
اء اإليجابي هو 
ّ
البن الحوار  ويعتبر 

وسيلة من وسائل تنمية املجتمعات، 
حيث إن من خالل الحوار يتم تبادل 
منها  واالستفادة  واآلراء  األفكار 
واألشخاص  باملجتمع  النهوض  في 
ــري  األس الــحــوار  يعتبر  كما  مــًعــا. 
إن  حيث  ا، 

ً
جــد املهمة  األشياء  من 

األســرة  ــراد  وأف األهــل  بني  الحوار 
ترابط  حــالــة  ــي  ف األســـرة  يجعل 
الوالدين  تحاور  فإن  وكذلك  دائم، 
من  قريبني  يجعلهم  أبنائهم  مــع 
الجوانب  على  ومطلعني  أبنائهم 
السليمة والجوانب السلبية في حياة 
القدرة  لديهم  ويجعل  أوالدهـــم، 
ناجح.  بشكل  املشكالت  حل  على 
يمكن  ال  ما  مشكلة  توجد  وعندما 
حلها بشكل صحيح دون ظلم إال عن 
طرفي  بني  فّعال  حوار  إقامة  طريق 
ومناقشة  حضور  ودون  املشكلة، 
وال  ناقصة  املعادلة  تكون  الطرفني 
يمكن لها أن تتوازن وال يمكن للعدل 

أن يتم.
تعريفاته  أبــســط  فــي  والــحــوار 
بطريقٍة  الهادئ  النقاش  به  ُيقَصد 
مجموعٍة  أو  شخصني  بني  مباشرٍة 
يختلفون  الــذيــن  ــاص  ــخ األش مــن 
أو  التوجهات  أو  النظر  وجهات  في 
الحديث  أطراف  فيتبادلون  اآلراء؛ 
 

ُّ
كل فيها  فيحترم  راقية؛  بطريقة 
ب  التعصُّ دون  اآلخر   

َ
الطرف طرٍف 

لرأيه أو منهجه.
ــالج نــفــســى مع  ــى جــلــســة عـ وفـ
هناك  كانت  الشباب  من  مجموعة 
أثارها  للمناقشة  مطروحة  مشكلة 
الصراع  موضوع  حول  األفراد  أحد 
املستمر  الكبار  م 

ُّ
وتحك األجيال  بني 

وأهــدافــهــم.  الشباب  رغــبــات  فــى 
الحديث  الشابات فى  وبدأت إحدى 
فى  واستفاضت  املوضوع  هذا  عن 
الشرح بدون مقاطعة من اآلخرين، 
حاول  حديثها  من  انتهت  وعندما 
ولكنها  عليها،  الــرد  الشباب  أحد 
وجهة  عــرض  فى  وبــدأت  قاطعته 
انتهائها  وبعد  أخرى،  مرة  نظرها 
فى  الشاب  هــذا  بــدأ  الحديث  من 
مرة  نظره  وجهة  عرض  استكمال 
باملقاطعة  الفتاة  فقامت  ــرى،  أخ
للمرة الثانية، وكانت طوال الحديث 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 
العـدد

إنت مش 
فاهمنى

يعدُّ الحوار من أرَقى 
وسائل التواُصل مع 
 

ٌّ
اآلخرين، وهو فن

من فنون االتصال 
الهادف مع الغير، 

 
َّ

وال ُيحِسن هذا الفن
إال أهُل الحكمة 

والخبرة والثقافة 
العالية.

ويعتبر الحوار من 
األشياء املميزة 

للبشر عن سائر 
املخلوقات التي 

خلقها الله، ويعتبر 
أيًضا انعقاد الحوار 

شيئا هاما ليس 
ملجرد الحوار 

واملناقشة، لكن 
ملا ينجم عن هذا 

الحوار من إيجابيات، 
فالحوار الفّعال ينتج 

عنه عدة نتائج 
حيث إن الحوار 

الراقي ينتج عنه 
محبة وتآٍخ بني 

أطراف الحوار، وخلق 
مجتمع متآلف، 

وذلك ملا ينجم عن 
الحوار من تفاهم 

وتعبير لكل شخص 
عن رأيه الشخصي، 

ورؤيته للموضوع 
من خالل وجهة 

نظره الخاصة، ممكن 
أن ينتج عن الحوار 

البّناء تفتيح مدارك 
اآلخرين ولفت 

نظرهم ألمر لم 
يكن نصب أعينهم 

من قبل.

تردد كلمة »انتم ليه مش فاهمنى«، 
كأنها ترى أن وجهة نظرها فقط هى 
وجهة  مع  يتماشى  ال  ومن  الصواب 
يستطيع  وال  يفهمها  ال  تلك  النظر 

م وجهة نظرها. تفهُّ
الحوارات  بعض  على  مثال  وهذا 
فى األسر، حيث يسود أحيانا تفكير 
نظرى  وجهة  مع  يتوافق  ال  من  أن 
يفهمنى،  ال  فهو  خطأ  كان  ولو  حتى 
مما يؤدى إلى شيوع املشاكل األسرية 

اء.
ّ
بسبب غياب الحوار البن

******
حياتنا  فــي  مــهــمٌّ  فــالــحــوار  ا 

ً
إذ

جميًعا، فهو السبيل الوحيد للتواُصل 
وسائل  وأهم  الناس،  بني  والتفاهم 
ومنهج  بينهم،  ف 

ُ
والتآل التعارف 

في  ــالح  واإلص الدعوة  مناهج  من 
التربية  في  ناجح  ومبدأ  املجتمع، 
القادمة،  األجيال  لتنشئة  والتعليم 
ــؤدي إلـــى الــتــقــارب وااللــتــقــاء  ــ وي
جميًعا  علينا  يجب  لذا  بيننا؛  فيما 
ي 

ِّ
حل

َّ
كالت الحوار  ــآداب  ب االلــتــزام 

النية  بإخالص  الحسنة  باألخالق 
والحديث  الصواب،  اتباع  في  لله 
بالهوى  وليس  قوية  ــة  وُحــجَّ م 

ْ
بِعل

النفس،  وضبط  للذات،  واالنتصار 
ني، 

ِّ
والل والرفق  والصبر،  والحلم، 

من  وغيرها  والتواضع...  واالحترام 
ه 

ُ
وتجعل الحواَر  ن  زيِّ

ُ
ت التي  األخالق 

ُمثمًرا.
من  ناجح  ــوار  ح  

ِّ
لكل بد  وال   >

شروط، ومن أهمها:
رة  عبِّ

ُ
امل الراقية  اللغة  استخداُم   -

فالحوار  ــدوء،  هـ بكل   
َ

رأِيـــك عــن 
اآلخــر  الــطــرف  إقــنــاع  إلــى  يهدف 
بوجهة  االقتناع  أو  نظرك  بوجهة 
أسلوٍب  إلى  يحتاج  وهذا  هو،  نظره 
ومتسلسلة،  بة 

َّ
مرت وأفكاٍر  ب 

َّ
مهذ

في  ــٌع 
ْ

َوق لها  التي  الكلمات  واختيار 
إلى  للوصول  الحوار  أطراف  نفوس 
املناسب  فاألسلوب  املرجو؛  الهدف 
مدى  على   

ُّ
يـــدل لــلــحــوار  ــل  ــث واألم

ر أطراف الحوار.
ُّ

تحض
- ال يمكن إطالق مصطلح الحوار 
ة التي يسودها  على النقاشات الحادَّ
األخــرى  األفكار  ومواجهة  العنف 
 

ِّ
الصد على  والتركيز  وقسوة  بشدة 

وعدم استقبال رأي الطرف اآلخر، 

والبغضاء  العداوة  إلى  يؤدي  فهذا 
بني املتحاورين.

• ومن شروط الحوار:
وفــكــر  ــص  ــتــخــصُّ ال احـــتـــراُم   -
التحاُور  املقبول  غير  فِمن  املحاور، 
بموضوعاٍت ليس لها عالقة بفكرك 
صميم  من  وليست  واهتماماتك، 

تخصصك.
ا 

ً
بعيد الحق  طلب  على   

ُ
املحافظة  -

الحوار  من  فالغرض  العاطفة،  عن 
والصواب،  الحق  إلى  الوصول  هو 
في  يفوز  َمــن   

ً
مسابقة ليست  فهي 

برأيه؛  ذ 
َ

ويؤخ غيَره  وُيقنع  النهاية 
لذلك ال بد من البحث عن الصواب 
وأقبله  تماًما  العاطفة  عن  ٍد  بتجرُّ
واالبتعاد  غيري،  عند  كان  لو  حتى 
ش  يشوِّ الــذي  الزائد  االنفعال  عن 

األفكار ويؤدي إلى ضياع الحقيقة.
- التركيز على نقاط االتفاق فذلك 
وكذلك  ــوار،  ــح ال نجاح  مــن  يزيد 
التركيز على نقاط االختالف بهدف 

الوصول للصواب وتوضيحه.
حياة  في  إيجابيات  وللحوار   •

البشر فهو يؤدى إلى:
ــراد  أف بــني  التماسك  تحقيق   -
املجتمع الواحد وبناء جسور التعاون؛ 
الراحة،  الفرد  لدى  د 

ِّ
يول فالحوار 

وُيشِعره  بالكبت،  الشعور  ــدم  وع
باالطمئنان التباع الصواب.

- الحوار هو أفضل الطرق لتحقيق 
يمكن  ال  قضايا  فهناك  العدالة؛ 
محاورِة  دون  فيها  إجراء  أي  خاذ 

ِّ
ات

جميع األطراف من أجل تجميع أكبر 
خاذ 

ِّ
قدٍر من املعلومات للقدرة على ات

اإلجراء املناسب والصحيح.
أطفالنا  مع  الحوار  أسلوب  اتباع   -
في املراحل األولى من حياتهم يجعل 
حياتهم  في   

َ
السائد هو  النمَط  هذا 

 واعًيا 
ً

ا ُينتج لنا جيال في املستقبل ممَّ
ا وقادًرا على االستماع للصوت 

ً
مثقف

اآلخر واحترامه.
- يعمل الحوار على تقريب وجهات 
تنمية  وكذلك  الناس،  بني  النظر 
الناس؛  مع  التواصل  فن  مهارات 
األفراد  ُرِقيَّ  يعكس  الحوار   

َّ
إن حيث 

م ُرِقي املجتمع، 
َ
، ومن ث بشكل خاصٍّ

. وُرقي األمة بشكل عامٍّ

بقلم


