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أّطلعنا في األمانة العامة ملؤمتر احلوار الوطني الشامل على هذا الدليل 
التيسيري الذي يحوي ارشادات ومعلومات فنية قيمة تساعد في 
»برجهوف«  مؤسسة  أعدته  والذي  احلوار  جلسات  وتسيير  إدارة 

وأرتأينا ان يوزع على فرق العمل لتعميم الفائدة.
وإذ رأت األمانة العامة أن تسمح بتداول هذا الدليل للمشاركني 
اليمني  املجتمع  فئات  ولكل  الشامل  الوطني  احلوار  مؤمتر  في 
التي ترفد املؤمتر بإسهاماتها حول قضايا احلوار من خالل آليات 
املشاركة املجتمعية، فإمنا تفعل ذلك امتدادا لدورها في تيسير 

عملية احلوار وتوفير كافة الوسائل الفنية واملعرفية إلجناحه.
مثاليا إلجراء  يقترح منوذجا  الدليل ال  بأن هذا  يخفى عليكم  وال 
التي  الناجعة  الوصفة  تقدمي  يزعم  ال  أنه  كما  فعالة،  حوار  عملية 
باتباعها نصل إلى غايات التوافق والقفز على اخلالفات التي نسعى 
إليها جميعا. فمؤمتر احلوار الوطني الشامل مدعو خللق هويته اخلاصة 

تقدمي
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وابتكار آليات وأساليب أكثر مالءمة للواقع اليمني املعقد. وقد جنح 
فعال في ذلك في مراحله املبكرة حتى بات يشار إليه كتجربة فريدة 

في املنطقة العربية.
والنهل  اآلخرين  بتجارب  االستئناس  من  مينع  ال  كله  ذلك  لكن 
منها كلما كان ذلك مناسبا. وهذا الدليل يشكل خالصة للدروس 
املستقاة من جتارب حوارية شهدتها مناطق شتى في العالم. وهو من 
هذه الزاوية مفيد للغاية في تلمس السبل إلى تبادل الرؤى واألفكار 
ميكن  التي  املشتركة  األرضيات  وإيجاد  املتبادل  االحترام  إطار  في 

البناء عليها خللق أوسع توافق ممكن.
لألمانة  دعمها  على  »برجهوف«  ملؤسسة  شكري  أجدد  وإذ 
العامة وملؤمتر احلوار، أمتنى أن يشكل هذا الدليل سندا لكم في 
يتطلع  الـذي  مؤمترنا  إجناح  وفي  اجلسيمة  مبهامكم  االضطالع 

الداخل واخلارج إلى مخرجاته.

د. أحمد عوض بن مبارك
أمني عام مؤمتر احلوار الوطني الشامل





»ال ميكن ألحد أن يكون حكيما 
مثلما ميكن ان نكون جميعا«
حكمة افريقية
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تعريف احلوار

القواعد الأ�سا�سية للحوار 

اأف�سل ممار�سات احلوار

مي�سرو احلوار

ت�سميم وترتيب ت�سل�سلي لعمليات احلوار

التعامل مع املواقف ال�سعبة والن�سدادات

التو�سل اإلى بناء التوافق
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ينحدر أصل التعريف احلديث للحوار من العصور القدمية و الوسطى، كما أن 
منشأ كلمة »dialogue« )حوار( من اليونانية Dia and Logo واللتني 
تعنيان تدفق الكلمات أو »املعنى«  الناجت من حوار بني أكثر من شخص واحد. 
حاليا، يدل مصطلح احلوار على أنه في املقام األول »محادثة« بني شخصني أو 

أكثر تتميز باالنفتاح والصراحة واالستماع احلقيقي.
في  الضوء  يسلطان  اللذين  »مناقشة«  و  »مناظرة«  املصطلحني  عكس  على 
املقام األول على محتوى احملادثة، فإن كلمة »احلوار« حتمل تأكيد التساوي 
في العالقة بني األشخاص املعنيني باحلوار. كما أن املصطلحني األول و الثاني 
يشمالن عادًة عنصر املنافسة للتأكيد على تفوق وجهة نظر طرف على االخر 

احلواراملناظرة
الهدف منه الغلبة عبر تأكيد وجهة نظر طرف واحد على حساب

التقليل من أهمية وجهات نظر الطرف األخر.
الهدف منه تفهم وجهات النظر املختلفة والتعرف على وجهات

نظر االطراف األخرى.
االستماع إلى اآلخر يكون من أجل تفهم خلفيات ومسارات معتقداتهم وجتاربهم.االستماع الى األخر بغرض حتديد العيوب في حججهم أو مبرراتهم. 
تقبل جتارب/ خبرات األطراف االخرى بأنها واقعية وصاحلة.انتقاد جتارب/ خبرات الطرف االخر على أنها مشوشة وغير صاحلة.

االنفتاح نوعًا ما لتوسيع مفاهيم االطراف جتاه القضية.اصرار طرف على عدم تغيير آرائه اخلاصة جتاه القضية.
احلديث بشكل رئيسي بناًء على خبرات ومفهوم االطراف اخلاص.احلديث بناًء على افتراض مسبق حول مواقف ودوافع الطرف األخر.

يعمل االطراف سويًا نحو حتقيق مفهوم مشترك.يعارض االطراف بعضهم البعض، ويحاول كل طرف أن يبرهن خطأ االخر.
تكون املشاعر القوية مثل الغضب واحلزن مناسبة لكي يتم توصيل اخلبرة واملعتقد.عادًة يتم استخدام مشاعر قوية مثل الغضب لكي يتم ترهيب الطرف األخر.

االختالف بني: 

)1( تعريف الحوار
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بينما مصطلح احلوار يؤكد ضمنيًا  على تفاهم متبادل يهدف إلى حتديد ارضية 
مشتركة بني املتحاورين. من واقع جتارب احملادثات أثناء وخالل الصراعات فإن 
وسائط املناظرة، واملناقشة، واحلوار يتم عادًة اختالطها ببعض، وبالتالي تبرز 
إلى مهارات تيسير جيدة تعزز من قدرة املشاركيني على متييز تلك  احلاجة 

الفوارق.
 جوهر احلوار الناجح يكمن في كونه تفاعال يتم وجهًا لوجه بني أشخاص 
لديهم خلفيات واحكام مسبقة  وآراء مختلفة مع وجود احترام متبادل فيما 
بينهم واإلستعداد إلى االستماع بعمق وبقدر مالئم إللهام نوع من التغيير في 

املواقف أو اإلستفادة مبا يساهم في بناء التوافق. 

احلواراملناظرة
الهدف منه الغلبة عبر تأكيد وجهة نظر طرف واحد على حساب

التقليل من أهمية وجهات نظر الطرف األخر.
الهدف منه تفهم وجهات النظر املختلفة والتعرف على وجهات

نظر االطراف األخرى.
االستماع إلى اآلخر يكون من أجل تفهم خلفيات ومسارات معتقداتهم وجتاربهم.االستماع الى األخر بغرض حتديد العيوب في حججهم أو مبرراتهم. 
تقبل جتارب/ خبرات األطراف االخرى بأنها واقعية وصاحلة.انتقاد جتارب/ خبرات الطرف االخر على أنها مشوشة وغير صاحلة.

االنفتاح نوعًا ما لتوسيع مفاهيم االطراف جتاه القضية.اصرار طرف على عدم تغيير آرائه اخلاصة جتاه القضية.
احلديث بشكل رئيسي بناًء على خبرات ومفهوم االطراف اخلاص.احلديث بناًء على افتراض مسبق حول مواقف ودوافع الطرف األخر.

يعمل االطراف سويًا نحو حتقيق مفهوم مشترك.يعارض االطراف بعضهم البعض، ويحاول كل طرف أن يبرهن خطأ االخر.
تكون املشاعر القوية مثل الغضب واحلزن مناسبة لكي يتم توصيل اخلبرة واملعتقد.عادًة يتم استخدام مشاعر قوية مثل الغضب لكي يتم ترهيب الطرف األخر.

Lisa Schirch/David Campt: The Little Book of Dialogue for Difficult Subjects. 
Intercourse, PA: Good Books 2007, 9.

املصدر:
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األساسية  القواعد  مجموعة  حول  كافة  املشاركني  اتفاق  مبكان  األهمية  من 
املنظمة للحوار لضمان فهم مشترك حول الطريقة التي سيتم عبرها تنظيم 
وتيسير احلوار. ويتم حتديد هذه القواعد والتأكيد عليها بشكل صريح من قبل 
املشاركني كافة في بداية اجللسة األولى من احلوار. و يجب على ميسر االجتماع 
والرجوع  املشاركني  على  القواعد  هذه  من  مكتوبة  نسخة  بتوزيع  يقوم  ان 
واإلشارة إليها كلما دعت الضرورة. كما ميكن ان يتم اضافة قواعد جديدة في 
مرحلة الحقة من احلوار، على سبيل املثال: الوقت املخصص للحديث؛ عندما 

تتسبب عدد من املداخالت املطولة لبعض املشاركني بنفاذ صبر األخرين.
ترتبط قواعد احلوار بثالثة أساليب رئيسية: األولى، بطريقة التفاعل والتواصل 
املعلومات  الثانية، بطريقة مشاركة واستخدام  املتبادل في جلسات احلوار؛ 
املعلومات(؛  سرية  تفهم  اخلصوص  وجه  )على  احلوار  جلسات  من  الناجتة 
والثالثة، باجلوانب العملية لضمان جلسات حوار فاعلة. )راجع البند التالي: 

أفضل ممارسات احلوار( 

)2( قواعد أساسية للحوار
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احيانًا تكون آليات اتخاذ القرارات التوافقية في نهاية احلوارات ضمن القواعد 
االساسية.

فيما يتعلق باألسلوب األول، قد تكون القواعد التالية ذو فائدة:
•احلوار يعني االستماع بهدف الفهم وأن يتم جتنب املقاطعة؛

•احلوار يعني ان يكون اجلميع منفتح جتاه وجهات نظر املشاركني األخرين؛
أحكامنا، وملاذا  ما نسمعه من األخرين وبني  الفصل بني  يعني  •احلوار 
يدلي طرف بتصريح معني )عادًة، يكون سوء الفهم مبنيًا على التسرع 

في تفسير الدوافع حول أسباب التصريح(؛
•احلوار يعني التركيز أواًل على املصالح واالحتياجات بداًل من التركيز 
على احللول،) تفشل الكثير من احلوارات بسبب تسرع  املشاركني في 

الوصول إلى االستنتاجات(.

فمن  توضيحها.  وأهمية  املعلومات  سرية  بجانب  الثاني  األسلوب  يتعلق 
اجللسات  تقارير عن  تقدمي  السياسي  احلوار  في  املشاركني  على  أن  البديهي 
ويِصلونها إلى من ميثلون حيث يجب أن يكون هناك درجة كافية من الشفافية 
في العملية، إال أن التجارب من ناحية اخرى أثبتت أنه من غير املفيد أن يتم 
تطبيق منهجية  يبرر  بتصريح معني. وهذا  ادلى  اإلفصاح عن هوية شخص 
مؤسسة »تشاثم هاوس » في كثير من احلوارات بحيث ال يتم االفصاح عن 
البيانات الشخصية. حتى في حاالت خرق هذه القاعدة من قبل مشاركني، 

على امليسر التأكيد على أهميتها واالشارة إلى التزامهم املسبق بها.

بضبط  احلوار  جلسة  بداية  في  امليسرون  يقوم  ان  احلكمة  من  اجمااًل، 
املناخ العام للمجموعة ككل بهذه القواعد والعمل على إيجاد آلية جيدة 

للتعامل جتاه مخالفتها.
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تغيير  نحو  والتوجه  املشتركة  املشاكل  ملعاجلة  جوهرية  أداة  هي  احلــوارات 
مجتمعي تعاوني ويتم العمل بها منذ آالف السنني، خالل هذا التاريخ الطويل 
مت تطوير مجموعة متنوعة من احللول التشاركية وتسمح بتحديد عدد من 

املمارسات اجليدة خللق جو مثمر النعقاد حوارات فاعلة. 

مناسبة  تكون  التشاركية  احللول  هذه 
حلوارات مباشرة وايضًا حلوارات ميسرة 

مع دعم من طرف ثالث:

حجم مجموعات احلوار: الفكرة من احلوار هي أن املشاركني كافة ميتلكون 
فرصة عادلة للمساهمة شخصيًا مبالحظات موضوعية والتي يجب ان تتم  في 
إطار زمني معقول. هذا يعني في غالبية احلاالت أن احلوارات عبر مجموعات 
تشتمل على أكثر من 30 مشارك تصبح صعبة.  وفي مثل تلك احلاالت، 
يستحسن إيجاد طرق ابداعية لتقسيم املشاركني إلى مجموعات مصغرة على 
األقل لبعض الوقت وذلك لتعزيز املشاركة. ميكن أن يكون هناك عدد أدنى من 
املشاركني في املجموعة لتبادل وجهات النظر بصورة فاعلة )عادًة بني 10-8 
مشاركني(، لكن من البديهي أن يعتمد حتديد حجم املجموعة على ضوء تنوع 
 25-12 من  املكونة  املجموعة  املختصني  بعض  يصف  للمشاركني.  اآلراء 

مشاركًا باحلجم املثالي حلوارات متعمقة.
األوضاع  على  بناًء  يتحدد  احلوار  مكان  ان  الواضح  من  للحوارات:   اماكن 
مساحة  احلوار  أماكن  تشمل  ان  ميكن  للبلد.  الثقافية  املعايير  وعلى  احمللية 
مفتوحة حتت ظالل الشجر في قرية استوائية او صاالت مؤمترات في فنادق 
خمسة جنوم. املهم أن كل املشاركني يستطيعون رؤية وسماع بعضهم البعض 
املقاعد بني املشاركني )مع  بسهولة، وان ال توجد فوارق هرميه في ترتيب 

)3( أفضل ممارسات الحوار
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وينصح باإلفراط في استخدام األدوات املرئية 
التي  احمللية  الثقافة  بقدر  األقصى-  احلد  إلى 

تدعم هذه املقاربة.

استثناء مقعد مختلف مخصص لرئيس اجللسة أو لكبار الضيوف املهمني(. 
يلي ذلك  واحد،  دائرة بصف  للجلسة على شكل  املثالي  الترتيب  ويكون 
جلسة دائرية بصفني أو بثالثة صفوف كحد اقصى. في حال تعذر حصول 
ذلك يكون أي ترتيب أخر يسمح برؤية املشاركني كافة هو افضل. في بعض 
احلاالت يكمن احلل في استخدام صالة مفتوحة حتتوي على طاوالت دائرية 

ويصبح من الضرورة ان يتم تدوير املشاركني على الطاوالت.
إذا قام املنظمون للحوار بتوفير بعض املرطبات  املرطبات: يقدر املشاركون 

داخل القاعة مثل املاء والشاي والقهوة.
تنظيم الوقت، اجللسات واالستراحات: تنظم غالبية احلوارات على شكل 
ويتخللها  متتالية  جلسات  على  حتتوي  عمل  وورش  ــدوات  ن مؤمترات، 
على  واحلرص  بالدقة  يتعلق  فيما  اخلاصة  معاييرها  ثقافة  لكل  استراحات. 
املواعيد وعلى امليسرين التعامل حسب تلك املعايير. ويجب أخذ االستراحات 
بعني االعتبار بحيث ال يتم توقيتها أو اختصار مدتها الزمنية للتعويض عن 
وميكن  العالقات،  بناء  على  وتعمل  هامة  فاالستراحات  املطولة.  اجللسات 
حلل  فرص  االستراحات  توفر  احيانا،  فهم.  سوء  أي  لتوضيح  تستغل  ان 
االنسدادات )حتى أن بعض خبراء احلوارات يصف آلية محددة لتنظيم احلوار 

»تكنولوجيا املساحة املفتوحة«  على أنها »استراحة دائمة للقهوة«.( 
الندوات  املاضية تزايد استخدام املرئيات في  املرئيات: خالل االربعني سنة 

وورش العمل. 
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)4( ميسرو الحوار

احلوارات املستمرة بني مجموعات واسعة من االشخاص يقوم بتيسيرها في اغلب 
أو  نتائج ومخرجات احلوار،  أية مصلحة مباشرة من  احلاالت أشخاص ليس لديهم 
التحيز فيما  ملتزمون باحلفاظ على احليادية وعدم االنحياز أو أن يكونوا متعددي 
يتعلق بقضايا احلوار. يجادل كثير من املختصني في احلوارات بأن فريق التيسير اجليد 
يجب أن يحتوي على عدد من االشخاص من »الداخل« ومن »اخلارج«. فمن ناحية 
يصبح مفيدا تواجد أشخاص ميتلكون معرفة عميقة عن التاريخ والثقافة والدوافع 
الشخصية للوضع، ومن ناحية اخرى وجود بعض األشخاص من اخلارج ميكن ايضًا ان 

يساعد في استحضار وجهات نظر جديدة إلى احلوار.

في حالة احلوار الوطني في اليمن، قد يكون من املفيد تصور التقاسم الفاعل للعمل 
في هذا اجلانب بني رؤساء الفرق ونوابهم وامليسرين. بشكل عام، سيكون جيدًا إذا 
استطاع امليسرون خلق آلية فاعلة ملشاورات بينهم لدعم بعضهم البعض في مهامهم.

اجمااًل، يجب على امليسرين إدراك املتطلبات الرئيسية التالية:
ال  أفرادًا  تتوقع  احلوار  أطراف  ألن  امليسرين  اختيار  يتم  االنحياز:  تعدد  احليادية/ 
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ميتلكون صالحيات اتخاذ القرار لدعم جهودهم في إيجاد حل مشترك وعبر اسلوب 
بالقضايا  يتعلق  فيما  »احملايد«  بـ  االوقات  بعض  في  امليسر  دور  وصف  يتم  عادل. 
املصيرية( و / أو بـ »متعدد االنحياز« )يكون مثال على مسافة متساوية من جميع 

االطراف أو يبدي نفس التعاطف املنفتح جتاه األطراف كافة(.
االستماع الفاعل، إعادة الصياغة، مهارات التلخيص: يتوجب على امليسرين امتالك 
تلخيص  على  والقدرة  العملية،  مراحل  كافة  خالل  بعناية  االستماع  على  القدرة 
يتم  التي قد  التصريحات  املناسبات إعادة صياغة  التصريحات املطولة، وفي بعض 

االدالء بها بلغة جتعل من الصعب على األخرين فهم فحواها ورسالتها.

قراءة  إعادة  امليسرين  يتوجب على  رمبا  االوقات،  في بعض 
في  املشاركني  ملساعدة  قوية  عاطفية  مبفردات  التصريحات 

توضيح النقاط التي يودون ايصالها أو نقلها.

صياغة األسئلة اجليدة: عملية احلوار الفعالة هي تلك التي متكن املشاركني من االنفتاح 
على بعضهم البعض والتقدم إلى األمام نحو تفهم اوضح و اعمق فيما بينهم. وهذا 
يتطلب إثارة أسئلة تساعد على تشجيع املشاركني على تقاسم ومشاركة للخلفيات 
بياناتهم ومقترحاتهم وعلى وجه اخلصوص  في  واالحتياجات واملخاوف واملصالح 

األسئلة الدوارة والتي تركز على السياق الذي يعملون عليه.
اإلدراك والنزاهة الشخصية: يجمع امليسرون اجليدون بني النزاهة الشخصية وإدراك 

مكامن القوه وجوانب الضعف لهم كميسرين.
عادًة ما يكون امليسرون املركز واالنعكاس ملا يدور داخل املجموعة، ومن األهمية أن 

يدركوا ذلك وأن يكونوا على معرفة في كيفية التعامل مع املضامني. 
إدراك وفهم بأن تطور املجموعة عملية كلية متحركة فعالة: يدرك امليسرون اجليدون 
أن تذبذب العملية هو ظاهرة طبيعية وأن األحداث الناجمة عن مواجهات قوية وعن 
إلى  للوصول  واجتهادها  املجموعة  سعي  بسبب  أقل  عادة  تكون  املتبادل  التجنب 

مخرجات توافقية، وليس بسبب الطبائع الشخصية للمشاركني.
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)5( تصميم وترتيب تسلسلي للحوار

مثل غالبية احلوارات الوطنية التي تهدف إلى بناء نظام سياسي وطني توافقي 
فإن مؤمتر احلوار الوطني في اليمن مصمم بناًء على عملية محددة بإطار 

زمني عبر أحداث متتالية لعمليات ومخرجات مختلفة. إضافة إلى الترتيب 
التسلسلي الرئيسي املتفق عليه بشأن احلوار الوطني في اليمن، فمن املفيد 

جدًا ان يتم األخذ بالدروس والعبر من تيسير بعض احلوارات الفعالة في 
عملية تصميم مجموعات العمل.

من الناحية العملية، من املهم أواًل تفهم احلاجة إلى حتضيرات مناسبة جللسات 
عمل  اجندة  مسودة  وضع  يتم  أن  هنا  القضايا  إحدى  العمل.  مجموعات 
واعد  جو  خللق  ككل.  املستمرة  احلوار  لعملية  وأيضًا  املنفردة  للجلسات 
وعالقات تعزز بناء الثقة فمن اجليد البدء باملواضيع التي من املمكن احلصول 
إلى  التطرق  ويجب  عليها.  االجرائي  التوافق  من  نوع  على  بيسر وسهولة 
معاجلة القضايا الصعبة في مرحلة الحقة. اجمااًل، فأن تطوير احلوار ميكن 

تصوره كـ »تدفق التباينات« وذلك من التباين إلى زيادة االلتقاء .

تدفق التباينات

تبايناتاإللتقاء

Marianne Mille Bojer et al: مسح احلوار. Essential Tools for Special Change. Chagrin Falls: 
Taos Institute 2008,21.
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خطوات جلسات احلوار نفسها ميكن تقسيمها إلى أربع مراحل:
املرحلة األولى هي توضيح شامل للقضايا التي يجب التعامل معها من قبل 
مجموعة العمل وأن يتم إعطاء األطراف/ املمثلني فرصة تقدمي وجهة نظرهم 
جتاه هذه القضايا. إحدى األدوات املفيدة القيام بعملية بناء تصور عن القضايا 
ووجهات النظر.  هنا يجب االحتراس: عدم كتابة املواقف! ألن ذلك سيجعل 
من الصعب على االطراف مراجعة مواقفها في مرحلة الحقة. وعليه فأنه من 
األفضل تأطير االهتمامات واملصالح واالحتياجات بطريقة تسمح مبعاجلتها 

بعدة اساليب. 

و يجدر هنا بالتوصية بأن يتم حترير ملخص للتصريحات بصورة 
دورية وبطريقة متكن األطراف من الشعور باإلملام واملعرفة وأنهم 

في احلسبان لكن بدون اإلساءة إلى األطراف األخرى.

املرحلة الثانية )تعميق املفاهيم وتقاسم وجهات النظر(: يتم االنتقال إلى 
هذه املرحلة فقط بعد أن يتمكن األطراف/املمثلون من تقدمي وطرح وجهات 
نظرهم وآرائهم حول القضايا احلاسمة. وتعتبر هذه املرحلة هي األصعب في 
احلوارات كافة لكنها هي احلاسمة نحو االنتقال باجتاه ارضية مشتركة وبداية 

االنطالق نحو حلول وسطية.  

واالهتمامات  املشاعر  تتفهم  التي  االدوات  تلك  هي  مفيدة 
التفاهم  من  وتعزز  كافة  لألطراف  واالحتياجات  واملخاوف 
املتبادل ومنها: األسئلة املفتوحة والدوارة، وإعادة تأطير، واعادة 

قراءة التصريحات، واحلوارات املثلثية.

املرحلة الثالثة )ابتكار خيارات شاملة(: نقطة بداية هذه املرحلة يكمن في 
ظهور مؤشر جيد حول مشاركة ناجحة لوجهات النظر يتمثل في قيام احد 
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االطراف في التعبير عن تفاجئه بشأن رؤية ما أو 
بالتعبير عن موقف بأقل حدة نحو أحد املواضيع 
املثيرة للجدل. خالل هذ املرحلة من الضرورة أن 
ال يتم التقييم فورًا بشأن هذه اخليارات ولكن في 
إنشاء بيئة مناسبة لعصف ذهني منفتح من أجل 
التشجيع على ابتكار بدائل متنوعة وواسعة. فقط 
بعد االنتهاء من هذه املرحلة، ميكن االنتقال إلى 

املرحلة الرابعة.
لالستعداد  اخليارات(:  )تقييم  الرابعة  املرحلة 
لهذه املرحلة من املجدي أن يقوم املشاركون جميعًا 
بوضع قائمة مبعايير مناسبة للوصول إلى إجماع 
احلوار  ملؤمتر  العام  التصميم  ضوء  في  معقول. 
الوطني في اليمن من الضرورة أال تصل مجموعات 
من  إذ  مباشرًة  األخير  التقييم  إلى  نفسها  العمل 
األفضل أن تنتظر حتى حتصل على الردود الناجتة 

من اجللسة العامة للمؤمتر. 

)6( التعامل مع المواقف الصعبة واالنسدادات

في كل احلوارات، من الطبيعي في التعامل مع الصراعات التي طال أمدها 
أو االنتقال والتحول اجلوهري أن تواجه عملية التواصل مواقف صعبة: 

ينتاب املشاركون الغضب؛ مقاطعة البعض بصورة شديدة؛ االدعاء بأنهم 
يتعرضون لإلساءات من بيانات وتصريحات بعض املشاركني؛ مغادرة مكان 

االجتماع في حالة غضب؛ أو – اسواء من ذلك- تهديد بعضهم البعض 
بصورة غير مباشرة بأعمال عنف. ميكن أن حتدث حتديات مشابهة في 
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سياق احملاورة- أو باألصح في النقاش- حول قضايا متنازع عليها وتتضمن 
اختالفات عميقة. 

في مثل هذه احلاالت، قد ال يالحظ امليسرون السلوكيات العدائية، لكن 
قد يكون من الواضح أن النقاش يسير باجتاه االنسداد واملمانعة من قبل 
طرف واحد أو آخر أو كالهما. وبالتالي يتوجب أن يكون في متناول 

امليسرين عدد متنوع من األدوات للتعامل معها بصورة بناءة.



24

توفر القائمة التالية حملة حول عدد من هذه االدوات:
وجه  وعلى  فياضة  مبشاعر  يعبرون  الذين  للمشاركني  بالنسبة  التعاطف: 
اخلصوص الغضب والعدائية، يجب التعامل معهم عبر التعبير عن مشاعرهم 
)كأن تقول: انت فعاًل غاضب وهل تود مغادرة املكان اآلن؟( ويتم االشارة إلى 
االحتياجات أو املخاوف التي تسببت بهذه املشاعر ) كأن تقول: انت تريد 
في النهاية ان يتم اتخاذ بعض اخلطوات اجلادة ملعاجلة هذه املشكلة؟( بعدها 
يتم العمل باجتاه بعض الطرق اجلادة للتقدم. يجب ان ال ينحاز امليسرين مع 
املشاركني، وان يحافظوا على مسافة محايدة مع االطراف كافة مع االعتراف 

بوجود املشاعر القوية.
إعادة تذكير املشاركني مببادئ وقواعد احلوار: الوقت وايضًا التواصل حول 
القضايا املتنازع حولها عادة يقود باجتاه النقاش واملناظرة، في بعض االوقات 
بصورة ساخنة يقوم بعض املشاركني مبجادلة ومقاطعة وإلقاء احملاضرات على 
بعضهم البعض بينما ينسحب االخرون إلى مرحلة الصمت. في مثل هذه 
اللحظات ميكن للميسرين طرح السؤال: هل مازلنا في إطار آلية التحاور مع 
بعضنا البعض، أو كيف ميكن وصف هذه االلية من التواصل؟ ميكن ان يتم 
استخدام هذه احلالة لتذكير املشاركني بقواعد احلوار أو من خالل وضع قواعد 

جديدة. 
التدخل بطريقة ابداعية واقتراح استراحة للشاي والقهوة: في بعض االوقات 



25

دليل »برجهوف«
لإدارة وتي�سري
اجتماعات احلوار

دليل »برجهوف« لإدارة وتي�سري اجتماعات احلوار

من املستحسن اخلروج من وضع متعثر عبر أخذ استراحة للشاي أو القهوة. 
بإشراك  األخرين  املشاركني  بعض  أو  امليسر  يستطيع  االستراحة  خالل 
الشخصيات احملورية والعمل على التخفيف من الوضع الصعب أو احلد من 

تهدئة اجلدل القائم. 
املتنازع عليها  بناء قاعدة معرفية متوفرة لكل املشاركني: عدد من القضايا 
والتي ستبرز خالل عملية احلوار يكون قد مت التطرق إليها في السابق وفي 
عدد من السياقات. بالتالي من املستحسن جمع املعلومات وبيانات حول هذه 
القضايا وكيف مت التعامل معها في اطار السياقات االخرى. يجب ان تكون 
هذه املعلومات والبيانات متوفرة للكل وهذا يتطلب امتالك بنية معلوماتية 

كافية.
يجب  السابقة،  الفقرة  نفس  في  كما  اخلارجية:  اخلبرات  من  االستفادة 
االستفادة من اخلبرات املتوفرة في اوساط اخلبراء الباحثني واملمارسني والذين 

قد تعاملوا مع حتديات مشابهة.
إنشاء فريق متعدد التحيزات حلل االنسدادات: كنوع من »شبكات األمان« 
من املستحسن ان يتم إنشاء مجموعة عمل على األقل مجموعة فرعية واحدة 
من االشخاص الذين يتمتعون مبهارات تواصل قوية ومهارات حلل املشاكل وأن 

يتم الطلب منهم القيام مبهمة فريق حلل املشكالت.
تقدمي ادوات ابداعية داخل احلوار مثل دوائر مصغرة: من االدوات املستخدمة 
لتشكيل  املشاركني  من  صغير  عدد  دعوة  احلــوارات  لتعميق  واسع  بشكل 
الدائرة اخلارجية.  دائرة داخلية صغيرة بينما يبقى بقية املشاركني في اطار 
خالل جلسة الدائرة الداخلية يسمح فقط لألشخاص املشاركني فيها بالكالم 
املشاركني  بتركيز احلوار على عدد صغير من  االلية  واحلديث. تسمح هذه 
على  االلية  هذه  تساعد  احملك.  على  القضية  في  مصلحة  أو  محدد  دور  ذو 
احلصول على تبادل معمق للبيانات وتلزم املشاركني في الدائرة اخلارجية على 
التركيز واالستماع واملقارنة. ميكن أن تكون مفيدة في استكشاف وجهات 
النظر داخل احلزب الواحد وايضًا بني االحزاب. ومن أجل خلق منفذ ملشاركة 
واملساهمة  احلضور  من  لتمكينهم  فارغ  كرسي  وضع  يتم  اخلارجية  الدائرة 

بصورة محددة.
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)7( التوصل إلى بناء التوافق

يكمن الهدف الرئيسي من احلوار الوطني في حتقيق توافق على أرضية واسعة 
تشمل كافة املعنيني وفي التغلب على املمارسات التقليدية في اتخاذ قرارات 
 Robert’s Rules»غير توافقية مبنية على تصويت األغلبية )مثل املشهور
of Order” من القرن التاسع عشر( . مت تطوير الوسيلة احملددة لبناء توافق 
واسع  نطاق  على  استخدامها  يتم  واآلن  املاضي  القرن  من  الثمانينات  في 
الدميقراطية. إال ان  الدول  الكثير من  العامة للصراعات في  السياسات  في 
تطبيقها جتاه بناء توافق في املجتمعات التي يسودها خالفات عميقة مازال 

محدودًا، وميكن لبعض أدواتها وإجراءاتها ان تكون مفيدة.
تعريف التوافق:  حسب معيار االيزو الدولي ُيعـرف التوافق على أنه »اتفاقية 
عامة« تتميز بغياب أية معارضة مستمرة جتاه قضايا حاسمة من قبل طرف 
هام من األطراف املعنية ومن خالل عملية تشمل األخذ بعني االعتبار بآراء 

األطراف املعنية وفي التوفيق بني أية حجج متعارضة.
التوافق الفاعل: يتطلب من املشاركني في احلوار ان يعبروا وبشكل رسمي 
عن دعمهم للتوافق. في احلالة البديلة املتمثلة بالتوافق السلبي حيث ميكن 
للمشاركني االمتناع. ويحصل التوافق عندما ال يقوم طرف باملعارضة بصورة 

فاعلة.

يجب التفريق بني مصطلحي »االتفاق باإلجماع« 
)موافقة جميع االطراف( وبني »موافقة باإلجماع« 
)حيث يوافق األفراد على القرار رغم أنه لم يكن 

خيارهم األول(.

مصطلح أخر عادة يتم استخدامه هو »املوافقة الكافية«: يتم التوصل إليها عند 
املوافقة على القرار من قبل أغلبية املمثلني للمجموعات الرئيسية في احلوار. 
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املشاركني  من  معني  عدد  مبوافقة  قرار  بناء  بها  يقصد  املؤهلة«  »املوافقة  أما 
)مثاًل في حالة مؤمتر احلوار الوطني في اليمني العدد هو %90 أو %75 من 

املشاركني(.
إدارة بناء التوافق: إن احلاجة إلى بناء موافقة باإلجماع بشأن القضايا اإلجرائية 
يكون حاسمًا لنجاح احلوار من البداية. فيما يتعلق بالقضايا املوضوعية فيجب 
ان يتم ذلك خالل املرحلة الثانية من العملية )راجع البند 5: تصميم وترتيب 
تسلسلي للحوار(. وتكمن أفضل املقاربات في العمل بصورة تعاونية وبتعدد 

االنحياز نحو كل املقترحات.

أفضل النماذج لتحقيق ذلك يتمثل في »اجراءات 
كل  تدمج  ــأن  ب ينصح  والـــذي  ــواحــد«  ال النص 
املقترحات )مبا فيها املثيرة للجدل( في نص واحد 
وبعد ذلك يتم مراجعتها خطوًة بخطوه لكي يتم 

احلصول على موافقة واسعة.

وأسلوب اخر يتمثل في أن يتم اشراك كافة املعنيني في عملية مستمرة وموثقة 
جيدًا خليارات التحاور لبناء توافق يطلق علية »املساحة املشتركة«.

إدارة املعارضة )االختالف(: لقد طورت مجتمعات عديدة، تتمتع بتقاليد 
دون  اختالفها-  أو  معارضتها  عن  للتعبير  دقيقة  وطرق  أساليب  املساواة، 
احلاجة إلى حجب صدور قرار مشترك من البداية. فهي تستطيع على سبيل 
املثال أن تعلن ان لديها حتفظاتها أو تقف في موقف محايد من القرار، مبعنى 
أنها ال تتفق شخصيا مع القرار ولكنها على استعداد أن تتقبل ما تراه األغلبية 
العظمى. اسلوب آخر يكمن في استخدام بطائق ملونه لتسهيل عملية بناء 

التوافق )االلوان تشير إلى أنواع مختلفة من مالحظات املتحدثني(. 
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)8( أدوات التيسير

حتتاج كل احلوارات اجليدة إلى مزيج من أدوات التيسير اخلاصة بها. وبشكل 
اساسي، تعتمد اداة التيسير التي يختارها امليسر على الهدف واملهام واإلطار 
الزمني وسياق احلوار، لكن يجب على امليسر أن يأخذ بعني االعتبار عددا 
من العوامل املتنوعة األخرى ومنها حجم املجموعة املتحاورة وتنوع  القوى 
داخلها وخلفيتها الثقافية وجوانب عملية اخرى مثل مكان احلوار واخلدمات 

املتوفرة في املقرات الذي سيتم فيه انعقاد جلسات احلوار.
وكذلك  واملشاركني،  امليسرين  بني  التواصل  وسائط  التيسير  ادوات  متثل 
منهجية في طريقة تنظيم عملية االتصال بني املجموعة ككل. يبني اجلدول 

التالي أداتني من أدوات التيسير-بإيجاز- واللتان متثالن أساسيات التيسير.

مالحظاتالوصفاألداة
إعادة صياغة

إعادة تأطير

الذي  احلديث  إلى  امليسر  يستمع 
بإعادة  ويقوم  املشاركني  بني  يدور 
يقوم  ان  الهدف  باسلوبه.  صياغته 
اطار  في  احلديث  بوضع  امليسر 
توضيح مضامني  أو  املقصود  السياق 

لم يتم ذكرها.

متثل إعادة التأطير اداة أساسية لتيسير 
إعادة  ويتم  عليها:  املختلف  القضايا 
على  حتتوي  التي  التصريحات  تأطير 
لكي  منحازة  رسالة  أو  عدائي  ايحاء 
األخر  الطرف  قبل  من  مقبولة  تصبح 

)وتسمى ايضًا بأداة التنقية(

إعادة  عملية  تساعد  ان  ميكن 
الصياغة في توضيح أي سوء فهم. 
األطراف  تكون  األوقات  بعض  في 
االستماع  إلى  مستعدة  احلوار  في 
القضية  ثالث حول  رأي طرف  إلى 
االستعداد  من  أكثر  اجلدال  محور 

لساعها من الطرف املقابل.
على سبيل املثال:»أكيد أنك مجنون 
نتائج  بأي  سأقبل  أني  باعتقادك 
تسمح لك باالستمرار في استغالل 

منطقتي«

إعادة تأطير: »أكيد أنك تود التعرف 
ستسمح  التي  اخليارات  على 
نصيب  على  احلصول  ملنطقتك 

عادل من ايرادات البلد«.  
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مالحظاتالوصفاألداة
اإليجاز

األسئلة املنهجية 
واألسئلة الدوارة

املطولة  التصريحات  إيجاز  يتم 
وذلك  امليسر  قبل  من  للمشاركني 
في  وجوهرها.  مضمونها  لتأكيد 
األداة  هذه  تسمح  الوقت،  نفس 
للميسر بإعادة صياغة وتأطير بعض 

محتويات التصريحات. 

من املهام الرئيسية للميسر هي طرح 
األسئلة. فاإلجابة على االسئلة توفر 
تواصل  بناء  على  تساعد  معلومات 

جيد داخل املجموعة.
من األسئلة املساعدة: األسئلة املفتوحة 
معارف  توسيع  في  تساهم  والتي 
ومفاهيم املشاركني )مثل األسئلة: من؟ 
بعض  وفي  ماذا؟  اجل  من  أين؟  ماذا؟ 

االوقات ايضًا، ملاذا؟
األسئلة  املغلقة : هي أسئلة غير مساعدة 
كثيرا ألنها تسمح فقط باإلجابة بـ نعم 

أو ال.

األسئلة  تلك  : هي  املنهجية  األسئلة 
األحداث  ترابط  تأكيد  حتاول  التي 
الثأر  املثال  سبيل  على  ببعضها، 

واالنتقام خالل أحداث عنيفة.

األسئلة  هذه  تركز  الدوارة:  األسئلة 
تشجيع  خالل  من  العالقات  على 
وجهات  على  التعرف  على  طرف  كل 
اآلراء  تلك  أو  األخرى  األطراف  نظر 
من خارج األطراف. وتكمن ميزة هذه 
األسئلة في أنها تساعد األطراف على 

تغيير وجهات نظرها. 

كيف  نظرك،  وجهة  من  مثال: 
هذه  العنف  أحداث  ترتبط 

ببعضها البعض؟

الطرف  ان  تعتقد  ملاذا  مثال: 
بهذا  متمسك  »الفالني« 
نظرك،  وجهة  من  أو  املوقف؟ 
املجتمع  اعضاء من  يقيم  كيف 

الدولي مواقفك؟
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مالحظاتالوصفاألداة
الدائرة املصغرة

املقهى العاملي

من  أقل  ملجموعة  األداة  هذه  تسمح 
في  احلوار  في  املشاركة  األشخاص 
اطار  داخل  مصغره  دائرة  تشكيل 
املجموعة الكبيرة اخلارجية. يتحدث 
مع  املصغرة  الدائرة  في  املشاركون 
إليهم.  البقية  يستمع  بينما  بعضهم 
أنها  في  األداة  هذه  في  امليزة  تكمن 
بصورة  ما  موضوعا  مبناقشة  تسمح 
الصغيرة.  املجموعة  داخل  عميقة 
داخل  االداة  هذه  استخدام  وميكن 
يدرك  لكي  واحد  طرف  أو  حزب 
لآلراء  العريض  بالتنوع  األخرين 
بني  محادثات  في  أو  احلزب،  داخل 
من  قليل  عدد  من  مكونة  جماعة 

املمثلني. 

العاملي«  »املقهى  نشأ املفهوم احلواري 
من قبل كال من

»Juanita Brown«
و»David Isaacs« في عام 1995 

 .)www.theworldcafe.com(
غرفة  تهيئة  يتم  التسمية،  حسب 
في  الناس  يجلس  مقهى  شكل  على 
طاوالت.  حول  صغيرة  مجموعات 
حول  للحوار  البداية  نقطة  تكون 
وينقسم  موضوع  جتاه  واضح  هدف 
في  تناقش  فرعية  مواضيع  إلى 
مشاركون  ويكون  املختلفة.  الطاوالت 
طاولة  إلى   االنضمام  إلى  مدعوون 
والتواصل  اهتمامهم،  محط  احلوار 
وتقاسم اخلبرات وخلق  مع االخرين 
افكار جيدة. ميكن للمشاركني البقاء 
يستطيع  بينما  الطاولة  نفس  في 
البعض االتصال مع طاوالت اخرى.   

يوجد  املفتوحة  املصغرة«  »الدائرة 
بها كرسي فارغ يسمح لشخص من 
باالنضمام  اخلارجية  املجموعة 

إلى الدائرة في أي وقت.
فيها  يوجد  ال  املغلقة  الدائرة 

كرسي فارغ.

في  مفيدة  األداة  هذه  تكون 
من  كبيرة  ملجموعة  البداية 
املعقدة،  القضايا  فهم  أجل 
وارتباطاتهم بها لكي يتم تهيئة 
للمجموعات  منهجي  تقسيم 
لبناء  الضرورية  الفرعية 

التوافق.
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»إن برنامج دعم احلوار الوطني هو مبادرة 
شراكة بني منتدى التنمية السياسية في اليمن 
ومؤسسة برغهوف في املانيا،مع التعاون الوثيق 

مع مبادرة املساحة املشتركة في لبنان، وبدعم من 
وزارة اخلارجية الفدرالية االملانية«





36

دليل »برجهوف«
لإدارة وتي�سري
اجتماعات احلوار 

www.hiwar-watani.org
info@hiwar-watani.org

عن المؤلف:

يعتبر الدكتور نوربرت روبرز، من 
مؤسسة بيرجهوف أحد اخلبراء 

الدوليني في مجال احلوارات 
و تيسيرها. في الثمانينات 

والتسعينيات عمل نوربرت وبشكل 
مكثف في عمليات احلوار في كل 

من  شرق اوروبا ومنطقة القوقاز، 
وخالل فترة الـ 13 عامًا األخيرة 

تركز عمله في جنوب وجنوب شرق 
آسيا


