تَ ُكونَ ِمن َ ال َجا ِهلِينَ ص ،)12وقول قَا َل َيا ُمو َ
َويِ َكال ِم فَ ُ ْ َما
سا تِ
علَى الن ِ
ِإنِ اص َفَيت ُ َ َ
ام يِ ِك َ
آتَيت ُ َ و َ ُكن مِنَ الشا ِك ِكينَ ص ،)13وقول ونا يناه أن يا
إيكاهياص.)14
 .3كمى هللا  أع ا الكسول محم  نياية عن لينصكه
والْين مع يوا ي كص ،)15ويظهك هْا ف قول تعالى فَلَا
َ َك َمى
َ قَتَلَ ُها َو َما َك َمي َ ِإْ َك َمي َ َولَ ِكن َ
تَقتُلُوهُا َولَ ِكن َ
ع ِلي ٌاص.)16
س ِمي ٌ َ
سنا ال إِن ََ َ
َو ِليُي ِل َ ال ُمس ِمنِينَ ِمن ُ يَال ال َح َ
 .4نهى هللا  العيا عن ن ا الكسول محم  ياسم كما
با ،و لب منها منا ا نيي الككيا يصفة
ينا ي يعبها يع ال
النيو والكسالة ،تشكيفالا لق كه ،وييانا لمنَزلت  ،ويسك هْا
ب ُكا
عا َ الك ُ
عا ِ يَع ِ
سو ِل يَينَ ُكا َك ُ َ
قول تعالى  تَج َعلُوا ُ َ
يَعبا الص ،)17وق نه هْه اآلية الككيمة المسلمين عن أن
يكونوا مثل األقواا الْين ا يوا كسلها وأنييا ها يأسماوها،
سى اجعَل لَنَا
وحسينا أن نوك هنا قول تعالى قَالُوا يَا ُمو َ
ِإلَها ال َك َما لَ ُها آ ِل َهةٌ قَا َل ِإن ُكا قَو ٌا تَج َهلُونَ ص ،)18وقول ِ َِ إْ
سى اينَ َمكيَ َا هَل يَستَ ِ ي ُ َكيُّ َ أَن
قَا َل ال َح َو ِاكيُّونَ يَا ِعي َ
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َ ِإن ُكنتُا
يُن َِز َل َ
ع َلينَا َماوِ َ ال مِنَ الس َما ِ قَا َل اتقُوا َ
)
19
ص
ُمس ِمنِينَ  ، وقول قَالُوا يَا هُو ُ َما ِجوتَنَا يِيَيِنَة َو َما نَح ُن
عن قَو ِل َ َو َما نَح ُن لَ َ ِي ُمس ِمنِينَ ص.)20
ِيت َِاك ِك آ ِل َه ِتنَا َ
 .5أقسا هللا  يحيا الكسول محم  ،ويظهك هْا ف قول
سك َكتِ ِها يَع َم ُهونَ ص.)21
تعالى لَعَم ُك َ إِن ُها لَ ِف َ
 .6إن هللا ومالوكت يصلون على الكسول محم  ،إبافة إلى
هْا فإن هللا  يأمك المسمنين أن يصلوا على الكسول ،
صلُّونَ َ
ويسك هْا قول تعالى إِن ََ َو َمالوِ َكتَ ُ يُ َ
علَى النيِ ِ
س ِل ُموا تَس ِليما الص.)22
صلُّوا َ
علَي ِ َو َ
يَا أَيُّ َها الِْينَ آ َمنُوا َ
 .7أ ْ هللا  ل الميثاق من جمي األنييا ياإيمان ي ونصكت
َ ِميثَاقَ
وتأيي ه ،ويظهك هْا ف قول تعالى َ ََ و ِإْ أَ َ َْ ُ
ص ِ ٌق
النيِيِينَ لَ َما آتَيت ُ ُكا ِمن ِكتَاب َو ِحك َمة ثُا َجا َ ُكا َك ُ
سو ٌل ُم َ
علَى َْ ِل ُكا
ِل َما َمعَ ُكا لَتُس ِمنُن يِ ِ َولَتَن ُ
ص ُكن ُ قَا َل أَأَق َككتُا َوأَ َْتُا َ
ِإص ِكي قَالُوا أَق َككنَا قَا َل فَاش َه ُوا َوأَنَا َم َع ُكا مِنَ
الشا ِه ِينص.)23
 .8ا يكه هللا  أن أمت يك األما ،ويسك هْا قول تعالى
كنتا يك أمة أ كج للنامص ،)24وجا ف الح يث
الكسول  فإنكا تتممون سيعين أمة ،أنتا يكها ،وأككمها
على هللاف ص.)25
 .9أوجب هللا  تق يا محية الكسول محم  على محية النفم
واألهل والمال والول  ،ويشيك إلى هْا قول تعالى قُل ِإن
يكت ُ ُكا َوأَم َوا ٌل
َكانَ آيَا ُس ُكا َوأَينَا ُس ُكا َو ِإ َوانُ ُكا َوأَز َوا ُج ُكا َو َ
ع ِش َ
بونَ َها أَ َحب
سا ِك ُن تَك َ
سا َهَا َو َم َ
اك ٌ تَ شَونَ َك َ
اقت ََكفت ُ ُموهَا َوتِ َج َ
ِإلَي ُكا مِنَ َِ َو َك ُ
س ِيي ِل ِ فَتَ َكي ُ
سو ِل ِ َو ِج َها فِ َ
صوا َحتى َيأتِ َ
ص)26
َُ يِأَم ِك ِه َوَُ يَه ِي القَو َا الفَا ِسقِينَ  ، وقول صلى هللا
علي وسلا ف يسمن أح كا حتى أكون أحب إلي من وال ه
وول ه والنام أجمعينف.
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 .10ومن فبل هللا  على الكسول محم  أن يشه قيل
انتقال إلى الكفيق األعلى ول قكيف الت كان تحاكي قيل
مفاوبا الح ييية ف اإسالا وه مسمنة يأن كسول هللا 
ولا يقت األمك عن هْا فحسب إنما تتولى قكيف ال فاع عن
اإسالا وتعمل على نشكه ولا تحصل مثل هْه الحالة ليقية
الكسل.
 .11يسك القكآن الككيا أن نفكا من الجن استمعوا الى الكسول
محم  وهو يقكأ القكآن ف منوا ي وانْوكا قومها من مغية ع ا
ص َكفنَا
ا يمان ي  ،ويظهك هْا وابحا جليا ف قول تعالى " َو ِإْ َ
صتُوا
ب ُكوهُ قَالُوا أَن ِ
إِلَي َ نَفَكاال مِنَ ال ِج ِن يَستَ ِمعُونَ القُكآنَ فَلَما َح َ
س ِمعنَا ِكتَايا ال
فَلَما قُ ِ
ب َ َولوا ِإلَى قَو ِم ِها ُمنْ ِِكينَ قَالُوا َيا قَو َمنَا ِإنا َ
ق َو ِإلَى
أُن ِز َل ِمن يَع ِ ُمو َ
سى ُم َ
ص ِقا ال ِل َما يَينَ يَ َي ِ يَه ِي ِإلَى ال َح ِ
َ ِكيق ُمستَ ِقيا َيا قَو َمنَا أَ ِجييُوا َ ا ِع َ َِ َوآ ِمنُوا ِي ِ َيغ ِفك لَ ُكا ِمن
عَْاب أَ ِلياف ص.)27
ُْنُو ِي ُكا َوي ُِجك ُكا ِمن َ
معجزات الرسول محمد صلى هللا علي وسلا
يظهك من كاسة جمي معجََزا األنييََا والكسََل الََْين
سيقوا الكسول محم ا  يأنها كان معجزا ما ية تالوا العصك
الْي عاشوا في وانته يانتهاو  ،إ معجز القََكآن الكََكيا الََْي
أنزل هللا  على الكسول محم  فإنهََا تنتهَ أيَ ا وسََتيقى
إلى يوا يكث هللا  األك ومََن عليهََا ،وقَ كانَ معجََزا
سي نا محم  ع ي حسينا أن نشيك إلى يع منها:
 .1يمكن اإتيان يمثل القكآن الككيا حتى لو اجتمع
اإنم والجن ،ويسك هْا قول تعالى قُل لَوِ ِن اجتَ َمعَ ِ
ِ
آن َيأتُونَ ِي ِمث ِل ِ
م َوال ِج ُّن َ
األن ُ
علَى أَن َيأتُوا ِي ِمث ِل َهَْا القُك ِ
ال ص)28
َ
ظ ِهيكا. 
ب ُها ِليَع
َولَو َكانَ يَع ُ
 .2إن هللا هو الحافظ للقكآن الككيا من التحكيت إلى يوا
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ال ين ،ويسك هْا قول تعالى ِ إنا نَح ُن نَزلنَا الِْك َك َو ِإنا
لَ ُ لَ َحافِ ُ
ظونَ ص.)29
 .3أسك هللا  يالكسول محم  من األك إلى السما
ليكي من آيا كي الكيك يزمن قياس ليم يمق وك
التقنيا المت وك تحقيق م لقا ،ويشيك إلى هْا قول
سي َحانَ الِْي أَس َك ِي َعي ِ ِه لَيالال مِنَ ال َمس ِج ِ ال َح َك ِاا
تعالى ُ 
اككنَا َحولَ ُ ِلنُ ِكيَ ُ ِمن آيَاتِنَا
صى الِْي يَ َ
ِإلَى ال َمس ِج ِ األَق َ
صيكص.)30
ِإن ُ ه َُو الس ِمي ُ ال َي ِ
 .4عصا هللا  الكسول محم ا  من النام وكت أي يها
عن ليمكن من تيليغ الكسالة المكلت يها ،ويظهك هْا ف
سو ُل َي ِلغ َما أُن ِز َل ِإلَي َ ِمن َك ِي َ
قول تعالى َ يا أَيُّ َها الك ُ
ام ِإن
ص ُم َ مِنَ الن ِ
َ يَع ِ
َو ِإن لَا تَف َعل فَ َما يَلغ َ ِك َ
سالَتَ ُ َو ُ
ََ يَه ِي القَو َا ال َكافِ ِكينَ ص.)31

طبيعة مفاوضات صلح الحديبية
توج الكسول محم  وأصحاي أل ا العمك ف م ل
ْي القع من السنة السا سة الهجكية وع الصحاية إْ ْا ألََت
وأكيعماوة ،وها أهل الشجك وأهل ييعََة الكبََوان ،وقَ اسََتنفك
العكب ومن حول من أهل اليوا ي مََن األعَكاب لي كجََوا معَ
ص) 32
لكنها أي سوا علي ف كج يمن مع من المهاجكين واألنصاك .
ويعَ أن وصََل الكسََول محمَ  والََْين مع َ إلََى ْي
الحليفة صََلوا وأحكمََوا يََالعمك  ،وهنََا يعََث يسََك يََن سََفيان
ال زاعَ الكعيَ عينََا لَ إلََى قََكيف ليأتيَ ي يََكها ،وعنَ ما
وصلوا عسفان جا ها يسك ين سفيان الكعي ي يك قكيف فقال فيا
كسول هللا أن قكيشا ق سمع يمسيك ف كجوا إليَ وقَ نزلََوا
يْي و يعاه ون هللا ت لها عليها أي االف ،فقََال أيََو يكََك 
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تكي قتل أحَ و حََكب أحَ
فيا كسول هللا كج إلى اليي
فتوج إلى اليي  ،فمن ص نا عن قاتلناهف ،فقال الكسول  للْين
مع فامبوا على اسا هللافص.)33
وف عسفان علا الكسول محم  يقكب يَل المشََككين
من فصلى يأصحاي صال ال وت وقكك أن يسََل كيقََا وعََك
عيك ثنيََة المََكاك وهَ مهََي الح يييََة لتفََا ي ا شََتيا معهََا،
وعن َ ما علم َ قََكيف يتغييََك المسََلمين َ سََيكها عسََكك
ييل م ،وق أكا الكسول  من ْل أن تفها قََكيف أنَ يكيَ
حكيا ال معها ،وإنما يكي زياك اليي الحكاا وتعظيمَ  ،وهََو حََق
للمسلمين ،كما هو حق لغيكها ،وعنَ ما تأكَ قََكيف مََن ْلَ
أكسََل إلي َ مََن يفاوب َ ويتعََكت ف َ الوق َ ْات َ علََى قََو
المسلمين وم عزمها على القتال ،وكان الْي يعثوا ي هو ي يل
ين وكقا من زاعة ،الْي يين للمسلمين أن قكيشا تعتزا ص ها
عن ول مكة ،فأوبح ل الكسول محم  سََيب مجيوَ ومََن
مع َ لمكََة ويََين ل َ األبََكاك الت َ تلحََق قكيشََا مََن اسََتمكاك
الحكب ،واقتكم أن تكون يين المسلمين وقََكيف ه نََة إلََى وقَ
معلوا حتى يتبح لها األمك ،وإن أيوا فال مناص من الحكب ولو
كان ف ْل التهلكةص.)34
عا ي يل ين وكقا إلى قكيف ،وقال لها فيا معشك قكيف
إنكا تعجلون علََى محمَ  ،فهََو لََا يََأ لقتََال وإنمََا جََا زاوََكاال
لليي ف ،لكن قكيشا يعَ أن سََمع منَ ْلَ  ،قََالوا ففََال وهللا
ي لها علينا عنو أي افص.)35
حاول الكسول محم  أن يسكَ لقََكيف ه فَ مََن هََْه
الزياك مك أ ك ويشه على ْل كل العكب ،لْل أكسل إليها
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كاف ين أمية ال زاع ليوبح لها الغاية مََن مجيوَ إلََى مكََة
المككمََة ،ولكََن قََكيف هم َ يقتََل ََكاف يََن أميََة ال زاعَ
فمنعتها األحاييف قوا كاف.
استمك الكسول محمَ  فَ إكسََال الميعَوثين لقََكيف
ك ا معكفت يموقفها الكاف يالسمام لَ وللمََسمنين الََْين معَ
من زياك اليي الحكاا ،ولْل يعث إلََيها عثمََان يََن عفََان .
نََزل عثمََان  فَ حمايََة وجََواك أيََان يََن سََعي يََن العََاص
األموي حتى أ كسالت  ،وق أْن قكيف لعثمََان  يََال وات
ياليي  ،لكن قال فما كنَ ألفعَل هََْا حتََى ي ََوت يَ الكسََول
محم  ف ،فاحتيس قكيف عثمان عن ها ،وق يلََغ الكسََول
محم ا  أن عثمان  قَ قتََل ،ولََْل عََا الكسََول محمَ 
أصحاي للييعة تح الشجك  ،فيايعوه جميعا ال على المَو  ،ولََْل
أثنََى علََى الََْين يََايعوه آنََْا قََاوال فأنََتا يََك أهََل األك ف،
وأبات ف ي ل الناك إن شََا هللا أحَ مََن الََْين يََايعوا تحَ
هْه الشجك ف ،وسمي هْه الييعة ييعة الكبََوان ،ألن هللا تعََالى
عَ ِن
بَ َ َُ َ
كب عن أصحايها ،ويسك هْا قول تعالى لَقَ َك ِ
ونَ َ تَحَ َ الشَ َج َك ِ فَ َع ِلَ َا َمَا ِفَ قُلَُو ِي ِها َفَأَنزَ َل
ال ُمس ِمنِينَ ِإْ يُ َيا ِيعُ َ
علَي ِها َوأَثَايَ ُها فَتحا ال قَ ِكييا الص.)36
الس ِكينَةَ َ
ويع ييعة الكبوان سََمح قََكيف لعثمََان  يََالعو
وي أ إكسال السفكا للمسلمين للتفاو معها يع ما تأك مََن
أه افها من الزياك  ،وأيقن نفوسها أن القََا مين إليهََا قَ يََايعوا
الكسول محم ا  حتى المو  ،وإنها عازمون على يلو مأكيها
أو المو ون  ،ولْل يعث عكو ين مسعو الثقف الْي قال ل
الكسول محم  ما قال لي يل ،لكن عََكو ك قََاوال فأي محمَ ،
أكأي إن استأصََل أمََك قومَ  ،هََل سََمع يأحَ مََن العََكب
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اجتام أهل قيلَ ؟ وإن تكََن األ ََك  ،فََإن وهللا أك وجوهَا ال
وإن ألك أشوايا ال من النام ليقا ال أن يفكوا وي عو ف .وق لحََظ
عكو تعظيا الصحاية للكسول محم  وايمانها يالكسََالة التَ
جََا يهََا مََن هللا ،وحََيها ل َ  ،وتفََانيها فَ اعت َ  ،ولََْل قََال
لقكيف يع ما كجَ إلََيها فوهللا لقَ وفَ علََى الملََو ووفَ
على قيصك وكسك والنجاش  ،وهللا مََا كأيَ ملكَا ال قَ يعظمَ
أصحاي مثل ما يعظا أصحاب محم محم االفص.)37
ثا يعث قكيف الحليم ين علقمة الكنان سََي األحََاييف،
فلما كآه الكسول محم  قال فإن هْا من قََوا يتََألهون فََايعثوا
اله ي ف وجه حتى يكاهف ،فلما كأ الحليم اله ي يسََيل عليَ
من عك الوا ي ف قالو ه ،كج إلى قكيف قيل أن يصََل إلََى
كسول محم  إعظاما ال لما كأ  ،وقال لقكيف فكأي اليَ ن قَ
قل َ وأشََعك  ،فمََا أك أن تص َ وها عََن اليي َ ف ،فقََالوا ل َ
علا لَ ف ،فغبَب وقََال فيََا معشََك
فاجلم ،إنما أن أعكاي
قكيف ،وهللا ما على هْا حالفناكا ،أيصَ عََن ييَ هللا مََن جََا ه
معظما ل ! والْي نفم الحليم يي ه لت لن يين محم ويين ما جا
ل أو ألنفكن ياألحاييف نفك كجل واح ف ،قالوا فكََت عنََا حتََى
نأ ْ ألنفسنا ما نكبى ي ف.
ويع ْل أكسل قكيف إلى الكسول  مككز ين حفص،
فلما كآه الكسول محم  قال فهََْا مكََكز وهََو كجََل فََاجكف،
فيينما كان مككز يكلا الكسول محمَ  جََا سََهيل يََن عمََكو
ميعوثا من قيل قكيف ،فقال الكسول محم  ألصََحاي متفََاوالال
فلق سهل لكا أمككاف ،وأبات فلقَ أكا قََكيف الصََلح حََين
يعثوا هْا الكجلف ،وكان قكيف ق قال لسهيل ين عمكو فاوَ
محم اال فصالح  ،و يكن ف صلح إ أن يكج عنا عامَ هََْا،
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لها علينا عنو أي االف ،فلما انتهى
فو هللا تح ث العكب عنا أن
سََهيل يََن عمََكو إلََى الكسََول محم َ  ي َ أ يََين ال ََكفين
مفاوبا صعية ومعق يسيب شكو ممثل قكيف ،لكن الكسول
 است اع يفبل حكمت ،ومكونت  ،ونظكت اإستكاتيجية الثاقية،
واأل الق العظيمة الت يتحلى يها أن ينته من تلَ المفاوبََا
يعق صلح الح يييةص.)38
وتجَ ك اإشََاك إلََى أن قكيشََا لََا تتوقََت عََن التحََكف
يالمسََلمين واسََتفزازها واإسََا إلََيها ََالل مكاحََل صََلح
المفاوبََا  ،ولكََن الكسََول محمَ ا  والصََحاية واجهََوا تلَ
التحكشا يانبيا ش ي  ،وحلا ،وصيك يهَ ت تفويَ الفكصََة
على قكيف الت كان تسعى يكََل مََا أوتيَ إلََى جََك المسََلمين
للحكب أوع ا إيكاا الصلح ،ومن تلَ ا سََتفزازا مََثال حََاول
ثمََانون مََن كجََال مكََة مهاجمََة معسََكك المسََلمين ف َ ََك ،
فأسكها المسلمون وعفا عنها الكسول  ،وككك المحاولة ثالثون
آ كون من قكيف أثنا إيكاا الصََلح ،فأسََكوها المسََلمين ولكََن
الكسول ا أ لق سكاحها.
ويع إيكاا الصلح يين المسلمين وقكيف حاول سيعون من
المشككين استفزاز المسلمين ،فأسكوها وقي سلمة يََن األكََوع
على أكيعة من المشككين أسا وا إلى الكسول محم  يع إيكاا
الصلح فعفا عنها الكسول  ،ويسك هْا قول تعالى َ وه َُو الَ ِْي
عَن ُها ِيَ َي ِن َمكَةَ ِمَن َيعَ ِ أَن أَظ َفَ َك ُكا
عن ُكا َوأَيَ ِ َي ُكا َ
َكت أَي ِ َي ُها َ
صيكاالص.)39
َ ِي َما تَع َملُونَ يَ ِ
َ
علَي ِها َو َكانَ ُ
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تعريف صلح الحديبية
يشيك صلح الح ييية إلى المعاه الت تا التوصل لها يعَ
مفاوبا معق وصََعية تمَ فَ م لَ ْي العقَ مََن السََنة
السا سة للهجك يين المسلمين يقيا الكسول محم ين عي هللا 
ويين قكيف الت لا تكن ت ين ياإسالا آنْا وكان يمثلها ف تلَ
المفاوبا سهيل ين عمََكو ،وقَ تمكََن الكسََول محمَ  مََن
إ اك تل َ المفاوبََا يأسََاليب تميََز يالكفََا العاليََة جعلت َ
يحص َ ثمََاكا كََان لهََا وك فاعََل ومياشََك ف َ تحقيََق النصََك
لإلسالا وانتشاكه فيما يع  ،ولْل تع هْه المفاوبا مََن أيََكز
المفاوبا الت أجكاها الكسول محم .

وثيقة صلح الحديبية
جا ف وثيقة صلح الح ييية ما يأت  :فياسم اللها هْا ما
صلح علي محم يََن عيَ هللا سََهيل يََن عمََكو واصَ لحا علََى
وب الحكب يََين النََام عشََك سََنين يََأمن فََيها النََام ويكََت
يعبها عن يع  .وأن من ق ا مكة من أصحاب محم حاجَا ال أو
معتمكاال ،أو ييتغ من فبل هللا فهو آمن علََى مَ ومالَ  ،ومََن
ق ا الم ينة من قكيف مجتازاال إلى مصك أو إلى الشََاا ييتغَ مََن
فبل هللا فهو آمن على م ومال  .ومََن أتََى محمَ اال مََن قََكيف
يغيك إْن ولي ك ه عليها ومن جََا قكيشََا مََن محمَ لََا يََك وه
أسالل و أ الل .وأنَ مََن
علي وأن ييننا عيية مكفوفة ،وأن
أحب أن ي ل ف عق محم وعه ه ل  ،ومََن أحََب أن يَ ل
ف عق قكيف وعه ها ل في  ،وأن ص المقصو الكسول محم )
تكج عنا عام هْا ،فال ت ل علينا مكة ،وأن إْا كان عاا قايل
كجنََا عن َ ف َ لتها يأصََحاي فأقم َ يهََا ثالث َاال ،مع َ سََالم
الكاكب والسيوت ف القكب و ت لها يغيكها وعلََى أن الهَ ي
حيث ما جوناه ومحل فال تق مَ علينََاف .وقَ اشََه علََى الصََلح
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كجال من المسلمين وكجال من المشككينص.)40

بنود صلح الحديبية
يمكن تل يص الينو الت تبمنتها وثيقة صلح الح ييية
ك ت ص:)41
 .1وب الحكب عشك سنين يأمن فيها النام ويكت
يعبها عن يع .
 .2من أتى الكسول محم ا  ون إْن ولي ك ه ،ومن
أتى قكيشا ال ممن كانوا م كسول هللا  لا يك وه
علي .
يانة) يين
أسالل ص سكقة) و أ الل ص
.3
المسلمين وقكيف الل م الصلح.
 .4ان من أحب أن ي ل ف عق محم  وعه ه ل
في  ،ومن أحب أن ي ل ف عق قكيف وعه ها ل
في .
 .5يكج الكسول محم عن مكة عام ْا فال ي لها.
 .6ت كج قكيف عن الكسول محم  ف العاا القايل عن
الحكا فيعتمك وي ل مكة يأصحاي .
ول
 .7يكون م الكسول محم  واصحاي ف
مكة يك سالم الكاكب وتكون السيوت ف القكب.
 .8ي كج الكسول محم  من مكة يأح من أهلها إن
أكا أن يتيع .
 .9يمن الكسول محم  أح ا من أصحاي إن أكا
اليقا يمكة واإقامة فيها.
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أهمية مفاوضات الحديبية
اثي التاكيخ أن مفاوبا الح ييية تع يحق الفتح الميين
وفتح الفتوم ،وق كان نتََاج حكمََة سياسََية ويعَ نظََك عميقََين
تميز يهما الكسول محم  ،ولََْل أتَ ينتََاوج عظيمََة ومفيَ
لإلسََالا والمسََلمين يشََكل عََاا منهََا :أن قكيشََا تعتََكت للمََك
األولََى يالكسََول محمََ  كنََ لهََا كمتمََك نيْتََ قييلتََ ،
وتعتكت يال ولة اإسالمية الصاع  .كمََا أن موافقتهََا علََى حََق
المسلمين يع تل المفاوبا يزياك الحكا ويالحج كََان اعتكافَا ال
منها ياإسالا ك يانة قاومة ومعتكت يهاص.)42
لق َ ي َ أ مفاوبََا الح يييََة تع َ ثماكهََا لإلسََالا
وللمسََلمين يع َ توقي َ الصََلح الََْي تم َ عنهََا ،فق َ شََعك
المسلمون ياألمان على جيهتها الجنويية ون وت من زو تقوا
ي قكيف ،وتمكنوا من نشك اإسالا يصََوك أسََكع وأوسَ يََين
القياول .فيينما كََان عَ الََْين صََاحيوا الكسََول محمَ ا  إلََى
الح ييية حوال  1400مسلا ،كان عَ الََْين صََاحيوه فَ فََتح
مكة يع سََنتين مََن الح يييََة أكثََك مََن عشََك آ ت .وكََان مََن
نتاوجها أيبا أن الكسول محم ا  ي أ ي ا ب الملو وكسسََا
ال ول األجنيية وي عوها لإلسالا ،ومنْ تل المفاوبا واإسالا
ينتشك يسكعة حتى أصيح ثان أكيك يانة سََماوية فَ المعمََوك
ف المكحلة المعاصك .

الدروس المستخلصة من مفاوضات صلح الحديبية
أكس مفاوبا صلح الح ييية أسم م كسة إنسانية ف
التفاو تتجاوز فَ أهميََة كوسََها الحَ و الزمنيََة والظكفيََة
لْل الح ث العظيا ،وتم جمي المعنيين يالتفاو يكس القََة
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تقوا على يع النظك ،والحنكة ،والمكونة ف التفََاو  ،وتسسََم
لثقافة تفاوبية تحتكا الكأي والكأي اآل ك ،وتأ ْ يعين ا عتياك
إمكانا اآل ك ،ومع يا الييوة التفاوبََية وتحَ ياتها ،وجسََامة
األه ات الم لوب تحقيقها من المفاوبا  ،وتكش إلى الميا كا
الواعيََة ،والت ََي العميََق ،واأل ََْ ياألسََياب المشََكوعة ف َ
تحقيق المصالح العليََا .ويلقَ اآلتَ قيسََا علََى يعَ الَ كوم
تنقب َ ال َ كوم
المست لصََة مََن مفاوبََا الح يييََة الت َ
المست لصة منها:
 .1الميا ك الواعية
 .2ا ستع ا للتفاو
 .3التككيز على األه ات اإستكاتيجية
 .4أهمية التفكيك اإي اع ف التفاو
 .5تق يا التناز
 .6إ اك فكيق التفاو يكفا
 .7إبعات قو ال كت اآل ك من ال ا ل
 .8لب المشوك
 .9تح ي األ كات المسان لآل ك
 .10تعكية اآل ك أماا األ كات المسان ل
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أوال :المبادرة الوااية
تمثل مفاوبا الح ييية ميا ك واعية وم كوسة قََاا يهََا
الكسول محمَ  ،فقَ يا َ قكيشَا فَ عقََك اكهََا وتجََاوز
ته ي َ ها وتحََزب أحزايهََا .فف َ الوق َ الََْي أ يََق المشََككون
واألحزاب علََى الم ينََة فَ شََوال مََن السََنة ال امسََة ،وكََانوا
يكومون أن تكون وقعة ال ن ق نهايةال لإلسالا والمسََلمين ،ولََْل
يلغ الككب يالمسلمين إلى الح الْي وصف هللا  ف قول تعالى
ظ ُّن َونَ ِي َاَّللِ ال ُّ
َاج َك َوتَ ُ
ظن ُ َ
َ ويَلَ َغ َ ِ القُلُ َ ُ
وب ال ََ َحن ِ
ون َا هُن َِال َ َ ايت ُ ِل َ َ
ش ِي الاص ،)43يََا ك الكسََول محمَ 
الَ ُمس ِمنُونَ َو ُزل ِزلُوا ِزلزَ ا ال َ
ف َ هََْه الظََكوت العصََيية ف َ ْي القع َ مََن السََنة السا سََة
متوجها إلى مكة يه ت التفاو والصلح م قََكيف ،وقَ سََيي
ات .
تل الميا ك الواعية إكياكا ال لسياسة قكيف وإحيا ا ال لم
ويسك ما تق ا أن المفاو الماهك هو من يتميز ياإقَ اا
و ََكم الميََا كا الكييََك الت َ تتجََاوز كََل توقعََا ال ََكت
اآل ََك ،وتكيكََ وتحكجََ  ،لََيم أمََاا نفسََ فحسََب إنمََا أمََاا
األ كات المسان ل  ،وتب كه إلى تغييك مواقف .

ثانيا :االستعداد للتفاوض
أعلن الكسول محم  استع ا ه للتفاو م قكيف من
لحظة كوج مََن الم ينََة المنََوك متوجهََا إلََى مكََة المككمََة،
ولْل ْكك المسلمين وهو ف الم ينة قييََل كوجَ منهََا يحكمََة
القتال ف األشهك الحكا ،ويسك هْا قول فإنا لا نج ِلقتال أح ،
ولكنََا جونََا معتمََكينف ،ولََْل لََا يسََمح للمسََلمين معَ يحمََل
أسلحة الحكب والقتال إنما كان سالحها يتجاوز سالم الكاكَب
و المسافك العا ي ،وهْا من أ ل األ لة علََى عَ ا ك يتَ والََْين
مع يالحكب والقتال ،ك ا عَ ا مهََايتها منهََا إْا اقتبََى األمََك
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ْل ص.)44

ثالثا :التركيز الى األهداف اإلستراتيجية
ينيغ أن يسعى المتفاو إلى تحقيق أه ات إسََتكاتيجية
لها تأثيكا ايجايية كييك ف المستقيل ،ولْل علي أن يت لى عن
األهََ ات اليسََي ة وا عتيََاكا الشََكلية التََ تكََون تأثيكاتهََا
مكحلية أو يك مهمة ،ويظهك من كاسة مفاوبا الح يييََة أن
الكسََول محم َ ا صََلى هللا علي َ وسََلا كََان يسََعى إلََى تحقيََق
أه َ ات إسََتكاتيجية مََن مفاوبََا الح يييََة مََن أهمهََا انتشََاك
اإسالا ،وهْا ما فع لقيول جميَ الشََكو التَ كََان يفكبََها
سهيل ين عمكو ممثل قكيف ف تل المفاوبا يعَ ما أ ك أن
تل الشكو لََيم لهََا تََأثيكا جوهكيََة و تحََول ون تحقيََق
أه اف اإستكاتيجية الت تتمثل ف تيليغ الكسالة المكلت يهََا مََن
هللا  للنام.
و ي َ مََن التأكي َ أن تحقيََق األه َ ات اإسََتكاتيجية مََن
المفاوبََا يت لََب مََن المتفََاو مكونََة عاليََة ليََتمكن مََن
يك المتوقعة أثنا سََيك المفاوبََا  ،وعليَ
مواجهة المتغيكا
أن يجعل هْه ال صيصََة صََفة مميََز لَ وألعبََا فكيقَ فَ
جمي مكاحل المفاوبا من أجل تحقيق اه اف اإستكاتيجية من
المفاوبا .
وتكشََت الواقعََة اآلتيََة يوبََوم تََاا عََن المكونََة م َ
ا لتزاا يالميا ئ الت كان يتميََز يهمَا الكسََول محمَ  أثنََا
مفاوبا الح ييية ،مقايََل إصََكاك ممثََل قََكيف علََى الجوانََب
الشكلية ،فقَ كََان ممثََل قََكيف فَ تلَ المفاوبََا سََهيل يََن
عمكو ،يحاول يكل ما است اع أن يجعل تل المفاوبََا معقَََ
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قيمََة
ف جمي مكاحلها من الل إصكاكه على الشكليا الت
لها ،اصة ف مكحلة كتاية عق الصلح ،ويتجلى هْا وابحا ف
موقف عن ما كف أن يكتب فَ مق مََة العقَ فيسََا هللا الََكحمن
الََكحياف و لََب أن يكتََب يَ عنهَا فياسََم اللهََاف وقَ وافََق
الكسول  على ْل ك ا معاكبة أصحاي .
وق أك الكسََول محمَ  مكونتَ فَ تلَ المفاوبََا
مك أ ك عن ما كف ممثل قكيف كفبا قا عا العيََاك اآلتيََة
الت كتيها اإماا عل  ف العقَ فهََْا مََا صََالح عليَ محمَ
كسول هللا سهيل ين عمكوف ،قاوال فوهللا لو كنا نعلا انَ كسََول
هللا مََا ص َ نا عََن اليي َ الحََكاا و قاتلنََا ف و لََب كتايََة
العياك اآلتية ي عنها فهْا مََا صََالح عليَ محمَ يَن عيَ هللا
سهيال ين عمكوف فك علي الكسول  فوهللا إن كسََول هللا وإن
كْيتمون ف ،ولْل لب الكسول محم  من اإماا عل  أن
يكتب ف العق الكلما التَ اقتكحهََا ممثََل قََكيف ،لكََن اإمََاا
عليا  عز علي ْل  ،وقال للكسول فوهللا اكتب ْلَ أيَ اف
و أمحو اسم من النيَو أيَ اال"ت ولََْل ا ََْ الكسََول  العقَ
فمحا الكلما الت كتيها اإماا عل  وكتب ي عنها الكلمََا
الت اقتكحها ممثل قكيف ،وقال الكسول  لعل فيا عل ان إن
أيي أن تمحو اسم من النيو  ،فو الْي يعثن يالحق نييا ال لتجيين
أينا ها إلى مثلها وأن مبي مب ه ف .فلما كان يََوا صََفين
وكبوا يالحكمين لب اإماا عل  أن يكتب ف العق فهْا ما
اص لح علي أميك المسمنين عل ين أي الب ومعاوية يََن أيَ
سفيانف .فقال عمكو ين العاص وهو ممثل معاوية ين أيَ سََفيان
ف ْل الصلح لإلماا عل  فلو علمنا ان أميك المََسمنين مََا
حاكينا  ،ولكن اكتب هْا ما اص لح عليَ علَ يََن أيَ الََب
ومعاوية ين أي سََفيانف .فََك اإمََاا علَ  عليَ فصَ ق َ
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وكسول فق أ يكن كسول َ صلى هللا علي وسلا يْل فص.)45
وق أي الكسول محم صََلى هللا عليَ وسََلا مثََل هََْه
المكونة أيبا عن ما وثب عمك ين ال اب  فأتى أيََا يكََك 
ف اللحظة الت كف فيها ممثََل قََكيف أن يكتََب فَ العقَ أن
محم ا كسول هللا ساوال فأليم محم كسول هللاف ،قََال أيََو يكََك:
فيلىف .فك عمك ف َأو لسنا يالمسلمينف ،قال :فيلىف .قال عمك :ف َأو
ليسوا يالمشككينف ،قال :فيلىف .قال عمََك :ففعََالا نع َ ال نيََة
ف يننا!ف ،قال أيو يكك فيا عمك ألزا كزه وأ أمك كسول هللا
ونهي فان أشه أن كسول هللاف .قال عمك فوأنا أشه أن كسََول
هللاف ،ويظهك من هََْا أن أيََا يكََك  كََان علََى كأي عمََك يََن
ال اب  ولكن لََا يشََأ اإفصََام عََن اعتكابَ و التحَ ث
في  .يي أن عمََك يََن ال ََاب  لََا يقََت عنَ هََْا الحَ وأتََى
الكسول محم ا  و ََكم عليَ السََسال يالصََيغة نفسََها ،وكََان
جواب الكسول محم  :فأنا عي هللا وكسول  ،لن أ الت أمََكه،
ولن يبيعن ومن ْهب منََا إلََيها فأيعَ ه هللا ،ومََن جا نََا مََنها
سيجعل هللا ل فكجا وم كجاف.

رابعا :أهمية التفكير اإلبدااي في التفاوض
يعكت التفكيك اإي اع يأن عملية ْهنيََة معقَ تََكف
المح ا والعا ا واأل ك التقلي ية ف التفكيك ،وتسته ت ايتكاك
كق وأساليب ج ي لمعالجة المشكال وتحقيق األهَ ات قاومََة
على أسام كي المتغيكا واألفكاك يشكل فْ وفكي وأصيلص.)46
ويمثل التفكيََك اإيَ اع تحَ يا للمألوفََا  ،ويقَ ا يَ اول
ج ي لها ،ويتعامََل مَ المواقََت واآلكا والمماكسََا ي كيقََة
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م تلفة تماما ال عن كيقة التفكيك ا عتيا ي ،ويسته ت إنتاج ي اول
أكثك كفا ف تحقيق األه ات.
وتأسيسا علََى هََْا فَإن التفكيََك اإيَ اع فَ التفََاو
يمكن المتفاو من كم آكا وحلول ج ي و يك متوقعَة مََن
قيََل اآل ََكين تسََها فََ تجََاوز المشََكال التََ تواجهََ فََ
المفاوبََا  .وقَ اسََت اع الكسََول محمَ  صمََن ََالل فكَكه
الف ما تعََو
اإي اع ) تق يا آكا ج ي أثنا تل المفاوبا
علي النام آنْا وأسس لثقافة ج ي ف التفََاو أسََهم فَ
إح اث شكخ وانقساما حََا فَ العالقَا فَ صََفوت قََكيف
صال كت اآل ك ف المفاوبا ) من جهة ،ويينهََا ويََين الجهََا
السان لها من جهة أ ك .
وقََ تج لَََى التفكيَََك اإيََ اع للكسَََول محمََ  فََ
مفاوبا الح ييية عن ما تمكن من إ اك الصكاع م المشََككين
يأسلوب لا يكن الوع الساو ف المجتمَ فَ حينَ قََا كا علََى
استيعاي  ،يقوا على تحقيََق األهَ ات التَ يسََعى إليهََا مََن ون
است اا السالم .إبََافة إلََى إعََالن موافقتَ علََى الشََك الََْي
قبى أن يك من يأت إلي من قكيف يغيك إْن ولي  ،يينما تك
قكيف من يجيوها من المسلمين .لق كان هْا الشََك يتقََا مَ
القيا الساو آنْا والت تقب يقيََول حتََى المجََكا الفََاك الََْي
يلجأ إلى عشيك أ ك اليا ال حمايت من م اك ي  ...فمََا يالَ إْا
كان الالجئ أ ا ف العقي ! لقَ اعتقَ الََْين كََانوا مَ الكسََول
محمََ  أن هََْا الشََك مجحََت يحقهََا ،ولكنََ كََان يََ ك
ييصيكت الثاقية أن هْا الشََك سََوت يسََها فَ تمزيََق قََكيف
وفكاك أيناوها إلى المسلمين ،وف الوق ْات سيعمل على ت هيََك
المسََلمين مَََن المنََافقين الَََْين سَََيفكون مََن المسَََلمين إلَََى
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المشككين.
وق أثيت الوقاو أن الْين أعا ها الكسول محم  إلََى
قكيف شكلوا قو بغ عليها فق تجم نحََو مََن سََيعين كجَالال
منها حول أي َجن ل ين سهيل ين عمكو الْي لجََأ إلََى الكسََول
محم َ  وأعََا ه إلََى قََكيف ف َ حينهََا و كجََوا علََى قََكيف
وكاحوا يعتكبون قوافلها إلى الشاا تعييكا عن كفبها اليقا م
قكيف ،ولْل ناش قكيف الكسول محم ا  ياهلل ويالكحا أن
يكفيها أْ أولو الكجال ويقيل لجو ها إلي ص.)47
ويظهك أن الكسول محم ا  كان يقو ف مفاوبات فَ
الح ييية عملية استه ف إحَ اث تغييََكا جوهكيََة فَ المفََاهيا
واأل القيَََا والمألوفَََا  ،فمَََثال كَََان فالفَََتحف يتحقَََق إ
يالحكوب وا حتالل ،يينما تمكََن الكسََول محمَ  مََن تحقيََق
النصك والفتح عيك المفاوبا و ون حكب.
ومن المسست حقا أن آثاك العصيية القيلية يقي وابََحة
ف التاكيخ اإسالم ف جمي عصوكه ،فق عا يع المسلمين
يع وفا الكسول محم  إلى يعَ المماكسََا التَ حاكيهََا
اإسالا ،ويمكن تفسيك هْه العو يأن تل المماكسََا ييَ و أنهََا
كان أقو أثكاال من العقي اإسالمية فَ يعَ النفََوم ،وكََان
لها انعكاسا سليية كييََك علََى المسََلمين يمكََن تجاهلهََا و
تزال تأثيكاتها حتى يومنا هْا.

خامسا :تقديم التنازالت لآلخر
يتعين على المتفاو اإستكاتيج أن يكون مستع ا لتق يا
الت تمكن من مواجهة جمي المشكال أو العواوق
التناز
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اآل ك للحيلولة ون إنها ال الفا
الت يبعها المتفاو
وتحقيق األه ات اإستكاتيجية من المفاوبا  ،شكي ة أن
المق مة جوهكية لها تأثيكا سليية ف ا لتزاا
تكون التناز
يالميا ئ او على ا ه ات المهمة الم لوية من المفاوبا .
يك جوهكية ع ي
وق ق ا الكسول محم  تناز
أثنا مفاوبا الح ييية من أجل التوصل إلى عق الصلح يين
لا يكن لها تأثيكا سليية ف
ويين قكيف ،لكن لتل التناز
مستقيل انتشاك اإسالا إنما أسهم ف فتح مكة معقل قكيف اماا
ا سالا والمسلمين وشكل م ال ل ول القياول العكيية األ ك
ف اإسالا ،ومكن المسلمين من ا نصكات فيما يع لنشك
اإسالا اكج الجزيك العكيية.
لق ق م مفاوبََا الح يييََة كسََا موبََوعيا وإجايََة
الت َ يتعََين علََى
المتعلقََة يالتنََاز
عمليََة عََن التسََاس
المتفاو تق يمها لآل ك ،وكيت ومتى تق ا تل التناز  ،ليم
يه ت تكسيخ مفهوا التنازل عن مسلما الَ ين ،أو قيََول ال نيََة
ف ال ين يل هو ا تياك واع للسياسة الشََكعية التَ تحقََق أعلََى
شََكلية و يََك
المكاسََب لإلسََالا والمسََلمين ،مقايََل تنََاز
جوهكية ،وأك أن ليم كل تنََازل لألعَ ا مكفوبَاال ،وليسَ
كل استجاية لم اليها أمكاال منككاال.
ويك اين القيا الجوزية فأن مصالحة المشككين ييع
ما في بيا على المسلمين جاوز للمصلحة الكاجحة ،و ف ما هو
شك من  ،ففي ف أعلى المفس تين ياحتمال أ ناهما وتحقيق أعلََى
المكاسب يأ نى التناز .
المق مة لآل ك إْا حقق مكاسََب عليََا فهَ
إن التناز
السياسة الشكعية والسنة النيوية الت ينيغ أن تقتفى ،ولْل يشك
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هللا  الكسَََول محمَ َ ا  والمَََسمنين معَ َ يالنصَََك العزيَََز
الشََكلية لقََكيف فَ
والسََكينة الم مونََة يع َ ما قَ موا التنََاز
مفاوبا الح ييية ،ويسك هْا نََزول سََوك الفََتح التَ يشََك
الكسول محم ا  والمََسمنين معَ يََالفتح والنصََك القكيََب يعَ
توقي الصلح الْي أسفك عن تل المفاوبا ص.)48

سادسا :إدارة فريق التفاوض بكفاءة
تعتم الكفا ف تحقيق األه ات الم لوية من المفاوبا
على عَ عوامََل منهََا كفََا كوََيم فكيََق التفََاو فَ إ اك
أعبا فكيق وتحقيق التكامل والتنسيق يينها.
وق است اع الكسول محمَ  مََن إ اك الصََحاية الََْين
كانوا مع ف مفاوبا الح ييية يكفا عن ما تمكن من مواجهََة
المعاكبة الحا الت أي اها الْين كانوا معَ عنَ ما سََمعوا مََن
ممثل قكيف فَ تلَ المفاوبََا شََكو ا ت ََالت قََيمها و يََك
مألوفة ف عالقتها ا جتماعية.
لق كان المعاكبة الت واجههََا الكسََول محمَ  فَ
مفاوبََا الح يييََة حََا ومستشََكية مََن القاع َ حتََى القمََة
وصفو الصحاية ،وكا تنْك يح وث تمك يََين صََفوت الََْين
كانوا مع أثنا تل المفاوبا لكن تمكن من التغلب علََى ْلَ
الموقت الصعب والمعق ألن كََان يجمَ فَ ش صََيت الكسََول
الْي يقكك اجتها اال إنما تنفيْا ألمك إله  ،وهو ف الوقَ ْاتَ
القاو ا ستكاتيج القا ك على توجيَ فكيقَ و تعيوََتها وتعزيََز
إيمانها يع الة قبيتها ،وكان ي ك أن المسمنين مع ليم أمامها
إ قيََول توجيهاتََ  ،والسََي ك علََى انفعََا تها عنََ ما تسََتفز
مشاعكها ،وتنتق معتق اتها ،وتنته مألوفََاتها مََن قيََل ال ََكت
اآل ك ف المفاوبا .

سابعا :إضعاف قوة الطرف اآلخر من الداخل
تسها ع الة القبية التفاوبية الت ي كحها أح األ كات
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ف إقناع اقكب الحلقا المسي لل ََكت اآل ََك يبََكوك تغييََك
مواقفها ،وتساع على اسََتمالة تلَ الحلقََا لجانيَ  ،والحصََول
على تأيي ها ،وتبعت ف الوقَ ْاتَ مََن قََو ال ََكت اآل ََك
المعنوية والما ية ،وق است اع الكسول محم  فَ مفاوبََا
الح ييية أن يسكَ لجميَ الََْين كََانوا مَ ال ََكت اآل ََك ع الََة
القبية التَ جََا مَن أجلهََا ياسََت اا أسََاليب تتميََز يالمكونََة
العالية ويْل تمكن من إبعات قو قكيف من ال ا ل.
ويمكن توبيح الكيفية تمكن يها الكسََول محمَ  مََن
إبعات قو ال كت اآل ك من ال ا ل ف مفاوبا الح ييية من
الل عك الواقعة اآلتيََة :لقَ اقتنَ أيََو جنَ ل يََن سََهيل يََن
عمََكو ي َ عو الكسََول محم َ  لإليمََان يََاهلل ،وجََا يكسََت
يالح ي إلى كسول محم  فاكاال من سجن أيي سهيل ين عمََكو
من أسفل مكة حتى كمى ينفس يين أظهك المسََلمين ولََا يكََن لَ
ْنب سو أن ا تاك اإسالا وتك الشك  ،وهْا مََا فَ سََهيال
إلََى بََكب أيَ جنَ ل علََى وجهَ وأ ََْ يلييَ  ،وقََال م ا يََا
الكسول محم ا  فيا محم لق لج القبية يين ويينَ قيََل أن
يأتي هْاف ،فك الكسََول محمَ  عليَ فصَ ق ف ،وا ََْ ينتََك
يليية أي جن ل ويجكه ليك ه إلى قكيف ،ولكََن أيََا جنَ ل صََكخ
يأعلى صوت قاوال فيا معشك المسلمين أُك إلى المشككين يفتنون
ف ين ف  .فقال الكسول محم  فيا أيا جن ل إنا ق عقَ نا ييننََا
ويين القوا عق اال وصلحاال ،وأع يناها على ْل وأع ونا عه اال وأنا
نغََ ك يهََا فاحتسََب فََإن هللا جاعََل لََ ولمََن معََ مََن
المستبعفين فكجا ال وم كجاف فقال أيوه سهيل فيََا محمَ هََْا أول
ما أقابي علي أن تك ه إل ف ،فقال الكسََول  فأنََا لََا انقَ
يالكتاب يع ف ،قال فإْاال وَ أصََالح علََى شَ أيَ االف ،فقََال
الكسول محم  ففََأجكه لَ ف .قََال فمََا أنََا يمجيََكه لَ ف ،قََال
الكسول محم  فيلى فافعلف ،قال فما أنا يفاعََلف ،ولكََن سََهيال
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كف ْل كفبا ال ياتا ال وجعل الصلح متوقفا ال على تسليم اين إليَ .
وهنا قال أيو جن ل حين كأ ان سوت يك إلََى أييَ فيََا معشََك
المسلمين أك إلََى المشََككين وقَ جوَ ُ مسََلما ال أ تََكون مََا قَ
لقي ؟ف وكان ق عْب عْايا ال ش ي اال ف َ .فقََال يعَ المسََلمين
ف نك هف ،فقاا الكسول محم  وأ ْ يي أي جن ل وقال فاللهََا
ان تعلا أن أيا جن ل لصا ق فاجعل ل فكجا ال وم كجاالف ،ثََا أقيََل
على النام وقال فإن ليم علي يأم إنما يكجَ إلََى أييَ وأمَ ،
وإن أكي أن أتا لقكيف شك هاف وكان يككك هْا القول إلََى كََل
من يلجأ إلي من قكيف ويك ه إليهاص.)49

ثامنا :طلب المشورة
يسكََ َ المََََنهج اإسََََالم بََََكوك نيََََْ ا سََََتي ا
وال كتاتوكيََة ،واعتمََا الشََوك  ،واستشََاك أصََحاب الََكأي
والمواقََت ف َ
الََكاجح والمعكفََة وال يََك ف َ جمي َ الحََا
اإ اك وصََن القََكاكا وفََ جميََ المعََامال والعيََا ا ،
فالمشاوك تزي ْا الكأي المكب يصيك  ،وتفي المتحيك كشَ ا،
والحازا اللييب معكفة ويقينا ،والمشوك تس ي للكأي واستفا من
عقول اآل كين ،وفتح للمغلق وتيصيك للمتك .
وق يأمك هللا  الكسََول  ياأل ََْ يالشََوك  ،ويظهََك
هْا ف قول تعالى فَيِ َما َكح َمة ِمَنَ َِ ِلنَ َ لَ ُهَا َولََو ُكنَ َ فَظَا ال
َِلََي َ
ع َن ُها َواسََتَغ ِفك لَ ُهََا
ب َ نفَ ُّ
ب َوا ِمََن َحو ِل َ َ َفََاع ُ
ظ القَلََ ِ
ت َ
َ ي ُِحبُّ
عزَ م َ فَت ََوكل َ
َوشَا ِوكهُا فِ األَم ِك فَإَِْا َ
علَى َِ ِإن َ
ال ُمت ََو ِكلِينَ ص.)50
ونظكا ألهمية الشوك كََان الكسََول محمَ  وال لفََا
لكاش ون ييكمون أمََكا و يت ََْون قََكاكا فَ جميَ األمََوك
الت َ وك يص َ ها نصََوص
ون استشََاك ياسََتثنا الحََا
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وابحة وصكيحة فَ القََكآن الكََكيا و مجََال فيهََا لالجتهََا ،
ولْل أك الكسول محم  أهمية الشوك فَ قولَ فإْا كََان
أمََكاسكا يََاككا ،وأ نيََاسكا سََمحا كا ،وأمََككا شََوك ييََنكا
يك لكا من ي نها ،وإْا كََان أمََكاسكا أشََكاككا،
فظهك األك
يك لكََا
وأ نياسكا ي ال كا ،وأمككا إلى نساوكا ،في ن األك
من ظهكهاف ،وقول فما ن ا من استشاك و ََاب مََن اسََت اكف،
وقول فالمستشيك معان والمستشاك مستمنف ،وقول فاستعينوا على
أموككا يالتشاوكف ،وقول فما هل أح عََن مشََوك  ،وقولَ فمََا
تشاوك قوا ق إ ه وا إلى أكش أموكهافص.)51
يََسمن
ويسك ما تق ا أن المنهج اإسالم ف التفاو
يأهميََة استشََاك أعبََا فكيََق التفََاو  ،ويحتََكا آكا هََا،
ويحفزها على تقَ يا اآلكا والمقتكحََا  ،والمشََاككة فَ صََن
القََكاكا يهََ ت الوصََول إلََى أفبََل األسََاليب فََ معالجََة
المشكال وإنها ال الفا  ،وتحقيق أهَ ات المفاوبََا يكفََا
عالية.
وتق ا كاسة السيك النيوية الع ََك أمثلََة كثيََك وكاوعََة
كلها تسك أن الكسول محم ا  أ ْ يالشََوك فَ ا تيََاك موقَ
القتََال يََوا يََ ك ،والموقََت مََن أسََك تلََ المعككََة ،ويََوا
األحََزاب ،ويََوا اجتمََ ينََو حاكثََة معََ ََالل فتََك معانََا
المسََلمين مََن الحصََاك الََْي فكبََت قََكيف علََيها يع َ العََاا
ال امم للهجك  ،فق قالوا ل ف ْل ا جتماع فيََا كسََول هللا إن
ي يوتنا عوك فأْن لنا نكجَ إلََى أهلنََا ونحمَ ياكنََا ونسََا ناف،
فََاقتن الكسََول  ي لََيها وأْن لهََا يا نصََكات ،ويينمََا هََا
يتأهيون لالنصكات ،أتى سع ين معاْ وأوبح للكسول محم 
العواقَََب واآلثَََاك السَََليية التَََ تتكتَََب علَََى السَََمام لهَََا
يا نصكات ،فأ ْ الكسول محم  يكأي سع  ،ولا يسََمح لينَ
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حاكثة يالعو إلى ياكها ،وتسك هْه الحا ثة أنَ قَ ت لََى عََن
كأيََ ليحفََز الصََحاية ويحََثها علََى عََ ا التََك فََ ََكم
المقتكحا وت ييق الشوك ف جميَ المعََامال وفَ م تلََت
شسون الحيا الت لا يك فيها نص صكيح من هللا تعالىص.)52
وكان ال ليفة عمك  يقََول ف يََك فَ أمََك أيََكا مََن
يك شوك ف إيمانا من يأن الكأي الْي يص ك عن الجماعََة يعَ
التشاوك يكون أكثك كفا فَ تحقيََق األهَ ات الم لويََة ،وكََان
يقول ف هْا المجال فاستشك ف أمك الْين ي افون هللاف ،ولْل
قكك يع مقتل أيَ عييَ يََن مسََعو قاوَ الجََيف المتوجَ إلََى
حكب فاكم ،أن ي ع أمك قيا ْلَ الجََيف إلََى سََع يََن أيَ
وقاص ألن أهل لهْه المهمة من وجهة نظك الصحاية آنْا ص.)53
كما أن اإماا عليا  كان يلة حيات يق ا ا ستشاك قيل
تولي ال الفة لمن ي ليها ،وقاا يع تولي ال الفة يت ييق مي أ
الشوك و لب من جمي الو ف عه ه العمل يهاص.)54
وينيغ أن يتمت المستشاكون يصفا ع ي ف مقَ متها
م افة هللا  ،وت ييق شكيعت ف العيا ا والمعامال  ،وأن يكونوا
مََن أهََل الََكأي ،والعلََا ،والعقََل ،والََ ين ،واألمانََة ،والفقََ ،
والتجكيََة ،ومََن ي صََ مََن األمََك المستشََاك فيََ مََا ي ََص
المستشََيك ينََاف أو نيََا ف َ العيََا ا والمعََامال  ،ولََْل حَ
اإماا عل  ف الكتاب الموج من إلى عامل ف مصك يع
سما الْين يتعين علي استشاكتها ومشاوكتها :ف ت لن ي ََيال
ف مشوكت يع ل ي عن الحق ويع الفقك ،و جيانا يبََعف
عن األموك ،و حكيصا يزين ل الشك ف الجََوك ،فَإن الي ََل،
والجين ،والحكص ،كاوز شتى يجمعها سو الظن ياهللفص.)55
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ويظهك من ال كاسة الموبوعية لمفاوبََا الح يييََة أن
الكسَََول محمَ َ ا  وهَََو كوَََيم فكيَََق التفَََاو فَ َ تلَ َ
المفاوبا ق استشاك الْين كانوا مع أكثك من مََك  ،ولََا تقََت
مشوكت عن ح و الكجال ،يََل استشََاك النسََا  ،وأ ََْ يََكأي ِأا
سلمة ف الميا ك يحلََق نفسَ حََين كفَ الََْين كََانوا معَ أن
ينحََكوا ويحلقََوا يعَ أن تََا ا نتهََا مََن كتايََة عق َ صََلح تلَ
المفاوبا  ،ك ا أن لب منها ثالث مكا أن يفعلوا كمََا فعََل
لكنها أصكوا على ع ا تنفيْ ما لي منها ،ولْل ْهب الكسول
محم  إلى أا سلمة فْكك لها األمك ،فقال ل فيََا كسََول هللا!
لها أمََك عظََيا ممََا أ لَ علََى نفسَ مََن
تكلمها؛ فإنها ق
المشقة ف أمََك الصََلح وكجََوعها يغيََك فََتح ،فََا كج و تكلََا
واح اال منها كلمََة ،وأنحََك يَ نت وا ع حالقَ ليحلقَ ف .ف ََكج
منها وفعل يكأيها ،فلما كأ الصحاية ْلَ قََاموا فنحََكوا وجعََل
يعبها يحلق يعبا ال حتى كا يعبََها يقتََل يعبَا ال مَاَ ...فحلََق
كجال وقصك آ كون .وقال يع ْل فيكحا هللا المحلقََينف ،قََالوا
فوالمقصكينف .فقال الكسول محم  فيكحا هللا المحلقينف قََالوا
فوالمقصكينف قال فوالمقصكينف .قالوا فيا كسول هللا لا ظاهك
التكحا للمحلقين ون المقصكينف ،قال فألنها لا يشكوافص.)56
وج يك ْككه أن هْه الحا ثة تسك أمكين ف اية األهمية
همََا :أن الكسََول محم َ ا  كََان يستشََيك اآل ََكين ف َ جمي َ
الت يتعين علي فيها ا ستشَاك  ،وانَ استشََاك أا سََلمة
الحا
ليعلن للجمي أن المكأ ف اإسالا تحظى يمنزلة ومكانة كفيعََة،
وأن اإسالا يي سها حقوقها كما ي ع ويكوج أع ا اإسالا.
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تاسعا :تحديد األطراف المساندة للمتفاوض
ينيغ َ للمتفََاو تح ي َ األ ََكات المسََان ل َ ومق َ اك
ال عا الْي يمكن أن تق م لَ فَ مفاوبََات مَ اآل ََكين ،وقَ
است اع الكسول محم  أن يحَ موقََت األعََكاب حََين أعلَن
عن قكاكه يالْهاب إلى العمك ف ْي القع من السََنة السا سََة
للهجك  ،فق ع العكب من حول ومََن أهََل اليََوا ي لل ََكوج
مع  ،ولكن الكثيك منها أي أ علي ولَا ي كج منها مع إ القليََل
وفا من تعك مصالحها لل ك ،اصة يع أن عكفوا أن أهل
مكََة سََوت يمنعََون الكسََول محمََ ا  مََن الوصََول إليهََا،
ويقاتلون  ،واعتق وا أن ْل سوت يس ي إلى عواقب و يمة علََى
نََاوا فيهََا ومملََو يالم ََا ك
مصالحها مََن م ََا ك كحلََة
والكواكث ،ولْل قككوا ا عتْاك عن ال كوج م الكسول محم
سَيَقُو ُل لََ َ
 ،وق كشت َ  حقيقة مواقفها هْا فَ قولَ َ 
ب َ
شغَلَتنَا أَم َوالُنَا َوأَهلُونَا فَاستَغ ِفك لَنَا َيقُولَُونَ
ال ُم َ لفُونَ مِنَ األَع َكا ِ
م فِ قُلُويِ ِها قُل فَ َمن يَم ِل ُ لَ ُكا مِنَ َِ َ
شَيوا ال إِن أَ َكا َ
يِأَل ِسنَتِ ِها َما لَي َ
َ ِي َما تَع َملُونَ َ ِييكاال َيل َ
ظنَنتُا
ِي ُكا َ
بكاال أَو أَ َكا َ ِي ُكا نَفعا ال َيل َكانَ ُ
سو ُل َوال ُمس ِمنُونَ ِإلَى أَه ِلي ِها أَيََ اال َو ُز ِيَنَ َْ ِلَ َ ِفَ
ب الك ُ
أَن لَن يَنقَ ِل َ
ظنَنتُا َ
قُلُويِ ُكا َو َ
ظن السو ِ َو ُكنتُا قَوما ال يُوكاالص.)57
ويظهََك ممََا تق َ ا أن مفاوبََا صََلح الح يييََة أتاح َ
تياك يصََنفها
للكسول محم  إ باع األ كات المسان ل
حسب عمق إيمانها ياإسالا وتمسََكها يَ واسََتع ا ها للتبََحية
مََن أجل َ  ،وق َ كسََب ف َ ا تيََاك ق ََاع يسََتهان ي َ مََن
المسََلمين آنََْا  ،ولََا يقََت األمََك عن َ ْا وإنمََا امت َ ا تيََاك
الكسول  نبيا وتماس المسلمين إلََى أولوَ الََْين شََه وا
مع صلح الح ييية حََين أظهََك المحلقََين مََنها علََى المقصََكين
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ألنها لا يشكوا حين كف الْين كََانوا معَ أن ينحََكوا ويحلقََوا
يع أن تا ا نتها من كتاية عق صلح تل المفاوبا  ،ك ا أنَ
لب منها ثالث مكا أن يفعلوا كما فعل لكنها أصكوا على ع ا
تنفيْ ما لي منها.

ااشرا :تعرية اآلخر أمام األطراف المساندة له
تساع يكاعة المتفاو وحكمت ف تعكية ال كت اآل ك
وتكشََت التناقبََا فََ مواقفََ أمََاا أتياعََ وأمََاا األ ََكات
المسان ل  ،وق تمكن الكسول محم  مََن تعكيََة قََكيف أمََاا
األ كات المسان لها عن ما أعلن ان متوج سلميا ال إلى مكة أل ا
العمك كأي عكي آ كص.)58
ويظهك من كاسة مفاوبا الح ييية أن الكسول محمَ ا
 أعلن ف كوج من الم ينة أن يكي تعظيا الييَ وال ََوات
ي  ،ولْا أحكا يالعمك من ْي الحليفة وقل ه ي وأشعكه ،ومهمََا
استكيك قكيف ف كف حق المسلمين ف قص اليي الحََكاا،
فالعكب عامة تنكك الص عن اليي لمن قص ه ،وف يع حلفا
قكيف و أتياعها متألهون يستعظمون ك من أشََعك الهَ ي وقلَ ه،
وق يعث قكيف الحليم ين علقمة الكنان صسََي األحََاييف) إلََى
الكسول محم  ليتعكت من على أه اف من المج إلى مكة،
وق َ تأك َ ل َ أن الكسََول محم َ ا  جََا قاص َ ا اليي َ الحََكاا
معتمكا يع أن شه اله ي المقل  ،وق أوبح ْل لقكيف لكنهََا
كفب َ أن تص َ ق وأصََك علََى مهاجمََة الكسََول محم َ 
والْين مع  ،فغبب الحلََيم ،وقََال فيََا معشََك قََكيف! وهللا مََا
معظما ال لَ ؟ والََْي
على هْا حالفناكا! أيُص عن يي هللا من جا
ِ
نفم الحليم يي ه! لت لن يين محم ويين مََا جََا لَ أو ألنفََكن
ياألحاييف نفك كجل واح ف .وهكْا تمكن الكسول محم  مََن
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كشََت وتعكيََة موقََت قََكيف وإحكاجهََا أمََاا القياوََل العكييََة
المسََان لهََا ونجََح ف َ لََق أجََوا المنََافك وا ََتالت يََين
صوم وتل واح من آليا الت ي إبعات ال كت اآل ك
ف المفاوبا  ،وف الوق ْات أع ى لهْا اإحكاج أثكه األكيك
ع لََى المسََتو السياسََ عنََ ما عََا القياوََل العكييََة لل ََكوج
مع ص.)59

حادي اشر :خفض مستوى التضحيات
وكا هامََا فََ تحقيََق أفبََل
تلعََب كفََا المتفََاو
اإنجازا يأقل التبحيا الما ية والمعنوية ،وق تمكن الكسََول
محم  من الل مكونت  ،و لقَ الكََكيا السََمح ،وكفا تَ فَ
التفاو أن يحصَ أفبََل النتََاوج مََن مفاوبََات فَ الح يييََة
وينتصك على قََكيف ون حََكب ،وهََو أمََك كََان و يََزال مََن
المتعْك على الوع الي وي بيق األفق استيعاي وهو الْي يسمن
أن النصََك يمكََن أن يتحقََق إ يََالحكب يغََ النظََك عََن
ال ساوك الما ية والمعنوية الت تصيب جمي األ كات المتحاكية.
لق كان الكسول محم  يعظا ما حكا هللا ،ويتحو فَ
أموكه ،ويأ ْ ياألسََياب المشََكوعة يحكمََة ،ويجََنح للسََالا مََن
أجل ف التبََحيا  ،عمََال يقولَ تعََالى َ و ِإن َجن َُحَوا ِللسَل ِا
علَى َِ إِن ُ ه َُو الس ِمي ُ العَ ِلَي ُاص ،)60ولََْا نجَ ه
فَاجنَح لَ َها َوت ََوكل َ
ف صلح الح ييية يُصل يأصحاي صال ال وت ف عسفان حين
يلغ قََكب يََل المشََككين منَ وسََل كيقَا ال وعََك عيََك ثنيََة
المكاك صمهي الح ييية) ليتفا ا شََتيا مَ المشََككين ويحقََن
ال ما يين ويين قكيف ،متحسكاال على أكل الحكب لها ،وق عيََك
عن ْل قاوال فيا ويح قكيف! لق أكلتها الحََكب؛ مََاْا علََيها لََو
ل وا يين ويين ساوك النام؟ فإن أصايون كان الْي أكا وا ،وإن
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أظهكن هللا عليها لوا ف اإسالا وها وافكونف ،وقال فوالْي
نفس يي ه يسألونن صيعن قكيشاال) ة يعظمون فيها حكمََا
هللا إ أع يتها إياهاف.
ويظهك من مفوبا صلح الح ييية أن الكسول محم ا 
تمكن من فتح مكة ون حكب يين ويََين قََكيف تلحََق يََال كفين
أبََكاكا ما يََة ومعنويََة جسََيمة ،ومََن نافلََة القََول أن الََوع
الي وي كان وما يزال أعجز مََن أن يسََتوعب هََْا المََنهج الََْي
يشََك ي َ الكسََول محم َ  والََْي يقََوا علََى أسََام أن العقََل
اإنسان يإمكانَ إيجََا معالجََا كاوعََة للمشََكال مهمََا كانَ
معقَ  ،وإنهََا النزاعََا ون حََكوب ياسََت اا أسََاليب سََلمية
مت وك  ،ويسك ما تق ا المشقة الكييك الت تحملها الكسول محم
 ف َ إقنََاع النََام آنََْا يبََكوك الت ل َ عََن التعصََب فَ
الجوانب الشكلية يك البكوكية ،وتمكن من تيليغ الكسالة التَ
كلفها يها هللا تعالى إلى النام كافةص.)61

ثاني اشر :الثقة المتبادلة بين فريق التفاوض
تكشت كاسة مفاوبََا الح يييََة عََن وجََو ثقََة عاليََة
وصََكاحة متناهيََة يََين الكسََول محمََ  وهََو كوََيم فكيََق
التفاو وأعبا فكيق  .وحسينا أن نْكك أن الكسول محم ا 
علا أن قكيشا فزعَ مََن نزولَ فَ الح يييََة ،فأحََب أن ييعََث
إليها كجال ي يََكها عََن الهَ ت مََن ق ومَ إلََى الييَ العتيََق،
ولْل عا عمك  ليقوا يهْه المهمة ،ولكََن عمََك  فقََال يََا
كسول هللا ليم ل يمكة أح من ين ع ي ين كعََب يغبََب لَ
إن أوْي  ،فأكسل عثمان لييلغها ما أك فََإن عشََيكت هنَا ف،
وق اقتن الكسول محم  يما قال عمك  وأ ْ ي ان القا من
صكاحة عمك  المتناهية والثقة العالية المتيا لََة يينهمََا ،ولََْل
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عا الكسََول محمَ  عثمََان  وكلفَ يالََْهاب إلََى قََكيف،
وقال ل فأ يكها أنا لا نأ لقتال وإنما جونا عماكا ،وا عهََا إلََى
اإسالاف ،وأمََكه أن يََأت كجََا يمكََة مََسمنين ونسََا مسمنََا
فييشكها أن هللا  مظهك ين .

ثالث اشر :االستعانة باآلخرين
يتعين على المتفََاو المََاهك ا سََتعانة يََاآل كين حتََى
وان كََانوا علََى يََك منهج َ وميا و َ مََن أج َل تحقيََق أه اف َ
شكي ة أن تتكتب على تل ا ستعانة التزاما ت ََالت منهجَ
وميا و  ،وق أ ْ الكسول محمَ  يهََْا الََنهج فَ مفاوبََا
الح ييية عن ما استعان يالمشككين ،ولْل استعمل يشك ال زاعَ
عينا َ على المشككين ،وهو لا يسلا يع .
ويقََول ايََن القََيا الجوزيََة معلقََا علََى هََْه الحا ثََة فإن
ا ستعانة يالمشك المأمون ف الجهََا جََاوز عنَ الحاجََة؛ ألن
يشك ال زاع كان كافكاال إْ ْا  ،وفيَ مََن المصََلحة أنَ أقََكب
إلى ا تال يالع و ،وأ ْه أ ياكها ،ويسك هْا جواز استنصََام
يع َ المعاهََ ين أهََل الْمََة إْا ل َ القََكاون علََى نصََحها،
وشه التجكية يإيثاكها أهل اإسالا على يكها ،ولو كانوا من
أهل ينها ،ويستفا من  ،وجواز استنصام الع و اسََتظهاكاال علََى
يكه و يع ْل من موا الكفاك و موا أع ا هللا ،يََل مََن
قييل است امها وتقليل شوكة جمعها ،وإْكا يعبََها ييعَ .
وتسكََ مفاوبََا الح يييََة أن المشََككين وأهََل اليََ ع
والفجوك واليغا والظلمة إْا ليوا أمكاال يعظمون فيَ حكمَةال مََن
حكما هللا  أجييََوا إليَ وأُع ََوه وأعينََوا عليَ  ،وإن منعََوا
يكه ،في عانون علََى مََا فيَ تعظََيا حكمََا هللا علََى كفََكها
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ويغيها ،ويمنعون مما سو ْل  ،فكل من التمم المعاونََة علََى
محيوب هلل  مك ل أجيََب إلََى ْلَ كاونَا ال مََن كََان مََا لََا
يتكتب على ْل المحيوب مََيغ هلل  أعظََا منَ  ،وهََْا مََن
أ ق المواب وأصعيها وأشقها على النفومص.)62

رابع اشر :مراجعة الذات
يتفق الجمي أن من حَق كََل إنسََان إن يجتهَ فَ كأيَ
ويعتنق ما يشا من األفكََاك شََكي ة أن يكََون ْلَ علََى أسََام
احتكاا الكأي و الكأي اآل ك وف إ اك شكيعة هللا  ،واإيمََان
يأن اجتها ه ليم يالبََكوك أن يكََون هََو الحََق والصََواب فقَ
يكََون الح َق م َ م الفي َ  ،ولََْا ينيغ َ أ يشََت علََى يََكه إن
الفوه الكأي ،إنما علي تو الموبوعية فَ آكاوَ وفَ آكا
اآل كين ،و أن يكون شجاعا للت ل عََن آكاوَ إْا مََا وجَ أنهََا
يك قيقة ،فليس القو يالمعاكبة أي اال ،و أن قيََول آكا اآل ََك
يعن البعت أو الهزيمة.
ويظهََك مََن كاسََة الحقََاوق المتاحََة عََن مفاوبََا
الح ييية أن عمك ين ال اب  استفزت الشََكو التَ وبََعها
ممثل قكيف ف تل المفاوبا فعاكبها يقََو يََك منَ علََى
اإسالا ،وكان يعتق يان الموافقة على تل الشكو تع تناز
يك تلحق ياإسالا والمسلمين أبكاكا يالغََة ،ولكنَ يعَ أن
ساول أيا يكك  وساول الكسول محم  تيين ل أن ال يَك فيمََا
ا تاكه هللا لكسول ولْل عا إلى نفسَ يسنيهََا و ََات أن يلحقَ
ش من اإثا ،فعو عََن ْلَ يعمََل الصََالحا  ،ويسكَ هََْا
قول ففما زل أصوا وأتص ق ،وأعتق من الََْي صََنع م افََة
كالم الْي تكلم ي يوموْ ،حتى كجو أن يكون يكاف ليكفك
عمََا سََلت منَ فَ ْل َ  ،وأ ك هََو و يََكه مََن الصََحاية أن
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التنازل إْا حقق مكاسب عليا فهو السياسة الشكعية والسنة النيوية
الت ينيغ أن تقتفى وأن الغيك ينيغ أن تكون فَ مكانهََا وفَ
ح و ها.
ويسك ما تق ا بكوك مكاجعة الْا لكل ما يص ك عنها
من قول وفعل يصوك مستمك من اجل تقويمها ،ويقول عمك يََن
ال ََاب  ف َ هََْا الص َ فحاسََيوا أنفسََكا قيََل أن تحاسََيوا
وزنوا أعمالكا قيل أن تََوزن علََيكاف .ويتعََين علََى مََن يقتََكت
أ أن يعتْك ويستغفك ،و يعو كتكاب الْي وقَ فيَ مََك
أ ك  ،ويعمل ما يكاه مكفكا أل او .

خامس اشر :حسن الظن بمن ال يعهد منه السوء
يظهك من السيك النيوية الع ك للكسول  أن كان يككه
ال يك والتشاسا ويميل إلى التفاسل إيمانا من يََان التفََاسل يشََحْ
الهما وي ف ياتجاه الت وك ف أ ا العيََا ا والمعََامال وتنميََة
العالقا يين األفكا  ،ولْل قال للصحاية الْين مع ف الح يييََة
عن ما جا موف قكيف سهيل متفاوال فسهل أمََككاف ،وقولَ فَ
حسن الظن يمن يعه من السو فما أل القصوا صالقصوا
كاحلة الكسول محم  )وما ْل لها ي لق ،ولكن حيسََها حََايم
الفيلف.
ويسك علما المسلمين جواز الحكا على الش يما عكت
من عا ت  ،وإن جاز أن ي كأ علي يََكه ،فََإْا وقَ مََن شَ ص
هفو يعه من مثلها ينسب إليها ،ويك على من نسي إليهََا،
ومعْك من نسي إليها ممن يعكت صََوك حالَ عمََال يقاعَ
فالتمم أل ي عْكاف.
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إن األ ْ يحسن الظن يعنَ التغفيََل إنمََا إقالََة لعثََك
العاثك ،وتغليب لل يََك والمحاسََن علََى الشََك والقيََاوح ،ألنَ لََو
أُسق كل واح ي أ وقَ فيَ لمََا يقَ أحَ ٌ صََالحا ال لالعتيََاك،
ولْل يقول الكسول محمَ  فكلكََا ََاسون و يََك ال ََاوين
التوايونف ،وعلي يَ أن يكََون حسََن الظََن أصَالال كاسَ ا ال فَ
جمي العالقا والمعامال ومنها المفاوبََا يَ مََن محاولََة
إسقا اآل ك ف األ ا أو وتصي أ او .
سادس اشر :إاالن النجاحات التي تتحقق من المفاوضات
يتعين على المتفاو هتم ن فنجضحممض فتم يحققهممض مممن
مفاوبات م اآل ََكين والتََكويج لهََا فَ بََو حملََة إعالميََة
مع يصوك قيقة يه ت تعزيز الثقة ف نفوم أصحاي و نفوم
الََْين
األ كات المسان ل  ،وف الوق ْاتَ يََك علََى تقََو
يشََككون يكفا ت َ ف َ المفاوبََا  ،ويزعََزع ثقََة اآل ََك وثقََة
األ كات المسان ل  ،شكي ة أن تكون النجاحا المتحققة حقيقية
و يس اآل كين ال عن يصحتها.
وتأسيسا على ما تق ا قكأ الكسول محم  سوك الفََتح
على النام عن ما نزل وهو على كاحلت لييلغها يها ون إي ََا
ولا ينتظك حتى يتوقت الككب لالستكاحة أو لحين الوصََول إلََى
الم ينة ألنها أعلن نجاح ف تلَ المفاوبََا ويشََك ييََزو
مكحلة ج ي ف مسيك اإسالا وآفاقهََا فَ المسََتقيل ،وقَ قَال
للْين كانوا مع آنْا فلق أُنزل عل الليلة سوك أحب إل مََن
ال َ نيا ومََا فيهََاف ،وكََان نََزول تل َ السََوك يمثايََة ك صََكيح
المشََككين يجَ اك الكسََول محمَ  فَ
ووابح علََى تقََو
ص)63
مفاوبا الح ييية .
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سابع اشر :توظيف الفرص المتاحة بكفاءة
توفك الييوة الت يتا فيها التفََاو مع يََا فيهََا الكثيََك
من التح يا والفكص ،ولْل يتعين على المتفاو المََاهك أن
يع الع لمواجهة التح يا وتوظيت الفكص يكفا عاليََة مََن
أجل تحقيََق األهَ ات الم لويََة ،ويسكَ هََْا أن لََيم المهََا أن
تتوفك الفكصة الم لوية لتحقيق األه ات إنما كيفية توظيت هََْه
الفكصة يكفا .
ويظهََك مََن كاسََة مع يََا مفاوبََا الح يييََة أن
الكسول محم ا  ق تمكن مََن توظيََت الفكصََة الكاوعََة التَ
وفكتها ل والت تتمثََل يعقَ ه نََة يََين المسََلمين وقََكيف لمَ
عشك سنوا ومن حكا الصلح أن هََْه اله نََة كانَ مََن أعظََا
الفتوم ،فق أمن النام يعبها يعباال ،وا تل المسلمون يالكفََاك
ويا سوها يال عو  ،وأسمعوها القكآن ،وناظكوها علََى اإسََالا
جهََك آمنََين ،وظهََك مََن كََان م تل َا ال ياإسََالا ،ولََا يجعََل
الكسول محم  نجاح ف الح ييية ليقت عنَ حَ و اعتََكات
قكيف يالمسلمين كقو كيك فحسب يل تع ْل إلََى ََولها
و يََكها ف َ اإسََالا وتمكََن مََن نشََك اإسََالا ف َ مكََة
والم ينة وف اكجهماص.)64
وجََ يك ْكََكه أن األفََكا يمكََن تصََنيفها فََ أكيََ
مجموعََا مََن حيََث التعامََل مََ الفََكص opportunities
كََاآلت  :تبََا المجموعََة األولََى أفََكا ا تتََوفك لهََا الفََكص
الم لويََة للنجََام وهََس هََا أصََحاب الحََظ السََيئ ،وتتََألت
المجموعة الثانية من أفكا تتوفك لها الفََكص الم لويََة لتحقيََق
النجام ولكََنها يحسََنون اسََتثماكها وتوظيفهََا فَ المجََا
الت تحقق أه افها ،وتتكون المجموعة الثالثة مََن األفََكا الََْين
تتوفك لها الفكصة الم لوية للنجام ويحسنون توظيفها ف تحقيق
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أه افها ،أما المجموعََة الكايعََة فتبََا األفَكا الََْين ينتظََكون
الفكص.
ويالحظ أن ال ول المتنامية تتميز ين ك الفكص المتاحََة
فيها لألفكا  ،واألسوأ من ْل أن أ لب األفكا فيهََا يحسََنون
استثماك الفكص المتاحة لها ألسََياب ع يَ  ،يينمََا تََوفك الَ ول
المتق مة الع ي من الفكص ألفكا ها إبافة إلى ْل فإن أفكا هََا
يحسنون توظيت الفكص المتاحة لها ويع هََْا مََن أهََا أسََياب
است امة الت وك ف تل ال ول.
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الخاتمة

علَينَا إِصكاال
َكينَا ت ُ َسا ِ ْنَا إِن نَ ِسينَا أَو أَ َأنَا َكينَا َو تَح ِمل َ
علَى الِْينَ ِمن قَي ِلنَا َكينَا َو ت ُ َح ِملنَا َما
َاقَةَ لَنَا ِي ِ
َك َما َح َملتَ ُ َ
علَى القَو ِا
عنا َوا ِفك لَنَا َواك َحمنَا أَن َ َمو نَا فَان ُ
َواع ُ
صكنَا َ
ت َ
ال َكا ِف ِكينَ
اليقك 286:
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