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 المحاور وآداب الحوار آصول فً الناظر نزهة

 

9

8 

 نجاحه، وشروط ومرجعٌته وضوابطه وأصوله ومبادبه الحوار بمفهوم التعرٌؾ إلى البحث ٌهدؾ الملخص

 تعٌق التً والصعوبات المعوقات واستقصاء الحوار، من اإلسالم موقؾ وبٌان الحوار؛ ثقافة ونشر

 الٌمن، فً الوطنً الحوار بمإتمر والمشاركٌن عموما، المتحاورٌن تفٌد قد رإٌة؛ وتقدٌم الحوار،

 المتعلقة السابقة، األدبٌات من مجموعة بمسح  المكتبً؛ النظري البحث منهجٌة الباحث واستخدم

 بالحوار

 

 كلٌة – مساعد أستاذ – المعمري قاسم صالح فهد/ د
 عمران جامعة – التربٌة
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: المقدمة 

بٌِلِ  إِلِى اْد ُع } القابل؛ هلل الحمد بِّب َس  سَس ةِ  رَس ةِ  بِاْلِحْكمَس ْوِعظَس اْلمَس ةِ  وَس نَس سَس اِدْلهُعم اْلحَس جَس ًَس  بِالَّتًِ وَس نُع  ِه بَّ َس  إِنَّ  أَسْحسَس وَس  رَس  أَسْعلَسمُع  هُع

لَّ  بِمَسن ن ضَس بٌِلِهِ  عَس وَس  سَس هُع ِدٌنَس  أَسْعلَسمُع  وَس ْهتَس  للعالمٌن، المهداة الرحمة على والسالم والصالة. (125: النحل) ،{بِاْلمُع
 الحٌة، المجتمعات بها تتمٌز صحٌة ظاهرة فالحوار: بعد أما وسلم، وصحبه وآله علٌه هللا صلى محمد

 لمشكالتهم حلول إلى ٌصلوا أن خاللها من والجماعات؛ األفراد ٌستطٌع ووسٌلة وثقافٌة، فكرٌة وركٌزة

 على واالتفاق النظر، ووجهات الرإى فً الفوارق تخفؾ أو تنهً صٌؽة إلى والوصول خالفاتهم، وتسوٌة
 أجل من ذل  على تساعد التً والفرص الظروؾ وإٌجاد وتنفٌذه لتجسٌده والسعً بٌنهم، مشتر  هو ما

 إلٌها دعا والتً اآلخرٌن مع التواصل فً واألسمى األسلم الوسٌلة ٌعتبر أنه كما للجمٌع، العامة المصلحة

 القتراب ونظرا- الذكر سالفة- النحل آٌة ومنها الكرٌم، القرآن فً الواردة المختلفة اآلٌات خالل من اإلسالم
 األطراؾ وكل عامة فالٌمنٌون ،(2013/03/18) فً ٌبدأ أن المقرر الٌمن؛ فً الوطنً الحوار موعد

 واالتفاق التناز ، محل الوبام ٌحل حتى الحوار طاولة على للجلوس بالتهٌإ مطالبون والحزبٌة السٌاسٌة

 أو الشخصٌة المصالح على الوطنٌة المصلحة وتتؽلب الطابفٌة، والنزاعات المناطقٌة، الخصومات محل
. الضٌقة الحزبٌة
 على المشاركٌن وحث التوعٌة، فً وواجبهم الجامعات وأساتذة المثقفٌن دور بؤهمٌة الباحث من وإٌمانا

 وجمٌع المجتمع تنوٌر فً ٌسهم أن آمل الذي البحث؛ هذا فكرة كانت فقد الوطنً، الحوار إنجاح
 نجاحه؛ ومعوقات الحوار؛ نجاح وشروط وآداب وأصول وقواعد وأهمٌة بقٌمة التعرٌؾ فً المتحاورٌن؛

 طباعته فً  أرؼب وكنت المتحاورٌن؛ وقلوب أٌدي إلى طرٌقه ٌجد وأن منه، الؽرض ٌتحقق أن وآمل

 مدى على خالله من فٌحكم علٌه؛ ٌطلع من وكل المتحاورون، منه لٌستفٌد مجاناً، وتوزٌعه كتٌب شكل على
 للٌمنٌٌن مشرق ؼد بناء نحو والمتحاورٌن بالحوار للدفع مجتمعً ضؽط تشكٌل ثم ومن المتحاورٌن؛ جدٌة

. ومكتسباته شعبنا وثوابت وطننا ضد التآمرٌة المشارٌع أمام المنافذ وسد جمٌعا؛

 لحل الٌمنٌون ٌتبناه أن ٌجب الذي واألمثل؛ األنجع األسلوب هو الحوار أسلوب أن البحث ٌإكد أخٌرا،
 على المتتابعة والحروب العنؾ فً سببا كانت التً المشاكل من وؼٌرها والمجتمعٌة، السٌاسٌة المشاكل
 إلى الوطنً الواجب لنداء تلبٌة وهو ،(2003-2012) السنوات خالل وخصوصا متتابعة، عقود مدى

 بإرادة المعوقات وكافة الصعبة التحدٌات وتجاوز واالستقرار األمن ٌحقق بما الحوار، إنجاح على العمل
 ال الحوار ٌكتسبها التً األهمٌة كانت وإذا والتطلعات، اآلمال بكل الجدٌد الٌمن إلى تنظر قوٌة وطنٌة
 ما وهو. النجاح وشروط وأسس ومقومات مبادئ له تتوافر لم ما أهدافه ٌحقق أن ٌمكن ال فإنه تخفى،

. الحالً البحث له سٌتطرق
 المعمري مؽربة قاسم صالح فهد/ دكتور/      الباحث                                              
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 البحث إشكالٌة
 الٌمن، عاشها التً واالقتصادٌة والسٌاسٌة األمنٌة األوضا  تردي حالة من البحث إشكالٌة تنبع 

 أعقبها وما ،(2011) العام مطلع مع- الهاوٌة إلى معها تصل وكادت الحالٌة، األلفٌة من األول العقد خالل
 سٌاسٌا الٌمن كٌان تهدد الخطورة؛ بالؽة- تزال ما - أوضا  ظل فً الوطنً الحوار نحو التوجه من

 بالعشوابٌة واتسمت السابق؛ النظام انتهجها وممارسات لسٌاسات نتٌجة وهً واقتصادٌا، واجتماعٌا

 أن البالد وكادت واألخالقً، واالجتماعً الوطنً البناء أسس تدمٌر إلى وأدت المتقلب، الفردي وبالمزاج
 دابمة والدول ،(الخلٌجً التعاون مجلس)الجوار دول للٌمنٌٌن هللا هٌؤ أن لوال عارمة فوضى فً تدخل

 فً الدخول على نصت حٌث الخلٌجٌة؛ المبادرة ودعمت تقدمت التً الدولً؛ األمن مجلس فً العضوٌة

 السٌاسٌة األطراؾ مختلؾ بٌن التجاذبات واقع من البحث إشكالٌة ظهرت وبذل  ،!شامل وطنً حوار
 لكل المشاركٌن نسبة أو وعدد للحوار، رإٌتها حول نظرها وجهات تباٌنت والتً االجتماعٌة، والمكونات

 والمشكالت الوطنٌة، القضاٌا مختلؾ من المتحاورٌن وموقؾ للحوار، الالزمة والمرجعٌة جهة،

 الوطنً؛ الحوار مسٌرة ٌعرقل قد علمٌة؛ ودراسة بحث بدون بقاءها أن للباحث تؤكد فقد وبذل  المجتمعٌة،
 لصوت االحتكام من بدال للسالح واالحتكام العنؾ لمربع العودة وبالتالً- الطرشان حوار- قٌل كما فٌصبح
 : التالٌة التساإالت فً اإلشكالٌة تحدٌد ٌمكن وبذل  المشتركة،، والمصلحة والمنطق العقل

 الحوار؟ وؼاٌات أهداؾ وما مبادإه، هً وما أهمٌته وما الحوار، تعرٌؾ هو ما: أوالً 
 نجاحه؟ وشروط للحوار الربٌسٌة والقواعد األصول وما المحترؾ، المحاور مقومات هً ما: ثانٌاً 
. حوارٌة؟ نماذج والسنة القرآن فً ورد وهل الحوار، وآداب وضوابط عناصر هً ما: ثالثاً 

. الٌمنً؟ الوطنً الحوار ومعوقات مواضٌع أبرز وما معوقاته، هً وما الحوار، صور هً ما: رابعاً 
 أهدافه؟ وتحقٌق الوطنً الحوار نجاح لضمان تقدٌمها ٌمكن التً والمقترحات  التوصٌات ما: خامساً 

 لآلتي البحث يهدف: البحث أهداف :
 الحوار؛ ثقافة ونشر نجاحه، وشروط ومرجعٌته وأصوله ومبادبه الحوار بمفهوم التعرٌؾ- 1

. الموضو  فً الباحثون كتبه ما باستخالص
 نجاحه وشروط الحوار لضبط الربٌسٌة والقواعد واألصول المحترؾ، المحاور مقومات توضٌح- 2

 ؟
 بها لؤلخذ ؛ حوارٌة نماذج من والسنة القرآن فً ورد وما الحوار، وآداب وضوابط عناصر بٌان- 3

. الجماعٌة أو الفردٌة سواء الحوارات؛ كل وفً الٌمن، فً الوطنً الحوار فً منها واالستفادة
. عنها والتنزه منها، للتحذٌر الحوار؛ تعٌق قد التً المعوقات واستقصاء الحوار صور تحدٌد- 4

 .ومكان زمان كل وفً الٌمن فً المتحاورٌن تفٌد التً والمقترحات التوصٌات تتضمن رإٌة تقدٌم- 5
 

: البحث أهمٌة

: اآلتً من البحث أهمٌة تبرز 
 ٌعقدونه لما وذل  الٌمنٌٌن، لجمٌع الشاؼل الساعة؛ موضو  ٌعتبر والذي ذاته؛ الموضو  أهمٌة- 1

. أفضل مستقبل إلى والخالؾ التشتت واقع من بالٌمن الخروج فً الحوار نجاح على آمال من
 كوسٌلة واستخدامه الحوار ثقافة وتعزٌز المجتمعً، العنؾ حدة من التخفٌؾ فً البحث ٌفٌد قد- 2

. والجماعٌة الفردٌة الخالفات لحل أساسٌة
 والتعاون المتحاورٌن، بٌن الثقة ضعؾ حالة وتجاوز النظر وجهات تقرٌب على البحث ٌساعد قد- 3

. بٌنهم فٌما مشتركة اتفاق نقاط إلى والتوصل باآلخر، منهم كل لقبول بٌنهم فٌما
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 خالل من الحوار؛ فً األطراؾ مختلؾ ممثلً أداء وتقٌٌم بنفسه، المجتمع ثقة من البحث ٌزٌد قد- 4

. نجاحه وشروط الحوار، وآداب مبادئ ضوء فً أدابهم متابعة
 : البحث منهجٌة
 كتبه ما أهم واستخالص بتقصً النظري، البحث منهجٌة البحث ٌعتمد وأهدافه؛ الموضو  لطبٌعة وفقاً 

 تمثل معرفٌة؛ علمٌة بإضافة نظرٌاً؛ بالموضو  الفهم لتعزٌز الحوار، جوانب مختلؾ حول الباحثون
. مقبول عملً وتطبٌق صحٌحة بوسٌلة للحقٌقة، التوصل فً للراؼبٌن مرجعٌة

  وغاياته وأهدافه ومبادئه وأهميته الحوار بمفهوم التعريف/ أووًال    :
: التالً النحو على توضٌحها ٌمكن والتً مصطلحات؛ البحث ٌتضمن البحث؛ مصطلحات -1-1
: " اللؽة مقاٌٌس معجم وفً... ودخل قال، وبابه؛ رجع،: (ر. و. ح) من مؤخوذ: ( ):لؽة الحوار  -1-1-1

 أما.... دوراً  الشًء ٌدور أن: والثالث الرجو ،: واآلخر لون،: أحدها أصول، ثالثة والراء والواو الحاء
هُع ): تعالى قال رجع، إذا حار فٌقال الرجو  نَّ  إِنَّ ورَس  لَّن أَسن ظَس . الكالم فً المُعراجعة هً والمُعحاورة؛) (. (ٌَسحُع

.  ( )الكالم ٌتراجعون أي: وٌتحاورون
 بطرٌقة بٌنهما الكالم تداول فٌه ٌتم فرٌقٌن، أو شخصٌن بٌن الحدٌث من نو  هو: ( )اصطالحاً   -1-1-2

. والتعصب الخصومة عن والبعد الهدوء علٌه وٌؽلب اآلخر، دون أحدهما به ٌستؤثر فال متكافبة

: األول مواضع؛ ثالثة فً الكرٌم القرآن فً ورد وقد فٌه والتجاوب الكالم تراجع هو فالحوار إذاً  
انَس {: الجنة أصحاب قصة فً كَس رٌر  لَسهُع  وَس مَس الَس  ثَس قَس اِحبِهِ  فَس وَس  لِصَس هُع هُع وَس اِورُع ا ٌُعحَس رُع  أَسنَس ااًل  ِمن َس  أَسْكثَس زُّز  مَس أَسعَس فَسًرا وَس : الكهؾ )}نَس
الَس {:  القصة نفس فً: والثانً. (34 اِحبُعهُع  لَسهُع  قَس وَس  صَس هُع هُع وَس اِورُع فَسْرتَس  ٌُعحَس لَسقَس َس  بِالَِّذي أَسكَس ابٍب  ِمن خَس ْطفَسةٍب  ِمن ثُعمَّ  تُعرَس  ثُعمَّ  نُّز

ا َس  وَّ اًل  سَس جُع ِمعَس  قَسدْ {: والثالث. (37: الكهؾ )} رَس ُع  سَس اِدلُع َس  الَّتًِ قَسْولَس  هللاَّ ا فًِ تُعجَس ْوِجهَس ِكً زَس ْشتَس تَس ِ  إِلَسى وَس ُع  هللاَّ هللاَّ  وَس
عُع  ْسمَس ا ٌَس كُعمَس رَس اوُع . (1: المجادلة )}تَسحَس

 متكافبتٌن؛ قوتٌن األقل على أو متكافبة قوى بٌن ٌتم الحوار أن ؛( )منه وٌفهم: الحوار مفهوم  -1-1-3

 للجمٌع، مشا  حق فالحوار الذات، خالل من اآلخر وفهم اآلخر، خالل من للذات فهم الحوار فإن وعلٌه،
 أنه كما السلطة، طؽٌان من التحرر ٌعنً الحوار. األفكار عن فضال األشخاص لحٌاة حٌوي عنصر وهو

 إنسانٌا مطلبا الحوار اعتبر من وهنا ... اآلخر نظر فً الذات واكتشاؾ الذات، داخل لآلخر اكتشاؾ

 لهذا والشعوب، األمم بٌن التفاهم مراتب أعلى من اعتبره من هنا  أن درجة إلى المجتمعات؛ كل تتوخاه
. التعارؾ من متقدمة صورة إنه ؛(وثقافٌة إنسانٌة، سٌاسٌة، ) أخالقٌة وقٌمة دعوى فهو

: ( )للحوار مرادفة تؤتً التً والمصطلحات األلفاظ أهم ومن: الحوار مرادفات  -1-1-4

لَس  من: الجدل -1-1-4-1 دَس لَسه؛ إذا الحبل جَس تَس  عن ٌشؽل بما خاصم لمن األصل فً مستعمل وهو فَس

لَسة فً استعمل ثم الصواب، ووضوح الحق ظهور قابَس  وفً. الخصومة شدة) هو. أرجحها لظهور األدلة مُع

 المناظرة) هً والمجادلة ،(بالحجة الحجة مقابلة: والجدل ضلُّزوا، إال قوم الجدل أوتً ما: الحدٌث
 ثالثة فً إال الذم، سٌاق فً كلها مرة وعشرٌن تسعة الكرٌم القرآن فً الجدل لفظ ورد وقد. (والمخاصمة

بٌِلِ  إِلِى اْد ُع {:تعالى قوله: ( )هً مواضع بِّب َس  سَس ةِ  رَس ةِ  بِاْلِحْكمَس ْوِعظَس اْلمَس ةِ  وَس نَس سَس اِدْلهُعم اْلحَس جَس ًَس  بِالَّتًِ وَس نُع  ِه  }أَسْحسَس

ال{: تعالى وقوله ،(125: النحل) اِدلُعوا وَس ابِ  أَسْهلَس  تُعجَس ًَس  بِالَّتًِ إاِل اْلِكتَس نُع  ِه : تعالى وقوله ،(46: العنكبوت)}أَسْحسَس
ِمعَس  قَسدْ  } ُع  سَس اِدلُع َس  الَّتًِ قَسْولَس  هللاَّ ا فًِ تُعجَس ْوِجهَس ِكً زَس ْشتَس تَس ِ  إِلَسى وَس ُع  هللاَّ هللاَّ عُع  وَس ْسمَس ا ٌَس كُعمَس رَس اوُع َس  إِنَّ  تَسحَس ِمٌعٌر  هللاَّ ِصٌرٌر  سَس  { بَس
 والجدال بالحوار ٌراد كما الداللة، نفس ولهما (والجدال الحوار) اللفظان اجتمع اآلٌة هذه وفً (1:المجادلة)

، تصحٌح بها ٌُعقصد أطراؾ، أو طرفٌن بٌن مناقشة: الناس مصطلح فً ةٍب، وإظهار كالمٍب ، وإثبات حجَّ  حقٍب
. والرأي القول من الفاسد وردُّز  شبهةٍب، ودفع

. (ببصٌرته ٌراه ما كل واستحضار النظر فً والمباراة المباحثة ) هً: المناظرة  -1-1-4-2
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 التخاصم بمعنى أطلق مرة، عشرٌن التحاج أو الحجة لفظ القرآن فً جاء وقد: المحاّجة- 1-1-4-3

اأَسنتُعمْ }: تعالى قوله فً كما بعضها فً والجدال الء هَس إُع ْجتُعمْ  هَس اجَس ا حَس لِمَس  ِعلمٌر  بِهِ  لَسكُعم فٌِمَس ونَس  فَس آجُّز ا تُعحَس سَس  فٌِمَس ٌْ  لَسكُعم لَس
هللّاُع  ِعْلمٌر  بِهِ  ْعلَسمُع  وَس أَسنتُعمْ  ٌَس ْعلَسمُعونَس  الَس  وَس . }تَس
 نو  ): وهً. (شًء منه ٌتر  ال حتى الحساب فً االستقصاء) بمعنى وتؤتً: المُعناقَسشةُع - 1-1-4-4

 األخطاء، وتعرٌة الحساب، استقصاء أساس على تقوم ولكنها طرفٌن، أو شخصٌن بٌن التحاور من
. )وإحصابها

 وتحدٌد معٌنة، مشكلة اختٌار على بٌنها فٌما متعاونة مجموعة قٌام ) هً أٌضاً : المناقشة- 1-1-4-5

. )باألؼلبٌة أو اإلجما  طرٌق عن األنسب الحل اختٌار ثم لها، الحلول واقتراح جوانبها، وتحلٌل أبعادها،
 فٌه، تقٌم الذي المنزل الوطن؛: العرب لسان فً منظور ابن قال: اللؽة فً الوطن ٌعرؾ: الوطنً- 1-1-5

 وقال. فٌه ٌقٌم ومسكنا محال اتخذها وكذا؛ كذا أرض فالن أوطن: ٌقال ومحله، اإلنسان موطن وهو
ْنسُعوبٌر . أوطان وجمعها ومحله اإلنسان من اإلقامة منزل الوطن: الزبٌدي طن إِلَسى مَس ًٌّي  الوَس نِ طَس . ( )وَس

: ( )اصطالحا الوطن- 1-1-5-1

. فٌه هو الذي والبلد ، الرجل مولد هو األصلً الوطن ) بقوله االصطالح فً الوطن الجرجانً عرؾ ـ1
.  اللؽوي المعنى عن تختلؾ ال أنها نجد السٌاسٌة وخاصة، والموسوعات المعاجم كتب إلى الرجو  عند ـ2

 ولد الذي المكان هو: األصلً والوطن ، اإلقامة منزل العام بالمعنى الوطن ): ٌقول الفلسفً المعجم ففً (أ
. فٌه نشؤ أو اإلنسان فٌه
، بها بارتباطه المرء ٌشعر أمة تسكنه الذي البلد هو الوطن: الدولٌة السٌاسٌة المصطلحات معجم فً (ب

.  إلٌها وانتهابه
 االثنٌن ٌوم ٌبدأ الوطنً؛ للحوار العام المإتمر أو اللقاء" هو إجرابٌاً؛ الوطنً الحوار تعرٌؾ- 1-1-6

 واألحزاب القوى ٌمثلون عضوا؛ (565 ) قرابة وسٌحضره صنعاء، العاصمة فً ،(2013/03/18)

 بؽرض للتحاور وذل  الٌمن، مناطق جمٌع من المختلفة؛ وفباته المجتمع ومنظمات السٌاسٌة والتنظٌمات
 والحٌاة اآلمن والعٌش والعدالة الحرٌة تحقٌق ٌضمن بما الحكم؛ ونظام الٌمن لمستقبل مشتركة رإٌة تحدٌد

".   الٌمنٌٌن لجمٌع الكرٌمة

 #   #   #
: ( )الحوار أهمية -1-2

 وتزداد ؼٌره؛ ٌحققها ال وفوابد بنتابج للخروج الوحٌدة الوسٌلة باعتباره الحوار أهمٌة تبرز 
 بؤمس فهم أبنابه؛ مواقؾ وتشتت- خصوصا – والٌمن عموما المسلمٌن واقع إلى النظر خالل من أهمٌته
 ٌتعاون بحٌث الفرقاء؛ األخوة بٌن واالتفاق للوفاق وبوابة للخالص، كطرٌق الحوار؛ إلى الحاجة

 بطرٌق والسٌر منها، صاحبه على خفً ما منهم طرؾ كل وٌكشؾ الحقٌقة، معرفة على المتحاورون
.  الحق إلى للوصول الصحٌح؛ االستدالل

 أسلوب على كبٌراً  اعتماداً  ٌعتمد الكرٌم القرآن أن له؛ ٌتؤكد الكرٌم القرآن فً الحوار نماذج ٌتتبع ومن

 وفتح الضمٌر، واستجاشة الوجدان، وتحرٌ  العقل وهداٌة. الحقابق وجالء المواقؾ، توضٌح فً الحوار
 لشؤن وإعالء اإلنسان لكرامة احتراماً  بالحجة والتدرج واالستجابة، التلقً حسن إلى تإدي التً المسال 
.  ( ) ونور بٌنة على ٌقتنع أن ٌنبؽً الذي عقله

 القضاٌا ٌعالج الذي الفعـال، الحوار ممارسة وسابل إحدى والمإتمرات واللقاءات الندوات وتعد 
: أنه من الحوار أهمٌة إبراز وٌمكن المعاصر، اإلنسان تواجه التً والمشكالت
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 منهم طرؾ كل إلٌها؛وٌكشؾ والتوصل الحقٌقة معرفة على لٌتعاونوا الناس؛ بٌن االتصال وسٌلة. 1

، تصحٌح بهدؾ منها؛ صاحبه على خفً ما ةٍب، وإظهار كالمٍب ، وإثبات حجَّ  من الفاسد وردٍب  شبهةٍب، ودفع حقٍب
. والرأي القول

.  محٌطه مع والتواصل لالندماج اإلنسان حاجة ٌشبع البناء فالحوار إنسانً، مطلب. 2

.  الحوار فً األخرى األطراؾ أو الطرؾ نظر وجهات على التعرؾ. 3
.  اآلراء فً والتنوٌع االستقصاء أجل من والتنقٌب البحث طرٌق عن نتابج إلى الوصول. 4
 الحواري الفكري النضج إلى به لنصل مسبوق ؼٌر فكري موضو  طرح خالله من ٌتم. 5

.  الحضاري
 ومقامه، بمنزلته واالعتراؾ حقه، حق ذي كل وإعطاء الحوار، أطراؾ بٌن متبادل الحترام ٌهٌا. 6

.  الالبقة واألسالٌب المستحقة، واأللقاب المنسقة، بالعبارات فٌخاطب

 الٌمن لخروج الممكن الوحٌد؛ المخرج باعتباره- الٌمن فً- الوطنً الحوار أهمٌة تبرز وأخٌرا. 7
. ومزدهر آمن مستقر ٌمن إلى والمناطقً؛ والمذهبً السٌاسً والصرا  االنقسام حالة من

 #   #   #

:   الحوار مبادئ- 1-3
: ( ) التالٌة العامة المبادئ أهمها؛ ولعل للحوار، الربٌسٌة الموجهات بمثابة المبادئ وتعتبر 
. البشر بٌن للتواصل وسٌلة بالحوار اإلٌمان- 1

. اآلخرٌن رأي بقٌمة اإلٌمان- 2
. رأٌهم عن التعبٌر فً اآلخرٌن بحق اإلٌمان- 3

 الوطنً الحوار لمإتمر الداخلً النظام مشرو  من (4) المادة حددت فقد الٌمنٌة؛ الجمهورٌة وفً 
: ( )ٌلً كما الوطنً الحوار لمإتمر العامة المبادئ الشامل؛

. الحوار فً المختلفة وشرابحه المجتمع فبات كافة إشرا . 1

. المجتمع أبناء من وؼٌرهم المإتمر ألعضاء الفاعلة المشاركة فرص تتٌح التً الشفافٌة. 2
. شروط أو تمٌٌز بدون ومناقشتها اآلراء إبداء حرٌة. 3
. النقاش قضاٌا فً التوافق من قدر أكبر تحقٌق. 4

. عنها الخروج وعدم المعروضة القضاٌا على النقاش تركٌز. 5
. للتنفٌذ قابلة مخرجات وتقدٌم بلورة فً الواقعٌة. 6

 وخصوصا الواقع، أرض على بالتنفٌذ رهٌنة تبقى- الداخلً النظام ضمن اعتمادها رؼم- المبادئ وهذه

 وشرابح كبٌرة، فبات توجد حٌث ،!الخالؾ من الكثٌر بسببه ٌحدث ٌزال وال حدث والذي األول؛ المبدأ
 وجود ٌستوجب مما تمثٌلها، ضعؾ األقل على أو استبعادها، بحجة تتظاهر ومناطق فاعلة، اجتماعٌة
. خاص بشكل المبدأ هذا تطبٌق على للحكم واضحة معاٌٌر

#   #  # 

 

: ( )الحوار وغايات أهداف- 1-4

 من تعاون فهو. والرأي القول من والفاسد الشبهة ودفعُع  الحجة، إقامةُع  هً؛ الحوار من الؽاٌة 
ل الحقٌقة معرفة على المُعتناظرٌن  والسٌر منها، صاحبه على خفً ما طرؾ كل لٌكشؾ إلٌها، والتَّوصُّز

، لكشؾ المناظرة وضعت إنما ): الذهبً الحافظ ٌقول. الحق إلى للوصول الصحٌح االستدالل بطرق  الحقِّب
ٌَّة وهً األصلٌة، الؽاٌة هً هذه. (األضعؾَس  األؼفلَس  وتنبٌهِ  دونه، لمن العلمَس  األذكى العالِم وإفادةِ  نة جل ٌِّب . ب
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مَّت- 1-5 : ( )اآلتً فً حصرها وٌمكن للحوار؛ أخرى فرعٌة وأهداؾ ؼاٌات وثَس

. سلمٌة بصورة األطراؾ ٌُعرضً وسط حلٍّل  إلى معهم والتوصل اآلخرٌن رضى كسب. 1
. والصواب للحق والوصول اآلخرٌن فً والتؤثٌر االتصال وسٌلة. 2
. بٌنهم والمودة المحبة وإشاعة الناس بٌن اإلصالح. 3

.  الجمٌع ٌخدم بما اآلخرٌن ومٌول وقناعات اتجاهات تؽٌٌر. 4
. األحقاد إثارة ودون أحسن، هً بالتً اآلخرٌن إقنا . 5
. الحقابق وإجالء الذهن بتنشٌط الخاطبة؛ األفكار من التخلص. 6

. ودنٌاهم دٌنهم أمور وتعلٌمهم لمصالحهم الناس إرشاد. 7
. والدماء والمال والجهد الوقت حفظ مع والمصالح الحقوق حفظ. 8
. الراقً بالحوار التعامل خالل من الحضاري بالمستوى االرتقاء. 9

. للناس وبٌانه والعدل الحق بإظهار ومحبته الخالق رضى كسب. 10
. الجٌد والتواصل الذات عن والتعبٌر والعلم المعرفة. 11
. الفهم سوء أو اللبس بإزالة الجهود توحٌد. 12

. العامة المصلحة فٌه لما معهم والتفاعل اآلخرٌن على االنفتاح. 13
. الفرد شخصٌة وصقل التفكٌر وتنمٌة اآلخرٌن عقول ثمرات استخراج. 14
.  المتبادل للفهم الخالؾ موضع توضٌح. 15

. الخبرات فٌه وتتفاعل الناس بٌن األفكار تبادل على ٌساعد. 16
: اآلتً وأهمها- حوار أي من عامة – أهداؾ وهنا - 1-6

. والثقافة واألخالق العقٌدة فً المشتركة الجوامع وإبراز الحجة إقامة- 1
. والمصالح واالقتصاد اإلنماء فً المشتركة المصالح وتعمٌق النظر وجهات تقرٌب- 2
 الكشفٌة والجمعٌات الرٌاضٌة كاألندٌة) األهلٌة االجتماعٌة النشاطات فً التداخل مجاالت توسٌع- 3

.  (والمستشفٌات التعلٌمٌة والمإسسات
.  التربوٌة قاعدتها وتوسٌع االعتدال قٌم مصداقٌة على والتؤكٌد الشبهات كشؾ- 4

 وعدم واحترامها، نظره وجهة على واالنفتاح اآلخر، قبول على تقوم التً الحوارٌة الثقافة إؼناء- 5

 مقدسات وكؤنها - االجتهادات هذه مع أي - معها التعامل خالل من صدبة فكرٌة اجتهادات وراء التمترس

.  النظر إلعادة قابلة ؼٌر ثابتة
#   #  # 

  نجاحه وشروط للحوار الرئيسية والقواعد واألصول المحاور، مقومات/  انياًال :
: ( )وأهمها للمحاور الربٌسٌة المقومات- 2-1
. الحوار فً اإلخالص- 1

. للعمل القول مطابقة- 2
. بالخطؤ االعتراؾ مع األخطاء، تصٌد تجنب- 3

. الحوار بموضو  اإللمام- 4
. الحوار بآداب االلتزام- 5

. األسالٌب وتنوٌع الصوت، توظٌؾ- 6
. واألمانة الصدق- 8. المعالجة جودة- 7

. الوجه وانبساط البدٌهة- 9
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. المناسبة الكلمات اختٌار- 10

. اآلخر الطرؾ احترام- 11
. الجسد لؽة وتوظٌؾ اللباقة- 12

. البال وهدوء الجؤش رباطة- 13
. واإلنصات االستما  وحسن البٌان حسن- 14

 #   #   #
:  الحوار مسار تضبط التً الربٌسٌة والقواعد األصول- 2-2

: ( )التالٌة األصول فً الحوار مسار تضبط التً والقواعد األصول الباحثٌن بعض حدد
 والهوى، التعصب من والحذر الحق، طلب فً التجرد من فالبد الحق؛ إلى الوصول إرادة - 2-2-1

. بالباطل والمجادلة الؽلبة وإظهار
 عقٌم جدل إلى تتحول الحوارات من كثًٌرا فإن الحوار، حولها ٌدور التً والقضٌة؛ الهدؾ تحدٌد- 2-2-2

. إلٌها ٌنتهً محددة نقطة له لٌس سابب؛
 والضوابط والسنة، الكتاب: هً مسلم كل عند العلٌا والمرجعٌة إلٌه؛ ٌرجع أصل على االتفاق- 2-2-3

 إلى فردوه شًء فً تنازعتم فإن  {:سبحانه فقال إلٌهما بالرد هللا أمر وقد. والسنة الكتاب فهم فً المنهجٌة
. )٥٩: النساء} (والرسول هللا

 وضبطها األصول من باألهم البدء من بد فال األصل؛ على االتفاق قبل الفر  مناقشة عدم- 2-2-4

.  للحلول الوصول ٌسهل وبذل  حولها، والحوار الفرو  لمناقشة منها االنطالق ثم ومن علٌها، واالتفاق
: ( )ٌلً كما هً ؛(خطاب خالد) بحسب الحوار؛ مسار تضبط التً الربٌسٌة والقواعد األصول- 2-3

: الحوار مادة- 2-3-1
.  المالمح واضحة الهدؾ معلومة الحوار مادة تكون نأ- 1

.                                                                                             (؟ تطرحه أن ترٌد الذي ما ) منطقٌة مقدمة• :    إلى الموضو  تحلٌل- 2

.  (إلٌها؟ ستصل التً النتٌجة هً ما ) نتٌجة• 
          مثل..هللا ٌؽضب فٌما تكون ال أن.. معصٌة كل بالباطل والمراد الباطل فً الخوض عن البعد- 3

.  الفساد على والحث النمٌمة و الؽٌبة
              أنت ما ) عنه هللا رضً مسعود ابن وٌقول ، الطرفٌن بٌن مفهومه بلؽة الحوار ٌكون نأ- 4

 ( لبعضهم فتنةً  كان إال عقولهم تبلؽه ال حدٌثاً  القوم محدث
.  المناسب والوقت المناسب الموضع فً تكون نأ- 5

.  ٌنقص وال ٌزٌد فال ٌستحقها التً المدة الحوار ٌؤخذ نأ- 6
:           قال أنه الباهلً أمامة أبً عن وسلم، علٌه هللا صلى الرسول لقول والجدل؛ المماراة عن لبعدا- 7

. ( محقاً  كان وإن المراء تر  لمن الجنة ربض فً ببٌت زعٌم أنا )
: التالية بالوصايا والعمل اوتصاف عليك يجب ناجحاًال  محاورا تكون حتى الناجح؛ المحاور صفات- 2-3-2

.  لثوابه وطلبا مرضاته ابتؽاء هلل، الحوار إخالص أي: هلل نٌت  أخلص.1
.  القلوب بٌن ومباعدة للوقت مضٌعه فإنه المناقشة، موضو  تشّعب ال: تستطرد ال.2
.  الموقؾ كسب من أهم القلوب كسب ألن: حنونا كن.3

.  وصنٌع جمٌل من قٌد رب*** الجمٌع رقً  تحز الناس جامل: بصدق ولكن جامل.4
.  بؤوله الحدٌث آخر اربط.5
. وعرفاً  شرعاً  ٌناسبه بما إنسان كل حاور. 6
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 التزام الحوار، فً المُعحاور إلٌه ٌتوجه ما فؤهم واإلفحام؛ التحدي منهج وتجنب الحسن؛ القول التزم.7

سنى قُعلْ  }: ٌقول تعالى فاهلل والمجادلة، القول فً الحُع اِدي وَس قُعولُعوا لِِعبَس ًَس  الَّتًِ ٌَس ن ِه }  (53:اإلسراء){أَسْحسَس
اِدْلهُعمْ  جَس ًَس  بِالَّتًِ وَس ن ِه قُعولُعوا} . (125: النحل) { أَسْحسَس اسِ  وَس ْسناً  لِلنَّ . (83:البقرة){ حُع

: ( المنصت ) المستمع صفات- 2-3-3

.  اآلخر الطرؾ لكالم انتباه  ٌبدد بما نفس  تشؽل وال اإلنصات لعملٌة نفس  جهز.1
.  للتعبٌر كافٌه فرصه وأعطه المحاور تقاطع ال.2
.  المناسبة األوقات فً ولكن تفهمه ما كل عن واستفسر محدث ، ٌقوله ما كل تفهم أن حاول.3

.  آراب  فً تإثر مشاعر  تجعل ال.4
.  والرد المناقضة بهدؾ ولٌس واالستٌعاب، الفهم بهدؾ أصػ.5
.  نفس  وبٌن بٌن  مبكرة أحكاما تصدر ال.6

. وآرابهم توجهاتهم اختلفت مهما للمتحاورٌن النجاح بضمان كفٌلة والصفات؛ الخصابص وهذه
:  ( )التالً النحو على فصلها وقد حمٌد؛ بن هللا عبد بن صالح/ الشٌخ فضٌلة عند الحوار أصول- 2-4

: ومنها والتزامها العلمٌة الطرق سلو - 2-4-1

حة أو المُعثبِتة األدلة تقدٌم. 1 .  المنقولة األمور فً النقل تقدٌم صحة . 2 . للدعوى المرجِّب
اً  كنت وإن فالصحة، ناقالً  كنت إن ): المشهورة الحوارٌة القاعدة جاءت الطرٌقٌن هذٌن وفً ٌّ ع . (فالدلٌل مدَّ

اتُعوا قُعلْ  }: سبحانه قوله- سورة من أكثر فً- جاء التنزٌل وفً كُعمْ  هَس انَس ْنتُعمْ  إِنْ  بُعْرهَس اِدقٌِنَس  كُع  ،111:البقرة) {صَس
اتُعوا قُعلْ  }:وقوله. (64: والنمل كُعمْ  هَس انَس ا بُعْرهَس ذَس ًَس  مَسنْ  ِذْكرُع  هَس ِع ِذْكرُع  مَس ْبلًِ مَسنْ  وَس  }تعالى وقوله ،(24: األنبٌاء){قَس

ؤْتُعوا قُعلْ  اةِ  فَس ْورَس ا بِالتَّ اْتلُعوهَس ْنتُعمْ  إِنْ  فَس اِدقٌِنَس  كُع . (93:عمران آل) { صَس

 بداهة؛ ساقط فالمتناقض التناقض؛ من ودليله المناظر كالمِم  سالمة- 2-4-2
:  من التفسٌر أهل بعض ذكره ما ذل  أمثلة ومن

اِحرٌر  }: بقوله السالم علٌه لموسى فرعون وصؾ.1 ْجنُعونٌر  أَسوْ  سَس . (39: الذارٌات) { مَس

 فال الجنون أما والذكاء، والفطنة العقل الساحر فً الشؤن ألن ٌجتمعان، ال والجنون السحر الوصفان وهذان
ٌّن وتناقض تهافت منهم وهذا البتة؛ معه عقل . ب

إِنْ  }: تعالى قوله فً كما مستمر، سحر بؤنها وسلم علٌه هللا صلى محمد آلٌات قرٌش كفار نعت.2 ْوا وَس رَس  ٌَس

ةً  ٌَس وا آ قُعولُعوا ٌُعْعِرضُع ٌَس ِمرٌّي  ِسْحرٌر  وَس ْستَس  ٌكون ال والمستمر مستمراً، ٌكون ال فالسحر تناقض؛ وهو. (2:القمر) { مُع
. سحراً 

 وعند أخرى؛ بصٌػ للدعوى إعادة فهو كذل  كان إذا ألنه الدعوى؛ عٌن هو الدلٌل ٌكون أال - 2-4-3

 إعادة أنه الحال وواقع دلٌالً؛ ٌُعورد بؤنه ٌوهم ما وزخرفتها األلفاظ تزوٌق فً البراعة من المُعحاورٌن بعض
.  فابدة ؼٌر من النقاش إلطالة تحاٌل وهذا مُعؽاٌر، بلفظ للدعوى

لَّمة؛ وقضاٌا ثابتة منطلقات على االتفاق- 2-4-4 لَّمات وهذه مُعسَس  أنها مرجعها؛ ٌكون قد والثوابت المُعسَس

ْسنِ  العقالء عند النقاش تقبل ال بحتة عقلٌة  ومعاقبة المُعحسن، وشُعكر الكذب، وقُعبحِ  الصدق، المتجردٌن؛كحُع
لَّمات تكون أو.المُعذنب  الثوابت عند وبالوقوؾ...تل  أو الدٌانة لهذه المعتنقون علٌها ٌختلؾ ال دٌنٌة مُعسَس

لَّمات،  أن ٌمكن ومما... والسفسطة والجدال المراء إال ٌرٌد ال ممن الحق مُعرٌد ٌتحدد منها واالنطالق والمُعسَس
- بها المساس ٌجوز ال الباحث نظر وجهة من –  ثوابت هنا  الٌمنً؛ الوطنً الحوار فً به؛ ٌلحق
 الثوابت وهذه... (الشورى) والدٌمقراطٌة الوطنٌة، والوحدة الجمهوري، والنظام هللا، شر  تحكٌم: وأهمها

 األصل؛ هذا على وٌنبنً محسومة، ألنها القادم الحوار مإتمر فً نقاش أو حوار محل تكون أن ٌجوز ال
.  الحق طالبً شؤن ذل  ولٌس قبٌحة، مكابرة والثوابت المُعسلَّمات إنكار على اإلصرار أن
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د،- 2-4-5 :  الحوار بآداب واولتزام التعصب، عن والبعد الحق، وقصد التجرُّ

 طرٌق إلى الحوار ٌقود الذي وهو االلتزام؛ على والحرص إلٌه، للوصول والسعً الحق، إتبا  إن 
 طالبٌر - الصادق المسلم عن فضالً  - والعاقل.. األْتبا  أو الجمهور، هوى أو التواء، وال فٌه عوج ال مستقٌم
، ًّ  ٌقول... الخطؤ وٌتجنب الصواب ٌنشد الحقٌقة، عن باحثٌر  حقٍّل  من الحق طلب على التعاون ): الؽزال

 الضالّة تظهر أن بٌن ٌفرق ال ضالّة، كناشد الحق طلب فً ٌكون أن منها وعالمات؛ شروط له ولكن الّدٌن،
فه إذا وٌشكره خصماً، ال معٌناً  رفٌقه وٌرى معاونه، ٌد على أو ٌده على  1ج اإلحٌاء)(له وأظهره الخطؤ عرَّ
ٌُعسّدد ٌُعوفّق أن أحببت إال قطّ  أحداً  كلمت ما ): المحفوظة الشافعً اإلمام مقوالت ومن ،( ٌُععان، و  وتكون و

تُع  ناظرنً وما. وحفظه هللا رعاٌة علٌه ٌْ تِ ! فبالَس هَسرَس  ذل  كل من والمقصود.(لسانً أو لسانه على الحّجةُع  أَسظَس
 المشاحنات عن بعٌداً  واالنفعال، العنؾ من خالٌاً  الحق، لطلب خالصاً  التعّصب من برٌباً  الحوار ٌكون أن

ٌّة، والمؽالطات األنانٌة ٌُعولد النفوس، وٌهٌج القلوب، ٌفسد مما البٌان فرة، و ٌُعوؼر النَّ  إلى وٌنتهً الصدور، و

. القطٌعة
 ٌستحقه، ال لمن الحق هذا ٌعطى وأال حقه، عن الحق صاحب ٌمنع أال الحق من: المحاور أهلٌة- 2-4-6

 فٌه هو لٌس فٌما ٌدخل وال أهالً، له لٌس ما على ٌعترض أال الرجل فً واألدب والعقل الحكمة من أن كما
 عن الدفا  ٌجٌد ال من الحق، ٌعرؾ ال من الباطل، على كان من ):الحق عن ٌدافع أن الخطؤ ومن كفإاً،
. طٌبة نتابج ٌإتً صحٌح حوار فً للدخول مإهالً  أحد كل فلٌس إذن، ،(الباطل مسال  ٌدر  ال من الحق،

 ٌجادل أن ٌجوز ال ٌعلم ال ومن للمُعحاور، العلمً التؤهٌل من بد فال ؛( العلم ): ذل  ٌجمع والذي 
ته فً السالم علٌه إبراهٌم الحقٌقة هذه قرر وقد ٌعلم، من ا }:قال حٌن ألبٌه محاجَّ تِ  ٌَس نًِ قَسدْ  إِنِّبً أَسبَس اءَس  ِمنَس  جَس
ا اْلِعْلمِ  ؤْتِ َس  لَسمْ  مَس بِْعنًِ ٌَس اتَّ اطاً  أَسْهِد َس  فَس اً  ِصرَس ٌّ ِو  على لٌعترض مختص ؼٌر ٌقوم أن البالء؛ ومن. (43:مرٌم){سَس

به مختص؛ طِّب ٌُعخَس لِّبطه، ف ٌُعؽَس ها المنتجة ؼٌر الحوارات من وكثٌر و  ولقد المتحاورٌن، بٌن التكافإ عدم إلى مردُّز
. (!ؼلبنً إال جاهل جادلنً وما وؼلبته، إال عالماً  جادلت ما ): هللا رحمه الشافعً قال
تها النتابج قطعٌة- 2-4-7 ٌَّ ًُّز  الفكري الرأي أن إدرا  األصل هذا فً المهم من: ونسب  على الداللة نسب

 سبحانه ربهم عن ٌبلؽون فٌما السالم علٌهم األنبٌاء هم الخطؤ علٌهم ٌجوز ال والذي الخطؤ، أو الصواب
 خطؤ اآلخر ورأي الخطؤ، ٌحتمل صواب رأًٌ ) المشهورة المقولة تحت فٌندرج ذل  عدا وما. وتعالى
 الطرؾ قول إلى الطرفٌن أحد ٌنتهً أن الناجح الحوار شروط من فلٌس علٌه؛ وبناء...(الصواب ٌحتمل

 المتحاوران توصل إذا ناجح، فالحوار ٌكن لم وإن الؽاٌة، منتهى فهو واحد رأي على اتفقا فإن اآلخر؛
 السابػ، الخالؾ دابرة فً أنه دام ما به التمس  منهما واحد لكل ٌسوغ منهجٌهما؛ من كلٍب  قبول إلى بقناعة
 وال االجتهادٌة، المسابل فً خالفه من كل ٌعذر بعضهم وكان ): هللا رحمه تٌمٌة ابن ٌقول ذل  تقرٌر وفً

 وتجهٌل ومكاٌدة وتدابر وقطٌعة، نزا  إلى انتهى إذا فاشالً  الحوار ٌكون ولكن (فهمه ٌوافقه أن ٌكلفه
. وتخطبة

 لٌبتعد ؛ الهادبة األجواء فً ٌتم أن الحوار نجاح عوامل من: االنفعالٌة األجواء عن االبتعاد- 2-4-8

 قد فإنَّه وتفكٌر، تؤمل وقفة نفسه مع الوقوؾ عن باإلنسان تبتعد التً االنفعالٌة األجواء عن فٌها التفكٌر
ا قُعلْ  }: الفكري استقالله ٌفقده مما شعورٌاً  ال وٌستسلم االجتماعً، للجو ٌخضع مَس كُعمْ  إِنَّ ةٍب  أَسِعظُع اِحدَس  أَسنْ  بِوَس
قُعومُعوا ِ  تَس ْثنَسى هلِلَّ ى مَس ادَس فُعرَس وا ثُعمَّ  وَس رُع فَسكَّ تَس ا تَس اِحبِكُعمْ  مَس ةٍب  ِمنْ  بِصَس وَس  إِنْ  ِجنَّ ِذٌرٌر  إاِلّ  هُع نَس  لَسكُعمْ  نَس ٌْ يْ  بَس دَس ابٍب  ٌَس ذَس ِدٌدٍب  عَس  ،{ شَس

 العدابً االنفعالً للجو خاضعاً  بالجنون وسلم علٌه هللا صلى النبً اتهام القرآن فاعتبر ،[46:سبؤ]
.  وهدوء بانفراد والتفكٌر الجو هذا عن االنفصال إلى دعاهم لذل  لخصومه؛

 ٌكون قد الخصم بؤنَّ  الجدلً التسلٌم من الحوار النطالق بد وال:  الخصم صواب بإمكانٌة التسلٌم- 2-4-9

قُعكُعمْ  مَسنْ  قُعلْ }: سبؤ سورة من اآلٌة هذه تؤتً هللا وحدانٌة على األدلة فً طوٌلة مناقشة فبعد حق، على ْرزُع  ِمنْ  ٌَس
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اتِ  اوَس مَس ُع  قُعلْ  واألرض السَّ ا هللاَّ إِنَّ اكُعمْ  أَسوْ  وَس ٌَّ لَسى إِ ًدى لَسعَس اللٍب  فًِ أَسوْ  هُع  فً سواء الحوار فطرفا ،[24: سبؤ] {مُعبٌِنٍب  ضَس

 }: بالحوار القبول على اآلخر الطرؾ حمل بؽٌة كبٌر؛ تنازل فً الفور على ٌضٌؾ ثم الضالل، أو الهداٌة
ْسؤَسلُعونَس  ال قُعلْ  ا تُع مَّ ا عَس ْمنَس ْسؤَسلُع  وال أَسْجرَس ا نُع مَّ لُعونَس  عَس ْعمَس  على اإلجرام بمرتبة هو اختٌاره فٌجعل. [25: سبؤ] ،{ تَس

 الحكم أن  النهاٌة فً لٌقرر العمل، مجرد بؽٌر الخصم اختٌار ٌصؾ وال الصواب، هو أنه من الرؼم

عُع  قُعلْ }: هلل النهابً ْجمَس ا ٌَس نَس نَس ٌْ ا بَس نَس بُّز حُع  ثُعمَّ  رَس ْفتَس ا ٌَس نَس نَس ٌْ قِّب  بَس وَس  بِاْلحَس هُع احُع  وَس لٌِمُع  اْلفَستَّ . [26: سبؤ] {اْلعَس
 على التؤكٌد ٌتم: فكره عن ومسإولٌته المتحاورٌن من كل استقاللٌة على التؤكٌد- 2-4-10

ا إِنَّ }: ومصٌره نفسه عن ومسبولٌته كل استقاللٌة دُعونَس  مَس ا آلتٍب  تُعوعَس مَس ، أَسْنتُعمْ  وَس ا قُعلْ  بِمُعْعِجِزٌنَس لُعوا قَسْومِ  ٌَس  اْعمَس

لَسى تِكُعمْ  عَس انَس كَس اِملٌر  إِنِّبً مَس ْوؾَس  عَس ْعلَسمُعونَس  فَسسَس كُعونُع  مَسنْ  تَس ةُع  لَسهُع  تَس اقِبَس ارِ  عَس هُع  الدَّ ْفلِحُع  ال إِنَّ الِمُعونَس  ٌُع -134:األنعام] ،{الظَّ
ا}: شعٌب لسان وعلى ،[135 ٌَس لُعوا قَسْومِ  وَس لَسى اْعمَس تِكُعمْ  عَس انَس كَس اِملٌر  إِنِّبً مَس ْوؾَس  عَس ْعلَسمُعونَس  سَس ؤْتٌِهِ  مَسنْ  تَس ابٌر  ٌَس ذَس  ٌُعْخِزٌهِ  عَس
مَسنْ  وَس  وَس اِذبٌر  هُع قِبُعوا كَس اْرتَس كُعمْ  إِنِّبً وَس عَس قٌِبٌر  مَس قُعلْ }  ،[93:هود]  {رَس لُعوا ٌُعْإِمنُعونَس  ال لِلَِّذٌنَس  وَس لَسى اْعمَس تِكُعمْ  عَس انَس كَس ا مَس  إِنَّ

، اِملُعونَس وا عَس ِظرُع انتَس ا وَس ون إِنَّ ِظرُع لَسْلتُع  إِنْ  قُعلْ } ،[122-121:هود] { مُعنتَس ا ضَس مَس إِنَّ لَسى أَسِضلُّز  فَس ْفِسً عَس إِنْ  نَس تُع  وَس ٌْ دَس  اْهتَس
ا ًَّ  ٌُعوِحً فَسبِمَس بِّبً إِلَس هُع  رَس ِمٌعٌر  إِنَّ ا قُعلْ } ، [50:سبؤ] {قَسِرٌبٌر  سَس لُعوا قَسْومِ  ٌَس لَسى اْعمَس تِكُعمْ  عَس انَس كَس اِملٌر  إِنِّبً مَس ْوؾَس  عَس  فَسسَس

، ْعلَسمُعونَس ؤْتٌِهِ  مَسنْ  تَس ابٌر  ٌَس ذَس ِحلُّز  ٌُعْخِزٌهِ  عَس ٌَس هِ  وَس ٌْ لَس ابٌر  عَس ذَس قٌِمٌر  عَس  تداخل ال فردٌة مسبولٌة إنها ؛ [40-39:الزمر]  { مُع

إِنْ }: فٌها بُعو َس  وَس ذَّ قُعلْ  كَس لًِ لًِ فَس مَس لَسكُعمْ  عَس لُعكُعمْ  وَس مَس ِرٌبُعونَس  أَسْنتُعمْ  عَس ا بَس لُع  ِممَّ ا أَسْعمَس أَسنَس ِريءٌر  وَس ا بَس لُعونَس  ِممَّ ْعمَس ]          {تَس
ْسؤَسلُعونَس  ال قُعلْ  } ،[41:ٌونس ا تُع مَّ ا عَس ْمنَس ْسؤَسلُع  وال أَسْجرَس ا نُع مَّ ، عَس لُعونَس ْعمَس عُع  قُعلْ  تَس ْجمَس ا ٌَس نَس نَس ٌْ ا بَس نَس بُّز حُع  ثُعمَّ  رَس ْفتَس ا ٌَس نَس نَس ٌْ قِّب  بَس  بِاْلحَس
وَس  هُع احُع  وَس لٌِمُع  اْلفَستَّ . {اْلعَس

 ٌترتب وبما بها، الجادّ  وااللتزام المتحاورون؛ إلٌها ٌتوصل التً بالنتابج والقبول الرضا- 2-4-11

: عقٌل ابن ٌقول العقالء، عنه ٌتنزه الذي العبث من ضرباً  المناظرة كانت األصل هذا ٌتحقق لم وإذا..علٌها

 سبٌل وسلو  الحق إدرا  على وأعون لقدره، أنبل فإنه الحجة؛ صاحبه من منهما واحد كل ولٌقبل )
ة منً فقبل أحداً  ناظرت ما: عنه هللا رضً الشافعً وٌقول ،(الصدق ها وال عٌنً، فً عظم إال الحجَّ  إال ردَّ
.  (عٌنً فً سقط

اً  الحوار سار إذا:  النتابج كانت مهما بهدوء الحوار ختم- 2-4-12  قبل من المنهج هذا وفق جادَّ

 وتؤٌٌد الحق إلى الرجو  من الحوار بداٌة فً به التزموا ما إلى جمٌعاً  ٌصلوا أن بد فال األطراؾ؛ جمٌع
فِلَسه أصٌالً  حقاً  ٌمارس بذل  فإنه بها؛ ٌقتنع لم كؤن العقلٌة الحجج المحاور رفض فإذا الصواب،  رب له كَس

 حاجة دون بدأ كما بهدوء الحوار ٌنتهً الحالة هذه وفً تعالى،، هللا أمام ذل  عن مسبوالً  وسٌكون العزة،
قُعولُعونَس  أَسمْ }:واالنفعال التوتر إلى اهُع ٌَس رَس تُعهُع  إِنْ  قُعلْ  اْفتَس ٌْ رَس ًَّ  اْفتَس لَس اِمً فَسعَس ا إِْجرَس أَسنَس ِريءٌر  وَس ا بَس  }،[35:هود] {تُعْجِرمُعونَس  ِممَّ
ا إِذَس وا وَس ِمعُع وا اللَّْؽوَس  سَس ضُع ْنهُع  أَسْعرَس الُعوا عَس قَس ا وَس ا لَسنَس الُعنَس لَسكُعمْ  أَسْعمَس الُعكُعمْ  وَس المٌر   أَسْعمَس كُعمْ  سَس ٌْ لَس ِؽً ال عَس ْبتَس اِهلٌِنَس  نَس : القصص] ،{اْلجَس

55 [ .
   # 

: الحوار نجاح شروط- 2-5

 )ٌلً ما أهمها شروط؛ له تتوافر أن ٌنبؽً ـ حوار أي ـ الحوار ٌنجح لكً أنه له؛ التنبه ٌنبؽً مما 
)  :
ات خطاب مجرد ٌكون ال حتى متباٌنة؛ أطراؾ أو طرفٌن من فٌه البد- 1 . للذَّ

 كما بقبوله أي بتسامح، علٌه لالنفتاح باالستعداد وٌبدأ باآلخر؛ طرؾ كل اعتراؾ من االنطالق- 2

. هو
. والتؤثٌر التؤثر تبادل فً والرؼبة التقدٌر مع مشتركة، وإرادة متكافبة بنظرة االعتراؾ ٌقترن أن- 3
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 الهٌمنة إلى ٌقصد توجه أي عن واالبتعاد...واالنعزال السكون من والخروج التفتح ضرورة- 4

. والتسلط
.  البدء فً والقٌم المفاهٌم من أدنى حد على االتفاق- 5

 اإلقنا ، إلى والسعً فكر، واتزان نفس بهدوء تبادلها على والقدرة الصحٌحة بالمعرفة التوسل- 6

.  له الممٌزة الخصوصٌات بإلؽاء ظن ؼٌر وفً نظره، ووجهة فعله برد أو طرؾ بؤي مس دون
 وال والمقومات، القٌم تصدم وال والشعور، الفكر تستفز ال وآفاق معطٌات نطاق فً الحوار ٌتم أن- 7

. والروحٌة المادٌة أبعاده فً الكٌان تعادي
.  المشتركة األواصر وتقوٌة الهوة وتقرٌب التناقض، عوامل وتجاوز والفوارق، الخالفات إزالة- 8

. والمواكبة المساٌرة عن العجز أو بالدونٌة أحدها ٌحس فالّ  بالمساواة، تشعر األطراؾ جمٌع جعل- 9

. والتنافس التباري على نقل لم إن والعطاء، األخذ على القدرة إلى الحوار متابعة من بدءاً 
 شروطه ورسم له وبالتخطٌط وإنصاؾ، وثقة بصدق تحقٌقه وابتؽاء الحوار، من الهدؾ تحدٌد- 10

.  به ٌقوم ومن وأهدافه
: ومنها الحوار، أنوا  كل على للتطبٌق قابلة ؛(منهجٌة) فنٌة  شروط فهنا  سبق لما وباإلضافة- 11

. الحق إلى والوصول الصواب إظهار الحوار أطراؾ لجمٌع الربٌسً الدافع ٌكون أن- 11-1
. الحوار ٌنتهً حتى االعتدال على الحرص مع وأسبابه الؽضب عن البعد- 11-2

. التعبٌر على قدرة المتحاورٌن كافّة لدى ٌكون- 11-3
. الحلم صفة اكتساب النقطة هذه فوابد ومن. التشنج وعدم الحوار فً المرونة- 11-4

 الجدال، فً الرؼبة عند النفس جماح وكبت طرحه من واالستفادة اآلخر للطرؾ اإلصؽاء- 11-5

.  المتكلم إلى واإلصؽاء والتفهم الفهم كله األدب رأس: تقول والعرب
: ( )التالٌة النقاط فً الصرا ، احترام كتابهما فً هامان وفوٌتسٌخ ؼوت، ٌحٌى وٌلخصها

 ومواجهة العدابٌة، المواقؾ وتجنب... جارح بشكل ال وبناء، فعال بشكل اآلخر مع التواصل- 1

 األشخاص؛ مواجهة ال المشكالت مواجهة لقاعدة وفقا ومباشرة، صرٌحة مواجهة إلٌنا الموجهة االنتقادات

. (المشكالت على أشداء الناس على رحماء كونوا )
 جدا؛ مهم المشتركة المصالح عن والبحث... المشتركة والصعوبات المشتركة المصالح تحدٌد- 2

. (علٌه واالتفاق تؤسٌسه فً الجمٌع ٌشتر  ما هو الجمع ٌلزم ما) ألن؛
 توظؾ قد التً االنفعالٌة؛ الفعل ردود تجنب طرٌق عن وذل  الهٌمنة، ومحاوالت الضؽط مقاومة- 3

. اآلخرٌن لتقٌٌمات والحازمة الهادبة المواجهة ثم ضدنا،

 #   #   #
  حوارية نماذج من والسنة القرآن في ورد وما الحوار؛ وآداب  وضوابط عناصر/  ال ثاًال :
: ( )اآلتٌة العناصر من وتتكون الحوار؛ لعملٌة الربٌسٌة العناصر- 3-1

. الحوار أسلوب. 4.  الحوار بموضو  العلم. 3.   الحواري المناخ. 2.  المتحاورٌن شخصٌة.1
: ( )اإلسالم فً للحوار العلمٌة الضوابط -3-2

: ( )اآلتً فً الباحثٌن بعض وحددها الحوار، مسار تحكم أخرى ضوابط أي عن تختلؾ ال وهً
.  رسوله وسنة هللا لكتاب االختالؾ رد. 1
. الوسط المنهج اتبا . 2
. األدلة فً والظن القطع بٌن التفرٌق. 3
. االجتهادٌة المسابل فً القطع تجنب. 4
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. منهم كل وأدلة العلماء خالفات على االطال . 5

. النقاش حولها ٌدور التً والمصطلحات المفاهٌم تحدٌد. 6
. الشمولٌة النظرة. 7
. المآالت واعتبار المقاصد فً النظر. 8

. الجوارح أعمال على مقدمة القلوب أعمال. 9
. المسلمٌن بهموم االهتمام. 10
. علٌه المتفق فً التعاون. 11

#   #   # 
 

: الحوار آداب- 3-3

 منه المرجوة الفابدة من ٌقلل وانعدامها العلمٌة، قٌمته للحوار ٌجعل الحوار بآداب األخذ إن 
 الحوار، بآداب المتحاورٌن التزام لعدم وذل  تبدأ، أن قبل تنهار الحوارات بعض إن حٌث للمتحاورٌن؛

 فٌه تتوافر لم وإن سلبٌته، أو الحوار هذا إلٌجابٌة مإشرا تكون عامة، آداب له تكون أن البد الجٌد والحوار

 عن ٌنحرؾ ال ولكً استمرارٌته؛ لضمان آداب هنا  تكون أن ٌنبؽً الحوار وعند فٌه، للدخول داعً فال
 تنفٌذ ضمان أجل من آداب توافر من البد الحوار انتهاء بعد وحتى الحوار، كان أجله من الذي الهدؾ
 على سلبٌة النتابج تكون باآلداب االلتزام لعدم ولكن ناجحا كان حوار من فكم الحوار، ثمرة هً التً النتابج

 فً فقط ولٌس مسلم كل فً تتوافر أن ٌنبؽً التً واألسس األخالق من هً اآلداب وهذه المتحاورٌن،
: اآلداب هذه ومن. المتحاورٌن

ن أن المُعحاور فعلى: تعالى هلل النٌة المحاور إخالص- 3-3-1 ضها نفسه، ٌوطِّب ٌُعروِّب  هلل، اإلخالص على و

ٌُّزز الظهور حب نفسه عن ٌدفع أن ذل ؛ ومن  والتعالً الثقافة، وعمق البراعة وإظهار األقران، على والتم
. الؽاٌة عن صارؾ لؤلمر مُعفسد المدٌح، واستجالب والثناء اإلعجاب انتزا  قَسْصدَس  إن. واألنداد النظراء على

:  األسبلة بهذه لنفسه توجه المُعحاور أن لو وناجحاً  دقٌقاً  النفس فحص ٌكون وسوؾ

 -المشاركة؟ وهذه النقاش هذا من تُعرجى ظاهرة مصلحة ثمَّت هل .

 -والمشاركة؟ الحدٌث فً الشهوة إشبا  أو الشهوة تحقٌق ٌقصد هل .

 -ى وهل  والصدق النبل، وؼاٌة الجمٌل، ومن... وفتنة؟ نزا  عن الحوار هذا ٌتمخض أن ٌتوخَّ

 تؽٌر قد نفس  وجْدت إذا الحوار تُعوقِؾَس  اإلخالص؛أن وعمق اإلرادة، وقوة النفس، مع الصادق
. النواٌا ومدخوالت والخصام، اللجج مسارب فً ودخلتْ  مسارها

 بموضو  العلم لدٌه ٌكون أن بد ال الحوار فً المحاور ٌدخل أن قبل: المحاور فً العلم توفر- 3-3-2

 اآلخر والطرؾ المحاورة، فً لدخوله الكافً العلم لدٌه الطرفٌن فؤحد التعلٌمً، الحوار فً حتى المحاورة،
 ال والمحاور. منه الذهن خالً وهو للمحاورة ٌؤتً ال فهو المحاورة، موضو  عن األقل على شٌبا ٌعرؾ
. منها واالستفادة الحقٌقة معرفة الى ٌهدؾ سابال كان إذا إال العلم أن من البد بل ٌجهله موضو  فً ٌحاور

 فوجود المحاور نجاح فً الكبٌرة قٌمته له المتحاورٌن فً األدب هذا توافر إن: المحاور صدق- 3-3-3

 المحاور اعتماد إن صدقهم، فً الش  وٌتطرق أمانتهم المحاورة طرفً ٌفقد الكذب وهً الصفة هذه ضد

 محاورٌه إقنا  فً البلٌػ األثر لهذا كان الصفة بهذه تمس  فكلما محاورته، فً قوة ٌكسبه كالمه فً الصدق
 أو ٌتحاور فٌمن تإثر واضحة قٌمة كلمة لكل ٌجعل الصادق والمحاور... قضٌته وسالمة دعواه بصحة
 فإنه الصحة ظاهره كان وإن كالمه أؼلب فإن أقواله فً كاذبا كان لو وأما وزنها، لها أقواله فكل له ٌستمع

. بها ٌتمتع كان التً المصداقٌة فقد ألنه له؛ والمستمعٌن محاورٌه عند قٌمة له تكون وال به ٌإخذ ال
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 ال اآلخر الطرؾ كان وإن حتى المحاورة فً بسرعة صدره ٌضٌق البعض إن: والحلم الصبر- 3-3-4

 لن أنه عن فضال نظره، وجهة توضٌح أو شرح من ٌتمكن ال ألنه خطٌر أمر وهذا الرأي، فً ٌخالفه
.  المحاورة فً دخوله قبل والحلم بالصبر المحاور ٌتصؾ أن ٌجب ولذا المخالفة، عند عنها الدفا  ٌستطٌع
:  منها أنوا  الحوار فً والصبر

. الخلق سٌا الخصم على لصبرا. 2.          ومواصلته الحوار على الصبر .1
. الخصم على االنتصار فً النفس شهوة على الصبر. 4.  .واستهزابه الخصم سخرٌة عند الصبر-3

 تجد بها ٌتصؾ حٌن فالمحاور أهمٌة؛ لها الحوار فً والرحمة وعطفه، القلب رقة وهً: الرحمة- 3-3-5

 منه، للتشفً األخطاء خصمه على ٌعد ال فهو بالحسنى؛ إقناعه إلى ومٌال معه ٌتحاور من على إشفاقا فٌه
 فقط ٌحب لمن رحمته تكون ال المسلم والمحاور الصدر وسالمة نواٌا صدق على تدل الحوار فً والرحمة

 معه لتعاطؾ رحمة، نظرة ٌحاوره من إلى منهم كل نظر لو والمتحاورون ٌراه، من لكل شاملة هً بل
  الممكنة الوسابل بكل إقناعه إلى وسعى

 تبٌن إذا رأٌه عن بسهولة ٌرجع قد بل أفكار، من علٌه ٌطرح لما متقبال ٌجعله بالمحاور والرفق 

 كان الذي والباطل الخطؤ على وٌصر وٌعاند سٌكابر بل استجاب، لما بشدة عومل ولو. فٌه وقع الذي الخطؤ
. الخطؤ من علٌه هو ما على إصراره فً واألعذار المبررات لنفسه وسٌلتمس علٌه،

 جمٌع من المتبادل االحترام على التؤكٌد الحوار مجلس فً ٌنبؽً: واحترامه الخصم تقدٌر-  3-3-6

 واأللقاب الالبقة، بالعبارات فٌخاطب ومقامه، بمنزلته واالعتراؾ حقه، حق ذي كل وإعطاء األطراؾ،
 واالنتصار الهوى، عن والبعد الحق، قبول إلى ٌقود االحترام تبادل إن..المهذبة واألسالٌب المستحقة،

عٌب فؤمر وتجهٌلهم اآلخرٌن انتقاص أما. للنفس  األخطاء وتصحٌح النصح، ذل  ٌنافى وال. مُعحّرم مَس
لَسقِ  ؼٌر واالحترام فالتقدٌر الوقورة، وطرقه الرفٌعة بؤسالٌبه  والمدح المرذول، والنفاق الرخٌص، المَس
 إلى الفكر وٌنصرؾ النظر ٌتوجه أن األدبٌة الخصلة بهذه ٌتعلق ومما. الباطل على واإلقرار الكاذب،

 كل قابلها، أو صاحبها عن بعٌداً  والنَّقص واإلثبات والنقد والتحلٌل بالبحث تناولها لٌتم المطروحة القضٌة
 القضاٌا مناقشة عن والعدول والتجرٌح الطعن طابعها كالمٌة؛ مبارزة إلى الحوار ٌتحول ال حتى ذل 

. الذاتٌة والسٌر والمإهالت والشهادات، واألشخاص، التصرفات، مناقشات إلى واألفكار
 عند قٌمتها تفقد المحاورات وأكثر األدب، هذا فً واحد معنى لهما والعدل اإلنصاؾ: التواضع- 3-3-7

 من ٌرجون ما إلى ٌصلون ال ٌجعلهم مما األمر؛ هذا عن ٌؽفلون المتحاورٌن فبعض األدب، هذا انعدام
. نتابج

 التزام المُعحاور؛ على ٌتوجب ما أهم ومن واإلفحام؛ التحدي منهج وتجنب الحسن، القول التزام - 3-3-8

سنى قُعلْ }: التنزٌل محكم ففً والمجادلة، القول فً الحُع اِدي وَس قُعولُعوا لِِعبَس ًَس  الَّتًِ ٌَس ن ِه  }   ،(53:اإلسراء){أَسْحسَس

اِدْلهُعمْ  جَس ًَس  بِالَّتًِ وَس ن ِه قُعولُعوا {،)125: النحل) {أَسْحسَس اسِ  وَس ْسناً  لِلنَّ  طالب اللبٌب العاقل فحق ،(83: البقرة){ حُع
 لطابؾ ومن واالستفزاز، االحتقار وألوان والسخرٌة، والتجرٌح الطعن أسلوب عن بنفسه ٌنؤى أن الحق،

 على الردّ  فً التعنٌؾ عن االنصراؾ الباب، هذا فً وسلم علٌه هللا صلى محمد لنبٌنا اإللهٌة التوجٌهات

إِنْ  }: لنبٌه هللا قال حٌث الباطل، أهل لُعو َس  وَس ادَس قُعلِ  جَس ُع  فَس ا أَسْعلَسمُع  هللاَّ لُعونَس  بِمَس ْعمَس ُع  (68 )(تَس ْحكُعمُع  هللاَّ كُعمْ  ٌَس نَس ٌْ ْومَس  بَس ةِ  ٌَس امَس ٌَس  اْلقِ
ا ْنتُعمْ  فٌِمَس لِفُعونَس  فٌِهِ  كُع ْختَس ا }: وقوله(: 69-68 الحج){تَس إِنَّ اكُعمْ  أَسوْ  وَس ٌَّ لَسى إِ دىً  لَسعَس اللٍب  فًِ أَسوْ  هُع . (24:سـبؤ)،}مُعبٌِنٍب  ضَس
 فٌها ٌسوغ التً االستثنابٌة الحاالت بعض هنا  أن على.  داحضة وحجتهم ظاهر، بطالنهم أن مع

 وعادى وظلم وطؽى الحد، وتجاوز استطال إذا فٌما وذل  اآلخر؛ الطرؾ وإسكات اإلفحام إلى اللجوء
نة، مكابرة وكابر الحق، ٌِّب ال {: الكرٌمة اآلٌة جاءت هذا مثل وفً ب اِدلُعوا وَس ابِ  أَسْهلَس  تُعجَس ًَس  بِالَّتًِ إاِلَّ  اْلِكتَس  ِه
نُع  لَسمُعوا الَِّذٌنَس  إاِلَّ  أَسْحسَس ُع  ٌُعِحبُّز  ال {،)46: العنكبوت) { ِمْنهُعمْ  ظَس ْهرَس  هللاَّ وءِ  اْلجَس لِم مَسنْ  إاِلَّ  اْلقَسْولِ  ِمنَس  بِالسُّز : النساء}( ظُع
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 وتسفٌه وإحراجه، الخصم على المركز الحادّ  بالهجوم ٌُعسمح قد والتجاوز، والبؽً الظلم حاالت ففً ،)148

نٌر  الباطل، ٌمثل ألنه رأٌه؛ سَس . مدحوراً  مهزوماً  الباطل الناس ٌرى أن وحَس
 وٌستطٌل بالكالم، ٌستؤثر أال المُعحاور ذهن فً ٌستقر أن ٌنبؽً الكالم؛ فً محدد بوقت االلتزام- 3-3-9

. الرفٌع والذوق واألدب اللباقة حدود عن به ٌخرج بما وٌسترسل الحدٌث، فً

ِدلّ  المعترض ٌنصت بحٌث مناهبة، ال مناوبة الكالم ولٌتناوبا ): الجدل فن كتابه فً عقٌل ابن ٌقول  للمُعستَس
 اآلخر على منهما أحد ٌقطع وال اعتراضه، ٌُعقرر حتى للمعترض المُعستِدلُّز  ثم للدلٌل، تقرٌره من ٌفرغ حتى
 واألحوال؛ الظروؾ حسب ٌختلؾ الحدٌث فً واالعتدال والطول ،(بعضه من مقصوده فهم وإن كالمه

د والمإتمرات فالندوات  المعسكرات فً واللقاءات والندوات بذل ؛ االلتزام فٌنبؽً الكالم؛ فرص فٌها تُعحدَّ
 أو الجامعة عن المسجد ظرؾ ٌختلؾ وقد. المستمعٌن لتهٌإ ؼٌرها، من أكثر اإلطالة تقبل قد والمنتزهات

.  األخرى التعلٌم دور

: ٌلً ما إلى الرجال أحادٌث ومقاطعة الكالم فً اإلطالة أسباب أؼلب ترجع وقد 
   الناس على جدٌد به ٌؤتً ما أن المتحدث ظنّ . 3.         والثناء الشهرة حبّ - 2. بنفسه المرء إعجاب- 1

 السامعٌن نفوس فً استقر إذا منها واحداً  أن ٌبدو والذي...وظرفهم ووقتهم علمهم فً بالناس المباالة قِلَّة. 4
ثهم واستثقالهم ومللهم، وصدودهم صرفهم، فً كاؾٍب   مرشحً بٌن المناظرة الباحث نظر لفت ومما...لمحدِّب

 األدب عن ناهٌ  بالثوانً؛ منهما كل على ٌتوز  الوقت كان حٌث ؛(رومنً& أوباما)األمرٌكٌة الرباسة

. حواراتنا من كثٌر فً ٌنقصنا ما وهو- بٌنهما المنافسة حدة رؼم – الطرح فً
 فً محدد بوقت االلتزام ٌطلب فكما: المقاطعة وتجنب واإلنصات االستما  حسن- 3-3-10

سن فٌطلب اإلمكان، قدر اإلطالة وتجنب الكالم،  حدٌث قطع وعدم اإلصؽاء، فً واللباقة االستما ، حُع

 قال وقد ومُعحاور ، لمُعحدث  باالً  تُعلقً وال ستقوله، فٌما التفكٌر فً همَّ  تحصر أن الخطؤ ومن. المُعحاور
ًّ  ٌا ): أجمعٌن عنهم هللا رضً البنه، علً بن الحسن  أحرص تسمع أن على فكن العلماء؛ جالست إذا بن
ْسنَس  وتعلًم تقول، أن على من   – طال وإن – حدٌثاً  أحد على تقطع وال الكالم، حسن تتعلم كما االستما  حُع

علَّمْ  ): المقفع ابن وٌقول. ( ٌُعمس  حتى سن تَس  إمهال: االستما  حسن ومن الكالم؛ حسن تتعلم كما االستما  حُع
 لما والوعً المتكلم، إلى والنظر بالوجه، واإلقبال الجواب، إلى التلفت وقلة حدٌثه، ٌنقضً حتى المتكلم
د الحوار فً بدّ  وال. (ٌقول ٌِّب د؛ سما  من الج ٌِّب ْسن بال والحوار ج ْرشان حوار ) هو استما  حُع  تقول كما (طُع

. اآلخر عن منعزل طرفٌه من كل العامة،
 أن ٌنبؽً والجدل المُعحاورات أن العلم أهل ٌذكر: محدود مكان فً المناظرات حصر-  3-3-11

 لحسن وأسلم الذهن، لصفاء وأقرب والفهم، للفكر أجمع وذل : قالوا الحضور؛ محدودة خلوات فً ٌكون

 أو بالحق الؽلبة على والحرص الرٌاء، دواعً ٌحر  ما الؽفٌر الجمع حضور فً إن حٌث القصد،
.                     بالباطل
ا قُعلْ  }: تعالى قوله ذل  على به استدل ومما مَس كُعمْ  إِنَّ ةٍب  أَسِعظُع اِحدَس قُعومُعوا أَسنْ  بِوَس ِ  تَس ْثنَسى هلِلَّ ى مَس ادَس فُعرَس وا ثُعمَّ  وَس رُع فَسكَّ تَس  { تَس

ش الحق، تُعؽطً المتكاثرة والمجتمعات الجماهٌرٌة األجواء ألن: قالوا. (46: سبؤ)  والجماهٌر الفكر، وتُعشوِّب
بسُع  األعمى، والتقلٌد الؽوؼابٌة إلى أقرب فهً مختصة؛ ؼٌر فبات الؽالب فً ْلتَس ٌَس  ٌكون حٌنما أما الحق، فَس

 ٌرجع أن إلى أقرب أنه كما والرأي، الفكر استجما  إلى أدعى ٌكون متقاربة وأعداداً  وفرادى مثنى الحدٌث

. المشتبه أو الباطل من فٌه هو عما وٌتنازل الحق، إلى المخطا
 اإلسالم؛ صدر عصر وفً القرآنٌة الحوارات من نماذج- 3-4

 سبحانه هللا كحوار للحوار، مختلفة صوراً  الكرٌم القرآن لنا حكى وقد: المالبكة مع هللا حوار- 3-4-1

 ٌرٌد؛ وكما ٌجب كما الخالؾ إنهاء على القادر المتٌن القوة ذو المنتقم الجبار وهو المالبكة مع وتعالى
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 أحٌاناً  واالعتراض اإلنكار ٌشبه ما فٌه كان وإن فٌه، حاوروه ما منهم وتقبل حاورهم وتعالى سبحانه ولكنه

لُع {: وتعالى سبحانه هلل المالبكة قول فً كما اللفظ؛ ظاهر فً هللا على ْجعَس ا أَستَس ْفِسدُع  مَسنْ  فٌِهَس ا ٌُع ْسفِ ُع  فٌِهَس ٌَس اءَس  وَس مَس  الدِّب
ْحنُع  نَس حُع  وَس بِّب ْمِد َس  نُعسَس سُع  بِحَس قَسدِّب نُع ؟ وَس الَس  لَس َس ا أَسْعلَسمُع  إِنِّبً قَس ْعلَسمُعونَس  ال مَس  هللا على منهم رداً  هذا وكان ،(30: البقرة ) }تَس
اِعلٌر  إِنِّبً{: لمالبكته قال حٌنما لٌِفَسة األَسْرِض  فًِ جَس . (30: البقرة )}خَس

 األعراؾ؛ سورة فً ورد كما الرجٌم؛ الشٌطان جالله جل هللا حاور وقد: الشٌطان مع هللا حوار-  3-4-2

لَسقَسدْ ) اكُعمْ  وَس نَّ كَّ ا اأْلَسْرِض  فًِ مَس ْلنَس عَس جَس ا لَسكُعمْ  وَس اٌِشَس  فٌِهَس عَس لٌِاًل  مَس ا قَس ونَس  مَس ْشكُعرُع لَسقَسدْ  (10) تَس اكُعمْ  وَس لَسْقنَس اكُعمْ  ثُعمَّ  خَس ْرنَس وَّ ا ثُعمَّ  صَس  قُعْلنَس
ةِ  بِكَس الَس وا لِْلمَس دُع مَس  اْسجُع وا آِلَسدَس دُع جَس كُعنْ  لَسمْ  إِْبلٌِسَس  إاِلَّ  فَسسَس اِجِدٌنَس  ِمنَس  ٌَس الَس  (11) السَّ ا قَس عَس َس  مَس نَس دَس  أَسالَّ  مَس ْسجُع ْرتُع َس  إِذْ  تَس الَس  أَسمَس ا قَس  أَسنَس

رٌر  ٌْ نًِ ِمْنهُع  خَس لَسْقتَس ارٍب  ِمنْ  خَس هُع  نَس لَسْقتَس خَس الَس  (12) ِطٌنٍب  ِمنْ  وَس اْهبِطْ  قَس ا فَس ا ِمْنهَس كُعونُع  فَسمَس رَس  أَسنْ  لَس َس  ٌَس بَّ كَس تَس ا تَس جْ  فٌِهَس اْخرُع  ِمنَس  إِنَّ َس  فَس
اِؼِرٌنَس  الَس  (13) الصَّ ْومِ  إِلَسى أَسْنِظْرنًِ قَس ثُعونَس  ٌَس ْبعَس الَس  (14) ٌُع ِرٌنَس  ِمنَس  إِنَّ َس  قَس الَس  (15) اْلمُعْنظَس ا قَس نًِ فَسبِمَس تَس ٌْ نَّ  أَسْؼوَس دَس َسْقعُع  ألَس

اطَس َس  لَسهُعمْ  قٌِمَس  ِصرَس ْستَس هُعمْ  ثُعمَّ  (16) اْلمُع نَّ ٌَس َستِ نِ  ِمنْ  آلَس ٌْ ِدٌِهمْ  بَس ٌْ ِمنْ  أَس ْلفِِهمْ  وَس نْ  خَس عَس انِِهمْ  وَس مَس ٌْ نْ  أَس عَس ابِلِِهمْ  وَس مَس الَس  شَس ِجدُع  وَس  تَس

مْ  هُع رَس اِكِرٌنَس  أَسْكثَس الَس  (17) شَس جْ  قَس ا اْخرُع ْذءُعوًما ِمْنهَس وًرا مَس ْدحُع بِعَس َس  لَسمَسنْ  مَس َسنَّ  ِمْنهُعمْ  تَس َسْمؤلَس مَس  ألَس نَّ هَس ِعٌنَس  ِمْنكُعمْ  جَس . (18) أَسْجمَس
لَسقَسدْ }: تعالى هللا ٌقول الحجر سورة وفً ا وَس لَسْقنَس انَس  خَس الٍب  ِمنْ  اإْلِْنسَس ْلصَس إٍب  ِمنْ  صَس مَس ْسنُعونٍب  حَس انَّ   )26) مَس اْلجَس اهُع وَس لَسْقنَس  خَس
ارِ  ِمنْ  قَسْبلُع  ِمنْ  مُعومِ  نَس إِذْ  (27) السَّ الَس  وَس بُّز َس  قَس ةِ  رَس بِكَس الَس الِقٌر  إِنِّبً لِْلمَس ًرا خَس شَس الٍب  ِمنْ  بَس ْلصَس إٍب  ِمنْ  صَس مَس ْسنُعونٍب  حَس  (28) مَس

ا إِذَس تُعهُع  فَس ٌْ وَّ فَسْختُع  سَس نَس وِحً ِمنْ  فٌِهِ  وَس وا رُع قَسعُع اِجِدٌنَس  لَسهُع  فَس دَس  (29) سَس جَس ةُع  فَسسَس بِكَس الَس لُّزهُعمْ  اْلمَس عُعونَس  كُع  أَسبَسى إِْبلٌِسَس  إاِلَّ  (30) أَسْجمَس
كُعونَس  أَسنْ  عَس  ٌَس اِجِدٌنَس  مَس الَس   (31) السَّ ا قَس ا إِْبلٌِسُع  ٌَس كُعونَس  أَسالَّ  لَس َس  مَس عَس  تَس اِجِدٌنَس  مَس الَس  (32) السَّ دَس  أَسكُعنْ  لَسمْ  قَس رٍب  أِلَسْسجُع شَس  لِبَس

هُع  لَسْقتَس الٍب  ِمنْ  خَس ْلصَس إٍب  ِمنْ  صَس مَس ْسنُعونٍب  حَس الَس  (33) مَس جْ  قَس اْخرُع ا فَس إِنَّ َس  ِمْنهَس ِجٌمٌر  فَس إِنَّ  (34) رَس ٌْ َس  وَس لَس ةَس  عَس ْومِ  إِلَسى اللَّْعنَس ٌنِ  ٌَس  الدِّب

الَس  (35) بِّب  قَس ؤَسْنِظْرنًِ رَس ْومِ  إِلَسى فَس ثُعونَس  ٌَس ْبعَس الَس  (36) ٌُع إِنَّ َس  قَس ِرٌنَس  ِمنَس  فَس ْومِ  إِلَسى (37) اْلمُعْنظَس ْقتِ  ٌَس ْعلُعومِ  اْلوَس  (38) اْلمَس
الَس  بِّب  قَس ا رَس نًِ بِمَس تَس ٌْ نَّ  أَسْؼوَس نَس ٌِّب ُعزَس هُعمْ  اأْلَسْرِض  فًِ لَسهُعمْ  ألَس نَّ ٌَس ُعْؼِو ألَس ِعٌنَس  وَس ادَس َس  إاِلَّ  (39) أَسْجمَس  (40) اْلمُعْخلَسِصٌنَس  ِمْنهُعمُع  ِعبَس
الَس  ا قَس ذَس اطٌر  هَس ًَّ  ِصرَس لَس قٌِمٌر  عَس ْستَس اِدي إِنَّ  (41) مُع سَس  ِعبَس ٌْ ِهمْ  لَس َس  لَس ٌْ لَس انٌر  عَس ْلطَس عَس َس  مَسنِ  إاِلَّ  سُع بَس اِوٌنَس  ِمنَس  اتَّ إِنَّ  (42) اْلؽَس  وَس

مَس  نَّ هَس مْ  جَس هُع ْوِعدُع ِعٌنَس  لَسمَس ا (43) أَسْجمَس ةُع  لَسهَس ْبعَس ابٍب  سَس ابٍب  لِكُعلِّب  أَسْبوَس ْزءٌر  ِمْنهُعمْ  بَس ومٌر  جُع ْقسُع  أن المسلم ٌستطٌع وهنا. {)44) مَس
. المتحاورٌن بٌن الفوارق تعددت أو بعدت مهما المخالؾ، مع الحوار فً العملٌة الدروس عشرات ٌستنبط

: اآلتً فً اإللهً اإلعجاز حقٌقة تبرز األنبٌاء مع هللا حوار وفً: والبشر لؤلنبٌاء هللا وارح-  3-4-3

 تعالى هللا سؤل إذ السالم؛ علٌه إبراهٌم قصة هللا ٌذكر  السالم؛ علٌه إلبراهٌم هللا وارح- 3-4-3-1

إِذْ }:الموتى إحٌاء كٌفٌة ٌرٌه أن الَس  وَس اِهٌمُع  قَس بِّب  إِْبرَس ؾَس  أَسِرنًِ رَس ٌْ ْوتَسى تُعْحًٌِ كَس الَس  اْلمَس لَسمْ  قَس الَس  تُعْإِمنْ  أَسوَس لَسى قَس لَسِكنْ  بَس  وَس

بِنَّ  ْطمَس ٌَس ْلبًِ لِ الَس  قَس ذْ  قَس ةً  فَسخُع عَس رِ  ِمنَس  أَسْربَس ٌْ نَّ  الطَّ ْرهُع ٌْ َس  فَسصُع لْ  ثُعمَّ  إِلَس لَسى اْجعَس لٍب  كُعلِّب  عَس بَس ْزًءا ِمْنهُعنَّ  جَس هُعنَّ  ثُعمَّ  جُع ؤْتٌِنَس َس  اْدعُع  ٌَس
ا ًٌ ْع اْعلَسمْ  سَس َس  أَسنَّ  وَس ِزٌزٌر  هللاَّ ِكٌمٌر  عَس .  (260: البقرة) {حَس

. هللا خلٌل مع دار لما الكرٌم القرآن فً حوار أقرب وهو السالم؛ علٌه لموسى هللا حوار- 3-4-3-2

ا}تعالى هللا ٌقول لَسمَّ اءَس  وَس ى جَس ا ٰ  مُعوسَس اتِنَس هُع  لِِمٌقَس لَّمَس كَس هُع  وَس بُّز الَس  رَس بِّب  قَس رْ  أَسِرنًِ رَس ٌْ َس  أَسْنظُع الَس  ۚ   إِلَس انًِ لَسنْ  قَس رَس لَس  تَس  ِكنِ ٰ  وَس
رْ  لِ  إِلَسى اْنظُع بَس إِنِ  اْلجَس قَسرَّ  فَس هُع  اْستَس انَس كَس ْوؾَس  مَس انًِ فَسسَس رَس ا ۚ   تَس لَسمَّ لَّى فَس هُع  ٰ  تَسجَس بُّز لِ  رَس بَس لَسهُع  لِْلجَس عَس ا جَس ّكً رَّ  دَس خَس ى وَس ِعًقا ٰ  مُعوسَس  ۚ   صَس

ا لَسمَّ الَس  أَسفَساقَس  فَس انَس َس  قَس ْبحَس ٌْ َس  تُعْبتُع  سُع ا إِلَس أَسنَس لُع  وَس الَس  ﴾١٤٣﴿ اْلمُعْإِمنٌِنَس  أَسوَّ ا قَس ى ٌَس تُع َس  إِنِّبً ٰ  مُعوسَس ٌْ فَس لَسى اْصطَس اسِ  عَس  النَّ
االتًِ بِكَسالِمً بِِرسَس ذْ  وَس ا فَسخُع تُع َس  مَس ٌْ كُعنْ  آتَس اِكِرٌنَس  ِمنَس  وَس . (144- 143: األَسعراؾ) ﴾١٤٤﴿ الشَّ

 ربِ  قال}: الكرٌمة اآلٌة فً ورد حٌث اإللهً، العدل حقٌقة تبرز عباده؛ مع هللا حوار- 3-4-3-3

.  (125: طه) {تنسى الٌوم وكذل  فنسٌتها آٌاتنا أتت َس  كذل  قال بصٌراً؟ كُعنتُع  وقد أعمى حشرتنً لمَس 
 أن السٌرة فً هشام ابن ٌروى ؛( ) ربٌعة بن لعتبة وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول محاورة- 3-4-4

ة من علمت قد حٌث منا إن  أخً ابن ٌا: له فقال ،  هللا رسول إلى جلس ربٌعة بن عتبة  - المكانة - الِسطَس
 أحالمهم به وسفهت جماعتهم به فرقت عظٌم بؤمر قوم  أتٌت قد وإن  النسب، فً والمكان العشٌرة، فً

 فقال.بعضها تقبل لعل  أموراً  علٌ  أعرض منً فاسمع آبابهم، من مضى من به وكفرت آلهتهم، به وعبت
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 أوقد: له قال فرغ إذا حتى قال ما عتبة له فقال أسمع، الولٌد أبا ٌا قل: وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً

 ٌتلو وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول فؤخذ. أفعل: قال منً، فاسمع: قال. نعم قال. الولٌد؟ أبا ٌا فرؼت
 قد: لعتبة قال ثم سجد، (37) اآلٌة وهً منها السجدة موضع اآلٌة إلى انتهى حتى فصلت، سورة من علٌه

 بوجه الولٌد أبو جاءكم لقد باهلل نحلؾ: بعضهم فقال أصحابه إلى عتبة فقام وذل ، فؤنت الولٌد أبا ٌا سمعت

 فؤبوا وشؤنه، وسلم وآله علٌه هللا صلى الرسول ٌدعوا أن إلٌهم عتبة وطلب به، ذهب الذي الوجه ؼٌر
 من فرغ حتى لعتبة هللا رسول وسما  الحوار أدب هو هنا والشاهد. بلسانه الولٌد أبا ٌا سحر : له وقالوا
. ٌسمع وهو علٌه قرأ ثم كالمه،

 حدثنا عمار، بن عكرمة حّدثنا: قال المبار  بن هللا عبد عن: ( ) للخوارج عّباس ابن مناظرة- 3-4-5

 فإنهم ٌخرجوا حتى (الخوارج أي) تقاتلوهم ال: علً قال: ٌقول عباس ابن سمعت: قال الحنفً سما 
 كالمهم من فؤسمع علٌهم أدخل أن أرٌد فإنً بالصالة أبرد المإمنٌن أمٌر ٌا: قلت: قال سٌخرجون،

: قال. أحدا أوذي ال الخلق حسن رجال وكنت (عباس ابن أي): قال منهم، علٌ  أخشى: فقال وأكلمهم،
 اللباس؟ هذا ما: لً فقالوا: قابلون وهم علٌهم دخلت ثم وترجلت الٌمنٌة، الثٌاب من ٌكون ما أحسن فلبست
 (32: األعراؾ )(الرزق من والطٌبات لعباده أخرج التً هللا زٌنة حّرم من قل): القرآن علٌهم فتلوت

 أتٌتكم: فقلت ب ؟ جاء فما بؤس، ال: فقالوا. الٌمنٌة من ٌكون ما أحسن ٌلبس   هللا رسول رأٌت ولقد: وقلت
 نزل وفٌهم منكم، بالوحً أعلم   هللا رسول وأصحاب وصاحبه،  هللا رسول عم ابن وهو صاحبً، عند من

 قوم قرٌشا إن معه، والكالم إٌاكم: ناهٌا بعضهم فقال نقمتم؟ الذي فما عنكم، وأبلؽهم عنهم أبلؽكم القرآن،

 منهم لً فانتحى كلّموه، بعضهم وقال. (58:الزخرؾ )(خِصمون قوم هم بل): وجل عز هللا قال خِصمون،
: علٌه نقمناهن ثالث: فقالوا. تكلموا بل: فقلت. تكلمنا شبت وإن تكلمت شبت إن: فقالوا ثالثة، أو رجالن
 إلى أمره من الحكم هللا جعل قد: فقلت ،(57: األنعام )(هللا إال الحكم إن): هللا وقال الرجال إلى الحكم جعل

: النساء )(أهلها من وحكما أهله من حكما فابعثوا) وزوجها المرأة وفً األرنب، فً درهم؛ ربع فً الرجال
 شعثها؟ وٌلم دماإها، وٌحقن بها ٌرجع األمة فً الحكم أم أفضل، والعبد وامرأته رجل فً فالحكم.(35
.  نعم: قالوا

 كتاب من قرأت إن أرأٌتم: لهم فقلت. هو؟ الكافرٌن فؤمٌر المإمنٌن، أمٌر ٌكون أن مجانفة وأخرى؛: قالوا
 أنه بلؽكم قد أراه أو سمعتم قد: قلت. نعم: قالوا أترجعون؟ (ص)هللا رسول سنة من به وجبتكم علٌكم، هللا
 علٌه صالح ما هذا اكتب»: لعلً   النبً فقال   هللا رسول إلى عمرو بن سهٌل جاء الحدٌبٌة ٌوم كان لما

 «علً ٌا امح»: لعلً  هللا رسول فقال. نقاتل  لم هللا رسول أن  نعلم لو: فقالوا « هللا رسول محمد
 (وصفٌن الجمل معركة فً أي) ٌؽنم ولم ٌسب، ولم قتل: قولكم وأما: قال. نعم: قالوا هذه؟ من أفخرجت
 من وخرجتم هللا، بكتاب كفرتم فقد نعم،: قلتم فإن! ؼٌرها؟ من تستحلون ما منها وتستحلون أمكم، أفتسبون

 فرجع: قال. نعم: فٌقولون منها؟ أفخرجت: أقول ذل  من بشًء جبتهم وكلما...ضاللتٌن بٌن فؤنتم اإلسالم،
. آالؾ ستة وبقً ألفان منهم

 استجاب بالحق جودلوا حٌن ذل  مع لكنهم مخالفٌهم، دماء واستحلوا للقتال، سٌوفهم أشهروا قوم فهإالء

 فؤٌن منفتحة، بقلوب استجابوا الحوار إلى دعوا وحٌنما تذكروا، بالقرآن ذّكروا وحٌنما منهم، كثٌر
!  المإثرة؟ المواقؾ هذه من العملٌة الدروس الستفادة- الخصوص وجه على- والٌمنٌون الٌوم؛ المسلمون

 #   #   #

  ومعوقاته الحوار صور بعض/ رابعاًال  :
:  ( )أهمها من ولعل منه، المتحاورٌن ومقصد لهدؾ تبعاً  الحوار ٌتنو  الحوار؛ وأنوا  صور همأ- 4-1

.  فقط والعقبات واألخطاء السلبٌات برإٌة المحاور فٌه وٌتسم: التعجٌزي العدمً-  4-1-1
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. الذات إثبات أجل من اللفظً التفوق هو وشؽله المحاور هم وٌكون: ( والفر الكر ) المناورة-  4-1-2

. المحاور إلربا  الباطن ؼٌر ظاهر تورٌة حوار شكل تؤخذ الصورة وهذه: المزدوج-  4-1-3
 الداخلٌة فقناعته مطلقاً؛ بؽٌره ٌقتنع ولن برأٌه تمسكه المحاور إعالن ٌتم وفٌه: المسدود الطرٌق-  4-1-4

. ( نتفق فلن للحوار داعً ال )
 والطاعة السمع وعلٌه مطلقاً  اآلخر الطرؾ إلؽاء  على وٌقوم: ( واستجب اسمع ) السلطوي-  4-1-5

. فقط

 ال أمورعمومٌة فً ٌتم وؼالبا (فتؽرق األعماق من تقترب ال )قاعدة على ٌعتمد: السطحً-  4-1-6
. جوهرٌة

  فرأي ؛( خطؤ عداي ما كل ) أساسً ومبدأ قاعدة على ٌعتمد: التسفٌهً/ اإللؽابً الحوار-  4-1-7

. خطؤ اآلخر ورأي دابماً  الصحٌح هو المحاور
 والتمٌز الحذاقة إبراز أجل من بل الحوار لموضو  تمت ال أمور فً وٌتم: العاجً البرج-  4-1-8

. للمحاور
. اآلخر لحساب الحوار فً حقه فٌلؽً- تمحٌص دون- ٌقال ما كل على أحدهما ٌوافق: الموافق= -  4-1-9
. ( دابماً  ضد  أنا )اآلخر للمحاور مضاد اتجاه فً السٌر إلى المحاور ٌلجؤ المعاكس؛ - =4-1-10

 الطرؾ لكٌد وتجاهالً  عناداً  سلبٌاً  صمتاً  المحاور ٌصمت وفٌه: السلبً العدوان - =4-1-11

. المحاور
 من اآلخر الطرؾ ٌملكه ما معرفة إلى فٌه الحوار وٌهدؾ: فضولً تطالعًاس- 4-1-12

. وأفكار معلومات
 بالخروج ولو علٌه والتؽلب فقط، المحاور إفحام إلى الحوار ٌهدؾ وفٌه عقٌم؛ لًجد- 4-1-13

. األدب عن
 أدب مراعاة مع لآلخر؛ واإلرشاد والتوجٌه النصح تقدٌم إلى ٌهدؾ: والتشاور تناصحال- 4-1-14

. الحوار
 تجارٌاً  أو سٌاسٌاً  طابعاً  ٌؤخذ وؼالباً  معٌن، بمنتج أو نظر بوجهة اآلخر إلقنا : قنا اإل- 4-1-15

. استهالكٌاً 
 فٌما تفاوضٌاً  تحاوراً  فٌتحاورون المتحاورٌن؛ بٌن مشتركة قضٌة فً ٌكون: تفاوضال- 4-1-16

. بٌنهما
 أو المؽادرة موعد حتى الوقت لقضاء-  السفر فً خصوصا- للتعارؾ ٌهدؾ: تعارؾال- 4-1-17

. الوصول
 والملو  الرإساء تحاور وبآداب رسمٌة، لبرتوكوالت وفقاً  ٌتم: والرإساء الملو  ارحو- 4-1-18

. لقاءاتهم أثناء
: ( )الحوار وأهمها؛ موضوعاته حسب الحوار  ٌتنو  وقد لموضوعاته؛ تبعا الحوار نوا أ- 4-2

.  المجتمع شرابح تهم قضاٌا لمناقشة المجتمع أبناء كافة بٌن وٌجري الوطنً؛-  4-2-1
. فٌه للدخول آخرٌن دعوة أو الدٌن تعالٌم بعض على للتعرؾ  الدٌنً؛-  4-2-2

. االقتصادٌة المإسسات أو االقتصادٌة بالجوانب وٌعنى االقتصادي؛-  4-2-3
. الخاطبة المفاهٌم وتصحٌح التربوٌة واألفكار بالشؤن ٌهتم التربوي؛-  4-2-4

. األمنٌة الخدمات وتحقٌق الجرٌمة ومواضٌع باألمن ٌهتم األمنً؛-  4-2-5
. الدول بٌن والمعاهدات واالتفاقٌات السٌاسٌة القضاٌا ٌناقش السٌاسً؛-  4-2-6
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. واألهلٌة الرسمٌة االجتماعٌة؛ القضاٌا لمناقشة االجتماعً؛-  4-2-7

. وؼٌرها الجدٌدة والقوانٌن والمعلومات األفكار لنشر الرٌاضً؛-  4-2-8
. محددة نتابج إلى ٌتوصل وال محدد موضو  على ٌركز ال وؼالباً  وتنقطع، فجؤة ٌبدأ قد التلقابً؛-  4-2-9

 

:   خاص بوجه الوطنً والحوار عامة، الحوار معوقات- 4-3

 لها التنبه وٌجب- موضوعه كان مهما – حوار أي نجاح  دون تحول قد عامة معوقات هنا  
: ( )ومنها علٌها؛ والتؽلب الحوار، نجاح على حرصا

. واالجتماعٌة النفسٌة الحٌاة وأعباء العمل ضؽوط نتٌجة الحٌاتٌة والمشاؼل المتطلبات كثرة-  4-3-1
. الحوار فً المطلوبة واآلداب المهذب باألسلوب االلتزام ضعؾ-  4-3-2
. المسبقة المواقؾ من التخلص على قدرته وعدم فٌها؛ نشؤ التً بالبٌبة الفرد تؤثر-  4-3-3

. التربوٌة المإسسات فً الحوارٌة التربٌة ؼٌاب مع األفق، وضٌق له والتعصب بالرأي التمس -  4-3-4
. المجتمع ومإسسات أفراد بٌن الشورى ؼٌاب تإدي التً لؤلفراد والدكتاتورٌة السلطوٌة التربٌة-  4-3-5

. لؤلفراد العلمٌة الحصٌلة وقلة الوقت قلة-  4-3-6
.  بقٌمته اإلحساس وعدم الحوار جدوى بعدم كاالعتقاد الحوار؛ ثقافة ؼٌاب-  4-3-7

.  اآلخر للطرؾ طرؾ كل تفهم عدم مع النفس، فً الثقة عدم-  4-3-8
. الحوارٌة الموضوعات فً الخبرة ؼٌاب-  4-3-9

. الناس أمام التحدث من والخجل خوؾال- 4-3-10
 لدى الحوارٌة والفنٌات واآلداب المهارات ونقص الحوارٌة باألسالٌب المعرفة ةقل- 4-3-11

. الفرد
 الوقت نفس وفً له؛ والتعصب بالرأي واعتداد النفس فً زابدة بثقة اآلخرٌن اورةمح- 4-3-12

.  وبٌنهم بٌننا الخالؾ عمق ٌزٌد مما تصرفاتنا؛ وزر ونحملهم والعٌوب، بالنقص نصمهم
.  وتضخٌمها اآلخرٌن األخطاء وتصٌد وتكبٌرها واألخطاء الزالت اكتشاؾ على تركٌزال- 4-3-13
. مصداقٌتها فً والتشكٌ  أفكارهم فً والطعن اآلخرٌن وأحاسٌس مشاعر حجر- 4-3-14

.  واالختالؾ بالتعددٌة القناعة عدم مع راء،الم- 4-3-15
. المتحاورٌن بٌن مشتركة قواسم وجود معد- 4-3-16

 فً الوطنً الحوار وبخصوص- سبق لما وباإلضافة الٌمن؛ فً الوطنً الحوار معوقات ضبع- 4-4

 وجهات فً تباٌن األطراؾ؛ مختلؾ ٌتابع لمن ٌظهر ،(2013/03/18) بتارٌخ ٌبدأ أن والمقرر الٌمن،

 )اآلتً فً حصرها ٌمكن القادم؛ الوطنً الحوار تعٌق قد التً الموضوعٌة والعوامل الجهات حول النظر
) :
. السٌاسٌة والتسوٌة السلطة نقل عملٌة مع تداخله-  4-4-1

. والدولٌة اإلقلٌمٌة األطراؾ دور أمام الوطنٌة األطراؾ دور ضعؾ-  4-4-2
. االختالالت بعض ٌعترٌها قد التً التجربة وحداثة الفنٌة بالجوانب وٌتعلق واإلجراءات؛ التنظٌم-  4-4-3

. المإتمر فً تمثٌلها ضعؾ أو بؽٌابها تشعر وفبات مناطق لوجود وذل  والتمثل؛ لشمولا- 4-4-4
. بمواقفها األطراؾ بعض وتمس  المرجعٌة، لؽٌاب نتٌجة التوافق؛ عدم من الخوؾ أي لتوافق؛ا- 4-4-5

 الحوار نجاح دون الوطنً؛تحول الحوار طرٌق فً مزروعة ألؽاما – عابقا تمثل قد التً الجهات وحسب
: ( )اآلتً فً حصرها ٌمكن- اإلعالم وسابل تجرٌها التً اآلراء واستطالعات للمتابعات واستنادا- الوطنً
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 خارجً بدعم الحوار؛ ٌرفض والذي ،(البٌض جناح خصوصا) الجنوب فً المسلح الحرا - 1

. الموحد العمل على األهواء وتؽلٌب الحرا ، رإوس تعدد إلى إضافة إٌران، من وخصوصا
 أدبٌاتها تإكد والتً ؛(هللا أنصار) أنفسهم على ٌطلقون ممن بها؛ ٌرتبط ومن الحوثً جماعة- 2

 تإمن استراتٌجٌة ولٌس وقتً؛ تكتٌ  مجرد لدٌها الحوار أن األرض؛ على التوسعٌة وممارساتها الفكرٌة
 تؤثٌرها من وزاد ؼٌرهم، دون الحكم فً اإللهً الحق وحدهم البٌت آلل أن ٌرون حٌث بجدواها؛ الجماعة
 والتً المنطقة، فً اإلٌرانً بالمشرو  وارتباطها الجنوب، فً المسلح الحرا  وبٌن بٌنها التحالؾ حالة

. برمتها العربٌة الجزٌرة فً الفوضى إشاعة على تحرص
 التً المدنً؛ المجتمع ومنظمات الؽربٌة القوى من بها ٌرتبط ومن اللٌبرالٌة واألحزاب الجماعات- 3

 المجتمع وقٌم ومبادئ اإلسالمً الدٌن تعارض مبادئ قٌم نشر على تعمل دولٌة، ومنظمات هٌبات تمولها

. الٌمنً
.  المسلح والحرا  الحوثٌٌن مع مشبوهة تحالفات مالمح بدت والذي وأنصاره؛ السابق النظام- 4

 جهة من ٌؤتً الوطنً الحوار على الخطر أن- الذكر السالفة الجماعات فترى- سبق لما وباإلضافة

: رأسهم وعلى األخرى األطراؾ
 سٌطرتها من األخرى القوى تتخوؾ التً المسلحة والقبلٌة الدٌنٌة والجماعات اإلسالمٌة األحزاب- 5

. مسبقاً  الحوار على رإٌتها وفرض
 االستقرار، وإضعاؾ الفوضى إشاعة على تعمل التً القوى من وراءها ٌقؾ ومن القاعدة- 6

. النفط وأنابٌب الكهرباء خطوط على المتكررة واالعتداءات التفجٌرات، فً وتتجلى

 فً؛ ٌتمثل الوطنً، الحوار ٌعٌق قد الذي األكبر؛ الخطر فإن- الباحث نظر وجهة ومن 
 بقاء مع والءها، وتشتت المركزٌة الدولة هٌبة وضعؾ الحوار، مكونات مختلؾ بٌن الثقة ؼٌاب- 7

. كلً دمج دون وحداته معظم تزال ال حٌث منقسما؛ الجٌش
 الدول بٌن من أو المتحاورٌن بعض من سواء الحوار، إنجاح على األكٌد والعزم الجدٌة ؼٌاب- 8

 من ٌقدمونه ما رؼم الٌمن، لمستقبل واضحة رإٌة تمتل  ال بعضها أن ٌبدو والذٌن- المبادرة رعاة- الشقٌقة

. الٌمن فً التنمٌة ومشارٌع الوفاق، لحكومة سخً دعم
 أنصار من بهم ٌرتبط ومن القاعدة تنظٌم بمنع الٌمنً؛ الشؤن فً األمرٌكً والتدخل الهٌمنة- 9

 الحوار؛ فً المشاركة من الٌمن، قبابل ومشاٌخ العلماء إلى إضافة السالح، عن التخلً بشرط إال الشرٌعة؛
. مستقبال الوطنً الحوار مقررات ستواجه تحدٌات ٌمثل ذل  وكل

 

 لمحاور مقترحة مشارٌع اإللكترونٌة المواقع بعض نشرت: الٌمن فً الوطنً الحوار مواضٌع- 4-5

: ( )ٌلً كما الحوار؛ وموضوعات
 (حدث ما تكرار عدم ضمان- د معالجتها، سبل- ج محتواها،- ب جذورها،- أ ):الجنوبٌة لقضٌةا- 4-5-1
. (حدث ما تكرار عدم ضمان- د المعالجة، سبل- ج محتواها،- ب جذورها،- أ: صعدة ٌةقض- 4-5-2

 واألراضً األموال استرداد- ب معالجتها، وسبل النازحٌن قضاٌا- أ: وطنً بعد ذات اٌاقض- 4-5-3

. اإلرهاب مكافحة- ج والخارج، الداخل فً المنهوبة
 الحقوقٌة واالنتهاكات السابقة السٌاسٌة الصراعات- أ: االنتقالٌة والعدالة الوطنٌة المصالحة- 4-5-4

. م2011 العام فً اإلنسان حقوق انتهاكات- ج قسراً، المخفٌٌن وحقوق قضاٌا- ب. بها المرتبطة
 االنتخابً، النظام- د الدولة، فً الحكم نظام- ج الدولة، شكل- ب الدولة، هوٌة- أ: الدولة بناء - 4-5-5

. اإلداري النظام- ز القضابٌة، السلطة- و التشرٌعٌة، السلطة- هـ
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 والمحاسبة المسابلة تطبٌق- ج والمسبولٌة، السلطة توازن- ب القانون، سٌادة- أ: الرشٌد الحكم - 4-5-6

- ز المواطنٌن، بٌن الفرص تكافإ- و الفساد، ظاهرة محاربة- ة والمساواة، العدل تحقٌق- د. والشفافٌة
 األحزاب، دور- ي المدنً، المجتمع منظمات دور- ط العامة، اإلدارة كفاءة- ح الشعبٌة، المشاركة توسٌع

. الخارجٌة السٌاسة أسس-  
 مع الجٌش هٌكلة إعادة توافق- ب ومهنٌاً، وطنٌاً  الجٌش بناء أسس- أ: واألمن الجٌش بناء أسس - 4-5-7

. مدنٌةخدمٌة كهٌبة األمن مإسسة- د السٌاسٌة، الحٌاة فً العسكرٌة المإسسة دور- ج األسس،
 الواجبات- د األوقاؾ،- ج اإلعالم،- ب المدنٌة، الخدمة- أ: الخصوصٌة ذات الهٌبات استقاللٌة - 4-5-8

. الرقابٌة األجهزة- ز اإلفتاء، دار- و ،(رسمٌة شبة)اإلنسان حقوق- هـ الزكوٌة،
- االجتماعٌة- االقتصادٌة- المدنٌة - السٌاسٌة) عامة وحرٌات حقوق- أ: والحرٌات الحقوق - 4-5-9

 االحتٌاجات ذوي- المهمشٌن- الطفل- الشباب- المرأة)خاصة وحرٌات حقوق- ب ،(الفكرٌة –الثقافٌة
. (والالجبٌن النازحٌن- األقلٌات- المؽتربٌن- الخاصة

- ج البشرٌة، التنمٌة- ب االقتصادٌة، التنمٌة- أ: والمستدامة والمتكاملة الشاملة التنمٌة- 4-5-10

 الدولة دور- ح السٌاسٌة،- ز االجتماعٌة،- و الصحٌة، التنمٌة- هـ التعلٌمٌة، التنمٌة- د الثقافٌة، التنمٌة
 الخارجً الدعم- ي الموارد، استخدام ترشٌد- ط بالتنمٌة، واألفراد المجتمع ومنظمات الخاص والقطا 

. للتنمٌة
 خارج المسلحة الجماعات- ج السالح،- ب الثؤر،- أ: وخاصة وبٌبٌة اجتماعٌة قضاٌا- 4-5-11

. والبٌبة المٌاه- ز والتسامح، التنو - و الصؽٌرات، زواج- هـ القات،- د القانون،
 تحدٌد- ج االختٌار، طرٌقة- ب والتمثٌل، العضوٌة معاٌٌر- أ: الدستور صٌاؼة ةلجن- 4-5-12

. وعملها مهامها
 تنفٌذ لمتابعة المإتمر من لجنة تشكٌل- أ: ونجاحها الحوار مخرجات تنفٌذ اناتضم- 4-5-13

- ج التنفٌذ، فً الجدٌدة الحكومة ومسبولٌة والرقابة المتابعة فً المنتخب النواب مجلس سلطةب المخرجات،

. أممٌة ضمانات- هـ شرؾ، مٌثاق- د األمد، طوٌلة الوطنٌة الشراكة
 إؼفال تعمد تم قد أنه آخرون؛ ٌرى الموضوعات؛ هذه على نهابً بشكل االتفاق عدم ورؼم 

 القانون، وسٌادة الٌمن، فً جزء كل على الدولة نفوذ بسط:"وأهمها الٌمنٌٌن، لكل مهمة ربٌسٌة موضوعات

 عن بعٌدا وطنٌة بمعاٌٌر واألمن الجٌش هٌكلة وإعادة الفاسدٌن، ومحاربة واالستقرار، األمن وتوفٌر
 لالنتخابات علٌا لجنة وتشكٌل الناخبٌن، سجالت بتصحٌح االنتخابٌة؛ المنظومة وإصالح األجنبً، التدخل
 فرص وتوفٌر والبطالة، الفقر ومحاربة المعاٌٌر، بؤفضل انتخابً قانون وإعداد الٌمن، أبناء كل تمثل

 أبناء اتفاق محل هً األولوٌات وهذه القضاء، واستقالل الذاتً االكتفاء وتحقٌق التنمٌة نحو والسعً العمل،
 تم قد واألمن، الجٌش هٌكلة موضع أن إلى اإلشارة وتجدر. ( )"ألجلها بالثورة قام والذي الٌمنً، الشعب
. دولٌٌن خبراء بتعاون هٌكلتهما، فً الشرو 

#   #   # 
  البحث؛ ومقترحات توصيات مع تحليلية و الصة  اتمة/  امساًال  
  أن المحاور؛ وآداب الحوار أصول فً الناظر نزهة مفردات استعراض من لنا تبٌن خاتمة؛- 5-1

 نسٌان وٌقتضً الٌمنٌٌن، لكل ومصٌرٌة وطنٌة لؽاٌة ووسٌلة ضرورة أصبح الراهنة المرحلة فً الحوار
 الٌمنٌون عانى التً العدابٌة، والمواقؾ الخاطبة الممارسات وتجاوز والمناطقٌة والمذهبٌة الحزبٌة الفوارق

 هوات متجاوزٌن التقارب، طرٌق فً سرٌعة بخطوات نتقدم أن وعلٌنا ٌعانون، زالوا وما منها الكثٌر
 إلى فٌها ننظر جدٌدة صحابؾ وفتح والمعاداة، الصرا  ماضً ملؾ لطً االستعداد كامل ومبدٌن التباعد،
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 الحوار عبر بالتوافق والبدء القوى؛ جمٌع بتكاتؾ إال المخاطر تواجه ولن للجمٌع، ومشرق واعد مستقبل

 المظالم تفشً من تحد أن شؤنها من التً االجتماعٌة والعدالة الدٌمقراطٌة ومبادئ الحنٌؾ، الدٌن قٌم تحت
. األقل على منها تخفؾ أو الواحد، الشعب أبناء األخوة؛ بٌن المستشرٌة للنزاعات حدا وتضع

 الحوار، وفنون وآداب أصول ٌتعلموا أن المتحاورٌن على فإن أهدافه، الحوار ٌحقق وحتى  

 لقاءات فً ٌتجسم وأن األحادٌث، تبادل مجرد الحوار ٌتعدى وأن الحوار، ومعوقات سلبٌات عن وٌبتعدوا
 منها لتستخرج متعارضة، تكن مهما النظر وجهات مختلؾ إلقاء وٌتضح المباشر، االحتكا  فٌها ٌتؤكد

. الحق إلى للوصول المثلى الوسٌلة هو الحوار ٌصبح وبهذا الموحدة، والقٌم المبادىء

 لؽاٌات ؛(SWOT) التحلٌل منهجٌة شكل على البحث هذا نلخص أن المفٌد من: تحلٌلٌة خالصة- 5-2

 مستوى على والضعؾ، القوة نقاط) الحوار؛  فً المإثرات مختلؾ تفصٌل وٌمكن االستراتٌجً؛ التخطٌط

 خالل من باآلخر منهما كل وعالقة الخارجٌة؛ البٌبة مستوى على والتهدٌدات والفرص الداخلٌة، البٌبة
:  ( )التالً التوضٌحً الشكل

   

 
 ضعؾ، ونقاط قوة نقاط من تتضمنه بما الداخلٌة للبٌبة شامل التحلٌل أن بعالٌة؛ الشكل من ٌتبٌن
 منها الحذر ٌلزم وتهدٌدات ومخاطر استؽاللها، ٌجب متاحة فرص من تتضمنه بما الخارجٌة؛ البٌبة وتحلٌل

 لمخرجات مبدبً تصور )المتوقعة الرإٌة تكوٌن على تساعد وجمٌعها الحوار، على آثارها من والحد
 مختلؾ من بها القٌام الواجب وااللتزامات ( المهام ) أي! الرسالة تحدٌد الرإٌة وتفرض ،(الحوار

- قصٌرة )واألزمنة المستوٌات مختلؾ على أهداؾ تحدٌد ٌلزم ذل  ضوء وفً الرإٌة، لتحقٌق األطراؾ

 تصور ووضع ،-والمالٌة والبشرٌة المادٌة – واإلمكانات الموارد كافة وحشد ،(األجل طوٌلة- متوسطة
 نضمن وبذل  ،(تشاإمً- عادي- تفاإلً) سٌنارٌوهات وفق المتوقعة، االحتماالت لمختلؾ مسبق

. للتنفٌذ قابلة مرنة استراتٌجٌة
: الحوار إلنجاح بها ٌوصى التً التوصٌات فمن سبق ما ضوء فً: البحث ومقترحات وصٌاتت- 5-3
 خاص، وجه على الحوار فً المشاركٌن وبٌن الٌمنً؛ الشعب عموم بٌن الحوار ثقافة عزٌزت- 5-3-1

. والنشرات الكتٌبات والصحؾ القنوات وخصوصا اإلعالمٌة، الوسابل مختلؾ عبر
 جمٌع بها ٌلتزم الحوار؛ وضوابط وشروط وقواعد آداب بخصوص واضحة معاٌٌر وضع- 5-3-2

. لها المخالفٌن بحق وصارمة متدرجة عقابٌة قواعد على المسبق االتفاق مع المتحاورٌن،
. المتحاورٌن بٌن الخالؾ لفصل دابمة مرجعٌة السنة وصحٌح الكرٌم القرآن عتمادا- 5-3-3
 االجتماعً، التواصل شبكة مٌدانٌة، دراسات رأي، استطالعات) مجتمعٌة تواصل قنوات تحف- 5-3-4

 وذل  ،(الخ...ندوات محاضرات، جماهٌرٌة، لقاءات تلفزٌونٌة، قنوات عادي، برٌد االلكترونً، البرٌد
 الذٌن والخارج؛ الداخل فً والشباب؛ والمثقفٌن المتخصصٌن وخصوصا الشعب جماهٌر آراء من لالستفادة
. الحوار أطراؾ لجمٌع مرضٌة لحلول التوصل شؤنها من جدٌدة؛ رإى وابتكار إضافة ٌمكنهم

 وتوفٌر الٌمنٌة؛ األرض كل على الدولة سلطة وبسط واألمن، الجٌش هٌكلة بإعادة التسرٌع- 5-3-5

. الخدمٌة المشارٌع من حرمانا األكثر للمناطق الضرورٌة الخدمات
 رؼم والمجتمعٌة السٌاسٌة الخالفات حل فً األخرى الدول وخبرات تجارب من االستفادة- 5-3-6

. وحدٌثة قوٌة دول بناء من تمكنت أنها إال العرقً؛ والتباٌن واللؽوٌة الدٌنٌة االختالفات
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 ومحاكمة والجماعات، األفراد بٌن الخصومات فً للبت القضاء دور تفعٌل: الباحث ٌقترح كما 

 ثقة وتزٌد انطباعا لتعطً والشعبٌة؛ الرسمٌة الرقابة أجهزة دور وتفعٌل البلد، بمقدرات والعابثٌن الفاسدٌن
. واالستقرار األمن ؼٌاب من تعانً التً والمدٌرٌات بالمحافظات األمن قوات وتعزٌز بالمستقبل، الشعب
 التماس رجاء مع سواء، كلمة على الٌمنٌٌن كل قلوب جمع فً البحث موضوعات تفٌد أن آمل وأخٌراً؛

 فمن أسؤت وإن وتوفٌقه، هللا فبفضل أحسنت وإن بشري، جهد أي تعتري قد أخطاء أو قصور أي عن العذر
. والتوفٌق الهداٌة ولً وهللا..والشٌطان نفسً
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