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 نحو نمط جديد من الع�قات
  

  عزيرى القارئ 
  ؟ العباراتبماذا تسمى ھذه رى  ُ ت  

اEلية التي توجد فيھا العAقات ا?نسانية وتنمو عن طريق استخدام الرموز التي  •
 . تصدر عن العقل

تأثير عقل على عقل آخر فتحدث في عقل المتلقي خبرة مشابھة لتلك التي حدثت  •
  .في عقل المرسل

                                                        ً     واسطة الرموز واXشارات التي تعمل كمنبه أو مثير يثير سلوكا  عند التفاعل ب •
   .المتلقي

بقصد تعديل أو تغيير سلوك ) رسالة(بإرسال منبه ) مرسل(شخص  قيامعملية  •
  ). المستقبل(شخص آخر 

  . اXنطباعات التي يكتسبھا شخص عن آخر •
 . العملية التي من خAلھا نفھم اEخرين ويفھموننا •
 ھدفبطرفين أو أكثر وتبادل اeفكار واEراء واXتجاھات والحقائق بين  نقللعملية  •

  إحداث تأثير مقصود في معارف أو اتجاھات أو سلوك
  

الغرض "ھو  التواصلبينما ... وله العديد من اXشكال             ً                إنھا جميعا   تتحدث عن اXتصال
ون أو يؤثرون على والوظيفه اeساسيه للغه ومن خAله يتبادل الناس المعلومات ويوجھ

  : نا لAتصال تتمثل فىحاجاتو" بعضھم البعض وكذلك يعبرون عن مواقفھم ومشاعرھم
 اXنتماء إلي الجماعة •
  الحياة و اeمن •
   الطمأنينة واXستقرار •
  اXحترام والتقدير •
   كيد الذاتأت •

   : ھى التواصل ا?نسانياXتصال و عAقات محتملة في عمليةوھناك خمسة 
١ (X كيف استطيع ان انال اعجابك  ..........  شئ وانت كل شئ انا  
  كيف استطيع ان اھينك  ..........  انت X شئ وانا كل شئ )٢
  انتصر عليك /كيف استطيع ان اسيطر  ..........  انا وانت متكافئين) ٣
  اقضى عليك/كيف استطيع ان احطمك  ..........  عداءأانا وانت ) ٤
  كيف نستطيع ان نعمل معا  ..........  ركاءانا وانت حلفاء او ش) ٥
  

حالة من الصراع تؤدى الى  اXتصالية من ھذه العAقات) ٤-١(% ٨٠ان  لناوكما يتضح 
 –اختAف التفسيرات الشخصية  –اختAف اeسلوب  –بسبب اختAف الشخصيات 

قات بين ضعف العA - السلبية  - قلة اXتصال  –القوالب النمطية الغير قابلة للتغيير 
عدم رضا  –من البعض سلطة ال سوء استخدام - اeفراد علي كافة المستويات

، وھنا يتحرك الصراع نقدعلى انه إبداء الرأي  الشخص عن وضعه الحالى وتفسير
  .ق الذاتيحقتلتحقيق وضع جديد و سلوك تنافسي بين أفراد أو مجموعاتك
  

را في الحياة العامة والخاصة والتي الصراعات من اeحداث اeكثر انتشاوبالتالى فإن 
تباين المعتقدات والقيم الناتجة عن وتباين المفاھيم حول موقف معين  تنشأ بسبب

قد ينشأ من تعرض اeفراد  أو تباين اeھداف واXھتماماتوتراكم خبرات حياتية فردية 
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 تنازعةاحد اXطراف الم كتمانبسبب عامة أو عدم كفاية الوقت  أولمعوقات روتينية 
الطرف  سؤ تفسيرمما يؤدى الى للحفاظ علي القوة  الصحيحة وتفسيرھا المعلومات

مثال (يؤدي الي قرارات خاطئة ف أو عدم توصيلھا بدقة حسب اھوائه لمعلوماتل اXخر
صدور قرار جديد متعلق بالميزانيات يخلق جو مثير من التفسيرات العنترية فيما يتعلق 

أو بسبب تبنى الشخص شعار  )نيات وسحب السلطاتبالتنفيذ وتقليص الميزا
Xترحمو....  مصلحتي أو X طاحونة ا?شاعات!   

  
يؤثر و فإنه يتحول لحالة مزمنة يعيق كل شئ هإذا طالت فترة النزاع بدون محاولة حلو

تتردى بسبب  ات التىمتنازعين وبالتالي علي كل المؤسسأداء اeفراد ال ىلعسلبا 
بل يتعدى ذلك الى ا?نتاجية وتقل  راد العمل بكافة طاقتھمعدم استطاعة اeف
الطاقة المخصصة ووقت العمل والرواتب والحوافز ( )بشرية ومادية(استھAك الموارد 

 التحفيز للعملوا?فساد -التخريبوإعادة ا?صAح ونوعية القرارات المتخذة وللعمل 
  ]تفكير ھدمى وليس بنائى[ )التكلفة الصحيةو
  

 – الوساطة – اXستشارة – اXسترضاء/التوفيق – التفاوض( لتعاونى للمشكلةالحل ا
المشكلة و خلق بدائل وتحديد  حديدلوصول الى تا يتطلب محاولة )التحكيم -  التيسير

حل الصراع و .اXستعانة بوسيطمع امكانية  مواصفات اeھداف للوصول الي قرار للحل
ھم وموقفھم من منظورھم وماذا ات نظرالتعبير عن وجھالسماح للجميع بيتطلب 

مع تنفيذ ذلك فى مكان مناسب مع اXھتمامات والمعتقدات والقيم و يريدون ولماذا
قبل  للحوارتكون بداية  نقاط مشتركة بين طرفي النزاعXيجاد اXستماع لھم بدقه 

ع ليس eحد القدرة علي فرض حل للنزامع معرفة انه  محاولة دفعھم الي أي اتجاه
  .علي اEخرين بدون ثمن أو تنازل

  

  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار
  ھو حق التواصل... مبدأ من مبادئ حقوق ا�نسان 

  
كتھديد،  واXختAف ھل بوسعنا أن ننتقل من نمط ا?قصاء، الذي يقوم على تصور التنوع

عنصرا من عناصر التحسن  واXختAف لتنوعإلى نمط اXندماج الذي ينبني على اعتبار ا
   :ما يليفي وقد يكون بعض بذور النمط الجديد متجليا فعA في عالمنا اليوم والنمو؟
  )المشاركة التامة في صنع القرارات(المساواة  •
  )تجاوز الحكم بسبب وجود عدو(إعادة النظر في تقييم مفھوم العدو  •
  )EنX احتكار للسلطة بعد ا(توزيع السلطة  •
  ولية الفرد في العAقاتئمس •
  )الوطنفي مستقبل (اXھتمام والمشاركة  •
   .تجمعات قائمة على المواضيعتكوين  •
  

يبدو أن الحوار ضروري لتعزيز ھذه العناصر الستة وبالتالي إيجاد نمط جديد من العAقات 
  :فالحوار ھو . العالمية

لبراھين التي تبرر وجھات نشاط عقلي ولفظي يقدم المتحاورون اeدلة والحجج وا �
  نظرھم بحرية تامة من أجل الوصول إلى حل لمشكلة أو توضيح لقضية ما
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عن الشك   ً ا  بعيد لتبادل اXفكار والرأى تAقي بين فئات المجتمع ومكوناتهھو و �
كافة والريبة فيما بينھا لتطرح نتاج ينھي حالة عدم اeستقرار والوصول الى ما يريح 

 .اXطراف
بدون الحوار يتعذر احداث وس الذي تقوم عليه مختلف المداخل التنموية، اXساھو  �

  كانت المداخل المستخدمة         ً تنمية أي  
  

 : ھدف الحوار ووظيفته 
الھدف لكل حوار ھو الوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين، وتحديد الھدف اXساسى 

ھيم وتثبيت بعض ، وبذلك فقد يكون الحوار لتصحيح بعض المفايخضع لطبيعة المتحاورين
  .اeفكار وقد يكون لتھذيب سلوك معين

يعالج اشكالية اXختAف من خAل كشفه عن مواطن اXتفاق ومثارات اXختAف  وھو
لتكون موضوع النقاش والجدل بالتي ھي أحسن لمعرفة ما ھو أصح وأقوم للجميع؛ 

لى مثار جديد من أن ينضبط بمنھج يضمن عدم تحوله إXبد وليؤدي وظيفته كما يجب 
  لAختAف

  
 : أھمية الحوار

يعد الحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى ا?قناع وتغيير اXتجاه الذي قد يدفع إلى 
Xنتعديل السلوك إلى اe ،ترويض للنفوس على قبول النقد، واحترام آراء  هحسن

وتحرير               ّ                                                    اEخرين، وتتجل ى أھميته في دعم النمو النفسي والتخفيف من مشاعر الكبت
وسيلة بنائية عAجية  وھووالقلق؛  النفس من الصراعات والمشاعر العدائية والمخاوف

  :ه فوائدومن . تساعد في حل كثير من المشكAت
   .بين الناس وتتفاعل فيه الخبرات  واXراء يتم من خAله تبادل اeفكار )١
   .يساعد على تنمية التفكير وصقل شخصيةالفرد )٢
   .يولد أفكار جديدة  )٣
   .ينشط الذھن  )٤
   .يساعد على التخلص من اeفكار الخاطئة  )٥
  . يساعد على الوصول إلى الحقيقة  )٦
 . اثبات Xحترام الطرف اXخر )٧
  .يقوم على القيم الديمقراطية ويدعمھا )٨
  .عملية تعليمية مستمرة )٩
  .وسيلة تواصل مستمرة )١٠
  .وسيلة للتعرف على المعلومات والحقائق )١١
  .قديعمل على زيادة الوعي النا )١٢
  .ينقل اXھتمامات من الفردية الى الجماعية )١٣
  .يدعم بناء العAقات )١٤
ومنظماته والمجتمع بأكمله مما  المجتمع المدنيو بناء المواطنيعمل على  )١٥

  يؤدى الى زيادة مشاركة المواطن فى صنع القرار
  

  استخدامات الحوار بين ا1طراف المعنية
 توسيع نطاق فرص التعبير عن أصوات القاعدة الشعبية  �
  .الوصول إلى قواعد عامة في التعامل بين ا?طراف المختلفة �
  .إستكشاف اXھتمامات الموحدة والتعرف عليھا وتحديدھا �
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  .الحفاظ على التواصل بين المجموعات واeطراف المختلفة �
  .بناء قدرات مجموعات أو أطراف معينة �
  .رات والفرص eجل مصلحة المجتمعتوجيه اXستثما �
  .تشجيع المبادرة ، وتتبع التقدم فيما تم اXتفاق عليه �
  .  مساعدة القادة والمسئولين على التعرف على ما يجب القيام به �

  
  مراحل الحوار بين ا1طراف المعنية

 مرحلة ا?عداد العام  )١(
  تھيئة اللجنة المنظمة  )٢(
  الدعوة للحوار بين اXطراف المعنية  )٣(
   ?عداد لبدء الحوار بين اXطراف المعنيةا )٤(
  لحوار بين اXطراف المعنية لمؤتمر عقد  )٥(
  استمرارية الحوار )٦(
  

      ً  مفيدا ؟ و      ً ناجحا   كيف يمكن أن يكون الحوار
 . يتجه نحو القضايا الموضوعية في مقابل القضايا الشخصية •
   .يتجه نحو الحلول اكثر من اXتجاه نحو المشكAت فقط  •
  .التقليديةيتعدى الحلول  •
  .انضمام أطراف جديدة ليشمل جميع اeطراف بالمجتمع •
  .يدعم كل طرف في أن يجد ذاته من خAل الحوار  •
  .يحدث تحول في المواقف وليس فقط في اEراء •
أن يتم في اeجواء الھادئة ليبتعد التفكير فيھا عن اeجواء اXنفعالية التي تبتعد  •

               َّ               أمل وتفكير، فإن ه قد يخضع للجو با?نسان عن الوقوف مع نفسه وقفة ت
                           ً                         اXجتماعي ويستسلم X شعوريا  مما يفقده استقAله الفكري

وX يكفي                       َّ                      من التسليم الجدلي بأن  الخصم قد يكون على حق، هXبد XنطAق •
مجرد التسليم الجدلي بإمكانية صواب الخصم، بل Xبد من التعھد واXلتزام بإتباع 

ى ولو كان التعھد بإتباع ما ھو باطل أو خرافة إذا الحق إن ظھر على يديه، حت
ِ                       افت ر ض أنه ثبت وتبين أنه حق  ُ    

ّ     تحديد الھدف من الحوار وفھم موضوعه، والمحافظة عليه أثناء الحوار إذ أن  من  •                                                                    
   .شأن ذلك حفظ الوقت والجھد وتعزيز احترام الطرف اEخر

فس، واXستماع التھيؤ النفسي والعقلي واXستعداد لحسن العرض وضبط الن •
                      ّ                                                   وا?صغاء والتواضع، وتقب ل اEخر، وعدم إفحامه أو تحقيره، والتھيؤ لخدمة الھدف 
المنشود بانتھاج الحوار ا?يجابي البعيد عن الجدل وتحري العدل والصدق واeمانة 
والموضوعية في الطرح مع إظھار اللباقة والھدوء، وحضور البديھة، ودماثة 

   .قبول الحق عند قيام الدليل من المحاور اEخر اeخAق، والمبادرة إلى
                                                         ً              عدم إصدار أحكام على المتحاور أثناء الحوار حتى وإن كان مخطأ  لكي X يتحول  •

   .الموقف إلى جدال عقيم X فائدة منه 
                        ّ                                            محاورة شخص واحد في كل مر ة ما أمكن ذلك دون اXنشغال بغيره بغيرة أثناء  •

   .                ً       ً       غدو الحوار مثمرا  ومحققا  eھدافهالحوار حتى يلمس اXھتمام به في
على المحاور أن يختار الوقت : اختيار الظرف الزماني والمكاني ومراعاة الحال  •

ّ ٍ               والمكان المناسبين له ولمحاوره على حد   سواء وبرضى تام وعلى المحاور أن .                                    
يراعي حالة محاوره أيضا؛ فيراعي ا?رھاق والجوع ودرجة الحرارة، وضيق المكان 
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ضاءة والتھوية بحيث X يكون الحوار سابقا لطعام والمحاور جائع، أو أن يكون وا?
                                      ّ                                   الحوار سابقا لموعد الراحة والمحاور يفض ل النوم، أو يكون الحوار في وقت ضيق 
ٍ                                       ّ     كدقائق ما قبل السفر، أو وقت عمل  آخر، أو أثناء انشغال المحاور بشيء يحب ه أو                                

ن الحوار يجب أن يراعي مقتضى حال إ. في وقت راحته أو في زمن مرھق له
المحاورين من جميع الجوانب النفسية واXقتصادية والصحية والعمرية والعلمية 
ومراعاة الفروق الفردية والفئة العمرية مع ا?يمان بأن اXختAف في الطبيعة 

  . ا?نسانية أمر وارد
  

  :وعوامل نجاحه  أھم آداب الحوار
   .لم تام بموضوع الحوارأن يكون كافة اeطراف على ع )١
   .الصواب  ةخالفماXعتراف بالخطأ في حال  )٢
   .وعدم اXستھزاء باXراء اXخرى اختيار اeلفاظ المناسبة )٣
   .نفسيته  ومراعاةم عقيدة الطرف اEخر ومبادئه احترا )٤
   .الوصول إلى الصواب والحق وإصابة الحقيقة  ھوأن يكون الدافع الرئيسي  )٥
   .بابه مع الحرص على اXعتدال حتى ينتھي الحوار البعد عن الغضب وأس )٦
   .أن يكون لدى كافة اeطراف قدرة على التعبير  )٧
   المرونة في الحوار وعدم التشنج )٨
  جماح النفس عند الرغبة في الجدال وكبت الجيد للمتحدثا?صغاء  )٩
  من التناقض ھاخلومع تقديم اeدلة الصحيحة  )١٠
  موضوع الحوار ةخالفمعدم  )١١
  

  :من الحوار  المتوقعة جالنتائ
 .تمعي لتقدير احتياجات المجتمع بدX من اeساليب التقليديةاستخدام الحوار المج �
  .محورة انشطة التنمية حول الحوار �
زيادة معرفة اeھالي بطبيعة مجتمعاتھم بناء عن  رؤية متكاملة للمجتمع وتحدياته  �

  .وموارده وتوجھاته
  .تنمية الوعي الناقد لدى المواطن �
  . ايجاد اتفاق حول اوليات المجتمع واساليب التعامل معھا �
  .زيادة الرغبة لدى اXھالي في العمل اXھلي �
  .اكتشاف كوادر قيادية وتنميتھا من خAل الحوار �
  .تاسيس قنوات تواصل واضحة بين فئات المجتمعايجاد و �
  

  من طرف المجتمع المدنى التجربةقد تواجه  تصعوبا
 .ضعف ثقافة الحوار �
  .تعارض المصالح �
  .التفاوت في القوى بين أطراف الحوار �
  . ھيمنة طرف من اeطراف على مجريات الحوار �
  .عدم انسياب وصول المعلومات لكل اeطراف بنفس المواصفات �
  .الشك في جدوى الحوار أو من يدعون إليه �
  . استعجال نتائج الحوا ر، وخاصة المادية منھا �
 عدم الشفافية من بعض اXطراف �

  



)٦(  

 iashmon@yahoo.com  احمد صالح ابو شنب

  :آلية فتح قنوات للحوار 
 عمل تشبيك فعال بين المجتمع المدنى والجھات الحكومية ذات الصلة بانشطتھا )١

 مع تبنى الجھتين ثقافة احترام اXخر
  تشكيل لجان مشتركة لمتابعة  )٢
 المعلومات لجميع اطراف المجتمع وتبادل ايجاد آلية سھلة وواضحة لتوفير )٣
 بين الطرفين ومصداقية مشتركة تولد ثقة العمل على تنفيذ انشطة ومشروعات )٤
وترتيب اXولويات ووضع  البيئية والمجتمعية اشتراك الطرفين فى دراسة اXحتياجات )٥

 الخطط التنفيذية وتطبيقھا
  
  

  قالوا عن الحوار 
 الحوار ھو الطريق اeمثل لبناء المجتمع  •
  . الحوار إثبات Xحترام الطرف اEخر •
   .ديمقراطية ويدعمھاالحوار يقوم على القيم ال •
   .الحوار عملية تعليمية مستمرة •
   .الحوار وسيلة تواصل مستمرة •
   .الحوار وسيلة للتعرف على المعلومات والحقائق •
   .لحوار يعمل على زيادة الوعي الناقد •
   .الحوار ينقل اXھتمامات من الفردية الى الجماعية •
   الحوار يدعم بناء العAقات •
و اXختAف eنه إن لم يكن ھناك اختAف جزئي أو كلي من أبرز شروط الحوار ھ •

  حول موضوع أو فكرة داخل الحوار X يكون ھناك حوار وإنما خطاب أو حديث عادي 
  
  

 المتكلم ، ومن أھم الفھم والتفھم وا?صغاء إلى رأس اeدب كله:   ونقوليوالعرب 
   صفة الحلم الفوائد التي تستفيدھا من ھذه النقطة اكتساب

  
               َّ ً           سار الحوار جاد ا  وفق المنھجفإذا  ختم الحوار بھدوء مھما كانت النتائج      ً        واخيرا  Xبد من 

                                       ً                            من قبل جميع اeطراف فA بد أن يصلوا جميعا  إلى ما التزموا به في بداية  السابق
الحوار من الرجوع إلى الحق وتأييد الصواب، فإذا رفض المحاور الحجج العقلية كأن لم 

فنخرج من حلقة الحوار على نفس مستوى                ً     ً بذلك يمارس حقا  أصيA   يقتنع بھا فإنه
  .دخولنا اليھا


