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 :الممخص
ىدؼ البحث الى التعرؼ عمى مفيـو الحوار وأىميتو في الحياة المجتمعية 
وكيؼ يمكننا تجاوز المشكبلت في الحوار وتقبؿ االخر ، فضبل عف 
تسميط الضوء عمى انعكاسات غياب الحوار في المجتمع العراقي بعد عاـ 
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the concept of 

dialogue and its importance in societal life and how we 

can overcome problems in dialogue and accept the other, 

as well as highlighting the implications of the absence of 

dialogue in Iraqi society after 2003, the researcher relied 

on the historical approach, and the descriptive and 

analytical approach. 
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 تمييد 
بطبعو" ، أي  اجتماعي الى اف : " اإلنساف مقدمتو خمدوف( في يشير العبلمة ) ابف

يـ غريزيا، معاف االنساف يميؿ الى العيش مع اقارنو البشر في جماعات ويعمؿ عمى التعامؿ 
معزؿ عف محيطو االجتماعي وانو ال يستطيع اف يحقؽ السعادة والحب وانو ال يمكنو العيش ب

والراحة دوف مساعدة االخريف لو، لذا يتطمب ذلؾ تفاعبل اجتماعيا لئلنساف بإقرانو وىذا 
خر التفاعؿ يكوف مبنيا عمى اسس سميمة بعيدا عف الضبابية وعدـ الوعي واف عميو تقبؿ اال

  الذي يعيش في محيطو االجتماعي ولو كافة الحقوؽ كونو انساف مثمو.  
واف لتحقيؽ التالؼ االجتماعي البد مف اف تكوف ىناؾ وساطة تجمع بيف االنساف  

يعد الحوار مف أىـ أسس الحياة االجتماعية وضرورة مف واالخر في محيطو االجتماعي ، و 
عف حاجاتو ورغباتو وأحاسيسو ومشكبلتو وطريقو الى ضروراتيا، فيو وسيمة اإلنساف لمتعبير 

تصريؼ شؤوف حياتو المختمفة، كما أف الحوار وسيمة االنساف الى تنمية أفكاره وتجاربو 
وتييئتيا لمعطاء واالبداع والمشاركة في تحقيؽ حياة متحضرة، ومف خبللو يتـ التواصؿ مع 

 اآلخريف والتفاعؿ معيـ.
وكّرمو عف باقي المخموقات، ومّيزه بالعقؿ واإلرادة،  فاهلل تعالى خمؽ اإلنساف،

واستخمفو في األرض لِعماَرِتيا، وتكويف مجتمعاٍت يسودىا العدؿ والخير، ولتحقيؽ ذلؾ كاف ال 
ُبّد مف تعارؼ البشر وتعاُيِشيـ معًا، يقوؿ اهلل عزَّ وجؿَّ : َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مِّف َذَكٍر 

ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ َوأُ  ـْ ِإفَّ المََّو َعِميـٌ َخِبيٌر )الحجرات  نَثٰى َوَجَعْمَناُك ـْ ِعنَد المَِّو َأْتَقاُك َأْكَرَمُك
(، فبل يمكف أف ُيعمِّر اإلنساف األرض وُينِشىء المجتمعات إاّل عف طريؽ تفاُعمو ٖٔ: 

الحوار وقبوؿ “الفعَّالة في بناء العبلقات بيف البشر  اإليجابّي مع اآلخريف، ومف األساليب
 التي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي الفكري التواصؿ أدبيات أىـ مف والحوار ”.االخر
 التفكير عمى االفراد قدرة تنمية في أثر مف لو لما المعاصر مجتمعنا في الحياة تتطمبيا
 بعيدا والصفاء التسامح بروح اآلخريف مع خبلفاتيـ إنياء بغية واالستدالؿ والتحميؿ المشترؾ

 .واإلقصاء العنؼ عف
وفي ىذا البحث تسعى الباحثة الى تسميط الضوء عمى اىمية الحوار في تحقيؽ 
القبوؿ لبلخر وعدـ اقصاءه مف خبلؿ مباحث عديدة تضمف المبحث االوؿ : االطار النظري 

ىداؼ البحث، ومفاىيـ البحث ، والمنيجية لمبحث وفيو )مشكمة البحث، واىمية البحث ، وا
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 المعتمدة في البحث( في حيف ضـ المبحث الثاني: مسوغات الحوار مع اآلخر ، المبحث
 . العراؽ في اإلنساني األمف عمى الحوار تأثير:  الثالث

 المبحث االول : االطار النظري لمبحث 
 قيمة المجتمع فقد تبمورتحوار اىمية كبيرة في الشؾ اف لم: مشكمة البحث          

 والقضاء والتواصؿ، االتصاؿ صعيد عمى حصمت التي المتغيرات خبلؿ مف الحوار
 آليات ظيرت حيث والقيـ، والمعارؼ المعمومات وتناقؿ والحواجز، الحدود عمى التدريجي

 قبوؿ أصبح أف بعد بعضيا عمى والحضارات الثقافات بانفتاح تسمح جديدة واستراتيجيات
 الكونية. المثاقفة لمستمزمات ميماً  ومدخبلً  وكونيًا، مجتمعياً  مطمباً   معو والحوار اآلخر

 مع نعيش " كيؼواف الحوار يعد أداة ووسيمة فاعمة لتحقيؽ التوازف االجتماعي في 
  .”ونحاورىـ اآلخريف

 نكرانيا ال يمكف كونية حقيقة االختبلؼ واف الخمؽ تواجد مع وجد فالتنوع واالختبلؼ
 الجماؿ رائعة كموحة تبدو جعميا الذي الحياتي لمتنوع مصدر االختبلؼ واف فييا، المجادلة او

 األلواف فييا تمازجت فنية لوحة كأنو التنوع جعؿ االختبلؼ وىذا .واألشكاؿ واأللواف
فريدة، ويعد المجتمع العراقي احد اىـ المجتمعات  بديعة لوحة فأخرجت وتناسقت والرسومات
التي تمازجت فيو الواف التعددية والتنوع االثني والعرقي والثقافي منذ االؼ السنوات البشرية 

واف تحقيؽ التوازف االجتماعي يتطمب الحوار وتجنب االخر ميما كاف لونو ودينو وشكمو فيو 
) اما أخ لك في الدين او نظير لك في  كما يقوؿ االماـ عمي عميو السبلـ الناس صنفاف:

ـ التي ٖٕٓٓالتغيرات المجتمعية التي حصمت في المجتمع العراقي بعد عاـ  ، ومعالخمق ( 
عممت عمى تعميؽ ىذا التشقؽ والتنوع وعمدت عمى زرع التفرقة بيف اطياؼ المجتمع العراقي 

 بات المجتمع العراقي بامس الحاجة الى الحوار مع االخر مف اجؿ عدـ تجنبو . 
تكمف أىمية البحث بأىمية الموضوع الذي يعد مف الموضوعات   أىمية البحث:      

ذات ابعاد متعددة فثقافة الحوار وتجنب اقصاء االخر في الحياة السياسية واالجتماعية 
ذات ابعاد اجتماعية وثقافية وسياسية وامنية في المجتمع العراقي في ظؿ المتغيرات 

 المجتمعية التي يمر بو المجتمع العراقي. 
لكؿ بحث ىدؼ او مجموع اىداؼ يسعى الى تحقيقيا وييدؼ بحثنا  أىداف البحث:    

 ىذا الى ما يأتي:
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 التعرؼ عمى مفيـو الحوار والمفاىيـ المتماثمة لمحوار. . أ
الكشؼ عف أىمية ثقافة الحوار وتقبؿ اآلخر في تحقيؽ التوازف االجتماعي  . ب

 في ظؿ مجتمع متعدد االطياؼ .
خر وتقبمو عمى طبيعة الحياة االجتماعية واألمف انعكاسات الحوار مع اآل . ت

 االجتماعي في العراؽ.
 السعي نحو اليات تحقيؽ الحوار وتجنب إقصاء اآلخر في الحياة المجتمعية. . ث
 المفاىيم والمصطمحات :     
يعد المفيوـ وسيمة فاعمة لمساعدة القارئ عمى فيـ موضوع البحث ، واف مفاىيـ  :

 الثقافة ، الحوار، المجتمع ( .اعتماد ) ةالبحث تكوف مف عنواف البحث ، وارتات الباحث
  ” The Culture“الثقافة  .1

 حذقو ورجؿ ثقؼ، وثقؼ، وثقوفة:وثقافَا  ثقفَا،الشيء  )ثقؼ :العربيةالثقافة في المغة 
. والقواميس (ٔ) ويقاؿ ثقؼ الشيء وىو سرعة التعمـ لقؼ،قالوا ثقؼ  باالتباع،حاذؽ فيـ 

  .(ٕ)وثقؼ الكبلـ فيمو بسرعة(  خفيفَا،)ثقؼ ثقافة صار حاذقا تقوؿ الحديثة 
والثقافة كمصطمح اوؿ مف استخدمو في الغرب  الثقافة اصطالحا فيمكن تعريفو: أما

أىـ كتاب في ىذا الموضوع ، والذي اصبح فيما  ٔٚٛٔىو ) ادورد تايمور ( الذي نشر عاـ 
(،  Primitive Cultureبعد المرجع االساسي لبلعماؿ التالية لو ، وىو ) الثقافة البدائية  

ضمف المعرفة، واالعتقاد، والفف، والحقوؽ، ذلؾ الكؿ المعقد الذي يتويعرؼ تايمور الثقافة بأنيا)
 . (ٖ)واالخبلؽ، والعادات، وكؿ قدرات، واعراؼ اخرى اكتسبيا االنساف كفرد في المجتمع ( 

 أثناءمكسيكو (  إعبلفلمثقافة ىو ما جاء في )  أعطيتومف التعاريؼ الميمة التي  
قدرتو عمى  اإلنسافي التي تمنح الثقافة ى أف "وىو  ٕٜٛٔانعقاد مؤتمر اليونسكو لمثقافة عاـ 

المتمثمة في القدرة عمى النقد ،  باإلنسانيةالتفكير في  ذاتو ، وىي التي تجعؿ منو كائنَا يتميز 
القيـ، ونمارس االختيار، وىي وسيمة  إلى، وعف طريؽ الثقافة نيتدي  األخبلقيوااللتزاـ 
، لمتعبير عف نفسو ، والتعرؼ عمى ذاتو ، والبحث دوف ممؿ عف مدلوالت جديدة ،  اإلنساف
 . ( ٗ)إبداع" وحاالت 
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ذلؾ الكؿ الذي يحتوي الجوانب غير المادية مثؿ  أما التعريف اإلجرائي لمثقافة:
ي والت المجتمع،وغيرىا مف المتغيرات الموجودة في والفف...  والقيـ، واإلعبلـ، والديف، المغة،

 يتحقؽ الحوار والتفاىـ بيف الفرد واالخر .عف طريقيا 
  The Dialogue الحوار .2

 ىػػػي المحػػػاورة او ، الحػػػوار:  المحػػػيط القػػػاموس فػػػي ورد:  الحـــوار في المغة العربية
 ( ٘) كػؿ رد إذا الػرجبلف تحػاور يقاؿ ، يخاطبو يحاوره: " التبياف ، وفي النطػػػؽ مراجعػػػة

 بيدوءٍ  األشخاص بيف الكبلـ ُمناقشة ِبأّنو " الِحوار عّرؼ اصطالحا : اما الحوار
 َفَعف األساسّية؛ الحياة َمطاِلب مف َمطَمبٌ  وىو ُعنصرّية، أو ُمعّيف ِلرأيٍ  تعصُّب واحتراـ دوف

 عف ِلمكشؼ الِحوار ، وُيستخَدـ(ٙ)وَفيِميا"  األفكار ِلتباُدؿ األشخاص بيف الّتواصؿ يتـّ  طريقو
 ُيشبع الِحوار وىو اآلخر، الّطرؼ عمى َخِفيَ  ما الُمتحاوريف مف طرؼ كؿّ  َفَيكِشؼ الحقيقة

 يساعد أّنو إلى إضافةً  ِبيا، واالندماج الُمحيطة البيئة مع ِبالّتواصؿ لو وَيسمح حاجة اإلنساف،
 َتعاوفٌ  بأّنو أيضاً  الحوار تعريؼ يمكف. لمُمتحاوريف الُمختمفة الّنظر وجيات عمى التعّرؼ عمى
 ما كؿّ  عف طرؼ كؿّ  يكِشؼ وفيو ليا، والوصوؿ الحقيقة َمعرفة ِبيدؼ الُمتحاورة األطراؼ بيف
فادةِ  الحؽِّ، لكشؼ المناظرة وضعت "إّنما: الذىبي الحافظ َيقوؿ اآلخر، الّطرؼ عمى َخِفيَ   وا 
 . (ٚ)األضعَؼ" األغفؿَ  وتنبيوِ  دونو، لمف العمـَ  األذكى العاِلـ

ىو ضرب مف األدب الرفيع وأسموب مػف أسػاليبو" ،  اما التعريف االجرائي لمحوار:
وىػػذا يعنػػي أف الحػػوار ىػػو مراجعػػة فػػي الكػػبلـ  ،فيػو المراجعػة فػي الكػػبلـ ومنػػو التحػػاور

 .ولكػػف بطريقػػة مؤدبػػة وبألفاظ حسنة فييا نوع مف الود والحب
  ”The Society“المجتمع. 3
 ىو الجمع ، او المجموع ، مكاف يجتمع فيو  :  في المغة العربيةمجتمع ال

 .(8)الناس 

  يعرؼ المجتمع بأنو "نسؽ فيمكن تعريفو كاالتي:  اصطالحامجتمع الاما
مكوف مف العرؼ المنوع واإلجراءات المرسومة ، ومف السمطة والمعونة المتبادلة ، ومف كثير 

التجمعات واألقساـ وشتى وجوه ضبط السموؾ والحريات ، ىذا النسؽ المعقد الدائـ التغيير" مف 
نو نسيج العبلقات االجتماعية، وأىـ صفات )المجتمع( ومميزاتو، إنو ال يثبت عمى حاؿ . (9)وا 

كما يعرؼ المجتمع بانو))ذلؾ الجمع الكبير مف الناس الذيف توجد بينيـ عبلقات متبادلة وليـ 
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ـ وأىداؼ مشتركة تركز عمى الفعؿ الثقافي الذي يحوؿ ىذا الجمع مف الناس إلى شعب قي
 . (10)متميز عف غيره مف الشعوب((

أنو مجموعة مف األشخاص تعيش سويًة وتعمؿ اما التعريف االجرائي لممجتمع: )
متميزة سويًة لفترة مف الزمف تكفي لخمؽ أطر حضارية خاص بيا ، والعتبارىا وحدة اجتماعية 

 .يكوف الحوار أساس التواصؿ االجتماعي بيف افراده(
يصنؼ البحث مف البحوث الوصفية التحميمية التي تعتمد أكثر مف منيجية البحث:      

المنيج التاريخي، والمنيج الوصفي  ةالباحث عمدتمنيج لبموغ أدؽ لنتائج بصورة عممية، و 
 التحميمي.

 اآلخر:المبحث الثاني: مسوغات الحوار مع 
الحػػوار ىػػو الوسػػيمة الرائجػػة لمتواصػػؿ؛ والتػػي تتواجػػد فػػي التّفاعػبلت اليوميػػة 
لممجتمعػػات، وىػػو شػػيء مغػػروس فػػيّ  الثقافػة والديػف فػي منطقػة الشػرؽ األوسط، حيػثُ  

 لمحػوار فػي المنطقػةيمكػف مبلحظػة مبػادئ الشورى والصمػح فػي الجػذور الدينيػة والتّاريخيػة 
"الشػورى" كممػة عربيػة مسػتمدة مػف القُػراف الكريػـ؛ تعنػي حرفيػاُ  الّتشػاور والػذي يعػد مػف أسػس 
شػراؾ جميػع  الحكػـ فػي الػمجتمعات فالحوار ىػي عمميػة اتخػاذ القػرارات عمػى أسػاس التشػاور وا 

تعنػي الحػوار الشػامؿ، حيػثّ  أنيػا ُتعطػي فيي  ،أصحػاب المصمحػة فػي اّتخػاذ أيّ  قػرار
األفراد والجماعػات الُفرصػة لتوصيػؿ صوتيػـ والسماح ليػـ باالستماع َّ إلػى مخػاوؼ ووجيػات 

وىكػذا، فػإف ُّ الحوار ليس فقػط إجػراء رسمي ولكّنيػا تتطمػب المشػاركة الفعالػةّ   ،نظػر اآلخريف
 .(ٔٔ)فػي عمميػات صنػع القػرار

 :مف وينبثؽ البشرية، قدـ قديـ اآلخر مع والحوار
 .باآلخر طرؼ كؿ اعتراؼ- ٔ
 منزلتو في لآلخر منيما أي استخفاؼ في الوقوع وعدـ لآلخر، طرؼ كؿ احتراـ- ٕ

 . ولونو وجنسو وثقافتو،
 العصػبية مف االنطبلؽ يجوز ال إذ الطرفيف، منزلة في والمساواة بالندية اإليماف- ٖ

 .والتسمط الييمنة أو واليوى،
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مسػبقة  شػروط وضػع وعػدـ وموضوعيًا، وفكرياً  نفسياً  اآلخر عمى االنفتاح- ٗ
 الذات بالحػديث إلثبات والتفوؽ الحجة قوة إلى المجوء وعدـ موضوع؛ أو مسألة أي لمراجعة

 .اآلخر حساب عمى
واإلرادة  بػو والثقػة الحوار، في الرغبة واعتماد وكينونة؛ ىوية بالذات، الوعي- ٘
 المبدأ فػالحوار بيذا...  الجميع تفيد مشتركة أىداؼ إلى الوصوؿ في القيـ وتبني والمعرفة
 يقـو أف ينبغي فالحوار .... المنػتج غير العقيـ الجدؿ في السقوط عف ويبعده العدالة، يحقؽ
 . (ٕٔ)وىدفو  وظيفتو إلى لموصوؿ راؽٍ  خمقي نظاـ عمى

الحكومػات الّتشػاور مػع الجميػور عمػى نطػاؽ واسػع فػي اتخػاذ حيػثُ  يتطمػب مػف 
األساس فػػي المنطقػػة بمعنػػى أفُ  المجتمعػػات  القػرارات حيػث تعػد ثقافػة الحوار ىػذه ىػي َّ
تسػػعى إلجراء مشػػاورات وجمسػػات حػػوار عنػػد اّتخػػاذ القػػرارات وتسػػوية النزاعػػات أو  دائمػػاُ مػػا

الخبلفات التػػي تنشػػب فيمػػا بينيػػـ، وكمػا أفُ  لمحوار والمصالحػة جػذور ثقافيػة متأصمػة فػي 
وجػداف أيضػاّ آليات تـ اسػتحداثياّ  فػي الغػرب كتيسػير عمميػة الحػوار وغيرىػا ممػا يكمػؿ 

ة العربيػة، فيػو بعضػو بعضػا مػف أجػؿ حػؿ الّنزاع والصمػح؛ وىػو مػا يعنػي المصالحػة بالمغػ
عمميػة تسػوية لمّنزاعػات التقميديػة بيػف الجماعػات وداخػؿ الطوائػؼُ فػي المجتمع الواحد والتػي 

 تقػاـ عمػى جميػع المسػتويات.
وتعتمد آلية تنظيـ لقاءات الحوار وفؽ المنيجية التي نطرحيا  : اوال: أنواع الحوار

 بشكؿ خاص عمى األسس التالية:
 ومجموعات مف مواقع ومصالح مختمفة لمتداوؿ في قضية تعنييـ جميعا.ً  دعوة أفراد (ٔ
إستعماؿ كتّيبات تتعاطى مع ىذه القضايا وفؽ منيجية تداولية، يقرؤىا المشاركوف  (ٕ

 قبؿ بدء التداوؿ مف أجؿ تحديد أطر الموضوع.
القضية عمى نحو أدؽ، والتقيد بجدوؿ زمني يضبط المقاء ويتيح الفرصة لمجميع  (ٖ
 ياـ في المداولة.اإلس

في إدارة المداوالت مف أجؿ التنويع وتوزيع المسؤوليات ” محرؾ“إشراؾ أكثر مف  (ٗ
 والمياـ.
تدريب مف أجؿ تطوير البرنامج بشكؿ مستمر وتنويع مواضيعو وقضاياه بيدؼ ال (٘

 إشراؾ أكبر قدر مف الناس فيو وفي سياقو.
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 وانتماءاتيـ عمى أنواعيا الوصوؿ إلى حيث الناس وحيث إىتماماتيـ وحيث مواقعيـ (ٙ
 والمحاور التي تشكؿ المحاور.

ربط نتائج المقاءات بآليات صنع السياسات العامة وبصانعي القرار )وسائؿ اإلعبلـ،  (ٚ
 .(ٖٔ)الجيات الحكومية المختصة، والمجاف النيابية( 

 ثانيا: مراحل الحوار :
األسموب العممي في محاورة طالبو،  استخدـيعد الفيمسوؼ اليوناني )سقراط( أوؿ مف 

وأطمؽ عميو )الطريقة السقراطية( أو )الطريقة الحوارية(، إذ كاف يعتمد عمى توجيو مجموعة 
مف األسئمة المتسمسمة المترابطة لطالبو وكاف ييدؼ مف وراء ذلؾ توصيؿ عقوليـ إلى 

 :معمومات جديدة، وتقوـ ىذه الطريقة عمى مرحمتي متتابعتيف ىما
ال: مرحمة االستكشاؼ يقـو المعمـ في ىذه المرحمة بإلقاء عدد مف األسئمة اليدؼ أو  

منيا معرفة المعمومات الكامنة في ذىف الطالب عف الموضوع الجديد، واكتشاؼ النقص 
والخمؿ في ىذه المعمومات، وفي ىذه المرحمة يصؿ المعمـ إلى حقيقة ثابتة ىي أف ىذه 

ب عف الموضوع محؿ النقاش غير صحيحة، ولكف اؿ يتـ في المعمومات التي في ذىف الطال
ثباتيا وحثو  ىذه المرحمة تصحيح األخطاء؛ بؿ يتـ تحديد عجز الطالب عف كشؼ الحقيقة وا 

 عمى السعي في طمب المعرفة الصحيحة.
ثانيا: مرحمة االسترشاد يقـو المعمـ في ىذه المرحمة بتعريؼ الطمبة بأف المعمومات 

ف موضوع النقاش غير صحيحة ؛ مما يؤدي إلى زيادة الرغبة لدييـ في التي بحوزتيـ ع
معرفة المعمومات الصحيحة، وىنا يبدأ المعمـ باستدراجيـ مف خبلؿ الحوار والنقاش حتى 
يصؿ إلى المعمومات الصحيحة والصواب والمعرفة السميمة؛ بؿ يجعميـ مف خبلؿ السؤاؿ 

إف جناح أي حوار في تحقيؽ غاياتو  عمی أنفسيـ والجواب يتوصموف إلى الحقيقة باالعتماد
يعتمد بشكؿ كبير عمى األسموب المتبع في عقد لقاءاتو، فالحوار المنظـ ىو الذي مير بعدة 
مراحؿ، واؿ يتجاوز أي مرحمة مف تمؾ المراحؿ إال بعد تحقيؽ أىدافيا الفرعية المميدة إلى 

التي مير بيا الحوار حيث يتفؽ عمييا عدد  (، وأىـ المراحؿٗٔتحقيؽ الغايات الرئيسة لمحوار)
  :مف الباحثيف في أربع مراحؿ رئيسة تتمثؿ فيما يمي

مرحمة االفتتاح أو البدء وىي نوع مف التمييد مميمتيف تتمثبلف في تنبيو  .ٔ
المتحاوريف، واإلعبلف عف مخطط التحاور، وفييا يتـ تحديد محؿ الخالؼ مع اآلخر ، وقواعد 
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وطبيعة التعامؿ طريقة مف الطرؽ غير المشروعة، فكؿ حوار متزف وىادئ فف قيادة الحوار 
وعقبلني يتطمب االلتزاـ بقواعد محددة ومضبوطة، وخاضعة لممواثيؽ واألعراؼ والعادات 
والقيـ وغيرىا مف االلتزامات التي تربط بني األفراد والجماعات، ومتكف المتحاوريف مف افتتاحو 

بتحقيؽ المطالب ألطراؼ الحوار، كما تمعب دورًاً  مركزيا في  دوف تعثر أو خمؿ واختتامو
تحديد أفؽ الحوار وآمالو، ورسـ حدود الخطوط العامة لمحوار، وتعرؼ المتحاوريف عمى 
بعضيـً  بعضا فيما يشتركوف ويختمفوف فيو؛ لذا فيذه المرحمة تعد مف أىـ مراحؿ الحوار 

 .ألخریاألساسية حيث تتوقؼ عمييا بقية المراحؿ ا
مرحمة المواجية ىذه المرحمة يعمد المتحاوروف إلى عرض األحداث والوقائع:  .ٕ

فيي مرحمةً  التساؤؿ مع إيجاد منفذ يكوف ضروريا اإلعبلف واإلخبار ومطابؽ لكؿ االلتزامات 
والتعيدات، ويفترض أف تكوف ىذه المرحمة واضحة في جميع صورىا بالصورة التي تفضي 

 .(٘ٔ) لغايات مف الحوار، حتى يعود بالنفع العاـ لمجميع دوف استثناءإلى وضوح المقاصد وا
مرحمة التدليؿ وأقامو الحجةً  وتسمى ىذه المرحمة أيضا بمرحمة المدافعة،  .ٖ

حيث يقـو المتحاوروف خبلليا ببسط األدلة والحجج سواء كانوا داعميف أو معترضيف، وحتى 
يطمب مف كؿ مشارؾ في الحوار أف يساىـ  تستوفي ىذه المرحمة ميمتيا بنجاح البد مف أف

بشكؿ جدي  المتحاوريف بما ىو ممـز مف الناحية المنيجية وىو تقديـ األدلة والحجج البلزمة 
والضرورية، حيث يقع عمى عاتؽ أطراؼ الحوار أف تتعاوف وتساىـ بشكؿ جدي في خمؽ 

 .حوار متسؽ وتاـ يبعده عف كؿ الشبيات والتناقضات
أو اإلغبلؽ ال يمكف ألي حوار أف يستمر إلى ما اؿ نياية، مرحمة الختـ . .ٗ

والبد مف إنيائو باتفاؽ ورضا أطراؼ الحوار، وينتظر مف ىذه المرحمة أف تحقؽ األىداؼ 
المنشودة مف الحوار، فكمما اختتـ الحوار برضا أطرافو دؿ ذلؾ عمى اتفاقيـ عمى نتائجو، 

ما مت االتفاؽ عميو مف نتائج وتوصيات، أما إذا لـ لتتزايد بذلؾ حظوظ التزاـ األطراؼ بتنفيذ 
يتـ االتفاؽ عمى ما مت التوصؿ إليو فإف النتائج ستكوف متباينة وااللتزامات مختمفة، واختبلؼ 

ممارسة الضغوط عمى أحد األطراؼ لقبوؿ أو رفض  المتحاوريف قد يكوف لو أسباب عدة منيا
ع طرؼ ما عف الحوار فقد يعود ذلؾ إلى عدة أسباب أما إذا انقط(ٙٔ)النتائج كمياً  أو جزئيا، 

منيا وصوؿ الحوار إلى طريؽ مسدود أو عدـ التزاـ أحد األطراؼ بما تـ التوصؿ إليو، أو 
خروج الحوار عف ضوابطو ؛ فقد يعمد أحد المتحاوريف إلى استخداـ القوة والعنؼ بطريقة 
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ؿ عنفا كأف يتوسط طرؼ ثالث لفؾ مباشرة إؿً  نياء الحوار، كما قد يتـ ذلؾ بطريقة أق
نياء الحوار، أو بالمجوء إلى حؿ وسط يرضي طرفيً  الحوار معا، وغير ذلؾ مف  اختبلؼ وا 

أو فرضيا إلنياء الحوار، فيي لحظة إنياء الحوار بعد عرض النتائج  اختيارىاالطرؽ التي يتـ 
حؿ األخرى وىي مرحمة وىناؾ مرحمة اخرى ميمة ينبغي أف تسبؽ المرا .واستخراج الخبلصات

جمع المعمومات عف األشياء والوقائع التي تتعمؽ بعممية الحوار مثؿ المعمومات المتعمقة 
بمجتمع الحوار مف حيث ثقافتو وقيمو وعاداتو وتقاليده وكذلؾ المعمومات الخاصة بموضوعات 

عادة تب ويبيا لبناء قاعدة الحوار ، ومف ثـ تحميميا تحميبل عميقا لمعرفة أبعادىا المختمفة، وا 
معمومات تراكمية متكاممة تساعد عمى عقد الحوارات إحبلليو والمستقبمية وتسييرىا نحو تحقيؽ 
غاياتيا التي تنسجـ مع المصالح المجتمعية والوطنية ولمحوار أشكاؿ  أظير عدد مف 
الدراسات والبحوث أف لمحوار عدة أشكاؿ تبعا لتنوع شخصيات المتحاوريف وطبيعة 

وعات الحوار والظروؼ البيئية المحيطة بو اىـ أشكاؿ الحوار التي كاف ىنالؾ شبو موض
 ف عدد مف الباحثيف حوليا فيما يمي : يإجماع ب

وينقسـ وفؽ ىذا المنظور إلى الحوار اليادئ الوقور  :أوال: الحوار مف منظور الشكؿ 
النفعالي الغضوب الذي الصادر عف إنساف مثقؼ يتحمى بأخبلؽ سامية ، والحوار المتشنج ا
 .يسوده الصراخ والصياح واستخداـ األلفاظ النابية وفرض الرأي بالقوة

وينقسـ وفؽ ىذا المنظور إلى جممة مف  :ثانيا: الحوار مف منظور المضموف 
 :(ٚٔ)الحوارات التي يتداخؿ بعضيا مع بعضيا األخر عمى النحو التالي 

الحوار المتفتح يتميز فيو المتحاور برحابة الحوار المتفتح والحوار المتزمت: . .ٔ
الصدر واألفؽ الواعي والثقة بالنفس واحتراـ الطرؼ األخر. أما الحوار المتزمت فيزاولو فرد 
متعصب فكريا أو منغمؽ عمى مفاىيـ ومعايير خاصة، وىذا حوار مداه ضيؽ وأىدافو اؿ تتفؽ 

  .مع روح العصر
المراقب  : افة وحوار المناترة أو االدعاءحوار االستزادة مف المعمومات والثق .ٕ

لمحوارات الفكرية والسياسية واالجتماعية يبلحظ بأف ىنالؾ متحاوريف ىدفيـ زيادة معموماتيـ، 
ثراء ثقافتيـ، ويقبموف عمى الحوار برغبة فكرية ونفسية مبنية عمى حب الفكر، ومعرفة  وا 

ابؿ تبلحظ فئة أخرى مفً  المتحاوريف عمى الحقيقة، والتثقيؼ الذاتي دوف كمؿ أو ممؿ، في المق
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النقيض منيـ تماما مف ذوي النفوس الضعيفة أو العقوؿ الضحمة الذيف ييدفوف مف الحوار 
 (ٛٔإلى الرغبة في المتواترة أو اإلعداء بثقافة أو فكر معني )

حوار الحقيقة وحوار المنافع الشخصية : الكثير مف المتحاوريف يسعى إلى  .ٖ
وحدىا أيا كانت وميما كانت، وىذا ىو رجؿ العمـ مفيومو الحقيقي، في حني  بموغ الحقيقة

جند ىنالؾ مف يحاور لتحقيؽ منافع ذاتية، كاالستفادةً  مف معمومات الحوارات تجاريا أو 
  .الكتابة والتحدث عبر وسائؿ األعبلـ بحثا عف الشيرة وحب الظيور

الحوار المنتج والحوار العقيـ : الحوار المنتج ىو حوار الحوار  النزيو والكيس  .ٗ
والممتـز والموضوعي الذي يستند إلى دعائـ محددة وواضحة أبرزىا إحتراـ الذات واحتراـ 
منا ىي نسبية أي اؿ يوجد  األخريف، واإلدراؾ بأف الحقيقة في الفكر اإلنساني ليست مطمقة وا 

و فكر محدد يمتمؾ كامؿ الحقيقة سواء عف الكوف أو المجتمع أو اإلنساف، عمـ بشري واحد أ
وأف الحقيقة ىي وليدة االختبلؼ في وجيات النظر، واإليماف بأف لمحوار ىدفاً  معموما يتمثؿ 
في إقناع الغير بالفكرة أو العقيدة أو االستبياؽ مف دقة المعمومات المستممة. أما الحوار العقيـ 

ؾ تماما، مثؿ حوار الطرشاف أو حوار المتشاجريف العدواني الذي يجري بني فيو بعكس ذل
نفسيتيف متباينتيف أو بني صاحب فكر متفتح وآخر يعتنؽ فكرًاً  مغمقا، والمحاور المثقؼ ىو 
الذي يميز بيف النمطيف مف بداية الحوار فإذا ظير لو بأنو حوار منتج فإنو سيسعى لممحافظة 

حقائؽ مطمقة  باعتبارىالو بأنو حوار عقيـ مع جيبلء ومتعصبيف ألفكارىـ  عميو، أما إذا تبني
البد مف التسميـ الكامؿ بيا، مع رفض أي فكرة جديدة وواقعية ومنطقية فإنو يقؼ عف ىذا 

  .النوع مف الحوار
 اىمية الحوا ر في المجتمع ثانيا: 

غاياتو دليؿ عمى أنو اف إيجابيات الحوار ال شؾ في أف تحقيؽ الحوار لكؿ أو بعض 
حوار ناجح، ويمكف وصفو في ىذه الحالة بالحوار المنتج القادر عمى تحقيؽ كؿ أو بعض مف 

 : اإليجابيات التالية
تحسيف ظروؼ الحياة اإلنسانية، وتوفير الخير والصالح ، وتنمية العبلقات  .ٔ

ما يدفعو إلى اإلنسانية بني الشعوب كافة حتى يستطيع اي إنساف اف يكتسب مف المعرفة 
التقدـ في الميداف العممي والتقني، مما يثري الثقافات ، وينشر المعرفة، ويحفز المواىب 
لبلبتكار بروح المنافسة الشريفة، وتحقيؽ التفاعؿ اإليجابي الذي يقوـ عمى التسامح الثراء 
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زا لة العقد الحياة وتنشيط العقوؿ، ومف ثـ فقد يساعد ذلؾ عمى فؾ االختناقات السياسية، وا 
، واشتداد االجتماعيةالثقافية، فضاؿ عف أف غياب الحوار قد يتسبب في خمؽ االضطرابات 

األزمات االقتصادية، ومف ثـ تأخر الشعوب وتناحرىا ؛ بؿ يكوف ذلؾ مف األسباب المؤدية 
إلى إبادة الشعوب، إف الحوار المبني عمى التسامح يؤدي في النياية إلى حالة مف االنسجاـ 

لتناغـ ألف الحوار نتج عف تفاعؿ الحوار الوطني ودوره في تعزيز األمف الوطني إرادة وا
المتحاوريف فالتقت اإلرادتاف إلى تبادؿ النصح والكشؼ عف الحقيقة وذلؾ لو تأثير في المحيط 

، وتحقيؽ التفاعؿ الحضاري ما يجعمو إنساني النزعة، رب أني اليدؼ، يؤثر في االجتماعي
 خ، ويسيـ في استتباب األمف و السالـ (حركة التاري
التعمـ وكسب الخبرة ألطرافو مف خبلؿ االستفادة مف خبرات بعضيـ البعض  .ٕ

  لمواجية مشاكؿ الحياة المختمفة.
قدمي النصح واإلرشاد لآلخريف مما يجعميـ يتنبيوف ألخطائيـ بأسموب غير  .ٖ

 مباشر
ي مير بيا، فالحوار يساعد اإلنساف عمى مواجية مشكبلت وضغوط الحياة الت .ٗ

  .يقدـ الحموؿ المناسبة التي تمكنو مف التغمب عمى ذلؾ باقتدار
إف لمحوار المنتج إيجابيات كثيرة يصعب  .تنمية الثقة بالنفس لممتحاوريف .٘

تحديدىا أو حصرىا، إال أف الباحث يرى أف مف أبرز ىذه اإليجابيات ىي تمؾ التي تساعد 
ؽ مف فجوة اليوة والخبلؼ حوؿ القضايا الميمة التي عمى إيجاد مساحات مشتركة، وتضي

تنصبً  في تحقيؽ مصالح األمة والتي يأتي في مقدمتيا قضية األمف الوطني. وتأسيسا عمى 
ما سبؽ يمكف القوؿ أف أي مجتمع يسمؾ طريؽ الحوار حوؿ قضاياه المختمؼ فييا ؛ فإف ذلؾ 

الذي سوؼ يخمؽ لو واقعا جديدًاُ  يعينو  يعني أف ىذا المجتمع بدأ يسير في الطريؽ الصحيح ً 
عمى التغمب عمى جميع أزماتو السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية بأسموب متحضر، 
ويخرجو مف دائرة العنؼ التي متر فييا كثير مف المجتمعات ذات التنوع الفكري والمذىبي 

معاجمة القضايا واألزمات التي  والعاجزة عف ترسيخ مفيـو الحوار بصفتو منيجاً  وأسموبا
 (ٜٔتعصؼ بيا)

 .المبحث الثالث : تأثير الحوار عمى األمن اإلنساني في العراق 
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مازاؿ العراؽ يفتقد العيش األميف فقضايا التفكؾ االجتماعي يزيد الشرخ بيف افراد 
التغيرات المجتمع رغـ التعايش السممي الذي مر بو المجتمع العراقي عمى مر العصور اال اف 

المجتمعية في اآلونة األخيرة أدت الى الحاجة الممحة لمحوار مع االخر مف اجؿ تحقيؽ االمف 
اإلنساني وتقريب وجيات النظر بيف مكوناتو مف اجؿ تفشي السبلـ واألماف ، ويتطمب ذلؾ 
جيودا حثيثة في ظؿ الظروؼ العصيبة ، فالتمايز والتظالـ وغيرىا مف المنغصات التي 

سبيؿ األمف اإلنساني ولمحفاظ عمى األمف مف الشوائب المجتمعية كاف البد لنا مف عكرت 
السعي الدؤوب نحو مسممات تحقيؽ األمف ويعد الحوار احدى الطرؽ الفاعمة لتحقيؽ األمف 

 اإلنساني ويمكف اف نخمص تأثير الحوار عمى األمف اإلنساني فيما يأتي:
 ددية:تقريب وجيات النظر المختمفة بين التع .1
دد حيث يمعب الحوار دورا فاعبل في ايعد الحوار السبيؿ األىـ في خمؽ جو مف التو  

توضيح الرؤى الخفية والمبيمة مف قبؿ األطراؼ المتحاورة، مما يؤدي الى تقريب وجيات 
النظر الفاعمة لبموغ األىداؼ والرؤى الموحدة، " فبالحوار يمكف لنا اف نحقؽ الغايات ونحؿ 

المشكبلت العالقة بيف الطراؼ المتحاورة فيي وسيمة فاعمة في نمو وزيادة التفاىـ الكثير مف 
 وال ويييمف، ليقوي القوي قوة إلحكاـ الحوار عف طريؽ االحتكاؾ وطرح الرؤى والغايات، فميس

 مف أكثر بيف كاف إذا رقيا أكثر يكوف أف مف الحوار يمكف ومما ويسيطر، ليحكـ الضعيؼ
 التوافؽ آليات إلرساء قناة يكوف أف وعميو ، مشتركة مصمحة مف أكثر تجمعيـ واحد طرؼ
قامة  لممراجعة يخضع حوارى بأسموب األطراؼ كؿ بيف مشتركة وقضايا أمور في مناقشات وا 

. في العراؽ المعاصر الديمقراطي يموح الحاجة لمحوار في األفؽ مع المشكبلت ( ٕٓ)والتقييـ" 
المجتمع الواحد نتيجة اختبلؼ الرؤى وتعدد المكونات والمجوء الى اليائمة التي يعيشو أبناء 

المحاصصة في الحكـ الذي بدوره اربؾ الوضع السياسي مما شكؿ خرقا سياسيا نتج عنو 
القتؿ والتعصب والتيجير والعنؼ ...وغيرىا مف المشكبلت التي يعد الحوار احد اىـ سبؿ 

 ىذا وفؽ مثؿ لمجتمع متعدد المكونات، فالحوارمعالجتيا فالطاولة المستديرة ىو الحؿ األ
ال عميو؛ متفؽ ىو فيما إيجابياً  تعاوناً  ينتج التصور  فيما اآلخر يعذر أف كؿ طرؼ فعمى وا 
 قصور إف ثـ.... و والفرقػة واالقتتاؿ والشحناء لمبغضاء سبباً  يجعبله وأال... فيو اختمفا

 بالعنؼ، الشر واستثارة والحقد مػف الكراىية، حالػة إلى يؤدي وبقواعده بو الجيؿ أو التصور،
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 يفرضو ما يكؿ والرضى القابمية إلى يؤدي أضػعؼ الحاالت وفي والمعنوي، المادي والصراع
 اآلخر.

 تخفيف االحتقان بين الجيات المتخالفة  : .2
 وتفاىـ، وتوافؽ؛ اتصاؿ أداة أنو أوليا ومنافعو، الحوار ألىمية كثيرة مسوغات ىناؾ

 عف فضبلً .... والتقاليػد و والعادات والثقافات والعقائد والمشاعر الرؤى بيف لمخبلؼ وتقريب
 .... والتعصب ونبذ الكراىية، المحبة ثـ الحسف، القبوؿ بعواطؼ واالرتقاء اآلخر قبوؿ إشاعة
 المفػاىيـ والمصطمحات عمػى وانفتػاح ثقػافي تبلقح إلى تؤدي الموضوعي الحوار فثقافة

 ألف وسعادتو، لخدمػة اإلنساف وترتقي تتكامؿ يجعميا ما.... و والنظريات والعموـ والمعارؼ
سعاده لخدمتو إال داخميػًا وخارجياً  صػنوفيا بكؿ الخطط توضع وما الغاية، ىو اإلنساف  وا 

.....التآلؼ بيف الناس ونشر المحّبة بينيـ، مّما ُيساىـ في وجود مجتمعات صالحة؛ لما يوّلده 
، عندما ف راحة لمناس، والقدرة عمى التعبير عف مشاعرىـ وأفكارىـ ضمف بيئة آمنةالِحوار م

يتـ االتفاؽ عمى الحوار يعني ذلؾ فرصة لمنع التأـز ومنع االحتقاف بيف االطراؼ الف االبتعاد 
تجاىؿ االخر وتظير التأويبلت مف قبؿ األطراؼ مما عف الحوار مف قبؿ االطراؼ يعني 

تقاف بيف الجيات ، فالحوار بعمؿ عمى تخفيؼ االحتقاف والحماية مف يخمؽ جوا مف االح
العنؼ وتوضيح وجيات النظر وتقريبيا وتحقيؽ الغيات والخروج بنتائج ترضي في الغالب 

فاالحتقاف الذي حدث في العراؽ وخاصة بعد تفجير . (ٕٔ)كافة األطراؼ المشاركة في الحوار
كانت بمثابة الشرارة األولى النتشار االحتقاف الطائفي والمذىبي  ٕٙٓٓ/ٕ/ٕٕالمراقد في 

والعرقي في المجتمع العراقي نتج عف تجاىؿ االخر لممقدسات مما ولد ازمة كبيرة في المجتمع 
لكراىية ونبذ االخر فالحاجة الى الحوار بيف العراقي راح ضحيتيا االالؼ مف األبرياء بسبب ا

المذاىب وتوضيح الرؤى واىمية التواصؿ خمؽ جوا مف التوادد بيف أبناء المجتمع وسرعاف ما 
انتيت االزمة نتيجة الحوار والتواصؿ وتوضيح الرؤى باف االخر ىو جزء يكمؿ البعض ليكوف 

 الكؿ الذي يمثؿ العراؽ. 
 ية التعبير:توزيع الحقوق والعدالة وحر  .3
 في الحؽ إنساف ولكؿ لئلنساف، األساسية الحريات ضمف الرأي عف التعبير حرية اف

 تدخؿ دوف واألفكار، المعمومات وتقديـ وتمقي اآلراء، اعتناؽ حرية يشمؿ الذي التعبير حرية
 ويخطئ اإلنساف، لحقوؽ الدولية والمواثيؽ االتفاقيات بو تكفمت ما ذلؾ العامة، السمطة مف
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 لؤلفكار ترويجية كأداة إستخداميا يصح فبل مطمقة، التعبير حرية أف يظف عندما البعض
 تشّكؿ أنباء، ونقؿ إذاعة أو العنصرية األفكار ونشر والكراىية، لمتحريض تدعو التي واآلراء
 لحؽ األفراد ممارسة عمى قيوًدا ىنالؾ أف نجد لذلؾ .واألفراد الدولة وسبلمة أمف عمى خطًرا

 أو العاـ باألمف أو اآلخريف سمعة أو بحقوؽ بالمساس األمر يتعمؽ عندما اآلراء، عف التعبير
 لحقوؽ العالمي اإلعبلف مف ٜٔ المادة) باألخبلؽ أو العامة بالصحة أو العاـ بالنظاـ

 لدرء تقييدىا ويجوز ،(والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد وكذلؾ اإلنساف،
 اإلنساف لحقوؽ الدولية االتفاقيات بعض تتضمف حيث الستخداماتيا، السمبية المخاطر
 وعقوبات وقيود وشروط إجرائية لشكميات التعبير، حرية إخضاع لمسمطات تجيز أحكاًما،
 القومي األمف لصالح ديمقراطي، مجتمع في الضرورة تقتضي ما حسب القانوف، في محددة
 واآلداب الصحة وحماية الجريمة ومنع النظاـ وحفظ المجتمعي واألمف األراضي وسبلمة
 االتفاقية) القضاء وحياد السمطة تدعيـ أو األسرار إفشاء ومنع اآلخريف حقوؽ واحتراـ العامة

اف التعددية في العراؽ سمة صحية اال اف  .(ٕٕ)(العاشرة المادة اإلنساف، لحقوؽ األوروبية
استخداميا مف قبؿ االجندة الخارجية لخمؽ التفرقة بحجة تيميش طرؼ دوف اخر جعؿ مف 

 مع تتجاوب الحوار ىذه التعددية والتنوع آفة عمى الحياة االجتماعية لممجتمع العراقي ، فثقافة
 مجموعة كؿ عمى أي... الطبيعة في المتكامؿ والتعدد التنوع ومع الحرة؛ اإلنسانية الفطرة
 نحو مسؤوليتيا تتحمؿ أف وعمييا التعػدد والتنوع؛ صميـ في التجانس قيمة تدرؾ أف بشرية
 .ذلؾ

 . منع العنف الناتج عن اختالف الراي .ٗ
ف النظر وجيات وتقارب والتفاىـ لمتواصؿ جسرا يكوف   بينيا فيما كميا تتقارب لـ وا 

 نتاج اي وبدوف عقيما يخرج أف السميـ لمحوار المعيود مف وليس نقاطو أكثر في تتقارب فربما
 العمؿ ثـ والتمحيص الجمع محاولة بدؿ الجزئيات في خبلؼ عمى أىمو يتفرؽ أف أو ممموس
 المتحاوريف، بيف واأللفة التسامح روح ينشر وبما منيا األىـ بمراعاة الثممة تمؾ سد عمى

 عميقا والمدلوؿ، األسموب واضح يكوف أف عميو الثمر يانع منتجعو ناجعا الحوار وليكوف
 ىذا ظؿ وفى السممية، السميمة اليادئة لغتو غياب في تتسبب التي المسائؿ لكؿ وجامعا
 ما إلى وبالنظرة وثقافاتو شرائحو لتعدد نظيرا المجتمع يعيشيا التي والحالة الراىف الوضع
 فارس فييا وساد التعصب لغة فييا طفت أزمة مف وأثارتو الحالية السياسية الوضعية خمفتو
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 والقوة التبلحـ مظاىر مف ومظيرا ليـ سمة التنوع كاف مجتمع أفراد بيف واالنقساـ التفرؽ
 .(ٖٕ)ال غير العامة المصمحة بمبدأ واألخذ

اف االختبلؼ الراي سبب مف أسباب العنؼ ولتعدد االتجاىات والرؤى الناتج عف 
ـ، والتفرد في الراي مف اجؿ ٖٕٓٓاألصوؿ السياسية لؤلحزاب الحاكمة في العراؽ بعد عاـ 

المصالح وفرض النفوذ خمؽ احتقاف وجو فيو نوعا مف العنؼ الذي بدوره انعكس عمى الواقع 
اثر سمبا عمى الحياة االجتماعية وظيرت الكثير مف الظواىر التي المجتمعي في العراؽ مما 

لـ تكف سابقا موجودة في المجتمع العراقي  )التيجير، السيارات المفخخة...وغيرىا( فكاف 
 الحؿ األمثؿ لتجاوز المعضمة ىو الحوار بيف األطياؼ المختمفة . 

 تقبل اآلخر وعدم أقصاؤه :   .5
 إنسانية ممحة حاجة أصبح وقد والمجتمعات، األفراد حياة في كبيرة أىمية لمحوار

 اإلنساف التوازف واستقبللية يحقؽ البناء فالحوار اآلخريف، مع والتواصؿ جماعة، في لبلندماج
 العممية الدولية المتغيرات ظؿ لمحوار في الحاجة وتزداد اآلخريف، مع التفاعؿ إلى وحاجتو

 معمومات مف الفرد يمتمكو ما بني ئمة ومستمرةدا فجوة أوجدت التي السريعة؛ والمعرفية
 ىذه تضييؽ والتمكف المجاؿ، ىذا في والمفكروف إليو العمماء توصؿ ما أحدث وبني ومعارفو
 ىو ما كؿ عمى لبلطبلع الدولية والمؤتمرات والمقاءات الندوات خبلؿ عقد مف إال الفجوة

 والمشكبلت التي القضايا معاجمة عمى يساعد قد الذي الفعاؿ الحوار ممارسة جديد، وتفعيؿ
 بؿ سواء، حد عمى البشرية المجتمعات لجميع مطمبا يعد والحوار المعاصر اإلنساف تواجو

 التي يصعب والمشكبلت األزمات مف عدد بروز حالة في وميماًً  استراتيجياًً  يصبح خياراً 
 يصبح الحوار أف البعض ً  يرى حيث وغيرىا، العنؼ مثؿ الشرعية غير بالطرؽ معاجمتيا
 مف والمراد القضايا، مف قضية مف حيرة في العقؿ ويصبح الذىف، يضطرب عندما ضروريا
 أو لينة ىينة الحوار في الكبلـ مادة تكوف وقد اضطرابو وحيرتو، مف العقؿ يخرج أف الحوار
إلى  تؤدي التي الوسائؿ أفضؿ مف يعد أنو حيث مف الحوار أىمية وتزداد (ٕٗعنيفة ) قاسية
 إلى يؤدي الف الحوار األفضؿ، نحو السموؾ تعديؿ إلى يدفع قد الذي االتجاه وتغيير اإلقناع
 والتخفيؼ النفسي النمو ودعـ الرأي اآلخر، واحتراـ النقد تقبؿ عمى وتعويدىا النفوس ترويض

 مف والقمؽ والمخاوؼ العدائية والمشاعر مف الصراعات النفس وتحرير الكبت مشاعر مف
 في تساعد قد عبلجية بنائية وسيمة يعد كونو في تكمف أىمية الحوار أف عف فضاؿ المستقبؿ،
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 بو ترتقي الحوار أىمية إف (ٕ٘التقميدية) بالطرؽ حميا يصعب التي مف المشكبلت كثير حؿ
 مف أسباب لعدة البعض نظر وجية الحقيقة مف منزلة ينزؿ وتجعمو متقدمة، مستويات إلى

 وأف الحوار، إلى الحاجة مف يزيد مما ليا الحد طرؽ شتى لو احمؽ إلى الوصوؿ إف: أىميا
 الخبلؼ شقة تقميص إلى الزمف مرور مع يفضي قد األطراؼ المختمفة بني الحوار تواصؿ
 يشفي الذي الدواء منزلة ينزؿ الحوار فإف يفرؽ، الذي الداء منزلة أنزؿ الخالؼ فإذا بينيـ،

 العقؿ يتقمب إف إذ مباال يوسعو، مداركو وتعميؽ العقؿ توسيع في يسيـ الحوار منو، وأف
 اإلطبلؽ. عمى حي بعقؿ ليس يتقمب اؿ الذي فالعقؿ النظر؛ بتقمب

 النتائج
 ياتي : توصمت الباحثة الى العديد مف النتائج تمثمت فيما

العالـ اليـو يحتاج الى الحوار بؿ المزيد مف الحوار عمى نطاؽ البمد الواحد  .ٔ
 عمى نطاؽ مجموعة دوؿ متجاورة او غير متجاورة .او 

الحوار أساس العبلقات وطريؽ الى المبتغيات لذا فالحوار يعد السبيؿ الى  .ٕ
 االمف االجتماعي والسياسي واالقتصادي بؿ وحتى االمف البشري.

اف تنوع وجيات النظر بيف األطراؼ التي تحكـ البمد الواحد فبلبد مف التوجو  .ٖ
ما يسمى الطاولة المستديرة مف اجؿ شموؿ الجميع باألىداؼ المرجوة وعدـ الى الحوار او 
 اقصاء اآلخر .

االقصاء سيؤدي الى الكثير مف التوجيات العنيفة وربما يؤدي الى زيادة  .ٗ
 االحتقاف مما يؤدي الى العنؼ الذي ييدد الحياة السياسية في البمد .

اتؼ منذ ازمنة طويمة اال العراؽ يحتاج الى حوار بيف سياسييو فالشعب متك .٘
 اف الفتنة تأتي مف الخارج او نتيجة عمالة بعض السياسييف بيدؼ عدـ استقرار العراؽ .

لذا يعد الحوار حاجة قصوى لسير العممية السياسية في البمداف مف اجؿ العيش 
 ومواكبة العالـ ومتغيراتو . 

  االحاالت
 

                                                 

، مطبعػػة ٔالمغة، ط ( محمد محي عبد الحميد، محمد عبد المطيؼ السايس، المختار مف صحاح ٔ)
 .ٖٙ، صٖٜٗٔاالستقامػػػػػة، القاىرة، 
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( ماىر إسماعيؿ الجعفري، دور الثقافة العربية في تحديد مبلمح الشخصية العربية، مجمة دراسات ٕ)
 ٚٗ، صٜٜٜٔاجتماعية، بغداد دار الحكمة 

طني لمقافػػػػة والفنػػػػوف (اشػػػػمي مونتػػػػاكو ، البدائيػػػػة ، ترجمػػػػة محمػػػػد عصػػػػفور ، عػػػػالـ انمعرفػػػػة ، المجمػػػػس الػػػػو ٖ)
 .ٖ٘، صٕٜٛٔ،الكويت، 

، ٕٕٓٓ( قاسـ المقداد، مفيـو الثقافة في العمـو االجتماعية، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشؽ، ٗ)
 .٘ٙص
 ٘ٔ_ٕ، صٜٛٚٔ( الفيروزأبادي : القاموس المحيط ، مادة الحور، دار الفكر ، بيروت ،  ٘)
 .٘ٙ، صٜٕٓٓ، دار الحداثة العممية لمتوزيع، مرلد عبد العزيز عبد اهلل،  الحوار والتواصؿ البشري  )ٙ(

، ٕ٘ٔٓامينة محمد عمي ، الحوار الدائـ طريؽ السبلـ، كتيب مف سمسمة معرفة األجياؿ، بيروت،  (ٚ)
 .ٛٔص
 . ٘ٗٗت، ص ( ابف منظور، لساف العرب، الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة، بيروت، د.ٛ)

، ترجمػػة د. عمػػي أحمػػد عيسػػى، مكتبػػة النيضػػة المصػػرية، القػػاىرة، ٔالمجتمػػع ج / ،مػػاكيفر وشػػارلز بيػػرج (ٜ)
 .ٙٔـ، صٜٚ٘ٔ

 .ٕٓـ، صٜٓٛٔسناء الخولي، مبادئ عمـ االجتماع، دار الكتب الجامعية، اإلسكندرية،   (ٓٔ)
 .ٕٓ، صٕٙٔٓوالتوزيع ، عماف ، األردف، احمد نور الديف عمي، الحوار الفعاؿ ، دار المسيرة لمنشر  (ٔٔ)
، دمشؽ، ٗ_ٖ، العدد ٗجامعة دمشؽ، المجمد حسيف جمعة ، ثقافة الحوار ، بحث منشور في مجمة  (ٕٔ)

 .ٕٔ، صٕٛٓٓ
 .ٕٕأمينة محمد عمي ، الحوار الدائـ طريؽ السبلـ، مصدر سابؽ،  ص (ٖٔ)
، ٕٗٓٓ( محمد محفوظ ، الحوار والوحدة الوطنية في المممكة العربية السعودية، دار الساقي، بيروت ، (ٗٔ
 . ٜٔص

 .ٕٔصشريؼ أبو فرحة، فف الحوار _ النصائح الذىبية إلدارة حوار ناجح وفعاؿ،  مصدر سابؽ، (٘ٔ) 
لمشترؾ. المركز الثقافي كيؼ نبنى وطنا لمعيش ا :محمد محفوظ ،الصبلح السياسي والوحدة الوطنية( (ٙٔ

 . ٔٛ، صٕٗٓٓ، بيروت، العربي
 .ٙٙٔ، صٕٓٔٓعبد اهلل محمد عبد اهلل، الحوار ... مف المستفيد، دار البدائع لمنشر ، بيروت ،  (ٚٔ)

الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة، دار الثقافة لمطباعة والنشر المشيداني ،  (  مصطفي بف محمد(ٛٔ
 . ٔٛ، صٕٗٓٓوالتوزيع ، الدوحة ، 
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( سالمة بف محمد البموي، دور حرية التعبير في االزدىار الحضاري ، عماف: دار مجدالوي لمنشر (ٜٔ

 .ٚٛ، صٕٗٓٓوالتوزيع، عماف، 
 .ٔٚٔمف المستفيد، مصدر سابؽ، صعبد اهلل محمد عبد اهلل، الحوار ... ( (ٕٓ

حسيف عمي إبراىيـ الفبلحي ، قضايا الديمقراطية في الصحافة العربية ، دار المنيرة لمنشر والتوزيع ،  (ٕٔ)
 .ٗٛٔ، صٕٗٔٓ

(22) https://annabaa.org/arabic/rights/13284 
(23 ) http://brakna.info/node/1546 

ني ودوره في تعزيز االمف الوطني ، مركز الممؾ سعود لمحوار خميؿ بف عبيد الحازمي، الحوار الوط (ٕٗ)
 ٕٛ، صٕٚٔٓالوطني، 

، عماف ،  .دار السراء لمنشر والتوزيع .( ىاني بف إبراىيـ السميماف الحوار : كيؼ تحاور اآلخريف(ٕ٘
 .ٙٚٔ، صٕ٘ٓٓ
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