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   :الحوار المجتمعى كمفهوم 

ضفوا أنماطا وآليات الحوار مفهوم قديم يعود إلى ما قبل عصر الفالسفة اليونانيين القدامى الذين اعتمدوا على الحوار، وأ

يؤكد على أهمية  الكتب المقدسة تسجيال لقصص وحوارات، كل ذلك األديان خبرات حوارية مهمة، وفىجديدة له. وفى 

  المجتمع. الحوار، ودوره فى

تمارسه ماكينة ذاته تحاشيا لصور متباينة من العنف سواء كان عنفا ماديا أو لفظيا  كما أن الحوار ضرورة وغاية فى

أو الجماعات المتنوعة ضد بعضها البعض، أو الثقافات ضد بعضها البعض، مواجهة رعاياها،  بعض الدول ذاتها فى

 لتقليدية للعنف المتعارف عليها فى النزاعات بين الدول، والتى يحكم آلياتها التطور العلمى والتكنولوجى. باإلضافة للصور ا

مح له بالتحول إلى طاقة تدميرية، بل أن ، وال يسوهنا يأتى الحوار ليعطى لالختالف بعداً إنسانياً يضعه فى شكله الطبيعى

رحمة وخيرا، من مستوى إيجابياته ليكون االختالف فى هذا اإلطار يخفض من مستوى سلبيات االختالف، ويرفع  الحوار 

استمرار الحياة بطعمها  وار مضمونا مصيريا وموقعا مهما فىودافعا لإلصالح والمراجعة المستمرة وهذا البعد يمنح الح

  قر، وإبقاء الجنس البشري بمستوى ما حباه هللا من عقل وقدرة على التفكير واالختيار.المست

االستفهام واإلشكاالت  ن الحوار أداة للكشف عن الحقائق واألشياء الخفية، ومن خالله تتم اإلجابة عن كثير من عالماتكما أ

الذهن، أو تزيد من القناعات الذاتية، كما يمكن من خالله كشف الباطل ودحض وكشف مؤثرات بطالنه ودالئله.  العالقة فى

الحوار األفكار ويعمقها،  مثال ينمى –حوار ينضج األفكار والقرارات، ففى الجانب الفكرى والثقافى وبشكل مجمل فإن ال

 . جاه اإلبداع والتجديدويحرك العقل بات ويشذبها مما يعلق بها من انحراف أو جمود أو شوائب،

 وقادرا عليه إذ علمه الكالم الذى ال يتم حوار لفظى بدونه، وجعل له الحواس التى ولقد خلق هللا اإلنسان مهيئا للحوار

 هو أساس الحوار و معتمده، وميزه بحرية الحوار ليحاور، من شاء ل مع من يحاوره، ووهبه العقل الذىتمكنه من التواص

 لتحقيق أهدافه بتكلفة أقل من نقيضه الصراع واالقتتال. ن جعله وسيلة أو ال يحاور؛ وحبب إليه الحوار بأبما يشاء، 

يالحظ انه أصبح البشر اليوم عموما ليس فقط أكثر وعيا  حوار مع اآلخر عبر التاريخ البشرىيستقرئ مسار ال والذى

التفاعل مع اآلخر و حل الخالفات و النزاعات معه وأكثر وعيا  ا به فىا أيضا أكثر تمسكا والتزامبأهمية الحوار وإنم

، وبالتالى -لحة الصراع و االقتتال أس خاصة مع التطور المرعب فى -لصراع والعواقب الوخيمة للصدام وا بالتكلفة العالية

التكاثر الملحوظ للجهات و  الصدام؛تمسك به ورفض بأهمية الحوار وال مظاهر تنامى الوعىأكثر نفورا منه. ومن 

  تتبنى الحوار وتدعو إليه. و المؤسسات المحلية والدولية التىالمنظمات 

أن ما تحقق مثل أهمية الحوار ومفهومه قضايا مهمة ومن المفيد استمرار الحديث عنها إال  وإن كان الحديث عن قضايا

فى المرحلة الحالية   ركيز عليهالى بالتبه يجعل القضية األو   ار والتمسكبأهمية الحو سلفا من تطور ملحوظ فى الوعى

تثمر أمثلة   القائم، على نطاق واسع، بأهمية ولزوم انتهاج الحوار مع اآلخر إلى ممارسة واقعية هى ترجمة هذا الوعى

المستوى النظرى فقط، الواقع، وليس على  برهانا عمليا على فعالية نهج الحوار مع اآلخر على مستوى  عملية ناجحة تقدم

حوار مع اآلخر نقل حل الخالفات والنزاعات ولذلك نحسب أن من المهم اآلن بالنسبة لمؤسسات وجهات دعم نهج ال فى

من عموميات المفاهيم واألهمية إلى خصوصيات الممارسة الناجحة الكفيلة بإثبات الفعالية الواقعية لنهج بؤرة تركيزها 

 ل. عملى فعا كبديلالحوار وإبراز دوره 
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والحوار المجتمعى يتضمن مجموعة من األبعاد المترابطة التى يفسر من خاللها نطاق الحياة بالمجتمع بين أطراف الحوار 

اعتماداً على منهجية توضح عالقة الدولة بمؤسساتها، ويتضح من خالل جذور االختالف كمحور لممارسة الديمقراطية 

خاللها البناء الثقافى المرتكز على معطيات التراث وأنماط التغيير الثقافى، كما تعد  كما يتشكل منوالدفاع عن الحرية، 

منهجية الحوار منطلق لتنمية شعور الفرد بالقيم التى توجه حياته فى اإلطار االجتماعى واالقتصادى والسياسى والروحى، 

 تعددية الثقافية بالمنظومة العالمية. وتساعد على تحديد أولويات التوجه االيديولوجى فى عالقته بالتنوع وال

كما أن الحوار يمثل دعوة إلى الشراكة بين األفراد والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، ويتضمن التعليم والتدريب والتثقيف 

ً للمشاركة االجتماعية الروحى واالجتماعى والسي اسى والدفاع عن الحقوق األساسية، فالحوار المجتمعى مدخالً هاما

وينبغى أن يكون له مرتكزات فى البناء الرسمى للتعليم والتدريب والسياسات المجتمعية لتأهيل مواطنى المجتمع للمشاركة 

 فى تنظيم الدولة عن وعى وانتماء وتحمل للمسئولية. 

لمجتمعى هو عملية يتم بين أطرافها تحقيق التوازن بين الحماية االجتماعية والتحديث بين المتاح والقيود، أيضاً الحوار ا

من أجل تحقيق التنمية والتى تتطلب برامج لضبط األداء االجتماعى، وتدريب أطراف الحوار فهو تلك الشراكة االجتماعية 

الحوار العمل على زيادة المشاركة والشراكة فى عملية اتخاذ  على التدخل والقياس إلنجاز هذه البرامج، كما يتضمن

القرارات بالمجتمع، وتهيئة الشروط والظروف التى يجب أن تتم للمشاركة بصورة إيجابية وفعالة، كما يهدف الحوار 

العاملين المجتمعى إلى وصف الوضع الراهن لألبعاد االجتماعية واالقتصادية والتغيرات التكنولوجية ومدى مشاركة 

 بالمنظمات على المستوى المحلى والقومى فى الحوار المجتمعى. 

ويتخذ الحوار المجتمعى مسارين، المسار األول يتعلق بعالقات الدول ببعضها وفيه يناقش أطراف الحوار المسائل 

هو المسار الداخلى والمشكالت بين بلدين أو أكثر أو القضايا الدولية التى تؤثر على كل طرف، وقد يتخد مسار آخر 

جتماعية واالقتصادية .. وغير ها، لذا يتضمن بالمجتمع ليناقش القضايا السياسية واإلستراتيجية والثقافية والتعليمية واال

المشاركة الواسعة من قطاعات المجتمع فى الحوار، ويضمن تهيئة المناخ المالئم ضمن إطار مؤسسى ويكرس مفهومى 

 وأفراده. إلى بناء قدرات المجتمع  الشراكة والمشاركة ويهدف

 

   المجتمعى: أهداف وغايات الحوار 

األزمة اجتماعياً تفاقم نتائج  عف المؤسسات االجتماعية للحوار فىساهم غياب أو ضالعربية المنطقة  دولمعظم  فى

 الغرض من الحوار المجتمعىذلك أن  يعنىدول، خطير من التوتر وعدم االستقرار فى بعض الخلق وضع  واقتصادياً، وفى

إصالح الخدمات العامة بشكل يركز على الناس. ويجب أن تنعكس  هو المساعدة فى تحقيق النجاح فى رسم السياسات وفى

ية الكبيرة والمالئمة للشفافية على األهم المجتمعىكما يجب أن يؤسس الحوار ، المجتمع هذه اإلصالحات على كافة أفراد

و ما يولد كل المراحل، وه تتم االستشارات على نطاق واسع فى المعلومات ذات الصلة، وضمان أن المشاركة فىفى 

  .بين جميع فئات نسيج المجتمع االحترام لتكامل الحوار

إلى إجماع اآلراء. وإذا أسفر الحوار على األقل  ال يحتاج بالضرورة إلى أن يؤدى وعلى أية حال فإن الحوار المجتمعى

أن الحوار قد حقق هدفه.  –نسبياً  –يعبر عنها المشاركون فيه فإنه يمكن لنا أن نعتبر  لى فهم أفضل لآلراء المختلفة التىع
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عة والنتائج التى يتم اإلجراءات المتوقتنتج عنه و الله مبدأ االلتزام باألفكار التىويجب أن يكون حوارا ملتزماً نخلق من خ

  .التوصل إليها

الحكم  عددة من بينها ميزتان: إحداهما هى حقيقة أن تعزيز المشاركة فىمزايا مت ي إطار ذلك يحقق الحوار المجتمعىوف

أن تعمل على تشجيع المساءلة وممارسة الحقوق األساسية، مثل  تثبيط ألساليب الحكم التكنوقراطى. وهذا يعنى بمثابة

على أنه يمكن تجنب االعتماد األعمى على  االلتزام، بمسار الحوار المجتمعىلجمعيات. ويؤكد االعتماد على، أو حرية ا

يمكن أن يستمر تقسيم العمل  لىهو الطريق الوحيد المضمون. وبالتا وقراطية وعلى أن الحكم الديمقراطىالسياسات التكن

 إلى عالم السياسة ومجال المفاوضات االقتصادية واالجتماعية بين الفاعلين االجتماعيين، وكثيراً ما كان األخير معروفا

بعض األحيان على  ة واألهمية المفرطة للسياسة، الذى يجسد ويخلد فىتتمتع به الدول باستيائه من التواجد المفرط الذى

 ( 2) ايش بين الديمقراطية االجتماعية والديمقراطية السياسية.حساب التع

وتحسين تماسك السياسات االقتصادية واالجتماعية العالمية  والميزة األخرى تتعلق بالسعى الدائم من أجل اتساق السياسات،

مشكلة اتساق السياسات جذور على نطاق واسع، إذا أدرك جيداً الممارسين للتعددية بأن الهدف البعيد المنال هو "أن تكمن 

مؤيدة لتنفيذ آليات الحوار الواقع مزيد من الحجج ال وتلك المجموعة من المشاكل تقدم فى"، العالمية فى الصعيد الوطنى

للعولمة حيث أفادوا بأنه: "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات على  اللجنة العالمية للبعد االجتماعى : حسب ما اعترفت بهالوطنى

لتحقيق اتساق السياسات من خالل مجلس الوزراء، والمناقشات العامة البرلمانية العالمية للقضايا  طنىالوالمستوى 

نية كما أن المجالس الوط لرئيسية لتنسيق السياسة العالمية،التحسينات ا االجتماعية، فال يوجد أمل يذكر فىاالقتصادية و

، والمجتمع المدنىتتمتع بعضوية مستمدة من الحكومات  ان والتىبلدكثير من ال االقتصادية واالجتماعية، التى توجد فى

  ."هذه العملية أن تلعب بشكل خاص دور هام وأساسى فى يمكن

 ً ال يتحقق إال بوجود اآلخر المختلف، وألن  كون الوجود االجتماعى اإلنسانى  يكتسب الحوار أهميته البالغة فىومجتمعيا

، إذ به تتولد األفكار اإلنسان ال يحقق ذاته وال ينتج المعرفة إال بااللتقاء والحوار مع اإلنسان اآلخر والتفاعل الخالق معه

 عرفة الراقية التىيا هو إنتاج الممستوياته العل الجديدة فى ذهن المتكلم، وبه تتضح المعانى وتغنى المفاهيم ألن الحوار فى

  تتحاور مع كافة ضروب المعرفة اإلنسانية.

المجتمع لما له من  تتطلبها الحياة المعاصرة فى يعد من أهم مواقف التواصل الفكرى والثقافى واالجتماعى التى والحوار

عملية االتصال  المهمة فى ، كما يعتبر من العواملتنمية قدرة األفراد على التفكير المشترك والتحليل واالستدالل آثار فى

واالجتماعية والثقافية وتساهم فى  والتواصل مع اآلخرين من خالل حوارات يومية تشبع حاجات الفرد اإلنسانية والنفسية

  ما يحتاجه ويرغب به ويميل إليه.التعبير ع

ً يُعد الحوار من األنشطة التىوثقا التصال والتواصل مع تحرر اإلنسان من االنغالق واالنعزال وتفتح له قنوات ا فيا

نجاحه ويحقق  تكتمل للحوار أسس مزيداً من المعرفة والتقدم والرقى والوعى، ولكىاكتساب  اآلخرين والتى تساهم فى

تفرضها  جتماعية والثقافية للسلوك التىاالينشدونها من ورائه البد منهم االلتزام بالمعايير األخالقية و أطرافه األهداف التى

الموضوع، وهذا األمر ال يتم إال من خالل تعزيز ثقافة الحوار  قف والموضوع واألطراف المشاركة فىطبيعة المو

  ومهاراته لدى أفراد المجتمع.

من سلبيات ومشاحنات حياتنا اليومية  ر ومهاراته بسبب مواجهة ما يقع فىوالمتمعن إلى أهمية تنمية وتعزيز ثقافة الحوا

إدارة الحوار وغياب ثقافته بين المتحاورين، ومن المؤكد  طراف الحوار عن األسلوب األمثل فىأ يكمن سببها فى تخلى
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العمل وضعف  ربوية المختلفة يظهر مدى الخلل فىأن غياب ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع ومن خالل المؤسسات الت

 ع. أفراد المجتمع، بل أن غياب الحوار هو انعكاس لضعف البنية العلمية والفكرية في المجتم التماسك بين

 

  الفعال:  شروط الحوار المجتمعى 

قبل المتحاورين ومن أهمها ما  هذه الشررروط تسررتوجب االلتزام بها من لحوار المجتمعى،هناك عدة شررروط أسرراسررية ل

  :يلى

الخروج من أزمة. فإن لم تكن هناك قضررية  ترفا بل إحسرراس بالحاجة، ورغبة فى الشررعور بالحاجة: الحوار ليس -1

بجدية في  حافز لدى األطراف المتباينة للمضررررررىأو مشرررررركلة أو اختالف فال يكون هناك داع للحوار، ولن يتولد 

  الخبرة الحوارية.

يجعل اإلنسررررررران  االنفتاح الذىطراف الحوار يجب أن يخرج من ذاته، إنه الخروج من الذات: كل طرف من أ -2

أن الحوار مع اآلخر  ويجب أن يدرك كل إنسررران لضررريقة من أجل التفاعل مع اآلخرين،يتخلى عن دائرة الرؤية ا

خرين لديهم رؤية من خالل الحوار يدرك الشررخص أن اآل تقائه روحياً واجتماعياً وذهنياً،الر هو شرررط أسرراسررى

  معهم. ليهم، ويتبادل الرأىون من يستمع إيستحق وفكراً، وبالتالى

ومن  بل ينبع من االختالف، الفكر وأسرررررلوب العمل، وار ال يتم بين أشرررررخاص متماثلين فىإدراك االختالف: الح -3

ال يتحول إلى خالف أو نزاع أو  إدارة سرررليمة عقالنية لالختالف حتى الوصرررول إلى رغبة المختلفين أنفسرررهم فى

  قطيعة، واالعتراف به هو أحد شروط الحوار.

باد -4 االعتراف به، وبوجوده،  ل: الحوار يسرررررربة شرررررررعية على أطرافه، فالحوار مع طرف يعنىاالعتراف المت

  التواصل معه. والرغبة فى

ما يطرحه يحتمل  ذلك أن ة، يعنىقعلى الحقيقة المطل ل طرف يحمل رأيا أو فكرة نسبية أى ال تحتوىالنسبية: ك -5

من هنا فالحوار ال يشررررمل معتقدات ولكن  ر الشررررخص ليسررررت مطلقة وال عصررررمة لها،أفكا الخطأ أو الصررررواب،

 ً  نسان أن يعيد إنتاجها وتعديلها. كانت حتى يكون بيد اإل ظواهر صنعها اإلنسان أيا

الل الحوار يسرتطيع اإلنسران أن يكتشرف ذاته، من خ الحوار رحلة اكتشراف للذات واآلخر،النزعة االسرتكشرافية:  -6

سرررابقة والصرررور النمطية المخزونة فى عقله أعماقه وتأثير الخبرات ال رغباته، هواجسررره، مسررراحة التسرررامح فى

إلى مفهوم  الصرررور الذهنية بااللتحام المباشرررر، ويصرررل فهم اآلخر كما يريد أن يعرف ذاته، يضررراهىويالباطن، 

الحوار، ليس فقط  نزعة اسرررررتكشرررررافية لدى المنخرطين فى من هذا المنطلق يجب توفر جديد عن الذات واآلخر،

 ً حد يستطيع أن يتفاعل مع الطرف  لة الحوار قد يكتشف كل طرف إلى أى. ومن خالل رحلآلخر بل للذات أيضا

  الذات، وأساليب التواصل مع اآلخرين.إلى بعه حتما إعادة نظر اآلخر. وهو ما يستت

قدم  ذلك أن يشررررررعر كل طرف أن اآلخر على ر يدور بين مختلفين ولكنهم أنداد، ويعنىاالحترام المتبادل: الحوا -7

. ثروة أو الجاه أو الوضررررع االجتماعىمكانه أفضررررل منه على صررررعيد امتالك ال المسرررراواة معه حتى وإن كان فى

متبادل من  رؤيته على الطرف اآلخر، بل هو سررررعىحوار ليس محاولة من جانب طرف إلمالء شررررروطه أو وال

 ً   للذات واآلخر، وأكثر فاعلية مما كانا عليه. أجل التمكين المشترك بحيث يخرج الطرفان من الحوار أكثر فهما
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تمتع كررل األطراف بحظوظ منرراخ من الحريررة حيررث ت الحريررة: الحوار الحقيقى ال يقوم أو يؤتى ثمررارا إال فى -8

نظراً ألن مناخ من التسرررررلط أو المحاذير أو القهر  متسررررراوية فى طرح وجهة نظرها ورؤاها، الحوار ال يقوم فى

 ( 3) حوار. حرية التعبير شرط أساسى ألى

، خارجية وداخلية، موضوعية وذاتية فراغ، فكفاءته تعتمد على عدة عوامل آلية ال توجد من ذلك أن الحوار المجتمعى يعنى

 اإلرادة السياسية ليس السلوك الذىب المستمرة لكل أطراف الحوار، ونعنىهو اإلرادة السياسية القوية و والشرط األساسى

، والثقافية التوعية االجتماعية واالقتصادية فى بإمكانية الحوار للمساهمة غوط الحياة، ولكنها قائمة على وعىتمليه ض

 . وهذه التوعية ال يجب أن يُنظر إليها كقضية مسلم بها

ير وفتح قنوات التبادل المشترك فى المعلومات وشفافية الفعال حرية التنظيم وحرية التعب يتطلب الحوار المجتمعىكما 

مناسب  ل قانونى ودستورىة، وهذا أيضا يحتاج إلى إطار عمأقوياء ومستقلين يمكنهم المشاركة بحري ووجود شركاءذلك، 

 مناقشات المفيدة والتعاون البناء. ومناخ مناسب ومجموعة من العقول المستعدة لل

من الطرق الفعالة لتبادل المعلومات وتوفيق اآلراء لضمان حل النزاعات والمساواة  وباإلجمال فإن الحوار المجتمعى

كما  قوق وتعزيز المكاسب،، يتم بها الدفاع عن الحثقافية وهو أيضا عملية تعليمية والتنفيذ الفعال للسياسات،تماعية االج

 ( 4)يات من المؤسسة وحتى المجتمع ككل. أنه مصدر لالستقرار على كافة المستو

 

   الحوار المجتمعى: عقبات 

  قيام العالقات على القوة: - 1

وإنما  ىلمستوى السياسللمجتمع قيام عالقاته وتفاعالته أساسا على القوة المادية ليس فقط على امن المالمح الظاهرة 

التكرار  المجتمع ىبنية العالقات السرررررياسرررررية ف ىومن مظاهر تغلغل القوة المادية ف ،ىأيضرررررا على المسرررررتوى االجتماع

لمتكرر البنية االجتماعية االسررتخدام ا ىالقوة المادية ف، ومن مظاهر ارضررةنظمة والمعبين األ ىالملحوظ للتفاعل الصرردام

ديد أنماط العالقات تح ىوالحضررررررور الفاعل للقوة البدنية ف معالجة النزاعات الفردية والقبلية ىللقوة المادية/ البدنية ف

الشررائع والميل ى، انتشررار العنف األسررر –مثالً  –لك بعض المؤسررسررات االجتماعية كاألسرررة كما يعكس ذ ىوالتفاعالت ف

تفضررريل الذكور على اإلناث كما أن من شرررأنه تكريس النزوع إلى محاولة  –إلى حد ما و -المتالك األسرررلحة الشرررخصرررية

فعالية  ىهكذا مجتمع الثقة ف ىأن تقل ف ىومن الطبيع ،خدام القوة المادية وليس بالحوارمعالجة النزاعات والخالفات باسررت

  معالجة الخالفات والنزاعات. ىنهج الحوار ف

من سقف توقعات العالقات والتفاعالت الدولية الراهنة فإنها تقلل  ىأيضاً ف ىأساسوألن القوة المادية/ المسلحة ملمح 

  .ىلم أو العدوان على المستوى الدولمعالجة الخالفات والنزاعات ورفع المظا ىف ىنجاح النهج الحوار

ويشررركل  نهج الصرررراع ىبندفع المجتمع إلى ت ىله دور كبير ف الدولية، وأإذن الوضرررع العام أو البيئة، سرررواء المحلية 

 ( 5) عالقاتهم وتفاعالتهم مع اآلخر سواء القريب أو البعيد. ىالعوائق أمام انتهاجهم الحوار ف أحد
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  العوائق والتحديات الثقافية: - 2

ً  ىوالجماع ىتوجيه وتشرركيل السررلوك الفرد ىللثقافة دور كبير ف ، وتشرروب الثقافة مضررامين سررلبية عدة تكرس عموما

  مع اآلخر، ومن تلك الجوانب: ىوليس الحوار ىإلى التفاعل الصراعنزوع المجتمع 

  الصورة السلبية لألخر: –أ 

صرروره عدوا اآلخر مضررامين تصررور اآلخر تصررور سررلبياً ال يشررجع على الحوار معه كأن تحيث تشرروب تصررور عن 

دوى سالمة أو ج ىى الشك فأن يدفع مثل هذا التوجس أو الحذر وسوء الظن إل ىومن الطبيع ،متربصا يلزم التربص به

، ىتمكين النفوذ الغربيهدف إلى  ىالحوار السررياسررف، أهدافه من الحوار ومقاصررده منه ىالحوار مع اآلخر بسرربب الشررك ف

يهدف إلى خلخلة  مجتمعىوالحوار ال ،الغربيةبالثقافة  العربية واإلسرررررالمية أيهدف إلى اسرررررتبدال الثقافة  ىوالحوار الثقاف

  .المجتمعالقيم االجتماعية وتفكيك 

  :الال حواريةالثقافية المفاهيم والقيم  –ب 

ويبدو أن  ،الحوار وأخرى ال تشررررررجع على الحوارما من ثقافة إال ولها حظوظ مختلفة من مفاهيم وقيم تشررررررجع على 

 ( 6) تشجع على الحوار. ىم والقيم التمرحلتها الحالية حضوراً أفضل للمفاهي ىالثقافة العربية تشهد ف

  العوائق والتحديات النفسية واالجتماعية: - 3

، أثرها على السررلوك ىواالقتصرراد ىيشررمل السررياسرر ىوالذ ىتماعية، بالمعنى الواسررع لالجتماعللعوامل النفسررية واالج

شر سلوكه الحوار ىالب سية للحوار هو المشاعر غير المشجعة عل ى،بما فيه  ى الحوار، ومصدر العوائق والتحديات النف

من أهم ما يحد من اإلقبال على هذا توهم لكثيرين أن الحوار ضرررعف قد يحد من الحوار، ولعل  ىالت ،والكبرياء والخجل،

  الحوار لمعالجة الخالفات والنزاعات.

  :ىتكلفة الحل الحوار - 4

يق الغلبة على على إغراء احتمال تحق ىدام والقوة المادية عادة ما تنطوذلك أن محاولة المعالجة عن طريق الصررررررر

سوية  ىع فإن المعهود هو أن الحل الحوارتنازالت تتعلق بموضروع الخالف أو النزا ىاآلخر دون تقديم أ ال يتحقق إال بت

  غالبا ما تستلزم تقديم تنازالت من الطرفين.

أن  ىالنفس وعلوها فإن من الطبيععلى قيم عزة  ومع ما هو معلوم من أن الثقافة العربية من الثقافات األكثر تشرررررديداً 

سية ف سو ىتنطو ىتحمل تكلفة الحلول الحوارية الت ىيواجه العرب صعوبة نف ستلزم تنازالت وهو األمر الذعلى ت  ىية ت

ً  ىلبعض إلى تجنب الحوار مع اآلخر فيدفع ا  ( 7) للتنازالت المحتملة. الحقوق المتنازع عليها تجنبا

  القيود على الحوار: - 5

 ً سلطات مؤسساته أو تحد من حيث يتعرض لقيود تحد من ممارسة بعض أساليبه أو تحد من  يصبح الحوار أقل جذبا

  .ىالمجال المعن ىو الجهة األكثر نفوذاً أو سلطة فوهذه القيود غالباً ما تختلق من الفئة أ ونطاقه، مجاالته

كانت، الحوار إلى سررررررلوك أو إجراء غير ممكن أصررررررالً أو ممكن ولكنه غير مرغوب أو وعندما تحيل القيود، أياً 

ومع تواصررررررل  ،تفاعالتهم المزيد من المبررات ىعزوف المجتمع عن أسررررررلوب الحوار ف محفوف بالمخاطر يكتسرررررررب

ة على حسررن عزوفهم عن الحوار يخسررررون الفرصرررة للتعرف على الحوار والتدرب عليه واكتشررراف فعاليته وتنمية القدر

إدارة الحوار فإنهم حتى  ىلوب الصراع، والفتقارهم الخبرة فإدارته كأسلوب للتفاعل بينما يضطرون إلى اللجوء إلى أس
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إذا ما أتيحت لهم الفرصة للحوار مع اآلخر غالباً ما يكونون الطرف األقل كسباً أو الطرف الخاسر بسبب ضعف إدارتهم 

  وياً إلى أسباب عزوفهم عن الحوار ونفورهم منه تخوفاً من نتائجه.للحوار وهو ما يزيد سبباً آخر ق

 

  المجتمعىالحوار  أشكال:  

 : منها، وله أشكال عدة نذكر التى تهم وتشغل المجتمعقضايا الكل  المجتمعىالحوار  ىيغط

  المعلومات: ىالمشاركة ف – 1

العامة )الحكومة( بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشررررررريعات الخاصررررررة بالخدمات  المؤسررررررسرررررراتإلزام 

 ( 8) من اإللمام بها. لمجتمعىالحوار ا ىرها بصورة تمكن كافة المشاركين فاالجتماعية المختلفة والنظم االقتصادية ونش

  جلسات االستماع العامة: – 2

للمناقشة  عكل اجتما ىول القضايا المطروحة فالموسعة لتبادل اآلراء واألفكار ح هذا الشكل يتضمن اللقاءات العامة

  والتحاور بخصوصها.

  االستشارات المباشرة: – 3

الجهات المشاركة  ىثليهم أو المستشارين المتخصصين فمموالمؤسسات ويمكن أن يتم ذلك على مستوى األفراد أو 

 ( 9) تتم االستشارات قبل اتخاذ القرار أو بعده وأثناء التنفيذ.، ومن الممكن أن المجتمعىالحوار ى ف

 

   الناجح المجتمعىالحوار  وأدواتآليات:  

  الحوار الناضج له آليات أو وسائل لضمان نجاحه منها:

اول أن يفهم اآلخر ويح ىالمهم أن يستمع الطرف الثان ،الحوار ىهم اآلخر، كل طرف يفصح عن ذاته فلف ىالسع -1

يريدها  ىليس بالكيفية التيروق لنا و ىما نفهم اآلخر على النحو الذ كثيراً  ،يريده أو يروق له ىعلى النحو الذ

خر لموقف تكمن وراء اتخاذ اآل ىرف األسرررباب والبواعث والحكمة التأن يفهم كل ط ىمن الضررررورلذا اآلخر. 

 ( 10) ت كالمية أو تعبيرات لفظية.، هذا يجعل للحوار معنى وليس مجرد مساجالما أو مبدأ أو أسلوب

 ىلمسبقة عن الطرف اآلخر والدخول فمن األحكام ا التحرر من الصور الذهنية، الحوار يقوم على التخلص أوالً  -2

  نستمع إليه، ونتفهم موقفه، ورؤيته. ،رحلة اكتشافه كما يريد أن يعرف ذاته

لحوار يدور وهناك لغة تجعل ا ،تجعل للحوار معنىالية، هناك لغة التخلص من ترسرررررانة المصرررررطلحات السرررررج -3

  م المختلفون لغة منفرة تؤلم اآلخر، وتسبب حساسية لآلخر.إذا استخد ،بكلمات أشبه بالطلقات

على الحوار على ما يقوله اآلخرون، وليس  ىيا، يجب أن يسررتند كل طرف مشررارك فاالهتمام بالمنطوق ال بالنوا -4

  كير فيما يقول الناس وليس فيما يفكرون.التف ىأ ،ما يدور في أذهانهم

الحوار، وإنه يسعى من ورائه  ىار أن اآلخر يستثمر فالحو ىيجب أن يشعر كل طرف ف ،الحوار ىاالستثمار ف -5

  لتحقيق فهم مشترك أو بلوغ أرضية مشتركة.
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  البعد عن طلب التنازالت، الحوار فرصة للفهم وليس القتناص تنازالت من اآلخر. -6

 

   المجتمعىسياق الحوار:  

سرررلباً أو  عنها، وإنما يتفاعل معها ويؤثر فيها سرررواء بالظروف المحيطة به فهو ليس مسرررتقالً  المجتمعىيتأثر الحوار 

باً، والعوامل الت عديدة ومتعددة، وبالطبع ال تؤثر هذه العوامل بدرجة واحدة، وإنما  مجتمعىالحوار ال ىتؤثر ف ىإيجا

وعوامل أخرى  مجتمعىعلى الحوار ال ىوقوته، فهناك عوامل ذات تأثير قوسرررررررب حجم المؤثر، تختلف هذه الدرجة ح

  ذات تأثير ضعيف عليه.

، وهذا المناخ قد يكون مناخاً صحياً وقد يكون مناخاً غير مجتمعىخ العام المحيط بالحوار الوهذه العوامل تشكل المنا

ً  فيكون هذا التأثير إيجابياً صحي، ويرتبط بهذا المناخ طبيعة التأثير  ً  إذا كان هذا المناخ صحيا إذا كان  ويكون التأثير سلبيا

 ( 11) .ىغير صحهذا المناخ 

ً  مجتمعىعالم عناية خاصرررررة للحوار الأولت غالبية دول اللذلك  ً  باعتباره أسرررررلوبا يجمع على طاولته األطراف  حضررررراريا

المعنية لتدارس مختلف القضررررررايا ومعالجة المشرررررراكل المطروحة وكذا فض الخالفات والنزاعات. ومن أجل تحقيق هذا 

بهدف تدارس جميع  فئات المجتمعالمبتغى، تبادر هذه الدول إلى تفعيل آليات االسررتشررارة والتشرراور والتوفيق بين مختلف 

  مشترك.القضايا ذات االهتمام ال

  :ىراطات الموضوعية ومن أهمها ما يلمجتمع، يتوقف على تحقيق العديد من االشت ىأ ىإن نجاح الحوار والتشاور فلذا 

مجتمع يختار الديمقراطية أسرراسرراً للحياة  ىالمناخ ال يمكن أن يتواجد إال ف مالئم للحوار، وهذا ىتوفر مناخ سررياسرر –أ 

 ً المجتمعى الحياة العامة، ال يمكن أن يتيح الفرصة للحوار  ى تضيق فيه ممارسة الديمقراطية فالعامة فيه، لذا فإن مجتمعا

  ألن ينجح ويحقق أهدافه.

مؤهلة تأهيالً فاعالً، فإذا وجود أطراف  المجتمعىممارسرة الحوار  ىث تقتضروجود أطراف مؤهلة للحوار: حي –ب 

فالحوار ، نبغى وضررررررعهم فى االعتباري وأفرادهناك مؤسررررررسررررررات كل مجتمع، فإن  ىن وجود )الحكومة( أمراً حتمياً فكا

ووجود ومسررراحة للتعبير، أيضررراً وجود الشرررعب فى  وأن يكون لألفراد رأى )قوية( المؤسرررسررراتيسرررتوجب أن تكون هذه 

 ذلك لكى يحقق الحوار النتائج المرجوة منه.  المعادلة هو أمر الزم ال محالة،

ناجح ما لم تكن أطرافه مؤمنة إيماناً  مجتمعىوجود أطراف مؤمنة بأهمية الحوار: ال يمكن تصررررررور قيام حوار  –ج 

 ( 12). ا مجتمعةق األفضل لتحقيق مصالحهجدياً بأنه الطري
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  من أجل التنمية المستدامة: الحوار المجتمعى  

ً  ى مجتمعاتنا فىنعتبر أننا ف لمسررتدامة ما لم نتجاوز هذه األزمة فسرروف تؤثر على التنمية ا حالة أزمة حوارية، وغالبا

رية حياتية بل وجعلها أسررررلوب كقضررررية محو المجتمعى: كيف يمكن تنمية الحوار لذا نتسرررراءل  وتعمل على عدم إدامتها،

 حياة؟ 

فإن كل ها وعملها، وبالطبع تحديد اتجاه حركت "األطراف الفاعلة" التى يستهدف اإلسهام فى بصياغة أخرى، من هى

وار، عملية التغيير أو التنمية المسررتهدفة للح ر أطرافاً فاعلة، أو ذات أدوار فىاألطراف المجتمعية المختلفة يمكن أن تعتب

فال جدال أن  بقاً لمسررئوليات األطراف المختلفة،وبالضرررورة أيضرراً، قد تتباين األهمية واألوزان النسرربية لهذه األدوار، ط

واألهلية أو حتى مقابل األطراف الشرررعبية  ومة، يمكن أن توسرررم بالدور األسررراسرررى والجوهرىمؤسرررسرررات الدولة والحك

ت الطبيعة المؤسررررسررررية المنظمة أدواراً محتملة، وعليها تطلعات وتوقعات وكذلك قد يكون لألطراف ذا الحزبية األخرى.

  مؤسسية أو األدنى تنظيماً. كبيرة، مقابل التوقعات األقل من األطراف المجتمعية الال

ويمكن القول أن هناك جملة من المالحظات والمبادئ األساسية،  العمل فإننا سنتطرق إلى الرؤية، وقبل تناول محاور

  :هذه المالحظات األساسية فيما يلى تشكل في مجملها "الرؤية" نحو ما يجب عمله، ويمكن إيجاز

مسرررألة  يل الظاهرة وأبعادها المختلفة، هىاألسررراس، وبناء على تحل لمسرررتهدفة فىأن "المسرررألة" أو "القضرررية" ا -1

يستهدف تأصيل منظومة متكاملة من القيم الفردية واالجتماعية والمؤسسية تتشابك  ثقافى قيمى، استحداث تغيير

قافى ، كما أن هذا التغيير الثصررررررحى وبناء جميعها وتترابط مؤدية في النهاية وبتدرج، لتحقيق مجتمع الحوار

من اإلصرررالحات السرررياسرررية ألية تغيرات إجرائية مرتبطة ومتوازية  القيمى هو األسررراس المنطقى والموضررروعى

انفصرررلت عن عملية  لو صرررالحات سرررتفرغ من مضرررمونها األسررراسرررىوالقانونية واالقتصرررادية..إلخ، ثم إن هذه اإل

يتها وصعوبتها، محوراً ، برغم عموميتها وشمولمن ثم تصبح مسألة التغيير الثقافىالمستهدفة. و التغيير الثقافى

  المطلوبة.صياغة اإلجراءات واإلصالحات  أساسياً فى

 ا ارتفعت درجة االنتماء االجتماعى، بمعنى أنه إذإن درجة الحوار "دالة مباشرة" فى درجة االنتماء إلى المجتمع -2

يستوجب تعزيز االنتماء  لألفراد والجماعات والمؤسسات، فإنه بالضرورة ترتفع حيوية وفاعلية الحوار، وهو ما

يعبر  ذلك مسألة صياغة مشروع حضارى قومىجديد، وك اجتماعىمفتقد، من خالل صياغة عقد ال االجتماعى

سارعة فىعن الحد األدنى من االتفاق بين القوى المختلفة الزيادة، فضالً  ، وكذلك تقليل حدة التفاوت الطبقى المت

  عن األولويات الثقافية المختلفة مثل تعزيز ثقافة قبول اآلخر.

ما أن التغيير المطلوب "طويل األجل" ي -3 ئة فىحدث ك ية بطي تأثيرات تراكم ها  من خالل  كامل ها، ولكن ت عدل م

ل التغيير" ، وتراكماتها الرأسررررية عبر الزمن، ال تلبث أن تسررررارع على المدى المتوسررررط من "معدالنوعى األفقى

ية تحقيق  إلى معدالت أكثر سرررررررعة، لة األجل( إمكان وال يعوق قبول هذا االفتراض )التغيرات التراكمية طوي

سبة  قطاعات مختارة ذات أولوية تدخالت سرريعة مقصرودة ومسرتهدفة فى ت عالجية مؤثرة، من خاللطفرا بالن

  .لعموم أفراد المجتمع

وبرغم "األزمة" فإن اتجاه التطور المتوقع لدرجة الحوار يمثل اتجاهاً صررررررعودياً، نتيجة للعديد من المؤثرات  -4

التصرراالت، وغيرها(، ومن ثم فإن المطلوب هو التحفيز لزيادة الداخلية والخارجية )السررماوات المفتوحة، ثورة ا

 ( 13) درجة الصعود وكذلك سرعته.
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تشرركل  بأنواعهالمجتمعى  الحوارالنهاية إلى أن جميع محاور  سررتفيضررة لمسررألة األولويات، تخلص فىإن المناقشررة الملذا 

ب حركررة أو عمررل يجررب أن يتكررامررل ويتوازن بررداخلرره جميع أو أغلرر أن أىكمررا  ا أولويررة ال يمكن تجنيبهررا مؤقترراً،جميعهرر

  :، ويمكن تحديدها فى ثالث محاور رئيسية وهىالمحاور، لتعظيم العائد النهائى وجدوى الحوار لبناء المجتمع

  طويل المدى. بناء الوعى وإدارة عملية التغيير الثقافى – 1

  تهيئة مناخ الممارسة. – 2

  .المجتمعى لبناء نماذج ناجحة للحوار العمل المباشر على المستوى المحلىوالتجريب والتطبيق  – 3

الحلقات، يبدأ من محور بناء الوعى وإدارة التغيير مسرررتمراً غير منفصرررل  هذا اإلطار متصرررالً  وتمثل المحاور الثالثة فى

ممارسة متصل إلى محور تهيئة وإصالح مناخ الطويل األجل، ثم ينتقل ال تبط كذلك بالتغيير البطئ التراكمى، ويرالثقافى

  .ريب والممارسة على المستوى المحلىوهو التطبيق والتجانتقاالً للمحور األخير 

القيم والسررررلوكيات، فإنه سررررينعكس فى النهاية على المفاهيم االجتماعية وانعكاسررررها على  حالة وجود طفرة فكرية فى ففى

ات أسررراسرررية شرررديدة . مع تسرررجيل مالحظعلية عن المسرررتوى المحلىالممارسرررات الف، وكذلك على مناخ الممارسرررة الكلى

ويمكن تناولها على  إطار لما يمكن عمله. ليسررررررت كل المطلوب عمله، بقدر ما هىأن المحاور ومكوناتها  األهمية، وهى

 النحو التالى: 

  :بناء الوعى وإدارة التغيير الثقافى – 1

مع، وأهمها تشكيل ثقافة وفكر أفراد المجت ر األول، باآلليات األساسية التى تسهم فىوترتبط المكونات األساسية للمح

االجتماعية والثقافية فى المجتمع، والتى  االعتبار التطورات على وجه التحديد آليتى التعليم واإلعالم، مع الوضررررررع فى

  آللية التعليم، مقابل الطغيان الكاسح آللية اإلعالم بأنواعه وأدواته المختلفة. أدت النكماش الدور اإليجابى

ثر إيجابية يسرررررهم كالهما بشررررركل أك ية وتطوير الرسرررررالة اإلعالمية، لكىمن هذا المنطلق، فإن تطوير العملية التعليم

على  تغيرات قيمية وسلوكية وتراكم فكرىالنهاية ل في بناء الوعى الفردى والجماعى بمسألة الحوار. استهدافاً فىوفعالية 

هذا المحور،  يصررررربحا معاً أهم مكونين أسررررراسررررريين فىوبناء االنتماء،  ل، وكذلك مزيد من الدمج االجتماعىالمدى الطوي

اجتماعية مهمشررة جزئياً مع بقية  قيق الدمج االجتماعى لشرررائحون ثالث، وهو محو األمية سررتسررهم فى تحيضرراف لهما مك

  أجزاء المجتمع.

سررررتحداث تغييرات ا م فىن تطوير العملية التعليمية وبما يسررررمح بزرع وتنمية وتأصرررريل قيم الحوار يمكن أن يسررررهكما أ

ية، بمسررتوياتها المختلفة، ال يعنى إغفال ثقافة المجتمع ككل. كما أن التركيز على المؤسررسررات التعليم إيجابية ملموسررة فى

أو قصررور  الرياضررية النوادىأو  المؤسررسررة الدينيةاألسرررة أو لمؤسررسررات اجتماعية وثقافية أخرى مثل  الدور الجوهرى

  إلخ. ... الثقافة

  إصالح وتهيئة مناخ الممارسة: – 2

إصرررالحات  تسرررتهدف تحقيق ىالمختلفة، الت والتغييريشرررتمل هذا المحور على مدى شرررديد االتسررراع من أنواع الحركة 

مستوياتها المختلفة، وخاصة  ات الحوار والمشاركة المجتمعية فىتحسين مناخ ممارسة عملي إجرائية مختلفة، تسهم فى

نقيح وتعديل القوانين القائمة ، وتكل من اإلصررررالح القانونىويمكن التركيز هنا على ، ذات الطبيعة المؤسررررسررررية المنتظمة
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اعية المختلفة، تصبح أكثر إسهاماً في حفز تحقيق وتفعيل عمليات الحوار، وكذلك إتاحة المعلومات لألطراف االجتم لكى

دعم توليد وتنظيم  يمكن أن يسررررررهم فى –جهد  يم مناخ ممارسررررررة الحوار، ذلك أن أىالفعال على تدع وتأثيرها اإليجابى

تحقيق التغيير  يحقق إضرررررافة مباشررررررة فى –المختلفة  المجاالت أو القطاعات اسرررررترجاع ونشرررررر وتبادل المعلومات فى

 ( 14) .فى المجتمع المستهدف

  :المجتمعى لبناء نماذج ناجحة للحوار لى والجزئىالتطبيق والتجريب والعمل المباشر على المستوى المح – 3

تتكامل  ، التىأعلى لإلدارة المجتمعية الشررراملة هذا اإلطار يصررربح الهدف لتحقيق ذلك، هو محاولة الوصرررول لفعالية وفى

حياة ، فإن تحسررررررين نوعية المسررررررتوى االنتماء والدمج المجتمعى إطار رفع وفىأدوار األطراف المحلية المختلفة،  فيها

 يشكل أولوية أساسية، وداخل هذا اإلطار. للقطاعات االجتماعية المهمشة

ً  كما أن المحاور الثالثة السابقة ال تشكل كل الممكن ولكن بعض الممكن، كما تشكل أيضا إطاراً  أو إستراتيجية عامة  عاما

 ويوفق بينها.  اختالفاتهكمجتمع متنوع يجمع بين عليها سوياً للعمل 
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   :خاتمة 

هياكل النظام السرررررياسرررررى  إجراء تعديالت جوهرية فى ىالفعال، سررررروف يقتضررررر ن توفير مقتضررررريات الحوار المجتمعىإ

كما أن أحد أهم التوجهات من القدرة على التعبير عن الرأى،  رتسرررمح بمزيد من المشررراركة وتتيح قدراً أكب واالقتصرررادى

، وتوفير مقتضررريات الحوار لهم، داخل المجتمع أقوياء ومسرررتقلين بعد عملية )خلق( شرررركاء المجتمعىالمسرررتقبلية للحوار 

  هذا اإلطار نؤكد على عدة مسائل أساسية: فىيجب أن يكون إقامة هياكل مؤسسية لهذا الحوار، و

ملها بقرارات حكومية، وأن تنظم اختصررررراصررررراتها وإجراءات ع سرررررىن الهياكل يجب أن تقام بشررررركل أسرررررااألولى: أ

 . بالتشريع

، ذلك أن الواقع المحلى بشرررررركل رئيسررررررى على المسررررررتوى الوطنىالمجتمعى كون دائرة نشرررررراط الحوار الثانية: أن ت

  مركزية(.لال الحوار نحو )ا التوجه فى ذا االختيار، وهذا يعنىالدول العربية يفرض األخذ به قتصادى واالجتماعى فىاال

لم يعد يمتلك مقومات  المجتمعى على المسررررررتوى الوطنى وصرررررروالً إلى أدنى درجاتهأن نشررررررير إلى أن الحوار  وينبغى

 ( 15)واالنفتاح على العالم. عولمة الاالستقالل التام عن المؤثرات الخارجية المرتبطة بظاهرة 

 ىيمكن للحوار أن يجر ،مجتمعاتنا المحلّية ىات والمواهب العديدة المتواجدة فاألصوإلى جمع يهدف  عىالحوار المجتمف

وخمسمائة شخص منزل  ىراوح بين مجموعة من خمسة أشخاص فأنواع متعدّدة من األمكنة وعبر أشكال متنوعة تت ىف

  إطار عام. ىف

لمشاركين والوقت والقدرة. اجعلوا نتائجكم بشكل يناسب أهدافكم واإلطار وا ىعليكم أن تنسجوا حواركم المجتمعلذا 

 ة. إلى تحركات محلي ىوا من أّن نتائج المحادثات ستؤدّ مهّمة من خالل تسجيلها واستخدامها، وتأّكد

مستمرة ومثابرة. كل فرد طوال الحياة يحتاج إلى تغذية  -أو عملية  –هو مسار  ىصح ىإّن بناء وتطوير مجتمع محلإذ 

حالة دائمة التغيّر،  ىف ىهو مكان غير مثال ىالصحّ  ىثر حيوية وصّحةً. والمجتمع المحلأك ىبناء مجتمع محلّ  ىله دور ف

القيادة والتحّركات من كل  ىأن تأت ىينبغ نوعية حياة ذات جودة عالية.ثقافةً تدعم خيارات حياةً صّحية و كما تدعم  ىيبن

نجريها مع  ىجريها حول طاولة المطبخ وتلك التن ىلتجسير الفجوة بين المحادثات التزاوية من زوايا مجتمعاتنا المحلية 

 فى المجتمع.  القادة
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   :قائمة المراجع 

 م. 2018نوفمبر  2زيارة الموقع بتاريخ  – عدة العمل المجتمعىموقع  –قيادة الحوار المجتمعى عن بناء مجتمع صحى سليم  -1

https://bit.ly/2Ra7AaC   

 م. 2006 –الحوار االجتماعى  –تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية  -2
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