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ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺣررﻳن :ﻣﺎ ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ رأي أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻔﺎوض؟ ﻳﻘوﻝ

ﻓوﻛس إﻧﻪ ﻗد ﺣﺎن اﻟوﻗت ﻛﻲ ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن
اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺧطر ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻝ اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن أو أﺳﺎﺗذﺗﻬم .وﺗﺷﻣﻝ

اﻫر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،وﻓﻬم أﻓﺿﻝ ﻻﺳﺗﻌﺻﺎء ﺑﻌض اﻟﻧزاﻋﺎت ،وﻧﻘﻝ
ﻫذﻩ اﻟظو ُ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺳﻳﺎﻗﺎت ﻣﺣددة ﺑﻣﻛﺎن ،ﻣﺛﻝ ،ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى ،اﻟﺗﻔﺎوض

ﺑﺷﺄن اﻟرﻫﺎﺋن إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎم .وﺗﺛﺑت ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﻣﺟﺗﻣﻌ ًﺔ أﻧﻪ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم إﻗ اررﻧﺎ ﺑذﻟك ،ﻧﻣﻠك إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺗﺿﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﻳر

اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑداﻳﺔ اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ.

ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠم أﺻوﻝ اﻟﺗدرﻳس اﻟﺗﻘﻠﻳدي ،اﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺎ
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ووﺳﻳﻠﺔ .وﺑﻐض اﻟﻧظر
ﻋن ﺑﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ،ﻳﻠﻘﱠن اﻟطﻼب ﺣﺎﻟﻳﺎ أن اﻟﺗﺣدي اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟذي

ﻳواﺟﻪ اﻟﻣﻔﺎوض ﻫو ﺗﻌﻠم ﻛﻳﻔﻳﺔ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ

ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ و/أو ﺧﻠق ﻗﻳﻣﺔ ﻗﺻوى ﺗﻠﺑﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎوض )أو
وﺗﺷرع ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر ،أﻣﺎم اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن ،أﺑواب
ﻣو ّﻛﻠﻪ( اﻟذاﺗﻳﺔ.
ّ
ٍ
ﻋﺎﻟم ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﺗطوﻳر أدوات اﻟﺗﺷﺧﻳص ،واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﻧﺑؤ.
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 ،(1999واﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

وﻫوﺑﺎ

Houba

 ،(2002واﻟﻣزﻳد،

وﺳﺗﻛون ﻣواﺿﻳﻊ دراﺳﺗﻧﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق ﻓﻬم أﻓﺿﻝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

ﺗﻔﻛﻳرﻧﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وطرﻳﻘﺔ ﺗﻔﻛﻳر ﻧظ ارﺋﻧﺎ؛ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ "ﻟﻌب" ﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن ،وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿﻝ ﻟﻧﺎ وﻟﻌﻣﻼﺋﻧﺎ .إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر إطﺎ ار ﻣﻔﻳدا ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧظﻳم ﺗدرﻳس
اﻟﺗﻔﺎوض .وﻳﻘوم ﻋﻠم أﺻوﻝ اﻟﺗدرﻳس أي اﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ.

وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﺗﻣﺿﻳﺔ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻊ ﺑﻌض أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻧظرﻳن واﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ
ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻬوﻝ إزاء ﻣﻘدار ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ .إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻔﺎوض ،1طﺑﻌت ﻓ ﱠﻲ
اً

ﺷﻌور
ًا
ﻋﻠﻲ ،ﺑﻌد ﺗﻣﺿﻳﺗﻲ ﻟﺗﻠك اﻷﻳﺎم اﻷرﺑﻌﺔ،
إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد اﺳﺗﺣوذ ّ
ﻣﻠﺣﺎ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻻ ﻧزاﻝ ﻧﻔﺗﻘر إﻟﻰ أﻣر ﻫﺎم ﺟدا .وﺳﻳﺗﻣﺣور ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣن
ّ
ﻧﻘﺎﺷﻧﺎ ﺣوﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟراﻫن ﺧﺎﺻﺗﻧﺎ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺻﻘﻝ اﻹﻳﺻﺎﻝ
اﻟﺗدرﻳﺳﻲ ﻟﻬذا اﻟﻛم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف .ﻏﻳر أﻧﻧﻲ ﺳﻣﻌت أﺻوات أﺧرى

ﻣﺗﻔرﻗﺔ ،ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﺗطورات اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗدرﻳﺳﻧﺎ ،ﻫﻲ ﻣن ﺑﻳن
ّ
أﻣور أﺧرى ،ﺗؤﻛد ﻣﺎ ﺑرﻫﻧﻪ ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺎوض طواﻝ ﺳﻧوات ﻋدﻳدة:
أﻻ وﻫو أن إطﺎرﻧﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ دراﺳﺔ وﺗدرﻳس اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﺣدود ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻔرطٕ .2واﻧﻲ ﻷﺗﻔق ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧﻘد وأؤ ّﻛد ،ﻋﺑر اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺎ ،إﻟﻰ أﻧﻧﺎ ﺿﺣﺎﻳﺎ ﻋﻣﺎﻧﺎ ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺻود )ﺳﺎﻳﻣوﻧز

ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ
 Simonsوﺷﺎﺑرﻳس  .(1999 Chabrisوأﺷﻳر ﻛذﻟك إﻟﻰ أﻧﻪ ّ
ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗدرﻳس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﺗﻘر ﺑﻬذﻩ اﻟﺣدود،
وﺗوﺳﻊ إطﺎرﻧﺎ ﺑﻬدف إدراج ﻧﻣﺎذج إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻳﺢ ﻓﻬم اﻷﺷﺧﺎص وﻛﻳﻔﻳﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم.

وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ،ﺗدﻝ ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗزاﻳد
ﻟﻠﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻓﻬم
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎوز اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ّ
ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠطرق اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻘﻲ ﻋﺑرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺎوﺿون اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺳﻳﺎﻗﺎﺗﻬم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن طرﻳﻘﺔ ﺗﺻورﻧﺎ
ﻟـ"ﻋﻣﻠﻳﺔ" اﻟﺗﻔﺎوض ﺗﺣد ﻣ ّﻣﺎ ﻧﺣن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣﻧﻬﺎ .وﻗد ﻳﻔﺗﺢ
ﺗﺻور ﻣﺧﺗﻠف ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ آﻓﺎﻗﺎ ﺟدﻳدة ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻔﺎوض وﺗدرﻳﺳﻪ .وﺳوف
ّ
ًّ
أﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻛﻼ ﺑدورﻫﺎ.
ﺧﺑرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎوض
اﻟوﺿﻌﻳﺎت .وﻣﻊ ذﻟك،
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﻔﺎوﺿون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن
ّ
ﺣد أﺑﻌد ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺎوض
ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،ﺑﺗوﺳﻳﻊ إﻟﻰ ّ
ﻟﻠﻧظر ،ﺑطرﻳﻘﺔ أﻛﺛر ﻋﻣدا ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدى اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺗﺗطﻠب أﺳﺎﻟﻳب ﺟدﻳدة ﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ .وﻫﻧﺎ ﺗﺑرز
اﻟظواﻫر اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

اﻟﻌوﻟﻣﺔ

ﻟﻘد ﺳﺎﻓر اﻟﺗﺟﺎر واﻟﻣﺳﺗﻛﺷﻔون وﻓﺎوﺿوا ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔً ،ﻋﻠﻰ ﻣر

أن
اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺦ )ﺷﻣﻌون -ﻧﻳﻛوﻻ  .(2007ﺑﻳد ّ
ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺳﻔر ،وظﻬور ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ،واﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻷﺳواق اﻟﻌﺎﺑرة

ﻟﻸوطﺎن ،ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
اﻷﺧﻳرة ،ﺟﻌﻠت اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﻣ اًر ﻣﺄﻟوﻓﺎً ،إن ﻟم ﻧﻘﻝ أﻣ ار
دﻧﻳوﻳﺎً ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد .وﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻧﺎدار ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ ﻋﺷرﻳن ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻘد

أﺻﺑﺢ أﻣ ار ﻟﻳس ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣق اﻟذﻛر أن ﻳﻔﺎوض اﻟﻣﺣﺎﻣون أو رﺟﺎﻝ
اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻳﻧﻳﺎﺑوﻟﻳس ﺑﺷﻛﻝ روﺗﻳﻧﻲ ﻣﻊ ﻧظراﺋﻬم ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻐﺎﻟورو ،ﺑﻛﻳن،

ﻛﺎراﻛﺎس ،ﺟﺎﻛرﺗﺎ ،ﺟوﻫﺎﻧﺳﺑرغ ،ﻣوﺳﻛو ،ﺳﻳدﻧﻲ أو زﻳورﻳﺦ .ﻓﻘد ﻓﻘدت
"اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ" ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ
اﻟﺟﻐراﻓﻲ أﺻﻐر ﻓﺄﺻﻐر ،ﻳﻐدو ﻣدى ﺗﻌﻘﻳد اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻧﺎ و"اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ" ﺑﻳن
ﻋواﻟﻣﻧﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ.

ﻛم
وﻻ ﺗﻐﻳب ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋن ﺑﺎﻝ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺎوض .وﻗد رّﻛز ّ
ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟدراﺳﺎت ،ﻓﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
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وﺑوﺗﻧﺎم

1993؛ ﻣﻳﻧﻛﻝ -ﻣﻳدوو

Putnam

1997؛ ﻛوﻟب

Gilligan

Kolb

1982؛ ﻛوﻟب

ووﻳﻠﻳﺎﻣز

Williams

 .(2000وﻧﺣن ﻧﻧظر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﺳﺎﻓﺔ

اﻟﺳﻠطﺔ ،واﻟﻔردﻳﺔ ،واﻟذﻛورة ،وﺗﺟﻧب ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن واﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى
اﻟطوﻳﻝ ،ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى ،ﻛﻲ ﻧﻔﻬم ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ .وﻗد وﺿﻌﻧﺎ ﻛذﻟك رﺳوﻣﺎ ﺑﻳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗﺣﺿﻳر ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻧظ ارء ﻣن ﺑﻠدان أﺧرى )ﺳﺎﻻﻛوز

Salacuse

 .(1998وﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت

اﻟﺗﻔﺎوﺿﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻧواﺟﻬﻬﺎ.

وﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر ﻓﻬم ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺟزءاً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض

ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻲ أرى أﻧﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك.
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻗد ﻳﻘوم اﻻﺧﺗﻼف "اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ"

ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

ﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﻗد ﻳﻘوم ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻳﻣﻛن ﻟدراﺳﺔ

اﻟﻌواﻣﻝ "اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ" ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻔﺎوض )ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣددة أو ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ( أن ﺗﻘود إﻟﻰ ﻓﻬم آﻟﺗ ﱢﻲ ﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻧﺎ .وﻗد
ﻳؤدي ﺑﻧﺎ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣﻛم زاﺋف ﻳﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻧﺎ " ﻧﻔﻬم" اﻵن "ﻣن أﻳن ﻳﺄﺗﻲ"
اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ،ﻣﺎ ﻳﻘود إﻟﻰ ﺣﻛم ﺳطﺣﻲ أو رﺑﻣﺎ ﺧﺎطﺊ ﺑﺷﺄن

"اﻵﺧر" .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،إﻧﻧﺎ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﻬم أﻛﺛر ذﻛﺎء ﻟﻠﻬوﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ
واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ وﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض.
وﻗد طرﺣت ﻣﻳﺷﻳﻝ ﻟوﺑﺎرون

LeBaron

 ،Michelleﻣن ﺑﻳن

أﺷﺧﺎص آﺧرﻳن ،أﻓﻛﺎ ار ﺗﺑﺻرﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻋن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬوﻳﺔ اﻷﻋﻣق،

وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻐذﻳﺗﻬﺎ ﻟﻔﻬﻣﻧﺎ ﻟﻠﻧزاع .وﻫﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧون ﺗﺟﺳﻳر
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

Conflicts

 ،Culturalإطﺎر ﻋﻣﻝ ﻣدروس ﻟﻔﻬم أﻧﻔﺳﻧﺎ

وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗواﺻﻝ أﺣدﻧﺎ ﻣﻊ اﻵﺧر ﻋﺑر اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ )ﻟوﺑﺎرون
LeBaron

 .(2003وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﺳﺄﻗﺗرﺣﻪ أدﻧﺎﻩ ،ﻓﺈن اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ

اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت
ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﻘد ﻳﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
ّ
ٕواﻟﻰ ﻣﺎ ﻧطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻵن اﺳم " اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ".
اﻟﻧزاع اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻘد اﻗﺗﺿت اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﺎت اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،أﻳﺿﺎ
طرﻗﺎ ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض .وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،ﺗم
ﻓﻬم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﺎدة ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟدوﻝ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ،واﻟﺻﻳن ،وﻫﻠم ﺟرا( .أﻣﺎ اﻟﻳوم ،ﻓﻘد

ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ

اﻟﺣدود اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ ،ﺑﻧﻔس ﺳﻬوﻟﺔ ﺷﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗد ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺟﻣﺎﻋﺎت ذات ﻫوﻳﺔ ﻣﻌﻘدة
ﺗﺣدًﻳﺎ ﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺗﻠك اﻟدوﻝ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ )راﺳﻣوﺳن
وﻣﺗﻐﻳرة ﺗﺷ ّﻛﻝ ّ

Rasmussen

 .(1997وﻗد ﺗﺣد طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﺑﻼ اﻧﻘطﺎع ،ﻣن
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﻳدي.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻛﺗﺑت دﻳﺎﻧﺎ ﺷﻳﻐﺎس

Chigas

Dianaﻣﺎ ﻳﻠﻲ،

ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﻳﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﺷﺗﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
واﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﻬﺎ اﻷطراف ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺗﻬدد
ﺑﻘﺎءﻫم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ...وﻟﺋن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺑﻘﺎء ،واﻟﺧوف ﻣن "اﻵﺧر" ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻧﺗﺎج
ﺗﺻﻌﻳد اﻟﻧزاع وﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﺟرت اﻟﻧزاع ﺑﺎدئ
ذي ﺑدء ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬدد ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاع .وﻳﺻﺑﺢ اﻟﺗﻔﺎوض أو اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ،
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ اﻟﺳﺑﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻣﺳﺗﺣﻳﻠﻳن ﻓﻲ ظﻝ ﻫذﻩ اﻟظروف
)ﺷﻳﻐﺎس

Chigas

.(124 :2005
طﺑﻳﻌﺔ

وﺗﺟﺳد اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﻬﺎ دﻳﺎﻧﺎ ﺷﻳﻐﺎس
ّ
ﺗطور ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻠﻧزاع
اﻟﻧزاع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﻘدة .وﻗد
ّ
ﺗﺟﺳد ﻛذﻟك اﻷﻣر ّ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﺣﺗﻰ ﻣؤﺧ اًر ،ﺗم ﺗﻠﻘﻳن اﻹطﺎر اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺳﻼم
،Diana Chigas

ﺑﻧظرة " واﻗﻌﻳﺔ" ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،واﻟدور اﻟذي ﻳﺿطﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﻣﻣﺛﻠون
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳون وﻣﺳؤوﻟون آﺧرون ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧزاع ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻷﻣم

)راﺳﻣوﺳن

Rasmussen

 .(1997وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗطورت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات

اﻷﺧﻳرة ،اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﺳم دﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ "اﻟﻣﺳﺎر
اﻟﺛﺎﻧﻲ" ،و"اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻟث" و"اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌددة"( ﻟﺗﺷﻛﻝ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ أﺧرى
ﻟﺻﻧﻊ اﻟﺳﻼم وﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم .وﺗﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺑﻳن
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﻳن اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﻳن واﻟرواد اﻟﻣدﻧﻳﻳن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن وﻛﺑﺎر رﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ

ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗرﺑوﻳﻳن واﻟﻣواطﻧﻳن ﺳواء أﻛﺎﻧوا أﻓرادا أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن
ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﻧ ازﻋﻳﺔ )ﺷﻳﻐﺎس

Chigas

.(2005

وﻓﻲ ﺣﻳن ﻗد ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ﻣزﻳدا ﻣن
اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺗﻘﻠﻳدي ،3ﺗﺗﻳﺢ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن
ﺳﺑﻝ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ .وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ،ﻳزﻳد اﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻓرص إﺟراء ﺣوار ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑﻳن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ
McDonald

)ﺷﻳﻐﺎس

Chigas

2005؛ ﻣﺎﻛدوﻧﺎﻟد

 .(2006ﻳﺑرز ﻫذا اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺟدﻳد ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻔﺎرق

اﻟﻧوﻋﻲ ﺑﻳن اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺗﻘﻠﻳدي )اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺣورﻳﺎً ﺑﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ

ﺗﻔﻛﻳر "ﺟﻳﻠﻧﺎ اﻷوﻝ"( وﺷﻛﻼ ﺣوارًّﻳﺎ أﻛﺛر ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻝ )واﻟذي أﻗﺗرح أن ﻳﺷﻛﻝ

ﺟزءًا ﻣن ﺗطوﻳر ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض وﺗدرﻳﺳﻪ "ﻟﻠﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ"( .وﻳﻌﺗﺑر ﻫذا

اﻟﺗﺣوﻝ ﻣن اﺳﺗﻌﺎرة "اﻟﺗﻔﺎوض" إﻟﻰ "اﻟﺣوار" ﺗﺣوﻻً ﻣﻠﺣوظًﺎ .وﺳﺄﻋود
ﻷﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻻﺣﻘﺎ.

اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﺧﺿم اﻷزﻣﺎت واﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﻟرﻫﺎﺋن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻧزاع اﻟدوﻟﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻔﺎوض أﻳﺿًﺎ اﻛﺗﺳﺎب ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء

واﻟﻣﻣﺎرﺳﻳن اﻟذﻳن ﻳﺗﺣﺗم ﻋﻠﻳﻬم اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﺧﺿم اﻷزﻣﺎت .وﺗﺿم ﻫذﻩ

اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﺣﺗﺟزي اﻟرﻫﺎﺋن ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻳﺎم اﻟﺣواﺟز وﻓﻲ
ﺧﻼﻝ ﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻧﺗﺣﺎر ،ﻣن ﺑﻳن ﺣﺎﻻت أﺧرى )ﻟﻳﻧﺳﻠﻲ
2003؛ ﺳﺗرﻳﻧﺗز

Strentz

Lanceley

 .(2006وﺗﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن

ﺑطراﺋق ﺗﻛون ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻷﺣﻳﺎن ﻣﺗﺻﻠﺑﺔ وﻋﻣﻳﻘﺔ ،ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﻳد
اﻟﻌﻧف اﻟوﺷﻳك،

ﺗم ﻓﻲ
واﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟﺷدﻳدة واﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة .وﻗد ّ

اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﺗطوﻳر ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺗزاﻳدة ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن أﺟﻝ ﻓﻬم اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن
اﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ٕواﻏﻧﺎﺋﻬم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
)أﻧظر ﻓوﻟﺑﻲ  Volpeوﻛﺎﻣﺑرﻳﺎ  ،Cambriaﺣﻧﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ،ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻣﺟﻠد(.

ﻳﺑرﻫن ﻋﺎﻟم واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ أﻧﻪ ﻣن ﺷﺄن ﺣﺎﻻت اﻷزﻣﺎت أن

ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣ ﱢد أﻛﺛر اﻟﺗﺑﺎﺳﺎً وأﺳﺎﺳﻳﺔً أﻻ وﻫو:

اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻧظرات إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم )دوﻛرﺗﻲ

Docherty

 .(2001ﻓﻲ

ﺣد ﻣن
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻳﺗﺟﺎوز ﻋﻣﻝ اﻟﻣﻔﺎوض اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟ ّ
اﻟﻌﺎطﻔﺔ ،ﻟﻳﺗم اﻹﺗﻳﺎن ﺑﺎﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻔوﺿﻰ وﻟﻳﺗم إﻳﺟﺎد أرﺿﻳﺔ
ﺑﺣد ذاﺗﻪ.
ﻣﺷﺗرﻛﺔ .وﻳﻣﻛن أن ﻳﻧطوي ذﻟك ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﻔﺎوض ّ
وﺗﻘدم ﺟﺎﻳن ﺳﻳﻣﻳﻧﺎر دوﻛرﺗﻲ
ﻓﻲ ﻧﺻﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧون

Jayne Seminare Docherty

Learning Lessons From Waco: When the Parties Bring

دروﺳﺎ ﻣن واﻛو :ﻋﻧدﻣﺎ
) Their Gods to the Negotiation Tableﺗﻌﻠم
ً
ﻳﺻطﺣب اﻟﻔرﻗﺎء آﻟﻬﺗﻬم إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت( ،ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻣذﻫﻼً وﻣﻘﻧﻌﺎً

ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﺣوﻝ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺄزﻣﺔ داﻓﻳدﻳﺎن اﻟذي اﻧﺗﻬﻰ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺄﺳﺎوي

4
أن ﻓﻬﻣﺎً ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎً ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
)دوﻛرﺗﻲ  . (2001 Dochertyوﻫﻲ ﺗﺑرﻫن ّ
اﻟﺗﻔﺎوض ﻻ ﻳﻛﺷف اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻷﻋﻣق اﻟﺗﻲ أﺣﺑطت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف

اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑراﻧش داﻓﻳدﻳﺎن
Davidian

 .Branchﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ،ﺗﻘوﻝ دوﻛرﺗﻲ

Docherty

إن

ﺣد ﻗوﻟﻬﺎ " طرﻳﻘﺔ رؤﻳﺔ
اﻟﻧزاع ﺷﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ رؤى اﻟﻌﺎﻟم )أو ،ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻌﺎﻟم"( 5اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻔﻬﻣﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎوﺿون وﻻ ﻳﻌﺎﻟﺟوﻧﻬﺎ .وﻗد ﺟﻌﻠت ﻫذﻩ
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ،وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
إﺣداث ﻛﺎرﺛﺔ إن ﻟم ﺗﻛن ﻫﻲ ﻣن ّأدت إﻟﻳﻬﺎ.

وﻳﻌﺗﺑر ﺗرﻛﻳز دوﻛرﺗﻲ

Docherty

ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺛﻘﻳﻔﻳﺎً .وﻫو

ﻣﻛﻣﻼً ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﺛﻝ ﻛﻳﻔﻳن أﻓروش
ّ
ﻳﻌد ّ
ﻟوﺑﺎرون  Michelle LeBaronوﻳوﺳﻊ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻔﺎوض
Kevin Avruch

وﻣﻳﺷﻳﻝ

آﺧر ﻳﺳﺗﺣق دراﺳ ًﺔ 6أﻋﻣق .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﺗﺻف دوﻛرﺗﻲ
ﻟﻳوﺣﻲ ﺑﻌدا ًا
" Dochertyرؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم" ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﺣدا ﻓﻘط .ﻓﻣﺻطﻠﺢ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻳﻌﻧﻲ
ﻟﻳﺳت رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺷﻳﺋﺎً و ً
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻔﻬوﻣﺎً ﻳﺣﺎوﻝ ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ

اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻛﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻛﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ....

ﻣﺟرد اﺳم ﻳرﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﺷﺗﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﻟﻳﺳت رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم
ّ
ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻳﺗﺣدى اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻔﺋﺎت
اﻹﺟراءات ،ﺑﻝ ﻫﻲ أﻳﺿﺎً
ً

اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﻌﺻرﻳﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ،إن طرﻳﻘﺔ اﻟﻧظرة إﻟﻰ
اﻟﻌﺎﻟم ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺗﺣدى اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﻳن اﻟظواﻫر اﻟﻔردﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻳدرس ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء– ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬم ﻋﻠﻣﺎء

اﻟﻧﻔس واﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻳﺎ ،وﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ وﺧﺑراء
اﻟدراﺳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ -اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم،
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﺗﻧﻘﻳﺣﻬﺎ )دوﻛرﺗﻲ

Docherty

: 2001

.(51-50
أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻓﻲ رؤى اﻟﻌﺎﻟم ﻣوﺟودة ﻓﻲ
ٕواﻧﻲ ﻷﺷﻳر إﻟﻰ ّ
ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎوض أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﺗﺻور .وﻳﺻف و .ﺑﺎرﻧﻳت ﺑﻳرس W.
Pearce
Littlejohn

Barnett

وﺳﺗﻳﻔن و .ﻟﻳﺗﻠﺟون

W.

Stephen

ﺷﻛﻼً ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻧزاع ﻳﺷﺑﻪ ﺑﻣﻛﺎن ﻧزاع رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم

اﻟﻣطروح ﻣن دوﻛرﺗﻲ  .Dochertyوﻳﺻف ﺑﻳرس

Pearce

وﻟﻳﺗﻠﺟون

Littlejohn
Collide

ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ

اﻟﻣﻌﻧونMoral Conflict: When Social Worlds :

)اﻟﻧزاع اﻷﺧﻼﻗﻲ :ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻطدم اﻟﻌواﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ( ،ﻧوﻋﺎً ﻣن

اﻟﻧ ازﻋﺎت ﻳﻣﻛن أن ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺻﺎع اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت )أو أﻋﺿﺎء ﻓﻲ
ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ( ﻟـِ "ﻧظم أﺧﻼﻗﻳﺔ" ﻏﻳر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ )ﺑﻳرس Pearce
وﻟﻳﺗﻠﺟون

Littlejohn

 .(1997وﻳﻌﻧﻳﺎن ﺑذﻟك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻬم

ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ وﺗﺻدر أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺑﺷﺄن اﻹﺟراءات اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ أو ﻏﻳر اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﺑطرق
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺧﺗﻼﻓﺎً ﻋﻣﻳﻘﺎ .وﻫﻣﺎ ﻳﻘدﻣﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔً واﺳﻌﺔً ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺑﻬدف

ﺗوﺿﻳﺢ ﻣوطن ﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻧزاع اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻋﻠﻣﺎً أن

ﻟﻳس ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻣن اﻷزﻣﺎت.

إن ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗﻪ دوﻛرﺗﻲ
وﻓﻲ ﺣﻳن أن ذﻟك ﻗد ﻳﻛون أﻗﻝ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔّ ،
 Dochertyﻣن اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﺧﺿم اﻷزﻣﺎت ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺷﻛﺎﻝ
اﻷﻛﺛر دﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎوﺿون ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻔﺎوض ﺗﺑدو "ﻋﺎدﻳﺔ".
وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ اﻟﻣﻔﺎوﺿون ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗ ازﻳد ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ
وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر أن ﻳواﺟﻬوا ﻧظ ارء ﻳﻔﻬﻣون ﻋﺎﻟﻣﻬم
وﻳﻔﺳروﻧﻪ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ،وﻟرﺑﻣﺎ ﻏﻳر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ وﻏﻳر ﻣرﺋﻳﺔ
ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻷﺣﻳﺎن .ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ ﻣؤﺗﻣرات ﻣﺎﻫوﺟﺎﻧﻳﺔ
أن اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن
ﻣﻊ ﻓرد ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟ ّ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻧﺎ أن ﻧﻔﺗرض ّ
ﺟﻣﻳﻌﻬم ﻳﻔﻛرون ،ﺑﻝ وﻳﻧظﻣون ﻋواﻟﻣﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم
ﻧﺣن وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺎ ﺑذﻟك.

إذا ،ﻣﺎ اﻟذي ﺗﻛﺷف ﻋﻧﻪ ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻧزاع

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﺧﺿم اﻷزﻣﺎت؟ ﺗﺷﻳر اﻟظواﻫر اﻟﺛﻼث إﻟﻰ
ﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟرؤﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم و"ﺻﻧﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ" ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺟرﺑﺔ

اﻟﻣﻔﺎوض ،وﺗﻘوﻝ اﻟﺛﻼث ﺑﺿرورة ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺛﻘﻳف واﻟﺗدرﻳس ﻓﻲ

ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻝ دوﻛرﺗﻲ  ،Dochertyﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻧﺎ ،ﻣن أﺟﻝ
ﺗﺣدﻳد أي رؤﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رؤﻳﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ( ،ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ
إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺷﺧص أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺟﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ] [:ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أو اﻟﺻﺣﻳﺢ )ﻋﻠم اﻟوﺟود(؟ ﻛﻳف ُﻳﻧظﱠم "ﻣﺎ ﻫو
ﻣﻬم )إﻛﺳﻳوﻟوﺟﻳﺎ(؟ ﻛﻳف ﻟﻧﺎ أن
ﺣﻘﻳﻘﻲ" )ﻋﻠم اﻟﻣﻧطق(؟ ﻣﺎ ّ
اﻟﻘﻳم أو اﻟ ّ
ﻧﻌرف ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻷﻣر )ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ(؟ ﻛﻳف ﻟﻲ /ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺻرف )ﻋﻠم

اﻷﺧﻼق(؟ )دوﻛرﺗﻲ

Docherty
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وﻳﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟﺗرﻛﻳز ﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺟﻳﻝ
اﻷوﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم .وﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺷﻛﻝ اﻟطرق اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻓﻬم
أﻓﺿﻝ ﻟﻣﻔﻬوم رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم وﺻﻧﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺟزءاً ﻣن ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺧﺎص
ﺑﺎﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ.

أﺣد ﻧﻣﺎذج اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟدراﺳﺔ "اﻟﺗﻔﺎوض"
ﻣﻠﺢ آﺧر أﻻ وﻫو ّأﻧﻪ:
ﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي دام أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ،ﺷﻌور ّ
أن ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧوﻋﻪ ودﻗﺗﻪ
ﻳﺑدو ّ
وﺗﺑﺻرﻩ إﻟﻰ ﺣد ﻋﻣﻳق ،ﻳﻧﺷﺄ ﻋن ﻗﺎﻋدة إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ واﺣدة .وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى،

اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد اﻟرؤى إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﻧﺧﺗﺑرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ّ

ﻣﺳت أ ّن ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻧﺎﺷﺋﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ،
ﻟﻘد ﻟ ُ
وﻳﺎ ﻟﻠﺳﺧرﻳﺔ ،ﻋن رؤﻳﺔ واﺣدة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم .وﻳﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻓﻲ
ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠد .ﻟذﻟك ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻛون
وﺟﻬﺔ ﻧظري اﻟوﺣﻳدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق) .أﻧظروا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻟوﺑﺎرون
LeBaron

ﻏوﻟد

وﺑﺎﺗﻳ ار ،Patera

Reflective Practice

Negotiating Cultural Baggage ،Gold

اﻟﺗﺄﻣﻠﻳﺔ(؛
)اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ّ

)أﻣﺗﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ((،

ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻘﺗطﻔﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌدد اﻟﺧﺎص اﻟﻣراﻓق ﻟﻣﺟﻠﺔ
Journal

Negotiation

)ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض(.7

وﻗﺑﻝ أن أﺗطرق إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ،أوّد أن
qua
أﺧطو ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﺗﻔﺎوض ﻟﻠﺣظﺔ ﻷﻧﺎﻗش اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻛﻣﻌرﻓﺔ

 ،knowledgeﻷﻧﻧﻲ أﻗﺗرح أن ﻧﺟد ﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﺳﺎﺣﺔ ﻏﻧﻳﺔ أﺧرى ﻟﻠﺑﺣث
واﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﻳن ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ.
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧون
ﺟﻳﻔري ﻧﻳﻠون

Nealon

Searls Giroux

The Theory Toolbox

Jeffrey

)أدوات اﻟﻧظرﻳﺔ( ،ﻳﻘدم

وﺳوزان ﺳﻳرﻟز ﺟﻳرو

Susan

اﻟﺑرﻫﺎن اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣوﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ:

ﻼ
ﻣن أﺟﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓر إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻓﺿ ً
ﻋن أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري وﺟود ﻧوع ﻣن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺷﺄن ﻣﺎ

ﺳﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌرﻓﺔً ،أو ﻣﺎ ﺳﻳﺟري اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﻠﺣﻛم
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﻳدة أو اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ....إن اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ أﻧواﻋﺎً ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن

اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ اﻵراء اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﺑﻝ وﻷﻧﻬﺎ ﻣوﺟودة ﻓﻲ
ﻛﻝ ﻣﻛﺎن وﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن أي ﻣﻛﺎن ،ﺗﻣﻳﻝ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ إﻟﻰ اﻟزواﻝٕ -واذا

ﺟﺎز اﻟﺗﻌﺑﻳر" -داﺧﻝ" اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ .وﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت
أن اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻫﻲ "اﻟﺗﺟرﻳد اﻟوﻫﻣﻲ" اﻟﻣﺎوراﺋﻲ اﻟذي ﻫو ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟوﻗت ﻧوع ﻣن "اﻟﻔطرة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ" اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﻧﻳﻠون
Giroux

Nealon

وﺟﻳرو

] (87-86 : 2003اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﺗرﻛﻳز[.

ﻳﺗطرق ﻧﻳﻠون

Nealon

وﺟﻳرو

Giroux

إﻟﻰ ﻧﻘطﺗﻳن ﺗﺗﺻﻼن

ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض :أوﻻً وﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻝ ﻣﻊ أي ﻣﻌرﻓﺔ

ﺣوﻝ أي ﻣﺟﺎﻝ ،ﺗﺳﺗﻧد ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺣوﻝ اﻟﺗﻔﺎوض إﻟﻰ ﻋواﻣﻝ إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ

ﺗﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻣﺎ ﺳﻳﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌرﻓﺔً وﻣﺎ ﺳﻳﺟري اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ

وﺿﺢ ﺗوﻣﺎس س.
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﻳدة أو اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ اﻟﺗﻔﺎوض .وﻗد ّ
ﻛوﻫن  Thomas S. Kuhnﺟداﻻ ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧون The Structure
of Scientific Revolutions

)ﺑﻧﻳﺔ اﻟﺛورات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ( )ﻛوﻫن .(1996Kuhn

ﺛﺎﻧﻳﺎً ،ﻗد ﺗﻛون إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ إزاء اﻟﺗﻔﺎوض "اﺧﺗﻔت" ﺿﻣن ﻓطرﺗﻧﺎ

اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ّأﻧﻧﺎ ﻻ ﻧدرك ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻧطرﺣﻬﺎ
واﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧ ّﻘﻳﻣﻬﺎ .8ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻫﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﺻﺣﻳﺣﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣد ﻣن ﻗدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻳﻊ ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض،
ﻧﺎﻫﻳك ﻋن إﺟراء ﺗﻐﻳﻳرات ﺟذرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﻧﻣوذج اﻟﺗﻔﺎوض ﺧﺎﺻﺗﻧﺎ.9
ﻓﻣﺎ اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ِ
ﻌﺎﻟم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ؟ ﻳﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﺧﻳﺎرات ﻛﻧﺎﻳﺔ ﻋن
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎ واﺳﺗﻛﺷﺎف ﻧﻣﺎذج أﺧرى

ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻳﺢ ﻓﻬم اﻟﺗﻔﺎوض .وﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﻘﺎﺋم.

ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ،ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘﻳق وﻋﻲ ذاﺗﻲ أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎ ،ودراﺳﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺟدﻳدة واﻟﺣدﻳﺛﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر
ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻧﺎ.

إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻧﺎ اﻟراﻫﻧﺔ
وﻛﻣﺎ ذﻛرت ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻣﻘﺎﻟﺗﻲ ،ﻳﺗم ﻓﻬم ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم
اﻷوﻝ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻓرداﻧﻳﺔ وﻋﻘﻼﻧﻳﺔ .وﻳﻔﺗرض ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣﺳﺑﻘًﺎ ،ﻓﻛرة

أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ،ﺗﻘوم ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻔﺿﻠﻰ داﺧﻝ ﻋﻘﻝ
ّ
اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن أﻧﻔﺳﻬم وﻗﻠﺑﻬم ،أو ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ :ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻔﻛﻳرﻧﺎ؛ اﻟﻔﺧﺎخ واﻟﺣواﺟز اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ؛ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳر؛ وﻫﻠم
ﻣﻘﻳد ﺑﻧظﺎم
ﺟرا .وﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻣﻧظور اﻟﺗﻔﺎوض ﻫذا ﻻ ﻳﻘدر ﺑﺛﻣن ،ﻓﺈﻧﻪ ّ
ﻳﻘﻳد ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﻳدة.
اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣﻧﻪ ،وﻫو ّ
ﻧﻬﺞ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺷﺄن ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺎوض
ﻳﺿم ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﺻورة ﻣﺗزاﻳدة ﻣﻧﺎظﻳر ﺟدﻳدة ﺗرﺑط ﺑﻳن
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﺑﻬدف ﻓﻬم اﻟﻧزاع .وﺗﺟﺳد ﻣﻘﺎﻻت أﺧرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠد ﻫذا
اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺗزاﻳد )أﻧظر ﺑرﻧﺎرد

Finding Common Ground ،Bernard

أرﺿﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ(؛ ﺑراون ،Brown
Perceptions

)إﻳﺟﺎد

Strategies for Addressing Partisan

)اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺻورات اﻟﻣواﻟﻳﺔ(؛ ﻏوﺛري

ﻓﺿوﻟﻲ(؛ ﺟوﻧز ،Jones
) I'm Curious ،Guthrieأﻧﺎ
ّ
رﺣﺑﺎً
) Heuristicsﺗﺻﻣﻳم اﻹرﺷﺎد(( .وﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗرﻛﻳز اﻟﻣوﺳﻊ ﻣﻬﻣﺎً وﻣ ّ
ﺟﺳد
ﺑﻪ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ،ﻳﺑدو أن ﻣﺟﺎﻟﻧﺎ ﻟم ُﻳ ّ
Designing

ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﻠم ﻳﺻب ﺧﺎرج اﻟﻔطرة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ،واﻟﻔرداﻧﻳﺔ ،واﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ

)ﻓوﻛس  .(2006وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ،ﻧﺣن ﻧﺑدأ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻧزاع واﻟﺗﻔﺎوض
ﻋﻠﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺻر اﻟﺣداﺛﺔ .10وأﻗﺗرح
ﻣن ﻣﻧظور أود أن أﺷﻳر إﻟﻳﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ً
أﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺗزدﻫر طرق ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوضٕ .واذا ﺧرﺟﻧﺎ
ﻣن إطﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻟراﻫن ،ﻓﻘد ﻧﺟد أﻓﻛﺎ ًار ﺟدﻳدة وﻣﺛﻳرة ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﻛﺎﻧت ﻓﻲ
اﻟﺳﺎﺑق ﻏﻳر ﻣرﺋﻳﺔ.

ﺗوﺟ ٍﻪ
ﻓﻣﺎذا أﻋﻧﻲ ﺑﻧﻬﺞ "ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ" ﻟﻔﻬم اﻟﺗﻔﺎوض؟ أود أن أﺷﻳر إﻟﻰ ّ
ﻧﺣو ٍ
ﻋﻠم ﻳﻌﻛس ﺣﺳﺎ ﻧﺎﺷﺋ ًﺎ ودﻳﻧﺎﻣﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺻﻧﻌﻧﺎ
ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ،أو "ﻣﺷﺎرﻛﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ" .وﻳﺗﺑﺎدر ﺷﻛﻼن ﻣن أﺷﻛﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻌد

أن
اﻟﺣداﺛﺔ إﻟﻰ اﻟذﻫن :اﻟﺷﻛﻝ اﻷوﻝ ﻫو اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻳﻔﺗرض ّ
ﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﺗ ّ

)ﺑﻳرﺟﻳﻪ

Berger

ﻳﺻف ﺑﻳرس

وﻻﻛﻣﺎن

Pearce

Luckman

وﻟﻳﺗﻠﺟون

 .(1966وﻛﻣﺎ ذﻛرت أﻋﻼﻩ،

Littlejohn

ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻧظﺎم

أﺧﻼﻗﻲ" أو "ﻧظرﻳﺔ" ﺗﻔﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ ،ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ وﺗﺻدر اﻷﺣﻛﺎم
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ" )ﺑﻳرس
وﻟﻳﺗﻠﺟون

Littlejohn

ﺗروت أﻧدرﺳون

Pearce

 .(51 :1997ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ،ﻳﺻف واﻟﺗر

Truitt Anderson

 Walterﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻓﻛر ﻣﺎ

ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻧظم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:
وﻗد أﻟﺧص اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻟﻘد اﺧﺗﺑر اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺣداﺛﺔ ،اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  ،universalityوﻟﻛﻧﻬم
ﻟم ﻳﺧﺗﺑروا ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ .ﻗد ﺗﻣﺿﻲ أﻳﺎﻣﻬم وﺣﻳﺎﺗﻬم ﻣن دون اﻻﺿطرار
إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ أﺷﺧﺎص آﺧرﻳن ذوي رؤى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم -
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﻳﻛن ﻣن داع ﻟﻳﻘﻠﻘوا ﻛﺛﻳ اًر ﺣوﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﻌددﻳﺔ.

أﻣﺎ اﻟﻧﺎس اﻟذﻳن ﻋﺎﻳﺷوا اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻓﻘد ﻋرﻓوا ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
 ...universalityوﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﻳﺧﺗﺑروا اﻷﺧﻳرة ...واﻵن ،ﻓﻲ ﻋﺻر ﻣﺎ
ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ،ﻧﺟد أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻝ اﻟﺗﻔﻛﻳﻛﻳﻳن
" ،deconstructionistsﻳوﺿﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺷﻛﻳك" ....وﻳﺑدو

اﻷﻣر ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻧﺎ ﺳﻧﻛون ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻣﺿطرﻳن إﻟﻰ اﻋﺗﻳﺎد اﻟﺗﻌﺎﻳش ﻣﻊ
ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻌدد اﻟﺣﻘﺎﺋق )أﻧدرﺳون

Anderson

.(6 :1995

ٕواﻧﻲ ﻷﻓﻛر ﻓﻲ ذﻟك ﺑوﺻﻔﻪ ﺻﻧﻌﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ .وﻳﺷﻣﻝ
ﻣﻔﻬوم ﺻﻧﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ﻓﻬﻣﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗدرس ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن
اﻟﻣﻔﻬوم ﻳذﻫب أﻳﺿﺎ إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺑﻝ اﻟﻣﻌﻘدة واﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ
ﺣﻳث ﺗدﻣﺞ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،واﻟﻌواﻗب اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ "ﺑﻧﺎء"
أﻳﺿﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧزاع .وﺗﺗطرق ﻟوﺑﺎرون ً LeBaron
اﻟظﺎﻫرة اﻷﻋﻣق ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﻳر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ .وﻓﻲ
اﻟواﻗﻊ ،ﻧﺣن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻻﻧﺧراط اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻧظرﻳﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

اﻟﺑﻧﺎﺋﻳﺔ

ﻓﻲ

ﻣﺎ

ﻳﺗﻌﻠق

ﺑﻔﻬﻣﻧﺎ

ﻟﻠﺗﻔﺎوض.

وﻫﻧﺎك ﺷﻛﻝ ﺛﺎن ﻣن أﺷﻛﺎﻝ ﻓﻛر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺎ أود أن

أﺷﻳر إﻟﻳﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﻧظرﻳﺎت ﻋﻼﺋﻘﻳﺔ أو ﺣوارﻳﺔ ،ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻧﺎ

ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺣددة ﺑﻳن اﻷﻓراد وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻧﺎ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )ﺟﻳرﺟن  ،Gergenﺷرﻳدر  ،Schraderوﺟﻳرﺟن
2007؛ ﻛﻳﻠﻳت

Kellett

2007؛ ﻓﺎن ﻟﻳوﻳن

Gergen

Leeuwen

Van

 .(2008وأﻧﺎ أﻓﻛر ﻓﻲ ذﻟك ﺑوﺻﻔﻪ ﺻﻧﻌﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟزﺋﻲ.

اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ،ﻻ ﺗﻛﺷف اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﻔردﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ،
ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ .ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ،ﻳﺗم ﺗﺣﻘﻳق اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ
"ﻋﻣﻝ ﺗﻛﻣﻳﻠﻲ" )ﺟﻳرﺟن  ،Gergenﺷرﻳدر  ،Schraderوﺟﻳرﺟن
Gergen

 .(96 :2009وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ،ﻳﺗم "اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺑﻧﺎء" اﻟﻣﻌﻧﻰ

أو "ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎرك" ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ ﻛﻣﺎ ﺗﺟري ﻓﻲ ﻣﺎ

ﺑﻳن اﻷﺷﺧﺎص وﻟﻳس ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ .وﻳﺷﻳر ﺟوزف ﻓوﻟﺟر

وﻣﺎرﺷﺎﻝ ﺑوﻝ

Joseph Folger

Randall Stutman

Marshall Poole

وراﻧداﻝ ﺳﺗﺎﺗﻣﺎن

إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ

اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ "ﺗﺣرﻛﺎت وﺗﺣرﻛﺎت ﻣﺿﺎدة" )ﻓوﻟﺟر  ،Folgerﺑوﻝ
 ،Pooleوﺳﺗﺎﺗﻣﺎن
ﻣﻛﻧﺎﻣﻲ

McNamee

Stutman

وﺟﻳرﺟن

 .(2005:27إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺷﻳر

Gergen

إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ

ﺑوﺻﻔﻪ "ﺧطﺎب اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ" )ﻣﻛﻧﺎﻣﻲ
Gergen

وﺟﻳرﺟن

McNamee

 .(36 :1999وﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻫذا ﻗد ﻳﺑدو ﺷﺑﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺻﻐﺎء

اﻟﻔﻌﺎﻝ أو ﺣﺗﻰ ﺗﺄدﻳﺔ ﺣرﻛﺎت أﻧﺷوطﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﻏﺎري
ّ
ﻓرﻳدﻣﺎن  Gary Friedmanوﺟﺎك ﻫﻳﻣﻳﻠﺷﺗﺎﻳن Jack Himmelstein
)ﻓرﻳدﻣﺎن

Friedman

و ﻫﻳﻣﻳﻠﺷﺗﺎﻳن

Himmelstein

 ،(2008ﻓﺈن ذﻟك

ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ .وﺗﻘﺗرح اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﻳﺔ أﻻ ﻧوﺿﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ .ﺑﻝ ﺗﻘﺗرح أن ﻧﻘوم ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ،ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق
ﻣﻌﻧﻰ ﺟدﻳد ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺟﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻟﻠﻌﻳﺎن.
وﺗﻠﻣﺢ ﺟﻳن ﺳﻳﻣﻳﻧﺎر دوﻛرﺗﻲ

Jayne Seminare Docherty

إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻف اﻟﻔرق ﺑﻳن "اﻟرؤﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم"
ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺎ و "طرﻳﻘﺔ اﻟرؤﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم" ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺟﺎرﻳﺔ
ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ )دوﻛرﺗﻲ

Docherty

أﻳﺿﺎ ،إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰ
 .(51 :2001وﻳﺷﻳر ﻋﻠﻣﺎء آﺧرون ً
ﻳﺧﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺗﺷﺎرك وﻳﻌﺎد ﺧﻠﻘﻬﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ،ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺷﻳر ﻋﻠﻣﺎء ﻣﺛﻝ ﺟوﻳس ﻓﻠﻳﺗﺷر
Fletcher

)ﻓﻠﻳﺗﺷر

Fletcher

Gergen

)ﺟﻳرﺟن

Gergen

وﺟﻳرﺟن

Gergen

)ﻣﻛﻧﺎﻣﻲ

وﺑﻳرس

Pearce

 ،(1999وﻛﻳﻧﻳث ﺟﻳرﺟن

Joyce

Kenneth

2001أ؛ 2001ب( ،وﻣﻛﻧﺎﻣﻲ

McNamee

Gergen

،(1999

وﻟﻳﺗﻝ ﺟون

McNamee

وﺟﻳرﺟن

Littlejohn

)ﺑﻳرس

Pearce

وﻟﻳﺗﻝ

ﺟون

Littlejohn

Winslade

وﻣوﻧك
Bush

Monk

 ،(1997ﻓﺿﻼ ﻋن ﺟون وﻳﻧﺳﻼﻳد

وﺟﻳراﻟد ﻣوﻧك

Gerald Monk

 ،(2000وروﺑرت أ .ﺑﺎروخ ﺑوش

وﺟوزﻳف ب .ﻓوﻟﺟر
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أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ
وﻓوﻟﺟر  ،( 2005 Folgerﻣن ﺑﻳن ﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ،إﻟﻰ ّ
ﻟﻳﺳت أﻣ اًر ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻳﻪ أو ﻧﻛﺗﺷﻔﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ
ﻋﻧﺎ .ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ،إن اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻣر ﻧﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ – وﻧﻌﻳد ﺧﻠﻘﻪ

ﺑﺎﺳﺗﻣرار -ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ،ﻳﻌﺗﺑر ﺻﻧﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض أﻣرﻳن ﺣوارﻳﻳن .11 dialogic

درﺳﺔ
وﺗﻌﻳد وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ﻫذﻩ ﺗوﺟﻳﻪ ﻛﻳﻔﻳﺔ ا
اﻟﺗﻔﺎوض .وﻋوﺿﺎ ﻋن اﻻﻓﺗراض ،ﻓﻲ وﺳﻌﻧﺎ اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﺧﺎرطﺎت طرق
اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ و"ﻟﻌﺑﻬﺎ" وﺗطوﻳرﻫﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻔﺎوض ﻧﺎﺟﺢ ،ﻓﺈن ﻫذﻩ
اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺗﺣوﻝ ﺗرﻛﻳزﻧﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذﻳن

ﺗﺣوﻝ أﻳﺿﺎً
ﻳظﻬرون ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺟﻠﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض .وﻫﻲ ّ
ﺣﻳز أﻋﻣق وأﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳدا ﻟرؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم وطرﻳﻘﺔ اﻟﻧظر إﻟﻰ
ﺗرﻛﻳزﻧﺎ إﻟﻰ ّ

ﺑﺣد ذاﺗﻬم ،ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم .وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن ّ
وﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﺟد أﻓﻛﺎ اًر ﻏﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗرﻛﻳز اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻟم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﻌﻣﻠون ،ﻓﺿﻼ ﻋن "اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻳن" اﻟﻣﻔﺎوﺿﻳن،

ﺣﻳث ﻳﺗم ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﺟدﻳد ٕواﻋﺎدة ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ .وﻣن ﺷﺄن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة
اﻟﺟدﻳدة إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوض أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺑﺻﺎﺋر ﺟدﻳدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟوﻫري ،ﻓﻲ
ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﺑﺷر ﻫذﻩ.

ﻧﻬﺞ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻔﺎوض
ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ُﻳﻐ ّذي ﺑﻬﺎ ﺗﻔﻛﻳر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﺣوث

أﻳﺿﺎ ﺑﻳداﻏوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻔﺎوض.
اﻟﺗﻔﺎوض ﻫﻛذا ﻳﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﺗﻔﻛﻳر أن ﻳﻐ ّذي ً
ﻓﺗﺗﺿﻣن ﻣﺛﻼ ﺑﻳداﻏوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم،
دراﺳﺔ اﻟﺧطوات أو اﻟﻣراﺣﻝ ﻟﻠﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض )ﻛوروﺑﻛﻳن

ًّ
ﻣﺛﺎﻟﻳﺎ
ﻣﻌﻧﻰ
 .(2002 Korobkinوﻳﻌطﻲ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﻟﺗدرﻳس اﻟﺗﻔﺎوض ً
ﺿﻣن ﻧﻣوذﺟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﺻور اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
أن اﻟﺗﻔﺎوض ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ
ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ .إﻻّ أﻧﻪ إذا اﻋﺗﻘدﻧﺎ ّ
ﺗﺣرك ﻟﻠﺗواﺻﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻳﺗﺑﻌﻪ،
وﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺣﻳث ّ
ﻳﻐﻳر ﻛﻝ ّ
ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧظوري ﻟﻠﺗدرﻳس ﻣن دون ﻣﻌﻧﻰ.

ﻣﺎ ﻧﺣﺗﺎﺟﻪ ﺑدﻝ ذﻟك ﻫو ﺑﻳداﻏوﺟﻳﺎ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم ﻣﺎ ﺑﻌد
أن اﻟﺗﻔﺎوض ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻟﺣداﺛﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ .إذا اﻋﺗﻘدﻧﺎ ّ
ﺣوارﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﺗﺷﺎرك اﻟﻧظراء ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ،ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﺗﻔﺎوض ،ﻧﺣﺗﺎج ﻋﻧدﺋذ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺗﺣدﻳد
ﻫﻳﻛﻠﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ

ﺗدرس ،ﻣﺛﻼ ،ﺑﻌض اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗزاﻳد ﺣﻠﻘﺎت دراﺳﻳﺔ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔّ .
أﻳﺿﺎ
ﻋن ﻧظرﻳﺔ وﺗطﺑﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﻳﺔ .ﻟدى اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﻳﺔ
ً

ﺟذور ﻋﻼﺋﻘﻳﺔ وﺑﻧﺎﺋﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻗد ﺗﺷ ّﻛﻝ ﻣوﺿﻌﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟرؤى
اﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ )ﻓوﻏﻳﻝ
Vogel

Vogel

 .(2007وﺣﺎﺿر زﻣﻳﻝ ﻟﻲ ،ﻫوارد ﻓوﻏﻳﻝ

 ،Howardﻓﻲ ﺻف ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ﺣوﻝ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﻳﺔ ،ﻣﻊ

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ "اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟداﺋرﻳﺔ"
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ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﻳﺔ .وﻳﻘوﻝ

ﺑﺄن ﺧﺑرﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺣوارﻳﺔ ﻫﻲ ﻓرﻳدة ﻣن
اﻟطﻼب ّ

ﻧوﻋﻬﺎ وﻗوﻳﺔ ﺑﻣﺎ أﻧﻬم ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر واﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ "ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ"
ﻛﻣﺎ ﻳﻛﺷف اﻟﺻف ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻋن ذﻟك.
ﻛذﻟك ،ﻟدى ﻣﺑﺎدئ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ﺟذور ﻋﻼﺋﻘﻳﺔ )ﺑوش

Bush

وﻓوﻟﻐﻳر

 .(2005ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﺣوﻳﻠﻲ ،ﻳﺗﻌﻠم اﻟوﺳطﺎء

Folger

اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﺑﺷري ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﺑﻳن ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻧﺎزع ﻓﻳﻪ
)ﻓوﻟﻐﻳر

Folger

وﺑوش

Bush

 .(2001وﻫﻧﺎك طرﻳﻘﺔ واﺣدة ﻟﺗﺣﻘﻳق

ذﻟك ،وﻫﻲ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﺗدرﻳب ﻧﻔﺳﻬﺎ .ﺑﺣﺳب
ﻛﺗﺎﺑﺎت روﺑﻳرت ﺳﺗﺎﻳﻧز

Stains

" ،Robertﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون

ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ،ﻫﻛذا ﺗﻛون اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ
ﻓﻳﻬﺎ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟوﺳﻳط ّ
اﻟﻣدرب ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ ]اﻟﺗدرﻳب[ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺧﻠق وﺻﻳﺎﻧﺔ
ﻳﺗواﺻﻝ ﺑﻬﺎ
ّ
ﺑﻳﺋﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻳزات ﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ" )ﺳﺗﺎﻳﻧز

Stains

 .(163:2001ﺗﻣﺎﻣﺎ

ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟطﻼب اﻟذﻳن ﻳﺗﻌﻠﻣون ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﻳﺔ
ﻳﺧﺑر اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟدراﺳﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ﻋن ﺟودة
ّ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ،ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺣوﻳﻠﻲ ﺑﺣد ذاﺗﻪ.
أن "اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟداﺋرﻳﺔ" أو ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎطﺔ
ﻓﻲ ﺣﻳن ّ
ﺗﻐﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﺣددة ﻗد ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺻف اﻟﺗﻔﺎوض ،ﻓﻘد ّ
اﻟﺗﺧﺎطﺑﻳﺔ أو اﻟﺣوارﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ﻛﺎف دﻳﻧﺎﻣﻳﺎت اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ ﺑﺣﻳث ﻳﺗم
ﺗﻣﻛﻳن اﻟطﻼب ﻣن اﺧﺗﺑﺎر واﻹﻗرار ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ٕواﻋﺎدة

ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ .وﻗد ﻳظﻬر اﻟﺗدﻗﻳق اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺑﺎدئ )ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ( اﻟﺑﻧﺎﺋﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﻳﺔ ﻣن
ﺟﻬﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،طرق ﺟدﻳدة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻔﻬم
اﻟﺗﻔﺎوض وﺗدرﻳﺳﻪ.

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

إن اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﺣﺻور ﺑﻧﻣوذﺟﻪ اﻟﺧﺎص .ﻳﻧﺑﻐﻲ
ّ
ﻟﻧظرﻳﺔ وﺑﻳداﻏوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻔﺎوض ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﻳﺣﻔظن ﻫذﻩ
ﻳن ﺣدود ﻧﻣوذﺟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑطرق
اﻟدروس وﻳﺗﺧطّ ّ◌ َ◌ َ
ﺟدﻳدة .وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر ،إذا رﻏﺑﻧﺎ ﺑﺷﻣﻝ ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ
أن اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﺗدرﻳس وﻋﻠم
ﻛﻳﻔﻳﺔ
ﺗﺻور اﻟﺗﻔﺎوض ،ﻗد ﻧﺟد ّ
ّ
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