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كيف يتفاوض األمريكيون؟ 

على خلفية التوترات اليت شهدهتا العالقات العراقية-األمريكية مؤخرًا)1(، تعتزم كل من واشنطن 
وبغداد إجراء حوار اسرتاتيجي بينهما يف العاشر من حزيران احلايل؛ بناًء على طلب قدمه السفري 
األمريكي يف بغداد إىل احلكومة العراقية، وأكده وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو يف 7 نيسان 
2020، بالقول: إن »الواليات املتحدة اقرتحت إجراء حوار مع احلكومة العراقية يف منتصف حزيران 
يف ظل تفشي وباء كورونا، وسيتم حبث كل القضايا االسرتاتيجية يف احلوار مع احلكومة العراقية ومنها 

مستقبل الوجود العسكري األمريكي، وأفضل السبل لدعم عراق مستقل وذات سيادة«)2(.
ومع اقرتاب موعد املفاوضات بني بغداد واشنطن، من املفيد للمفاوض العراقي أن يتعرف 
على أسلوب التفاوض األمريكي؛ من أجل تعميق معرفته بسلوكيات املفاوض األمريكي يف العملية 
التفاوضية)3(؛ لذلك سنقدم يف هذا املقال إطاراً اسرتشادياً للفريق التفاوضي العراقي ُيّكنهم من معرفة 
كيف يتفاوض األمريكيون، وحتديداً ما أسلوبم التفاوضي؟ وما اسرتاتيجيتهم وتكتيكاهتم التفاوضية؟

1- أدت الغارة اجلوية األمريكية يف مطار بغداد اليت استهدفت قائد فيلق القدس اإليراين قاسم سليماين، ونائب رئيس هيئة احلشد 
الشعيب أبو مهدي املهندس إىل تصاعد التوتر يف العالقات العراقية-األمريكية؛ وهو ما دفع الربملان العراقي إىل التصويت على قرار 

يلزم احلكومة العراقية بإهناء وجود القوات األمريكية بالبالد. ينظر:
- مقتل قاسم سليماين قائد فيلق القدس اإليراين يف ضربة أمريكية ببغداد، يب يب سي، 3 كانون الثاين 2020. ينظر الرابط اآليت:
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50979394 

- برملان العراق يصوت على قرار يلزم احلكومة بإهناء وجود القوات األمريكية بالبالد، سي أن أن بالعريب، 5 كانون الثاين 2020. 
ينظر الرابط اآليت:

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/01/05/iraq-parliament-govern- 
ment-us-troops
2 -Secretary of State Michael R. Pompeo  press availability, at the 
Department of State, on April 7, 2020. At: https://www.state.gov/
secretary-michael-r-pompeo-remarks-to-the-press-8/ 

3- يعد هذا املقال جزءاً من كتاب منشور للمؤلف عن أساليب التفاوض الدويل، يتناول فيه أسلوب التفاوض األمريكي فضال 
عن دراساته للوجوه األربعة يف شخصية للمفاوض األمريكي يف العملية التفاوضية: للمزيد ينظر: د. كرار أنور البديري، التفاوض 

الدبلوماسي بني الدول، ط1، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2020(.

كيف يتفاوض األمريكيون؟
إرشادات إلى الفريق التفاوضي العراقي

د. كرار أنور البديري *

*  أكاديي ودبلوماسي عراقي.
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أواًل: أثر وضع القوة العظمى على األسلوب التَـَّفاُوضي األمريكي
العظمى يف  القوة  بصفتها  الدول  بني  ومتقدمة  عليا  مبكانة  األمريكية  املتحدة  الواليات  حتظى 
أهدافها  وحتقيق  مصاحلها،  إىل  الوصول  يف  قدراهتا  على  ينسحب  الذي  األمر  وهو  الدويل؛  النظام 
على النحو املطلوب، وهو ما ينعكس على سلوكها اخلارجي بالتعامل مع الدول األخرى، لذلك أّن 
واحدة من خمرجات هذه الوضع )أي وضع القوة املهيمنة( على األسلوب التَـَّفاُوضي األمريكي هو: أن 
الواليات املتحدة األْمرِيِكيَّة أقل اهتماما بالتَـَّفاُوض. مبعىن أقل مرونة يف جمال تبادل وجهات النظر وتقدمي 
التنازالت، بداًل من إمالء الشروط أو إقـَْناع نظرائهم بصوابية املوقف األمريكي أو قوته، وهو شيء كثرياً 
بنحو  وييلون  يتهاونون،  فهم مستبدون ومصرون وال  األمريكيني،  املفاوضني  ينعكس على سلوك  ما 

واضح إىل اعتماد موقف أو هنج »خذ أو اترك« يف املفاوضات؛ أي: التخيري ما بني القبول والرفض.
ثانيا: القيود الداخلية االمريكية وأثرها على املفاوض األمريكي واحساسه بالوقت.

هناك عدة قيود يفرزها النظام السياسي األمريكي على املفاوض األمريكي وتنعكس بطريقة 
الرئيس  تقيد بدورها  اليت  القيود االنتخابية  التَـَّفاُوضي األمريكي ومنها  أو بأخرى على األسلوب 
األمريكي واملفاوضني األمريكيني وهو ما جيعل املفاوض األمريكي يعّول على مسألة استثمار الوقت 
كثرياً يف القضايا التَـَّفاُوضية ذات األمهية السياسية واالقتصادية؛ ونظراً لذلك هناك حاجة باإلحلاح 
على الرؤساء األمريكيني والسيما الرؤساء الذين يقرتبون من هناية فرتة واليتهم، اذ إن اهتمامهم 
برتك إرث دائم يف السياسة اخلارجية يكن أن يلهم جهود اللحظة األخري إلمتام املفاوضات الصعبة 
القوات  انسحاب  بشأن  العراقية  األْمرِيِكيَّة  املفاوضات  يف  ماثال  نراه  أن  يكن  ما  وهذا  بنجاح، 
األْمرِيِكيَّة يف العام 2008، إذ قُبلت الشروط العراقية عن بنود االتفاق، وإن كانت غري مؤاتية مع 
الرغبة األْمرِيِكيَّة؛ وذلك بسبب قرب انتهاء فرتة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش؛ وعليه ُوقع االتفاق 

يف اللحظات األخرية من عام 2008 وقبيل تسلم باراك أوباما السلطة)4(.
وعليه أن اإلحساس باإلحلاح بسبب قيود النظام السياسي، قد حترم املفاوضني األمريكيني 
من  بداًل  وعليه  نظرائهم؛  على  الضغط  إدامة  من  يكنهم  أن  شأنه  من  الذي  الوقت  ترف  من 
أو  اجملادلة  إىل  األمريكيون  املفاوضون  يلجأ  اآلَخر،  الطََّرف  على  الوقت كورقة ضغط  استخدام 
التصعيد ملمارسة الضغط على الطََّرف اآلَخر، من طريق التهديد بأنه إذا مل يـُُتوصل إىل االتفاق 

بسرعة، فال يكن الوصول إليه على اإلْطالِق.
4- ينظر: السفري حممد احلاج محود، مفاوضات سحب القوات األمريكية من العراق عام 2008، ط1، )عمان: دار الثقافة 

للنشر والتوزيع، 2017(.
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ثالثاً: كيف يتفاوض األمريكيون: أسلوب التفاوض األمريكي
التفكري التسلسلي يف املناقشات التفاوضية . 1

التَـَّفاُوضية؛ أي:  العملية  »التتابعي« يف  التسلسلي  التفكري  التَـَّفاُوضي حنو  ييل األسلوب 
إهنا العملية التفاوضية تعرب سلسلة من املراحل. فاملفاوضون األمريكيون حيددون املوضوعات املراد 
البعض؛ فيفاوضون كل موضوع على حدة؛ وهكذا  التَـَّفاُوض حوهلا أواًل مث يعزلوهنا عن بعضها 
جند أن االتفاق النهائي يف أي مفاوضات أمريكية هو جمموعة تنازالت حصلوا عليها عرب مناقشة 
الثقافات  البلدان األخرى والسيما أصحاب  تلو آخر. يف حني خيتلف األمر يف بعض  موضوع 
الشرقية، فالتنازالت والوصول إىل االتفاق يتم فقط عند هناية املفاوضات، إذ تُناقش كل املوضوعات 

دفعة واحدة دون أن يسوى أي واحد منها حىت هناية املفاوضات.
فضاًل عن ذلك فإن أسلوب التَـَّفاُوض األمريكي يتوجه حنو الدخول يف املوضوع مباشرًة؛ 
فبسبب اتباعهم النهج التواصلي املباشر يكره املفاوضون األمريكيون اللفَّ والدوران حول املوضوع، 
ويفضلون القفز إىل جوهره مباشرة بأسرع ما يكن، فاذا كانت املفاوضات متر بأربع مراحل، وهي: 
جمامالت عامة ال تتصل باملهمة مباشرة، وتبادل املعلومات املتصلة باملوضوع التَـَّفاُوضي، ومن مث 
اإلقـَْناع، وصواًل إىل مرحلة تقدمي التنازالت انتهاًء باالتفاق. إال أن األسلوب التَـَّفاُوضي األمريكي 
مييل إىل الشروع باملسار التَـَّفاُوضي ابتداًء من املرحلة الثالثة )اإلقـَْناع( بوصفها لب املوضوع. 
فاملفاوضون األمريكيون ييلون دائما الجتياز املرحلة األوىل والثانية بسرعة، فيتحدثون فيهما عن 
الطقس واألسرة، ويستغرقون قلياًل من الوقت جملاملة الطََّرف اآلَخر فيما خيوض فيه من حديث على 

وفق ثقافته، وبالسرعة نفسها حيدد املفاوضون األمريكيون احتياجاهتم وأهدافهم.
وعليه يكره املفاوضون األمريكيون االنقطاعات أو االستطرادات يف املفاوضات، وهم عند 
وتتم  تسلسلي،  ترتيب  وفق  على  األهداف  من  قائمة  حتديد  إىل  ييلون  بينا-  -كما  التَـَّفاُوض 
املساومة على كل عنصر على حدة، وهم ال يرغبون يف إعادة فتح النقاش على العناصر اليت اُتفق 
عليها بالفعل، وَذِلَك أنَّ إعادة فتح املناقشة بشأن العناصر اليت اُتفق عليها بالفعل، ستجعلك تبدو 
أمام املفاوضني األمريكيني غري جدير بالثقة؛ لذلك فإن إيقاف املفاوضات مع األمريكيني يف حماولة 
خللق ضغط يف الوقت من أجل احلصول على تنازالت، أو كسب الوقت الالزم لتقييم البدائل، يعد 
خطًأ كبرياً، فاألمريكيون يكرهون إضاعة الوقت وليس لديهم سوى القليل من الصرب إذا شعروا بأنَّ 
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اجلانب اآلَخر قد خيفي أو يعيق شيئاً ما، لذلك قد يصبح املفاوضون األمريكيون أقل مياًل يف الواقع 
للتقدمي التنازالت، واألسوأ من ذلك، أهنم قد يفقدون االهتمام بالصفقة بأكملها. 

التواصل مع الطرف اآلخر . 2
ييل أسلوب التَـَّفاُوض األمريكي إىل اتباع النهج املباشر يف توصيل الرسائل أو التواصل مع 
الطََّرف اآلَخر، فعلى الرُّْغِم ِمْن أّن الغموض املتعمد قد يستخدم أحياناً من قبل املفاوضني األمريكيني، 
إال أهنم يفضِّلون جعل موقفهم واضحاً بنحو ال لبَس فيه حملاوريهم؛ وهلذا فهم يستخدمون مفردات 

واضحة ودقيقة وقانونية وقوية وحادة، فضاًل عن أهنم يستخدمون اإلجياز كثرياً يف كالمهم.
املفاوضني األمريكيني عادة ما  املفاوضات، فإن  الطرف اآلخر يف  التواصل مع  ويف جمال 
يكونون غري مرتاحني جتاه الصمت، وال يعدونه جزءاً من ثقافتهم وال يلجأون إليه يف املفاوضات 
أْكَثر من 15  له  تبدو  وقد  األمريكي،  املفاوض  يؤرق  فالصمت  الصينني،  عند  احلال  هو  كما 
ثانية من الصمت على أهنا دهر بأكمله. هلذا يكن االستفادة من الصمت كخيار تكتكي يف 
املفاوضات مع األمريكيني حلثهم على تقدمي التنازالت؛ فبسبب انزعاجهم من الصمت كثرياً ما يقع 

املفاوضون األمريكيون يف فخ هذا التكتيك فيكسرون الصمت بتقدمي التنازالت.
تبادل املعلومات يف العملية التفاوضية. 3

يف جمال تبادل املعلومات يف العملية التَـَّفاُوضية ييل املفاوضون األمريكيون حنو فكرة »ضع 
والرتيث  االنتظار  يفضلون  الذين  األجانب  املفاوضني  الطاولة«، على خالف  أوراقك على  كل 
حىت يروا كل أوراق الطََّرف اآلَخر يف املفاوضات. فاملفاوضون األمريكيون يولون املزيد من االهتمام 
لتبادل املعلومات يف يف أثناء العملية التَـَّفاُوضية فهم يدركون أن الدوالرات شأهنا شأن املعلومات 
جيب مقايضتها على طريقة »اخربين مبا تريد، وسوف أخربك مبا أريد«، ومثة عجلة غري اعتيادية هلذه 
العالقة التبادلية عند املفاوضني األمريكيني. وعادة ما يتبادلون املعلومات، ونادراً ما يأخذون األمر 
سلباً إذا سألتهم على تفاصيل حساسة حىت إذا كانوا قد ال يريدون اإلجابة، فاألمريكي بطبعه يكره 

أن يعرتف جبهله، ويكره أن يقرَّ بأنه ال يعرف.
احملادثات،  أثناء  األمريكيون احلصول على معلومات صادقة يف  املفاوضون  يتوقع  باملقابل 
ويكنهم قبول املناقشة كطريقة رئيس حلل املشكالت، وحىت وإن كانت املناقشة مكثفة. أما يف 
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حال عدم توافرها، فغالباً ما تنهار املفاوضات بطريقة مفاجئة. فاألمريكيون يتوقَّعون احلصول على 
املعلومات بسرعة شديدة من الطََّرف اآلَخر، ولكن سرعان ما يشعرون بعدم الراحة يف حال عدم 
احلصول على شيء مقابل ما يقدمونه من معلومات؛ لذلك من غري اجملدي الظهور كما لو كنت 
إذا ذكرت صراحة أنك ال ترغب يف  ختفي احلقائق عن نظرائك األمريكيني، إال أهنم سيتقبلون 

مشاركة معلومات معينة.
التوجه حنو النتائج. 4

ال  األمريكيون  فاملفاوضون  النتائج،  حنو  عميق  توجه  ذو  األمريكي  التَـَّفاُوض  أسلوب  إن 
يشرتكون يف العملية التَـَّفاُوضية من أجل احلديث أو بناء العالقات، فاحلقائق واألرقام، حتمل وزناً 
العديد من  الذي خيتلف عن  النهج  العواطف والتقاليد والتطلعات. وهو  عندهم بداًل من  كبرياً 
الدول األخرى اليت تشارك يف العمليات التَـَّفاُوضية لبناء العالقات، وتوليد األلفة وبناء جسور الثقة 

قبل الشروع يف حتقيق األهداف السياسية.
وعليه، نظراً ألهنم ال يهتمون يف بناء العالقات أو بناء الثقة قبل املفاوضات بقدر اهتمامهم 
يؤيدون  فاألمريكيون  طوياًل،  وقتاً  تستغرق  ال  األمريكيني  مع  املفاوضات  فإن  النتائج،  حتقيق  يف 
االجتماع السريع عند التَـَّفاُوض، وينظرون إىل الوقت بوصفه سلعة، فيتحدثون عن ادخار الوقت، 
هو  هذه  أن  إال  األمريكي،  لغري  حممومة  األمريكيني  مع  السرعة  تعد  وقد  وإهداره،  واستثماره، 
األسلوب األمريكي يف إجناز األشياء، فالصفقة حىت وإن كانت صفقة جيدة، إال أن قيمتها ترتفع 

لألمريكي أن كان بوسع من عقدها أن يتفاخر مبدى سرعة إجنازه هلا.
وبسبب ميلهم حنو حتقيق النتائج بداًل من إقامة العالقات، فإن املفاوضني األمريكيني قد 
ال يكونون على استعداد لتقدمي التنازالت فقط من أجل العالقة، كما هو احلال يف ثقافات ذات 

السياق العايل كالصني مثاًل، إذ يتوقع األمريكيون احلصول على فائدة ملموسة مقابل كل تنازل.
السرعة يف عقد االتفاق. 5

التَـَّفاُوض األمريكي إىل السرعة يف عقد الصفقة أو  لالهتمام بالنتائج، ييل أسلوب  نظراً 
الوصول إىل االتفاق، فاملفاوض األمريكي بسبب رغبته يف عقد االتفاق بسرعة، يقاوم امليل حنو 
التقدم بعروض مبدئية مبالغ فيها باملفاوضات، ويتجه حنو العروض اليت تدفع حنو حسم املفاوضات 
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واإلسراع يف عقد االتفاق، َذِلَك بأنَّ احلدود الزمنية عند املفاوض األمريكي تقل كثرياً عن غريه من 
غري األمريكيني، فرمبا املفاوض األمريكي يفكر أن بوسعه إبرام االتفاق يف بضع ساعات، بينما 
يفكر غري األمريكي بأنَّ األمر قد يستغرق أياماً. وهو عنصر قد يستثمر ضد املفاوض األمريكي، 
وذلك عرب دفع املفاوض اآلخر إىل عدم التواين يف طرح مطالب مبدئية عالية مستثمراً االستعجال 

األمريكي يف عقد االتفاق.
 وباجململ يويل األمريكيون جلَّ االهتمام إىل عقد الصفقة أو الوصول إىل االتفاق ولعل 
كتاب الرئيس دونالد ترامب املوسوم بـ«فّن الصفقة«)5(. قد يعرب عن قلق املفاوض األمريكي احملموم 
واملتصاعد فيما خيص أبرام الصفقة. وهلذا يدخل املفاوضون األمريكيون يف مفاوضات حريصة على 
املضي قدماً يف العمل املطلوب والتوصل إىل اتفاق يف أقصر وقت ممكن وقبل أن يسعوا إىل دعم 
عالقتهم مع الطََّرف اآلَخر؛ فهم حياولون تكييف نظرائهم لقبول احلاجة إىل السرعة يف عقد االتفاق 
أو لدفعهم إىل االعرتاف بأنَّ الوقت مناسب بنحو غري اعتيادي للحوار املثمر والوصول إىل اتفاق.

وعلى الرغم من أّن هذا اإلحساس باإلحلاح قد ال يعزى إىل أسباب قيود النظام السياسي 
األمريكي فحسب. ففي بعض األحيان قد يستخدم املفاوضون األمريكيون املواعيد النهائية احملددة 
كوسيلة للضغط على الطََّرف اآلَخر للوصول إىل اتفاق؛ لذلك قد يكون اإلحساس بالتسرّع يف 
التوصل لالتفاق ورقة تستخدمها الواليات املتحدة األْمرِيِكيَّة إلجبار الدول األضعف على االلتزام 

باملواعيد النهائية اخلاصة با.
صفوة القول: ييل أسلوب التَـَّفاُوض األمريكي حنو الرتكيز بعجالة على سبل التوصل إىل 
اتفاق مع الطََّرف اآلَخر؛ هلذا يبدأ األمريكيون املفاوضات بالغالب مبقدمة وحديث صغري بدف 
إقامة اتصال شخصي مع الطََّرف اآلَخر، وتكون نقاشتهم واقعية وعملية، ولكنهم يستخدمون 
الدعابة خالل املفاوضات لتلطيف األجواء وإشعار الطََّرف اآلَخر بالراحة. فضاًل عن ذلك ييل 
األمريكيون حنو استثمار الوقت بشكل دقيق لعقد االتفاق، وإبقاء املفاوضات قصرية، فهم حساسون 
إزاء الوقت. وطريقتهم يف صياغة االتفاق دقيقة وصارمة وقانونية وواضحة تعكس عمليتهم ودقتهم 

وحرصهم على حماسبة الطََّرف اآلَخر يف حال خرق االتفاق.

5 - Donald J. Trump, The Art of the Deal, Ballantine Books, New 
York, 2015.
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رابعاً: االسرتاتيجية التفاوضية األمريكية
الشكل العام لالسرتاتيجية التفاوضية األمريكية. 1

إن اسرتاتيجية الواليات املتحدة األْمرِيِكيَّة التَـَّفاُوضية متيل حنو االسرتاتيجية التنافسية، وأحيانا 
بنحو مكثف؛ ألن التَـَّفاُوض يف املدرك األمريكي حتكمه أطر املنافسة والفوز، حيث تعد عالقات 
املنافسة والفوز بالغة األمهية يف السلوك التَـَّفاُوضي األمريكي، وهذا ال يعين أن املفاوضني األمريكيني 
ال يبحثون عن حلول ذات منفعة متبادلة للجانبني، إال أهنم حياولون »كسب املزيد« من اجلانب 
اآلَخر أو أن تكون األفضلية هلم، فضاًل عن أهنم ال يستسلمون أو يتنازلون من أجل الوصول إىل 
اتفاق؛. هلذا قد يظهر األمريكيون يف املفاوضات املنافسة أو حىت القتال، ولكن من ناحية أخرى 
ييل األمريكيون حنو الفوائد القريبة املدى؛ لذلك سيكونون مهتمني يف النهاية بإجياد حل يكن أن 

يقبله الطرفان.
وبسبب ميلهم حنو االسرتاتيجية التنافسية، يتصف األمريكيون بكوهنم مفاوضني طموحني 
أو  اليأس  حنو  ييلون  وال  ومصرون،  مثابرون  فهم  عالياً  اإلحلاح  ويثمنون  وعدوانيني،  وصعبني 
االستسالم، وينظرون إىل املفاوضات بوصفها شيئاً ال بدَّ من الفوز به، ويتوقعون دوماً أن تنتهي 

املفاوضات بتوقيع اتفاق، وينزعجون كثرياً إذا مل حيصلوا على اجلزء األكرب من الكعكة.
وعالوة على ذلك فاملفاوضون األمريكيون مساومون، ويعملون على الظهور بثقة وحزم أمام 
الطََّرف اآلَخر؛ هلذا غالباً ما يتخذون مواقف حازمة يف بداية عملية املساومة؛ ولكن مبجرد إقـَْناعهم 
بأنك عازم على التمسك مبوقفك، فقد يصبحون أْكَثر استعداداً لتقدمي التنازالت. وما جيدر ذكره 
يف هذا اجملال، عند املساومة ييل املفاوضون األمريكيون إىل الرتكيز على جماالت اخلالف، أْكَثر من 

الرتكيز إىل اإلمجاع والتأكيد على القواسم املشرتكة.
التكتيكات وأسالب الضغط عند املفاوضني األمريكيني. 2

تتنوع التكتيكات اليت يستخدمها املفاوضون األمريكيون للضغط على نظرائهم، ومن بني 
هذه التكتيكات وأبرزها اآليت:
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• توظيف القوة االمريكية واستغالل االنقسامات الداخلية	
توظيف القوة األْمرِيِكيَّة للوصول إىل االتفاق، فمن الناحية اهليكلية يف النظام الدويل فإن 
وضع الواليات املتحدة األْمرِيِكيَّة كقوة عظمى ينحها قدرة ال نظري هلا لدفع نظرائها حنو االتفاق؛ 
عرب توظيف مقومات قوهتا االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والتنسيق فيما يبنهما؛ خللق شعور 
بالضغط العايل على الطََّرف اآلَخر، فضال عن استغالل نقاط ضعف الطََّرف اآلَخر كاالنقسامات 
املتحدة  الواليات  جيعل  قد  ما  وهذا  اتفاق.  إىل  للتوصل  املثال  سبيل  على  الداخلية  السياسية 
األْمرِيِكيَّة دكتاتورية ومتهورة يف املفاوضات، وباجململ توفر مكانة الواليات املتحدة األْمرِيِكيَّة وقوهتا 
مقارنة  مضافة  قيمة  وتعطيه  املفاوضات  طاولة  على  األمريكي  للمفاوض  زمخاً  الدويل  النظام  يف 
بأقرانه، وهذا ما جيعل املفاوضني األمريكيني مدفوعني بقوة يف املفاوضات وتستند تصرفاهتم إىل 

املبدأ القائل: »ما هو يل هو ملكي، وما هو لك قابل للتفاوض«.
• إرسال رسائل ومهية	

ومن بني التكتيكات األخرى اليت يستخدمها املفاوضون األمريكيون إْرَسال رسائل ومهية، 
والتظاهر أهنم غري مهتمني يف االتفاق أو التنازالت الفردية املصاحبة لالتفاق، أو يشوهون قيمة 
عنصر ما، أو يقدمون مطالب وتنازالت كاذبة. وقد يستخدم األمريكيون أسلوب الكذب قلياًل، 
وقد يربرون ذلك التكتيك بعبارات ملطفة على أنه »يّل األشياء قلياًل« أو »ثين احلقيقة« أو »الرتكيز 
املفاوضون األمريكيون تصرحيات  أو قد يستخدم  على بعض اجلوانب وترك اجلوانب األخرى«. 
غري مباشرة ملا يعدُّه اآلَخرون كذباً -على سبيل املثال- من طريق اإلدالء بتصرحيات مضللة أو 
عن طريق حذف حقائق مهمة، ومع ذلك فإن التلميح لألمريكيني بأهنم يكذبون سيكون إهانة 

شخصية كبرية هلم.
• الغضب	

يستخدم املفاوضون األمريكيون تكتيكات الضغط اليت تضمن إظهار العناد والغضب، أو 
تقدمي عروض هنائية أو متناقصة، أو منتهية الصالحية، ومن املمكن أن يبدو املفاوضون األمريكيون 
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املفتوحة.  املواجهة  املفرطة، فهم لن خيجلوا من  املواجهة  بتجنب  عدوانيني، وهو ما جيب كسره 
لذلك تشري عالمات الغضب أو التهديدات أو التحذيرات إىل أن املفاوضات مع األمريكيني ال 
تسري على ما يرام. وال يستخدم األمريكيون تكيتك الغضب واخلروج من املفاوضات إال من أجل 
أو هددوا  األمريكيون  املفاوضون  انسحب  فإذا  التَـَّفاُوضية،  العملية  هنائية يف مسار  نقطة  حتديد 
بالقيام بذلك دون احلصول على رد الفعل املقصود من نظرائهم فمن احملتمل أن تنتهي املفاوضات.

• تكتيكات دفاعية	
ومن بني األساليب األخرى والتكتيكات يستخدم املفاوضون األمريكيون أساليب دفاعية 
مثل تغيري املوضوع أو حجبه، أو طرح أسئلة مباشرة أو تقدمي وعود أو االحتفاظ مبوقف غري مرن. 
ومن بني األساليب األخرى لتقصري عملية املساومة يلجأ املفاوضون األمريكيون إىل تقدمي شروط 
هذا  مواجهة  أجل  ومن  مرغوباً.  شيئاً  األمريكيون  أمر جيده  وهو  مكتوبة،  االتفاق  عن  وأحكام 
التكتيك ينبغي جتاهل هذه احملاوالت واإلصرار على مناقشة مجيع البنود والشروط واالتفاق عليها 

فردياً.


