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�ساعد الكثري من االأ�سخا�س واملوؤ�س�سات على اإخراج هذا الدليل اإىل النور. 

ونودرّ التقدم ب�سكر خا�س اإىل كل من: "بيتي برويت وفيليب ثوما�س ب�سفتهما املوؤلفني الرئي�سيني لهذا الدليل. 
كما ن�سكر مارتن اأجنيبي واإلينا دايز بينتو وكاترين كاوفر الذين اأ�سهموا يف هذه الدرا�سة كموؤلفني م�ساعدين." 

وعمل كل من غوران فيجيك ومارك اأندريه فران�سيه وجون لوب�سينجر و�سيلني مويورد وبيتيلد مونوز بوغو�سيان 
وياديرا �سوتو كاأع�ساء يف جمل�س التحرير ممثلني عن اجلهات الراعية وقدموا الدعم واالإر�ساد لفريق التاأليف.
كما �سارك مارك اأندريه فران�سيه مع �سيلني مويورد وكويرناد فان برابانت يف تاأليف ف�سلني من الباب الثاين. 
املادة  بتجميع  قمن  فقد  مورالي�س،  واألي�سيا  ماين  ومورين  كومي  وهيلينا  غونزاليز  و�سونيا  دياز  اإليزابيث  واأما 

اخلا�سة باحلاالت ومعلومات اأخرى الإدراجها يف امللحقني. 

كما قراأ املخطوطة وعلق عليها كل من اإليزابيث دياز وفران�سي�سكو دييز وفيكتور األفريد وليون جيميل وغابرييل 
اأغيلريا بريالتا واأندرو را�سل ورانابري �سامابار وكويرناد فان برابانت. فنتوجه بال�سكر اإىل جميع هوؤالء امل�ساهمني. 

كما ن�سكر املنظمات التي �ساهمت، اإىل جانب اجلهات الراعية االأربع، باملادة التحريرية اخلا�سة باحلاالت امل�سار 
اإليها بني دفتي هذا الدليل ويف العر�س العام ملبادرات احلوار يف امللحق االأول. وهذه املنظمات هي مركز كارتر، 
ومعهد الدميقراطية يف جنوب اأفريقيا، واملعهد الدويل للحوار امل�ستمر، واملعهد الهولندي للدميقراطية متعددة 

االأحزاب، وجامعة ال�سالم، ومنظمة اإنرتبي�س )"م�سروع بناء املجتمعات التي مزقتها احلروب" �سابقًا(. 

يف  التعلم  ور�سات  يف  �ساركوا  الذين  الكثريين  احل��وار  ملمار�سي  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  نتقدم  النهاية،  ويف 
اآير�س )2003(، و�ستوكهومل )2004(، وجنيف )2005(  غواتيماال )2000 و2002(، وبنما )2003(، وبوين�س 

والذين اأ�سهموا بتقدمي وتبادل اخلبات واحلكمة العملية التي ا�ستنار بها هذا الدليل.

�سكر وتقدير
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ت�سدير

اأن عدد ال�سراعات وعدد �سحايا احلروب واأ�سكال العنف االأخرى قد  تبنيرّ البحوث االأكادميية واالإح�سائيات 
�سهدت تراجعًا كبريًا منذ نهاية احلرب الباردة، وهذه اأنباء �سارة. وثمة نباأ �سار اآخر ويتمثل يف اأن هذا التقدم 
واأن االأمم املتحدة باالأخ�س هي  باآخر،  اأو  ال�سالم ب�سكل  اأداء �سانعي  اإىل حت�سن  اإىل حد كبري  امللحوظ يرجع 
االآن اأكرث ا�ستعدادًا للتدخل ملنع ن�سوب ال�سراعات اأو الإنهائها. عالوة على ذلك، فاإن االأمم املتحدة واملنظمات 
االإقليمية والهيئات غري احلكومية تتعاون فيما بينها ب�سكل اأف�سل، كما اأن اخلبة التي تكت�سبها جميعًا يف هذا 
ز االآن ب�سورة اأف�سل مل�ساعدة  امليدان تفيدها كثريًا. ونتيجة لذلك، فاإنه لي�س ثمة �سك يف اأن املجتمع الدويل جمهَّ
والت�سويات  االآراء وحل اخلالفات من خالل احلوار  توافق يف  لتحقيق  كافة  النزاع  ال�سالعة يف �سور  االأطراف 

بالرتا�سي. 

وملوظفي االأمم املتحدة واالأ�سخا�س االآخرين املنخرطني يف هذا النوع من الن�ساط كل احلق يف ال�سعور بال�سرور 
مبا يلقاه عملهم من تقدير على هذا النحو، لكن الوا�سح اأنه لي�س ثمة مبر ل�سعور اجلميع بالر�سا عن اأنف�سهم؛ 
فما زلنا نعي�س يف عامل معقد وم�سطرب يتوا�سل فيه تاأجج ال�سراعات يف اأماكن كثرية جدًا، وكثري منها اإما عانى 
اأو ا�ستع�سى على جميع املحاوالت ال�ساعية اإىل حلها )كال�سراع الفل�سطيني  من االإهمال )كما يف ال�سومال( 
اأنها قد ُحلت ب�سورة  اأن ظننا  االإ�سرائيلي، وال�سراع يف ك�سمري(. وهناك �سراعات اأخرى عادت ت�ساورنا بعد 

مالئمة اأو اأنها يف طريقها اإىل حلول مر�سية، مثل هايتي وتيمور ال�سرقية واأفغان�ستان ولبنان ... 

اكت�ساب  وي�ساعدهم على  النا�س  ن  الذي ميكرّ ال�سالم  امل�ستدام هو  ال�سالم  اأن  اليوم  املتعارف عليه عمومًا  ومن 
به  معرتف  واحلوار  �سلمي.  باأ�سلوب  اأحيانًا،  واملت�ساربة  املختلفة،  م�ساحلهم  الإدارة  املوؤ�س�سات  وبناء  املهارات 
رت ال�سراع واحلوار، مهما  عمومًا كاأداة ال مثيل لها ملعاجلة اخلالفات - املو�سوعية منها والذاتية - التي فجرّ
كان تعريفنا له، ه�و اأ�سلوب دميقراطي يهدف اإىل حل امل�سكالت من خالل التفاهم والتنازالت املتبادلة بداًل من 
الفر�س اأحادي اجلانب لوجهات نظر اأحد الطرفني وم�ساحله. واأما الدميقراطية كنظام حكم فهي اإطار للحوار 

املنظم وامل�ستمر.

ت�سدى وا�سعو هذا الدليل اخلا�س باحلوار الدميقراطي ملهمة �سعبة، ولكن �سرورية، اأال وهي جمع اأكب كم من 
املعرفة املقارنة امل�ستقاة من جمال حل ال�سراعات، وترجمتها اإىل مفاهيم وا�سحة وخيارات عملية تهدف الإفادة 
القائمني على تي�سري احلوارات. ويعمل هذا الدليل— الذي حظي برعاية وا�ستلهام خبة ثالث منظمات دولية 
وهي: املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ومنظمة الدول االأمريكية 
باالإ�سافة لوكالة تنمية تعاونية، وهي الوكالة الكندية للتنمية الدولية — على تقدمي اأفكار مفيدة يف ُنُهج ومفاهيم 
احلوار املعا�سرة، كما يوفر ملمار�سي احلوار جمموعات من اخليارات ب�ساأن كيفية ت�سميم عملية احلوار وبدئها 
العملية  املمار�سة  من  الدليل  يف  مة  املقدَّ املتعددة  اخليارات  وتنبع  وتقييمها.  ور�سدها  وتنفيذها  اإليها  والدعوة 

ودرا�سات احلالة املقدمة... كما يو�سح الدليل كيفية تطبيق هذه اخليارات على اأر�س الواقع.



ويجري احلوار يف ظروف عديدة وعلى م�ستويات خمتلفة ويف مو�سوعات كثرية. وقد ترتاوح ق�سايا احلوار من 
االأمن الدويل اأو الوطني اإىل حقوق االإن�سان، ومن تغري املناخ اإىل فريو�س نق�س املناعة الب�سرية/مر�س االإيدز، 
ومن التنمية االقت�سادية اإىل اإدارة املوارد املائية. واأما اجلهات الفاعلة واأ�سحاب العالقة وامل�سالح، فمن بينهم 

احلكومات واالأحزاب ال�سيا�سية والزعماء التقليديون واملواطنون العاديون.

ويدرك من اكت�سب بع�س اخلبة يف جمال تي�سري عمليات احلوار اأهمية املعرفة املحلية متام االإدراك. فالدرو�س 
امل�ستفادة من اأحد البلدان ال ي�سهل اأبدًا نقلها اإىل بلد اآخر؛ الأن احلوار ن�ساط ب�سري �سديد احل�سا�سية لالحتياجات 
يعنى  فاحلوار  الذاكرة اجلماعية.  وتعقيدات  الدقيقة  اللغوية  والفوارق  املحلي  الواقع  يحددها  التي  واالأولويات 

دائمًا باحتياجات واأولويات اأ�سخا�س حقيقيني يف اأو�ساع حقيقية. 

اأن  ينبغي  قيرّم  االأوىل"، وهذا در�س  الطلقة  بعد  قتالية ال ت�سمد  "اأف�سل خطة  اأن  الع�سكرية  االأو�ساط  يقال يف 
متاحة  معلومات  اأف�سل  اإىل  بدقة  م�ستندة  تفاو�س  خطة  فاأف�سل  ال�سراعات.  اأو�ساع  مع  التعامل  عند  نتذكره 
�سيكون عليها رغم ذلك اجتياز اختبار الواقع على االأر�س. عندما بداأُت حماولة التو�سط الإنهاء احلرب االأهلية 
يف لبنان، ذهبت اإىل هناك بقرار من اجلامعة العربية يق�سي بن�سر قوة من املراقبني الع�سكريني ملراقبة وقف 
اإطالق النار الذي قالت الف�سائل اللبنانية اإنها �ستحرتمه. وبعد و�سويل اإىل بريوت بقليل ات�سح يل اأن قوة ت�سم 
300 مراقب لن تقدم عونًا كبريًا، بل ميكنها يف احلقيقة تعقيد املوقف. ونظرًا الأنه مل يكن ممكنًا بب�ساطة جتاهل 
اجتاهًا  عملنا  اتخذ  ثم  موؤقتًا"،  اإرجائه  اإىل  يحتاج  "تنفيذه  اإن  قلنا  فقد  مهمتنا،  يف  اإليه  ن�ستند  الذي  القرار 

خمتلفًا متامًا تتوج باإتفاق الطائف ونهاية احلرب االأهلية.

هذا ما اأ�سميه اأحيانًا "املالحة بالنظر"، وهو ال يعني عدم احلاجة اإىل تخطيط اأو حت�سري. فاحلرب االأهلية يف 
لبنان كانت م�ستعلة منذ اأكرث من 15 )والبع�س يقول 17( �سنة، وال ميكن للمرء اأن يحاول امل�ساعدة على اإنهاء 
مثل هذه امل�سكلة ال�سعبة دون فهم تام للموقف. كما ال ميكن اأن يحط املرء يف بريوت دون ب�سع اأفكار معينة حول 
كيفية التعامل مع املهمة. لكن بغ�س النظر عن مدى ا�ستعداد املرء )بظنرّه( وبغ�س النظر عن طول الفرتة التي 
ق�ساها املرء يف االإعداد للمهمة وجودة هذا االإعداد وبغ�س النظر عن عدد القرارات - امللزمة اأو غري امللزمة - 
التي ت�ساند اجلهود املبذولة، من املهم اأن ُيبقي املرء عينيه واأذنيه مفتوحة يف كل حني واأن يكون جاهزًا للتكيف 
مع احلقائق القا�سية على االأر�س. وبعبارة اأخرى، اأقول ا�سرع يف مهمتك باأكب عدد ممكن من االأدوات، فتزود 
بجميع اخلرائط التي تطالها يداك وادر�س م�سارك بدقة، لكن اإذا راأيت عقبات غري مبيرّنة على خرائطك، فال 

تثق يف خريطتك فح�سب وال تتجاهل ما تراه بعينيك. 

االنخراط يف  �سنوات من  باملمار�سة حيث منحتهم  تي�سري احلوار  ري احلوار" من جيلي فن  "ُمي�سِّ تعلم معظم 
م�سرتكة  اأجندة  بناء  والبدء يف  املفاو�سات  طاولة  على  باجللو�س  املت�سارعة" واإقناعها  "االأطراف  بني  اجلمع 
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خطوة بخطوة خبًة عميقة تعمل كاأداة موثوقة. ولكن احلوار علم ميكن تعلم قواعده االأ�سا�سية ودرو�سه وتبادلها 
على نطاق وا�سع. وميكن اخت�سار عملية التعلم اإذا بقينا مدركني متامًا اأنه ال توجد مناذج عامة تنا�سب اجلميع 
واأن احلوار يجب ت�سميمه ح�سب كل �سياق وطني وثقايف معني بحيث يكون ملكًا �سرفًا للم�ستفيدين النهائيني 

املفرت�سني. 

امل�ستفادة  الدرو�س  مع  املت�سق متامًا  التطبيق  وحتى  الواقعية،  احلوار  عملية  بناجت  التنبوؤ  اأن ميكن  النادر  ومن 
ينبغي اأال يعتب �سمانًا للنجاح، وهذا هو حال جميع العمليات ال�سيا�سية التي ت�سم جهات فاعلة متعددة وحتدث 
يلتزم  ناحية  من  فهو  هائلة.  �سيا�سية  عملية  احلوار  اأن  والواقع  التطور.  و�سريعة  اجلوانب  متعددة  �سياقات  يف 
ملمو�سة.  و�سيا�سية  اجتماعية  ومظامل  ملطالب  ا�ستجابات  على  احل�سول  طلب  وهو  وغر�سه  الواقعة  باحلقائق 

ولكنه من ناحية اأخرى يتاأثر بكيمياء العالقات االإن�سانية وهي كيمياء دقيقة ومراوغة.

غالبًا  ال�سورة  ف  حتررّ التي  االإن�سانية  والعالقات  املتاأ�سلة(  )املظامل  الكامنة  ال�سيا�سية  الق�سايا  فهم  ويعد 
وت�سوهها )واإن كانت قد حتمل اأي�سًا طاقات اإيجابية غري معروفة عندما ي�سمح لها بالظهور( اأمرًا بالغ االأهمية 

خللق "الو�سع احلواري" الذي يحفز التقدم ويتيح �سد الفجوة. 

ري احلوار على اإيجاد املزيج املنا�سب من املكونات الإجراء حوار  واأنا اأعتقد جازمًا اأن هذا الدليل �سي�ساعد ُمي�سِّ
ناجح. 

 الأخ�سر الإبراهيمي
امل�ست�سار ال�سابق لالأمني العام لالأمم املتحدة
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تقدمي

كمال درفيت�س 
مدير اداري

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

روبرت غرينهيل
الرئي�س

الوكالة الكندية للتنمية الدولية

فيدار هيلجي�سني
 اأمني عام

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 جوزيه ميغويل اإن�سولزا
اأمني عام

منظمة الدول االأمريكية

منع  اأو  الدميقراطي  تعميق احلكم  اأو  لالألفية  االإمنائية  االأهداف  العاملية احلالية، كتحقيق  التحديات  تعقيد  اإن 
ال�سراعات العنيفة اأو الت�سدي لالإرهاب، هي مبثابة تذكري وا�سح باعتمادنا املتزايد على بع�سنا البع�س. فمعاجلة 
هذا الواقع تتطلب - اأكرث من اأي وقت م�سى - حلواًل ال تكتفي بعالج االأعرا�س بل تتعامل مع االأ�سباب اجلذرية 
اأي�سًا. وتتطلب معاجلة االأ�سباب اجلذرية اإ�سراَك املوؤ�س�سات املحلية والوطنية والدولية املكلفة باإدارة اخلالفات 
يف امل�سالح اأو الطموحات اأو الروؤى الكونية، والعمَل على جودة التفاعل االإن�ساين الذي ي�ستند عليه اأداء وظائفها. 

اإن اأحد اجلوانب اجلوهرية لهذا العمل يعني ت�سجيع وتي�سري واإ�سراك اجلهات الفاعلة املنخرطة يف عمليات احلوار 
متعددة اأ�سحاب امل�سالح. فاحلوار، كما يتبني من واقع خبتنا، ي�سمح بتك�سف واقع جديد وحلول مبتكرة عند 

ا�ستخدامه يف ال�سياق ال�سحيح وباالأ�ساليب املنا�سبة. 

اإن احلوار بالن�سبة ملنظماتنا لي�س جمرد اأداة لبلوغ اأهدافنا، بل يحتل �سميم قيمنا التي حتافظ على ا�ستمرارية 
اأعمالنا، كاحرتام حقوق االإن�سان وامل�ساواة والتنوع واحلل ال�سلمي لل�سراعات. وهو اأي�سًا الو�سيلة التي ننخرط من 

خاللها مع �سركائنا واأ�سحاب العالقة وامل�سلحة يف اأن�سطتنا. 

وعليه فاإنه ملن دواعي �سرورنا اأن نقدم هذا الدليل كم�ساهمة يف نظرية احلوار وممار�سته، على نحو يبز التزامنا 
بت�سجيع احلوار الدميقراطي وتقديرنا لقيمة تبادل املعرفة واخلبات عب جميع املناطق واملمار�سات واملوؤ�س�سات. 

ان الهدف الرئي�س لهذا الدليل هو بيان كيفية عمل احلوار وكيف ميكنه اإحداث اختالف يف ال�سعي اإىل حتقيق 
ال�سالم والتنمية واحلكم الدميقراطي. 

ولتحقيق هذا الهدف، فاإن الدليل يقدم خيارات واأ�ساليب لتنفيذ عملية حوار ناجحة، ويحلل الدرو�س امل�ستفادة 
وا�سعة  جمموعة  على  بناء  وخيارات  تو�سيات  للممار�سني  يقدم  كما  واملمار�سة.  النظرية  بني  الفجوة  لت�سييق 
العناية  يتوقف على مدى  واأن جناحه  داء  لكل  دواًء  لي�س  اأن احلوار  اأي�سًا على  الدليل  من اخلبات، كما يظهر 

بالتح�سريات واالأ�ستعدادات اجليدة.  

كما ميكن اأي�سًا النظر اإىل هذه امل�ساهمة امل�سرتكة االأوىل ملنظماتنا االأربع مبثابة خارطة طريق للعمل امل�ستقبلي اإذ 
ما زال اأمامنا الكثري لتح�سني وتطوير جمال هذه اخلبة. وناأمل اأن يكون هذا الدليل فر�سة للكثري من املوؤ�س�سات 

واملمار�سني لتاأمل ممار�ستهم وموا�سلة حت�سينها. 

اإننا نرى هذا الدليل كخطوة اأوىل نحو مزيد من التعاون يف املقر الرئي�سي وعلى االأ�سعدة امليدانية. ونحن ن�سكر 
املوؤلفني وهيئة التحرير على تفانيهم، ونعرب عن امتناننا للم�ساهمات التي قدمها عدد كبري جدًا من املمار�سني 

واملوؤ�س�سات والتي ما كان لهذا الدليل اأن يخرج اإىل النور من دونها.  
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مقدمة



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 1

الغر�ض من الدليل
ي�ستند اجلهد التعاوين للموؤ�س�سات االأربع الراعية لهذا الدليل وهي )الوكالة الكندية للتنمية الدولية، واملوؤ�س�سة 
الدولية للدميقراطية واالنتخابات، ومنظمة الدول االأمريكية، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي( اإىل وعي م�سرتك 
الب�سرية واحلكم الدميقراطي.  اأن تلعبه عمليات احلوار يف ت�سجيع ال�سالم والتنمية  الأهمية الدور الذي ميكن 
لتجميع  وتنظيم عمليات احلوار1  ت�سجيع  اأخرى منخرطة يف  و13 منظمة  املوؤ�س�سات  اجتمعت هذه  ويف 2003، 
الدرو�س العديدة امل�ستفادة من واقع جتربتها اجلماعية وا�ستخال�س اأف�سل املمار�سات وتقدمي بع�س االإر�سادات 
واخليارات للممار�سني، وذلك بهدف التو�سل اإىل اأداة منهجية ي�سرية اال�ستخدام ت�ساعد املوؤ�س�سات وممار�سي 

احلوار االآخرين على تنفيذ عملهم بطريقة اأكرث منهجية.

وقد تبنت هذه الطائفة من املوؤ�س�سات م�سطلح "احلوار الدميقراطي"، امل�ستخدم من قبل يف اأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي، للتاأكيد على اأهمية احلوار لتعزيز املوؤ�س�سات الدميقراطية وعلى الطريقة الدميقراطية 
التي يعمل بها احلوار، وذلك باإ�سراك جمموعة وا�سعة من اجلهات الفاعلة املجتمعية يف حمادثات تف�سي اإىل 
تغيري اإيجابي. وقد برز فهم وا�سع وهو اأن احلوار الدميقراطي يتاألف من عمليات �ساملة للجميع تت�سم باالنفتاح 
منع  اأو  االآراء  توافق يف  لتحقيق  ا�ستخدامه  املتغرية، وميكن  ال�سياقات  مع  للتكيف  الكافية  واملرونة  واال�ستدامة 
اأنه مكمل ولي�س عو�سًا عن املوؤ�س�سات الدميقراطية مثل املجال�س الت�سريعية واالأحزاب  اأي  ن�سوب ال�سراعات، 

ال�سيا�سية واالأجهزة احلكومية.

الرتكيز على املمار�سني
ممار�سي   هم  البداية  منذ  الدليل  لهذا  امل�ستهدف  اجلمهور  ك��ان 
يف  انخراطهم  يحتمل  الذين  اأو  املنخرطني  االأ�سخا�س  اأي  احل��وار، 
تنظيم عمل احلوار اأو تي�سريه اأو ت�سجيعه يف موؤ�س�ساتهم وجمتمعاتهم، 

والذين ميكن ت�سنيفهم اإىل ثالث فئات عري�سة. 

مقدمة

ممار�سو احلوار هم اأ�سخا�س 
منخرطون يف عمل حواري اأو يحتمل 
انخراطهم فيه، فينظمونه ويي�سرونه 

وي�سجعونه يف موؤ�س�ساتهم وجمتمعاتهم.
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التي  للتحديات  الت�سدي  جتاه  ر�سمية  مب�سوؤولية  ي�سطلعون  الذين  االأ�سخا�س  وهم  القرارات.  متخذو  	•

تواجه املجتمع على م�ستويات متعددة حملية ووطنية واإقليمية وعاملية. ويعتبون مبثابة ممار�سي حوار عند 
الدميقراطي  احلوار  مبداأ  اأهمية  من  الرغم  وعلى  امل�سوؤوليات.  بهذه  للوفاء  كو�سيلة  احلوار  ا�ستخدامهم 
القائل باأن التحديات املجتمعية ملك اجلميع واجلميع م�سوؤولني عن الت�سدي لها، فمن املفيد االعرتاف باأن 

لهوؤالء املمار�سني غالبًا دورًا خا�سًا ومهمًا يلعبونه يف عمليات احلوار وحم�سالتها.

احلوار. وهم االأ�سخا�س الذين ي�سجعون ا�ستخدام احلوار ك�سبيل للت�سدي للتحديات املجتمعية  م�سجعو  	•
لي�س من مواقع امل�سوؤولية الر�سمية بل كاأطراف معنية لها م�سلحة يف املح�سالت. ويف ال�سياقات الوطنية 
جند كثريًا منهم يعملون يف منظمات حكومية دولية متثل املجتمع الدويل مثل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
ومنظمة الدول االأمريكية واملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، اأو جندهم يف اأي من القطاعني غري 
احلكوميني - قطاع االأعمال اأو املجتمع املدين. ويف املجتمع املدين ميكن اأن ينخرط النا�س يف جمموعة كبرية 
من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية غري الربحية التي تت�سدى للتحديات املجتمعية من منظور 

اجتماعي ولي�س من املنظورين االقت�سادي اأو ال�سيا�سي.

العمليات. وهم االأ�سخا�س الذين يجلبون خبة فنية من تخ�س�سات متنوعة مل�ساندة مبادرات  خرباء  	•
احلوار، وجتدهم يف كثري من االأحوال قد كر�سوا حياتهم املهنية لت�سجيع ا�ستخدام احلوار.

حمتواه.  و�سع  يف  ممار�سني  الإ�سراك  كبرية  جهودًا  الدليل،  هذا  يف  ال�سركاء  بذل  فقد   ، املفهوم  هذا  وبحكم 
التابع لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي 4  الكاريبي  البحر  االإقليمي الأمريكا الالتينية ومنطقة  فقد عقد املكتب 
حلقات عمل للممار�سني بني عامي 2000 و2003 كجزء من مبادرته اخلا�سة بو�سع "برامج عمل منهجية" للعمل 
م بع�سها مب�ساركة جهات اأخرى، وقد اأثرت حم�سالت حلقات العمل االأخرى يف كل املوؤ�س�سات هذا  احلواري، ُنظرّ
الدليل اأي�سًا. كما �ساغ اأع�ساء جمتمع العاملني يف املوؤ�س�سات، حاالت من امليدان با�ستخدام تن�سيق م�سرتك مبا 
ي�سمح باإجراء املقارنات. عالوة على ذلك، فقد عقدت املوؤ�س�سات الراعية لهذا الدليل حلقتي عمل للممار�سني 
من اأجل املناق�سة املتعمقة واإبداء املالحظات التقييمية يف خمتلف مراحل و�سعه، وقد عملت كل هذه اجلهود على 
اإنارة واإر�ساد عمل فريق املوؤلفني. وثمة جمموعة اأ�سغر من املمار�سني قامت مبراجعة م�سودة كاملة للدليل واأدلوا 
بتعليقاتهم، كما اأ�سرفت هيئة حترير موؤلفة من اأع�ساء من املوؤ�س�سات الراعية االأربع على عمل الفريق. وباإيجاز، 
فاإنه ميكن القول، اأن هذا الدليل هو مبثابة جهد جمتمعي عري�س القاعدة يدل على االلتزام اجلماعي باحلوار 

الدميقراطي من جانب املوؤ�س�سات العاملة يف هذا امليدان. 
 

كيفية ا�ستخدام الدليل
لقد ُبذلت جهود كبرية لبناء هذا الدليل على اأ�سا�س متني من خبة االأفراد واملوؤ�س�سات املنخرطني يف العمل احلواري؛ 
الأن هذا هو مكمن املعرفة ذات ال�سلة، خالفًا حلقل اأكرث ن�سجًا كالتفاو�س والذي ميكن درا�سته با�ستخدام مناهج 
عملت على و�سعها و�سعها موؤ�س�سات تعليمية عريقة. فممار�سة احلوار ما زالت تفتقر اإىل تعريف م�سرتك وا�سع 
اأمثلة احلاالت  النطاق، وجمموعة من املفاهيم االإر�سادية وامل�سطلحات واملعايري املقبولة عمومًا، بل ور�سيد من 

املعرتف بها والتي ميكنها توفري نقطة مرجعية م�سرتكة الأغرا�س و�سع خ�سائ�س اأ�سا�سية مليدان ممار�سة وطيد.
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وعلى الرغم من هذه االإ�سكاالت، تعتقد املوؤ�س�سات الراعية ب�سرورة 
على  ت�ساعد  عملية  اأداة  الدليل  هذا  اأن  وترى  قدمًا،  العمل  م�سيرّ 
ا�ستخدام  يوؤيد  كطرٍح  الدليل  ه��ذا  م  نقدرّ ال  ونحن  ذل��ك.  تي�سري 
التفكري  به  ي�ستنري  بل كمورد  االأخرى  واالأدوات  النُّهج  احلوار دون 
تغيري مرغوب وميكنه  اإحداث  اأو  مل�سكلة معينة  الت�سدي  كيفية  يف 
تاأييد احلكم على الظروف واالأوقات التي يكون فيها احلوار نهجًا 
فاإن  احل��وار،  ا�ستخدام  يحبرّذ  احلكم  ذلك  كان  وحيثما  مالئمًا.2 
الذين  املمار�سني  وحكمة  بخبة  و�سل  حلقة  توفري  ميكنه  الدليل 
الراعية  املوؤ�س�سات  فاإن  وعليه،  قبل.  من  ال��درب  هذا  على  �ساروا 
ينهل  امليدان ومرجع  لهذا  ا�ستعرا�س  الدليل مبثابة  اأن يكون  تاأمل 

منه املمار�سون وي�ستلهمون منه وي�سرت�سدون به للو�سول اإىل موارد اإ�سافية حول مو�سوعات معينة. 

الباب الأول: الإطار النظري يعر�س لبع�س االأ�سئلة االأ�سا�سية حول احلوار الدميقراطي: ملاذا نحتاج اإليه؟ 
منظور  من  االأوىل  بالدرجة  االأ�سئلة  هذه  نتناول  ونحن  االإيجابي؟  التغيري  يف  ي�ساهم  وكيف  بال�سبط؟  هو  وما 
نقرتح  كما  ال�سياقات،  من  كبرية  ت�سكيلة  اإىل خباتهم يف  وبالرجوع  احلواري  العمل  املنخرطني يف  املمار�سني 

قراءات اإ�سافية وم�سادر للمعلومات حول مفاهيم واأمثلة حلاالت معينة.

ورمبا يجد القراء من ممار�سي احلوار اأ�سحاب اخلبة اأو املتمر�سني يف عمل مياثل احلوار يف جوهره واإن كان ال 
ي�سمى "حوارًا"، اأن هذا الق�سم يقدم جمرد �سئ قد فكروا فيه من قبل اأو فهموه اأو �سرحوه لالآخرين ب�ساأن عملهم 
يف هذا احلقل النا�سئ، ولكن رمبا يكون من املفيد اأن تقراأ ما يقوله االآخرون وتتعرف على اأفكار ونطاقات خبة 
اأو�سع. واأما القراء من غري ذوي اخلبة يف العمل احلواري، ف�سيجدون هذا الق�سم اأهم كثريا على االرجح كمدخل 
ن القراء جميعًا من اأن يعبوا  لهذا املو�سوع. وناأمل اأن يوفر الدليل مفاهيم جلية م�ستمدة من خبة عميقة متكرّ

الأنف�سهم ولالآخرين عن م�سمون هذا العمل وما يجعله مفيدًا.

يقول:  الذي  املرتقب  احلوار  الباب ممار�س  هذا  يخاطب  التطبيق  املفاهيم مو�سع  الثاين: و�سع  الباب 
م اأن احلوار رمبا يكون اأداة مفيدة يف موقفي ... فماذا بعد؟". اأما  "اأتفهرّ
يقرتح  رمبا  الدليل  من  الق�سم  هذا  فاإن  خبة،  االأكرث  للممار�س  بالن�سبة 
اأو�سع من  اإر�سادات اإىل نطاق  بع�س الطرق املختلفة لفعل االأ�سياء ويقدم 
النُّهج واالأدوات، اأو رمبا يوفر بب�ساطة نوعًا من التاأكيد واالت�سال باالآخرين 
ممن يعملون عماًل مماثاًل؛ نظرًا الأنه مبني بقوة على ممار�سة جمموعة 

متنوعة من االأ�سخا�س العاملني يف جمموعة كبرية من ال�سياقات.

تتبع ف�سول الباب الثاين خطوات مبادرِة حواٍر تتك�سف حلقاتها، بدءًا من املحادثات االأوىل حول احلاجة اإىل احلوار 
واإمكانية اإقامة احلوار ومرورًا بت�سميم عملية حوار وتنفيذها وانتهاًء بتقييم املح�سالت. وتقدم يف كل خطوة عر�سًا 
عامًا على املهمة املطروحة وتقرتح اإجراءات معينة التخاذها من اأجل الت�سدي للق�سايا والتحديات التي يحتمل 

ي�سعى هذا الدليل اإىل توفري:
م�سدر للتفكري يف كيفية الت�سدي مل�سكلة  	•

معينة اأو اإحداث تغيري من�سود
عر�س عام ملو�سوع احلوار الدميقراطي 	•
مقايي�س للحكم على املواقف واالأوقات  	•

التي يكون فيها احلوار نهجًا مالئمًا
حلقة و�سل بخبة وحكمة املمار�سني  	•

الذين �ساروا على هذا الدرب من قبل
عمل مرجعي ميكن اأن يجد فيه  	•

املمار�سون اإلهامًا واإر�سادًا ودالئل على 
موارد اإ�سافية حول مو�سوعات معينة.

ن�ستخدم هذا الرمز لتنبيه القارئ 
اإىل م�سادر ذات عالقة ميكنها تي�سري 
الربط بني املفاهيم النظرية والتطبيق 

العملي اأو بني خمتلف اخلطوات يف 
عملية حوار جارية. 
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اأن تن�ساأ. وتوفر جتارب املمار�سني الكثريين الذين �ساركوا 
يف حلقات عمل هذا الدليل و�ساهموا بدرا�سات حالة مكتوبة 
 فاإنها توفر �سورًا اإي�ساحية ملمو�سة. اأما القراءة االإ�سافية 
الأدوات  �سمواًل  اأك��رث  ا�ستك�سافًا  تي�سر  فاإنها  املقرتحة،   

ومناهج معينة. 

الباب الثالث: التطبيقات تقدم منظورًا خمتلفًا للعمل 
االأرك��ان،  متكاملة  ح��وار  مبادرات   3 بطرح  احلقل  هذا  يف 
منها حوار اإقليمي تنظمه منظمة الدول االأمريكية يف �سان 

ماتيو اإك�ستاتان يف غواتيماال، وحوار قطري برعاية برنامج 
للموؤ�س�سة  وم�سروع  موريتانيا،  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم 
يف  الدميقراطية  لبناء  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية 
اأن نعطي  الثالث كاملًة  وناأمل بتقدمي هذه احلاالت  نيبال. 
القراء �سعورا كامال مبا ت�ستمل عليه مبادرات احلوار واأمثلًة 
ملمو�سة تبنيرّ كيف ت�سكل ال�سياقاُت واالأهداُف املعينة النُّهَج 

واالأدوات امل�ستعملة. 

اأع�ساء جمتمع املمار�سني املوؤ�س�سيني واأتاحوها على  اأعدها  امللحق الأول يقدم جدواًل مقارنا لدرا�سات حالة 
االإنرتنت، ويوفر امللحق لكل حالة بيانا موجزًا بال�سياق والغر�س واملح�سالت الناجتة، كما ينقل اإح�سا�سًا بات�ساع 

نطاق العمل اجلاري تنفيذه يف هذا احلقل النا�سئ.

م�سادر  اإىل  اأ�سارات  ويت�سمن  املتاحة،  واالدوات  احلوار  لعمليات  موجزًا  عامًا  عر�سًا  يقدم  الثاين  امللحق 
معلومات اإ�سافية حول كيفية ا�ستخدامها. 

ن�ستخدم مناطق مظللة مطبوعة بحروف مائلة 
هكذا عندما نقتب�س عبارات مهمة من الن�س الإبراز 

اأهميتها.

 ون�ستخدم مناطق مظللة مطبوعة بحروف �سوداء 
هكذا لتقدمي موارد اإ�سافية مثل اقرتاحات 

للقراءة الإ�سافية واأمثلة من العمل امليداين.

احلكمة امل�ستقاة من قلب امليدان
ن�ستخدم مناطق مظللة مطبوعة

بحروف بي�ساء هكذا لعر�س اأفكار
واأمثلة واقرتاحات م�ستمدة من مقابالت

املمار�سني وتعليقاتهم على احلاالت
وحلقات عمل التعلم ال�ست التي عقدت

حت�سريًا لهذا الدليل.
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1 اإطار املفاهيم

الف�سل 1.1: مقدمة

الف�سل 1.2: احلاجة اإىل احلوار

الف�سل 1.3: تعريف احلوار

الف�سل 1.4: كيف ي�ساهم احلوار يف التغيري

الباب الأول:
الباب الأول:
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يف �سهر اأيلول / �سبتمب عام 2004، التقت ثماين جمموعات �سغرية من ال�سباب الزمبابويني لل�سروع 
يف عملية حوار،3 وكان هدف منظمي العملية هو التفكري يف كيفية تقلي�س م�ساركة ال�سباب يف العنف 
ال�سيا�سي. وكانت كل جمموعة من تلك املجموعات تنتمي اإىل واحدة من الدوائر االنتخابية يف مدينة 
هراري )التي كانت ت�سهد معظم اأحداث العنف(، وكان هناك �سبه توازن يف ح�سور الذكور واالناث 
من اأع�ساء تلك املجموعات التي ا�ستملت على منظمات ال�سباب الرئي�سية - �سيا�سية ودينية وترفيهية 
املجموعات  تلك  بهم يف  قادة معرتفًا  امل�ساركني  وكان جميع   .- وفنون( وجماعات طالبية  )ريا�سة 

وميثلون فيما بينهم طيفًا وا�سعًا من الروؤى ال�سيا�سية. 

بداأت العملية بجل�سات توجيهية اختار فيها امل�ساركون مو�سوعني من قائمة من املو�سوعات املحتملة 
للنقا�س وهي )البطالة، وفريو�س نق�س املناعة الب�سرية/مر�س االإيدز، ودور ال�سباب يف بناء االأمة، 
�سي�ستخدمونها  التي  االأ�سا�سية  القواعد  وو�سعوا  العامة(  اخلدمات  وتقدمي  ال�سيا�سي،  والت�سامح 
اأن تت�سم فيها حمادثاتهم باالنفتاح. وتلت هذه اجلل�سات معتكفاٌت  ل�سمان خلق بيئة حمايدة ميكن 
واأن�سطة لبناء الفرق  "متهيدية" مدتها يومان عقدت خارج املدينة وا�ستملت على فعاليات ترويحية 
�سهرية  اجتماعات  عقد  يف  جمموعة  كل  ا�ستمرت  االنطالقة،  وعقب  للق�سايا.  مناق�سة  عن  ف�ساًل 
ت�ستمر ن�سف يوم يف اأحد االأماكن مبجتمعها املحلي. وكان لكل جماعة فريق روؤ�ساء جل�سات )اختري 
واحد من بني ال�سباب امل�ساركني و�سخ�س اآخر من نا�سطي منظمة جمتمع مدين حملية( تلقيا تدريبًا 

وتوجيهًا ب�سورة متوا�سلة حول كيفية تنظيم احلوار وتي�سريه.

ومن بني الق�سايا املطروحة كانت ق�سيتا البطالة وفريو�س نق�س املناعة الب�سرية/مر�س االأيدز هما 
اختيار ثالث جمموعات على  وقع  فيما  املو�سوعني،  اأحد  اختارت كل جمموعة  اإحلاحًا: حيث  االأ�سد 
كال املو�سوعني املقرتحني كمحورين للمناق�سة. ويف املحادثات االأولية، حتدث امل�ساركون عن الق�سايا 
باحرتا�س وب�سكل �سطحي، حر�سًا منهم على عدم الك�سف عن انتماءاتهم اأو اآرائهم ال�سيا�سية وعدم 
التعامل مبا�سرة مع ق�سايا اجتماعية �سعبة مثل فريو�س نق�س املناعة الب�سرية/مر�س االإيدز. لكن 

الف�سل 1.1: مقدمة
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انفتاحًا ويقيمون عالقات تتجاوز اختالفاتهم. ويف  اأكرث  ا�ستمرار احلوار، بداأوا يتحدثون ب�سكل  مع 
اإحدى املجموعات وبعد اأن اأعرب امل�ساركون عن خوفهم امل�سرتك من خ�سوعهم لفح�س فريو�س نق�س 
املناعة الب�سرية/مر�س االأيدز، وافق جميعهم على اخل�سوع للفح�س قبل االجتماع ال�سهري التايل. 
العمل  فر�س  غياب  ا�ستمرار  من  ال�سب  بنفاد  امل�سرتك  �سعورها  وجهت  اأخرى  هناك جماعة  وكان 
اإىل تنظيم م�سروع بحثي لدرا�سة تاأثري البطالة على خمتلف �سرائح جمتمعها املحلي. ويف جمموعة  
االآمن"  "احليز  يتالقون اجتماعيًا خارج  ال�سيا�سي  الطيف  األوان  امل�ساركون من خمتلف  بداأ  اأخرى، 

لعملية احلوار.

يف  البملانية  االنتخابات  اق��رتاب  مع  مت�ساعدة  �سيا�سية  مواجهة  خ�سم  يف  ه��ذا  كل  ح��دث  وق��د 
مكثفة  حملة  اأدت  عندما   2005 عام  حزيران/يونيو  حتى  احل��وارات  وا�ستمرت   .2005 عام  اأوائ��ل 
اإىل  ه��راري  يف  الر�سمية  غري  االإ�سكان  وم�سروعات  الر�سمي  غري  االأع��م��ال  قطاع  على  لل�سرطة 
حدوث  من  املخاوف  من  الرغم  وعلى  الع�سيبة،  االأوق���ات  ه��ذه  وخ��الل  االأ�سخا�س.  اآالف  ت�سريد 
العملية. اإ�ستمرارية  على  واأبقوا  بع�سًا  بع�سهم  احل��وار  جمموعات  اأع�ساء  �ساند  انتقامية،   اأعمال 

ا�ستقرارًا  اثنتان من تلك املجموعات ب�سبب ال�سغوط، ا�ستوعبت املجموعات االأ�سد   وعندما انحلت 
اأع�ساء كلتا املجموعتني املنحلتني. 

وقد اكت�سب ال�سباب من خالل هذه العملية فهمًا اأو�سح للق�سايا جراء تبادل املعلومات مع اأقرانهم، 
مما منحهم اإح�سا�سًا مبزيد من ال�سيطرة على اختياراتهم. كما اأدركوا باالإ�سافة اإىل ذلك اإمكانية 
اختالفهم حتى لو كان حادا، دون اأن ي�سبحوا اأعداء ودون اللجوء اإىل العنف. ووفقًا ملدرب احلوار 
وامل�سوؤول عن تقييم هذا امل�سروع، فقد "�ساروا يلعبون دورًا اأقوى واأو�سح واأكرث م�سوؤولية يف املجموعات 
التي ينتمون اإليها ... مما اأتاح جمااًل اأكب للت�سامح، وُنُهجًا اأكرث توافقًا الإدارة ال�سراع، ومزيدًا من 
جماالت  على  احل��وار  يف  تعلموها  التي  ال�سراع  اإدارة  مهارات  طبقوا  كما  اجلن�سني".  بني  امل�ساواة 
اأعمال عنف. عالوة على  اأدى يف حالة واحدة على االأقل اإىل تفادي ن�سوب  عديدة يف حياتهم، مما 
ذلك، طورت املجموعات م�سروعات تعالج الق�سايا التي ناق�سوها بحيث يتمكنون من العمل �سويًا بعد 

اختتام عملية احلوار ذاتها. 

تبني هذه املبادرة لتمكني ال�سباب الزمبابوي بو�سوح اجلوانب الرئي�سية من خالل تغيري لعمليات احلوار الناجحة، 
حيث كان لها تاأثري اإيجابي على امل�سكلة املتعلقة مب�ساألة )انخراط ال�سباب يف العنف ال�سيا�سي( بتغيري املواقف 
وال�سلوكيات داخل جماعة متثل خمتلف اجلهات الفاعلة يف اآليات هذه امل�سكلة، فاأقام امل�ساركون عالقات جديدة 
بناًء على اأ�سا�س من االحرتام املتبادل والتفاهم واالعرتاف باأن هناك ق�سايا وهموم م�سرتكة توحدهم على الرغم 
م�سكالتهم"  جتاه  بامل�سوؤولية  "ي�سعرون  وب��داأوا  وعداء.  باأرتياب  البع�س  بع�سهم  اىل  ونظرهم  اإختالفاتهم  من 
على امل�ستوى الفردي وم�ستوى املجموعة على حد �سواء. وقد �ساعدتهم املهارات التي تعلموها يف عملية احلوار 
امل�سكالت.  تلك  مع  التعامل  يف  اأكب  مب�سوؤولية  اال�سطالع  على  احلوار  جمموعات  يف  اأقاموها  التي  والعالقات 
ويف نهاية املبادرة كان هناك �سبب قوي لالعتقاد باأن لهذه التغيريات تاأثريًا م�ستدامًا، لي�س على م�سكلة العنف 

ال�سيا�سي املعينة فح�سب بل على نطاق عري�س من الق�سايا التي تواجه اأولئك ال�سباب يف زمبابوي ككل.
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اإن هذه املح�سالت الهامة، القوية والواعدة، ف�ساًل عن طبيعة احلوار القائمة على امل�ساركة، هي التي جتعل هذا 
النهج رائقًا وجذابًا للموؤ�س�سات الراعية لهذا الدليل واآخرين كثريين ممن ي�ستخدمون احلوار وي�سجعونه كو�سيلة 
للت�سدي لتحديات املجتمع العاملي بوجه عام والبلدان النامية بوجه خا�س. ففي ال�15 �سنة تقريبًا التي مرت على 
نهاية احلرب الباردة، زادت اإمكانية مثل هذه النُّهج كما زادت احلاجة اإليها والطلب عليها زيادة كبرية. واأعطت 
جنوب اأفريقيا وبولندا واجلمهورية الت�سيكية و�سيلي اأمثلة على االنتقال الناجح من اأنظمة احلكم املت�سلطة اإىل 
اأنظمة احلكم الدميقراطية. كما اأر�ست البو�سنة وغواتيماال واإيرلندا ال�سمالية االأ�س�س مل�ستقبل �سلمي بعد �سنوات 
واملثرية  ال�سعبة  الق�سايا  مع  التعامل  اإمكانية  يف  واالأمل  االإلهام  التجارب  هذه  ومتنحنا  العنيف.  ال�سراع  من 

لالإنق�سام دون اللجوء اإىل القوة.

النا�س  جميع  حقوق  تعزيز  على  لتعمل  الب�سرية  والتنمية  االإن�سان  حقوق  مفاهيم  برزت  الدويل،  ال�سعيد  وعلى 
�سنع  يف  وامل�����س��ارك��ة  ���س��الم  يف  العي�س  يف  املعنوية 
مو�سوع  ويف  حياتهم.  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  ال��ق��رارات 
التنمية االقت�سادية على �سبيل املثال، نا�سر اخلبري 
�سني  اأمارتيا  نوبل  جائزة  على  احلائز  االقت�سادي 
امل�سري  وت��ق��ري��ر  امل�����س��ارك��ة  تو�سيع  ���س��رورة  ب��ق��وة 
للت�سدي  فعالية  االأع��ظ��م  الو�سيلة  باعتبارهما 
للم�سكالت مثل م�سكلة الفقر امل�ستمرة. حيث يقول: 
يتعلق  ما  وخ�سو�سًا  واملدنية،  ال�سيا�سية  "احلقوق 
والنقد  وامل��ن��اظ��رة  املناق�سة  ح��ري��ة  ب�سمان  منها 
واالختالف، تعتب م�سائل مركزية وجوهرية بالن�سبة 

لعمليات تبني اختيارات م�ستنرية ومدرو�سة".4

ويف هذا ال�سياق انتقل احلوار )بو�سفه عملية التقاء النا�س لبناء تفاهم م�سرتك وثقة متبادلة على نحو يتجاوز 
العاملون يف جماالت  بداأ  العام، حيث  املجال  اإىل  املحادثة(  اإيجابية من خالل  اختالفاتهم وخللق حم�سالت 
اإحالل ال�سالم وحقوق االإن�سان اأو ت�سجيع التنمية الب�سرية واالقت�سادية اأو تعزيز املوؤ�س�سات الدميقراطية، من 
اأ�سخا�س ومنظمات، يرون - على نحو متزايد - اأن احلوار يعتب مبثابة متمم عظيم القيمة لعمليات التفاو�س 
وتبعًا  منتخبني،  ممثلني  قبل  من  واحلكم  والت�سويت  ال�سيا�سية  االأح��زاب  بني  كالتناف�س  ال�سيا�سية  والعمليات 
اأكب  اإىل فهم  وازدادت معها احلاجة  بناء على ذلك  العامل  ازدادت عمليات احلوار اجلارية حول  لذلك، فقد 

ملاهية احلوار ومتى يكون مالئمًا وكيف يتم القيام به بفعالية. 

ويتناول هذا اجلزء من الدليل اأول �سوؤال من تلك االأ�سئلة وهو: ما هو "احلوار" بال�سبط كعملية ت�ستجيب للحاجة القائمة 
والفر�سة ال�سانحة مل�ساركة اأو�سع يف املجال العام، وهو ما ن�سميه احلوار الدميقراطي؟ ويف الف�سل 1.2، نتناول اأواًل ال�سوؤال 
تعريفًا  الف�سل 1.3  ويقدم  تلبيتها.  اإىل  ي�سعى ممار�سو احلوار  التي  "ملاذا احلوار؟" من حيث االحتياجات االجتماعية 
للحوار متاأ�ساًل يف فهم املمار�سني ويتخذ �سكل جمموعة من املبادئ احلاكمة. واأخريًا يو�سح الف�سل 1.4 كيف ي�ساهم 

احلوار، يف راأي املمار�سني، يف اإحداث التغيري على خمتلف االأ�سعدة املطلوبة ليكون له اأثر على االحتياجات املجتمعية.

للمزيد من الطالع
ثمة قدر كبري ومتناٍم من املوؤلفات واملراجع التي تتناول 

مو�سوع احلوار، مما يعك�س م�ستوى الن�ساط املتزايد يف هذا 
امليدان. وكمدخل لهذا العمل، هناك ثبت مراجع م�سروحة 

ت�سم 65 مطبوعة ذات �سلة باملمار�سة الواردة يف هذا 
الدليل ومتاحة حتت عنوان »وثائق احلوار الدميقراطي« 

مكتبة املطالعة والتعلم يف املوقع االإلكرتوين التايل: 
<http://www.
democraticdialoguenetwork.org>.
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لكل مبادرة حوار غر�سها اخلا�س بها والذي يكون م�سممًا ملالئمة م�سكلة اأو حاجة معينة، ولكن االنت�سار الذي 
املوؤ�س�سات الوطنية  �سهدته عمليات احلوار موؤخرًا وتبني احلوار وت�سجيعه كنهج من قبل جمموعة متنوعة من 
اأعلى م�ستوى بحيث تتجاوز خ�سو�سيات موقف معني وي�ستمل هذا امل�ستوى  والدولية يدل على اإح�سا�س بحاجة 
االأعلى على مكونني رئي�سيني، اأحدهما عجز يف اجلانب "الناعم" من الدميقراطية وهو ثقافة امل�ساركة والتعاون 
املطلوبة لتحقيق مرونة املجتمعات وا�ستدامة احلكومات الدميقراطية، واالآخر يتمثل يف وجود فجوة يف فعالية 
امل�سكالت  من  كثريا  اإن  حيث  الدميقراطية؛  للموؤ�س�سات  وم�ساندتهم  اجلمهور  ثقة  مدى  تقرر  التي  احلوكمة 

املجتمعية االأكرث اإحلاحًا ما زال دون ت�سدٍّ اإىل حد كبري.

احلاجة اإىل ثقافة دميقراطية
"االنتخابات ال تعادل الدميقراطية". هكذا كتب كارلو�س �سانتي�سو، امل�سوؤول ال�سابق للبامج يف املوؤ�س�سة الدولية 
بوركينا  الدميقراطية يف  للتنمية  املوؤ�س�سة  دعم  عام 2000 حول  واالنتخابات، يف حزيران/يونيو  للدميقراطية 
فا�سو ونيجرييا وغواتيماال ورومانيا واإندوني�سيا على مدى 4 �سنوات. حيث نوه �سانتي�سو بقوله" عندما بداأت بلدان 
كثرية يف التحول اإىل الدميقراطية فيما بعد احلرب الباردة، فقد كان من املفرت�س اأ�ساًل اأن اإجراء انتخابات 
حرة ونزيهة ن�سبيًا �سيوؤدي بطبيعته اإىل الظهور التدريجي للموؤ�س�سات الدميقراطية واالإر�ساء التدريجي لدعائم 
الثقافة الدميقراطية". ولكن الظروف يف بلدان كثرية متخ�ست عن الت�سليم باأن "عمليات اإر�ساء الدميقراطية 
تتبنى يف اأغلب االأحوال م�سارات ال ميكن التنبوؤ بها واأحيانًا ميكن الرجوع عنها يف بيئات �سيا�سية �سديدة التغري 
والتقلب". وهكذا تركز م�ساندة املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لعمليات احلوار على م�ساعدة النا�س 
�سكاًل  الدميقراطية  الدعائم  اإر�ساء  لتحدي  الت�سدي  على  الدميقراطي  النظام  دعم  اإىل  املتحولة  البلدان  يف 

وم�سمونًا.5

الف�سل 1.2: احلاجة اإىل احلوار



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 11

واملهارات  املواقف  بناء  اإىل  احلاجة  هذه  باآخر-  اأو  ب�سكل   - تبز  احل��وار  ت�سجع  التي  املوؤ�س�سات  معظم  اإن 
ق��درة  جمموعها  يف  ت�سكل  ال��ت��ي  واخل���بات  وامل��م��ار���س��ات 
جمتمعية من اأجل الدميقراطية. وت�ستخدم املوؤ�س�سات، كما 
يتبني من ا�ستعرا�س مبادرات احلوار يف امللحق االأول؛ منهج 
مع  تعمل  كما  املختلفة،  الق�سايا  من  عدد  ملعاجلة  احل��وار 
اأما  الفاعلة.  االجتماعية  اجلهات  من  متنوعة  جمموعة 
القا�سم امل�سرتك بني هذه االختالفات فهو التاأكيد على خلق 
فون  رويل  ي�سميه  عما  متيزها  حيث  من  دميقراطية  ثقافة 
الدولية  باملوؤ�س�سة  ال�سابق  البامج  مدير   - ميجينفيلدت 
للدميقراطية واالنتخابات واملدير التنفيذي احلايل للمعهد الهولندي للدميقراطية متعددة االأحزاب - مب�سطلح 
االنتخابية.6 فجهود بناء اجلانب الناعم من  وعملياتها  موؤ�س�ساتها  اأي  الدميقراطية،  الهند�سي" من  "اجلزء 
الدميقراطية تركز بالدرجة االأوىل على م�ساعدة املجتمعات على تطوير القدرات االأربع حا�سمة االأهمية التالية. 

التهديد  اأو  العنيف  ال�سراع  من  بتاريخ  تت�سم  التي  االأو�ساع  يف  �سلميًا.  ال�سراعات  القدرة على حل   -1
به، يعد تطوير القدرة على تفادي مظاهر ال�سراع العنيفة اأو الهدامة بال�سرورة ذا اأولوية ق�سوى. وهذا 
البع�س  بع�سهم  مع  التحدث  على  النا�س  قدرة  ويتطلب  الدميقراطية  الثقافة  مقومات  من  اأ�سا�سي  مقوم 
بناء  )"م�سروع  اإنرتبي�س  منظمة  من  فريق  كتب  وكما  بينهم.  فيما  االإنق�سام  ت�سبب  التي  الق�سايا  ب�ساأن 
املجتمعات التي مزقتها احلروب" �سابقًا( عن عمله يف رواندا: "من الوا�سح اأن ال�سالم احلقيقي يجب اأن 
ي�سنعه الروانديون، ولهذا الغر�س، فاإنه يجب اأن يتحدث الروانديون فيما بينهم". الروانديون هم وحدهم 
عن  للتعبري  باالأمان  فيه  النا�س  ي�سعر  "حيز  خلق  احلديث،  الإج��راء  ال�سرورية  البيئة  خلق  على  القادرون 
�سارت  وقد  باالأمل".  �سعور  من  ذلك  يثريه  قد  عما  النظر  بغ�س  البع�س  بع�سهم  اإىل  واال�ستماع  اأنف�سهم 
م�ساندتهم على تعلم كيف يفعلون ذلك اأ�سا�س م�سروع اإنرتبي�س احلواري يف رواندا الذي جرى اإطالقه يف 

العام 2002 .7

تولد  التي  الكامنة  الظروف  معاجلة  على  املجتمعات  قدرة  اأي�سًا  امل�سلح  ال�سراع  منع  يتطلب  النهاية  ويف   
يف  فرياباز  األتا  اإقليم  ففي  االجتماعي.  االإق�ساء  اأو  التمييز  واأمن��اط  االإن�ساف  وع��دم  كالفقر  ال�سراع 
االأو�ساع  عميقة يف  له جذور  باالأر�س  املرتبط  العنف  من  مزمن  هناك منط  املثال،  �سبيل  على  غواتيماال 
القائمة بني فالحي االإقليم املاياويني. وكما تبني درا�سة حالة اأعدتها منظمة الدول االأمريكية حول عملية 
حوار ت�سمى جدول مي�سا دي كوبان، فاإن “جمتمعات املايا املحرومة غالبًا ما “جتتاح” االأرا�سي اأو حتتلها 
التي  التكاليف  تكون  اأن  وميكن  مزروعة.  حما�سيل  ح�ساد  ملجرد  اأو  عائالتهم  الإطعام  املحا�سيل  لزراعة 
وفقدان  عنف  عن  العملية  هذه  ت�سفر  ما  وغالبًا  "الغزاة" كبرية،  ه��وؤالء  لطرد  االأرا�سي  مالك  يتكبدها 
لالأرواح. عالوة على ذلك، مل يكن من النادر اأن تتعر�س االأر�س "الإعادة الغزو" بعد ذلك بفرتة ق�سرية، اإما 
من قبل اجلماعة نف�سها واإما من قبل اآخرين. وقد ت�سفر هذه املواجهات عن خ�سائر كبرية لكال اجلانبني، 
ال�سيما عندما تظل املحا�سيل دون ح�ساد. وقد ا�ستجابت عملية مي�سا دي كوبان حلاجة اجلهات الفاعلة يف 

هذه ال�سراعات اإىل تطوير �سبل لتقدمي مطالباتهم املتعار�سة دون اللجوء اإىل القوة.8

هذه القدرات االأربع مطلوبة من اأجل اجلانب 
"الناعم" من الدميقراطية:

القدرة على حل ال�سراعات �سلميًا  .1
القدرة على التعاون على نحو يتجاوز اخلطوط   .2

احلزبية ال�سيا�سية
القدرة على و�سع اأجندة عمل �ساملة لكافة   .3

القطاعات
القدرة على م�ساركة املواطنني.  .4
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القدرة على التعاون على نحو يتجاوز اخلطوط احلزبية ال�سيا�سية. تكون املناف�سة بني االأحزاب   .2
ال�سيا�سية، يف اأح�سن االأحوال، اآلية للمناظرة العامة حول الق�سايا واالأولويات الوطنية، لكن مبجرد اأن تنتهي 
االنتخابات يجب اأن يجد ال�سا�سة طريقة للتعاون واحلكم من اأجل �سالح اجلميع واإال فاإن االإنهيار �سيحدث. 
اإىل  يتو�سل  قد  امل��ث��ال،  �سبيل  على  اأغلبية،  ح��زب  ف��اأي 
يحكم  وقد  ال�سيا�سية  احلياة  على جميع جوانب  الهيمنة 
اأو  ميثله  ال��ذي  وال�سعب  املعار�سة  م��ن  م��دخ��الت  دون 
الرجوع اإىل اأيهما، اأو رمبا جتد جمموعة اأحزاب �سعيفة 
ن�سبيًا نف�سها عاجزة عن �سياغة جمموعة من االأولويات 
من  ع��دد  قيام  اإىل  ميجينفيلدت  ف��ون  وي�سري  للحكم. 
االأحزاب  متعددة  للدميقراطية  معاهد  بتاأ�سي�س  البلدان 
الدميقراطيات  يف  االأح��زاب  الأن  االأخ��رية؛  ال�سنوات  يف 
النا�سئة يف الغالب "ال تعرف اأو ال تكون على دراية بحقيقة 
اإمكانية التعاون فيما بينها اأي�سًا؛ الأنها خلقت قدرًا كبريًا 
جدًا من العداء ب�سبرّ كل تاأكيدها على االنتخابات". كما 
هذه  معاجلة  اإىل  باحلاجة  االإح�سا�س  عن  اأي�سًا  تولدت 
من  م�ساندة  اأو  برعاية  عديدة  ح��وار  عمليات  الق�سية 

جمموعة متنوعة من املوؤ�س�سات.9 

بامبيتو عام 1993 يف  املثال، جمعت حوارات  �سبيل  وعلى 
بنما بني �سا�سة كانوا منق�سمني ب�سدة حول دكتاتورية مانويل 
نورييغا واإطاحته على يد قوة اأمريكية غازية، حتى اإنهم مل ي�ستطيعوا حمل اأنف�سهم على التحدث مع بع�سهم 
البع�س ناهيك عن عملهم معًا لو�سع خطة متتلك بنما مبوجبها قناة بنما اأو منطقة القناة.10 ويف غواتيماال يف 
عام 2002، تعاون املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة االأحزاب مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي لت�سجيع 
حوار عابر للخطوط احلزبية من اأجل توفري بديل للتفتت ال�سيا�سي واالإ�ستقطاب املتناميني اللذين كانا مينعان 
واالقت�سادية  االجتماعية  للم�سكالت  والت�سدي  ال�سالم  اتفاقات  لتقوية  قدمًا  امل�سي  من  الت�سريعية  ال�سلطة 
امل�ستمرة يف البلد. ومل ت�ستطع النخبة ال�سيا�سية قيادة البلد اإىل االأمام؛ الأن اأع�ساءها كانوا عالقني يف منط 

اأو�سع مما اأ�سماه اأحد امل�ساركني يف احلوار "جمتمعًا يعب عن اآرائه لكنه ال ي�ستمع لبع�سه البع�س".11 

القدرة على و�سع اأجندة عمل �ساملة للجميع. باالإ�سافة اإىل جمرد تعلم كيفية تدبر االأمور، يجب اأن   .3
تتوفر لدى االأحزاب ال�سيا�سية وامل�سوؤولني املنتخبني االإرادة واملهارات لو�سع خطط وبرامج تعالج احتياجات 
املجتمع ككل. ويحقق و�سع مثل هذه اخلطط، اإذا مت ب�سكل جيد، توافقا يف االآراء حول املقرتحات وا�سطفافًا 
وراء خطوات العمل التي تطرحها، وهي اأ�سياء �سرورية لتاأمني م�ساندة وتعاون اجلهات الفاعلة املجتمعية 
روؤية  االأجندة  فعندما جت�سد  املدين. عالوة على ذلك  واملجتمع  العمال  ومنظمات  االأعمال  موؤ�س�سات  مثل 
اإيجابية للمكان الذي �ستاأخذ اإليه املجتمع، فاالأرجح اأن تكون م�ستدامة على الرغم مما قد يطراأ على القيادة 

ال�سيا�سية من تغريات. 

للمزيد من الطالع 
حول دور الروؤى يف م�ساندة التنمية، انظر الروؤى 

الوطنية: درو�س النجاح، اأعمال منتدى تنمية 
القطاعني العام واخلا�س، برعاية املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية واالنتخابات والبنك الدويل واللجنة 
االقت�سادية الأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي، �سانتياغو، �سيلي، 25-27 متوز/يوليو 
.2004

وحول بناء الروؤية الوطنية يف عمليات ال�سيناريو 
املدين، انظر غلينيفر غيلي�سباي، »اآثار خطوات 
مونت فلور:م�سروع �سيناريو مونت فلور، جنوب 

اأفريقيا، 1991-1992«. واإلينا دايز بينتو واألفريدو 
دي ليون، »م�سري كولومبيا، 1997-2000 كنز 

�سيك�سف عنه«. واإلينا دايز بينتو، »روؤية غواتيماال، 
1998-2000 بناء ج�سور الثقة«، يف تواريخ 

التعلم، �سل�سلة اأوراق عمل برنامج االأمم املتحدة 
االإمنائي 3 )2004(، متاح يف املكتبة التعليمية 

<http://www. :على املوقع االإلكرتوين التايل
democraticdialoguenetwork.org>.
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ا�ستعرا�س  يف  ال�����واردة  ال��غ��ر���س  ب��ي��ان��ات  معظم  ينقل 
اإح�سا�سًا  مبادرات احلوار يف امللحق االأول من هذا الدليل 
كان  املثال،  �سبيل  فعلى  باأخرى.  اأو  بطريقة  احلاجة  بهذه 
اأجندة 2025 يف  ب�ساأن مبادرة  هدف م�سروع مركز كارتر 
موزامبيق "و�سع روؤية وطنية م�سرتكة بعيدة املدى من خالل 
الدول  منظمة  ت�سف  كذلك  امل�ساركة".  على  تقوم  عملية 
االأمريكية غر�س احلوار الوطني الكبري يف هندورا�س باأنه 
"حتقيق توافق يف االآراء حول روؤية للبلد لعام 2021 ميكن 
ترجمتها اإىل �سيا�سات دولٍة قادرة على الت�سدي للتحديات 
التقييم  اأما برنامج  التي قد تواجهها االأمة يف امل�ستقبل". 
الدميقراطي من خالل احلوار يف جورجيا التابع للموؤ�س�سة 
الدولية للدميقراطية واالنتخابات، فقد كان هدفه "تعزيز 
يف  وجادين  �ساملني  وتفكري  تاأمل  بتي�سري  الدميقراطية 
بتحديد  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  امل�سكالت 
اأجندة اإ�سالحية دميقراطية وبتوليد اأفكار واأفعال موجهة 
قادها  التي  ب��اراغ��واي  روؤي���ة  م��ب��ادرة  ويف  احللول".  نحو 
"اإيجاد حيز  الهدف  االإمنائي، كان  املتحدة  االأمم  برنامج 
اجتياز  على  للم�ساعدة  م�سرتكة  روؤية  وبناء  االآراء  لتوافق 
االنق�سامات املجتمعية )القطاعية، الثقافية، االجتماعية-

االقت�سادية، اإلخ( والتاأثري على تنمية البلد". 

يف  ال�سمولية  اىل  احلاجة  وممار�سوه  احل��وار  موؤيدو  يحدد  اأخ��ريًا  املواطنني.  م�ساركة  على  القدرة   .4
كل  يف  بل  فح�سب،  االأجندة  و�سع  عمليات  يف  اأو  العادية  غري  الظروف  يف  لي�س  الدميقراطية،  املجتمعات 
االأوقات. وازدادت هذه احلاجة و�سوحًا مع امل�سي يف التحوالت الدميقراطية فيما بعد احلرب الباردة، حيث 
واجهت احلكومات حقيقة اأن احلكم يف الدميقراطيات ال ميكنه ال�سري كليًا يف اجتاه من االأعلى لالأ�سفل. 
التعبري عنها من خالل مطالبات جماعات  يتم  التي  الرا�سخة  الدميقراطيات  توجد هذه احلاجة يف  كما 
االأ�سفل لالأعلى يف احلكم. وكما اقرتح جوزيف �ستغليتز، كبري اخلباء االقت�ساديني  املواطنني بنهج من 
ال�سابق بالبنك الدويل واحلائز جائزة نوبل، باأن "امل�ساركة ال ت�سري اإىل جمرد الت�سويت ... ]بل[ تتطلب 

م�ساركة االأفراد براأيهم يف القرارات التي توؤثر عليهم".12 

وتعتب امل�ساهمة يف تنمية القدرات املجتمعية جوهرية لالأ�سا�س املنطقي للجزء االأكب من ممار�سة احلوار   
التي ا�ستنار بها هذا الدليل. وهي على �سبيل املثال جزء جوهري من ر�سالة برنامج خا�س للحوار اأن�سئ عام 
2001 فيما كانت ت�سمى بوحدة تعزيز الدميقراطية مبنظمة الدول االأمريكية. ووفقًا للموظفني االأ�سا�سيني 
وتكميلية  الة  فعرّ املتداخلة يف عمليات  وامل�سالح  املتناف�سة  "ا�ستغالل اجلماعات  فاإن  البنامج  العاملني يف 
يف  ال�سائدة  تلك  عن  االختالف  متام  خمتلفة  تكون  ما  غالبًا  جديدة  و�سلوكيات  ومواقف  مهارات  يتطلب 

للمزيد من الطالع 
بروليا ثيليت دي �سولورزانو، »)يف الدميقراطية 

واحلوارات( التحديات اأمام الدميقراطية يف 
القرن 21 )نيويورك: برنامج االأمم املتحدة 
االإمنائي، 2004( عر�سًا عامًا للكيفية التي 

طور بها هذا الفرع املعريف تفكريه حول 
الدميقراطية النيابية فيما بعد احلرب الباردة 

ودور احلوار يف النظريات النا�سئة حول م�ساركة 
املواطنني. متاح باللغتني االإجنليزية واالإ�سبانية 

<http://www. :على املوقع االإلكرتوين
 democraticdialoguenetwork.org>.

تدل حركة الدميقراطية التداولية التي ظلت 
تكت�سب قوة يف كثري من الدميقراطيات العريقة 

على اأن احلاجة اإىل بناء م�ساركة املواطنني موجودة 
هناك اأي�سًا. لالطالع على املعلومات والو�سالت 

 مب�سادر اأخرى، انظر:
  <http://www.thataway.org>

<http://www deliberative-
 democracy.net>.

وانظر اأي�سًا: جملة املداولة العامة على املوقع 
<http://www.services. :االإلكرتوين

</bepress.com/jpd. اتبع الو�سلة على 
املوقع االإلكرتوين ملمار�سي املداولة العامة.
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الدميقراطي.  احلكم  لتاأمني  االأهمية  بالغة  خطوة  لكنها  واالإق�ساء"،  املواجهة  على  املعتادة  املجتمعات 
االأ�سد  فيها  مبا  الفاعلة،  االإجتماعية  واجلهات  للحكومة  فيها  ميكن  دائمة  باأحياز  واالحتفاظ  فاإيجاد 
تهمي�سًا، اأن تتفاعل وتعالج معًا الق�سايا مثار االهتمام االجتماعي قد تف�سي اإىل دميقراطيات اأكرث اإن�سافًا 

وم�ساركة".13

وتعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على تطبيق منطق مماثل يف عملها يف م�ساندة عمليات   
احلوار لغر�س خلق اأجندات تنمية وطنية، "فكلما كانت العملية اأكرث �سمواًل وت�ساركية كانت املح�سالت اأكرث 
كفاءة وم�سروعية".14 وتهدف م�سروعات املوؤ�س�سة اإىل بناء "مهارات ومواقف و�سلوكيات" مل�ساركة املواطنني 
باإعطاء النا�س خبة يف العمليات الت�ساركية يف العمل امللمو�س املتمثل يف تقارير تقييمية، وتقدمي مناذج يف 
االآراء وم�ساندة  توافقا يف  الوطنية على نحو يحقق  التقييمات واخلطط  الوقت نف�سه، حول كيفية �سياغة 

للنتائج.

احلاجة اإىل حوكمة فّعالة
"ال�سيا�سة  اإن�سولزا اأمني عام منظمة الدول االأمريكية يف ت�سرين االأول/اأكتوبر عام 2005:  قال جوزيه ميغويل 
لي�ست م�ساألة قيم ومبادئ كلية، اأن الهدف من ال�سيا�سة هو حتقيق نتائج مفيدة للنا�س".15 واملوؤ�س�سات التي ت�سجع 
احلوار الدميقراطي تفعل ذلك اإىل حد كبري الأنها تدرك اأن "ال�سيا�سة كاملعتاد" يف بلدان كثرية ال تف�سي اإىل 

حتقيق ذلك الهدف االأ�سا�سي. 

واأوروب��ا  اأفريقيا  بلدًا يف   17 من  م�سارك   100 عام 2000، عملت حلقة عمل �سمت  الثاين/نوفمب  ت�سرين  يف 
ال�سرقية واآ�سيا واأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي على ا�ستك�ساف خمتلف منهجيات احلوار وا�ستخداماتها،16 
ولو�سع اطار للمناق�سة مت ت�سكيل فرق قطرية لدرا�سة التحديات التي تواجه حكوماتهم الوطنية لبلدانهم، مما 
متخ�س عن قائمة مهولة من امل�سكالت االجتماعية وال�سيا�سية التي كان كثري منها ق�سايا ذات اأبعاد متتد خارج 
بع�سها  وكان  االإي��دز،  ووباء  العوملة،  بفعل  والتفاوت  الفقر  وتفاقم  االقت�سادي،  الركود  مثل  الوطنية،  احلدود 
اأ�سقامًا اجتماعية ترتبط فيما يبدو بانهيار املجتمعات التقليدية والقيم االجتماعية كالتفتت االجتماعي والثقايف، 
وما اأ�ساب االأ�سر من وهن، والف�ساد، وهجرة الطبقة املتعلمة. ويف كثري من هذه البلدان، كانت االأمناط التاريخية 
وانعدام  امل�سرتكة  الروؤية  وغياب  الثقة  انعدام  يف  ت�ساهم  العن�سرية  والتفرقة  والعرقية  الطبقية  لالنق�سامات 
اليقني ب�ساأن الهوية الوطنية. كما كانت هناك ثالثة بلدان ت�سهد �سراعًا م�سلحًا وبلدان اأخرى تعاين من موروثات 

اأنظمة احلكم املت�سلطة واحلكم الع�سكري والعنف مبا يف ذلك االإبادة اجلماعية. 

وكان القا�سم امل�سرتك بني هذه امل�سكالت هو اأن حلها يتطلب تغيريًا يف مواقف النا�س وعالقاتهم ويف االأمناط 
ال�سلوكية الوا�سعة والهياكل املوؤ�س�سية التي ُتبقي على هذه امل�سكالت، وهذا التغيري يتطلب انخراطًا عب خمتلف 
قطاعات املجتمع وفئاته وم�ستوياته. ولكن املواطنني يف هذه البلدان مل يكونوا منخرطني، وكانت احلكومات فيما 
يبدو عاجزة اأو غري راغبة يف الت�سدي لهذه التحديات بفعالية، وكان امل�ساركون يف حلقة العمل ياأملون اأن تتمكن 

عمليات احلوار من ك�سر هذا اجلمود.
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العمليات الت�ساركية القادرة على حتقيق نتائج
تبنت حكومات كثرية فكرة �سرورة املزيد من امل�ساركة للت�سدي للم�سكالت 
املجتمعية املعقدة والتي غالبًا ما تكون عميقة اجلذور، لكن ممار�سي احلوار 
يرون اأن اجلمع بني النا�س لي�س كافيًا. والواقع اأن اأماكن كثرية ت�سهد خيبة 
على  القائمة  العمليات  من  االإح��ب��اط  نتيجة  االنت�سار  وا�سعة  عامة  اأم��ل 

امل�ساركة التي رفعت �سقف التوقعات لكنها اأخفقت يف حتقيق نتائج.

الدول  ملنظمة  التابع  ال�سابق  النزاعات  وت�سوية  احل��وار  لتعميق  اخلا�س  البنامج  من�سق  �سوتو،  ياديرا  ي�سف 
االأمريكية، جلوء حكومة بلد من بلدان اأمريكا الالتينية اإليه مل�ساعدته على اإطالق حوار مع �سكانه االأ�سليني، وكانت 
منظمة الدول االأمريكية تالَقى بالرف�س التام من زعماء ال�سكان االأ�سليني، الذين "كانوا يقولون يف معظم االأحوال: 
انظروا، نحن ل�سنا مهتمني باحلوار؛ فقد �ساركنا من قبل يف 21 حوارًا مع احلكومة وما زالت مل تفعل ما طلبناه 
لعمليات  املنطقي  الناجت  وتعد  وا�سع  نطاق  بها على  "اإرهاق احلوار" املعرتف  �سوتو م�سكلة  وتبز ق�سة  منها".17 
احلوار الزائدة على احلدرّ التي اأفرزت قدرًا كبريًا من التوا�سل، ولكن قلياًل من التفاهم، دون اأن حتدث اأي تغيري.

م�ستدامة  تغيريات  تفرز  اإىل عمليات  بل  اإىل مزيد من عمليات احلوار فح�سب،  لي�س هناك حاجة  فاإنه  وعليه 
اأ�سباب عديدة  بوجود  املمار�سون  ويعرتف  وا�سع.  نطاق  مملوكة على 
ميكن اأن جتعل احلوار يوؤدي اإىل خيبة اأمل واإحباط، مثل غياب النية 
نق�س  اأو  االإرادة  اإىل  االفتقار  اأو  الراهن  الو�سع  تغيري  يف  ال�سادقة 
املتابعة. ولكن باالإ�سافة اإىل هذه الق�سايا، فاإن العملية ذاتها يجب اأن 
تت�سدى  اأن  البد  هذا،  تفعل  ولكي  نتائج.  اإف��راز  على  القدرة  متتلك 

بفعالية للتحديات الرئي�سية اخلم�سة التالية.

تعقيدها  اأوج��ه  اعتبارها  يف  تاأخذ  ا�ستجابات  املعقدة  الق�سايا  تتطلب  التعقيد.  مع  التعامل  حتدي   .1
ت�سمل  االإي��دز  اأزمة  معاجلة  باأن  فاالعرتاف  بالكامل. 
التعامل مع العالقات بني اجلن�سني اأو اأن اإنهاء ال�سراع 
العنيف رمبا ي�ستوجب التعامل مع الفقر يعك�س تفهمًا 
جميع  م��ع  يتعامل  اأن  ينبغي  ح��ل��ول  ع��ن  البحث  اأن 
العنا�سر يف اأي و�سع اإ�سكايل. وقد و�سف اآدم كاهان، 
جنوب  يف  امل��دين  فلور  مونت  �سيناريو  عملية  ر  ُمي�سِّ
اأفريقيا وحوارات غريها كثرية، يف ر�سالة له يف 2002 
اإىل زمالئه ممار�سي احلوار، طريقة تفكريه يف معايري 
الة للتعامل مع تعقيد الق�سايا التي يعنى  العمليات الفعرّ

بها جمتمع املمار�سني. 

انظر: جتاوز حوارات النخبة، 
الف�سل 2.6.

الة يجب اأن  لكي تكون عمليات احلوار فعرّ
تعالج خم�س حتديات وهي:

التعامل مع التعقيد  .1
تن�سيق املعنى  .2

حتقيق االبتكار  .3
متكني املداولة  .4

اإفراز نتائج م�ستدامة.  .5

للمزيد من الطالع 
حول خمتلف اأنواع التعقيد وما ميكن اأن ت�سببه 
من »فو�سى مزعجة«، انظر: جورج روث وبيرت 
اإم. �سينغ، »من النظرية اإىل املمار�سة: جمال 

البحث وعملياته وهيكله يف مركز التعلم املوؤ�س�سي 
مبعهد ما�سات�سو�سيت�س للتكنولوجيا"، جملة اإدارة 
التغيري املوؤ�س�سي 1/9 )1995(، ال�سفحات 92-

106؛ وبيرت �سينغ واأوتو �سارمر، "بحوث العمل 
املجتمعي"، يف بيرت ريزون وهيالري برادبريي، 

حمرران، دليل بحوث العمل )ثاو�سند اأوك�س، 
كاليفورنيا: �سيدج بابليكي�سنز، 2001(.

كال املقالني متاح على املوقع االإلكرتوين:
<http://www.solonline.org>. 



16 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

وميكننا تقييم اأي موقف معني ح�سب م�ستوى تعقيده وفقًا لثالثة اأبعاد )كما يقرتح بيرت �سينغ وجورج روث 
واأوتو �سارمر( وهي:

م�ستوى تعقيده االجتماعي: ففي موقف ي�ستمل على تعقيد اجتماعي كبري، تكون للجهات الفاعلة  	•
التعامل معها مبعرفة  املواقف ال ميكن  وجهات نظر وم�سالح متنوعة )ال موحدة(. ومثل هذه 
اخلباء وال�سلطات، بل من خالل انخراط اجلهات الفاعلة واأ�سحاب امل�سلحة انخراطًا مبا�سرًا 

فح�سب.
م�ستوى تعقيده الديناميكي: يف موقف ينطوي على درجة كبرية من التعقيد الديناميكي، تكون  	•
حتديدها  ميكن  وال  جلية  غري  االأ�سباب  وتكون  والزمان،  املكان  يف  متباعدة  واالآث��ار  االأ�سباب 
بل  بجزء،  جزءًا  معها  التعامل  ميكن  ال  املواقف  هذه  ومثل  االأولية.  اخلبة  خالل  من  ب�سهولة 

بالنظر اإىل املنظومة ككل.
م�ستوى تعقيده التوالدي: يف موقف ذي م�ستوى عاٍل من التعقيد التوالدي، يكون امل�ستقبل جمهواًل  	•
وغري حمدد. ومثل هذه املواقف ال ميكن التعامل معه بتطبيق درو�س اأو خبات من املا�سي بل 

بالتوجه اإىل امل�ستقبل ال�ساعد.18

ت�ستدعي امل�سكالت املجتمعية التي تنطوي على الكثري من �سرائح خمتلفة من ال�سكان حلواًل ت�سرك   
جميع  دمج  العمل  وخطط  للتحليالت  ميكن  فقط  وعندئذ  امل�سكلة"،  "منظومة  يف  اجلميع  وت�سمل 
وجهات النظر واالأدوار التي ت�سكل منها املوقف بو�سعه احلايل، وعندئذ فقط يت�سنى للنا�س البدء يف 
فرز عوامل متعددة توؤثر على املواقف االإ�سكالية واالتفاق على التغيريات التي �سيكون لها اأكب االأثر 

عليها. 

حتدي تن�سيق املعنى. ي�ستدعي الت�سدي لتحدي التعامل مع التعقيد عمليات ت�ساركية جتمع بني �ستى   .2
واأحيانًا  العامل،  اإىل  للنظر  اأ�سحاب اخلبات وامل�سالح والثقافات املختلفة والطرق املختلفة  النا�س  فئات 
من لديهم تاريخ من ال�سراع العنيف فيما بينهم. وهذا ال�سمول لكافة القطاعات اأمر �سروري لكنه يثري 
وهم  احل��وار  يف  ي�سرعون  اأحيانًا  فالنا�س  اخلا�سة.  حتدياته 
فيه  ي�ساركون  جم���ازًا(،  ال  )حقيقة  خمتلفة  لغات  يتحدثون 
يعطي  خمتلفة" مما  لغات  "يتحدثون  وهم  دائم  �سبه  ب�سكل 
ا�سرتكوا  التي  واالأحداث  واالأفعال  للكلمات  تف�سريات خمتلفة 
نف�سها" وال  "تتحدث عن  ال  واالأفعال  فاالأقوال  معاي�ستها.  يف 
تنقل معانيها بنف�سها، بل ُتعطى معنًى عندما "يفهمها" النا�س 
زاد  اإختالفها،  زاد  وكلما  مفاهيمهم.  اأطر  خالل  بتمريرها 

اأي�سا احتمال اختالف التف�سريات وكان التحدي اأكب اأمام حتقيق تفاهم.

املطلوب يف هذه املواقف لي�س بال�سرورة مزيدًا من التوا�سل بل مزيدًا 
من  امل�ساركني  خ��روج  االإيجابية  املح�سالت  وتتطلب  التفاهم.  من 

كلما ازداد اختالف اأطر املفاهيم، ازداد احتمال 
اختالف التف�سريات وكان التحدي اأكب اأمام 

حتقيق تفاهم. وما هو مطلوب يف هذه املواقف 
لي�س بال�سرورة مزيدًا من التوا�سل بل مزيدا 

من الفهم.

انظر: م�سرية احلوار، 
الف�سل 2.4. 
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بناء ما  العمل �سعيًا لتحقيق هدف م�سرتك، وهذا يقت�سي  اتفاق على  اأي  املن�سق،  بالعمل  بالتزام  العملية 
الكلمات  على  ي�سفونها  التي  املختلفة  املعاين  و�سرعنة  الإق��رار  املتبادل  والقبول  املتبادلة  الثقة  من  يكفي 
واالأفعال واالأحداث بحيث ميكنهم معًا تطوير لغة م�سرتكة على االأقل اإزاء الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك، 

وبهذا النحو االأكرث تن�سيقًا الإ�سفاء املعنى وحده �سيكون لديهم اأ�سا�س للعمل املن�سق. 

�سيا�سة  اأو  املعهودة  "ال�سيا�سة  الأن  اإىل عمليات احلوار  املجتمعات  تتجه  التحدي يف حتقيق البتكار.   .3
كاملعتاد" ال تت�سدى مل�سكالتهم ب�سكل كاٍف. فكثري من احلكومات اأطلقت مثل هذه العمليات اأو رحبت بها 
اإدراكًا منها اأنها ال متلك بب�ساطة حلواًل لهذه امل�سكالت. وهناك وعي على جميع اجلوانب باحلاجة اإىل ُنُهج 
، اأي باخت�سار هناك حاجة اإىل االبتكار. وينقل بع�س املمار�سني عن األبت اأين�ستاين  جديدة خمتلفة بحقرّ
طرحه هذه النقطة: "ال ميكن حل امل�سكالت مب�ستوى التفكري ذاته الذي اأوجدها". ويتطلب اإنتاج االبتكار اأن 

اجلماعي  للعمل  اأ�سا�سًا  وتبني  نظامي  لنهج  اأ�سا�سًا  احل��وارات  تخلق 
امل�ساركني  العمليات  هذه  ن  متكرّ اأن  يجب  ذلك،  على  وعالوة  املنظم. 
فيها من االعرتا�س على الو�سع الراهن وحتدي االفرتا�سات ال�سائدة 

وت�سور تغيري كبري على االأ�سعدة كافة. 

ويف  بديلة  خيارات  و�سع  على  القدرة  املجتمعي  التغيري  ي�ستدعي  املداولة.  من  التمكني  يف  التحدي   .4
النهاية اتخاذ قرارات �سعبة، وهو ما يتطلب غالبًا تنازالت 
الدقيق  ال���وزن  ت�سمل  فهي  امل���داول���ة.  ه��ي  وه���ذه  ك��ب��رية، 
للخيارات املتداخلة وتبني اخليارات املف�سلة ، مثل االختيار 
التي  وتلك  االقت�سادية  التنمية  توؤيد  التي  ال�سيا�سات  بني 
حتمي البيئة، اأو اختيار الت�سحية بحريات مدنية معينة يف 
�سالح االأمن العام اأو العك�س بالعك�س. وللم�ساهمة يف تطوير 
قدرة جمتمعية متينة على املداولة، يجب اأن توؤ�س�س عمليات 
احللول  ب�ساأن  للتفاو�س  كاأ�سا�س  الثقة  م��ن  بيئة  احل���وار 
الو�سط ال�سرورية للم�سي قدمًا. كما يجب اأن تخلق تفاهمًا 
من  املجتمعية  اجلماعات  ن  ميكرّ م�سرتكًا  وغر�سًا  متباداًل 

تنمية اإح�سا�س بامل�سوؤولية املتبادلة عن تبعات قراراتها. 

حتدي حتقيق نتائج م�ستدامة. عندما ت�سل امل�سكالت طويلة االأمد املتاأججة، كالتفاوت اأو االإق�ساء،   .5
اإىل حالة االأزمة، يكون هناك اإح�سا�س مفهوم باحلاجة املا�سة لتحقيق نتائج �سريعة. ويف مثل هذه الظروف، 
يكون الدافع الطبيعي هو اللجوء اإىل القائمني على حل امل�سكالت املاألوفة وعالج االأعرا�س الوا�سحة بداًل 
من ابتكار مبادرة اأطول مدى ملعاجلة االأزمة واأ�سبابها الكامنة على ال�سواء. ولكن احللول التي تبز من هذه 

اال�ستجابات لهذه االأزمة عادة ما تكون ق�سرية االأجل. 

ويف املقابل جند اأن النتائج امل�ستدامة تتطلب اتخاذ منظور اأطول مدًى يف مواجهة هذه ال�سغوط امللحة. فهي   

انظر تعريف احلوار كنوع مميز من 
العمليات، الف�سل 1.3. 

للمزيد من الطالع
تطلق كري�ستني لوه، املوؤ�س�س امل�سارك وامل�سوؤول 

التنفيذي االأول ملوؤ�س�سة "التبادل املدين" )مركز 
بحثي م�ستقل يعنى بال�سيا�سات العامة مقره هونغ 
كونغ(، على املهارات التي جرى تعلمها يف احلوار 

اأ�سم "اأدوات اال�ستدامة". ومقاالها املعنونان 
مقدمة الأدوات اال�ستدامة )2002( وتعزيز 

اأدوات اال�ستدامة )2003(، متاحان على املوقع 
 االإلكرتوين:

 <http://www.civic-exchange.org>.
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تتطلب اإ�سراك كل األوان طيف االأ�سخا�س ذوي امل�سلحة يف الناجت، والتعامل مع امل�سكالت الكامنة واالأزمة 
املاثلة، واأن يتم هذا على نحو يعطي النا�س الدافع واملهارات ملوا�سلة العمل على هذه الق�سايا االأعمق بعد 
زوال االأزمة احلالية. وي�ستغرق مثل هذا النهج وقتًا اأطول من "حل �سريع"، لكنه يعطي اأماًل اأكب يف اإفراز 
امل�ستقبلية لدى  للتحديات  الت�سدي  املجتمعية على  القدرات  وتبني  امل�سكلة احلالية  تعالج  نتائج م�ستدامة 

ظهورها. 

�سعى هذا الف�سل اإىل نقل االإح�سا�س باحلاجة، امللح غالبًا، والذي ي�سفي حيوية على العمل احلواري املبنيرّ يف 
مة يف هذا الدليل. وتكمل فئتا احلاجة العاليتي امل�ستوى بع�سهما البع�س. فمن  االقتبا�سات واأمثلة احلاالت املقدَّ
ال لتطوير ُنُهج م�ستدامة للت�سدي للتحديات املجتمعية عملياٍت ت�سرك النا�س  ناحية، تتطلب احلاجة اإىل حكم فعرّ
ومتكنهم من الت�سدي مل�سكالتهم اخلا�سة. ومن ناحية اأخرى، تتطلب احلاجة اإىل بناء ثقافة الدميقراطية تقوية 
اأن احلوار  املمار�سون  يرى  ملاذا  م�ساألة  التاليان  الف�سالن  ويتناول  العمليات.  تقت�سيها مثل هذه  التي  القدرات 
طريقة مالئمة لتلبية هذه االحتياجات، اأي ما هو احلوار يف راأيهم وكيف يرون اأنه ي�سهم يف التغيريات االإيجابية 

التي ميكن اأن يكون لها اأثر على هذه االحتياجات. 
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كما اأ�سارت العديد من الكتابات حول احلوار، فكلمة "حوار" )dialogue( باللغة االإجنليزية م�ستقة من الكلمة 
اليونانية )dialogos( والتي يعني مقطعها االأول )dia( "من خالل" ومقطعها الثاين )logos( "الكلمة"، اأي 
من خالل معنى الكلمة. اإذن فهي حرفيًا ت�سف اأي ات�سال ي�ستخدم الكلمات الإي�سال املعنى املق�سود. لكن امل�سطلح 
ح�سب ا�ستخدامه يف املجال العام يف �سياق ما بعد احلرب الباردة كما بيرّنا بالف�سل 1.1 �سار يعني نوعًا معينًا من 

العمليات القائمة على امل�ساركة والذي يتالءم متامًا مع تلبية االحتياجات املجتمعية امل�سار اإليها يف الف�سل 1.2. 

ال يحاول هذا الف�سل و�سع تعريف جديد للحوار ينطبق على جميع املواقف، بل يبحث يف �سبل فهم املمار�سني معنى 
من  النابعة  احلاكمة  املبادئ  من  كمجموعة  عنها  التعبري  يتم  والتي  احل��وار،  لعمليات  املميزة  واخل�سائ�س  احل��وار 
مبدونة  اأ�سبه  احلوار  مبادارات  يف  للمنخرطني  بالن�سبة  وهذا  احلوار".  "نهج  مفهوم  الف�سل  يطرح  كما  خباتهم. 
ااًل  لقواعد ال�سلوك م�ستمدة من املبادئ احلاكمة. ويرى كثري من املمار�سني اأن نهج احلوار ميكن اأن يكون �سبياًل فعرّ
لالنخراط يف اأنواع اأخرى من عمليات اتخاذ القرار والعمليات الت�ساورية التي يت�سدى فيها النا�س للتحديات املجتمعية.

تعريفات 
يف �سوء التحديات التي يتطلع ممار�سو احلوار اإىل الت�سدي لها، من الطبيعي اأن يركز فهمهم ملاهية احلوار على 

ف خ��باء احل��وار  ي��ع��ررّ امل��ث��ال،  ال��ن��واجت. فعلى �سبيل 
اأنه  على  بب�ساطة  احل��وار  االأمريكية  ال��دول  مبنظمة 
الق�سايا  ملعاجلة  ُت�ستخدم  امل�سكالت  حلل  "عملية 
ميكن  ال  التي  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  االجتماعية 
ااًل على يد موؤ�س�سة حكومية واحدة  حلها حاًل كافيًا وفعرّ
مو�سع  ا�ستق�ساء  على  وب��ن��اًء  وباملثل،   19 اأكرث".  اأو 
مارك  اأفاد  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  ملوظفي 
من  ومنوعة  وا�سعة  جمموعة  ب��ني  م��ن  اأن��ه  ج���ريزون 

للمزيد من الطالع
هناك كتابان من تاأليف الباحث يف جمال الراأي العام 

االأمريكي دانيال يانكلوفيت�س يوفران دجمًا مفيدًا لكثري 
من النظريات املذكورة هنا مع �سروح، قائمة على 

املمار�سة، لعمليات احلوار وطروحات موؤيدة لها وهما:
التو�سل اإىل حكم اجلمهور: اإجناح الدميقراطية يف عامل 

معقد )�سرياكيوز، نيويورك: مطبعة جامعة �سرياكيوز، 
1991(. و�سحر احلوار: حتويل ال�سراع اإىل تعاون 

)نيويورك: تت�س�ستون، 1999(. 

الف�سل 1.3: تعريف احلوار
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حا�سمة  احلوار  �سمة  "تكمن  يقول:  حيث  االأ�سا�سية،  العنا�سر  بع�س  على  تالٍق  هناك  كان  املعينة،  التعريفات 
االأهمية يف التقاء اأطرافه يف حيز اآمن ليتفهم بع�سهم وجهة نظر البع�س االآخر لو�سع خيارات جديدة للت�سدي 
مل�سكلة �سائعة". 20 وتتحدث جوانيتا براون، التي �ساهمت يف تطوير عملية املقهى العاملي )World Cafe(، عن 

هذه ال�سمة اجلوهرية باألفاظ ب�سيطة بحديثها عن "املحادثات ذات االأهمية".21

ال يعتمد املمار�سون ب�سفة عامة على امل�سادر النظرية لتف�سري اأو تبير اإميانهم بالقيمة املجتمعية لهذه العمليات 
القائمة على امل�ساركة املوجهة نحو املح�سالت. ومن يتطرقون بالذكر اإىل نظرية "الفعل التوا�سلي" التي و�سعها 
يخلق  كيف  نظرية  اإىل  اآخرون  ي�سري  اأريندت.22ورمبا  التمثيلي" لهانا  "التفكري  مفهوم  اأو  هابرما�س،  جورغني 
احلوار الواقع والتي و�سعها اأ�ستاذا البيولوجيا الن�سوئية هامبتو ماتورانا وفران�سي�سكو فاريال، اأو اإىل نظريات 
اء يف ت�سكيل العامل  الفيل�سوف واملربي باولو فرير حول قدرة االأ�سخا�س العاديني على التعلم وعلى لعب دور بنرّ

الذي يعي�سون فيه، اأو اإىل نظريات يف العالقات ملارتن بوبر.23 

لكن من اأجل تعريفات عملية للحوار، مييل املمار�سون اإىل االعتماد ب�سكل اأ�سا�سي على خباتهم يف هذا املجال، 
ل هذا احلقل و�سروع  فون احلوار بو�سف ما هو لي�س بحوار، كالتفاو�س اأو املناظرة. ويف ظل ت�سكرّ وكثريًا ما يعررّ
املمار�سني يف التفاعل وتعرفهم معًا على عملهم امل�سرتك، اأدرك املمار�سون على نحو متزايد حاجتهم اإىل تعريفات 
تاأخذ بعني االعتبار خمتلف االأو�ساع املجتمعية التي يعملون فيها. وي�سدق هذا على االأخ�س يف ال�سياق العاملي، 

حيث تتجاوز �سبكات املمار�سني احلدود االإقليمية والوطنية على حد ال�سواء.

تعريف احلوار كنوع مميز من العمليات
الذي  االأ�سلوب  اأفالطون  االإغريقي  الفيل�سوف  و�سف   ،)Socratic Dialogues( ال�سقراطية  حماوراته  يف 
ا�ستخدمه معلمه �سقراط ال�ست�سفاف احلقيقة عب �سل�سلة منطقية من االأ�سئلة واالإجابات. ويعد املفهوم اجلوهري 
يف االأ�سلوب ال�سقراطي اخلا�س باإ�سفاء معنى من خالل احلوار جزءًا من جميع تعريفات احلوار، لكن �سيغة 
التفاعل املنطقية �سديدة التنظيم يف هذا االأ�سلوب ال ت�سبه الطريقة التي ي�سورها بها املمار�سون اإال قلياًل،24 فهم 
والتعاطف،  واالح��رتام  كالثقة  امل�ساعر  دور  ت�سمني  واإىل  احلقيقة،  اكت�ساف  ال  التعلم  على  التاأكيد  اإىل  مييلون 

وكذلك تبادل االأفكار والتفكري، بو�سفها االأ�سا�س للتو�سل اإىل فهم م�سرتك. 
  

 فعلى �سبيل املثال، يقدم هال �سوندرز من املعهد الدويل للحوار امل�ستدام وموؤ�س�سة كيرتنغ، هذا التعريف:

احلوار عملية تفاعل حقيقي ين�ست خاللها الب�سر اإىل 
يتعلمون،  ما  بفعل  ليتغريوا  كاٍف  بعمق  بع�سًا  بع�سهم 
اأهتمامات  لتفهم  و�سعه  يف  ما  اأق�سى  واحد  كل  ويبذل 
اأي  يتنازل  وال  اختالفهما،  على  بقيا  واإن  حتى  االآخر، 
من  كاٍف  بقدر  واحد  كل  يقررّ  بل  هويته،  عن  م�سارك 

مطالب االآخر االإن�سانية امل�سروعة حتى اإنه يت�سرف على نحو خمتلف جتاه هذا االآخر.25 

النية هي  ""...يف احلوار ال تكون 
الدفاع عن الراأي بل التق�سي، ولي�ست املجادلة بل 

 اال�ستك�ساف،
ولي�ست االإقناع بل االكت�ساف". 
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ومن بني اإحدى اأكرث الطرق �سيوعًا التي ينقل بها املمار�سون اإح�سا�سًا بال�سمات املعينة للحديث الذي مييز احلوار 
هي التفريق بينه وبني اأنواع احلديث االأخرى مثل املناظرة اأو النقا�س. فعلى �سبيل املثال، تقول املوؤ�س�سة الدولية 
للدميقراطية واالنتخابات يف "احلوار من اأجل التنمية الدميقراطية" )1999( اإن "احلوار يختلف عن اجلدال 

من حيث ت�سجيع تنوع االأفكار واالآراء ال كبت هذه االأفكار ... ويف 
اأو  ال�سخ�س  مفاهيم  اأن  على  اتفاق  هناك  احل��وار،  ممار�سة 
اأو  االآخ��ر  مفاهيم  على  االأ�سبقية  لها  تكون  اأال  يجب  معتقداته 
ملعهد  التابعة  داميوند  لويز  بح�سب  يعني،  وهذا  معتقداته".26 
تكون  ال  احل��وار  يف  "النية  اأن  امل�سارات،  متعددة  الدبلوما�سية 
الدفاع عن الراأي بل التق�سي، ولي�ست املجادلة بل اال�ستك�ساف، 
اأن  �سوندرز  ه��ال  ويو�سح  االكت�ساف".27  ب��ل  االإق��ن��اع  ولي�ست 
وتوظف  �سحيحة  فقط  واح���دة  اإج��اب��ة  تفرت�س  "املناظرة 
فيفرت�س  احل��وار  اأم��ا  عنها،  وال��دف��اع  عليها  للتاأكيد  م��وارده��ا 
االأ�سلية.  النقاط  م��ن  اأيٍّ  م��ن  اأف�سل  اإج��اب��ة  وج��ود  اإمكانية 
واملناظرة ت�سيرّق الروؤى وتغلق العقول، اأما احلوار فيمكنه اإقامة 

بني  االختالف  يف  مماثاًل  راأي��ًا  البارز،  احلوار  وم�سجع  الفيزيائي  بوهم،  ديفيد  يوؤيد  كما  جديدة".28  عالقات 
احلوار و"النقا�س" حيث يقول:

النقا�س اأ�سبه ما يكون بلعبة تن�س الطاولة حيث يرمي النا�س االأفكار جيئة وذهابًا والهدف من املباراة 
هو الفوز اأو ك�سب النقاط لنف�سك. رمبا ت�ستعني باأفكار �سخ�س اآخر لتوؤيد اأفكارك، فتتفق مع البع�س 

الفوز  هو  االأ�سا�سي  املق�سد  لكن  االآخر،  مع  وتختلف 
باملباراة ... وكثريا ما يكون احلال هكذا يف النقا�س. اأما 
اإذا فاز اأي  يف احلوار فال اأحد يحاول الفوز، فالكل يفوز 

واحد. هناك روح خمتلفة فيه.29

املمار�سون  يجد  التفاو�ض/الو�ساطة.  مقابل  احل��وار 
ام نا�سر،  اأي�سًا اأن من املفيد عقد مقارنة بني احلوار وعمليات حل ال�سراعات مثل الو�ساطة والتفاو�س. فب�سرّ
ال  لكنه  ال�سراع،  اإنهاء  فالتفاو�س ميكنه  ر�سمية".  "عملية  التفاو�س  اأن  اإىل  ينوه  غزه،  العامل يف  الفل�سطيني 
ي�ستطيع خلق �سالم حقيقي بني ال�سعوب، وهو ما يتطلب تغيريات نوعية يف عالقاتهم. وهو ي�سري اإىل معاهدة 
بني  املواطنني،  بني  �سالمًا  ترى  ال  اأنت  وقتنا هذا،  "حتى يف  كمثال.  واإ�سرائيل  بني م�سر  ل�سنة 1979  ال�سالم 
ال�سعبني ... ويرجع هذا يف راأيي اإىل اأن ما حدث هو عملية تفاو�س ر�سمية لكن ال �سيء اآخر غري عملية التفاو�س 
الر�سمية. لذا اأرى اأن التفاو�س خلق بدياًل للمقاومة امل�سلحة اأو ال�سراع لكن لي�س �سالمًا". خللق ال�سالم كان 

يجب اأن يكون هناك تغيري اأعمق و"احلوار كان �سيخلق ذلك".30

"اأكرث ديناميكية واأكرث تغريا واأكرث  اإن احلوار  اأقا، املمار�س التابع لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي،  يقول �سيد 
جتريبًا" من التفاو�س. اإنه "مفهوم اأو�سع كثريًا من املفاو�سات. فاحلوار وما يلزمه من اآليات وعمليات يجب اأن 
يكون موجودًا قبل ال�سراع واأثناءه وبعده".31 ويعدد هال �سوندرز يف كتابه عملية �سالم عامة، الذي يتناول احلوار 

"تفرت�س املناظرة اإجابة واحدة فقط �سحيحة 
وتوظف مواردها للتاأكيد عليها والدفاع عنها، اأما 

احلوار فيفرت�س اإمكانية وجود اإجابة اأف�سل من اأيٍّ 
من النقاط االأ�سلية. واملناظرة ت�سيرّق الروؤى وتغلق 

العقول، اأما احلوار فيمكنه اإقامة عالقات جديدة".

للمزيد من الطالع
يقدم عمل ديفيد بوهم وزمالئه نهجًا معينًا 

الإجراء احلوار )احلوار البوهمي( كما يغو�س يف 
اأعماق ما مييز احلوار كعملية. انظر: 

ديفيد بوهم، حول احلوار، املحرر يل نيكول 
)لندن: روتليدج، 1996(. 

هناك كتابات اأخرى لبوم متاحة على املوقع 
االإلكرتوين التايل: 

<http://www.david-bohm.net/
dialogue/>
مبا يف ذلك مقال موؤثر بقلم ديفيد بوهم ودونالد 

فاكتور وبيرت غاريت بعنوان "احلوار: مقرتح" 
.)1991(
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الطاجيكي امل�سرتك من 1993 اإىل 1999، اأوجه اختالف احلوار عن الو�ساطة والتفاو�س الر�سميني )متت اإ�سافة 
الرموز النقطية( على النحو التايل: 

اإن الناجت املاأمول من الو�ساطة اأو التفاو�س هو االإتفاق امللمو�س. اأما هدف احلوار فهو تغري يف العالقة. 	•
معينة  ترتيبات  خالل  من  وحتقيقها  املادية  امل�سالح  حتديد  هي  التفاو�س  يف  املتداولة  العملة  اإن  	•

خلق  فهو  احل��وار  ن��اجت  اأم��ا  م�سرتك،  باتفاق  حتظى 
اإن�سان جديد وقدرات �سيا�سية على حل امل�سكالت.

تتطلب املفاو�سات اأطرافًا م�ستعدين ملحاولة التو�سل  	•
يك���ون مثم���رًا  اأن  اأم���ا احل���وار فيمك���ن  اتف���اق،  اإىل 
باإ�س���راك اأط���راف لي�س���وا م�س���تعدين بع���د للتفاو�س 

امة. لكنهم ال يريدون ا�ستمرار عالقة هدرّ
تق�س���يمها  اأو حقوق ميكن  �س���لع  يتعامل مع  التفاو�س  	•
اأو تقا�س���مها اأو حتديدها بطرق ملمو�س���ة، اأما احلوار 
فق���د يغ���ري العالق���ات على نحو يخل���ق اأ�س�س���ًا جديدة 

لالحرتام املتبادل والتعاون.32

كما يتبني بو�سوح من مقوالت هوؤالء املمار�سني، فاإن احلوار لي�س 
بدياًل للتفاو�س والو�ساطة يف اأو�ساع ال�سراعات، بل هم يوؤكدون 
اأنه جزء اأ�سا�سي من عمليات حل ال�سراعات ومنع ن�سوبها هدفه 
يريدون  وا�سحة  فروقًا  بتحديدهم  وهم  م�ستدام.  �سالم  اإقامة 
مبادرة  من  االأخ��رى جزء  والعمليات  احل��وار  من  كاًل  اأن  تاأكيد 

�سالم اأكب. 

املطلوبة التخاذ  النظر ووزن اخليارات  اإمعان  املداولة هي عملية  احلوار مقابل املداولة واتخاذ القرار. 
كما هو مقرتح يف   - ومثال ذلك  رئي�سًا،  دورًا  النهاية  القيم يف  فيها  وتلعب  لها مدلوالت مهمة  ق��رارات �سعبة 
الف�سل 1.2، التو�سل اإىل حلول و�سط بني االأمن وحماية احلقوق الفردية، اأو بني التنمية االقت�سادية وال�سواغل 
الو�ساطة يف مبادرة �سالم، رمبا  اأو  والتفاو�س  البيئية. واحلوار واملداولة عمليتان خمتلفتان، لكنهما، كاحلوار 
ُيفهما فهمًا اأمت كخطوتني منف�سلتني تكميليتني يف عملية اتخاذ قرار ت�ساركية اأكب حجمًا كتلك التي يت�سورها 

مفهوم الدميقراطية التداولية. ويو�سح ال�سكل 1.3.1 هذا الرتابط. 33

للمزيد من الطالع
حول دور احلوار يف عمليات �سنع ال�سالم، انظر: 

 اأدوارد )اأيدي( كاوفمان -
Edward )Edy( Kaufman 

19 عملية قائمة على احلوار: و�سيلة لبناء 
ال�سالم" يف "اأنا�س يبنون ال�سالم 2: ق�س�س 

تونغرين  فان  بول  حرره  ناجحة للمجتمع املدين"، 
واآخرون، )بولدر، كولورادو: لني رايرن ببلي�سرز، 

2005(؛
نوربرت روبرز )Norbert Ropers( ، "من 

احلل اىل التحول "دور م�سروعات احلوار"، 
يف اأندريا�س ومير واآخرون، حمررون، مواجهة 
ال�سراعات العرقية: وجهات نظر من البحوث 

وو�سع ال�سيا�سات )برلني: مركز اأبحاث بريغوف 
لالإدارة البناءة لل�سراعات، 2003(، متاح من 

خالل املوقع االإلكرتوين التايل:
<http://www.berghof-handbook.
net>.
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ال�سكل 1.3.1: عملية اتخاذ القرار

تت�سم العملية املبينة يف ال�سكل اأعاله بالديناميكية، وميكن اأن ت�ستغرق 40 دقيقة اأو 10 �سنوات. وكما ي�سري الر�سم 
التخطيطي، فاإن من املمكن اأن يظل فعُل اتخاذ القرار املعنُي يف نطاق هياكل احلكم وعملياته الر�سمية لكنه يكون 
مفتوحًا اأمام التاأثر واالإثراء بفعل م�ساركة املواطنني، حيث يكون ذلك مطلوبًا للتعامل مع الق�سايا املعقدة. ويف 
وتعميق  معًا  الق�سايا  ا�ستك�ساف  للمواطنني  يتيح  متنوعة، حيث  بطرق  املداولة  ن احلوار من  العملية، ميكرّ هذه 
على  يوؤكد  اإذ  واحل��وار،  باملجموع.  م�سرتك  اإح�سا�س  مع دجمها يف  متنوعة  نظر  وجهات  على  معتمدين  فهمهم 
اال�ستماع والتق�سي، يعدرّ خطوة تعزز االحرتام املتبادل والتفاهم ف�ساًل عن الوعي مبختلف املعاين التي ي�سفيها 
النا�س على جتاربهم امل�سرتكة. ودور هذه اخلطوة هو م�ساعدة النا�س على تطوير روؤية للواقع اأكرث �سمواًل مما 

ميكنهم التو�سل اإليه وحدهم كاأفراد اأو اأحزاب اأو جماعات م�سالح. 

ويف مقابل طبيعة احلوار املنفتحة اال�ستك�سافية ذات الروؤية، جند اأن املداولة هي عملية ت�سييق، واإن كانت مثل 
احلوار عملية تق�سٍّ م�سرتك وا�ستماع قائم على االحرتام اإىل خمتلف وجهات النظر. ويو�سح هال �سوندرز بقوله: 
"طرق التحدث واال�ستماع �سواء يف االثنني". لكن املداولة تركز "على الق�سايا وعلى االختيار من بني اجتاهات 
حمتملة للم�سي فيها يف التعامل مع هذه الق�سايا"، يف حني اأن احلوار يركز على "ديناميكيات العالقات ال�سمنية 

يف الق�سايا وعلى طرق تغيري تلك العالقات بحيث ت�ستطيع اجلماعات العمل معًا للت�سدي مل�سكالت معينة".34

وقد تكون االختالفات بني احلوار واملداولة دقيقة يف الواقع، لكن التمييز بينهما مفيد الأنه ي�سحذ الرتكيز على 

احلوار
عديدة نظر  ووجهات  وق�س�س  اأ�سوات  بني  •	اجلمع 

امل�سرتك واالكت�ساف  واال�ستك�ساف  •	التق�سي 
والتفاهم االحرتام  يعزز  الذي  العميق  •	االإ�سغاء 

املعرفة بناء  يف  والت�سارك  املعنى  اإ�سفاء  يف  •	الت�سارك 

املداولة
املنطقي الطرح  	•  

املمكنة للحلول  اجلاد  التمحي�س  	•  
الو�سط للحلول  الدقيق  الوزن  	•  

وم�ستنرية منطقية  اأحكام  اإ�سدار  	•  

اتخاذ القرار
تقرر ال�سلطة  	•  

التفاو�س 	•  
االآراء توافق  	•  

الت�سويت 	•  
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املح�سالت. فعلى �سبيل املثال، تقدم املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، يف و�سفها برنامج بناء القدرات 
من اأجل التنمية امل�ستدامة التابع لها، �سورة وا�سحة لدور احلوار يف عملية اأكب تنتج ب�سكل منطي للدميقراطية 
واأجندة لالإ�سالح. وين�س عر�سها العام للبنامج على اأن احلوار هو "اأهم ملمح منفرد من مالحمه". فاحلوار 
ر االنق�سامات عب الطيف ال�سيا�سي وبني موؤ�س�سات الدولة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س" وينتج "حيزًا  "يج�سرّ
مو�سعًا للمناظرة حول االإ�سالحات الدميقراطية". اأما و�سع "اأجندة �ساملة مملوكة حمليًا" فهو خطوة منف�سلة. 

ويخلق "احليز املو�سع" ال�سياق الذي ميكن اأن حتدث فيه املداولة املطلوبة الإفراز االأجندة.35

املمار�سني  اأن  والواقع  "مداولة".  كلمة  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  ا�ستعرا�س  ي�ستخدم  وال 
نادرًا ما يبدون هذه الفروقات خارج ميدان الدميقراطية التداولية، اأو �سراحة على االأقل. ويقول البع�س اإنهم 
ي�سجعون احلوار الإحداث تغيريات يف العالقات، يف حني يقول اآخرون اإن حواراتهم هدفها التو�سل اإىل اتفاقات 
اأو حتديد م�سار العمل االأف�سل. وهناك �سنف ثالث يقولون اإنهم ي�ستخدمون احلوار الإحداث حتول يف العالقات 
من اأجل تعزيز التوافق والعمل. وقد اأ�سفر هذا عادة عن التبا�س يف التعريفات. وينوه �سوندرز اإىل اأن هذا املوقف 
رمبا يعك�س اإىل حد ما �سيئًا، وهو اأن العاملني يف حقل ال�سراع والعاملني يف حقل دعم التحوالت الوطنية اإىل 
الدميقراطية، مل يدركوا اإال منذ منت�سف الت�سعينيات اأنهم "يعملون يف حقلني متجاورين". وي�سري �سوندرز اإىل 
اأن احلوار واملداولة ي�سريان يدًا بيد بت�سديهما لتحديات احلوكمة املت�سابكة و"حلهما ال�سراعات �سيا�سيًا، فيما 
يعالج كل منها بعدًا معينًا من اأبعاد هذا التحدي".36 ورمبا يكون ا�ستك�ساف هذا الفارق بدرجة اأكب وا�ستخدامه 

ا�ستخدامًا وا�سعًا خطوة اأ�سا�سية يف الطريق اإىل ن�سج ممار�سة احلوار. 

تعريف احلوار يف �سياق عاملي
تعريفات  لو�سع  متزايدة  حتديات  املمار�سون  يواجه  املختلفة،  العامل  اأنحاء  كل  يف  احلوار  ا�ستخدام  ات�ساع  مع 
ر االنق�سامات الثقافية. ومن اأقوى التو�سيات يف "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار" اخلا�سة ببنامج االأمم  جت�سرّ
املتحدة االإمنائي التو�سية با�ستخدام "م�سطلح حوار بدرجة كبرية من الوعي بالفوارق يف ال�سياقات الثقافية". 
فقد اأو�سح اأحد املمار�سني مثال اأنه يف منطقة البلقان يجب على املرء اأن يتحدث عن الق�سايا التي �سيتم تناولها 
ال عن العملية التي �سُت�ستخدم يف تناولها، ويقول: "فاإذا حاولت اإ�سراك النا�س يف حوار ما على النمط الغربيرّ 
... فلن ُيحرز اأي تقدم. احلوار لن يثري اإال انزعاجهم". كذلك ي�ستخدم املمار�سون املكلفون بالعمل يف اأ�سقاع 
اأخرى من العامل عبارات مثل "املحادثات املجتمعية" و"املوؤمترات ال�سيادية الوطنية" و"تعزيز التعاون" لتجنب 

ظهورهم مبظهر غربي و"نخبوي".37

حيث  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  اأمريكا  يف  اال�ستعمال  وا�سع  الدميقراطي"  "احلوار  م�سطلح  اإن 
املوؤمترات حول  الأحد  تقرير  وي�ستخدم  الدميقراطي.  تعزيز احلكم  وا�سعة من احلوارات على  ركزت جمموعة 
والبنك  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  من  م�سرتكة  برعاية  املنطقة  يف  الوطني  احل��وار  جتارب 
الدويل م�سطلحي "حوار" و"حوار دميقراطي" بالتبادل ويقول: بقدر ما يعتب احلوار اأ�سلوبًا، من الوا�سح اأن 
واالأنواع  الدميقراطي  بني احلوار  التفرقة  على  ت�ساعد  معايري  ثالثة  وثمة  معناها".38  تفقد  دونه  الدميقراطية 

االأخرى وهي:39
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الغر�ض: الت�سدي للم�سكالت االجتماعية املعقدة التي ال تت�سدى لها املوؤ�س�سات القائمة ب�سكل مالئم 	•
امل�ساركون: منوذج م�سغر من النظام الذي يخلق امل�سكلة وممن ينبغي اأن يكونوا جزءًا من احلل 	•

العملية: حوار مفتوح و�سامل لكافة القطاعات مبا يتيح بناء الثقة الالزمة للتو�سل اإىل اتفاقيات من اأجل  	•
عمل ملمو�س.

النا�س عملهم احلواري. ولكن  التي ي�سف بها كثري من  التجربة وتعك�س الطريقة  التعريفات متاأ�سلة يف  وهذه 
م�سطلح "احلوار الدميقراطي" ميكن اأن يثري حتديات جلماهري متنوعني عامليًا، حتى اأكرث من "احلوار" يف حد 
ذاته. واأحد االعرتا�سات اأن امل�سطلح بب�ساطة يبدو فيه ح�سو زائد؛ فاحلوار - كما يقول فون ميجينفيلدت - "يف 
االأ�سا�س عملية دميقراطية، فال ميكن اأن جند حوارًا غري دميقراطي".40 ويو�سح اآخرون اأن كلمة "دميقراطي" 
هي اإ�سافة غري مفيدة؛ نظرًا ملعناها يف ال�سياق اجليو�سيا�سي للقرن 21. وتنوه كري�ستني لوه، امل�سوؤول التنفيذي 
االأول مبوؤ�س�سة "التبادل املدين" من مقرها يف هونغ كونغ، اإىل قدرتها على ن�سر ا�ستخدام احلوار يف الب الرئي�سي 
"احلوار  ا�سمه  كان  اإذا  ذلك  ت�ستطيع  ال  لكنها  العام،  القرار  التخاذ  وفعالية  قوة  اأكرث  لعملية  ك��اأداة  ال�سيني 

الدميقراطي".41

امل�سادر  باأن  وعي  على  تكون  اأن  املهم  من  فاإن  والت�سميات،  االأو�ساف  ا�ستخدام  يف  احلر�س  اإىل  وباالإ�سافة 
اأفالطون  اإىل  الغربي الذي يعود  االأوروبي  الفل�سفي  واأعمق من املوروث  اأو�سع  التي ت�ستنري بها ممار�سة احلوار 
"جماعات ال�سيد واجلمع" التي كانت اجتماعاتها بغر�س  و�سقراط. ي�سري ديفيد بوم وزمالءه اإىل بحث حول 
ما هو  للم�ساركني معرفة  تتيح  كانت  التي  الزمالة  اأو  الوثيق  الرباط  نوعًا من  وتعزز  يبدو  فيما  "توفر  املحادثة 
مطلوب منهم دون احلاجة اإىل تعليمات اأو تخاطب لفظي اإ�سايف. وبعبارة اأخرى، نقول اإن ما ميكن اأن ي�سمى 
ثقافة متالحمة ذات معنى م�سرتك ظهرت داخل اجلماعة".42 وي�سريون اإىل اأن احلياة احلديثة ف�سلت النا�س يف 
البلدان الغنية عن هذا املوروث القدمي من االرتباط املجتمعي، لكنه يظل قويًا ن�سبيًا يف اأجزاء اأخرى من العامل، 
حيث نوهت �سي�سيل مولينييه، املمثل املقيم لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف موريتانيا، اإىل اأن واقع كون احلوار 
ر على النا�س -يف احلوار الوطني ب�ساأن االأهداف االإمنائية لالألفية التي �ساعدت  "جزءًا من الثقافة" هناك ي�سرّ

على تنظيمه - "طرح اللغة املنمقة جانبًا والتحدث بانفتاح".43 

وت�سري جوانيتا براون اىل هذا الرتاث بال�سورة اللطيفة التالية

الفناء  ... ميكنك دخول  القدمي  الطراز  املقامة على  الالتينية  اأمريكا  بيوت  باأحد  املفتوح  االأو�سط  للفناء 
املليء  املك�سوف  احليز  بهذا  املحيطة  املتعددة  املعقودة  املمرات  من  اأي  وعب  حول  بالدوران  االأو�سط 
بالزهور يف و�سط البيت. احلوار بالن�سبة يل، ي�سبه دخول هذا الفناء االأو�سط يف بيت جتربتنا االإن�سانية 
امل�سرتكة الف�سيح ... توجد مداخل كثرية موؤدية اإىل جتربة احلوار. وقد �ساهمت جمال�س ال�سكان االأ�سليني 
وال�سالونات واحللقات الدرا�سية واحللقات الن�سائية واالجتماعات املنزلية لعمال املزارع ومنتديات احلكمة 
تاريخية كثرية يف  ثقافات وحقب  امل�ستمدة من  املحادثية  واالأ�ساليب  التقليدية  الدبلوما�سية غري  واجلهود 

احليز التوالدي الذي اأ�سهمت فيه ونهلت منه ون�سميه نحن "احلوار".44 

وخال�سة القول اأننا ن�ستخدم م�سطلحي "حوار" و"حوار دميقراطي" باإدراك واحرتام حلقيقة اأنهما قد ال يكونا 
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مفيدين اأو �ساحلني لال�ستخدام يف جميع ال�سياقات. وهما يف الوقت نف�سه، وكما اأو�سحنا يف الف�سل االفتتاحي، 
ي�ستخدم مزيد  �سياق عاملي حيث  اأما يف  الدليل.  لهذا  الراعية  املوؤ�س�سات  ينا�سبان ممار�سة وفهم  م�سطلحان 
ومزيد من النا�س "احلوار" لت�سمية اأي نوع تقريبًا من عملية اإ�سراك النا�س يف احلديث مع بع�سهم بع�سًا، فنعتقد 
اأن هناك قيمة يف حتديد تعريفاتنا اخلا�سة بو�سوح قدر امل�ستطاع كاأ�سا�س الأنواع املناق�سات التي ميكن اأن مت�سي 

قدمًا باحلقل ككل. 

املبادئ احلاكمة: اخل�سائ�ض املُمّيزة لعمليات احلوار
كما بينا، فاإننا ال نعتزم �سياغة وترويج تعريف واحد للحوار كي ي�ستخدمه اجلميع، لكن هناك حاجة حقيقية 
اإىل التمييز بني اأنواع عمليات احلوار التي تعالج بجدية االحتياجات املبينة يف الف�سل 1.2 عن بع�س ما ي�سميه 
بع�س املمار�سني "حوارات زائفة"، التي قد تكون عمليات جتمع بني اأ�سخا�س لغر�س التباهي يف معظم االأحوال 
على نحو يبهن اأن االأطراف املتعار�سة ميكنها اجللو�س معًا، واإن كانت تتجنب كليًة الق�سايا ال�سعبة التي ت�سبب 
انق�سامًا بينها، اأو عمليات يدعو اإىل عقدها م�سوؤولون اأو موؤ�س�سات ميكن ب�سكل اأدق ت�سميتها "م�ساورات" اأو - 
وهو االأ�سواأ - "تزيني واجهات" جلعل ال�سلطات تبدو وكاأنها تت�ساور ب�ساأن �سيا�سات اتخذت بالفعل قرارًا ب�ساأنها. 

ولكن يف االأو�ساع التي يكون فيها التزام �سادق با�ستخدام احلوار الإحداث تغيري، جند عددًا من اخل�سائ�س 
التي ميكن اعتبارها مُميرّزة للعملية. وقد اأ�سدرت خمتلف جماعات املمار�سني قوائم بهذه املبادئ االإر�سادية التي 
تختلف عن اخلم�سة الواردة هنا،45 لكن معظم القوائم يقدم جوهر ما تنقله هذه اخل�سائ�س اخلم�س، بغ�س 

النظر عن امل�سطلح الفعلي امل�ستخدم.

ينبغي اأن تت�سم عمليات احلوار مبا يلي:

�سمول كافة القطاعات
لعل هذا هو املبداأ االأ�سا�سي االأهم يف ممار�سة احلوار؛ فهو يعب عن افرتا�س اأ�سا�سي هو اأن امل�ساركني - بقدر 
اأو متثيله فيها - ميتلكون جماعيًا عنا�سر  اإ�سكايل يف عملية حوار  اإ�سراك كل من هو جزء من موقف  اإمكانية 
رئي�سية من "اخلبة" التي يحتاجونها للت�سدي مل�سكالتهم يف مقابل كونهم معتمدين متامًا على االآخرين للتو�سل 
اإىل حلول. وثمة افرتا�س ذو عالقة وهو �سرورة حتلي َمن هم يف منظومة امل�سكلة باإح�سا�س مبلكية هذه امل�سكلة 
وعملية الت�سدي لها واحللول املقرتحة التي تنُتج عنها، كي يكون التغيري م�ستدامًا يف نهاية االأمر. ولتطوير هذا 

االإح�سا�س بامللكية، يجب اأن ي�ساركوا يف عملية التغيري. 

وميكن التعبري عن مبداأ �سمول كافة القطاعات بطرق متنوعة. فعلى �سبيل املثال، يعنيرّ بع�س املمار�سني احلوار 
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كافة  بني  يجمع  ال��ذي  ال�سكل  بو�سفه  املتعددين  امل�سلحة  اأ�سحاب  بني 
وبالن�سبة  ناجح.  ناجت  بتحقيق  م�ساحلها  ترتبط  التي  املختلفة  اجلماعات 
الآخرين، يعني �سمول كافة القطاعات منوذجًا م�سغرًا للمنظومة التي ت�ُبقي 
ل  با�ستمرار على م�سكلة معينة اأو منطًا معينًا من العالقات االإن�سانية. ويف�سرّ

اآخرون هذا املبداأ من حيث وجهات النظراأو االأ�سوات التي يجب اأن تكون جزءًا من املحادثة حتى ميكن القول باأن 
التابع  املمار�س  جاهان،  �سليم  ويوؤيد  حرفيًا.  اجلميع  اإ�سراك  دون  للكافة  �ساملة  تكون  اأن  ميكن  احلوار  عملية 
لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ا�ستخدام م�سطلح "احلوار عري�س القاعدة" للتاأكيد على هذا اجلانب املهم.46

الدميقراطية  ت�سجع  التي  اأن تكون عمليات احلوار  واالنتخابات، يجب  للدميقراطية  الدولية  للموؤ�س�سة  بالن�سبة 
�ساملة لكافة القطاعات؛ الأن ال�سمولية مبداأ جوهري من مبادئ الدميقراطية ذاتها: 

ت�ستمل الدميقراطية على الدولة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س، واجلميع يتقا�سمون م�سوؤوليات م�سرتكة 
ومتكاملة جتاه االرتقاء بها. اإن ال�سمولية وامل�ساركة بعدان هامان من اأبعاد اإر�ساء الدميقراطية. وي�سكل هذا 

النهج ال�سامل للجميع والت�ساركي اأ�سا�س ال�سراكة التعددية.47 

وت�سوية  احل���وار  لتعميق  اخل��ا���س  البنامج  فريق  وي���درج 
باأن   - االأمريكية  ال��دول  ملنظمة  التابع  ال�سابق  النزاعات 
ت�سميم  يف  اجل��وه��ري��ة  "العنا�سر  اأح���د  متثل  ال�سمولية 
يف  زي���ادة  جتلب  ال�سمولية  يف  "الزيادة  اإن   - احلوار" 
ال�سرعية للتو�سل اإىل االتفاقات املن�سودة. ويتعني اال�ستماع 
اإىل التعابري االجتماعية كافة، مبا فيها التعابري ال�سيا�سية 
واالقت�سادية واالجتماعية والع�سكرية، ف�ساًل عن تعبري من 

تعر�سوا مرارًا لالإق�ساء يف ال�سابق".48 

وكما ت�سري هذه العبارة، فاإن ال�سمولية لها اأهمية خا�سة يف 
ال�سياقات التي يوجد فيها منط تاريخي من االإق�ساء الذي ي�سكل اإحدى دعائم امل�سكلة املجتمعية املراد الت�سدي 
لها. اإن دور عملية احلوار يف هذا ال�سياق هو اإعطاء �سوت ملن مل يكن لهم عادة �سوت يف عمليات اتخاذ القرارات 
الرئي�سية، مثل الن�ساء وال�سباب والفقراء واجلماعات التي تتعر�س للحرمان على اأ�سا�س العرق اأو الدين، ومن ثم 
كانت املنفعة املتحققة لهم من وراء القرارات املتخذة قليلة ن�سبيًا. غري اأن املبداأ ينطبق اأي�سًا على احلوارات بني 
الزعماء ال�سيا�سيني وغريهم من اجلماعات النخبوية. ففي مبادرة حوار يف غانا على �سبيل املثال، بذل املعهد 
الهولندي للدميقراطية متعددة االأحزاب جهدًا كبريًا ل�سمول االأحزاب امل�سجلة قانونًا كافًة ولي�س االأحزاب التي 
فازت مبقاعد يف البملان فح�سب. يقول رويل فون ميجينفيلدت، املدير التنفيذي للمعهد: "يف البلدان اخلارجة 
اإذا جاز التعبري - يلزم التعامل  اأو البلدان التي تعاين من فقر مدقع، متثل هذه دراما وطنية -  من �سراعات 
معها على نحو اأكرث تناغمًا من اأجل امل�سي قدمًا وحتقيق مزيد من توافق االآراء". وي�سري اإىل اأن االإق�ساء يف تلك 
احلاالت يف "ال�ساحة ال�سيا�سية" م�سكلة كبرية مثله مثل االإق�ساء االجتماعي واالقت�سادي بالن�سبة للبلدان التي 

تنا�سل لبناء توافق اآراء وطني والتحرك قدمًا.49

حول امل�سكالت التي يخلقها الإق�ساء
على �سبيل املثال، نوه اأحد املمار�سني اإىل حالة 

غواتيماال، "عدم �سعور القطاع اخلا�س اأنه جزء 
من عملية ال�سالم ومن ثم غري مرتبط باالإطار 

الذي متخ�ست عنه العملية ال�سلمية". وعلى نحو 
م�سابه، فاإن منظمي عملية ال�سيناريو املدين 

املوؤخر-  االإدراك  -مبيزة  كولومبيا" راأوا  "م�سري 
اأن قرارهم عدم �سمول ال احلكومة وال جتار 

املخدرات يف العملية حدرّ من اأثر احلوار. 
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

 من قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 236(.

انظر اختيار امل�ساركني، الف�سل 
 .2.3
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اإن االإ�سرار على هذا املبداأ متاأ�سل يف الراأي ال�سائع القائل باأن �سمول كافة القطاعات �سرط الزم حتى تكون 
عملية احلوار �سرعية وحتقق نتاجًا قويًا. كما اأنه يعك�س املعرفة املكت�سبة ب�سق االأنف�س واملتمثلة يف اأنه اإذا مل تكن 

ال�سمولية �ساملة للجميع، فقد يعر�س هذا الو�سع ا�ستدامة اأية تفاهمات يتم التو�سل اإليها للخطر. 

واأخريًا يبني املمار�سون اأن حتقيق �سمول اجلميع يتجاوز جمرد خلق جماعة متنوعة من امل�ساركني يف احلوار. وتقول 
جي�سيكا فاييتا التابعة لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي: "اإن االأمر لي�س جمرد و�سع ف�سائل حول الطاولة؛ فامتالك 
مقعد ال ي�سعهم على قدم امل�ساواة". وهي ت�سوق مثااًل على ذلك وهو ال�سعف الن�سبي لل�سعوب االأ�سلية يف اأمريكا 
الالتينية "من حيث القدرة ومن حيث اخلبة، اإلخ" عندما يدخلون يف حمادثات مع ممثلي احلكومة.50 وي�ست�سهد 
االأفغانية للح�سول على �سوت بني  املراأة  الفل�سطينية ون�سال  االإ�سرائيلية  القوى يف املحادثات  اآخرون باختالالت 

جرناالت احلرب القبليني يف اللويا جريغا )املجال�س العليا( التي عقدت يف اأفغان�ستان منذ عام 2001 .51 

روه خطوات لتخفيف اآثار هذه  ولتحقيق هدف �سمول كافة القطاعات، فاإنه يجب اأن يتخذ منظمو احلوار وُمي�سِّ
االختالفات  اأو  الفجوات  "تخلق  اإندوني�سيا:  يف  ال�سراع  بعد  ما  ح��وارات  حول  تقرير  يقول  حيث  االختالالت، 
املت�سورة بني امل�ساركني عقبات اأمام تاأ�سي�س حيز مفتوح للحوار واملناق�سة". ويجادل التقرير باأنه يتم اإ�سكات 
وي�سمى  للمناق�سة". 52  اأفقية  اأحياز  اإيجاد  رين هو  للُمي�سِّ "ثمة دور رئي�سي  الفجوات.  النا�س حيثما وجدت هذه 

ممار�سون اآخرون هذا تهيئة بيئة متكافئة وعادلة، وهو جزء اأ�سا�سي من اأي عملية حوار �ساملة للجميع.

امللكية امل�سرتكة
يتطلب هذا املعيار على االأقل اأن عملية احلوار - والكالم على ل�سان اإحدى اجلماعات امل�ساركة يف حلقة عمل ملمار�سي 
احلوار - "يجب اأن ال تكون جمرد اأداة جلهة فاعلة واحدة فقط، كاحلكومة مثاًل، ل�سراء الوقت اأو لتحقيق اأجندة 
حكومية فقط".53 كما اأنها، وبح�سب لينا ريكيال، مدير برنامج اآ�سيا باملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، 
ال ميكن اأن تكون جمرد ت�ساور �سطحي ح�سب مقولة البع�س: "ادع حفنة من االأفراد ثم حتدث معهم فتكون بذلك 
ت�ساورت معهم وانتهى االأمر".54 احلوار باالأحرى - والكالم 
على ل�سان اإلي�سار �ساروه من برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
- عبارة عن "تبادل" حتى عندما تدعو اإىل عقده موؤ�س�سات 
كل  باأن  الدميقراطي" القا�سي  "املفهوم  يج�سد  فهو  قوية. 
ذو  طريق  "اإنه  مبعنى  بالت�ساوي،  ومنخرط  م�سارك  واحد 

اجتاهني … بحيث ال ميلي اأحد اجلانبني على االآخر".55 

ويجادل رويل فون ميجينفيلدت باأن عمليات احلوار الناجحة ت�ستمل "اأ�سا�سًا على متكني النا�س من الدخول يف 
لعبة �سياغة اأو ت�سكيل م�ستقبلهم". وقال يف معر�س تاأمله للتجربة احلديثة للمعهد الهولندي للدميقراطية متعددة 
االأحزاب يف غانا: "اأنت تكفل يف االأ�سا�س من خالل هذا احلوار ملكية العملية وامللكية التزام جتاه االإ�سالح، ودون 
ملكية يظل االإ�سالح جمرد ن�ساط �سكلي. لكن عند �سمان هذه امللكية، مي�سي النا�س بالفعل بالق�سايا قدمًا وهذا 

يتمخ�س عن نتائج ملحوظة مقارنة بالتجارب االأخرى".56 

ثمة �سرط اأ�سا�سي النخراط النا�س جميعًا يف احلوار 
والعمل نحو التغيري وهو - والكالم على ل�سان اأحد 
املمار�سني - "حاجة النا�س اإىل ال�سعور باأن هناك 

." �سيئًا حقيقيًا على املحكرّ
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عملية  تتيح  اأن  يجب  فاإنه  بامللكية،  االإح�سا�س  هذا  وخللق 
يف  امل�ساركة  اجلماعات  اإح��دى  اأ�سمته  ملا  فر�سة  احل��وار 
حلقة عمل ملمار�سي احلوار "املحادثات ب�ساأن ما يهم فعاًل، 
املمار�سني يف  اآخر من  واأكد فريق  ال�سيء احلقيقي".57  اأي 
حلقة عمل اأن احلوار املثمر "يجب اأال يكون مناق�سة داللية 
حول كيفية �سياغة اتفاق بل مناق�سة مو�سوعية حول ق�سايا 
اأ�سا�سية".58 ويو�سح حوار �سباب زمبابوي الذي تناولناه يف 
الف�سل االأول هذه الظاهرة. فاملحادثات حول الق�سايا ذات 
االأهمية اجلوهرية بالن�سبة للم�ساركني يف احلوار )فريو�س 
من  بتمكينهم  اإح�سا�سًا  اأعطتهم  والبطالة(  االإيدز  ومر�س 
اتخاذ �سيطرة اأكب على حياتهم يف كال املجالني الرئي�سيني 
من  احلد  يف  اإيجابي  دور  لعب  يف  البدء  نف�سه  الوقت  ويف 

ال�سراع املحيط بهم. 

التعلم 
ف العقول".59  ث كفعل مادي، بل ُيعنى بتك�سرّ كما يقول اأحد املمار�سني بعبارات ف�سيحة: "ال ُيعنى احلوار بالتحدرّ
يعالج هذا املبداأ، على اأحد امل�ستويات، جودة التفاعل يف عملية احلوار، حيث مييز احلوار ال�سرعي من احلوار 
"الزائف"، والذي يكون فيه االت�سال اأحادي االجتاه كلية، ومن املناظرة اأو التفاو�س الذي يركز فيه امل�ساركون 
كثريون  وي�سري  امل�ستطاع.  قدر  جلانبهم  الفوز  حتقيق  على 
اإىل هذه ال�سمة با�سم "االنفتاح" من حيث انفتاح امل�ساركني 
اأنف�سهم على ال�سماع واإمعان النظر يف ما يقوله االآخرون وعلى 
ما يقولونه اأنف�سهم وعلى الفكرة الثاقبة واملنظور اجلديدين 
اأيزاك�س  وْلَيم  وي�سف  لذلك.  نتيجة  يكت�سبونهما  قد  اللذين 
تخلق  رئي�سية  �سلوكيات  �سويًا  التفكري  وفن  احلوار  كتابه  يف 
اأو  مقاومة  دون  اأي  "اال�ستماع،  مثل  التفاعل  من  النوع  هذا 
فر�س، واالحرتام، اأي اإدراك �سالمة موقف ال�سخ�س االآخر 
وا�ستحالة فهمه فهمًا كاماًل، واالإرجاء، اأي اإرجاء االفرتا�سات 

واحلكم واليقني".60

اإن التعلم الذي يتاأتى من هذا النوع من البيئات له عالقة وثيقة بخا�سية ال�سمولية التي متيز احلوار الذي يجمع 
بني اأ�سخا�س ال يتحدثون معًا يف العادة ورمبا يكونوا �سالعني يف �سراع يف واقع االأمر. ويو�سح املمار�سون بقولهم: 
"من خالل احلوار ميكن اأن تتفاعل امل�سالح املتداخلة على نحو غري عدائي". غري اأن طبيعة العملية توجههم 
نحو التعلم؛ الأنها "ال تعنى بالنطق باالأحكام، بل تعنى باالإ�ستماع من اأجل فهم اأعمق ووعي اأكب بالق�سايا حمل 

النقا�س". ويتفق ممار�س اآخر مع هذا الراأي فيقول: "احلوار طريقة جيدة الإجراء حتليل لل�سراع".61 

حول م�ساندة التعلم 
الدول  منظمة  -نحن  اأتينا  دويل،  خارجي  "كطرف 

االأمريكية- ووفرنا حيزًا جديدًا للحوار وحيزًا 
جديدًا للتاأمل فيما كان يجري. اأحيانًا يكون االأمر 

ب�سيطًا هكذا ... اإنه جمرد ال�سماح للنا�س باخلروج 
مما ي�سغط عليهم �سياقهم دوما لفعله وال�سماح لهم 

بالتاأمل والتفكري بهدوء اأكرث قلياًل وب�سكل حتليلي 
اأكرث قلياًل وب�سكل تاأملي اأكرث قلياًل يف ماهية ما 

يحاولون فعله". 
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة من 

 قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 236(. 

حول امللكية امل�سرتكة
اأ�سرك م�سروع اإنرتبي�س يف رواندا جمموعة متنوعة 

من الروانديني يف بحوث العمل القائمة على امل�ساركة 
الإ�سدار تقرير خالل عام بعنوان اإعادة بناء �سالم 
م�ستدام يف رواندا: اأ�سوات ال�سعب. ويقول و�سف 

احلالة يف امل�سروع: "قوة هذه الوثيقة لي�ست "اأ�سالة" 
التحليل يف حد ذاتها بل حقيقة اأنه اأجنزها الروانديون 

على اأ�سا�س عملية حوار مكثفة مع االإخوة الروانديني 
على نطاق االأمة، واأن امل�سروع قدم روؤى الروانديني 

)املت�سعبة اأحيانًا( حول التحديات الرئي�سية اأمام 
امل�سي اإىل جمتمع اأكرث م�ساملة واأقدر على البقاء".

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة من 
 قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 236(.
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وفوق ذلك، وكما ي�سري رامون دوبون من موؤ�س�سة البلدان االأمريكية وموؤ�س�سة كيرتنغ، فاإن احلوار يخلق فر�سة 
للتعلم من خالل التاأمل الذاتي، "حيث يبداأ النا�س يف اإدراك اأن كل واحد منهم ال ميتلك اإال جزءًا �سغريًا من 
اإىل تطوير  اأكب -  توؤدي - على نطاق  اأن  اأن هذه اخلا�سية من خ�سائ�س احلوار ميكن  اإىل  وينوه  احلقيقة". 

ا�ستدامة.62  اأكرث  اإيجابي  تغيري  اإحداث  على  عامة" قادرة  "معرفة 

الإن�سانية 
للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  ن�سرته  ال��ذي  الدميقراطية"  التنمية  اأج��ل  من  "احلوار  كتاب  موؤلفو  يقول 
التعرف  اإمكانية  الإن�سانيتنا  وتتاح  نف�سه،  الك�سف عن  الفطري  يت�سنى لذكائنا  "من خالل احلوار  واالنتخابات: 
االأخرى.  التفاعل  اأنواع  عن  متييزها  على  ت�ساعد  التعلم،  مثل  مثلها  احلوار،  عمليات  فاإن�سانية  ذاتها".63  على 
ولهذه اخلا�سية عالقة كبرية بكيفية �سلوك النا�س اإزاء بع�سهم بع�سًا عندما ينخرطون بالكامل يف حوار. فهي 
تتطلب تعاطفًا، اأي قدرة على و�سع املرء نف�سه مو�سع االآخرين. "عندما يبداأ النا�س بذل جهد لفهم االآخر، فاإنهم 
يغر�سون بذلك بذرة احلوار"،64 وهذا يتطلب �سدقًا، وذلك على النحو مبني يف املهارة احلوارية الرئي�سية الرابعة 

عند بيل اأيزاك�س: ‘االف�ساح‘ اأي قول املرء احلقيقة حول �سلطته وماهيته احلقيقية وما يفكر فيه".65

ويف اإحدى حلقات العمل، حتدثت فرق املمار�سني عن اأف�سل جتارب احلوار وو�سعوا القائمة التالية بال�سلوكيات 
امل�ساهمة،66 حيث قالوا اإن امل�ساركني يف احلوار ينبغي اأن:

 
يظهروا تعاطفًا، مبعنى اأن يفهموا موقف ال�سخ�س االآخر ب�سدق بداًل من االإتيان بردة فعل جتاهه 	•

يظهروا انفتاحًا للتعبري عن وجهات نظرهم مع احرتام قواعد احلوار 	•

يحتفظوا بنبة تنم عن االحرتام حتى يف اأق�سى الظروف 	•

يجروا حمادثات عن االأمور التي تهم فعاًل، اأي ال�سيء احلقيقي 	•

يتولوا امل�سوؤولية، فرديًا وجماعيًا، عن امل�سكلة واحلل 	•

يتحرروا عاطفيًا، مبعنى "اال�ستماع اإىل مبرات القلب التي يتجاهلها العقل غالبًا"  	•

ميتلكوا ال�سجاعة لالعرتاف باالختالفات بل واالأكرث من ذلك االعرتاف باالأر�سية امل�سرتكة 	•

. يظهروا القدرة على التغريرّ  •

وتعك�س هذه البنود فيما بينها تعريف احلوار الذي قدمه هال �سوندرز واأوردناه على ل�سانه �سابقًا بو�سفه "عملية 
تفاعل حقيقي ين�ست خاللها الب�سر اإىل بع�سهم بع�سًا بعمق كاٍف ليتغريوا بفعل ما يتعلمون".67 لكن القائمة التي 
و�سعها امل�ساركون مت�سي اإىل ما هو اأبعد من ذلك يف االإ�سارة اإىل اأن التفاعل والتعلم ال يحدثان على م�ستوى عقلي 
باأنه  احل��وار  وزم��الوؤه  بوهم  ديفيد  ف  يعررّ عندما  فاإنه  مماثلة،  وب�سورة  ككل.  ال�سخ�س  ي�ستمالن  بل  فح�سب 
اأي�سًا  بل  فح�سب  الواعي  عقلنا  "منتجات  ي�سمل  ل�"الفكر" ال  مفهومهم  اأن  يحددون  فاإنهم  �سويًا"،  "التفكري 
م�ساعرنا وعواطفنا ونوايانا ورغباتنا" باالإ�سافة اإىل "اال�ستجابات امل�سروطة واملنحازة بفعل فكر �سابق".68 اإن 
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هذه اجلوانب غري املرئية وغري املذكورة اإىل حد كبري من جوانب التفاعالت الب�سرية يف احلوار هي التي حترك 
النا�س للتعلم والتغيري. وكما جاء على ل�سان ميناك�سي غوبيناث، ن�سري ال�سالم وممار�س احلوار الرائد يف الهند: 
اجلزء  على  ينبغي  مما  اأكرث  ركزنا  واإذا   ... اجلليدي  اجلبل  راأ�س  جمرد  هو  احلوار  من  املنطوق  اجلزء  "اإن 

املنطوق، ف�سوف يفوتنا جوهر احلوار".69 

وكما هو احلال مع التعلم، فاإن خلق بيئة تدعم هذا النوع من التفاعل االإن�ساين بني امل�ساركني هو جانب جوهري 
من جوانب العمل احلواري. وي�سري كثري من املمار�سني اإىل هذه البيئة بو�سفها "حيزًا اآمنًا"، وهم يوؤكدون ب�سدة 
على بناء م�ستوى من الثقة يف العملية التي �ستجعلها ممكنة. ويعد ال�سعي 
ل�سمان  والو�سع  القوة  يف  االختالفات  واإدارة  القطاعات،  كافة  ل�سمول 
اإمكانية �سماع جميع االأ�سوات، والرتكيز على الق�سايا التي تهم امل�ساركني 
فعاًل، خطوات حا�سمة االأهمية نحو حتقيق ذلك؛ اإذ اأنها متهد ال�ساحة لنوع 

املحادثات الذي يت�سم بالتعلم واالإن�سانية والذي مييرّز عملية احلوار. 

منظور طويل املدى 
اأمام  االأهمية  حا�سمة  التحديات  اأحد  بو�سفها  املعقدة  للم�سكالت  امل�ستدامة  احللول   1.2 الف�سل  يف  فنا  عررّ

طويل  املنظور  هي  للحوار  زة  املميِّ اخل�سائ�س  واإح��دى  الة.  الفعرّ احلوكمة 
املمار�سون  ويعرتف  امل�ستدامة.  اإيجاد مثل هذه احللول  يتطلبه  الذي  املدى 
باأن خمتلف اأنواع االأزمات التي ت�سيب املجتمعات تتطلب غالبًا عماًل �سريعًا، 
وذلك لوقف العنف وجلب اال�ستقرار اإىل الو�سع ال�سيا�سي وتخفيف املعاناة. 

ولكن ثمة عن�سرًا متاأ�ساًل يف طبيعة احلوار وهو تركيزه على اأمناط العالقات وال�سلوكيات الكامنة التي تن�ساأ 
منها االأزمات. والعمل على ذلك امل�ستوى هو ما يخلق اإمكانية اإحداث تغيري م�ستدام، وهو ي�ستغرق وقتًا. يقول 
اإدراك عدم وجود  الوقت بطريقة خمتلفة من حيث  "ُيعنى احلوار با�ستخدام  اأنغيبي:  ال�سويدي راغرن  ال�سفري 

عالجات �سريعة. اإن الوقت مطلوب جلعل التغيري العميق ممكنا".70 

وقد اأعرب العاملون يف ميدان حل ال�سراعات من املنتمني اإىل جمتمع املمار�سني عن هذا املبداأ بو�سوح. فماري 
ل ممار�سة ال�سالم" الذي ا�ستمر 3 �سنوات، تقدمان  اأندر�سون والرا اأول�سون، يف تقريرهما حول نتائج م�سروع "تاأمُّ
احلكم الذي تو�سل اإليه م�سارك متمر�س يف احلوار وهو اأن "االإجراءات التدخلية التي تتم مرة واحدة ميئو�س 
منها وعدمية الفائدة". وت�سري اأندر�سون واأول�سون اإىل اأن التزامًا متعدد ال�سنوات اأمر �سروري لتمكني امل�ساركني 
�سوندرز  ويعر�س هال  ال�سيا�سي".71  االجتماعي  امل�ستوى  اإىل  للحوار  ال�سخ�سية  التاأثريات  نقل  "من  يف احلوار 
بداأت يف م�ستهل  امل�ستدام" وي�سف مبادرة حوار يف طاجيك�ستان  "احلوار  ي�سميه  نهجًا  يف عملية �سالم عامة 
الت�سعينيات وما زالت م�ستمرة. ويجادل �سوندرز باأنه ال �سيء اأقل من ذلك ميكنه اإحداث حتول يف ال�سراعات 

العرقية واالإثنية.

املدى.  طويل  منظورًا  املجتمعي  امل�ستوى  على  القدرات  بناء  على  الرتكيز  يعك�س  املمار�سة،  جماالت  جميع  ويف 

انظر فعاليات احلوار: خلق حيز 
اآمن، الف�سل 2.4.

انظر الروؤية ق�سرية املدى مقابل 
الروؤية بعيدة املدى، الف�سل 2.6.
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حوار  ثقافة  خلق  عن  نتحدث  "اإننا  دوب��ون:  رام��ون  ويقول 
ين�سب  فعندما  االأ�سا�سية.  القوة  عالقات  يغريرّ  نحو  على 
�سراع يف ال�سويد مثاًل، يكون اخليار االفرتا�سي هو احلوار 
البلدان  يف  ببطء  تطور  �سيء  وه��ذا  كافة،  امل�ستويات  على 
اأن التحدي هو  اإىل  اال�سكندنافية يف القرن 20". وهو ينوه 
كيفية امل�سي يف بناء تلك القدرة يف مكان هي منعدمة فيه.72 

متنوعة.  بطرق  التحدي  ذلك  مع  احلوار  ممار�سو  ويتعامل 
ويف عام 1996 مثاًل اأطلقت منظمة الدول االأمريكية "برنامج 
وهو  ال�سالم"،  بناء  اأج��ل  من  امل��وارد  تنمية  احل��وار:  ثقافة 
بتي�سري  غواتيماال،  يف  ح��وار  ثقافة  بناء  اإىل  �سعى  م�سروع 
ت�سكيلة  يف  لالأفراد  احل��وار  على  تدريب  وبتوفر  احل��وارات 
الذي  هو  اآخ��ر  نهج  وثمة  ال�سريكة.73  املنظمات  من  وا�سعة 
ومنظمة  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  اتبعته 
اإنرتبي�س وقد طورت كلتاهما ممار�سة تكوين جمموعة عمل 
من اأ�سحاب عالقة متنوعني لتحليل الق�سايا وطرق التعامل 

معها. ويجري من خالل ذلك ت�سكيل �سبكة من االأفراد قادرة على حتديد اأجندة م�سرتكة وطرح م�سوغات مقنعة 
بعد  التغيري  اأجل  والدعوة من  العمل  قادة ميكنهم موا�سلة  االأحوال  اأغلب  االأ�سخا�س يف  وي�سبح هوؤالء  للتغيري. 
�سبل  اأحد  برناجمها  من  اجلانب  هذا  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  وتعتب  احلوار.  عملية  انتهاء 
اال�ستدامة.74 وتتك�سف مثل هذه النُّهج على مدى �سنوات غالبًا. لكن هذا االإطار الزمني مقبول بل و�سروري اإذا 
نظرنا اإىل النهج - والكالم على ل�سان ماتيا�س �ستيفل، املدير التنفيذي ال�سابق ملنظمة اإنرتبي�س - ب�سفتها "عملية 

طويلة املدى لتمكني املجتمع ولي�س كعملية ق�سرية املدى ملجرد اال�ستجابة مل�سكلة اآنية قد برزت".75

كما يعب املمار�سون عن مبداأ املنظور طويل املدى بطرق اأخرى اأي�سًا. فنهج برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف 
التعامل مع حتول ال�سراع يوؤكد على حلقات العمل لبناء "مهارات وقدرات" احلوار والتفاو�س ال تنظيم حوارات 
التابع  ال�سابق  النزاعات  وت�سوية  احلوار  لتعميق  اخلا�س  البنامج  وكان  اليوم".76  "�سراع  حول  مفاو�سات  اأو 
ملنظمة الدول االأمريكية يوؤكد على اأهمية اتخاذ خطوات نحو اإ�سفاء ال�سفة املوؤ�س�سية على احلوار وامل�ساركة يف 
عدد من بلدان اأمريكا الالتينية. وهم ي�سريون اإىل قوانني تتطلب عمليات ت�ساركية يف معاجلة اأنواع معينة من 
الق�سايا العامة وا�ستحداث وظائف ر�سمية مثل حكم اأو اأمني عام لديوان املظامل لت�سجيع احلوار وتي�سريه عندما 

ري احلوار وامل�ساركني فيه.77  ين�سب �سراع، واال�ستثمار يف بناء املهارات ملُي�سِّ

نهج احلوار
يو�سع مفهوم نهج احلوار وثاقة �سلة املبادئ االإر�سادية، من ت�سجيل اخل�سائ�س 
احلوار  ملمار�سي  �سلوك  قواعد  مدونة  و�سف  اإىل  احلوارية  للعمليات  االأ�سا�سية 

اأمثلة على اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على احلوار: 
اأ�سبح برنامج منظمة الدول االأمريكية/بروباز  	•
كيانًا م�ستقاًل با�سم موؤ�س�سة بروباز يف 2003، 

ليتحقق بذلك اأحد اأهم اأهداف امل�سروع االأويل 
وهو اإيجاد "قدرة على م�ساندة عمليات ال�سالم 

والدميقراطية )يف غواتيماال(". 
�ساندت املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية  	•

واالنتخابات ت�سكيل مركز احلكم الدميقراطي 
يف بوركينا فا�سو وهو مركز م�ستقل ا�ستحدثته 

جمموعة احلوار ملوا�سلة عملها يف تعزيز 
الدميقراطية. 

ويف رواندا اأن�ساأت اإنرتبي�س و�سركاوؤها  	•
الروانديون يف بداية عملية احلوار موؤ�س�سة، 

هي معهد البحوث واحلوار من اأجل ال�سالم، 
ميكنها توجيه املبادرة و�سمان ملكيتها الوطنية 
واإ�سفاء م�سداقية عليها وتوفري ا�ستدامة على 

املدى الطويل.

انظر اجلدول 2.1.1، نهج احلوار، 
الف�سل 2.1. 
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ة، لي�س فقط تلك امل�سماة ر�سميًا  الة يف اإحداث تغيري اإيجابي يف اأو�ساع عدرّ وجودة التفاعل التي ميكن اأن تكون فعرّ
حوارات. 

نهج احلوار كمدونة لقواعد ال�سلوك
من زاوية، ي�ستنبط مفهوم نهج احلوار بب�ساطة املبادئ احلاكمة ب�ساأن كيفية امل�سي قدمًا يف عمل ت�سجيع عمليات 
احلوار اأو تنظيمها اأو تي�سريها. وعند ت�سجيع عملية �ساملة ومتكينية، مثاًل، يجب اأن يظهر املمار�سون الحرتام 
والتعاطف نف�سه. وعملية خلق  والنفتاح نف�سه على خمتلف وجهات النظر  نف�سه جتاه االأ�سخا�س االآخرين 
اأو  خ�سومهم  مع  حوار  يف  النا�س  لدخول  الالزمة  الثقة 
تتطلب  االخ��ت��الف  جم��رد  معهم  يختلفون  من  مع  حتى 
التحدث  ناحية  م��ن  لكل  مهم  وه��ذا  �سفافية.  اأي�سًا 
اأفعال  اأو مظاهره يف  التكترّم  ناحية حتا�سي  ب�سدق ومن 
مببادرة  اخلا�سة  احلالة  موؤلفو  وين�سح  واأحاديثه.  املرء 
التو�سيح  يجب  البداية  "من  قائلني:  رواندا  اإنرتبي�س يف 
القطاعات  لكافة  �ساملة  عملية  اإج���راء  ه��ي  النية  اأن 
اإنرتبي�س  فريق  واج��ه  وعندما  وحقيقة".  حقًا  و�سفافة 
مع  اجتماعه  من  الرواندية  احلكومة  جانب  من  توج�سًا 
باأن  ال�سواغل  تلك  الفريق  عالج  ال�سيا�سية،  املعار�سة 
خ��الل  ن��وق�����س  م��ا  ع��ل��ى  و�سفافية"  "بانفتاح  اأط��ل��ع��ه��ا 

االجتماع.78 

اإن تفعيل مبداأ التعلم بتبني موقف تق�ضٍّ هو عن�سر اآخر مهم من عنا�سر نهج احلوار. وي�ستمل كون املرء يف 
مزاج تق�سٍّ على طرحه اأ�سئلة لي�س ملجرد حتقيق اأهدافه بل للو�سول اإىل فهم اأي�سًا. وي�سري املمار�سون اإىل اأن 
يًا كهذا لي�س مفيدًا لكنه يخدم غر�س املرء على م�ستوى اأعلى. وجتادل غوبيناث بقولها: "يجب اأن نتعامل  تق�سرّ
]مع احلوار[ لي�س كاأداة بل كعملية كينونة. بعبارة اأخرى، ال ميكنك اأن تهبط مبظلة على م�سكلة وتقول: ح�سنًا، 
اإين داخل يف حوار؛ الأنني �ساأتوقع الناجت )�س( جراء هذا احلوار. فاأنت �ستدخل هذا احلوار كعملية دائمة التغري 
ومفتوحة وطيرّعة ومرنة. ... ولن تعزز هذه امل�سرية قدرتك على ت�سور م�ستقبل جديد اإال اإذا كنت قادرًا على اأن 

تكون �سفافًا ومنفتحًا".79

اأخذ نهج احلوار خارج نطاق عمليات احلوار
ميكن اأن تكون التفاعالت التي ال تعدرّ ر�سميًا عمليات حوار حوارية بدرجة اأو باأخرى. فعمليات التفاو�س والو�ساطة 
واملداولة واتخاذ القرار، على �سبيل املثال، ميكن اأن تكون قائمة بدرجة اأكب على احلوار بقدر ما تخلق بيئات 
ميكن اأن ي�سعر فيها امل�ساركون الذين ميثلون وجهات نظر متنوعة باال�ستمال والتمكني و"االأمان" الكايف ليكونوا 
�سفافني يف توا�سلهم ومنفتحني على فهم ما يقوله االآخرون وقادرين على اتخاذ منظور طويل املدى جتاه الق�سايا 

للمزيد من الطالع 
املفاهيم وثيقة االرتباط بنهج احلوار هي: 

�سياغة جون بول ليديراك ل�"القدرة التو�سطية" يف 
اجلذور"،  عميق  ال�سراع  يف  التو�سطية  القدرة  "بناء 

منتدى فلت�سر لل�سوؤون العاملية 26/1 )�ستاء/ربيع 
2002(، ال�سفحات 91-101؛

تاأييد لويز داميوند فكرة "اأربعة مبادئ �سالم" ميكن 
تطبيقها يف االأ�سرة والعمل واملجتمع والعامل، يف كتاب 

ال�سالم: 108 طرق ب�سيطة ل�سنع عامل اأكرث �سلمًا، 
الطبعة الثالثة )بري�ستول، فريمونت: �سركة ال�سالم، 

2003(، متاح على العنوان االإلكرتوين التايل:
<http://www.thepeacecompany.
com>. 
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املطروحة عليهم. ويوفر مفهوم نهج احلوار بب�ساطة لغة لو�سف �سمة التفاعل املعينة هذه مما يت�سنى معه التعرف 
على الدور الذي ميكن اأن يلعبه هذا النهج وتبنيه عن ق�سد، �سواء اأكان ال�سياق عملية حوار ر�سمية اأم ال.

ويدرك املمار�سون بطرحهم مفهوم احلوار كفل�سفة اأن تنظيم عملية حوار لي�س اال�ستجابة املثلى يف كل موقف، 
اأو  ال�سيا�سية  القوة  اأو  ال�سالح  قوة  �سواء  القوة،  ال�ستخدام  بدياًل  احل��وار  نهج  يقدم  االأح��وال،  جميع  يف  لكن 
االقت�سادية اأو جمرد قوة الطرح، وهو بديل يعتقد املمار�سون 
اأو نهج  ا�ستخدام احلوار  ي�سجعون  اأكرث فعالية. فهم ال  اأنه 
اأو  النا�س  مع  لطفاء  يكونوا  اأن  يريدون  الأنهم  فقط  احلوار 
يقيموا عالقات �سداقة، بل هم، كما ي�سف الف�سل 1.4، 
الطريقة  اأنها  واحلقيقة   - املثلى  الطريقة  اأنها  يعتقدون 
تقدم يف  الإح��راز  املطلوب  التغيري  نوع  الإح��داث   - الوحيدة 

مواجهة التحديات املجتمعية املعنيون بالت�سدي لها اأ�سد االعتناء. 

يوفر مفهوم نهج احلوار بب�ساطة لغة لو�سف �سمة 
التفاعل املعينة هذه مما يت�سنى معه التعرف على 
الدور الذي ميكن اأن يلعبه هذا النهج وتبنيه عن 

ق�سد، �سواء اأكان ال�سياق عملية حوار ر�سمية اأم ال.
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اإن ممار�سي احلوار هم اأ�سخا�س ي�سعون اإىل التغيري. وهذا التغيري الذي ي�سعون اإليه، كما يبني الف�سل 1.2، 
رمبا يتمثل يف زيادة القدرات املجتمعية على التعاون، اأو حل �سلمي لل�سراعات، اأو حكم ذاتي دميقراطي، اأو رمبا 
اأو  التفاوت  اأو  الفقر  العالت االجتماعية مثل  تقدم يف مكافحة  اإحراز  بو�سفه  التغيري  بداًل من ذلك  يت�سورون 
اجلرمية اأو املر�س، اأو رمبا يوؤطرونه ب�سكل وا�سع كتنمية اقت�سادية اأو تنمية ب�سرية. ويتناول هذا الف�سل ال�سوؤال 
زة املبينة يف  التايل: ملاذا يعتقد ممار�سو احلوار اأن احلوارات )مبعنى العمليات الت�ساركية ذات اخل�سائ�س املميِّ

الف�سل 1.3 كمبادئ حاكمة( تعتب فعالة يف اإحداث تلك االأنواع من التغيري.

م�ستويات التغيري
ه ب�سام نا�سر عن معاهدة ال�سالم امل�سرية االإ�سرائيلية ل�سنة 1979، فاإن املعاهدة الر�سمية اأنهت ال�سراع  وكما نورّ
امل�سلح، وهو تغيري ملمو�س ذو داللة كبرية. ولكن حتقيق �سالم دائم - كما يوؤكد نا�سر - �سوف يتطلب تغيريًا 
يتجاوز االتفاق الر�سمي بني احلكومتني ليم�س قلوب امل�سريني واالإ�سرائيليني وعقولهم. وب�سورة مماثلة، ي�سري 
ره يف نوع النهج  غريت فان فليت، مقيرّم امل�سروعات باملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، يف معر�س تفكرّ
التغيري  "تعزيز عمليات  اإىل �سرورة كونه نهجًا قادرًا على  املعقد،  الدميقراطية  بناء  الفعالية يف عمل  حمتمل 
للعمل  اأ�سا�سي  منطلق  على  ال�سوء  املالحظتني  كلتا  تلقي  التفاعل...".80  ومزاجات  والقيم  املواقف  يف  املعقدة 
اأنواع  على  م�ستدامًا  تاأثريًا  اأردن��ا  اإذا  �سروري  واالأعمَق  امللمو�س  ال�سخ�سيِّ  التغيرِي  م�ستوى  اأن  وهو  احل��واري 

التحديات املجتمعية املعقدة التي يهتم بها ممار�سو احلوار.

ي�ستخدم اأنا�س كثريون �سورة جبل جليدي للتعبري عن فكرة اأن اخل�سائ�س املرئية لكيان اأو ظاهرة ما، كثريا 
ما تكون جمرد جزء �سغري من حجمه اأو حجمها الكليرّ واأنه من املهم اأن يكون املرء على وعي باجلوانب التي ال 
ميكننا روؤيتها بي�سر. ونحن ن�ستخدم منوذج اجلبل اجلليدي للتغيري هذا الذي اأعدته كاترين كاوفر واأوتو �سارمر 
يف  فالتحوالت  بع�س.81  على  بع�سها  يعتمد  ما  وغالبًا  مت�سلة  املرئية  وغري  املرئية  التغيريات  اإن  مقولة  لتاأكيد 

امل�ساعر واالإدراكات احل�سية تهيئ النا�س الإمكانية التغيري على امل�ستوى االأ�سد عمقًا.

الف�سل 1.4: كيف ي�ساهم احلوار يف التغيري
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بع�س من اأقوى االأمثلة على هذه التحوالت تاأتينا من حوارات بني اأطراف يف �سراعات م�سلحة. فعلى �سبيل املثال، 
و�سفت ميناك�سي غوبيناث هذه التجربة امل�ستمدة من عملها يف منطقة ك�سمري املتنازع عليها: 

كنت مع جماعة ت�سمى ... منظمة املراأة يف ميدان االأمن واإدارة ال�سراعات وال�سالم. توافقنا على �سرورة 
النظر يف ك�سر حاجز ال�سمت املحيط بال�سراع يف ك�سمري. كانت هذه جماعات من الن�سوة اللواتي يلمن 
بع�سهن البع�س دائما ويلمن جمتمعات بع�سهن بع�سًا على املاأزق الذي يعانينه. فعلى �سبيل املثال، كانت 
امل�سلمات يف الوادي يلمن املجتمع الهندو�سي على ما حدث لهن. اأما الهندو�سيات الالئي فررن من الوادي 

فكنرّ يلمن امل�سلمني على اإخراجهن من بيوتهن وعلى التطهري العرقي اإلخ.

لكن عندما حدث لقاء بينهن يف مكان اآمن بعيدًا عن بيئتهن املبا�سرة، وبداأن ي�سمعن ق�س�س االأخريات 
واآالمهن، اأدركن اأن اآالمهن ال تلغي اآالم االآخرين. بعبارة اأخرى، كان كل طرف منهما يعاي�س م�ستوى معينًا 

من احلرمان ...

اآنذاك ويف تلك اللحظة حدث �سيء حيث وجدت الن�ساء الالئي كن ي�ستمعن لق�س�س بع�سهن بع�سًا ... وقد 
تغريت لغة اأج�سادهن بالكلية واغرورقت اأعني بع�سهن بالدموع عندما ا�ستمعن اإىل من كنرّ عدواتهن �سابقًا. 
وقد وجدن اأن هناك قا�سما م�سرتكًا يف التجربة االإن�سانية. يف راأيي اأن ذلك كان منعطفًا �سديد التاأثري ... 
اأبدًا معتادات على التوا�سل ب�سريًا مع بع�سهن بع�سًا، فقد بداأن يعرتفن بوجود اإحداهن  والأنهن مل يكنرّ 

ال�سكل 1.4.1: منوذج اجلبل اجلليدي: م�ستويات التغيري

امل�سدر: ا�ستنادًا اإىل منوذج كاترين كاوفر، بت�سرف من اأوتو �سارمر، "االنتظام حول معرفة مل تتج�سد بعد"، يف جي. يف. كروغ، واآي. نوناكا، 
وتي. ني�سيغو�سي، حمررين، خلق املعرفة: م�سدر جديد للقيمة)نيويورك: ماكميالن، 1999(، ال�سفحات 60-36.

م�ستوى روؤية عاٍل

م�ستوى روؤية منخف�ض

خط املاء

اإجراءات عمل من�سقة

�سبكات اجتماعية وعالقات جديدة

اتفاقات

�سلوك جديد

تغيري النماذج 
العقلية

تغيري امل�ساعر والت�سورات
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يف  بداأت  وقد  ج�سد  لغة  اإىل  ُترجمت  قد  كانت  التي  االآخر  على  اللوم  اإلقاء  عملية  راأيت  وهكذا  االأخرى. 
الذوبان، ونوع اللغة املتحفظة التي كان يجري ا�ستخدامها وقد بداأت تتال�سي. لن اأقول اإنهن تعانقن وتبادلن 

القبالت، لكن اأقول اإن جدران النفور تهاوت.82

وتعطينا لويز داميوند، املوؤ�س�س امل�سارك ملعهد الدبلوما�سية 
متعددة امل�سارات والتابعة اأي�سًا ل�سركة ال�سالم، مثااًل اآخر 
يف  بتي�سريه  قامت  ح��وار  وهو  ال�سراع،  ح��االت  اإح��دى  من 
البو�سنة يف عام 1996 فور توقيع اتفاقات دايتون لل�سالم.83 
وام��راأة  �ساب  �سربي  جندي  على  احل��وار  جماعة  ا�ستملت 
بو�سنية م�سلمة اأكب �سنًا "من نوع يج�سد االأمومة واالأنوثة، 
كانت تعاين وتتاأمل وتقول: ماذا فعلتم بالرجال الذين كانوا 
يف حياتي؟". اأ�سر ال�ساب اأنه مل يحارب اإال الأنه ا�سطر اإىل 
على  نحوه  والعداء  الغ�سب  �سديدة  ظلت  امل��راأة  لكن  ذلك، 
ان�سحب  اأي��ام حلقة عمل احل��وار. لكن يف مرحلة ما،  مدى 
اجلندي من املجموعة ثم عاد وقد كتب ق�سيدة حول اآالمه 
"اأذابت  داميوند:  قالت  ال�سرورية.  غري  احل��رب  ومعاناة 

الق�سيدة قلب املراأة"، و�سار االثنان �سديقني مقربني. و�سفت داميوند كيف جتاوز هذا التحول تغيري امل�ساعر 
التي عاي�سها هذان ال�سخ�سان الإحداث تغيري داخل املجموعة يف الطريقة التي كان ينظر النا�س بها اإىل ال�سراع.

عدنا اإىل البو�سنة بعد 3 اأ�سهر ثم عدنا جمددًا بعدها ب�ست اأ�سهر و�ساألنا من �ساركوا يف حلقة العمل: "ما 
اأبرز �سيء بالن�سبة لكم وما الذي تذكرونه؟"، فقال 95 يف املائة منهم اإنهم لن ين�سوا اأبدًا كاًل من املراأة 
من  لكل  بالن�سبة  لكن  لالثنني،  بالن�سبة  �سخ�سيًا  االأمر  كان  بينهما.  التي جرت  امل�ساحلة  وبيان  والرجل 
�سواهما يف القاعة وعلى م�ستوى اأكب، كان االأمر برمته يرمز اإىل النموذج االأ�سلي للجندي الذي مل يرد 

حقًا قتل النا�س واالأم التي عانت وكالهما من �سحايا احلرب. 

وما ت�سري اإليه داميوند يف هذا املثال هو حتول يف "النماذج العقلية"، اأي االفرتا�سات الكامنة التي ت�سكل الطريقة 
التي يعاي�س بها النا�س العامل من حولهم ويف�سرونه بها. ويف هاتني الق�ستني من ق�س�س ال�سراع ميكن و�سف 
التحول باأنه االنتقال من كراهية املرء الإعدائه ولومهم اإىل روؤية احلرب ذاتها بو�سفها العدورّ ولها �سحايا على 
كل جانب. ثمة مثال خمتلف نوعًا ما ياأتينا من و�سف فيليب توما�س لتجربة يف عمل حواري يف ال�سلفادور. فبعد 
اختتام عملية حوار بب�سعة اأ�سهر، راأى اأحد امل�ساركني على �سا�سة التلفاز اأفراد �سرطة ي�سربون ع�سوًا نقابيًا كان 
قد �سارك اأي�سًا يف احلوار، فات�سل فورًا باأحد االأ�سدقاء ليقول له "هذا خطاأ". ويف وقت الحق تاأمل ما جعله 
ي�سعر بالغ�سب من ذلك املوقف والذي مل يكن يختلف عن م�ساهد راآها من قبل، فالحظ اأن تاأثره يرجع اإىل تغريرّ 

اإدراكه احل�سي ملا يعتب �سلوكًا مقبواًل يف بلد دميقراطي اأكرث مما يرجع اإىل �سلته ال�سخ�سية بزعيم النقابة. 

للمزيد من الطالع
بيرت اإم. �سينغ واآخرون، الكتاب امليداين 

 The Fifth Discipline( للفرع اخلام�س
Fieldbook(، الطبعة الثانية )نيويورك: 

دوبلداي، 2006(؛ 
وْلَيم اأيزاك�س، احلوار: فن التفكري �سويًا 

)نيويورك: دوبلداي، 1999(
للتعرف على منظور اآخر مل�سروعات مل�ساريع 

ال�سيناريو املدين التي يحللها كاوفر، انظر اآدم 
كاهان، حل امل�سكالت ال�سعبة:

طريقة مفتوحة للتحدث واال�ستماع وخلق واقع 
جديد )�سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا: برييت-

كويهلر، 2004(.
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اأفريقيا  جنوب  يف  فلور  مونت  م�سروع  وهي  مدين،  ل�سيناريو  م�ساريع  لثالثة  حتليل  يف  كاوفر  كاترين  وتو�سح 
من  متنوعة  جمموعة   ،)2000-1998( غواتيماال  وروؤي��ة   )2000-1997( كولومبيا  وم�سري   )1992-1991(

التحوالت يف النموذج العقلي.
فقد عاي�س م�سارك يف م�سروع م�سري كولومبيا "على م�ستوى �سخ�سي ... اأجمل �سيء مت احل�سول عليه 
بع�سًا".  بع�سهم  يقتل  اأن  ودون  �سخ�س  اأي  اإغ�ساب  دون  املو�سوعات  جميع  ومناق�سة  فهم   ... عليه 
وهناك امراأة جنوب اأفريقية �سوداء كانت اإبان التفرقة العن�سرية "تعي�س لغدها فقط" بداأت تطبيق 
ل كيفية "اأفعايل اليوم ... �سي�ساعدين على حتقيق اأحالمي للم�ستقبل  مفهوم ال�سيناريو يف حياتها وتاأمُّ
ومل�ستقبل اأوالدي". وهناك رجل من غواتيماال راجع نظرته لتاريخ بلده ا�ستجابة للو�سف املوثق بدقة 

الذي اأعده موؤرخ حمرتف وهو اأحد اخلباء الذين قدموا مدخالتهم يف حوارات روؤية غواتيماال.84

اإىل  النا�س  ينظر  التغيريات،  االأنواع من  لهذه  ونتيجة 
للمنظور  يكون  اأن  وميكن  خمتلفة  بعد�سات  ال��ع��امل 
اجلديد تاأثريات كبرية على عالقاتهم باالآخرين وعلى 
وجماعيًا.  فرديًا  العامل  يف  اأثرهم  وعلى  �سلوكياتهم 
وتتمكن كاوفر من توثيق هذه االآثارمن خالل "تواريخ 
التي  امل��دين  ال�سيناريو  مب�سروعات  اخلا�سة  التعلم" 
يعتمد عليها حتليلها.85 ففي جنوب اأفريقيا على �سبيل 
بينهم  امل�ساركني يف احلوار  ائتالف من  التقى  املثال، 
يف  راديكاليون  وزعماء  حمافظ  اأبي�س  اأعمال  رج��ل 
حزب ني�سلون مانديال املوؤمتر الوطني االأفريقي لت�سجيع روؤية برزت من عملية ال�سيناريو، وهي روؤية 
اأن تفيد اجلميع.  للدميقراطية ال�ساملة للجميع ولتنمية اقت�سادية بطيئة ولكن م�سطردة من �ساأنها 
�سبكة  اأنف�سهم مبثابة  اعتبوا  دائمة، حيث  امل�ساركون عالقات  اأقام  وغواتيماال،  كولومبيا  وباملثل يف 
بناء  اأن�سطة  من  برزت  التي  امل�سرتكة  باالأهداف  لالرتقاء  م�سروعات  يف  جهودهم  ووحدوا  مرتابطة 
اأفكار من  با�سم  موؤ�س�سة  لتاأ�سي�س  االأعمال  رجال  من  التقت جمموعة  كولومبيا،  ويف  ال�سيناريوهات. 
اأجل ال�سالم. ويف غواتيماال، تعاونت جمموعات متنوعة من امل�ساركني يف روؤية غواتيماال على االإ�سالح 

الد�ستوري واإ�سالح اجلامعة الوطنية واإن�ساء معهد بحثي ر�سالته حماربة الفقر.

باأكمله من غري  نتائج احلوار تغطي الطيف  اأخرى كثرية على  اأمثلة  الدليل  االأول بهذا  ويقدم امللحق 
امللمو�س اإىل امللمو�س ومن غري املرئي اإىل املرئي، وتنقل يف جمموعها م�سهدًا يوؤكد ر�سالة �سورة اجلبل 
على  بع�سها  ويعتمد  مت�سابكة  تكون  ما  عادة  التغيري  من  املختلفة  امل�ستويات  هذه  اأن  وهي  اجلليدي، 
بع�س، فال اأحد يريد عملية حوار ال تعنى اإال بالتحول ال�سخ�سي ودون حم�سالت ملمو�سة. لكن النا�س 
�ساروا يدركون على نحو متزايد اأن اخلطوات امللمو�سة نحو التغيري، كاملعاهدات واالتفاقيات االأخرى 
اأغلب  واأن كانت غري كافية يف  والت�سريعات �سرورية،  ال�سيا�سات  الد�ستورية ومبادرات  واالإ�سالحات 

لقد �سار النا�س يدركون على نحو متزايد اأن 
اخلطوات امللمو�سة نحو التغيري، كاملعاهدات 

واالتفاقيات االأخرى واالإ�سالحات الد�ستورية 
ومبادرات ال�سيا�سات والت�سريعات، �سرورية 

واإن كانت غري كافية يف اأغلب االأحوال للت�سدي 
للتحديات التي تواجهها املجتمعات؛ ولكي ت�ستقر 
دعائم هذه املبادرات يجب اأن تكون متجذرة يف 

تغيري اأعمق على امل�ستوى ال�سخ�سي، وهاهنا للحوار 
دور خا�س يلعبه.
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االأحوال للت�سدي للتحديات التي تواجهها املجتمعات؛ ولكي ت�ستقر دعائم هذه املبادرات يجب اأن تكون 
متجذرة يف تغيري اأعمق على امل�ستوى ال�سخ�سي، حيث للحوار هنا دور خا�س يلعبه. 

 

كيف يعمل احلوار؟ 
وعملياتهم  الأفكارهم  ما  منظورًا  النا�س  اكت�ساب  على  احلوار  عمليات  يف  اجلوهرية  التغيري  ديناميكية  ت�ستمل 
بوم،  ديفيد  يو�سح  وكما  للواقع.  احل�سية  اإدراكاتهم  الفكرية  العمليات  تلك  بها  ت�سكل  التي  وللطريقة  الفكرية 
ودونالد فاكتور، وبيرت غاريت، فاإن النا�س يف معظم االأحيان ال يكون لديهم ذلك املنظور، اإذ اإننا نفكر فح�سب 

دون اأن نعي القوى التي توؤثر على تفكرينا كالذاكرة واالعتقاد والثقافة: 

حدوثها  اأثناء  اجل�سدية  باأفعالنا  وعي  على  نكون  اأن  ميكن 
جمال  يف  املهارة  من  النوع  هذا  اإىل  عمومًا  نفتقر  لكننا 
اأن موقفنا جتاه  املثال ال نالحظ  �سبيل  الفكر. فنحن على 
حيال  و�سعورنا  تفكرينا  بطريقة  ب�سدة  يتاأثر  رمبا  �سخ�س 
�سخ�س اآخر قد ي�سرتك معه يف جوانب معينة من �سلوكه اأو 
اأن موقفنا نحو هذا  حتى مظهره، فنفرت�س بداًل من ذلك 
ال�سخ�س ين�ساأ عن ت�سرفاته الفعلية مبا�سرة. م�سكلة الفكر 
هي اأن نوع االهتمام املطلوب ملالحظة هذا التنافر نادرًا ما 
يبدو متاحًا عندما نكون يف اأ�سد احلاجة اإليه ... وُيعنى احلوار باإتاحة حيرّز ميكن فيه اإعارة مثل 

هذا االهتمام .86

يف ذلك احليز ينبع الباعث ملالحظة كيف تعمل عمليات فكر املرء من جراء املدخالت التي يتلقاها 
امل�ساركون من بع�سهم بع�سًا. تقول جمموعة بوم: "كل م�ستمع قادر على اأن يعك�س لكل متحدث ولبقية 
ما  اإىل  باالإ�سافة  التعبري عنه  ملا يجري  املنطوقة  وامل�سامني غري  لبع�س االفرتا�سات  روؤية  املجموعة 
يجري حتا�سيه". وياأتي هذا الوعي غالبًا اإىل امل�ستمع يف عملية �سماع ق�سة �سخ�س اآخر. وي�سف هال 

�سوندرز هذه الظاهرة كما يلي:

االأخرى  املجموعة  م�ساعر  على  التعرف  يف  جمموعة  كل  تبداأ  اأن  ميكن  احلوار  خالل  من 
واإدراكاتها احل�سية، وتلني �سالبة ما عند اأفرادها من �سور. كل جمموعة ت�سبح اأقدر على 
اأن تلعب رواية الق�س�س ال�سخ�سية دورًا حيويًا يف  اال�ستماع. ويف كثري من االأحوال، ميكن 
اجتذاب النا�س الإعارة انتباه اإىل حقائق كانوا �سيتجاهلونها بغري ذلك. وفيما يعدل امل�ساركون 

�سورهم للواقع، ميكن اأن يبداأوا روؤية ال�سلوكيات ال�سابقة بو�سفها توؤتي اآثارا عك�سية.87 

تلعبه يف خلق ذلك  الذي  الدور  الف�سل 1.3 يف  املبينة يف  للمبادئ احلاكمة  العملية  االأهمية  وتكمن 
اإىل احليرّز  ياأتي  اأ�سا�سي؛ فهو  اأمر  اإعارة مثل هذا االنتباه". و�سمول اجلميع  "احليز الذي ميكن فيه 
مبجموعة متنوعة من وجهات النظر املطلوبة لتحدي اأمناط الفكر االعتيادية لدى امل�ساركني. وقد كتب 

ت�ستمل ديناميكية التغيري اجلوهرية يف 
عمليات احلوار على اكت�ساب النا�س منظورًا 

ما الأفكارهم وعملياتهم الفكرية وللطريقة 
التي ت�سكل بها تلك العمليات الفكرية 

اإدراكاتهم احل�سية للواقع.
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االأكب  للثقافة  كنموذج م�سغر  "يتيح احلوار،  يقولون:  وزمالوؤه  بوم 
قادر  اأنه  اإْذ  املمكنة،  العالقات  من  وا�سع  الك�سف عن طيف  حجمًا، 
على اإبداء اأثر املجتمع على الفرد واأثر الفرد على املجتمع، كما ميكنه 
اإظهار كيف يتم امتالك القوة اأو كيف يتم التخلي عنها ومدى تغلغل 

قواعد النظام غري امللحوظة عموماً التي توؤلف ثقافتنا".88

فهم  الفكرية.  عملياتهم  بتمحي�س  واملخاطرة  اجلهد  لبذل  لالأ�سخا�س  منا�سبة  تكون  اأن  يجب  البيئة  ولكن 
يحتاجون لل�سعور باأنهم يجرون حمادثات ذات اأهمية، ولي�ست جمرد اأحاديث �سطحية اأو "للتباهي" اأو لتحقيق 
اأغرا�س طرف واحد فقط. كما يحتاج النا�س اأي�سًا اإىل ت�سجيع وم�ساندة لتطوير اأو ا�ستغالل قدراتهم على اإبداء 
الراأي واال�ستماع واالحرتام والتوقف، وعلى خلق حيز اآمن ميكنهم فيه اأن ينفتحوا للتعلم واأن ال يجدوا حرجًا يف 
التغيري  تتك�سف عملية  اإىل وقت كاف كي  فاإنهم يحتاجون  واأخريًا  ال�سعور.  الظهور كب�سر كاملني، مبا يف ذلك 
طبيعيًا ب�سرعتها اخلا�سة وعلى االأخ�س كي يتغلب امل�ساركون على مقاومتهم الطبيعية للتغيري. ويحذر اأع�ساء 
جمموعة بوم من اأن التغيري املن�سود ال ميكن فر�سه اأو تقريره �سلفًا. ويقولون: "مع ذلك حتدث التغيريات الأن 
اأهم  من  بع�سًا  اإن  �سوندرز  هال  ويو�سح  امللحوظ".  غري  الفكر  عن  تختلف  بطريقة  يت�سرف  امللحوظ  الفكر 
التغيريات حتدث غالبًا يف الوقت املتخلل بني جل�سات احلوار 
بوجهات  والعمل  لالندماج  وقت  النا�س  لدى  يكون  عندما 

النظر اجلديدة التي اكت�سبوها اأثناء العملية.89 

اللحظة احلوارية
كثريًا ما يعبَّ املمار�سون عن تف�سرياتهم لكيفية حدوث التغيري يف عمليات احلوار كق�س�س الأحداث اخرتاقية 
بفعل  البو�سنية  امل��راأة  قلب  فذوبان  احلوارية".  "اللحظات  هي  وهذه  اأو�سع،  فهم  نحو  اجلماعات  حتول  بارزة 
ق�سيدة اجلندي ال�سربي ال�ساب كانت واحدة من هذه اللحظات. ويف حوارات الن�ساء الك�سمرييات التي و�سفتها 
ميناك�سي غوبيناث، حدثت اللحظة مع ذرف الدموع على ق�س�س احلرمان واملعاناة التي روتها الن�ساء على جانب 

العدو. 

مة يف الف�سل 3.2  تو�سح حالة منظمة الدول االأمريكية اخلا�سة بحوار �سان ماتيو اإك�ستاتان يف غواتيماال املقدَّ
مثل هذه اللحظة وناجتها:

يف اإحدى اللحظات احلا�سمة يف املباحثات متكن الطرفان من تبادل ما مر به كل منهما من اآالم ومعاناة 
جراء احلرب االأهلية التي ا�ستمرت 36 عامًا يف غواتيماال، وحتدثا عن اآثار ال�سراع ال�سارة على حياتهم 
من  العديد  م�ساعر  عن  ال�سراحة  تلك  ك�سفت  وقد  ككل.  البلديات  م�ستوى  وعلى  املحلية،  وجمتمعاتهم 
يت�سبب يف جمود  للتجارب مل  التبادل  ولكن هذا  االأهلية،  ال�سراع واحلرب  اأثناء  وت�سرفاتهم  االأ�سخا�س 
العملية اأو توقفها، بل على العك�س، فقد اأفرزت امل�ساركة يف هذه البيئة املنفتحة اتفاقية التعاي�س، حيث اأدرك 

كال الطرفني ما اأحلقته احلرب من معاناة على اجلانبني واأقروا بذلك. 
 

]يف عمليات احلوار[ الأن  "التغيريات حتدث 
الفكر امللحوظ ي�سلك �سلوكًا خمتلفًا عن الفكر غري 

امللحوظ". 

انظر فعاليات احلوار: خلق حيز 
اآمن، الف�سل 2.4.
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يف اأغلب االأحيان يكون ما يتناوله املمار�سون بالو�سف هو فرد واحد اندفع يف حلظة حوارية بتجاوز حمادثة مهذبة 
ليتحدث ب�سدق جمازفًا بتعر�سه للخطر، عاطفيا اأو بطرح قيم ت�ستنه�س اإن�سانيتنا امل�سرتكة. وقد ا�ستح�سرت 
�سي�سيل مولينييه، املمثل املقيم لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي، فعاًل كهذا من ِقبل م�سارك يف حوار موريتانيا 
م يف الف�سل 3.4. كان ممثل اإحدى منظمات حقوق االإن�سان التي مل يكن  حول االأهداف االإمنائية لالألفية املقدَّ
قد مت االإعرتاف بها بعد ككيان قانوين، م�ساركا يف دائرة حوار مع عدد من كبار امل�سوؤولني للمرة االأوىل التي يكون 
فيها مبثل هذا االإطار. اأعادت مولينييه املوقف اإىل االأذهان قائلًة: حتدث الرجل باأ�سلوب معتدل فقال "اإنه مل 
يكن يدافع عن الرقيق االأ�سود فح�سب، بل عن جميع البائ�سني الذين ال حول لهم وال قوة. كان يتطلع اإىل اأ�سحاب 
ال�سلطة مل�ساعدته على م�ساعدتهم". اأحدث هذا الفرد حتواًل يف املجموعة الأنهم "اأح�سوا ب�سدقه. كانت هناك 
حلظات كثرية كهذه تخلى فيها النا�س عن دفاعاتهم". هذه اللحظات، كما قالت مولينييه، هي التي جعلت احلوار 

يفعل �سحره وينجح.90 

وتوؤكد االأبحاث امليدانية التي اأجريت يف منت�سف الت�سعينيات يف اإطار م�سروع احلوار يف معهد ما�سات�سو�سيت�س 
للتكنولوجيا احلكمة العملية لتف�سريات كيفية حدوث التغيري هذه. فبعد االإعتكاف على درا�سة على ن�سو�س مئات 
ال�ساعات من االأحاديث، خل�س الفريق البحثي اإىل اأن "احلوار ال يوجد يف تبادل الكلمات واالأفكار بقدر ما يوجد 
يف التحوالت اجلذرية يف اجتاه احلديث". والحظ الفريق اأن هذه التحوالت حدثت عندما "ات�سح اأن اأ�سخا�سًا 
ر حوار  معينيني، منفردين اأو جمتمعني، يحفزون املجموعة نحو الروؤية املتب�سرة، اأو عندما �ساعدت حتركات ُمي�سِّ

معني املجموعة على روؤية موقفها امل�سرتك والتاأمل فيها معًا".91

هذه "االأحداث الرئي�سية" اأو املنعطفات حا�سمة االأهمية نظرًا ملا لها من اأثر على االأفراد وعلى جمموعة احلوار. 
روؤية  اإىل حلظة مثرية يف حوارات  لينظر  الوراء  اإىل  بذاكرته  اأجريت معهم مقابالت  واحد ممن  فعندما عاد 
"�سار  احلدث.  لذلك  نتيجة  ب�سراحة"  التحدث  من  املجموعة  "متكنت  قائاًل  امل�سروع  ملوؤرخ  ذكر  غواتيماال، 
باالإمكان قول االأ�سياء دون اإزعاج الطرف االآخر. واأعتقد اأن هذا �ساعد على خلق جو مواٍت نعبرّ فيه، اإن مل يكن 
عن احلقيقة، فعن حقيقة كل �سخ�س بالتاأكيد". وبعد ت�سع �سنوات على اختتام عملية �سيناريو مونت فلور املدين، 
وجد موؤرخ التعلم يف املقابالت اأن عددًا من امل�ساركني "تذكروا تواريخ واأوقات التحوالت يف تفكريهم بدقة تامة". 
وتهدف براعة العمل احلواري املبني يف الباب الثالث، اإىل حد كبري، اإىل متهيد ال�ساحة للحظات لها مثل هذا 

النوع من التاأثري.92 

من التغيري ال�سخ�سي اإىل التغيري املجتمعي
امل�ستوى  على  التغيريات  لرتجمة  احلواري  العمل  معظم  يدفع  الذي  امللحة  االجتماعية  باحلاجة  االإح�سا�س  اإن 
ال�سخ�سي اإىل تغيريات على امل�ستوى املجتمعي هو يف اأق�سى درجة من االأهمية، لكن هذا امليدان ما زال الطريق 
اإىل ما مت  اأما يف الوقت الراهن وا�ستنادًا  التاأثري.  لتوثيق وفهم العالقة كال هذين امل�ستويني من  اأمامه طوياًل 

جتميعه من مواد لو�سع هذا الدليل، فهناك منطان يبدوان مهمني.
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تاأثريات التحولت يف النماذج العقلية. يوفر منوذج اجلبل اجلليدي ت�سويرًا ب�سريًا للتف�سري الذي يعطيه 
معظم املمار�سني لكيفية توفري التغيريات العميقة يف النماذج العقلية وامل�ساعر واالإدراكات احل�سية التي حتدث 
"حتت خط املاء" اأ�سا�سًا لتغيريات ملمو�سة ومرئية بدرجة اأكب. فريى املمار�سون يف التفكري والعالقات وال�سبكات 
وال�سلوكيات اجلديدة التي تبز من احلوارات اأنواع التغيريات على امل�ستوى الفردي التي ميكن اأن ترتجم اإىل 
املمار�سني  اأو�ساف  وتعجرّ  مدين.  �سيناريو  عمليات  لثالث  حتليلها  يف  كاوفر  ت�سفه  الذي  النحو  على  اأكب  اآثار 
للحظات احلوارية باأمثلة عظيمة الداللة على التحوالت التي حدثت، وينبع كثري من املح�سالت االإيجابية الواردة 

يف احلاالت املوؤيدة لهذا الدليل من هذه التحوالت الرئي�سية. على �سبيل املثال:

على  للتغلب  مبتكرة  �سباًل  غواتيماال  من  احلرب  مزقتها  منطقة  يف  واحل�سرية  الريفية  الف�سائل  اإيجاد  	•

العقبات واإقامة حكومة بلدية تخدم م�سالح اجلميع93 

اتفاق االأحزاب ال�سيا�سية املتعار�سة يف بنما على التناف�س يف االنتخابات على اأ�سا�س كيفية تنفيذ كل منها  	•
اأجندة وطنية م�سرتكة ومدى جودة هذا التنفيذ94

تعاون ائتالفات من كانوا اأعداًء يف ال�سابق على ت�سجيع اأجندة اإ�سالح دميقراطي يف بوركينا فا�سو95  	•

عمل الثوريني املارك�سيني ال�سابقني ورجال االأعمال املحافظني معًا على امل�سي قدمًا بروؤية م�سرتكة لتنمية  	•

اقت�سادية من�سفة وم�ستدامة يف جنوب اأفريقيا.96 

ويف الوقت الذي يقت�سر فيه معظم هذه احلاالت بالدرجة االأوىل على النخب املتعلمة، فاإن هناك تغيريات مثل 
زيادة القدرات على االإدارة ال�سلمية لل�سراع وامل�ساركة الن�سطة يف احلكومة ماألوفة اأي�سًا يف احلوارات املجتمعية 
اإىل  دوبون  رامون  وي�سري  رواندا.  واإنرتبي�س يف  غواتيماال  االأمريكية يف  الدول  منظمة  اأجرتها  التي  كاحلوارات 
جتربته مع اإعداد املوازنات ب�سورة ت�ساركية يف اأمريكا الالتينية، منوها اإىل اأن القانون الذي يق�سي باإ�سراك 
املواطنني يف بريو كان ي�سكل تهديدًا كبريًا بالن�سبة لروؤ�ساء البلديات على الرغم من اأن ما كان خا�سعًا للعملية 
�سلطتهم،  �سيفقدهم  ذلك  كان  فقد  البداية؛  يف  عار�سوا  "لقد  امليزانية.  من  املائة  20 يف  اإال  لي�س  الت�ساركية 
االآن  اإىل م�ساحله اخلا�سة". لكن  البداية حيث كان كل واحد يدعو  و�ستحدث فو�سى. وقد حدثت فو�سى يف 
بداأت العملية ت�سري جيدًا؛ حيث طور كال اجلانبني قدرات على التعاون. ويقتب�س دوبون كالم اأحد روؤ�ساء البلديات 
ف فيقول: "املواطنون االآن ملتزمون بالقرارات التي يتم اتخاذها. احلكومة اأف�سل، واإذا مل تفلح االأمور  بت�سررّ
".97 يف تلك البلدة،  اإيلرّ اللوم  على النحو الذي كان يظنه اجلميع، يتقبل النا�س ذلك بداًل من االكتفاء بتوجيه 
�سوؤون  الإدارة  الواقع عقدًا اجتماعيًا جديدًا  البلدية ما كان يف  ورئي�س  املواطنني  الكلي يف مواقف  التغري  اأوجد 

البلدة ب�سورة تعاونية.

اآثار النتائج. يلقي مثال دوبون ال�سوء على طريقة اأخرى ميكن اأن ت�سل بها اآثار عمليات احلوار اإىل امل�ستوى 
املجتمعي، وهي االآثار االإيجابية للمح�سالت االإيجابية. فمن ناحية، يو�سح رئي�س البلدية اأن القرارات التي يتم 
اإليه من  "اأف�سل" مما كان ي�ستطيع التو�سل  اإليها جماعيًا من خالل عملية ت�ساركية الإعداد املوازنات  التو�سل 
خالل "احلكم كاملعتاد". ومن ناحية اأخرى، قبل النا�س املح�سالت، احل�سنة وغري احل�سنة، الأنهم �سعروا مبلكية 
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لالألفية  االإمنائية  االأه��داف  ب�ساأن  املوريتاين  احلوار  حالة  توؤكد  وباملثل  ذاتها.  والقرارات  القرار  اتخاذ  عملية 
مة يف الف�سل 3.3 خلق "كتلة حرجة" من املواطنني الذين "تعرفوا على احلوار كاأداة للتو�سل اإىل مناق�سات  املقدَّ
بناءة ومثمرة حول مو�سوعات خمتلفة" كخطوة مهمة نحو بناء "اأ�سا�س قوي لثقافة حوكمة قائمة على امل�ساركة". 

ويت�سور املمار�سون اأنه مع اإثبات عمليات احلوار جلدواها وقيمتها وانت�سارها على املدى الطويل، �سيكت�سب املزيد 
واملزيد من النا�س خبة اإيجابية يف احلوار ويعتنقونه بو�سفه النهج املف�سل للت�سدي الأي حتدٍّ جمتمعي معقد. 
العمل  "جمتمعات مرنة" ميكنها  اأجل  القدرات من  بناء  اأجنيبي من منظور  املثال، يتحدث راغرن  فعلى �سبيل 
ب�سكل تعاوين للت�سدي الأي حتدٍّ قد ين�ساأ.98 وباملثل ي�سف كاميلو اأنغولو، ممثل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف 
االأرجنتني اآنذاك، "دميقراطية حتاورية" يكون فيها احلوار طريقة العمل املهيمنة على جميع م�ستويات احلكم.99 

ومن ميدان الدميقراطية التداولية، يقدم لنا فيليب توما�س قائمة بع�سرة حم�سالت اإيجابية تنبع من العمليات 
الناجحة التي ت�ستمل اإنخراط اأعداد كبرية من املواطنني العاديني يف املداولة العامة:100

�سد الفجوة بني "اخلباء" واجلمهور   .1

االنتقال من التفاهمات التب�سيطية امل�سوهة اإىل الك�سف عن تعقيد التحديات املجتمعية وقبولها  .2

و�سع معايري اأرقى للحديث والتخاطب العام  .3

حتويل الرتكيز من امل�سالح املتناف�سة اإىل ال�سالح العام  .4

تعزيز قدرة اجلمهور على اتخاذ القرار العقالين املتب�سر  .5

بث الِقَيم يف املداولة واتخاذ القرار  .6

زيادة ح�س املواطنني بالفعالية  .7

تعزيز العالقات بني املواطنني والق�سايا واملوؤ�س�سات والنظام ال�سيا�سي  .8

اإناطة امل�سوؤولية عن ال�سيا�سات العامة باجلمهور  .9

اإتاحة فر�س للتعلم التحويلي والتغيري املنهجي املنظم.  .10

خامتة
لقد ب�سرت نهاية احلرب الباردة بفرتة من االأمل والتفاوؤل الكبريين يف العامل باإمكانية بدء االأمم التي كانت تدور 
بالدرجة االأوىل يف فلك واحدة اأو اأخرى من القوتني العظميني يف ر�سم م�سارها اخلا�س بها، و�سروع املواطنني 
العاديني يف تاأكيد حقوقهم واحتياجاتهم يف ال�ساحة العامة. يقول جان برونك، املمثل اخلا�س الأمني عام االأمم 
"فتحت نهاية اأنظمة احلكم االإ�ستبدادية بعد احلرب العاملية الباردة املجال اأمام مناهج  املتحدة يف ال�سودان: 
حكم من االأ�سفل لالأعلى بدرجة اأكب، واإمكانية تغيري االأنظمة احلاكمة دون عنف. فالطبقة الو�سطى بني القاعدة 
العري�سة والنُّخب )املجتمع املدين وقطاع االأعمال( ميكنها اأن تلعب دورًا جديدًا، كما ميكنها اأي�سًا اأن تن�سط يف 
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االأفكار وطرح ق�سايا مثل امل�ساواة بني اجلن�سني والبيئة. وكانت هذه فر�سة جديدة هائلة، عمليا ونظريًا".101 

اإننا  اإحباط كبري على ال�سعيدين القومي والعاملي حتى  اأكرث من 15 �سنة، فاإنه ال يزال هناك  ولكن بعد مرور 
زالت  ما  التي  الدميقراطية  الهياكل  بذلك  ونق�سد  القدمية معرو�سة يف غالف جديد،  الب�ساعة  نرى  زلنا  ما 
تعمل وفقًا للقواعد التقليدية واأ�ساليب النخبويني، اأو �سيا�سات احلكم والقوة من االأعلى لالأ�سفل. وت�سهد قائمة 
مة يف الف�سل 1.2 على النتائج امللمو�سة لهذا النمط املحبط بطريقة مقولة  امل�سكالت التي تبدو م�ستع�سية املقدَّ
العمل "كاملعتاد". وال ريب يف اأن ثمة اأمثلة ملِهمة على التغيري، لكن هناك حاجة ملحة اإىل تغيري اأعمق واأو�سع 

واأكرث ا�ستدامة اإذا كان لب�سرى نهاية احلرب الباردة اأن تتحقق.

وميثل هذا الدليل وما ي�ستند اإليه من ممار�سات ا�ستجابة لتلك احلاجة، وهي ا�ستجابة ال تركز على اأية ق�سية 
اأو هيكل معني فح�سب بل على عملية للتعامل مع ت�سكيلة وا�سعة من الق�سايا وللعمل �سمن هياكل متنوعة الإفراز 
فنا يف الباب االأول العملية التي ن�سميها حوارًا وطرحنا فهمًا لالحتياجات التي يلبيها  نتائج اأكرث اإيجابية. لقد عرَّ
وتناولنا يف  ا�ستخدموه.  ملن  العملية  والتجربة  املفاهيمية  بات  املركرّ اأ�سا�س  على  وما ميكنه حتقيقه  يعمل  وكيف 
واإطالقها  وت�سميمها  املبادرات  ا�ستك�ساف  اإر�سادات حول كيفية  لتقدمي  تفا�سيل عمليات احلوار  الثاين  الباب 
وتنفيذها، معتمدين من جديد على اخلبات املرتاكمة وحكمة املمار�سني. كما ت�سدينا فيه لبع�س التحديات التي 
يواجهها النا�س يف قيامهم بهذا العمل. اأما يف الباب الثالث فقدمنا عر�سًا عامًا لت�سكيلة وا�سعة من مبادرات 

احلوار وثالث حاالت متعمقة بغية توطيد دعائم فهم القارئ مليدان املمار�سة.
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يقدم هذا الق�سم من الدليل ن�سائح وٍحكم عملية اكت�سبها من قلب امليدان اأ�سخا�س ي�ستخدمون احلوار يف بلدان 
يف �ستى اأنحاء املعمورة. وهو ال يقرر اأ�سلوبًا معينًا كما ال يقدم و�سفة خا�سة للحوار الناجح، بل اإنه يعمل على 
اأمثلة  اإعطاء  واالأدوات واالقرتاحات عالوة على  االأ�ساليب  املطلوبة ويقدم جمموعة منوعة من  العنا�سر  اإيجاز 
تبني كيف ا�ستخدمها االآخرون، ويف النهاية فاإنه يتعني على كل ممار�س �سياغة نهج معني بناًء على �سياق احلوار 

وغر�سه املحددين.

وبعد هذا القول، فاإن من اجلدير اأن ن�سري اإىل اأن املبادئ احلاكمة لعمليات احلوار الواردة يف الف�سل 1.3 ميكنها 
امل�ساعدة على تنوير الكثري من االأحكام واالختيارات التي �سيتعني على املمار�س تبنيها، وهذه املبادئ هي �سمول 
كافة القطاعات وامللكية امل�سرتكة والتعلم واالإن�سانية واملنظور طويل االأمد، والتي قد يكون من املفيد النظر اإليها 
تواجه  التي  املعقدة  للتحديات  الت�سدي  يف  الة  فعرّ اأداة  احلوار  يجعل  ما  فهي  احلوار،  ملمار�سة  اأ�سا�سية  كاأبعاد 

املجتمعات يف القرن احلادي والع�سرين.

تقدم هذه املبادئ احلاكمة اإطارًا للتفكري يف خ�سائ�س عمليات احلوار التي 
املبادئ  هذه  تر�سد  كيف  التالية  الف�سول  وتتناول  اإجناحها.  على  ت�ساعد 
احلوار  عمليات  وت�سميم  احلوار  اإمكانيات  ا�ستك�ساف  عند  املرء  ممار�سة 
لبع�س  والت�سدي  والتقييم  الر�سد  اإىل  احلاجة  وتلبية  الت�سميم  وتنفيذ 
التحديات االأكرث �سيوعا يف العمل احلواري. لكننا �سنتطرق قبل التوجه اإىل هذه اخلطوات على تناول ق�سيتني 
�ساملتني وهما ممار�سو احلوار واالأدوار التي يلعبونها، والطريقة التي يو�سي للعمل بها ممار�سو احلوار املحنكون 

والتي ن�سميها النهج احلواري، وذلك كما ناق�سنا ذلك يف الف�سل 1.3.

ممار�سو احلوار والأدوار التي يلعبونها
كما ورد يف املقدمة، فاإن هذا الدليل موجه اإىل ممار�سي احلوار_وهم االأ�سخا�س املنخرطون اأو الذين يحتمل 
رون له، ونحن منيز بني ثالثة اأ�سناف كالتايل: ن يحللون احلوار اأو ينظرّ انخراطهم يف عمل حواري، متييزا لهم عمرّ

انظر: نهج احلوار، الف�سل 1.3. 

الف�سل 2.1: مقدمة
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�سانعو القرارات 	•
اأن�ساره اأو  احلوار  م�سجعو  	•

احلوار. عملية  خباء  	•

يلعبها  اأن  ميكن  التي  االأدوار  خمتلف  اإىل  االنتباه  لفت  بب�ساطة،  هو  الفروق  ه��ذه  من  الغر�س  اإن 
�سبيل  وعلى  خمتلفة:  وقيود  مميزات  لها  املختلفة  ف��االأدوار  مواقعهم،  ح�سب  واملوؤ�س�سات  االأ�سخا�س 
املثال، عندما تبز احلاجة اإىل احلوار اأو الفر�سة للحوار، ميكن ل�سانعي القرارات ممن هم يف موقع 
القيادة اأن يلعبوا دورًا رئي�سيًا يف متكني عملية احلوار بجعل املوؤ�س�سة راعية لها اأو م�ساركة فيها. ويف 
اأو  الوقت نف�سه، فاإن قدرة هوؤالء على الدعوة اإىل حوار رمبا تقيدها م�سكالت ال�سرعية وامل�سداقية 
التزامات وم�سوؤوليات متداخلة، كاأن تكون جتاه حزب �سيا�سي اأو �سيا�سة معينة يف حالة احلكومة، وقد 
يحتاجون عندئذ اإىل م�ساندة من جهات فاعلة اأخرى ينظر اإليها بو�سفها اأكرث حيادًا لتاأ�سي�س �سرعية 
لعملية احلوار. وهذا منط له داللته يف املمار�سة الفعلية. وكثري من عمليات احلوار املبينة يف الباب 
الثاين وامللحق االأول ا�سُتهلت داخل احلكومات لكنها تلقت م�ساندة من موؤ�س�سات دولية، اإما منظمات 

حكومية دولية اأو منظمات غري حكومية. 

وقد يكون مل�سجعي احلوار داخل املوؤ�س�سات الدولية يف اأغلب االأحوال اأهمية يف اإر�ساء احليادية املطلوبة 
تقيدها  رمبا  دور  لعب  على  قدرتهم  ولكن  احل��وار،  عملية  يف  واإدراجهم  متنوعني  مب�ساركني  لالإتيان 
حمدوديات اخت�سا�ساتهم. اأما منظمات املجتمع املدين التي تعمل دوليًا، مثل اإنرتبي�س اأو مركز كارتر، 
ت�سجيع  الدولية يف  احلكومية  املنظمات  من  اأكب  تتمتع مبرونة  قد  فاإنها  الوطنية،  املنظمات  وكذلك 
احلوار، لكنها اأي�سًا متتلك قدرة اأقل على الدعوة الإجراء احلوار اأو تاأثريًا اأقل يف م�ساألة اإ�سراك جهات 

فاعلة حكومية.

املمار�سون  يلعبها  اأن  التي ميكن  االأدوار  بدرجة كبرية  ت�سكل  املوؤ�س�سية  ال�سياقات  اأن  القول  وخال�سة 
بناء  يف  املتمثل  ال�ساق  العمل  طوال  ميتد  اإنه  بل  االأولية  املرحلة  على  فقط  هذا  ينطبق  وال  االأف��راد. 
امل�ساندة وت�سكيل عملية بناء على املبادئ احلاكمة للحوار. ويجب اأن يكون اخلباء الذين ي�ساعدون 
على ت�سميم هذه العمليات وتي�سريها ح�سا�سني لهذه الق�سية اإذا ما اأرادوا لعب دورهم بفعالية. وعلى 
نحو مماثل بالن�سبة ل�سناع القرار اأو اأن�سار احلوار ممن يطالعون هذا الدليل ويدر�سون كيفية اإطالق 
مبادرة حوار ما، فاإن من الهام اأن يبداأ كلٌّ منهم بتقييم موقعه ومواطن قوته وحمدودياته املعينة التي 
قد تكون جزءًا منه. وي�سري هذا اال�ستعرا�س املوجز اإىل اأن التعاون بني املوؤ�س�سات �سروري يف معظم 

االأحوال لتحقيق النجاح. 

ومن الهام اأي�سًا اأي�سًا اأن ندرك اأنه عالوة على مواطن القوة املوؤ�س�ساتية املتنوعة، فاإن هناك اأي�سًا ثالثة اأنواع 
من القدرات بالغة االأهمية بالن�سبة لت�سميم عمليات احلوار وتنفيذها: 

واالبتكار  اجلماعية  العملية  تي�سر  التي  واالأ�ساليب  واالأدوات  والُنُهج  باملنهجيات  املعرفة  وت�سمل  الفنية.  	•
واتخاذ القرار. 

انظر: الرتكيز على املمار�سني، 
املقدمة. 
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ال�سيا�سية. ت�سمل الكفاءة ال�سيا�سية القدرة على القراءة والفهم واحل�سا�سية جتاه التحول يف ديناميكيات  	•
واآليات القوى التي يت�سم بها ال�سياق املعقد الذي تتك�سف فيه عملية احلوار. 

الثقافية. القدرة على التفاهم بني الثقافات واحل�سا�سيات املتعددة.  	•

اإن جميع هذه القدرات �سرورية يف ت�سكيل كيفية تطور مبادرة احلوار وهو ما يتماثل يف النهاية يف اأهميته مع ما 
تعنى به املبادرة. وغالبًا ما ميتلك االأفراد املتمر�سون مقدارًا من كل ما �سبق، لكن نادرًا ما يكون جميعها مكتمل 
ل خمتلف القدرات  التطور لدى فرد واحد. ومن ثم، وكما هو حال املوؤ�س�سات، هناك حاجة اإىل التعاون بحيث تكمرّ

 . بع�سها بع�سا بغية ا�ستدامة االأثر الكليرّ

نهج احلوار 
بغ�س النظر عن املوقف الذي يكون فيه املرء عندما يقوم بدور ممار�س احلوار، فاإن جوهر هذا العمل هو غر�س 
النا�س  اإ�سراك  �سمان  يعني  وهذا  احلوار وحم�سالتها.  مبادرة  بامللكية يف  وا�سع  نطاق  على  م�سرتك  اإح�سا�س 

واإ�سعارهم بال�سمولية وت�سجيعهم على امل�ساركة بن�ساط يف العملية، ويكت�سب نهج احلوار هنا اأهمية عملية.

وميثل نهج احلوار، كما هو مبني يف الف�سل 1.3، الفهم اجلماعي ملي�سري احلوار املتمر�سني لكيفية ال�سروع يف 
م�ستمدة من  ال�سلوك  لقواعد  اأ�سبه مبدونة  وهو  وتي�سريها،  وتنظيمها  وت�سجيعها  احلوار  عمليات  اإطالق  مهمة 
ف عمليات احلوار. ويقرتح اجلدول التايل اخلطوات املنطقية التي ميكن اأن يتحرك  املبادئ احلاكمة التي ُتعررّ

املرء خاللها من املبادئ اإىل جمموعة من االإر�سادات لل�سلوك. 

اجلدول 2.1.1: نهج احلوار

نهج احلوار

ال�سلوكياتال�سماتالأهدافاملبادئ احلاكمة

	 �سمول كافة القطاعات•
	 امللكية امل�سرتكة•
	 التعلم•
	 االإن�سانية•
	 املنظور طويل املدى •

	 اإ�سراك عنا�سر املنظومة •
كافة

	 خلق الظروف من اأجل •
التغيري على اأ�سا�س 

الق�سايا املهمة 
	 تعزيز التعلم وتي�سري فهم •

اأعمق
	 خلق االإح�سا�س باالأمان •

املطلوب من اأجل االنفتاح
	 تقوية االلتزام بتحقيق •

تغيري م�ستدام

	 االحرتام•
	 ال�سفافية •
	 االنفتاح•
	 التعاطف•
	 ال�سدق •
	 ال�سب •
	 املرونة •

	 َتق�سَّ كي تتعلم•
	 تقا�سم ما تعرفه•
	 ا�ستمع بتعاطف•
	 اعك�س ما ت�سمع•
	 ا�ستك�سف االفرتا�سات •

ال�سمنية، عندك وعند 
االآخرين 

	 ر امل�ساعر واالأفكار واالآراء• قدرّ
	 ل امل�سار على نحو يعك�س • عدرّ

ما مت اكت�سابه من معرفة اأو 
فهم جديدين
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يحق بالطبع ملختلف املمار�سني ا�ستخدام لغة خمتلفة لعر�س 
احلواري  للعمل  االأهمية  حا�سمة  جوانب  ميثل  اأنه  يرون  ما 
اأهمية  ذات  باعتبارها  ال�سلوكيات  بع�س  تاأكيد  اأو  ال  الفعرّ
خا�سة. وعلى الرغم من ذلك، فاإن هناك اتفاقًا عامًا على 
�سرورة وجود ات�ساق بني �سلوك املرء وما يدعو اإليه ك�سلوك 
يعنيه  ما  هو  وه��ذا  احل���وار،  يف  للم�ساركني  بالن�سبة  الئ��ق 
احلوار  ممار�سة  عدم  �سرورة  يقرتحون  عندما  املمار�سون 
كمجرد اأداة اأو اإ�سرتاتيجية لتحقيق نتائج معينة بل كطريقة 
عمل اأ�سا�سية تعب عن فل�سفة معينة. وهذه م�ساألة "منظور 
الهندية ميناك�سي  اأخالقي" على حد قول ممار�سة احلوار 
الة الإيجاد ظروف مواتية  غوبيناث.102 وهي اأي�سًا طريقة فعرّ
اإر�سادية مل�ساندة  لعملية حوار ناجحة. واإليكم ثالث قواعد 

ممار�سة نهج احلوار وهي التق�سي وال�سفافية والتاأمل الذاتي.

التق�سي هو اأثمن اأدوات املمار�سني. يف املئات من املحادثات التي جترى الأجراء حوار، جند اأن تبني   .1
موقف املتق�سي ولي�س املوؤيد لفكرة معينة يفيد اأكرث يف اإقامة عالقة منفتحة تف�سي اإىل احلوار. فتحلي املرء 
بحب اال�ستطالع جتاه النا�س واال�ستماع اإىل ق�س�سهم واإظهار التعاطف معهم هي �سبل لالت�سال بهم كب�سر 
ومعاملتهم باحرتام، وهذا ال يعني جمرد طرح اال�سئلة وجمع املعلومات بل اأي�سًا الفهم والتعلم من االآخرين. 
ودور املمار�سني هو جذب النا�س اإىل احلوار ال فر�س احلوار عليهم. وا�ستنباطك منهم الق�سايا التي يرونها 

مهمة وت�سجيعهم على االإعراب عن طموحاتهم و�سيلتان لبناء امل�ساندة للعمل معًا ملعاجلة هذه الق�سايا. 

تبادل  يعني  كفرد  ب�سفافية  الت�سرف  اإن  عليها.  واحلفاظ  الثقة  لبناء  اأ�سا�سي  اأمر  ال�سفافية   .2
املعلومات ذات العالقة، واالعرتاف بالق�سايا التي على املحك وامل�سكالت التي تن�ساأ حتى عندما تكون �سعبة 
وهذا  املحادثة.  ت�ستدعيهما  عندما  احلقيقية  وم�ساعره  املرء  اأفكار  عن  والتعبري  حمرجة،  اأو  ح�سا�سة  اأو 
النوع من ال�سلوك من جانب ممار�سي احلوار ير�سي اأ�سا�سًا كي لك�سب ثقة النا�س فيهم ومن خاللهم فاإن 
النا�س يثقون يف العملية املف�سية اإىل احلوار. وهذا النوع من الثقة مطلوب لبناء حوار �سامل للجميع والذي 
يجب بطبيعته اأن يجتذب اأنا�سًا من خمتلف الف�سائل ال�سيا�سية واالجتماعية االقت�سادية والثقافية والدينية 
بها  منطيًا  املرتبطة  القوة  ميزان  يف  االختالالت  اآثار  وتخفيف  الفوا�سل  هذه  عب  العمل  ويعد  والعرقية. 
من اأكب التحديات يف العمل احلواري، وكيفية ت�سرف املمار�سني كاأفراد اأو كاأع�ساء يف فريق بالطبع لن 
تت�سدى بذاتها لهذه التحديات ال�سعبة، ولكن يف حالة نظرة النا�س اإىل املمار�س كاإن�سان �سادق وجدير 

بالثقة، فاإنه ميكنه اأن ي�سبح عاماًل اأكرث فعالية يف حتريك املنظومة ككل نحو الت�سدي لها. 

قوة التق�سي
ما  اإن  يقول  االحرتام  اأ�سد  اأحرتمه  اأ�ستاذ  "يل 

يهم لي�س االإجابات بل االأ�سئلة؛ الأنها حمفزات 
التعلم". 

اإذا كنا يف موقف ال يجدي فيه اأي من االأفكار 
املوجودة من قبل، ونحتاج اإىل اإيجاد �سيء معني 

وجديد يف هذا املوقف، فاإن القدرة على اال�ستماع 
واإتاحة بروز �سيء جديد لي�س باالأمر العار�س بل 

هو التحدي اجلوهري.
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

 من قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 236(.
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التاأمل الذاتي هو ال�سبيل اإىل النفتاح واملرونة. يتطلب التعلم انفتاح املرء على االأفكار واملفاهيم   .3
اجلديدة، وهذا يتطلب غالبًا االإقرار واالإعرتاف باالفرتا�سات واالأفكار امل�سبقة و�سرورة التخلي عنها، على 
االأقل موؤقتًا. ولكن التخلى عنها يتطلب اأن يكون املرء مدركًا لها، وهو ما ي�ستلزم تاأمل الذات. وحتى يكون 
املرء �سفافًا ومرنًا جتاه االأجندة التي ياأتي بها اإىل املحادثة، ينبغي عليه اأن يكون على وعي تام بها يف املقام 
اأن  اأقوى اخلطوات التي ميكن  االأول. وقد تكون عملية منذجة الوعي الذاتي واالنفتاح واملرونة واحدة من 
الذي  الوقت  االعتبار يف  بعني  املفاهيم  املرء خمتلف  فاأخذ  قدمًا.  لدفع عملية احلوار  املمار�سني  يتخذها 

مي�سي فيه قدمًا يف عمله �سيعمل على اإن�ساء اأ�سا�س للتفكري اجلماعي قد ُتبنى عليه الثقة وامللكية للحوار.

وقد يكون من املفيد للمرء عند �سروعه يف ممار�سة نهج احلوار اأن يعرتف يف م�ستهلها مبدى ال�سعوبة التي قد 
اإىل منا�سرة فكرة معينة والتمرت�س  اأن ينزلق من التق�سي  تكون عليها هذه العملية. وكم ي�سهل على املمار�س 
خلفها عندما يتحداه اأ�سخا�س قد يرون االأ�سياء بطريقة خمتلفة متامًا، وكم ي�سعب على ممار�س عملية احلوار 
اأن يكون �سفافًا يف خ�سم تفاعالت ح�سا�سة ومعقدة يف الغالب، ومدى ا�ستعداده لتبني ا�سلوب رد الفعل وفقدان 
اأن ممار�سة مثل النهج لي�ست ممكنة فح�سب بل تعتب لتحقيق  اأجندته. غري  اأو  املنظور الأفرتا�ساته االأ�سا�سية 
النجاح يف املهمة اجلوهرية املتمثلة يف بناء ثقة النا�س يف عملية احلوار والتزامهم جتاهها. و�سواء اأكان موطن 
قوة املرء يكمن يف اخلبة بالعملية الفنية اأم يف احلكمة ال�سيا�سية واملهارة، فاإن القدرة على العمل احلواري ال 

غنى عنها للتطور من اأجل القيام بهذا العمل.

كيفية ا�ستخدام هذا الق�سم
يو�سح ال�سكل 2.1.1 اأهم مراحل مبادرة احلوار والرتابط فيما بينها. وتتناول بقية الف�سول يف الباب الثاين 
الف�سل  اأما  والتقييم،  والر�سد  الت�سميم،  وتنفيذ  وت�سميم عملية احلوار،  اال�ستك�ساف،  وهي:  التالية  املراحل 

االأخري فاإنه يلقي ال�سوء على اأبرز التحديات التي تواجه املمار�سني.
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ال�سكل 2.1.1: خريطة اأن�سيابية ب�ساأن ت�سميم عملية احلوار

حتديد احلاجة اإىل
احلوار

تقييم �سريع اأويّل
�سروط للم�سي قدمًا؟

تقييم �سامل
الق�سايا  w  اجلهات فاعلة w ال�سياق

�سروط للم�سي قدمًا؟

املعرفة/الكفاءات املطلوبة
�سيا�سية )البديهة ال�سيا�سية/ التاأثري وال�سرعية( 	n

فنية )املعرفة بالعملية( 	n
n	ثقافية )املعرفة الوثيقة بال�سياق الثقايف(

الحوار" اإمكانيات  الف�سل 2.2 "ا�ستك�ساف 

و�سع ت�سميم
تكوين فريق للم�ساركة يف الت�سميم من اأجل:

n	ا�ستك�ساف الُنُهج/االأ�ساليب البديلة
n	اال�ستراك في و�سع م�سودة القتراح التفوي�س اأو المفاهيم )الغر�س،

االأطراف الفاعلة، العملية، القواعد االأ�سا�سية، الدور(
n	تو�سيح الموارد المطلوبة

الحوار” عملية  الف�سل 2.3 “ت�سميم 

عملية عقد الجتماع
تقدمي م�سودة االقرتاح. 	n

جمع المرئيات والمالحظات التقييمية وم�ساركتها  n
التعامل مع "المخربين" – و�سع اإ�ستراتيجيات من اأجل اإ�سراك  	n

االآخرين في العملية
و�سع وثيقة التكليف في �سيغتها النهائية 	n

�سروط للم�سي قدمًا؟

الف�سل 2.3

تنفيذ عملية احلوار
الفعاليات بني الفعاليات  االإعداد 

االت�سال 	n بين الجماعات  	n التدريب  	n
المتابعة 	n بين الجماعات  	n بناء القدرات   n

الحوار" عملية  الف�سل 2.4: "تنفيذ 
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اإذا مل يكن هناك حوار...
فماذا اإذن؟

�ساهم في تهيئة
الظروف لحوار م�ستقبلي

الف�سل 2.2
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تلم�ض العملية 
نهدف من وراء تف�سيل االأ�سياء على هذا النحو اإىل اإعطاء ح�س وا�سح للممار�س الذي ياأتي اإىل هذا الف�سل من 
الدليل ويقول بت�ساوؤل: "ميكنني فهم اأن احلوار قد يكون اأداة مفيدة يف موقفي ... فماذا بعد؟". لكن يف عمليات 
. وتت�سم  يرّ احلوار بالطبع، كما يف جوانب احلياة االأخرى، ال تتك�سف االأحداث وتن�ساب عادة على هذا النحو اخلطرّ
مبادرات احلوار، نظرًا لطبيعتها ال�سمولية والتفاعلية، ب�سدة الديناميكية وعدم اإمكانية التنبوؤ بها، كما هو احلال 
املمار�س  ه  وينورّ م�ستمرًا.  تكييفًا  تتطلب  فاإنها  لذلك  ونتيجة  فيها.  ترتعرع  التي  املجتمعية  ال�سياقات  مع  دائمًا 
الغواتيمايل ميغيل اأينجل بالكار�سيل اإىل اأن هذا النمط احللزوين "يعني اأننا كثريًا ما يتولد لدينا انطباع باأننا 
ننا من  �سائرون اإىل الوراء، لكننا ما�سون قدمًا على م�ستوى خمتلف". وهو ي�سري اإىل اأن فهم هذا النمط "ميكرّ
جتنب �سعف هممنا عندما ن�سطر اإىل الرجوع اإىل خطوات اأو اأدوات ن�سعر اأنها تنتمي اإىل مرحلة �سابقة".103 
ومن ثم فاإنه قد يكون مفيدًا اأن نعرتف من البداية اأن جتربة العملية �ستكون على االأرجح مثل ال�سكل 2.1.2، 

على الرغم من اأن اخلطوات املبينة يف ال�سكل 2.1.1 قد تكون مفيدة للتخطيط.

ال�سكل 2.1.2: تدفق عملية احلوار

اال�ستك�ساف

التنفيذ

الر�سد والتكيف
الت�سميم

ومع ذلك واإدراكًا منا اأنه �ستوجد حاالت من عدم اليقني واحلاجة اإىل ادخال تعديالت، فاإن من املهم اأن يكون 
املرء دقيقًا يف درا�سة العملية يف البداية. ويف هذا ال�سدد فان املمار�سني ي�سابهون املعماري الذي ينبغي اأن يقيرّم 
جميع العوامل ذات ال�سلة التي توؤثر على مبنى مرتقب اإن�ساوؤه قبل اأن يخرج بت�سميم له، وبعدها يجب عليه العمل 
اء الذي ينفذ الت�سميم والتجاوب مع احتياجات من �سي�سغلون هذا املبنى، وقد ال تتبدى هذه االحتياجات  مع البنرّ
اإال مع تبلور ت�سكيل املبنى. و�ستعتمد جودة النتيجة النهائية على كل من قوة الت�سميم االأ�سلي واإبداع املعماري 

اء يف عمل التعديالت الالزمة. والبنرّ

ًا  يرّ ونحن ناأمل اأن تدعم الف�سول التالية كال جانبي دور املمار�س لت�سيري احلوار. والتعامل مع هذه الف�سول خطرّ
قد يدعم تقييمًا اأوليًا دقيقًا ودرا�سة دقيقة وا�سحة للت�سميم من اأجل عملية حوار، بداية من اتخاذ خطوات نحو 
الدعوة اإىل احلوار وانتهاء بتقييم النتائج تقييمًا خمططًا ب�سورة جيدة، ومن ثم فقد يجد القارئ اأنه من املفيد 
اأن يعود مرة اأخرى اإىل اأق�سام معينة قد توفر مثاًل دعمًا يف و�سع اخلطط على نحو اأمت اأو اقرتاحًا بدياًل الإحدى 

اأدوات العملية التي ال ت�سري كما هو م�ستهدف اأو اقرتاحًا حول كيفية التعامل مع تطور اأو حتدٍّ غري متوقعني. 
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يبحث هذا الف�سل اخلطوات التي �ستتخد لتقرير ما اإذا كانت عملية حوار ما جمدية ومالئمة يف موقف معني اأم 
ال، حيث يوجز هذا الف�سل و�سيلة جلمع املعلومات الالزمة حول الق�سايا واجلهات الفاعلة وال�سياق. و�ستعمل هذه 
الإر�ساد ت�سميم  اأ�سا�س" �سروري  "حتليل خط  توفري  ُم�سي عملية احلوار يف طريقها على  املعلومات، يف حال 
اأي�سًا بع�س االقرتاحات حول  اأ�س�س لتقييم �سري املبادرة وحم�سالتها. كما يقدم هذا الف�سل  العملية وت�سكيل 

كيفية بيان م�سوغات عملية حوار عندما ي�ستدعي املوقف ذلك.

فهم التقييم كاإجراء تدخلي
اأهم عامل يجب اأن ن�سعه يف االعتبار يف هذه املرحلة االأولية 
ممكنة  ا�ستجابًة  ح��وار  عملية  كانت  اإذا  ما  تقييم  اأن  هو 
ي�سبق  بيانات  جمع  ن�ساط  جمرد  لي�س  ما  ملوقف  ومالئمة 
تدخلي.  اإج��راء  هو  نف�سه  اال�ستك�ساف  التدخلي؛  االإج��راء 
واالأ�سخا�س الذين يختار املرء التحدث اإليهم واأنواع االأ�سئلة 
مبجرد  امل��رء  يثريها  التي  والتوقعات  امل��رء  يطرحها  التي 
التحدث عن اإمكانية احلوار، كل هذه االأن�سطة اال�ستك�سافية 
قرار  اتخاذ  ج��رى  �سواء  املوقف  على  ما  اأث��ر  لها  �سيكون 

بامل�سي قدمًا يف عملية حوار اأم ال. واإذ يدرك املمار�سون هذا يف البداية، ميكنهم اأن يكونوا على وعي واإدراك 
ب�ساأن اإجراء تقييم على نحو يعزز التغيريات االإيجابية. 

ويف الو�سع املثايل، ميكن لعملية التقييم امل�ساعدة على خلق ظروف مواتية للحوار. فاالنخراط يف احلوار واالعتبار 
اجلاد ل�سواغل اأ�سحاب امل�سالح منذ البداية �سيفعل الكثري خللق الثقة والقبول وامل�ساندة التي �ست�سل بالنا�س 
اإىل حد ملكية التحديات التي يواجهونها والعملية الالزمة للت�سدي لهذه التحديات. وبهذا املعنى تكون خطوة 
اال�ستك�ساف �سديدة الت�سابك والتداخل مع اأن�سطة الدعوة اإىل احلوار وت�سميم العملية التي نوق�ست يف الف�سل 

اال�ستك�ساف نف�سه اإجراء تدخلي. 
االأ�سخا�س الذين يختارهم املرء للتحدث اإليهم 

واأنواع االأ�سئلة التي يطرحها والتوقعات التي 
يثريها مبجرد التحدث عن اإمكانية احلوار، كل 

هذه االأن�سطة اال�ستك�سافية �سيكون لها اأثر ما على 
املوقف، �سواء اتُّخذ قرار بامل�سي قدمًا يف عملية 

حوار اأم ال.

الف�سل 2.2: ا�ستك�ساف اإمكانية احلوار
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2.3. لكن حتى اإذا كانت الظروف حتول دون امل�سي قدما يف عملية حوار، فاإن عملية التقييم نف�سها رمبا تكون 
قد خدمت اأ�سحاب امل�سلحة بتعميق معرفتهم وفهمهم من خالل التق�سي والتاأمل والتفكري.

واأخريًا فاإن املعلومات والفهم املكت�سبني من خالل عملية التقييم �سوف ير�سيان االأ�سا�س للتعلم والتكيف امل�ستمرين 
مع �سري املبادرة. وميكن حينذاك عملية الر�سد امل�ستمر للتقدم واملالحظات التقييمية البناءة واإجراء الت�سحيح 
الالزم يف منت�سف الطريق اأن ت�سبح مبثابة اأجزاء اأ�سيلة من العملية فيما ت�سري قدمًا. وعالوة على ذلك، فاإن 
من ال�سروري اأن نخلق اإطار التعلم هذا يف البداية اإذا اأردنا تقييم االآثار بفعالية الحقًا. و�سنعود اإىل تناول هذا 

املو�سوع يف الف�سل 2.5.

واإيجازًا نقول اإن عملية التقييم املنفذة اأثناء مرحلة اال�ستك�ساف تخدم عدة اأغرا�س يف اآن واحد.

فهي تخدم ت�سميم العملية من خالل:  .1
والعالقة. امل�سالح  اأ�سحاب  م�ساركة  طلب  	•

العملية  ت�سميم  لت�سكيل  ثاقبة  واأفكار  اأ�سا�سية  معلومات  اإفراز  	•
النجاح. لتحقيق  الظروف  ون�سج  جاهزية  مدى  تقييم  	•

تخدم اأ�سحاب امل�سالح والعالقة وامل�ساركني املرتقبني من خالل:  .2
اأ�سحاب  اإدراكات  على  عالوة  العامة  وخلفيته  الو�سع  لتاريخ  والفهم  املعرفة  من  م�سرتك  كيان  تاأ�سي�س  	•

امل�سالح احل�سية واأهدافهم. 
وكذلك  االآخرين  ومواقف  ملواقفهم  اأو�سح  تقديرًا  االأط��راف  فيها  يكت�سب  للذات  تاأمل  عملية  تعزيز  	•

عالقاتهم املتبادلة
حتديدها.  اإعادة  اأو  العالقات  تقوية  على  امل�ساعدة  	•

تخدم الر�سد والتقييم من خالل:  .3
امل�ستمرين والتكيف  الر�سد  مل�ساندة  وال�سياق  للظروف  دقيق  حتليل  منط  تاأ�سي�س  	•

للمح�سالت. النهائي  التقييم  اأجل  من  والفهم  للمعلومات  اأ�سا�س  خطط  اإيجاد  	•

م�ستويان من التقييم
عند الدخول يف خطوة اال�ستك�ساف من خطوات مبادرة احلوار، من املفيد اأن نعرتف باأن هذه املهمة �ستكون على 
االأرجح وا�سعة وتتطلب قدرًا طوياًل من الوقت يقدر بال�سهور يف اأغلب االأحيان ويف بع�س االأحوال قد ي�سل اإىل 
�سنة يف الظروف املعقدة مثل انخراط اإنرتبي�س يف رواندا. ويف حال فهم ذلك باأنه لي�س جمرد م�ساألة جمع بيانات 
اإجراء ي�ستحق متامًا يف العادة ما ي�ستثمر فيه من وقت وموارد( فاإنه قد  اإجراء وتدخل يف حد ذاته )وهو  بل 
ي�ساعد املمار�سني وغريهم من املنخرطني على مقاومة ال�سغط احلتمي للتحرك ب�سرعة الإطالق مبادرة جديدة. 

ويقرر التقييم الطبيعة الت�ساركية ملبادرة احلوار ويبداأ العملية باإ�سراك النا�س فيها. 
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وعمليًا فاإنه عندما تبز حاجة وا�سحة اأو فر�سة لعملية حوار، يكون هناك م�ستويان من التقييم. اأولهما، تقييم 
�سريع، وهو العملية التي يقوم بها املمار�سون االأفراد وموؤ�س�ساتهم للبت فيما اإذا كانت الظروف ت�سوغ ا�ستثمار 
الوقت واملوارد املطلوبة مل�ستوى التقييم الثاين، وهو التحليل االأكرث �سمواًل املذكور اأدناه، وهذا هو البوابة الرئي�سية 
الر�سمية  غري  وال�سبكات  وخبته  املرء  معرفة  مثل  م�سادر  على  واعتمادًا  واأمت.  اأ�سمل  ا�ستك�ساف  اإىل  املوؤدية 

والو�سائط االإخبارية والتقارير املن�سورة، فاإن التقييم ال�سريع ي�سمل االأ�سئلة التالية:

من الداعي اإىل احلوار وملاذا؟ )مبا يف ذلك االأ�سباب ال�سريحة واالأ�سباب االأخرى االأقل �سراحة على ال�سواء( 	•

تاأثريهم؟ م�ستوى  ما  احلوار  اإىل  الداعني  هوؤالء  �سالحية  ما  	•

الق�سية؟ هذه  مع  للتعامل  جرت  التي  ال�سابقة  املحاوالت  هي  ما  	•

ملاذا االآن؟ ماذا تغري يف �سياق االأمور واالأحداث مما يجعل اإمكانية احلوار اأو احلاجة اإىل احلوار مهمة االآن؟ 	•

اإ�سراكه؟ ينبغي  للحوار  الدعاة  هوؤالء  غري  من  	•

من غري هوؤالء ظل يعمل على هذه الق�سية وما الذي يفعله حاليًا؟ 	•

وعلى �سوء االإجابات لهذه الت�ساوؤالت، ي�ستطيع املمار�سني وموؤ�س�ساتهم اأن يقرروا فيما اإذا كان املوقف اأو التوقيت 
غري منا�سبني لعملية حوار. وعند وجود اأزمة على �سبيل املثال، وقد يكون فيها م�ستوى العنف اأو اخللل عاليًا جدًا 
مما يتعذر معه خلق اإح�سا�س باالأمان الفعلي بالن�سبة للم�ساركني يف احلوار. ويف اأي حوار على امل�ستوى الوطني، 
فاإن امل�ساركة اأو التاأييد احلكومي ي�سبحان مطلوبني و�سروريني. ولكن ممار�س احلوار ينبغي اأال يبا�سر يف احلوار 
اإذا اأطلق املبادرة زعيم حكومي ي�سعى اإىل حم�سلة معينة لكنه غري م�ستعد لتمكني جمموعة حوارية. اأو اأنه قد 

يتعني التعامل مع م�سكلة اإرهاق احلوار اإذا تطلب االأمر خلق ظروف لعملية حوار جديدة. 

واإذا كانت نتائج التقييم ال�سريع مواتية، فاإنه ينبغي اأن ينتقل املمار�س اإىل امل�ستوى الثاين من التقييم، وهو عملية 
التعلم احلوارية الت�ساورية ال�سارمة التي تخدم االأغرا�س العديدة �سالفة الذكر. ويف هذه املرحلة من مبادرة 
معرفة  اإىل  هناك حاجة  وتكون  الظهور،  والفنية يف  ال�سيا�سية  القدرات  من  كل  اإىل  احلاجة  تبداأ  احلوار، 
�سيا�سية وح�سا�سية ومهارة للتمكن من الولوج اإىل النا�س الذين ي�ستدعي االأمر م�ساورتهم الإجراء تقييم كامل. 
كما اأن هناك اأي�سًا حاجة اإىل املعرفة الفنية واملهارات مثل الدراية باالأدوات التحليلية ومنهجيات العملية والقدرة 
على املحاورة واال�ستماع املتعاطف املطلوبة للعمل يف احلوار. وعادة ما متلي هذه املتطلبات عند التطبيق العملي 
تو�سيع املجموعة العاملة على التقييم وغالبًا ما يكون ذلك بوا�سطة العمل مع موفري املعلومات الرئي�سيني الذين 

ميكنهم امل�ساعدة على اإقامة ات�ساالت باالآخرين وفهم املعلومات املجموعة من خالل عملية التقييم.

وقد اقرتح املمار�سون ما يلي كم�سادر احتمالية للمعلومات ال�سرورية:

احلكوميون  امل�سوؤولون  	•
القبليون  الزعماء  اأو  املحلي  املجتمع  قادة  	•
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االأمن  قوات  	•
الدولية املانحة  واجلهات  الدولية  احلكومية  غري  املنظمات  	•

املحلية  اجلامعات  	•
الفكر  مراكز  	•

الوطنية احلكومية  غري  املنظمات  	•
الن�سائية  اجلماعات  	•

الدينية  املنظمات  	•
ال�سباب. منظمات  	•

وعلى �سبيل املثال، اعتمدت اإنرتبي�س، يف عملية تقييم ا�ستمرت عامًا كاماًل يف رواندا يف عام 2000، على اأربع 
جمموعات من اأهم مزودي املعلومات لالإ�سرت�ساد بهم يف عمليتها الوا�سعة للمقابالت وهي:104

يف  روان��دا  يف  العي�س  لهم  �سبق  ممن  باإنرتبي�س  املت�سلة  البلدان  خمتلف  من  االأف��راد  من  جمموعة  	•
الت�سعينيات واإقامة �سبكات مع الروانديني

اأربعة روانديني كل منهم �سخ�سية عامة رفيعة امل�ستوى عملوا  	•
يف  وال�سيما  الإنرتبي�س،  ر�سمية  غ��ري  "مرجعية"  كمجموعة 

م�ساعدتها على فهم االأو�ساع يف البلد

اإنرتبي�س  فهم  لتعميق  ا�ست�ساري  ب�سفة  عمل  موهوب  رواندي  	•
وتو�سيع نطاق ات�ساالتها

وطلب  مقابالت  معهم  اأجريت  وتاأثري  نفوذ  ذوي  روانديا   20 	•
متوازنة" يف  نظر  "وجهة  اإبداء  ميكنهم  اآخرين  تر�سيح  منهم 

االأمور.

�ساغت اإنرتبي�س ا�ستنادًا اإىل جتربتها يف رواندا واأماكن اأخرى ثالثة "مبادئ للممار�سة اجليدة" الإ�سراك مزودي 
املعلومات يف عملية اال�ستك�ساف:105

اإىل ال�سبكات املختلفة املتكاملة، وال يجوز ال�سماح ل�سبكة  اأفراد لديهم �سبكاتهم اخلا�سة. وينبغي ال�سعي  	•
من فرد واحد اأو فردين بالهيمنة على تطوير وتو�سيع االت�ساالت والعالقات.

اإيجاد عملية �سفافة �ساملة للجميع بحق. وقد ات�سمت ردة  اأن النية هي  يجب التو�سيح يف مرحلة مبكرة،  	•
فعل امل�سوؤولني احلكوميني على �سبيل املثال ب�سيء من الريبة والتوج�س عندما التقى فريق احلوار �سخ�سية 
بانفتاح  نوق�س ذلك االجتماع  نوعًا ما عندما  التوج�سات هداأت  معار�سة مهمة يف فرتة مبكرة، لكن هذه 

و�سفافية مع م�سوؤويل احلكومة. 

اإجراء تقييم 
قدر  اإىل  حاجة  هناك  عام،  "بوجه 
كاٍف من التفكري اجليد، مما يعني 

قبول اأن التحليل ال ميكن اأن يكون اأبدًا 
�ساماًل وال يوفر يقينًا مطلقًا ... ومع 

ذلك ينبغي اأن حتاول اأن تثق بنتائجك 
حتى لو ظلت بع�س اجلوانب ملتب�سة. ال 
ت�سعر باالإحباط؛ فبع�س التحليل بغ�س 

النظر عما ي�سوبه من نق�سان اأف�سل من 
ال حتليل باملرة".

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر 
امل�سادر"   - امليدان  قلب  من  "احلكمة 

)�سفحة 236(.
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حكوميني  م�سوؤولني  اإنرتبي�س  مدير  التقى  وقد  كافية.  بدرجة  رفيع  م�ستوى  على  احلكومة  اإ�سراك  يجب  	•
امل�ساحلة  يف  رغبتهم  يف  الروانديني  �ستفيد  العملية  اأن  على  للبهنة  العملية  بداية  قرب  امل�ستوى  رفيعي 

و�سالم دائم.

التقييم الكامل: فهم الق�سية واجلهات الفاعلة وال�سياق
على امل�ستوى ال�سخ�سي، ي�سرع االأ�سخا�س عادًة يف بدء احلوار الأنهم ي�سعرون اأن الو�سع احلايل ينطوي على �سئ 
اأو خاطئ واأن اإحداث تغيريات معينة ت�ستهدف التعامل مع اأوجه الق�سور تلك من �ساأنها اأن تفيد  مهم ناق�س 
على  ال�سري  اأنهم ال ميكنهم  يعرفون  املمار�سني  لكن  ر�ساالتها.  لتحقيق  �سعيًا  املوؤ�س�سات احلوار  وتبداأ  املجتمع. 
اأ�سا�س "ال�سعور" وحده، واأن تنفيذ الر�ساالت املوؤ�س�سية يجب اأن ي�ستنري بالواقع على االأر�س، فمن ال�سروري اأن 

نبذل اجلهد لفهم اجلهات الفاعلة التي لها يد يف موقف ما وال�سياق الذي تعمل فيه لكي:

التاأكد من اأن احلوار هو ال�سبيل ال�سحيح للم�سي قدمًا يف الو�سع احلايل  •

نوؤيد فكرة امل�سي يف احلوار اإذا كان هو االأن�سب كخطوة تالية 	•

احتماالت  من  قدر  اأكب  مع  امل�سي  كيفية  ملعرفة  متينًا  اأ�سا�سًا  نر�سي  	•

النجاح

نبداأ �سمرّ النا�س كموؤيدين لعملية احلوار و/اأو م�ساركني فيها 	•

ن�سع خط اأ�سا�س للر�سد والتقييم. 	•

اإن القرار ب�ساأن موا�سلة عملية حوار يجب اأن يكون متاأ�ساًل يف فهم متني للم�سكلة اأو التحدي املطلوب الت�سدي 
له وال�سياق الذي ي�سكل هذا التحدي واأهم امل�ساركني. ولكن التو�سل اإىل فهم كاف لهذه اجلوانب ملوقف ما ميكن 
قد يكون مهمة �ساقة، حيث �سبهته اإحدى جمموعات املمار�سني يف اإحدى حلقات العمل بتجميع اأحجية ال�سور 
املهمة  اأجل هذه  من  واالأدوات  والُنُهج  املفاهيم  من  كبرية  اأن هناك جمموعة  ولكن من ح�سن احلظ  املقطعة. 
وكثري منها ميكن احل�سول عليه من خالل االإنرتنت. ونقدم هنا عر�سًا عامًا اأ�سا�سيًا للمهمة وبع�س االقرتاحات 

اخلا�سة بكيفية التعامل معها ف�ساًل عن مقدمة اإىل االأدوات واملعلومات املتاحة حول اأماكن وجودها.

معايري ال�ستك�ساف
هناك جمموعة متنوعة من االأطر التحليلية والُنُهج لالإختيار من بينها، وكثري منها م�ستمد من ميدان منع ن�سوب 

العمليات  حول  املعلومات  من  متناٍم  كيان  اأي�سًا  هناك  لكن  ال�سراعات، 
لها  �سلة  ال  امل�سلحة" التي  اأ�سحاب  "متعددة  العمليات  "الت�ساركية" اأو 
والب�سرية،  االقت�سادية  التنمية  على  تركز  واإمن��ا  بال�سراعات  حتديدًا 
معينة  قائمة  اإط���ار  ك��ل  وي��ق��دم  الدميقراطية.  احلوكمة  تعزيز  على  اأو 
بينها  وامل�سرتك  نطرحها،  التي  واالأ�سئلة  فيها،  ننظر  التي  باملو�سوعات 

يبلغ كل منهم 
االآخر

اجلهات الفاعلة

الق�سايا

ال�سياق

انظر الف�سل 2.2 ب�ساأن اإيجاد اأن�سب 
م�سار للم�سي قدمًا 

انظر الف�سل 2.2 ب�ساأن بيان 
م�سوغات احلوار 

انظر الف�سل 2.3 ب�ساأن ت�سميم 
عملية احلوار 

انظر الف�سل 2.4 ب�ساأن التنفيذ   
انظر الف�سل 2.5 ب�ساأن الر�سد 

والتقييم. 
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جميعًا هو بذل اجلهد ال�ستيعاب ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية، والتي ن�سميها هنا الق�سية واجلهات الفاعلة وال�سياق. 

فهي  بالعك�س،  والعك�س  التحديات،  تعريف  به  �سي�ستنري  الفاعلة  واجلهات  ال�سياق  ي  اأن حتررّ اإدراك  الهام  ومن 
لي�ست اأن�سطة م�ستقلة، بل اأوجه خمتلفة لعملية ا�ستك�ساف واحدة. و�سيكون البحث يف م�سادر كالوثائق اأو الكتب 
اأو ال�سحف اأو الو�سائط االأخرى قيرّمًا، بل �سروريًا يف بع�س االأحيان. لكن يف اأغلب االأحوال يو�سي املمار�سون باأن 
يكون اال�ستك�ساف على درجة عالية من امل�ساركة، �سواء مت اجتذاب النا�س من خالل م�ساورات فردية اأم جمموعات 
عمل مركز اأم ا�ستطالعات اأم ا�ستق�ساءات اأم ا�ستبيانات اأم مزيج من هذه النماذج. لذا فاإن من املفيد موا�سلة 

العمل على وعي باأن عملية الدعوة للحوار - اإن وجدت - تبداأ يف هذه املرحلة. 

الق�سية
بو�سفه  التقييم  عنا�سر  من  العن�سر  هذا  روؤي��ة  ميكن 
ُيطلق  وقد  احل��وار،  مبادرة  مو�سوع  اأو  للم�سكلة  دًا  حم��دِّ
وحينما  احلاجات،  تقييم  ا�سم  االإمنائي  العمل  يف  عليه 
ين�سب الرتكيز على ال�سراعات، يكون حتليل �سراعات. 

مبادرة  يف  للنظر  دافعًا  للق�سية  االأويل  التعريف  ر  يوفرّ
احلوار يف املقام االأول، وا�ستنادًا اإىل جمموعة احلاالت 
التعريف  هذا  ياأتي  وقد  االأول،  امللحق  يف  اإليها  امل�سار 

االأويل من:

امل�ساعدة على  املمار�س  م�سوؤول حكومي يطلب من  	•
تنظيم عملية حوار. مثال ذلك:

ت�سي�سانو  جواكيم  املوزامبيقي  الرئي�س  طلب   °
حوار  م�ساندة   1997 يف  كارتر  مركز  من 

للم�ساحلة الوطنية 
منظمة  برنامج  من  بال�سراعات  املعنية  اجلهوية  باللجنة  الغواتيماليون  احلكوميون  امل�سوؤولون  طلب   °

الدول االأمريكية/بروباز امل�ساعدة على الت�سدي مل�سكلة ال�سراع املتوا�سل يف اإقليم يويتينانغو 
ذلك: مثال  املمار�س.  فيها  يجل�س  التي  احلكومية  غري  املنظمة  اأو  الدولية  املنظمة  ر�سالة  	•

فهم الق�سية 
اإم�ساء الوقت الالزم لفهم امل�سكلة اأمر �سروري؛  	•
الأن هذه املرحلة تت�ساوى يف اأهميتها احلا�سمة مع 

احلوار ذاته.
الرتكيز على الفر�س بداًل من امل�سكلة ذاتها. 	•

هناك م�ستويان من فهم امل�سكلة يف كل م�ستوى  	•
طبقات متعددة: 

كيف تفهم اجلهات الفاعلة امل�سكلة وتتعاطف معها   .1
)مواقفها وم�ساحلها واحتياجاتها وقيمها(.

جوانب امل�سكلة ذاتها، ال�سيا�سية واالقت�سادية   .2
واالجتماعية.

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة من   .3
 قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 236(.
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�سعي املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات   °
الدميقراطية  بناء  يف  املتمثلة  ر�سالتها  لتحقيق 
مبنطقة جنوب القوقاز اأو نيبال اأو بوركينا فا�سو، 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  ممثلي  عمل  اأو 
يف  الب�سرية  بالتنمية  النهو�س  على  املقيمني 

جاميكا اأو باراغواي اأو موريتانيا. 
بحدوث  حم��دق  تهديد  اأو  عنف  على  تنطوي  اأزم��ة  	•
االأرجنتني  رئي�س  ا�ستهله  الذي  احل��وار  يف  كما  عنف، 
يف خ�سم االأزمة ال�سيا�سية واال�سطرابات املدنية عام 

 .2002

واإنطالقًا من هذه ال�سياغات االأولية، تكون مهمة املمار�س 
يت�سنى  حتى  واأع��م��ق،  اأو���س��ع  نطاق  على  اال�ستك�ساف  هي 
النظر،  وجهات  من  متنوعة  جمموعة  من  الق�سية  فهم  له 
وحتديد اأبعاد التحديات ب�سكل اأدق. فمثاًل، ينبغي اأن يحاول 
العامة،  خلفيتها  اأو  امل�سكلة  تاريخ  عن  فكرة  تكوين  امل��رء 
مدركًا احتمال وجود روايات متعار�سة للحدث واحتمال اأن 

املثال،  اأن يتحرى املرء املوقف من زوايا خمتلفة. فعلى �سبيل  اأي�سًا  بينها كبرية. كما ينبغي  تكون االختالفات 
ت�سمل اإحدى قوائم املو�سوعات اخلا�سة بتحليل االأو�ساع ا�ستعدادًا حلوارات متعددة اأ�سحاب امل�سالح ما يلي: 
امل�سكالت والق�سايا، والروؤى والفر�س، والبيئة البيولوجية/الفيزيائية، واملنظمات، والبنية التحتية، واملوؤ�س�سات 
القانونية وال�سيا�سية وموؤ�س�سات ال�سيا�سات، واالأو�ساع االقت�سادية واالأ�سواق، واالأو�ساع االجتماعية والثقافية.106

ويف اأحوال كثرية يكون ال�سراع اأو احتمال ن�سوب �سراع جزءًا ال يتجزاأ من التحدي، وميكن لهذه املجموعة من 
االأفكار واالأطر التحليلية امل�ساعدة على م�ساندة نهج دقيق و�سامل يف هذه اخلطوة ال�سرورية يف مبادرة احلوار، 
املهمة حول حتليل  امل�سادر  اأحد  ورد يف  وكما  ال.  �سراع" اأو  "حتليل  اال�ستك�ساف  ت�سمية  املمار�س  اختار  �سواء 
ال�سالم، فمن  وبناء  االإن�سانية  وامل�ساعدة  ال�سراعات  املراعية لظروف  الُنُهج  ال�سراع، وهو حزمة موارد حول 
ال�سائع امل�ساواة بني ال�سراع والعنف ال�سريح. وتقدم حزمة املوارد روؤية بديلة وهي اأن ال�سراع هو "كل التوترات 
االجتماعية االقت�سادية وال�سيا�سية واالأ�سباب اجلذرية والعوامل الهيكلية التي يحتمل اأن تتحول اإىل العنف".107 

]ال�سراع[ ظاهرة طبيعية متعددة االأبعاد تدل منطيًا على تغري داخل املجتمع ... و]هو[ يحدث عندما يعتقد 
طرفان اأو اأكرث اأن م�ساحلهم مت�ساربة اأو يعبون عن مواقف عدائية اأو يتخذون اإجراء ي�سر بقدرة االأطراف 
االأخرى على حتقيق م�ساحلها. وهو ي�سبح عنيفًا عندما تكف االأطراف عن ال�سعي اإىل حتقيق اأهدافها �سلميًا بل 

تلجاأ بداًل من ذلك اإىل العنف ب�سورة اأو باأخرى.108 

عندما يحدد املمار�س اأبعاد اال�ستك�ساف على هذا النحو، فمن املهم اأال يكتفي بتحديد "اأ�سباب ال�سراع اجلذرية" 

حتديد امل�سكلة يف اأو�ساع ال�سراع 
االكتفاء بقول اإن امل�سكلة هي "غياب احلوار" 
ميكن اأن يبدو �سهاًل بع�س ال�سيء. فقد كانت 
هناك على االأرجح "م�سروعات" حوار �سابقة 
وهناك اأخرى م�ستمرة، يف حني اأن النا�س يف 
املجتمع بالطبع "يتحدثون" وير�سلون ر�سائل، 

بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر، اإىل بع�سهم 
البع�س. وقد تكمن امل�سكلة يف طبيعة احلوارات 
القائمة ال يف الغياب التام ل�"احلوار". وحتديد 

"ال  قول:  )مثل  العمومية  بالغة  "امل�سكلة" بعبارات 
يثقون ببع�سهم بع�سًا"( هو االآخر ال يفيد كثريًا 

من وجهة نظر عملياتية. ونريد البحث عن بع�س 
املناطق االجتماعية ال�سيا�سية حا�سمة االأهمية 

)ما ي�سمى "الق�سايا"( التي تتجلى فيها امل�سكلة 
بو�سوح والتي ي�سعر فيها اأبناء املجتمع املعنيون 
اءة  على االأخ�س باحلاجة اإىل اتباع دينامية بنرّ

نحو احلل.
احلكمة من قلب امليدان – امل�سادر 

)�سفحة 236( للح�سول على م�سادر هذه املواد.
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بل يبحث اأي�سًا عن فر�س التغيري، "اأي التحول املحتمل يف العوامل والدوافع املحركة لالأطراف املت�سارعة على 
هذا  وي�سمل  ال�سراع،  مع  للتعامل  ال�سابقة  اجلهود  اإىل  املرء  ينظر  اأن  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  الوقت".  مر 
"ال�سالم" والتي  الإحالل  واخلارجية  الداخلية  الفاعلة  اجلهات  قبل  من  ال�سابقة  للمحاوالت  نقدية  "مراجعة 

تعني عادة حتويل ال�سراع اإما من خالل اإيجاد "حلول" واإما باإزالة العنف من ديناميكية ال�سراع".109 

اجلهات الفاعلة
با�سم  التقييم  من  اجلزء  هذا  اإىل  املمار�سني  بع�س  ي�سري 
"حتليل  اآخ���رون  وي�سميه  الفاعلة".  اجل��ه��ات  "تخطيط 
امل�سطلح  ع��ن  النظر  بغ�س  ول��ك��ن  امل�سالح".  اأ���س��ح��اب 
اأن فهم اجلهات الفاعلة  امل�ستخدم، هناك اتفاق عام على 
الفاعلة  اجلهات  تلك  خالل  من  اجلوهرية  الق�سايا  وفهم 
)من يحتمل م�ساركتهم يف عملية حوار واالآخرون الكثريون 
لتقرير  �سرورية  م�سائل  تعتب  عليها(  يوؤثرون  قد  الذين 
ن�سبة جناح مبادرة احلوار. والتو�سل اإىل هذا الفهم عن�سر 
ق�سم  يف  اإليها  امل�سار  التقييم  منهجيات  كل  يف  جوهري 

التقييم" اأدناه. "اأدوات 

وي�ستمل "تخطيط اجلهات الفاعلة"، كما توحي الت�سمية، التمييز بني املواقف الفردية والعالقات بني اجلهات 
الفاعلة، وهي عمليًا ديناميكيات املوقف. بالن�سبة لبع�س املمار�سني ي�ستمل ذلك فعليًا على عمل خريطة ب�سرية، 
العديد من  اأ�سهر عنا�سر  بع�س من  االإطار 2.2.1 بني  ويجمع  اأدوات حتليلية خمتلفة.  اآخرون  ي�ستخدم  فيما 
النُّهج القرتاح اإطار اأ�سا�سي لتحليل اجلهات الفاعلة وعالقاتها املتبادلة ووجهات نظرها للتحدي املراد التعامل 

معه يف مبادرة احلوار.

تهم حوارًا  الفاعلة" التي  "اجلهات  ت�سمل  الفاعلة.  اجلهات 
وال  االأف���راد.  وكذلك  امل�سالح  وجماعات  املوؤ�س�ساِت  حمتماًل 
واملوؤ�س�سات  اجلماعات  مع  بالتعامل  الدقيق  التحليل  يكتفي 
الكبرية بل يتعامل مع التنوع الذي قد يكون موجودًا داخلها، على 
�سبيل املثال داخل "الكني�سة" اأو "املجتمع املدين" اأو "احلكومة". 

اأهم  من  امل�سالح/احلاجات/الأهداف/ال�سواغل. 
عنا�سر التحليل للمعرفة العميقة مبا هو على املحك بالن�سبة 

ملختلف اجلهات الفاعلة يف موقف ما. 

عند تخطيط اجلهات الفاعلة 
واملثبطات واحلوافز  التوقعات  حدد  	•

عرقلة  ميكنها  التي  املحتملة  االإف�ساد  عوامل  حدد  	•
عملية احلوار اأو تخريبها اإذا حاولت.

ال�سالت  ذوي  )االأ�سخا�س  النفوذ  اأ�سحاب  حدد  	•
باالأطراف �ساحبة النفوذ والقدرة على التاأثري(.

لتحليل  منها  ي�ستفاد  موارد  ون  ُيعدرّ من  حدد  	•
ال�سياق. 

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة من 
 قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 237(.

االإطار 2.2.1: اإطار لتخطيط اجلهات الفاعلة/ حتليل اأ�سحاب امل�سالح

اجلهة 
الفاعلة

امل�سالح/
احلاجات 
االأهداف/

ال�سواغل

االإدراك احل�سي 
للق�سايا 

الرئي�سية/
املوقف منها

ال�سالت 
باالآخرين/جودة 

العالقات 

االنفتاح على 
عملية احلوار/

م�ساندتها 

ال�سلطة/و�سائل 
التاأثري

الدور املحتمل/
امل�ساهمة املحتملة 

حول عالقات القوة داخل جماعات 
اأ�سحاب امل�سالح واملوؤ�س�سات 

�سينظر حتليل اجلهات الفاعلة اجليد اأي�سًا اإىل 
العالقة بني خمتلف جماعات امل�سالح وقادتها، 

وميزان القوة )املتحول اأحيانًا(، ومبعنًى اأعمرّ ما 
يبدو اأنه "الثقافة ال�سيا�سية"، اأي املوقف من القوة 

التي يبدو اأنها تهيمن على عقل كبار "اأ�سحاب 
النفوذ" وعلى اأفعالهم. 

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 237(.
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الإدراك ال�سحيح للق�سايا الأ�سا�سية/املوقف منها. كثريًا ما تروي الفئات املعنية املختلفة يف موقف ما 
ق�س�سًا خمتلفة متامًا عن املوقف، وا�سفًة واقعها املعني على اأ�سا�س اإدراكات ح�سية وم�سالح و�سواغل خمتلفة. 
ويجب اأن يكون املمار�س قادرًا على اجلمع بني هذه الوقائع املختلفة يف ق�سة جديدة تعك�س بدرجة كافية خمتلف 

االإدراكات احل�سية لالأطراف. 

بني  العالقات  اإىل  اأي�سًا  اجليد  الفاعلة  اجلهات  حتليل  ينظر  العالقات.  بالآخرين/جودة  الت�سالت 
يتعلق  فيما  النا�س  ملو�سع  الب�سري  )الت�سوير  الفعلي  التخطيط  ي��وؤدي  قد  وهاهنا  الفاعلة،  اجلهات  خمتلف 

باالآخرين وطبيعة عالقاتهم( اإىل الفهم.

النفتاح على عملية احلوار/م�ساندتها. هذا �سيء حا�سم وبالغ االأهمية بالن�سبة ملا اإذا كانت هناك فر�سة 
ملبادرة حوار اأم ال، وهو يف الوقت نف�سه مو�سع التداخل بني ن�ساط تقييم الفر�سة ون�ساط بناء امل�ساندة للمبادرة 

و�سم النا�س اإليها. 

الفاعلة  اأ�سحاب امل�سالح قدرات اجلهات  العن�سر من عنا�سر حتليل  ال�سلطة/و�سائل التاأثري. يقيرّم هذا 
حيث  االآخ��ري��ن،  واالأ�سخا�س  االأح���داث  على  التاأثري  على 
بالن�سبة ملن ميار�سون نفوذًا، طبيعة قاعدة نفوذهم  يقيرّم، 
اأن  ميكنهم  َمن  حتديد  من  املمار�س  ن  فيمكرّ وتكتيكاتهم، 
ي�سبحوا اأن�سارًا ملبادرة احلوار، وبالقدر نف�سه من االأهمية 
اأو  فيقو�سونها  اإف�ساد"  "عوامل  يكونوا  اأن  ميكنهم  َم��ن 

يحولون م�سارها اإذا �ساءوا ذلك. 

الدور/امل�ساهمة املحتملة. تقييم ما الدور الذي ميكن 
اأن تلعبه كل جهة فاعلة، يف احلوار ويف اإحداث التغيري، من 
به  ت�ستنري  و�سوف  باأكمله،  للتحليل  الرئي�سية  املخرجات 
يف  االآخرين  وامل�ساهمني  وامل�ساركني  االأن�سار  �سم  عملية 

مبادرة احلوار. 

ال�سياق
التحدي  حتليل  غ�سون  يف  املجموعة  املعلومات  من  كثري 
�ستبداأ  الذي  ال�سياق  فهم  على  �ست�ساعد  الفاعلة  واجلهات 
اإىل  تنظر  اأن  مفيدًا  يكون  قد  لكن  ح��وار.  عملية  اأي��ة  فيه 
بني  الذي  املوقف  من  واأعمق  اأو�سع  ك�سيء  حتديدًا  ال�سياق 
يف  منطيًا  م�سمولة  لل�سياق  جوانب  ثالثة  وهناك  يديك. 
واالجتماعي/ وال�سيا�سي  التاريخي  وهي  التقييم  منهجيات 

الثقايف. 

ال�سياق التاريخي: حوار مببيتو الأول يف 
بنما

نتجت عملية احلوار وبناء االتفاق يف الراأي عن 
�سل�سلة من التجارب املريرة، من انهيار لنظام 

نورييغا، وف�سيحة انتخابية، وغزو اأمريكي �سنة 
1989 وحكومة انتقالية ات�سمت باالنق�سامات، 

وا�ستقطاب اجتماعي و�سيا�سي متناٍم، و�سعوبات 
خطرية يف احلكم. ويف هذا ال�سياق، نه�ست املراأة 

والكني�سة الكاثوليكية وبداأتا عملية حوار اأف�ست 
اإىل لقاء تابوغا االأول يف ت�سرين الثاين/نوفمب 
1992 مب�ساركة 50 امراأة مثرّلن منظمات جمتمع 
حملي ومنظمات غري حكومية واأحزاب �سيا�سية 

نت هذه احلوارات من  وكنائ�س وجامعات. ومكرّ
ا�ستحداث منتدى املراأة وو�سع اخلطة الوطنية 
للمراأة والتنمية. فنظمت الكني�سة الكاثوليكية، 

بو�سفها كيانًا معنويًا وا�ستنادًا اإىل م�سداقيتها 
لدى ال�سكان والأحزاب ال�سيا�سية، لقاًء من خالل 

جلنة ال�سالم والعدل "�سعيًا اإىل حلول م�سرتكة 
والإعداد البيئة واملعايري واالإرادة للم�ساركة يف 

انتخابات 1994". و�سكلت هذه االأحداث اخللفية 
الالزمة 

حلوار مببيتو االأول.
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

من قلب امليدان - امل�سادر" )�سفحة 237(.



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 63

ال�سياق التاريخي 
يتطلب فهم املوقف احلايل فهمًا عميقًا �سرورة معرفة اخلطوط العامة االأ�سا�سية لكيفية حدوث هذا املوقف. 
ويف املحادثات التي متثل جزءًا من ا�ستك�ساف التحدي وتخطيط اجلهات الفاعلة، ميكن اأن يكت�سب املرء ح�سًا 
بال�سياق التاريخي بطلبه من م�سادر املعلومات اأن يروى له ق�سة كيفية حدوث املوقف الراهن. و�ستكون هناك 
روايات خمتلفة من وجهات نظر خمتلفة بالطبع، لكنها فيما بينها �ستوفر ح�سًا غنيًا بال�سياق التاريخي. اأ�سف 
اإىل ذلك اأن جزءًا من هذه املعرفة �سيكون على االأرجح متاحًا للجمهور يف الق�س�س االإخبارية واملقاالت والكتب 

والوثائق االأخرى التي ت�سف كيفية تك�سف االأحداث. 

كما ي�ستمل فهم ال�سياق التاريخي، كما ذكرنا يف الق�سم اخلا�س بتقييم التحدي، اأي�سًا على معرفة تاريخ الق�سية 
اأو  الق�سايا  التي جرت �سابقًا ملعاجلة هذه  املثال، ما املحاوالت  التي �سيتناولها احلوار. على �سبيل  )الق�سايا( 
الق�سايا ذات ال�سلة وما املح�سالت؟ وهل ي�سعر النا�س يف املجتمع اأن �سيئا تغري الإتاحة فر�سة لناجت خمتلف مثل 
اإزاحة زعيم طويل االأمد اأو ظهور موؤيد قوي للتغيري؟ من املفيد اأي�سًا اأن تفهم جتربة املجتمع ال�سابقة مع احلوار 
اأو رمبا هناك  ب�ساأن هذه الق�سايا اأو غريها، فلعل هناك تقليد يتمثل يف البت يف الق�سايا يف جمال�س حكماء، 
تاريخ من احلوار الفا�سل جعل النا�س ي�سخرون من اإمكانية حل الق�سايا بهذه الطريقة. اإن فهم هذه اجلوانب 
من ال�سياق التاريخي ميكن اأن يكون مهمًا عند تقرير ما اإذا كانت اللحظة احلالية �سانحة ملبادرة تغيري مرتكزة 

على احلوار اأم ال.

ال�سياق ال�سيا�سي
يتجاوز ال�سياق ال�سيا�سي هياكل احلكم لي�سمل ق�سايا ال�سلطة. و�ستظهر اخلطوط العامة لل�سياق ال�سيا�سي اإىل 
حد كبري من خالل حتليل اأ�سحاب امل�سالح، لكن قد يكون من املفيد تطوير �سورة اأو�سع للموقف ككل لتمييز كيف 
ميكن لذلك اأن يوؤثر على ن�سبة جناح مبادرة احلوار وحم�سالتها. على �سبيل املثال، تلقي القائمة التالية ال�سوء 
على جوانب ال�سياق ال�سيا�سي يف احلاالت امل�سمولة بامللحق االأول وت�سري اإىل ق�سايا تنظر فيها يف مواقف اأخرى 
كدليل اإر�سادي اإىل تقرير ما اإذا كانت مبادرة احلوار جمدية، واإذا كان االأمر كذلك، ما اخل�سائ�س التي ينبغي 

اأن تتميز بها:

)االأرجنتني( احلكومية  وال�سلطات  املوؤ�س�سات  وا�ستقرار  م�سداقية  	•
)بوليفيا( احلاكم  احلزب  اأو  احلكومة  داخل  التوتر  اأو  التما�سك  م�ستوى  	•

فا�سو( )بوركينا  ال�سيا�سية  العملية  يف  االأقلية  اأحزاب  تعاون  مدى  	•
القوقاز( جنوب  )جورجيا،  الدميقراطي  احلكم  يف  الثقة  اأو  اخلبة  غياب  	•

)غيانا( عرقية  اأ�س�س  على  ال�سيا�سية  االنق�سامات  	•
)موريتانيا( احلكومة  باإطاحة  التهديدات  	•

موزامبيق( )غواتيماال،  مطولة  اأهلية  حرب  اأعقاب  يف  ال�سيا�سي  البناء  اإعادة  اإىل  احلاجة  	•
)بنما( البلد  خارج  من  ال�سيا�سية  ال�سغوط  	•
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ال�سكان  بني  والالمباالة  ال�سيا�سي  واالإحباط  الف�ساد  	•
)باراغواي(

ب��ريو،  )االأرج��ن��ت��ني،  وامل��واج��ه��ة  ال�سيا�سية  االأزم����ة  	•
فنزويال(

)طاجيك�ستان(. املفتوحة  االأهلية  احلرب  	•

ال�سياق الجتماعي/الثقايف
وحتليل  امل�سكلة  تعريف  الأغ��را���س  البيانات  جمع  ي�ساعد 
لل�سياق،  الرئي�سي  فهم هذا اجلانب  على  امل�سالح  اأ�سحاب 

ولكن قد تكون هناك حاجة، كاحلال يف ال�سياق التاريخي، اإىل مزيد من االأبحاث اإذا اأردنا ا�ستيعاب املوقف كله. 
ورمبا يكون االإدراك الوا�سع للجماعات االجتماعية والعالقات املتبادلة بالغ االأهمية لتقييم فر�سة اإجراء احلوار 
واالجتاه الذي قد مي�سي فيه. وهنا اأي�سًا قد يكون مفيدًا اأن نر�سم خريطة حقيقية للجماعات االجتماعية وفقًا 

مل�ستوياتها من االعتماد املتبادل والتالحم اأو درجة ا�ستقطابها.

فهمه،  املمار�س  يحاول  اأن  ينبغي  الذي  االجتماعي  امل�سهد  اأ�سا�سيًا من  الثقافية جزءًا  الفوارق  تكون  ما  وغالبًا 
دة، فهي عادة ما تكون  و�سواء اأكانت هذه الفوارق نابعة من عوامل عرقية اأو دينية اأو لغوية اأو عوامل اأخرى حمدِّ
متجذرة بعمق وميكنها اأن تعيق تن�سيق املعنى املذكور يف الف�سل 1.2. واإذا مل يراعي منظمو عملية احلوار اأو 

روها مثل هذه الفوارق، فاإن من املمكن اأن تتقو�س اآفاق حتقيق ناجت ناجح. ُمي�سِّ

ومن املفيد اأي�سًا النظر يف املوارد الب�سرية املتاحة لدعم اأن�سطة احلوار يف املجتمع، وميكن اأن يكون التعليم حا�سم 
االأهمية يف هذا ال�سدد. وي�سري املمار�سون اإىل املثال التاريخي لظهور جماعات احلوار يف نوادي الكتب يف الدول 
اأن تعوق  اال�سكندينافية، وهو التطور الذي توازى مع ارتفاع يف م�ستوى معرفة القراءة والكتابة هناك. وميكن 
التفاوتات التعليمية الوا�سعة ب�سدة جهود جتاوز احلوارات بني النُّخب، ويجب اأن ياأخذ تخطيط املمار�سني مثل 
هذه التفاوتات بعني االعتبار. كما اأن املوارد املجتمعية االأخرى ميكن اأن تكون مهمة اأي�سًا، ففي حوار االأرجنتني 
ن  بوليفيا حيث مكرّ اأمرًا مهمًا. كما كان ذلك هو احلال يف  ري حوار حمليني  ُمي�سِّ توافر  املثال، كان  على �سبيل 
وجود جمموعة "متعددة ومتطورة ن�سبيًا" من املنظمات غري احلكومية التي "لديها القدرة على بحث الق�سايا 

واالنخراط يف �سياغة ال�سيا�سات العامة" من م�ساركة املجتمع املدين بقوة يف احلوارات الوطنية يف بوليفيا.110 

اإ�سراك اجلهات الفاعلة يف املحادثات
اأن يبا�سره املرء بعناية مع  اأن اال�ستك�ساف هو يف احلقيقة اخلطوة االأوىل يف الدعوة اإىل حوار، فاإنه يجب  مبا 
اأن يبداأ املرء بتطبيق مبادئه اخلا�سة باحلوار من البداية، وتتبع ذلك بع�س  اأي�سًا  مراعاة ال�سياق. ومن املهم 

اخلطوات التي يلزم مراعاتها يف هذه العملية.

1. خطط بعناية لبناء امل�سداقية ل لتقوي�سها.

اإ�سارات حول النوايا.  اإر�سال  ميكنهما  املناق�سات  عقد  وترتيب  املرء  اإليهم  يتحدث  َمن  	•

ال�سياق ال�سيا�سي
يف بع�س البلدان، يجب اأن ي�ستمل التحليل جرعة 
قوية من ال�سيا�سة الواقعية واأن ياأخذ يف االعتبار 

اأ�سحاب النفوذ الفعليني يف املجتمع )الزعماء 
ال�سيا�سيني املتخندقني يف منا�سبهم، امل�سيطرين 

على و�سائل االإعالم وجتار املخدرات والقوى 
االأجنبية واجلهات الفاعلة العاملية(. 

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 237(.
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ام�ِض الوقت الكايف يف الإعداد لكل حمادثة.  .2

ن جتري مقابلتهم، وذلك مبراجعة املحادثات ال�سابقة والرجوع اإىل  ًا قدر امل�ستطاع مبعلومات عمرّ كن ملمرّ 	•
م�سادر املعلومات املتاحة مثل التقارير املوؤ�س�سية وال�سحفية.

خط  الإقامة  خطط  املثال،  �سبيل  على  املن�سودة.  املحادثة  وجودة  تغطيته  املراد  املحتوى  من  كال  ادر�س  	•
مفتوح من التق�سي الإ�سراك املحاور ب�سكل اإيجابي، وتوقع ما قد يبز من حتديات. 

االنفتاح  تعيق  قد  م�سبقًا  مت�سورة  خماوف  اأو  انحيازات  اأو  اأفكار  اأو  اأجندة  لديه  املرء  كان  اإذا  ما  تاأمل  	•
والتعاطف يف املحادثة.

وميكن للممار�سني خالل هذه املحادثات خلق اإمكانية االنخراط يف احلوار بينما هم ما زالوا يف طور ا�ستك�ساف 
هذا احلوار، وذلك بب�ساطة من خالل اال�ستماع اإىل ق�س�س النا�س وطلب اآرائهم وحماولة فهم وجهات نظرهم 

للق�سايا املهمة. وفيما يلي نورد اأمثلة على النوع املفتوح من االأ�سئلة الذي ميكنه تي�سري مثل هذا التق�سي.

ادر�ض تكاليف/منافع النخراط يف عملية احلوار.  .3

بفقدانه؟ تخاطر  الذي  وما  العملية؟  هذه  مثل  يف  بامل�ساركة  �ستك�سبه  الذي  ما  	•

م�ساركتك؟ بعدم  بفقدانه  تخاطر  الذي  وما  العملية؟  هذه  مثل  يف  امل�ساركة  بعدم  �ستك�سبه  الذي  ما  	•

حدد ال�سروط الالزمة لالنخراط.   .4

اإذا كان لك اأن ت�سارك يف عملية حوار لتناول هذه الق�سية، فما الذي قد حتتاجه جلعلها ت�ستحق ما يبذل  	•
فيها من جهد؟

حدد اأ�سحاب امل�سالح الآخرين.  .5

تنجح؟ كي  العملية  هذه  يف  اإ�سراكهم  �سرورة  ترى  الذين  االآخرين  من  	•

اإليهم؟ نتحدث  اأن  ينبغي  الذين  االآخرين  من  	•

حدد نطاق الق�سية )الق�سايا(.  .6

تناولها  التي ترى �سرورة  االأخرى  الق�سايا  الق�سية، فما هي  لتناول هذه  اإذا جرى فر�سًا ت�سميم عملية  	•
يف هذه العملية؟

العملية؟ هذه  يف  تناولها  يف  ترغب  لن  التي  اأو  لها  التطرق  يجري  ال  اأن  ينبغي  التي  الق�سايا  ما  	•
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حدد التوقعات.  .7

لك؟ بالن�سبة  �ستبدو  فكيف  معايريك،  ح�سب  النهاية  يف  العملية  هذه  جنحت  اإذا  	•

النا�س؟  ت�سرف  كيفية  يف  كبري  تغري  دون  حاله  على  املوقف  ا�ستمر  اإذا  االأرجح  ال�سيناريو  ما  	•

ويقرتح  احلما�س،  ملحوظ يف  نق�س  مواجهة  التق�سي يف  ا�ستمرار  على  االإبقاء  التحديات يف  اأكب  اأحد  يتمثل 
االإطار 2.2.2 نوع االأ�سئلة التي قد ت�ساعد يف عمل ذلك.

الإطار 2.2.2: تق�سي اأ�سباب عدم الرغبة يف احلوار

اأ�سئلة ملبا�سرة التق�سيالفرتا�ض الأ�سا�سياأ�سباب قلة الهتمام

 ميكنني حتقيق 
اأهدايف بدونها

	 الو�سع احلايل يعمل جيدًا ومقبول•
	 االعتماد املتبادل متدنٍّ•

ما اأهدافك وكيف ميكنك 
حتقيقها؟ وكيف تاأخذ االأطراف 

االأخرى وجهودها لتحقيق اأهدافها 
بعني االعتبار؟

اإرهاق احلوار
	 هذه االأنواع من العمليات ال طائل من •

ورائها. كثري من الكالم دون تغيري 
حقيقي

حدثني عن جتاربك ال�سابقة مع 
احلوار واأين اأخطاأ اأو ف�سل ذلك 

احلوار.

خطر على ال�سمعة ال�سخ�سية

	 امل�ساركة يف حوار ترقى اإىل م�ساومة •
املرء على موقفه

	 االنخراط يف حوار من اإمارات ال�سعف •

ما العواقب االإيجابية اأو ال�سلبية 
املحتملة لقرار عدم امل�ساركة؟ 
ما حم�سالت احلوار املرتقبة 

التي من �ساأنها اأن جتعله جديرًا 
باملخاطرة من اأجله؟ 

ارتياب عميق

	 اأمان غري كاٍف •
	 توقع نتائج �سلبية من التعاون•

ما الذي حتتاجه كي ت�سعر 
باالرتياح للم�ساركة؟ اإذا ا�ستمرت 

االأمور كما هي، فما امل�ستقبل 
املرجح الذي ميكنك ت�سوره؟

اأدوات التقييم
مع التو�سع يف ا�ستخدام احلوار يف املجال العام ومع االإدراك املتنامي لقيمته املحتملة، بداأ امل�ساركون العمل نحو 
و�سع منهجيات واأدوات لتوفريها لالآخرين ب�سهولة. وهناك، كما اأ�سلفنا الذكر، عدد من املواقع على االإنرتنت 
يتيح الو�سول اإىل هذا العمل املهم لبناء هذا احلقل، وهنا نعطي ملحة عن اثنني نراهما مفيدين بوجه خا�س يف 

هذه املهمة. ويوفر امللحق الثاين بهذا الدليل مزيدًا من املعلومات حول مواقع اأخرى وارتباطات لها.
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لظروف  املراعية  املناهج  ح��ول  م���وارد  حزمة   .1
ال�سراعات وامل�ساعدة الإن�سانية وبناء ال�سالم.111 
قد يجد قراء هذا الدليل هذا امل�سدر عظيم النفع �سواء 
اأكانوا يوؤطرون حتديهم املبا�سر من زاوية ال�سراع اأم ال. 
مقنعة حول  تقدم طروحات  امل��وارد  اأن حزمة  واحلقيقة 
قيمة اأن تكون "ح�سا�سًا لل�سراع" عند انتهاج اأي اإجراء 
الثاين  الف�سل  ويقدم  ح��وار.  كمبادرة  جمتمعي  تدخلي 
عنا�سر   3 على  ي�ستمل  ال�سراع  لتحليل  اأ�سا�سيًا  اإط��ارًا 

اأ�سا�سية. 

التدخل"  اإجراء  فيه  �سينفذ  الذي  لل�سياق  موجز  موجزة: "تو�سيف  ملحة  	•

اأ�سباب ال�سراع: "اأ�سباب ال�سراع املحتمل والقائم والعوامل املحتملة امل�ساهمة يف اإحالل ال�سالم"  	•

وموؤ�س�سات(  وجماعات  )اأفراد  به  املتاأثرين  اأو  ال�سراع  يف  املنخرطني  الفاعلة: "جميع  اجلهات  	•
ف�ساًل عن جميع املنخرطني يف التعامل مع هذا ال�سراع". 

ويف ملحق بذلك الف�سل، توفر حزمة املوارد عر�سًا عامًا �ساماًل ل�15 منهجية تقييم ت�ستخدمها جمموعة 
وا�سعة من املنظمات من بينها تلك التي �ساركت يف اإن�ساء هذا املورد، وكل عر�س عام ينظر يف العديد من 

مالمح اأداة التحليل: 

الرئي�سي  الغر�س  	•
امل�ستهدفون  امل�ستخدمون  	•

التطبيق  م�ستويات  	•
املفاهيمية  االفرتا�سات  	•

املقرتحة  والعملية  الرئي�سية  اخلطوات  	•
اإر�سادية/موؤ�سرات  اأ�سئلة  	•

املطلوبة  املوارد  	•
احلالية  التطبيقات  	•
امل�ستفادة  الدرو�س  	•

االأداة  على  تعليق  	•
املتاحة.  التقارير  	•

مة اأو تكييفها لتالئم  وخال�سة القول اأن كنزًا من املعلومات متاح مل�ساعدة املمار�سني على تبني االأدوات املقدَّ
احتياجات وظروفًا معينة.

م�سادر لأ�ساليب واأدوات حتليل ال�سراع/
ال�سياق

منظمة االإ�سعار الدولية واآخرون، حزمة موارد   •
حول الُنُهج املراعية لظروف ال�سراعات 

وامل�ساعدة االإن�سانية وبناء ال�سالم، متاح على:
<http://network.idrc.ca/en/ev-

60789-201-1-DO_TOPIC.tml>
امل�سالح  اأ�سحاب  عمليات  موارد  بوابة  	•

والعالقة املتعددين، متاحة على:
<http://portals.wdi.wur.nl/msp/>.
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كما تقدم حزمة املوارد ال�سكل 2.2.1 اأدناه والذي ي�سور اإطارًا مفيدًا للتفكري يف اإجراء تدخلي )كمبادرة 
حوار( على نحو �سمويل وديناميكي،112 وي�سمل هذا فهم كيف ير�سد التقييم االأويل وي�ساند يف اآن واحد اأي 

عمل يوؤدي اإليه.

ال�سكل 2.2.1: اإطار للتدخل 

بوابة موارد العمليات متعددة اأ�سحاب امل�سالح. هذا موقع طوره مركز واجينينجني الدويل بجامعة   .2
واجينينجني يف هولندا. ويقدم املركز دورات للممار�سني حول كيفية تنظيم وتي�سري العمليات التي ت�سمل 
التي  والطريقة  وامل�ساركة  التعلم  على  املعلن  تركيزها  ويتمحور جميعها حول  املتعددين  امل�سالح  اأ�سحاب 
ميكن بها جمعها للم�ساعدة على تطوير القدرة على النمو امل�ستدام. وتوفر هذه البوابة مقدمة �ساملة اإىل 
العمليات ذات ا�سحاب امل�سالح املتعددين وت�سمل املفاهيم واملنهجيات واالأدوات ومهارات التي�سري واملوؤلفات 
وارتباطات  امل�ستخدمة يف هذا املجال  بامل�سطلحات  ت�سمل درا�سات حالة وم�سردًا  واملراجع احلالية، كما 

ملواقع االنرتنت ذات العالقة.

ل ما جاء يف حزمة املوارد،  وتوفر بوابة موارد العمليات متعددة اأ�سحاب امل�سالح عددًا من االأدوات التي تكمرّ  
ذاتها.  احلوار  عملية  واالإف��ادة يف  احلوار  مبادرة  تخطيط  وتنوير  ت�ساركية  تقييم  عملية  م�ساندة  وميكنها 
والإر�ساد املمار�سني يف اتخاذ القرارات وكيفية اال�ستفادة من كل اأداة، تر�سم البوابة خريطة لها على الر�سم 

التخطيطي التايل لدورة التعلم من التجربة على النحو الذي و�سع ت�سوره ديفيد كولب.113 

ال�سكل 2.2.1
متثل الدائرة اخلارجية حتليل �سراع 

لل�سياق القائم من قبل، منظما على هيئة ملحة 
موجزة وجهات فاعلة واأ�سباب وتفاعل دينامكي 

لالطراف.

ومتثل الدائرة الداخلية دورة م�سروع التدخل 
املقرتح منظمًة يف �سورة مكونات تخطيط وتنفيذ 

ور�سد وتقييم.

ومتثل الأ�سهم الق�سرية تقييم التفاعل بني 
ال�سياق وامل�سروع.

وامل�ساعدة  ال�سراعات  لظروف  املراعية  الُنُهج  حول  موارد  حزمة  واآخرون،  الدولية  االإ�سعار  منظمة  امل�سدر: 
الوكاالت  واحتاد  ال�سراعات  ت�سوية  ومركز  لل�سالم  اأفريقيا  ملنتدى  م�سرتكة  مطبوعة  ال�سالم،  وبناء  االإن�سانية 

االإن�سانية ومنتدى االإنذار املبكر واال�ستجابة املبكرة ومنظمة االإ�سعار الدولية )2004(، الف�سل االأول.

ال�سياق
ملحة خمت�سرة

اجلهات الفاعلة الأ�سباب

التخطيط

الر�سد
والتقييم

التنفيذ
التدخل

كيات
امي

دين
ال

الديناميكيات

الديناميكيات
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تدر�س دورة التعلم كيف ينتقل النا�س من جمال الفعل الذي ينتج التجربة اإىل املالحظة والتاأمل وو�سع الت�سورات 
املجردة خلطة عمل ما واختبار هذه اخلطة من خالل التجريب مبزيد من االأفعال. وي�سري ال�سكل 2.2.2 اإىل 
باال�ستك�ساف  اخلا�سة  املعينة  االأن�سطة  وكذلك  ال��دورة  تلك  مراحل  مبختلف  االأدوات  خمتلف  ارتباط  كيفية 
مثلها مثل حزمة  البوابة،  وتوفر  العمل احلواري.  التقييم يف  القرار وجميعها جزء من مهمة  واتخاذ  والتحليل 

املوارد، عر�سًا عامًا لالأدوات التي قد يجدها املمار�سون مفيدة اأثناء عملية احلوار.

اإيجاد اأن�سب م�سار للم�سي قدمًا
اأن احلوار جزء �سروري من خلق تغيري م�ستدام يكون  اأ�سباب اعتقاد املمار�سني  ي�سرح الباب االأول من الدليل 
له اأثر على التحديات املجتمعية. وهم يف الوقت نف�سه يدركون اأن عملية احلوار قد ال تكون ممكنة اأو مالئمة يف 
ظروف معينة. واحلقيقة اأن املمار�سني يحذرون من اأن اإطالق عملية حوار قبل االأوان رمبا يكون �سرره اأكرث من 

نفعه. 

و�سع املفاهيم

اخلبة

التجريب التاأمل والتفكري

الع�سف الفكرى

الت�سور

ر�سم خريطة ذهنية
املقابالت �سبه

املنظمة

تخطيط

املواقع

العمل/التنفيذاال�ستك�ساف

اتخاذ القرار التحليل

تخطيط ال�سبب -
املواقع

و�سع خطة عمل
تقنية املجموعة

اال�سمية

تقنيات
اال�سمية االأ�سكال البيانية 

لرتابط العالقات

تخطيط ال�سبب -
املواقع

اأ�سكال فرين البيانية

تقنيات
البطاقات

حتليل امل�سفوفات

التحليل التاريخي
االأ�سكال البيانية لل�سفوف

حتليل نقاط القوة وال�سعف
حتليل

االأدوات 
املخ�س�سة

�ساحب امل�سلحة
حتليل

حتليل الق�سايا

اخلط الزمني

�سور ثرية

ال�سكل 2.2.2: خريطة اأدوات التعلم والتحليل

توقيع اأدوات التعلم/التحليل على دورة التعلرّم التجريبي.
امل�سدر: بوابة موارد عملية اأ�سحاب امل�سلحة املتعددين، مبوجب اإذن ودي.
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ولكن عندما تكون الظروف غري مواتية، فل�سنا م�سطرين اإىل التخلي عن احلوار. وقد يتطلب االأمر اللجوء اإىل 
خطوات اأخرى تت�سمن غالبًا جمرد اإتاحة الوقت للظروف كي تتغري وللفر�سة كي ت�سبح �سانحة. وهنا ي�سبح نهج 

احلوار مهمًا بحيث ُتتبع اإ�سرتاتيجيات بديلة على نحو يعمل اأي�سًا على اإعداد االأطراف حلوار م�ستقبلي.

وكما هو احلال مع التقييم ال�سريع الذي اأ�سلفنا بيانه، رمبا ت�سري املعلومات التي يتم جمعها من التقييم الكامل 
اإىل اأن الوقت لي�س منا�سبًا للحوار، وهنا ننظر يف املوؤ�سرات االإيجابية وال�سلبية نظرًة اأمترّ ونقرتح بع�س اخلطوات 
التي ميكن اتخاذها عندما ال تكون الظروف موؤاتية ملبادرة حوار ونقدم بع�س التو�سيات حول كيفية بيان م�سوغات 

احلوار عندما تكون الظروف موؤاتية ومالئمة.

املوؤ�سرات التي تنم عن اجلاهزية للحوار
رواندا  يف  اإنرتبي�س  مبادرة  ذلك  مثال  الت�ساركية.  للعمليات  متنامية  اأو  وا�سعة  م�ساندة  وجود  	•
عندما "تبنت جميع اللجان اجلديدة حول الوحدة الوطنية وامل�ساحلة، وحقوق االإن�سان، والد�ستور، وت�سريح 
اجلنود واإعادة اإدماجهم، �سورة اأو اأخرى من نهج ت�ساوري وبدا كما لو اأن هناك فر�سة على و�سك البوز 

لتقدمي م�ساهمة من خالل منهاج نزيه واإن كان وا�سع االت�سال".114 

للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  حوار  عملية  ات�سمت  اإيجابي.  تغيري  يف  الرغبة  وراء  زخم  وجود  	•
تتمتع  وحكومٍة  ال�سالم،  ]اتفاقيات[  توقيع  عن  نتج  ب�"زخم  املثال،  �سبيل  على  غواتيماال،  يف  واالنتخابات 
مب�ستويات عالية من امل�ساندة ال�سعبية )ما زال اأمامها عامان قبل املوعد املقرر لل�سباق االنتخابي(، وفتِح 

اأحيازا للحوار، وحما�ِس املجتمع املدين، والتزاِم اجلهات الفاعلة الدولية جتاه هذه العملية".115 

اأفراد م�ستعدون لقيادة امل�سرية يف حماولة الت�سدي لتحديات املجتمع من خالل احلوار. يف  وجود  	•
يف  بالتحدث  للمخاطرة  م�ستعدين  البارزين  املواطنني  بع�س  كان  طاجيك�ستان،  يف  االأهلية  احلرب  خ�سم 
ق�سايا تتجاوز االنق�سام املجتمعي ووافقوا على امل�ساركة يف "حوار غري ر�سمي" ا�ستمر الأكرث من عقد من 

الزمان.

وجود قدر من الحلاح يف احلاجة اإىل التغيري مبا يجعل النا�س ي�سعرون بامل�سوؤولية عن اإيجاد حلول  	•
القيادة  دور  اأ�ساقفة  رئي�س  و�سف  املثال،  �سبيل  على  االأرجنتني،  حوار  يف  ذلك.  لفعل  للمجازفة  ومتقبلني 
الذي ا�سطلعت به الكني�سة الكاثوليكية يف عملية احلوار ك�"ملحة جريئة . . . غري م�سبوقة من حيث نيتها يف 
امل�ساهمة باأعادة البناء االجتماعي للروابط االجتماعية. وما ُطلب من اجلميع تنفيذه بخيال واإبداع كانت 

الكني�سة قد نفذته على هذا النحو".116

وجود ق�سايا على الأجندة العامة ي�سعر القادة اأنهم جمبون للتعامل معها. يف حالة حوارات مببيتو  	•
يف بنما مثاًل، كان حتدي امتالك ال�سيطرة على القناة ومنطقة القناة مو�سوعًا يعتبه جميع من يف البلد 
البنميون على وقف احلوار حتى تظهر ق�سية  الثالثة، وافق الزعماء  �سديد االأهمية. وبعد حوارات مببيتو 

اأخرى تتطلبه.



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 71

�سروط اأ�سا�سية للحوار
ت�سري خبات منظمة الدول االأمريكية يف بلدان اأمريكا الالتينية، ال�سيما املكت�سبة يف بعثات بناء ال�سالم، اإىل اأن 

الة.117 ما يلي هي ال�سروط االأ�سا�سية املطلوبة لتنفيذ عملية حوار فعرّ

واال�سرتاك  اال�ستماع  على  القدرة  تعدرّ  االختيار،  عليه  يقع  الذي  احلوار  نوع  عن  النظر  بغ�س  التوا�سل.  	•
يف خلق فهم اأو�سع لق�سايا وم�سالح واحتياجات كل طرف، ف�ساًل عن تعزيز عالقات بني االأ�سخا�س وبني 
املوؤ�س�سات، حا�سمة االأهمية، و�سيتوقف جناح عملية احلوار اأو ف�سلها على جودة التفاعالت والتوا�سل بني 

اجلهات الفاعلة.

من ال�سروري اأن يكون هناك ارادة �سيا�سية ودعم يف خمتلف القطاعات االجتماعية  الإرادة ال�سيا�سية.  	•
وكذلك يف الدولة من اأجل �سمان احلوار ال�سفاف ومن ثم زيادة اآفاق التو�سل اإىل اتفاق.

يف  االنخراط  يف  الفاعلة  اجلهات  حقُّ  �سيقوى  املوؤ�س�سية.  والعمليات  القانونية  الهياكل  تعزيز  	•
عمليات حرة ومت�ساوية التخاذ القرار اإذا كان هناك اإطار قانوين يحميه، ويتعني اأن يعمل هذا االإطار على 

تي�سري �سبل التفاعل بني الدولة والقطاعات االجتماعية االإ�سرتاتيجية.

املعلومات. ينبغي اأن يتاح للجهات الفاعلة االجتماعية وموؤ�س�سات احلكومة اإمكانية متكافئة وعادلة  تدفق  	•
للو�سول اإىل املعلومات املوثوقة وذات العالقة.

نها من تاأمني  يتطلب احلوار الناجح تدريبًا جديدًا ومبتكرًا للجهات الفاعلة مبا ميكرّ التدريب والتثقيف.  	•
روؤية �ساملة لعملية احلوار.

يعتمد ت�سميم عمليات احلوار وتنفيذها والتدريب بالدرجة االأوىل، ولكن لي�س ح�سريًا،  املالية.  املوارد  	•
على املوارد املالية.

واحلقيقة اأن مبادرات احلوار غالبًا ما ت�سري يف ظروف ال ترقى اإىل الكمال، ومع ذلك فاإذا كانت هناك ظروف 
�سائدة كالتي نوردها يف القائمة املرجعية التالية، فرمبا يلزم النظر بجدية يف احتمال كون الوقت غري منا�سب، 

مبعنى اأنه قد يكون �سروريًا تعزيز ظروف معينة قبل امل�سي يف عملية احلوار.

قائمة مرجعية: قد لين�سح باأجراء عملية حوار فيما لو ... 

يبدو اأن هناك اختالاًل كبريًا يف القوة �سيعر�س احلوار حتمًا للخطر مما يثري اإمكانية االنتقاء من جانب  	
اجلماعة االأقوى. 

العنف والكراهية و�سوء الظنرّ اأقوى من اإرادة اإيجاد اأر�سية م�سرتكة.  	

اأو تفتقر اإىل ح�س مالئم بالهوية  اأو القطاعات الرئي�سية غري منظمة داخليًا بالدرجة الكافية  اجلماعات  	
اجلماعية. 
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اإفتقار االأحزاب الرئي�سية اإىل اإرادة امل�ساركة.  	

تعبري االأحزاب الرئي�سية عن ا�ستعدادها للم�ساركة لكنها كما يبدو تفعل ذلك ب�سكل روتيني وال نية لديها اأن  	
تف�سي العملية بال�سرورة اإىل اأي �سيء. 

تعاظم �سدة ال�سغط الزمني.  	

اإفتقار االأحزاب الرئي�سية اإىل القدرة على املوا�سلة ومثال ذلك عندما تكون حكومة ما قد فقدت م�سداقيتها  	
اأو تواجه حتدي انتخابات و�سيكة.

اإن مل يح�سل احلوار فماذا اإذن؟ 
عندما تغيب العوامل التي حتبذ اإطالق عملية حوار، ماذا ميكن للممار�س اأن يفعله لتهيئة الظروف الدنيا كي 

يحدث احلوار؟ اإليكم قائمة ببع�س االحتماالت:

ائتالف. اإحدى طرق امل�ساهمة يف حتقيق توازن ن�سبي يف القوى هي ت�سجيع اإقامة االئتالفات التي  اإقامة  	•
ميكن اأن يلعب فيها احلوار دورًا حا�سمًا. ووفقًا خلباء التعامل مع ال�سراعات فهذه هي "االآلية الرئي�سية 
التي ميكن من خاللها اأن تطور االأحزاب املهمرّ�سة قاعدة قوتها ومن ثم تدافع ب�سكل اأف�سل عن م�ساحلها".118 

احلوار اجلماعي الداخلي. عندما تكون القطاعات   •
اأو اجلماعات غري جاهزة بب�ساطة للم�ساركة يف حوار، 
قد ي�سبح من املمكن ومن احلكمة ت�سجيع احلوار داخليًا 
مما ي�ساعدها على بلوغ مرحلة اال�ستعداد، مبعنى - على 
�سبيل املثال - حوار ال ي�سرتك فيه اإال اجلهات الفاعلة 
توافق  وحتقيق  التفتت  على  للتغلب  املدين  املجتمع  من 

اآراء قبل اأن تنخرط هذه اجلهات مع احلكومة. 

اأ�سحاب  جميع  يكون  ال  عندما  اجلزئي.  احل��وار  	•
من  لي�س  للم�ساركة،  م�ستعدين  الرئي�سيني  امل�سالح 
ال�سروري دائمًا االنتظار ريثما يجهز اجلميع، فهناك 
اإ�سرتاتيجية اأخرى وهي امل�سي يف العملية مع جمموعة 
املجموعة  تلك  يف  املحرز  التقدم  وا�ستغالل  جزئية 

الجتذاب اآخرين اإىل العملية. 

اأن  ميكن  االأحيان  بع�س  يف  الثنائية.  املحادثات  	•
يجتذب املمار�س اأطرافًا معار�سة اإىل احلوار بالتحدث 
بع�سًا،  بع�سهم  اإىل  التحدث  يرف�سون  من  اإىل  فرديًا 

ومن ثم يبداأ حوارًا بلعب دور و�سيط.

العمل نحو احلوار يف جمتمع م�ستقطب
االإيجابية  الديناميات  من  كثريًا  فاإن  تعلمون  "كما 

التي نربطها باحلوار من حتليل للم�سكلة معًا، 
وك�سف لالأ�سياء التي مل تكن مك�سوفة من قبل، 

وتو�سل اإىل فهم م�سرتك ملاهية امل�سكلة ومن ثم 
روؤية م�سرتكة ملا ميكن فعله حيالها، ال يبدو جزءًا 

من املفردات هنا ]يف قب�س[ ... نحن ال ن�ستطيع 
جعل النا�س يجل�سون معًا اإال اإذا مل نتحدث عن 

ماهية املنتج النهائي. نحن ال نتحدث عن حقيقة 
اأن هدف هذا امل�سروع رمبا يكون التو�سل اإىل 

روؤية م�سرتكة ملا ينبغي فعله حيال ق�سية معينة 
مثل فريو�س/مر�س االإيدز اأو ال�سالمة املرورية اأو 

اأمرا�س احليوان. وبداًل من ذلك نوؤكد على املنافع 
اأمام كل جمتمع حملي على حدة. وهكذا نقول 

مثاًل عن ق�سية البيئة: انظروا، هذه ق�سية توؤثر 
على اجلزيرة ككل، ومن املنطقي اأن تعملوا على 

حل هذه امل�سكلة حتديدًا، ومن ثمرّ فمن م�سلحتكم 
كقبار�سة يونانيني اأن تتعاونوا مع القبار�سة 

االأتراك؛ الأنه �سيكون لكم اأثر اأعظم اإذا عاجلتم 
هذه امل�سكلة �سويًا".

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 237(.



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 73

الق�سايا. قد يكون ممكنًا ممار�سة �سغط الراأي العام اأو الراأي العاملي على االأطراف  الدعوة/منا�سرة  	•
املمانعة بزيادة الوعي بالتحدي الذي يلزم الت�سدي له وفر�سة احلوار ب�ساأن الق�سايا.

اأو حمتمل العنف، رمبا نحتاج هذه االأدوات لتاأ�سي�س  اأو�ساع ال�سراع العنيف  التفاو�ض/الو�ساطة. يف  	•
بيئة ميكن اأن مي�سي فيها احلوار، وميكن ا�ستخدامها بطريقة حوارية للم�ساعدة على و�سع االأ�سا�س للحوار 

يف مرحلة الحقة. 

بيان م�سوغات احلوار
طوال مبادرة احلوار، وباالأخ�س يف مرحلتي اال�ستك�ساف والت�سميم، �سيكون املمار�س يف و�سع يحتم عليه تقدمي 
الدليل  الواردة يف هذا  الكثرية  واالأمثلة  املفاهيم  القراء من االعتماد على  يتمكن  اأن  ونرجو  م�سوغات احلوار، 
توجد  ال  حيث  ال�سياق؛  وفق  امل�سوغات  هذه  �سياغة  �سرورة  دومًا  يتذكروا  اأن  على  املهمة،  هذه  يف  مل�ساندتهم 
عمليات حوار �ساحلة للتطبيق فى جميع االأحوال واالأمكنة. وفيما يلي بع�س االأ�سياء االأخرى التي يتعني مراعاتها 

عند �سياغة امل�سوغات وعر�سها.

لة بالقيم، فالواجب على املرء اإبراز هذه القيم عندما يتحدث  ف احلوار باملبادئ املحمرّ اأهمية القيم . يعرَّ  •
عن العملية. وميكن تقدمي احلوار كطريقة لتحديد القيم امل�سرتكة بني خمتلف اأ�سحاب امل�سالح والبناء 

عليها.

اجلماهري املختلفة تتطلب ُنُهجًا خمتلفة. يختلف اأ�سحاب امل�سالح يف وجهات نظرهم وطرق روؤيتهم   •
ح�سا�سيات  حترتم  التي  واللغة  واالأولويات  املو�سوعات  اختياره  يف  حري�سًا  املرء  يكون  اأن  وينبغي  العامل، 

اجلمهور.

جميع اأ�سحاب امل�سالح يف حوار لديهم اأن�سارهم. اعر�س امل�سوغات على نحو ي�ساعدهم على تبليغ   •
اأن�سارهم اأن النتيجة النهائية للحوار ميكن اأن تكون و�سعًا يربح فيه جميع اأ�سحاب امل�سالح.

رمبا ل يكون احلوار اأف�سل اأو اأن�سب م�سطلح لال�ستخدام. ادر�س ا�ستخدام م�سطلحات اأخرى، ففي   •
غانا مثال جرى ا�ستخدام م�سطلح "حمادثات وطنية".

لكل واحد م�سلحة يف النتائج، مبا يف ذلك االأفراد واملوؤ�س�سات التي توفر "دعمًا فنيًا" للحوار، وينبغي اأن يحاول 
املمار�سون اأن يكونوا على وعي با�ستثمارهم يف حالة م�سي احلوار قدمًا، كاأن ي�ستثمروا يف حتقيق ر�سالة موؤ�س�سية 
اأو بناء حياة مهنية كخباء عمليات حوار اأو اأن يكونوا بب�ساطة متدخلني ناجحني يف املواقف االإ�سكالية، على �سبيل 
املثال. عند عر�س م�سوغات احلوار، وطوال عملية اال�ستك�ساف، ينبغي اأن يتوخى املمار�سون الدقة يف النظر اإىل 
العملية باأكملها. وهذا يعني �سرورة اإعارة اهتمام اإىل الدالئل التي ت�سري عك�س احلوار يف حلظة معينة دون ق�سر 

الرتكيز على الدالئل التي تبدو موؤيدة للم�سي قدمًا.



74 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

ياأخذ هذا الف�سل القارئ خطوة خطوة عب مرحلة الت�سميم، فيتناول َمن ينبغي اإ�سراكهم يف الت�سميم، وما 
املوؤ�س�سي ملمار�سي  للمجتمع  تبنيه من خيارات. وتوفر اخلبة اجلماعية  �سيتم  به من مهام، وما  القيام  ينبغي 

احلوار اإي�ساحات ملمو�سة ميكنها امل�ساعدة يف االإف�ساح عن هذه االختيارات.

معايري الت�سميم الأ�سا�سية
تتخذ عمليات احلوار اأ�سكااًل واأحجامًا كثرية، ولي�س ثمة ت�سميم واحد يعتب هو االأن�سب يف جميع الظروف. بل 
الثقايف وال�سيا�سي لكل  ال�سياق  التي تختار من بينها اعتمادًا على  اأدوات عملية احلوار  اإن هناك جمموعة من 
حالة. و�سيوفر التقييم الذي اأُجري يف مرحلة اال�ستك�ساف معلومات للم�ساعدة على اإر�ساد هذه االختيارات. وكما 
يف مرحلة اال�ستك�ساف، ف�سيزيد تبني نهج حوار يف الت�سميم وجذب االآخرين احتمال حتقيق ناجت اإيجابي، كاًل 

بتو�سيع قاعدة املعلومات وبخلق ح�س بامللكية بني جماعات اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سية.

ومن املهم اأي�سًا عند و�سع الت�سميم احلفاظ على تركيز متزن على 3 جوانب بالغة االأهمية من مبادرة احلوار 
ه كري�ستوفر مور،  �ست�سكل جناحها وهي النا�س وامل�سكلة والعملية. ويقدم ال�سكل 2.3.1 "مثلث الر�سا" الذي اأعدرّ
التابع ملنظمة �سي دي اآر اأ�سو�سيت�س، لتو�سيح هذه النقطة.119 ومثلث مور هو اأداة لتحليل ال�سراعات ومتيز بني 
خمتلف امل�سالح التي لدى النا�س يف اأنواع االأو�ساع التي �سممت احلوارات ملعاجلتها، وميكنه م�ساعدة املمار�سني 

على اأن ي�سعوا يف اعتبارهم خ�سائ�س الت�سميم اجليد. 

الف�سل 2.3: ت�سميم عملية احلوار
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 امل�سدر: �سي دي اآر اأ�سو�سييت�س )CDR Associates(، بولدر، كولورادو، مبوجب اإذن ودي.

يتناول الت�سميم اجليد كاًل مما يلي:

واجلهات  الراعية  اجلهات  )مثل  احل��وار  عملية  من  جزء  هم  الذين  االأ�سخا�س  النف�سية.  الق�سايا  	•
الداعية وامل�ساركني وجمهور املتفرجني املهتمني( لهم م�سلحة عاطفية ونف�سية يف ال�سعور باالعرتاف بهم 
يلبي  نحو  على  ذلك  تفعل  اأن  وينبغي  اإ�سراكه،  ينبغي  َمن  الت�سميم  عملية  وتقرر  و�سماعهم.  واحرتامهم 

حاجات امل�ساركني النف�سية. 

اجلوهرية. تعتب امل�سكلة التي �سيتم التعامل معها جوهرية بالن�سبة ملحتوى مبادرة احلوار اأو  الق�سايا  	•
هدفها. ويجب اأن يحدد الت�سميم غر�سًا وا�سحًا ويبني نطاق الق�سايا التي �ستناَق�س بحيث يلبي م�سلحة 

امل�ساركني املتمثلة يف �سمان حتقيق نتائج ب�ساأن الق�سايا اجلوهرية. 

ت�ساعد الطريقة التي تتك�سف بها العملية على تقرير ما اإذا كان النا�س يرون احلوار  الإجرائية.  الق�سايا  	•
�سرعيًا وعاداًل وجديرًا باالهتمام اأم ال، ومن هنا يجب درا�سة هذه الق�سايا االإجرائية بدقة يف عملية الت�سميم.

ويتوقف جناح مبادرة احلوار، بغ�س النظر عن �سياقها، بدرجة كبرية على مدى تلبية ت�سميمها وتنفيذها جميع 
هذه امل�سالح معًا، كما اأن عدم التعامل مع اأحد اأ�سالع املثلث بدرجة كافية يف عملية الت�سميم ميكنه تقوي�س 

فر�س جناح العملية برمتها. 

كيفية امل�سي يف العملية: جتميع فريق للم�سروع
ينبغي اأن يوفر التقييم الذي اأجري يف مرحلة اال�ستك�ساف فهمًا جيدًا الأ�سحاب امل�سالح الذين �سيتم اإ�سراكهم 
ونطاق الق�سايا وطبيعة العالقات واملوارد املحتملة التي �سيتم االعتماد عليها، اإلخ. ويتعني فهم ال�سياق ال�سيا�سي 
مطلوبة  اأمور  كلها  الفنية،  بالعملية  واخلبة  معاجلتها،  املراد  الرئي�سية  بالق�سايا  العميقة  واملعرفة  والثقايف، 

ي(
ف�س

 )ن
خا�ض

لأ�س
ا امل�سكالت )الفعلية(

العملية )الإجرائية(

مثلث
 

الر�سا

ال�سكل 2.3.1: مثلث الر�سا
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ال�ستيفاء معايري النجاح اخلا�سة مبثلث الر�سا. ويكون من االأ�سهل بناء عملية حوار ناجحة اإذا ا�ستطاع املمار�س 
�سمان توافر اأنواع معينة من املعرفة واخلبة ال�ستنارة الت�سميم وملوا�سلة املبادرة حتى االنتهاء منها.

ولكن لي�س من املمكن على الدوام جتميع فريق جديد ملبادرة معينة، ويتعني يف اأغلب االأحوال اال�سطالع باملبادرة 
يف وجود فريق جاهز، �سواء كان ي�ستمل على جميع املعارف واملهارات املطلوبة اأم ال. ويف مثل هذه الظروف تقدم 
اإر�ساداتنا اخلا�سة بتجميع الفريق اأفكارًا حول ما تتوقعه من النا�س الذين هم خارج الفريق الر�سمي والذين قد 

يكونون على ا�ستعداد لتقدمي املدخالت وامل�ساندة.

ملحة عن فريق اإدارة امل�سروع
ال�سكلية  اجلوانب  عن  االإدارة  فريق  م�سوؤولية  من  الرغم  على 
البعد  جتاه  ح�سا�سة  االإدارة  تكون  اأن  الواجب  من  فاإن  للتنفيذ، 
االإن�ساين للحوار واأن يعمل با�ستمرار كمحور لالت�سال الداخلي 
واخلارجي. ومع تك�سف احلوار وبروزه للعيان، يتعني على فريق 
الزمنية  واجل��داول  امليزانيات  مثل  اأ�سياء  مع  التعامل  االإدارة 
النا�س  خم��اوف  مع  نف�سه  الوقت  يف  والتعامل  واللوج�ستيات، 
يجب  التي  اخل�سائ�س  اأن��واع  وت�سمل  احل��وار.  من  وتوقعاتهم 

توافرها يف الفريق الأداء دوره بفعالية ما يلي:

وغري  واأخالقيًا  وحمرتفًا  جيدًا،  ومنظمًا  ماهرًا  يكون  اأن  	•
حزبي 

والعالقات  املوارد  اإدارة  يف  كفوؤًا  يكون  اأن  	•
امل�ساركني  من  حمرتمًا  يكون  اأن  	•

املحليني والتاريخ  الثقافة  جتاه  وح�سا�سًا  �سيا�سيًا  حمنكًا  يكون  اأن  	•
الب�سرية احلوار  ديناميكيات  جتاه  ح�سا�سًا  يكون  اأن  	•
�سادقني والتزام  عناية  اإظهار  على  قادرًا  يكون  اأن  	•

مع الواقع املتغري.  والتكيف  التعلم  على  قادرًا  يكون  اأن  	•

وت�سمل املكونات امل�سرتكة لفريق اإدارة امل�سروع ما يلي:

التقييم والتوجيه االإ�سرتاتيجي  توجيهية. وهو فريق رفيع امل�ستوى يقدم  جلنة  اأو  ا�ست�ساري  جمل�ض  	•
وير�سد امل�سروع اأثناء ال�سري فيه. 

املجل�س  يتخذها  التي  القرارات  تنفيذ  عن  م�سوؤولون  االأفراد  وهوؤالء  فني.  �سكرتري  اأو  م�سروع  مدير  	•
اال�ست�ساري، وقد يكون من املحبذ يف بع�س االأو�ساع اأن يعملوا بامل�سروع على اأ�سا�س التفرغ . وت�سمل االأ�سياء التي 

يتولون امل�سوؤولية عنها يف مرحلة الت�سميم ما يلي:

اخل�سائ�ض املطلوبة لقيادة فّعالة ملبادرات 
احلوار

�سيا�سي  وفهم  فنية  مهارات  القيادة  •	تتطلب 
وقدرة على اإقناع االأ�سخا�س.

حتديث  على  قادرًا  القائد  يكون  اأن  يجب  	•
فهمه/فهمها لل�سياق ب�سورة م�ستمرة، نظرا 

الإن التغيريات يف ال�سياق توؤثر على العملية 
نف�سها. 

•يجب اأن يعمل دون كلل على ممار�سة ال�سغط واأن 
يغتنم الفر�س لتعبئة املوارد، وهنا اأي�سًا، تكون 

املهارة ال�سيا�سية اأمرًا �سروريًا. 
واأن  باملخاطر  دراية  على  القائد  يكون  اأن  يجب  	•

يواجهها، واأال يغادر يف خ�سم االأحداث.
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

 من قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 237(.
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م�ساندة ت�سكيل فريق اإدارة امل�سروع مبا يف ذلك ا�ستقطاب وتوظيف من يلزم من خباء  °

تن�سيق عملية الت�سميم مبا يف ذلك م�ساندة عملية وا�سعة للت�سميم امل�سرتك كما نناق�س ذلك يف مبداأ   °
الت�سميم امل�سرتك اأدناه

جلب املعلومات من التقييم  °

تن�سيق وم�ساندة تعبئة املوارد املالية ملبادرة احلوار.  °
جهة داعية اأو جماعة مرّوجة. نتناول يف الق�سم اخلا�س بعملية الدعوة للحوار جوانب خمتلفة من  	•

الدعوة للحوار منها اخل�سائ�س املرغوبة يف اجلهات الداعية اإليه. وال 
يلزم امتالك اأع�ساء فريق اإدارة العملية �سلطًة ر�سمية التخاذ القرار، 
بالغ  القرارات نظرًا ملوقعهم ودورهم  ت�سكيل  اإ�سراكهم يف  لكن يجب 

االأهمية يف مبادرة احلوار.
اإذا مل يكن املمار�س قد با�سر العمل بالفعل مع خبري بعملية احلوار، فهذا  ر عملية احلوار.  خبري/ُمي�سِّ 	•
هو الوقت الذي ي�سبح فيه هذا االأمر �سرورة. وباالإ�سافة اإىل تقدميه مدخالت فنية يف ت�سميم العملية، 
مرحلة  اإىل  احلوار  مبادرة  و�سري  الت�سميم  بروز  مع  قيادي  دور  لتويل  ال�سخ�س  هذا  يتدرج  اأن  فاالأرجح 

التنفيذ. وفيما يلي نقدم عر�سًا عامًا ملوؤهالت خبري عملية احلوار: 

دراية مبختلف النُّهج واأدوات العملية للتي�سري اجلماعي وكذلك فهم اإمكانية تطبيقها يف مواقف خمتلفة   °
والأهداف خمتلفة

خبة يف العمل يف �سياقات �سيا�سية وثقافية خمتلفة والتزام بتكييف العمليات مع ال�سياق احلايل   °

فهم خمتلف اأنواع االأدوار والوظائف املطلوبة للتنفيذ اجليد للعملية  °

البديهة ال�سيا�سية، مبعنى القدرة على ا�ستيعاب االأبعاد ال�سيا�سية لل�سياق التي �ستتخلل العملية وتوؤثر عليها  °

احل�سا�سية الثقافية، مبعنى القدرة على التكيف مع اأو�ساع التنوع الثقايف  °

اأ�سلوب عمل تعاوين، مبعنى نهج غري توجيهي   °

مهارات االت�ساالت/ومنا�سرة الق�سايا.  °

انظر عملية الدعوة اإىل احلوار، 
الف�سل 2.3. 
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يف قائمة موؤهالت خبري العملية نقرتح حماولة اإيجاد �سخ�س 
على دراية مبجموعة متنوعة من اأدوات عملية احلوار، وهو 
ما قد يكون �سعبًا نوعًا ما؛ الأن هناك خباء عمليات حوار 
كثريين يتخ�س�سون يف نهج اأو اأ�سلوب واحد، واإذا كانت تلك 
يخفق  فرمبا  غر�سه،  اأو  احل��وار  ل�سياق  مالئمة  غري  االأداة 
احلوار يف حتقيق اأهدافه. ويقدم امللحق الثاين عر�سًا عامًا الأدوات عملية احلوار وتطبيقاتها، وميكن اأن ت�ساعد 
هذه املعلومات على اإر�ساد املمار�س اإىل خبري عملية يتواءم على االأرجح مع حاجات مبادرة احلوار املعينة. ونوؤكد 

يف قائمة املوؤهالت اأي�سًا على خ�سائ�س مثل البديهة ال�سيا�سية واحل�سا�سية 
الثقافية والنهج التعاوين والرغبة يف التكيف؛ الأنه مهما كانت اأدوات العملية 

املطلوب ا�ستخدامها، فاإن من املهم تكييفها مع ال�سياق املعني.

مبداأ الت�سميم امل�سرتك
اإىل عمل ت�سميم عملية احلوار، كجزء متمم  اأن ينظر  كما هو احلال يف عملية اال�ستك�ساف، فاإن من املف�سل 
لتلك العملية ال كتمهيد ومنف�سل. فهدف املمار�س هو ت�سميم احلوار على نحو يخلق ح�سًا بامللكية بني اأطرافه 
باإ�سراكهم يف ت�سكيل عملية احلوار، وهذا هو مبداأ الت�سميم امل�سرتك. وعند تنفيذ مرحلة الت�سميم على هذا 

النحو فاإنها تكون خطوة بالغة االأهمية يف الدعوة اإىل احلوار. 

من املدخالت ال�سرورية للت�سميم اجليد ما يلي:

�سامل تقييم  	•
بال�سياق معرفة  	•
ال�سيا�سي  °

الثقايف  °
وا�سعة  خبة  	•

بالعملية خبة  	•
جيد. ر�سيدة/تي�سري  قيادة  	•

وثمة طرق عديدة للقيام بالت�سميم امل�سرتك كما يلي: 

تقييم  اأ�سا�س  على  مقرتح  �سياغة  فني  فريق  يتوىل  	•
تقييمية  مالحظات  على  للح�سول  يعممه  ثم  �سامل 

من اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف احلوار.

ميكن  عمل  جل�سة  للحوار  الراعية  اجلهات  ت�ست�سيف  	•
وم�ساندة  وبتي�سري  الرئي�سية،  الفاعلة  للجهات  فيها 
النحو  معًا على  للعملية  ت�سميم  بو�سع  تقوم  اأن  فنية، 

املبني يف املنطقة املظللة.

اأيا كانت اأدوات العملية املطلوب ا�ستخدامها، فاإن 
من املهم تكييفها لتنا�سب �سياق معني. 

الت�سميم امل�سرتك - مثال 
من اأجل تنفيذ املهمة االأ�سا�سية وهي حتديد 

الق�سايا املطلوب تناولها وترتيب اأولوياتها، جتري 
موؤ�س�سة كيرتنغ غالبًا "حوار الت�سمية وو�سع 

االأطر". فعلى �سبيل املثال يف االأرجنتني، ق�ست 
جمموعة واحدة يومًا يف ملء ثالث لوحات كبرية 
ت�سرد امل�سكالت املتعلقة باجلوع. ثم قاموا بدمج 

كل هذه امل�سكالت يف اأربع م�سكالت كبى واأطلقوا 
عليها ا�سم - املمار�سة الفاعلة.

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
من قلب امليدان - امل�سادر" )�سفحة 237(.

انظر اجلدول 2.4.2: خيارات 
 عملية احلوار، والف�سل 2.4 

وامللحق الثاين. 
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الثنائية. املحادثات  من  �سل�سلة  هيئة  املكوكية" على  "الدبلوما�سية  خالل  من  ت�سميم  َيُبز  	•

يتطور الت�سميم مرارًا وتكرارًا من خالل دائرة مت�سعة من املحادثات ت�ستقطب املزيد من االأ�سخا�س كل  	•
مرة اإىل عملية احلوار.

منافع الت�سميم امل�سرتك. يف حاالت كثرية قد يبدو كما لو اأن حاجة املوقف امللحة ال تتطلب اإ�سراك طيف وا�سع 
من اجلهات الفاعلة يف ت�سميم عملية احلوار، ولكن اإذا كانت العملية م�سممة ومنفذة اأحاديًا فاملخاطرة كبرية 
حيث قد ال حتوز على الر�سا لعدم وجود ح�س بامللكية مثاًل بني الفئات املعنية الرئي�سية اأو الأن الت�سميم نف�سه غري 

مدرو�س جيدًا نتيجة حمدودية املدخالت. ويف املقابل فاإن ثمة منافع كثرية للت�سميم امل�سرتك:

النف�سي البعد  ناحية  من  للر�سا  اأ�سا�س  وهو  عنها،  وامل�سوؤولية  العملية  مبلكية  اأقوى  اإح�سا�س  	•

اجلوهري البعد  حيث  من  للر�سا  اأ�سا�س  وهو  متعددة،  و�سواغل  نظر  بوجهات  ي�ستنري  ت�سميم  	•

العملية. ُبعد  الر�سا من حيث  اأ�سا�س  واأ�سا�سها املنطقي، وهو  العملية  ب�ساأن  الفاعلة  الو�سوح بني اجلهات  	•

اإن عملية الت�سميم امل�سرتك التي يرثيها التدريب التح�سريي ميكنها تعزيز هذه املنافع كلها، وميكن جلل�سات 
التدريب اأن تزيد الوعي بق�سايا العملية مثل مبادئ احلوار ونهج احلوار. وعادة ما يركز امل�ساركون يف احلوار 
على الق�سايا بالدرجة االأوىل، وزيادة وعيهم بدور العملية مع اإ�سراكهم يف ت�سميم احلوار ميكنه امل�ساعدة على 
تطوير قدرات ميكن اأن تكون حا�سمة االأهمية يف النجاح املبا�سر ملبادرة احلوار ويف حتقيق االأهداف طويلة املدى 

للتغيري املجتمعي.

العنا�سر: القرارات املطلوب اتخاذها
لتحقيق هدف الر�سا يف ُبعد العملية، غالبًا ما يكون اأول �سيء يتم التفاو�س ب�ساأنه هو العملية ذاتها. وينبغي اأن 
يفرز ت�سميم العملية نوعًا ما من الوثائق جلعل الر�سد والتقييم ممكنا مع �سري احلوار. ولبناء الثقة يف العملية 
"مقرتح عملية" ت�ساهم االأطراف امل�ساركة فيها  ميكن اأن تكون هذه الوثيقة وثيقة ر�سمية ك�"وثيقة ت�سور" اأو 
)فيه( وتوافق عليها )عليه(. اأو على ح�سب املوقف قد تكون وثيقة خلفية مرجعية الإر�ساد الفريق الفني مع قبول 

اأطراف احلوار باتفاق غري ر�سمي على طبيعة العملية. 

قائمة اختيار الت�سميم
االأهداف واالإ�سرتاتيجية 	•

امل�ساركون 	•
حتديد االأدوار 	•

نظام ات�ساالت املعلومات 	•
اخلط الزمني/اجلدول الزمني 	•

ح�سد املوارد 	•
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التي  العنا�سر  اأهم  للت�سميم  القائمة املرجعية  وتقرتح هذه 
توؤخذ يف االعتبار ويتم االتفاق عليها على م�ستوى ما، وميكن 

اأن يكون هذا االتفاق مهمًا لعدة اأ�سباب:

ال�سعور  على  احل��وار  يف  املحتملني  امل�ساركني  مل�ساعدة   .1
بقدرتهم على الثقة يف العملية وال�سيما عند وجود درجة 

كبرية من �سوء الظن جتاه النا�س والق�سايا 

ح�سًا  واح��د  كل  يعطي  احل��وار  ملبادرة  تفوي�س  لتوفري   .2
وا�سحًا مبا يتوقعه 

لتجنب تالعب االآخرين مبا تعنى به العملية   .3

مل�ساندة التفكري النقدي ل�سمان توافق اأ�ساليب العملية   .4
مع ال�سياق 

مل�ساندة التعلم والتقييم.  .5

حتديد الأهداف
التحديات  من  االأو�سع  مبعناه  احل��وار  مبادرة  غر�س  ين�ساأ 
وذلك  لها،  الت�سدي  ب�سرورة  النا�س  ي�سعر  التي  املجتمعية 
ال�سروري  من  يكون  اأنه  والواقع   .1.2 الف�سل  يناق�س  كما 

غالبًا حتديد االأهداف ب�سكل اأدق مع الرتكيز على ق�سايا معينة اأو �سياقات امل�سكلة. فتحديد الغر�س على نحو 
ي�سمل الدور الذي �سيلعبه احلوار يف حتقيقه هو خطوة حا�سمة االأهمية نحو اإيجاد تفوي�س للعملية. واال�سطالع 

مبهمة التحديد الدقيق هو اأحد �سبل الت�سدي لثالثة حتديات اأ�سا�سية اأمام العملية وهي:120

التاأكد من كون احلوار هو االأداة املثلى يف هذه الظروف   .1

التاأكد من اأن احلوار لي�س هو الهدف بل و�سيلة لتحقيق الهدف   .2

خلق االأمل والثقة يف عملية احلوار دون خلق توقعات زائفة ب�ساأن ما ميكنها حتقيقه  .3

بيان  وهي:  االأهداف  منف�سلة يف حتديد  بثالث خطوات  اإنرتبي�س  ملنظمة  التابع  برابانت  فان  كويرناد  ويو�سي 
اأهداف املح�سالت ب�سكل حمدد قدر امل�ستطاع، وتعيني اأهداف العملية، واإعادة النظر يف االأهداف فيما يتعلق 

بال�سياق وكيف ميكن اأن يتطور مع �سري املبادرة.121 

حول اإدارة التوقعات
يقومون  الذين  فاإن  لالأهداف،  اأُطر  و�سع  "عند 

بتعزيز مبادرات احلوار وقيادتها يجدون اأنف�سهم 
يف بع�س االأحيان قد وقعوا يف �سرك ن�سبوه 

الأنف�سهم: فهم يرفعون توقعات االأ�سخا�س اإىل 
م�ستويات مرتفعة غري واقعية اإىل حٍد ما، وي�سعون 

اأهدافا طموحة ملقرتح امل�سروع من اأجل اإقناع اجلهات 
املانحة وحتفيز اهتمام اجلهات الفاعلة الذين يريدون 

اإ�سراكهم يف احلوار... 
على  ي�سجع  الذي  امل�سروع  فريق  عاتق  على  "يقع 
عملية احلوار ويي�سرها ويديرها م�سوؤولية رئي�سية 

يف اإدارة التوقعات. اإن املزيد من الو�سوح والواقعية 
يف و�سع االأهداف، ومراجعة االأهداف املحددة اأثناء 

تنفيذ العملية، ميكن اأن ي�ساعد على منع حدوث 
موقف يحكم فيه �سخ�س على ]عملية احلوار[ على 

اأنها "فا�سلة"، ]بالرغم من[ االإجنازات املهمة التي 
حتققها. ويعد اإ�سراك اأ�سحاب امل�سالح املختلفني يف 
الة ومنتظمة، مبا يف ذلك اجلهات  احلوار ب�سورة فعرّ

املانحة التي متوله، من اأجل مناق�سة ومراجعة 
التوقعات املتعلقة بعملية احلوار، هو اأف�سل طريقة 

لتجنب ال�سعور "بخيبة اأمل" كبرية ورمبا اإ�سدار 
اأحكام الذعة و"غري عادلة" يف نهاية امل�سروع." 

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة من 
 قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 237(.
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اأهداف املح�سالت الناجتة 
امللمو�س  االأث��ر  ت�سور  على  املح�سالت  اأه��داف  حتديد  ي�ستمل 
االأه��داف �ساملة يف  الذي �ستحدثه عملية احل��وار، وتكون هذه 
مببادرات  اخلا�سة  الغر�س  بيانات  ت�سري  كما  االأح��وال،  اأغلب 
احلوار يف امللحق االأول. ولتوفري اجتاه وا�سح لت�سميم العملية، 
الغر�س  بيانات  معنى  تو�سيح  االأرج��ح  على  �سروريًا  �سيكون 
العامة هذه ب�سكل دقيق وملمو�س قدر امل�ستطاع، وقد يكون من 
املفيد مثاًل بيان ماهية التغيريات املعينة التي �ستت�سح اإذا حتقق 
الهدف، والتي قد ت�سمل بع�س املخرجات امللمو�سة مثل التو�سل 
اإىل اتفاق معني اأو �سن ت�سريع معني اأو و�سع �سيا�سة معينة، وقد 
اأو  ت�ستمل هذه على تغيريات غري ملمو�سة مثل تعزيز القدرات 
زيادة الفهم عب الفوارق. ويف تلك احلالة فاإنه قد يتعني حتديد 
بع�س املوؤ�سرات امللمو�سة التي تدل على حدوث هذه التغيريات 
مثل قيام مزيد من النا�س باتخاذ اإجراءاأو لعبهم دورًا قياديا اأو 
وجود مزيد من التعاون بني جماعات مل تكن قادرة على التعاون 

فيما �سبق.

ويف مواجهة احلرب: درو�س حا�سمة االأهمية ملمار�سي ال�سالم، 
مفيدًا يف  يكون  قد  اإط��ارًا  اأول�سون  ولورا  اأندر�سون  ماري  تقدم 
حتديد االأهداف ومييز بني م�ستويني من التاأثري هما: الفردي/

امل�ستوى  على  ف��االأث��ر  ال�سيا�سي.122  واالجتماعي  ال�سخ�سي 
االأغرا�س  اأنواع  لتحقيق  كافيًا  لي�س  وحده  الفردي/ال�سخ�سي 
على  اأث��ر  اإىل  ذلك  اأن يرتجم  ويلزم  االأول،  امللحق  ال��واردة يف 
اأن  ميكن  ط��رق  اأرب��ع  واإليكم  ال�سيا�سي.  االجتماعي  امل�ستوى 
يف  مة  مقدَّ حاالت  ثالث  من  باالأمثلة  مو�سحة  هذا  بها  يحدث 

الباب الثالث من هذا الدليل. 

يف  امل�ساركون  ياأتي  عندما  هذا  يكون  حم��ددة.  اأفعال  	•
تعك�س  باأفعال  ال�سيا�سية،  اأو  املهنية  ب�سفتهم  احل���وار، 
ففي  فهمهم.  يف  احل��وار  عملية  اأحدثتها  التي  التغيريات 
ال�سيا�سية  االأح���زاب  وزعماء  ممثلوا  متكن  مثاًل،  نيبال 
واملجتمع املدين الذين �ساركوا يف احلوارات ب�ساأن العملية 

الد�ستورية من التو�سل اإىل "حد اأدنى ملوقف م�سرتك" بعد ذلك.

يكون هذا عندما تنتقل االأفكار واللغة  ال�سيا�سية.  املفاو�سات  اأو  الر�سمية  الهياكل  اأفكار يف  تبني  	•
التي مت تطويرها يف عملية احلوار اإىل عمليات وهياكل ر�سمية. وتتج�سد هذه النتيجة يف االتفاقات االأربعة 

و�سع احلوار يف "امل�ساحة" الجتماعية 
ال�سيا�سية

اأين اإذن "ي�سع" فريق امل�سروع وعملية احلوار 
اأنف�سهم؟ يعد الهدف هو توفري برامج وج�سور 

للتوا�سل )البناء( بني اجلهات الفاعلة يف 
املجتمع - من اأجل تفعيل اأو تي�سري عمليات حتول 
)اإيجابية( معينة يف هذا املجتمع ويتطلب هذا اأن 

ن�سع اأنف�سنا يف "امل�ساحة" التي ت�سعر فيها كل 
اجلهات الفاعلة االأ�سا�سية باالرتياح يف امل�ساركة. 

وهذه "امل�ساحة" هي امل�ساحة االجتماعية ال�سيا�سية 
)مبعنى لعب دور "غري حزبي" يف امل�ساحة املتاحة 
للجهات الفاعلة بوجه عام( وميكن اأي�سًا اأن تكون 

امل�ساحة اجلغرافية )على �سبيل املثال، ت�سعر بع�س 
اجلهات الفاعلة بعدم الراحة اإذا كانت امل�ساحة 

املتاحة هي فقط يف العا�سمة، ولذا ال ميكنهم 
امل�ساركة اأو قد يقررون عدم امل�ساركة(. وتتوافر 

هنا العديد من اخليارات: ميكن اأن تقت�سر 
عملية احلوار، على �سبيل املثال، على "املجتمعات 
ال�سيا�سية"، اأو على "القاعدة ال�سعبية"، اأو ت�سعى 

اإىل بناء اجل�سور بينهما. وميكن اأن ت�سعى اإىل 
دعوة كل من احلكومة واملجتمع املدين، ولكن رمبا 

بدون القطاع اخلا�س. وميكن اأن ت�سرك كذلك 
كل اجلهات الفاعلة الدولية التي تقدم امل�ساعدة 

اأو ت�سرك ب�سورة اأ�سا�سية اجلهات الفاعلة 
املو�سوعات  على  تركز  اأن  وميكن  "الوطنية". 

املهمة ولكن املحلية منها ب�سورة اأكرث، اأو اأن ت�سعى 
اإىل تناول التحديات االأكب على امل�ستوى الوطني 

ومعاجلتها. 
وتعد كل هذه القرارات مبثابة قرارات اإ�سرتاتيجية 

مهمة يتم اتخاذها يف مرحلة الت�سميم االأويل 
و�سيكون لها تاأثريًا مهما على عملية احلوار وعلى 

احتمالية اأن ي�سفر عن "نتائج" معينة. كما اأن 
توثيق هذه اخليارات االأولية، مع الطروحات 
ال�سائدة يف هذا الوقت، يوفر مرجعًا مفيدًا 

للمراجعات الدورية الالحقة واأي عملية تقييم 
الحقة.

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 237(.
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بغواتيماال،  يويتينانغو  يف  بروباز  االأمريكية/  ال��دول  منظمة  برنامج  اأج��راه  الذي  احل��وار  من  برزت  التي 
ب�ساأن التعاي�س ال�سلمي، وتعزيز املوؤ�س�سات البلدية، وحل م�سكالت التوثيق ال�سخ�سي واالإجراءات البلدية، 

والتحقيق يف حاالت اختفاء االأ�سخا�س.

توافقًا مع  اأكرث  لي�سبح  العام واحلوار  الراأي  يتحول مناخ  يكون هذا عندما  العام.  الراأي  يف  تغريات  	•
النموذج الذي اأر�سته عملية احلوار. ففي موريتانيا مثاًل، وبعد حماولتي انقالب فا�سلتني، �سارك اأكرث من 
400 زعيم حملي ووطني يف مناق�سة حلاجات البلد فيما يتعلق باالأهداف االإمنائية لالألفية، مما خلق مناخ 
التزامات  وتقدمي  للمعار�سة  ا�ستجابتها  وتلطيف  تعديل  على  جمبة  باأنها  فيه  احلكومة  �سعرت  عام  راأي 

مب�سروعات االإ�سالح الق�سائي والتنمية الب�سرية.

يكون هذا عندما حت�سد املوارد اأعدادًا كبرية من النا�س  املعنية.  الفئات  مطالب متزايدة من جانب  	•
لالإعراب عن مطالب بالتغيري مما يجعل من ال�سعب على ال�سا�سة جتاهلها. ففي اأعقاب احلوارات ب�ساأن 
العملية الد�ستورية مثاًل، بداأ املجتمع املدين النيبايل "يناق�س عالنية بل ويتحدى دور امَلَلكية واأ�سبح اأكرث ثقة 
بنف�سه وجماهرًا يف تقييم االأ�سباب اجلذرية لالأزمة ال�سيا�سية والد�ستورية يف املطالبة مبفاو�سات �سيا�سية 

مع املاويني والدعوة اإىل جمعية تاأ�سي�سية". 

اأهداف العملية 
الأهداف  الو�سيطة.123  واالأه��داف  االأولية  االأه��داف  وهما:  العملية  اأهداف  نوعني من  اأن منيز بني  املفيد  من 

الأولية ت�سع معايري اإطالق عملية احلوار على اأ�سا�س متني، وقد ت�سمل:

احلوار عملية  ت�سميم  لتنفيذ  ال  فعرّ فريق  جتميع  	•
االجتماعية الفاعلة  اجلهات  من  وا�سع  طيف  عب  وانخراط  اهتمام  وخلق  ات�ساالت  اإقامة  	•

خلق وحماية "حيز" حمايد للحوار ميكن اأن تقبله جميع اجلهات الفاعلة الرئي�سية وتثق فيه ثقة اأ�سا�سية  	•
وتتمكن من املجيء اإليه وحترتمه

وعادلة متكافئة  بيئة  وتهيئة  الرئي�سيني  امل�سالح  اأ�سحاب  لكافة  �ساملة  م�ساركة  حتقيق  	•
عنها.  وم�سوؤوليتهم  للعملية  املتنوعني  امل�سالح  اأ�سحاب  ملكية  زيادة  	•

من  مهمًا  جزءًا  احلوار  لعملية  الو�سيطة  الأهداف  ت�سبح  اأن  اأي�سًا  يجوز  احلوار،  مبادرات  من  كثري  يف 
ت�سميم العملية. يقول كويرناد فان برابانت: "�ستعتمد الطبيعة الدقيقة الأهداف عملية احلوار الو�سيطة كثريًا 
ال�سعي  ليتم  احل��وار  عملية  غ�سون  يف  متوقع  غري  ب�سكل  "يبز  قد  البع�س  اأن  واحلقيقة  املعني".  ال�سياق  على 
لدرا�سة ق�سية جوهرية  باإن�ساء جلنة  املثال، قد يخلق قرار احلكومة  �سبيل  تكتيكية". وعلى  الأ�سباب  لتحقيقها 

بالن�سبة للحوار "نافذة فر�سة" لفريق عملية احلوار وامل�ساركني فيها لالنخراط يف تلك املبادرة.124 

تكون جماعات  ب�سكل خا�س عندما  البداية، وي�سدق هذا  االأخرى يف  املبا�سرة  االأهداف  تعيني  يلزم  ولكنه قد 
اأ�سحاب امل�سالح بب�ساطة غري جاهزة لالنخراط يف حوار مع بع�سها البع�س ب�سبب احتمال وجود ا�ستقطاب بالغ 
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بني اجلماعات اأو تفتت داخلها، اأو اأن يكون بع�س االإعداد امل�سبق جزءًا من برنامج ل�"تهيئة بيئة متكافئة وعادلة" 
يف مبادرات احلوار التي �ستجمع بني جماعات بينها فوارق يف القوة اأو املكانة اأو اإمكانية احل�سول على املعلومات. 
وقد طور برنامج منظمة الدول االأمريكية/ بروباز )وهو برنامج منظمة الدول االأمريكية يف غواتيماال(، ا�ستنادًا 
اإىل خبته يف احلوارات يف اأمريكا الالتينية، الر�سم التخطيطي املبني يف ال�سكل 2.3.2 للم�ساعدة على تو�سيح 

كيفية ا�ستنارة الت�سميم الكلي بهذه االأهداف املبا�سرة لعملية احلوار.125 

وقد ي�ساعد ما يلي على حتقيق جمموعة متنوعة من اأهداف العملية املبا�سرة:

العمل اجلماعي الداخلي. قد يكون هذا العمل �سكاًل ما من اأ�سكال التدريب التح�سريي، كزيادة الوعي،   •
اأو تعلم اإطارات مفيدة للتحليل، اأو تعزيز مهارات االت�سال، اأو تعلم اإجراءات اتخاذ القرار، اأو تطوير قاعدة 

م�سرتكة للبيانات، اأو حوارًا داخليًا للم�ساعدة على حتديد وتعزيز ح�س اجلماعة بهويتها واأهدافها.

العمل اجلماعي الداخلي يف الأحياز غري الر�سمية. قد يكون هذا العمل حوارًا غري ر�سمي يجمع بني   •
ب�سعة اأع�ساء لديهم الرغبة يف ذلك من اجلماعات امل�ستقطبة بغر�س اختبار اإمكانية عقد لقاءات ر�سمية، 
النا�س  بني  للجمع  ن�سبيًا  تهديدية  توفري طريقة غري  تدريبي ميكنه  برنامج  يتاألف من  قد  اأخرى،  مرة  اأو 
اأقلرّ خطرًا مما هو يف حيز حوار ر�سمي، واإن كان يعطيهم ح�سًا مبا قد تبدو عليه عملية  اأ�سياء  ويت�سمن 

حوار.

احلكومة املجتمع
املدين

العمل �سمن املجموعة:
بناء القدرات واالإعداد

املجالت )الأحياز( الر�سمية

 املجالت )الأحياز( 
غري الر�سمية

العمل �سمن املجموعة:
بناء القدرات واالإعداد

ال�سكل 2.3.2: خطوات العملية الو�سيطة

امل�سدر: فيليب توما�س، لبنامج منظمة 
الدول االأمريكية/بروباز، 1998.
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الأهداف يف ال�سياق
واأخريًا ي�سري كويرناد فان برابانت اإىل اأنه قد يكون مهمًا النظر يف ال�سياق الذي ي�سكل اأهداف مبادرات احلوار 
وكيف اأن التغيريات يف ذلك ال�سياق قد توؤثر على هذه االأهداف. اإن فهم ال�سياق الذي مت تطويره من خالل عملية 
التقييم االأولية �سيتيح النظر يف كيفية متو�سع مبادرة احلوار يف �سياقها االجتماعي ال�سيا�سي كي حتقق اأهدافها. 
ولكن باالإ�سافة اإىل ذلك، رمبا يتمثل جزء من هذ العملية يف ت�سور �سيناريوهات حمتملة ملا قد يطراأ على ال�سياق 
من تغريات مع تك�سف العملية وكيف قد تتطلب تلك التغريات تعديالت يف االأهداف. على �سبيل املثال، كيف ميكن 
اأن ت�سبب العمليات االنتخابية تاأخريًا اأو تعطياًل اأو فر�سًا جديدة؟ وما مدى احتمال تفجر العنف وماذا �سيكون 
اأثر ذلك؟ وما اآفاق احل�سول على متويل م�ستدام للمبادرة وكيف �ستتاأثر بتفاوت م�ستويات م�ساندة املانحني؟ اإن 
متحي�س هذه االحتماالت �سراحًة يف البداية ميكنه تعزيز قدرة املبادرة على ا�ستدامة ذاتها بتكيرّفها بفعالية مع 

االأحداث املتك�سفة.

و�سع اإ�سرتاتيجية
دور احلوار يف حتقيق الأهداف

اإن اختيار اأدوات عملية معينة هو قرار فني بالدرجة االأوىل لكن ينبغي اأن ي�سرت�سد بالغر�س الذي يهدف م�سممو 
وي�ساعدوا على �سمان مالءمة اختيارات  االإر�ساد  امل�سممون ذلك  يوفر  اأن  اإىل حتقيقه. وميكن  عملية احلوار 
العملية بالنظر يف ماهية الدور الذي ينبغي اأن يلعبه احلوار يف حتقيق التغيري املت�سور. وميكن و�سف اأربع فئات 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  واملداولة يف  للحوار  الوطني  االئتالف  اأع�ساء  عمل  على  اعتمادًا  االأدوار  من  عامة 

الذين طوروا بالتعاون فيما بينهم هذا االإطار كاأ�سا�س للمقارنة بني اأدوات عملية احلوار املعروفة.

الوعي: لت�سجيع النا�س على معرفة املزيد عن اأنف�سهم اأو جمتمعهم اأو ق�سية ما،  زيادة   - ال�ستك�ساف  	•
ورمبا اكت�ساف حلول مبتكرة 

ال�سخ�سية  اجلراح  بت�سميد  واالإ�سراع  ال�سراعات  حلل  ال�سراع:  مع  التعامل   - العالقات  اإقامة  	•
والنمو وحت�سني العالقات بني اجلماعات 

املداولة - التعامل مع القرارات ال�سعبة: للتاأثري على القرارات  	•
العامة وال�سيا�سات العامة ولتح�سني املعرفة العامة 

العمل التعاوين - التغيري متعدد اأ�سحاب امل�سالح للمنظومة  	•
باأكملها: لتمكني النا�س واجلماعات من حل امل�سكالت املعقدة وتويل امل�سوؤولية عن احلل.

انظر اجلدول 2.4.2، خيارات 
عملية احلوار، الف�سل 2.4 و 

امللحق 2. 
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عملية حوار جاٍر ت�سميمها 

ال�سياق
ما ال�سياق العام الذي �ستجري فيه هذه العملية؟

الفر�سيات الأ�سا�سية 
اأذكر ب�سراحة وو�سوح االأ�سباب التي جتعل االإ�سطالع مبثل هذه العملية يف ال�سياق املعني يعتب مهمًا واإ�سرتاتيجيًا. ما االفرتا�سات التي نطرحها؟

التغيريات املن�سودة املراد اإحداثها 
اأذكر ب�سراجة وو�سوح االأهداف اأو التغيريات املن�سودة التي ت�سعى هذه العملية اإىل اإحداثها. 

احر�ض على الربط بالعمليات الأخرى 
حدد اأي ارتباطات موجودة )اأو يجب اإيجادها( بني هذه املبادرة واملبادرات اأو العمليات االأخرى املرتبطة بالتغيريات املن�سودة من هذه العملية.

الأهداف املعينة من وراء هذه العملية 
اذكر �سراحًة االأهداف املعينة اأو التغيريات املن�سودة من وراء العملية اجلاري ت�سميمها، مع حتديدها من حيث النتائج املبا�سرة التي تت�سح عند االنتهاء وكذلك االأثر املن�سود على 

مر الوقت.

موؤ�سرات النجاح 
النتيجة املبا�سرة: ما االأ�سياء التي �ستكون موؤ�سرات مبا�سرة على النجاح؟  •

االأثر على مر الوقت: كيف �سيبدو النجاح على مر الوقت؟  •
اأدنى ال�سروط املطلوبة 

حدد و�سْع �سروطًا معينة �سريحة يتوقف عليها جناح هذه العملية. نحن غالبًا ما ال نبايل بهذه االأمور، ومن ثم فالهدف تو�سيحها. 

جدارة النظر يف التحليل امليداين املفرو�ض للعوامل البيئية
اإن عمليات احلوار ال جتري اأبدًا يف فراغ، ورمبا تعمل القوى اخلارجية )وهي االأ�سياء التي ال ن�سيطر عليها( على دعم وم�ساندة هذه العملية اأو اإعاقتها. 

القوى امل�ساندة
العوامل التي ت�ساند الناجت الن�سود لدينا

القوى املناوئة 
العوامل التي تناوئ الناجت املن�سود

 •
 •
 •

 •
 •
 •

الإ�سرتاتيجية
و�سف مع تف�سري االأ�سا�س املنطقي الكامن   •

طرق اال�ستفادة من القوى امل�ساندة والت�سدي للقوى املناوئة  •
املوارد الالزمة )ب�سرية، مادية(  •

م�سفوفة العمل:  •
َمناملدةهدف العملنوع العمل

 .1
 .2
 .3

ال�ستدامة 
ما هي اخلطوات التي �ست�ساعد على ا�ستدامة اآثار عملية احلوار؟

الإطار 2.3.1: ورقة عمل ت�سميم العملية

امل�سدر: اإعداد: فيليب توما�س 
.1997 )Propaz( لبنامج منظمة الدول االأمريكية/بروباز
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دمج الأهداف والإ�سرتاتيجية 
الدول  منظمة  لبنامج  توما�س  فيليب  اأعدها  التي   2.3.1 االإطار  يف  املبينة  العملية  ت�سميم  عمل  ورقة  تقدم 
االأمريكية/بروباز اإطارًا لنهج متكامل لتحديد االأهداف واالإ�سرتاتيجية والبناء على املعلومات التي مت تطويرها 
اأ�سياء  الت�سميم، كما يدعو، من بني  وراء  الفكر  لبيان  اإر�سادات  االإطار  ويوفر هذا  اال�ستك�ساف.  اأثناء مرحلة 
اأخرى، اإىل التفكري املركز وتوثيق هذا التفكري يف اللبنات الثالث االأ�سا�سية، كاًل من اأجل الر�سد والتقييم ومن 
اأجل التعلم والتكيف امل�ستمرين اللذين ينبغي اأن يدعمهما مع تقدم عملية احلوار، وهي: نظرية التغيري، واأهداف 

التغيري املعينة، وتعريف النجاح.

نظرية التغيري. تدعو ورقة عمل الت�سميم اإىل توثيق "الفر�سيات االأ�سا�سية" لعملية احلوار و"االأ�سا�س   -1
املنطقي" لالإ�سرتاتيجية التي توجهه، وهي ترقى فيما بينها اإىل "نظرية تغيري" ميكن تعريفها باإيجاز باأنها 

التغيري".  ح��دوث  كيفية  حول  االعتقادات  من  "جمموعة 
حددها  نظريات   10 روج��رز  وم��ارك  ت�سري�س  �سيان  وي�سف 
ممار�سو بناء ال�سالم بو�سفها م�ستخدمة حاليًا يف ميدانهما. 
اإىل  )ن�سري  احل���وار  مم��ار���س��ة  يهم  مم��ا  بع�س  يلي  وفيما 

ال�سالت بينها وبني ممار�سة احلوار باأحرف مائلة(:126 

خالل  من  ال�سالم  "ياأتي  الفردي.  التغيري  نظرية   •
التغيري التحويلي لكتلة هامة وحيوية من االأفراد ووعيهم ومواقفهم و�سلوكياتهم ومهاراتهم". وت�سبح 
التحوالت الفردية التي حتدث يف عمليات احلوار م�سدر التغيري يف اجلماعات االجتماعية واملوؤ�س�سات 

واملجتمع ككل. 

واال�ستقطاب  العزلة  ك�سر  عملية  من  ال�سالم  "يبز  ال�سليمة.  وال�سالت  العالقات  نظرية   •
م �سروري من مقومات  واالنق�سام والتحامل والقوالب النمطية بني اجلماعات. فالعالقات القوية مقورّ

بناء ال�سالم". واحلوار اأداة �سرورية لك�سر احلواجز واإقامة �سالت عب االنق�سامات يف املجتمع. 

نظرية التطور والتغيرياملوؤ�س�سي. "يتحقق ال�سالم بخلق موؤ�س�سات اجتماعية م�ستقرة/يعتمد عليها   •
وت�سمن الدميقراطية واالإن�ساف وعدالة تخ�سي�س املوارد". ويوفر احلوار عملية لتاأييد واإر�ساد االإ�سالح 

املوؤ�س�سي الذي يقتدي ب�سمول الكافة وامل�ساواة والعدالة املن�سودة يف املوؤ�س�سات التي �سهدت اإ�سالحًا. 

ال�سيا�سيني )والقادة  القادة  ال�سالم عندما يكون من م�سلحة  "ياأتي  نظرية النخب ال�سيا�سية.   •
االآخرين( اتخاذ اخلطوات ال�سرورية. ويجب اأن تغري جهود بناء ال�سالم احل�سابات ال�سيا�سية لكبار 
القادة واجلماعات". ويخلق احلوار اأحيازًا ميكن اأن يبداأ فيها القادة تطوير روؤية تعتنق املجتمع ككل 

ولي�س فقط القطاع اأو جماعة امل�سلحة التي هم جزء منها. 

نظرية تعبئة القواعد ال�سعبية. "عندما يقود ال�سعب، يتبعه القادة. فاإذا عباأنا معار�سة كافية   •
للدميقراطية  االأ�سا�س  احلوار  عمليات  وتوفر  االهتمام".  اإىل  ال�سيا�سيون  القادة  ف�سي�سطر  للحرب، 

للمزيد من الطالع
 ملزيد من املعلومات حول "نظرية 
التغيري" كاأداة للتخطيط، انظر 

<http://www.
theoryofchange.org>. 
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التداولية ومتكني املواطنني العاديني من تويل امل�سوؤولية عن اإحداث تغيري جمتمعي. 

ويقول ت�سري�س وروجرز اأن هناك توافقًا يف الراأي على "اأن جميع النظريات مهمة و�سرورية، لكن النظريات 
املختلفة قد حتقق نتائج اأكب يف ظل ظروف خمتلفة". واأمام ميدان ممار�سة احلوار الذي ن�سوره يف هذا 
الدليل وقت لي�س بالقليل حتى ي�سل اإىل مرحلة تطوير مثل هذا العر�س العام الوا�سح لنظريات التغيري ذات 
العالقة، لكن من املهم اأن يتم داخل مبادرة احلوار ت�سجيل هذه االفرتا�سات االأ�سا�سية حول كيفية حدوث 
التغيري وكيف �ست�ساهم مبادرة احلوار يف اإحداث تغيريات معينة يف ال�سياق املعني، فتحديد هذه االأمور يف 
"متوافقة منطقيًا" مع االأهداف داخل  اإبقاء االأن�سطة  البداية يِعني على الو�سوح وال�سفافية وي�ساعد على 
ذاتها.  االأهداف  على حتقيق  عاملة  تكون  رمبا  التي  االأخرى  املبادرات  مع  للتن�سيق  اأ�سا�سًا  ويوفر  املبادرة 
واأخريًا فما مل تكن النظرية �سريحة فلن ميكنها اختبار مدى وث�اقة وارتباط �سلة نظرية التغيري بال�سياق 

اجلاري فيه تطبيقها.

اأهداف التغيري املحددة. لو�سع اأ�سا�س متني للر�سد والتقييم والإدارة مبادرة احلوار، من املفيد وجود   -2
م يف الف�سل 1.4 )ال�سكل  1.1.1(  اأهداف حم�سالت حمددة بو�سوح. ويبنيرّ منوذج اجلبل اجلليدي املقدَّ

خمتلف اأنواع حم�سالت التغيري:

التغريات الداخلية الفردية يف النماذج العقلية وامل�ساعر واالإدراكات احل�سية 	•

ت�سكيل عالقات و�سبكات اجتماعية جديدة 	•

�سلوك جديد 	•

اتفاقات 	•

ق. عمل من�سَّ 	•

يف كل فئة من فئات التغيري )وهذه لي�ست قائمة �ساملة( �سوف تتباين التفا�سيل وفقًا للغر�س من مبادرة 
احلوار و�سياقها ووفقًا لنظرية التغيري التي ا�سرت�سد بها ت�سميم احلوار. وكلما اأمكن تعيني هذه ال�سالت 
كلها ب�سكل اأو�سح وملمو�س، كان من االأ�سهل تقييم التقدم واإجراء ت�سحيحات يف امل�سار اإذا لزم االأمر مع 

م�سي املبادرة قدمًا. 

تعريف النجاح. كيف �سيكون �سكل النجاح؟ هذا �سوؤال بالغ االأهمية ينبغي بحثه قبل اإطالق اأية مبادرة   .3
اإذا كانت النية هي ال�سري يف نهج من التعلم والتكييف امل�ستمرين، وهو يتاألف من مكونني هما:

كيف �سنعلم ما اإذا كانت التغيريات قد حدثت؟ ت�سمل االإجابة عن هذا ال�سوؤال النظر يف ماآل موؤ�سرات  	•

يلزم  التي  املعلومات  طبيعة  لتقرير  مطلوب  التعريف  وهذا  متييزها،  وكيفية  معينة  تغيريات  اإحداث 
جمعها ور�سدها والإر�ساد التقييم عندما يحني وقت ا�ستعرا�س 

املعلومات املجموعة وتاأملها.

من االأمور املهمة يف كل مبادرة للحوار جتميع 
االفرتا�سات االأ�سا�سية حول كيفية حدوث التغيري 
وكيف ميكن اأن ت�ساهم مبادرة احلوار يف اإحداث 

تغيريات معينة يف ال�سياق املحدد.

انظر ال�سكل 1.4.1، منوذج اجلبل 
اجلليدي: م�ستويات التغري، الف�سل 

.1.4
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"النجاح تقرير ع�سوائي  ما الذي يتطلبه احلكم على املبادرة ككل بالنجاح؟ يقول ت�سري�س وروجرز:  	•

اجتاه  ت�سل�سل  امتداد  على  نقطة  اأي  عند  تعيينه  وميكن  للتقدم 
اأنه لي�س من املجدي يف  التغيري املرغوب".127 وهما ي�سريان اإىل 
ميكن  التي  النقطة  اإىل  والتقييم  الر�سد  نقل  االأح���وال  معظم 

عندها تقييم النجاح على م�ستوى االأثر. 

اختيار امل�ساركني
اإ�سافة اإىل حتديد الغر�س، يوفر العمل اخلا�س بتخطيط اجلهات الفاعلة واملرتبط باال�ستك�ساف اأ�سا�سًا لتقرير 
القرارات.  بهذه  وثيقًا  ارتباطًا  احل��وار  جناح  يرتبط  و�سوف  احل��وار.  عملية  يف  للم�ساركة  دعوتهم  ينبغي  من 
اأي�سا  ميكنهم  بل  املتنوعة،  النظر  ووجهات  واخل��بات  باالأفكار  امل�ساهمة  على  دوره��م  يقت�سر  ال  فامل�ساركون 
تنفيذ التعهدات املتفق عليها يف احلوار عند انتهاء العملية، كما ميكنهم امل�ساهمة بانف�سهم يف عملية التغيري يف 
املوؤ�س�سات والقطاعات االجتماعية التي ينتمون اإليها. ولذلك، يعد و�سع املعايري اخلا�سة باختيار امل�ساركني من 

اخلطوات بالغة االأهمية يف ت�سميم العملية.

ال�سمولية: جتميع منوذج م�سغر من النظام
يفر�س مبداأ �سمول الكافة القيام ببذل جهد الإن�ساء جمموعة من امل�ساركني 
تكون منوذجًا م�سغرًا من النظام االجتماعي املوجود به التحدي املطلوب 

كال�سن  معايرٍي  با�ستخدام  امل�سلحة  اأ�سحاب  من  متنوعة  جمموعة  اختيار  هذا  يت�سمن  وعمليًا،  له.  الت�سدي 
ونوع اجلن�س واالأ�سل العرقي واالنتماء اجلغرايف والقطاع االجتماعي والطبقة االجتماعية واالقت�سادية واملوقف 
اإحدى  اأكد املمار�سون يف  ال�سياق املحدد. ومع ذلك، فقد  اأكرث لزومًا يف  ال�سيا�سي، والتي يكون االعتماد عليها 
حلقات العمل التي ناق�ست هذه الق�سية ب�سورة مف�سلة على اأن اإيجاد منوذج م�سغر �سحيح يكون اأ�سهل بكثري 
من الناحية النظرية عنه من الناحية العملية. وت�سرد احلاالت امل�سغرة الثالث املاأخوذة من اأمريكا الالتينية 

واملقدمة يف املنطقة املظللة )يف �سفحة 89( بع�سًا من هذه الظروف.
وهناك خم�سة اأ�سياء يجب مراعاتها عند حماولة جتميع منوذج م�سغر من النظام، وهي:

الرتكيز  بداًل من  احل��وار،  اأ�سوات خمتلفة يف  باإ�سراك  يتعلق  فيما  للجهد  اإطار  و�سع  املفيد  يكون من  قد   .1
التي  ال�سياقات  يف  خا�سة  ب�سورة  مالئمًا  هذا  ويكون  بعينهم.  اأف��راد  بني  االختالفات  على  تامة  ب�سورة 

اأق�سيت فيها بع�س االأ�سوات تاريخيًا من امل�ساركة يف املناق�سات الدائرة حول االأمر ذي ال�سلة.
رغم اأن احلوار قد يخفق يف اإن�ساء منوذج م�سغر، فاإنه قد يعود بنتائج اإيجابية كما تظهر احلاالت الواردة يف   .2
املنطقة املظللة. واإذا متت مراعاة هذا االأمر يف مرحلة الت�سميم، فمن املحتمل تبني نهج متدرج—بامل�سي 
قدمًا على اأمل اأن يجذب النجاح انتباه االآخرين ويقنعهم باأن املكا�سب التي �ستعود عليهم من م�ساركتهم يف 

العملية �ستكون اأكرث من تلك التي �سيحققونها وهم خارج العملية. 
مع ذلك، قد يكون من احلكمة، بناًء على ال�سبب وراء اإخفاق جمموعة امل�ساركني يف تكوين منوذج م�سغر،   .3
عدم امل�سي قدمًا، بل العمل على اإيجاد قبول وم�ساندة اأو�سع نطاقًا قبل موا�سلة العمل؛ على �سبيل املثال، 

جتنب الو�سول اإىل مرحلة "اإرهاق احلوار" اأو تفاقمها.

ال�سكل 2.5.3 ورقة عمل للر�سد 
والتقييم، الف�سل 2.5. 

انظر الف�سل 1.3.
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التحلي  ���س��رورة  توقع  يجب  الت�سميم،  مرحلة  يف   .4
اإث��ارة  احل���وار  يتطلب  اأن  حالة  يف  وذل��ك  باملرونة 
اإحدى الق�سايا التي قد تقت�سي وجود جهات فاعلة 
اأخرى يجب اإ�سراكها يف العملية. والهدف من ذلك 
الفاعلة  الق�سية يف غياب اجلهات  تناول  هو جتنب 
املهمة، مما يوؤدي اإىل تقوي�س الغر�س املو�سوع من 

اأجله الت�سميم االأ�سلي.
بغ�س النظر عن هوية امل�ساركني، ثمة حتٍد واحد يتمثل   .5
يف اإعادة ات�سال جمموعة امل�ساركني باملجتمع االأكب 

الذي متثله والذي مل يحظى بخو�س جتربة احلوار.
�سبعة مفاهيم حول معايري اختيار امل�ساركني

امل�ساركني ت�سمن حتقيق  ب�سيطة الختيار  ال توجد �سيغة 
بدرجة  االأم��ر  يتوقف  ولكن  الأه��داف��ه��ا،  احل��وار  م��ب��ادرة 
الواقع العملي يف كيفية  كبرية على احلكمة امل�ستقاة من 
التعامل مع االأمر. وعلى ح�سب ال�سياق، قد ي�ساعد واحد 
اأو اأكرث من املفاهيم املقدمة هنا يف دعم تبني نهج �سارم 

مع هذا اجلانب من ت�سميم العملية.

من  امل��زي��د  مقابل  الأ�سا�سيون  الأ�سخا�ض    .1
ق اأندر�سون واأول�سون يف "مواجهة  الأ�سخا�ض. ُيفرِّ
االآث���ار  ترجمة  يف  اأ�سا�سيني  نهجني  ب��ني  احلرب" 
اجتماعية  اآث����ار  اإىل  امل�����س��ت��وى  فردية/�سخ�سية 
مع  اأو  االأ�سخا�س  من  املزيد  مع  العمل  و�سيا�سية: 
من  "املزيد  نهج  ويركز  االأ�سا�سيني.128  االأ�سخا�س 
امل�ساركني  االأ�سخا�س  عدد  زي��ادة  االأ�سخا�س"على 
التغيري  �سعيد  ع��ل��ى  امل��ب��ذول  للجهد  وال��داع��م��ني 
يركز  الذي متثله مبادرة احلوار. يف حني  املجتمعي 
بعينهم  اأف��راد  على  االأ�سا�سيني"  "االأ�سخا�س  نهج 

نظرًا الأنهم:

خاللها  م��ن  ميكن  التي  "املداخل"  ميثلون  	•
اإىل  اأو  ال�سكان  م��ن  اأك��ب  ع��دد  اإىل  ال��و���س��ول 

جمموعة من اأ�سحاب امل�سلحة االأ�سا�سيني
ميتلكون النفوذ للتاأثري يف الراأي اأو الإحداث تغيري 	•
ما  اإذا  اتفاق  اأي  يف  طرفًا  يكونوا  واأن  البد  	•

اأريد لهذا االتفاق اأن يكون م�ستدامًا.

ثالث حالت من اأمريكا الالتينية: اختيار 
امل�ساركني يف احلوار

بريو
تنظيم  هو  بريو'  'اأجندة  يف  امل�ساركني  اختيار  اأ�سلوب  "كان 

قائمة باالأفراد اأ�سحاب النفوذ من خالل الت�ساور مع 
20 �سخ�سًا، مت �سوؤالهم اأ�سئلة مثل من يدير �سركة 

معينة اأو فريق كرة قدم؛ من كان منت�سبا يف اجلي�س؟ ثم 
حاولنا اإن�ساء جمموعة تعك�س الواقع االجتماعي يف بريو. 

كما اأننا اخرتنا اإجراء بع�س "اال�ستق�ساءات" الختبار 
ا�ستقبال النا�س لذلك. ومن خالل هذه العملية، اخرتنا 

جمموعة متنوعة من االأ�سخا�س ]و[ حاولنا اأن ن�سنع 
منوذجا م�سغرا للواقع االجتماعي يف بريو. و]لكننا[ 

انتهينا مبجموعة متحيزة ب�سدة، كما كان م�ستوى التزام 
امل�ساركني متنوعا ب�سكل كبري. وقد مت تكرار نف�س العملية 

على امل�ستوى املحلي، ولكن مل يتم تن�سيق عملية الدعوة 
اإىل اإقامة احلوار اأو ال�سيطرة عليها ب�سكل جيد. اإال اأن 
جمرد اجتماع هذه املجموعات، اأدى اإىل نتائج اإيجابية 

مفاجئة فيما يتعلق ببناء عالقات �سخ�سية اإيجابية".
غواتيمال 

]احلوار حول[ امليثاق االجتماعي لغواتيماال، كانت  "يف 
البلد ال تزال تعاين يف اأعقاب احلرب االأهلية، كما �ساهم 

اخلالف بني موؤ�س�سات االأعمال وبني العمال يف ال�سراع 
االجتماعي بوجه عام. ولذا، دعت احلكومة اإىل عقد حوار 

بني موؤ�س�سات االأعمال واالحتادات التجارية واحلكومة، 
ووجهت الدعوة اإىل االأ�سخا�س كممثلني عن منظماتهم 

ب�سورة خا�سة )ولي�سوا كاأفراد(. ومل حت�سر كل املنظمات 
التي مت توجيه الدعوة اإليها. فالبع�س ظل بعيدًا نظرًا 

لعالقاته باملجموعات امل�سلحة، بينما اأر�سل البع�س االآخر 
اثنني من املمثلني. وقد افتقر هذا احلوار اإىل وجود اأجندة 

وا�سحة واإىل ال�سعور باأن هذه العملية يلزم اأن تت�سمن 
قطاعات اأخرى. كما مل يتم حتديد العالقة مع و�سائل 

االإعالم بو�سوح، ومل يكن هناك متحدث ر�سمي م�سوؤول 
عن التعامل معها. ومع ذلك، كان لهذه العملية تاأثري يف 

بناء العالقات بني االأطراف املختلفة التي مت متثيلها والتي 
كانت حا�سمة االأهمية يف معار�سة االنقالب".

كولومبيا
اأهمية  لعر�س  الفر�سة  لنا  اأتيحت  كولومبيا"،  "م�سري  "يف 

التمثيل الكامل لنظام امل�سكلة. فقد كان احلوار يف حد 
ذاته جتربة قوية للم�ساركني متخ�ست عن و�سع روؤية 

ملزمة مل�ستقبل كوملبيا. ولكن بالتاأمل يف االأحداث ال�سابقة، 
عون على عقد احلوار باأن قرارهم عدم اإ�سراك  حكم امل�سجِّ

احلكومة اأو جتار املخدرات قد حد من تاأثري احلوار." 
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة من قلب 

امليدان - امل�سادر" )�سفحة 237(.
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ال�سكل 2.3.3 مزيد من الأ�سخا�ض اأم الأ�سخا�ض الأ�سا�سيون؟

يو�سح ال�سكل 2.3.3 نقطتني ب�ساأن هذين النهجني.129 النقطة االأوىل هي اأنه ي�سح تبني اأي من النهجني، 
اآثار اجتماعية و�سيا�سية.  اأن عملية احلوار مت ت�سميمها وتنفيذها بطريقة ينتج عنها  وفقًا لل�سياق، طاملا 
املنقطة  اخلطوط  من  ُيق�سد  بينما  باالأثر،  املتعلقة  الفكرة  هذه  اإىل  اأ�سفل  اإىل  املتجهة  االأ�سهم  وت�سري 
اإىل  ال�سيولة منها  اإىل  اأقرب  اأن الفروق بني النهجني  اإىل  اأجزاء الدائرة االأربعة االإ�سارة  التي تف�سل بني 
اجتماعي  اأثر  الإح��داث  ذاته  حد  يف  كافيًا  لي�س  النهجني  من  اأيًا  اأن  فهي  الثانية،  النقطة  واأما  ال�سالبة. 
و�سيا�سي: "فالعمل مع املزيد من االأ�سخا�س ال يكفي يف حالة عدم الو�سول اإىل االأ�سخا�س االأ�سا�سيني، كما 
اأن العمل مع االأ�سخا�س االأ�سا�سيني لي�س كافيًا حال غياب القدرة على الو�سول اإىل املزيد من االأ�سخا�س. 

وت�سري االأ�سهم التي ت�سل بني ربعي الدائرة ال�سفليني اإىل هذه الفكرة.

وبطبيعة احلال، يكون الختيار الرتكيز اإما على االأ�سخا�س االأ�سا�سيني واإما على املزيد من االأ�سخا�س اأثار 
على حجم جمموعة احلوار. وكما يبني العر�س العام الأدوات العملية يف امللحق 2، هناك ُنُهج ثابتة للتعامل مع 
املجموعات ال�سغرية التي يبداأ عدد اأع�سائها من ثالثة اأفراد وكذلك املجموعات الكبرية التي ي�سل عدد 
اأفرادها اإىل 3 اآالف ع�سو. ومن ثم، فرغم اأن الكثري من املمار�سني يف�سلون العمل مع االأعداد ال�سغرية، 
فاإن احلجم ال يجب اأن يكون قيدًا مهمًا على القرارات املتعلقة بالت�سميم. ولكي يتم ذلك، فمن املهم حتلي 

اخلبري اأو اخلباء امل�ساركني يف العملية بقدر من املرونة يكفي لتقدمي جمموعة من خيارات العملية.

ُيَرى هذا االإطار التحليلي، من ناحية  من القمة اإىل القاعدة مقابل من الأ�سفل اإىل الأعلى. قد    .2
اأنه �سكل خمتلف لفكرة االأ�سخا�س االأ�سا�سيني مقابل املزيد من االأ�سخا�س. ولكنه يركز ب�سورة  ما، على 
اأ�سيق نطاقًا على ديناميكيات القوى التي قد تكون وثيقة االرتباط باأهداف التغيري اخلا�سة باإحدى مبادرات 
احلوار. وُيظهر مثاال احلالة املقدمان يف املنطقة املظللة من ال�سفحة املقابلة هنا نوع التحليل والقرارات 

املتعلقة باختيار امل�ساركني والتي يحتمل اأن تنبثق عن ا�ستخدام هذا االإطار.

دعوة  يجب  كان  اإذا  ما  ب�ساأن  الدقة  توخي  باأهمية  املمار�سني  بع�س  ين�سح  املمثلني.  مقابل  الأف��راد   .3

املزيد من الأ�سخا�ض الأ�سخا�ض الأ�سا�سيون

امل�ستوى الفردي/
ال�سخ�سي

امل�ستوى الجتماعي-
ال�سيا�سي

امل�سدر: ماري بي. اأندر�سون والرا 
اأول�سون، مواجهة احلرب: درو�س 
حا�سمة االأهمية ملمار�سي ال�سالم 
)كامبيدج، ما�سات�سو�سيت�س: ذا 
كوالبراتيف فور ديفيلومبنت اآك�سن 
اإنك، 2003(، ال�سفحة 69.
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امل�ساركني يف احلوار اإىل امل�ساركة فيه كاأفراد اأو ممثلني ملنظمات اأو جمموعات.130 ويف اأي من احلالتني، 
يعد من االأهمية مبكان جمع جمموعة من "اجلهات الفاعلة 
االل��ت��زام��ات  بع�س  عر�س  على  ال��ق��ادرة  االإ�سرتاتيجية" 
وقبولها، وذلك عندما يكون الهدف هو التو�سل اإىل اتفاقات 

واالنتقال اإىل التنفيذ. 

من  املمثلني  حت��دي��د  م��ا  ح��د  اإىل  ي�سهل  املمثلون.   •
املجموعات املنظمة ب�سورة جيدة كاالأحزاب ال�سيا�سية 
املهمة  ه��ذه  تكون  وق��د  احلكومية.  غري  املنظمات  اأو 
تفتقر  التي  املدين  املجتمع  حركات  مع  بكثري  اأ�سعب 
اإىل هيكل وا�سح. والأجل اختيار ممثَلني من كل بلدية 
هندورا�س،  يف  الكبري  الوطني  احل��وار  يف  للم�ساركة 
وانتخابات؛  مفتوحًا  اجتماعًا  حملي  جمتمع  كل  يعقد 

والتي جترى جميعها يف اليوم نف�سه. اقرتاحان:

يجب اأن يتمتع املمثلون الذين وقع االختيار عليهم   °
التوا�سل  من  متكنهم  التي  ال�سيا�سية  باملهارات 
النهائية  تكون حم�سلة احلوار  ناخبيهم كي  مع 
اأ�سحاب  كافة  منه  ت�ستفيد  و�سٍع  اإىل  التو�سل 
لديهم  تكون  اأن  يجب  كما  املعنيني،  امل�سلحة 

امل�سداقية ال�سيا�سية ليحظوا بدعم ناخبيهم.

على  ال�����س��رع��ي��ة  م��ن  ن��وع��ًا  احل�����وارات  ت�سفي   °
ي��وؤدي  اأن  املمكن  م��ن  ف��اإن  ول��ذل��ك  امل�ساركني، 
القوى  بتوازن  االإخالل  اإىل  املمثلني  اأحد  اختيار 
�سيئًا،  اأم��رًا  هذا  يكون  وقد  املجموعات.  داخ��ل 

ولكن يجب توخي احلذر.

الأفراد. واقع احلال هو اأن جميع امل�ساركني يدخلون   •
املجموعات.  من  ملجموعة  وكممثلني  ك��اأف��راد  احل��وار 

و�سواء اأكانت لديهم اأوراق اعتماد ر�سمية اأم ال، فاإنهم ي�سعرون دائمًا بااللتزام بتمثيل هذه املجموعة 
باإخال�س. وفيما يلي بع�س الن�سائح:

اخرت متثيل قيادات املجموعات اأو ال�سخ�سيات الفردية على اأ�سا�س ال�سمات الفردية كاالنفتاح   °
الذهني اأو التحرر؛ واخرت وكيل التغيري ولكن مع مراعاة الفوارق الدقيقة لهذا املعيار، كما هو 

مقرتح يف "التعامل مع املف�سدين املحتملني" )النقطة 6( اأدناه.

اعتبارات النهج "التنازيل" مقابل النهج 
امل�ساركني اختيار  "الت�ساعدي" يف 

احلوار امل�ستدام يف طاجيك�ستان
اختيارهم  مت  الذين  امل�ساركون  كان  عام،  "بوجه 

يف امل�ستوى الثاين اأو الثالث من جمموعاتهم 
التي ميثلونها—نائب رئي�س احلزب، نائب 

رئي�س اجلامعة، نائب رئي�س رابطة االوزبك. وقد 
تعمدنا جتنب روؤ�ساء هذه اجلهات حتديدًا نظرًا 
الأننا ال منلك �سلطة للو�ساطة. باالإ�سافة اإىل اأننا 
�سعرنا اأن ال�سراع لي�س نا�سجًا بعد الأي عمليات 
ر�سمية للو�ساطة اأو التفاو�س. وقد قلنا كثريًا اإن 
احلوار امل�ستدام هو عملية لتحويل العالقات بني 

االأ�سخا�س غري امل�ستعدين للعمليات الر�سمية حلل 
اخلالف...]وكذلك،[ فاإننا تعمدنا الرتكيز على 

امل�ستويني الثاين والثالث لتجنب القادة الذين 
�سي�سعون للدفاع عن مواقفهم، للعثور على االأفراد 

الذين يعك�سون مواقف جمموعاتهم بطريقة 
�سادقة، واالأ�سخا�س الذين �سي�ستمع اإليهم كبار 

القادة يف جمموعاتهم". 
اإنرتبي�ض يف رواندا

احلوار.  عملية  الإطالق  االآن  جاهزًا  الفريق  "كان 
وكان يجب عليه اأن يفكر يف ثالثة اأ�سئلة: من 

اأين يبداأ، وما "املنهجية" التي يجب اأن يتبعها، 
وكيف ميكن توطيد الثقة يف فريق امل�سروع 

ويف هذه العملية. ]بعد الت�ساور مع احلكومة 
بطريقة �سفافة[، قرر الفريق اأن يبداأ م�ساوراته 

لي�س مع القيادة ولكن مع االأ�سخا�س العاديني 
الذين يعي�سون "فوق التالل". وبهذه الطريقة، 
�سيتمكنون من تقدمي اآراء ال�سكان عمومًا اإىل 

النخبة االجتماعية وال�سيا�سية يف البلد، وهو م�سار 
من �ساأنه اأن يبني امل�سداقية وال�سرعية".

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 237(.
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عند الرتكيز على االأفراد الذين يقومون بدور القادة، توقع امل�سكلة التي حتد من قدرتهم على   °
االلتزام بعملية احلوار ب�سبب اأن اأجنداتهم حمملة باملهام واأنهم مثقلون بامل�سوؤوليات. فغالبًا ما 
يوجد هوؤالء االأ�سخا�س امل�ستعدون ملواجهة املواقف العاجلة، اإال اأنهم يالقون �سعوبة يف االهتمام 

باملواقف االأخرى االأطول اأمدًا.

كن حذرًا: ملجرد اأن احلوار قد بداأ، ميكن اأن يظهر جهة فاعلة جديدة مل تكن لها �سلة باحلوار    °
يف ال�سابق.

4.  تبني منظور ثالثي القطاعات. يرى عدد من ممار�سي احلوار، ال�سيما العاملني يف الق�سايا العاملية، 
االأعمال  وموؤ�س�سات  احلكومة  وهي  املجتمع؛  يف  الثالثة  الرئي�سية  القطاعات  اإ�سراك  ال�سروري  من  اأن 
"الطبقات  املعنونة  بريال�س  نيكانور  درا�سة  يف  له  ومثال  املبداأ  لهذا  وا�سح  بيان  وي��رد  امل��دين.  واملجتمع 
االجتماعية الثالثية: نحو مفهوم جديد للدميقراطية واحلكم املجتمعي وممار�ستهما: حالة الفلبني".131 ومع 
ذلك، تكون م�ساألة متثيل القطاعات ذات �سلة بعدد من الق�سايا التي تثار يف حلقات عمل املمار�سني: دور 

القوى االقت�سادية العاملية يف الق�سايا واحلوارات الوطنية؛ 
تاأثري  وكيفية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  احل��وار  بني  العالقة 
النخب  بني  والعالقة  تاأثري،  اإح��داث  يف  قدرتها  على  ذلك 
املجتمع.  اأف���راد  وبقية  واالقت�ساد  ال�سيا�سة  جم��ايل  يف 
جمموعة  ترغب  فقد  مهمة،  الق�سايا  ه��ذه  كانت  ومتى 
ت�سميم العملية يف درا�سة تطبيق هذا املنظور على اختيار 

امل�ساركني.

قواعد خمتلفة على  ت�سري  االأزم��ات،  اأنه يف وقت  املمار�سني،  يعتقد كثري من  اإدارة مواقف الأزم��ات.    .5
�سياقا  كانت  التي  الطارئة  االقت�سادية  اإىل احلاالت  اأحدهم، م�سريًا  قال  وكما  امل�ساركني.  اختيار  معايري 
الإطالق حوار االأرجنتني، "اإنك ال ت�ستطيع اأن تطلب من املجتمع باأكمله اأن يخمد نارًا. اإنك تطلب ذلك فقط 

من االأ�سخا�س الذين ميكنهم م�ساعدتك يف حل هذه امل�سكلة".132

امل�ساركني  العثور على  يحاول ممار�سو احلوار  وب�سفة عامة،  التعامل مع مف�سدي احلواراملحتملني.    .6
الذين يتمتعون "بتفتح العقل" ويعتبون من "وكالء التغيري" املحتملني، كما ت�سري بذلك املعايري املذكورة 
اأعاله الختيار امل�ساركني االأفراد. ومع ذلك، فاإنه يف بع�س االأحيان، يكون من ال�سروري و�سع اإ�سرتاتيجية 

احلوار  عملية  تقدم  م�ساركتهم  تقو�س  الذين  االأ�سخا�س  مع  للتعامل 
�سرعية  تقوي�س  اأو  اإعاقة  اإمكانية  لهم  يتيح  موقع  يف  يكونون  والذين 
اأخ��رى،  بعبارة  اأو  احل���وار؛  عملية  عن  تنتج  اأن  ميكن  التي  احللول 
بجامايكا  الدميقراطي  مل�سروع احلكم  املدين  املف�سدون. ففي احلوار 
على �سبيل املثال، كان اأحد املو�سوعات الرئي�سية هو اجلرمية والعنف. 
روؤ�ساء  الع�سابات" اأو  "روؤ�ساء  مع  التعامل  كيفية  يف  التحدي  ومتثل 

اإذا مل ي�ساركوا فيه،  العنا�سر االإجرامية كاملافيا. فاإذا ح�سروا احلوار، فقد ال يح�سر االآخرون، ولكنهم 

للمزيد من الطالع
حول اأهمية العمل عب القطاعات، انظر �ستيفني 
جيه واديل، التعلم والتغيري املجتمعي: كيف ُتوجد 

احلكومات وموؤ�س�سات االأعمال واملجتمع املدين 
حلواًل للم�سكالت املعقدة التي تخ�س العديد من 
اأ�سحاب امل�سالح )�سيفيلد: جرينليف بابلي�سنغ، 

 .)2005

انظر الف�سل 2.6 حول اأهم 
التحديات يف العمل احلواري 

والذي يتناول املزالق املحتملة يف 
هذا النهج يف "جتاوز احلوارات 

مع النخبة".
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فقد يعوقون التغيري. ومل يكن احلل هو ا�ستخدام "وكالء" - وهم االأخ�سائيون االجتماعيون الذين لديهم 
م�سداقية يف كال اجلانبني وميكنهم التحرك فيما بينهما. وعلى العك�س من ذلك، فاإن الداعني لعقد اجتماع 
"م�سري كولومبيا" مل يجدوا طريقة الإ�سراك جتار املخدرات يف احلوار و�سعروا، حني تاأملوا ذلك، اأن هذا 

اأدى اإىل احلد من تاأثري هذه العملية. 

بني": واإليك بع�س الن�سائح للتفكري يف ق�سية "املخررّ

عندما: كم�ساركني  "املف�سدين" املحتملني  اأدرج  	•

ميكنهم  اأن��ه  يف  معقول  اأم��ل  هناك  يكون   °
اإ�سراكهم  اأن  اأو  اإيجابية  االنخراط ب�سورة 
تقوي�س  على  قدرتهم  من  يحيِّد  اأن  ميكن 

العملية

ال ميكن الو�سول اإىل حلول بدونهم.  °

كم�ساركني،  اإدراجهم  عدم  هو  القرار  كان  اإذا  	•
يف  الإ�سراكهم  اأخ��رى  ط��رق  يف  بالتفكري  فعليك 
املختلفة"،  امل�ساركة  "اأمناط  )ان��ظ��ر  العملية 

النقطة  7(.

7. اأمناط امل�ساركة املختلفة. يف الغالب، ول�سبب اأو 
للحوار  م�ساندتهم  تعد  الذين  االأ�سخا�س  فاإن  الآخ��ر، 

هامة نظرا لقدرتهم على التاأثري على االآخرين، ال يتم اعتبارهم مر�سحني جيدين لالن�سمام اإىل احلوار 
كم�ساركني. ويف هذه احلالة، ال يزال من املمكن ت�سميم عملية احلوار بطريقة تتيح لهم اإمكانية امل�ساركة. 

منا�سرين. كموؤيدين  اأو  قني  كم�سدِّ التقدم  منهم  اطلب  امل�ساندين،  من  كانوا  فاإذا  	•
الهامة. اللحظات  يف  كمراقبني  اإليهم  الدعوة  وجه  	•

عرو�س  الإلقاء  اإليهم  الدعوة  فوجه  معينة،  ق�سايا  يف  اإليهم  ُيرَجع  اأ�سخا�سا  اأو  خباء  كانوا  اإذا  	•
تقدميية على جمموعة احلوار.

اعقد لقاءات اإحاطة منتظمة لل�سخ�سيات االأ�سا�سية التي مل يتم اإ�سراكها يف جمموعة احلوار. 	•

حتديد اأدوار "الطرف الثالث"
ميكن اأن يلعب االأ�سخا�س واملوؤ�س�سات جمموعة متنوعة من االأدوار مل�ساعدة مبادرة احلوار يف حتقيق اأهدافها. 
يف  ال��واردة  القائمة  وتقدم  احلوار.  عملية  ت�سميم  من  جزًا  اإجنازها  وكيفية  ال�سرورية  االأدوار  حتديد  ويعتب 
من  امل�ستمدة  االأمثلة،  وت�سري  اخلارجيون.  االأ�سخا�س  يلعبها  اأن  االأدوار ميكن  من  اأنواع  ثمانية  االإطار 2.3.2 

احلاالت التي مت اإعدادها مل�ساندة هذا الدليل )امللحق 1(، اإىل كيفية اإجناز هذه االأدوار. 

 حتديات "عوامل الإف�ساد"
]يف اأو�ساع ال�سراع[ جتتذب حوارات كثرية 

اأنا�سًا منفتحني بالفعل على االت�سال والتوا�سل 
مع اجلانب االآخر. فاحلوارات مت�سي كما يرام 
لكن امل�ساركني جتمعهم روؤى م�سرتكة باأقرانهم 
املعتدلني على اجلانب االآخر اأكرث مما جتمعهم 

بقيادتهم اأو بالراأي العام، ويتجنبون اإ�سراك 
االأ�سخا�س �سعبي املرا�س اأو من ُيعتب اأنهم 

يوؤبرّدون ال�سراع. وينتهي االأمر بامتالكهم 
تاأثريًا حمدودًا الأنهم يخلقون "ُجُزرًا اعتدال 

منف�سلة"".

]لكن هناك[حتذير: هناك حدود ملبداأ �سمول 
الكافة. فقد يكون من غري املثمر �سمول اأ�سخا�س 

�سيخربون االجتماع فح�سب؛ الأنهم غري راغبني يف 
اال�ستماع اإىل اجلانب االآخر اأو االنخراط بطريقة 
جادة معه؛ فهذا لن يهدر فر�سة فح�سب بل يعزز 
اأي�سًا اأمناطًا �سلبية بني امل�ساركني االآخرين ومن 

ثم يكون له اآثار �سلبية". 
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الإطار 2.3.2. اأدوار "الأطراف الثالثة"
الأمثلة الوظيفة 

االأدوار
	اإ�سفاء ال�سرعية  يف احلوار حول االأرا�سي واملمتلكات يف نيكاراغوا، مت اإ�سراك �سفريي الواليات املتحدة االأمريكية •

واإ�سبانيا، وم�سوؤولني من ال�سفارة املك�سيكية وال�سفارة االإ�سبانية وممثلني عن م�سرف التنمية للبلدان 
االأمريكية وم�سرف اأمريكا الو�سطى للتكامل االقت�سادي كمراقبني للحوار. 	 اجلهة الداعية•

	 املراقب•

	املعلومات  يف حوار االأرجنتني، لعبت املنظمات التابعة ملنظومة االأمم املتحدة، مثل منظمة االأمم املتحدة للطفولة •
)اليوني�سف(، مع البنك الدويل وم�سرف التنمية للبلدان االأمريكية، دورًا داعمًا من خالل البحث 

والتحليل.
	  يف رواندا، ا�ستخدمت االإنرتبي�س جهاز الفيديو لت�سجيل املقابالت واحلوارات، ولعبت ت�سجيالت •

الفيديو دورًا اأ�سا�سيًا يف ن�سر احلوار وخلق التاأثري املطلوب.

	 ال�ساهد•
	 امل�ست�سار القانوين•
	 الباحث•
	 ق العملية• موثِّ

امل�ساعدة النف�سية/
م�ساعدة العالقات

	  يف التحرك نحو "ميزا دي ديالوج" يف بريو، ح�سل اإنفراج عندما قبلت االأحزاب بعثة منظمة الدول •
االأمريكية كو�سيط، والتي مثلت املجتمع الدويل وي�سرت اإجراء حوار بني البريويني.

	  يف حوار االأرجنتني، قبلت الكني�سة الكاثوليكية لعب دورًا يف احلوار، "لي�س كع�سو اآخر ولكن ككيان •
يوفر بيئة، لي�ست فقط مادية ولكن روحية، من اأجل اإ�سفاء ال�سرعية على كل املقرتحات، ملبادرات 

اجلهات الفاعلة التي تدور على طاولة احلوار". 

	 ق• املوفِّ
	 م�ست�سار•
	 الدليل االإر�سادي •

الروحي
	م�ساعدة العملية  قدم مركز كارتر ومعهد امل�ستقبل االأفريقي امل�ساعدة املنهجية والفنية ل�سل�سلة حوارات موزامبيق •

.2025
	  يف احلوار بني االأطراف يف غانا، كان معهد ال�سوؤون االقت�سادية هو املوؤ�س�سة القائمة باأعمال التي�سيري •

الة وقاعات موؤمترات وا�سعة وجمهزة ب�سكل جيد،  يف اأكرا، بتوفري الرتتيبات االإدارية القوية والفعرّ
باالإ�سافة اإىل العالقات املمتازة مع و�سائل االإعالم يف غانا وكذلك احلياد ال�سيا�سي مع التطبيق 

ال�سارم للقواعد واالإجراءات املتفق عليها.
	  دعا منظمو حوار مببيتو يف بنما رئي�سني �سابقني يتمتعان بدرجة كبرية من االحرتام، وهما بيلي�ساريو •

بيتانكور، الرئي�س ال�سابق لكولومبيا، وخوليو ماريا �سانغوينيتي، الرئي�س ال�سابق الأوروغواي، ليقوما 
رين. بدورهما كُمي�سِّ

	 من�سق اللوجي�ستيات•
	 ر• املُي�سِّ
	 رئي�س اجلل�سة•
	 م�ست�سار العملية•

امل�ساعدة املو�سوعية

	  يف �سل�سلة حوارات العملية الد�ستورية يف نيبال، ا�ستطاعت املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات •
ا�ستقدام خباء اأ�سحاب جتارب مقارنة يف العمليات الد�ستورية من �سريالنكا والهند وجنوب اأفريقيا 

وكينيا واأفغان�ستان وتايلند وكمبوديا.

	 امل�ست�سار•
	 اخلبري •

	  مل�ساندة احلوار متعدد االأحزاب يف غواتيماال، دعت املجموعة املنظمة يف غواتيماال ال�سيا�سيني •
اخلارجيني واالأكادمييني وقادة احلركات االجتماعية وحركات االأعمال الرئي�سية يف غواتيماال 

كخباء. وكان هناك حر�س لدى املجموعة على �سمان اأن يكون املتحدثون ممثلني لكل املواقف 
االأيدولوجية، من اأجل بناء الثقة يف جمموعة احلوار. 
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الإطار 2.3.2. اأدوار "الأطراف الثالثة"
	الإعداد  يف حوار ال�سباب الزمبابوي، قدم املعهد الدميقراطي يف جنوب اأفريقيا، وهي منظمة غري ربحية •

بجنوب اأفريقيا، دعمًا فنيًا للم�سروع من خالل التدريب على "احلوار امل�ستدام" والتوجيه الدوري 
لروؤ�ساء اجلل�سات احلوارية، باالإ�سافة اإىل اأدوات تقدمي الن�سيحة والر�سد مل�ساندة عمل فريق 

االإدارة.
	 ر البنامج اخلا�س لتعميق احلوار وت�سوية ال�سراعات، •  مل�ساندة احلوار الوطني يف هندورا�س، َي�سرّ

التابع ملنظمة الدول االأمريكية، عقد جل�ستي ت�سميم اأوليتني للفريق الفني وجل�سة للتدريب على 
ري احلوار. كما راقب العديد من جل�سات احلوار، مبا يف ذلك املوائد امل�ستديرة  مهارات التي�سري ملُي�سِّ

التي تناق�س كل منها مو�سوع معني واحلوارات االإقليمية، وقدم مالحظات على هذه الفاعليات.

	 املدرِّب•
	 زون• طون/املحفِّ املن�سِّ

	توفري املوارد  يف جتارب احلوار يف قب�س، يوفر املجتمع الدويل م�ساندة ال تقدر بثمن لالأن�سطة واملجموعات ذات •
الطائفتني يف ظل غياب املوارد املحلية الكافية. وال يكون التمويل فقط لفعاليات ولقاءات حوار معينة، 

ولكن اأي�سًا للبحث ون�سر املعلومات. 	 املمول•

	التنفيذ  يف عملية امل�ساركة البناءة يف غيانا، مت اإن�ساء جمموعة من اأ�سحاب امل�سالح "لر�سد تنفيذ القرارات •
التي مت التو�سل اإليها يف هذه العملية، وتوفري الدعم لدفع عملية امل�ساركة البناءة و�سمان وجود درجة 

عادلة من ال�سفافية واحليادية يف هذه العملية".  	 مراقب•
	 �سامن•

اإدارة املعلومات/الت�سالت 
التجربة،  العديد من ممار�سي احلوار من خالل  تعلمه  واحد  هناك در�س 

وهو اأن التاأثري املجتمعي حتى لعملية احلوار الناجحة جدًا �سيكون حمدودًا اإذا كان ال يعلم بح�سوله �سوى القليل 
باأن هذا احلوار  اإك�ستاتان، على �سبيل املثال، مل يكن معظم النا�س على علم  من النا�س. ويف حالة �سان ماتيو 
قد متخ�ست عنه اتفاقات مهمة نظرًا لقلة االت�سال بني امل�ساركني واأن�سارهم. ونتيجة لذلك، ظلت التوترات 

التي  االتفاقات  من  الرغم  على  مرتفعة،  بالعنف  والتهديدات 
تناولت معظم املظامل االأ�سا�سية.

متنوعة  جمموعة  على  بنا  اخلا�سة  احل���االت  م��واد  ا�ستملت 
يف  العامة  االإع���الم  حمالت  خ��الل  م��ن  للتوا�سل:  ال��ط��رق  م��ن 
وغواتيماال  وكولومبيا  )االأرجنتني  والتلفاز  واالإذاع��ة  ال�سحف 
للحوارات  قوية  فيديو  مقاطع  خ��الل  اأفريقيا(:ومن  وجنوب 
نف�سها )رواندا(؛ ومن خالل حوار "اأغنية املو�سوع" التي متت 
اإذاعتها على اإذاعة معروفة )جامايكا(؛ ومن خالل طرح ر�سمي 
واحل���وارات  احل��وار  جمموعة  عن  متخ�ست  التي  للمقرتحات 
تتطلب كل عمليات  وال  الق�سايا )جورجيا(.  املتلفزة حول هذه 
اإ�سرتاتيجية توا�سل عامة على نطاق وا�سع، ولكن  احلوار و�سع 
والتي  العامة"  ب�"العالقات  تتعلق  ق�سايا  على  جميعها  تنطوي 

تتطلب التخطيط لها بعناية. 

التوا�سل مع اجلمهور
]لدى العامة[؟  املعرفة  نق�س  يف  ال�سبب  "ما 

يرجع ذلك اإىل عدة اأ�سباب، ولكن اأحد هذه 
االأ�سباب هو عدم وجود اأ�سلوب �سردي —اأي 
ن االأ�سخا�س من فهم  ق�سة ي�سهل فهمها مُتكِّ

الغر�س من احلوار وكيفية تنفيذه. وهذا لي�س 
�سيئًا اأ�سليًا. فتاريخ احل�سارة ي�سري بو�سوح اإىل 
اأنه يف كل مرة اأراد النا�س فيها اأن ينقلوا حقائق 

معقدة اأو عميقة، فاإنهم كانوا يلجاأون اإىل اخلرافة 
اأو املجاز اأو اال�ستعارة اأو االأمثال... وهذا اأمر مهم 

للغاية يف عامل تكت�سب فيه و�سائل االإعالم هذه 
الدرجة من االأهمية التي لها االآن".

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 237(.

انظر الف�سل 3.2. 

)تكملة(
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اإننا نقدم القائمة التالية لدعم اعتبار اإ�سرتاتيجية التوا�سل كجزء من ت�سميم العملية. 

عنا�سر اإ�سرتاتيجية التوا�سل املطلوب مراعاتها عند ت�سميم العملية:

اإجراءات التوثيق الر�سمي لعملية احلوار وحم�سالتها 	•

خطة الإ�سراك الناخبني و/اأو عامة اجلمهور يف العملية 	•

اإر�سادات حول كيفية تفاعل املمثلني امل�ساركني يف احلوار مع ناخبيهم 	•

نهج لتحديد توقعات لتدفق املعلومات حول فعاليات احلوار 	•

اإر�سادات للتوا�سل مع و�سائل االإعالم العامة. 	•

و�سع الإطار الزمني/اجلدول الزمني
يعد الوقت والتوقيت من االعتبارات ذات االأهمية البالغة يف ت�سميم عمليات احلوار. وثمة توافق قوي يف االآراء 
بني املمار�سني على اأن الفرتة التي تغطيها اخلطط يجب اأن تكون �سنوات ولي�س �سهورًا. ورغم ذلك، فغالبًا ما 
توجد اأهداف ق�سرية االأمد قد تكون بالغة االأهمية يف �سياق حمدد. ففي حوار االأرجنتني على �سبيل املثال، كانت 
هناك حاجة لالتفاق على برنامج حلاالت الطوارئ للتخفيف من حدة املعاناة التي خلقتها االأزمة االقت�سادية يف 

�ستاء 2001-2002. ويعد التوتر بني االإطار الزمني واالأهداف ظاهرة معتادة يف مبادرات احلوار.

ال�سروري  من  ب��اأن  املمار�سون  يو�سي  ذل��ك،  على  ع��الوًة 
اأج��ل  م��ن  وذل��ك  الزمني،  االإط���ار  ب�ساأن  باملرونة  التحلي 
على  ي�ساعد  قد  ال��ذي  ال�سياق  يف  التغيريات  مع  التكيف 
و�سع  املثال،  �سبيل  فعلى  يعوقها.  اأو  احل��وار  عملية  تقدم 
ت�سميم احلوار بني االأحزاب يف غانا ت�سورا لعملية طويلة 
االأمد ت�ستمر على مدار العام ولكنه مل يتوقع التاأثري الهدام 
ل�سركاء  احلقيقة  هذه  تت�سح  "ومل  االنتخابية.  للحمالت 
احلوار اإال يف االنتخابات عام 2004، "عندما �سربت جميع 
وبعد  فيها".  للم�ساركة  االإنتخابية  احلملة  دروب  االأط��راف 
تلك التجربة، اأ�سبح الفريق متوائمًا مع احلاجة اإىل اإجراء 

تعديالت يف االأعوام االنتخابية.133 

امل��وج��ودة يف قواعد  االأخ���رى  م��ن احل���االت  الكثري  وت��وؤك��د 
عند  وبخا�سة  امل��رون��ة،  اإىل  احلاجة  ه��ذه  لدينا  البيانات 
العمل مع قادة و�سيا�سيني م�سغولني. وبالفعل، ميكن اأن يكون 
الدولية  املوؤ�س�سة  حوار  حول  امليداين  التقرير  يالحظ  وكما  النجاح.  يف  االأهمية  حا�سم  عامال  ال  الفعرّ التوقيت 

حول التوقيت
عليه  اأطلُق  ما  تتبع  باأكملها  احلوار  عملية  "اإن 

ا�سم التوقيت ال�سيا�سي – ولي�س التوقيت 
الزمني. وبعبارة اأخرى، يتطور احلوار كجزٍء 

من العملية ال�سيا�سية وبال�سرعة التي ت�سمح هذه 
العملية ال�سيا�سية له باأن يتقدم بها، وهو ما يعني 
اأنه قد يتم ت�سريعه اأو اإيقافه اأو قد يختفي لبهة 
من الوقت اإذا ما اأغلقت امل�ساحة ال�سيا�سية. فهي 

عملية طويلة املدى، والتي اأ�سبحت جزءًا من 
العملية ال�سيا�سية".

بنما[، هناك  يف  احلوار  بتوقيت  يتعلق  "]فيما 
حلظات ميكن فيها دفع االأ�سياء اإىل االأمام وهناك 

حلظات مل تعد فيها الظروف ت�سمح بدعم عملية 
]احلوار[". 

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 238(.

انظر الف�سل 2.4 ب�ساأن التنفيذ.

انظر اإدارة االت�ساالت واملعلومات، 
الف�سل 2.4. 
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للدميقراطية واالنتخابات من اأجل التنمية الدميقراطية يف غواتيماال: 

ال ميكن التقليل من اأهمية التوقيت للدخول اإىل دولة ما. ويف حالة غواتيماال، جاء قرار امل�ساركة يف اللحظة 
ال�سالم، مع وجود حكومة حتظى مب�ستويات عالية من  ]اتفاقات[  الذي نتج عن توقيع  املنا�سبة. والزخم 
الدعم ال�سعبي وكان ال يزال اأمامها عامان على املوعد املقرر لبدء ال�سباق االنتخابي، وفتح م�ساحات للحوار 

وحتم�س من جانب املجتمع املدين، والتزام من اجلهات الفاعلة الدولية بالعملية.134 

ويف اإحدى حلقات العمل، 135 قدمت جمموعة واحدة من املمار�سني هذه االعتبارات الزمنية املهمة:

�سوف تختلف االأوقات املقررة �سلفا عن االأوقات الفعلية 	•

�سيكون هناك توتر بني ال�سغوط الزمنية وحتقيق النتائج املن�سودة 	•

ل�سمان بقاء امل�ساركني طوال العملية، قد يكون من املفيد التحدث عن الوقت فيما يتعلق باملراحل اأو االأطوار 	•

عند حتديد التوقيتات، ينبغي االأخذ يف االعتبار قانون تناق�س العائدات 	•

يجب اأن تكون لعملية احلوار نقطة نهاية حمددة بو�سوح. 	•

ح�سد املوارد
اإىل  املوكولة  املهام  اأب��رز  اإح��دى  امل��وارد  عملية ح�سد  تعتب 
لعملية  ال  الفعرّ التنفيذ  ل�سمان  وذلك  امل�سروع  اإدارة  فريق 
ت�سميم احلوار ولزيادة اإمكانية حتقيق االآثار. كما اأن توافر 
املوارد املالية والب�سرية الكافية، مبا فيها وقت االأ�سخا�س، 
عملية  �سري  على  للحفاظ  االأهمية  البالغة  االأم��ور  من  يعد 
املمار�سني ثالث ق�سايا  احلوار ب�سال�سة. وُيظهر عملنا مع 
ح�سد  عملية  يف  التفكري  عند  االعتبار  يف  الأخذها  رئي�سية 

وتعبئة املوارد.

1. كن على دراية بالتحديات التي تعرت�ض عملية 
اأن  احل�سول على التمويل. من اجلدير باالهتمام 
اأن احل�سول على ممولني غالبًا  تكون متنبهًا حلقيقة 
م��ب��ادرة،  اأي  م��ن  االأوىل  امل��راح��ل  يف  �سعبًا  يكون  م��ا 

الفريق م�سوؤولية  املظللة يف �سفحة 97(. ويتحمل  املنطقة  اإنرتبي�س يف رواندا )انظر  ح�سبما تبني جتربة 
و�سع اإ�سرتاتيجية الدعوة وعر�س امل�سروع على خمتلف اجلهات املانحة املحتملة، على �سبيل املثال من خالل 
تنظيم موائد م�ستديرة جتمع اجلهات املانحة. وهذا هو اأحد النقاط التي تكون فيها اإدارة التوقعات وجتنب 
االإفراط يف توقع التاأثريات من االأمور املهمة. وقد اأثبتت جتربة فريق اإنرتبي�س رواندا والعديد من التجارب 

زيادة الدعم للحوار يف رواندا
"عملية  لدعم  املانحة  اجلهات  اهتمام  "ح�سد 

احلوار" التي تتجنب عن عمد وجود اأجندة 
مو�سوعة م�سبقًا وحم�سالت حمددة �سلفًا اأمر 

�سعب يف حد ذاته. فكثري من ممثلي اجلهات 
املانحة كانوا مت�سككني. فلم يروا اأهمية ملثل هذا 

احلوار الوطني طوال �ست �سنوات بعد االإبادة 
اجلماعية ومل تكن لديهم الرغبة يف اإ�سافة 

بالفعل.  املمتلئة  حافظتهم  اآخر" اإىل  "م�سروع 
ويف النهاية، كان اال�سكندنافيون ب�سكل خا�س 
)ال�سويد والرنويج وفنلندا( هم من اعتقدوا 

باأهمية امل�سروع واأول من قاموا بتمويله". 
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

 من قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 238(.
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االأخرى اأنه ميكن اجتذاب متويل اإ�سايف مبجرد اأن يحقق امل�سروع بع�س النتائج االأولية. ويعمل هذا النمط 
ال�سائع، حال كون التمويل متاحًا على مراحل، على خلق حالة اأخرى من الريبة تتطلب توفري احلد االأق�سى 

من املرونة يف النهج املتبع يف ت�سميم العملية وتنفيذها.

2.  م�سدر التمويل يثري ق�سايا اأخرى. كما اأ�سار اأحد املمار�سني يف اإحدى حلقات العمل، "اإن من يدفع 
الأنه  بل  بذلك،  ا�ستمرارية احلوار مرتبطة  الأن  لي�س فقط  اأي�سًا،  للغاية  يعد عن�سرًا مهمًا  لتمويل احلوار 
يتعلق اأي�سا بق�سايا ال�سلطة".136 فعلى �سبيل املثال، يلتزم املمار�سون يف ميزا دي كوبان بغواتيماال باحلدود 
ال�سارمة املطبقة بخ�سو�س قبول االأموال، على الرغم من ال�سعوبات التي يخلقها ذلك، من اأجل جتنب اأي 
مظهر من مظاهر التحيز يف عملية تهدف اإىل التعامل ب�سورة عادلة مع ال�سراعات النا�سبة بني الفالحني 

ومالك االأرا�سي يف منطقة األتا فرياباز.

التمويل من ِعدة م�سادر )احلكومة الوطنية، املجتمع  ويوؤيد الكثري من املمار�سني حماولة احل�سول على   
الظروف  يف  فعالية  اأكرث  تكون  التي  التوليفة  لنوع  وفقًا  اخلارجية(،  اأو  الداخلية  املانحة  اجلهات  املحلي، 
املحيطة. وميكن اأن يكون لدعم عملية احلوار من قبل الناخبني امل�ساركني دالالت رمزية اأو عملية، كطريقة 
وكانت هذه هي احلالة  العملية وحم�سالتها.  بامل�سوؤولية جتاه  وال�سعور  وامل�ساندة،  القبول  لتعزيز عمليتي 
مع حوار املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من اأجل التنمية الدميقراطية يف غواتيماال. وبعد عام 
العمل االأول، الذي متوله املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات نف�سها، تلقى امل�سروع دعمًا ماليًا من 
عدد من امل�سادر االأخرى، ا�ستملت على بع�س امل�سادر من داخل غواتيماال. وكان لهذا التغيري دالالته املهمة 

بخ�سو�س نفوذ املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات و�سورتها يف البلد.137

اإىل  االآن  التي مت خو�سها حتى  التجارب  ت�سري  التمويل.  �سيتطلبها  التي  توقع تنوع الحتياجات   .3
ظهور عدد من خ�سائ�س احتياجات التمويل املهمة يف مبادرات احلوار: 

واالجتماعات  واملحادثات  والتنظيم  التخطيط  اال�ستك�ساف،  املبادرة:  من  متعددة  ملراحل  التمويل  	•
التمهيدية، مرحلة احلوار مبا يف ذلك احلوارات واالأعمال البينية، ومرحلة املتابعة 

التمويل للم�ساندة املهنية بالن�سبة لالأدوار االأ�سا�سية: اخلباء باملو�سوعات املختلفة؛ وخباء العملية  	•
رين؛ وفريق التجهيزات اأو اللوج�ستيات؛ وفريق حتديد وتقدمي ون�سر االإجراءات وحم�سالتها؛  واملُي�سِّ
وفريق اإدارة امل�سروع االأ�سا�سي. من املهم اأن يتم توقع هذه االأدوار ويتم متويلها ب�سورة كافية وذلك 
يعملون  اأ�سخا�س  فاإن احل�سول على  امل�سروع،  اأحد مقيِّمي  اأ�سار  ل�سمان بذل جهود كبرية. وح�سبما 
"غري  باأ�سخا�س  اال�ستعانة  اأن  اإال  تغيري،  باإحداث  االلتزام  على  اإيجابية  عالمًة  ميثل  كمتطوعني 

حمرتفني" للعب االأدوار االأ�سا�سية ميكن اأن يقو�س ا�ستدامة العملية واأثرها138 

يف  التنوع  حتقيق  اأج��ل  من  الغالب  يف  التمويل  ه��ذا  وج��ود  يلزم  امل�ساركني:  مل�ساندة  التمويل  	•
اأو،  م�سروفاتهم  حتمل  ميكنهم  ال  الذين  الأولئك  ممكنا  اأم��رًا  احل�سور  يجعل  اإن��ه  حيث  املجموعة، 
رمبا، تخ�سي�س وقٍت من اأعمالهم. فعلى �سبيل املثال، مت التخلي عن اأول حماولة الإطالق احلوار بني 
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االأطراف الكونغولية بعد اأيام قليلة "ب�سبب امل�ساكل املالية والفنية التي �سمحت لعدد 80 �سخ�سًا فقط 
من اأ�سل 360 م�ساركًا ُخطط حل�سورهم باملجيء".139 

عملية الدعوة اإىل احلوار
ومتتد عملية عقد االجتماعات - دعوة النا�س اإىل امل�ساركة 
والت�سميم  اال���س��ت��ك�����س��اف  خ��ط��وات  لت�سمل  احل����وار-  يف 
والتنفيذ. وهي لي�ست ت�سرفًا منف�ساًل، بل هي جزٌء ال يتجزاأ 
من املبادرة ككل. ويتمثل الهدف النهائي لعقد االجتماعات 
يف جمع جمموعة من امل�ساركني معًا، والذين ميكنهم حتقيق 
الثقة والوعي لدى  اأن يتم القيام بذلك بطريقٍة تبني  الغر�س املن�سود من مبادرة احلوار. ومن االأهمية مبكان 

اجلمهور، بحيث يتجاوز تاأثري احلوار جمموعة امل�ساركني املبا�سرة. 

وب�سورة عملية، متثل عملية الدعوة اإىل احلوار دائرًة مو�سعة من املحادثات حول احلاجة اإىل احلوار، والق�سايا 
التي يجب تناولها واالأ�سخا�س الذين ينبغي عليهم امل�ساركة. وتبداأ هذه املرحلة يف الغالب "مبوؤيد متحم�س"، وهو 
�سخ�س حدد م�سكلة اأو يواجه م�سكلة ميكن حلها من خالل احلوار. ونظرًا الأنه من غري املحتمل اأن يتوافر لدى 
فرد واحد القدرة على عقد احلوار مع كافة القطاعات، فقد تت�سمن هذه الدعوة االأولية جمموعة من اجلهات 
الداعية. ومن املمكن اأن يكونوا من املواطنني البارزين اأو املوؤ�س�سات اأو املنظمات البارزة، كاملوؤ�س�سات احلكومية 
اأو  اأو يكونوا من القادة التجاريني  اأو منظمة غري ربحية حتظى باالحرتام،  الدولية التي متثل املجتمع الدويل، 
ال�سيا�سيني رفيعي امل�ستوى اأو املوؤ�س�سات التجارية اأو ال�سيا�سية رفيعة امل�ستوى، اأو القادة الدينيني اأو املوؤ�س�سات 
الدينية. ومن املهم اأن تكون لدى هوؤالء االأفراد وهذه املوؤ�س�سات �سلطة الدعوة اإىل اإقامة احلوار واالأهلية لتكوين 
االأمر  يلزم  قد  العميقة،  واالنق�سامات  الثقة  بانعدام  تت�سم  التي  املواقف  وجه اخل�سو�س يف  وعلى  التحالفات. 
ت�سكيل جمموعة تدعو اإىل اإقامة احلوار متثل كافة اجلوانب وت�سع مناذج االنفتاح يف احلوار التي حتاول تعزيزها.

ال�سمات الأ�سا�سية للجهات الداعية

يجب على اجلهة الداعية اأن:

تتمتع باالحرتام وامل�سداقية 	•

تكون كيانًا �سرعيًا 	•

تكون معروفة بحياديتها وجديرة بالثقة 	•

لديها �سلطة اأو مرجعية اأخالقية )اأو كليهما معًا( 	•

تكون نزيهة وترغب يف القيام بالعملية ب�سفافية 	•

موؤهلة وقادرة لت�سكيل التحالفات 	•

اأن ال تكون يف من�سب يحتمل اأن يتغري، على �سبيل املثال، م�سوؤول تو�سك مدة �سغله للمن�سب على االنتهاء، اأثناء  	•

من االأمور البالغة االأهمية هي الدعوة اإىل عقد 
حوار بطريقة تعمل على بناء امل�سداقية والوعي 

لدى العامة، بحيث يكون لعملية احلوار تاأثري يتجاوز 
جمموعة امل�ساركني املبا�سرين.
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مدة عملية احلوار.140 

يف مرحلة اال�ستك�ساف، تلعب اجلهات الداعية دورًا بالغ االأهمية يف توجيه عملية التقييم، معتمدين يف ذلك على 
يعتبون  العمل اخلا�سة بهم. فهم  �سبكات  العالقات من خالل  وتكوين  ال�سيا�سي،  وال�سياق  باملجتمع  معرفتهم 
م�ساركني اأ�سا�سيني يف مرحلة ت�سميم العملية، من خالل امل�ساعدة يف اإ�سراك م�ساهمني اأ�سا�سيني يف الت�سميم 
امل�سرتك. وننتقل اإىل مرحلة التنفيذ، حيث تلعب اجلهات الداعية اأي�سًا دورًا مهما يف اإ�سراك امل�ساركني يف عملية 
احلوار، ويتم ذلك عادًة من خالل دعوتهم �سخ�سيًا وت�سجيعهم على امل�ساركة. واأثناء �سري عملية التنفيذ، قد 
يظل وجودهم مهما لعملية احلوار—على �سبيل املثال من خالل تقدمي التعليقات عل الت�سورات لدى اجلمهور، 
اآخذين بنب�س التغيريات التي تطراأ على ال�سياق ال�سيا�سي للم�ساعدة على تنقيح الغر�س املن�سود من احلوار يف 
اال�ستجابة لهذه املدخالت. وعلى نحو مثايل، �سوف تبقى اجلهات الداعية قريبة من عملية احلوار، وي�سمل ذلك 

ح�سور اجتماعات احلوار اإذا لزم االأمر. 
ن�سائح املمار�سني حول قيد امل�ساركني 141

ميثل قيد امل�ساركني يف مبادرة احلوار جانبًا اآخر من جوانب الدعوة اإىل اإقامة احلوار. ونورد هنا بع�س االأفكار 
الة. للقيام بذلك ب�سورة فعرّ

اأن ي�ساعد على حتقيق ذلك و�سع  النا�س بداخلها. ومن املمكن  لت�سمل  كن �ساحب روؤية وا�سعة مبا يكفي  	•
اأجندة مقبولة على نطاق وا�سع، مثل حتقيق حتقيق اأالهداف االمنائية لالألفية اأو اأجندة القرن ال 21. 

اطلب م�ساعدة املوؤيدين. وقد لعبت الكني�سة الكاثوليكية هذا الدور يف االأرجنتني، مثلما فعل الرئي�س رامو�س  	•
يف الفلبني )انظر "�ست جتارب يف الدعوة اإىل اإقامة حوار" اأدناه(.

يت�سنى  ال�سحافة، حتى  اهتمام  يجذبون  باأ�سخا�س  ا�ستعن  اأو  ال�سحافة،  بالعملية عب  الوعي  بزيادة  قم  	•
لك امل�ساعدة يف الرتويج للم�ساركة. 

م�سكلة: احلوار" ميثل  "اإرهاق  كان  اإذا  اأو  باال�ستقطاب،  يت�سم  الذي  املوقف  حالة  يف  	•

حتدث اإىل كل طرف من اأ�سحاب امل�سلحة على انفراد قبل احلوار—من اأجل خلق اأجندة وحتديد   .1
اأولوية الق�سايا وفتح العملية وخلق الثقة.

قم بتنظيم اجتماعات غري ر�سمية بني االأطراف التي ترغب يف ذلك، وميكن لطرف حمايد اأن ي�سجل   .2
املناق�سات. وال يجب اإ�سراك ال�سحافة خالل مرحلة االأزمة اأو اإىل اأن ي�سعر امل�ساركون باالرتياح.

ادع اإىل اجتماع من اأجل اال�ستماع اإىل تقرير، فقط من اأجل مل �سمل اجلميع معًا. ال تطلق على االأمر   .3
حتى االآن ا�سم "حوار".

�ست جتارب يف الدعوة اإىل اإقامة حوار
تبني احلاالت ال�سغرية التالية، التي مت ا�ستخال�سها من احلاالت الكاملة التي مت جمعها الإعداد هذا الدليل، 
تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  تبني  طاجيك�ستان  فحالة  خمتلفة.  وطنية  �سياقات  يف  الُنُهج  من  متنوعة  جمموعة 
االأطراف اخلارجية باعتبارها جهات داعية يف املواقف التي تت�سم باال�ستقطاب بدرجة كبرية. بينما تقدم حالتا 
غواتيماال ورواندا اأ�سكااًل خمتلفة يف النمط والتي �ساعدت فيها االأطراف اخلارجية على ت�سكيل جمموعة داخلية 
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رئي�س  قيام  والفلبني  باالأرجنتني  االأمثلة اخلا�سة  وتبني  اإقامة حوار.  اإىل  الدعوة  والقدرة على  ال�سرعية  متتلك 
وطني بالدعوة اإىل اإقامة حوار يف �سياقاٍت خمتلفة. واأما حالة هندورا�س، فهي مثاٌل على الدعوة اإىل اإقامة حوار 

من قبل م�سوؤولني حكوميني عب عملية دميقراطية متت فيها دعوة املجموعات اإىل اإر�سال ممثلني عنها للحوار.

الأرجنتني
يف خطابه االفتتاحي الذي األقاه يف كانون الثاين/يناير عام 2002، و�سط االأزمة االقت�سادية والقلق االجتماعي، دعا 
الرئي�س االأرجنتيني اإدواردو دوهالدي علنًا اإىل حواٍر وطني لتناول الق�سايا امللحة التي تواجه البلد. وطالب دوهالدي 
الكني�سة الكاثوليكية وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي باالن�سمام اإىل احلكومة يف عملية ت�سكيل جمل�س حوار لدفع 
اإ�سفاء احليادية على عملية احلوار وم�سروعيتها، مع العلم باأن  اأ�سا�سية يف  عملية احلوار. وكان هذا االأمر خطوة 
معظم النا�س يف البلد كانوا يرون القيادة ال�سيا�سية، التي كان دوهالدي جزءًا منها، هي امل�سوؤولة عن االأزمة املالية. 
ووفقًا ملا �سرح به اأحد امل�ساركني، "كان احلوار االأول واالأكرث �سعوبة داخل ]جمل�س احلوار[ نف�سه، بني االأع�ساء 
الت�سعة، حيث اتفقوا على اإن�ساء عالقة احلوار باملوؤ�س�سات احلكومية بطريقة تنم عن"االحرتام" مع احلفاظ على 
اأجرى جمل�س احلوار حمادثات فردية مع 650 قائدًا من  اإ�سالح موؤ�س�سي. وبعد ذلك  ال�سلطة االأخالقية القرتاح 

خمتلف القطاعات االجتماعية من اأجل بناء الدعم لعملية احلوار واخلروج باالأجندة اخلا�سة بطاولة احلوار.

غواتيمال
و�سلت بعثة االأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال )MINUGUA( اإىل منطقة األتا فرياباز من اأجل ر�سد عملية 
تنفيذ اتفاقيات ال�سالم. وقد اأدرك موظفو مكتب بعثة االأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال )MINUGUA( يف 
كوبان اأن الكثري من انتهاكات حقوق االإن�سان ن�ساأت من �سراعات االأرا�سي التي مل تتم ت�سويتها. ويف منت�سف 
العام 1997 ، دعت بعثة االمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال MINUGUA، عددا من قادة املجتمع يف مدينة 
كوبان لالجتماع من اأجل مناق�سة ما ميكن عمله للم�ساعدة يف حل ال�سراعات القائمة على االرا�سي يف املنطقة. 
وقررت بعثة االأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال اأن املوؤ�س�سات احلكومية وحدها لن تتمكن اأبدًا من معاجلة امل�ساكل 
التي خلفتها ال�سراعات على االأرا�سي يف منطقة األتا فرياباز واأن تكوين منتدى للتفاو�س ي�سم وكاالت الدولة، 
وكذلك ممثلني عن مالك االأرا�سي والفالحني الذين ال ميلكون اأي اأرا�سي، كان اأمرًا �سروريًا. وات�سلت البعثة 
بالكني�سة الكاثوليكية ووزارة العمل والرابطة االإقليمية لزارعي النب وقادة منظمات الفالحني ومدراء املنظمات 
املحلية غري احلكومية واآخرين. وعندما زاد احلما�س لالأمر، بداأ االأفراد امل�ساركون يف دعوة االآخرين—ممن 
ميثلون القطاعات التي ترتبط ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة بال�سراعات القائمة حول االأرا�سي واالأعمال—

لالن�سمام اإىل املبادرة.

هندورا�ض
طلب رئي�س هندورا�س من منظمة الدول االأمريكية امل�ساعدة يف اإقامة احلوار الوطني الكبري 2021 يف وقت كان 
م�ستوى تاأييد املواطنني للحكومة اأقل ما يكون. وكان اال�ستياء املرتاكم للعديد من اجلهات االجتماعية الفاعلة 
من حكومة هندورا�س واحلكومة ال�سابقة لها نتيجة االإخفاق يف الوفاء بااللتزامات ال�سابقة يثري �سكًا وا�سعًا حول 
ا�ستمرارية احلوار الوطني. فقد كان هناك �سعور باإرهاق احلوار من مبادرات احلوار ال�سابقة التي مل يتمخ�س 
اأية نتائج. واالأهم من ذلك، هو ا�ستمرار ال�سراعات - التي ا�ستمل بع�سها على اأعمال عنف وقمع - مع  عنها 
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خمتلف القطاعات االجتماعية حول جمموعة متنوعة من االأمور املهمة )املوظفني العموميني وم�ساكل الرعاية 
ال�سحية والتعليم( التي اأثرت على م�سداقية احلكومة و�سرعيتها املتعلقة بعملية احلوار. واأعطت جلنة التن�سيق 
م�سداقية للعملية نظرًا ل�سمها اأفرادًا معروفني من الف�سائل ال�سيا�سية ومن العديد من القطاعات االجتماعية. 
اإال اأن اللجنة كان يجب عليها العمل ب�سورة دوؤوبة للو�سول اإىل االحتادات امل�ساركة يف ال�سراعات القائمة مع 

احلكومة، ومع ذلك رف�س الكثري من االأحزاب ال�سيا�سية واملجموعات االجتماعية دعوة امل�ساركة يف احلوار. 

الفلبني
مثلت الفرتة من عام 1992 اإىل 1998 ع�سرًا ذهبيًا ق�سريًا للحوار يف الفلبني، حيث تزامن ذلك مع رئا�سة فيديل 
رامو�س. وقد توىل رامو�س ال�سلطة بعد �سهر واحد من موؤمتر قمة االأر�س الذي ُعقد يف ريو دي جانريو، والذي 
متخ�س عن و�سع اأجندة القرن 21، وهي التزام مبوا�سلة العمل لتحقيق تنمية م�ستدامة وقع عليه 150 بلدًا. وقد 
دعا رامو�س قادة املجتمع املدين الذين �ساركوا يف فعاليات ريو اإىل �سياغة اأمر تنفيذي ليقوم باعتماده، وهو اأمر 
�سيحدد كيفية مواءمة خمتلف القوانني وال�سيا�سات والبامج احلكومية مع اأجندة القرن 21. وما نتج كان ميثل 
ب�سورة اأ�سا�سية مبادرة حوار ا�ستملت على احلكومة وممثلني من املجتمع املدين. ومبوجب اأمر تنفيذي، �سارت 
امل�ستدامة. و�سم املجل�س ممثلني من 16 وزارة حكومية و18 ممثاًل  للتنمية  الفلبني  هذه املجموعة هي جمل�س 
لعنا�سر متنوعة من املجتمع املدين، وعهد اإليه رامو�س بتحديد كيفية تنفيذ اأهداف اأجندة القرن 21 يف الفلبني.

رواندا
يف اإطار ت�ساورات وا�سعة النطاق، قررت االإنرتبي�س اأن جميع الروانديني مل ينظروا اإىل اللجنة الوطنية املعنية بالوحدة 
وامل�ساحلة وال مركز اإدارة ال�سراعات يف جامعة بوتار- واملو�سى بهما كجهات داعية حمتملة- على اأنهما "كيانات 
اإجراء احلوار كم�سروع ترعاه االأمم  ا�ستبعاد خيار  حمايدة" وتتمتع بدرجة كافية من اال�ستقاللية. و�سرعان ما مت 
املتحدة، نظرًا مل�ساعر الروانديني حول دور االأمم املتحدة وقت ارتكاب االإبادة اجلماعية. بل ت�سببت �سورة االإنرتبي�س، 
باعتباره منظمة دولية غري حكومية، يف ظهور م�ساكل خا�سة بها، والتي قد ُيحتمل اأنها ت�سببت يف �سعوبة احل�سول 
البحوث  معهد  وهو  وم�ستقل،  جديد  رواندي  كيان  اإن�ساء  اإىل  املناق�سات  اأدت  وقد  وم�ساركتها.  احلكومة  تاأييد  على 
والذي ميكنه   )Institut de Recherche et de Dialogue pour la Paix, IRDP( واحلوار من اأجل ال�سالم 
قيادة العملية واإدارتها باال�سرتاك مع االإنرتبي�س. وكان لهذا املعهد ميزة اإ�سافية وهي وجود جمل�س حاكم ي�سم ع�سرة 
من الرجال وال�سيدات امل�سهود لهم بالنزاهة وميكن اأن ميثل خمتلف االأطياف الرواندية. وقد عززت جمموعة اإقامة 
احلوار هذه "امللكية الوطنية" للحوار، و�ساعدت على تعبئة امل�ساركة يف �سبكات اأع�ساء املجل�س، كما كانت لها القدرة 

على حماية العملية من التدخالت غري امل�سمونة اإذا لزم االأمر. 

طاجيك�ستان
ذهب بع�س امل�ساركني الرو�سيني يف موؤمتر دارمتوث لفرقة عمل ال�سراعات االإقليمية اإىل طاجيك�ستان وحتدثوا 
اإىل ما يزيد على 100 م�سارك حمتمل. وقد بينوا الدور الذي لعبته فرقة عمل ال�سراعات االإقليمية يف العالقة 
اإىل  الطاجيك�ستانيني  ودعوا  الباردة  احلرب  من  االأخري  العقد  اإبان  ال�سوفيتي  واالحت��اد  املتحدة  الواليات  بني 
ح الرو�س: "مل يكن  التحدث عن حربهم االأهلية يف موؤمتر دارمتوث لفرقة عمل ال�سراعات االإقليمية. وكما �سررّ
الطاجك�ستانيون ليقبلوا الدعوة من الرو�س بدون االأمريكيني، كما مل يكونوا ليقبلوها من االأمريكيني وحدهم. 
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ولكنهم �سيقبلون الدعوة مما �سموه "احلركة الدولية"-اأي "موؤمتر دارمتوث". 

عملية ت�سميم احلوار
باالطالع على القائمة املرجعية العتبارات الت�سميم، نقدم ال�سكل 2.3.4، وهو �سكل بياين منظم لعملية حوار 
يقرتح ال�سكل الذي قد تتخذه خمرجات هذه املرحلة. وا�ستنادًا كما هو احلال دومًا اإىل الغر�س وال�سياق، فقد 

متثل املكونات التالية عنا�سر ذات اأهمية يف ت�سميم العملية:

بفعالية يف عملية احلوار. امل�ساركة  على  قدرتها  تعزيز  اأجل  من  املجموعات  داخل  التمهيدية  االأعمال  	•
للحوار االأ�سا�سية  الفعاليات  	•

الفعاليات بني  تتم  التي  االأن�سطة  	•

اإن الر�سد والتعديل امل�ستمرين للعملية بناء على البيانات التي تو�سح اأيا من  	•
جوانب العملية من �ساأنهما اأن يعمال ب�سورة جيدة وقد يتطلب بع�سها التغيري.

وكما قلنا �سابقًا، ال يوجد كتاب به و�سفات حمددة للحوار الناجح. ولكن لي�س من ال�سروري ت�سميم كل عملية 
حوار من ال�سفر، كما لو كانت ال توجد مناذج مفيدة. كما اأن ميدان العمل احلواري قد ن�سج اإىل درجة اأن به 
جمموعة متنوعة من خيارات مو�سوعة جيدا لعملية احلوار. وهناك فهم كاف لها بحيث ميكن للممار�سني القيام 
باختيارات مدرو�سة والقيام بعمليات تكيف قائمة على االأغرا�س والظروف التي يتعاملون معها. ويقدم الف�سل 

2.4 جمموعة من هذه اخليارات لعملية احلوار. 
ال�سكل 2.3.4 عملية احلوار 

اأنظر العمليات واأدوات العمليات، 
الف�سل 2.4.

عملية احلوار
)العمل على نحو منف�سل داخل كل جمموعة

ح�سب احلاجة يف بداية العملية وعلى مدارها(

الفعالية )1(

اإدارة الت�سالت
واملعلومات

اإدارة الت�سالت
واملعلومات

اإدارة الت�سالت
واملعلومات

الفعالية )2( الفعالية )4(

العملية القائمة بني املجموعات
الر�سمية )يف نطاق الوظيفة( اأو غري الر�سمية )خارج نطاق الوظيفة(

)عمل فريق اإدارة امل�سروع/الت�سميم(

الفعالية )3(
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الف�سل 2.4: التنفيذ

التاأكيد على احتمال وجود تكرار م�ستمر بني  تنفيذها، مع  اإىل  العملية  القارئ من ت�سميم  الف�سل  ياأخذ هذا 
الت�سميم والتنفيذ مع تطور مبادرة احلوار. وي�سم الف�سل معلومات فنية عن الُنُهج واالأدوات واالأ�ساليب املرتبطة 
احلوار  عملية  تطور  لكيفية  عامًا  عر�سًا  اأي�سًا  الف�سل  يقدم  ذلك،  مع  العملية.  خباء  بعمل  اأ�سا�سيًا  ارتباطًا 
اإليها كل املمار�سني، مبا يف ذلك  التي �سيتم تناولها يف حالة جناح العملية_وهي معلومات يحتاج  والق�سايا 

املوؤيدون ومتخذو القرار الذين يرعون عمليات احلوار، لي�ساركوا بفعالية يف دفع املبادرة.

الر�سد والتعلم والتكيف: �سبل النجاح
مبجرد اأن تبداأ عملية احلوار، �سوف ت�سبح القدرة على التكيف جزءًا حيويًا من م�ساعدتها على حتقيق الغر�س 
الذي �سممت من اأجله. "وقد ال يكلل احلوار بالنجاح نتيجة لعدة اأ�سباب"، وقد كتب دانيال يانكلوفيت�س يف كتاب 
�سحر احلوار )The Magic of Dialogue(. "اأحيانًا، قد يثبت العنف والكراهية وانعدام الثقة اأنها اأقوى من 
الدافع الإيجاد اأر�س م�سرتكة ... اأو قد ميثل تعار�س امل�سالح عقبات حتول دون اإمتام احلوار. لكن اأكرث اأ�سباب 

عدم جناح احلوار تواترًا هو عدم اإجراء احلوار ب�سكل جيد."142

بالطبع، "اإجراء احلوار ب�سكل جيد" يتطلب متتع فريق التنفيذ مبهارات تي�سري كافية. ولكن 
الطبيعة املتغرية وغري املتوقعة لعمليات احلوار تعني اأن—اإجراء احلوار جيدًا يعتمد يف الغالب 
على القدرة على التعلم والتكيف اأكرث من القدرة على التنفيذ الدقيق للت�سميم االأ�سلي—

وذلك العتماد عمليات احلوار اعتمادًا كبريًا على امل�ساركني وقابليتها للتاأثر بالتغيريات التي 
تطراأ على ال�سياق. واالأكرث اأهمية هو اأن نتعامل مع كل فعالية وفقًا ل�سروطها اخلا�سة واأال ننفذ فقط ما خططنا 
له اأيًا كانت الظروف. وبهذا املفهوم، ينبغي اأال ننظر اإىل الت�سميم والتنفيذ كخطوتني متعاقبتني منف�سلتني ولكن 
كن�ساطات متداخلة وتعتمد على بع�سها البع�س ومتتد طوال فرتة مبادرة احلوار. وهو ما ي�ستلزم بع�س املرونة يف 

املجاالت الثالثة االأ�سا�سية مع تقدم العملية:

�سرورة التخلي عن الفكرة التي ت�ستوجب "تنفيذ االأمر على نحو �سحيح من اأول مرة" 	•

الت�سميم

التنفيذ

�سكل وا�سح...
ل بوا�سطة... ت�سكَّ
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اال�ستعداد الإعادة النظر يف االفرتا�سات التي بنيت عليها قرارات الت�سميم االأ�سلي يف �سوء املعلومات اجلديدة  	•
اأو الظروف التي طراأ عليها التغيري 

اال�ستعداد لتجربة نهج جديد، حتى يف �سياق ماألوف، اإذا مل ي�سفر النهج املاألوف عن النتائج املرجوة. 	•

فعاليات احلوار: خلق حّيز اآمن
كما �سبق اأن ناق�سنا يف اجلزء االأول، ت�ستحوذ البيئة التي متنح امل�ساركني يف احلوار �سعورًا بالراحة يف التحدث 
واالإن�سات بحرية على اأهمية كبرية كاأحد عوامل اإ�سهام عملية احلوار يف التغيري. وي�سعر االأ�سخا�س "باالأمان" 
الف�سل  يف  مناق�سته  �سبقت  الذي  الر�سا  ملثلث  الثالثة  االأبعاد  كل  يف  بارتياح  ي�سعرون  عندما  النحو  هذا  على 
2.3: فهم ي�سعرون باالحرتام والتقدير؛ وي�سعرون باأنهم مقبلون على "حمادثات ذات اأهمية"؛ ويدركون العملية 
الة جزءًا مهمًا من توفري احليز االآمن، لكنها ال تكفي مبفردها. ومن  ويثقون بها. وقد تكون اأعمال التي�سري الفعرّ
املمكن لالأجواء املادية التي حتيط بعملية احلوار وجودة امل�ساندة اللوج�ستية اأن ي�ساعدا على حتديد مدى �سعور 
االأ�سخا�س باالرتياح والرتحيب واال�سرتخاء، يف حني ميكن للقواعد االأ�سا�سية الوا�سحة اأن تزودهم ب�سعور من 

الثقة فيما ميكنهم توقعه من العملية.

التجهيزات/ اللوج�ستيات  
ميكن اأي�سًا للدعم اللوج�ستي الذي يقدم يف الوقت املنا�سب ويحظى باإدارة جيدة اأن ي�ساعد بدوره على خلق بيئة 
موؤاتية للحوار. ويف معظم عمليات احلوار، ي�سعر على االأقل بع�س امل�ساركني بال�سك وعدم الثقة، وي�سككون يف دوافع 
اجلهات الداعية اإىل احلوار متهمني اإياها بالعمل على تنفيذ "اأجندات خفية". كما اأن وجود اإ�سرتاتيجية لوج�ستية 

�سلبة، تنفذ قبل اجتماعات احلوار وخاللها ميكن اأن ي�ساعد على تبديد هذه املخاوف. ويت�سمن هذا ما يلي:143

قبل الجتماع
املنوطة  املهام  من  املتابعة  مكاملات  واإجراء  الدعوة  توجيه  يكون  وقد  احلوار.  اإىل  الدعوة  عملية  م�ساندة  	•

باجلهات الداعية اإىل احلوار، لكن ميكن لفريق اللوج�ستيات امل�ساعدة من خالل
التاأكد من تلقي كل م�سارك من امل�ساركني للدعوة، واأجندة االجتماع ومواد للمطالعة قبل االجتماع  °

التاأكد من اإجراء مكاملات متابعة لكل م�سارك حتى ي�سعر ب�سدق الدعوة  °
االجتماع ملكان  املوا�سالت  و�سائل  توفري  	•

منهم. املتوقع  ب�ساأن  التف�سيلية  التعليمات  وتوجيه  االجتماع  الفندق/مكان  بطاقم  م�سبقًا  االلتقاء  	•
واملرتجمون  الكتبة  اأو  والن�ساخون  ال�سكرتارية  ذلك  يف  )مبا  واللوج�ستيات  الدعم  فريق  اأدوار  حتديد  	•

و�سانعو االأفالم وامل�سجلون(
االجتماع مكان  اإىل  الب�سرية  ال�سمعية  واملعدات  االآيل  احلا�سب  واأجهزة  العمل  حلقة  مواد  ا�سطحاب  	•

امل�ساركني. تقييم  مناذج  اإعداد  	•

اأثناء الجتماع
تطراأ اأن  ميكن  م�سكلة  اأي  حل  ميكنها  التي  اجلهة  اأو  بال�سخ�س  امل�ساركني  معرفة  من  التاأكد  	•

الطوارئ حاالت  مع  للتعامل  املكان  يف  العامل  بالفريق  االلتقاء  	•
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يوميًا ال�سعوبات  اأو  اجليدة  املمار�سات  مراجعة  	•
امل�ساركني حاجة  ح�سب  العمل  حلقة  خمرجات  توفري  	•
اللغوية احلواجز  لتجاوز  ال�سفويني  املرتجمني  توفري  	•

املجموعة احتياجات  لتلبية  التواجد  	•
اخلدمة. لتقدمي  با�ستعداد  التمتع  	•

مكان الجتماع
غالبًا ما يكون املكان الذي تعقد فيه اجتماعات احلوار عاماًل مهمًا يف منح املجموعة �سعورًا باالأمان، بعيدًا عن 
ي�ستمل  والتفكري. وقد  والتاأمل  املفتوح  للحوار  بيئة مواتية  اأي�سًا يف خلق  اأهمية  املادي. ولذلك  االأمن  اأ�سا�سيات 
اختيار مكان لالجتماع مبا يحقق هذا االأثر املرجو على عدة اعتبارات. ويبني اجلدول 2.4.1 بع�س االعتبارات 

ال�سائعة مع بع�س احلاالت كاأمثلة.

اجلدول 2.4.1 اإعتبارات مكان الجتماع

مثال احلالةاإعتبارات مكان الجتماع

احليادية

كان مقررًا للحوار بني االأطراف الكونغولية اأن يعقد يف جنوب اأفريقيا وكان املتمردون ي�ساندون هذا 
اخليار، لكن احلكومة كانت تعار�س هذا املكان ب�سدة لعالقات جنوب اأفريقيا الوثيقة حينئذ مع رواندا 

التي كانت ت�ساند قوات املتمردين. وكان عقد املوؤمتر يف جنوب اأفريقيا �سيخل مبتطلبات االنعقاد يف بيئة 
حمايدة. لذا فقد مت تغيري املكان اإىل اأدي�س اأبابا.144

اأجواء موؤاتية للحوار

)1( "كان املكان الذي وقع عليه االختيار لوقائع اأعمال "�سيناريو مونت فلور املدين" يف جنوب اأفريقيا 
عبارة عن مركز موؤمترات �سغري ميتاز ببعده وهدوئه، وتوفر االإ�ساءة الطبيعية به باالإ�سافة اإىل جمال 

البيئة البية املحيطة ووجود م�سارات للم�سي وو�سائل للرتفيه، ومل تكن الغرف حتتوي على اأجهزة تلفاز، 
وكان الطعام جيدًا واملكان رائعًا للتجمع يف االأم�سيات".145 

)2( يف احلوار بني االأطراف الكونغولية، "افتتح ]االجتماع[ الثاين يف منتجع �سن �سيتي بجنوب اأفريقيا 
...ويف بداية املحادثات، ُنقل امل�ساركون من الفنادق. وكان املوقع اجلديد عبارة عن قرية من اخليام 

امل�سنوعة من القما�س االأبي�س تنف�سل عن منطقة الرتفيه باملنتجع. و�ساعد هذا املوقع اجلديد يف تركيز 
امل�ساركني اأكرث على الق�سايا املطروحة". 146 

الأهمية الرمزية 
للموقع

)1( يف موريتانيا، "كانت املواقع املختلفة حللقات العمل اإ�سرتاتيجية للغاية حيث اأنها كانت متثل العديد 
من امل�سالح اجلغرافية اأو االقت�سادية واالجتماعية والثقافية. 

وقد �ساعد ذلك على تنمية ملكية امل�سروع يف جميع اأنحاء البالد وو�سع املناق�سات يف �سياقها". 147
)2( فيما يتعلق باحلوار حول العملية الد�ستورية يف النيبال، "مل تكن االجتماعات ُتعقد فقط يف فنادق 

اخلم�س جنوم بالعا�سمة كامتاندو والوادي املحيط بها، بل اأي�سًا يف بانكي )يف ال�سرق(، جابا )يف 
الغرب( و�سيتوان )يف اجلنوب(". 148

البنية الأ�سا�سية 
للخدمات اللوج�ستية 

والأمن

يف حالة �سان ماتيو اإك�ستاتان، "جرت عمليات املفاو�سات يف مدينة ويويتينانغو، املدينة الرئي�سية يف 
املقاطعة. وقد اختريت املدينة لكونها اأعتبت موقعا حمايدا والحتوائها على اأف�سل الظروف اللوج�ستية 

والبنية االأ�سا�سية الالزمة لتقدم العملية.
باالإ�سافة اإىل ذلك، تطلب االأمر مكانًا يوفر احليادية ال�سيا�سية واالأيديولوجية ليكفل اأمن و�سالمة 

امل�ساركني."149 
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القواعد الأ�سا�سية
ي�ساعد  اأن  االأ�سا�سية هيكاًل ميكن  القواعد  وتوفر  العدالة.  االأمن وحتقيق  توفري  اإىل  االأ�سا�سية  القواعد  تهدف 
يف خف�س م�ستوى القلق وبناء الثقة يف عملية احلوار. وقد تكون مبثابة تعبري مهم عن املبادئ االأ�سا�سية كما قد 
ر متامًا اأو اأكرث منه عن  ت�ساعد على تر�سيخ عادات التفاعل احلواري. اأحيانًا يكون هيكل الفعالية م�سوؤواًل كاملُِي�سِّ

خلق بيئة موؤاتية للحوار. 

وميكن و�سع واإنتاج املقرتح االأويل للقواعد االأ�سا�سية خالل مرحلة الت�سميم، ولكن ذلك يحتاج يف العديد من 
احلاالت اإىل بع�س املناق�سة والقبول من امل�ساركني؛ �سواء يف اجلل�سة االفتتاحية، اأو اأثناء اجلل�سات التدريبية اأو 
التوجيهية اإذا كانت جزءًا من عملية الت�سميم. وبح�سب ال�سياق، فاإنه ميكن للقواعد االأ�سا�سية اأن توفر اإر�سادات 

مفيدة يف العديد من املجاالت املختلفة.

الإر�سادات ال�سلوكية
يف اأي �سياق، يعد و�سع القواعد االأ�سا�سية التي تن�س على كيفية ت�سرف امل�ساركني يف احلوار خطوة مهمة لتوفري 
"حيز اآمن" مينح االأ�سخا�س �سعورًا باالرتياح ويجعل م�ساركتهم يف العملية م�ساركة كاملة. ووفقًا لهال �سوندرز يف 
كتاب عملية �سالم عامة، "يحتاج امل�ساركون ملعرفة ما يتوقع منهم وما قد يتوقعونه من االآخرين كاأ�سا�س لتحديد 
رغبتهم يف امل�ساركة".151 ويقرتح �سياغة هذه القواعد االأ�سا�سية واحل�سول على موافقة االأ�سخا�س عليها كل على 
حدة قبل بدء احلوار. وميكن للحديث مع امل�ساركني املحتملني عن القواعد االأ�سا�سية اأن ي�ساعد اجلهات الداعية 
اإىل احلوار يف حتديد ما اإذا كان مبقدورهم امل�ساركة بفاعلية اأم ال. بعد ذلك، عندما يلتقي اأع�ساء املجموعة 
الأول مرة، ين�سح �سوندرز باأن يناق�سوا القواعد االأ�سا�سية ويوافقوا عليها معًا، رمبا حتى مع �سياغتها يف �سورة 
"ميثاق" اأو "عهد" مكتوب ملزيد من التاأكيد على اأهميتها. وتعر�س املنطقة املظللة يف ال�سفحة التالية منوذجًا 

الأحد عهود اأو مواثيق االإر�سادات ال�سلوكية امل�ستخدمة لعملية "حوار م�ستدام".

اأما  ال�سراع عميق اجلذور.  امل�ستدام" ملواجهة مواقف  "احلوار  �سوندرز حتديدًا على عملية  وتركز اقرتاحات 
اأخرى يف مواقف خمتلفة ف�سوف يعملون مع امل�ساركني يف احلوار لو�سع  املمار�سون الذين ي�ستخدمون عمليات 
قواعد اأ�سا�سية منا�سبة لهذا ال�سياق. وال �سك اأن ذلك ميكن اأن ي�سكل حلظة افتتاحية بالغة االأهمية حتدد طبيعة 

املحادثات الالحقة.
وفيما يلي بع�س القواعد االأ�سا�سية االأخرى املحتملة واملتعلقة بال�سلوك:152

املواعيد ومراعاة  باحل�سور  التزم  	•

مثال احلالةاإعتبارات مكان الجتماع

�سهولة و�سول امل�ساركني

ماتيو  �سان  من  بعيدة  م�سافة  على  وجودها  كان  فقد  امل�ساوئ.  بع�س  ويويتينانغو  اختيار  �ساَب  "لقد 
اإك�ستاتان مع عدم وجود و�سائل متي�سرة للو�سول اإليها ي�سيف مزيدًا من التكلفة والوقت.

وبوجه عام، ورغم اأن اجلل�سات مل تدم �سوى يومني، فقد ا�سطر امل�ساركون اإىل فقدان اأربعة اأيام من 
عملهم و وقتهم ال�سخ�سي كل 15 يومًا - وهو ما �سكل عبئًا اقت�ساديًا على العديد من امل�ساركني".

)تكملة(
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ي�ُقال  ما  على  فعلك  ولردود  االآخرون  يقوله  ملا  انتبه  	•
حتدث عن نف�سك  •

وحمددة موجزة  م�ساركتك  اجعل  	•
جتنب تقدمي الن�سائح اأو ت�سحيح املفاهيم لبع�سكما  	•

البع�س اأو حماولة م�ساعدة االآخرين

الإر�سادات الإجرائية 
ب�ساأن  ال��ب��داي��ة  منذ  ال��و���س��وح  م��ن  ق��در  ب��اأك��ب  التحلي  اإن 
القواعد التي �ستحكم اجلوانب الرئي�سية لعملية احلوار ميثل 
اإحدى طرق منح امل�ساركني الثقة. وفيما يلي بع�س املجاالت 

االإجرائية التي قد حتظى فيها هذه االإر�سادات باالأهمية.

اإر�سادات حول لعب اأدوار حمددة )انظر "عر�س  	•
عام لالأدوار" يف الف�سل 2.3(. ي�ساعد حتديد االأدوار 
املقرر اأن يلعبها االأفراد واملوؤ�س�سات املختلفة واإبالغها 
يف  العمل  على  يوافقون  التي  احلدود  و�سع  على  لهما 
اإطارها مع تقدم العملية. ويحظى الو�سوح وال�سفافية 

يف هذا ال�ساأن باأهمية للم�ساركني.
هذه  ت�ساعد  قد  امل�ساركني.  لإدارة  اإر�سادات  	•
اختيار  معايري  اإك�ساب  يف  بب�ساطة  االإر�سادات 
و�سفافية.  و�سوحًا  ذاتها  االختيار  وعملية  امل�ساركني 
وباالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن لهذه االإر�سادات اأن تعالج 
احلاكمة  كالقواعد  تظهر،  قد  التي  امل�ساركة  ق�سايا 
الختيار و�سم امل�ساركني اجلدد، اأو بدالء ملن مل يت�سنى 

لهم ح�سور كل الفعاليات من امل�ساركني. 

اأر�سادات لأدارة املعلومات / الت�سالت
ملنظمي  ميكن  احلوار.  عملية  حول  معلومات  	•
باالرتياح  امل�ساركني  اإ�سعار  يف  االإ�سهام  احلوار  عملية 
امل�ساركني  اإخطار  طريقة  بتو�سيح  البدء  خالل  من 
بامل�ستجدات مثل التغيريات اأو التطورات التي قد تطراأ 
على العملية، اأو تنظيم جداول الفعاليات اأو تعديل تلك 

اجلداول.
نعرتف  اأن  املهم  من  الوثائق.  م�سودات  اإعداد  	•

بالقوة الكامنة يف اإنتاج الوثائق املنبثقة عن عملية احلوار اأو التي متثلها - قوة اإر�ساء الق�سة "الر�سمية" 
وبلورة ر�سالة جمموعة احلوار. ويف العديد من احلاالت، مثل حاالت التناف�س اأو ال�سراع بني امل�ساركني اأو 

القواعد الأ�سا�سية لإقامة حوار م�ستدام
امل�ساركون  ُيلزم  العمل،  هذا  الأهمية  نظرًا  	•

اأنف�سهم باالجتماع ب�سكل دوري على مدار عدة 
اأ�سهر.

يعك�سون  فهم  فح�سب.  اأنف�سهم  ميثلون  امل�ساركون  	•
اآراًء يف جمتمعاتهم، ولكنهم يف جل�سات احلوار 
هذه ال ميثلون اأي منظمات اأو جمموعات ب�سكل 

ر�سمي.
الزمنية  القيود  امل�ساركون  يراعي  �سوف  	•

املفرو�سة على االإدالء ببياناتهم الإتاحة فر�سة 
اإقامة حوار حقيقي.

القلب  من  بحرية  امل�ساركون  يتحدث  �سوف  	•
وكذلك من منطلق العقل.

ح�ساري،  ب�سكل  امل�ساركون  يتفاعل  �سوف  	•
وين�ستون بحما�س واهتمام واحرتام لبع�سهم 

البع�س، دون مقاطعة لي�سمحوا لكل م�سارك 
بعر�س اأفكاره ب�سكل وا�سح وكامل.

عن  للتحدث  �سيحتاجون  امل�ساركني  الأن  نظرًا  	•
امل�ساعر والعالقات الكامنة خلف امل�سكالت 

املحددة التي توؤرقهم، ف�سوف يعبون عن 
م�ساعرهم وين�ستون لبع�سهم البع�س باحرتام 

متبادل. و�سوف يحاول امل�ساركون التعلم من 
جتارب االآخرين.

مبا�سر  ب�سكل  االإجابة  امل�ساركون  يحاول  �سوف  	•
وواف قدر االإمكان عن كل ما يثار من 

اأفكار وما يطرح من اأ�سئلة. و�سوف يبذل 
كل منهم جهدًا حقيقيًا لو�سع نف�سه مكان 

االآخرين والتحدث بح�سا�سية عن اآراء االآخرين 
وم�ساعرهم.

ين�ست  �سوف  جدي،  ب�سكل  العمل  لتي�سري  	•
امل�ساركون بانتباه اإىل املو�سوعات واالأ�سئلة 

املطروحة من جانب رئي�س اجلل�سة ويحاولون 
االلتزام بها.

احلوار  يف  امل�ساركني  اأقوال  من  االقتبا�س  يتم  لن  	•
خارج قاعة االجتماعات.

يف  جرى  مبا  علنًا  بالت�سريح  الأحد  ُي�سمح  لن  	•
املناق�سات اجلوهرية التي الزمت احلوار اإال اإذا 

وافق اجلميع على ذلك.
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

 من قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 238(.
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اإذا كان الهدف هو الو�سول اإىل اتفاق ما، فاإن اإر�ساء قواعد اأ�سا�سية وا�سحة ب�ساأن طريقة اإجناز هذه املهمة 
ميكن اأن ميثل جزءًا اأ�سا�سيًا من �سمان م�ساركة االأ�سخا�س م�ساركة كاملة وواثقة.

يف  مهمًا  دورًا  تلعب  اأن  االإخبارية  االإعالم  لو�سائل  ميكن  الإخبارية.  الإعالم  و�سائل  مع  التعامل  	•
م�ساعدة احلوار على اإحداث االأثر املرجو، وذلك من خالل امل�ساركة يف العملية ون�سر معلومات عنها. ويف 
الوقت ذاته، ميكن لطريقة ات�سال امل�ساركني بو�سائل االإعالم اإما اأن تدفع العملية واإما اأن تقو�سها. وميكن 
يف  االأ�سخا�س  فيها  يرغب  بيئة  خللق  اأهميته  يف  حا�سمًا  �سيئًا  يكون  اأن  االأمر  لهذا  اأ�سا�سية  قواعد  لو�سع 
على  اإعالمية  تغطية  وجود  اآمن  يتطلب خلق حيز  فقد  وال�سياق،  احلوار  وبح�سب طبيعة  بحرية.  التحدث 
قدر كبري من ال�سفافية، اأو يتطلب اأن تكون اإحدى اجلل�سات اخلا�سة �سريًة متامًا وال يتم تغطيتها اإعالميًا، 
اإ�سرتاتيجيات  باعتبارها  التالية  االإ�سرتاتيجيات  املمار�سون  االأمرين. وقد حدد  �سيئًا بني هذين  اأو يتطلب 

ممكنة للتعامل مع و�سائل االإعالم، ح�سب االأجواء التي يجرى فيها احلوار. 

اإ�سراك و�سائل االإعالم، لي�س كمراقبني للحوار، ولكن كم�ساركني فيه.   °
عدم ال�سماح لو�سائل االإعالم بنقل الفعاليات قبل اتفاق امل�ساركني على ما �سيقولونه، ثم تعيني متحدث   °

ر�سمي يتفق عليه اجلميع. 
جتنب حتدث االأ�سخا�س كل على حدة لو�سائل االإعالم )انظر "االإر�سادات ال�سلوكية" اأعاله(.   °

تقدمي املعلومات لو�سائل االإعالم ولكن مع توفري االأمن للم�ساركني.   °
عدم االكتفاء بعقد اجتماعات فنية خا�سة ولكن اأي�سًا عقد اجتماعات عامة مفتوحة تدعى اإليها و�سائل   °

االإعالم. 
التي  االأدوار  واقع  ولي�س من  االأفراد،  املو�سوعات من وجهة نظر  تتناول  االإعالم بحيث  اإدارة و�سائل   °

يلعبونها.

اإر�سادات جوهرية
يف كثري من االأحيان وخا�سة عند وجود انق�سام عميق بني االأ�سخا�س، ميثل و�سع حدود للمو�سوع الذي �ستتناوله 

عملية احلوار جزءًا اأ�سا�سيًا ل�سعور االأ�سخا�س احلا�سرين باالرتياح الكايف للم�ساركة. 
العنف  يتناول  حلوار  ال�سباب  بدعوة  احلوار  اإىل  الداعية  اجلهات  تقم  مل  الزمبابوي،  ال�سباب  حوار  يف  	•

ال�سيا�سي بل دعتهم ملناق�سة الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك، مثل فريو�س ومر�س االإيدز والبطالة.153
الأول  اآمنة"  انطالق  "نقطة  هي  لالألفية"  االإمنائية  "االأهداف  اأن  احلوار  منظمو  اعتب  موريتانيا،  يف  	•

جتربة حوار يف اأجواء ا�ستقرار �سيا�سي "ه�س".154
اأجندة  �سياغة  يف  متثلت  اأهدافهم  اأن  االأحزاب"على  متعدد  "احلوار  يف  امل�ساركون  وافق  غواتيماال،  يف  	•
وطنية من �ساأنها اأن حتدد "ما" االأهداف و"ملاذا" وال حتدد "كيف" ميكن تنفيذها. "فالكيفية تبقى اأمرًا 
خا�سًا لكل حزب، مبا يتما�سى مع اأفكاره ووجهات نظره. وقد �ساعد هذا النهج على و�سول االأحزاب لتوافق 

االآراء مع احلفاظ على اأ�سا�س للمناف�سة."155
اأما مع عمليات "احلوار امل�ستدام" التي تعالج �سراعات عميقة اجلذور، فريى هال �سوندرز اأن "االأجندة  	•
والعالقات  وامل�ساعر  امل�ساركون ملناق�ستها  التي يحتاج  امل�سكالت املحددة  �سوف حتتوي دائمًا على بندين: 

التي ت�سببت يف تلك امل�سكالت".156
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 التي�سري 
رين. ففي كثري من االأحيان ميكن ل�سخ�س خبري يحظى  رًا حمرتفًا اأو فريق ُمي�سِّ ال تتطلب كل عمليات احلوار ُمي�سِّ
باالحرتام تنفيذ املهمة بفعالية وقد ي�سبح خيارًا اأف�سل لعدة اأ�سباب. ومن املمكن اأن يكون مثل هذا ال�سخ�س 
يف  دورًا  اأي�سًا  منحاز" يلعب  "غري  خارجي  �سخ�س  اأو   - احلوار  جمموعة  �سمن  يبز  قائد  الداخل" -  "من 
الدعوة اإىل احلوار. وقد عملت املنظمات الدولية، كتلك الراعية لهذا الدليل و�سركائها، مبا يف ذلك مركز كارتر 
ر ثالث وغري منحاز يف عمليات احلوار يف خمتلف  واإنرتبي�س ومعهد احلوار امل�ستدام، ومازالت تعمل كطرف ُمي�سِّ

اأنحاء العامل.

الكني�سة  عملت  الالتينية،  اأمريكا  بلدان  من  العديد  ويف 
الكاثوليكية اأو اأ�سخا�س بارزون يتمتعون مب�سداقية واحرتام 
وميكن  الوطني.  احل���وار  عمليات  يف  رين  كُمي�سِّ وا�سعني 
وهو  للعملية،  احليادية  من  جوًا  توفر  اأن  الثالثة  لالأطراف 
ما ي�ساعد على تبديد ال�سكوك حول وجود تالعب وارجتال. 
االأط���راف  فيها  تت�سم  ال��ت��ي  ال�سياقات  يف  خ��ا���س  وب��وج��ه 
باال�ستقطاب اأو التجزوؤ، قد ت�ساعد م�ساركة الطرف الثالث 
يتم  مل  اإذا  التي،  امل�ساعر  ا�ستيعاب  اأو  االلتزام  حفز  على 

ا�ستيعابها، �ستتناقلها اأطراف اخل�سومة. 

وبغ�س النظر عن اجلهة التي تتوىل م�سوؤولية التي�سري، فاإن 
"حيز اآمن" يتيح للم�ساركني يف  هدف تلك اجلهة هو خلق 
احلوار �سعورًا بالثقة يف العملية مما يدفعهم للحديث بانفتاح. 
"ال�سارم"،  التي�سري  اأن  املمار�سني  من  اخل��باء  ويالحظ 
ب�ساأن  اأحادية  ق��رارات  باتخاذ  رون  املُي�سِّ فيه  "يقوم  الذي 
اأو  االت�سال،  اأمن��اط  يف  التحكم  اأو  واالأج��ن��دة،  امل�ساركني 
و�سع قواعد اأ�سا�سية �سارمة، اأو تنفيذ ممار�سات حمكمة"، 
اأن يحظى بقبول �سلبي من امل�ساركني وقد يقلل من  يحتمل 
مت  التي  لالتفاقات  م�ستقل  نحو  على  متابعتهم  احتماالت 
التي�سري  فاإن  اأدن��ى،  وكحد  العملية.157  اأثناء  اإليها  التو�سل 
اجليد ي�ستمل على االلتزام باملبادئ االأ�سا�سية للحوار، على 
النحو الوارد يف النهج القائم على احلوار. اإذ اإن اإن�ساء هيكل 
ذي اإر�سادات وا�سحة ميكن اأي�سًا اأن ي�سكل اأهمية يف اإيجاد 
احليز االآمن واحلفاظ عليه، كما �سبق ذكره. وباالإ�سافة اإىل 
التي�سري  يتطلب  ذلك، 
احلوار  لعملية  ال  الفعرّ
ال��ت��م��ت��ع مب���ه���ارات يف 

العديد من االأدوار.

جتربة ل�سعف يف اأعمال التي�سري
رون االإقليميون للتدريب الكايف الالزم  يفتقر املُي�سِّ

ال. كما  الأداء املهام املوكلة اإليهم على نحو فعرّ
يفتقرون ملهارات التي�سري االأ�سا�سية من قبيل حتديد 

الق�سايا، واإعادة �سياغتها وتلخي�سها وت�سجيلها. 
وكانت مناق�سات امل�ساركني يف كثري من االأحيان 

ترتكز على االحتياجات الفورية وق�سرية االأمد بداًل 
رين  من التحلي بروؤية طويلة االأمد. ومل يقم املُي�سِّ

بالفح�س الكايف للتناق�سات، واملع�سالت، والعديد 
من النقاط املهمة التي اكت�سف امل�ساركون اأنها غري 
وثيقة ال�سلة نتيجة لعدم وجود املتابعة. كما واجه 

رون �سعوبات يف تخزين وت�سجيل النتائج  املُي�سِّ
ودمج جميع الطلبات يف وثيقة واحدة نهائية. ومل 

تعك�س الوثيقة النهائية املناق�سات التي دارت اأثناء 
اجلل�سات وال الطلبات واالحتياجات املحددة لكل 

منطقة. اإجمااًل للقول، اأدى عدم كفاية اأعمال 
التي�سري اإىل تقوي�س املناق�سات املتعمقة ب�ساأن 

الق�سايا االأ�سا�سية والتاأثري على جودة املخرجات".
جتربة لقوة اأعمال التي�سري...

و�سانغوينيتي  بيتانكور،  قام  بامبيتو،  "يف 
]بلي�ساريو بيتانكور، الرئي�س ال�سابق لكولومبيا، 

وخوليو ماريا �سانغوينيتي، الرئي�س ال�سابق 
رين بتقدمي ما يلزم ليكفلوا جناح  الأوروغواي[ كُمي�سِّ

العملية. وقد قال اأحد امل�ساركني، "اإذا كان من 
الالزم تقدمي كوب من املاء، اأو اجللو�س مع �سخ�س 

تخلف عن املناق�سة، اأو كتابة بحث ب�سيط" فاإنهم 
يقومون بذلك. ومل يكن اأي من ذلك خمططًا له اأو 
حمددًا �سلفًا. كانت االإ�سرتاتيجية تهدف بب�ساطة 

اإىل اإبقاء تركيز احل�سور على "�سيا�سة الدولة"، اأي 
على عدد قليل من املو�سوعات االأ�سا�سية التي ميكن 

معاجلتها بعيدًا عن اخلالفات ال�سيا�سية". 
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

 من قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 238(. انظر نهج احلوار يف الف�سل 2.1.   
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ر و�سماته الأدوار الأ�سا�سية للُمي�سِّ
ري احلوار"( ال�ست�سافة: خلق احليز، وت�سكيله والقيام عليه )انظر املنطقة املظللة يف "اإر�سادات ملُي�سِّ

منذجة ال�ستف�سارات: "القيادة من خالل الف�سول" - طرح اأ�سئلة تظهر االحرتام لوجهات النظر املختلفة 
تخ�ساه  الذي  "ما  مثل  للمجموعة،  امل�سرتكة  االإن�سانية  اجلوانب  ظهور  على  وت�ساعد  الإحداها،  االنحياز  دون 

يخ�سى  االآخر؟" و"مَم  الطرف  بطريقة  االأم��ور  �سارت  اإذا 
الطرف االآخر يف راأيك اإذا �سارت االأمور بطريقتك؟".158 

اإعادة ال�سياغة: اال�ستماع اإىل ما يقال والتعقيب عليه، 
لتعزيز الفهم وت�سجيع التفكري 

نقاط  وتو�سيح  حتقيقه؛  مت  عما  ملحة  تقدمي  التلخي�ض: 
االتفاق واالختالف 

وثيقة  مل�ساندة ذاكرة املجموعة -  �سبل  اإيجاد  الت�سجيل: 
مرئي  ت�سوير  الر�سومي،  الت�سجيل  حالة  يف  اأو،  مكتوبة 

للعملية باأكملها، مع تقدم فعالياتها.

قائمة  �سوندرز  ه��ال  يقدم  عامة،  �سالم  عملية  كتاب  يف 
ي�سطلع  من  بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  االأ�سا�سية  بال�سمات 
يف   - اجلل�سة"  "رئي�س  ا�سم  عليه  ويطلق   - ال���دور  بهذا 

احلوارات التي تتناول ال�سراعات عميقة اجلذور:

يتاأذى  ملاذا   - للم�سكالت  االإن�ساين  للبعد  احل�سا�سية  	•
كب�سر،  حقًا  امل�ساركون  يحتاجه  الذي  وما  النا�س، 
 - املعروف  الغ�سب  االأ�سخا�س  يغ�سب  قد  وملاذا 
امل�ستوى،  بامل�ساركني عند هذا  االرتباط  على  والقدرة 
يتلقون  متدربني  باعتبارهم  معهم  التعامل  ولي�س 

االإر�سادات
بني  اخلالف  ت�سوية  من  العام  بالغر�س  االلتزام  	•

املجموعات التي يوجد فيما بينها مظامل حقيقية
على  وااللتزام  احلقيقي  االهتمام  اإبداء  على  القدرة  	•

امل�ستوى االإن�ساين
بها  يتغري  اأن  ميكن  التي  لل�سرعة  الواقعية  التوقعات  	•

االأ�سخا�س
بع�س اخلبة العميقة بامل�سكالت ذات ال�سلة، والقدرة  	•
هذه  يف  عليها  لالعتماد  اخلبة  تلك  ا�ستح�سار  على 

املجموعة

ري احلوار  اإر�سادات ملُي�سِّ
ا�ستمع و�ساهد. مبعنى اأن عليك اأال ت�ستمع ملا 

يقوله االآخرون فح�سب، واإمنا ينبغي اأن ت�ساهد ما 
يفعلونه وحتاول اأن ت�سعر مبا يجري من حولك.

كن مرنًا. دع االأمور تت�سح وتتك�سف، وا�سمح 
بالنقا�س، ما دام بناءًا. 

كن متفائاًل؛ نحو نف�سك وفيما يتعلق باملجموعة. 
فاملجموعة تتمتع باإمكانيات هائلة، ولذا يجب اأن 

ت�سمح لها باملزيد من حرية احلركة، والتعبري عن 
اآرائها وجتاوز ما هو متوقع منها. 

امنح امل�ساركني يف احلوار الفر�سة ل�سياغة 
العملية وحم�سالتها ب�سكل اأف�سل.

انتبه اإىل اأن كل موقف هو حالة فريدة. فاأنت 
ال ت�ستطيع اأخذ خطة كو�سوفو وتطبيقها يف 

االأرجنتني. بل يجب اأن تعدل ت�سميماتك وفقًا 
للظروف.

تذرع بال�سب. وقاوم �سغط احل�سول على نتائج 
�سريعة، الأن عليك اأن ت�سمح لالأو�ساع باأن تاأخذ 

وقتها حتى ت�سبح مهياأة، حيث اإنك لن تتمكن من 
تهيئتها كما ت�ساء. 

كن منفتحًا وموؤيدًا للجوانب العاطفية وكل ما 
تتطلبه عملية احلوار، وال تخ�س من ال�سماح 

للعواطف بالدخول يف احلوار.
جتنب اإ�سدار اأي اآراء فنية اأو �سيا�سية؛ ودع ذلك 
للخباء. احليادية لي�ست جمرد اأ�سلوب للدخول 
يف احلوار، بل يجب اأن يتم احلفاظ عليها طوال 

فرتة احلوار. فاإذا مت احلفاظ عليها، ف�سوف تبث 
يف املجموعة م�ساعر الثقة بالنف�س واالحرتام.

التحلي باحلرفية واملهنية. وهذا لي�س �سيئًا ميكنك 
تعلمه بالكامل اأثناء اأدائك للمهمة؛ فمن الوا�سح 

اأنك �ستتعلم اأثناء قيامك بها، ولكنك حتتاج 
للخبة، على ال�سعيدين املحلي والدويل على حد 
�سواء. فاإذا كنت �ستوؤدي مثل هذه املهمة، فعليك 

اأن تطلب امل�ساعدة من االأ�سخا�س الذين قاموا بها 
من قبل واأن تكت�سب اخلبة الالزمة لذلك.

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 238(.
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نظرهم ووجهات  خباتهم  يف  امل�سرتكة  العنا�سر  ليعرفوا  االأ�سخا�س  م�ساعدة  على  القدرة  	•
امل�سرتكة املجموعات  من  جمموعة  كل  مييز  الذي  الثقايف  التفرد  مراعاة  	•

التقدم  من  املزيد  العملية  ملنح  �سلفًا،  عنها  املعب  االأفكار  على  ُتبنى  التي  االأجندات  ت�سميم  على  القدرة  	•
والعمق

التحيز العينني وعدم  الكاملة، وو�سع املق�سد ن�سب  روؤية ال�سورة  القدرة على  ال�سيا�سية -  العملية  ح�س  	•
اأفكارهم تنظيم  يف  امل�ساركني  م�ساعدة  على  القدرة  	•

خبة. ذي  وكمتخ�س�س  باالهتمام  جدير  ك�سخ�س  امل�ساركني  قبل  من  االحرتام  	•

الأدوار داخل فريق التي�سري
رين م�ساركني  ر - وهو ال�سخ�س الذي يقود فعاليات احلوار - امل�ساندة من ُمي�سِّ يف كثري من االأحيان، يتلقى املُي�سِّ

و/اأو غريهم ممن ي�سطلعون ببع�س االأدوار التالية:
االجتماعات يقود  الذي  ال�سخ�س  وهو   - اجلل�سة  ر/رئي�س  املُي�سِّ 	•

م�ست�سار عملية احلوار—وهو �سخ�س على دراية بق�سايا عملية احلوار واأدواتها املختلفة، وي�ستمل ذلك على  	•
اإح�سا�س قوي باملزايا والقيود اخلا�سة بكل منها

الثقافية  والق�سايا  امل�ساركني،  جمموعة  يف  العالقات  ديناميكيات  يعي  �سخ�س  وهو   - ال�سياق  م�ست�سار  	•
وال�سيا�سية، واخللفية التاريخية، والق�سايا امل�سابهة

االجتماعات. وقائع  ت�سجيل  يف  ماهر  �سخ�س  وهو   - امل�سجل  	•

عدم التحيز واحليادية
غالبا ما ُي�ستعان مبوؤ�س�سات خارجية لتقدمي خدمات التي�سري نظرًا الأن االأطراف امل�ساركة يف احلوار ترى اأن هذه 
املوؤ�س�سات تتمتع "باحليادية" اأو "عدم التحيز". وي�سري اثنان ممن ا�سطلعوا بهذا الدور اإىل اأنه كي تكون عمليات 

الة، ينبغي تو�سيح متطلباتها الدقيقة يف خمتلف ال�سياقات.  التي�سري فعرّ

ويفرق غوران فيجيك من املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بني احليادية والنزاهة. 

اعتقد اأنه من املفيد التفريق بني مفهومي "حيادية" و"عدم التحيز" 
ر. وقد ا�سُتخدم هذا التفريق يف بع�س بعثات ر�سد حقوق االإن�سان  املُي�سِّ
مثل بعثة االأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال. وقد مت تف�سري "احليادية" 
اعتب  امل�ساركة يف حني  االأطراف  مت�ساوية من كل  باعتبارها م�سافة 

ر  معنى "النزاهة": احلكم على كافة االأطراف بنف�س املعايري. على �سبيل املثال، �سي�سعب على ُمي�سِّ
ينتمي ملنظمة دولية اأو جماعة جمتمع مدين اأن يتحلى باحليادية عند انتهاك املبادئ االأ�سا�سية حلقوق 
التي يقيم بها احرتام  النزاهة يف الطريقة  اإبداء  اإنكارها، لكن �سيلزمه  اأو  اأو الدميقراطية  االإن�سان 
ر اأن يلزم احليادية يف بع�س  كل االأطراف امل�ساركة لهذه املبادئ. ويف احلقيقة، قد يتحتم على املُي�سِّ

املواقف والنزاهة يف البع�س االآخر.159

يحدد فران�سي�سكو دييز الذي يعمل ممار�سًا يف اأمريكا الالتينية ال�سعوبات التي تكتنف مفهوم احليادية "عدم 
ر. التحيز" ويقرتح م�سطلح "اإر�ساء كافة االأطراف" كطريقة بديلة ل�سياغة هذا اجلانب من عمل املُي�سِّ

اأنظر تعريف "اأدوار االأطراف 
الثالثة" ، الف�سل 2.3
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الأن  باحليادية  التحلي  بب�ساطة  ي�ستحيل  ثالثة يف عمليات احلوار،  اأطراف  اأو  رين  كُمي�سِّ نعمل  عندما 
عملنا با�سم برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يجعلنا نحمل ومنثل قيمًا ومبادئ معينة متيزنا كمنت�سبني 
رين من االأطراف  لالأمم املتحدة. لذا، فنحن ل�سنا حياديني. وعلى اجلانب االآخر، يقال اإنه ينبغي للُمي�سِّ
باالنحياز،  الو�سم  ولتجنب  اأي من اجلانبني.  والت�سرف بطريقة ال حتابي  بالنزاهة،  التحلي  الثالثة 
"م�سافة احلذر" بينه وبني خمتلف االأطراف. لكن ذلك يخلق �سعوبات  اأن يحافظ الفرد على  يجب 
جمة عند العمل و�سط مواقف نزاعية يعتمد جناح االأطراف الثالثة فيها على قدرتهم على بناء الثقة 
االأطراف  جترب  عندما  والدنو،  التقارب  خالل  من  اإال  الثقة  تبنى  وال  االأطراف.  كل  مع  وتر�سيخها 
نف�سل  الثالث. وهو ما يجعلنا  الطرف  اأن �سوتها م�سموع ومفهوم وم�سروع يف نظر  وت�سعر  التعاطف 
احلديث عن اأنف�سنا كاأ�سخا�س "ير�سون كافة االأطراف" بداًل من اأ�سخا�س يتمتعون "بالنزاهة"، الأن 
�سرعية  الإ�سفاء  الوقت ذاته،  االأطراف يف  والثقة مع كل  التقارب  تتاألف من خلق هذا  طريقة عملنا 
ومطلقة.  كاملة  ب�سفافية  والعمل  بهم،  عالقاتنا  على 
بالقيم  اأننا قدمنا من مكان حممل  لهم  يوؤكد  ما  وهو 
والتنمية  وال�سالم  بالدميقراطية  املرتبطة  واملبادئ 
بنزاهة  العمل  من  )بداًل  جميعًا  با�سمهم  نعمل  واأننا 
الثقة  لهم  نظهر  فنحن  منهم(.  اأيِّ  با�سم  لي�س  ولكن 
ر العمليات التي ت�ساعدهم على  ونحتاج لثقتهم كي ُني�سِّ

بناء حلول م�ستدامة.160

فعاليات احلوار: عر�ض عام خليارات العملية
كما ذكرنا يف الف�سل 2.3، الو�سع احلايل للميدان هو اأن العديد من خباء عملية احلوار يعرفون عملية واحدة 
العملية، قد ت�ستدعي بع�س وقائع احلوار عمليات لها �سمات خا�سة  ويعملون عليها. مع ذلك، وح�سب ت�سميم 
وخمتلفة، حتى �سمن مبادرة حوار واحدة. ومتثل القائمة التالية اقرتاحات لعدد من املجاالت التي قد تختلف 

فيها هذه ال�سمات. 

دور احلوار
الوعي زيادة  اال�ستك�ساف:  	•

ال�سراع مع  التعامل  العالقات:  اإقامة  	•
ال�سعبة القرارات  مع  التعامل  املداولة:  	•

بالكامل النظام  وتغيري  امل�سالح،  اأ�سحاب  من  العديد  التعاوين:  العمل  	•

امل�ساركون
امل�سلحة اأ�سحاب  جماعات  ممثلو  املحَددون،  القادة  امل�سلحة:  اأ�سحاب  	•

اجلمهور: نطاق وا�سع من املواطنني العاديني، يف الفعاليات العامة التي تكون الدعوة اإليها مفتوحة. 	•

للمزيد من الطالع
حول لعب دور "الطرف الثالث" يف مواقف النزاع، 

انظر ويليام يوري، "الطرف الثالث: ملاذا نتقاتل 
وكيف َنُحول دون ذلك )نيويورك: بينجوين بوك�س، 

 2000(؛ و
 .<http://www.thirdside.org>
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النطاق
م�ساركًا  12  -  8 �سيق(:  نطاق  )على  �سغرية  جمموعة  	•

م�ساركًا  40  -  15 قيا�سي:  	•
م�سارك.  4000  -  40 كبرية:  جمموعة  	•

املكان
ر�سمي مقابل غري الر�سمي: االأماكن املوؤ�س�سية التي تتمتع ب�سلطة اتخاذ القرار والتي تكون االتفاقات  	•

املبمة معها ملزمة، مقابل االأماكن غري املوؤ�س�سية ذات االتفاقات غري امللزمة
انعقاده  مقابل  العلني،  للتمحي�س  واخلا�سعة  املعلنة  االأماكن  يف  احلوار  انعقاد  خا�سة:  مقابل  عامة  	•

لها. ال�سحافة  تناول  وعدم  بالفعالية  اجلمهور  معرفة  دون  املغلقة"،  االأبواب  "خلف 

الأجندة
منظمة: االجتماعات التقليدية ذات االإعدادات الكبرية امل�سبقة، والتي حتدد اأجندة واأهداف مرجوة   	•

قبل انطالقها
امل�سبق. التحديد  من  كبري  بقدر  حتظى  ال  واملح�سالت  الفعالية،  اأثناء  االأجندة  تنبثق  منبثقة:  	•

ملاذا ندر�ض خيارات عملية احلوار؟
يتمثل الغر�س من تقدمي عر�س عام للعديد من اخليارات املختلفة 
لعملية احلوار يف تو�سيع االإمكانات التي ميكن للممار�سني اأخذها 
يف احل�سبان عند العمل على حتقيق اأف�سل املح�سالت من مبادرة 
تدفقات  ب��داأت  االأخ��رية،  ال�سنوات  �سياق حم��دد. ويف  احل��وار يف 
اأعمال العديد من املمار�سني با�ستخدام طرق خمتلفة يف �سياقات 
هذا  عالمات  واإح��دى  للممار�سة.  جم��ااًل  لت�سكل  ترتاكم  متعددة 
املجال النا�سئ هي انت�سار اجلهود املبذولة لتقنني املعرفة اخلا�سة 
بالعملية. وتعد اأعمال التقنني هذه مبثابة تقدم ملمو�س الأنها ت�سكل 
نطاقًا وا�سعًا من خيارات العملية التي ميكن اأخذها يف احل�سبان، 

مبا يف ذلك العمليات التي ظهرت يف خمتلف اأنحاء العامل. 

ويعتب تقدمي معلومات مكثفة حول عمليات معينة خارج نطاق هذا 
الدليل، غري اأننا نو�سي ب�سدة اأن يدر�س املمار�سون عددًا متنوعًا 
ون�سلط  ماألوف.  ما هو  االعتماد فقط على  لتجنب  من اخليارات 
والتنظيم  الت�سنيف  اأعمال  من  بارزين  عملني  على  هنا  ال�سوء 
)انظر املنطقة املظللة( لعر�س مقدمة موجزة عن نطاق خيارات 

الذي  وال�سياق  الأهدافهم  وفقًا  منها،  االختيار  احلوار  ري  وُمي�سِّ احلوار  عملية  ت�سميم  لفرق  ميكن  التي  العمليات 
امللحق 2  االأن�سب لكل منها يف مبادرة احلوار. ويقدم  الدور  العمليات ح�سب  يعملون فيه. ويجمع اجلدول 2.4.2 
و�سفًا موجزًا لكل عملية، ومعلومات حول اأماكن ميكن للقراء من خاللها االطالع على و�سف مف�سل عب االإنرتنت.

للمزيد من الطالع
فيما يلي امل�سدران اللذان مت ا�ستقاء القائمة 

منهما: 
التي  املعروفة"،  والنقا�س  احلوار  "عمليات 
اأ�سدرها االئتالف الوطني للحوار والنقا�س 

واملتاحة على عنوان
<http://www.thataway.org>

وماريان بوجر، ماريان كنوث وكولني ماجرن، و�سع 
خطة للحوار: م�سروع بحث لعر�س اأدوات عملية 

احلوار وعمليات التغيري االجتماعي )جوهان�سبغ: 
بيونريز اأوف ت�سينج اأ�سو�سيت�س، 2006(، متاح 

على
<http://www.pioneersofchange.
net/research/dialogue>.

يوفر كال امل�سدرين حتلياًل مقارنًا للعمليات التي 
يعر�سها، مقدمًا اإر�سادات ب�ساأن العمليات ذات 

ال�سلة باالأهداف وال�سياقات املختلفة. 
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اجلدول 2.4.2   خيارات عملية احلوار

ال�ستك�ساف - ن�سر 
وزيادة الوعي

اإقامة العالقات - التعامل 
مع ال�سراع

املداولة - التعامل مع 
القرارات ال�سعبة

العمل التعاوين - العديد 
من اأ�سحاب امل�سلحة، 

وتغيري النظام بالكامل

	 املقهى العاملي•
	 مقهى املحادثات •
	 احليز املفتوح•
	 العمليات الدائرية•
	 عملية ليكغوتال•
	 م�سرح امل�سطهدين•

	 احلوار امل�ستدام•
	 احلوارات بني املجموعات•
	 الدميقراطية العميقة•
	 م�سروع املحادثات العامة•
	 مدر�سة ال�سالم •

االإ�سرائيلية الفل�سطينية
	 بحوث العمل القائمة على •

امل�ساركة 

	 لقاء القرن 21 املفتوح •
ملنظمة اأمريكا تتحدث

	 نهج اإ�سراك املواطنني •
القائم على اختيارات

	 جمال�س مداوالت املواطنني•
	 تكامل توافق االآراء•
	 دوائر الدرا�سة •
	 ا�ستطالع الراأي التداويل•
	 منتديات الق�سايا الوطنية•

	 التق�سي التقديري•
	 البحث امل�ستقبلي•
	 خمتب التغيري•
	 تخطيط ال�سيناريوهات•

عمليات احلوار واأدواتها
* يف �سياق هذا الدليل قد يكون من املفيد التمييز اأكرث بني عمليات احلوار واأدواتها.

العمليات منوذجًا لت�سميم العملية بالكامل. يف بع�س احلاالت، وقد يتطلب ت�سميم مبادرة احلوار  توفر  	•
بني  القائمة  االأن�سطة  ربط  ويتطلب غالبًا  فعاليات،  ي�ستمل على عدة  واحدة. ويف معظم احلاالت،  فعالية 

الفعاليات، كما هو مبني يف ال�سكل 2.3.4 يف نهاية الف�سل 2.3. 

اأدوات عملية احلوار هي االأ�ساليب امل�ستخدمة يف الفعاليات نف�سها. �سمن العملية الواحدة، وقد ت�ستخدم  	•
الفعاليات املختلفة اأدوات خمتلفة للعملية، ح�سب االأهداف املحددة لكل فعالية ودورها يف العملية باأ�سرها.

مبادرة احلوار  كانت  اإذا  ذاتها  ت�سبح عملية حوار يف حد  اأن  اأدوات عملية احلوار  اأداة من  لكل  عمليًا، ميكن 
اأنه يف  الفعاليات. ال �سك  نف�سها م�ستخدمة يف كل  االأداة  اأن  اأو  �سوى فعالية واحدة  بها  لي�س  م�سممة بطريقة 
الو�سع احلايل للمجال، يعمل العديد من خباء العمليات باأداة عملية حوار واحدة ومييلون لتطبيق هذه االأداة 
نوق�ست يف  التي  املعقدة  امل�سكالت  اإىل حل  ت�سعى  التي  مبادرات احلوار  اأن  العملية. غري  ت�سميم  وحدها عند 
الف�سل 2.1 حتتاج يف كثري من االأحيان اإىل انخراط امل�ساركني بطرق متعددة - فهم يحتاجون اإىل امل�ساركة يف 
اال�ستك�ساف وحتويل ال�سراع واتخاذ القرار والعمل اجلماعي. لذا يجب اأن يكون اأفراد فرق ت�سميم العمليات 
التاأكد من  لهم  �ستتيح  التي  االأهمية  ذات  االأ�سئلة  يطرحوا  اأن  ويجب  العمليات،  م�ستنريين خلبات  م�ستهلكني 

ويجمع  الفعاليات.  من  فعالية  كل  تنا�سب  حوار  اأدوات  ا�ستخدام 
هذا  با�ستخدام  و�سفها  اأوردن���ا  التي  العمليات   2.4.3 اجل��دول 

التمييز بني العملية واأدوات العملية.

1* امل�سادر االأخرى ال متيز بني العمليات واأدواتها. على �سبيل املثال، يطلق االئتالف الوطني للحوار والنقا�س الذي اأ�سرنا اإليه هنا م�سطلح "العمليات"، على كل �سيء، بينما يطلق تقرير و�سع 

خطة احلوار الذي اأ�سدره بيونريز اأوف ت�سينج عليها كلها م�سطلح "اأدوات العمليات". وعلى الرغم من احتمال وجود التبا�س اأو خلط، فاإننا نظن اأن التمييز بينهما مهم يف هذا الدليل فيما يتعلق 
باملقارنة التي نعقدها بني عمليات احلوار والفعاليات الفردية التي تتكون منها العملية.

فقط اإذا كان لديك مطرقة، ف�ستبدو كل 
م�سكلة كما لو كانت م�سمارًا.
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اجلدول 2.4.3 عمليات واأدوات احلوار واملداولة
عمليات واأدوات احلوار واملداولة

عملية احلوار واأداتهاعملية احلوار فقط
	 لقاء القرن 21 املفتوح ملنظمة اأمريكا تتحدث•
	 نهج اإ�سراك املواطنني القائم على اختيارات•
	 جمال�س مداوالت املواطنني•
	 موؤمتر توافق االآراء•
	 ا�ستطالع الراأي التداويل•
	 م�سروع املحادثات العامة•
	 دوائر الدرا�سة•
	 احلوار امل�ستدام•
	 البحث امل�ستقبلي•
	 بحوث العمل القائمة على امل�ساركة•

	 التق�سي التقديري•
	 احلوار بني املجموعات•
	 تكنولوجيا احليز املفتوح•
	 العمليات الدائرية•
	 املقهى العاملي•
	 مقهى املحادثات•
	 م�سرح امل�سطهدين•
	 حوار املتاجر•
	 رحالت التعلم•
	 االأدوات القائمة على االإنرتنت •
	 منتديات الق�سايا الوطنية—الدالئل االإر�سادية الدرا�سية •

التداولية

اأدوات عملية احلوار للمجموعات الكبرية
العمليات  م��ن  ع���ددًا  امل��م��ار���س��ون  ط��ور  االأخ���ري،  العقد  يف 
املبتكرة للعمل مع املجموعات الكبرية )من 40 �سخ�س اإىل 
تكنولوجيا  اأن  جند  املثال،  �سبيل  على  االأ�سخا�س(.  اآالف 
احليز املفتوح وموؤمترات قمة التق�سي التقديري وموؤمترات 
البحث امل�ستقبلي ولقاءات القرن 21 املفتوح ملنظمة )اأمريكا 
تتحدث(، كلها و�سائل منا�سبة للمجموعات الكبرية من بني 
العمليات �سالفة الذكر. وتوفر هذه االبتكارات طرقًا لتجاوز 
القيود التي تفر�سها عمليات احلوار االأكرث تقليدية، والتي 
اأو  املمثلني  من  �سغرية  جمموعات  على  امل�ساركة  تق�سر 
غري  نتائج  عن  القيود  هذه  ت�سفر  وقد  ال��ق��رارات.  متخذي 

مر�سية عندما تكون هناك حاجة الإ�سراك "النظام باأكمله" يف املحادثة. وغالبا ما ت�ستمل هذه العمليات على 
ا�ستخدام جمموعات �سغرية داخل املجموعات الكبرية، والقدر "ال�سحيح" من التنظيم، والتكنولوجيا مثال على 
اإليها يف  امل�سار  امل�سادر  وتوفر  املتخ�س�سة.  التي�سري  واأعمال  الال�سلكية،  واالت�ساالت  املحمول  الكمبيوتر  ذلك 

املنطقة املظللة هنا ا�ستعرا�سًا لهذه االأ�ساليب واملنطق الكامن وراء عمليات احلوار للمجموعات الكبرية.

رحلة احلوار
يبني الف�سل 1.4 الديناميكية الرئي�سية يف عمليات احلوار، والتي تخلق التغيري عب متكني امل�ساركني من تكوين 
ت�سور الأفكارهم وعمليات تفكريهم، وعن الكيفية التي ت�سكل من خاللها عمليات التفكري اإدراكهم للواقع. ومع 
م�ساركتهم لوجهات النظر اأو الق�س�س وا�ستماعهم لق�س�س ووجهات نظر االآخرين، "يخف من جمود �سورتهم 

للمزيد من الطالع 
للح�سول على مقدمة لعمليات املجموعات 

الكبرية، انظر 
مايكل اآر. مانينغ وغازي في�سل بن زقر، "الطرق 

والقيم واالفرتا�سات الكامنة وراء االإجراءات 
التدخلية اجلماعية الكبرية املق�سود بها 

تغيري نظم كاملة"، اإنرتنا�سيونال جورنال اأوف 
اأورجانيزي�سينال اأنالي�سز 3/4 )1996(؛ اأو 

باربرا بينيدكت بانكر وبيلي تي. األبان، االإجراءات 
التدخلية للمجموعات الكبرية )�سان فران�سي�سكو، 

كاليفورنيا: جو�سي - با�س، 1997(.
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اخلا�سة" بح�سب تعبري هال �سوندرز. وقد يبداأون يف "االهتمام باحلقائق 
التي كانوا يتجاهلونها ]وبينما[ يعدلون �سورهم عن الواقع، قد يبداأون يف 

روؤية �سلوكيات املا�سي ك�سلوكيات توؤتي بنتائج عك�سية".161 

يتناول هذا الق�سم درا�سة هذه الديناميكية مبزيد من التفا�سيل ويعالج بع�س 
التحديات والق�سايا العملية التي ينطوي عليها تطبيقها يف مبادرة احلوار، 
من خالل ت�سبيه ذلك جمازًا برحلة. وهذه ال�سورة للرحلة وخطواتها ت�سبه 

ت�ستخدمها  التي  للتعلم،  كولب  دورة 
اأي�سًا بوابة موارد عمليات احلوار بني 
لفهم  املتعددين  امل�سلحة  اأ�سحاب 

ديناميكية احلوار وتنظيم عملياته.

منها  تتاألف  التي  الفعاليات  لتخطيط  اأُطر  بل  لي�س هناك مناذج جامدة، 
عملية احلوار. وقد تركز اأي فعالية على حمطة واحدة يف الرحلة اأو قد ت�ساحب امل�ساركني خالل الرحلة باأكملها، 
وذلك بح�سب الت�سميم العام للعملية. وميكن اأن توفر هذه النماذج الو�سوح املطلوب ل�سمان ت�سميم كل فعالية 
ملهمة  عامًا  )1( عر�سًا  نقدم  الرحلة،  حمطات  من  حمطة  ولكل  االأك��ب.  العملية  �سمن  هدفها  حتقق  بحيث 
ر؛ )2( معاجلة ال�سعوبات اأو التحديات التي قد تظهر، ح�سب  املجموعة واالأهداف ذات ال�سلة اخلا�سة باملُي�سِّ

ال�سياق؛ و)3( تقدمي بع�س الن�سائح واالإ�سرتاتيجيات الجتياز هذه املحطة بنجاح.

ال�سكل 2.4.1 رحلة احلوار: جماز الرحلة

امل�سدر: اإعداد فيليب توما�س ل�سالح OAS/PROPAZ )1998(. الفنان: األفريدو بريغو�س، ال�سلفادور.

دورة كولب للتعلم
امل�سدر: ديفيد اإيه كولب، التعلم التجريبي: 
التجربة كم�سدر للتعلم والتطوير )اإنغلوود 
كليفز، نيو جري�سي: برينت�س هول، 1948(.

ال�ستك�ساف

اتخاذ القرار

التنفيذالتحليل

البدء

ا�ستخال�س املنظورات
)م�ساركة الق�س�س(

اإثراء وجهات النظر وحتقيق 
الفهم

حتديد االختيارات والتداول

قرار
ذ ال

اتخا

راءات
ذ واتخاذ االإج

تنفي
ال

مراحل الرحلة
البدء  .1

ا�ستخال�س املنظورات  .2
اإثراء وجهات النظر وحتقيق الفهم  .3

حتديد االختيارات والتداول  .4
اتخاذ القرار  .5

التنفيذ واتخاذ االإجراءات  .6

انظر ال�سكلني 2.4.1 و2.4.2؛ 
وانظر الف�سل 2.2. 
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ال�سكل 2.4.2   فك رموز املعنى املجازي للرحلة

فك رموز املعنى املجازي للرحلة
املجموعةاحلافلة
تي�سري/ديناميكيات/اإجراءات املجموعةال�سائق

احلد االأدنى من الظروف اأو الظروف االأ�سا�سية للحوارالوقود واحلالة امليكانيكية
العملية التي �ستتم متابعة مراحلها املختلفةالطريق

 ال�سرطة، وقوانني 
ولوائح النقل

ال�سلطة امل�سوؤولة اأمامها املجموعة: القواعد االأ�سا�سية والقوانني وامل�سالح واحتياجات 
الناخبني املمثلني يف العملية

 املرائب امليكانيكية 
وحمطات الوقود

احلاجة للفحو�سات الدورية )الر�سد(— عمليات تقدير كيفية قيامنا مبا نفعله يف �سوء 
مثلث الر�سا )علم النف�س، العملية، امل�سكلة(

الفي�سان، ال�سقوق يف الطريق، االنهيارات 
امل�سكالت وال�سعوبات التي نواجهها يف العمليةاالأر�سية

 ال�سغوط وال�سعوبات التي تولدها العوامل اخلارجية والتي تخرج عن نطاق �سيطرة املجموعةال�سحب الداكنة
)ال�سحافة، وت�سرفات القطاعات االأخرى، وما اإىل ذلك(

املحطات )الدخول اإىل الطريق واخلروج 
احتمال ترك البع�س للعملية وان�سمام البع�س االآخر لهامنه(

بدء العمل
هدف التي�سري/مهمة املجموعة  .1

"ماذا" و"كيف". وتو�سيح  الر�سا،  مبثلث  االعتناء  خالل  من  امل�ساركني  بني  وااللتزام  االهتمام  بناء  	•

"اآمن".  حيز  لتوفري  الظروف  تهيئة  	•

فقط  لي�س  كب�سر،  بينهم  فيما  والروابط  الثقة  بناء  تبداأ  بطريقة  بع�سهم  لقاء  على  امل�ساركني  م�ساعدة  	•
كممثلني عن جمموعة اأو موقف.

واملهارات  واملعلومات  واالأدوار  باحلالة  يتعلق  املجموعة—فيما  داخل  للظروف  امل�ساواة اجلوهرية  �سمان  	•
واملالءمة الثقافية—مع موا�سلة االإقرار بوجود جوانب من التفاوت خارج خبة املجموعة.

التحديات اأو ال�سعوبات املحتملة  .2
امل�ساركة: 	•

رف�س اجلهات الفاعلة املهمة امل�ساركة يف العملية.   

يختلف امل�ساركون اختالفًا كبريًا يف ال�سلطة التي يتمتعون بها بحكم مراكزهم داخل املجموعات التي   
ميثلونها. فعلى �سبيل املثال، تبعث بع�س املنظمات مدراء من االإدارة العليا بينما تبعث منظمات اأخرى 
مبروؤو�سني؛ اأو ي�سر بع�س امل�ساركني من املجتمع املدين يف احلوارات متعددة القطاعات على امل�ساركة 
مب�سوؤولني حكوميني رفيعي امل�ستوى. ي�سكل ذلك حتديًا عندما ال ي�سعر االأ�سخا�س باالرتياح اأو ال يقيرّمون 

.)1998( OAS/PROPAZ امل�سدر: اإعداد فيليب توما�س ل�سالح
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العمل مع اأ�سخا�س ال يرون اأنهم اأندادًا لهم. 

عندما يواجه االأ�سخا�س العملية الأول مرة كم�ساركني يف احلوار، وال�سيما يف االأجواء ذات اال�ستقطاب   
اإمكانية  للغاية ومت�سككة يف  �ساخرة  اأول فعالية مب�ساعر  اإىل  ياأتون  فاإنهم  ثقة،  الكبري حيث ال توجد 

حتقيق نتائج مثمرة.

يخولها  التي  ال�سلطة  يف  واالختالفات  امل�ساركني  بني  واالقت�سادية  االجتماعية  االختالفات  حتاكي   
املن�سب التفاوت املجتمعي الذي يهدف احلوار اإىل معاجلته.

اإن وجود م�ستويات خمتلفة من القدرات داخل املجموعة - على �سبيل املثال، يف معرفة القراءة والكتابة   
واللغة ومهارات االت�سال والو�سول اإىل املعلومات واملهارات التحليلية االأ�سا�سية—يعيد اأوجه التفاوت 

القائمة وبالتايل يجعل من ال�سعب اإقامة حوار حقيقي. 

الأجندة: 	•

عندما تكون االأجندة مت�سعبة جدًا اأو طموحة جدًا، فاإنها تعرقل احتماالت النجاح اأو امل�سي يف االجتاه   
ال�سحيح ويحتمل اأن ت�سبب االإحباط. اأو عندما تكون غام�سة بدرجة كبرية، فاإنها جتعل من ال�سعب 

الوقوف على عالقات اأ�سحاب امل�سلحة. 

يختلف امل�ساركون حول اأي الق�سايا ينبغي مناق�ستها اأواًل. وي�سر البع�س على التعامل مع "اأهم" )اأي   
اأ�سعب( الق�سايا اأواًل، يف اإ�سارة اإىل اأن باقي الق�سايا تتوقف على هذه الق�سية. بينما يختار البع�س 
االآخر ق�سية يكون امل�ساركون اأقل انق�سامًا ب�ساأنها بغر�س حتقيق تقدم اأو ت�سجيل "تاريخ من النجاح".

كافة  لتناول  كو�سيلة  اأي   - طروادة"  "كح�سان  احل��وار  اأجندة  ا�ستخدام  قطاع  اأو  جمموعة  حتاول   
الق�سايا. مما ميثل م�سكلة حمتملة، وال�سيما اإذا كانت احلكومة راعية للحوار اأو م�ساركة فيه. 

ن�سائح واإ�سرتاتيجيات مفيدة  .3
خيارات.  ثالثة  االأ�سا�س  يف  هناك  امل�ساركة،  الرئي�سية  الفاعلة  اجلهات  رف�س  عند  	•

البدء بدونهم، على اأمل �سعورهم، مع روؤية تقدم العملية، بحاجة للم�ساركة اأو م�سلحة اأكب فيها.  

تاأخري البدء وبذل اجلهود لتوفري الظروف املنا�سبة لدفعهم اإىل امل�ساركة.  

التفكري يف طرق اأخرى الإ�سراكهم، كاأن يتم ذلك مثاًل عب عمليات خا�سة موازية ومنخف�سة املخاطر.   

م�ستوى  حول  وا�سحة  توقعات  و�سع  ينبغي  املجموعة،  يف  املمثلة  ال�سلطة  م�ستويات  خمتلف  مع  للتعامل  	•
التمثيل املطلوب من املجموعات اأو املوؤ�س�سات اإر�ساله اإىل احلوار، اإىل جانب اآليات للتوا�سل بني امل�ساركني 

يف احلوار واجلماعات التي ميثلونها.

بالعملية:  يتعلق  فيما  باالرتياح  االأ�سخا�س  والإ�سعار  وال�سخرية  ال�سكوك  مع  للتعامل  	•

تدريبية  جل�سة  اأو  حت�سريي  اجتماع  يف  الرحلة  جماز  ا�ستخدم   
تطرق  واإذا  املحتملة.  العقبات  وجميع  العملية  ع��ن  انظر ال�سكلني 2.4.1 و2.4.2.للتحدث 
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اأو اخلروج  اإىل َمن قد يلجاأ للطرق اجلانبية للدخول  اأو  التي قد تظهر،  العقبات  االأ�سخا�س ملناق�سة 
وملاذا، فقد يبدوؤون يف ال�سعور بالثقة باأن اجلهات الداعية اإىل احلوار ال تت�سف بال�سذاجة فيما يتعلق 

بالتحديات التي تواجه العملية واأن احلوار �سيكون حيزًا اآمنًا ميكن فيه مناق�سة الق�سايا ال�سعبة.

ا�ستخدم اأفالم فيديو للعمليات امل�سابهة لتو�سيح ال�سكل الذي ميكن اأن يتخذه احلوار والإقناع امل�ساركني   
مبا يف االإمكان. 

املجموعات  لكل  اأو  منف�سلة  ملجموعات  �سواء  احلوار،  للم�ساركني يف  التح�سريي  التدريب  يكون  اأن  ميكن  	•
معًا، جزءًا قيمًا واإ�سرتاتيجيًا للبدء بعدة طرق. 

يوفر نقطة انطالق "اآمنة" اإىل احلوار للمت�سككني اأو ال�سلبيني.   

يخلق جتربة م�سرتكة، ولغة م�سرتكة ونقاط مرجعية م�سرتكة، حيث يجتاز اجلميع التمارين التدريبية   
ذاتها. ويحدث ذلك �سواء تدربت جمموعات اأ�سحاب امل�سلحة ب�سكل منف�سل اأو جماعي. 

يخلق اأ�سا�سًا من الوعي بعملية احلوار، باعتباره متميزًا عن حم�سالتها اأو حمتواها.   

ي�ساعد على التخفيف من حدة التفاوت االأويل يف القدرات بني امل�ساركني.  

يلي: ما  على  املجموعة  داخل  املجتمعي  التفاوت  اأمناط  خلق  اإعادة  لتجنب  االأخرى  الطرق  ت�ستمل  	•

اإ�سرتاتيجية لوج�ستية تكفل تقدمي امل�ساندة للجميع اأثناء ح�سور فعاليات احلوار، بحيث يح�سل اجلميع   
على املعلومات ذاتها عند البداية ويعاملون باحرتام يف مكان احلوار، كما �سبقت مناق�سته حتت عنوان 

اللوج�ستيات بالف�سل 2.4

ي�ساعد و�سع قواعد اأ�سا�سية وا�سحة ت�سبط ال�سلوكيات منذ البداية وتطبق بنف�س القدر على اجلميع   
يف "تهيئة املناخ" ومنح امل�ساركني �سعورًا باالرتياح جتاه العملية

ت�ساعد كذلك اأ�ساليب التي�سري التي تكفل للجميع امل�ساركة وفر�سة التعبري عن الذات يف تخفيف حدة   
االختالف يف القدرات واالأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية، كما �سبقت مناق�سته حتت عنوان التي�سري 

يف الف�سل 2.4. 

اأ�سا�سية  قواعد  لو�سع  خا�س  اهتمام  اإيالء  ينبغي  احلوار،  باأجندة  املتعلقة  املحتملة  ال�سعوبات  لتجنب  	•
تتناول املو�سوعات املزمع مناق�ستها، كما �سبقت مناق�سته حتت عنوان اإر�سادات جوهرية يف الف�سل 2.4. 

نف�سها.  عن  للتعبري  االآراء  جلميع  الفر�سة  اإتاحة  يف  املفيدة  التي�سري  اأ�ساليب  بع�س  يلي  فيما  	•

اإىل  وما  بع�س احلبوب  اأو  �سارات )عمالت معدنية،  يح�سل كل م�سارك على عدة  التحدث.  �سارات    °
ذلك( يف البداية. كل مرة يتحدث فيها ال�سخ�س، عليه اإيداع اإحدى ال�سارات التي ح�سل عليها. وعند 
ا�ستخدام كل ال�سارات ال يحق لهذا ال�سخ�س التحدث مرة اأخرى اإال بعد ا�ستنفاذ اجلميع ل�ساراتهم. 
بحيث  املثال(،  �سبيل  على  �سارة  لكل  )دقيقتان  زمني  على حد  اأي�سًا  االأ�سا�سية  القواعد  ت�ستمل  وقد 

يتحتم على ال�سخ�س الذي يتحدث اأكرث من الوقت املحدد اأن يتخلى عن �سارة اإ�سافية. 

عالمات التحدث الرمزية. العالمة الرمزية يف معظم االأحيان هو �سيء له قيمة رمزية اأو معنى مقد�س    °
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وي�سري اإىل ال�سخ�س الذي ميكنه التحدث. وعندما يرغب اأحد امل�ساركني يف التعليق، يجب عليه اأواًل 
طلب "عالمة التحدث الرمزية" واالنتظار اإىل اأن يح�سل عليه ليمكنه ذلك. وثمة قاعدة اإ�سافية تطلب 
من كل �سخ�س قبل التحدث اأن يلخ�س ما قاله �سابقًا. وميكن لهذا االأ�سلوب اإبطاء وترية املحادثة و/

اأو �سبط اإيقاعها، كما ي�سعب من هيمنة املتحدثني املفوهني عليها. 

املجموعات ال�سغرية. تنق�سم جمموعة احلوار اإىل جمموعات �سغرية من �سخ�سني اأو اأربعة اأ�سخا�س    °
اأو ل�سرد الق�س�س، ثم تقوم املجموعات بعد ذلك مب�ساركة  االأولية للمو�سوعات  اأجل املناق�سات  من 
بع�س حمادثاتها اأو نتائجها مع املجموعة باأكملها. وقد ت�ساعد القواعد االأ�سا�سية للمجموعات ال�سغرية 

يف خلق ظروف ال تهيمن فيها االأ�سوات القوية.

ا�ستنباط وجهات النظر

هدف التي�سري/مهمة املجموعة  .1
اإدراك: على  امل�ساركني  م�ساعدة  عب  احلوار  اأ�سا�س  �سع  	•

اأنهم ال يعرفون بالكامل كيف يرى االآخرون العامل.   

ال متثل وجهة نظر كل �سخ�س �سوى جزء من الق�سة الكاملة.   

تقدم الق�س�س دلياًل اإر�ساديًا حول كيفية فهمنا كب�سر للعامل - كيف نربط الفعاليات ببع�سها وجنعل   
بينها ترابطًا منطقيًا.

�سمان �سمول كافة وجهات النظر على نحو يجعل كافة امل�ساركني اأو املتاأثرين بق�سية ما ي�سعرون باندماج  	•
مع الق�س�س التي تروى.

التحدث واال�ستماع:  ي�سجع  الذي  الناجح  االت�سال  وتي�سري  اآمن  حيز  خلق  	•

م�ساعدة امل�ساركني على التحدث بحيث يرغب االآخرون يف اال�ستماع.   

م�ساعدة امل�ساركني على اال�ستماع بحيث يرغب االآخرون يف التحدث.   

م�ساعدة املجموعة على جتاوز املداراة اأو "التظاهر" - يقول النا�س ما اعتادوا على قوله، اأو ما يعتقدون   
اأنه يفرت�س بهم قوله - لي�سلوا اإىل م�ساركة اأكرث �سدقًا لوجهات النظر.162

م�ساعدة امل�ساركني على االأقل على تطوير تعاطف معريف مع جتارب ووجهات نظر االآخرين.   

التحديات اأو ال�سعوبات املحتملة  .2
اأو اإ�سدار االأحكام بطريقة  ينتهك بع�س امل�ساركني القواعد االأ�سا�سية الرامية اإىل عدم مقاطعة املتحدث  	•

توقف تدفق �سرد الق�س�س بداًل من فتح املجال اأمامها وتعميقها. 

"عدم  يف  غاية  اأم��رًا  باعتباره  الق�س�س  تبادل  قيمة  من  مقللني  ال�سب  عدم  امل�ساركني  بع�س  يبدي  	•
االأهمية" اأو "عدم اجلدية" و"م�سيعة للوقت".
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االأولية:  الطروحات  	•

يبداأ االأ�سخا�س بتقدمي الطلبات ووجهات النظر "الر�سمية" دون و�سف االإطار االأو�سع اأو الق�سة التي   
ت�سكل اأو تغذي تلك الطلبات ووجهات النظر. 

ي�سرد االأ�سخا�س ق�س�سهم مب�سطلحات جمردة، منف�سلة عن التجارب ال�سخ�سية.  

يقدم االأ�سخا�س ق�س�سًا تت�سم بالتعميم والتب�سيط بحيث تخفي تعقيد وجهات النظر داخل املجموعة،   
االأمر الذي يجعل املجموعة تبدو اأكرث ترابطًا ومتا�سكًا مما قد تكون عليه يف احلقيقة.

اأو  االآخرين  نظر  وجهات  على  اأفعال  ردود  منبعها  اإ�سهامات  ويقدمون  النقا�س،  على  امل�ساركون  ي�سر  	•
ق�س�سهم ولي�ست متثياًل حقيقيًا الآرائهم اأو وجهات نظرهم ب�ساأن الق�سايا املعنية. 

تتغيب جهة فاعلة اأو جمموعة مهمة عن الفعاليات االأوىل وبالتايل تفوتها ق�س�س االآخرين اأو يكون لديها  	•
ق�سة مهمة رمبا كانت �ست�سبح جزءًا �سروريًا يف االأ�سا�س االأويل الذي �سُتبنى عليه عملية احلوار.

ن�سائح واإ�سرتاتيجيات مفيدة  .3
يف  تر�سخ  االأ�سا�سية  القواعد  جعل  على  البداية  يف  ر  املُي�سِّ يقدمها  التي  القوية  االإر�سادات  ت�ساعد  قد  	•

االأذهان.

تعليمهم  ي�ساعد  وقد  احلوار  عملية  يف  الق�س�س  بدور  امل�ساركني  بني  الوعي  ن�سر  والتوجيه:  التدريب  	•
هذه  يف  الكاملة  امل�ساركة  ت�سجيع  يف  النظر  ووجهات  الق�س�س  خمتلف  وفهم  لتحليل  الالزمة  االأدوات 

اخلطوة.

النظر: لوجهات  كامل  تبادل  اإىل  تدفع  قد  التي  التي�سري  خطوات  	•

منوذج الف�سول: اإن التحلي بال�سغف ملعرفة وجهات نظر االآخرين يجعلهم ي�سعرون باأنهم م�سموعون   
وي�سجعهم على �سرد ق�س�سهم �سردًا كاماًل. 

اإجراء املقابالت ال�سخ�سية: طرح االأ�سئلة التي ت�سجع على الك�سف عن االفرتا�سات  اأ�ساليب  اإظهار   
ال�سمنية، اأو التي ت�ستخل�س املزيد من املعلومات التاريخية التي �سكلت وجهة النظر.

توفري هيكل لردود امل�ستمع: توفري فر�سة لطرح االأ�سئلة اال�ستي�ساحية - ولي�س اأقوال اأو ردود اأفعال على   
هيئة اأ�سئلة - اأو االأ�سئلة التي تثري مزيدًا من العمق، مثل: 

"ما اأود معرفة املزيد ب�ساأنه هو …".   °
"اأكرث ما اأده�سني هو ... " )�سيء جديد عن وجهة النظر هذه مل اأعرفه اأو اأفهمه(.   °

"ما مل اأفهمه بعد هو ... اأو اأكرث االأمور �سعوبة من حيث الفهم هو ...  °
اإخطار  اإمكانية  واإتاحة  املجموعة"  "ذاكرة  بتكوين  يتعلق  فيما  باأهمية  ذلك  يحظى  الفعاليات:  ت�سجيل  	•
واأخريًا،  العملية من فعالية الأخرى.  ا�ستمرارية يف  الفعاليات. كما يوفر ذلك  الذين تغيبوا عن  امل�ساركني 
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الة الإ�سعارهم باأن �سوتهم م�سموع واأنهم يحظون  يعتب ال�سماح للم�ساركني بروؤية اأفكارهم امل�سجلة طريقة فعرّ
بالتقدير. فيما يلي جمموعة متنوعة من طرق الت�سجيل:

التدوين املعتاد للمالحظات، اأو ت�سجيل حم�سر اجلل�سة، وغريها من الطرق التي ت�سكل ذاكرة املجموعة   
على �سبورات ورقية، والتي ميكن جتميعها وتوزيعها ك�سجل ر�سمي للوقائع

ما  الكلمات حلفظ  اإىل جانب  واالأل��وان  كال�سور  الفنية  الت�سجيالت  ت�ستخدم  بالر�سومات:  الت�سجيل   
تبادلته املجموعة وما ناق�سته. وتلتقط هذه الت�سجيالت املر�سومة يف كثري من االأحيان التغري يف اللهجة 

تعك�سه  ال  نحو  على  الفعاليات  داخ���ل  وامل����زاج 
الوثائق املكتوبة. 

املمكن  من  واملرئية  ال�سوتية  الت�سجيالت  جتعل   
االحتفاظ بت�سجيالت اأكرث حرفية ورمبا اأكرث قوة 
لوقائع اجلل�سات، من خالل اقتبا�سات حرفية اأو 

�سور الفيديو وال�سوت.

امل�ساركة.  لتنظيم  املفيدة  التي�سري  اأ�ساليب  بع�س  يلي  فيما  	•

ال�سال�سل التخيلية املت�سلة. �سع خطًا تخيليًا يف الغرفة بني نقطتني متثال طريف النقي�س الإحدى   °
الق�سايا. اطلب من اأفراد املجموعة اتخاذ نقاط على طول اخلط وفقًا الأفكارهم اأو معتقداتهم ب�ساأن 
هذه الق�سية. يتيح ذلك للجميع اأن يرى بو�سوح تنوع املواقف داخل املجموعة، وي�سمح لكل م�سارك بروؤية 
مواقف االآخرين حول هذه الق�سية، وهو ما قد يدفعهم اإىل مراجعة اأفكارهم امل�سبقة اأو ت�سوراتهم 
االأولية. وعادة ما يفيد تنفيذ ذلك بطرح اأ�سئلة متنوعة ليتمكن االأ�سخا�س من روؤية اأوجه االختالف 
مع االآخرين حول بع�س الق�سايا واأوجه االتفاق مع نف�س امل�ساركني حول ق�سايا اأخرى. وتعد هذه اإحدى 
طرق ال�سماح للم�ساركني بالتعبري عن اأنف�سهم اأو تبني مواقف معينة دون احلاجة اإىل التحدث. وهو ما 

ميهد الطريق اأمام الك�سف عن االفرتا�سات ال�سمنية وا�ستك�سافها داخل املجموعة.

باملجموعة،  املحتمل وجودها  النظر  اأ�سخا�س ميكنهم متثيل خمتلف وجهات  اخرت عدة  املقابالت.   °
واأجِر مقابلة معهم اأمام املجموعة باأكملها. وعلى من يجري املقابلة اأن يفعل ذلك بطريقة ودية وغري 
ر�سمية بهدف ا�ستخال�س وجهات نظر امل�ساركني يف املقابلة وفهمها وتلخي�سها. وقد يكون من املفيد 
البدء ب�سوؤال يت�سم اأكرث بالطابع ال�سخ�سي الإ�سعار امل�ساركني باالرتياح وبناء الثقة معهم، مثل "هال 
اأنف�سكم؟". عند انتهاء املقابالت، ميكن طرح االأ�سئلة على جمموعة اأكب عند  حدثتموين قلياًل عن 
ي�ستطيع  �سخ�س  دعوة  ميكن  احلالة  تلك  ويف  الكايف  بالقدر  عنها  ُيعب  مل  اأخ��رى  نظر  وجهة  وجود 

التحدث من منطلق وجهة النظر هذه الإجراء مقابلة معه. 

يف  النظر  وجهات  تبادل  ط��رق  اإح��دى  وه��ي  �ساموا(  جل��زر  ن�سبة  )الت�سمية  ال�ساموية.  احللقة   °
املجموعات متو�سطة احلجم. وفيها يتم و�سع من ثالثة اإىل خم�سة مقاعد يف حلقة �سغرية داخل حلقة 
اأكب من املقاعد املخ�س�سة للم�ساركني. وُيدعى امل�ساركون ممن ميثلون وجهات نظر خمتلفة للجلو�س 
يف احللقة ال�سغرية وبدء املحادثة. وال يحق التحدث اإال ملن هم داخل احللقة الداخلية. واإذا اأراد اأحد 

ملزيد من املعلومات
ري الر�سوم البيانية، انظر حول م�سجلي وُمي�سِّ

<http://www.isualpractitioner.org>. 
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من خارج احللقة االن�سمام اإىل املحادثة،فعليه دخول احللقة الداخلية والوقوف خلف اأحد املقاعد اإىل 
اأن ي�سبح �ساغرًا. وعند انتهاء اأحد اجللو�س يف احللقة الداخلية من تعليقاته، يعود للحلقة اخلارجية، 
مف�سحًا املجال اأمام االآخرين ل�سغل املقعد. ويتوقع من اجللو�س يف احللقة اخلارجية اال�ستماع واملراقبة، 

واالمتناع عن التحدث اإال من داخل احللقة الداخلية.

املتحدث  قيام  اإمكانية  وتو�سيح  املنت�سف  يف  ا�ستماع"  "مقعد  بو�سع  ذلك  عن  اال�ستعا�سة  وميكن 
بدعوة اأي �سخ�س اآخر ل�سغل هذا املقعد. وال يحق لل�سخ�س اجلال�س يف "مقعد اال�ستماع" امل�ساركة 
يف احلديث، ولكن ميكنه فقط اال�ستماع وتلخي�س ما يقال. واإذا اأراد التعليق فيما بعد، يجب عليه اأواًل 

ترك "مقعد اال�ستماع" واجللو�س يف اأحد مقاعد احللقة الداخلية حيث ي�سمح بالتحدث. 

اإثراء وجهات النظر وحتقيق الفهم

1. هدف التي�سري/مهمة املجموعة
اأوجه  و�سحذ  الق�س�س،  هذه  بني  الت�سابه  نقاط  وتف�سري  ك�سف  التحليل:  	•

اخلالف بينها؛ وتطوير فهم متكامل جلميع الق�س�س معًا. 

النظر:  وجهة  يف  التحول  	•

من عدة ق�س�س م�ستقلة اإىل ق�سة واحدة مرتابطة   

من "اإيانا" و"هم" اإىل "نحن" الدالة على الرتابط  

من نظرة تب�سيطية جمزاأة للواقع احلايل اإىل نظرة مركبة ومتكاملة.   

تنمية الفهم املتبادل: حتديد جماعي للم�سكالت والتحديات والق�سايا املطلوب الت�سدي لها؛ وخلق جماعي  	•
لطرق حلها واالنتقال اإىل امل�ستقبل.

التحديات اأو ال�سعوبات املحتملة  .2
الرتكيز  من  بداًل  االآخرين،  وق�س�س  بق�س�سهم  الواردة  الر�سالة  م�سمون  على  الرتكيز  النا�س  اعتاد  	•
ا�ستخال�س  اإىل عملية  الرتكيز  الق�س�س. وذلك رغم �سرورة حتول  ا�ستخال�س دالالت هذه  على طريقة 

الدالالت لنقل املجموعة من جمرد تو�سيل الر�سالة اإىل الفهم. 

�ساماًل،  فهمًا  امل�سكلة  فهم  قبل  �سلفًا،  حمددة  حلول  باتباع  ينادون  اأو  باملطالب،  امل�ساركني  بع�س  يتعلق  	•
مدرو�سة  غري  حللول  التو�سل  خطر  ي�سكل  ما  وهو  اأبعادها".  وحتديد  و"ت�سميتها  امل�سكلة  على  الوقوف  اأو 

مل�سكالت غري وا�سحة.

على  اآخرون  ي�سر  بينما  املا�سي،  الأخطاء  بالت�سدي  اأو مطالبني  �ساعني  باملا�سي،  امل�ساركني  بع�س  يتعلق  	•
املا�سي  من  لكل  الن�سبية  االأهمية  بني  مقبول  ت��وازن  حتقيق  يف  التحدي  ويكمن  امل�ستقبل.  على  الرتكيز 

وامل�ستقبل لبناء فهم م�سرتك للحا�سر.

يكت�سب  اأن  قبل   - التعقيد  يف  متعرثًا  "الفو�سى" -  من  قدرًا  الكت�ساب  غالبًا  اجلماعي  التحليل  يحتاج  	•

ال�سكل 2.4.3 منظورات متحولة

امل�سدر: غري متاح.
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مزيدًا من الو�سوح. وهو ما ُيبقي على احتمال ال�سعور باالإحباط وخيبة االأمل ب�ساأن عملية احلوار.

ن�سائح واإ�سرتاتيجيات مفيدة  .3
على  ي�ساعد  اأن  ميكن  احلوار،  فعاليات  طوال  مرجعية  وكنقطة  البداية،  من  الرحلة  جماز  ا�ستخدام  اإن  	•

جعل امل�ساركني اأكرث ا�ستعدادًا لل�سب والثقة يف العملية، حتى عندما تبدو االأمور يف اأكرث حاالت الفو�سى.

يلي: ما  على  هنا  خا�سة  باأهمية  حتظى  التي  التي�سري  مهارات  ت�ستمل  	•

ر و�سماته" اأعاله( منذجة اال�ستف�سارات واإعادة ال�سياغة )انظر "االأدوار االأ�سا�سية للُمي�سِّ  

اإدراك اأوجه االختالف يف الدالالت والتف�سريات ولفت االنتباه لذلك  

طرح االأ�سئلة التي تعزز التفكري والتاأمل النقدي وت�ساعد امل�ساركني على درا�سة الق�س�س بتعمق اأكب،   
وتبداأ يف ك�سف االفرتا�سات ال�سمنية، وتخ�سعها للدرا�سة املتاأنية. وفيما يلي اأمثلة لهذه االأ�سئلة.163

الدالالت: ا�ستخال�س  على  وامل�ساعدة  ال�سمنية  االفرتا�سات  لك�سف  اأ�سئلة  	•

اأ�سهمت يف ت�سكيل وجهة نظرك احلالية؟ وما الذي ميكنك حتديده من افرتا�سات  ما العوامل التي   
�سمنية يف وجهة نظرك؟

ما العوامل اأو التفا�سيل التي توؤكد عليها، والتي تختار عدم التاأكيد عليها اأو جتاهلها بحيث تبقى وجهة   
نظرك مرتابطة؟

ما  دالالتها؟  وا�ستخال�س  جتربتك  لتو�سيح  ا�ستخدمتها  التي  الفئات  وجمموعة  االأ�سا�سية  اللغة  ما   
اللغات والفئات االأخرى التي قد ت�ستخدمها لتاأتي بق�سة خمتلفة عن جتربتك؟

كيف �سكلت ق�ستك عن العامل الطريقة التي ا�ستطعت من خاللها فهم جتربتك مع االآخرين وتو�سيح   
تلك التجربة؟ 

ما الفعاليات اأو التجارب التي مررت بها مع االآخرين وتعتب حمور هذه الق�سة، واأي منها ا�ستبعدته اأو   
ن�سيته لعدم مالءمته للق�سة؟

جديدة: تفكري  طرق  لتي�سري  اأ�سئلة  	•

ما الق�س�س اأو الطرق البديلة التي تو�سح جتاربك مع االآخرين؟  

ما الق�س�س التي قد تن�ساأ اإذا اخرتت ت�سمني اأو حتى تاأكيد هذه احلقائق اأو الفعاليات اأو التجارب التي   
حذفت اأو مل توؤكد يف الق�سة احلالية؟

فيما يخ�س عالقتك باالآخرين، ما اأكرث ق�سة ترغب يف عي�سها و�سرد تفا�سيلها؟ وهل هي ق�سة يرغب   
االآخرون اال�سرتاك يف تاأليفها معك؟

كيف اأ�سافت الدالالت التي اأحلقتها باحلقائق والفعاليات والتجارب اإىل هذه الق�سة املرغوبة اأو حالت   
دون اإكمالها؟
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ما الذي ينبغي عليك وعلى االآخرين فعله جلمع خيوط الق�سة اجلديدة؟   

عمليات  من  االآخرين  ويخ�س  يخ�سهم  مبا  اأكرث  الوعي  يف  امل�ساركني  م�ساعدة  التحليلية  لالأدوات  ميكن  	•
ا�ستخال�س الدالالت. 

من نظرية "االإدارة املن�سقة للدالالت" وتطبيقها:164   

يتطلب "حتليل الوقائع العر�سية" ممن ي�سرد الق�سة مراعاة كيف كان تف�سريه لفعالية اأو جتربة   
ما �سيتغري عند النظر اإىل تلك الفعالية اأو التجربة داخل اإطار زمني خمتلف - عام، اأو خم�سة 

اأعوام، اأو عقد، اأو اأجيال.

ي�ستخدم "منوذج زهرة االأقحوان" )ال�سكل   
لتو�سيح  اأق��ح��وان  زه��رة  ���س��ورة   )2.4.4
من  ق�سته  ���س��رد  �سخ�س  ك��ل  مب��ق��دور  اأن���ه 
يف  ممثلة  منها  ك��ل  خمتلفة،  نظر  وج��ه��ات 

ورقة من اأوراق زهرة االأقحوان. 

للمزيد من الطالع
دابليو. بارنيت بري�س، "االإدارة املن�سقة للمعاين" 

يف وليام جوديكان�ست، حمرر، "تنظري االت�ساالت 
�سيدج  كاليفورنيا:  اأوك�س،  والثقافة" )ثاوذاند 
بابليكي�سنز، 2004(، ال�سفحات 35–54. هذا 

امل�سدر وم�سادر اأخرى على
<http://www.pearceassociates.
com>. 

ال�سكل 2.4.4 منوذج الأقحوانة: ق�س�ض متعددة لفرد واحد

قائد/ممثل

ع�سو
حزب �سيا�سي

�سحية

ع�سو
 جماعة دينية

ع�سو يف

جمموعة
عرقية

زوج/زوجةوالد
 امل�ساركون 

متعددة" "ذوات 
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الفروق   "LUUUTT "منوذج  يدر�س   °
االإن�����س��ان  يعي�سها  ال��ت��ي  الق�س�س  ب��ني 
التي  والق�س�س  ترَو  مل  التي  والق�س�س 
والق�س�س  املجهولة  والق�س�س  ُت�سمع  مل 

التي رويت وكذلك �سرد الق�س�س ذاته. 
من علم االأفعال:165  

هذا  لتنفيذ  االأي�سر":  العمود  "ن�ساط   °
الن�ساط، قم بتحليل حمادثة من اختيارك 
يف  لعمودين.  ال��ورق��ة  يق�سم  خط  بر�سم 
بال�سبط.  قيل  ما  اكتب  االأمي��ن  العمود 
ويف العمود االأي�سر، اكتب ما كنت تفكر به 

ومل تكن تقوله. ي�ساعد هذا الن�ساط على جعل النا�س اأكرث وعيًا باالفرتا�سات غري املعلنة التي 
توجه عمليات توا�سلهم. وميكن ا�ستخدام هذا الن�ساط ب�سكل فردي للتفكري والتاأمل النقدي اأو 

باال�سرتاك مع االآخرين كو�سيلة جلعل املحادثة تت�سم مبزيد من العمق.

َي�ستخِدم "�سلم اال�ستدالل" )ال�سكل 2.4.5( �سورة �سلم لتحليل كيفية انتقال النا�س من بيانات   °
جديرة باملالحظة )اأ�سفل ال�سلم( اإىل اختيار البيانات، ح�سب املعتقدات، ثم اإىل تف�سري البيانات 
التي وقع عليها االختيار، ودعمها بالدالالت الثقافية وال�سخ�سية، واالنتقال بعدها اإىل االفرتا�سات 
امل�ستندة اإىل الدالالت امل�سافة، ثم اإىل املعتقدات ب�ساأن العامل، والتي ت�سكل الت�سرفات وتغذي 

العملية مرة اأخرى من خالل التاأثري يف اختيار البيانات التي ننتبه لها.

للمزيد من الطالع
بيرت �سينغ واآخرون، الكتاب امليداين للفرع اخلام�س 

 :)The Fifth Discipline Fieldbook(
اإ�سرتاتيجيات واأدوات بناء منظمة تعليمية )نيويورك: 

دوبلداي، 1994( تقدم ال�سفحات 7-242 و264-8 
دلياًل عمليًا اإر�ساديًا ال�ستخدام هذه االأدوات، مع 

اإ�سارات مرجعية الأ�سولها النظرية. وانظر اأي�سًا مقال 
كري�س اأرغري�س املعنون "تعليم االأذكياء كيفية التعلم" 
واملن�سور مبجلة هارفارد بيزني�س رفيو، عدد �سهر اأيار/

 حزيران )مايو/يونيو( 1991، 
واملتاح املوقع االلكرتوين التايل:

<http://www.hbsp.harvard.edu/
products/hbr> برقم HBR Reprint 
91301.

امل�سدر: بيرت اإم �سينغ واآخرون، 
 The( الكتاب امليداين للفرع اخلام�س
)Fifth Discipline Fieldbook

)نيويورك: دوبلداي، 1994( �سفحة 
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للق�س�س  ت�سورات  اكت�ساب  على  امل�ساركني  ت�ساعد  اأن  كذلك  املتخ�س�سني  اخلباء  الإ�سهامات  ميكن  	•
لتحقيق  وال�سبيل  اجلوهرية.  الق�سايا  حول  مهمة  معلومات  بتقدمي  وذل��ك  احل��وار،  يف  بها  �ساركوا  التي 
ذلك بفعالية هو اأن نكفل اال�ستماع لوجهات نظر العديد من اخلباء. وال تعد حوارات ال�سيا�سة على وجه 
اخل�سو�س جمرد م�ساألة ق�س�س فردية؛ بل تقت�سي اطالع امل�ساركني بالقدر الكايف على معلومات وحتليالت 
اخلباء. ولكن من املهم اإدراك ندرة احلاالت التي حتظى فيها وجهة نظر ما بقبول عام باعتبارها وجهة 

نظر "خبري" دون اأن تنازعها وجهات نظر مناف�سة.

اإثراء وجهات النظر ومن بينها املقهى العاملي، واحليز املفتوح  لعملية احلوار اأدوات كثرية ينا�سب بع�سها  	•
والتق�سي التقديري.

الفهم.  وحتقيق  النظر  وجهات  اإثراء  على  ت�ساعد  التي  التي�سري  اأ�ساليب  من  جمموعة  يلي  فيما  	•

مقابالت عك�س االأدوار. وفيها يوافق امل�سارك على اإجراء مقابلة معه على اأن يلعب دور �سخ�س له   °
وجهة نظر م�سادة لوجهة نظره يف الق�سية مو�سع النقا�س. وعندها يجيب ال�سخ�س عن االأ�سئلة 
ت�ساعد  �سخ�سية  باأ�سئلة  البدء  وميكن  يلعبه.  الذي  الدور  �ساحب  نظر  وجهة  من  املقابلة  اأثناء 

ال�سخ�س على تقم�س الدور ب�سكل اأف�سل. 

نظر  وجهات  اأ�سحاب  مع  التحدث  اأف��راد  عدة  من  ُيطلب  االأدوار.  لعك�س  التقدميية  العرو�س   °
معاك�سة للتعرف ب�سكل كامل على وجهات النظر تلك ثم بعر�سها عر�سًا مقنعًا لباقي املجموعة، 

على اأن يتحدثوا ب�سمري املتكلم كما لو كانوا يعر�سون وجهات نظرهم اخلا�سة.

�سياغة الختيارات والتداول

هدف التي�سري/مهمة املجموعة  .1
واالإجراءات  اخليارات  اأي   - العملية  الدالالت  يف  التفكري  اإىل  وفهمها  النظر  وجهات  حتليل  من  االنتقال  	•
ر�سمي  اإىل قرار  للو�سول  تعلمته جمموعة احلوار. غالبًا ما تهدف هذه اخلطوة  تنبع مما  اأن  ينبغي  التي 
اأو اتفاقية ر�سمية. حتى يف عمليات احلوار التي تهدف فقط "لال�ستك�ساف"، ينبغي على املجموعة العمل 

للو�سول اإىل اتفاق ب�ساأن ما اكت�سفه االأع�ساء معًا، والتفكري يف دالالت ذلك بالن�سبة للمراحل التالية. 

وجهات  يعك�س  نحو  على  لها  الت�سدي  �سيتم  التي  الق�سية  اأو  امل�سكلة  حتديد  االأبعاد":  وحتديد  "الت�سمية  	•
النظر املختلفة، ونقاط االتفاق واالختالف داخل املجموعة.

و�سع اخليارات على الطاولة: تو�سيح اخليارات ك�سبل بديلة للتقدم، والتعبري بو�سوح عن القيم االأ�سا�سية  	•
التي ت�سكل كل خيار. 

التق�سي  مع  بعناية،  خيار  كل  تقييم  احلوار:  على  القائمة  املداولة  	•
الفوائد  وكذلك  خيار،  لكل  ال�سمنية  والقيم  لالفرتا�سات  الدقيق 

والتكاليف املحتملة لكل جمموعة ولكل املجموعات معًا.
انظر تعريف احلوار كنوع مميز من 

العمليات، الف�سل 1.3. 
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التحديات اأو ال�سعوبات املحتملة  .2
حلول  اإيجاد  خيارات  يف  التفكري  دون  يحول  ملحة  اأزمة  اأو  م�سكلة  مع  التعامل  ب�سرورة  اإح�سا�س  وجود  	•

طويلة االأمد لتلك امل�سكلة.

رجوع بع�س امل�ساركني اإىل الطلبات اأو املواقف االأولية التي دخلوا بها اإىل احلوار، وعدم اإبداء ما ا�ستجد  	•
من فهم اأثناء العملية.

التقدم املحرز يف املجموعة  لعملية احلوار عند هذه املرحلة مبقرتحات ال تعك�س  ان�سمام م�ساركني جدد  	•
- على �سبيل املثال، عندما تقرر منظمة م�ساركة اإر�سال ممثل جديد اإىل الفعاليات. 

�سياغة املقرتحات بلغة تفرط يف ا�ستخدام امل�سطلحات الفنية اأو لغة خم�س�سة للخباء وهو ما ي�سعب  	•
على غري اخلباء وجمهور الناخبني االأو�سع املتاأثر باملقرتح فهمها. وهو ما يحد من م�ساركتهم يف التمييز 

واحلكم على التنازالت وم�سائل القيم التي على املحك بكل خيار من اخليارات املعنية. 

االأو�سع  الفهم  امل�ساركون يف احلوار مع اخليارات املقرتحة بطرق ال تعك�س  التي ميثلها  تعامل املجموعات  	•
واالأكرث تعقيدًا الذي اأُحرز اأثناء احلوار. 

 - العملية  يف  موجودين  غري  اآخرين  م�سلحة  اأ�سحاب  على  �سمنيًا،  اأو  فعليًا  املنبثقة،  اخليارات  ا�ستمال  	•
مثل ا�ستمال اأحد اخليارات على الت�سريع يف ظل غياب ال�سلطات املعنية. 

املداولة.  عملية  يف  مبا�سر  ب�سكل  املواطنني  الإ�سراك  باحلاجة  قرارًا  املجموعة  اتخاذ  	•

ن�سائح واإ�سرتاتيجيات مفيدة  .3
الزمني  االإط��ار  ب�ساأن  بالو�سوح  التحلي  يجب  عاجل،  ب�سكل  ملحة  م�سكلة  مع  التعامل  ينبغي  عندما  	•
الوقت  �سغط  تاأثري  وكذلك  اخليارات،  مبختلف  املرتبط  االأمد(  طويل   - االأمد  متو�سط   - االأمد  )ق�سري 
على املداولة. وهو ما يجعل باالإمكان قبول "اإ�سالح" ق�سري االأمد مع موا�سلة الو�سوح ب�ساأن اإمتام الت�سدي 

للجذور االأعمق للم�سكلة. 

العملية  يف  امل�ساركون  يقدمها  "احللول" التي  اأو  املقرتحات  مع  للتعامل  طريقة  حتديد  رين  للُمي�سِّ ينبغي  	•
عند بدايتها:

دعوتهم لتقدمي هذه االأفكار كجزء من تبادل وجهات النظر واإثرائها.   

االإ�سرار على امتناع االأ�سخا�س عن تقدمي "حلول" قبل الو�سول ملرحلة املداولة، وذلك عند �سياغة   
اأو الق�سية وبدء التفكري يف اخليارات. ويتطلب هذا اخليار وعيًا جماعيًا  املجموعة باأكملها للم�سكلة 

وقبواًل للعملية باأكملها، وهو الغر�س الذي قد تفيد فيه مناق�سة املعنى املجازي للرحلة.

ميثل دخول م�ساركني جدد اإىل احلوار يف مرحلة متاأخرة منه اأحد التحديات التي تتطلب قواعد اأ�سا�سية  	•
"القواعد االأ�سا�سية" اأعاله(. كما يعد البقاء على  وا�سحة متفقًا عليها يف وقت مبكر من العملية )انظر 
اإىل  املجموعات  اإحدى  ا�سطرت  فاإذا  االأهمية.  االأمور ذات  الفعاليات من  فيما بني  امل�ساركني  ات�سال مع 
اإر�سال ممثل جديد، قد يكون باالإمكان تهيئة ذلك ال�سخ�س مقدمًا، اأو املوافقة على كيفية م�ساركته بدون 
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تهيئة )انظر "فيما بني فعاليات احلوار" اأدناه(

اخلباء  غري  من  حا�سمة  كتلة  وجود  ب�سمان  التداولية  الفعاليات  على  اخلباء  �سيطرة  جتنب  ينبغي  	•
والتنازالت.  القيم  عن  حمادثة  باعتباره  التداويل  احلوار  و�سياغة  البداية،  منذ  احلوار  جمموعة  �سمن 
ولي�سوا على  املهمة،  انتظار  "اإجعل اخلباء يف  الدميقراطية،  كتاب درب  موؤلف  اآتلي،  توم  قول  وعلى حد 

القمة".166

عادة ما تعك�س ردود االأفعال ال�سلبية جلمهور الناخبني جتاه اخليارات اأو املقرتحات التي مت التو�سل لها يف  	•
تلك املرحلة وجود فجوة يف التوا�سل بني امل�ساركني واملجموعات التي ميثلونها. ويجب اأن تتنباأ اإ�سرتاتيجية 
االت�سال  عمليات  دعم  طريق  عن  االإمكان  قدر  وتتفاداها  امل�سكلة  بهذه  احلوار  بعملية  اخلا�سة  االت�سال 
فيما بني الفعاليات. وهو ما ميكن تنفيذه من خالل حما�سر اجلل�سات اأو تلخي�سات الفعاليات التي تتجاوز 
تقارير نقاط االتفاق واخلالف، والتي ت�سجل بع�س االأفكار ب�ساأن وجهات النظر املختلفة واالفرتا�سات التي 
تغذيها. ميكن الأدوات الر�سد التي ت�سجل تعقيبات امل�ساركني عند نهاية الفعاليات توفري مدخالت لعمليات 

االت�سال هذه. واأثناء الفعاليات ذاتها، ميكن ملجموعة احلوار التفكري 
يف كيفية و�سف الفهم اجلديد والعالقات اجلديدة اأو اأمنذجتها اأثناء 

عمليات االت�سال فيما بني الفعاليات. 

مع  االن��خ��راط  تتطلب  التي  ال�سيا�سة  خ��ي��ارات  بع�س  تظهر  عندما  	•
اأن  يت�سح  عندما  اأو  احل��وار،  يف  امل�ساركني  غري  امل�سلحة  اأ�سحاب 
م�ساركة اجلمهور االأو�سع يف عملية املداولة �سيكون اأمرًا مرغوبًا، تتوفر 
العديد من العمليات لتو�سيع املحادثة، مثل دوائر الدرا�سة وا�ستطالع 

الراأي التداويل. 

مفيدة  اأداة  الوطنية  الق�سايا  ملنتديات  الدرا�سي  الدليل  منوذج  ميثل  	•
اأح��دى  يف  البديلة،  املقرتحات  وت�سجيل  ال��ت��داويل  احل���وار  لتنظيم 
حتليل  م���ع  ال���وث���ائ���ق، 
ال���ت���ن���ازالت امل��ق��اب��ل��ة. 

وجود  فهم  على  االأ�سخا�س  الدرا�سية  االأدل��ة  هذه  وت�ساعد 
من  متنوعة  جمموعة  �سمن  بب�ساطة  البداية  اق��رتاح��ات 
املعقدة  للم�سكالت  ب�سيطة  اإجابات  وجود  وعدم  اخليارات 

التي عادة ما تت�سدى لها عمليات احلوار.

للمزيد من الطالع 
انظر ديفيد ماثيو�س ونويل ماكايف، تبني اخليارات 

معًا: قوة النقا�س العام )2003(، متاح مع كثري 
من امل�سادر االأخرى التي يوفرها معهد منتديات 

الق�سايا الوطنية على املوقع االلكتوين التايل:
<http://www.nifi.org>. 

انظر الف�سل 2.5.

انظر ال�سكل 2.4.6.

انظر امللحق 2.
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ال�سكل 2.4.6 الدليل الدرا�سي ملنتديات الق�سايا الوطنية

منطقة الق�سيةالدليل الدرا�سي ملنتديات الق�سايا الوطنية

و�سف امل�سكلة: عر�ض عام
امل�سكلة/ الق�سية هي )بيان مقت�سب(

وجهة النظر جوجهة النظر بوجهة النظر اأ
ما ينبغي فعله

الطرح املوؤيد

الطروحات املعار�سة

ما التكاليف والتنازلت املطلوبة؟

اأ�سئلة اأخرى للم�ساعدة يف تو�سيح الختالفات ...

اتخاذ القرار

هدف التي�سري/مهمة املجموعة  .1
املثال:  �سبيل  على  احلوار،  من  �ستنبع  التي  االإجراءات  على  كمجموعة  املوافقة  	•

موافقة اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة على االلتزام بالقواعد االنتخابية املحددة؛ اأو باتفاقية �سالم ملزمة   
بني االأطراف املت�سارعة يف ال�سابق

االتفاق على اأجندة للتغيري )ال�سيا�سي، االقت�سادي، االجتماعي( تدعو اإىل اإجراءات متابعة حمددة   
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ينفذها امل�ساركون يف احلوار

املوافقة على موا�سلة احلوار كما هو، اأو تو�سيعه  

املوافقة على ن�سر الدرو�س امل�ستفادة من احلوار على اأو�سع نطاق داخل املجتمع.  

النهاية. حتى  باملتابعة  وااللتزام  امل�سرتكة  بامللكية  �سعورًا  امل�ساركني  متنح  بطريقة  االتفاق  �سياغة  	•

التحديات اأو ال�سعوبات املحتملة  .2
لدى  باال�ستقطاب  ال�سعور  اأو  االأويل  الثقة  انعدام  ظهور  اإعادة  يف  القرار  اتخاذ  نحو  التحرك  يت�سبب  	•

امل�ساركني، االأمر الذي يزيد من احتماالت حدوث فتور اأو توقف بالعملية. 

االآراء.  توافق  اإىل  الو�سول  احتمالية  املجموعة  داخل  اخلالفات  تهدد  	•

املثال: �سبيل  على  فيها،  يتالعبون  اأو  العملية  يقو�سون  امل�ساركني  بع�س  اأن  يبدو  	•

يقول ممثل عن اأحد متخذي القرارات اإنه غري خمول باتخاذ قرار معني - وهو ما يعتب ا�ستغالاًل للقوة   
يف اللحظة االأخرية. 

حتاول اإحدى املجموعات ا�ستغالل التقدم املحرز يف العملية لتقدمي جمموعة جديدة من الق�سايا يف   
املرحلة االأخرية - "ح�سان طروادة" مرة اأخرى.

يحتاج بع�س امل�ساركني لوقت اأطول بكثري من غريهم ال�ست�سارة جمهور الناخبني اأو اإقناعهم، وهو ما   
يخلق �سراعًا للتوقعات ب�ساأن االإطار الزمني الالزم لعملية اتخاذ القرار. 

فالدوائر  يهدده؛  اأو  املجموعة  اتخذته  الذي  القرار  يعطل  االنتخابية  الدوائر  من  م�ساندة  وجود  عدم  	•
اتخذها  التي  ال��ق��رارات  اح���رتام  بعدم  وت��ه��دد  ال��ن��واجت،  يف  بتمثيلها  ت�سعر  ال  اأو  ت�سارك  ال  االنتخابية 

"ممثلوهم". 

قانون  اإىل  الدعوة  ذلك  ومن   - بها  املناط  التكليف  اأو  اخت�سا�ساتها  يتجاوز  قرار  اإىل  املجموعة  تتو�سل  	•
جديد اأثناء عدم وجود ممثل حكومي. 

ن�سائح واإ�سرتاتيجيات مفيدة  .3
باالأمن  االإح�سا�س  ب�سكل خا�س احلفاظ على  املهم  االأهمية، من  البالغة  املرحلة  التوقف عند هذه  لتجنب  	•

والثقة التي مت تعزيزها داخل جمموعة احلوار. وت�ستمل اخلطوات املهمة لتحقيق ذلك على ما يلي:

ال�سياغة املتاأنية للقرار وعملية اتخاذه، لتجنب اخلروج مبا يبدو وكاأنه �سيناريو يفوز فيه طرف ويخ�سر   
فيه اآخر

التعزيز القوي لاللتزام اجلماعي بالقواعد االأ�سا�سية   

اأو �سياغة  اأو اقرتاع االأغلبية،  اأ�سا�سية حمددة التخاذ القرار، مثل توافق االآراء،  االتفاق على قواعد   
االقرتاحات واإحالتها اإىل �سلطة خارجية التخاذ القرار
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االإدارة املتاأنية للتوا�سل مع و�سائل االإعالم، وال�سيما عند وجود بوادر ترقب لدى العامة ملا �ست�سفر عنه   
العملية من اتفاقيات. 

من  احلوار  روح  على  احلفاظ  ينبغي  اخلالفات،  مواجهة  يف  االآراء  توافق  اإمكانية  ا�ستمرار  على  للحفاظ  	•
خالل تق�سي طبيعة اخلالف. وميكن تنفيذ ذلك، على �سبيل املثال، با�ستخدام طريقة 4-3-2-1، وهي 

اأداة �سائعة للتي�سري يطاَلب امل�ساركون مبوجبها برتتيب اإجاباتهم عن املقرتح املعني على النحو التايل:

اأوافق على املقرتح اأو القرار.   .4

اأوافق بوجه عام لكن اأريد تو�سيح بع�س االأمور اأو تعديلها قبل اأن اأ�ساندها بالكامل.   .3

ل�ست م�ستعدًا لقبول املقرتح بعد، الأنني ال اأفهمه بالكامل اأو اأحتاج مزيدًا من املعلومات.   .2

ال اأوافق لالأ�سباب التالية ...   .1

ت�ستخدم املجموعة البيانات الناجتة ال�ستك�ساف طبيعة اخلالف ومداه وللرتكيز على ما ميكن القيام به من   
اأجل الت�سدي لهذا اخلالف.

ورمبا  ال.  اأم  بند  لكل  مطلوبًا  االآراء  يف  الكامل  التوافق  كان  اإذا  ما  م�ساألة  اإثارة  ينبغي  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  	•
يكفي لذلك اإ�سدار بيان حول نقاط االتفاق، واالعرتاف بنقاط اخلالف املتبقية. 

اأ�سباب  تق�سي  املفيد  من  القرار،  اتخاذ  عملية  يف  والتالعب  املماطلة  تعمد  الت�سرفات  من  يبدو  حني  	•
ينبغي  ذلك  ومع  وم�سروعة.  مفهومة  االأ�سباب  تكون  فاأحيانًا  بال�سلب؛  ت�سنيفها  وجتنب  الت�سرفات  تلك 
االإقرار باأن امل�ساركة يف عملية احلوار طوعية بطبيعتها، كما هو احلال بالن�سبة لاللتزام بالقواعد االأ�سا�سية 
اأو غريها من االتفاقيات. وقد ت�ساعد اإعادة تاأكيد القواعد االأ�سا�سية وتعزيزها يف تفادي هذه الت�سرفات، 

اأو رمبا يكون من ال�سروري مواجهة ال�سلوك مبا�سرة يف نهاية املطاف. 

ميكن لعدد من اخلطوات امل�ساعدة يف جتنب انقطاع ال�سلة بني التقدم املحرز يف جمموعة احلوار وجمهور  	•
الناخبني املمثل بالعملية، ومن اأمثلتها: 

عملية  عر�س  يف  امل�ساركني  ت�ساند  ات�سال  اإ�سرتاتيجية  اتباع   
احلوار على غري امل�ساركني فيها 

الفعاليات،  بني  املعلومات  لتدفق  والتنبه  لل�سياق  الدقيق  الر�سد   
املحرز  التقدم  كان  اإذا  ما  حتديد  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  ما  وهو 

داخل املجموعة منعزل عن جمهور الناخبني خارج احلوار اأم ال.

ر وفريق امل�سروع التنبه للتحوالت  مل�ساعدة املجموعة يف جتنب جتاوز التكليف املناط بها، ينبغي على املُي�سِّ 	•
عودة  اأو  املحادثة،  يف  االأخ���رى  الفاعلة  اجلهات  ت�سمني  ت�ستدعي  قد  والتي  م��داه  اأو  احل��وار  اجت��اه  يف 

املجموعة مرة اأخرى اإىل اتفاقياتها االأ�سلية ب�ساأن الغر�س وامل�سمون. 

انظر اإدارة االت�ساالت واملعلومات،
الف�سل 2.4. 
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التنفيذ واتخاذ الإجراءات 
هدف التي�سري/مهمة املجموعة  .1

العملية يف  املتخذة  القرارات  يعك�س  من�سق  اإجراء  	•

الة الفعرّ العالقة  ديناميكيات  على  باحلفاظ  املجموعة  اعتناء  	•

التنفيذ مرحلة  اأثناء  املعلومات  وتبادل  امل�ستمر  االت�سال  	•

الثقة. بعدم  االإح�سا�س  عودة  اإىل  توؤدي  ال  بحيث  وا�ستباقية  الة  فعرّ اإدارة  تظهر  التي  امل�سكالت  اإدارة  	•

2.  التحديات اأو ال�سعوبات املحتملة
اأن  االأ�سخا�س  بع�س  راأى  وقد  املرحلة،  لهذه  كامل  ب�سكل  التخطيط  اأو  العملية  ت�سميم  اأثناء  التنبوؤ  عدم  	•

العملية تنتهي مبجرد التو�سل اإىل القرارات.

تعذر امل�سي ُقدمًا على امل�ساركني اأو تعزيز اأوجه التغيري التي األزموا اأنف�سهم بها، نتيجة م�سكالت العودة  	•
اإىل موؤ�س�ساتهم اأو جمهور ناخبيهم، على �سبيل املثال: 

قوة اجلمود اأو املقاومة داخل املوؤ�س�سة/املجموعة، بالقدر الذي يفقد امل�سارك التزامه اأو يجعله يرتك   
املوؤ�س�سة

كواهل النا�س مثقلة بااللتزامات واأ�سبحوا منهمكني يف االأعمال املعتادة.  

على  املجموعة،  داخل  وااللتزام  والرتابط  الثقة  بخف�س  التنفيذ  مرحلة  يف  والتطورات  الفعاليات  ُتهدد  	•
�سبيل املثال:

تخلق امل�سكالت اأو التاأخر يف التنفيذ اإح�سا�سًا باالإخفاق يف االلتزام باالتفاقيات وغياب ح�سن النية   

ين�ساأ �سوء التفاهم ب�ساأن طبيعة االتفاقيات مع تقدم التنفيذ  

يخلق عدم توفر القدر الكايف من الو�سوح ب�ساأن موؤ�سرات النجاح قدرًا من الغمو�س ويعزز االإح�سا�س   
بعدم االمتثال 

تراجع اأحد االأطراف عن االتفاقيات.  

تقيد العوامل اخلارجة عن عملية احلوار اآفاق االتفاقيات اجلاري تنفيذها، اأو حتد من احتماالت التاأثري  	•
الوا�سح وتهدد بخلق خيبة اأمل، على �سبيل املثال:

ت�ستمل التغيريات التي ت�سورتها املجموعة على تغيري جمتمعي وا�سع املدى.  

التاأثري على الهياكل وال�سيا�سات الر�سمية هو تاأثري طفيف.   

حيثما تكون امل�ساندة احلكومية مهمة، جند حتواًل نحو حكومة جديدة ال ت�سعر باأنها ملزمة باحرتام   
االتفاقيات التي اأبرمتها احلكومة ال�سابقة. 
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االأطراف  تت�سبب يف عودة  اأو  متابعة احلوار  االنتباه عن  االأولوية، وحتول  اأزمة جديدة على  ت�ستحوذ   
لعالقات قا�سرة. 

ن�سائح واإ�سرتاتيجيات مفيدة  .3
املثال: �سبيل  على  للعملية،  االأويل  بالت�سميم  احلوار  عن  املنبثقة  لالإجراءات  التخطيط  يبداأ  	•

وعقد  التغيري  اأج��ل  من  العاملة  االأخ��رى  املنظمات  اأو  العمليات  بتحديد  البدء  ينبغي  البداية،  منذ   
حتالفات بينها. 

بو�سع  ك��ب��ري  اه��ت��م��ام  احل����وار  جم��م��وع��ة  لتكري�س  التخطيط   
لدعم  م��وارد  لتوفري  والتخطيط  قراراتها،  لتنفيذ  اإ�سرتاتيجية 

جهود التنفيذ املنظمة.

العودة: حتديات  مواكبة  على  امل�ساركني  مل�ساعدة  	•

ينبغي تنظيم اإ�سرتاتيجية االت�سال فيما بني الفعاليات لتوفري امل�ساندة للم�ساركني مع تقدم العملية   
)انظر "اإدارة االت�ساالت واملعلومات" �سمن ق�سم "فعاليات احلوار البينية" اأدناه(.

ومناق�سته،  عودتهم  عند  �سيواجهونه  ما  لتوقع  االأ�سخا�س  ُيدعى  للمجموعة،  اخلتامي  االجتماع  يف   
كو�سيلة الإدراك امل�سكلة وخلق فهم لكونها جزءًا طبيعيًا من العملية.

ر وفريق امل�سروع ببطاقات بريدية حتمل عناوينهم ميكن اإر�سالها بعد  ينبغي على امل�ساركني تزويد املُي�سِّ  
فرتة متفق عليها كتذكري بالتزاماتهم. 

ما  ومناق�سة  باملبادرة  املجموعة  على  ينبغي  التاأخريات،  اأو  التنفيذ  م�سكالت  مواجهة  يف  االنهيار  لتجنب  	•
يلي كجزء من عملية اتخاذ القرار:

اأنواع االأمور التي ميكن اأن تت�سبب يف ظهور مثل تلك امل�سكالت، كنق�س التمويل، اأو تغري ال�سياق، اأو   
وجود قيود على التوقيت، اأو مقاومة من االأطراف الرئي�سية

قبل  اأ�سبابها  تق�سي  ذلك  يف  مبا  امل�ستقبل،  يف  ظهورها  عند  التحديات  هذه  مع  التعامل  اإج��راءات   
االختتام برتاجع االأ�سخا�س عن اتفاقياتهم. على �سبيل املثال، املوافقة على نظام للتحقق من املعلومات 
الذي  الر�سيد االجتماعي  للحفاظ على  االت�سال  اأنواع  نوع من  اأو  واإجراء مكاملة هاتفية  وتف�سريها؛ 

ن اأثناء احلوار تكورّ

كيف يبدو النجاح؟ كلما ا�ستطاعت املجموعة اأن تكون اأكرث حتديدًا ب�ساأن هذا التعريف، ي�سهل احلفاظ   
على الثقة املتبادلة داخل العملية.

عن  تراجعه  اأو  نية  ب�سوء  احلوار  يف  م�سارك  طرف  ت�سرف  حقيقة  مواجهة  ال�سروري  من  يكون  اأحيانًا  	•
�سكلوها،  التي  العالقات  تعزيز  العملية  يف  االآخرين  للم�ساركني  املهم  من  يكون  رمبا  عندها  االتفاقيات. 
اأجل التغيري. فالبقاء على ات�سال ك�سبكة اجتماعية وا�ستخدام  والبقاء على ات�سال، وموا�سلة العمل من 

انظر اإطار 2.3.1، ورقة عمل 
ت�سميم العملية، يف ف�سل 2.3. 
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ر�سيد العالقات القائم رمبا يثبت فعاليته كو�سيلة لتقوية ال�سلطة االأخالقية املطلوبة ملحا�سبة االآخرين.

اإذا  اأ�سهل  اخلارجية  العوامل  مقاومة  عن  الناجمني  االأمل  وخيبة  االإحباط  مع  التعامل  يكون  اأن  ميكن  	•
امللمو�س  املجتمعي  التغري  بتعقيد  تعرتف  النطاق  وا�سعة  اإ�سرتاتيجية  من  كجزء  احل��وار  عملية  �سيغت 

و�سعوبته. فيما يلي بع�س العنا�سر التي ت�سلح لهذه االإ�سرتاتيجية:

بناء التحالفات مع العمليات واملجموعات االأخرى لت�سجيع "ثقافة للحوار" واأجندة تغيري وا�سعة. على   
عمل  ت�ساند  موارد   )<http://www.thirdside.org>( �سايد  ثريد  �سبكة  توفر  املثال،  �سبيل 
للتحديات  الت�سدي  اأجل  من  احل��وار  على  القائمة  الطرق  لت�سجيع  التحالفات  يبنون  الذين  اأولئك 

املجتمعية 

لو�سع  وال�سحفية  االإعالمية  املنافذ  ا�ستخدام   
اأجندة احلوار  اأمام الراأي العام وت�سجيع  احلوار 

كاأجندة عامة 

تو�سيع احلوار لي�سمل اأنا�سًا اآخرين   

اأثناء عملية  احلفاظ على العالقات التي ت�سكلت   
من  تتاألف  ل�سبكة  االأ�سا�س  توفر  الأنها  احل��وار. 
تعزيز  ميكنهم  مت�سابهة  عقول  ذوي  اأ�سخا�س 
على  واحلفاظ  ر�سمي  غري  ب�سكل  التغيري  اأجندة 
يكون  ال  التي  ال��ف��رتات  يف  حتى  ا�ستمراريتها، 

ال�سياق فيها داعمًا. 

فيما بني فعاليات احلوار
الذي يجري بني  للعمل  الف�سل 2.3 وجود م�سارين رئي�سيني  نهاية  املو�سح يف  تبني من ت�سميم عملية احلوار 

فعاليات احلوار:

الفعاليات بني  تربط  التي  واملعلومات  االت�ساالت  اإدارة  م�سار  	•

العملية. تقدم  مع  ي�ستمر  اأن  ينبغي  والذي  والتكيف  والتعلم،  للر�سد،  الداعم  التقييم  م�سار  	•

اإدارة الت�سالت واملعلومات
كما يوحي و�سفنا التف�سيلي لعملية احلوار، يلعب م�ستوى امل�ساندة املقدمة بني الفعاليات للم�ساركني يف احلوار 
الفعاليات  بني  تظهر  اأن  التي ميكن  امل�سكالت  العديد من  االأهمية يف جتنب  دورًا حا�سم  االنتخابية  ودوائرهم 
والتخفيف من حدتها، وال�سيما يف املراحل االأخرية للمداولة واتخاذ القرار. وي�ستمل ذلك على اإبقاء االت�سال مع 
االأ�سخا�س، وجعلهم منخرطني يف الق�سايا وم�ساندتهم يف البقاء داخل امل�سار. وكما ذكر مدير م�سروع احلوار 

تنفيذ التفاقات التي مت التو�سل اإليها 
نتيجة للحوار

لديك  �سيكون  ال�سخ�سية،  لتجربتي  "وفقًا 
جمموعة من االأ�سخا�س، لكل منهم قدرته 

على العمل يف فلكه اخلا�س، ونتيجة للحوار، 
فاإنهم يعملون ب�سكل منف�سل ولكن وفق روؤية 

م�سرتكة".
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

 من قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 238(.
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متعدد االأحزاب يف غواتيماال، "ال ميكنك االكتفاء باالنتظار لرتى اإذا كانوا �سيح�سرون حلقة العمل التالية، بل 
يجب عليك ا�ستدعاوؤهم بني حلقات العمل لل�سوؤال عن كيفية �سري االأمور، وعن اأحوال جمموعاتهم، وما اإذا كانوا 

يحتاجون ل�سيء ما، اإلخ".167 

ال�سكل 2.4.7 الت�سال الأفقي وعرب امل�ستويات

ال  يو�سح ال�سكل 2.4.7 عمليات االت�سال فيما بني الفعاليات. ويوحي ب�سرورة اأن يوؤتي تدفق االت�ساالت الفعرّ
هذا بنتيجة اأكب من انخراط امل�ساركني، وتعزيز التزامهم جتاه العملية، كما يقرتح مدير امل�سروع اأعاله. كما 
يجب لالت�ساالت فيما بني الفعاليات اأن ت�ساند امل�ساركني يف اإ�سراك جماعات اأ�سحاب امل�سلحة التي ميثلونها. 

رين. وبال �سك تقع عادة م�سوؤولية �سمان عمل "التمثيل" على نحو ثنائي االجتاه على فريق امل�سروع واملُي�سِّ

بحيث  ميثلونها  التي  وامل�سلحة  العالقة  اأ�سحاب  جماعات  مع  ات�سال  على  احلوار  يف  امل�ساركون  يبقى  	•
ي�ستطيعون متثيل وجهات نظر "جمهور الناخبني" يف عملية احلوار متثياًل كافيًا و�سحيحًا.

العالقة  اأ�سحاب  جماعات  ح�سور  حتقق  بطرق  لناخبيهم  احلوار  عملية  احلوار  يف  امل�ساركون  يقدم  	•
وامل�سلحة، بحيث ميكنهم م�ساندة عمليات التفاهم اأو االتفاقيات التي يتم التو�سل اإليها.

يجب اأن يبداأ التخطيط لهذا التدفق بالغ االأهمية من االت�ساالت يف مرحلة الت�سميم، غري اأن االإجناز يعد اأحد 
اأهم جوانب التنفيذ. اإذ يعتمد عليه جناح العملية باأكملها اعتمادًا كبريًا. 

التقييم امل�ستمر
يتناول الف�سل 2.5 الر�سد والتقييم للعملية باأكملها. ومع ذلك تنطبق بع�س االأدوات بوجه خا�س على الفعاليات 
وهي م�سممة لتوجيه التقييم والتح�سني امل�ستمرين لت�سميم الفعاليات وتي�سريها. وي�ستمل ذلك على مراجعة 
فعاليات معينة، واإجراء لقاءات مع امل�ساركني بني الفعاليات ملزيد من التاأمل والتفكري العميقني ور�سد ال�سياق 

االأو�سع الذي تتم فيه العملية. 

ا�ستخال�ض معلومات الفعاليات
ميكن مراجعة كل فعالية على حدة بطرق عديدة: كجزء من تاأمل جماعي قرب نهاية الفعاليات؛ اأو يف ا�ستق�ساء 
ونقرتح  امل�سروع.  وفريق  ر  للُمي�سِّ والتفكري  التاأمل  عملية  من  اأو كجزء  مبا�سرًة؛  الفعاليات  بعد  امل�ساركني  الآراء 
واجلوهرية  النف�سية  الق�سايا  يراعي  فهو  الن�ساط،  لهذا  كاإطار  الف�سل 2.3  تناولناه يف  الر�سا" الذي  "مثلث 
وق�سايا العملية باعتبارها االأبعاد حا�سمة االأهمية التي ينبغي ا�ستك�سافها. وقد ت�ساعد بع�س االأ�سئلة يف توجيه 

تلك التاأمالت:

حملي حملي حملي
م�ستوى متو�سط م�ستوى متو�سط

 فعالية
احلوار

حملي حملي حملي
م�ستوى متو�سط م�ستوى متو�سط

 فعالية
احلوار

ات�سالت
اتاأفقية

توي
مل�س

رب ا
ت ع

ال
ت�س

اأ
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اجلانب اجلوهري

نوق�ست؟ التي  الق�سايا  ما  	•

اأحرزناه؟ الذي  التقدم  ما  	•

حققناه؟ اأو  تعلمناه  الذي  ما  	•

ظهرت؟ التي  امل�سائل  ما  	•

غريناها؟ اأم  اأهدافنا  حققنا  هل  	•

جانب العملية

العملية؟ جتاه  �سعورك  كان  كيف  	•

احل�سبان؟ يف  النظر  وجهات  جميع  اأخذنا  هل  	•

واجهناها؟ التي  العقبات  اأو  ال�سعوبات  ما  	•

عليها؟ التغلب  يف  �ساعدت  التي  االإ�سرتاتيجيات  اأكرث  ما  	•

اجلانب النف�سي

ومفهوم؟ م�سموع  �سوتك  باأن  �سعرت  هل  	•

بالكامل؟ واأفكارك  نظرك  وجهة  عن  عبت  هل  	•

االآخرين؟ فهم  على  قادرًا  كنت  هل  	•

باالحرتام؟ �سعرت  هل  	•

املقابالت 
تهدف املقابالت اإىل ا�ستك�ساف جتربة امل�ساركني للعملية ب�سورة اأعمق. فاإذا كان هناك من ترك العملية، نريد 
اأن نفهم ال�سبب. كذلك نرغب يف معرفة �سبب بقاء االآخرين ملتزمني بها _ وما االأمور التي ت�سري ب�سكل جيد 
فنقوم بتح�سينها اأو االإكمال عليها؟ كذلك ميكن للمقابالت توفري معلومات مفيدة حول التحديات اأو ال�سعوبات 
القوى  ما  املوؤ�س�سات.  اأو  الناخبني  مع  �سواء،  حد  على  وخارجها  احل��وار  عملية  داخل  امل�ساركني،  تواجه  التي 

اخلارجية التي ت�سكل جتاربهم ويحتمل اأن توؤثر على العملية ونتائجها؟

حتديث ال�سياق
رون وما اإىل ذلك( التطورات داخل العملية وخارجها  ير�سد فريق الت�سميم امل�سرتك )اجلهات الداعية، واملُي�سِّ
الدائم  االنتباه  الفريق  على  ويجب  اجلارية.  والعملية  امل�سلحة  اأ�سحاب  عالقات  على  حمتمل  تاأثري  لها  التي 
للحاجة اإىل االأمن، والقدر الكايف من ال�سفافية لبناء الثقة، وحتديات تن�سيق الدالالت املختلفة التي ترتبط بتلك 
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الفعاليات. وتتمثل مهمة اأع�ساء الفريق يف تو�سيح تلك الفعاليات وم�ساعدة املجموعة على التفاو�س اأو اإدارة ما 
قد ميثلون من تاأثري على العملية. وفيما يلي بع�س االأ�سئلة التوجيهية:

فيها؟  امل�ساركون  االأ�سخا�س  اأو  اجلهات  وما  عنها؟  املبلغ  الفعاليات  ما  	•

قد  التي  ال�سعوبات  وما  املوقف،  هذا  يفهمون"  "كيف  اأو  االآخ��رون  امل�سلحة  اأ�سحاب  يرى  كيف  	•
يت�سبب فيها ذلك؟

العملية؟ وعلى  امل�سلحة  اأ�سحاب  على  لذلك  املحتمل  التاأثري  ما  	•

التعلم والتكيف
رمبا كان التقييم والتعامل مع املعلومات التي يتم جمعها عن 
امل�ساركني يف احلوار  املعلومات، ومقابلة  ا�ستخال�س  طريق 
وغريهم من اأهم االأن�سطة التي حتدث فيما بني الفعاليات. 
وعلى فريق امل�سروع اأن يقيم ال�سياق الذي تتك�سف فيه اأبعاد 
عملية احلوار، واأن يحدد جوانب ت�سميم عملية احلوار التي 
تعمل بكفاءة )اأو تلك التي ال تعمل بكفاءة(، ومن ثم القيام 
االأن�سطة جزءًا من  اعتبار كل هذه  تباعًا. وميكن  بالتعديل 
عملية الر�سد والتقييم، وهو مو�سوع الف�سل 2.5، ولكنها 
اأ�سا�سيًا ال يتجزاأ عن عملية  من الناحية العملية تعد جزءًا 

التنفيذ.

ر�سد التقّدم املُحرز
املطروحة  االأ�سئلة  اأنواع  اأن  مالحظة  املهم  "من 
يف مكونات التقييم هذه، هي االأ�سئلة التي ي�ساألها 

روؤ�ساء اجلل�سات االأكفاء الأنف�سهم بالبديهة بني 
االجتماعات. ومن ثم فاإن الهدف من و�سع نظام 

للر�سد هو حتديد معايري لالأ�سئلة املطروحة 
والتاأكد من احل�سول على االإجابات لت�ستخدمها 
املجموعة امل�سرتكة يف احلوار م�ستقباًل ولت�ساعد 

روؤ�ساء اجلل�سات القادمني يف اأي ظروف 
م�سابهة".

للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 
 من قلب امليدان - امل�سادر" 

)�سفحة 238(.
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يعد الر�سد والتقييم من املو�سوعات �سديدة االأهمية، التي تناولتها الكثري من املوؤلفات واملراجع. ويهدف هذا 
الف�سل اإىل تعريف القراء بالق�سايا االأ�سا�سية يف املجال وال�سيما املتعلقة باحلوار، وتقدمي �سورة وا�سحة لكيفية 
ااًل ب�سكل كامل، يجب اأن ي�سبح  اال�سطالع بالر�سد والتقييم يف عملية احلوار. ولكي ي�سبح الر�سد والتقييم فعرّ
جزءًا من العملية منذ البداية، ومن ثم فنحن نقرتح اأن يقراأ هذا الف�سل بالتزامن مع الف�سل 2.3، "ت�سميم 

عملية احلوار".

هدف الر�سد والتقييم
وكما ذكرنا م�سبقًا، فاإن ا�ستعداد فريق اإدارة امل�سروع وقدرته على اال�ستجابة ملا يطراأ يف العملية و�سياقها رمبا 
اإذا  ما  االأ�سلية يف حتديد  العملية  ت�سميم  قوة  بها  التي حتظى  االأهمية  من  نف�سه  بالقدر  االأقل،  على  يحظى، 
كانت اأهداف مبادرة احلوار قد حتققت. فالر�سد والتقييم هما ما يجعل هذه اال�ستجابة ممكنة. وعندما ي�سبح 

الر�سد والتقييم جزءًا ال يتجزاأ من التنفيذ، فاإن ذلك يخدم وظيفتني مهمتني. 

يوفر املدخالت ال�سرورية من اأجل التعلم والتكيف اأثناء عملية احلوار، ويعتب على املدى االأطول، اأ�سا�سًا  	•
لتح�سني ممار�سة احلوار وامل�ساهمة يف املعارف املتعلقة بالعملية.

املوؤ�س�سات  هذه  وتهتم  احلوار ممكنة.  عمليات  املوارد جلعل  توفر  التي  للموؤ�س�سات  امل�ساءلة  اأ�سا�س  يعتب  	•
اهتمامًا م�سروعًا بفهم كيفية ومدى حتقيق ا�ستثماراتها الأهدافها. 

ويعد الر�سد والتقييم بالن�سبة لعمليات احلوار جزءًا من جمال اأكب، يتطور من جمرد التاأكيد على 
امل�ساءلة اإىل الرتكيز ب�سكل اأكب على التعلم والتكيف.168 وعلى نحو تقليدي، ميزت التعريفات متييزًا 
وا�سحًا بني الر�سد، الذي يعتب ن�ساطًا من اأن�سطة فريق اإدارة امل�سروع وعملية متوا�سلة تركز اأ�سا�سًا 
على جمع البيانات، والتقييم، وهو ن�ساط مقيد بوقت يركز على حتليل البيانات وا�ستخال�س النتائج 
منها. ويجرى التقييم بوا�سطة مقيمني خارجيني، غالبًا بعد انتهاء العملية. ولكن مع زيادة الرتكيز على 
التعلم والتكيف، اأ�سبحت هذه الفروق اأقل و�سوحًا. وتاأخذ فرق اإدارة امل�سروعات، على نحو متزايد، 
املقيمون  يطور  حني  يف  عليها،  بناًء  العمل  بغر�س  وتف�سريها  املعلومات  حتليل  م�سوؤولية  عاتقها  على 

الف�سل 2.5: الر�سد والتقييم
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طرقًا لدمج عملهم يف املبادرات احلالية بحيث ت�سهم 
يف اإدارة امل�سروع اأثناء تنفيذه. 

واتباعًا لهذا النهج، فاإننا نتعامل مع الر�سد والتقييم 
كن�ساط متدفق موحد يعد جزءًا من عملية احلوار من 
التخطيطية  االأ�سكال  يف  يت�سح  كما  للنهاية،  البداية 
وال�سكل   2.1.1 ال�سكل  يف  املو�سحة  احل��وار  لعملية 

2.3.2. وفيما يلي تعريف مفيد لهذا الغر�س: 
اجلمع  من  متكاملة  عملية  عن  عبارة  والتقييم  الر�سد 
املتوا�سل للمعلومات وتقييمها الإ�سدار اأحكام حول التقدم 
املحرز يف حتقيق اأهداف وغايات معينة، وحتديد النتائج 
غري املق�سودة �سواء االإيجابية اأو ال�سلبية، وتوجيه نظرة 

فاح�سة الأ�سباب حدوث النجاح اأو الف�سل.169

اجلوانب اخلم�سة للممار�سة اجليدة 
للر�سد والتقييم

حتديد ما �سيتم تقييمه بو�سوح
كما ناق�سنا يف الف�سل 2.3، هناك م�ستويات عديدة 
ينبغي اأخذها يف االعتبار عند حتديد اأهداف عملية 
الر�سد  عملية  يف  مب��ك��ان،  االأه��م��ي��ة  وم��ن  احل����وار. 
والتقييم، اأن يتم متييز هذه االأهداف والف�سل بينها 
من اأجل احل�سول على عملية تقييم عادلة ومفيدة.170 

•	املخرجات هي النتائج املبا�سرة لالأن�سطة التي تعد 
جزءًا من عملية احلوار. وهي ت�ستمل على اأهداف 
الف�سل  يف  املو�سحة  واملتو�سطة  املبدئية  العملية 
العملية،  ت�سميم  يحددها  التي  واالأن�سطة   ،2.3
فيها  ي�سرتك  التي  احل��وار  فعاليات  من  عدد  مثل 
عدد معني من امل�ساركني، واأن�سطة املتابعة التي يتم 

فيها اإجراء مقابالت مع بع�س هوؤالء امل�ساركني. 

امل�سروع فيما  اإدارة  اأداء فريق  ويتيح ر�سد وتقييم   
يتعلق بتحقيق اأهداف املخرجات اأدنى م�ستوى من 

امل�ساءلة.

يعد ر�سد وتقييم املح�سالت مبثابة اأهم ما تركز 
عليه االأفكار واالإجراءات الت�سحيحية التي تتم 

يف منت�سف املدة والتي يعتب فريق اإدارة امل�سروع 
م�سوؤواًل عنها عندما تظهر مبادرة احلوار للعيان.

للمزيد من الطالع
تاأتي اأهم امل�سادر املن�سورة عن الر�سد والتقييم 

من املجاالت املعنية باملعونات االإن�سانية، 
وامل�ساعدات االإمنائية، ومنع ال�سراعات وحلها. 

وفيما يلي بع�س اأحدث املطبوعات ال�ساملة:
�سيان ت�سري�س ومارك اإم. روجرز، الت�سميم من 

اأجل النتائج: دمج الر�سد والتقييم يف برامج 
حتويل ال�سراع وا�سنطن العا�سمة: البحث عن 

اأر�سية م�سرتكة، 2006(. متاح على
 <http://www.sfcg.org>

�سيان ت�سري�س وجويل �سولدي�س، تقييم االإجراءات 
التدخلية حلل ال�سراعات. اجلزء االأول: حتديد 

اأبعاد تطور االأحداث)لندنديري: اإنكور، 2002(؛ 
واجلزء الثاين: النظرية واملمار�سة النا�سئة)اإنكور، 

 .)2003
يقدم اجلزء االأول عر�سًا عامًا �ساماًل ملوؤلفات 

الر�سد والتقييم وللم�سادر املتاحة على االإنرتنت. 
متاح على

<http://www.incore.ulst.ac.uk> 

دليل مركز بحوث التنمية الدولية: �ساره 
اإيرل، فريد كاردين وتريي �سموتيلو، تخطيط 

املح�سالت: ت�سمني التعلم والتاأمل والتفكري يف 
البامج االإمنائية )اأوتاوا: مركز بحوث التنمية 

الدولية، 2001(. متاح على
<http://www.idrc.ca/en/ev-9330-
201-1-DO_TOPIC.html> 

دليل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي: الر�سد 
والتقييم من اأجل النتائج. اجلزء االأول: اإطار 
الر�سد والتقييم؛ اجلزء الثاين: كيفية اإجراء 

الر�سد والتقييم. متاح على
<http://www.undp.org> 

العمليات  موارد  بوابة  والتكيف"،  "التعلم 
ال�سحاب امل�سلحة املتعددين. متاحة على

<http://portals.wdi.wur.nl/msp/>.
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هي التغيريات التي تنتجها االأن�سطة اأو ت�سهم فيها على املدى الق�سري، مثل الو�سول التفاق  املح�سالت  	•
تكون  قد  وهي  ومهارات جديدة.  نظر  لوجهات  احل��وار  امل�ساركني يف  اكت�ساب  اأو  احل��وار،  من خالل 
كانت  �سواء  مق�سودة،  التخطيط، وحم�سالت غري  عملية  كاأهداف يف  ت�ساغ  مق�سودة،  حم�سالت 
�سلبية اأم اإيجابية، مل يتوقعها فريق التخطيط. ويعد ر�سد وتقييم املح�سالت مبثابة اأهم ما تركز عليه 
االأفكار واالإجراءات الت�سحيحية التي تتم يف منت�سف املدة والتي يعتب فريق اإدارة امل�سروع م�سوؤواًل 

عنها عندما تظهر مبادرة احلوار للعيان.

اأو ال�سيا�سات اجلديدة التي تن�ساأ  اأمدًا للمح�سالت، مثل القوانني  الأثر هو التاأثري االأكب واالأطول  	•
اأو قيادة امل�ساركني يف احلوار. وي�سكل تقييم االأثر حتديًا الأن االآثار عادة ما ال تظهر  كنتيجة التفاق 
للعيان اإال بعد مرور �سنوات، والأن من ال�سعب اإقامة عالقة �سببية وا�سحة بني املح�سالت واالآثار.171 
ومن ثم، مع اأن هذه املهمة يف حد ذاتها �سرورية للغاية، اإال اأنها خارج نطاق الر�سد والتقييم. اإذ ينبغي 
بعملية  للقيام  الكافية  باملوارد  ويتمتعون  املتاأخر  االإدراك  مبيزة  يتمتعون  الذين  الباحثون  يتوالها  اأن 

فح�س على نطاق وا�سع للبيانات املعنية بكيفية اإ�سهام حم�سالت عملية احلوار يف التغيري.172 

ت�سمني الر�سد والتقييم يف عملية احلوار
ال يف مرحلة  ت�سع اجلهات الداعية للجل�سة وامل�ساركون يف ت�سميمها ومديرو امل�سروع اأ�سا�س الر�سد والتقييم الفعرّ
ت�سميم عملية احلوار. ويتطلب هذا تخطيطًا، كما يتطلب توفري املوارد التي ت�سمح لفريق اإدارة امل�سروع بالقيام 
با�ستعرا�س دوري وتاأمل وتفكري )انظر "العنا�سر االأ�سا�سية لعملية الر�سد والتقييم" اأدناه(. كما يتطلب اأق�سى 
االأمد  طويلة  واالأه��داف  حتقيقها،  واإ�سرتاتيجية  املبادرة،  من  العام  الغر�س  عن  التعبري  يف  الو�سوح  درج��ات 

وق�سرية االأمد التي تنبع من االإ�سرتاتيجية. 

وتعمل ورقة عمل ت�سميم العملية املقدمة يف الف�سل 2.3 على توفري مبادئ 
توجيهية لهذه املهام ال�سرورية، والإدراك الفكرة من وراء الت�سميم النظرية 
التوجيهية للتغيري. وتوفر هذه اخلطوات الدعامة االأ�سا�سية "للتعلم مزدوج 
احللقة"—التاأمل والتفكري العميق الذي ي�سكك يف االفرتا�سات االأ�سا�سية. 
اأن   2.5.1 ال�سكل  ويبني  االأفعال.  علم  من  اآخر  مفيدًا  مفهومًا  هذا  ويعد 

"التعلم اأحادي احللقة" ي�سلم باالفرتا�سات املبدئية ب�ساأن الق�سايا وال�سياق واالأهداف. فهو يقيم االإ�سرتاتيجيات 
امل�ستخدمة، واإىل اأي مدى مل يتم حتقيق املح�سالت امل�ستهدفة، ويركز على كيفية حت�سني االإ�سرتاتيجيات—اأي 
يقوم بال�سيء نف�سه ولكن فقط باأ�سلوب اأف�سل. وعلى العك�س من ذلك، ينطوي التعلم مزدوج احللقة على اإعادة 
بحث الفكرة االأ�سا�سية التي تكمن وراء حتديد امل�سكلة واالإ�سرتاتيجية والنتائج املرجوة. فهو يهدف اإىل التفكري 

ب�سكل خمتلف، بداًل من جمرد القيام بال�سيء نف�سه بطريقة خمتلفة. 

انظر االإطار 2.3.1، ورقة عمل 
ت�سميم العملية، ومناق�سة نظرية 

التغيري يف الق�سم الذي يتناول و�سع 
االإ�سرتاتيجيات.
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اإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة
يعتب جعل تقييم عملية احلوار ن�ساطًا قائمًا على امل�ساركة 
العديد  يف  والتقييم  الر�سد  ممار�سات  من  جيدة  ممار�سة 
النهج  هذا  ف��اإن  احل��وار،  عمليات  حالة  ويف  املجاالت.  من 
القطاعات  كافة  �سمول  مثل  التوجيهية  املبادئ  مع  يتوافق 
اأ�سحاب  وجميع  امل�ساركني  مينح  كما  امل�سرتكة،  وامللكية 
القائم  التقييم  وي�ستطيع  بامل�ساءلة.  ح�سًا مالئمًا  امل�سلحة 
م�ساندة  احل��وار  عملية  عليه  تنطوي  ال��ذي  امل�ساركة  على 
ي�ستطيع  كما  احل��وار،  يفرزها  التي  البناءة  الديناميكيات 
تعزيز اهتمام اأ�سحاب امل�سلحة با�ستمرار العملية وحتم�سهم 
لها. وتوفر املنطقة املظللة ها هنا الروابط للم�سادر املعنية 

بُنُهج الر�سد والتقييم القائمة على امل�ساركة. 

من  ج��زءًا  امل�ساركة  على  القائم  والتقييم  الر�سد  يعد  كما 
بحيث  امل�ستقبلية،  احل��وار  عمليات  اأجل  من  القدرات  بناء 
ي�سبح اال�ستعداد واملهارات الالزمة للتفكري التقييمي جزءًا 
حل  نهج  م�ساندة  ي�ستطيع  الذي  االجتماعي  املال  راأ�س  من 
امل�سلحة  اأ�سحاب  ويكت�سب  احلوار.  على  القائم  امل�سكالت 
على  اإ�سافية  ق��درة  التقييم  عملية  يف  بفعالية  امل�ساركني 
االأحكام.  واإ���س��دار  النتائج  وا�ستخال�س  ال�سواهد  تف�سري 
وهذه اأي�سًا قدرات ت�سهم ب�سكل عام يف الدميقراطية؛ اإذ اإن 
"املواطنة امل�ستنرية" ال ينبغي فقط اأن متلك املعلومات واإمنا 
ال�سواهد  ُتقيم  ا�ستخدامها—كيف  كيفية  تعرف  اأن  ينبغي 
وت�سع يف اعتبارها التناق�سات والت�ساربات وتعب عن القيم 
وودهيل  يالحظ  ال�سياق  هذا  173ويف  االفرتا�سات.  وتبحث 

ال�سكل 2.5.1 التعلم مزدوج احللقة

االفرتا�سات االإ�سرتاتيجية
واالإجراءات النتائج

التعلم مزدوج احللقة
فح�ض الفرتا�سات التي ترثي الإ�سرتاتيجية وخطة العمل باملعلومات

التفكري على نحو خمتلف

ممار�سة العمل على نحو خمتلف
التعلم مفرد احللقة

"القيام بال�سيء نف�سه، ولكن فقط 
باأ�سلوب اأف�سل"

للمزيد من الطالع
ب�ساأن عمليات الر�سد والتقييم القائمة على امل�ساركة، 

انظر
جانيت دونيلي، حمرر، من وا�سعو االأ�سئلة؟ دليل 

التقييم القائم على امل�ساركة )نيويورك: برنامج االأمم 
املتحدة االإمنائي؛ 1997(. متاح على

<http://www.undp.org/eo/
documents/who.htm> 

َرت من خالل احتاد  العديد من امل�سادر التي ُطوِّ
االت�ساالت من اأجل التغيري االجتماعي، والتي ت�ستمل 

على ويل بارك�س، من يقي�س التغيري؟ مقدمة للر�سد 
والتقييم القائم على امل�ساركة

و
األي�س بايرن واآخرون، قيا�س التغيري: دليل اإر�سادي اإىل 
الر�سد والتقييم القائم على امل�ساركة لالت�ساالت من 
اأجل التغيري االجتماعي )�ساوث اأوراجن، نيو جري�سي: 

احتاد االت�ساالت من اأجل التغيري االجتماعي، 2005-
2006(. متاح على

<http://www.
municationforsocialchange.org>.

يقدم اإطار الر�سد والتقييم املبتكر الذي يطلق عليه 
التغيري االأكرث اأهمية بدياًل ال�ستخدام موؤ�سرات التغيري 

�سابقة التحديد. وهو نهج قائم على امل�ساركة ي�ستمل 
على جمع "الق�س�س ذات املغزى" املتعلقة بالتغيري كما 

عا�سها اأ�سحاب امل�سلحة وحتليلها باأ�سلوب منهجي. 
وثمة دليل لهذا النهج متاح على

<http://www.mande.co.uk/docs/
MSCguide.pdf>. 

للح�سول على روابط ملزيد من املواقع املتخ�س�سة يف 
عمليات ومو�سوعات الر�سد والتقييم، انظر

<http://www.mande.co.uk/
specialists.htm>. 



144 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

والتي  االأدنى'  للم�ستويات  املتجهة  'امل�ساءلة  ت�سمل  امل�ساءلة بحيث  "تو�سيع نطاق  التمكني ميثل  اأن ت�سمني هدف 
ت�ستهدف امل�ستفيدين".174 

يحدد اأحد امل�سادر التي تتناول الر�سد والتقييم القائم على امل�ساركة، قيا�س التغيري: دليل اإر�سادي اإىل ر�سد 
وتقييم االت�ساالت القائمة على امل�ساركة من اأجل التغيري االجتماعي، قائمة باملبادئ االأ�سا�سية. 

]اأو احلوار[ ناجحة اأم ال يجب اأن يتم حتديده من  التنمية  مبادرة  كون  باأن  االعتقاد  من  النهج  ينبع  	•
قبل هوؤالء الذين يفرت�س اأن ي�ستفيدوا، وب�سروطهم اخلا�سة.

قد  كانوا  اإذا  ما  باأنف�سهم  ويحددوا  املق�سودون من خاللها،  امل�ستفيدون  يعب  لكي  م�ساحة  يتم خلق  	•
ا�ستفادوا، وكيف ا�ستفادوا، وما ميكن حت�سينه.

على  القائمة  العملية  يف  فاعلة  كاأطراف  بفعالية  امل�ساركني  االأ�سخا�س  من  وا�سع  نطاق  هناك  	•
امل�ساركة، بداية من مرحلة الت�سميم وما بعدها.

فيها. للم�ساركني  بالن�سبة  العملية  الناحية  من  قيمة  ذات  وتعتري  العملية،  تنفيذ  يتم  	•
يتم  كما  عليها؛  والتاأكيد  احلياة(  جتارب  من  )املكت�سبة  املحلية  واملعارف  اخلبات  احرتام  يتم  	•

اإدراك اأوجه عدم االإن�ساف يف توزيع ال�سلطة والتعبري عن الراأي والت�سدي لها.
)اأ�سحاب  االأ�سخا�س  بني  القائمة  تلك  تت�سمن  التي  التقليدية،  الهرمية  الت�سل�سالت  تق�سيم  يتم  	•
مقابل  يف  خبة  عن  تنم  التي  املتخ�س�سة  )املعرفة  املعرفة  واأن��واع  ماآربهم(  تباين  على  امل�سلحة 

املعرفة االأ�سلية اأو معرفة عامة اجلمهور(.
تعتب تنمية القدرات )التاأمل والتفكري والتحليل والتعلم وحل امل�سكالت( جوهرية للعملية، حيث يتم  	•

اإثراء املهارات واخل�سائ�س ذات االأهمية االأكب.
امل�سروع. حدود  خارج  املتبادل،  التعلم  بتعزيز  واٍع  اهتمام  ثمة  	•

التعاون. على  القائمة  التعلم  عملية  خالل  من  املتبادل  واالحرتام  التفاهم  تعميق  يتم  	•
ومتكينية. تعليمية  العملية  تعتب  	•

ب�سكل عام، يقوم االأ�سخا�س واملجتمعات املحلية املتاأثرة بالتقييم، بينما يعمد االأ�سخا�س اخلارجيون  	•
اإىل التي�سري.

االأهمية.175 حا�سمة  للتغيري  االنفتاح  توجهات  تعتب  	•

وي�ستفاد من هذه القائمة، من حيث املبداأ، اأن هناك اأ�سبابًا كثرية ال�ستخدام النهج القائم على امل�ساركة، كما 
اأي�سًا. وتتطلب  اأن ثمة حتديات  اأن يدرك املمار�سون  فاإنه ينبغي  الوقت نف�سه،  القيام بذلك. ويف  تو�سح مزايا 
التقييمات القائمة على امل�ساركة وقتًا اأطول من تلك التي جترى بالكامل من قبل املقيمني اخلارجيني و/اأو فريق 
اأ�سلوب ت�سميم  يتنا�سب مع  لن  نهج  اإىل حد كبري. وهو  ب�سكل خمتلف  يتم ت�سميمها  اأن  امل�سروع، والبد  اإدارة 
واإدارة امل�سروع من االأعلى لالأ�سفل، نظرًا الأن "امل�ساركة املثمرة" ت�ستلزم التخلي عن قدر غري �سئيل من ال�سلطة. 
وباالإ�سافة اإىل ذلك، قد ميثل الر�سد والتقييم القائم على امل�ساركة حتديًا للمقيمني؛ اإذ يجب اأن ي�سبحوا مبثابة 
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رين اأكرث من كونهم مراقبني منف�سلني. وقد كتب جيم وودهيل، مدير مركز واجينينجني الدويل: "غالبًا  ُمي�سِّ
ال اإىل �سوء التنفيذ، ومن ثم  اأدوات واأ�ساليب امل�ساركة ب�سكل منا�سب وفعرّ ما يوؤدي عدم القدرة على ا�ستخدام 
اإىل حتقيق حم�سالت �سيئة من العمليات التي يفرت�س اأن تكون قائمة على امل�ساركة". واأردف قائاًل: "باالإ�سافة 
اإىل اأن جتنب اإثارة ق�سايا ال�سلطة �سواء عن عمد اأو عن جهل قد اأدى اإىل توجيه نقد كثري للعمليات القائمة على 
امل�ساركة". وال تثنينا هذه التحديات بال�سرورة عن تبني نهج قائم على امل�ساركة، ولكنها جتعل من االأهمية مبكان 

اأن ندمج الر�سد والتقييم ب�سكل كامل يف ت�سميم العملية وتنفيذها، ومبا�سرتها مع الرتكيز على التعلم.176 

و�سع موؤ�سرات كمية ونوعية
اإذا كان  يف جمال الر�سد والتقييم، تعتب املوؤ�سرات مبثابة بيانات )نوعية وكمية( توفر معلومات حول التغيري _ ما 
قد حدث بالفعل، واإذا كان قد حدث، فاإىل اأي مدى؟ ويرى ت�سري�س اأند روجرز اأنه: "حيثما يكون التغيري املرجو ملمو�سًا 
وحقيقيًا وقاباًل للقيا�س، فاإننا ال نحتاج ملوؤ�سرات". اأما اإذا كان التغيري املاأمول نظريًا وغري قابل للتطبيق على نحو كبري، 
الو�سول  هو  احلوار  من  امل�ستهدف  التغيري  كان  اإذا  املثال،  �سبيل  وعلى  التغيري".177  تقريب  على  ت�ساعد  املوؤ�سرات  فاإن 
اإىل اتفاق حتى يتم اإجراء االنتخابات، فاإننا ال نحتاج ملوؤ�سرات لتحديد ما اإذا كان قد مت الو�سول التفاق وما اإذا كانت 
االنتخابات قد اأجريت بالفعل. ولكن اإذا كان الهدف هو زيادة ثقة ال�سعب واإ�سراكه يف العمليات الدميقراطية، فاإن عدد 
االأ�سخا�س الذين يدلون باأ�سواتهم رمبا يكون موؤ�سرًا �سروريًا ومفيدًا فيما اإذا كانت النتيجة املرجوة قد مت حتقيقها اأم ال.

وتوفر الكثري من امل�سادر امل�سار اإليها يف هذا الف�سل اإر�سادات حول كيفية و�سع املوؤ�سرات.178 وعند القيام بذلك، من 
املهم اأن ن�ستخدم مزيجًا من البيانات النوعية والكمية. فاحت�ساب عدد االأ�سخا�س الذين يدلون باأ�سواتهم يف املثال 
ال�سابق �سهل ن�سبيًا، الأن البيانات مادية و�سهلة احل�ساب_ويعد هذا موؤ�سرا كميًا. ولكن بيانات الت�سويت وحدها، لن 
تكت�سف التغريات االأ�سا�سية التي طراأت على توجهات االأ�سخا�س ودفعتهم اإىل التوجه لالنتخاب، كما اأنها لن تخبنا 
باأي �سيء عن نيتهم يف الت�سويت. ون�ستنتج من ذلك اأن املعلومات النوعية املتعلقة باآراء االأ�سخا�س وتوجهاتهم اأكرث 
اإ�سفاء املزيد من الو�سوح والعمق على  اإذا كنا نود  �سعوبة وا�ستهالكًا للوقت. ولكنها متثل نوعية املعلومات املطلوبة 

اإدراكنا للتغيري واأ�سباب حدوثه. 

وي�سري وودهيل اإىل اأن الر�سد والتقييم قد اأكدا يف االأ�سا�س على املوؤ�سرات الكمية، التي قد تبدو اأكرث "موثوقية ومو�سوعية" 
على حد تعبريه. ومع ذلك فاإن هذا املجال، يف �سبيل تقدمه نحو التوجه التعليمي، يتزايد ا�ستخدامه للبيانات النوعية 
كو�سيلة الإعطاء �سورة اأكرث �سدقًا للواقع املعقد الذي يواجه اجلهود املبذولة يف �سبيل التغيري املجتمعي، ومن ثم فاإنه 
اإدارة امل�سروع من اأجل تقييم التقدم الذي يحرزه واإجراء اأي تعديالت �سرورية.  يوفر املعلومات التي يحتاجها فريق 

جمع  يف  امل�ستخدمة  الو�سيلة  اأن  اأي�سًا  ووده��ي��ل  يالحظ  كما 
من  املقابالت، جتعل  اأو  اال�ستق�ساءات  مثل  النوعية،  البيانات 
املمكن اكت�ساف التغيريات غري املتوقعة التي ال تك�سف املقايي�س 
فاإن  واأخريًا،  للتعلم.  اأخرى  النقاب عنها_وهي ميزة  الكمية 
التمييز بني نوعي املوؤ�سرات قد يكون اأقل مردودًا مما يفرت�س 
عادًة، نظرًا الأن البيانات النوعية يف الغالب ميكن التعبري عنها 
الناخبني الذين  مب�سطلحات كمية_على �سبيل املثال، ن�سبة 

اأعطوا تف�سريات مت�سابهة لقرار التوجه للت�سويت.179

املوؤ�سرات الكمية مقابل املوؤ�سرات النوعية
طلبت  اإذا  خم�سرم،  ممار�س  اأي  يعرف  "كما 

اإحدى اجلهات املانحة تقريرًا مليئًا باالأرقام، 
ف�سوف يح�سلون على االأرقام. ولكن، ما اإذا 
كانت هذه االأرقام متت للواقع ب�سلة، م�ساألة 

خمتلفة متامًا".
للح�سول على م�سادر هذه املواد، انظر "احلكمة 

 من قلب امليدان - امل�سادر" 
)�سفحة 238(.
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املوازنة بني التوجه نحو التعلم والتوجه نحو املح�سالت
الذي  ال�سارم  والتقييم  الر�سد  اإطار  يتوافق مع  والتكيف ال  التعلم  يوؤكد على  الذي  النهج  اأن  اأحيانًا  يبدو  رمبا 
ي�ستمل على حتديد الغايات يف الت�سميم املبدئي للعملية. ولكن وفقًا لطرح كويرناد فان برابانت، يجب اأن يوازن 
�سواء  احلوار  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  جتاه  وامل�سوؤولية  ين�ساأ،  قد  ملا  واال�ستعداد  املرونة  بني  امل�سروع  اإدارة  فريق 

امل�ساركني فيه اأو موؤيديه _ لتحقيق النتائج املن�سودة. 

بالفعل.  اأمر ينطوي على �سعوبة �سديدة  اأهداف ملا ميكن اعتباره عملية تفاعلية  اأن و�سع  بالذكر  وجدير 
وتزداد �سعوبته اأكرث، عندما ال نرغب كبادئني للعملية اأو مديرين لها يف االلتزام باأجندة اأو بجدول زمني، 
و)لكننا نرغب يف اأن( نتيح الأ�سحاب امل�سلحة من املجتمع املعني جمااًل اأو�سع و"حق القيام" بهذا. فنحن 
نعرف اأننا نود اإحداث "تغيري" و"حتول"، ولكننا ال ن�ستطيع ورمبا اأي�سًا ال نرغب يف حتديد طبيعة التغيريات 
املن�سودة ب�سكل م�سبق. كما اأننا ال ن�ستطيع اأن ن�سمن حدوثها. وعليه فاإن من املغري اأن نقول اإن "الرحلة 
الوقت  ولكن يف  القول.  ال�سحة يف هذا  املق�سودة." وثمة قدر كبري من  للوجهة  الو�سول  اأهم من  نف�سها 
نف�سه، فاإننا ال نريد توريط االأ�سخا�س يف رحلة اإىل منطقة جمهولة مل تطاأها قدم، حيث ينتهي بنا احلال 

باجلري يف دوائر ال نهاية لها.180 

العنا�سر الأ�سا�سية لعملية الر�سد والتقييم
كما تقدم ذكره �سابقا، يعتب دمج عمليات الر�سد والتقييم يف الت�سميم الكلي للعملية من اجلوانب االأ�سا�سية 
للممار�سة اجليدة للر�سد والتقييم. ويبني العر�س العام التايل ما ت�ستمل عليه عمليات الر�سد والتقييم هذه. 

وميكن اأن تكون هذه العنا�سر مفيدة، بغ�س النظر عن النهج اأو االأدوات املحددة امل�ستخدمة.181

اإىل اخلبة واملوجهه نحو املمار�سة.  التفكري النقدي امل�ستند  التاأملية هي  املمار�سة  املمار�سة التاأملية.   •
وكل ما حتتاج اإليه هو اأن يكون توجهك بحثيًا وحتليليًا وتاأمليًا. والكثري منا يقوم بذلك اأثناء تاأدية وظيفتهم: 
فنحن ن�سجل ملحوظة ذهنية اأو مادية باالأمور التي جنحنا فيها وتلك التي مل ننجح فيها ب�سكل كبري واأ�سباب 
ذلك، وكيفية ال�سعي وراء �سيء معني، واالأ�سياء التي يجب تو�سيحها، والعقبات التي يجب جتنبها، وكيفية 
نحو غري  على  بذلك  نقوم  فاإننا  االأوق��ات،  معظم  ويف  معينة.  تخوفات  اأو  وح�سا�سيات  معينة  اإدارة عالقة 
اأو  امل�ساء(  يف  للمنزل  عودتنا  طريق  يف  اليوم  خالل  حدث  فيما  نفكر  املثال  �سبيل  )على  وحدنا  ر�سمي، 
مع زمالئنا )مثل اأن نتجاذب اأطراف احلديث يف ردهة املكتب اأو يف ال�سيارة يف طريق عودتنا من زيارة 
ميدانية(. وتوؤثر هذه التاأمالت غري الر�سمية على خطوتنا التالية اإذا ما تذكرناها يف اليوم التايل. ولكن 
ما �سيزيد من تعزيز فر�س اإدارة العملية باأ�سلوب جيد اإجمااًل، هو خلق روح الفريق بحيث )1( يتم ت�سجيع 
التفكري النقدي ولكن البناء ومتكينه؛ و)2( ال يكون االأ�سخا�س مرهقني طوال الوقت مبهام عاجلة، مما ال 

يتيح لهم اأي وقت اأو طاقة للتمهل قلياًل والتفكري فيما يحدث ب�سكل اأكرث مو�سوعية وانف�سااًل. 

مل�ساركة  بالنف�س  بالثقة  االأ�سخا�س  جميع  يتمتع  االأكمل،  الوجه  على  بوظيفته  يقوم  الذي  امل�سروع  فريق  ولدى 
تاأمالتهم واآرائهم الأنهم يعرفون اأنهم �سيجدون من ي�ستمع اإليهم واأن النقاط املهمة �سيتم انتقاوؤها، بغ�س النظر 
عن امل�ستوى الذي اأتت منه يف الت�سل�سل الهرمي الر�سمي. ويف بع�س االأحيان ال يكون هناك طاقة اأو وقت اإ�سايف 
حقًا ل�سمان ت�سجيل اأفكار اأع�ساء الفريق وروؤاهم وتفكريهم ب�سكل منا�سب. ويف هذه احلالة، يكون اأحد اخليارات 

املتاحة هو بب�ساطة ت�سجيل هذه الروؤى على �سريط، وفهر�سة االأ�سرطة وتخزينها للرجوع اإليها يف امل�ستقبل.
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ال�سركاء املفكرون غري املنحازين. حتى عندما تكون املمار�سات التاأملية م�ستقرة ورا�سخة، يظل هناك دائمًا  	•
حتٍد يواجه االأفراد يف منت�سف موقف وعملية معينة اأن يركزوا تفكريهم على "ال�سورة الكبى" ويف الوقت نف�سه 
يوا�سلون التفكري "ب�سكل اإبداعي" يف كيفية ومكان توجيه العملية. وعادًة ما يكون من املجدي وجود �سخ�س اأو اأكرث 
على دراية باملوقف ولكن لي�س "يف و�سطه" على اأ�سا�س يومي، واأن نتعلم احرتام اأ�سئلة هوؤالء االأ�سخا�س وتفكريهم 
وم�سورتهم. وي�ستطيع هوؤالء االأ�سخا�س اال�سطالع "بتناقل الروؤى وتقييمها" مع الفريق اأو قائد الفريق. وميكن اأن 
ياأتوا من داخل جمموعات اأ�سحاب امل�سلحة املمثلني يف احلوار اأو من االأ�سخا�س اخلارجيني ولعل من امل�ستح�سن 
اال�ستعانة بواحد على االأقل من كٍل جمموعة. وال يفيد وجود اآلية جيدة لتناقل الروؤى وتقييمها يف طرح العديد من 
االأ�سئلة الوجيهة فح�سب بل ي�ساعدنا اأي�سًا يف التعرف على اجلوانب املتعددة الأي موقف. ونحن يف حاجة ل�سخ�س 
ي�ستطيع اأي�سًا اقرتاح احللول، وعر�س البدائل وتوفري االإر�سادات العملية ب�ساأن كيفية امل�سي قدمًا يف اأي موقف 

يكتنفه ال�سك والغمو�س.

ي�سطلعون  الذين  االأ�سخا�س  مع  والتفاعل  التاأملية  الفريق  ممار�سة  متثل  الدورية.  املراجعة  عمليات  	•
بتناقل الروؤى وتقييمها نوعًا من "الر�سد" امل�ستمر وغري الر�سمي الذي يوؤثر على اإدارتنا للعملية. غري اأن هذا 
النوع من الر�سد ت�سوبه نقاط �سعف: فهو ال ميتاز بالتنظيم اأو ال�سمولية اأو العمق الكايف، كما اأنه عادًة غري 

موثرّق اأو معلن ب�سكل �سريح. ومن ثم، تدعو االإدارة الر�سيدة للعملية اإىل اإجراء عمليات ا�ستعرا�س دورية. 

وال يجب اأن جترى عمليات املراجعة الدورية ب�سكل متكرر على اأ�سا�س اأ�سبوعي مثاًل، وال نادرًا على اأ�سا�س �سنوي 
كذلك. و�سوف يعتمد وقت وكيفية تنظيمها على مدى ديناميكية ال�سياق والعملية، وعلى اللحظات "الطبيعية" 
للتوقف والتاأمل يف املا�سي ويف امل�ستقبل. ويعتب فريق امل�سروع مبثابة العامل املحوري يف عملية اال�ستعرا�س 
واملراجعة الدورية. ومع ذلك، نكرر اأن وجود اأ�سخا�س من داخل وخارج العملية يف الوقت نف�سه، وحتى من البلد، 
ميكن اأن يكون مفيدًا اإىل اأق�سى درجة. وميكن اأن يلعب هذا الدور االأ�سخا�س الذين ي�سطلعون "بتناقل الروؤى 
وتقييمها" و/اأو �سخ�س اأو اأكرث من املقرات الرئي�سية واملعتبة مبثابة حمطات مرجعية مل�سروع ذلك احلوار. 
وبالن�سبة جلل�سات ا�ستعرا�س معينة، فاإنه ميكن اإر�سال دعوات اإ�سافية لبع�س امل�ساركني يف اال�ستعرا�س الذين 

يعتبون م�ساندين فعالني لعملية احلوار، و/اأو ممثلني موؤيدين ملنظمات امل�ساعدات الدولية. 

ولكي يتم اإجراء عمليات املراجعة الدورية ب�سكل جيد، فاإنها تتطلب م�سوؤوليات وموارد. وهي لن حتدث اأو باالأحرى 
اإذا التزم مديرو امل�سروع بها، و�ُسجلت يف خطة العمل، وخ�س�ست موارد لها  لن حتقق اأهدافها الكاملة_اإال 
من املوازنة وعني اأع�ساء من فريق العمل وحتملوا م�سوؤوليات اإعدادها من اجلوانب اللوج�ستية واجلوهرية. وما 

ي�ساوي ذلك يف االأهمية هو توثيقها، وهي وظيفة وم�سوؤولية اأخرى م�ستقلة يجب توزيعها على اأ�سخا�س معينني.

خطوات الر�سد واملراقبة الأ�سا�سية 
و�سع اأ�سلوب لتتبع القرارات البالغة الأهمية. يواجه مديرو عملية احلوار عن�سرًا جوهريًا من "اإدارة  	•
املع�سالت". وقد ي�سبح هذا يف بع�س االأحيان �سديد اخلطورة، ويف�سي اإىل "حلظات حرجة يف اتخاذ القرار". 
وعلى  ككل  امل�سار  على  توؤثر  اأن  املمكن  ومن  التالية  اخلطوات  على  اتخاذها  يتم  التي  القرارات  توؤثر  و�سوف 
اإجنازات عملية احلوار. وتوفر عملية توثيق هذه اللحظات احلرجة والقرارات التي مت اتخاذها والطروحات 
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التي اأدت التخاذ القرارات عن علم مرجعًا قيمًا لعمليات اال�ستعرا�س واملراجعة الدورية والأي تقييم الحق.

توفر جل�سات الفريق التاأملية املرحلية، ال�سيما عمليات اال�ستعرا�س واملراجعة  جمع ق�س�ض الآثار والتاأثريات.  	•
الدورية، فر�سًا جلمع ق�س�س حول املح�سالت _ املق�سودة وغري املق�سودة، االإيجابية وال�سلبية _ واأمثلة على 
التاأثري الوا�سح لعملية احلوار. ومبرور الوقت، يظهر املزيد واملزيد من الق�س�س. بع�سها �سريد للفريق كمرئيات 
ومالحظات تقييمية وا�سحة. " ويتم جتميع هذه الق�س�س يف جل�سات التاأمل والتفكري التي يجتمع فيها الفريق، ومن 

ثم يتم التفكري فيما تدل عليه تلك الق�س�س حول احلوار، واختيار بع�سها لال�ستعالم عنه ب�سكل اأعمق وتوثيقه. 

اإذا كنت قد و�سعت لنف�سك موؤ�سرات، وميزت بني عملية امل�سروع  املوؤ�سرات.  مقابل  والر�سد  املراجعة  	•
احلوار  عملية  وموؤ�سرات  عليها(  متفق  زمنية  فرتة  يف  م��واردك  خالله  من  تدير  الذي  العمل  اإط��ار  )وهي 
املراجعة  فاإن  رّاء(،  بن� اجتاه  يف  تي�سريه  وحتاول  حتفزه  الذي  الديناميكي  االجتماعي  التفاعل  يف  )املتمثلة 
واأن  املوؤ�سرات،  على  بناًء  التطورات  خاللها  من  تر�سد  تر�سد  اأن  ميكنك  التي  املثلى  الفر�سة  هو  الدورية 

تتفح�س من خاللها اأي�سًا جودة املوؤ�سرات. 

ولكن يجب اأن يكون من الوا�سح اأن املراجعة الدورية ال تركز يف ت�سكيلها على املوؤ�سرات، واإمنا تعتب ممار�سة   
تدريجية للتاأمل والتفكري واال�ستعالم النقدي. وهذا اأمر مدرو�س: ففي الغالب، يتبدى لنا اأن املوؤ�سرات التي مت 
اختيارها مبدئيًا لي�ست هي االأن�سب، اأو قد يت�سح اأنها بب�ساطة �سديدة التعقيد بحيث ي�سعب ر�سدها عمليًا. 
وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإننا يف العادة ال ن�سع موؤ�سرات لالآثار غري املق�سودة. وقد تكون هذه مهمة واإيجابية، 
ولكننا قد نف�سل يف مالحظتها اإذا كنا موجهني بوا�سطة موؤ�سراتنا �سابقة التحديد. وخال�سة القول، فاإنه يتعني 
اأن ي�ستمل االأ�ستعرا�س واملراجعة على املوؤ�سرات، ال اأن ت�سكل املوؤ�سرات املراجعة. وبعد القيام ببع�س عمليات 
املراجعة، فاإنه غالبًا ما ي�سبح لديك بع�س املوؤ�سرات التي تثق فيها، والتي ميكن ر�سدها من الناحية العملية.

وقبل  البداية  الدورية يف  االإ�ستعرا�س  اأو  املراجعة  عمليات  تعد  التالية.  املراجعة  عملية  تخطيط  	•
اأي �سيء اأداة من اأدوات االإدارة. حيث تكون متعمقة وبالغة االأهمية، ولكنها جترى اأثناء العملية/امل�سروع 
وت�ساعد على حتديد امل�سار الذي ينبغي ال�سري فيه الحقًا. وعندما جترى بروح بناءة بوا�سطة فريق معتاد 
للعملية  االرجتاعي  التوثيق  تكفل  وهي  مهمة.  تعلم  فر�سة  اأي�سًا  توفر  فاإنها  التاأملي،  واملناخ  التوجه  على 
ولكنها اأي�سًا متثل اللحظة التي تتم فيها �سياغة اأو اإعادة النظر يف اأهداف احلوار املتو�سطة والعامة. كما 
اأنها تتيح فر�سة لتحديد كيفية تعزيز جودة امل�ساركة والعالقة بني امل�ساركني، كما توفر مادة للحوار، وكيفية 

حماية اأو تعزيز احليز ال�سيا�سي للحوار �سعيًا وراء حتقيق االأهداف التحولية.

اأدوات الر�سد والتقييم 
كما هو مقرتح يف امل�سادر امل�سار اإليها يف هذا الف�سل، ي�ستطيع ممار�سو احلوار 
مع  يتوافق  مب��ا  وتعديلها  والتقييم،  الر�سد  واأط���ر  اأدوات  م��ن  الكثري  ا�ستعارة 
احتياجاتهم وظروفهم اخلا�سة، بحيث ت�ساعدهم على تطوير حمتوى املمار�سات 

التاأملية املذكورة اأعاله. ويف الف�سل 2.4، قدمنا ثالث اأدوات ر�سد وتقييم )فعاليات التلخي�س واملقابالت وحتديث ال�سياق( 
والتي تعتب اأي�سًا جزءًا اأ�سا�سيًا ال يتجزاأ من عملية التنفيذ. وفيما يلي اأداتان اإ�سافيتان من اأدوات الر�سد والتقييم.

انظر التقييم امل�ستمر، 
الف�سل 2.4.
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و�سع هيكلية املراجعة الدورية182
قم بر�سم خط زمني للفرتة قيد اال�ستعرا�س واملراجعة، ثم حدد على ذلك اخلط الفرتات والفعاليات االأ�سا�سية 
لالأبعاد الثالثة البالغة االأهميةوهي: ال�سياق، عملية احلوار واأعمال فريق امل�سروع. ويو�سح ال�سكل 2.5.2 كيف 
ميكن اأن يبدو مثل هذا اخلط الزمني. وا�ستخدم ذلك الإر�سادك يف عملية املراجعة ب�ساأن االأبعاد الثالثة االأ�سا�سية.

ال�سكل 2.5.2 منوذج اإطار زمني للعملية

1. الرتكيز على التطورات ال�سياقية ل�ستعرا�ض ما يلي: 
العملية.  ت�سميم  وجه  الذي  ال�سياق  تطور  كيفية  ب�ساأن  االفرتا�سات  	•

الفاعلة  للجهات  اأو موا�سفات خمتلفة  فاعلة جديدة  االأ�سا�سية: هل هناك جهات  الفاعلة  حتليل اجلهات  	•
اأو "اآليات متغرية للجهات الفاعلة"؟

الرتكيز على عملية احلوار من اأجل بحث ما يلي:  .2
طبيع���ة وج���ودة امل�س���اركة: نوع وعدد امل�س���اركني؛ عملية االختيار؛ ال�س���مولية؛ التمثيل؛ م�س���توى االهتمام  	•

بالعملية وامل�ساركة فيها؛ توجهات امل�ساركني؛ والتغيريات يف م�ستوى امل�ساركة وتوجهات امل�ساركني
م�سار االنتقال: ما امل�سار الذي اتبعناه؛ وهل خرجنا عن الطريق ال�سحيح؛ وهل نحن حاليًا على الطريق  	•

ال�سحيح؛ وملاذا؟
ما الفر�س واملخاطر التي ظهرت وما هي عوامل الت�ستيت التي طراأت؛ وهل كنا على دراية بها يف وقتها؛  	•

وما االختيارات التي حددناها وملاذا؛ وهل كان هناك تكاليف للفر�س؟
واالإبطاء(؟ )الت�سارع  ه  وتغريرّ االإيقاع  هذا  ت�سكل  التي  الرئي�سية  العوامل  وما  العملية  اإيقاع  كان  ماذا  	•

االآن. حتى  العملية  تي�سري  جودة  مدى  	•

الرتكيز على "فعاليات امل�سروع" من اأجل تقييم عنا�سر املوارد:  .3
ال( اأم  )مرن  التمويل  وجودة  النقد؛  توفر  وتوقيت  — م�ستوى  املالية  املوارد  	•

اأزمة الرعاية ال�سحية
اإ�سراب االأطباء

اإنهاء االإ�سراب
)ت�سوية تفاو�سية(

احلكومة تدعو اإىل 
احلوار

مقهى املواطنني
حول الرعاية ال�سحية

االجتماع الثالث
الأ�سحاب امل�سلحة

م�سودة تقرير

31 كانون االأول/دي�سمب
16 ت�سرين الثاين/نوفمب

2 ت�سرين الثاين/نوفمب
3 اآذار/مار�ساآب/اأغ�سط�س

كانون الثاين/يناير
2002

اآب/اأغ�سط�س
2001

13 اآب/اأغ�سط�س 3 اأيلول/�سبتمب

االنتخاب

15 �سباط/فباير

اجتماع اجلهات املانحة

15 ني�سان/اأبريل

االجتماع االأول
الأ�سحاب امل�سلحة

بيان �سحفي حول
الف�ساد

وزارة ال�سحة

متوز/يوليو

االجتماع الثاين
الأ�سحاب امل�سلحة

مقهى املواطنني الثاين

اجتماع اجلهات املانحة

كانون االأول/دي�سمب
2003
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اأجهزة االت�ساالت وما  اأماكن االجتماع،  االأوقات الالزمة،  النقل يف  — توفري و�سائط  اللوج�ستية  املوارد  	•
اإىل ذلك؛ وتاأثري تعطل املرافق اللوج�ستية، حال حدوث ذلك

ال  باأ�سلوب فعرّ الفريق لوظائفه  الفريق وكيفية توزيعها؛ وتاأدية  التي يتمتع بها  الب�سرية—املهارات  املوارد  	•
ومتما�سك

التخطيط — ما مدى توافق عملية التنفيذ الفعلية للم�سروع )اأو عدم توافقه( مع خطط العمل االأ�سلية؛  	•
وما اأ�سباب ذلك؟

فح�ض العالقات املتبادلة بني تطورات ال�سياق والعملية وامل�سروع:  .4
اأو رمبا  هل تغري تكوين اجلهات الفاعلة وديناميكياتها الأ�سباب ال متت ب�سلة لعملية احلوار اخلا�سة بنا،  	•
عل���ى وج���ه التحديد الأن عملية احلوار اخلا�س���ة بنا قد ب���داأت توؤثر، وجتذب املزيد م���ن االهتمام وترفع من 

م�ستوى التوقعات؟ 

الفاعلة؟  للجهات  متغري  حيز  يف  و�سعنا  حتديد  الإعادة  نحتاج  هل  	•

كيف ينبغي اأن نتجاوب مع التطورات ال�س���ياقية املهمة، مثل و�س���ع ق�س���ية جديدة مثرية للجدل يف �س���دارة  	•
االأجندة ال�سيا�سية؟

يتمتع ب�سالت ومهارات  الفريق  تعيني ع�سو جديد يف  امل�سروع من جراء مثاُل،  يقع على  الذي  التاأثري  ما  	•
خا�سة، اأو تاأخر �سرف منحة؟ 

ي���رام، فهل  ت�س���ري على ما  .. اإذا كان���ت عملي���ة احلوار  •
ب���داأت يف التاأثري عل���ى "ديناميكية اجله���ات الفاعلة" 
االأو�س���ع نطاق���ًا وه���ل ق���د يتطل���ب ذل���ك تعدي���ل لبنود 
الزمن���ي،  اجل���دول  املخطط���ة،  )االأن�س���طة  امل�س���روع 
امليزانية ومتطلب���ات التدفق النقدي، وكذلك االأهداف 

املتو�سطة والعامة(؟

تقييم ومنهجة عمليات التعلم الأ�سا�سية
يف  املقدمة  العملية  ت�سميم  عمل  لورقة  م�ساحبة   2.5.3 ال�سكل  يف  املبينة  والتقييم  الر�سد  عمل  ورقة  تعتب 
الف�سل 2.3، وهي م�سممة للم�ساعدة يف تنظيم عملية تقييم اأخرية لعملية احلوار. وقد تدعم االأ�سئلة املطروحة 
يف ورقة العمل هذه اأولئك االأ�سخا�س امل�ساركني يف ت�سميم العملية وتنفيذها يف التفكري ال يف النتائج فح�سب، بل 

فيها  امل�ستخدمة  واالإ�سرتاتيجيات  اأي�����س��ًا،  العملية  يف  ال�سروع  كيفية  يف 
اإليها. كما ي�ساعد اإجراء تقييم اأخري  واالفرتا�سات االأ�سا�سية التي ا�ستندت 
واإر�ساد  تنوير  ت�ستطيع  التي  املهمة  التعلم  بلورة عمليات  على  الطريقة  بهذه 

املمار�سات يف امل�ستقبل.

للمزيد من الطالع
مت تطوير اأدوات ر�سد وتقييم اإ�سافية لعمليات 
احلوار امل�ستدام بوا�سطة تيدي نيمريوف، واأيل 

كيلمان، وجي�سيكا مان. انظر نيمريوف، "الر�سد 
والتقييم للحوار امل�ستدام" )2004(، املتاح على 

 .<http://www.idasa.org.za>

انظر اإطار 2.3.1، ورقة عمل 
ت�سميم العملية، يف ف�سل 2.3.
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ورقة عمل ب�ساأن الر�سد والتقييم

1. العملية 

2. الأهداف

العملية؟ هذه  اأهداف  حتقيق  مت  مدى  اأي  اإىل  	•
املوؤ�سرات. با�ستخدام  ذلك  و�س�رّح  العملية؟  لهذه  املبا�سرة  النتائج  ما  	•

العملية؟ لهذه  طراأت  التي  املتوقعة  غري  النتائج  ما  	•
الوقت؟ مبرور  النتائج  لهذه  املحتمل  التاأثري  ما  	•

وملاذا؟ العملية؟  تنفيذ  اأثناء  االأهداف  تعديل  مت  كيف  	•
بناًء على اخلبات املرتاكمة التي اكت�سبتها من هذه التجربة، اإذا اأتيحت لك فر�سة القيام بهذه العملية مرة اأخرى،  	•

فكيف �ست�سوغ االأهداف يف املرة القادمة.

3. اأدنى املتطلبات 
الت�سميم؟  عمل  ورقة  للنجاح يف  �سرورية  تعد  التي  املتطلبات  من  االأدنى  احلد  غياب  اأو  بوجود  العملية  تاأثرت  كيف  	•

يف حالة غياب بع�س املتطلبات الالزمة، ما هي االإجراءات التي اتخذت لتوفري تلك املتطلبات؟
هل مت اإكت�ساف متطلبات اأخرى مل توؤخذ يف االعتبار يف ورقة اإعداد الت�سميم وتعتبها االآن من احلد االأدنى للظروف  	•

الالزمة لنجاح عملية من ذلك النوع؟

4. القوى املوؤيدة واملناوئة يف البيئة املحيطة 
العملية؟ اأهداف  حتقيق  يف  واأ�سهمت  املبا�سرة  �سيطرتك  نطاق  خارج  الواقعة  العوامل  ما  	•

العملية؟ واأعاقت  املبا�سرة  �سيطرتك  نطاق  خارج  الواقعة  العوامل  ما  	•
العملية؟ نتائج  على  اأي�سًا  اأثرت  والتي  الت�سميم،  ي�سملها  مل  التي  العوامل  ما  	•

5. الإ�سرتاتيجية 
الهدف؟ حتقيق  مع  متفقة  بدت  التي  االإ�سرتاتيجية  اأجزاء  ما  	•

تغيريها؟ من  البد  وكان  اتفاقًا  اأقل  كانت  التي  االأجزاء  ما  	•

6. ال�ستدامة 
�سيدوم؟ اإجنازه  مت  ما  اأن  نعتقد  يجعلنا  الذي  ما  	•

م�ستدامة؟ جناحات  حتقيق  احتمال  زيادة  ل�سمان  االآن  يلزمنا  الذي  ما  	•

ال�ستنتاجات وعمليات التعلم الأ�سا�سية:
ماذا �ستكون اأف�سل ن�سيحة ميكن اأن ن�سديها ل�سخ�ض مهتم باإجراء عملية م�سابهة يف امل�ستقبل، بناًء على 

خرباتنا؟

قطعًا تاأكد من األ تفعل ما يلي... قطعًا تاأكد من اأن تفعل ما يلي... 

يعتمد النجاح يف عملية كهذه ب�سكل كبري على حتقيق الظروف التالية التي متثل احلد االأدنى من الظروف واملتطلبات الالزمة: 

كن حذرًا وحري�سًا حيال ما يلي:

نرى االآن اأن النجاح يف هذه العملية يرتكز على:

ال�سكل 2.5.3 ورقة عمل للر�سد والتقييم183

.)1998( PROPAZ امل�سدر: ت�سميم فيليب توما�س ل�سالح منظمة الدول االأمريكية/ م�سروع بروباز
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البحث يف  ودراي��ة يف جمال  املمار�سون من معرفة  به  يتمتع  ما  الثاين، قدمنا  ال�سابقة من اجلزء  الف�سول  يف 
عمليات احلوار، وت�سميمها، وتنفيذها. كما تناولنا اأي�سًا كيفية اإجراء عملية الر�سد والتقييم على نحو يدعم 
التاأمل والتفكري والتعلم، وكذلك التنفيذ االأكرث فعالية ملبادرات احلوار. ونقدم هنا بع�س املالحظات اخلتامية 

حول الق�سايا التي نرى اأنها تواجه املجال – جمال احلوار ب�سكل عام واحلوار الدميقراطي ب�سكل خا�س. 

وبع�س الق�سايا متثل اأنواع التحديات التي يتعني على اأي جمال اأن يواجهها يف معر�س ن�سوجه. وثمة اأمران نرى 
اأن لهما اأهمية خا�سة يف الوقت الراهن:

ب�س���اأن احلوار خارج املجال ذاته، لغة خالية من الرطانة، وقادرة على  للتوا�س���ل  اإىل تطوير لغة  احلاجة  	•
اإي�سال جوهر املمار�سة لغري املتخ�س�سني يف املجال.

	احلاج���ة اإىل تنمي���ة فه���م وا�س���ح لالآلية التي ميكن من خالله���ا اأن يلعب احل���وار دورًا متممًا للعمليات  	•
والُنُهج االأخرى _ مثل عمليات تق�سي احلقائق وامل�ساحلة، وزيادة الوعي اجلماهريي والدعوة، والتفاو�س 

والو�ساطة _ يف اإطار اإ�سرتاتيجية اأعم واأ�سمل للتغيري املجتمعي.

"حل"  اأو  وباالإ�سافة اإىل هذه التحديات، يواجه املجال عددًا من الق�سايا التي مل يتم التو�سل فيها اإىل اإجابة 
حمدد. وقد اأطلقنا على تلك الق�سايا "مع�سالت"، حيث اإنها متثل م�سادر توتر يتعني التعامل معها على الدوام، 
دون اأن تلوح يف االأفق اأية بادرة حللها. وذلك على العك�س مما نطلق عليه و�سف "التحديات": وهي تلك الق�سايا 

التي ينبغي للمجال ككل اأن يعاجلها يف معر�س �سعيه اإىل حتقيق كفاءة اأكب وتاأثري اأو�سع. 

املع�سالت
عند النظر من مفهوم املع�سالت، ولي�س من باب امل�سكالت التي تتطلب احلل، فاإن من �ساأن ذلك اأن يعمل على 
اأكرث من  اأو  اإثنني  ت�سكل  املعقدة يف جمال ممار�سة احلوار. حيث  الق�سايا  العديد من  مع  للتعامل  اإطار  توفري 
البع�س. وثمة  للتداخل مع بع�سهما  واالأهمية، كما مييالن  الدواعي املحتدمة ولكل منهما ن�سيب من احلقيقة 

و�سليتان �سائعتان لتحديد اأبعاد املع�سالت:

الف�سل 2.6: املع�سالت والتحديات
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"ب"؟ ننفذ  مل  "اأ" بينما  تنفيذ  ميكننا  .. كيف  •

.. كيف ميكننا اأن ننفذ كاًل من "اأ" و"ب" يف اآن واحد؟ •

وفيما يلي ثالث مع�سالت راهنة تكتنف جمال احلوار.

املح�سالت امللمو�سة يف مقابل املح�سالت غري امللمو�سة
التي  امللمو�سة  النتائج  حتقيق  على  نركز  اأن  ميكننا  كيف 
يتوقعها كل من م�ساندي احلوار وامل�ساركني فيه، ويف الوقت 

قابلية  عليها  تتوقف  ما  عادة  التي  امللمو�سة  غري  املح�سالت  بتحقيق  للغاية  �سئيل  اهتمام  اإيالء  تفادي  نف�سه 
ا�ستمرار احلوار؟

اإليها  يتعر�سون  التي  ال�سغوط  بفعل  توترًا  يختب ممار�سو احلوار  ما  وغالبًا 
بوجوب  يق�سي  الأي حوار  االأ�سا�سي  املنطق  وبني  ملمو�سة  لتحقيق حم�سالت 
اإجراء تغيريات على م�ستويات اأعمق يف كل من العالقات، واالأمناط الذهنية، 
وامل�ساعر، والت�سورات، من اأجل الو�سول اإىل حم�سالت م�ستدامة. وقد يثور 

العك�س بالعك�س، ومع ذلك  اأن  اأو  اإىل حتقيق تغريات ملمو�سة،  التحول يف العالقات �سيوؤدي  اإذا كان  جدال حول ما 
فاإن كليهما �سروريان على املدى الطويل. اإن الثقة والتعاطف حديثي املن�ساأ، اإذا مل يوؤديا اإىل حتقيق نتائج، فاإنهما 
�سيوؤديان عو�سًا عن ذلك اإىل خيبة اأمل. وعلى نف�س املنوال، فاإن االتفاقات وخطط العمل التي ال ت�ستند اإىل تفاهم 

م�سرتك وثقة والتزام، فاإنها تكون على االأرجح، �سطحية و/اأو ق�سرية االأجل. 
الناحية  وي�ستدعي ذلك، من  الغايات.  مع  اأهميتها  تت�ساوى يف  الو�سائل  باأن  االعتقاد  التوتر  التعامل مع ذلك  ويتطلب 
العملية، العمل بغية حتقيق حم�سالت ملمو�سة مع �سمان احتفاظ عملية حتقيقها برمتها يف �سبغتها "احلوارية"، على 
النحو املحدد يف املبادئ التنظيمية الواردة يف الف�سل 1.3. ويجب على ممار�سي احلوار، يف معر�س الر�سد والتقييم، 
العمل على جمع البيانات التي من �ساأنها اأن جتعل غري املرئي مرئيًا، وتربط التغريات غري امللمو�سة املح�سالت امللمو�سة. 

الروؤية ق�سرية الأمد يف مقابل جمال الروؤية طويلة الأمد
كيف ميكننا الت�سدي لو�سع متاأزم على نحو منا�سب، ونعمل يف الوقت نف�سه على معاجلة اجلوانب االأعمق التي اإن 

تركت دون تغيري فمن املرجح اأن تولد نف�س النوع من االأزمات؟
اإىل االإبقاء على املنظور طويل االأمد الالزم الإعطاء  وهذه املع�سلة جت�سد ذلك ال�سد والتجاذب ما بني احلاجة 
ف�سحة من الوقت ت�سمح بحدوث تغيري عميق، وبني �سرعة اال�ستجابة للرغبات امللحة للجهات ال�سيا�سية واملالية 
الداعمة الراغبة يف روؤية نتائج ملمو�سة. وهي وثيقة ال�سلة مبع�سلة حتقيق نتائج ملمو�سة يف مقابل النتائج غري 
اإيلينا دييز بينتو، املديرة الفنية مل�سروع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي للحوار الدميقراطي،  "وت�سري  امللمو�سة. 
بغواتيماال، اإىل اأن "احلوار الدميقراطي ال يحقق العديد من املح�سالت امللمو�سة على املدى القريب ومن ثم ميكن 
اأن ينظر اإليه على اأنه ي�ستغرق وقتًا اأطول من الالزم اأو يت�سبب يف تكلفة اأكرث من الالزم". "ويعد ذلك اأحد جوانب 

الق�سور الكبرية عند التعامل مع االأزمات امللحة اأو يف الثقافات ال�سيا�سية التي تتخذ فيها القرارات �سريعًا".184
وللم�ساعدة على معاجلة هذا ال�سد والتجاذب، ميكن للممار�سني الت�سديد يف التمييز بني االأهداف ق�سرية االأمد 
واالأخرى طويلة االأمد. وميكنهم البعد عن طرح احلوار باعتباره اأف�سل و�سيلة لتحقيق كل االأهداف. وباالإ�سافة 

انظر ال�سكل 1.4.1، منوذج اجلبل 
اجلليدي: م�ستويات التغري، الف�سل 

.1.4

للمزيد من الطالع
ملزيد من املناق�سة حول تاأطري واأدارة املوا�سيع 

كمع�سالت، اأنظر باري جون�سن : االإدارة 
االإ�ستقطابية: حتديد واإدارة امل�ساكل غري القابلة 
للحل: اإ�سدار مطبعة "تطوير املوارد الب�سرية" 
يف اأمهري�ست، بوالية ما�سات�سو�ست�س االأمريكية، 

عام 1996. 
)Amhurst, MA: HRD Press, 1996(
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اإىل ذلك، ميكنهم اأن يقفوا، منذ املراحل االأوىل لعملية احلوار، على املبادرات اأو العمليات االأخرى القائمة، اأو 
الواجب اإقامتها، ملعاجلة املوقف الراهن، والربط بني احلوار وبني تلك العمليات. 

العمل مع نواب وممثلني يف مقابل العمل على نطاق اأ�سمل للجميع
مل�ساألة  نف�سه  الوقت  يف  الت�سدي  مع  القائم  التمثيلية  الدميقراطية  لنظام  احرتامنا  على  االإبقاء  ميكننا  كيف 

ا�ستبعاد اأولئك الذين ال ي�سعرون باأنهم ممثلون يف الوقت الراهن؟ 
الت�سريعية،  املجال�س  مثل  التمثيلية  الدميقراطية  موؤ�س�سات  وتعزيز عمل  اإمتام  اإىل  الوطني  يهدف ممار�سو احلوار 
واالأحزاب ال�سيا�سية، واحلكومات املنتخبة، ال االلتفاف عليها اأو احلل حملها. وحتى واإن كانت تابعة، فاإن مبادرات 
احلوار ت�سكل حتديًا اأمام ال�سلطات القائمة نظرًا للطبيعة اجلوهرية للحوار متعدد اأ�سحاب امل�سلحة املتمثلة يف منح 
ال�سوت ملن ال �سوت له وا�ستطالع الو�سع الراهن. ويف جماالت املمار�سة املقدمة يف هذا الدليل، يعد اإ�سالح الهياكل، 
وال�سيا�سات، والعمليات، والقيادة ال�سيا�سية عن�سرًا اأ�سا�سيًا من عنا�سر اأجندة احلوار. ويكمن التحدي والتوتر هنا 
يف احلاجة اإىل اجلمع بني اأولئك املم�سكني بزمام ال�سلطة يف النظام الراهن وبني اأولئك الذي ال ميلكونها، لالإنخراط 
يف حمادثات حول كيفية تغيري النظام. ورمبا كان ذلك االأمر ح�سا�سًا بالن�سبة الأ�سحاب ال�سلطة، حيث اإن التغيري على 

االأرجح ينطوي على اإعادة �سياغة ل�سالحياتهم و�سلطاتهم، بدءًا من االنخراط يف املحادثة ذاتها.
وتت�سبب تلك املع�سلة يف ن�سوء م�ساعب جمة يف كل خطوة من اخلطوات: يف حتديد اأبعاد الغر�س من مبادرة 
احلوار املتمثل يف فتح الطريق اأمام تغيري مثمر ينخرط فيه وي�سارك كل املوؤ�س�سات القائمة وممثليها؛ ويف تكوين 
جمموعة حوارية �ساملة للجميع؛ ويف ت�سميم عملية احلوار وتنفيذها على نحو يتعامل بكفاءة مع الق�سايا التي 
تبز على ال�سطح نتيجة اجلمع بني اأنا�س ينتمون اإىل طبقات خمتلفة اختالفًا كبريًا يف هيكل ال�سلطة القائم. وما 
زالت املعرفة العملية بكيفية التعامل مع تلك امل�ساعب، يف ذلك املجال، غري مكتملة، ومل يتم بعد جتميع اخلبات 

املرتاكمة وتقنينها يف �سكل ي�سلح اأن يكون دلياًل للممار�سة.

حت������������دٍّ
جتاوز حوارات النخبة

مع�سلة  احلوار ميثل  العاديني يف  املواطنني  من  كبري  اإ�سراك عدد  قدمًا يف  وامل�سي  النخبة  اإن جتاوز حوارات 
"احلوار الدميقراطي". وقد بينا يف الف�سل 2.3  وحتديًا كبريًا، وال�سيما يف جمال املمار�سة الذي نطلق عليه 
و�سائل خمتلفة لتحديد من الذي ينبغي له اأن ي�سارك يف عملية احلوار، مبا يف ذلك االإ�سرتاتيجية التي قدمتها 
املتعلقة  ال�سالم،  االأهمية ملمار�سي عمليات  "مواجهة احلرب: درو�س حا�سمة  اأول�سون يف  ولورا  اأندر�سون  ماري 
باإ�سراك "االأ�سخا�س املهمني" اأم "املزيد من االأ�سخا�س". وعندما يكون الغر�س العام من احلوار الدميقراطي 
هو تعزيز احلكم الدميقراطي فاإنه �سيكون لهذه اخليارات اأهميتها اخلا�سة. وعلى قدر فعالية اتباع نهج اإ�سراك 
بناء  اأن  اإال  العاديني،  املواطنني  من  كبري  عدد  اإ�سراك  و�سعوبة  الق�سري،  امل��دى  على  االأ�سا�سيني  االأ�سخا�س 
اإيجاد و�سيلة للقيام بذلك. وح�سب �سياغة العامل ال�سيا�سي الغواتيمايل بروليا ثيليت دي  ثقافة احلوار تتطلب 
�سولورزانو، "]يف احلوار الدميقراطي[ يجب علينا اأن نحذر من تكرار اأخطاء املا�سي، اأعني بذلك االأخطاء التي 

حتدث يف التمثيل حيث ي�سعر النا�س باأنهم غري ممثلني. وميكن اأن يحدث 
ذلك يف احلوارات اأي�سًا_حيث �سيكون ل�سان حال كل فرد من االأ�سخا�س 

امل�ستبعدين من احلوار اأن "احلوار غري جمٍد لعدم وجودي فيه"185
انظر اختيار امل�ساركني، الف�سل 
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يبني اجلدول 2.6.1 كيف ميكن اأن يوؤدي االختيار ما بني اإقامة احلوار مع نخبة متثل جمموعات اأ�سحاب عالقة 
فلكل خيار  ن�سوء مع�سلة.  الت�سبب يف  اإىل  ثانية،  العاديني من جهة  املواطنني  اإ�سراك  وم�سالح من جهة، وبني 
عدد من املزايا االإيجابية. كما اإن كاًل منهما ينطوي على بع�س املخاطر، ومن �ساأن االقت�سار على اأحدهما اأن 
يت�سبب يف عواقب �سلبية _ وذلك نتيجة عدم معاجلة جوانب ال�سد والتجاذب فيما بينهما، وتف�سيل اأحد جانبي 
املع�سلة على االآخر. وتو�سح االأ�سهم املوجودة باجلدول اأن العواقب ال�سلبية ميكن التخفيف منها عن طريق تبني 

اجلانب االآخر من املع�سلة الإحداث توازن اأكب.

جدول 2.6.1 مع�سلة امل�ساركة186
اإ�سراك املواطنني العاديني يف املداولتالتداخالت املق�سورة على النخبة

املزايا الإيجابية
5 و�سيلة معروفة ومفهومة جيدًا للعمل

5 �سريعة، حمكومة، ومتوقعة
5 حترتم القيادات القائمة

5 ينظر اإليها باعتبارها اأكرث �سرعية ومنا�سبة
5 اجلهات الراعية واملانحة الدولية ت�سعر باالرتياح 

للتعامل مع اأ�سخا�س يعرفونهم
5 توافر �سلطة اتخاذ القرار.

املزايا الإيجابية
االعرتاف باجلمهور العام واإ�سراكه )"نحن ال�سعب"(  5

تعزيز امل�سوؤولية املدنية  5
اإثراء قاعدة املعلومات، واإدراك التعقيد  5

احلد من التالعب ال�سيا�سي   5
ت�سجيع املهارات النقدية وتعزيزها )حيث يتعلم   5

امل�ساركون اال�ستماع والتفكري بطريقة نقدية(
ت�سجيع احلوار على كافة امل�ستويات وتوليد الرغبة وحب   5

اال�ستطالع.

املخاطر والعيوب
اإق�ساء اجلمهور العام، واالإخفاق يف االإعرتاف باأهمية   6

مقولة: "نحن ال�سعب"
املعلومات يف املجتمع حمدودة اأو م�سوهة  6

عدم اإدراك التعقيدات، ومن ثم ي�سبح اخلطاب   6
تب�سيطيًا

تكري�س اللعبة ال�سيا�سية، مما يجعل اجلمهور العام   6
جمرد متفرجني
تفتيت الق�سايا  6

اإف�ساد املهارات النقدية  6
التعزيز من ا�ستقطاب النقا�س والرغبة يف "الفوز"   6

و"عدم اخل�سارة".

املخاطر والعيوب
كون االأمر م�ستجدًا، مع االإح�سا�س بوجود حالة من   6

الفو�سى، فاإن االأمر يعتب ذا خطورة، وال ميكن التنبوؤ 
بعواقبه، كما ال ميكن التحكم يف نتائجه

اإ�سعاف الق�سايا االأ�سا�سية ب�سبب طول العمليات وبطئها   6
حتمل بني طياتها خماطر التو�سل اإىل قرارات �سعيفة   6

وم�سللة
تقوي�س القيادات القائمة  6

غري عملي اأو واقعي  6
رمبا اعتب غري منا�سب من الناحية الثقافية  6

لي�س هناك �سخ�س "حمايد اأو غري منحاز"، فكل   6
�سخ�س يعتب �ساحب م�سلحة.

تعتب ممار�سة احلوار الدميقراطي، يف حالتها الراهنة، منحازة اإىل حوارات النخبة التي – كما ي�سفها اأحد 
املراقبني – "]تخفق[ يف جتاوز عدد حمدود من اأ�سحاب امل�سلحة؛ القوى ال�سيا�سية والتجارية املمكنة، اإ�سافة 
املجال.  تواجه هذا  التي  التحديات  اأحد  التوازن  العامة"187 وميثل حتقيق  امل�سلحة  ت�سكيلة من جمموعات  اإىل 
الة يف املدى القريب اإال اأنها توؤدي  وكما يبني ال�سكل 2.6.1، فاإن جزءًا من التحدي يتمثل يف اأن تلك احلوارات فعرّ
ب�سكل غري مق�سود اإىل تقوي�س االلتزام االأطول اأمدًا جتاه تدعيم الثقافة واحلكم الدميقراطيني. وقد اعتمد هذا 

اإىل  ورقة بحث مقدمة  املدنية"،  امل�ساركة  اآليات ممار�سة  واملداولة:  الدميقراطيات؟ احلوار  "اأين اجلمهور يف هذه  توما�س،  فيليب  امل�سدر: 
املوؤمتر الدويل حول الو�ساطة، غواتيماال �سيتي، غواتيماال، 2 اأيلول/�سبتمب 2004.
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ال�سكل البياين اأ�سا�سًا على اخلبة الوا�سعة لفيليب توما�س يف احلوارات التي اأقيمت يف اأمريكا الالتينية ولكنه 
ج�سد الديناميكيات التي متيز املمار�سة احلوارية يف كافة املناطق، ومثال ذلك النظرة التاأملية التالية يف احلوار 

املوريتاين املف�سل يف الف�سل 3.3:

نوع  العرقي،  )االنتماء  امل�ساركني  وت�سكيلة  لرتكيبة  خا�سة  عناية  اأوليت  وقد  وتنظيمه.  احلوار  اإعداد  جرى 
اجلن�س، التمثيل اجلغرايف وال�سيا�سي، والتمثيل القطاعي( واجلهات الداعية )موريتانيني فقط(. وعلى الرغم 
من ذلك، فقد ركزت عملية احلوار على النخبة واأغفلت متثيل الق�سم االأكب من ال�سكان. ويلزم بذل جهد الحق 
من اأجل "اإ�سفاء الطابع الدميقراطي" على احلوار، للتمكني من اإحداث تغري حقيقي يف املجتمع املوريتاين.188 

اهتمام  على  ت�ستحوذ  ق�سية  ظهور  عند  للممار�سة  ال�سائع  النمط   ،2.6.1 ال�سكل  يف  املظللة،  احللقة  متثل 
اجلماهري. تبداأ جمموعات امل�سالح اأو جهات معنية حمددة من تلك املتاأثرة بالق�سية، يف تنظيم �سفوفها بغر�س 
يجنح  للق�سية،  املعقدة  الطبيعة  من  الرغم  وعلى  وحلها.  الق�سية  اأبعاد  حتديد  كيفية  على  تاأثري  اأكب  حتقيق 
اأ�سحاب امل�سلحة اإىل تناولها بلغة تب�سيطية، وحمرفة، وا�ستقطابية يف الكثري من االأحيان، بغر�س التاأثري على 
اآراء وم�ساندة )اأ�سوات( املواطنني العاديني والكتلة االنتخابية التي تزعم اأنها متثلها والفوز بها، وبذلك تعزز من 
قاعدة قوتها االجتماعية. وعندما تتجمع جمموعات امل�سالح حول م�ساحلها اخلا�سة املحددة يف تلك الق�سية، 

تبداأ املواجهات بني املجموعات يف الظهور، وي�ستد ال�سراع، ويتحول اإىل معركة �سيا�سية، وتت�ساعد االأزمة.189 

وللحيلولة دون حدوث اأزمات ومزيد من اال�سطراب ال�سيا�سي، مت ت�سميم عملية ترمي اإىل تي�سري احلوار وحل 
على  التاأكيد  طريق  عن  وموثوقة،  قانونية  عملية  اإع��داد  اإىل  م�سمموها  وي�سعى  م�سرتك.  باأ�سلوب  امل�سكالت 
�سمولها لكافة النا�س واإ�سراكها لالأطراف املتاأثرة بالق�سية. ولكن نظرًا لوجود حالة من االإحلاح واال�ستعجال، 
اإىل جانب احلاجة املت�سورة لتحقيق نتائج �سريعة، واإدراكًا ملدى تعقيد الق�سية؛ كل ذلك، يدفع بالت�سميم اإىل 
حتديد امل�ساركة يف قادة وجمموعات اأ�سحاب امل�سلحة وممثليها، اإ�سافة اإىل غريهم من اخلباء واملتخ�س�سني 

املتمتعني باملعرفة واخلبة الالزمتني للتعامل امل�سوؤول مع الق�سية. 

اإن ت�سميم تلك العملية، والذي ميكن و�سفه "بالنخبوي" على نحو مالئم، ي�ستبعد امل�ساركة املبا�سرة للمواطنني 
العاديني باعتبارهم اأ�سوات "اجلماهري"، ا�ستنادًا اإىل ما يلي من مبرات اأو افرتا�سات. 

املعرفة  تتطلب  التي  املعقدة  العمليات  من  العامة  ال�سيا�س���ات  ق�س���ايا  ب�س���اأن  القرار  واتخاذ  املداولة  تعد  	•
واخل���بة املتوافرت���ني لدى اخل���باء اأو املتخ�س�س���ني. واأولئك الذين ي�س���اركون يف تلك العملي���ات )النواب 
املنتخبني، واخلباء والقادة( يقومون بذلك نظرًا لتمتعهم مبعرفة اأكب، كما يفرت�س اأي�س���ًا اأنهم ي�ساركون 
اجلماه���ري يف اأهدافهم وقيمهم. وثمة افرتا�س اآخر كامن يف تلك الفر�س���ية ومف���اده اأن: املعلومات اجليدة 

توؤدي اإىل الو�سول اإىل اأحكام اأو قرارات جيدة.

وعلى الرغم من تاأثر املواطنني العاديني تاأثرًا مبا�سرًا بتلك الق�سايا، اإال اأنهم لي�سوا حمنكني بالقدر الكايف  	•
الإدراك مدى تعقيد الق�س���ايا العامة وال ميتلكون القدر الكايف من العلم الذي ي�س���مح لهم بامل�ساركة املثمرة. 
ومن �س���اأن اأية م�ساركة مبا�س���رة للمواطنني العاديني اأن تكون �سطحية يف اأح�سن احلاالت، وبعبارة �سريحة؛ 

غري عملية. 
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احلوار واملداولة: اآليات ممار�سة امل�ساركة املدنية، ورقة مقدمة 
 اإىل املوؤمتر الدويل حول الو�ساطة، غواتيماال �سيتي، غواتيماال،

 2 اأيلول/�سبتمب 2004.
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االنتخابي،  النظام  خالل  "ال�سعبية" من  امل�ساركة  اأو  املواطنني  م�ساركة  تتحقق  النيابية  الدميقراطية  يف  	•
الذي يوفر الفر�س للت�س���ويت يف انتخاب النواب اأو يف اال�س���تفتاءات. كما ميثل تنظيم جمموعات م�س���الح 

حمددة واالنخراط فيها و�سيلة اأخرى مل�ساركة املواطنني. 

اأو باأخرى يف جمموعة اأ�سحاب  كافة املواطنني املتاأثرين بالق�س���ية ممثلون ب�س���كل كاف و�سرعي ب�سورة  	•
امل�س���لحة املحددين للم�س���اركة يف عملية احلوار. ويتحمل اأ�سحاب امل�سلحة م�سوؤولية توعية الناخبني الذين 

ميثلونهم وينوبون عنهم، وتعليمهم، والت�ساور معهم.

على الرغم من اأهمية م�ساركة اجلمهور، اإال اأن كال من الوقت واملكان ال ي�سمحان باالنخراط يف عمليات  	•
طويلة االأمد الإ�سراك اجلمهور، نظرًا لوجود حاجة ملحة وكذلك لالأهمية ال�سيا�سية لتحقيق نتائج �سريعة.

وعندما تنجح تلك العملية )وكذلك احلال يف اأغلب االأحيان(، فاإن احلوار �سوف ي�سفر عن التو�سل اإىل اتفاقات 
عن طريق التفاو�س. وعند تنفيذها، فاإنه �سيتم حتقيق نتائج ق�سرية االأمد من �ساأنها حل النزاع الدائر حول 
الق�سية اأو احلد منه. ولكن هذا النجاح الوا�سح له ثمنه الكبري؛ كما تظهر االأ�سهم املنقطة يف ال�سكل 2.6.1 
املكونة للحلقات االأكب يف الر�سم البياين. وهي ت�سور العواقب الثانوية اأو غري املق�سودة التي قد تظهر مبرور 

الوقت.

وبقدر ما حتقق االآليات النخبوية نتائج مهمة وقابلة لال�ستمرار، على املدى القريب، وحتد من ال�سراع االجتماعي 
واالأزمات، بقدر ما ي�سعر كل من اأ�سحاب امل�سلحة وال�سيا�سيني على حد �سواء )وكذلك اجلهات املانحة وغريها 
من املنظمات امللتزمة بتعزيز احلكم الدميقراطي( باالرتياح وباأنها حققت قدرًا من النجاح يف عملها. ويعزز 
هذا النجاح من االجتاه اإىل االبتعاد عن اأ�سكال امل�ساركة املدنية التي تتخطى دوائر النخبة. ويتم تكري�س املوارد 
ال�سحيحة لتلك االأمناط ق�سرية االأمد من التدخالت، مدفوعني ب�سعور من اال�ستعجالل ومن ثم يتم الت�سحية 

باال�ستثمارات االأطول اأمدًا يف جمال التنمية وا�ستخدام العمليات واملنهجيات املعززة مل�ساركة اجلمهور.

وباالإ�سافة اإىل ذلك، وكما تبني احللقة اخلارجية الي�سرى من ال�سكل البياين، ياأتي التعلم مع الوقت، مما يزيد 
اأو تبزغ ق�سية ا�ستقطابية، فاإن ما جنح يف املا�سي يظل  من تدعيم منط التدخل القائم. وعندما حتدث اأزمة 
نبا�سًا ملا ينفذ يف احلا�سر. ويف ظل وجود دافع االإحلاح ذاته وحقيقة �سح املوارد، فاإن منط العمل التقليدي مع 

نطاقًا. واالأو�سع  االأعمق  املدنية  امل�ساركة  ح�ساب  على  اأخرى  مرة  "النخب" يتكرر 

واإذا ما حتولنا اإىل اأ�سفل ال�سكل البياين، �سرنى منطًا يوؤدي اإىل ا�ستدامة تدين م�ستوى اال�ستثمار يف اإيجاد فر�س 
الة يف االأمور التي توؤرقهم وت�سغل بالهم. وعلى الرغم من ح�سن نيات ممار�سات حوار  للمواطنني للم�ساركة الفعرّ
اأنها تعمل على االإبقاء على تهمي�س عموم املواطنني املتاأثرين  اإال  النخبة وغريها من االأ�سكال املماثلة للتدخل، 

بالق�سايا واإق�سائهم، ومن ثم ت�سهم يف ن�سوء اأمناط تقو�س من الثقافة الدميقراطية بداًل من تدعيمها، مثل: 

العاديني  املواطنني  انف�سال  فيه  يتزايد  "الذي  النظام  – وهو  ال�سيا�سة  على  التخ�س�سي  الطابع  اإ�سفاء  	•
عن ال�سيا�س���ة و�س���خريتهم منها، حيث يرونها لعبة مق�س���ورة على فئة معينة من املتخ�س�س���ني واخلباء، 
كرجال ال�سيا�س���ة، مديري احلمالت، اأع�س���اء جماعات ال�س���غط، اأخ�سائيي اال�س���تطالعات، ال�سحفيني، 

واملثقفني املت�سدرين للم�سهد االإعالمي"191
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اجلمهور وعامة  اخلباء  بني  الهوة  تو�سيع  	•

الدميقراطية املوؤ�س�سات  �سرعية  يف  التاأزم  زيادة  	•

زيادة �سعف اجلمهور وتقلبه: حيث ي�سبح املواطنون اأقل وعيًا بالتعقيدات الكامنة يف الق�سايا ذات االهتمام  	•
العام، وت�سري طريقتهم يف التفكري واحلديث مراآة للخطاب املفرط يف التب�سيط والتحريف الذي ي�ستخدمه 
القادة وال�سيا�سيون. وتظل �سطحية اجلماهري وعدم كفايتهم، التي غذاها النظام وعززها، مبرًا ال�ستبعاد 
املواطنني العاديني من العمليات النخبوية التي تهدف اإىل اتخاذ القرار ب�ساأن الق�سايا ذات االهتمام العام. 

ويوؤدي ذلك اإىل دميومة حلقة مفرغة اأو منط متكرر ين�سحب فيهما املواطنون وهم ي�سعرون بالغ�سب والياأ�س، 
كلما زاد جتاهل ال�سيا�سيني لهم. وكلما زاد ال�سيا�سيون من ت�سرفهم غري امل�سوؤول، ومن جتاهلهم اأو تهمي�سهم 
ظهور  انتظار  يف  لال�ستقطاب،  اخل�سبة  الرتبة  وتبقى  بالياأ�س.  و�سعورهم  ه��وؤالء  غ�سب  زاد  كلما  لناخبيهم، 
الق�سية التالية التي تهم اجلمهور، وتتحول اإىل اأزمة اجتماعية اأخرى تتطلب جولة ثانية مما ميكن اأن يطلق عليه 

التدخل غري الدميقراطي من جانب النخبة.

اإن الظروف الكائنة على اأر�س الواقع واملتمثلة يف اإحلاح الق�سايا، وحمدودية املوارد، وامل�ساهد ال�سيا�سية �سريعة 
�سيا�سيًا  والدميومة  لالإ�ستمرارية  قابلة  للنخبة  ح��وارات  تتطلب  التغري، 
واقت�ساديًا، وقادرة كذلك على حتقيق نتائج على املدى القريب. وقد ت�سفر 
هذه عن العديد من التغريات االإيجابية. ولكن يظل التحدي الذي يواجهه 
املجال يتمثل يف اإمكانية اعتماده املفرط على هذا ال�سكل، وا�ستخدام بع�س 
اأدوات عملية احلوار يف اإ�سراك جمموعات كبرية من املواطنني، ولو لبع�س 

الوقت على االأقل.

انظر قائمة بع�سر حم�سالت 
اإيجابية، الف�سل 1.4، �سفحة 34 و 

اأدوات عملية احلوار للمجموعات 
الكبرية، 

الف�سل 2.4.
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ان الغر�س من هذا الدليل هو ت�سجيع وم�ساندة اال�ستخدام وا�سع النطاق للحوار يف الت�سدي للتحديات املجتمعية. 
ولي�س ذلك ت�سديدًا منا على �سرورة اختيار تنظيم عملية حوار كنهج للتعامل مع كل االأحوال، وال ندعو كذلك 
اإىل ت�سميم معني اأو اأداة معينة لعملية احلوار. ولكننا نهدف، عو�سًا عن ذلك، اإىل ت�سجيع الفهم الكايف للحوار 
مثل  اأخرى  ب��اأدوات  باالقرتان  اأو  وحده  �سواء  املنا�سب _  اخليار  احلوار  يكون  متى  تقرير  النا�س من  لتمكني 
التفاو�س اأو الو�ساطة _ واإعداد نهج يتجاوب مع ال�سياق القائم. ويجب على كل من ممار�سي احلوار اأن ي�سل 
اإىل تلك التقريرات يف �سوء الظروف اخلا�سة التي يواجهونها. ويقدم هذا اجلزء من الدليل ت�سورًا حول معنى 

ذلك عمليًا، من خالل اإلقاء نظرة متعمقة يف ثالث جتارب حوارية متت يف ثالثة �سياقات خمتلفة متامًا.

ويعتمد اجلزءان االأول والثاين بكثافة على درا�سات احلالة لتو�سيح جوانب حمددة يف مفاهيم احلوار اأو ممار�سة 
عملية احلوار. ويقدم العر�س العام ملبادرات احلوار يف امللحق 1 �سورة عر�سية عامة لت�سكيلة متنوعة من االأمثلة 
من بلدان خمتلفة. اأما هذا الق�سم فيقدم �سورة اأكرث �سمولية لكيفية تطور عمليات احلوار على اأر�س الواقع. 
وحالة �سان ماتيو اإك�ستاتان وهي اإحدى بلديات مديرية ويويتينانغو الواقعة على احلدود ال�سمالية لغواتيماال مع 
مدينة �سيابا�س املك�سيكية هي حالة حوار اإقليمية عملت منظمة الدول االأمريكية على التكفل بها ودعمها. واحدة 
من اأفقر بلديات غواتيماال، وقد ت�سررت وتعر�ست النق�سامات جراء ال�سراع امل�سلح الذي �سرب البالد وامتد 
ملا يزيد على ثالثة عقود. اأما احلالة اخلا�سة ب�سندوق االأمم املتحدة االإمنائي املتعلقة باحلوار ب�ساأن االأهداف 
االإمنائية لالألفية يف موريتانيا، فتقدم مثااًل لكيفية ا�ستخدام احلوار على امل�ستوى الوطني للم�ساعدة على نزع 
اخلا�سة  امللحة  للق�سايا  الت�سدي  يف  للبدء  الف�سائل  اأمام  الطريق  وفتح  حمتمل،  عنيف  �سيا�سي  �سراع  فتيل 
رعاية  مو�سوع معني حتت  على  تركز  مثااًل حلوار  االأخرية  احلالة  تقدم  بينما  والب�سرية.  االقت�سادية  بالتنمية 

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مل�ساندة التطوير الد�ستوري الدميقراطي يف نيبال.
وتعمل احلاالت الثالث مع بع�سها البع�س الرتياد وا�ستق�ساء ا�ستخدام وتطبيق عمليات احلوار على ثالثة حماور: 
منع ال�سراعات، والتنمية، وتعزيز الدميقراطية. كما تقدم اأي�سًا روؤية لكيفية ا�ستغالل تلك املنظمات للحوار يف 
حتقيق ر�ساالتها. وتبني تلك احلاالت، يف الوقت نف�سه، كيف يتعني على ممار�سي احلوار التجاوب مع الظروف 

التي يفر�سها ال�سياق القائم والطبيعة ال�سيا�سة للحوار الدميقراطي.

الف�سل 3.1: مقدمة
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يف عام 2001، جرت منا�سدة منظمة الدول االأمريكية لتقدمي امل�ساعدة يف اجلهود املبذولة حلل اأحد النزاعات 
واحليلولة دون وقوع اأعمال عنف يف �سان ماتيو اإك�ستاتان، وهي اإحدى املناطق يف غواتيماال التي مل تزل ت�سهد 
انق�سامات عميقة بفعل اخل�سومات التي خلفتها احلرب االأهلية الطويلة التي �سهدتها البالد. فقد انخرط كل من 
القرويني و�سكان املناطق احل�سرية يف معارك من اأجل ال�سيطرة ال�سيا�سية على احلكومة االإقليمية، وكانوا بحاجة 
للتو�سل اإىل اتفاقات عن طريق التفاو�س تتيح لهم تعاي�سًا �سلميًا. وكان الهدف من عملية احلوار امل�سي اإىل ما هو 
اأبعد من التفاو�س والعمل على بناء االحرتام والثقة املتبادلني، والالزمني لتحويل ال�سراعات التي كانت تت�سبب 

يف حتول املناف�سة ال�سيا�سية اإىل عنف يهدد ال�سالم اله�س.

ال�سياق
مدينة  مع  لغواتيماال  ال�سمالية  احل��دود  على  الواقعة  ويويتينانغو  مديرية  بلديات  اإح��دى  اإك�ستاتان  ماتيو  �سان 
ال�سراع  وتعر�ست النق�سامات جراء  بلديات غواتيماال، وقد ت�سررت  اأفقر  اإحدى من  املك�سيكية. هي  �سيابا�س 

امل�سلح الذي �سرب البالد وامتد ملا يزيد على ثالثة عقود.

وتعود اأ�سول معظم �سكان ويويتينانغو اإىل االأ�سل ال�سوجي املاياوي، ولكن مل يتوافر اأي تعداد ر�سمي لل�سكان نظرًا 
لعدم ت�سجيل قيد املواليد والوفيات بانتظام. كما مل تتوافر لدى البلدية اأية اإح�ساءات اأو وثائق موثوقة عن ال�سكان. 
فقد مت حرق ال�سجل املدين اأثناء احلرب االأهلية، واأعيد جتميع دفاتر ال�سجل ولكن ال�سكان واجهوا �سعوبة بالغة 
يف احل�سول على وثائق للهوية ال�سخ�سية. وبعد توقيع اتفاقات ال�سالم عام 1996، التي اأنهت حربًا اأهلية دامت 
36 عامًا، رجع العديد من امل�سردين والعائدين اإىل البلدية، مما اأدى اإىل زيادة تعداد ال�سكان فيها زيادة كبرية. 

كما تعود جذور ال�سراع املتوا�سل يف البلدية اأي�سًا اإىل الفقر املدقع باالإقليم، ونق�س اخلدمات �سواء املقدمة من 
ال�سراع  الريفيني واحل�سريني. وخالل  ال�سكان  املنظمات غري احلكومية، ووجود نزاع قدمي بني  اأو من  الدولة 
امل�سلح، متايز املجتمعان احل�سري والريفي بالوقوف على طريف نقي�س حيث عملت: �سان ماتيو اإك�ستاتان، وهي 
منطقة ح�سرية وتعد املركز الر�سمي لالإقليم، على م�ساندة قوات الدفاع املدين من جهة، يف حني �ساند القرويون 

الف�سل 3.2: حوار حول التعاي�ض ال�سلمي، 
غواتيمال
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جماعات الثوار من جهة ثانية. وعلى الرغم من اإنهاء التوقيع على اتفاقات ال�سالم للحرب االأهلية، اإال اأن تلك 
االإنق�سامات وما خلفتها من م�ساعر مريرة قد ظلت م�ستعرة. 

ويف عام 1996، قرر ال�سكان الريفيون التواقون اإىل اإنهاء اال�ستبعاد االجتماعي الذي تعر�سوا له تاريخيًا، ال�سروع 
يف حتدي ال�سلطة يف املنطقة احل�سرية. فنظموا اأنف�سهم، و�سموا مر�سحًا ملن�سب رئي�س البلدية قامت حملته على 
وعد بزيادة اخلدمات املقدمة من الدولة يف املنطقة الريفية مثل م�ساريع التنمية والبنية االأ�سا�سية. وفاز املر�سح 

الريفي يف انتخابات رئا�سة البلدية لعام 1996.

ولكن ال�سلطات احل�سرية رف�ست االعرتاف بنتائج االنتخابات كما مل تقبل التخلي عن االإدارة البلدية لرئي�س 
البلدية اجلديد. ويف ردة فعل على ذلك، قدم حاكم املديرية اأمرًا ق�سائيًا للبلدة ي�سرح بنقل هيئة البلدية اإىل 
 300 من  اأكرث  قوامها  قوة  ا�ستدعاء  اإىل  االأمر  تطلب  النهاية،  ويف  اجلديد.  البلدية  لرئي�س  االأم  البلدة  بوليج، 

�سرطي وجندي لفر�س النظام وتاأمني نقل الوثائق وال�سجالت البلدية. 

خدمات  تقدمي  على  البلدية  عملت  بوليج،  يف  البلدية  خاللها  كانت  التي  ون�سف  الثالث  ال�سنوات  غ�سون  ويف 
واأقامت اأن�سطة عادت بالنفع يف االأ�سا�س على املجتمع املحلي واملناطق املحيطة. وو�سع ال�سكان املحليون و�سكان 
املجتمعات املحلية املجاورة ترتيبات جلعل بوليج املقر الدائم لرئي�س البلدية. اإال اأنه، يف خالل تلك املدة، جرى 
توجيه اتهام اإىل رئي�س واأع�ساء الهيئة البلدية باإ�ساءة ا�ستغالل االأموال البلدية. واأ�سعف ذلك الو�سع من �سلطة 
رئي�س البلدية، وت�ساعدت التوترات فيما بني زعماء املنطقة الريفية. ونتيجة لذلك، فاز مر�سح ملن�سب رئي�س 

البلدية ميثل املنطقة احل�سرية يف انتخابات عام 1999. 

ووافق  و�سراعات جديدة.  توترات  ن�سوب  اإىل  القيادة احل�سرية  اإىل  الريفية  القيادة  ال�سلطة من  انتقال  واأدى 
دفاتر  بع�س  ت�سليمه  ولكنه رف�س  املنتخب،  البلدية اجلديد  رئي�س  اإىل  ال�سلطة  نقل  الراحل على  البلدية  رئي�س 
ال�سجالت وغريها من املتعلقات البلدية الر�سمية. وكرد فعل على ذلك، اأعاد رئي�س البلدية اجلديد مكتب البلدية 
الرئي�س اإىل �سان ماتيو اإك�ستاتان، واأقام دعاوى ق�سائية على رئي�س البلدية ال�سابق. واأعلن قادة القرى يف املناطق 
الريفية عن ا�ستعداد املجتمعات املحلية حلل امل�سكلة فقط يف حالة اإن�ساء �سجل مدين فرعي للبلدية يف بوليج. 
ورف�ست القيادات احل�سرية املوافقة على ذلك الطلب على اأ�سا�س اأن املوافقة على ذلك تعني اإن�ساء بلدية جديدة.

وخالل عامي 2000 و2001 اأجرت احلكومة الغواتيمالية حماولتني فا�سلتني للتفاو�س ب�ساأن ت�سوية للنزاع. ويف 
احلكومة  توا�سل ممثلي  �سوء  ب�سبب  عنف  اأحداث  وقوع  اإىل  النزاع  الرامية حلل  اجلهود  اأدت  املحاولتني،  كال 
و�سوء اإدارتهم للمعلومات، وب�سبب التوترات امل�ستعلة فيما بني الفئتني املت�سادتني من املواطنني. ويف �سهر اآذار 
/ مار�س عام 2001، قامت احلكومة التي واجهت تهديدًا بعودة احلرب االأهلية يف االأقليم، بتكوين وحدة رئا�سية 
اأو  الوطني  امل�ستوى  على  اإدارتها  ميكن  التي  ال�سراعات  مع  التجاوب  يف  مهمتها  ومتثلت  ال�سراعات.  لت�سوية 
م�ستوى الوالية، اأو امل�ستوى البلدي. وعلى م�ستوى املديرية، مت اإن�ساء اللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�سراعات 
املوؤلفة  اللجنة  بداأت  ال�سراعات. وقد  لت�سوية  الرئا�سية  الوحدة  لعمل  للحكومة وم�ساندة  كو�سيط ر�سمي ممثل 
من نف�س املوؤ�س�سات احلكومية التي تتاألف منها الوحدة الرئا�سية واللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�سراعات يف 
الت�سدي لل�سراعات القائمة يف مديرية ويويتينانغو. كما طلبت من برنامج ثقافة احلوار: تنمية املوارد من اأجل 
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اإحالل ال�سالم )PROPAZ التي تعني بالبتغالية "من اأجل ال�سالم"(، الذي د�سنته منظمة الدول االأمريكية يف 
غواتيماال، تقدمي م�ساعدة فنية وم�ساندة جلهودها.

الغر�ض
كان الو�سع من وجهة نظر منظمة الدول االأمريكية/موؤ�س�سة من اأجل ال�سالم )بروباز- PROPAZ، ي�ستدعي 
جمع  هدفها  امل�سكلة  حلل  امل�ساركة  على  قائمة  جماعية  "مبادرة  خالل  من  االآراء  يف  توافق  لبناء  حوار  اإقامة 
االأطراف معًا بطريقة ا�ستباقية للخروج بخيارات والو�سول اإىل حلول مقبولة من الطرفني مل�ساكل حمددة، بحيث 
يتم اتخاذ قرارات، والتو�سل اإىل اتفاقات، مع تقدمي تنازالت من هنا وهناك"192 وكانت هناك حاجة وا�سحة 
اأي�سًا اإىل احلوار ملعاجلة االأ�سباب وراء ال�سراع على ال�سلطة بني ال�سكان  اإىل التفاو�س، كما كانت ثمة حاجة 

الريفيني واحل�سريني يف البلدية. 

ال�سكان جراء عدم االهتمام مب�سكلة  التي عانى منها  ال�سغوط  اأن احلوار قادر على معاجلة  املعتقد  وكان من 
الفقر، وغياب التنمية االقت�سادية، واملعاناة التي ت�سبب فيها ال�سراع امل�سلح. وعلى املدى القريب، كان احلوار 
يعتب اأف�سل البدائل للتخفيف من حدة التوترات بني اأطراف ال�سراع، وحتا�سي الت�سعيد واإنهاء اأعمال العنف 
حلول  واإيجاد  الطرفني،  بني  العالقة  وحت�سني  اخلالفات،  مع  للتعامل  اأي�سًا  منا�سبة  و�سيلة  كان  كما  املتقطعة. 

مبتكرة لتلبية طلبات كل من الطرفني. 

االمتثال  اإىل  فباالإ�سافة  و�سحاها.  ع�سية  بني  تختفي  لن  ويويتينانغو  يف  الهيكلية  امل�ساكل  باأن  اع��رتاف  وثمة 
للت�سدي  متوا�سلة  اإمنائية  بذل جهود  اإىل  هناك حاجة  كانت  الطرفني،  بني  اإليها  التو�سل  التي مت  لالتفاقات 
للق�سايا امل�سببة لل�سراع. وعلى املدى الطويل، �سعى احلوار اإىل اإقامة عالقة قوية ومثمرة بني القادة والزعماء يف 
كل من املجتمعني الريفي واحل�سري، حتى يتمكنا معًا من الت�سدي مل�ساكل البلدية وحلها اإذا ما ظهرت م�ستقباًل، 

دون االعتماد على م�ساعدة خارجية.

عملية احلوار
مرت عملية احلوار يف �سان ماتيو اإك�ستاتان مبراحل من العام 2001 اإىل العام 2002. وكانت العملية متثل يف 

تطورها ومعدل �سريها، اإىل حد كبري، جتاوبًا مع االأحداث اجلارية يف االإقليم.

املرحلة الأوىل: زيادة الوعي
من الناحية االإ�سرتاتيجية، قرر كل من الوحدة الرئا�سية/اللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�سراعات ومنظمة 
الدول االأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم- PROPAZ، �سرورة العمل ب�سكل منف�سل، يف البداية، مع قادة وزعماء 
املنطقتني الريفية واحل�سرية. ومتثَّل الطور االأول يف اإقناع نواب وممثلي املجتمعات املحلية االأ�سا�سيني باأن احلوار 
هو الو�سيلة االأمثل الإيجاد حل لذلك ال�سراع ير�سي الطرفني. وابتداء من اأيار/مايو عام 2001، اأجرت منظمة 
الدول االأمريكية/برنامج بروباز من اأجل ال�سالم- PROPAZ عملية تدريبية لزيادة الوعي واحل�سا�سية ب�ساأن 

الطرق التفاو�سية للخروج من ال�سراع. 



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 165

اأهداف وهي: تزويد امل�ساركني املرتقبني باملعرفة واالأ�ساليب امل�ستخدمة  و�سعى هذا التدريب اإىل حتقيق ثالثة 
يف حتليل ال�سراعات وحلها؛ والتو�سيح التف�سيلي ال�ستخدام احلوار كطريقة بديلة لتحويل ال�سراع يف البلدية؛ 
وحتديد احلد االأدنى من ال�سروط الالزمة لعقد الطرفني الجتماعات م�سرتكة بغر�س التفاو�س حول الق�سايا 
امل�سببة النق�سامهما. كما �سعى التدريب اأي�سًا اإىل زيادة الوعي بكيفية التعامل مع التفاعالت االجتماعية اأثناء 

احلوار، وتي�سري الفهم املتعمق للطبيعة العاطفية للعملية.

املرحلة الثانية: الدعوة اإىل احلوار
كانت الدعوة اإىل احلوار خمتلفة لدى كل طرف من الطرفني. فقادة املجتمع املحلي الريفي، الذين �ساركوا لتوهم 
يف الدورات التدريبية املعنية بالق�سايا احل�سا�سة قاموا بدعوة جميع ال�سكان يف جمتمعاتهم املحلية اإىل اجتماعات 
عامة مفتوحة. وكانت هناك ثالثة اأهداف جوهرية لتلك االأجتماعات وهي: تو�سيح الغر�س من احلوار و�سرح 
عمليته لل�سكان؛ والتاأكد من قبولهم للحوار كاآلية ملواجهة ال�سراع القائم؛ والتاأكد من اأن امل�ساركني املنتمني اإىل 
وثيقة  ال�سكان  وقد حرر  لتمثيلهم.  املواطنني  املنا�سب من زمالئهم  التفوي�س  الريفية قد ح�سلوا على  املنطقة 
تثبت قبولهم لعملية احلوار، واإقرارهم للم�ساركني املختارين لتمثيل م�ساحلهم، وتوقيعهم باأ�سماهم اأو بب�سمة 
املحلية  اإطالع جمتمعاتهم  عن  املختارين  املمثلني  م�سوؤولية  بالتف�سيل  اأي�سًا  الوثيقة  تلك  بينت  كما  اأ�سابعهم. 

بالتقدم املحرز يف عملية احلوار. 

اأما يف املنطقة احل�سرية، فقد كانت الدعوة اأب�سط من ذلك نظرًا العتمادها على هيكل متثيلي قائم بالفعل. فقد 
�سمل هذا الهيكل اأع�ساء منتخبني يف املجل�س البلدي وقادة غري منتخبني للمجتمع املحلي الذين كانوا جزءًا من 
جمال�س ال�سيوخ – ال�سلطات التقليدية يف ثقافة ال�سعب االأ�سلي. ومع ذلك، وكما كان احلال مع ممثلي املناطق 
الريفية، فقد كان على القادة احل�سريني تقدمي وثيقة تثبت تخويلهم بتمثيل م�سالح املجتمع املحلي، والتي تعهدوا 

فيها باإطالع املجتمع على التقدم املحرز يف احلوار. 

وب�سفة عامة، كان ممثلو املناطق الريفية زعماء يف املجتمعات املحلية و/اأو اأع�ساء �سابقني يف جماعات الثوار 
الذين �سكلوا حزبًا �سيا�سيًا يف اأعقاب انتهاء ال�سراع امل�سلح. وكان متثيل املنظمات غري احلكومية يف املنطقة 
الريفية �سئياًل—فلم ت�سارك يف عملية احلوار �سوى منظمة ريفية واحدة غري حكومية. ومثَّل املنطقة احل�سرية 
عاملون مبنظمات غري حكومية، وزعماء يف املجتمع املحلي يتمتعون مبهارات تعليمية اأ�سا�سية واأ�سحاب موؤ�س�سات 
اأعمال �سغرية. ومل ي�سارك كل �سكان املنطقتني احل�سرية والريفية يف احلوار، ولكن بذلت حماولة لتمثيل اأكب 

عدد ممكن من املجموعات يف كل منهما. 

املرحلة الثالثة: عملية احلوار
عقد  ج��رى  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ   .2001 ع��ام  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  يف  اإك�ستاتان  ماتيو  �سان  يف  احل��وار  ُعقد 
يتم  نهايته  تقريبًا، ويف  يومًا، مع حدوث بع�س االنقطاعات. وكان كل اجتماع يدوم يومني  االجتماعات كل 15 
مبوعدها،  والتذكري  االجتماعات،  اإىل  للدعوة  التخطيط  يجري  وكان  واأجندته.  التايل  االجتماع  تاريخ  حتديد 
واجلل�سات االإ�سافية من خالل اخلطابات واملكاملات الهاتفية. واأدى اإىل اإطالة العملية ظروف خارجية ال ترتبط 
مبا�سرة بالعملية ذاتها. فعلى �سبيل املثال، تقل�ست م�ساركة املجتمعات املحلية يف احلوار اأثناء مو�سم االأمطار، 
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حيث كان الفالحون يعملون على اإعداد االأرا�سي للزراعة. واختتم احلوار يف ت�سرين الثاين/نوفمب عام 2002. 

وقد عقدت االجتماعات يف مدينة ويويتينانغو، مركز املديرية. واختريت هذه املدينة كونها موقعًا حمايدًا يتوافر 
واأيديولوجيًا  الالزم توفري مكان حمايد �سيا�سيًا  املنا�سبة. وكان من  االأ�سا�سية  والبنية  اللوج�ستية  بها الظروف 
ل�سمان اأمن امل�ساركني و�سالمتهم. ولكن �ساب اختيار ويويتينانغو بع�س العيوب. فقد كان وجودها على م�سافة 
بعيدة من �سان ماتيو اإك�ستاتان مع عدم وجود و�سائل متي�سرة للو�سول اإليها ي�سيف مزيدًا من التكلفة والوقت. 
وعلى الرغم من اأن االجتماعات مل تدم �سوى يومني فقط، اإال اأن امل�ساركني كان يتعني عليهم الغياب الأربعة اأيام 

عن اأعمالهم وحياتهم ال�سخ�سية كل 15 يومًا – مما �سكل عبئًا اقت�ساديًا على العديد من امل�ساركني. 

وكانت جمموعة تي�سري احلوار تتاألف ر�سميًا من خم�سة كيانات حكومية: اللجنة التن�سيقية لل�سيا�سات الرئا�سية 
نزاعات  حلل  الرئا�سية  اللجنة  ال�سالم؛  اأمانة  اال�سرتاتيجي؛  التحليل  اأمانة  االإن�سان؛  حقوق  بق�سايا  املعنية 
االأرا�سي؛ واأمانة التن�سيق التنفيذي ل�سوؤون الرئا�سة. ودعيت منظمة الدول االأمريكية/برنامج بروباز من اأجل 
مرئيات  وتقدمي  ال�سراع  امل�سوؤولة عن حتويل  احلكومية  الفاعلة  "مرافقة" اجلهات  اإىل   PROPAZ ال�سالم- 
بروباز- /برنامج  االأمريكية  ال��دول  منظمة  كانت  حا�سمة،  حلظات  ويف  اأعمالها.  تقييميةعن  ومالحظات 
PROPAZ يتوليان الدور القيادي يف ت�سميم احلوار وتي�سريه. ويف هذه احلاالت، كانت اللجنة الوزارية املعنية 

مبتابعة ال�سراعات، واملمثلة ملجموعة تي�سري احلوار احلكومية، تق�سر اأن�سطتها على املراقبة والتعلم مما يقوم 
رون يف منظمة الدول االأمريكية/برنامج بروباز- PROPAZ. وخالل هذه العملية، كان اأحد امل�ست�سارين  به املُي�سِّ

.PROPAZ -يقدم امل�ساعدة القانونية ملنظمة الدول االأمريكية/برنامج بروباز

االأ�سلوب  الكاثوليكية كمراقبني، وهو  الكني�سة  واأبر�سيات  اإىل ذلك، عملت املنظمات غري احلكومية  وباالإ�سافة 
اأي�سًا، وال�سيما يف عام 2001 حيث كان �سدى  االإعالم حا�سرة  و�سائل  الطرفان. كما كانت  وقبله  الذي قرره 
العنف واالنهيار الكامل يف العالقات بني املنطقتني الريفية واحل�سرية ملحوظًا اإىل حد كبري. وما اأن بداأ احلوار 
اأجل ال�سالم-  التغطية االإعالمية. وقد عينت كل من منظمة الدول االأمريكية/برنامج بروباز من  حتى خفتت 
PROPAZ واللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�سراعات متحدثني ر�سميني ممثلني عن كل جانب ل�سرح التقدم 

املحرز يف احلوار لو�سائل االإعالم. ومل توؤثر تغطية االأحداث باأي حال من االأحوال على عملية احلوار.

ويف الفرتة التي �سبقت عملية التفاو�س، حاولت كل من منظمة الدول االأمريكية/برنامج بروباز من اأجل ال�سالم- 
PROPAZ واللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�سراعات فهم م�سالح كال الطرفني، وو�سع اأجندة ملعاجلة تلك 

الق�سايا تكون مقبولة من الطرفني. وا�ستملت االأجندة على ثالثة موا�سيع رئي�سية: متطلبات التعاي�س ال�سلمي؛ 
على  املقرتحة  االأجندة  طرح  جرى  للحوار  االفتتاحية  اجلل�سة  وخ��الل  البلدية.  واالإج���راءات  البلدية؛  تدعيم 
امل�ساركني الإقرارها. ومن تلك اللحظة ف�ساعدًا، تناول الفريق امل�سارك يف احلوار كل املوا�سيع التي على االأجندة 
رون يف تنظيم املناق�سات على نحو �ساعد االأطراف على حتديد م�ساحلها، واإبداء  الواحد تلو االآخر. و�ساعد املُي�سِّ
اآرائها، وتقييم اخليارات، واختيار احللول التي تلبي م�سالح كال الطرفني. وعلى الرغم من الي�سر البادي على 

ذلك االإطار، اإال اأن املوا�سيع املطروحة كانت متفاوتة ال�سعوبة وا�ستغرقت مناق�ستها من املجموعة �سهورًا. 

ويف االجتماع االأول، و�سع امل�ساركون اأي�سًا القواعد االأ�سا�سية للتعاي�س خالل العملية اجلارية. ومن بني ما ا�ستملت 
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عليه تلك القواعد نقاطًا متعددة ب�ساأن االحرتام املتبادل وا�ستخدام االأ�سكال املنا�سبة للتوا�سل وال�سلوك. وقد 
قرر  كما  بها.  االلتزام  على  االإ�سرار  ر  للُمي�سِّ فيحق  القواعد،  تلك  اأيهما  انتهك  متى  اأنه  على  الطرفان  اتفق 

امل�ساركون، يف اجلل�سة االأوىل، اللجوء اإىل االإجماع كطريقة التخاذ القرار.

وبف�سل عمل امل�ساركني يف ظل تلك القواعد االأ�سا�سية، متكنوا من التغلب على �سوء الظن املتبادل بينهما، وفتح 
قنوات لالت�سال، واإقامة بيئة اآمنة و�سحية تبادلوا فيها وجهات النظر، و�سمحت لهم بزيادة التفاهم امل�سرتك يف 
خمتلف وجهات النظر. وقد اأتاحت الدرجة العالية من الثقة التي حتققت بني الطرفني تطور العملية اإىل حوار 
حقيقي، ومل تقت�سر على كونها جمرد مفاو�سات متعدد االأحزاب. وقد متكن الطرفان من التعبري عن اآرائهما يف 

ال�سراع ب�سراحة وانفتاح، واأقاموا توا�ساًل جيدًا فيما بينهما. 

ويف اإحدى اللحظات احلا�سمة يف املباحثات، متكن الطرفان من تبادل ما مر به كل منهما من اآالم ومعاناة جراء 
البلدية  وعلى م�ستوى  املحلية،  لل�سراع على حياتهما وجمتمعاتهما  ال�سارة  االآثار  االأهلية. وحتدثا عن  احلرب 
ككل. وقد ك�سفت تلك ال�سراحة عن م�ساعر العديد من االأ�سخا�س وت�سرفاتهم اأثناء ال�سراع واحلرب االأهلية، 
اأدت امل�ساركة يف تلك  اأو توقفها. بل على العك�س، فقد  ولكن هذا التبادل للتجارب مل يت�سبب يف جمود العملية 
�سببت  واعرتف مبا  الطرفني  اأدرك كل من  ال�سلمي، حيث  للتعاي�س  اتفاق  باإعداد  االلتزام  اإىل  املنفتحة  البيئة 

احلرب من معاناة على اجلانبني. 

املح�سالت والآثار
تتجلى النتائج الناجحة التي تو�سل اإليها حوار �سان ماتيو اإك�ستاتان وعملية التفاو�س يف ثالثة اتفاقات مهمة. 
ولكن ظروف الثقة، وال�سفافية، واالحرتام املتبادل، والت�سامح وامل�سوؤولية التي جتلت اأثناء احلوار هي التي اأدت 
اإىل حتول ال�سراع. حيث عملت تلك الظروف على متهيد الطريق اأمام اإمكانية مناق�سة االتفاقات والتو�سل اإليها.

اتفاق التعاي�ض ال�سلمي
يف مرحلة مبكرة من العملية، قرر امل�ساركون اأن يكون من بني موا�سيع االأجندة اإعداد اتفاق للتعاي�س ال�سلمي، 
يت�سرف مبقت�ساه �سكان املناطق الريفية واحل�سرية بالبلدية وفقًا لنف�س قواعد ال�سلوك. وقد مت التو�سل اإىل 
ذلك االتفاق مبجرد اأن اتفق الطرفان على نقطتني اأ�سا�سيتني: اأولهما، عدم ح�سور اأي ق�ساة، اأو �سباط �سرطة 
اأو ممثلني للحكومة – الذين ميكنهم ممار�سة �سغوط على العملية اأو اإمالء حلول – يف احلوار؛ وثانيهما، اأن 
االتفاقات الناجتة عن تلك العملية �ستكون مبثابة التزام معقود بني الطرفني وبني املجتمعات املحلية التي ميثالنها 

باإرادة حرة ونية طيبة. 

اإقامة  يكفل  مبا  القواعد  لبع�س  واالمتثال  احلوار  مبوا�سلة  اجلانبني  كال  من  التزام  مبثابة  االتفاق  هذا  وكان 
عالقات ودية بني الطرفني. وقد حظر االتفاق توجيه اتهامات �سخ�سية، اأو ا�ستخدام عبارات عدائية، اأو لهجة 
هجائية. و�سمح االتفاق اأي�سًا بحرية احلركة بني املجتمعني احل�سري والريفي؛ ففي اإحدى مراحل ال�سراع قامت 
املجتمعات املحلية بفر�س ر�سوم على االأ�سخا�س املتنقلني بني املنطقتني. وقد و�سعت تلك االإتفاقية اأ�سا�سًا ملا تلى 

من اإتفاقات. 
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اتفاق تعزيز الطابع املوؤ�س�سي للبلدية
االإبقاء  على  ر�سمية،  وغري  ر�سمية  حمادثات  بعد  للوجود  ظهر  ال��ذي  االتفاق  ذلك  مبوجب  امل�ساركون،  اتفق 
البلدية دون وقوع  البلدية ملن�سب رئي�س  اإجراء االنتخابات  واأتاح هذا االتفاق  على بلدية واحدة غري منق�سمة. 
مواجهات، واأر�سى مبداأ قبول كال املجتمعني املحليني للفائز اأيًا كان، بغ�س النظر عن انتمائه ال�سيا�سي. وكان 
جديدة،  بلدية  باإن�ساء  الريفية  املناطق  �سكان  هدد  حيث  الق�سية:  تلك  من  وا�سحة  مواقف  الطرفني  من  لكل 
الريفي  القطاع  تهديد  واملراقبون  رون  املُي�سِّ اأخذ  وقد  االنق�سام.  ذلك  احل�سرية  املناطق  �سكان  عار�س  بينما 
على حممل اجلد وعملوا مع ممثلي ذلك الطرف على حتليل التبعات االقت�سادية الإن�ساء بلدية جديدة وكذلك 
درا�سة املتطلبات احلكومية العديدة واملكلفة الالزمة الإن�سائها. واأخريًا، اعرتفت املجموعات الريفية بعدم جدوى 
اإن�ساء بلدية جديدة وتخلوا عن موقفهم الر�سمي. وم�سى احلوار قدمًا بعد ذلك نظرًا الإقرار الطرفني بالهدف 

امل�سرتك: تعزيز موؤ�س�سات البلدية.

التفاق ب�ساأن م�ساكل اإ�سدار الوثائق ال�سخ�سية والإجراءات البلدية
بعد اأن قرر الطرفان عدم تق�سيم البلدية، اأعرب ممثلو ونواب املناطق الريفية عن احلاجة اإىل اإجراء حت�سني 
يف جمال اإ�سدار الوثائق. و�سادف ذلك قرب انتهاء مهلة الثالثني يومًا للقانون اال�ستثنائي ب�ساأن اإ�سدار الوثائق 
اأمام املواطنني الغواتيماليني الذين ال  الوثائق ال�سخ�سية  ال�سخ�سية، وهو القانون املوؤقت الذي مد فرتة طلب 
ميلكون مثل تلك الوثائق. وكان االقرتاح ب�سرورة ا�ستفادة ال�سكان من الوقت املتبقي يف تاأمني ح�سولهم على 

تلك الوثائق. 

وبناء على ذلك، اقرتحت جمموعة احلوار تنظيم ال�سكان الأيام تخ�س�س الإ�سدار الوثائق يف البلدية باأكملها. 
االأمريكية/برنامج بروباز  الدول  العمل معًا، مب�ساعدة منظمة  الريفية واحل�سرية  وكان على ممثلي املنطقتني 
لل�سالم_ PROPAZ واللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�سراعات، يف حت�سيل االأموال وتنظيم اأيام الت�سجيل. 
وكان ت�سجيل 734 مواطنًا من �سكان املناطق الريفية مبثابة اإجناز مهم. وقد �ساعد هذا التعاون على تقوية الثقة 
املتبادلة بني الطرفني. وعليه، كانت هناك رغبة اأكب يف االتفاق على حلول للق�سايا املت�سلة بذلك االأمر. وب�سفة 
خا�سة، تو�سل الطرفان اإىل اتفاق ين�س على اأن تناط ق�سايا البلدية املتعلقة باإ�سدار الوثائق ال�سخ�سية وغريها 

من االإجراءات مبجل�س التنمية البلدية، الذي يتوىل م�سوؤولية اإيجاد حلول دائمة لتلك امل�ساكل. 

اتفاق ب�ساأن بيان م�سري الأ�سخا�ض املفقودين
مل يكن اتفاق بيان م�سري االأ�سخا�س املفقودين اتفاقًا ر�سميًا ك�سابقيه، ولكنه كان باالأحرى اتفاقًا اإجرائيًا اأ�سري 
اإليه يف حم�سر اإحدى اجلل�سات اخلا�سة يف عملية التفاو�س. حيث قرر امل�ساركون يف تلك اجلل�سة �سرورة عر�س 
املعني  املظامل  اأمني  مكتب  اأو  العامة  الوزارة  مثل  املخت�سة،  ال�سلطات  اأمام  االختفاء  بحاالت  املتعلقة  الق�سايا 

بحقوق االإن�سان.

متابعة العمل واللتزامات
التي مت  عندما انتهت عملية احلوار يف ت�سرين الثاين/نوفمب عام 2002، وعد الطرفان بااللتزام باالتفاقات 
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التو�سل اإليها، ولكن مل ي�سعا اأية خطط الأن�سطة املتابعة. وقد عقدت االنتخابات الوطنية والبلدية عام 2003، 
اإال اأنه بدت عالمات على اإعادة اإحياء ال�سراع فيما بني املنطقتني الريفية واحل�سرية نتيجة للحمالت الرئا�سية 
ا�ست�ساريني من  PROPAZ مع  ال�سالم-  اأجل  االأمريكية/برنامج بروباز من  الدول  والبلدية. وتعاقدت منظمة 
الإطالع  املحلية،  باللغة  االإذاع��ي  البث  با�ستخدام  اإعالمية،  حملة  لبدء  غواتيماال  يف   Soros �سورو�س  موؤ�س�سة 

البلدية باأكملها على حمتوى االتفاقات. 

عمل  حلقات   PROPAZ ال�سالم  اأجل  من  بروباز  االأمريكية/برنامج  الدول  منظمة  نظمت  متزامنة،  وب�سورة 
واإطالع  االتفاقات  ت�سمنتها  التي  املعلومات  لن�سر  �سخ�سًا،   55 من  يقرب  ما  منها  واح��دة  كل  ت�سم  متنوعة، 
اجلماهري على قواعد ال�سلوك املالئمة للحملة االنتخابية. كما كانت حلقات العمل اأي�سًا مبثابة اأداة لعر�س قانون 
جمال�س التنمية، يف مبادرة من احلكومة االحتادية لو�سع اإر�سادات مل�ساركة املواطنني يف حتقيق اأولويات التنمية. 

وقد قدم القانون نهجًا يتعني على �سكان كال املجتمعني املحليني اإتباعه يف تنظيم جمل�س التنمية البلدية.

وبالرغم من التوترات التي ت�سببت فيها انتخابات عام 2003، اإال اأنه مل حتدث اأية مواجهات عنيفة بني �سكان 
املناطق الريفية واحل�سرية يف �سان ماتيو اإك�ستاتان. وفاز يف االنتخابات مر�سح املنطقة الريفية، وت�سلم مهامه 
من رئي�س البلدية دون اعرتا�سات من اأي من اجلانبني. وقد اأيد رئي�س البلدية اجلديد االتفاقات التي مت التو�سل 

اإليها اأثناء عملية احلوار و�ساند اإن�ساء جمل�س التنمية البلدية على وجه اخل�سو�س. 

مع  التعاون  يف  ا�ستمروا  اأع�ساءها  اأن  اإال  ال�سراعات  مبتابعة  املعنية  الوزارية  اللجنة  اختفاء  من  الرغم  وعلى 
�سبكة على م�ستوى  اإن�ساء  املنطقة. كما جرى  ن�سوب �سراعات جديدة يف  للحيلولة دون  اأخرى  كيانات حكومية 
املديرية لت�سوية ال�سراعات، �سمت منظمات غري حكومية. ومت اإن�ساء موؤ�س�سة بروباز من اأجل ال�سالم - كمنظمة 
لل�سالم-  بروباز  االأمريكية/برنامج  الدول  منظمة  ومقا�سد  باأهداف  وا�سطلعت  حكومية،  غري  م�ستقلة  وطنية 
ال�سراعات،  حتليل  اإىل  الرامية  العمل  حلقات  اأعمال  بتي�سري  املوؤ�س�سة  �ستقوم  ذلك  خالل  ومن   .PROPAZ

والتو�سط فيها، وحلها، وتنمية مهارات ات�سال بناءة، وحتقيق توافق يف االآراء بني الطرفني.

الدرو�ض امل�ستفادة
بناء الثقة

اإن �سراع �سان ماتيو اإك�ستاتان، الذي كان من�ساأه من جراء املناف�سة بني املجتمعني املحليني الريفي واحل�سري 
على ال�سيطرة على ال�سلطة البلدية، قد تاأثر ب�سورة مبا�سرة بفقدان الثقة بني املجتمعني كنتيجة الأكرث من ثالثة 
تقوي�س  اإىل  ذلك  الأدى  لها،  و�سع حد  دون  ت�ستمر  اأن  املتبادلة  لالتهامات  قدر  ولو  امل�سلح.  ال�سراع  من  عقود 
عملية احلوار. وقد اتخذت كل من منظمة الدول االأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم PROPAZ واللجنة الوزارية 
املعنية مبتابعة ال�سراعات عدة تدابري لتجنب ذلك. فعلى �سبيل املثال، فاإن كال اجلهتني قد قدمتا تدريبًا توعويًا 
منف�ساًل للطرفني قبل بدء احلوار، وتاأكدا من اتفاق امل�ساركني على قواعد اأ�سا�سية حتكم العملية. وقد �ساعدت 
اأ�سكال مالئمة لالت�سال وال�سلوك فيما بني االأطراف. وخالل  تلك القواعد على بث االحرتام املتبادل، واتباع 
العملية، قرر امل�ساركون اإدراج اتفاق التعاي�س ال�سلمي كمو�سوع لالأجندة، وجنحوا يف اإيجاد بيئة اآمنة ومنظمة 
ا�ستطاعوا فيها التعبري عن االآالم التي عانوها جراء احلرب االأهلية. ومل يكن االأمر �سهاًل الإن�ساء حيز اآمن ملثل 



170 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

تلك التبادالت االأ�سا�سية اأو اإدارتها بعد اإن�سائها. وباالإ�سافة اإىل تطبيق تطبيق مثل تلك االأ�ساليب املو�سحة فقد 
كان من املهم اإ�سراك اأفراد قادرين على االإ�سراف بكفاءة على تلك البيئات.

حملة الن�سر
اأجل  من  بروباز  االأمريكية/برنامج  الدول  ومنظمة  ال�سراعات  املعنية مبتابعة  الوزارية  اللجنة  من  كل  اأدركت 
ال�سالم PROPAZ، منذ البداية، اأن على امل�ساركني يف احلوار اإطالع جمتمعاتهم املحلية على النجاحات التي 
حتققت. وكان ذلك �سمن املهام املحددة يف الوثائق املانحة لل�سلطة اإىل املمثلني. اإال اأن اأيًا منهما مل يتابع ذلك 
الن�ساط على نحو وثيق، تاركني ذلك لكل ممثل. ومع االأ�سف، فاإن احلمالت االنتخابية الرئا�سية والبلدية، التي 
اإليها، وتقو�س عملية  اأن تع�سف با�ستقرار االتفاقات التي مت التو�سل  بداأت فور انتهاء عملية التفاو�س، كادت 
ال�سالم يف البلدية باأكملها. وكان ذلك املوقف مرتبطًا ب�سكل مبا�سر بعدم اإملام ال�سكان بتلك االتفاقات التي مت 

التو�سل اإليها اأثناء املفاو�سات.

بدء  طريق  عن  امل�سكلة  تلك  معاجلة   PROPAZ لل�سالم  بروباز  االأمريكية/برنامج  الدول  منظمة  وا�ستطاعت 
الة الإطالع اجلمهور  حملة اإعالمية لالإعالن عن االتفاقات. وتبهن تلك احلالة على اأهمية وجود اإ�سرتاتيجية فعرّ
على التقدم املحرز يف املفاو�سات، واحلاجة اإىل اإدراج تلك االإ�سرتاتيجية يف عملية التفاو�س ككل. واإذا كانت تلك 

رين فاإنه يتعني اأن يحدد ذلك قبل بدء العملية.  امل�سوؤولية تقع على عاتق املُي�سِّ

املوارد القت�سادية
تك�سف هذه احلالة اأي�سًا مدى امتالك املوارد الالزمة لتنفيذ عملية احلوار وجتنب تاأخرها اأو عرقلتها. وحيث اإن 
�سان ماتيو اإك�ستاتان تعد واحدة من اأفقر البلديات يف غواتيماال، ونظرًا ل�سح املوارد االقت�سادية لدى احلكومة 
باأكمله.  امل�سروع  PROPAZ متويل  لل�سالم _  بروباز  االأمريكية/برنامج  الدول  املركزية، فقد كفلت منظمة 
و�سمل ذلك تغطية تكاليف م�ساركة املمثلني كل 15 يومًا، لكي ي�ستمر احلوار. وغطت التبعات اخلا�سة النفقات 
اللوج�ستية للم�ساركني مثل النقل واملوا�سالت، والطعام، وال�سكن. وبناء على اخلبة التي اكت�سبتها منظمة الدول 
االأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم PROPAZ من تلك التجربة، عملت على و�سع معايري مل�ساركتها م�ستقباًل يف 
وتلبية االحتياجات  املوارد الالزمة لعقد احلوار  االأدنى من  توافر احلد  التاأكد من  املهم  عمليات مماثلة. ومن 
غري املنتظرة ومن املهم باملثل جتنب زيادة االلتزامات ب�سكل زائد عن احلد، مثل جمع االأموال اأو ن�سر االتفاقات 
ومتابعتها. ويف هذا ال�سدد، ينبغي لعمليات احلوار حتديد اأولئك امل�سوؤولني عن ن�سر االتفاقات ومتابعتها، وكيفية 

التاأكد من اأداء مهامهم.

حتديد الأدوار
 _ ال�سالم  اأجل  من  بروباز  االأمريكية/برنامج  الدول  منظمة  فريق  اأع�ساء  اتخذ  احل��وار،  مالمح  ت�سكل  مع 
ري العمليات. ومن املهم املحافظة على التوا�سل مع الكيانات املنظمة الكت�ساب فهم وا�سح  PROPAZ دور ُمي�سِّ

من  النوع  ذلك  وه�سا�سة  ح�سا�سية  مدى  اإدراك  ال�سروري  فمن  ظلها.  يف  االأدوار  تغيري  ينبغي  التي  بالظروف 
احلوارات، واحتمال الع�سف بالعملية برمتها اإذا ما اأبدت املنظمات املن�سقة افتقارًا يف املهارة و/اأو املعرفة اأثناء 
رين املتعاقد معهم اأن يوازنوا بدقة بني م�سوؤولياتهم جتاه االأطراف املعنية وبني  العملية. ولذلك، يجب على املُي�سِّ
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املنظمات احلكومية التي تتيح القيام بذلك.

معرفة اللغة وال�سياق
اأدى عدم اإملام جمموعة التي�سري بلهجة "ت�سوج" املحلية اإىل احليلولة دون فهمها للعديد من الق�سايا التي جرى 
مناق�ستها اإىل اأن حانت حلظة التو�سل اإىل االتفاقات. وراأت منظمة الدول االأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم _ 
رون بالكلية يف عملية  PROPAZ اأن ذلك يعني ا�ستبعاد الفريق من العديد من املناق�سات. فلكي ينغم�س املُي�سِّ

احلوار يجب اأن تتوافر لديهم القدرة على التوا�سل بلغة امل�ساركني.

كما تبهن حالة �سان ماتيو اإك�ستاتان اأي�سًا على مدى اأهمية حتليالت ال�سراع وال�سعوبة التي تواجه اإجراءها. 
فكثريًا ما ي�ستدعي تعقيد املوقف اتخاذ اإجراء �سريع ال مينح ف�سحة من الوقت لدرا�سة متعمقة لل�سياق التاريخي 
لل�سراع. ومن الوارد جدًا اأن يفر�س ارتفاع م�ستوى التواترات على منظمي احلوار التدخل ب�سرعة والبدء يف حل 
رين اإىل االإملام باملعلومات، اإال اأنه من املهم عدم اإغراقهم  ال�سراع تفاديًا لت�ساعده. وعلى الرغم من حاجة املُي�سِّ
بها على نحو ي�ستت تركيزهم اأو يحملهم على اتخاذ قرارات منحازة. ويو�سى بزيادة املعلومات املقدمة بطريقة 
منهجية قبل العملية وخاللها. حيث يتيح ذلك فهمًا اأف�سل لل�سراع، ومن ثم ميكن حتديد املوا�سيع الرئي�سية 

وتف�سيلها بو�سوح، والوقوف على العوائق ونقاط القوة املحتملة للعملية.

امل�ساكل الهيكلية وحم�سالت احلوار
اأدت امل�ساكل الهيكلية العديدة اإىل تفاقم ال�سراع يف �سان ماتيو اإك�ستاتان. وكان الق�سور الذي �ساب موؤ�س�سات 
بع�س  كانت  نف�سه،  الوقت  ويف  النزاع.  حلل  ممكنة  حلول  الإيجاد  املتاحة  اخليارات  من  احلد  يف  �سببًا  الدولة 
االتفاقات التي مت التو�سل اإليها متوقفة على مدى قدرة احلكومات البلدية واملركزية ورغبتها يف االمتثال للقرارات 
التي اأ�سفر عنها احلوار. ومن منظور منظمة الدول االأمريكية/برنامج PROPAZ كانت امل�ساكل الهيكلية—مثل 
تو�سل  تكفل  اأخرى  اآليات  اإيجاد  �سرورة  القرار—تعني  اتخاذ  و�سلطة  والقوانني،  االقت�سادية،  املوارد  انعدام 

احلوار اإىل اتفاقات مبتكرة وعدم توقفه ب�سبب عدم الكفاية الهيكلية. 

تلك احل��وارات، حتى يف ظل  وملمو�سة من  اإيجابية  اإىل حم�سالت  الو�سول  املمكن  اأنه من  وتثبت هذه احلالة 
واتفقا على  البلدية،  الطرفان يف احلفاظ على وحدة  املثال، جنح  �سبيل  فعلى  امل��وارد.  ال�سديدة يف  املحدودية 
االمتثال  املمكن  من  واأ�سبح  اأخ��رى.  مرة  العنف  واأعمال  ال�سراعات  عودة  لتفادي  الالزمة  ال�سلوكية  القواعد 
لالتفاقات بف�سل حت�سن العالقات بني الطرفني على مدى عملية احلوار. ويو�سى دائمًا باإجراء حتليل ُمتعمق 
اإعاقة  ملنافع احلوار امللمو�سة وغري امللمو�سة. ويف الوقت نف�سه، فاإنه ال ينبغي التخلي عن عملية احلوار بحجة 
جوانب الق�سور الهيكلية الو�سول اإىل حلول قابلة لال�ستمرار والنجاح. بل على العك�س، يجب علينا الوثوق بقدرات 

امل�ساركني على اإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على اختالفاتهم.
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يف العامني 2004-2005، �ساند برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف موريتانيا م�سروعًا للحوار �سم النخب املحلية 
عام  بحلول  لالألفية  االإمنائية  املتحدة  االأمم  اأهداف  حتقيق  تواجه  التي  التحديات  معاجلة  اأجل  من  والوطنية 
 2003 عامي  يف  املوريتانية  احلكومة  على  اإنقالب  حماوالت  عدة  قيام  اإىل  ال�سيا�سي  اجلمود  اأدى  وقد   .2015
و2004. وكان الهدف من احلوار تفادي وقوع �سراع عنيف وك�سر اجلمود ال�سيا�سي الذي حال دون تنفيذ البالد 
ملبادرات متما�سكة وبها العديد من اأ�سحاب امل�سلحة للتعامل مع امل�ساكل االجتماعية واالقت�سادية التي تواجهها. 
احلكومة،  �سجع  مما  الق�سايا،  تلك  مع  للتعامل  حمايدًا  منطلقًا  لالألفية  االإمنائية  االأه��داف  مو�سوع  وفر  وقد 

وجماعات املعار�سة واملجتمع املدين على امل�ساركة، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، يف م�سروع احلوار.

ال�سياق
تعد اجلمهورية االإ�سالمية املوريتانية واحدة من اأفقر بلدان العامل، حيث احتلت املرتبة 152 من بني 177 بلد يف 
موؤ�سر التنمية الب�سرية لعام 2003. ومتتد البلد على م�ساحة �سا�سعة، فاملناطق ال�سحراوية متثل 90 يف املائة 
تلك  بني  ومن  التحديات اخلطرية.  من  ن�سمة عددًا  مليون  البالغ عددهم 2.5  �سكانها  ويواجه  م�ساحتها،  من 
التحديات امل�ستويات املرتفعة للفقر وانعدام امل�ساواة، واالنت�سار الوا�سع ل�سوء التغذية واجلوع، وارتفاع م�ستويات 
وفيات االأمهات واالأطفال، والت�ساعد ال�سريع يف معدالت االإ�سابة بفريو�س االإيدز، ومعدالت الوفاة املرتفعة من 

اأمرا�س مثل ال�سل واملالريا، وامل�ساكل البيئية، وال�سيما الت�سحر املتوا�سل. 

وتواجه موريتانيا، ذلك املجتمع الذي ن�ساأ عند نقطة تقاطع اأ�سا�سية بني ال�سعوب العربية واالأفريقية، حتديات 
تتمثل يف تاريخها يف الرق وا�ستمرار متييز الطبقة احلاكمة من املوريني ذوي الب�سرة الفاحتة �سد املواطنني ذوي 
اأرقاء م�ستعبدين يف ال�سابق. وقد وقعت حديثًا، فيما بني عامي 1989- االأ�سل االأفريقي، وخا�سة الذين كانوا 
1991، �سراعات عنيفة كان �سببها تلك االنتهاكات حلقوق االإن�سان. ومما ي�سعف الن�سيج االجتماعي ملوريتانيا 
االأمناط  فاإن  اأخرى،  ناحية  الوطنية. ومن  الهوية  الن�سبي جتاه  وال�سعف  ال�سديدة  القبلي  التمييز  اأمناط  اأي�سًا 

القائمة للتحالفات والتزاوج فيما بني املجموعات العرقية لها اأثر ملطف لل�سراعات داخل املجتمع.

الف�سل 3.3: حوار حول الأهداف الإمنائية 
لالألفية، موريتانيا  193
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ويف الوقت الذي كانت تثار فيه فكرة احلوار ب�ساأن االأهداف االإمنائية لالألفية يف عامي 2003-2004، كان ال�سياق 
ال�سيا�سي متوترًا ومتدهورًا. فبعد 20 عامًا من احلكم الع�سكري، تبنى البلد د�ستورًا دميقراطيًا يف عام 1991، 
الطايع وحزبه، احلزب  اأحمد  �سيد  ولد  الرئي�س معاوية  و�سار  ب�سورة كبرية.  �سكلية  الدميقراطية  ولكن ظلت 
اجلمهوري الدميقراطي واالجتماعي، منعزال وا�ستبداديًا على نحو متزايد منذ اأن اعتلى �سدة احلكم يف 1992. 
بعدة  وفازت  البلدية،  االنتخابات  بنجاح يف  ناف�ست  ولكنها   ،1992 عام  االنتخابات  املعار�سة  اأحزاب  وقاطعت 
واأحزاب  العالقات بني احلزب احلاكم  اأن  اإال  االأول/اأكتوبر عام 2001.  ت�سرين  الوطني يف  املجل�س  مقاعد يف 
املعار�سة ات�سمت بالعدائية، ومل يكن هناك اأية ات�ساالت تقريبًا بني اجلانبني. وكان قرار الرئي�س ولد الطايع 
اإقامة �سالت دبلوما�سية مع اإ�سرائيل وحماربته للجماعات االإ�سالمية االأ�سولية يف موريتانيا من ال�سيا�سات التي 
ال�سلطة.  لتعزيز قب�سته على  اإليها، على نطاق وا�سع، باعتبارها و�سيلة  النظر  تلق قبواًل �سعبيًا، حيث جرى  مل 
واأخريًا، فاإن التطلعات اإىل عائدات النفط والغاز الكبرية املتوقعة من ا�ستغالل االحتياطيات النفطية املكت�سفة 
بالقرب من �سواطئ موريتانيا عام 2001، قد عملت على تغذية وتاأجيج تلك التوترات حيث رفعت من خماطر 

الت�سارع ال�سيا�سي ب�سورة كبرية. 

ومع اقرتاب االنتخابات الرئا�سية يف ت�سرين الثاين/نوفمب 2003، اأقدم معار�سو حكومة ولد الطايع على تنفيذ 
ثالثة انقالبات باءت بالف�سل يف حزيران/يونيو 2003، واآب/اأغ�سط�س 2004، واأيلول/�سبتمب 2004. وقد �سرح 
الف�ساد  الق�ساء على  كان  اأن هدفه  اأثناء حماكمته،  ولد حننا،  ال�سابق �سالح  رائد اجلي�س  االنقالبات  تلك  قائد 
والقبلية و�سعف االأجور و�سوء االإدارة والتمييز �سد املوريتانيني ال�سود. و�سكلت تلك االأحداث اخللفية املبا�سرة لعقد 
احلوار ب�ساأن االأهداف االإمنائية لالألفية، حيث خلقت بيئة من اال�سطراب ال�سيا�سي يهدد باندالع مزيد من العنف.

الغر�ض
االأهداف  ب�ساأن  املوريتاين  احلوار  اإىل  اأدت  التي  املبادرة  فاإن  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  نظر  وجهة  من 
االإمنائية لالألفية كان لها هدفان رئي�سيان يرتبطان ببع�سهما البع�س. فمن جانب كانت هناك حاجة اإىل فتح 
بع�س قنوات التوا�سل البناء بني احلكومة واملعار�سة للق�ساء على احتمال ن�سوب �سراع عنيف. ومن جانب اآخر، 
كان هناك حتمية موؤ�س�سية لل�سعي لتحقيق االأهداف املحددة يف اإعالن االأمم املتحدة لالألفية يف عام 2000 وهي: 
ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  وتعزيز  ال�سامل؛  االبتدائي  التعليم  وحتقيق  واجلوع؛  املدقع  الفقر  على  الق�ساء 
املراأة؛ وتخفي�س معدل وفيات االأطفال؛ وحت�سني �سحة االأمهات؛ ومكافحة فريو�س ومر�س االإيدز وغريها من 
االإعالن  موريتانيا  وقعت  وقد  التنمية.  اأجل  من  عاملية  �سراكة  واإن�ساء  البيئية؛  اال�ستدامة  و�سمان  االأمرا�س؛ 
واأجرت بع�س املحاوالت لتحقيق اأهدافه، ولكن التقدم املحرز حتى اآنذاك مل يكن مر�سيًا، وقليلون هم من كانوا 

على دراية بتلك املبادرة �سواء من اجلمهور العام اأو يف املكاتب االإدارية احلكومية.

وكان هذان الغر�سان يعزز كل منهما االآخر، حيث كان مو�سوع االأهداف االإمنائية لالألفية يوفر نقطة انطالق 
اآمنة، تركز على التطلعات نحو امل�ستقبل، ولكنه يف ذلك االإطار قد فتح جمااًل لنقا�س عام حول الو�سع الراهن 
للمجتمع املوريتاين. وكان املقرتح يف البداية اإجراء حوار �سيا�سي بني احلكومة واملعار�سة واملجتمع املدين، اإال 
اأن امل�سروع واجه على الفور اإحجامًا من احلكومة عن امل�ساركة يف مثل ذلك ال�سياق. ومن خالل اإعادة حتديد 
اأبعاده كمبادرة للم�سي قدمًا يف حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية، كان يف االإمكان امل�سي فيه كحوار بني النخب 
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ال.  ال�سيا�سية، تتخذ فيه احلكومة دور املراقب املعني والفعرّ

وكان من بني االأهداف االأ�سا�سية االأخرى للمبادرة امل�ساعدة يف خلق ثقافة توا�سل وتعاون، متكن يف نهاية االأمر 
االإمنائية  االأه��داف  حتقيق  يف  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  حتمل  من  املدين  املجتمع  وجمموعات  واملعار�سة  احلكومة 
لالألفية. وقد جعل هذا الهدف مبادرة احلوار مف�سلة على املفاو�سات املي�سرة بني االأطراف. وكان هدف برنامج 
االأمم املتحدة االإمنائي، على االأمد الطويل، اإر�ساء اإطار دائم للحوار بني االأطراف ال�سيا�سية واجلهات الفاعلة 

يف املجتمع املدين، تدعيمًا للموؤ�س�سات الدميقراطية والثقافة يف موريتانيا.

عملية احلوار
امتد احلوار ملدة تزيد على �ستة اأ�سهر، من اآب/اأغ�سط�س 2004 اإىل �سباط/فباير 2005. وكانت االإ�سرتاتيجية 
اأمل تكوين كتلة لها ثقلها واأهميتها من اال�سخا�س ممن ميكنهم  اإ�سراك نخب املجتمع املوريتاين، على  االأولية 
م�ساعدة البلد يف امل�سي قدمًا ب�سالم نحو حتقيق اأهدافها. وقد �سارك اأكرث من 400 �سخ�س يف حلقات العمل 

التي ُعقدت يف خمتلف اأنحاء البالد، ومتكن اآالف غريهم من متابعة العملية من خالل التغطية االإعالمية. 

دور اللجنة التوجيهية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي

تلك املجموعة  وتنفيذها. وكانت  وا�سع م�سوؤولية ت�سميم عملية احلوار  تولت جلنة توجيهية متثيلية على نطاق 
حتت الرئا�سة امل�سرتكة لكل من ممثلة برنامج االأمم املتحدة االإمنائي املقيمة �سي�سيل مولينييه، وحممد �سعيد 
ولد حمودي، ال�سفري املوريتاين ال�سابق. كما �سمت اللجنة يف ع�سويتها ع�سرة اأفراد مواطنني، جميعهم معروفني 
ويحظون باالحرتام باعتبارهم مفكرين م�ستقلني وممثلني لناخبيهم، مثل رئي�س منظمة الن�ساء الفرانكوفونيات، 
ورئي�س رابطة روؤ�ساء بلديات موريتانيا، ورئي�س رابطة العلماء امل�سلمني، وممثلني للمنظمات ال�سبابية، والقطاع 

اخلا�س وو�سائل االإعالم. وقد �ساعدت هذه اللجنة على �سمان امللكية الوطنية لعملية احلوار. 

وكان برنامج االأمم املتحدة االإمنائي موؤهاًل للعب دور قيادي يف تعزيز احلوار، حيث طلبت احلكومة املوريتانية 
عام 2002 م�ساعدته الفنية لبنامج وطني للحكم الر�سيد، ي�سمل اإ�سالح االإدارة احلكومية، واإدارة االقت�ساد 
الالمركزية  وم�ساندة  امل��دين،  املجتمع  منظمات  وتدعيم  االإن�سان،  حقوق  وتعزيز  الق�ساء،  واإ�سالح  الكلي، 
املحايد  املنطلق  م�ستغاًل  كمحفز،  العمل  باالأ�سا�س  البنامج  هدف  وكان  للبملان.  امل�ساندة  وتقدمي  احلكومية 
واملقبول عامليًا املتمثل يف االأهداف االإمنائية لالألفية، كاأ�سا�س لت�سجيع املناق�سات فيما بني املوريتانيني من كافة 
املجموعات ال�سيا�سية واالجتماعية حول م�ستقبلهم امل�سرتك. ويف الوقت نف�سه، مكنه التكليف املنوط به بتعزيز 
احلكم الر�سيد من الدعوة اإىل فتح باب احلوار، ب�سفة خا�سة، اأمام جماعات حقوق االإن�سان وق�ساياها، وكذلك 
خالل  من  التوجيهية  اللجنة  عمل  القطري  املكتب  و�ساند  املدين.  املجتمع  منظمات  من  وا�سعة  جمموعة  اأمام 
تقدمي امل�سورة وامل�ساندة الفنية واملالية، وذلك باال�ستفادة من املوارد التي وفرتها وحدات االأمم املتحدة املختلفة 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي.
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املرحلة الأوىل: احلوار ال�سيا�سي لتعزيز الدميقراطية

اأربعة مواقع  اآب/اأغ�سط�س واأيلول/�سبتمب 2004، يف  اأربع حلقات عمل يف  �سملت املرحلة االأوىل من العملية عقد 
ففي  الدميقراطية.  تعزيز  هو  عام  مو�سوع  تدور حول  موا�سيع حمددة  منها  واحدة  كل  تناولت  خمتلفة جغرافيًا، 
بو�سط  كيفة  بلدة  ويف  والبيئة.  ال�سحي  وال�سرف  واملياه  ال�سحة  حول  املوا�سيع  دارت  موريتانيا،  جنوب  رو�سو، 
موريتانيا، كانت املوا�سيع تدور حول التعليم احلديث، والتعليم التقليدي، وثقافة ال�سباب. ويف اأطار بال�سمال، ركزت 

حلقة العمل على العدالة، وحقوق االإن�سان، واملواطنة. 

و�سارك ما يقرب من 90 �سخ�سًا، ميثلون نخب املنطقة، يف كل من تلك الفعاليات. وكانت حلقات العمل كلها على ن�سق 
واحد: االفتتاح بجل�سة عامة يعر�س فيها بع�س اخلباء تقارير مو�سوعية عن االأهداف االإمنائية لالألفية واملوا�سيع 
اخلا�سة بالفعالية. ثم يقوم امل�ساركون، يف ذات اجلل�سة العامة، بعر�س وجهات النظر اخلا�سة وال�سواغل واالآراء 
ملختلف جمموعات اأ�سحاب امل�سلحة الذين ميثلونهم، ويناق�سون الق�سايا من تلك املنظورات. ويف املرحلة الثانية من 
حلقة العمل، التاأم امل�ساركون يف جمموعات عمل �سغرية، ُكلفت كل واحدة منها بو�سع تو�سيات ب�ساأن الق�سايا املثارة. 

بالق�سايا،  علمًا  امل�ساركني  اإحاطة  على  العامة  اجلل�سة  دارت يف  التي  والنقا�سات  التقدميية  العرو�س  �ساعدت  وقد 
املراقبني  اأ�سار كل من  للحوار. وقد  االأ�سغر مناخًا  العمل  بينما هياأت جمموعات  اآرائهم،  التعبري عن  لهم  واأتاحت 
ن جمموعات العمل من التحدث حتى  وامل�ساركني اإىل عدم وجود تع�سب حزبي، واإىل "روح الت�سامح" والهدوء مما َمكَّ

لكل حلقة  الق�سايا ح�سا�سية. ومتثل اجلزء اخلتامي  اأكرث  يف 
عمل يف جل�سة عامة اأخرى، تناول فيها كافة امل�ساركني تو�سيات 

جمموعات العمل وناق�سوها ليت�سنى اإقرارها باالإجماع.

بحلقة  احل��وار  عملية  من  االأوىل  املرحلة  اختتام  مت  وق��د 
ع��م��ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي �سمت م��ا ي��ق��رب م��ن 130 
االأول/ ت�سرين  يف  نواك�سوط،  بالعا�سمة  عقدت  �سخ�سًا، 

من  وا�سعة  جمموعة  امل�ساركون  مثل  وق��د   .2004 اأكتوبر 
االأعمال،  اأن�سطة  جمموعات  وكذلك  ال�سيا�سية،  االأح��زاب 
والعمال، واملجتمع املدين. وجمعت حلقة العمل امل�سار اإليها 
وكان  لها،  ال�سابقة  االإقليمية  العمل  حلقات  تو�سيات  جميع 
تركيزها على تكوين روؤية للمجتمع املوريتاين يف عام 2015، 
فيها  ط��رح  كما  لالألفية.  االإمنائية  االأه���داف  حتقيق  بعد 
اأي�سًا ا�سرتاتيجيات االنتقال من التو�سيات مبا ينبغي عمله 

لتحقيق االأهداف وو�سواًل اإىل كيفية القيام بذلك.

املرحلة الثانية: احلوار بني اجلهات القت�سادية والجتماعية الفاعلة لتدعيم ا�سرتاتيجيات 
التنمية وحتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية

االأوىل يف حلقة  الثاين/نوفمب 2004. متثلت  ت�سرين  الثانية ثالث فعاليات، متت جميعها يف  املرحلة  ت�سمنت 

املرحلة الأوىل جمموعات امل�ساركني
العلماء  •

كافة االأحزاب بالبملان  •
رابطة العمد يف موريتانيا  •

جامعة نواك�سوط  •
منظمات االأ�ساتذة  •

منظمات طالبية  •
االحتاد العام الأرباب العمل  •

نقابات العمال  •
منظمات املحامني  •
جمعية احلقوقيني  •

منظمات حقوق االإن�سان  •
منظمات االأطباء  •

منظمات القابالت واملمر�سات  •
منظمات ال�سحفيني  •

املنظمات غري احلكومية  •
�سركاء موريتانيا االإمنائيون.   •



176 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

عمل لتقييم قدرة موريتانيا االقت�سادية على حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية. وقدجرى عقد تلك الندوة يف 
ال�سيا�سيني وممثلي املجتمع املدين. تناولت  نواك�سوط بح�سور ما يقرب من 100 م�سارك، مبن فيهم الزعماء 
لتحقيق  الالزمة  واالقت�ساد،  بالنمو  ال�سلة  ذات  ال�سيا�سات،  ما  رئي�سية:  اأ�سئلة  ثالثة  العمل  حلقة  جمموعة 
وال�سعف  القوة  جوانب  ما  لالألفية؟  االإمنائية  االأه��داف  حول  الدائر  اجلدل  ما  لالألفية؟  االإمنائية  االأه��داف 
وامليزات التناف�سية لالقت�ساد املوريتاين مقارنة باالقت�ساد العاملي؟ و�سريًا على ن�سق حلقات العمل ال�سابقة، كون 

هذا التجمع جمموعات عمل الإ�سدار نتائج وتو�سيات.

كما جرى عقد حلقة العمل الثانية للمرحلة الثانية يف نواذيبو، امليناء الواقع يف ال�سمال، والتي يعتمد اقت�سادها 
اعتمادًا كبريًا على ال�سيد والتعدين. وكان مو�سوع قطاع م�سايد االأ�سماك واآفاق تنميته بحلول عام 2015 من 
املوا�سيع الرئي�سية حللقة العمل هذه. و�سملت املوا�سيع االأخرى �سناعتي التعدين والنفط، ودورهما املرتقب يف 

م�ستقبل االقت�ساد املوريتاين. 

متلفزة  مناق�سة  وهي  اأخ��رى؛  فعالية  هناك  كانت  نواذيبو،  التي عقدت يف  العمل  االأول حللقة  اليوم  م�ساء  ويف 
حمتماًل  م�سدرًا  اأم  العام  ال�سالح  خدمة  هي  هل  والغاز:  النفط  "موارد  م�ساألة  حول  امل�ستديرة  املائدة  على 
لالختالفات". وقد اأتاح �سكل املائدة امل�ستديرة ملجموعة من 15 �سخ�سًا، متثل جمموعات متنوعة من املجتمع 
املوريتاين، تناول امل�ساألة واالإجابة على االأ�سئلة التي طرحها اجلمهور. وعلى الرغم من حمدودية كم املعلومات 
تلك  طرح  يف  جنحت  الفعالية  تلك  اأن  اإال  البحرية،  النفط  الحتياطات  املقرتح  اال�ستغالل  حول  املتاحة  املادية 

الق�سية امللحة اأمام جمهور اأكب، ولفت اأنظار االأ�سخا�س اإىل عملية احلوار.

على  عمل  بحلقة  اأي�سًا  الثانية  املرحلة  اختتام  جرى  كما 
من  املقدمة  التو�سيات  جمع  على  رك��زت  الوطني  امل�ستوى 
قدمًا  للم�سي  موحدة  اأجندة  يف  االإقليمية  العمل  حلقات 
نحو حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية. و�سريًا على الن�سق 
الفعالية  تلك  اأنتجت  العمل،  حللقات  اإر���س��اوؤه  �سبق  ال��ذي 
وثيقة توافق اآراء حتدد ما ينبغي عمله تاركة معظم امل�سائل 
التوجيهية  اللجنة  ورفعت  الح��ق.  لوقت  بالتنفيذ  املتعلقة 
تقريرًا بتلك التو�سيات اإىل الرئي�س ولد الطايع. وقد اأ�سار 
رئي�س اللجنة امل�سارك، حممد �سعيد ولد حمودي، اإىل ما يف 
التقرير من قوة، حيث اإنه "ا�ستخدم اأ�سلوبًا حتفظيًا للغاية 
الواقعي"  "النهج  هذا  وجعل  تنازل".  ب��اأي  يقبل  مل  ولكنه 

النتائج مقنعة.194

فعاليات املتابعة 

"موريتانيا  ا�سم  حتت  االإنرتنت  على  منتدى  التوجيهية  اللجنة  اأطلقت   ،2004 االأول/دي�سمب  كانون  اأوائ��ل  يف 
اأجل  من  وكذلك  اخل�سو�س،  وجه  على  امل��راأة  م�ساركة  ولزيادة  املحادثة،  يف  امل�ساركة  نطاق  لتو�سيع   ،"2015

املرحلة الثانية جمموعات امل�ساركني
العلماء  •

كافة االأحزاب بالبملان  •
االحتاد العام الأرباب العمل  •

نقابات العمال  •
البنوك و�سركات التاأمني  •

جامعة نواك�سوط  •
املوؤ�س�سات التجارية الكبى  •

املنظمات االإمنائية غري احلكومية  •
النقابات املهنية  •

و�سائل االإعالم املتخ�س�سة يف االقت�ساد   •
والق�سايا االجتماعية والبيئة
�سركاء موريتانيا االإمنائيون.   •
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املوافقة  ويتعني عليهم  الفرن�سية،  اأو  العربية  باللغة  امل�ساركة  للم�ساركني  التو�سيات. وميكن  اخلروج مبزيد من 
اأقل كثريًا  باإبداء االحرتام والت�سامح جتاه وجهات النظر االأخرى. وجاءت امل�ساركة الفعلية  على ميثاق يق�سي 
من املتوقع، ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك اإىل حمدودية انت�سار االإنرتنت يف موريتانيا. وكان املنتدى �ساحة للجدال 
اأكرث منه �ساحة للحوار، ولكنه جنح يف توفري حيز ملناق�سة الق�سايا التي تعتب حمظورة على اجلمهور عادًة، مثل 

انتهاكات حقوق االإن�سان وعدم امل�ساواة يف التعليم. 

وقد اأقيمت فعالية اأخرى للمتابعة يف كانون الثاين/يناير 2005، جمعت العديد من امل�ساركني يف حلقات العمل 
الت�سوري  بنهجه  تعريفًا  االأفريقي  امل�ستقبل  ونواذيبو. وعلى مدار يومني، قدم معهد  نواك�سوط  التي عقدت يف 
مديري  فيهم  مبا  امل�ساركني،  اجلل�سة  تلك  واألهمت  االأمد.  طويلة  وطنية  تنمية  ا�سرتاتيجيات  لو�سع  امل�ستقبلي 
لو�سع  م�سروع  اإط��الق  على  وحفزتهم  امل��دين،  للمجتمع  تنتمي  واأخ��رى  حكومية  ومنظمات  اأعمال،  موؤ�س�سات 

ت�سورات حول "موريتانيا عام 2030".

املح�سالت والآثار
حقق احلوار ب�ساأن االأهداف االإمنائية لالألفية عددًا من املح�سالت االإيجابية. فقد حفز على قيام مناق�سات، 
فيما بني نخب املجتمع؛ بني موؤيدي احلزب احلاكم واملعار�سة، و�سجع على انخراطهم ب�سورة م�سرتكة يف التفكري 
اأن امل�ساركني اأظهروا انفتاحًا يف  يف رفاهية البالد يف امل�ستقبل. ويف ختام العملية، كان هناك اتفاق عام على 
احلوار والتزامًا بتحقيق جمتمع تعددي ودميقراطي. وعلى حد تعبري اأحد وزراء احلكومة ال�سابقة، 'لقد ا�ستطاع 

امل�سروع اإيراد التعاي�س امل�سرتك الذي يتمتع به اخلليط املوريتاين يف قطاع ال�سيا�سة"195 

تناول الق�سايا احل�سا�سة

اإ�سافة اإىل ما �سبق، ويف حني كانت العملية تدور حول مو�سوع االأهداف االإمنائية لالألفية، الذي ال جدال حوله، اإال 
اأنها اأعطت احلق يف النهاية يف مناق�سة بع�س الق�سايا االأكرث ح�سا�سية. وعلى حد تعبري ال�سفري حمودي، "كانت 
حلقات العمل تبث على الو�سائل ال�سمعية الب�سرية الر�سمية )التلفاز واالإذاعة(، وكانت ]اجلل�سات[ تفتتح من قبل 
حمافظي الواليات، واالأمناء العامون بالوزارات، بل وحتى من قبل وزراء مهمني، على الرغم من اإدراج الق�سايا 
التي كانت تعد يف ال�سابق من املحرمات: "حقوق االإن�سان"، "الرق"، "الف�ساد"، "التمييز الثقايف"، وغريها"196 
هذا القبول التدريجي ملواد احلوار امتد حتى مكتب الرئي�س. وعندما قدم الرئي�سان امل�ساركان للجنة التوجيهية 
التقرير النهائي اإىل الرئي�س ولد الطايع، ا�ستجاب باإلزام نف�سه مببادرات جديدة تتناول االإ�سالح القانوين مبا 

فيه حقوق االإن�سان، وبو�سع خطط طويلة االأمد لتنمية املوارد االأ�سا�سية مبوريتانيا، وم�سائد االأ�سماك والنفط.

حتقيق توافق الآراء على القيم ال�سيا�سية

واأخريًا �ساعدت املبادرة على اإر�ساء قواعد الدميقراطية القائمة على امل�ساركة عن طريق اإيجاد "كتلة حيوية من 
رون احلوار، ويفهمون ديناميكياته، ومي�سكون بزمام عملية احلوار"197 وقد ات�سحت اأهمية  اأ�سخا�س موؤثرين يقدرّ
ذلك االإجناز اأكرث فاأكرث يف ال�سهور التالية النتهاء العملية الر�سمية. ويف ني�سان/اأبريل 2005، قام اأحد االأحزاب 
املتحالفة مع الرئي�س ولد الطايع، والذي كان اأحد كبار امل�ساركني يف عملية احلوار، قام بتنظيم منتدى من يومني 
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اإليه بني االأطراف  التو�سل  االآراء الذي مت  "توافق  اأن  ال�سفري حمودي  واأفاد  "قيم الدميقراطية".  حتت عنوان 
قاعدة  اإن�ساء  اإىل  اأدى  املدين  املجتمع  ومنظمات  امل�ستقلة  ال�سحافة  املختلفة،  العمالية  والنقابات  املعار�سة، 

اأ�سهمت اأخريًا يف انفتاح امل�سهد ال�سيا�سي للبالد"198

التو�سل اإىل اللتزام ال�سيا�سي 

اكت�سب هذا التوافق يف االآراء حول القيم ال�سيا�سة اأهمية ق�سوى بعد اآب/اأغ�سط�س 2005، عندما اأطاح انقالب 
�سلمي بالرئي�س ولد الطايع. واأ�سبح زعيم االنقالب ، عقيد ال�سرطة علي ولد حممد فال والذي كان احلليف ال�سابق 
لولد الطايع ؛ هو الرئي�س اجلديد. ويف ظل تاأييد �سعبي وا�سع النطاق، بداأت احلكومة اجلديدة االنتقال اإىل نظام 
اأكرث دميقراطية. وقد قدمت اال�ستنتاجات والتو�سيات التي خرج بها املنتدى املعني بالقيم الدميقراطية اإطارًا 
ملبادرة جديدة الإن�ساء هيكل دائم للحوار امل�ستمر فيما بني احلكومة، واللجنة الوطنية االنتخابية امل�ستقلة، وكافة 
املوريتانيون  وافق   ،2006 حزيران/يونيو  ويف  املدين.  املجتمع  ومنظمات  االإعالم  وو�سائل  ال�سيا�سية،  االأحزاب 

باأغلبية �ساحقة على د�ستور جديد ت�سمن حتديدًا ملدة الرئا�سة، وقد وعد العقيد ولد فال باحرتامها.
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ال�سياق
يف العام 2004، كانت نيبال يف خ�سم اأزمة �سيا�سية طويلة االأمد. ففي ا�ستجابة حلركة دميقراطية �سعبية وا�سعة، 
اأ�س�ست البلد ملكية د�ستورية حمدودة يف عام 1990. ولكن الدميقراطية مل حت�سن حياة �سكان املناطق الريفية، 
الذين عانوا من الفقر املدقع واال�ستبعاد االجتماعي. ومنذ عام 1996، كان احلزب ال�سيوعي املاوي يف نيبال، 
الذي يحظى بقاعدة له �سمن هذه الفئة من ال�سكان يف املناطق الريفية، ي�سن حرب ع�سابات بهدف االإطاحة 
باحلكومة. واأودى ال�سراع بحياة ما يزيد على 12000 �سخ�سًا، وارتكبت فظائع من اجلانبني. ويف عام 2002، 
ومع �سيطرة املاويني على معظم مناطق الريف، قام امللك جيانيندرا بحل البملان واإقالة رئي�س الوزراء املنتخب، 

وتعيني رئي�س وزراء جديد ووزارة جديدة من اختياره. 

وكرد فعل على هذا الو�سع، قررت املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات التجاوب مع حاجة معرتف بها بني 
اأ�سحاب امل�سلحة النيباليني اإىل حوار متجدد حول اإر�ساء عملية د�ستورية �ساملة لكافة االأطراف. وجاء قراره اأي�سًا 
ا�ستجابة لدعوة املفو�سية االأوروبية اإىل تقدمي مقرتحات مب�ساريع للم�ساعدة يف الت�سدي الأزمة احلكم التي عانت 
منها نيبال على مدى العامني ال�سابقني. وللموؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات تاريخ طويل من االنخراط يف 
ال�ساأن النيبايل، بداأ منذ عام 1997، عندما اأجرى تقييمًا للدميقراطية وتو�سط للم�ساندة يف اإن�ساء موؤ�س�سة وطنية 
متعددة االأطراف، وهي مركز الدرا�سات املعنية بالدميقراطية واحلكم الر�سيد. ومنذ عام 2001، �سكلت نيبال جزءًا 

مهمًا من برنامج املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مل�ساندة الدميقراطية يف منطقة جنوب اآ�سيا. 

الغر�ض
كان الهدف العام من احلوار ب�ساأن العملية الد�ستورية يف نيبال اإعادة تن�سيط النقا�س بني النيباليني اأ�سحاب 
امل�سلحة االأ�سا�سية حول �سروط العملية الد�ستورية ال�ساملة للكافة، وبالتايل االإ�سهام، على املدى االأبعد، يف اإقامة 

دميقراطية تعددية. وكانت اأهداف املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على النحو التايل حتديدًا:

ا�ستعرا�س  الدميقراطية من خالل  بناء  ب�ساأن  امل�سلحة  اأ�سحاب  من  وا�سعة  بني جمموعة  احلوار  حتفيز   •
العمليات واالإ�سالح الد�ستوريني

الف�سل 3.4: حوار حول عملية د�ستورية يف 
نيبال.199
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امل�ساعدة يف حتقيق اإجماع وطني على االإ�سالح ال�سيا�سي على اأ�سا�س من عمليات وموؤ�س�سات د�ستورية متينة  •

بناء قدرات اأ�سحاب امل�سلحة النيباليني على تعزيز ن�ُُهج�هم يف بناء ال�سالم واالإ�سالح الد�ستوري عن طريق   •
توعيتهم بالتجارب املقارنة.

على  املواطنني  اإىل حث  �سعى  ال�سراع. حيث  الدميقراطية وحتويل  بناء  بني  اجلمع  امل�سروع  من  الهدف  وكان 
التعبري عن وجهات نظرهم وتبادلها ب�ساأن �سكل االأجندة الد�ستورية وتوجهها. كما �سجع اأي�سًا على تبادل وجهات 
النظر فيما بني اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية املنظمة داخل االأحزاب ال�سيا�سية، ووكالء املاويني، ومنظمات املجتمع 
املدين، وممثلي امل�سالح القائمة مثل االأ�سرة املالكة. وكان من املتوقع من خالل انخراط اأنواع خمتلفة من اجلهات 
الفاعلة يف احلوار حول االإ�سالح الد�ستوري، اأن تزيد قدرة نيبال ككل على اإجراء مثل هذه االإ�سالحات—وذلك 
من خالل توفري معلومات اأف�سل عن جتارب البلدان االأخرى، من جانب، وكنتيجة لتح�سني العالقات بني اأ�سحاب 

امل�سلحة الذين تقبلوا فكرة عملية البناء الد�ستوري ال�سامل للجميع، من جانب اآخر.

عملية احلوار
يف هذه احلالة، مل يكن احلوار طريقة نوعية مطبقة على عدد حمدود من امل�ساركني. فبامج املوؤ�س�سة الدولية 
للدميقراطية واالنتخابات تهدف اإىل بناء قدرات البلدان على حتقيق التحول الدميقراطي وتوطيده، االأمر الذي 
يتطلب ت�سميم االإ�سالحات الدميقراطية التي يتعني اال�سطالع بها، وكذلك درجة معينة من امللكية امل�سرتكة 
لهذه الت�ساميم وتنفيذها. وبهذا املعنى، فاإن من املهم وجود تبادل للروؤى بني خمتلف وجهات النظر يف نظام 
احلكم. ومن املهم اأي�سًا االإملام مبعارف جديدة وبالتجارب املقارنة التي من �ساأنها اإثراء وجهات نظر خمتلف 
اجلهات الفاعلة، مما ي�ساعدها، على املدى االأبعد، يف الوقوف على حلول مقبولة لدى جميع االأطراف للنزاعات 

التي تبدو م�ستع�سية. 

وعلى الرغم من اأنه من املهم ملجموعة �سغرية من اأ�سحاب امل�سلحة االأ�سا�سيني تبادل وجهات النظر وو�سع طرق 
فيه  يعي�س  الذي  املجتمع  اإ�سراك  اأي�سا  املهم  املهم  من  فاإن  تقدم،  اإح��راز  اأجل  من  االأو�ساع  يف  للنظر  جديدة 
اأ�سحاب امل�سلحة هوؤالء. وبقدر االإمكان، يجب اأن يجرى اأمام اجلمهور العري�س �سرح نف�س الق�سايا التي تناق�س 
خلف االأبواب املغلقة _ مثل امللكية الد�ستورية اأو التفاو�س حول الت�سويات ال�سيا�سية. ويعد هذا اأمرًا �سروريًا 
لعامة النا�س لفهم حم�سالت ونتائج احلوار، كاأن يكون هناك اتفاق مكتوب بني االأحزاب ال�سيا�سية على املبادئ 

التوجيهية للعملية الد�ستورية.

املوؤ�س�سة  اأجرت  احل�سبان،  يف  االعتبارات  هذه  و�سع  ومع 
الدولية للدميقراطية واالنتخابات جمموعة من االأن�سطة يف 
اإجراء درا�سة ا�ستق�سائية وا�سعة النطاق  نيبال، بدءًا من 
واإقامة جمموعة متنوعة  املواطنني،  لالآراء بني  وا�ستطالع 
ال�سالم.  وبناء  الد�ستورية  الق�سايا  ح��ول  املنتديات  من 
التوجهني  لهذين  دعمًا  اأي�سًا،  املوؤ�س�سة  ا�سطلعت  كما 
الد�ساتري  و�سع  يف  املقارنة  التجارب  بجلب  الرئي�سيني، 

لتحقيق الأهداف املو�سوعة، جمعت منهجية 
امل�سروع بني

اال�ستق�ساءات مل�ساعدة احلوار على الرتكيز   •
على تطلعات املواطنني الفعلية وت�سوراتهم ب�ساأن 

الدميقراطية
تقييمات الدميقراطية  •

حوارات عن الدميقراطية حمفزة بتجارب   •
وخبات مقارنة يف عمليات بناء الدميقراطية 

وحتويل ال�سراعات.
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املوؤ�س�سة  اأعدت  واأخ��ريًا،  املجتمع.  داخل  نطاق ممكن  اأو�سع  على  االأن�سطة  تلك  كل  نتائج  ون�سر  ال�سالم،  وبناء 
جمموعة م�ساعدة من البحوث التطبيقية على التجارب النيبالية يف الدميقراطية وبناءها.

م�سح عن ت�سورات املواطنني عن الدميقراطية

ترتكز احلوارات والتقييمات التي تتناول الدميقراطية عادًة على ال�سوؤون املوؤ�س�سية وت�ستبعد ت�سورات املواطنني. 
الراأي  وي�ساعد م�سح  االآراء.  وا�سعة من  الإثراء عملية احلوار مبجموعة  و�سيلة  امل�سح يف احلوار  ا�ستخدام  ويعد 
العام اأي�سًا يف تقييم مدى متثيلية االآراء التي تطرحها االأطراف املنظمة �ساحبة امل�سالح ال�سيا�سية امل�ساركة يف 
العملية، والتي تزعم عادًة اأن اآراءها تعك�س اآراء الق�سم االأكب من ال�سكان. وميكن للم�سح احلديث ذي امل�سداقية 
ال�سيا�سية  التطلعات  حول  دقة  اأكرث  احلوار  جعل  يف  ي�ساعد  اأن  املناق�سة،  قيد  املو�سوع  حول  العام  ال��راأي  لدى 
للجمهور. كما اإن ن�سر ا�ستطالع للراأي يعد اأي�سًا و�سيلة جيدة جلذب انتباه و�سائل االإعالم اإىل ق�سية ما، ومن ثم 

جذب االنتباه اإىل احلوار، اإذا كان ذلك مفيدًا.

ومع و�سع هذه االإعتبارات يف االأذهان، فقد تقرر اإجراء م�سح على عينة كمية على م�ستوى البلد الآراء النيباليني 
ومواقفهم وقيمهم وتطلعاتهم. وقد ركز امل�سح على ت�سورات املواطنني ب�ساأن االإطار الد�ستوري وربطها بفكرتهم 
الدوليني  اخلباء  مع  بالتعاون  امل�سح  اأ�سئلة  و�سع  وجرى  الب�سري.  واالأم��ن  والدميقراطية  الر�سيد  احلكم  عن 

واالإقليميني والنيباليني. ووافق فريق من اخلباء الوطنيني على الت�سميم النهائي الأ�سئلة امل�سح. 

وقد اأجريت مقابالت مع عينة قوامها 3249 �سخ�سًا حول جمموعة من الق�سايا املتعلقة بالدميقراطية يف نيبال. 
و�سمل امل�سح حول الدميقراطية يف 163 مركز ا�ستطالع )31 يف املناطق احل�سرية و132 يف املناطق الريفية( 
كما �سمل امل�سح 38 مقاطعة من جمموع 75. وتعذر اإجراء امل�سح يف منطقتني، دايلخ وباجهانغ، نظرًا لعدم ح�سول 
فرق امل�سح على اإذن من املاويني امل�سيطرين على تلك املناطق. ويف حادثة، اعتذر املاويون عن اإبقاء الفريق حتت 
"�سيافتهم" حلني البت يف ال�سماح لهم باإجراء امل�سح من عدمه. ويف حاالت اأخرى كانوا اإما اأن ي�سمحوا بامل�سح 

اأو يتظاهروا بغ�س الطرف وال�سماح بامل�سي فيه ق�ُدمًا. 

كما مت اإجراء مقابالت مع جمموعة تعزيزية منف�سلة من 1000 �سخ�س لت�سجيل اآراء املجموعات التي يفرت�س 
اأن اختبار العينات العامة املحتملة مل ي�سملهم. وهوؤالء "االأ�سخا�س غري امل�سمولني" هم اأولئك الذين ال يقيمون 
"املجموعات غري امل�سمولة" يف عمال  اأو الآخر. وقد مت حتديد تلك  اإقامتهم فيه ل�سبب  يف العنوان الذي اأعلنوا 
والعمال  ال�سخرة،  من  املحررين  والعمال  اجلن�س،  جمال  يف  والعاملني  تبتي،  اأ�سل  من  الالجئني  املطاعم، 

املهاجرين، والنازحني داخليًا، وبع�س اجلماعات الرحل.

وقد مت عر�س امل�سح امل�سح يف بيان اإعالمي ويف املنتدى ال�سعبي الذي افتتح يف مقر عمدة كاثماندو يف 5 ت�سرين 
احلالة  درا�سة  �سياق  يف  الحقًا  املنتدى  هذا  حول  املعلومات  من  املزيد  تقدمي  )و�سيتم   2004 الثاين/نوفمب 
احلالية(. كما جرى عر�س امل�سح مرة اأخرى يف 6 ت�سرين الثاين/نوفمب يف حلقة عمل عقدت يف اإطار املنتدى 
التي  الفعاليات  اإحدى  يف  الدويل  املجتمع  يف  امل�سح  ونوق�س  والتحليل.  النقا�س  من  لكثري  خ�سع  حيث  ال�سعبي، 
ا�ست�سافتها بعثة املفو�سية االأوروبية يف نيبال. واأ�سري اإىل النتائج يف و�سائل االإعالم يف كل من نيبال والهند. وما 
زالت نتائج امل�سح تثري الكثري من االهتمام والنقا�س، وقد نوق�ست يف مقابالت على عدة حمطات اإف اإم اإذاعية 
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ال�سيا�سية،  نتائج امل�سح على جميع مقرات جامعة تريبوفان يف نيبال، واالأحزاب  اإقليمية. وقد وزعت ن�سخ من 
واأمانة ال�سالم، وو�سائل االإعالم املطبوعة واالإلكرتونية، وجلنة التخطيط الوطنية واملجتمع الدويل. 

وكانت الر�سالة االأ�سا�سية التي بعثت بها نتائج امل�سح اأن الغالبية العظمى من املواطنني النيباليني ال تزال ُتف�سل 
االآم��ال يف  امل��اوي، وخيبة  التمرد  ال�سنوات من  الرغم من ع�سرات  اآخر على  اأي نظام حكم  الدميقراطية على 
يف  امللك  تدخل  النيباليني  ثلثا  عار�س  وقد  امل�ست�سري.  والف�ساد  االأمني  الو�سع  وت��ردي  ال�سيا�سية،  االأح��زاب 
اأو�ست الغالبية بعقد موؤمتر مائدة  عام 2002. و�سعيًا وراء حل ال�سراع امل�سلح بالت�سوية عن طريق التفاو�س، 
م�ستديرة، وتكوين حكومة انتقالية ت�سم املاويني، وت�سكيل جمعية تاأ�سي�سية. وكان معظم اأولئك الذين يحبذون 

عقد اجلمعية التاأ�سي�سية يتوقعون اأن حتقق تلك املبادرة "ال�سالم واال�ستقرار". 

وقد تنف�س ال�سعداء العديد من امل�ساركني يف النقا�س ال�سيا�سي يف نيبال ويف عملية احلوار التي نظمتها املوؤ�س�سة 
الدولية للدميقراطية واالنتخابات، ملا مل�سوه لدى ال�سعب من ن�ُُهج متقاربة و�سلمية يف جوهرها جتاه بناء توافق يف 
االآراء ب�ساأن االإ�سالح ال�سيا�سي واإعادة اإر�ساء الدميقراطية. وقد مكنت نتائج امل�سح امل�ساركني يف عمليات احلوار 
التي جرت خالل عام 2004 من الرتكيز على كيفية بناء العملية الد�ستورية القائمة على اأ�سا�س امل�ساركة، بداًل 

من الت�سكك فيما اإذا كان ينبغي اأن تقام من االأ�سا�س.

حوارات حول الدميقراطية حمفزة بتجارب مقارنة
لعل االأمر االأكرث اأهمية هو اأن تلك احلوارات ب�ساأن العمليات الد�ستورية عقدت مب�ساندة من ال�سركاء الوطنيني.200 
وجرى حتديد ال�سركاء واإقامة ال�سراكات بعد اإجراء م�ساورات وا�سعة ومكثفة مع العديد من اأ�سحاب امل�سلحة 
و�سبكات املجتمع املدين. وقد بذل ال�سركاء الوطنيون طاقة ال تكل يف ذلك البنامج، تبدت يف جمموعة متنوعة 
ري  من الو�سائل املهمة: يف �سعيهم الإيجاد جمموعة منا�سبة من اخلباء واالأخ�سائيني املنا�سبني للقيام بدور ُمي�سِّ
احلوار؛ ويف عر�س التجارب النيبالية؛ ويف و�سع االأجندات؛ ويف حتقيق التوازن املنا�سب يف امل�ساركة؛ ويف �سمان 

الرتجمة التحريرية والرتجمة الفورية والدعاية والتغطية االإعالمية؛ ويف االعتناء بكافة التفا�سيل اللوج�ستية. 

ومن بني االإ�سهامات املهمة التي قدمتها املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ب�سفته �سريكًا دوليًا وحمايدًا، 
كينيا،  اأفريقيا،  جنوب  الهند،  �سري-النكا،  من  الد�ستورية  العمليات  يف  مقارنة  بخبات  يتمتعون  خباء  جلب 
اأفغان�ستان، تايلند وكمبوديا. واالأهم هو وجود خباء اإقليميني قادرين على التحدث عن حتديات م�سابهة لبناء 
الدميقراطية يف �سياق االنق�سامات العرقية والدينية، والطبقية الطائفية، والفقر، وتناق�س املوارد الوطنية. فهذه 
ال�سالم، واالإ�سالح  االأ�سا�سية، مبا فيها مفاو�سات  للموا�سيع  اإجراء نقا�س واقعي  التجارب املقارنة عززت من 
الد�ستوري، ودور املوؤ�س�سات الفريدة مثل النظام امللكي، والعمليات املثرية للتحدي مثل برامج العمل االإيجابي 
التي يتعني عليها حتقيق التوازن بني م�سالح وحقوق االأفراد واملجتمع املحلي. ومن ثم، اأمكن اإيجاد اأحياز جديدة 

للتفكري الن�سط يف تلك الق�سايا.201 
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وقد تاألف احلوار من اأنواع خمتلفة من اجلل�سات. فقد �سمت حوارات "احليز املفتوح" ممثلني من املجتمع املدين 
االأحزاب  بني  اأي�سًا حوارات  اأجريت  كما  �سيا�سيني".  "ن�سطاء  باعتبارهم  عامة  ب�سفة  املو�سوفني  واالأ�سخا�س 
ال�سيا�سية – اأحياز مغلقة ميكن ملمثلي االأحزاب اأن ي�سعروا فيها بقدر كاف من االأمان التخاذ موقف التق�سي بداًل 
من تبني املواقف. ومع م�سي هذه اجلل�سات قدمًا، حظيت باأو�سع نطاق من االنت�سار يف املجتمع النيبايل بف�سل 

تطبيق برنامج للن�سر. وخل�ست العملية اإىل عقد منتدى �سعبي وا�سع النطاق يف ت�سرين الثاين/نوفمب 2004.

ومل تعقد هذه االجتماعات يف الفنادق الفاخرة يف كامتاندو والوادي املحيط بها فح�سب، بل جرى عقدها اأي�سا 
يف بانكي )�سرق( وجابا )غرب( و�سيتوان )جنوب(. وكان اجلزء االأكب منها مقدمًا باللغة النيبالية، مع ترجمة 
الكلمات املقدمة من جانب اخلباء الدوليني والتفاعالت التي متت معهم. ولقد كانت تلك احلوارات باالأ�سا�س 

حوارات قادها النيباليون. 
حوارات احليز املفتوح202

 ناق�ست كل حلقة من حلقات احليز املفتوح التي اأقيمت يف اإطار عملية احلوار مو�سوعًا وثيق ال�سلة بت�سوية الو�سع 
ال�سيا�سي. ومن بني تلك املوا�سيع )1( التفاو�س على ت�سويات �سيا�سية، باال�ستعانة بتجارب وخبات مقارنة من 
جنوب اأفريقيا و�سريالنكا؛ و)2(  اإعداد عمليات د�ستورية �ساملة للجميع، باال�ستعانة بتجارب وخبات من جنوب 
�ساملة  عمليات  اإعداد  و)4(   الدميقراطية؛  يف  امللكية  دور  و)3(   واأفغان�ستان؛  وكينيا،  النكا،  و�سري  اأفريقيا، 
للكافة وقائمة على امل�ساركة من خالل االإ�سالحات االنتخابية و�سيا�سات العمل االإيجابي. ومت يف اجتماع نهائي 
التي �سبقت  اإىل املوا�سيع االأربعة  اأجندة �سيا�سية م�ستقبلية، ا�ستنادًا  اإدراجها يف  العنا�سر التي ميكن  مناق�سة 

مناق�ستها يف االجتماعات االأخرى.

وح�سر كل من هذه االجتماعات ما بني 40 اإىل 60 م�ساركًا ينتمون اإىل جمموعة وا�سعة من اأ�سحاب امل�سلحة 
الن�سائية،  واملنظمات  العمالية،  والنقابات  ال�سابقة،  ال�سالم  ري حمادثات  ُمي�سِّ بينهم  من  وكان  الراأي.  و�سناع 
وجماعة الداليت املهم�سة، وامللكيني، والقوميات العرقية، والزعماء الدينيني، ون�سطاء حقوق االإن�سان، واالأحزاب 
ال�سيا�سية، والقيادات الطالبية، وو�سائل االإعالم، واالأو�ساط االأكادميية، واملاويني ال�سابقني اأو وكالئهم احلالية. 

احلوارات ال�سيا�سية
عقدت حوارات احليز املغلق مع االأحزاب ال�سيا�سية ملناق�سة نف�س املوا�سيع، ولكن يف بيئة خمتلفة. وقد ر�سحت 
النوع  من  كل  يف  التوازن  مراعاة  على  احلر�س  منها  وطلب  االجتماعات،  يف  امل�ساركني  ال�سيا�سية  االأح��زاب 
بالتوازن  يتعلق  فيما  وال�سيما  كامل،  ب�سكل  الطلبات  تلك  ا�ستيقاء  يتم  مل  )ولكن  العرقي.  واالأ�سل  االجتماعي 
العرقي(. وح�سر يف كل اجتماع من تلك من االجتماعات ما يقرب من 25 م�ساركًا. ويف البداية، ا�ستهلك الكثري 
من الوقت يف اإقناع االأحزاب ال�سيا�سية بامل�ساركة، ولكن لدى اقرتاب �سل�سلة االجتماعات من نهايتها كان هناك 
اهتمام حقيقي بالبنامج بني اأع�ساء االأحزاب. و�سارك بع�س اأع�ساء االأحزاب يف اأكرث من حوار نظرًا ملا وجدوا 

فيه من قيمة ونفع. 

وكانت اإحدى اأهم النتائج لهذه احلوارات موافقة االأحزاب ال�سيا�سية على وثيقة اإطارية بعنوان "اأجندة �سيا�سية 
م�ستقبلية الإعادة بناء ال�سالم والدميقراطية يف نيبال"، والتي اعتمدت على وقائع احلوارات وقدمت خيارات يف 
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املجاالت التالية: )1(  التفاو�س على ت�سوية �سيا�سية؛ و)2( ت�سميم العملية الد�ستورية؛ و)3(  حتديد دور امللكية 
الد�ستورية؛ و)4( حتديد ال�سيادة ال�سعبية؛ و)5( طبيعة ونطاق حقوق االأقليات واحلفاظ عليها؛ و)6( اإعادة هيكلة 
الدولة؛ و)7( و�سع خارطة طريق لل�سالم والدميقراطية؛ و)8( الرتتيبات االنتقالية. ويف هذه الوثيقة االإطارية، 
وافق ممثلو االأحزاب اأي�سًا على اأهمية حتفيز مزيد من الوعي باإ�سالحات احلكم – مبا يف ذلك اإ�سالح االأحزاب 

ال�سيا�سية – لزيادة الثقة يف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية.203 

الن�سر 
غالبًا ما تنتج عمليات احلوار، وال�سيما تلك التي تتناول جمموعة وا�سعة ومعقدة من الق�سايا الوطنية، الكثري 
من املعلومات القيمة. وهي مبثابة مدخالت للعملية الإحاطة امل�ساركني علمًا، ومتثل، يف نهاية العملية، ب�سورة اأو 
باأخرى، معرفة م�سرتكة – اإن مل تكن اأجندات – للم�ساركني من اأفراد ومنظمات. وعلى افرتا�س اأن املجتمع 
االأف�سل اطالعًا ميكنه اأن يختار ب�سكل اأي�سر اأن�سب اخليارات املتعلقة مب�ستقبله، فاإن من املهم اأن يتوفر لعملية 
احلوار �سيا�سة ن�سر جيدة التنظيم، ليت�سنى لدوائر اأو�سع من االأفراد واأ�سحاب امل�سلحة امل�ساركة يف املناق�سات. 

وقد متت طباعة تقارير احلوارات، يف هذه العملية، باللغتني النيبالية واالإجنليزية. كما جرى ن�سر تقرير احلوار 
الوطني املعني بالعمل االإيجابي والنظام االنتخابي يف نيبال يف كتاب بعد ذلك. وعالوة على ذلك، جرى طرح 
الكثري من املوا�سيع التي نوق�ست يف حوارات احليز املفتوح واملغلق يف حما�سرات عامة، وجذبت جمهورًا يرتاوح 
ما بني 300 اإىل 500 �سخ�س لال�ستماع اإىل حما�سرات عن: )1( التفاو�س على ت�سويات �سيا�سية، باال�ستعانة 
بتجارب وخبات مقارنة من جنوب اأفريقيا و�سري النكا؛ و)2( اإعداد عمليات د�ستورية �ساملة للجميع، باال�ستعانة 
الدميقراطية؛  يف  امللكية  و)3( دور  واأفغان�ستان؛  وكينيا،  النكا،  و�سري  اأفريقيا،  جنوب  من  وخبات  بتجارب 
باال�ستعانة بتجارب وخبات من كمبوديا وتايلند. وقد اأوردت ال�سحافة تقارير عن تلك االجتماعات، وح�سرها 

اأ�سحاب امل�سلحة الوطنيون وممثلون للمجتمع الدويل.

ولتعزيز الواقعية واالأ�سا�س الواقعي ملختلف احلوارات، كلفت املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات جمموعة 
التقييمات  النا�س. وقد نوق�ست هذه  ن�تائج ا�ستق�ساءات ت�سورات  بالقيام بتقييمات وذلك الثراء  من اخلباء 
يف جمموعة العمل التي عقدت كجزء من برنامج املنتدى ال�سعبي. جرى حتريرها ون�سرها يف كتاب م�ستقل عام 

 .2006

املنتدى ال�سعبي
ح�سر  وقد  ونتائجها.  الد�ستورية  احل��وارات  جتارب  وال�ستعرا�س  للبنامج  كختاٍم  ال�سعبي  املنتدى  عقد  جرى 
االجتماعية  القطاعات  من  وا�سعة  ملجموعة  ممثلني  واالأقاليم،  كامتاندو  من  �سخ�س   800 من  اأك��رث  املوؤمتر 
واالقت�سادية مثل ال�سباب، والطالب، واالأكادمييني، والنقابات العمالية، واملعلمني، واملحامني، والقطاع اخلا�س، 
ال�سيا�سيني،  والزعماء  االأ�سليني،  وال�سكان  والن�ساء،  املهم�سة،  مادهي�سي  وجماعة  املهم�سة،  الداليت  وجماعة 
ون�سطاء حقوق االإن�سان، ودعاة ال�سالم. وتولت �سبكات املجتمع املدين التي �ساعدت يف تنظيم احلوار امل�سوؤولية 
الكاملة عن املنتدى، حيث رتبت االأمور اللوج�ستية والتغطية االإعالمية، وحجز االأماكن، و�سمان ح�سور اخلباء 
الوطنيني. و�سافر معظم امل�ساركني اإىل املنتدى برًا، وهي و�سيلة رخي�سة لالنتقال اإال اأنها ت�ستغرق وقتا طويال 
وتفتقر اإىل الراحة. وقد ا�ست�سافتهم االأ�سر املحلية يف كامتاندو. ويرجع ح�سورهم للمنتدى لدوافع ذاتية لديهم 
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ولي�س بتحري�س من اأحد. 

وقد بداأ املنتدى بجل�سة عامة يف قاعة مدينة كامتاندو. ثم توا�سلت اجلل�سات بعد ذلك على هيئة جمموعات يف 
خمتلف املواقع باملدينة: حيث عقدت 26 جمموعة عمل متوازية تناولت موا�سيع خمتلفة مثل ال�سراع امل�سلح، 
واالإ�سالح الد�ستوري، وحقوق االإن�سان، واالأحزاب ال�سيا�سية، ودور امللكية. واختتم املنتدى بجل�سة عامة اأخرى يف 
مقر الكلية. ومن بني اجلوانب غري املعتادة التي �سهدتها اجلل�سة العامة اخلتامية عر�س تقدميي لنفقات حلقة 

العمل ل�سمان ال�سفافية الكاملة والنزاهة املالية. 

لقد كان هدف املنتدى ال�سعبي و�سع خطة عمل تتيح للمجتمع املدين امل�سي قدمًا يف عملية بناء للد�ستور �ساملة 
للجميع. وكان املتوقع اأن يعد املجتمع املدين، على غرار االأحزاب ال�سيا�سية، بيانا مقت�سبا للنوايا امل�سرتكة لتقدميه 
بناء  واإع��ادة  �سيا�سية  ت�سوية  اإىل  التو�سل  اإىل  الرامية  املفاو�سات  ا�ستئناف  بغر�س  املاويني،  واإىل  الق�سر  اإىل 
النظام الد�ستوري. ومل ي�سدر يف النهاية اأي بيان ر�سمي، ولكن التوجه العام للمطالب ال�سعبية كان وا�سحًا—
ينبغي الو�سول اإىل ت�سوية لل�سراع مع املتمردين املاويني عن طريق التفاو�س، وعقد موؤمتر لكافة االأحزاب لتكوين 
املنتدى  اأو�سى  النطاق. كما  وا�سعة  �سعبية  اإىل م�ساورات  ي�ستند  تاأ�سي�سية، وو�سع م�سودة د�ستور جديد  جمعية 
ال�سعبي اأي�سًا باإطالق حملة وطنية تهدف اإىل وقف االأعمال العدائية. ودعت كافة االأحزاب ال�سيا�سية اإىل ال�سعي 
ب�ساأن  الوا�سحة  روؤيتها  عن  باالإف�ساح  ال�سيا�سية  القوى  جميع  وطالبت  الداخلية،  الدميقراطية  الإر�ساء  اجلاد 

اأهمية امللكية الد�ستورية. 

النتائج والآثار
هناك العديد من املح�سالت املتوقعة من مثل هذا النوع من البامج، التي تنطوي على عدد كبري من االأن�سطة 
التي يتمثل هدفها امل�سرتك يف حت�سني نوعية التفاعل بني االأ�سخا�س واالإ�سهام يف اإر�ساء الدميقراطية. وقد توقع 

مقرتح عملية احلوار اأن اأن ي�سفر امل�سروع عن بع�س املخرجات املحددة حتديدًا عامًا، مثل:

زيادة و�سول اجلماهري اإىل املعلومات واالأدوات املتعلقة بالعمليات الد�ستورية املقارنة 	•

زيادة الوعي بتوقعات املواطنني من العملية ال�سيا�سية 	•

زيادة القدرة الوطنية على اإطالق مبادرات لطرح مناق�سات حول عمليات االإ�سالح الد�ستوري عند ظهور  	•

انفراجات �سيا�سية.

زيادة الوعي
لقد حتققت هذه املخرجات اإىل حد كبري. وكان من بني اأبرز النتائج املتحققة من هذه العملية الدعاية واالهتمام 
الوا�سع التي لقيتهما هذه العملية. وقد كانت اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة رفيعة امل�ستوى يف االأحزاب ال�سيا�سية، 
واأمانة ال�سالم، والبريوقراطية املدنية، واجلي�س، واملجتمع املدين، وجمتمع اجلهات املانحة، على دراية بالبنامج 
كما �ساركوا فيه مب�ستويات خمتلفة: بامل�ساركة يف االجتماعات؛ ومبتابعة االأن�سطة عب و�سائل االإعالم؛ وبالتعليق 
عليها وم�ساندتها بو�سائل ر�سمية وغري ر�سمية. وقد علق اأع�ساء االأحزاب ال�سيا�سية الذين �ساركوا يف حوارات 
احليز املغلق على قيمة تلك املناق�سات، وكيف �ساعدت العملية على اجلمع بينهم من اأجل تكوين احلد االأدين 
ملوقف م�سرتك. وبعد �سماع جتارب املفاو�سات ال�سيا�سية التي رواها اخلبري اجلنوب اأفريقي، وما تطلبتها من 
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ي�سعرون  ال  اأنهم  اإىل  ال�سالم  ال�سابقون يف عملية  رون  واملُي�سِّ املفاو�سون  اأ�سار  ومتابعة،  واإعداد  دقيق،  تخطيط 
لدى ا�ستعادتهم للما�سي باأية مفاجاأة من عدم جناح املفاو�سات مع املاويني حتى االآن. واأعربوا عن ا�ستعدادهم 

مل�ساعدة اأمانة ال�سالم عن طريق االإفادة من جتاربهم، والنجاح من حيث �سبق لهم الف�سل. 

تعزيز التعاون مع اجلهات الفاعلة الأ�سا�سية
وكان من بني املح�سالت الهامة لهذه العملية، اأن املجموعة الوا�سعة من االأن�سطة_اال�ستق�ساء، احلوارات مع 
املجتمع املدين يف كاثماندو واالأقاليم، احلوارات مع االأحزاب ال�سيا�سية واالجتماعات العامة_اأوجدت طاقة 
وزخمًا جديدين يف �سبكات املجتمع املدين. وقد ا�ستطاع احلوار ب�ساأن العملية الد�ستورية يف نيبال اأن يجمع بني 
اأجندات م�سرتكة. فبع�سها كان م�ساركًا يف هذه العملية  اأكب �سبكات للمنظمات غري احلكومية بغر�س تقدمي 
ب�سورة م�ستقلة، ولكن احلوار وفر لهم �ساحة لالجتماع، وجتميع املوارد، ومن ثم حتقيق اأهدافها. وقد اأ�سبح 
لدى �سبكات املجتمع املدين الوطنية القدرة على الو�سول اإىل اخلباء الدوليني، واأقامت عالقات وثيقة متكنها 
من ا�ست�سارة هوؤالء االأ�سخا�س مبا�سرة وطلب م�سورتهم، واإن مل يكن ذلك من بني االأهداف ال�سريحة للبنامج.

ومل يتمكن منظمو عملية احلوار من اإجراء ات�ساالت مبا�سرة مع املاويني )فيما عدا اأثناء البحث اال�ستق�سائي( 
والتاأكيد على م�ساركتهم الر�سمية يف احلوارات، على الرغم من ح�سور بع�س وكالئهم وبع�س املاويني ال�سابقني 
للحوارات واالجتماعات العامة. ومع ذلك، مت اإتاحة جميع املواد للماويني اإلكرتونيًا، وقد اأقروا با�ستالمها. ومل 
يتمكن املنظمون من الو�سول اإىل م�سادر النفوذ داخل الق�سر، با�ستثناء ما عرفوه من خالل التغطية االإعالمية، 

وهو ما مثل عائقًا خطريًا اأمام حتقيق اأهداف امل�سروع. 

توفري اأحياز للمناق�سة واحلوار
اأقوى كثريًا،  اأ�سبح ل�سركاء امل�سروع �سوت  نيبال قد تغري. فقد  ال�سيا�سي يف  ال�سياق  اأن  يف نهاية امل�سروع، بدا 
واأ�سبحوا ينتقدون علنًا انتهاكات حقوق االإن�سان من جانب قوات االأمن واملاويني، ونادوا با�ستعادة الدميقراطية. 
بالذات  ثقة  اأكرث  املجتمع  امللكية. كما غدا  بل وبنبة متحدية، دور  انفتاح،  يناق�س بكل  املجتمع املدين  واأ�سبح 
ال�سيا�سية  باملفاو�سات  املطالبة  والد�ستورية، ويف  ال�سيا�سية  لالأزمة  االأ�سباب اجلذرية  تقييم  واأكرث �سراحة يف 
مع املاويني، وت�سكيل جمعية تاأ�سي�سية. وكان هناك قبول وا�سع بحقيقة عدم مالءمة الهياكل الد�ستورية القائمة، 
واأن العمليات التي و�سعت على اأ�سا�سها مل تكن �ساملة لكافة اجلمهور. وقد وفر امل�سروع فر�سًا ملناق�سة و�سائل 
بديلة الإعادة هيكلة الدولة ونظام احلكم على اأ�سا�س حتقيق مزيد من ال�سمولية للجميع. كما اأ�سبح باب املناق�سة 

مفتوحًا االآن على م�سراعيه. 

ومل تكن تلك التطورات �سببًا يف االأحداث الالحقة يف نيبال، ولكنها كانت بال �سك من العوامل امل�ساهمة. ويف 
امللك  اأقال  حيث  الد�ستورية  الدميقراطية  �سد  ال�سيا�سي  الو�سع  يف  دراماتيكي  حتول  حدث   ،2005 عام  اأوائل 
جيانيندرا رئي�س وزرائه املعني وتوىل �سلطة احلكم مبا�سرة، وتعهد ب�سن هجوم جديد على حركة التمرد املاوية. 
كما اأعلن حالة الطوارئ وو�سع عددًا من روؤ�ساء الوزارة ال�سابقني حتت االإقامة اجلبية وفر�س رقابة �سارمة 

على ال�سحافة. وفر زعماء �سيا�سيون اآخرون من البلد. 

ولكن، يف غ�سون اأقل من عام، انقلب الو�سع بالكلية. فقد تو�سل حتالف من االأحزاب ال�سيا�سية اإىل اتفاق مع 
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املاويني بالعمل نحو حتقيق دميقراطية متعددة االأحزاب. وخالل ال�سهور االأوىل لعام 2006، حتولت موجات من 
اإىل مظاهرات �سعبية �سخمة. ويف  القوات احلكومية  التي جوبهت بعنف وقمع �سديدين من قبل  االحتجاجات 
ني�سان/اأبريل 2006، خ�سع امللك لتلك املطالب ال�سعبية واأعاد البملان، ودعا حتالف االأحزاب ال�سيا�سية لت�سكيل 
حكومة جديدة. ويف �سهر اأيار/مايو، اأعلن املاويون وقف اإطالق النار ودخلوا يف حمادثات �سالم بناًء على اتفاق 

مع احلكومة بت�سكيل جمعية تاأ�سي�سية لالإ�سالح الد�ستوري.



188 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

يتمثل اأحد االلتزامات الرئي�سية ملجتمع موؤ�س�سات ممار�سة احلوار التي �سدر عنها هذا الدليل يف ال�سعي لتوحيد 
اجلهود الرامية اإىل و�سع "خارطة طريق" مليدان ممار�سة احلوار من خالل العمل اجلماعي. وقد كان الهدف 
من وراء هذا العمل هو و�سع حجر االأ�سا�س الإقامة �سرح التعلم امل�سرتك للوقوف على  ماهية هذا العمل، ويف اأي 

اأو�ساع تتجلى قيمته، وكيفية ممار�سته بطرق فعالة.
ويف عملية و�سع خريطة الطريق لهذا العمل، فقد عمدت املوؤ�س�سات العاملة يف هذا امل�سمار اإىل و�سع اإيجازات 
التايل عر�سًا  عن درا�سات احلاالت با�ستخدام �سيغ ومناذج م�سرتكة لت�سهيل عملية املقارنة.* ويقدم اجلدول 
عامًا عن هذا العمل احلواري الوا�سع املجال. وهو ي�ستمل على فئات متنوعة من ال�سياقات واالأهداف والنتائج من 

اأجل اأن نبني ملاذا يتعهد املنظمون با�ستخدام احلوار وما يعتقدون اأنهم يحققونه من خالله.

امللحق الأول: عر�ض عام ملبادرات احلوار

متت  التي  والتحديات  ال�سيا�سي،  ال�سياق  الرئي�سية؛  الفاعلة  واجلهات  تاريخية  نبذة  والبلد؛  احلوار  ا�سم  يلي:  ما  �سملت  املوا�سيع  من  الكاملة  املجموعة   *
مواجهتها؛ اخرتاقات اأو اكت�سافات رئي�سية؛ الغر�س؛ النطاق؛ النتائج، ومتابعة العمل وااللتزامات؛ الدعاة للحوار ومي�سري احلوار؛ املكان؛ اجلدول الزمني؛ 

.<http://www.democraticdialoguenetwork.org> املنهجية؛ الدرو�س امل�ستفادة. املجموعة الكاملة من احلاالت متوفرة يف مكتبة التعلم
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حوار الأرجنتني 
2003–2002

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

اأزمة �سيا�سية وموؤ�س�سية واجتماعية عميقة 
يف اأعقاب ركود اقت�سادي دام اأكرث من ثالث 

خملفًا ارتفاعًا مفاجئًا يف الفقر 
�سنوات، 

والبطالة. ومل يكن يف مقدور ما يقرب من 
رّل نفقات  حت�م�

ن�سف االأ�سر يف االأرجنتني  
خلدمات اال�سا�سية.. وكانت املوؤ�س�سات 

ا
وال�سلطات، على كافة امل�ستويات ويف كل 

القطاعات، تفتقر اإىل امل�سداقية واال�ستقرار. 
جمزاأً وم�سو�سًا؛ واأ�سبح 

وقد �سار املجتمع 
جتهوا نحو 

ال�سكان م�ستقطبني بعمق، وا
املواجهات املفتوحة وال�سغب. 

– اإ�سراك القوى ال�سيا�سية، واملوؤ�س�سية، والعمالية، 
واالجتماعية ملواجهة التفكك االجتماعي واال�ستقطاب

حتديد م�سروع وطني م�ستدام
 –

خمتلف القطاعات 
– التغلب على املقاومة التي تبديها 

االجتماعية للحوار 
– ت�سجيع امل�ساركة االجتماعية على نطاق وا�سع 

يف املجتمع 
– اإقامة بيئة حوار م�سروعة 

يف االآراء
يف بناء توافق 

– االإ�سهام 

حلوار كاأداة لبناء توافق يف االآراء يف البلد
– ا�ستعادة دور ا

– تفتيت التوترات بني القطاعات وا�ستعادة روح االلتزام 
حتقيق الرفاهية امل�سرتكة

جتاه 
– و�سع �سيا�سات لالإ�سالح االجتماعي 

حلوار 
جنازات التي حققها ا

حلكومة باالإ
– اإ�سادة وزراء ا

وتعهدهم بالعمل مبنهجيته

حلوار 
عملية ا

ال�سياق
الغر�ض

النتائج



النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

الأرجنتني
مائدة م�ستديرة 

ب�ساأن اإ�سالح الق�ساء
2003–2002

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

كما هو مبني اأعاله

حلوار االأرجنتيني عن طريق اقتبا�س 
– تدعيم ا

جمل�س العدل الإدراجها يف االأجندة 
مقرتحات من 

الوطنية للحوكمة، لتكون دليال للحكومات املقبلة يف 
االإجراءات التي تتخذها

جلميع القطاعات املعنية االلتقاء 
ميكن 

– اإيجاد حيز 
به والنقا�س والتعلم من بع�سها البع�س

مما ي�سمح باإعادة 
يف االآراء 

– و�سع خطوط لتوافق 
تنظيم القطاع واإ�سالحه 

– تكوين روؤية م�سرتكة ب�ساأن نظام ق�سائي يت�سم 
بالكفاءة والفعالية وامل�سداقية

يف العالقة بني النظام الق�سائي 
– التاأمل والتفكري 

وبقية املجتمع واإ�سالحها
حلوار املحليني تكرارًا ملنهجية 

ِّري ا – تدريب ُمي�س
ين

ال�سيناريو املد
– اإعداد مقرتحات لتطبيقها مبا�سرة على امل�ستويني 

الوطني واالإقليمي )على م�ستوى االأقاليم(

حلاجة اإىل االإ�سالح 
– تغيري وعي امل�ساركني ب�ساأن ا

حتويل ال�سلطة الق�سائية
ودورهم املحتمل يف 

يف االآراء بني امل�ساركني وتوثيق العالقات 
– تكوين توافق 

فيما بينهم 

بوليفيا نحو القرن 
حلادي والع�سرين 

ا
1999–1997

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

حلاجة اإىل بناء 
كانت امل�سكلة املُعرتف بها هي ا

حلكومة واملجتمع املدين كاأ�سا�س 
الثقة بني ا

حلد من الفقر. وتتمتع بوليفيا 
للعمل من اأجل ا

جمتمع مدين كبري ومتطور ن�سبيًا ولديه 
بقطاع 

القدرة على بحث الق�سايا واالنخراط يف 
�سياغة ال�سيا�سات العامة. ومن خالل قانون 
امل�ساركة ال�سعبية، كان هناك تاريخ للتعاون 

حلكومة الالمركزية واملجتمع املدين 
الوثيق بني ا

حول ق�سايا ال�سيا�سات والتزام بذلك التعاون. 
ولكن التوترات املت�ساعدة داخل ائتالف 

حلكومة ذاتها جعلت ال�سياق ال�سيا�سي �سعبًا.
ا

يف االآراء ب�ساأن تنفيذ برنامج 
– التو�سل اإىل توافق 

للتنمية االجتماعية واالقت�سادية ي�ستند اإىل اأربع 
ركائز: العدالة، واإتاحة الفر�س، والطابع املوؤ�س�سي 

خلدمة الهدف الرئي�سي املتمثل يف 
والكرامة، وكلها 
حلد من الفقر

ا
جمموعات عمل

– ت�سكيل 
– اإعداد تقرير يحدد ا�ستجابات ال�سيا�سات العامة 

جتاه الفقر
املمكنة 

حلوار 
– تطوير قدرات امل�ساركني على ا

– تقرير بعنوان "مقرتحات ملواجهة الفقر" )ت�سرين 
االأول/اأكتوبر 1998(، حدد ا�ستجابات ال�سيا�سات العامة 

جتاه الفقر
املمكنة 

يف 
حت�سني التن�سيق بينها 

جلهات املانحة و
– ح�سد موارد ا

ال�سنوات املبكرة للحكومة ومفاو�سات ناجحة حول الدين 
الدويل، بناء على توافق يف االأراء حول الركائز االأربعة 

يف اأيار/
ين الذي بداأ 

– و�سع قواعد للحوار الوطني الثا
مايو 2000

بوليفيا 

حلوار الوطني 
ا

 2000
2000 ني�سان/اأبريل

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

عملت القالقل االجتماعية واالحتجاجات 
حلد من الفقر والتي 

على الق�سايا املتعلقة با
تزامنت مع م�ساورات عملية وثيقة اإ�سرتاتيجية 

حلد من الفقر، على فر�س قيود مهمة على 
ا

اإعداد الوثيقة. ومع اقرتان هذه العوامل 
خلارجية بالطبيعة الالمركزية للعملية 

ا
القائمة على امل�ساركة، ووجود جماعات 

جند اأنها قد 
وجمعيات ذات تاأثري �سامل، 

�سكلت م�سادر للتوتر وال�سراعات غري 
املح�سومة، حتى بعد اإعداد وثيقة اإ�سرتاتيجية 

حلد من الفقر.
ا

يركز اعداد اإ�سرتاتيجية للحد من الفقر مب�ساركة كبرية 
ين، على توزيع موارد 

ممثلي الدولة واملجتمع املد
من 

املبادرة الثانية لتخفي�س ديون البلدان الفقرية املثقلة 
بالديون للبنك الدويل/�سندوق النقد الدويل

– اإعداد اإ�سرتاتيجية للحد من الفقر تناولت اأربعة مكونات 
حتت تلك 

اإ�سرتاتيجية وثالث ق�سايا مت�سعبة. وقد ح�ُدد 
املكونات اأكرث من 40 تدبريًا موجهًا ل�سالح الفقراء

– االتفاق على توزيع موارد املبادرة الثانية لتخفي�س ديون 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون

يف قانون 
يف اأطار موؤ�س�سي 

حلوار قانونيا 
– و�سع عملية ا

حلوار، حيث يتطلب اإجراءها كل ثالثة اأعوام على االأقل
ا

حلد من الفقر املقدمة اإىل البنك 
– ت�سمني اإ�سرتاتيجية ا

حللقة العمل التي 
الدويل وموؤ�س�سة التمويل الدولية و�سفًا 

حلكومة ت�ستجيب"
حتت عنوان "ا

اأقيمت 
– االعرتاف باأن توفري الفر�س االقت�سادية للفقراء يعد 

اأمرًا بالغ االأهمية للحد من الفقر
جلن�سني بو�سفها اإجراءات 

– اإدراج مفاهيم امل�ساواة بني ا
حلد من الفقر

اإ�سرتاتيجية يف وثيقة اإ�سرتاتيجية ا
حلكومة واملجتمع

– اإيجاد و�سائل لالت�سال املبا�سر بني ا
يف بوليفيا

– نقا�س عميق ووا�سع النطاق عن الفقر 
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الأرجنتني
مائدة م�ستديرة 

ب�ساأن اإ�سالح الق�ساء
2003–2002

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

كما هو مبني اأعاله

حلوار االأرجنتيني عن طريق اقتبا�س 
– تدعيم ا

جمل�س العدل الإدراجها يف االأجندة 
مقرتحات من 

الوطنية للحوكمة، لتكون دليال للحكومات املقبلة يف 
االإجراءات التي تتخذها

جلميع القطاعات املعنية االلتقاء 
ميكن 

– اإيجاد حيز 
به والنقا�س والتعلم من بع�سها البع�س

مما ي�سمح باإعادة 
يف االآراء 

– و�سع خطوط لتوافق 
تنظيم القطاع واإ�سالحه 

– تكوين روؤية م�سرتكة ب�ساأن نظام ق�سائي يت�سم 
بالكفاءة والفعالية وامل�سداقية

يف العالقة بني النظام الق�سائي 
– التاأمل والتفكري 

وبقية املجتمع واإ�سالحها
حلوار املحليني تكرارًا ملنهجية 

ِّري ا – تدريب ُمي�س
ين

ال�سيناريو املد
– اإعداد مقرتحات لتطبيقها مبا�سرة على امل�ستويني 

الوطني واالإقليمي )على م�ستوى االأقاليم(

حلاجة اإىل االإ�سالح 
– تغيري وعي امل�ساركني ب�ساأن ا

حتويل ال�سلطة الق�سائية
ودورهم املحتمل يف 

يف االآراء بني امل�ساركني وتوثيق العالقات 
– تكوين توافق 

فيما بينهم 

بوليفيا نحو القرن 
حلادي والع�سرين 

ا
1999–1997

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

حلاجة اإىل بناء 
كانت امل�سكلة املُعرتف بها هي ا

حلكومة واملجتمع املدين كاأ�سا�س 
الثقة بني ا

حلد من الفقر. وتتمتع بوليفيا 
للعمل من اأجل ا

جمتمع مدين كبري ومتطور ن�سبيًا ولديه 
بقطاع 

القدرة على بحث الق�سايا واالنخراط يف 
�سياغة ال�سيا�سات العامة. ومن خالل قانون 
امل�ساركة ال�سعبية، كان هناك تاريخ للتعاون 

حلكومة الالمركزية واملجتمع املدين 
الوثيق بني ا

حول ق�سايا ال�سيا�سات والتزام بذلك التعاون. 
ولكن التوترات املت�ساعدة داخل ائتالف 

حلكومة ذاتها جعلت ال�سياق ال�سيا�سي �سعبًا.
ا

يف االآراء ب�ساأن تنفيذ برنامج 
– التو�سل اإىل توافق 

للتنمية االجتماعية واالقت�سادية ي�ستند اإىل اأربع 
ركائز: العدالة، واإتاحة الفر�س، والطابع املوؤ�س�سي 

خلدمة الهدف الرئي�سي املتمثل يف 
والكرامة، وكلها 
حلد من الفقر

ا
جمموعات عمل

– ت�سكيل 
– اإعداد تقرير يحدد ا�ستجابات ال�سيا�سات العامة 

جتاه الفقر
املمكنة 

حلوار 
– تطوير قدرات امل�ساركني على ا

– تقرير بعنوان "مقرتحات ملواجهة الفقر" )ت�سرين 
االأول/اأكتوبر 1998(، حدد ا�ستجابات ال�سيا�سات العامة 

جتاه الفقر
املمكنة 

يف 
حت�سني التن�سيق بينها 

جلهات املانحة و
– ح�سد موارد ا

ال�سنوات املبكرة للحكومة ومفاو�سات ناجحة حول الدين 
الدويل، بناء على توافق يف االأراء حول الركائز االأربعة 

يف اأيار/
ين الذي بداأ 

– و�سع قواعد للحوار الوطني الثا
مايو 2000

بوليفيا 

حلوار الوطني 
ا

 2000
2000 ني�سان/اأبريل

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

عملت القالقل االجتماعية واالحتجاجات 
حلد من الفقر والتي 

على الق�سايا املتعلقة با
تزامنت مع م�ساورات عملية وثيقة اإ�سرتاتيجية 

حلد من الفقر، على فر�س قيود مهمة على 
ا

اإعداد الوثيقة. ومع اقرتان هذه العوامل 
خلارجية بالطبيعة الالمركزية للعملية 

ا
القائمة على امل�ساركة، ووجود جماعات 

جند اأنها قد 
وجمعيات ذات تاأثري �سامل، 

�سكلت م�سادر للتوتر وال�سراعات غري 
املح�سومة، حتى بعد اإعداد وثيقة اإ�سرتاتيجية 

حلد من الفقر.
ا

يركز اعداد اإ�سرتاتيجية للحد من الفقر مب�ساركة كبرية 
ين، على توزيع موارد 

ممثلي الدولة واملجتمع املد
من 

املبادرة الثانية لتخفي�س ديون البلدان الفقرية املثقلة 
بالديون للبنك الدويل/�سندوق النقد الدويل

– اإعداد اإ�سرتاتيجية للحد من الفقر تناولت اأربعة مكونات 
حتت تلك 

اإ�سرتاتيجية وثالث ق�سايا مت�سعبة. وقد ح�ُدد 
املكونات اأكرث من 40 تدبريًا موجهًا ل�سالح الفقراء

– االتفاق على توزيع موارد املبادرة الثانية لتخفي�س ديون 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون

يف قانون 
يف اأطار موؤ�س�سي 

حلوار قانونيا 
– و�سع عملية ا

حلوار، حيث يتطلب اإجراءها كل ثالثة اأعوام على االأقل
ا

حلد من الفقر املقدمة اإىل البنك 
– ت�سمني اإ�سرتاتيجية ا

حللقة العمل التي 
الدويل وموؤ�س�سة التمويل الدولية و�سفًا 

حلكومة ت�ستجيب"
حتت عنوان "ا

اأقيمت 
– االعرتاف باأن توفري الفر�س االقت�سادية للفقراء يعد 

اأمرًا بالغ االأهمية للحد من الفقر
جلن�سني بو�سفها اإجراءات 

– اإدراج مفاهيم امل�ساواة بني ا
حلد من الفقر

اإ�سرتاتيجية يف وثيقة اإ�سرتاتيجية ا
حلكومة واملجتمع

– اإيجاد و�سائل لالت�سال املبا�سر بني ا
يف بوليفيا

– نقا�س عميق ووا�سع النطاق عن الفقر 
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

بوركينا فا�سو 
1997 وما زالت 

م�ستمرة

حالة من اإ�سهام 
املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية 
والنتخابات 

حلوار من رحم ال�سراع. فقد كانت 
ولد ا

حدة التوتر مرتفعة بني االأغلبية وبني النخب 
ال�سيا�سية املعار�سة حيال طريقة اإدارة التحول 
الدميقراطي، وعانت املوؤ�س�سات الدميقراطية 

من انعدام ال�سرعية. وقد قاطعت املعار�سة 
االنتخابات الرئا�سية بعد اعتماد د�ستور جديد 

عام 1991 وهددت مرة اأخرى مبقاطعة العملية 
االنتخابية التي اعتبتها غري عادلة. وكان 

الو�سع على �سفا التحول اإىل عنف.

يف 
حلوار والت�ساور وبناء التوافق 

– زيادة فر�س ا
حتليل 

حلركة الدميقراطية، و
االآراء من اأجل تن�سيط ا

التحديات لتوطيد الدميقراطية وتعزيز الدميقراطية 
امل�ستدامة

يف بناء الثقة وا�ستعادتها فيما بني 
– للم�ساعدة 

االأحزاب ال�سيا�سية

– تنازالت كبرية من قبل الرئي�س جاءت باملعار�سة 
حلكومة 

املعتدلة اإىل ا
جلنة لتقدمي تو�سيات الإنهاء االأزمة وتاأييد بع�س 

– اإن�ساء 
حلكومة 

حلوار بني اللجنة وا
االإ�سالحات التي ن�ساأت عن ا

واالأحزاب ال�سيا�سية
حلكومة 

– اعتماد اإ�سالحات انتخابية توافقية من قبل ا
جلمعية الوطنية

وا
حلوار 

جلهات الفاعلة قيمة ا
– مزيد من الفهم: اأدركت ا

الدميقراطي ومزايا االحرتام املتبادل يف املناق�سات
حلوار

حلكم الدميقراطي ملوا�سلة عملية ا
– اإن�ساء مركز ا

– ن�سر التقارير حول الدميقراطية واإ�سالح النظام 
االنتخابي

كولومبيا

م�سري كولومبيا 
2000–1996

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

حلوار يف ا�ستجابة ملطالب عامة 
اأقيم هذا ا

حلرب االأهلية. 
جلة االآثار الناجمة عن ا

مبعا
فقد اأدى ال�سراع امل�سلح طويل االأمد اإىل 
ا�سطرابات �سيا�سية يومية ودميقراطية 

متف�سخة وا�ستقطاب اجتماعي وف�ساد وعنف. 
وكان االقت�ساد يف حالة غري م�ستقرة، متخلفًا 

عن بقية دول اأمريكا الالتينية وحتى على 
ال�سعيد العاملي، وت�سبب داخليًا يف حدوث 

جتارة 
بطالة وانعدام للم�ساواة. وظلت 
املخدرات بارزة ومثرية للجدل.

يف امل�ستقبل املحتمل للبالد 
– خلق عملية تفكري وتاأمل 

حتفيز النقا�س حوله
و

– و�سع روؤية جماعية وخلق ال�سعور بامل�سوؤولية عن 
م�ستقبل البالد

– م�ساندة عملية بناء ال�سالم

جتربة اإن�سانية عميقة نتج عنها حالة 
– مزيد من الفهم: 

من التاأمل والتفكري ال�سخ�سي والتعلم والتحليل؛ فقد ا�سطر 
امل�ساركون اإىل تغيري اخلرائط الذهنية ال�سخ�سية، وفتح عيونهم 

على خيارات اأخرى، واإعادة التفكري يف املفاهيم والت�سرفات، 
واإعادة النظر يف منظومة املفاهيم واكت�ساب قدرات جديدة
– مزيد من الثقة والت�سامح واالحرتام والتوافق يف االآراء 

والتفاوؤل؛ وقنوات جديدة لالت�سال 
جتاه 

– اإنتاج معرفة جماعية بظروف البلد، وح�سا�سية اأكب 
الروؤى املتنوعة 

ممكنة مل�ستقبل البلد
– و�سع اأربعة �سيناريوهات 

– حت�سني نوعية التفكري على املدى الطويل
– الفهم اجلماعي الأهمية خلق �ساحات للحوار يف امل�ستقبل

– اإمكانية االإ�سهام يف عملية ال�سالم يف كولومبيا

كولومبيا

اإعداد ميزانية با�ستو 
من خالل امل�ساركة

2001 وما زالت 
م�ستمرة 

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

حدد اإدواردو األفارادو رئي�س بلدية با�ستو 
بكولومبيا امل�ساكل الثالث الرئي�سية للبلدية 
يف البطالة والف�ساد وانعدام االأمن. وبداأ يف 

حماولة 
ت�سجيع امل�ساركة والتعليم واالإنتاجية يف 

خلطوة جزءًا 
للت�سدي لها. وميكن اعتبار هذه ا

من عملية الالمركزية النا�سئة من د�ستور عام 
1991 الوطني، والذي مهد الطريق الإعادة 
توزيع ال�سرائب بني البلديات، واالنتخابات 

ال�سعبية لروؤ�ساء البلديات، والمركزية خدمات 
التعليم وال�سحة. اإ�سافة اإىل ذلك منت 

تدريجيًا ثقافة امل�ساركة يف املنطقة، وال�سيما 
يف املناطق الريفية، حيث اأ�سبح املجال 

مفتوحًا، كما جرى تقدمي م�ساندة لوج�ستية 
قوية من جانب رئي�س البلدية.

يف ت�سكيل الثقافة العامة
– اإحراز تقدم 

حملي للتخطيط القائم على 
– اإن�ساء وتر�سيخ نظام 

امل�ساركة وتعزيز تكوين راأ�س املال االجتماعي

– تعزيز قنوات االت�سال بني القطاعات االجتماعية 
املختلفة وبني تلك القطاعات واالإدارة البلدية

منوذج لالإدارة العامة قائم على م�ساركة 
– اعتماد 

املواطنني، واأ�سبقية امل�سالح العامة، واالأمانة، 
خلدمة، والكفاءة، والعدالة، واالإبداع

وا

– تعزيز تنمية البلدية وبناء املنطقة على اأ�سا�س 
جلماعي

جلهد ا
ا

جتديد وتعزيز قيادة املجتمع املحلي، واالإح�سا�س 
 –

جتاه البلدية، والتزام املواطنني بعملية التنمية 
بالهوية 

املحلية واالإقليمية

حمددة تبعها �سيا�سات منفذة حيث تولت االإدارة 
اتفاقات 

املحلية م�سوؤوليتها
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بوركينا فا�سو 
1997 وما زالت 

م�ستمرة

حالة من اإ�سهام 
املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية 
والنتخابات 

حلوار من رحم ال�سراع. فقد كانت 
ولد ا

حدة التوتر مرتفعة بني االأغلبية وبني النخب 
ال�سيا�سية املعار�سة حيال طريقة اإدارة التحول 
الدميقراطي، وعانت املوؤ�س�سات الدميقراطية 

من انعدام ال�سرعية. وقد قاطعت املعار�سة 
االنتخابات الرئا�سية بعد اعتماد د�ستور جديد 

عام 1991 وهددت مرة اأخرى مبقاطعة العملية 
االنتخابية التي اعتبتها غري عادلة. وكان 

الو�سع على �سفا التحول اإىل عنف.

يف 
حلوار والت�ساور وبناء التوافق 

– زيادة فر�س ا
حتليل 

حلركة الدميقراطية، و
االآراء من اأجل تن�سيط ا

التحديات لتوطيد الدميقراطية وتعزيز الدميقراطية 
امل�ستدامة

يف بناء الثقة وا�ستعادتها فيما بني 
– للم�ساعدة 

االأحزاب ال�سيا�سية

– تنازالت كبرية من قبل الرئي�س جاءت باملعار�سة 
حلكومة 

املعتدلة اإىل ا
جلنة لتقدمي تو�سيات الإنهاء االأزمة وتاأييد بع�س 

– اإن�ساء 
حلكومة 

حلوار بني اللجنة وا
االإ�سالحات التي ن�ساأت عن ا

واالأحزاب ال�سيا�سية
حلكومة 

– اعتماد اإ�سالحات انتخابية توافقية من قبل ا
جلمعية الوطنية

وا
حلوار 

جلهات الفاعلة قيمة ا
– مزيد من الفهم: اأدركت ا

الدميقراطي ومزايا االحرتام املتبادل يف املناق�سات
حلوار

حلكم الدميقراطي ملوا�سلة عملية ا
– اإن�ساء مركز ا

– ن�سر التقارير حول الدميقراطية واإ�سالح النظام 
االنتخابي

كولومبيا

م�سري كولومبيا 
2000–1996

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

حلوار يف ا�ستجابة ملطالب عامة 
اأقيم هذا ا

حلرب االأهلية. 
جلة االآثار الناجمة عن ا

مبعا
فقد اأدى ال�سراع امل�سلح طويل االأمد اإىل 
ا�سطرابات �سيا�سية يومية ودميقراطية 

متف�سخة وا�ستقطاب اجتماعي وف�ساد وعنف. 
وكان االقت�ساد يف حالة غري م�ستقرة، متخلفًا 

عن بقية دول اأمريكا الالتينية وحتى على 
ال�سعيد العاملي، وت�سبب داخليًا يف حدوث 

جتارة 
بطالة وانعدام للم�ساواة. وظلت 
املخدرات بارزة ومثرية للجدل.

يف امل�ستقبل املحتمل للبالد 
– خلق عملية تفكري وتاأمل 

حتفيز النقا�س حوله
و

– و�سع روؤية جماعية وخلق ال�سعور بامل�سوؤولية عن 
م�ستقبل البالد

– م�ساندة عملية بناء ال�سالم

جتربة اإن�سانية عميقة نتج عنها حالة 
– مزيد من الفهم: 

من التاأمل والتفكري ال�سخ�سي والتعلم والتحليل؛ فقد ا�سطر 
امل�ساركون اإىل تغيري اخلرائط الذهنية ال�سخ�سية، وفتح عيونهم 

على خيارات اأخرى، واإعادة التفكري يف املفاهيم والت�سرفات، 
واإعادة النظر يف منظومة املفاهيم واكت�ساب قدرات جديدة
– مزيد من الثقة والت�سامح واالحرتام والتوافق يف االآراء 

والتفاوؤل؛ وقنوات جديدة لالت�سال 
جتاه 

– اإنتاج معرفة جماعية بظروف البلد، وح�سا�سية اأكب 
الروؤى املتنوعة 

ممكنة مل�ستقبل البلد
– و�سع اأربعة �سيناريوهات 

– حت�سني نوعية التفكري على املدى الطويل
– الفهم اجلماعي الأهمية خلق �ساحات للحوار يف امل�ستقبل

– اإمكانية االإ�سهام يف عملية ال�سالم يف كولومبيا

كولومبيا

اإعداد ميزانية با�ستو 
من خالل امل�ساركة

2001 وما زالت 
م�ستمرة 

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

حدد اإدواردو األفارادو رئي�س بلدية با�ستو 
بكولومبيا امل�ساكل الثالث الرئي�سية للبلدية 
يف البطالة والف�ساد وانعدام االأمن. وبداأ يف 

حماولة 
ت�سجيع امل�ساركة والتعليم واالإنتاجية يف 

خلطوة جزءًا 
للت�سدي لها. وميكن اعتبار هذه ا

من عملية الالمركزية النا�سئة من د�ستور عام 
1991 الوطني، والذي مهد الطريق الإعادة 
توزيع ال�سرائب بني البلديات، واالنتخابات 

ال�سعبية لروؤ�ساء البلديات، والمركزية خدمات 
التعليم وال�سحة. اإ�سافة اإىل ذلك منت 

تدريجيًا ثقافة امل�ساركة يف املنطقة، وال�سيما 
يف املناطق الريفية، حيث اأ�سبح املجال 

مفتوحًا، كما جرى تقدمي م�ساندة لوج�ستية 
قوية من جانب رئي�س البلدية.

يف ت�سكيل الثقافة العامة
– اإحراز تقدم 

حملي للتخطيط القائم على 
– اإن�ساء وتر�سيخ نظام 

امل�ساركة وتعزيز تكوين راأ�س املال االجتماعي

– تعزيز قنوات االت�سال بني القطاعات االجتماعية 
املختلفة وبني تلك القطاعات واالإدارة البلدية

منوذج لالإدارة العامة قائم على م�ساركة 
– اعتماد 

املواطنني، واأ�سبقية امل�سالح العامة، واالأمانة، 
خلدمة، والكفاءة، والعدالة، واالإبداع

وا

– تعزيز تنمية البلدية وبناء املنطقة على اأ�سا�س 
جلماعي

جلهد ا
ا

جتديد وتعزيز قيادة املجتمع املحلي، واالإح�سا�س 
 –

جتاه البلدية، والتزام املواطنني بعملية التنمية 
بالهوية 

املحلية واالإقليمية

حمددة تبعها �سيا�سات منفذة حيث تولت االإدارة 
اتفاقات 

املحلية م�سوؤوليتها
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

جورجيا 

تقييم الدميقراطية 
من خالل برنامج 

حوار
2004–2001

حالة من اإ�سهام 
املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية 
والنتخابات

على مدى �سنوات عديدة، كان هناك �سعور 
ب�سرورة اإجراء تقييم للدميقراطية الوليدة 

يف البلد، حيث اإن التحديات التي تعوق 
حلياة ال�سيا�سية وتعزيز 

اإ�سراك املواطنني يف ا
م�ساركتهم يف عمليات االإ�سالح، والتغيريات 

املجتمعية، وت�سوية ال�سراعات، كانت ال تزال 
قائمة. ويف �سياق متيل فيه الدميقراطية اإىل 

خل�سخ�سة ال�ساملة، وانعدام 
االرتباط با

العدالة االجتماعية، و"االإ�سالحات املظهرية"، 
كان من ال�سروري اإ�سراك دوائر اأو�سع من 

حلركات 
جلماعات وا

ال�سكان – مبا يف ذلك ا
االجتماعية – يف اإجراء تقييم متعمق الأهمية 
حمليًا يف 

حتملها 
ين التي 

الدميقراطية واملعا
جورجيا يف مرحلة ما بعد ال�سيوعية، وم�سمون 

االإ�سالحات وتوجهاتها، واإقامة حوار حول 
ذلك.

– تعزيز الدميقراطية بتي�سري القيام بتاأمل وتفكري 
�سامل وجاد يف امل�سكالت ال�سيا�سية واالجتماعية 

واالقت�سادية بتحديد اأجندة اإ�سالحية دميقراطية 
حللول 

وبتوليد اأفكار واأفعال موجهة نحو ا
��� متكني �سكان الريف من التفاعل مع النخبة يف 

العا�سمة و زيادة اهتماماتهم

يف عملية التاأمل والتفكري 
– االإ�سهام بالتحفيز وامل�ساندة 

حلوار املتعلقة ببناء الدميقراطية يف جورجيا
وا

خمتلف امل�ساركني على 
– تعزيز وت�سجيع التوا�سل بني 

امل�ستوى الوطني
يف التعاون االإقليمي الالزم الإر�ساء دميقراطية 

– االإ�سهام 
م�ستقرة م�ستدامة يف املنطقة

جنليزية
جلورجية واالإ

– اإعداد 12 ورقة مناق�سة باللغتني ا
جنليزية 

جلورجية واالإ
– اإعداد اأجندة للمناق�سة با

والرو�سية

غرينادا 

م�سروع ا�ستعرا�ض 
الد�ستور

2003–2002

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

جلة امل�ساكل الدفينة 
حلوار ملعا

ُجرت املبادرة با
يف د�ستور اال�ستقالل لعام 1973 يف غرينادا. 

فرتكيز الد�ستور على اال�ستقالل، جعله غري 
حلكم 

مهياأ ب�سكل كاف للتعامل مع ق�سايا ا
والتنمية. ونظرًا للمطالب ال�سرورية بالتنمية 

االجتماعية واالقت�سادية، فقد كان يقا�سي 
من توترات حقيقية. كما ف�سل الد�ستور اأي�سًا 
جلة ق�سايا مثل 

يف توفري االآليات املنا�سبة ملعا
حترير التجارة، اأو 

النزعة االإقليمية، والعوملة، و
حلكم الر�سيد وامل�ساءلة العامة 

لتعزيز ا

والدميقراطية على م�ستوى القاعدة ال�سعبية. 
و�سعر املواطنون �سعورًا قويًا باال�ستبعاد من 
حلكم وعدم القدرة على امل�ساركة. 

عملية ا
ين تفتقر اىل 

وكانت منظمات املجتمع املد
اإمكانات التوا�سل ال�سبكي وقدرات االإ�سهام 

حلكم الدميقراطي يف البلد. 
املثمر يف عمليات ا

كما كانت هناك حاجة ما�سة اإىل بناء الوعي 
بالد�ستور يف هذه املنطقة الفرعية باأكملها.

حتقيق النظام الد�ستوري لغرينادا 
– درا�سة وفح�س و

لعام 1973، مع و�سع كافة القوانني، وال�سيا�سات، 
واالتفاقات واملمار�سات يف االعتبار

– تناول ال�سوؤال االأ�سا�سي "هل يتمتع د�ستور غرينادا 
حلا�سر وامل�ستقبل 

حتديات ا
باملرونة الكافية ملواجهة 

القريب؟"
– اإجراء م�ساورات ومداوالت "عادلة وبال خوف" 
– تنمية ثقافة جديدة لوعي املواطنني وم�ساركتهم 

املدنية الن�سطة يف الد�ساتري الوطنية
يف غرينادا

– تعزيز الدميقراطية 

– توزيع وثيقة تكون مبثابة اأداة تعليمية لتعريف املواطنني 
بوظيفة الد�ستور 

جلنة ا�ستعرا�س الد�ستور لت�سمل ع�سوًا ن�سائيًا 
– تو�سيع 

حتقيق اأهداف امل�سروع 
فيها، كاإبداء للمرونة وتاأكيدا على 
املتمثلة يف م�ساركة كافة االأطراف
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جورجيا 

تقييم الدميقراطية 
من خالل برنامج 

حوار
2004–2001

حالة من اإ�سهام 
املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية 
والنتخابات

على مدى �سنوات عديدة، كان هناك �سعور 
ب�سرورة اإجراء تقييم للدميقراطية الوليدة 

يف البلد، حيث اإن التحديات التي تعوق 
حلياة ال�سيا�سية وتعزيز 

اإ�سراك املواطنني يف ا
م�ساركتهم يف عمليات االإ�سالح، والتغيريات 

املجتمعية، وت�سوية ال�سراعات، كانت ال تزال 
قائمة. ويف �سياق متيل فيه الدميقراطية اإىل 

خل�سخ�سة ال�ساملة، وانعدام 
االرتباط با

العدالة االجتماعية، و"االإ�سالحات املظهرية"، 
كان من ال�سروري اإ�سراك دوائر اأو�سع من 

حلركات 
جلماعات وا

ال�سكان – مبا يف ذلك ا
االجتماعية – يف اإجراء تقييم متعمق الأهمية 
حمليًا يف 

حتملها 
ين التي 

الدميقراطية واملعا
جورجيا يف مرحلة ما بعد ال�سيوعية، وم�سمون 

االإ�سالحات وتوجهاتها، واإقامة حوار حول 
ذلك.

– تعزيز الدميقراطية بتي�سري القيام بتاأمل وتفكري 
�سامل وجاد يف امل�سكالت ال�سيا�سية واالجتماعية 

واالقت�سادية بتحديد اأجندة اإ�سالحية دميقراطية 
حللول 

وبتوليد اأفكار واأفعال موجهة نحو ا
��� متكني �سكان الريف من التفاعل مع النخبة يف 

العا�سمة و زيادة اهتماماتهم

يف عملية التاأمل والتفكري 
– االإ�سهام بالتحفيز وامل�ساندة 

حلوار املتعلقة ببناء الدميقراطية يف جورجيا
وا

خمتلف امل�ساركني على 
– تعزيز وت�سجيع التوا�سل بني 

امل�ستوى الوطني
يف التعاون االإقليمي الالزم الإر�ساء دميقراطية 

– االإ�سهام 
م�ستقرة م�ستدامة يف املنطقة

جنليزية
جلورجية واالإ

– اإعداد 12 ورقة مناق�سة باللغتني ا
جنليزية 

جلورجية واالإ
– اإعداد اأجندة للمناق�سة با

والرو�سية

غرينادا 

م�سروع ا�ستعرا�ض 
الد�ستور

2003–2002

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

جلة امل�ساكل الدفينة 
حلوار ملعا

ُجرت املبادرة با
يف د�ستور اال�ستقالل لعام 1973 يف غرينادا. 

فرتكيز الد�ستور على اال�ستقالل، جعله غري 
حلكم 

مهياأ ب�سكل كاف للتعامل مع ق�سايا ا
والتنمية. ونظرًا للمطالب ال�سرورية بالتنمية 

االجتماعية واالقت�سادية، فقد كان يقا�سي 
من توترات حقيقية. كما ف�سل الد�ستور اأي�سًا 
جلة ق�سايا مثل 

يف توفري االآليات املنا�سبة ملعا
حترير التجارة، اأو 

النزعة االإقليمية، والعوملة، و
حلكم الر�سيد وامل�ساءلة العامة 

لتعزيز ا

والدميقراطية على م�ستوى القاعدة ال�سعبية. 
و�سعر املواطنون �سعورًا قويًا باال�ستبعاد من 
حلكم وعدم القدرة على امل�ساركة. 

عملية ا
ين تفتقر اىل 

وكانت منظمات املجتمع املد
اإمكانات التوا�سل ال�سبكي وقدرات االإ�سهام 

حلكم الدميقراطي يف البلد. 
املثمر يف عمليات ا

كما كانت هناك حاجة ما�سة اإىل بناء الوعي 
بالد�ستور يف هذه املنطقة الفرعية باأكملها.

حتقيق النظام الد�ستوري لغرينادا 
– درا�سة وفح�س و

لعام 1973، مع و�سع كافة القوانني، وال�سيا�سات، 
واالتفاقات واملمار�سات يف االعتبار

– تناول ال�سوؤال االأ�سا�سي "هل يتمتع د�ستور غرينادا 
حلا�سر وامل�ستقبل 

حتديات ا
باملرونة الكافية ملواجهة 

القريب؟"
– اإجراء م�ساورات ومداوالت "عادلة وبال خوف" 
– تنمية ثقافة جديدة لوعي املواطنني وم�ساركتهم 

املدنية الن�سطة يف الد�ساتري الوطنية
يف غرينادا

– تعزيز الدميقراطية 

– توزيع وثيقة تكون مبثابة اأداة تعليمية لتعريف املواطنني 
بوظيفة الد�ستور 

جلنة ا�ستعرا�س الد�ستور لت�سمل ع�سوًا ن�سائيًا 
– تو�سيع 

حتقيق اأهداف امل�سروع 
فيها، كاإبداء للمرونة وتاأكيدا على 
املتمثلة يف م�ساركة كافة االأطراف
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

غواتيمال

م�سروع بناء 
املجتمعات التي 

حلروب 
مزقتها ا

1998–1995

حالة من اإ�سهام 
يل 

ف الدو
التحال

لبناء ال�سالم 
"اإنرتبي�ض" 

كانت غواتيماال خارجة للتو من حرب اأهلية 
دامت 36 عامًا وكانت ت�سع اللم�سات االأخرية 

على اتفاقات ال�سالم. وكانت هناك حاجة 
معرتف بها يف البلد للتغلب على مرياث 

تاريخها اال�ستبدادي والت�سادمي: اال�ستقطاب 
ال�سيا�سي واالجتماعي، واال�ستبعاد، وعدم 

الثقة يف املوؤ�س�سات العامة وحالة ال�سعف التي 
متر به الدولة غري القادرة على اال�سطالع 

بالتنمية ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية 
ال�سرورية.

– اإعادة بناء االأمانة واالحرتام واالأمن والتكافل والثقة 
لتحقيق امل�ساحلة الوطنية

– تعزيز القدرات املحلية لتي�سري التاأمل والتفكري والتحليل 
وحل امل�ساكل ب�سورة جماعية، واإدماج جميع القطاعات 

واالأقاليم يف اإعادة بناء املجتمع
– حتديد وحتليل القيم وامل�سالح امل�سرتكة، وم�ساكل البلد 

الرئي�سية 
– التو�سل اإىل توافق يف االآراء حول التو�سيات املتعلقة 

بال�سيا�سات التنفيذية الالزمة لتحقيق االنتعا�س االجتماعي 
واالقت�سادي وال�سيا�سي، من خالل م�ساركة وا�سعة النطاق 

ت�سفي ال�سرعية واال�ستدامة على ال�سيا�سات امل�ستقبلية
– اإيجاد م�ساحة للحوار وثقافة �سيا�سية م�ساملة و�ساملة 

للكافة
– االإ�سهام يف توطيد اتفاقات ال�سالم والدولة الدميقراطية

– مزيد من الفهم: فتح م�ساحة ال تت�سم بالت�سل�سل الهرمي 
حمايدة للحوار، من خالل دعوة املنظمات امل�ستبعدة عادًة 

من املناق�سات الدائرة حول الق�سايا العامة، للم�ساركة 
حتقيق مزيد من االأمانة 

فيها. وقد اأدت هذه العملية اإىل 
جلماعية واالحرتام بني 

والثقة والت�سامح والتكافل والهوية ا
القطاعات واالأقاليم، و�ساعدت على اإيجاد ثقافة دميقراطية.
يف االآراء حول التحديات التي تواجه 

– التو�سل اإىل توافق 
البلد مع تقدمي تو�سيات

غواتيمال

حوار للتنمية 
الدميقراطية

1998–1996

حالة من اإ�سهام 
املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية 
والنتخابات 

بدت القوى االجتماعية وال�سيا�سية املهمة 
وكاأنها تفقد االهتمام باالمتثال التفاقات 

ال�سالم املوقعة موؤخرًا. وكان التقدم املحرز 
يف توطيد عملية ال�سالم والدميقراطية بالبلد 

متوا�سعًا. فقد عانت البلد من دميقراطية 
�سعيفة متيزت بانخفا�س م�ستويات امل�ساركة 

ال�سيا�سية واالنتخابية والتمييز واال�ستبعاد 
جلن�س. اإن نافذة 

ب�سبب االأ�سل العرقي ونوع ا
الفر�سة والزخم التي فتحها توقيع اتفاقات 

ال�سالم كان ميكن اأن ت�سيع اإذا مل يوجه جهد 
جماعي هائل بالنيابة عن كافة الغواتيماليني 

نحو الوفاء بتلك االتفاقات.

– تنمية �سعور قوي مبلكية البلد لعملية ال�سالم 
وانخراط كافة القوى الفاعلة يف البلد يف جعل تنفيذ 

االتفاقات م�سروعًا م�سرتكًا للمجتمع
– قيا�س و�سع اتفاقات ال�سالم والنظام الدميقراطي 

الالزم لتنفيذها
يف االآراء حول االأولويات 

– اإيجاد توافق وا�سع النطاق 
واملقرتحات، وذلك بهدف ت�سميم اأجندة عامة وجيزة 

تت�سم باملتانة يف نهاية املطاف
رّة زخم اتفاقات ال�سالم  حلفاظ على ا�ستمراري

– ا
وتوطيد ال�سالم وتعزيز الدميقراطية

جلهات الفاعلة 
حتقيق املزيد من التفاهم والثقة بني ا

 –
املعنية

يف املجتمع الغواتيمايل
– اإيجاد حيز للحوار 

—
يف غواتيماال: مهمة ل�سعب باأكمله"

– "الدميقراطية 
�س الو�سع وحدد االأولويات وقدم م�سودة اأجندة 

تقرير �سخرّ
وجيزة ت�ستند اإىل اتفاقات ال�سالم. 

حلوار يف 
خلا�سة مبوا�سلة ا

ويعد م�سدرًا للتحليل واالأفكار ا
غواتيماال 

غواتيمال

ميزا دو كوبان: 
مائدة تفاو�ض 

م�ستديرة عن ال�سراع 
حول الأرا�سي يف األتا 

فرياباز
1997

حالة من اإ�سهام 
منظمة الدول 

الأمريكية

ا�ستهرت مقاطعة األتا فرياباز الغواتيمالية 
بارتفاع م�ستويات العنف حول االأرا�سي. وعادة 
جمتمعات 

ما تن�سب تلك ال�سراعات فيما بني 
ال�سكان االأ�سليني، اإال اأن النزاعات بني هوؤالء 

خلا�سني قد ا�ستعرت 
وبني مالك االأرا�سي ا

جمتمعات املايا الفقرية 
كذلك. فكثريًا ما تقوم 

باحتالل االأرا�سي لزرع املحا�سيل من اأجل 
اإطعام اأ�سرهم اأو ملجرد جني املحا�سيل 

الزراعية. ويتكلف مالك االأرا�سي تكلفة كبرية 
لطرد هوؤالء "الغزاة"، وغالبًا ما ينتهي االأمر 
باأعمال عنف وخ�سائر يف االأرواح. عالوة على 

ذلك، فلي�س من غري املاألوف اأن يعاد "احتالل" 
االأرا�سي مرة اأخرى بعد ذلك بوقت ق�سري، 

جلماعات اأو من غريها. 
�سواء من قبل نف�س ا

وكثريًا ما تخلف تلك امل�سادمات خ�سائر كبرية 
جلانبني، وال�سيما عندما ترتك املحا�سيل 

على ا
دون ح�ساد. 

– تلبية احتياجات املجتمع عن طريق م�ساعدة 
االأ�سخا�س للتعامل مع م�سائل ملكية االأرا�سي 

والنزاعات التي تدور حولها
حلكم عن طريق م�ساعدة املوؤ�س�سات 

– تعزيز ا
حلكومية على العمل على نحو اأكرث كفاءة

ا
منوذجًا الأداة لت�سوية 

حلوار 
– جعل ا�ستخدام ا

ال�سراعات

تفاهمات عامة، واأحيانًا، اتفاقات غري ملزمة، على �سبيل 
املثال:

– ت�سوية "غزو االأرا�سي" بوا�سطة اتفاق ي�سمح مبقت�ساه 
اأ�سحاب االأرا�سي للمزارعني الذين زرعوا املحا�سيل 
يف االأرا�سي التي ال ميلكونها بح�ساد هذه املحا�سيل 

مما كان 
—جزء 

واالن�سراف يف �سالم، وتقدمي االأموال
—

�سيدفع كاأتعاب قانونية يف حالة اللجوء اإىل املحكمة
مل�ساعدتهم على اال�ستقرار يف مكان اآخر 

– اتفاق مالك االأرا�سي على دفع االأجور املتاأخرة 
للمزارعني اأر�سًا بدال من النقود

جمموعة م�سروع "امل�ساركة والدميقراطية" 
– ما زالت 

جمموعة وطنية متعددة 
تعمل من تلقاء نف�سها، وهي 

جمل�سها املحلي، وقد اأذن 
القطاعات والتخ�س�سات، لها 

لها مبتابعة التو�سيات الواردة يف تقرير "الدميقراطية يف 
غواتيماال" 
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غواتيمال

م�سروع بناء 
املجتمعات التي 

حلروب 
مزقتها ا

1998–1995

حالة من اإ�سهام 
يل 

ف الدو
التحال

لبناء ال�سالم 
"اإنرتبي�ض" 

كانت غواتيماال خارجة للتو من حرب اأهلية 
دامت 36 عامًا وكانت ت�سع اللم�سات االأخرية 

على اتفاقات ال�سالم. وكانت هناك حاجة 
معرتف بها يف البلد للتغلب على مرياث 

تاريخها اال�ستبدادي والت�سادمي: اال�ستقطاب 
ال�سيا�سي واالجتماعي، واال�ستبعاد، وعدم 

الثقة يف املوؤ�س�سات العامة وحالة ال�سعف التي 
متر به الدولة غري القادرة على اال�سطالع 

بالتنمية ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية 
ال�سرورية.

– اإعادة بناء االأمانة واالحرتام واالأمن والتكافل والثقة 
لتحقيق امل�ساحلة الوطنية

– تعزيز القدرات املحلية لتي�سري التاأمل والتفكري والتحليل 
وحل امل�ساكل ب�سورة جماعية، واإدماج جميع القطاعات 

واالأقاليم يف اإعادة بناء املجتمع
– حتديد وحتليل القيم وامل�سالح امل�سرتكة، وم�ساكل البلد 

الرئي�سية 
– التو�سل اإىل توافق يف االآراء حول التو�سيات املتعلقة 

بال�سيا�سات التنفيذية الالزمة لتحقيق االنتعا�س االجتماعي 
واالقت�سادي وال�سيا�سي، من خالل م�ساركة وا�سعة النطاق 

ت�سفي ال�سرعية واال�ستدامة على ال�سيا�سات امل�ستقبلية
– اإيجاد م�ساحة للحوار وثقافة �سيا�سية م�ساملة و�ساملة 

للكافة
– االإ�سهام يف توطيد اتفاقات ال�سالم والدولة الدميقراطية

– مزيد من الفهم: فتح م�ساحة ال تت�سم بالت�سل�سل الهرمي 
حمايدة للحوار، من خالل دعوة املنظمات امل�ستبعدة عادًة 

من املناق�سات الدائرة حول الق�سايا العامة، للم�ساركة 
حتقيق مزيد من االأمانة 

فيها. وقد اأدت هذه العملية اإىل 
جلماعية واالحرتام بني 

والثقة والت�سامح والتكافل والهوية ا
القطاعات واالأقاليم، و�ساعدت على اإيجاد ثقافة دميقراطية.
يف االآراء حول التحديات التي تواجه 

– التو�سل اإىل توافق 
البلد مع تقدمي تو�سيات

غواتيمال

حوار للتنمية 
الدميقراطية

1998–1996

حالة من اإ�سهام 
املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية 
والنتخابات 

بدت القوى االجتماعية وال�سيا�سية املهمة 
وكاأنها تفقد االهتمام باالمتثال التفاقات 

ال�سالم املوقعة موؤخرًا. وكان التقدم املحرز 
يف توطيد عملية ال�سالم والدميقراطية بالبلد 

متوا�سعًا. فقد عانت البلد من دميقراطية 
�سعيفة متيزت بانخفا�س م�ستويات امل�ساركة 

ال�سيا�سية واالنتخابية والتمييز واال�ستبعاد 
جلن�س. اإن نافذة 

ب�سبب االأ�سل العرقي ونوع ا
الفر�سة والزخم التي فتحها توقيع اتفاقات 

ال�سالم كان ميكن اأن ت�سيع اإذا مل يوجه جهد 
جماعي هائل بالنيابة عن كافة الغواتيماليني 

نحو الوفاء بتلك االتفاقات.

– تنمية �سعور قوي مبلكية البلد لعملية ال�سالم 
وانخراط كافة القوى الفاعلة يف البلد يف جعل تنفيذ 

االتفاقات م�سروعًا م�سرتكًا للمجتمع
– قيا�س و�سع اتفاقات ال�سالم والنظام الدميقراطي 

الالزم لتنفيذها
يف االآراء حول االأولويات 

– اإيجاد توافق وا�سع النطاق 
واملقرتحات، وذلك بهدف ت�سميم اأجندة عامة وجيزة 

تت�سم باملتانة يف نهاية املطاف
رّة زخم اتفاقات ال�سالم  حلفاظ على ا�ستمراري

– ا
وتوطيد ال�سالم وتعزيز الدميقراطية

جلهات الفاعلة 
حتقيق املزيد من التفاهم والثقة بني ا

 –
املعنية

يف املجتمع الغواتيمايل
– اإيجاد حيز للحوار 

—
يف غواتيماال: مهمة ل�سعب باأكمله"

– "الدميقراطية 
�س الو�سع وحدد االأولويات وقدم م�سودة اأجندة 

تقرير �سخرّ
وجيزة ت�ستند اإىل اتفاقات ال�سالم. 

حلوار يف 
خلا�سة مبوا�سلة ا

ويعد م�سدرًا للتحليل واالأفكار ا
غواتيماال 

غواتيمال

ميزا دو كوبان: 
مائدة تفاو�ض 

م�ستديرة عن ال�سراع 
حول الأرا�سي يف األتا 

فرياباز
1997

حالة من اإ�سهام 
منظمة الدول 

الأمريكية

ا�ستهرت مقاطعة األتا فرياباز الغواتيمالية 
بارتفاع م�ستويات العنف حول االأرا�سي. وعادة 
جمتمعات 

ما تن�سب تلك ال�سراعات فيما بني 
ال�سكان االأ�سليني، اإال اأن النزاعات بني هوؤالء 

خلا�سني قد ا�ستعرت 
وبني مالك االأرا�سي ا

جمتمعات املايا الفقرية 
كذلك. فكثريًا ما تقوم 

باحتالل االأرا�سي لزرع املحا�سيل من اأجل 
اإطعام اأ�سرهم اأو ملجرد جني املحا�سيل 

الزراعية. ويتكلف مالك االأرا�سي تكلفة كبرية 
لطرد هوؤالء "الغزاة"، وغالبًا ما ينتهي االأمر 
باأعمال عنف وخ�سائر يف االأرواح. عالوة على 

ذلك، فلي�س من غري املاألوف اأن يعاد "احتالل" 
االأرا�سي مرة اأخرى بعد ذلك بوقت ق�سري، 

جلماعات اأو من غريها. 
�سواء من قبل نف�س ا

وكثريًا ما تخلف تلك امل�سادمات خ�سائر كبرية 
جلانبني، وال�سيما عندما ترتك املحا�سيل 

على ا
دون ح�ساد. 

– تلبية احتياجات املجتمع عن طريق م�ساعدة 
االأ�سخا�س للتعامل مع م�سائل ملكية االأرا�سي 

والنزاعات التي تدور حولها
حلكم عن طريق م�ساعدة املوؤ�س�سات 

– تعزيز ا
حلكومية على العمل على نحو اأكرث كفاءة

ا
منوذجًا الأداة لت�سوية 

حلوار 
– جعل ا�ستخدام ا

ال�سراعات

تفاهمات عامة، واأحيانًا، اتفاقات غري ملزمة، على �سبيل 
املثال:

– ت�سوية "غزو االأرا�سي" بوا�سطة اتفاق ي�سمح مبقت�ساه 
اأ�سحاب االأرا�سي للمزارعني الذين زرعوا املحا�سيل 
يف االأرا�سي التي ال ميلكونها بح�ساد هذه املحا�سيل 

مما كان 
—جزء 

واالن�سراف يف �سالم، وتقدمي االأموال
—

�سيدفع كاأتعاب قانونية يف حالة اللجوء اإىل املحكمة
مل�ساعدتهم على اال�ستقرار يف مكان اآخر 

– اتفاق مالك االأرا�سي على دفع االأجور املتاأخرة 
للمزارعني اأر�سًا بدال من النقود

جمموعة م�سروع "امل�ساركة والدميقراطية" 
– ما زالت 

جمموعة وطنية متعددة 
تعمل من تلقاء نف�سها، وهي 

جمل�سها املحلي، وقد اأذن 
القطاعات والتخ�س�سات، لها 

لها مبتابعة التو�سيات الواردة يف تقرير "الدميقراطية يف 
غواتيماال" 



198 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

غواتيمال

نحو �سيا�سة اأمنية من 
اأجل الدميقراطية

2002–1999

حالة من اإ�سهام 
يل 

ف الدو
التحال

لبناء ال�سالم 
"اإنرتبي�ض"

ولد هذا امل�سروع من رحم �سراع. فقد 
حالت امل�ستويات املرتفعة من اال�ستقطاب 

حتقيق االإ�سالح 
ال�سيا�سي واالجتماعي دون 

ال�سروري يف قطاع االأمن والذي اأن�سئ وفقًا 
الحتياجات حكومة قمعية، وا�ستبدادية، 

ومكافحة للمتمردين. وطوال القرن، كانت 
جلهات الفاعلة 

القوات امل�سلحة اأحد ا
ال�سيا�سية االأ�سا�سية؛ تتدخل با�ستمرار يف 
ال�سيا�سة، ومتار�س اأحيانًا �سلطة �سيا�سية 

مبا�سرة. وقد حددت اتفاقات ال�سالم لعام 
1996 التحوالت االأ�سا�سية الالزمة للبدء يف 

مواءمة تلك املوؤ�س�سات مع احتياجات ال�سياق 
جلديد. ولكن حتى 

ال�سلمي والدميقراطي ا
1999، كان م�ستوى تنفيذ االتفاقات منخف�سًا 
للغاية، وكان �سكليًا اأكرث منه مو�سوعيًا نظرًا 

جلي�س وال�سعف 
للمقاومة املوؤ�س�سية من جانب ا

ين.
جلانب املد

املفاهيمي وال�سيا�سي على ا

– ح�سد االإرادة ال�سيا�سية لل�سلطات الإجراء االإ�سالح 
الالزم، وت�سجيع اأدراك مفهوم امل�سكلة للم�سكلة واإعداد 

جمال ال�سيا�سات، وت�سجيع 
مقرتحات ملمو�سة يف 

ين يف �سياغة مثل تلك 
رّالة للمجتمع املد امل�ساركة الفع

ال�سيا�سات
جلة امل�ساكل التالية: ا�ستمرار انعدام الثقة 

– معا
جلي�س؛ و�سعف موؤ�س�سات 

بني القطاعات وداخل ا
ين عن و�سع ت�سور للم�سكلة ب�سبب قلة 

املجتمع املد
التدريب واملعلومات؛ و�سعف القيادة ال�سيا�سية املدنية 
عن ت�سميم ال�سيا�سات الالزمة الإ�سالح قطاع االأمن 

والتفاو�س ب�ساأنها وتنفيذها
حمددة تتعلق 

يف �ستة موا�سيع 
– التحقيق 

بال�سيا�سة االأمنية �سمن اإطار دميقراطي: االإطار 
املفاهيمي )الت�سوري( لالأمن الدميقراطي؛ وت�سور 

جلي�س يف املجتمع 
اأمني واأجندة اأمنية؛ ووظيفة ا

الدميقراطي؛ والعقيدة الع�سكرية؛ وجهاز اال�ستخبارات؛ 
واال�ستخبارات املدنية

– بناء الثقة واالعرتاف املتبادل الذي ي�سمو فوق التحيزات 
امل�سبقة

يف 
جلهود وبناء التحالفات وتوافق 

يف ا
– اإيجاد ت�سافر 

االآراء بني القطاعات
حتليلي جديدين 

يف و�سع خط اأ�سا�س ت�سوري و
– االإ�سهام 

ل�سياغة ال�سيا�سات االأمنية
جمموعة من املدنيني وال�سباط الع�سكريني 

– اإعداد 
املوؤهلني ملواجهة م�ساكل املجتمع ذات ال�سلة باالأمن

– اتفاق فرق العمل على اأربعة مقرتحات: مفاهيم اأ�سا�سية 
واإدراك للق�سايا املعلقة يف م�ساألة االأمن؛ واإ�سالح النظام 
االأمني؛ واإ�سالح جهاز اال�ستخبارات؛ واإعادة تعريف دور 

جلي�س
ا

غواتيمال

حلوار بني 
طاولت ا

القطاعات
 2003–2002

م�ستمرة

حالة من اإ�سهام 
منظمة الدول 

الأمريكية

حلوار ملطالب عامة بالت�سدي لعودة 
ا�ستجاب ا

اال�ستقطاب وانعدام الثقة واملواجهات وانعدام 
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي يف اأعقاب 

توقيع اأتفاقات ال�سالم التي و�سعت حدا للحرب 
االهلية يف غواتيماال. كما ات�سم ال�سياق اأي�سًا 

بانت�سار وا�سع لت�سورات �سلبية عن مدى قابلية 
االعتماد على املوؤ�س�سات ال�سيا�سية االأ�سا�سية، 

ين، 
واالأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املد

وفعاليتها، و�سرعيتها، وعن قدراتها على الوفاء 
باتفاقات ال�سالم.

حلة 
– اإن�ساء عملية وا�سعة النطاق ومفتوحة للم�سا

خمتلف القطاعات االجتماعية، 
حلوار بني الدولة و

وا
حلوار والت�سامح وتوافق االآراء 

وغر�س ثقافة ا
والتخطيط

يف خلق 
– اإيجاد ظروف من الثقة املتبادلة للم�ساعدة 

جلهود الرامية 
مناخ منا�سب للحكم الر�سيد، وتعزيز ا

اإىل الوفاء باالتفاقات
يف الروؤى من اأجل و�سع اأجندة 

– اإجراء تبادل مثمر 
لكل مو�سوع من املوا�سيع

– التو�سل اإىل اتفاقات مو�سوعية، وملزمة، اإن اأمكن، 
حتديد 

حلوار؛ و
للم�ساكل املتعلقة مبوا�سيع لطاوالت ا

جلهات الفاعلة 
االإجراءات التي يجب على الدولة وا

امل�ساركة اتخاذها

—ثقافة ال�سالم 
حلوار بني القطاعات

– طاولة ا
حلة: املوافقة على "اإعالن املبادئ والقيم 

وامل�سا
االجتماعية يف ثقافة ال�سالم" ليكون مبثابة اأ�سا�س لتنمية 

بعدتعاي�س جديد ودميقراطي يف اإطار ثقافة ال�سالم؛ مل ين�سر 
– تقدمي تقارير التقدم املحرز لكل طاولة اإىل املجموعة 

اال�ست�سارية يف اأيار/مايو 2003



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 199

غواتيمال

نحو �سيا�سة اأمنية من 
اأجل الدميقراطية

2002–1999

حالة من اإ�سهام 
يل 

ف الدو
التحال

لبناء ال�سالم 
"اإنرتبي�ض"

ولد هذا امل�سروع من رحم �سراع. فقد 
حالت امل�ستويات املرتفعة من اال�ستقطاب 

حتقيق االإ�سالح 
ال�سيا�سي واالجتماعي دون 

ال�سروري يف قطاع االأمن والذي اأن�سئ وفقًا 
الحتياجات حكومة قمعية، وا�ستبدادية، 

ومكافحة للمتمردين. وطوال القرن، كانت 
جلهات الفاعلة 

القوات امل�سلحة اأحد ا
ال�سيا�سية االأ�سا�سية؛ تتدخل با�ستمرار يف 
ال�سيا�سة، ومتار�س اأحيانًا �سلطة �سيا�سية 

مبا�سرة. وقد حددت اتفاقات ال�سالم لعام 
1996 التحوالت االأ�سا�سية الالزمة للبدء يف 

مواءمة تلك املوؤ�س�سات مع احتياجات ال�سياق 
جلديد. ولكن حتى 

ال�سلمي والدميقراطي ا
1999، كان م�ستوى تنفيذ االتفاقات منخف�سًا 
للغاية، وكان �سكليًا اأكرث منه مو�سوعيًا نظرًا 

جلي�س وال�سعف 
للمقاومة املوؤ�س�سية من جانب ا

ين.
جلانب املد

املفاهيمي وال�سيا�سي على ا

– ح�سد االإرادة ال�سيا�سية لل�سلطات الإجراء االإ�سالح 
الالزم، وت�سجيع اأدراك مفهوم امل�سكلة للم�سكلة واإعداد 

جمال ال�سيا�سات، وت�سجيع 
مقرتحات ملمو�سة يف 

ين يف �سياغة مثل تلك 
رّالة للمجتمع املد امل�ساركة الفع

ال�سيا�سات
جلة امل�ساكل التالية: ا�ستمرار انعدام الثقة 

– معا
جلي�س؛ و�سعف موؤ�س�سات 

بني القطاعات وداخل ا
ين عن و�سع ت�سور للم�سكلة ب�سبب قلة 

املجتمع املد
التدريب واملعلومات؛ و�سعف القيادة ال�سيا�سية املدنية 
عن ت�سميم ال�سيا�سات الالزمة الإ�سالح قطاع االأمن 

والتفاو�س ب�ساأنها وتنفيذها
حمددة تتعلق 

يف �ستة موا�سيع 
– التحقيق 

بال�سيا�سة االأمنية �سمن اإطار دميقراطي: االإطار 
املفاهيمي )الت�سوري( لالأمن الدميقراطي؛ وت�سور 

جلي�س يف املجتمع 
اأمني واأجندة اأمنية؛ ووظيفة ا

الدميقراطي؛ والعقيدة الع�سكرية؛ وجهاز اال�ستخبارات؛ 
واال�ستخبارات املدنية

– بناء الثقة واالعرتاف املتبادل الذي ي�سمو فوق التحيزات 
امل�سبقة

يف 
جلهود وبناء التحالفات وتوافق 

يف ا
– اإيجاد ت�سافر 

االآراء بني القطاعات
حتليلي جديدين 

يف و�سع خط اأ�سا�س ت�سوري و
– االإ�سهام 

ل�سياغة ال�سيا�سات االأمنية
جمموعة من املدنيني وال�سباط الع�سكريني 

– اإعداد 
املوؤهلني ملواجهة م�ساكل املجتمع ذات ال�سلة باالأمن

– اتفاق فرق العمل على اأربعة مقرتحات: مفاهيم اأ�سا�سية 
واإدراك للق�سايا املعلقة يف م�ساألة االأمن؛ واإ�سالح النظام 
االأمني؛ واإ�سالح جهاز اال�ستخبارات؛ واإعادة تعريف دور 

جلي�س
ا

غواتيمال

حلوار بني 
طاولت ا

القطاعات
 2003–2002

م�ستمرة

حالة من اإ�سهام 
منظمة الدول 

الأمريكية

حلوار ملطالب عامة بالت�سدي لعودة 
ا�ستجاب ا

اال�ستقطاب وانعدام الثقة واملواجهات وانعدام 
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي يف اأعقاب 

توقيع اأتفاقات ال�سالم التي و�سعت حدا للحرب 
االهلية يف غواتيماال. كما ات�سم ال�سياق اأي�سًا 

بانت�سار وا�سع لت�سورات �سلبية عن مدى قابلية 
االعتماد على املوؤ�س�سات ال�سيا�سية االأ�سا�سية، 

ين، 
واالأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املد

وفعاليتها، و�سرعيتها، وعن قدراتها على الوفاء 
باتفاقات ال�سالم.

حلة 
– اإن�ساء عملية وا�سعة النطاق ومفتوحة للم�سا

خمتلف القطاعات االجتماعية، 
حلوار بني الدولة و

وا
حلوار والت�سامح وتوافق االآراء 

وغر�س ثقافة ا
والتخطيط

يف خلق 
– اإيجاد ظروف من الثقة املتبادلة للم�ساعدة 

جلهود الرامية 
مناخ منا�سب للحكم الر�سيد، وتعزيز ا

اإىل الوفاء باالتفاقات
يف الروؤى من اأجل و�سع اأجندة 

– اإجراء تبادل مثمر 
لكل مو�سوع من املوا�سيع

– التو�سل اإىل اتفاقات مو�سوعية، وملزمة، اإن اأمكن، 
حتديد 

حلوار؛ و
للم�ساكل املتعلقة مبوا�سيع لطاوالت ا

جلهات الفاعلة 
االإجراءات التي يجب على الدولة وا

امل�ساركة اتخاذها

—ثقافة ال�سالم 
حلوار بني القطاعات

– طاولة ا
حلة: املوافقة على "اإعالن املبادئ والقيم 

وامل�سا
االجتماعية يف ثقافة ال�سالم" ليكون مبثابة اأ�سا�س لتنمية 

بعدتعاي�س جديد ودميقراطي يف اإطار ثقافة ال�سالم؛ مل ين�سر 
– تقدمي تقارير التقدم املحرز لكل طاولة اإىل املجموعة 
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

غواتيمال

حلوار متعدد 
برامج ا

الأحزاب
2003–2002

حالة من اإ�سهام 
املعهد الهولندي 

للدميقراطية 
متعددة الأحزاب 

مم 
وبرنامج الأ

املتحدة الإمنائي

حلاجة 
حلوار اإىل م�سكلة معروفة – ا

ا�ستجاب ا
اإىل تعزيز نظام االأحزاب ال�سيا�سية يف 

غواتيماال، مبا يتما�سى مع اتفاقات ال�سالم، 
واإىل التغلب على حالة التجزوؤ وانعدام الثقة 

القائمة يف البالد.

– الت�سجيع على تعزيز االأحزاب ال�سيا�سية بهدف بناء 
موؤ�س�سات �سيا�سية دميقراطية متينة ومتما�سكة

يف و�سع اأجندة وطنية 
– م�ساندة االأحزاب ال�سيا�سية 

حتدد امل�ساكل الرئي�سية للبلد وم�سارات 
م�سرتكة 

حللها، اأخذًة يف االعتبار االأ�سا�س 
العمل الرئي�سية 

مم 
الذي توفره اتفاقات ال�سالم وتقرير برنامج االأ

املتحدة االإمنائي للتنمية الب�سرية
يف اإعداد برامج انتخابية و�سياغة خطط 

– امل�ساعدة 
حكومية واأجندات �سيا�سية للمعار�سة

حلالية ا�ستنادًا 
– فهم عميق وم�سرتك لظروف غواتيماال ا

حتديدهم للم�ساكل ال�سيا�سية 
اإىل مناق�سة املندوبني و

الرئي�سية للبلد وكيفية حلها
– اإن�ساء �سبكات االت�ساالت بني االأ�سخا�س تقوم على الثقة 

حلوارات ال�سيا�سية خارج 
واالحرتام والت�سامح، وت�سمح با

�سياق البنامج
– اإن�ساء �سبكات ات�ساالت بني االأحزاب كان من �ساأنها 
حتالفات وائتالفات بني االأحزاب، 

فتح الفر�س اأمام اإقامة 
واأن�سطة م�سرتكة 

– اإثراء �سخ�سية امل�ساركني من خالل اإجراءاتهم التدخلية
– اأجندة وطنية م�سرتكة:

حلد االدنى من االتفاقات لتحويل م�ستقبل 
جمموعة من ا

غواتيماال.
جلة امل�سائل ال�سيا�سية واالقت�سادية، وعملية ال�سالم، 

 معا
والق�سايا االجتماعية البيئية، مع االأخذ يف االعتبار املوا�سيع 

املت�سعبة )العالقات بني املجموعات العرقية املختلفة، 
جلن�سني، واالأخالقيات(. كما حددت اأي�سًا 

وامل�ساواة بني ا
�سل�سلة من املوا�سيع املطروحة للنقا�س م�ستقبال. ت�سكل روؤية 

جتاهها من جانب 
طويلة االأجل للبالد والتزام طويل االأمد 

امل�ساركني 
حتديد امل�سار االأ�سا�سي لتحقيق التنمية الوطنية 

 –
غيانا

اإ�سرتاتيجية التنمية 
الوطنية 

1995 وما زالت 
م�ستمرة

حالة من اإ�سهام مركز 
كارتر

حلا�سمة املتمثلة 
الق�سية الوطنية ذات االأهمية ا

يف و�سع اإ�سرتاتيجية تنمية ظلت معلقة يف 
ظل ت�ساعد االنق�سام املتزايد بني القوتني 
ال�سيا�سيتني الرئي�سيتني بالبلد والطوائف 

العرقية املتناظرة. حيث كانت الطائفة 

الغيانية ذات االأ�سل الهندي كانت تدعم 
حلاكم وتتمتع مبيزة عددية على 

حلزب ا
ا

الطائفة الغيانية من اأ�سل اأفريقي، وكانت 
الطائفة الغيانية من اأ�سل اأفريقي تدعم 

حلزب املعار�س الرئي�سي. وتفاقمت 
ا

االنق�سامات ال�سيا�سية بفعل التجزئة 
االقت�سادية: يرتبط ال�سكان الغيانيون 

املنحدرون من اأ�سل هندي ب�سفة عامة 
بالزراعة واالقت�ساد الريفي؛ ويعي�س املواطنون 

الغينيون املنحدرون من اأ�سل اأفريقي يف 
خلدمة 

حل�سرية ويهيمنون على قطاع ا
املناطق ا

العامة. وقد ثبت اأن التالعب مب�ساألة االأ�سل 
العرقي وال�سيا�سة يف ظل نظام انتخابي يح�سل 

فيه الفائز على كل �سيء ال يحقق اال�ستقرار 
حلال ويخلف لدى كلتا الطائفتني 

بطبيعة ا
م�ساعر من عدم االأمان. فقد �سككت املعار�سة 
مما األقى بالبلد يف 

يف نتائج انتخابات 1997، 
فرتة طويلة من التوترات ال�سيا�سية والغمو�س 

على مدى غالبية عام 1998. وقد تدهورت 
حلاكم 

حلزب ا
العالقات ال�سيا�سية بني ا

مما اأدى 
واملعار�سة بعد انتخابات عام 2001، 

اإىل مقاطعة املعار�سة للبملان ملدة 13 �سهرًا.

متكن غيانا 
– اإعداد اإ�سرتاتيجية للتنمية الوطنية 

من تاأمني تدفق امل�ساعدات وتعزيز مبرات ا�ستخدام 
ُنُهج ال�سيا�سات املف�سلة لديها اأمام املجتمع الدويل 

حلكومة( 
 )ا

حتقيق مزيد من الت�ساور وامل�ساركة مع اأ�سحاب 
 –

امل�سلحة يف عمليات اتخاذ القرار يف �سوء العقود 
جلديدة 

املا�سية من الدكتاتورية، واملتطلبات ا
للدميقراطية والتجارب املريرة للتعديل الهيكلي 

حلكومة(
)ا

حلكومة على اإ�سراك 
– العمل على زيادة ا�ستعداد ا

ين واملعار�سة يف حكم البلد 
وا�ستيعاب املجتمع املد

ين واملعار�سة(
)املجتمع املد

يف 
حلكم 

– و�سع روؤية م�سرتكة وحلول ملع�سالت ا
غيانا )كافة االأطراف يف غيانا(

– العمل على زيادة ملكية البلد ال�سرتاتيجيات 
حلكم 

ين يف ا
التنمية وزيادة م�ساركة املجتمع املد

و�سنع ال�سيا�سات، وتي�سري التعاون الدويل وال�سراكة 
الدولية الفعالني )مركز كارتر(

يف 
حلكومية 

حلكومة للجهات الفاعلة غري ا
– اإ�سراك ا

عملية طويلة االأجل لو�سع ال�سيا�سات للمرة االأوىل

– متتعت اإ�سرتاتيجية التنمية الوطنية 
مب�ساندة وا�سعة النطاق، مع اعتبارها اإحدى وثائق املجتمع 

ين الغيانية – اأول �سيا�سة اإمنائية يعدها الغيانيون 
املد

ح�سريًا، مب�ساعدة من م�ست�سارين وخباء خارجيني
يف 

– �ساعدت اإ�سرتاتيجية تنمية وطنية م�ستندة اإىل توافق 
االآراء يف تعزيز عالقات غيانا باملوؤ�س�سات املالية الدولية
يف 

ين ورفع قدراته على التاأثري 
– توطيد املجتمع املد

ال�سيا�سات، وبالتايل تعزيز املوؤ�س�سات الدميقراطية يف 
غيانا

– مثال واعد لكيفية لعب الزعماء املدنيني على م�ستوى 
ين لدور موؤثر ومعتدل 

الطيف االجتماعي وال�سيا�سي الغيا
يف املواقف ال�سيا�سية التي ميكن اأن تت�سبب يف االنق�سام
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غواتيمال

حلوار متعدد 
برامج ا

الأحزاب
2003–2002

حالة من اإ�سهام 
املعهد الهولندي 

للدميقراطية 
متعددة الأحزاب 

مم 
وبرنامج الأ

املتحدة الإمنائي

حلاجة 
حلوار اإىل م�سكلة معروفة – ا

ا�ستجاب ا
اإىل تعزيز نظام االأحزاب ال�سيا�سية يف 

غواتيماال، مبا يتما�سى مع اتفاقات ال�سالم، 
واإىل التغلب على حالة التجزوؤ وانعدام الثقة 

القائمة يف البالد.

– الت�سجيع على تعزيز االأحزاب ال�سيا�سية بهدف بناء 
موؤ�س�سات �سيا�سية دميقراطية متينة ومتما�سكة

يف و�سع اأجندة وطنية 
– م�ساندة االأحزاب ال�سيا�سية 

حتدد امل�ساكل الرئي�سية للبلد وم�سارات 
م�سرتكة 

حللها، اأخذًة يف االعتبار االأ�سا�س 
العمل الرئي�سية 

مم 
الذي توفره اتفاقات ال�سالم وتقرير برنامج االأ

املتحدة االإمنائي للتنمية الب�سرية
يف اإعداد برامج انتخابية و�سياغة خطط 

– امل�ساعدة 
حكومية واأجندات �سيا�سية للمعار�سة

حلالية ا�ستنادًا 
– فهم عميق وم�سرتك لظروف غواتيماال ا

حتديدهم للم�ساكل ال�سيا�سية 
اإىل مناق�سة املندوبني و

الرئي�سية للبلد وكيفية حلها
– اإن�ساء �سبكات االت�ساالت بني االأ�سخا�س تقوم على الثقة 

حلوارات ال�سيا�سية خارج 
واالحرتام والت�سامح، وت�سمح با

�سياق البنامج
– اإن�ساء �سبكات ات�ساالت بني االأحزاب كان من �ساأنها 
حتالفات وائتالفات بني االأحزاب، 

فتح الفر�س اأمام اإقامة 
واأن�سطة م�سرتكة 

– اإثراء �سخ�سية امل�ساركني من خالل اإجراءاتهم التدخلية
– اأجندة وطنية م�سرتكة:

حلد االدنى من االتفاقات لتحويل م�ستقبل 
جمموعة من ا

غواتيماال.
جلة امل�سائل ال�سيا�سية واالقت�سادية، وعملية ال�سالم، 

 معا
والق�سايا االجتماعية البيئية، مع االأخذ يف االعتبار املوا�سيع 

املت�سعبة )العالقات بني املجموعات العرقية املختلفة، 
جلن�سني، واالأخالقيات(. كما حددت اأي�سًا 

وامل�ساواة بني ا
�سل�سلة من املوا�سيع املطروحة للنقا�س م�ستقبال. ت�سكل روؤية 

جتاهها من جانب 
طويلة االأجل للبالد والتزام طويل االأمد 

امل�ساركني 
حتديد امل�سار االأ�سا�سي لتحقيق التنمية الوطنية 

 –
غيانا

اإ�سرتاتيجية التنمية 
الوطنية 

1995 وما زالت 
م�ستمرة

حالة من اإ�سهام مركز 
كارتر

حلا�سمة املتمثلة 
الق�سية الوطنية ذات االأهمية ا

يف و�سع اإ�سرتاتيجية تنمية ظلت معلقة يف 
ظل ت�ساعد االنق�سام املتزايد بني القوتني 
ال�سيا�سيتني الرئي�سيتني بالبلد والطوائف 

العرقية املتناظرة. حيث كانت الطائفة 

الغيانية ذات االأ�سل الهندي كانت تدعم 
حلاكم وتتمتع مبيزة عددية على 

حلزب ا
ا

الطائفة الغيانية من اأ�سل اأفريقي، وكانت 
الطائفة الغيانية من اأ�سل اأفريقي تدعم 

حلزب املعار�س الرئي�سي. وتفاقمت 
ا

االنق�سامات ال�سيا�سية بفعل التجزئة 
االقت�سادية: يرتبط ال�سكان الغيانيون 

املنحدرون من اأ�سل هندي ب�سفة عامة 
بالزراعة واالقت�ساد الريفي؛ ويعي�س املواطنون 

الغينيون املنحدرون من اأ�سل اأفريقي يف 
خلدمة 

حل�سرية ويهيمنون على قطاع ا
املناطق ا

العامة. وقد ثبت اأن التالعب مب�ساألة االأ�سل 
العرقي وال�سيا�سة يف ظل نظام انتخابي يح�سل 

فيه الفائز على كل �سيء ال يحقق اال�ستقرار 
حلال ويخلف لدى كلتا الطائفتني 

بطبيعة ا
م�ساعر من عدم االأمان. فقد �سككت املعار�سة 
مما األقى بالبلد يف 

يف نتائج انتخابات 1997، 
فرتة طويلة من التوترات ال�سيا�سية والغمو�س 

على مدى غالبية عام 1998. وقد تدهورت 
حلاكم 

حلزب ا
العالقات ال�سيا�سية بني ا

مما اأدى 
واملعار�سة بعد انتخابات عام 2001، 

اإىل مقاطعة املعار�سة للبملان ملدة 13 �سهرًا.

متكن غيانا 
– اإعداد اإ�سرتاتيجية للتنمية الوطنية 

من تاأمني تدفق امل�ساعدات وتعزيز مبرات ا�ستخدام 
ُنُهج ال�سيا�سات املف�سلة لديها اأمام املجتمع الدويل 

حلكومة( 
 )ا

حتقيق مزيد من الت�ساور وامل�ساركة مع اأ�سحاب 
 –

امل�سلحة يف عمليات اتخاذ القرار يف �سوء العقود 
جلديدة 

املا�سية من الدكتاتورية، واملتطلبات ا
للدميقراطية والتجارب املريرة للتعديل الهيكلي 

حلكومة(
)ا

حلكومة على اإ�سراك 
– العمل على زيادة ا�ستعداد ا

ين واملعار�سة يف حكم البلد 
وا�ستيعاب املجتمع املد

ين واملعار�سة(
)املجتمع املد

يف 
حلكم 

– و�سع روؤية م�سرتكة وحلول ملع�سالت ا
غيانا )كافة االأطراف يف غيانا(

– العمل على زيادة ملكية البلد ال�سرتاتيجيات 
حلكم 

ين يف ا
التنمية وزيادة م�ساركة املجتمع املد

و�سنع ال�سيا�سات، وتي�سري التعاون الدويل وال�سراكة 
الدولية الفعالني )مركز كارتر(

يف 
حلكومية 

حلكومة للجهات الفاعلة غري ا
– اإ�سراك ا

عملية طويلة االأجل لو�سع ال�سيا�سات للمرة االأوىل

– متتعت اإ�سرتاتيجية التنمية الوطنية 
مب�ساندة وا�سعة النطاق، مع اعتبارها اإحدى وثائق املجتمع 

ين الغيانية – اأول �سيا�سة اإمنائية يعدها الغيانيون 
املد

ح�سريًا، مب�ساعدة من م�ست�سارين وخباء خارجيني
يف 

– �ساعدت اإ�سرتاتيجية تنمية وطنية م�ستندة اإىل توافق 
االآراء يف تعزيز عالقات غيانا باملوؤ�س�سات املالية الدولية
يف 

ين ورفع قدراته على التاأثري 
– توطيد املجتمع املد

ال�سيا�سات، وبالتايل تعزيز املوؤ�س�سات الدميقراطية يف 
غيانا

– مثال واعد لكيفية لعب الزعماء املدنيني على م�ستوى 
ين لدور موؤثر ومعتدل 

الطيف االجتماعي وال�سيا�سي الغيا
يف املواقف ال�سيا�سية التي ميكن اأن تت�سبب يف االنق�سام
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

غيانا

امل�ساركة البناءة
2003

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

يف اأعقاب انتخابات عام 1997 والتي �سهد 
النزاع عليها وقوع اأعمال عنف، ا�سرتك زعماء 

حلاكم واملعار�سة يف حوار مدعوم 
حلزب ا

ا
مم املتحدة االإمنائي مع ثالثة 

من برنامج االأ
جلماعة الكاريبية. ونتج 

ِّرين عينتهم ا ُمي�س
عن هذه العملية التوقيع امل�سرتك على اتفاق 

هردمان�ستون، الذي اقرتح اإجراء مراجعة 
لالنتخابات املتنازع عليها، واإجراء اإ�سالح 

د�ستوري، وتعليق املظاهرات ال�سعبية واإعداد 
عملية حوار م�ستدام بني االأحزاب. وقد عمل 
االتفاق، من بني اأ�سياء اأخرى، على نزع فتيل 

التوترات التي اأعقبت االنتخابات واأطلق عملية 
لالإ�سالح الد�ستوري يف توقيت مالئم بالن�سبة 

النتخابات عام 2001. ولكنه اأخفق يف نواٍح 
حلوار امل�ستدام اإىل حقيقة 

عدة. ومل يتحول ا
واقعة؛ وقد ا�ستمرت املظاهرات ال�سعبية 

واال�سطرابات والعنف والنهب؛ واأدى ف�سل 
االتفاقات اإىل مزيد من املرارة واال�ستقطاب 

بني االأحزاب. وتدخلت و�سائل االإعالم ب�سورة 
م�ستمرة يف عملية حوار "امل�ساركة البناءة"؛ 

وكانت املوؤمترات ال�سحفية تعقد بعد كل 
اجتماع بني الزعماء.

حتقيق االإ�سالحات الد�ستورية واملوؤ�س�سية الالزمة 
 –

حلكم الدميقراطي يف 
لرت�سيخ دور البملان ودعم ا

البلد 

مما �ساعد على 
– خلق الكثري من التفاوؤل املبدئي، 

تخفيف التوتر االجتماعي وتعزيز اال�ستقرار
جلمود ال�سيا�سي، مع زيادة بناء 

يف ك�سر ا
– االإ�سهام 

توافق يف االآراء و�سمول كافة االأطراف على جميع 
امل�ستويات

– التحرك نحو حل وتنفيذ االإ�سالحات الد�ستورية املعلقة 
من 2001-2000

حلاجة اإىل اإجراء اإ�سالحات ت�سريعية 
– االتفاق على ا

ود�ستورية ذات اأهمية حيوية للدميقراطية
جلمعيات واللجان واملفو�سيات

– تكوين ا
حت�سني املرافق املادية 

جماالت مثل 
يف 

حتقيق تقدم 
 –

جلنة 
جلمعية الوطنية، وتقدمي تقرير موؤقت من قبل 

يف ا
القوات النظامية، وطرح اتفاقات قطاع الكهرباء يف 

جلمعية الوطنية
ا

هندورا�ض 

حلوار الوطني 
ا

الكبري 
2003–2001

حالة من اإ�سهام 
منظمة الدول 

الأمريكية

مل يكن لدى هندورا�س منذ ا�ستقاللها برنامج 
تنمية متما�سك وطويل االأمد، كما اأنها واجهت 
خلطرية. وكان 

العديد من التحديات التنموية ا
مم 

ترتيب هندورا�س على موؤ�سر برنامج االأ
املتحدة االإمنائي للتنمية الب�سرية الثالثني 

من بني 33 بلدًا يف منطقة اأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي. ويف هذه الفرتة 

ين من اأدنى م�ستويات 
حلكومة تعا

اأي�سًا كانت ا
لها من ر�سا و ا�ستح�سان املواطنني. وكان 
جلهات 

اال�ستياء املرتاكم لدى العديد من ا
االجتماعية الفاعلة من حكومات هندورا�س 

حلالية ب�سبب ف�سلها 
حلكومة ا

ال�سابقة وا
يف الوفاء بااللتزامات ال�سابقة، قد خلف 

حلوار 
�سكوكًا وا�سعة النطاق حول جدوى ا

حلوار 
الوطني. وكان هناك ت�سور باأن عملية ا

مماثلة لتلك 
الوطني الكبري �ستحقق نتائج 

حلوار ال�سابقة، واأن 
التي حققتها مبادرات ا

مما 
حلوار �سيلقى نف�س امل�سري، 

تنفيذ نتائج ا
حلوار االآخر عقيمًا. واالأهم من ذلك 

يجعل ا
اأن ا�ستمرار ال�سراعات )التي �ساب بع�سها 

خمتلف القطاعات االجتماعية 
عنف وقمع( مع 

جمموعة متنوعة من الق�سايا البارزة 
على 

حلكوميني والرعاية ال�سحية 
)املوظفني ا

حلكومة 
والتعليم( قد اأثر على م�سداقية ا

حلوار.
و�سرعية عملية ا

يف االآراء ب�ساأن روؤية البلد لعام 2021 
– اإيجاد توافق 

ميكن اأن ينتج �سيا�سات للدولة قادرة على التعامل مع 
التحديات التي �ستواجه البلد م�ستقبال

جلهات االجتماعية 
– مزيد من التقدير من جانب ا

حلوار كاأداة للحكم 
ال�سيا�سية الفاعلة لقيمة ا

—اأكرث املح�سالت اأهمية
الدميقراطي

يف االآراء حول 
– التو�سل اإىل اتفاق وطني يعب عن توافق 

حلوار، والتزام من جانب 
االأهداف طويلة االأجل لعملية ا

ين املنظم، وال�سلطات 
االأحزاب ال�سيا�سية، واملجتمع املد

ممثلي املجتمع املحلي، والدولة على احرتام 
املحلية، و

االتفاقات التي مت التو�سل اإليها وتنفيذها
حتدد �سيا�سات الدولة 

جمموعة من االإر�سادات التي 
 –

جلهات الفاعلة الوطنية من 
التي من �ساأنها توجيه اأن�سطة ا

اأجل التحقيق طويل االأجل الأهداف التنمية الوطنية
– االرتقاء باالأهداف االجتماعية واالقت�سادية طويلة 

االأجل
خلارجي يت�سق مع االأهداف 

– برنامج للتمويل الداخلي وا
االجتماعية واالقت�سادية طويلة االأجل

– املتابعة والتقييم للتحقق من تنفيذ االتفاق الذي مت 
حتقق االأهداف

التو�سل اإليه، ومن تنفيذ ال�سيا�سات و
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غيانا

امل�ساركة البناءة
2003

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

يف اأعقاب انتخابات عام 1997 والتي �سهد 
النزاع عليها وقوع اأعمال عنف، ا�سرتك زعماء 

حلاكم واملعار�سة يف حوار مدعوم 
حلزب ا

ا
مم املتحدة االإمنائي مع ثالثة 

من برنامج االأ
جلماعة الكاريبية. ونتج 

ِّرين عينتهم ا ُمي�س
عن هذه العملية التوقيع امل�سرتك على اتفاق 

هردمان�ستون، الذي اقرتح اإجراء مراجعة 
لالنتخابات املتنازع عليها، واإجراء اإ�سالح 

د�ستوري، وتعليق املظاهرات ال�سعبية واإعداد 
عملية حوار م�ستدام بني االأحزاب. وقد عمل 
االتفاق، من بني اأ�سياء اأخرى، على نزع فتيل 

التوترات التي اأعقبت االنتخابات واأطلق عملية 
لالإ�سالح الد�ستوري يف توقيت مالئم بالن�سبة 

النتخابات عام 2001. ولكنه اأخفق يف نواٍح 
حلوار امل�ستدام اإىل حقيقة 

عدة. ومل يتحول ا
واقعة؛ وقد ا�ستمرت املظاهرات ال�سعبية 

واال�سطرابات والعنف والنهب؛ واأدى ف�سل 
االتفاقات اإىل مزيد من املرارة واال�ستقطاب 

بني االأحزاب. وتدخلت و�سائل االإعالم ب�سورة 
م�ستمرة يف عملية حوار "امل�ساركة البناءة"؛ 

وكانت املوؤمترات ال�سحفية تعقد بعد كل 
اجتماع بني الزعماء.

حتقيق االإ�سالحات الد�ستورية واملوؤ�س�سية الالزمة 
 –

حلكم الدميقراطي يف 
لرت�سيخ دور البملان ودعم ا

البلد 

مما �ساعد على 
– خلق الكثري من التفاوؤل املبدئي، 

تخفيف التوتر االجتماعي وتعزيز اال�ستقرار
جلمود ال�سيا�سي، مع زيادة بناء 

يف ك�سر ا
– االإ�سهام 

توافق يف االآراء و�سمول كافة االأطراف على جميع 
امل�ستويات

– التحرك نحو حل وتنفيذ االإ�سالحات الد�ستورية املعلقة 
من 2001-2000

حلاجة اإىل اإجراء اإ�سالحات ت�سريعية 
– االتفاق على ا

ود�ستورية ذات اأهمية حيوية للدميقراطية
جلمعيات واللجان واملفو�سيات

– تكوين ا
حت�سني املرافق املادية 

جماالت مثل 
يف 

حتقيق تقدم 
 –

جلنة 
جلمعية الوطنية، وتقدمي تقرير موؤقت من قبل 

يف ا
القوات النظامية، وطرح اتفاقات قطاع الكهرباء يف 

جلمعية الوطنية
ا

هندورا�ض 

حلوار الوطني 
ا

الكبري 
2003–2001

حالة من اإ�سهام 
منظمة الدول 

الأمريكية

مل يكن لدى هندورا�س منذ ا�ستقاللها برنامج 
تنمية متما�سك وطويل االأمد، كما اأنها واجهت 
خلطرية. وكان 

العديد من التحديات التنموية ا
مم 

ترتيب هندورا�س على موؤ�سر برنامج االأ
املتحدة االإمنائي للتنمية الب�سرية الثالثني 

من بني 33 بلدًا يف منطقة اأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي. ويف هذه الفرتة 

ين من اأدنى م�ستويات 
حلكومة تعا

اأي�سًا كانت ا
لها من ر�سا و ا�ستح�سان املواطنني. وكان 
جلهات 

اال�ستياء املرتاكم لدى العديد من ا
االجتماعية الفاعلة من حكومات هندورا�س 

حلالية ب�سبب ف�سلها 
حلكومة ا

ال�سابقة وا
يف الوفاء بااللتزامات ال�سابقة، قد خلف 

حلوار 
�سكوكًا وا�سعة النطاق حول جدوى ا

حلوار 
الوطني. وكان هناك ت�سور باأن عملية ا

مماثلة لتلك 
الوطني الكبري �ستحقق نتائج 

حلوار ال�سابقة، واأن 
التي حققتها مبادرات ا

مما 
حلوار �سيلقى نف�س امل�سري، 

تنفيذ نتائج ا
حلوار االآخر عقيمًا. واالأهم من ذلك 

يجعل ا
اأن ا�ستمرار ال�سراعات )التي �ساب بع�سها 

خمتلف القطاعات االجتماعية 
عنف وقمع( مع 

جمموعة متنوعة من الق�سايا البارزة 
على 

حلكوميني والرعاية ال�سحية 
)املوظفني ا

حلكومة 
والتعليم( قد اأثر على م�سداقية ا

حلوار.
و�سرعية عملية ا

يف االآراء ب�ساأن روؤية البلد لعام 2021 
– اإيجاد توافق 

ميكن اأن ينتج �سيا�سات للدولة قادرة على التعامل مع 
التحديات التي �ستواجه البلد م�ستقبال

جلهات االجتماعية 
– مزيد من التقدير من جانب ا

حلوار كاأداة للحكم 
ال�سيا�سية الفاعلة لقيمة ا

—اأكرث املح�سالت اأهمية
الدميقراطي

يف االآراء حول 
– التو�سل اإىل اتفاق وطني يعب عن توافق 

حلوار، والتزام من جانب 
االأهداف طويلة االأجل لعملية ا

ين املنظم، وال�سلطات 
االأحزاب ال�سيا�سية، واملجتمع املد

ممثلي املجتمع املحلي، والدولة على احرتام 
املحلية، و

االتفاقات التي مت التو�سل اإليها وتنفيذها
حتدد �سيا�سات الدولة 

جمموعة من االإر�سادات التي 
 –

جلهات الفاعلة الوطنية من 
التي من �ساأنها توجيه اأن�سطة ا

اأجل التحقيق طويل االأجل الأهداف التنمية الوطنية
– االرتقاء باالأهداف االجتماعية واالقت�سادية طويلة 

االأجل
خلارجي يت�سق مع االأهداف 

– برنامج للتمويل الداخلي وا
االجتماعية واالقت�سادية طويلة االأجل

– املتابعة والتقييم للتحقق من تنفيذ االتفاق الذي مت 
حتقق االأهداف

التو�سل اإليه، ومن تنفيذ ال�سيا�سات و
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

جامايكا

ين من اأجل 
حوار مد

حلكم الدميقراطي 
ا

2004–2002

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

حلكم 
جتلى ال�سعف التدريجي يف ا

 
الدميقراطي بجامايكا يف خف�س ت�سنيفها على 

املوؤ�سر الدميقراطي، وكذا انخف�س ت�سنيفها، 
ب�سورة مطلقة ون�سبية اإىل بقية بلدان 

حلرية. وكان الركود 
الكاريبي، على موؤ�سر ا

جلماهري 
االقت�سادي، وزيادة خيبة اآمال ا

حلكومة والدميقراطية من امل�ساكل التي 
يف ا

جمموعة متنوعة من العلل 
زاد من تفاقمها 

االجتماعية مثل: انهيار يف الهياكل االجتماعية 
التقليدية والقيم واملواقف؛ وزيادة التجزوؤ 

الثقايف؛ وانعدام اأمن العمالة؛ والتناف�س 
جلرمية 

ال�سيا�سي؛ والف�ساد؛ وارتفاع م�ستويات ا
والعنف، والتهم ذات ال�سلة باملخدرات، 

ين واالإيدز.
والع�سيان املد

جماالت عمل مت تعيينها 
يف ثالثة 

حتقيق تقدم 
 –

جلرمية والعنف، 
— وهي ا

جلامايكا
كاأولوية اأوىل 

حماربة الف�ساد
وخلق فر�س عمل، و

– ت�سجيع الدعوة، والتوا�سل، وبناء القدرات 
وال�سراكات

يف 
حلوار 

جتارب ا
مماثل ملا حققته 

جناح 
حتقيق 

 –
غواتيماال وجنوب اأفريقيا وغريهما

– و�سع اأربعة �سيناريوهات وتاأييد باالإجماع الأحد 
ال�سيناريوهات املرغوبة، "اأفق، انه�س"

خلا�س واملجتمع 
– اإعداد تو�سيات للحكومة والقطاع ا

ين
املد

– االإجماع على حاجة جامايكا اإىل نهج جديدة لت�سمني 
م�ساركة املجتمع املحلي يف حوار التنمية، واإن�ساء اآلية 

لتحويل االأقوال اإىل اأفعال

موزامبيق 

اأجندة 2025
2003–1997

حالة من اإ�سهام مركز 
مم 

كارتر وبرنامج الأ
املتحدة الإمنائي

يف عام 1992 اأ�سدلت موزامبيق ال�ستار على 
حرب اأهلية دامت 17 عامًا، ولكن ظل التوتر 
حلاكم 

حلزب ا
ال�سيا�سي ال�سديد قائما بني ا

مما اأدى اإىل 
حلزب املعار�س الرئي�سي، 

وا
عنف وخ�سائر يف االأرواح يف اأعقاب االنتخابات 

العامة عام 1999. وعلى الرغم من ال�سالم 
الوطيد وارتفاع معدالت 

منو اإجمايل الناجت املحلي، اإال اأن معظم 
املوزامبيقيني ظلوا يف فقر مدقع. فموازبيق 

التي تاأتي يف الرتتيب 170 من 175 بلد على  
مم املتحدة االإمنائي للتنمية 

موؤ�سر برنامج االأ
الب�سرية، وتعد بذلك واحدة من اأقل بلدان 
حل�سرية يف 

العامل منوًا. وحازت املناطق ا
جلنوبية من البالد على ن�سيب 

املنطقة ا
كبري من تدفقات اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر، 

بينما عانت املناطق الريفية يف طول البالد 
وعر�سها من فقر متوطن. وراأى كثريون يف 

املجتمع املوزامبيقي اأن البلد – على الرغم من 
حتققت منذ اتفاقات 

املكا�سب الكبرية التي 
ال�سالم لعام 1992– قد و�سلت اإىل مرحلة 

حتتاج اإىل و�سع اإ�سرتاتيجية م�ستدامة 
حرجة و

وطويلة االأجل وباأيدي اأبنائها، ت�سمح برت�سيخ 
تلك املكا�سب وتوزيعها مبزيد من االإن�ساف.

– تعزيز الوحدة الوطنية
– اإعداد روؤية وطنية م�سرتكة طويلة االأجل، من خالل 

عملية قائمة على امل�ساركة
– اإعداد اإ�سرتاتيجية تنمية وطنية، من خالل عملية 

حتدد ال�سيا�سات والبامج 
قائمة على امل�ساركة 

الالزمة لال�ستجابة لالأهداف املحددة يف روؤية التنمية 
الوطنية

حلكومة واملوؤ�س�سات املوزامبيقية 
– زيادة قدرات ا

حتديد وتنفيذ ال�سيا�سات 
ين على 

واملجتمع املد
والبامج وامل�ساريع الوطنية يف املجالني االقت�سادي 

واالجتماعي

حلكومة على االإم�ساك بزمام املبادرة 
– زيادة قدرة ا

يف تن�سيق التعاون االإمنائي واإدارته
– �سمان االت�ساق بني ال�سيا�سات االجتماعية 

واالقت�سادية ذات االأجل الق�سري واملتو�سط والطويل
– �سمان االت�ساق بني ال�سيا�سات االجتماعية 

واالقت�سادية ذات االأجل الق�سري واملتو�سط والطويل
حلكومة على االإم�ساك بزمام املبادرة 

– زيادة قدرة ا
يف تن�سيق التعاون االإمنائي واإدارته

– وثيقة الروؤية الوطنية واإ�سرتاتيجيات التنمية الأجندة 
2025، والتي اأعدت من خالل حلقات العمل الوطنية 

والقطاعية، وعر�ست على الرئي�س يف حزيران/يونيو 2003
– نقا�س عام حول الروؤية الوطنية واالإ�سرتاتيجية، والذي 

متخ�س عن اإ�سدار �سيغة نهائية للوثيقة عام 2004
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جامايكا

ين من اأجل 
حوار مد

حلكم الدميقراطي 
ا

2004–2002

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

حلكم 
جتلى ال�سعف التدريجي يف ا

 
الدميقراطي بجامايكا يف خف�س ت�سنيفها على 

املوؤ�سر الدميقراطي، وكذا انخف�س ت�سنيفها، 
ب�سورة مطلقة ون�سبية اإىل بقية بلدان 

حلرية. وكان الركود 
الكاريبي، على موؤ�سر ا

جلماهري 
االقت�سادي، وزيادة خيبة اآمال ا

حلكومة والدميقراطية من امل�ساكل التي 
يف ا

جمموعة متنوعة من العلل 
زاد من تفاقمها 

االجتماعية مثل: انهيار يف الهياكل االجتماعية 
التقليدية والقيم واملواقف؛ وزيادة التجزوؤ 

الثقايف؛ وانعدام اأمن العمالة؛ والتناف�س 
جلرمية 

ال�سيا�سي؛ والف�ساد؛ وارتفاع م�ستويات ا
والعنف، والتهم ذات ال�سلة باملخدرات، 

ين واالإيدز.
والع�سيان املد

جماالت عمل مت تعيينها 
يف ثالثة 

حتقيق تقدم 
 –

جلرمية والعنف، 
— وهي ا

جلامايكا
كاأولوية اأوىل 

حماربة الف�ساد
وخلق فر�س عمل، و

– ت�سجيع الدعوة، والتوا�سل، وبناء القدرات 
وال�سراكات

يف 
حلوار 

جتارب ا
مماثل ملا حققته 

جناح 
حتقيق 

 –
غواتيماال وجنوب اأفريقيا وغريهما

– و�سع اأربعة �سيناريوهات وتاأييد باالإجماع الأحد 
ال�سيناريوهات املرغوبة، "اأفق، انه�س"

خلا�س واملجتمع 
– اإعداد تو�سيات للحكومة والقطاع ا

ين
املد

– االإجماع على حاجة جامايكا اإىل نهج جديدة لت�سمني 
م�ساركة املجتمع املحلي يف حوار التنمية، واإن�ساء اآلية 

لتحويل االأقوال اإىل اأفعال

موزامبيق 

اأجندة 2025
2003–1997

حالة من اإ�سهام مركز 
مم 

كارتر وبرنامج الأ
املتحدة الإمنائي

يف عام 1992 اأ�سدلت موزامبيق ال�ستار على 
حرب اأهلية دامت 17 عامًا، ولكن ظل التوتر 
حلاكم 

حلزب ا
ال�سيا�سي ال�سديد قائما بني ا

مما اأدى اإىل 
حلزب املعار�س الرئي�سي، 

وا
عنف وخ�سائر يف االأرواح يف اأعقاب االنتخابات 

العامة عام 1999. وعلى الرغم من ال�سالم 
الوطيد وارتفاع معدالت 

منو اإجمايل الناجت املحلي، اإال اأن معظم 
املوزامبيقيني ظلوا يف فقر مدقع. فموازبيق 

التي تاأتي يف الرتتيب 170 من 175 بلد على  
مم املتحدة االإمنائي للتنمية 

موؤ�سر برنامج االأ
الب�سرية، وتعد بذلك واحدة من اأقل بلدان 
حل�سرية يف 

العامل منوًا. وحازت املناطق ا
جلنوبية من البالد على ن�سيب 

املنطقة ا
كبري من تدفقات اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر، 

بينما عانت املناطق الريفية يف طول البالد 
وعر�سها من فقر متوطن. وراأى كثريون يف 

املجتمع املوزامبيقي اأن البلد – على الرغم من 
حتققت منذ اتفاقات 

املكا�سب الكبرية التي 
ال�سالم لعام 1992– قد و�سلت اإىل مرحلة 

حتتاج اإىل و�سع اإ�سرتاتيجية م�ستدامة 
حرجة و

وطويلة االأجل وباأيدي اأبنائها، ت�سمح برت�سيخ 
تلك املكا�سب وتوزيعها مبزيد من االإن�ساف.

– تعزيز الوحدة الوطنية
– اإعداد روؤية وطنية م�سرتكة طويلة االأجل، من خالل 

عملية قائمة على امل�ساركة
– اإعداد اإ�سرتاتيجية تنمية وطنية، من خالل عملية 

حتدد ال�سيا�سات والبامج 
قائمة على امل�ساركة 

الالزمة لال�ستجابة لالأهداف املحددة يف روؤية التنمية 
الوطنية

حلكومة واملوؤ�س�سات املوزامبيقية 
– زيادة قدرات ا

حتديد وتنفيذ ال�سيا�سات 
ين على 

واملجتمع املد
والبامج وامل�ساريع الوطنية يف املجالني االقت�سادي 

واالجتماعي

حلكومة على االإم�ساك بزمام املبادرة 
– زيادة قدرة ا

يف تن�سيق التعاون االإمنائي واإدارته
– �سمان االت�ساق بني ال�سيا�سات االجتماعية 

واالقت�سادية ذات االأجل الق�سري واملتو�سط والطويل
– �سمان االت�ساق بني ال�سيا�سات االجتماعية 

واالقت�سادية ذات االأجل الق�سري واملتو�سط والطويل
حلكومة على االإم�ساك بزمام املبادرة 

– زيادة قدرة ا
يف تن�سيق التعاون االإمنائي واإدارته

– وثيقة الروؤية الوطنية واإ�سرتاتيجيات التنمية الأجندة 
2025، والتي اأعدت من خالل حلقات العمل الوطنية 

والقطاعية، وعر�ست على الرئي�س يف حزيران/يونيو 2003
– نقا�س عام حول الروؤية الوطنية واالإ�سرتاتيجية، والذي 

متخ�س عن اإ�سدار �سيغة نهائية للوثيقة عام 2004
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

نيكاراغوا

حلوار حول الأرا�سي 
ا

واملمتلكات 
 1995–1994

حالة من اإ�سهام مركز 
كارتر

كان البلد يف حالة �سراع. ومتثل اأطراف 
حل�سول 

امل�سكلة يف الفالحني املنتظرين ا
على حقوق ملكية خال�سة لالأرا�سي املمنوحة 

لهم مبوجب االإ�سالح الزراعي ال�سانديني، 
واملقاتلني ال�ساندينيني والكونرتا ال�سابقني 

الباحثني عن اأرا�سي يف الريف، واملالك 
خلارج املطالبني 

ال�سابقني من نيكاراغوا وا
باإعادة املنازل وامل�سانع واالأرا�سي امل�سادرة، 

اأو التي مت اال�ستيالء عليها اأو ُهِجرَت يف 
املا�سي. وبحلول عام 1992، وقد وجد ما 

يقرب من 40 يف املائة من العائالت ويف البلد 
نف�سها يف �سراع اأو على �سفري ال�سراع حول 

ق�سايا ملكية االأرا�سي ب�سبب تداخل املطالبات 
خمتلفني حول نف�س 

من قبل اأ�سخا�س 
مما زاد االأمر تعقيدًا كرثة الغمو�س 

العقار. و
ين وعدم كفاية نظام االإدارة. ولقد 

القانو
جلة النزاعات على امللكية واالإطار 

كانت معا
حلقوق امللكية املت�سم بالغمو�س بالغة 

ين 
القانو

االأهمية، نظرًا الأن امل�ساكل املرتتبة عليهما 
كانت تعيق اال�ستثمار واالنتعا�س االقت�سادي، 
وتولد ا�ستقطابًا �سيا�سيًا، وتت�سبب يف انعدام 

اال�ستقرار ون�سوب ال�سراعات التي كانت تتخذ 
�سكال عنيفًا يف بع�س االأحيان.

خلا�سرين 
– اإيجاد حل للت�سادم بني كل من ا

وامل�ستفيدين من االإ�سالح الزراعي، حيث �سكلت 
النزاعات على االأرا�سي م�سكلة م�ستمرة ت�سببت يف 

حلكومة
ن�سوب �سراعات وزعزعة ا�ستقرار ا

جلهة التي لها اأولوية 
جلدل الدائر حول ا

جلة ا
– معا

ت�سوية حقوقها، واإزالة العقبات االإدارية والقانونية 
حتول دون ت�سوية املطالبات املتعددة على قطع 

التي 
حتديث نظام التمليك

فردية من العقارات، و

حلل البناء للم�ساكل: املنتدى 
– مناخ من االحرتام وا

)وحقيقة اإمكانية عقده اأ�سال( يعك�س حدوث ن�سج مهم 
يف املجتمع النيكاراغوي حيث متكن امل�ساركون املنتمون اإىل 

كافة جوانب امل�سكلة من مناق�سة اختالفاتهم. فقد اأعطى 
دفعة لعملية بناء توافق االآراء املتباطئة وحفز امل�ساركني على 

الت�سرف �سريعًا
يف االآراء على وجوب حماية �سغار 

– توافق وا�سع النطاق 
حل�سرية والزراعية، ووجوب 

امل�ستفيدين من االإ�سالحات ا
حلا�سلني 

حم�سنة، ودفع ا
تعوي�س املالك ال�سابقني ب�سكوك 

ممتلكات اأكب مقابال لتلك املمتلكات اأو اإعادتها، 
على 

حماكمة م�سيئي تطبيق قوانني العقارات خالل اآخر �سهرين 
و

من حكومة مانويل اأورتيغا اأمام الق�ساء
– مت اإقرار قانون جديد للعقارات، يت�سمن معظم عنا�سر 

ذلك االتفاق

بنما 

حوارات مببيتو الأول 
ين والثالث 

والثا
1994–1993

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

يف عام 1993، واجهت البالد انق�سامات 
�سيا�سية عميقة وا�سطرابات يف اأعقاب عقدين 
حلكم الديكتاتوري، والغزو االأمريكي عام 

من ا
1989، وا�ستبدال الدكتاتور البنمي مانويل 

مما فاقم 
نورييغا بحكومة انتقالية يف 1989. و

من تعقيد التحول اإىل الدميقراطية ال�سرورة 
امللحة الإعداد اتفاقات انتقالية ل�سمان �سال�سة 

ت�سليم قناة بنما من الواليات املتحدة اإىل 
بنما يف 31  كانون االأول/دي�سمب عام 1999. 

كما اإن البلد كان يت�سدى اأي�سًا اإىل الف�ساد، 
واال�ستقطاب االجتماعي وانعدام االأمن 

املوؤ�س�سي. وبحلول وقت حوار مببيتو الثالث يف 
1994، كان ال�سياق ال�سيا�سي قد تغري كثريًا. 
حلكومة دميقراطيًا وكانت 

فقد مت انتخاب ا
حلاجة اإىل الدعوة اإىل حوار وطني �سئيلة.

ا

حتول �سيا�سي 
– رعاية حوار مفتوح لتحقيق 

رّال واقت�سادي وموؤ�س�سي فع
يف االآراء والعمل 

حلوار والتوافق 
– اإيجاد االلتزام با

يف �سبيل توطيد الدميقراطية
حتديد 

خلطوط الرئي�سية لعمل الدولة و
– و�سع ا

املجاالت ذات االأولوية قبل االنتخابات )حوار مببيتو 
االأول(

– اإيجاد اتفاق فيما بني املر�سحني الرئا�سيني للتاأكيد 
من جديد على التزامهم باإعالن مببيتو االأول )حوار 

ين(
مببيتو الثا

حلوار ال�سيا�سي 
– اأ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على ا

واإيجاد اتفاقات على ال�سيا�سات االجتماعية )حوار 
مببيتو الثالث(

زيادة التفهم: تكوين توافق يف االآراء، وبناء الثقة واالأمانة 
حلد من التوترات ال�سيا�سية؛ والتغلب 

جلهات الفاعلة، وا
بني ا

على املواقف التقليدية وامل�سالح القطاعية
مما اأ�سهم يف اإجراء انتخابات 

خلق مناخ من الهدوء والثقة ، 
نزيهة و�سفافة يف عام 1994، وب�سورة اأعم، يف التحول اإىل 

الدميقراطية وعودة القناة
حتديد املوا�سيع ذات االأولوية واإعداد مقرتحات البامج 

 –
ذات ال�سلة )حوار مببيتو االأول(

– تاأكيد روح االنفراج، وتعزيز الثقة، واإعادة التاأكيد على 
التزامات اإعالن مببيتو االأول



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 207

نيكاراغوا

حلوار حول الأرا�سي 
ا

واملمتلكات 
 1995–1994

حالة من اإ�سهام مركز 
كارتر

كان البلد يف حالة �سراع. ومتثل اأطراف 
حل�سول 

امل�سكلة يف الفالحني املنتظرين ا
على حقوق ملكية خال�سة لالأرا�سي املمنوحة 

لهم مبوجب االإ�سالح الزراعي ال�سانديني، 
واملقاتلني ال�ساندينيني والكونرتا ال�سابقني 

الباحثني عن اأرا�سي يف الريف، واملالك 
خلارج املطالبني 

ال�سابقني من نيكاراغوا وا
باإعادة املنازل وامل�سانع واالأرا�سي امل�سادرة، 

اأو التي مت اال�ستيالء عليها اأو ُهِجرَت يف 
املا�سي. وبحلول عام 1992، وقد وجد ما 

يقرب من 40 يف املائة من العائالت ويف البلد 
نف�سها يف �سراع اأو على �سفري ال�سراع حول 

ق�سايا ملكية االأرا�سي ب�سبب تداخل املطالبات 
خمتلفني حول نف�س 

من قبل اأ�سخا�س 
مما زاد االأمر تعقيدًا كرثة الغمو�س 

العقار. و
ين وعدم كفاية نظام االإدارة. ولقد 

القانو
جلة النزاعات على امللكية واالإطار 

كانت معا
حلقوق امللكية املت�سم بالغمو�س بالغة 

ين 
القانو

االأهمية، نظرًا الأن امل�ساكل املرتتبة عليهما 
كانت تعيق اال�ستثمار واالنتعا�س االقت�سادي، 
وتولد ا�ستقطابًا �سيا�سيًا، وتت�سبب يف انعدام 

اال�ستقرار ون�سوب ال�سراعات التي كانت تتخذ 
�سكال عنيفًا يف بع�س االأحيان.

خلا�سرين 
– اإيجاد حل للت�سادم بني كل من ا

وامل�ستفيدين من االإ�سالح الزراعي، حيث �سكلت 
النزاعات على االأرا�سي م�سكلة م�ستمرة ت�سببت يف 

حلكومة
ن�سوب �سراعات وزعزعة ا�ستقرار ا

جلهة التي لها اأولوية 
جلدل الدائر حول ا

جلة ا
– معا

ت�سوية حقوقها، واإزالة العقبات االإدارية والقانونية 
حتول دون ت�سوية املطالبات املتعددة على قطع 

التي 
حتديث نظام التمليك

فردية من العقارات، و

حلل البناء للم�ساكل: املنتدى 
– مناخ من االحرتام وا

)وحقيقة اإمكانية عقده اأ�سال( يعك�س حدوث ن�سج مهم 
يف املجتمع النيكاراغوي حيث متكن امل�ساركون املنتمون اإىل 

كافة جوانب امل�سكلة من مناق�سة اختالفاتهم. فقد اأعطى 
دفعة لعملية بناء توافق االآراء املتباطئة وحفز امل�ساركني على 

الت�سرف �سريعًا
يف االآراء على وجوب حماية �سغار 

– توافق وا�سع النطاق 
حل�سرية والزراعية، ووجوب 

امل�ستفيدين من االإ�سالحات ا
حلا�سلني 

حم�سنة، ودفع ا
تعوي�س املالك ال�سابقني ب�سكوك 

ممتلكات اأكب مقابال لتلك املمتلكات اأو اإعادتها، 
على 

حماكمة م�سيئي تطبيق قوانني العقارات خالل اآخر �سهرين 
و

من حكومة مانويل اأورتيغا اأمام الق�ساء
– مت اإقرار قانون جديد للعقارات، يت�سمن معظم عنا�سر 

ذلك االتفاق

بنما 

حوارات مببيتو الأول 
ين والثالث 

والثا
1994–1993

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

يف عام 1993، واجهت البالد انق�سامات 
�سيا�سية عميقة وا�سطرابات يف اأعقاب عقدين 
حلكم الديكتاتوري، والغزو االأمريكي عام 

من ا
1989، وا�ستبدال الدكتاتور البنمي مانويل 

مما فاقم 
نورييغا بحكومة انتقالية يف 1989. و

من تعقيد التحول اإىل الدميقراطية ال�سرورة 
امللحة الإعداد اتفاقات انتقالية ل�سمان �سال�سة 

ت�سليم قناة بنما من الواليات املتحدة اإىل 
بنما يف 31  كانون االأول/دي�سمب عام 1999. 

كما اإن البلد كان يت�سدى اأي�سًا اإىل الف�ساد، 
واال�ستقطاب االجتماعي وانعدام االأمن 

املوؤ�س�سي. وبحلول وقت حوار مببيتو الثالث يف 
1994، كان ال�سياق ال�سيا�سي قد تغري كثريًا. 
حلكومة دميقراطيًا وكانت 

فقد مت انتخاب ا
حلاجة اإىل الدعوة اإىل حوار وطني �سئيلة.

ا

حتول �سيا�سي 
– رعاية حوار مفتوح لتحقيق 

رّال واقت�سادي وموؤ�س�سي فع
يف االآراء والعمل 

حلوار والتوافق 
– اإيجاد االلتزام با

يف �سبيل توطيد الدميقراطية
حتديد 

خلطوط الرئي�سية لعمل الدولة و
– و�سع ا

املجاالت ذات االأولوية قبل االنتخابات )حوار مببيتو 
االأول(

– اإيجاد اتفاق فيما بني املر�سحني الرئا�سيني للتاأكيد 
من جديد على التزامهم باإعالن مببيتو االأول )حوار 

ين(
مببيتو الثا

حلوار ال�سيا�سي 
– اأ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على ا

واإيجاد اتفاقات على ال�سيا�سات االجتماعية )حوار 
مببيتو الثالث(

زيادة التفهم: تكوين توافق يف االآراء، وبناء الثقة واالأمانة 
حلد من التوترات ال�سيا�سية؛ والتغلب 

جلهات الفاعلة، وا
بني ا

على املواقف التقليدية وامل�سالح القطاعية
مما اأ�سهم يف اإجراء انتخابات 

خلق مناخ من الهدوء والثقة ، 
نزيهة و�سفافة يف عام 1994، وب�سورة اأعم، يف التحول اإىل 

الدميقراطية وعودة القناة
حتديد املوا�سيع ذات االأولوية واإعداد مقرتحات البامج 

 –
ذات ال�سلة )حوار مببيتو االأول(

– تاأكيد روح االنفراج، وتعزيز الثقة، واإعادة التاأكيد على 
التزامات اإعالن مببيتو االأول



208 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

بنما

"لقاءات بنما 
2000" مل�سروع 

كورونادو 1995–
  1996

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

واجه البلد حاجة ملحة اإىل التو�سل اإىل 
اتفاقات ل�سمان ت�سلم واإدارة قناة بنما 

ومنطقة القناة، املزمع ت�سلمهما من الواليات 
املتحدة االأمريكية يف 31  كانون االأول/دي�سمب 

.1999

يف االآراء على 
– اإيجاد حيز جديد للحوار والتوافق 

حتديدًا على 
املوا�سيع االأ�سا�سية للبلد، مع الرتكيز 

م�ستقبل القناة
– تناول م�ساألة ت�سليم القناة وم�ستقبلها وقابلية 

اإدارتها )م�سروع كورونادو االأول(
– درا�سة م�سروع قانون ب�ساأن هيئة القناة، ومناق�سته، 

وال�سعي اإىل التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأنه )م�سروع 
ين(

كورونادو الثا
خلطة العامة ال�ستخدام االأرا�سي للهيئة 

– مناق�سة ا
االإقليمية ملنطقة ما بني املحيطني )م�سروع كورونادو 

الثالث(

يف ثقافة ال�سفافية، 
– مزيد من الفهم؛ االإ�سهام 

وامل�ساركة، والثقة
خمتلفة لالآثار املرتتبة على 

– ت�سور من وجهات نظر 
تويل م�سوؤولية اإدارة قناة بنما والفوائد التي ميثلها ذلك 

 للبلد
خلالفات االأيديولوجية وال�سيا�سية وامل�سالح 

جتاوز ا
 –

القطاعية للعمل ب�سكل جماعي؛ واإثبات وجود اإمكانية 
 حقيقية للحوار وقدرة على التوافق يف االآراء يف البلد

–اتفاق وروؤية "بنما الروؤية الوطنية 2000... واإىل االأمام" 
 V

isión N
acional Panam

á 2000 …
 y"

A" واللذين يتاألفان من روؤية طويلة االأمد لتحقيق 
delante

حلكم الدميقراطي، والتزام باالإدارة 
اأهداف التنمية وا

حلزبية والقطاعية
رّالة للقناة، مبعزٍل عن امل�سالح ا الفع

بنما

الروؤية الوطنية 
 2020
 1997

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

كان هناك مطلب عام ملمو�س يف بنما 
بالت�سدي لالنق�سامات ال�سيا�سية، 

واال�ستقطاب االجتماعي وانعدام االأمن 
املوؤ�س�سي، التي ال تزال موجودة نتيجة لعقود 

من الديكتاتورية، بغر�س اإمتام العملية 
املعقدة للتحول اإىل الدميقراطية، واال�سطالع 
بكفاءة مبلكية قناة بنما من الواليات املتحدة 

االأمريكية.

حتول البلد اإىل دولة ذات �سيادة، متعددة 
– اإمتام 

جلة 
الثقافات، حديثة، دميقراطية من خالل معا

خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية: الرتكيز على املوؤ�س�سات 
الدميقراطية، وتقرير امل�سري، والتنمية االقت�سادية، 

والعدالة واال�ستدامة
جلهات 

يف االآراء بني ا
حلوار والتوافق 

– التو�سل اإىل ا
الفاعلة الوطنية

حتديد االأهداف والغايات 
– و�سع روؤية طويلة االأجل و
خلا�سة بالعمليات لتحقيقها

ا

املزيد من التفهم: اإعداد قيم م�سرتكة وفكر جماعي طويل 
حتقيق 

خمتلفة؛ و
االأمد؛ وت�سور امل�ستقبل من وجهات نظر 

توافق يف االآراء، والتغلب على التحيز ال�سيا�سي واالأيديولوجي
ميكن تعزيزه من 

حلكم الدميقراطي 
– البهنة على اأن ا

خالل توافر االإرادة لدى جميع القطاعات
 U

na Estrella - "يف العتمة
جنمة 

–و�سع �سيناريو "
en el A: روؤية للم�ستقبل ت�سفي االأمل والبهجة 

pagón"
حلا�سر

على ا
ممثال 

– امل�سادقة على الوثيقة النهائية من قبل 14 
ين، والكني�سية الكاثوليكية، وكافة االأحزاب 

للمجتمع املد
حلكومية يف اأيار/مايو 1998

ال�سيا�سية وا

روؤية باراغواي
2002–2000

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

كان هناك اعرتاف على نطاق وا�سع ب�سرورة 
اإجراء تغيري موؤ�س�سي يف باراغواي. فعلى 

الرغم من م�سي اأكرث من عقد على نهاية 
خلوف ال�سلطوية 

الديكتاتورية، كانت ثقافة ا
جلبية ال تزال �سائدة. 

والعقلية التحفظية وا
كما �ساد انعدام االأمن ال�سيا�سي واالجتماعي 

جلرائم 
والق�سائي واالقت�سادي. وقد اأدت ا

ال�سيا�سية، والف�ساد امل�ستمر و�سل�سلة من 
حلكومات غري امل�ستقرة اإىل تولد �سعور 

ا
بال�سلبية لدى املواطنني، وعرقلة التعميم 

رّال للدميقراطية. وت�سبب انخفا�س  الفع
االإنتاجية والركود االقت�سادي يف حالة من 

الفقر ال�سديد، وموؤ�سرات اجتماعية اقت�سادية 
�سلبية، وتفكك اجتماعي وخيبة اأمل وا�سعة 

النطاق.

يف االآراء وبناء روؤية م�سرتكة 
– اإيجاد م�ساحة للتوافق 

للم�ساعدة يف التغلب على االنق�سامات االجتماعية 
)القطاعية، والثقافية، واالجتماعية االقت�سادية، وما 

اإىل ذلك( والتاأثري على تنمية البلد
– ن�سر النتائج على نطاق وا�سع

جمموعة من القادة الوطنيني لديهم خرائط 
– اإنتاج 

ذهنية م�سرتكة وخطط للتغيري

حلوار بني هوؤالء امل�ساركني
حت�سني القدرة على ا

 –
– مزيد من الفهم:

تراكم لدى امل�ساركني قدر ما من التعاطف والت�سامح 
واالحرتام فيما بينهم؛ اال�ستفادة من اال�ستماع/التعلم، 
والتفكري يف �ساأن البلد من خالل وجهات نظر االآخرين؛ 

توافر الفر�سة للتعبري عن اأنف�سهم ب�سراحة؛ اكت�ساب القدرة 
على التفكري والتاأمل

يف جهد جماعي ق�سري االمد ، لتحديد معامل 
– ال�سروع 

حلا�سر
امل�ستقبل من خالل التعلم من ا

حلاجة الإجراءات اجتماعية و�سيا�سية 
يف ا

– تفكري القادة 
للم�ستقبل

 و�سع ثالثة �سيناريوهات: "ليلة حالكة"، "فجر غري موؤكد" 
و"منري"
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بنما

"لقاءات بنما 
2000" مل�سروع 

كورونادو 1995–
  1996

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

واجه البلد حاجة ملحة اإىل التو�سل اإىل 
اتفاقات ل�سمان ت�سلم واإدارة قناة بنما 

ومنطقة القناة، املزمع ت�سلمهما من الواليات 
املتحدة االأمريكية يف 31  كانون االأول/دي�سمب 

.1999

يف االآراء على 
– اإيجاد حيز جديد للحوار والتوافق 

حتديدًا على 
املوا�سيع االأ�سا�سية للبلد، مع الرتكيز 

م�ستقبل القناة
– تناول م�ساألة ت�سليم القناة وم�ستقبلها وقابلية 

اإدارتها )م�سروع كورونادو االأول(
– درا�سة م�سروع قانون ب�ساأن هيئة القناة، ومناق�سته، 

وال�سعي اإىل التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأنه )م�سروع 
ين(

كورونادو الثا
خلطة العامة ال�ستخدام االأرا�سي للهيئة 

– مناق�سة ا
االإقليمية ملنطقة ما بني املحيطني )م�سروع كورونادو 

الثالث(

يف ثقافة ال�سفافية، 
– مزيد من الفهم؛ االإ�سهام 

وامل�ساركة، والثقة
خمتلفة لالآثار املرتتبة على 

– ت�سور من وجهات نظر 
تويل م�سوؤولية اإدارة قناة بنما والفوائد التي ميثلها ذلك 

 للبلد
خلالفات االأيديولوجية وال�سيا�سية وامل�سالح 

جتاوز ا
 –

القطاعية للعمل ب�سكل جماعي؛ واإثبات وجود اإمكانية 
 حقيقية للحوار وقدرة على التوافق يف االآراء يف البلد

–اتفاق وروؤية "بنما الروؤية الوطنية 2000... واإىل االأمام" 
 V

isión N
acional Panam

á 2000 …
 y"

A" واللذين يتاألفان من روؤية طويلة االأمد لتحقيق 
delante

حلكم الدميقراطي، والتزام باالإدارة 
اأهداف التنمية وا

حلزبية والقطاعية
رّالة للقناة، مبعزٍل عن امل�سالح ا الفع

بنما

الروؤية الوطنية 
 2020
 1997

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

كان هناك مطلب عام ملمو�س يف بنما 
بالت�سدي لالنق�سامات ال�سيا�سية، 

واال�ستقطاب االجتماعي وانعدام االأمن 
املوؤ�س�سي، التي ال تزال موجودة نتيجة لعقود 

من الديكتاتورية، بغر�س اإمتام العملية 
املعقدة للتحول اإىل الدميقراطية، واال�سطالع 
بكفاءة مبلكية قناة بنما من الواليات املتحدة 

االأمريكية.

حتول البلد اإىل دولة ذات �سيادة، متعددة 
– اإمتام 

جلة 
الثقافات، حديثة، دميقراطية من خالل معا

خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية: الرتكيز على املوؤ�س�سات 
الدميقراطية، وتقرير امل�سري، والتنمية االقت�سادية، 

والعدالة واال�ستدامة
جلهات 

يف االآراء بني ا
حلوار والتوافق 

– التو�سل اإىل ا
الفاعلة الوطنية

حتديد االأهداف والغايات 
– و�سع روؤية طويلة االأجل و
خلا�سة بالعمليات لتحقيقها

ا

املزيد من التفهم: اإعداد قيم م�سرتكة وفكر جماعي طويل 
حتقيق 

خمتلفة؛ و
االأمد؛ وت�سور امل�ستقبل من وجهات نظر 

توافق يف االآراء، والتغلب على التحيز ال�سيا�سي واالأيديولوجي
ميكن تعزيزه من 

حلكم الدميقراطي 
– البهنة على اأن ا

خالل توافر االإرادة لدى جميع القطاعات
 U

na Estrella - "يف العتمة
جنمة 

–و�سع �سيناريو "
en el A: روؤية للم�ستقبل ت�سفي االأمل والبهجة 

pagón"
حلا�سر

على ا
ممثال 

– امل�سادقة على الوثيقة النهائية من قبل 14 
ين، والكني�سية الكاثوليكية، وكافة االأحزاب 

للمجتمع املد
حلكومية يف اأيار/مايو 1998

ال�سيا�سية وا

روؤية باراغواي
2002–2000

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

كان هناك اعرتاف على نطاق وا�سع ب�سرورة 
اإجراء تغيري موؤ�س�سي يف باراغواي. فعلى 

الرغم من م�سي اأكرث من عقد على نهاية 
خلوف ال�سلطوية 

الديكتاتورية، كانت ثقافة ا
جلبية ال تزال �سائدة. 

والعقلية التحفظية وا
كما �ساد انعدام االأمن ال�سيا�سي واالجتماعي 

جلرائم 
والق�سائي واالقت�سادي. وقد اأدت ا

ال�سيا�سية، والف�ساد امل�ستمر و�سل�سلة من 
حلكومات غري امل�ستقرة اإىل تولد �سعور 

ا
بال�سلبية لدى املواطنني، وعرقلة التعميم 

رّال للدميقراطية. وت�سبب انخفا�س  الفع
االإنتاجية والركود االقت�سادي يف حالة من 

الفقر ال�سديد، وموؤ�سرات اجتماعية اقت�سادية 
�سلبية، وتفكك اجتماعي وخيبة اأمل وا�سعة 

النطاق.

يف االآراء وبناء روؤية م�سرتكة 
– اإيجاد م�ساحة للتوافق 

للم�ساعدة يف التغلب على االنق�سامات االجتماعية 
)القطاعية، والثقافية، واالجتماعية االقت�سادية، وما 

اإىل ذلك( والتاأثري على تنمية البلد
– ن�سر النتائج على نطاق وا�سع

جمموعة من القادة الوطنيني لديهم خرائط 
– اإنتاج 

ذهنية م�سرتكة وخطط للتغيري

حلوار بني هوؤالء امل�ساركني
حت�سني القدرة على ا

 –
– مزيد من الفهم:

تراكم لدى امل�ساركني قدر ما من التعاطف والت�سامح 
واالحرتام فيما بينهم؛ اال�ستفادة من اال�ستماع/التعلم، 
والتفكري يف �ساأن البلد من خالل وجهات نظر االآخرين؛ 

توافر الفر�سة للتعبري عن اأنف�سهم ب�سراحة؛ اكت�ساب القدرة 
على التفكري والتاأمل

يف جهد جماعي ق�سري االمد ، لتحديد معامل 
– ال�سروع 

حلا�سر
امل�ستقبل من خالل التعلم من ا

حلاجة الإجراءات اجتماعية و�سيا�سية 
يف ا

– تفكري القادة 
للم�ستقبل

 و�سع ثالثة �سيناريوهات: "ليلة حالكة"، "فجر غري موؤكد" 
و"منري"
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

بريو
الوفاق الوطني
2003–2001

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 

كانت البلد يف و�سط اأزمة ثالثية: ال�سرعية 
حلكومة )ب�سبب 

ال�سيا�سية، وم�سداقية ا
الف�ساد وانتهاكات حقوق االإن�سان( واالقت�ساد. 
وكان الرئي�س ال�سابق األبتو فوجيموري قد فر 

من بريو قبلها بعام نتيجة الأزمة ف�ساد هائلة 
ت�سببت يف توترات عالية ومواجهة �سيا�سية، 

وانعدام للثقة، وا�سطرابات يف ال�سارع.

– اإيجاد روؤية وطنية م�سرتكة للم�ستقبل و�سياغة 
�سيا�سات الدولة الالزمة لتحقيقها

– التاأكيد على الهوية الوطنية، والقيم وامل�سوؤوليات 
امل�سرتكة

– ت�سجيع م�ساركة املواطنني وم�ساحة من توافق االآراء 
لتغيري املناخ املناه�س لل�سيا�سة

حلد من الفقر وزيادة القدرة 
يف ا

– امل�ساعدة 
حتقيق اال�ستقرار الالزم للتنمية 

التناف�سية للبلد و
امل�ستدامة

– توطيد التحول الدميقراطي و�سرعية النظام 
حلوار 

ال�سيا�سي، عن طريق اإيجاد ثقافة ال�سفافية وا
وتوافق االآراء

- زيادة التفهم: تنمية الت�سامح واالحرتام والتعلم بني 
القطاعات دون الت�سحية باالختالفات الطبيعية وال�سيا�سية
يف االآراء

– توليد تفكري ا�سرتاتيجي طويل االأجل وتوافق 
– 30 �سيا�سة دولة؛ 268 �سيا�سة فرعية؛ 817 موؤ�سرًا؛ 

747 هدفًا

طاجيك�ستان 

حلوار الطاجيكي 
ا

الداخلي 
حلد 

1993–2001 و
الن 

حالة من اإ�سهام 
يل للحوار 

املعهد الدو
امل�ستدام

حلرب االأهلية التي اندلعت يف 
كانت ا

جمهورية طاجيك�ستان ال�سوفييتية ال�سابقة 
بعد ا�ستقاللها عام 1991 يف اأوجها. ويف عام 

حلكم 
1992، كان ال�سوؤال الرئي�سي بعد انهيار ا

ال�سوفييتي املركزي عمن �سيحكم طاجيك�ستان. 
وقد وقد جرى بذل جهد يف عام 1992 لت�سكيل 

حكومة ائتالفية ولكنه باء بالف�سل. ومن ثم 
جمموعة متثل االأ�سخا�س القريبني 

قامت 
من النظام ال�سابق باال�ستيالء على العا�سمة 
حلكومة لت�سكيل قاعدة ملا �سار حكومة يف 

وا
نهاية املطاف. فاندلع �سراع عنيف، ووقعت 

جلانبني. وقد �ُسِجل فرار 
فظائع على ا

مواطن من كل �سبعة تاركني منازلهم. وكان 
حلرب االأهلية 

التحدي املبا�سر هو اإنهاء ا
والتو�سل اإىل اتفاق حول كيفية حكم هذا البلد. 

واأكرث من ذلك، بقي �سوؤال حول ماهية جذور 
الهوية الطاجيكية. فقد كان الطاجيك جزءًا 
حلكم 

حتت ا
من خانات اآ�سيا الو�سطى وكانوا 

ال�سوفييتي الذي دام 70 عامًا يتلم�سون ال�سعور 
بالهوية. 

حلرب 
ملعرفة ما اإذا كان من املمكن ت�سكيل فريق خالل ا

االأهلية ميكنه ت�سميم عملية �سالم يف بالده
يف 

يف عملية ال�سالم 
حلوار 

يف ا
– اإ�سهامات من امل�ساركني 

طاجيك�ستان
حلوار للجنة ال�سعبية لتعزيز 

يف ا
– تكوين امل�ساركني 

العمليات الدميقراطية، على اأ�سا�س من قناعة �سخ�سية 
عميقة بقدرتهم على االإ�سهام يف التحول الدميقراطي 

يف طاجيك�ستان عن طريق تكوين جيوب يف البلد ميكن 
للمواطنني اأن يجربوا فيها قدراتهم كجهات فاعلة �سيا�سيًا 

حتقيقها
حلكومات 

لتحقيق النتائج التي ال ت�ستطيع ا

ترينيداد وتوباغو

خطة اإ�سرتاتيجية 
وطنية من اأجل 

ا�ستجابة مو�سعة 
لفريو�ض ومر�ض 

الإيدز 
 2002

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي

يعد فريو�س ومر�س االإيدز من بني االأ�سباب 
الرئي�سية للوفاة بني ال�سباب. وهناك عدد 

متزايد من ال�سابات املعر�سات ملخاطر 
االإ�سابة بالفريو�س. وعلى الرغم من اأن املعدل 
الوطني النت�سار فريو�س االإيدز يبلغ 1.3%، اإال 
اأنه بني ال�سباب من �سن 15 اإىل 19 عامًا يقدر 

بن�سبة %7

و�سع خطة اإ�سرتاتيجية وطنية تكون دليال وموجهًا 
ال�ستجابة ترينيداد وتوباغو املو�سعة لفريو�س ومر�س 

االإيدز

يف االآراء بني 
– التو�سل اإىل التحاور وبناء التوافق 

االأطراف حا�سمة االأهمية واأ�سحاب امل�سلحة يف القطاعني 
خلا�س والعام واملجتمعات املحلية يف ترينيداد وتوباغو، 

ا
والذين كانوا على دراية بالق�سايا املتعلقة باالنت�سار الوبائي 

لفريو�س ومر�س االإيدز
– اإيجاد "قبول" وا�سع النطاق لعملية التخطيط 

خلطة الوطنية
اال�سرتاتيجي الوطني، وبالتايل، االلتزام با

حتليل الو�سع 
– تنمية معلومات كافية لتعزيز وم�ساندة 

واال�ستجابة
جماالت العمل االإ�سرتاتيجية العامة كاأ�سا�س 

حتديد 
 –

حلكومة 
الإن�ساء اإطار الآلية تن�سيقية وطنية، التي اعتمدتها ا

مم املتحدة االإمنائي
يف النهاية ومولها برنامج االأ



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 211

بريو
الوفاق الوطني
2003–2001

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي 
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النتائج
الغر�ض

ال�سياق
حلوار

عملية ا

اأوروغواي

اأجندة اأوروغواي 
2003–2001

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي وجامعة 

ال�سالم

واجهت البلد و�سعًا اقت�ساديًا واجتماعيًا 
�سعبًا، اإ�سافة اىل التعامل مع الركود 

االقت�سادي الذي بداأ عام 1999. وكان البلد 
يواجه اأي�سًا احتمال زيادة االندماج يف نظام 

دويل متزايد التعقيد وعدم الو�سوح، مع 
جتارية متييزية 

ممار�سات 
عقبات عديدة، و

ومنافع غري متكافئة.

يف 
جلهات الفاعلة 

جمموعة وا�سعة من ا
– جمع 

حتديد امل�سالح 
املجتمع يف جهد جماعي من اأجل 

امل�سرتكة، والتو�سل اإىل توافق يف االآراء وتعاون 
ومتا�سك على امل�ستوى الوطني

– تعزيز حيز للحوار والتاأمل والتفكري املتعمق، وو�سع 
ت�سور للظروف الالزمة للتحديث

– �سياغة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات الدولة ملواجهة 
خلدمات العامة، والطاقة، 

حتدياتها االأ�سا�سية: ا
واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، والتعليم من اأجل 

جمتمع املعرفة، واالندماج الدويل، ودور االأحزاب 
ال�سيا�سية

- امل�ساعدة يف تعميق عملية اإ�سالح الدولة 

- مزيد من التفهم: التو�سل اإىل توافق يف االآراء على الرغم 
من وجود وجهات نظر �سيا�سية متنوعة
– اإن�ساء بيئة مفتوحة وتعددية للحوار

– اإقامة �سبكة حوار غري ر�سمية، ب�سورة دائمة ؛ بني 
االأحزاب ال�سيا�سية، لتغيري العالقات التقليدية فيما بني 

حلكومة.
االأحزاب وبينها وبني ا

حلكومية 
. وقد وفرت تلك ال�سبكة منتدى لتخطيط البامج ا

متو�سطة وطويلة االأمد والتفاو�س ب�ساأنها

فنزويال 

طاولة التفاو�ض 
والتفاق 

2003–2002

حالت من اإ�سهام 
منظمة الدول 

الأمريكية ومركز 
كارتر

م�ست البالد يف جزء كبري من والية الرئي�س 
هوغو ت�سافيز )منذ 1998( يف �سراع مع التقلبات 

االقت�سادية وت�ساعد الفقر والف�ساد. وزادت 
التوترات منذ عام 2001 وو�سلت ذروتها يف 

حماولة انقالب 
ني�سان/اأبريل 2002 حيث وقعت 

على الرئي�س. وقد مت تن�سيب رئي�س جديد ولكن 
. ويف و�سط هذا املناخ  �سرعان ما مت اإق�ساوؤه

املت�سم بقدر كبري من انعدام الثقة واال�ستقطاب 
قررت حكومة ت�سافيز اإجراء حوار. ومع م�سي 

العملية قدمًا، 

اأحدثت اال�سطرابات االجتماعية واالإ�سرابات 
الوا�سعة �سلال يف البالد واقت�سادها وكبلتهما لعدة 

اأ�سهر )كانون االأول/دي�سمب 2002 – �سباط/
فباير 2003(.

جتنب وقوع م�ستويات اأعلى من 
– ك�سب الوقت و

حلكومة(
اال�سطرابات االجتماعية )ا

– العثور على حل �سريع ودميقراطي لالأزمة من 
خالل اتفاقات ذات نتائج ملزمة )املعار�سة(

حلل االأزمة عن طريق النظام 
���� البحث عن اتفاق 

االنتخابي.
– تناول املوا�سيع التالية: تدعيم النظام االنتخابي 

جلنة تق�سي حقائق 
ونزع �سالح املدنيني وت�سكيل 

رّالة فع

– التفاو�س حول اتفاق من 19 نقطة يكفل احرتام حقوق 
حلق يف التقدم بالتما�س الإجراء 

االإن�سان، وحرية التعبري، وا
ا�ستفتاءات لعزل جميع امل�سوؤولني املنتخبني مبن فيهم 

جلنة متابعة
الرئي�س، وتكوين 

– التاأكيد على التزام امل�ساركني بنبذ العنف وااللتزام 
مببادئ املواثيق الدميقراطية املختلفة، مبا يف ذلك نزع 

�سالح املدنيني وخلق مناخ موؤات للعمليات االنتخابية
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اأوروغواي

اأجندة اأوروغواي 
2003–2001

حالة من اإ�سهام 
مم املتحدة 

برنامج الأ
الإمنائي وجامعة 
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جمموعة وا�سعة من ا
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ت�سور للظروف الالزمة للتحديث

– �سياغة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات الدولة ملواجهة 
خلدمات العامة، والطاقة، 

حتدياتها االأ�سا�سية: ا
واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، والتعليم من اأجل 

جمتمع املعرفة، واالندماج الدويل، ودور االأحزاب 
ال�سيا�سية

- امل�ساعدة يف تعميق عملية اإ�سالح الدولة 

- مزيد من التفهم: التو�سل اإىل توافق يف االآراء على الرغم 
من وجود وجهات نظر �سيا�سية متنوعة
– اإن�ساء بيئة مفتوحة وتعددية للحوار

– اإقامة �سبكة حوار غري ر�سمية، ب�سورة دائمة ؛ بني 
االأحزاب ال�سيا�سية، لتغيري العالقات التقليدية فيما بني 

حلكومة.
االأحزاب وبينها وبني ا

حلكومية 
. وقد وفرت تلك ال�سبكة منتدى لتخطيط البامج ا

متو�سطة وطويلة االأمد والتفاو�س ب�ساأنها

فنزويال 

طاولة التفاو�ض 
والتفاق 

2003–2002

حالت من اإ�سهام 
منظمة الدول 

الأمريكية ومركز 
كارتر

م�ست البالد يف جزء كبري من والية الرئي�س 
هوغو ت�سافيز )منذ 1998( يف �سراع مع التقلبات 

االقت�سادية وت�ساعد الفقر والف�ساد. وزادت 
التوترات منذ عام 2001 وو�سلت ذروتها يف 

حماولة انقالب 
ني�سان/اأبريل 2002 حيث وقعت 

على الرئي�س. وقد مت تن�سيب رئي�س جديد ولكن 
. ويف و�سط هذا املناخ  �سرعان ما مت اإق�ساوؤه

املت�سم بقدر كبري من انعدام الثقة واال�ستقطاب 
قررت حكومة ت�سافيز اإجراء حوار. ومع م�سي 

العملية قدمًا، 

اأحدثت اال�سطرابات االجتماعية واالإ�سرابات 
الوا�سعة �سلال يف البالد واقت�سادها وكبلتهما لعدة 

اأ�سهر )كانون االأول/دي�سمب 2002 – �سباط/
فباير 2003(.

جتنب وقوع م�ستويات اأعلى من 
– ك�سب الوقت و

حلكومة(
اال�سطرابات االجتماعية )ا

– العثور على حل �سريع ودميقراطي لالأزمة من 
خالل اتفاقات ذات نتائج ملزمة )املعار�سة(

حلل االأزمة عن طريق النظام 
���� البحث عن اتفاق 

االنتخابي.
– تناول املوا�سيع التالية: تدعيم النظام االنتخابي 

جلنة تق�سي حقائق 
ونزع �سالح املدنيني وت�سكيل 

رّالة فع

– التفاو�س حول اتفاق من 19 نقطة يكفل احرتام حقوق 
حلق يف التقدم بالتما�س الإجراء 

االإن�سان، وحرية التعبري، وا
ا�ستفتاءات لعزل جميع امل�سوؤولني املنتخبني مبن فيهم 

جلنة متابعة
الرئي�س، وتكوين 

– التاأكيد على التزام امل�ساركني بنبذ العنف وااللتزام 
مببادئ املواثيق الدميقراطية املختلفة، مبا يف ذلك نزع 

�سالح املدنيني وخلق مناخ موؤات للعمليات االنتخابية
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امللحق الثاين: خيارات واأدوات العملية – عر�ض عام

على مدى �سفحات هذا الدليل كنا ن�سدد على اأهمية مواءمة ت�سميم عملية احلوار وتنفيذها مع ال�سياق الذي تدور 
فيه والغر�س املراد منها. ويف هذا العر�س العام خليارات العمليات �سيجد القارئ جمموعة من العمليات واأدوات 
العمليات من اخلا�سة احلوار والنقا�س مل�ساندة مهمة املواءمة. ونعر�س فيما يلي و�سفًا موجزًا لكل عملية، معتمدين 
ب�سفة اأ�سا�سية على امل�سدرين امل�سار اإليهما يف املنطقة املظللة، كما نقدم م�سدرًا على االإنرتنت ملزيد من املعلومات.

و�سوف ن�ستعر�س هذه العمليات يف جمموعات، وفقًا الأن�سب دور تلعبه كل جمموعة مبادرة احلوار: اال�ستك�ساف 
وزيادة الوعي– تبادل املعرفة واالأفكار؛ بناء العالقات – التعامل مع ال�سراع؛ املداوالت – التعامل مع القرارات 
ال�سعبة؛ والعمل التعاوين – اأ�سحاب العالقة وامل�سلحة املتعددين، تغيري النظام باأكمله. كما نحدد اأي�سًا حجم 

املجموعة التي ميكن لكل عملية ا�ستيعابه، با�ستخدام هذا املقيا�س:

م�ساركًا  12  -  8 )حميمية(:  �سغرية  جمموعة  	•
م�ساركًا  40  -  15 قيا�سية:  جمموعة  	•

م�سارك.  4000  -  40 كبرية:  جمموعة  	•

وثقافات خمتلفة— اأماكن  ن�ساأت يف  العمليات  اأن هذه  القارئ  �سيجد  االأ�سا�سية،  الفوارق  اإىل هذه  وباالإ�سافة 
العديد منها من ن�سف الكرة االأر�سية ال�سمايل، ولكن هناك بع�سًا منها من اأفريقيا واأمريكا الالتينية وال�سرق 
االأو�سط. ورمبا كان ذلك يف بع�س احلاالت من بني معايري االختيار املهمة. وعالوة على ذلك، كما يلحظ موؤلفو 

"و�سع خطة للحوار"، فاإن معظم هذه العمليات واالأدوات "لديها 
جمموعة من املبادئ املرتبطة بها، وهذا يعد من االأمور املهمة التي 
القيادة"  "تدوير  هي:  يقدمونها  التي  واالأمثلة  ناجحة".  جتعلها 
)الدميقراطية  االأقليات"  حكمة  على  و"االطالع  )احللقة(؛ 
العاملي(؛  )املقهى  االأهمية"  ذات  امل�سائل  و"بحث  العميقة(؛ 
املفتوح(204  املنا�سب" )احليز  ال�سخ�س  فهو  اأتى  من  كان  و"اأيًا 
وميكن اأن ت�ساعد هذه االأفكار االأ�سا�سية اأي�سًا ممار�سي احلوار 

على حتديد مدى منا�سبة عملية معينة الحتياجاتهم اخلا�سة. 

 وي�سم املوقع االلكرتوين
 )<http://www.democraticdialoguenetwork.org>(

من  بها  املرتبطة  والتقارير  احل��االت  م��واد  من  ثرية  جمموعة 
يقدم  كما  احل��وار.  ملمار�سي  املوؤ�س�سي  املجتمع  اأع�ساء  اإ�سهام 
من  املزيد  متابعة  يف  الراغبني  للقراء  مو�سعة  م�سادر  اأي�سًا 

الق�س�س واالأفكار واملمار�سات واالأدوات املقدمة هناك. 

للمزيد من الطالع
امل�سدران اللذان اقتب�ست منهما القائمة التي 

اأوردناها هما "عمليات معروفة للحوار واملداولة"، من 
اإنتاج االئتالف الوطني للحوار واملداولة، متاح على

<www.thataway.org> 
و 

ماريان بوجر، ماريان كنوث وكولني ماجرن، و�سع 
خطة للحوار: م�سروع بحث لعر�س اأدوات عملية 

احلوار وعمليات التغيري االجتماعي )جوهان�سبغ: 
بيونريز اأوف ت�سينج اأ�سو�سيت�س، 2006(، متاح 

على
<http://www.pioneersofchange.
net/research/dialogue>.

يوفر كال امل�سدرين حتلياًل مقارنًا للعمليات التي 
يعر�سها، مقدمًا اإر�سادات ب�ساأن العمليات ذات 

ال�سلة باالأهداف وال�سياقات املختلفة. 
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ال�ستك�ساف وزيادة الوعي: تبادل املعرفة والأفكار

املقهى العاملي
حجم املجموعة: كبري، ي�سل اإىل مئات

مُتكن املقاهي العاملية جمموعات من االأ�سخا�س من امل�ساركة معًا يف اإن�ساء جوالت من احلوار مع ثالث اأو اأربع 
جمموعات اأخرى مع البقاء يف الوقت ذاته جزءًا من حمادثة واحدة اأكب ومرتبطة. ترتبط املحادثات ال�سغرية 
املعقودة على نطاق �سيق فيما بينها وُتبنى على بع�سها البع�س مع تنقل االأ�سخا�س فيما بني املجموعات، والقيام 
بتلقيح متبادل لالأفكار، واكت�ساف روؤى جديدة يف م�سائل اأو ق�سايا ذات اأهمية حقيقية يف حياتهم اأو عملهم اأو 

 .<http://www.theworldcafe.com> جمتمعهم املحلي. ملزيد من املعلومات انظر

مقهى املحادثة
حجم املجموعة: جمموعة واحدة اأو عدة جمموعات �سغرية

يرحب  حيث  املكتبات،  اأو  املقاهي  كاإحدى  عامة  اأماكن  يف  ع��ادًة  ُتعقد  حمادثات  عن  عبارة  املحادثة  مقاهي 
بان�سمام اأي �سخ�س. ومن �ساأن هذا ال�سكل الب�سيط اأن ي�سعر االأ�سخا�س بالراحة ويعطي كل �سخ�س الفر�سة 

 .<http://www.conversationcafe.org> للتحدث. ملزيد من املعلومات انظر

تكنولوجيا احليز املفتوح
حجم املجموعة: ابتداء من حجم قيا�سي اإىل املئات

جتاه  م�سوؤولياتهم  حتمل  اإىل  االأ�سخا�س  تدعو  التنظيم  ذاتية  ممار�سة  عن  عبارة  املفتوح  احليز  تكنولوجيا 
باإن�ساء  املجموعة  تقوم  �سلفًا،  معدة  باأجندة  البدء  من  بداًل  املفتوح،  احليز  تكنولوجيا  ويف  عليه.  يحر�سون  ما 
جتمع لال�ستف�سارات حيث يحدد امل�ساركون املوا�سيع التي ي�سعرون بحما�سهم لها ورغبتهم يف العمل فيها معًا. 
فاالأجندة حتددها املجموعة. وهي نهج ُمبتكر لتحقيق تغيري يف النظام باأكمله وتفجري طاقات االإبداع والقيادة 

 .<http://www.openspaceworld.org> لدى امل�ساركني. ملزيد من املعلومات انظر

عملية احللقة
حجم املجموعة: �سغري

عملية احللقة عبارة عن جمموعة حوار �سغرية تهدف اإىل ت�سجيع االأ�سخا�س على اال�ستماع والتحدث من القلب بروح 
ا�ستق�سائية. فمن خالل فتح وغلق احللقة بطقو�س ب�سيطة من اختيار املجموعة، وا�ستخدام غاية للحديث، ودعوة 
اللتزام ال�سمت لدخول احللقة، يتم اإيجاد حيز اآمن حيث ميكن للم�ساركني ال�سعور بالثقة واالأ�سالة والرعاية واالنفتاح 
للتغيري. وي�سار اإليها اأي�سًا بعملية املجل�س، اأو دائرة احلكمة، اأو حلقات اال�ستماع اأو حلقات التحدث، وهي �سائعة 
 بني ال�سكان االأ�سليني يف اأمريكا ال�سمالية. ملزيد من املعلومات انظر <http://www.wisdomcircle.org> اأو

 .<http://www.peerspirit.com/htmlpages/circlebasics.html>
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عملية ليكغوتال 205
حجم املجموعة: �سغري اإىل قيا�سي 

هذه واحدة من بني عمليتني تتاألفان من حلقات يف القرى االأفريقية مو�سحتني يف تقرير "و�سع خطة للحوار". 
وينبه املوؤلفون اإىل اأن بحثهم يف تلك التقاليد احلوارية االأفريقية ما هي اإال جمرد بداية، واأن من املهم اأن يكون 
املجال باأكمله على اطالع عليها. حيث يقول املوؤلفون: "رمبا كان من ال�سخف نوعًا ما اأ�ستقدام عمليات حوار من 
الغرب اإىل اأفريقيا التي تعد فيها املحادثات اأمرًا �ساربًا بجذور عميقة يف ثقافة �سعوب اأفريقيا االأ�سلية". وياأتي 
ا�سم "ليكغوتال" من اللغة ال�سيت�سوانية، وهي لغة منطوقة على نطاق وا�سع يف جنوبي اأفريقيا، ويعني مكانًا عامًا 
جترى فيه اإجراءات الت�ساور والتقا�سي. وهذا ال�سكل من عمليات املجال�س االأفريقية يقام دائمًا يف الهواء الطلق، 
والتحدث  للح�سور  لالأ�سخا�س  ويحمل دعوًة  واالنفتاح  باحلرية  �سعورًا  العراء. ومينح هذا  اأحد  حيث ال ميتلك 
التي  اأن حتل الق�سايا  اإىل  اأ�سابيع  اأو  العملية. فرمبا ا�ستمرت الأيام  ب�سراحة. وكذلك ال يوجد حد زمني لهذه 
ُيجرى تناولها. وهذا التحرر من القيود الزمنية ميكن امل�ساركني من تعليق احلكم ويجعلهم على ا�ستعداد ال�ستماع 
وجهة نظر �سخ�س ما والق�سة التي يريد طرحها يف ال�سياق، دون ا�ستعجال. وجتتمع ليكغوتال يف حلقة. ومتثل 
احللقة معنى الوحدة، ويدرك امل�ساركون اأنهم طاملا كانوا جميعًا وموحدين فيمكنهم مواجهة م�ساكلهم. وت�سمن 
احللقة اأي�سًا اأن يكون بع�سهم يف مواجهة بع�س واأن يتحدثوا معًا ب�سراحة. ومع جتمعهم، يحيي بع�سهم بع�سًا 
الرغم من  وعلى  بالفعل.  املوجودون  بالعملية هم  املهتمني حقًا  اأولئك  اأن  بذلك من  يتحققون  يف احللقة. فهم 
جلو�سهم ح�سب الرتبة وبرتتيب هرمي، اإال اأن هناك ت�سديدًا على اأن اأ�سواتهم جميعًا �سواء. ملزيد من املعلومات 

 .<http://www.pioneersofchange.net/library/dialogue> انظر

م�سرح املقهورين 206
حجم املجموعة: �سغري اإىل قيا�سي

م�سرح امل�سطهدين طريقة ن�ساأت يف البازيل ت�ستخدم اللغة واأ�ساليب التفاعل امل�سرحي يف اإ�سراك اجلمهور يف 
الق�سايا االأ�سا�سية ذات ال�سلة بامل�ساكل االجتماعية اجلوهرية وهياكل ال�سلطة يف جمتمعاتهم املحلية اخلا�سة 
بناجت  تنتهي  امل�سرح لطرح مع�سلة على اجلمهور  ا�ستخدام  الطريقة على  تلك  وتنطوي  واملجتمع ب�سفة عامة. 
�سلبي. ويطلب من امل�ساركني تقم�س دور اأحد اجلهات الفاعلة ملحاولة تغيري الناجت. ويدعون اإىل تخيل احتماالت 
وحلول جديدة وحماولة حتقيقها يف نف�س اللحظة. ونتيجة ملا ينطوي عليه ذلك من حل جماعي للم�سكلة وتخيل 
تفاعلي اإىل درجة عالية وامل�ساركة البدنية والثقة واملتعة واحلركة القوية بني االأ�سخا�س، يتعلم امل�ساركون كيف 
ي�سهمون يف تكري�س م�ساكلهم اخلا�سة، وكيف ميكن اأن يكونوا م�سدرًا لتحرير اأنف�سهم. ملزيد من املعلومات انظر 

 <http://www.theatreoftheoppressed.org>.

بناء العالقات - التعامل مع ال�سراع
احلوار امل�ستدام

حجم املجموعة: �سغري
يعد احلوار امل�ستدام اإحدى عمليات حتويل العالقات التي تت�سبب يف اإحداث م�ساكل و�سراعات وتعيق التغيري. 
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واحلوار امل�ستدام لي�س حلقة عمل حلل امل�ساكل ولكنه تفاعل م�ستدام يتطور من خالل �سل�سلة من االجتماعات 
على مدى اأ�سهر اأو اأعوام. وتتنقل العملية عب خم�س مراحل معروفة: تقرير امل�ساركة؛ ر�سم خريطة العالقات؛ 

�سب امل�ساكل والعالقات؛ بناء ال�سيناريو؛ والعمل جماعيًا. ملزيد من املعلومات انظر
 <http://www.sustaineddialogue.org>.

م�سروع املحادثات العامة
حجم املجموعة: �سغري

تكوين  على  ق�سايا خالفية  ب�ساأن  لديهم خالفات جوهرية  الذين  االأ�سخا�س  العامة  املحادثات  م�سروع  ي�ساعد 
م�سروع  يف  احل��وار  من��وذج  ويت�سم  اإيجابي.  وعمل  قوية  حملية  ملجتمعات  الالزمني  املتبادلني  والثقة  التفاهم 
املحادثات العامة مبرحلة حت�سريية دقيقة تر�سم خرائط اأمناط احلوار القدمية "املعوقة" وتبحث يف االأوقات 
مرحلة  يف  العملية  ت�سميم  يف  احلوار  يف  املحتملون  امل�ساركون  وي�سرتك  "جديدة".  حمادثات  فيها  جرت  التي 
مبكرة. وقد ا�ستخدم م�سروع املحادثات العامة هذا النموذج، يف الواليات املتحدة ب�سفة خا�سة، لتي�سري احلوار 
دليل  ويتوافر  والبيئة.  واالإميان،  والتوجه اجلن�سي،  االإجها�س،  ا�ستقطابًا عميقًا مثل  ت�سهد  التي  الق�سايا  حول 

�سامل لكيفية ا�ستخدام تلك العملية. ملزيد من املعلومات انظر
 <http://www.publicconversations.org/pcp/index.asp>.

الدميقراطية العميقة 207
حجم املجموعة: �سغري

تعد الدميقراطية العميقة، التي ن�ساأت يف جنوب اأفريقيا، مبثابة نهج تي�سري قائم على افرتا�س وجود حكمة بني 
اأ�سوات االأقلية وتنوعًا يف وجهات النظر، واأن تلك احلكمة تعود بالقيمة على املجموعة ككل. وي�ساعد هذا النهج 
على اإظهار ما ال يقال عادًة على ال�سطح ومنح الفر�سة للتعبري عنه. فهو يكفل فر�سة �سادقة لتناول وجهات نظر 
االأقلية و�سواغلهم. وي�سمح ذلك بامل�سي قدمًا يف عملية اتخاذ القرار بعد اأن اأخذ يف احل�سبان االأفكار واحلكم 
الكامنة يف وجهات نظر االأقلية. و�ستكون بذلك تلك الروؤية وثيقة ال�سلة بتوجه االأغلبية والقرارات التي تتخذها. 
وتعد الدميقراطية العميقة مفيدة للغاية يف االأ�سياء امل�سكوت عنها والتي يجب اإخراجها للعلن؛ و/اأو عندما يكون 
املجموعة  داخل  الروؤى  تنوع يف  يوجد  و/اأو عندما  الن�سوب؛  وال�سراع حمتمل  اأدوار  االأ�سخا�س حم�سورين يف 
االأ�سخا�س؛ و/ القوة على حرية ت�سرف  توؤثر فروق  ويتعني مراعاة جوانب خمتلفة يف ق�سية ما؛ و/اأو عندما 
اآخرين. ملزيد من  "مو�سومني" من قبل  اأ�سخا�س  االأقلية؛ و/اأو عند وجود  اأو عندما توجد حاجة لك�سب قبول 

 <http://www.deep-democracy.net>. املعلومات انظر

احلوار بني املجموعات
حجم املجموعة: جمموعة واحدة اأو عدة جمموعات �سغرية

ميثل احلوار بني املجموعات نهجًا للعدالة االجتماعية يف احلوار. وهو يركز على كل من عالقات ال�سلطة املجتمعية 
من هيمنة وتبعية، واالإمكانيات االإبداعية لالنخراط والتعامل مع تلك االختالفات اأو عبها. ويهدف احلوار بني 



218 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

املجموعات اإىل نقل النا�س اإىل اأبعد من النقطة التي يرون عندها اأن هذه الفروقات باعثة على اخلالف—على 
�سبيل املثال، عن طريق اإيجاد اأفكار لطرق جديدة الإحراز القوة دون تكري�س الفوارق االجتماعية. فهذا النهج 
يتوافق مع العمليات االأ�سا�سية للعمل االجتماعي من التمكني—بناء ال�سالت مع االآخرين، وزيادة الوعي النقدي 
االجتماعي  الظلم  لوقف  الالزمة  الكفاءات  وتنمية  االجتماعية  بالعدالة  االلتزام  واإيجاد  االجتماعية،  بالفوارق 

واالنخراط يف التغيري االجتماعي. ملزيد من املعلومات انظر.

مدر�سة ال�سالم الإ�سرائيلية الفل�سطينية 208 
حجم املجموعة: �سغري

تعد مدر�سة ال�سالم اإحدى العمليات التي اأعدها كل من العرب واالإ�سرائيليني يف ال�سرق االأو�سط. وهي تت�سمن 
جمموعات لقاء م�سكلة جلمع امل�ساركني معًا، لي�س فقط كاأفراد بل كممثلني لهويات جمموعاتهم. وبهذه الطريقة 
تهدف العملية اإىل التو�سل اإىل م�سادر ال�سراع القائمة على املعتقدات عميقة اجلذور والتي ال تتغري بب�ساطة 
هوية  عليها  تقوم  التي  النظر  ووجهات  )1( االعتقادات  اأن  يفرت�س  النهج  وهذا  الفردية.  ال�سالت  خالل  من 
بني  املواجهة  على  يقوم  و)2( ال�سراع  للتغيري؛  عموما  ومقاومة  وم�ستقرة  اجل��ذور  عميقة  و�سلوكه  ال�سخ�س 
جمموعتني وطنيتني ولي�س بني اأفراد؛ وينظر اإىل املجموعة على اأن لها اأهمية جوهرية اأكب من جمموع اأفرادها؛ 
اللقاء  و)4( جمموعة  ككل،  املجتمع  للتعرف على  و�سيلة  ت�سكل  وبالتايل  للواقع  و)3( املجموعة �سورة م�سغرة 

عبارة عن كيان منفتح يرتبط بالواقع اخلارجي االأو�سع ويتاأثر به. ملزيد من املعلومات انظر
 <http://www.sfpeace.org>.

البحث العملي القائم على امل�ساركة
حجم املجموعة: قيا�سي

ترجع جذور بحوث العمل القائمة على امل�ساركة اإىل "تربية املقهورين" للمربي البازيلي باولو فريري. وتتمثل 
فكرته يف جوهرها يف اأن االأ�سخا�س العاديني ميكن متكينهم من اأ�سباب القوة على اال�سطالع بتغيري ظروفهم عن 
طريق حتري االأ�سباب الكامنة وراء االأحداث التي ت�سكل عاملهم. وي�سكل هذا التحري والعمل الناجت عنه "البحث 
عام  فكرته  فريري  طرح  اأن  ومنذ  البحث.  وموا�سيع  الباحثني  بني  م�سرتك  ب�سكل  دائمًا  يجرى  العملي" الذي 
1970، مت اعتماد البحث العملي القائم على امل�ساركة على نطاق وا�سع كاإ�سرتاتيجية تدخلية للهيئات واملوؤ�س�سات 
ال�سالم  لبناء  الدويل  التحالف  بداية  ومنذ  العامل.  مناطق  خمتلف  يف  الب�سرية  التنمية  م�ساندة  اإىل  ال�ساعية 
"اإنرتبي�س" كم�سروع للمجتمعات التي مزقتها احلروب وهو ي�ستخدم هذه العملية للحيلولة دون ن�سوب ال�سراعات 
العملية،  هذه  ويف  العنيفة.  ال�سراعات  من  اخلارجة  املجتمعات  الدميقراطي يف  احلكم  وتعزيز  ال�سالم  وبناء 
"يتم ا�ستخدام احلوار والبحث معًا مل�ساعدة امل�ساركني على حتديد اخليارات املتاحة لت�سكيل ال�سيا�سات وحتديد 
االأولويات... بناء توافق يف االآراء فيما بني اجلهات الفاعلة الرئي�سية امل�ساركة يف اإعادة اإعمار ما بعد ال�سراع من 

خالل عقد اجتماعات منتظمة يف بيئة حمايدة." ملزيد من املعلومات انظر
 <http://www.crdsomalia.org/crd-background.shtml>.
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املداولة - التعامل مع القرارات ال�سعبة
جمال�ض مداولت املواطنني 209

حجم املجموعة: �سغري
بينهم.  الذين مت اختيارهم من  ال�سكان  تنوع  يعك�سون  املواطنني من مواطنني عاديني  تتاألف جمال�س مداوالت 
وهم يجتمعون لغر�س خا�س ليكونوا مبثابة �سورة م�سغرة من املجتمع املحلي اأو الوالية اأو البلد ويعدون تقارير 
الطريقتني.  بني  اأو جمعًا  علميًا  اأو  ع�سوائيًا  امل�ساركون  ُيختار  اأن  تفاعلية. وميكن  بيئة  و�سواغلها يف  روؤاها  عن 
اأو  كنواب  يختارون  ال  اأنهم  املواطنني يف  اأ�سكال مداوالت  اآخرين يف معظم  م�ساركني  اأي  يختلفون عن  ولكنهم 
كمجل�س  دورهم  ويف  واأق��ران.  مواطنني  الأنف�سهم،  فقط ممثلني  ي�ساركون  فهم  اأو كخباء.  كاأ�سحاب م�سلحة 
فهمهم  حت�سني  بغر�س  امل�سلحة،  اأ�سحاب  من  غريهم  اأو  اخل��باء  اأو  النواب،  ا�ست�سارة  ميكنهم  للمواطنني، 
للق�سايا التي يبحثونها. وهناك العديد من جمال�س مداوالت املواطنني )هيئات املحلفني امل�سكلة من املواطنني، 
جميعها  ت�سرتك  ولكنها  االآراء(  توافق  وموؤمترات  التخطيط  وخاليا  احلكمة،  وجمال�س  املواطنني،  وجمعيات 
له  اأتيح  ما  اإذا  احلقيقة  على  ككل  ال�سعب  يريده  ما  على  واجلمهور  امل�سوؤولني  اإط��الع  ع��ام:  واح��د  غر�س  يف 
انظر املواطنني  جمال�س  من  خمتلفة  مناذج  على  املعلومات  من  ملزيد  معًا.  ومناق�ستها  االأم��ور  يف  مليًا   التفكري 

 <http://www.co-intelligence.org/CDCUsesAndPotency.html>.

منتديات الق�سايا الوطنية 210
حجم املجموعة: عدة جمموعات �سغرية اإىل مئات

"كتب الق�سايا"  تعد منتديات الق�سايا الوطنية �سبكة م�ستقلة من املجموعات املدنية والتعليمية التي ت�ستخدم 
كاأ�سا�س للعمل التداويل القائم على اختيارات يف منتديات ت�ستند اإىل تقاليد االجتماع البلدية. وميكن لكثري من 
اخلا�سة مبنتديات  الق�سايا  كتب  تقوم  �سغرية.  �سُتجرى يف جمموعات  املحادثات  اأن  اإال  امل�ساركة،  االأ�سخا�س 
)وال  للق�سية  ُنُهج  اأو  خيارات  اأربعة  اأو  ثالثة  وحتدد  اجلماهري  �سواغل  حول  بحوث  باإجراء  الوطنية  الق�سايا 
تقت�سر يف طرحها مطلقًا على خيارين وح�سب(. ومن �ساأن عر�س الق�سايا على هذا النحو اأن يدعو املواطنني 
يف  النا�س  تخبط  اىل  توؤدي  التي  املعتادة  املناق�سات  يتفادى  واأن  اخليارات  خمتلف  بني  الت�سارب  مواجهة  اإىل 
طروحات �ساذجة. وي�سري تعبري "منتديات الق�سايا الوطنية" اإىل �سبكة من املنظمات واإىل عملية تداولية )انظر 

 <http://www.nifi.org/>. نهج اإ�سراك املواطنني القائم على اختيارات اأدناه(. ملزيد من املعلومات انظر

نهج اإ�سراك املواطنني القائم على اختيارات 211
حجم املجموعة: عدة جمموعات �سغرية اإىل مئات

جيد  هو  مبا  النا�س  تخطر  خ��باء  هيئات  كونها  املحلي"  املجتمع  "منتديات  تعدو  ال  االأح��ي��ان،  من  كثري  يف 
اإ�سراك  نهج  ي�ستند  املقابل،  ويف  �سوتًا.  لالأعلى  وال�سيادة  للجميع،  مفتوحة  عامة  تكون  اأو  لهم.  بالن�سبة 
تكون  عندما  الق�سايا  معاجلة  على  اجلمهور  ل��ق��درات  عميق  اح��رتام  اإىل  اختيارات  على  القائم  املواطنني 
ف��اإن  املنا�سبة  ال��ظ��روف  اجلماهري  منحت  م��ا  واإذا  لهما.  حمبطة  ال  وال��ت��داول؛  للحوار  م�ساندة  ال��ظ��روف 
وتعتمد  االأ�سخا�س.  من  الكثري  ي��درك  مما  بكثري  اأك��ب  ت�سبح  القرار  واتخاذ  وامل�ساركة  التعلم  على  قدرتها 
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ال�سعبة  اخل��ي��ارات  مواجهة  وجماعيًا—على  املواطنني—فرديًا  مب�ساعدة  االل��ت��زام  على  العملية  تلك 
العملية،  واملقاي�سات  القيم  ت�سارب  م��ع  االأ���س��خ��ا���س  يتعامل  ب��ذل��ك،  القيام  ط��ري��ق  وع��ن  مثمرة.  ب��ط��رق 
وامل�ساركة  حزبية،  غري  حملية  قيادة  وجود  االأ�سا�سية  املبادئ  وت�سمل  والتوجهات.  باالأولويات  اإدراك��ًا  وينموا 
انظر املعلومات  من  ملزيد  اجلمهور".  يبداأ  حيث  من  "تبداأ  التي  املنحازة  غري  النقا�س  ومواد  للكافة،   ال�ساملة 

 <http://www.publicagenda.org/pubengage/pe_citizen_choicework.cfm>.

احللقات الدرا�سية
حجم املجموعة: عدة جمموعات �سغرية اإىل مئات

متكن حلقات الدرا�سة املجتمعات املحلية من تعزيز قدراتها على حل امل�ساكل من خالل اجلمع بني عدد كبري من 
االأ�سخا�س يف حوار يتجاوز االنق�سامات ب�سبب العرق والدخل والعمر ووجهة النظر ال�سيا�سية. وحلقات الدرا�سة 
التفاهم  لبناء  التحدث  املجتمع املحلي، مما ميكن اجلمهور من  واأ�ساليب تنظيم  وامل��داوالت  جتمع بني احلوار 
من  ملزيد  ال�سيا�سات.  وتغيري  وال�سيا�سي  االجتماعي  للتغيري  كمحفز  والعمل  احللول  من  جمموعة  وا�ستك�ساف 

 <http://www.studycircles.org/en/index.aspx> املعلومات انظر

لقاء القرن 21 املفتوح ملنظمة اأمريكا تتحدث 212
حجم املجموعة: مئات اإىل اآالف

يركز لقاء القرن 21 املفتوح على املناق�سات واملداوالت فيما بني املواطنني بداًل من اخُلطب، اأو جل�سات االأ�سئلة 
واالإجابة اأو كلمات املتحدثني. حيث ت�سارك جمموعات متنوعة من املواطنني يف مناق�سات املائدة امل�ستديرة )10 
ق�سايا  اأو  املوارد  توزيع  اأو  االأ�سا�سية  ال�سيا�سات  حول  متعمقة  ب�سورة  للتداول  طاولة(  كل  على  �سخ�سًا   12 –
عملية  "املهمة" وتطبيق  امل�ساركني عن  ل�سمان عدم جنوح  ُمدرب  ر  ُمي�سِّ منها  مناق�سة  كل  وي�ساند  التخطيط. 
دميقراطية على كل طاولة. ويح�سل امل�ساركون على معلومات اأ�سا�سية تف�سيلية ومتوازنة لتكون دلياًل اإر�ساديًا 
الكمبيوتر  بوا�سطة  والت�سويت  املالحظات  ت�سجيل  وبف�سل  النظر.  حمل  بالق�سايا  معرفتهم  لزيادة  للمناق�سة 
جتمع  االجتماع،  انتهاء  وقبل  باأكملها.  الغرفة  متثل  جمموعة  تو�سيات  اإىل  الفردية  الطاولة  مناق�سات  تتحول 
ع على امل�ساركني و�سانعي القرار وو�سائل االإعالم اأثناء مغادرتهم. وي�سارك �سانعو القرار  نتائجه يف تقرير يوزَّ
نهاية  املواطنني يف  واال�ستجابة ملداخالت  العملية،  الطاولة، ومراقبة  يف االجتماع عن طريق ح�سور مناق�سات 

 <http://www.americaspeaks.org>. االجتماع. ملزيد من املعلومات انظر

ا�ستطالع الراأي التداويل
حجم املجموعة: ابتداء من حجم قيا�سي اإىل املئات

االختيار  العلمي يف  االأ�سلوب  وبني  نقا�س �سغرية  امل��داوالت يف جمموعات  بني  التداويل  ال��راأي  ا�ستطالع  يجمع 
راأي  ا�ستطالع  ويتم  االنتخابية.  والق�سايا  العامة  ال�سيا�سات  يف  اجلمهور  راأي  ال�ستطالع  للعينات  الع�سوائي 
يكونوا  اأن  بعد  الق�سايا  ملناق�سة  واحد  مكان  يف  التجمع  اإىل  االأع�ساء  بع�س  يدعى  ثم  ع�سوائية،  عينة  اأع�ساء 
بناًء  �سيا�سيني  وزعماء  اأكفاء  خباء  مع  حوار  يف  امل�ساركون  ويدخل  عنها.  متوازنة  اإعالمية  مواد  در�سوا  قد 
ومن  مدربني.  جل�سات  روؤ���س��اء  وج��ود  يف  ال�سغرية  اجلماعية  املناق�سات  اأثناء  و�سعها  مت  التي  االأ�سئلة  على 
انظر املعلومات  ملزيد من  اآرائهم.  على  التداولية  العملية  تاأثري هذه  كيفية  لتتبع  اأخرى  راأيهم مرة  ي�ستطلع   ثم 

 <http://www.cdd.stanford.edu/polls/docs/summary>.
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العمل التعاوين – اأ�سحاب م�سالح متعددين، تغيري النظام باأكمله
البحث امل�ستقبلي

حجم املجموعة: 60–80
يعد البحث امل�ستقبلي عملية تخطيط تفاعلي جتمع "النظام باأكمله" معًا يف "خلوة" اأو معتكف طوال 16 �ساعة على 
مدى ثالثة اأيام وليلتني. وترتكز العملية اإىل اأر�سية م�سرتكة وعمل م�ستقبلي، بينما تعالج امل�ساكل وال�سراعات 
كمعلومات ولي�س كبنود عمل. حيث تنتقل املجموعة من مناق�سة املا�سي اإىل حتديد اجتاهات احلا�سر واالأر�سية 
من  ملزيد  املرجو.  امل�ستقبل  لتحقيق  م�سرتكة  اإج��راءات  وتخطيط  امل�ستقبل  �سيناريوهات  تخيل  واإىل  امل�سرتكة، 

  <http://www.futuresearch.net>.املعلومات انظر

التق�سي التقديري 213
حجم املجموعة: حجم قيا�سي اإىل االآالف

ثم و�سع  ت�سخي�س اخلطاأ  يركز على  الذي  امل�ساكل  التقليدي حلل  النهج  التقديري كثريًا عن  التق�سي  يختلف 
ا�سرتاتيجيات الإ�سالحه. وبداًل من ذلك، فاإنه ينطوي على ا�ستك�ساف منهجي ملا من �ساأنه اأن ي�سفي"احلياة" 
على النظام احلي عندما يكون يف اأعلى درجات احليوية والفعالية والقدرة على البناء من الناحية االقت�سادية 
قدرة  تعزز  التي  االأ�سئلة  طرح  وممار�سة  فن  اأ�سا�سية  ب�سفة  التقديري  التق�سي  ويت�سمن  واالإن�سانية.  والبيئية 
"�سوؤال اإيجابي  النظام على فهم االإمكانات االإيجابية وتوقعها وزيادتها. فهو ي�ستنفر التق�سي عن طريق و�سع 
غري م�سروط". ويتبع التق�سي التقديري عملية ا�ستك�ساف االأف�سل، واحللم مبا ميكن اأن يكون وحتديد معامله، 
والتخطيط من اأجل جت�سيد الواقع املن�سود على اأر�س الواقع ا�ستنادًا اإىل بذور النجاح االإيجابية املتوافرة. ملزيد 

 <http://appreciativeinquiry.case.edu/>. من املعلومات انظر

تخطيط ال�سيناريوهات 214
حجم املجموعة: �سغري اإىل قيا�سي

اإىل  ال�سيناريوهات  ت�ستخدم  وال  بطبيعته.  متقلب  ال��ع��امل  اأن  فكرة  على  ال�سيناريوهات  تخطيط  يعتمد 
خمتلف  ل��دى  الذهنية  وال��ن��م��اذج  والقيم  االف��رتا���س��ات  لتحدي  كعملية  ب��ل  امل�ستقبل  لتوقع  ك���اأداة  كبري  ح��د 
عمليات  ت�سجيع  خالل  ومن  اجلماعي.  م�ستقبلهم  على  التقلبات  تلك  تاأثري  كيفية  ب�ساأن  امل�سلحة  اأ�سحاب 
القدمية  ال��ن��م��اذج  حت��دي  ميكن  م��ا،  جمتمع  اأو  ملنظمة  امل�ستويات  خمتلف  على  ال�سيناريوهات  تخطيط 
على  ال�سيناريوهات  ت�ساعد  ثم  وم��ن  امل�ستقبل.  عن  حمتملة  مفاجئة  ق�س�س  خ��الل  من  االبتكار  وت�سجيع 
امل�ستقبل،  حول  املحادثات  يف  النظر  وجهات  من  العديد  طرح  خالل  ومن  قيمة.  وذات  جديدة  معرفة  تنمية 
ال�سرد  على  ال�سيناريوهات  ت�سجع  كما  ال�سيناريوهات.  من  االأبعاد  ومتعددة  ثرية  مبجموعة  اخل��روج  ميكن 
انظر املعلومات  من  ملزيد  النظر.  وجهات  نف�س  بال�سرورة  يتقا�سمون  ال  رمبا  الذين  االأ�سخا�س  بني   واحل��وار 

 <http://www.arlingtoninstitute.org/future/How_to_change_the_world.pdf>.
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خمترب التغيري 215
حجم املجموعة: قيا�سي

امل�سرتك  االل��ت��زام  اإيجاد  اإىل  امل�سلحة،  اأ�سحاب  متعددة  حوارية  تغيري  عملية  وه��و  التغيري،  خمتب  يهدف 
تغيري  خمتب  كل  وي��دور  املعقدة.  االجتماعية  للم�ساكل  خارقة  بحلول  للخروج  الالزمني  اجلماعية  والب�سرية 
منظمة  قبل  التغيري من  ويتم عقد خمتب  وا�سح.  اأي حل  االأف��ق  لها يف  يلوح  ال  م�سكلة جمتمعية حمددة  حول 
املنظمون  ويقوم  امل�سكلة.  حل  على  مبفردها  قدرتهم  عدم  حلقيقة  ومدركة  تغيري  باإحداث  ملتزمة  اأك��رث  اأو 
"�سورة م�سغرة" من نظام  اأ�سحاب امل�سلحة االأ�سا�سيني يف الق�سية الذين ميثلون  بجمع ما بني 25–35 من 
امل�سكلة. ويجب اأن يكون االأ�سخا�س موؤثرين ومتنوعني وملتزمني بتغيري النظام واالنفتاح لتغيري اأنف�سهم. علمًا 
ا�سرتك  U"التي   - " يو  "العملية  من  م�ستلهمة  التغيري  معًا يف خمتب  يتحركون من خاللها  التي  العملية  باأن 
انظر املعلومات  من  ملزيد   .)216 اأدن��اه  ال�سكل  )انظر  جاوور�سكي  وجوزيف  �سارمر  اأوت��و  من  كل  و�سعها   يف 

  <http://www.synergos.org/partnership/about/uprocess.htm>.

عر�ض عام ملخترب تغيري

 خلوة
االبتكار

م�سريات
التعلُّم

الدعوة اإىل اجتماع
والبدء

 املاأ�س�سة
)اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي(

االجتماع ب�ساأن امل�سروع

و�سع النموذج االأويل
والتجريب

ا�ستوديو الت�سميم

التحقيق:
خلق واقع

جديد من خالل
تغيري

طريقة العمل
الإدراك:

الك�سف عن الغر�س
امل�سرتك من خالل

تغيري الذات
واالإرادة

الإ�ست�سعار:
الك�سف عن الواقع 

جديد من خالل
تغيري

االإدراك احل�سي

امل�سدر: © جينريون لال�ست�سارات مقتب�س من جوزيف جور�سكي و�سي اأوتو �سارمر، "القيادة يف االقت�ساد الرقمي: فهم 
وت�سور جوانب امل�ستقبل النا�سئة" )كامبيدج، ما�س: جمعية التعلم التنظيمي وبيفريل، ما�س: جينريون لال�ست�سارات، 2000(، 

<http://www.dialogonleadership.org>
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اأدوات اأخرى
م�سريات التعلم 217

اجللو�س  اإىل  تدعى  حيت  املحلية  املجتمعات  اأو  املنظمات  اإح��دى  احل��وار  جمموعة  ت��زور  التعلم،  م�سريات  يف 
فهم  اأج���ل  م��ن  املحليني  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م��ع  متعاطف  ح���وار  يف  �سغرية  جم��م��وع��ات  يف  اأو  ل��ف��رد  ف���ردًا 
وا�ستف�ساراتهم؛  مقا�سدهم  بتو�سيح  التعلم  رحلة  يف  امل�ساركون  يقوم  ال��زي��ارات،  تلك  وقبل  ظ��روف��ه��م. 
مفتوح  وبقلب  بل  مفتوح  بعقل  فقط  لي�س  واال�ستماع  احلكم"  "تعليق  كيفية  على  تدريبًا  يتلقون  ما  وغالبًا 
املناق�سة  خ��الل  من  ويتو�سلون  البع�س،  بع�سهم  نظر  وجهات  اإىل  ي�ستمعون  ال��زي��ارة  وبعد  مفتوحة.  واإرادة 
كانوا  االآخ��رون مما  راآه  وعي مبا  على  ي�سبحون  وبذلك  معًا.  به  مروا  ملا  اأكمل  �سورة  ويكونون  اأعمق  فهم  اإىل 
انظر املعلومات  من  ملزيد  ي��روا.  اأن  معنى  فهم  نطاق  تو�سيع  قيمة  ويكت�سفون  عنه،  عموا  قد  اأنف�سهم   هم 

 <http://www.pioneersofchange.net/research/dialogue>

احلوار ب�سرد الق�س�ض والتجارب 218
العملية  هيكلة  وتتم  ال�سفهية.  التقليدية  والتعلم  االت�سال  اأ�ساليب  على  التجارب  ب�سرد  احلوار  اأ�سلوب  يعتمد 
على  توؤثر  التي  املهمة  والق�سايا  املوا�سيع  ا�ستخال�س  يف  القيمة  ال�سخ�سية  اخل��بات  من  ي�ستفاد  بحيث 
مزيجًا  العملية  ه��ذه  وت�ستخدم  االأف��ك��ار.  تلك  على  ب��ن��اًء  للعمل  التخطيط  ميكن  ث��م  وم��ن  املحلي،  املجتمع 
)التف�سري(،  'مل���اذا؟  )و���س��ف(،  "ماذا؟"  االأ�سئلة:  م��ن  اأن���واع  اأرب��ع��ة  على  ب��ن��اًء  املنظم  واحل���وار  ال�سرد  م��ن 
من  الق�سة  ���س��ارد  على  مفتوحة  اأ�سئلة  وت��ط��رح  )ال��ف��ع��ل(.  االآن؟  نفعل  و'م���اذا  )التوليف(،  ذل���ك؟'  يف  'م���اذا 
يف  االأه���داف  من  حم��ددة  جمموعة  ا�ستح�سار  مع  ولكن  ح��وار،  فيتولد  املجموعة  يف  االآخ��ري��ن  االأع�ساء  قبل 
انظر املعلومات  من  ملزيد  والعمل.  )روؤى(  عمومية  اأك��رث  معرفة  اإىل  �سخ�سية  جتربة  من  االنتقال   الذهن: 

 <http://www.evaluationtrust.org/tools/story.html>

التي�سري بالر�سوم البيانية وت�سميم املعلومات 
يت�سمن التي�سري بالر�سوم البيانية اال�ستعانة بعمل "م�سجل ر�سوم بيانية" يج�سد جوهر املحادثة على اأوراق كبرية 
اإلتقاط وجت�سيد حمتوى  على  املعلومات  اأي�سًا م�سمم  يعمل  كما  كلمات.  وكذلك  ملونة  ورموز  �سور  با�ستخدام 
احلوار ولكنه يحوله اإىل اأ�سكال بيانية وجداول ومناذج. وتعمل كال هاتني العمليتني على دعم احلوار من خالل 
متكني امل�ساركني من التفكري والتاأمل معًا يف االأفكار واملوا�سيع التي ت�ستجد يف املحادثة. ملزيد من املعلومات انظر 

 <http://www.visualpractitioner.org>

م�ساريع ال�ستماع واملقابالت احلوارية 
من بني طرق الو�سول اإىل االأ�سخا�س الذي ال ي�ساركون مطلقًا يف اأي من فعاليات احلوار املنظمة العمل على اإجراء 
مقابالت �سخ�سية فردًا لفرد، يجريها اأفراد مدربون على اال�ستماع االإيجابي واملقابالت احلوارية. وت�ستغرق تلك 
املقابالت وقتًا اإىل اأن يتم بناء الثقة والتفاهم بحيث يغو�س من جترى معهم املقابالت اأعمق ما يف خماوفهم 

وحمنهم واآمالهم واحتياجاتهم وم�ساعرهم واأفكارهم. 
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الأدوات امل�ستندة اإىل الإنرتنت 219
التكنولوجيات  املبتكرات يف جمال  ا�ستخدام  تعتمد  التي  اأعداد املجموعات  ازدياد  تواىل  االأخرية،  ال�سنوات  يف 
الت�ساركية يف تو�سيع نطاق ممار�ساتهم يف جمال احلوار والتداول. وقد مت اإن�ساء العديد من االأدوات والو�سائل 
االنخراط  على  االأف��راد  م�ساعدة  يف  العام  املجال  يف  ال�ستخدامها  االإن��رتن��ت،  عب  القرار  واتخاذ  للمحادثة 
"اأمريكا-تتحدث"  منظمة  ف��اإن  املثال،  �سبيل  وعلى  العامة.  الق�سايا  ب�ساأن  ومغزى  معنى  ذات  حمادثات  يف 
تعزيز  يف  الت�ساركية  التكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  رائدة  تعتب  وا�سنطن،  يف  الربحية  غري   )AmericaSpeaks(
وتو�سيل املداوالت املبا�سرة وجهًا لوجه التي ت�سم اأعدادًا غفرية من االأ�سخا�س. وباالإ�سافة اإىل اإيجاد منتديات 
للحوار والتداول واملناق�سة على االإنرتنت، فاإنه مبكن ا�ستخدام االأدوات الت�ساركية ذات التقنيات العالية يف تعزيز 

احلوار واملداولة املبا�سرة وجهًا لوجه، بطرق �ستى، ومنها:

واالآراء اخليارات  على  ب�سرعة  الت�سويت  من  املجموعات  متكني  	•

اجلميع لرياه  للمناق�سة  ب�سري  خمطط  ر�سم  	•

رين للمجموعات الكبرية من جتميع وتبادل املعلومات الدميوغرافية ذات ال�سبغة االإح�سائية  متكني املُي�سِّ 	•
من  النطاق  وا�سعة  البامج  يف  امل�ساركني  ومتكني  املجموعة،  مع  ب�سرعة  احلقيقية  املعلومات  من  وغريها 

ال�سعور بقدر اأكب من االرتباط مع االآخرين يف حجرة احلوار

النطاق،  وا�سعة  البامج  �سغرية �سمن  كل جمموعة  تتخذها  التي  والقرارات  واملوا�سيع  املالحظات  جمع  	•
ب�سورة اأكرث كفاءة

ونتائجها  مناق�ساتهم  اإر�سال  �ساأن  الر�سمية" )فمن  "ال�سبغة  اأو  باالأهمية  متزايدًا  �سعورًا  امل�ساركني  منح  	•
مبا�سرة اإىل مكان اآخر اأن يوجد لديهم �سعورًا اأكب بقيمة املناق�سة ذاتها(

اأن  املمكن  فمن  االإنرتنت،  على  اللقاء  عن�سر  بعد  اأو  قبل  لوجه  وجهًا  املبا�سر  احلوار  اإجراء  حالة  يف  	•
تعزز االأدوات العملية عن طريق تزويد امل�ساركني بو�سيلة اأخرى للتعبري عن اأنف�سهم وال�سماح لالأ�سخا�س 

امل�سغولني اأو الذين تتعار�س جداول مواعيدهم مع مواعيد احلوار بالتفاعل ملدة اأطول.

ولالإطالع على العديد من االأدوات واخلدمات املتاحة عب االإنرتنت، راجع موقع االئتالف الوطني للحوار واملداولة 
 <http://www.thataway.org/resources/practice/hightech/intro.html> على
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هوام�ض
مقدمة

باالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات الثالث الراعية لهذا "الدليل"، فاإن اأع�ساء جمتمع ممار�سي احلوار هم مركز كارتر،   .1
وموؤ�س�سة  هيوليت،  وموؤ�س�سة  املوؤ�س�سي،  التعلم  جلمعية  التابعة  العاملية  القيادة  ومبادرة  كون�سلتنغ،  وجينريون 
البلدان االأمريكية، واملعهد الدويل للحوار امل�ستدام، وموؤ�س�سة ميدييتورز، واملعهد الهولندي للدميقراطية متعددة 
املتحدة،  باالأمم  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  واإدارة  �سايد،  ثريد  و�سبكة  ال�سويدية،  اخلارجية  ال�سوؤون  ووزارة  االأحزاب، 
وجامعة ال�سلم، ومنظمة اإنرتبي�س. كما �ساركت 3 وحدات من برنامج االأمم املتحدة االإمنائي وهي: مكتب منع 

االأزمات واالإنعا�س، ومركز اأو�سلو للحكم، واملكتب االإقليمي الأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
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226 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

اقت�ساديات  ا�ستعرا�س  ال�ساملة"،  التنمية  من��وذج  من  نظر  وجهات  والتنمية:  "امل�ساركة  �ستغليتز،  جوزيف   .12
�سانتي�سو، ومارتن  وكارلو�س  رويل فون ميجينفيلدت،  ال�سفحات 182-163، مقتب�س يف  التنمية6/2 )2002(، 
اأجنيبي، "تقييم الدميقراطية من خالل احلوار: تقدمي جتربة املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات"، ورقة 

مقدمة اإىل موؤمتر جمعية تقييم �سري النكا، كولومبو، �سري النكا )حزيران/يونيو 2001(، ال�سفحة 19.
اأمريكا  يف  واحلوكمة  احل��وار  النزاعات،  وت�سوية  احل��وار  لتعميق  اخلا�س  البنامج  واآخ��رون،  �سارتي  كارلو�س   .13
على:  متاح  ال�سفحتان 6-5.   ،)2004 االأمريكية،  ال��دول  منظمة  غواتيماال:  )مدينة   4 عمل  ورقة  الالتينية، 

 <http://www.ddpa.oas.org/oprc/docs.htm>
فون ميجينفيلت، �سانتي�سو واأجنيبي، "تقييم الدميقراطية عب احلوار"، ال�سفحة 4.   .14

"اأمني عام منظمة الدول االأمريكية يوجز التحديات الرئي�سية يف ن�سف الكرة"، 21 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2005.   .15
 <http://www.OAS.org> :متاح على

لل�سيناريو  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  برنامج  عمل  "حلقة  ب��روي��ت،  بيتي  اإىل  تليها  والتي  الفقرة  ه��ذه  ت�ستند   .16
العمل"،  حلقة  تقرير   :2000 الثاين/نوفمب  ت�سرين   10-8 غواتيماال،  اأنتيغوا،  فندق  امل��دين،  املدين/احلوار 

ال�سفحات  13–15. متاح يف مكتبة التعلم على:
 <http://www.democraticdialoguenetwork.org>  

ياديرا �سوتو، مقابلة مع كاترين كاوفر، 2005  .17
اآدم كاهان، ر�سالة اإلكرتونية "تعليقات على تقرير حلقة عمل اأيار/مايو يف اأنتيغوا"، 11 اأيلول/�سبتمب 2002.   .18

الف�سل 1.3
�سارتي واآخرون، احلوار واحلوكمة يف اأمريكا الالتينية، ال�سفحة 7.   .19

جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحة 2.  .20
جوانيتا براون، املقهى العاملي: �سياغة م�ستقبلنا من خالل املحادثات التي تهم )�سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا:   .21

برييت-كويهلر، 2005(. 
جورغني هابرما�س، نظرية الفعل التوا�سلي، جزءان، ترجمة. جريمي جيه. �سابريو، )بو�سطن، ما�سات�سو�سيت�س:   .22
بيكون، 1981، 1987(. هانا اأريندت، بني املا�سي وامل�ستقبل: ثمانية تدريبات على الفكر ال�سيا�سي )نيويورك: 

فايكنغ، 1968(.
همبتو ماتورانا، وفران�سي�سكو فاريال، �سجرة املعرفة )بو�سطن، ما�سات�سو�سيت�س: مطبوعات �سامباال، 1987(.   .23
باولو فرير، بيداغوجيا املقهورين )نيويورك: بنغوين، 1972(. مارتن بوبر، اأنا واأنت، الطبعة الثانية، مرتجم. 

رونالد غريغور �سميث )نيويورك: �سكريبرن، )1958(.
من اأجل املقارنة باال�ستخدامات احلالية للحوار كاأداة للتفكري املنطقي والتحليل، انظر اأعمال دوغال�س والتون   .24
ومن بينها "مو�سع نظرية احلوار يف املنطق وعلوم الكمبيوتر ودرا�سات االت�سال"، يف �سينثيز 1/23 )2000(، 
ال�سياقات  اجلديدة:  واجلدلية   ;<http://www.uwinnipeg.ca> على:  متاح   .46–327 ال�سفحات 

املحادثية للطرح )تورونتو: مطبعة جامعة تورونتو، 1998(.
بالغريف،  )نيويورك:  واالإثنية  العرقية  ال�سراعات  لتحويل  امل�ستدام  احلوار  عامة:  �سالم  عملية  �سوندرز،  هال   .25

1999( ال�سفحة 22. 
خيارات  الدميقراطية:  التنمية  اأجل  من  احلوار  اأجنيبي،  ومارتن  �سانتي�سو،  وكارلو�س  ميجينفيلدت،  فون  رويل   .26

ال�سيا�سات )�ستكهومل: املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، 1999(، ال�سفحة 8.
مقتب�س يف "ما احلوار واملداولة؟"، على املوقع االإلكرتوين لالئتالف الوطني للحوار واملداولة:  .27

<http://thataway.org/index.php/?page_id=490>  
�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحتان 82–83.  .28

ديفيد بوم، حول احلوار، املحرر يل نيكول )لندن: روتليدج، 1996(، ال�سفحتان 7-6، مقتب�س اأي�سًا يف �سوندرز،   .29
عملية �سالم عامة، ال�سفحة 82.

 ،)<http://www.pcdcr.org>( ب�سام نا�سر، من�سق برامج باملركز الفل�سطيني للدميقراطية وحل النزاعات  .30



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 227

مقابلة مع كاترين كاوفر، 2005.
مقتب�س يف جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحة 11.  .31

�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحة 85. لالطالع على حتديث حول احلوار الطاجيكي امل�سرتك بعد 1999،   .32
انظر العر�س العام للحالة الذي اأعده �سوندرز بني "جتارب احلوار" يف مكتبة التعلم على:

 <http://www.democraticdialoguenetwork.org>  
فيليب توما�س، "اأين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟ احلوار واملداولة: اآليات ممار�سة امل�ساركة املدنية"، ورقة   .33
غري من�سورة مقدمة اإىل املوؤمتر الدويل للو�ساطة، غواتيماال �سيتي، غواتيماال، 2 اأيلول/�سبتمب 2004، ال�سفحة 

.17
�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحة 88.  .34

�سانتي�سو، "تقارير ميدانية"، ال�سفحات 3–5.  .35
�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحة 88.  .36

جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحتان 8، 11.  .37
"جتارب مع احلوار يف اأمريكا الالتينية: الدرو�س الرئي�سية امل�ستفادة من مناق�سة طاولة م�ستديرة، �سان �سلفادور،   .38

ال�سلفادور، 20-21 ت�سرين الثاين/نوفمب 2000، ال�سفحة 6. متاح على:
<http://siteresources.worldbank.org/CDF/Resources/elsalvaenglish.pdf>  

اإلينا دايز بينتو، "مذكرة �سيا�سات"، وثيقة غري من�سورة لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2005، ال�سفحة 5.   .39
بيتي برويت، "حلقة عمل التعلم الثالثة" 

مقابلة فون ميجينفيلدت.  .40
للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  برعاية  احل��وار  ملمار�سي  عمل  حلقة  من  مذكرات  برويت،  بيتي  اإىل  ا�ستنادًا   .41
يف  الدولية  للتنمية  الكندية  والوكالة  االأمريكية  ال��دول  ومنظمة  االإمنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج  واالنتخابات 

جينيف، �سوي�سرا، 29 اآذار/مار�س-1 ني�سان/اأبريل 2005.
ع��ل��ى: م���ت���اح   .)1991( مقرتح"  "احلوار:  غ����اري����ت،  وب���ي���رت  ف���اك���ت���ور،  ودون�����ال�����د  ب������وم،  دي���ف���ي���د   .42 

 <http://www.david-bohm.net/dialogue/>
�سي�سيل مولينييه، مقابلة مع بيتي برويت، 18 اأيار/مايو 2005.  .43

وامل���داول���ة: ل��ل��ح��وار  ال��وط��ن��ي  ل��الئ��ت��الف  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  واملداولة؟"،  احل����وار  "ما  يف  مقتب�س   .44 
 <http://thataway.org/index.php/?page_id=490>

و�سانتي�سو،  ميجينفيلدت،  ف��ون  يف  الدميقراطية"،  التنمية  اأج��ل  من  للحوار  اإر���س��ادي��ة  "مبادئ  مثاًل  انظر   .45
احلوار"،  على  اإ�سرتاتيجية  "نظرة  ج��ريزون،   .44 ال�سفحة  الدميقراطية،  التنمية  اأجل  من  واأجنيبي،احلوار 

ال�سفحتان 10–11، يورد اأي�سًا قائمة باملبادئ اجلوهرية.
مقتب�س يف جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحة 10.  .46

فون ميجينفيلدت، و�سانتي�سو، واأجنيبي، "تقييم الدميقراطية من خالل احلوار"، ال�سفحة 17  .47
�سارتي واآخرون، احلوار واحلوكمة يف اأمريكا الالتينية، ال�سفحة 11.  .48

مقابلة فون ميجينفيلدت.  .49
مقتب�س يف جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحة 10.  .50

بيتي برويت، مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار، 29-30 اآذار/مار�س 2005.   .51
حالة اإندوني�سيا متناولة بالبحث يف حتليل ال�سالم والتنمية: دليل تي�سري حلقة العمل، الكتيب 4 من حزمة موارد   .52

حتليل ال�سالم والتنمية )نيويورك: برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2005(، ال�سفحة 6.
مقتب�س يف برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم، ال�سفحة 130.   .53

لينا ريكيال، مدير برنامج، اآ�سيا، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، مقابلة مع كاترين كاوفر، كانون   .54
الثاين/يناير 2005.

مقتب�س يف جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحة 10.  .55



228 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

مقابلة فون ميجينفيلدت.  .56
برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم، ال�سفحة 26. انظر اأي�سًا تركيز جوانيتا براون على "املحادثات التي تهم"   .57

يف براون، املقهى العاملي.
مقتب�س يف برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم، ال�سفحة 130.   .58

مقتب�س يف جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحة 7.  .59
وْلَيم اأيزاك�س، احلوار وفن التفكري �سويًا: نهج رائد يف التوا�سل يف االأعمال واحلياة )نيويورك: دوبلداي، 1999(   .60

ال�سفحة 419 واأماكن اأخرى.
من  اقتبا�س   .16 ال�سفحة  احلوار"،  خالل  من  الدميقراطية  "تقييم  واأجنيبي،  و�سانتي�سو،  ميجينفيلدت،  فون   .61

جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحة 11.
برويت، مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار.   .62

فون ميجينفيلدت، و�سانتي�سو، واأجنيبي، احلوار من اأجل التنمية الدميقراطية، ال�سفحة 8  .63
مقتب�س يف جريزون، "نظرة اإ�سرتاتيجية على احلوار"، ال�سفحة 10.  .64

اأيزاك�س، احلوار وفن التفكري �سويًا، ال�سفحة 419.  .65
كما هو م�سجل يف بيتي برويت "حلقة عمل التعلم االأوىل حول احلوار الدميقراطي: فندق اأنتيغوا، غواتيماال، 22-  .66

26 اأيار/مايو 2002"، يف برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم.
�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحة 82.  .67

بوم، حول احلوار. وبوم، وفاكتور، وغاريت، "احلوار: مقرتح"، ال�سفحة 2.  .68
ميناك�سي غوبيناث، مدير كلية الليدي �سري رام، واملدير الفخري ملنظمة املراأة يف ميدان االأمن واإدارة ال�سراعات   .69

وال�سالم، الهند، مقابلة مع كاترين كاوفر، كانون الثاين/يناير 2005.
برويت، مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار.   .70

)كامبيدج،  ال�سالم  ملمار�سي  االأهمية  حا�سمة  درو���س  احل��رب:  مواجهة  اأول�سون،  والرا  اأندر�سون  بي.  م��اري   .71
ما�سات�سو�سيت�س: ذا كوالبراتيف فور ديفيلومبنت اآك�سن اإنك، 2003(، ال�سفحة 71.

برويت، مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار.   .72
"ثقافة احلوار: تطوير املوارد  "جتربة منظمة الدول االأمريكية يف غواتيماال  ياديرا �سوتو وبتيلديه يف. مونيوز،   .73

لبناء ال�سالم، بروباز'"، منتدى على االإنرتنت حول منع ن�سوب ال�سراعات، 2003. 
املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، درا�سة حالة غري من�سورة حول بوركينا فا�سو )2000(، ال�سفحة 12.   .74
مقتب�س يف بيتي برويت "حلقة عمل التعلم االأوىل". انظر اأي�سًا �سجل تقرير حالة الإنرتبي�س، ال�سفحات 43–9.   .75

 <http://www.democraticdialogueworkshop.org> :متاح يف مكتبة التعلم على
االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  ال�سراع" املدعوم من  "حتويل  "التحول" يف زمبابوي: �سجل حتليلي لبنامج   .76

وثيقة داخلية لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي )2005(.
�سارتي واآخرون، احلوار واحلوكمة يف اأمريكا الالتينية، ال�سفحة 8.   .77

مونياندامو�ستا، وموجريانيزا، وفان برابانت، درا�سة حالة رواندا، ال�سفحة 3.  .78
مقابلة غوبيناث.  .79

الف�سل 1.4
غريت فان فليت، "تقييم اأثر برنامج بوركينا فا�سو وخيارات املزيد من العمل"، وثيقة داخلية للموؤ�س�سة الدولية   .80

للدميقراطية واالنتخابات )13 متوز/يوليو 2000(.
منوذج اجلبل اجلليدي )اآي�سبريغ( لكاترين كاوفر، مقتب�س بت�سرف من اأوتو �سارمر، "االنتظام حول معرفة مل   .81
للقيمة  واآي. نوناكا، وتي. ني�سيغو�سي، حمررون، خلق املعرفة: م�سدر جديد  تتج�سد بعد"، يف جي. يف. كروغ، 

)نيويورك: ماكميالن، 1999(، ال�سفحات 36–60.
مقابلة غوبيناث.  .82

لويز داميوند، مقابلة اأجراها جوليان بورتيال )2003(. متاح على:  .83



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 229

 <http://www.beyondintractability.org>  
التعلم:  التغيري االجتماعي؟"، يف تواريخ  لتي�سري  اأداة  ال�سيناريو املدين:  "التعلم من م�سروعات  كاترين كاوفر،   .84
امل�سروع االإقليمي للحوار الدميقراطي، ورقة العمل 3 )نيويورك: برنامج االأمم املتحدة االإمنائي؛ 2004(. متاح 

 <http://www.democraticdialoguenetwork.org> :على
تواريخ التعلم، وهي اأداة اأخرى من ميدان التعلم املوؤ�س�سي، عبارة عن درا�سات حالة تعتمد على مقابالت مكثفة   .85
لرواية الق�سة باألفاظ امل�ساركني. بيرت اإم �سينغ واآخرون، الكتاب امليداين للفرع اخلام�س )نيويورك: دوبلداي، 
1994( تواريخ التعلم التي تبني عليها كاوفر حتليلها هي غلينيفر غيلي�سباي، "اآثار مونت فلور: م�سروع �سيناريو 
مونت فلور، جنوب اأفريقيا، 1991-1992". اإلينا دايز بينتو واألفريدو دي ليون، "م�سري كولومبيا 2000-1997: 

كنز �سيك�سف عنه". دايز بينتو، "روؤية غواتيماال". وجميعها موجود يف تواريخ التعلم.
بوم، وفاكتور، وغاريت، "احلوار: مقرتح"، ال�سفحة 2.  .86

�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحة 96.  .87
بوم، وفاكتور، وغاريت، "احلوار: مقرتح"، ال�سفحة 3.   .88

اقتبا�س من بوم، وفاكتور، وغاريت، "احلوار: مقرتح". �سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحات 118–9.  .89
مقابلة مولينييه.  .90

وْلَيم اأيزاك�س، "التقرير ال�سنوي مل�سروع احلوار، 1993-1994"، ال�سفحتان 17–18. متاح على:  .91
 <http://www.solonline.org>  

اقتبا�سات تاريخ التعلم من دايز بينتو، "روؤية غواتيماال"، مقتب�س يف اآدم كاهان، حل امل�سكالت ال�سعبة: طريقة   .92
مفتوحة للتحدث واال�ستماع وخلق واقع جديد )�سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا: برييت-كويهلر، 2004(، ال�سفحتان 

117-116. غيلي�سباي، "اآثار مونت فلور"، ال�سفحة 36. 
انظر حالة �سان ماتيو اإك�ستاتان، الف�سل 3.2  .93

انظر حالة حوار مببيتو االأول والثاين والثالث يف امللحق االأول وعلى:  .94
 <http://www.democraticdialoguenetwork.org>  

وعلى: االأول  امللحق  يف  فا�سو  بوركينا  يف  واالأن��ت��خ��اب��ات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  ح��وار  حالة  انظر   .95 
 <http://www.democraticdialoguenetwork.org>

انظر حالة عملية �سيناريو مونت فلور املدين على:  .96
 <http://www.democraticdialoguenetwork.org>  

برويت، مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار.   .97
امل�سدر ال�سابق.   .98

مقتب�س يف برويت "حلقة عمل التعلم االأوىل".  .99
فيليب توما�س، "اأين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟"، ال�سفحات 11–16.  .100

جان برونك، املمثل اخلا�س الأمني عام االأمم املتحدة لل�سودان، مقابلة مع بيتي برويت، 19 متوز/يوليو 2005.  .101

الف�سل 2.1
مقابلة غوبيناث.  .102

مقتب�س يف برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم،، ال�سفحة 90.  .103

الف�سل 2.2
مونياندامو�ستا، وموجريانيزا، وفان برابانت، درا�سة حالة رواندا، ال�سفحة 3.  .104

امل�سدر ال�سابق.  .105
ع���ل���ى:  امل���������س����ال����ح،  اأ�����س����ح����اب  م����ت����ع����ددة  ال���ع���م���ل���ي���ات  م���������وارد  ب�����واب�����ة  ع���ل���ى  املوقف"  "حتليل   .106 

 <http://portals.wdi.wur.nl/msp/>



230 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

م�سرتكة  مطبوعة  ال�سالم،  وبناء  االإن�سانية  وامل�ساعدة  ال�سراعات  لظروف  املراعية  النهج  حول  موارد  حزمة   .107
ملنتدى اأفريقيا لل�سالم ومركز ت�سوية ال�سراعات واحتاد الوكاالت االإن�سانية ومنتدى االإنذار املبكر واال�ستجابة 
 <http://www.idrc.ca> :املبكرة ومنظمة االإ�سعار الدولية )2004(، الف�سل الثاين، ال�سفحة 1. متاح على

حزمة موارد حول النهج املراعية لظروف ال�سراعات، مقدمة، ال�سفحة 1.  .108
لدعم  اأع��دت  بحثية  ورقة  وتقييمها"،  ومراجعتها  امل�سروعات  لتخطيط  عملية  "اأدوات  برابانت،  فان  كويرناد   .109

م�سروع الدليل )2005(، ال�سفحتان 1–2.
"بوليفيا نحو القرن 21"، يف مكتبة التعلم على:  .110

 <http://www.democraticdialoguenetwork.org>  
منتدى  وهي:  ال�سراعات  ن�سوب  منع  5 منظمات منخرطة يف  املمار�سني من  فريق من  نتاج  املوارد هي  حزمة   .111
واال�ستجابة  املبكر  االإن��ذار  ومنتدى  االإن�سانية،  الوكاالت  واحت��اد  ال�سراعات،  ت�سوية  ومركز  لل�سالم،  اأفريقيا 
املبكرة، ومنظمة االإ�سعار الدولية. وقد وفرت جمموعة من الوكاالت الدولية اإر�سادات وم�ساندة مالية، منها مركز 
بحوث التنمية الدولية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، ووزارة ال�سوؤون اخلارجية الهولندية، والوكالة االأملانية 

للتعاون التقني، والوكالة ال�سويدية للتعاون االإمنائي الدويل. 
من منظمة االإ�سعار الدولية واآخرون، حزمة موارد حول النهج املراعية لظروف ال�سراعات وامل�ساعدة االإن�سانية   .112

وبناء ال�سالم، الف�سل االأول. متاح على:
 <http:/network.idrc.ca/en/ev-60789-201-1-DO_TOPIC.html>  

ديفيد اأيه. كولب، التعلم التجريبي: التجربة كم�سدر للتعلم والتطوير )اإنغلوود كليفز، نيو جري�سي: برينت�س هول،   .113
1984(. لالطالع على قائمة مراجع كاملة حول مو�سوع التعلم التجريبي، انظر:

 <http://www.learningfromexperience.com>  
مونياندامو�ستا، وموجريانيزا، وفان برابانت، درا�سة حالة رواندا، ال�سفحة 3.  .114

على:  متاح  غواتيماال".  الدميقراطية،  التنمية  اأجل  من  "احلوار  واالنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة   .115 
 <http://www.democraticdialoguenetwork.com>

مقتب�س يف جرياردو نوتو، "حوار االأرجنتني: حلقة عمل تعلم درا�سة حالة بوين�س اآير�س"، درا�سات حالة: امل�سروع   .116
االإقليمي للحوار الدميقراطي، ورقة العمل رقم  4 )نيويورك: برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2004(، ال�سفحة 

<http://www.democraticdialoguenetwork.org> :16. متاح على
�سارتي واآخرون، احلوار واحلوكمة يف اأمريكا الالتينية، ال�سفحة 10.   .117

: كيف  تفاو�س دويل اخرتاقيرّ وروزغرانت،  واتكينز  االئتالفات"، يف  "بناء  و�سوزان روزغرانت،  واتكينز  مايكل   .118
كاليفورنيا:  فران�سي�سكو،  )�سان  العامل  يف  الباردة  احلرب  بعد  ما  �سراعات  اأ�سد  العظماء  املفاو�سون  ح�سم 
جو�سي-با�س ببلي�سرز، 2001(، ال�سفحة 211، مقتب�س يف براد �سبانغلر، "بناء االئتالفات"، يف غاي بريجي�س 
وهايدي بريجي�س، حمرران، ما وراء ع�سر املعاجلة )احتاد بحوث ال�سراعات، جامعة كولورادو، بولدر(، من�سور 

يف حزيران/يونيو 2003 على:
 <http://www.beyondintractability.org/m/coalition_building.jsp>  

الف�سل 2.3
كري�ستوفر مور، عملية الو�ساطة: اإ�سرتاتيجيات عملية حلل ال�سراعات، الطبعة الثانية )نيويورك: ويلي، 2003(.  .119
جاء البيان االأ�سلي للتحديات يف حلقة عمل للممار�سني، وورد يف برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم، ال�سفحة   .120

.27
فان برابانت، "اأدوات عملية لتخطيط امل�سروعات ومراجعتها وتقييمها"، ال�سفحة 11.   .121

اأندر�سون واأول�سون، مواجهة احلرب، ال�سفحات 49 و69–70.   .122
مقتب�س من فان برابانت، "اأدوات عملية لتخطيط امل�سروعات ومراجعتها وتقييمها"، ال�سفحة 11.  .123

املرجع ال�سابق، ال�سفحة 12.  .124



احلوار الدميقراطي: دليل عملي 231

فيليب توما�س، لبنامج منظمة الدول االأمريكية/بروباز، 1998.   .125
هذا الق�سم، مبا فيه االقتبا�سات، من �سيان ت�سري�س ومارك اإم روجرز، الت�سميم من اأجل النتائج: دمج الر�سد   .126
ال�سفحات   ،)2006 م�سرتكة،  اأر�سية  عن  البحث  العا�سمة:  )وا�سنطن  ال�سراعات  حتويل  برامج  يف  والتقييم 

<http://www.sfcg.org> :12–18. متاح على
ت�سري�س وروجرز، الت�سميم من اأجل النتائج، ال�سفحة 12.  .127

اأندر�سون  من  بت�سرف  مقتب�سة  الرئي�سيون"  و"االأ�سخا�س  االأ�سخا�س"  من  "مزيد  لنهجي  التالية  التعريفات   .128
واأول�سون، مواجهة احلرب، ال�سفحتان 48–9. 

من اأندر�سون واأول�سون، مواجهة احلرب، ال�سفحة 69.  .129
ا�ستنادًا اإىل برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم؛ وتقرير من حلقة عمل ممار�سي املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية   .130

واالنتخابات، �ستوكهومل، 10-11 حزيران/يونيو 2004. 
حالة  وممار�ستهما:  املجتمعي  واحلكم  للدميقراطية  جديد  مفهوم  نحو  االجتماعي:  "التثليث  بريال�س،  نيكانور   .131
 <http://www.democraticdialoguenetwork.org> :الفلبني" )2002(. متاح يف مكتبة التعلم على

مع عر�س عام يف برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم، ال�سفحات 64–74. 
برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم، ال�سفحة 124.  .132

كوي�سي جوناه، احلوار بني االأطراف يف غانا )اأكرا: معهد ال�سوؤون االقت�سادية، 2005(، ال�سفحة 7.   .133
"تقارير ميدانية: حالة غواتيماال"، تقرير غري من�سور )حزيران/ املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،   .134

يونيو 2000(، ال�سفحة 11. 
برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم،، ال�سفحة 129.  .135

املرجع ال�سابق، ال�سفحة 84.  .136
املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، "تقارير ميدانية: حالة غواتيماال"، ال�سفحة 18.  .137

"تقييم حوار االأرجنتني"، وثيقة داخلية لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ال�سفحة 10  .138
 ،)2005 �سباط/فباير  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  )برنامج  الكونغولية"  االأط��راف  بني  "احلوار  ماين،  مورين   .139

<http://www.democraticdialoguenetwork.org> :ال�سفحة 3. متاح على
مقتب�س من برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم، ال�سفحة 123.  .140

للدميقراطية  الدولية  واملوؤ�س�سة  126؛  ال�سفحة  التعلم،  عمل  حلقات  من  تقارير  برويت،  من  ف  بت�سررّ مقتب�س   .141
واالنتخابات، اجتماع اخلباء ب�ساأن احلوار الدميقراطي، �ستوكهومل، 10-11 حزيران/يونيو 2004. 

الف�سل 2.4
دانيال يانكلوفيت�س، �سحر احلوار: حتويل ال�سراع اإىل تعاون )لندن: نيكوال�س بريلي، 1999(، ال�سفحتان 17-  .142

16، اأ�سيفت الكلمات املطبوعة بحروف مائلة.
للحوار  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  م�سروع  اللوج�ستيات"،  "اإ�سرتاتيجية  غونزاليز،  �سونيا  اإىل  ا�ستنادًا   .143

الدميقراطي )2004(.
ماين، "احلوار بني االأطراف الكونغولية"، ال�سفحة 5.   .144

غيلي�سباي، "اآثار مونت فلور"، ال�سفحة 30.   .145
ماين، "احلوار بني االأطراف الكونغولية"، ال�سفحة 9.  .146

مورين ماين، "حوار موريتانيا" )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، �سباط/فباير 2005(، ال�سفحة 7. متاح على:   .147
 <http://www.democraticdialoguenetwork.org>

انظر الف�سل 3.4.  .148

انظر الف�سل 3.2.  .149

انظر الف�سل 3.2.  .150
�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحة 105.   .151

االأمم  برنامج  عمل  "حلقة  برويت،  يف  وردت  كما  كون�سلتنغ،  جينريون  كاهان،  اآدم  من  االأوىل  االأرب��ع  القواعد   .152



232 الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، منظمة الدول االأمريكية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

املتحدة االإمنائي لل�سيناريو املدين/ احلوار املدين"، ال�سفحة 18.
انظر الف�سل 1.1، وتيدي نيمريوف بعنوان "متكني ال�سباب الزمبابوي من خالل احلوار امل�ستدام".   .153

انظر الف�سل 2.4، ومورين ماين، "حوار موريتانيا ب�ساأن االأهداف االإمنائية لالألفية". متاح على:  .154
<http://www.democraticdialoguenetwork.org>  

برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم، ال�سفحة 150.   .155
�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحة 106.  .156

اأندر�سون واأول�سون، مواجهة احلرب، ال�سفحتان 73–4.  .157
مفهوم "القيادة بالف�سول" ماأخوذ من كيم بري�س، �سنع عوامل اجتماعية اأف�سل: االنخراط يف تي�سري التوا�سل   .158

احلواري )مدينة ريدوود، كاليفورنيا: بري�س اأ�سو�سيت�س، 2002(.
ر�سالة من غوران فيجيت�س، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، 3 اأيار/مايو 2006.  .159

ر�سالة من فران�سي�سكو دايز، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 8 ني�سان/اأبريل 2006  .160
�سوندرز، عملية �سالم عامة، ال�سفحة 96.   .161
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 ،)2001(  2/5 امل���ع���ارف  اإدارة  جم��ل��ة  النا�سئة"،  ال��ف��ر���س  ج���وان���ب  وت��ن��ظ��ي��م  ف��ه��م  ال������ذات:   ت��ت��ج��اوز 

ال�سفحات 137–50. 
من فيليب توما�س، "نحو ُخلق الف�سول: بدايات نظرية حول املفاو�سات احلوارية ا�ستنادًا اإىل حتليل ال�سرد وبناء   .163

املعنى"، ورقة بحثية غري من�سورة )2002(.
دابليو بارنيت بري�س، "االإدارة املن�سقة للمعاين" يف وليام جوديكان�ست، "تنظري االت�ساالت والثقافة" )ثاوذاند   .164

اأوك�س، كاليفورنيا �سيدج بابليكي�سنز، 2004(، ال�سفحات 35–54. 
ال�سفحة 246، م�ستخدمة  للفرع اخلام�س،  امليداين  الكتاب  واآخرين،  �سورة �سلم اال�ستدالل ماأخوذة من �سينغ   .165

باإذن.
توم اأتلي، القوة الكامنة للدميقراطية: ا�ستخدام الذكاء اجلماعي خللق عامل يعمل ل�سالح اجلميع ، ن�سخة منقحة   .166

)كران�ستون، رود اآيالند: جمعية االأدباء، 2003(، ال�سفحة 157.
مقتب�س يف برويت، تقارير من حلقات عمل التعلم،، ال�سفحة 149.  .167

الف�سل 2.5
جيم وودهيل، "الر�سد والتقييم ك�سبيل للتعلُّم: اإعادة النظر يف النموذج املهيمن"، يف جيه. دي غراف واآخرون،   .168
حمررون، ر�سد وتقييم م�سروعات احلفاظ على الرتبة وتنمية م�ستجمعات املياه )اجلمعية العاملية للحفاظ على 

الرتبة واملياه، 2005(.
اقتبا�س بت�سرف حمدود من وودهيل، "الر�سد والتقييم ك�سبيل للتعلُّم"، ال�سفحة 2. هناك نهج بديل ملزج الر�سد   .169
والتقييم وهو اإعادة تعريف الر�سد على نحو يت�سمن الوظيفة التقييمية، مثاًل: "الر�سد ي�سجل جتلي معامل عملية 
اتخاذ اأحد االإجراءات التدخلية ي�سمل هذا التحقق من �سري التنفيذ وفقًا للخطة ومن اتفاق الفر�سيات التي بنيت 
عليها مع الواقع ومن اأداء االإ�سرتاتيجيات املتبعة اإىل النتائج املرجوة ومن اأن االأهداف االأ�سلية ما زالت وثيقة 
ال�سلة يف بيئة متغرية". جيم ويك، "اختيار االإ�سرتاتيجيات املنا�سبة وقيا�س اأثرها وتذكر ما يجدي منها"، يف 
اأنيكي غاالما وبول فان تونغرين، حمرران، نحو ممار�سة اأف�سل لبناء ال�سالم: حول الدرو�س امل�ستفادة وممار�سات 

التقييم واملعونات وال�سراع )اأوتريخت: املركز االأوروبي ملنع ن�سوب ال�سراعات، 2002(، ال�سفحة 15.
ملناق�سة تامة لت�سنيف النتائج هذا، مبا فيه التعريفات الواردة هنا، انظر �سيان ت�سري�س وجويل �سولدي�س، تقييم   .170
الدويل  املعهد  )لندنديري:  الراهن  الو�سع  اأبعاد  حتديد  االأول:  اجلزء  ال�سراعات.  حلل  التدخلية  االإج��راءات 

 .<http://www.incore.ulst.ac.uk> :لبحوث ال�سراعات، 2002(. متاح على
لتف�سري تام ملا يجعل تقييم االأثر خارج نطاق معظم جهود الر�سد والتقييم، انظر �ساره اإيرل، وفريد كاردين،   .171
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وتريي �سموتيلو، تخطيط املح�سالت: ت�سمني التعلم والتاأمل يف البامج االإمنائية )اأوتاوا: مركز بحوث التنمية 
الدولية، 2001(. متاح على: <http://www.idrc.ca> ال�سفحات 5–10. 

اأجُنزا  اللذان  التحليلي  العام  والعر�س  التعلم  تواريخ  االآثار، جمموعُة  لتقييم  اال�سرتجاعية  الدرا�سة  اأمثلة  من   .172
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ال�سفحات 53–60.
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الف�سل 3.2
�سارتي واآخرون، احلوار واحلوكمة يف اأمريكا الالتينية، ال�سفحة 6.  .192

الف�سل 3.3
ي�ستند هذا الف�سل اإىل ماين، "موريتانيا". وفران�سوا رو وديفيد نايهامي، "تقرير املهمة: م�سروع تعزيز احلوار   .193
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اأكتوبر-26 ت�سرين الثاين/نوفمب 2004؛ و"موريتانيا"، وثيقة داخلية لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي تت�سمن 
مقابلة مع حممد �سعيد ولد حمودي، الرئي�س امل�سارك للجنة التوجيهية لعملية احلوار.

حممد �سعيد ولد حمودي، "بع�س املالمح البارزة يف البنامج املوريتاين"، وثيقة لبنامج االأمم املتحدة االإمنائي   .194
.)2006(

مقتب�س يف رو ونايهامي، "تقرير الر�سالة"، ال�سفحة 1.  .195
حمودي، "بع�س املالمح البارزة يف البنامج املوريتاين"، ال�سفحة 4.  .196

رو ونايهامي، "تقرير الر�سالة"، ال�سفحة 1.  .197
حمودي، "بع�س املالمح البارزة يف البنامج املوريتاين"، ال�سفحة 3.  .198

الف�سل 3.4
ي�ستند هذا الف�سل اإىل درا�سة حالة اأعدها مارتن اأجنيبي. خمطوطة غري من�سورة، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية   .199

واالنتخابات )2006(. 
ال�سركاء الوطنيون:   .200

)1( مركز نيبال جلنوب اآ�سيا، وهو منظمة غري حكومية غري حزبية �سيا�سيًا، تاأ�س�ست يف 1993 وتركز على بحوث   
العمل يف ميداين الدميقراطية والتنمية. وقد نفذ املركز فيما �سبق العديد من احلوارات وامل�سروعات البحثية 
املتعلقة بالق�سايا االجتماعية واالإمنائية حا�سمة االأهمية. وقد ُوثقت احلوارات يف العديد من الكتب والدرا�سات 

�سة، من بينها اأول تقرير عن التنمية الب�سرية يف نيبال يف 1998؛  املتخ�سرّ
ندوة  انبثقت عن  نيبال  االإن�سان يف  لل�سالم وحقوق  �سبكة وطنية  ال�سالم، وهي  اأجل  امل�سرتكة من  )2( احلملة   
حول حتويل ال�سراعات وبناء ال�سالم يف حزيران/يونيو 2001 يف كامتاندو، وهي اليوم ت�سم منظمات اأع�ساء 
من كل اأنحاء نيبال، وقد اعتمدت احلوارات االإقليمية التي نظمت �سمن امل�سروع الذي �ساندته املوؤ�س�سة الدولية 

للدميقراطية واالنتخابات اعتمادًا مكثفًا على هذه ال�سبكة الوطنية. املوقع على االإنرتنت:
 <http://www.cocap.org.np>  

)3( اأتاحت �سبكة مارتن �سوتري، التي بداأت يف 1991 كمجموعة نقا�سية غري ر�سمية لي�س لها ا�سم، للمتخ�س�سني   
�سل�سلة مناق�ساتها  ال�سبكة  واليوم و�سعت  روؤاهم وجتاربهم.  لتبادل  اأ�سبوعني  اللقاء كل  واالأكادمييني  االإمنائيني 
لت�سمل البحث والدعوة ف�سال عن معتكفات االأدباء، وقد تاأ�س�ست كمنظمة غري حكومية يف عام 2002. املوقع على 

 <http://www.martinchautari.org.np/> :االإنرتنت
التنمية الدولية البيطانية يف 2001 بهدف  النيبالية ووزارة  اأطلقته احلكومة  )4( برنامج متكني الدولة الذي   
واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  و�ساركت  للتغيري.  دعاة  وحتديد  للحوكمة  اأف�سل  عملي  فهم  تنمية 

وبرنامج متكني الدولة يف تنظيم احلوار الوطني حول العمل االإيجابي وت�سميم النظام االنتخابي. 
االأمناء  التنفيذي  جمل�سها  ي�سم  حكومية  غري  منظمة  هو  الر�سيد  واحلكم  الدميقراطية  درا�سات  )5( مركز   
العموم جلميع االأحزاب ال�سيا�سية املمثلة يف البملان ال�سابق. ويناط به مهمة ت�سجيع توافق االآراء بني االأحزاب 
الدميقراطية واحلكم  تاأ�س�س مركز درا�سات  وقد  الر�سيد.  الدميقراطية واحلكم  بتعزيز  املتعلقة  الق�سايا  على 
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الر�سيد يف عام 1998 نتيجة ملبادرة �ساندتها الوكالة الدامنركية للتنمية الدولية واملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية 
واالنتخابات.

وكان من بني اخلباء البوفي�سور نيكوال�س هي�سوم )امل�ست�سار القانوين ال�سابق لرئي�س جنوب اأفريقيا مانديال(   .201
عن  للحديث  النكا(  �سري  ال�سيا�سيات،  بدائل  ملركز  التنفيذي  )املدير  �سارافاناموتو  والدكتور بايكياثو�سي 
التفاو�س ب�ساأن الت�سويات ال�سيا�سية، والبوفي�سور هي�سوم )جنوب اأفريقيا( والبوفي�سور يا�س غاي )هونغ كونغ/

كينيا( وال�سيد روهان اإدري�سينها )مدير مركز بدائل ال�سيا�سيات، �سري النكا( للحديث عن العمليات الد�ستورية 
ال�ساملة للكافة، وال�سيد �سام رين�سي )ع�سو البملان وزعيم املعار�سة يف كمبوديا( وال�سيد غوثام اأريا )مفو�س 
�سيث )مركز  اإل.  والبوفي�سور دي.  امَلَلكية،  دور  للحديث عن  تايلند(  اآ�سيا،  ومدير منتدى  ال�سابق  االنتخابات 
يوجندرا  وال�سيد   )1996-1993 الهند،  املتخلفة،  للطبقات  الوطنية  اللجنة  وع�سو  النامية  املجتمعات  درا�سة 
اال�ستق�ساء،  عن  بالتف�سيل  للحديث  الهند(  املقارنة،  ال�سيا�سية  الدرا�سات  معهد   - لوكنيتي  )مدير  ي��اداف 
و�سري  النيبال  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  لبنامج  ال�سابق  ال�سراعات  )م�ست�سار  باراكراما  اأرجونا  والدكتور 
النكا( للحديث عن العمل االإيجابي وحتويل ال�سراعات، وال�سيد غيدو غايل من املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية 
اأفغان�ستان  بكابول يف  امل�ساعدة  لتقدمي  املتحدة  االأمم  بعثة  ال�سابق يف  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وم�سوؤول  واالنتخابات 
للم�ساعدة على ت�سميم برنامج املتابعة اخلا�سة باملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات وللحديث عن جتربة 

املوؤمترات الوطنية الغواتيمالية يف عملية اإعداد الد�ستور.
للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  م�سطلح  هو  بل  املفتوح"،  "احليز  العملية  اأداة  اإىل  امل�سطلح  ه��ذا  ي�سري  ال   .202
واالنتخابات الذي ت�ستخدمه لالإ�سارة اإىل احلوارات التي تكون مفتوحة اأمام م�ساركة اجلمهور والتمحي�س العام. 
من اأجل حتقيق توافق يف االآراء على وثيقة اأطار العمل هذه، مت اإ�سقاط االإ�سارات اإىل اال�ستقالل الذاتي االإثني اأو   .203
احلكم الذاتي اأو نقل ال�سالحيات. وينبغي اإعادة النظر يف هذا املو�سوع يف اجلهود امل�ستقبلية لدفع هذه االأجندة 

قدمًا.

امللحق الثاين
اأدوات وعمليات احلوار  لو�سف  بحثي  للحوار: م�سروع  وكولني ماجرن، و�سع خطة  ماريان كنوث  بوجر،  ماريان   .204
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و�سف من بوجر، وكنوث، وماغرن تخطيط احلوار، ال�سفحات 35–6.  .207

ف من بوجر، وكنوث، وماغرن تخطيط احلوار، ال�سفحات 44–5.  و�سف مقتب�س بت�سررّ  .208
 <http://www.co-intelligence.org/CDCUsesAndPotency.html> و�سف ماأخوذ من  .209
 <http://www.thataway.org/resources/understand/models/nif.html> ماأخوذ من  .210

<http://www.publicagenda.org/pubengage/pe_citizen_choicework.cfm> ماأخوذ من  .211
ماأخوذ من  .212

<http://www.thataway.org/resources/understand/models/america   
speaks.html>

<http://www.thataway.org/resources/understand/models/ai.html> ماأخوذ من  .213
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نبذة عن املوؤلفني

واأدوات  ممار�سات  لتطوير  نف�سها  كر�ست  اجتماعية  م��وؤرخ��ة   )1981 ال��دك��ت��وراه،  )درج���ة  برويت  بيتي 
لبناء  ذات منحى عملي  بحثية  مبادرة  وهو  املنتج،  مل�سروع احلوار  م�ساركًا  مديرًا  تعمل  وهي  للتعلم اجلماعي. 
)انظر: العاملية  للتحديات  الت�سدي  يف  ا�ستخدامها  وت�سجيع  احل��وار  لعمليات  فهم  تطوير  على  تركز   املجتمع 
التقارير  والعديد من  كتب  اأربعة  تاأليف  و�ساركت يف  األفت  وقد   .)http://www.generativedialogue.org

"ريفلك�سنز: ذا  ال�سلمي لل�سراع" باال�سرتاك مع كاترين كاوفر،  للتحويل  "احلوار كاأداة  واملقاالت من �سمنها 
 .http://www.solonline.org :سول جورنال 3/4 )2002( متاح على�

جلنة  ل��دى  ال�سراعات  حتويل  جم��ال  يف  الو�سطى  الأمريكا  االإقليمي  اخلبري  من�سب  �سغل  توما�ض  فيليب 
برنامج منظمة  اأول ملدير  وم�ست�سار  التدريب  �سغل من�سب مدير  ثم  الت�سعينيات.  اأوائل  املركزية يف  املانونايت 
الدول االأمريكية يف غواتيماال، برنامج منظمة الدول االأمريكية/بروباز: ثقافة احلوار. وقد اأ�سهم وهو يف من�سبه 
هذا يف ت�سميم وتنفيذ عمليات حوار بني القطاعات و�ساند اللجان الوطنية التي تاأ�س�ست مبوجب اتفاقات ال�سالم 
و�سمم واأدار مدر�سة التدريب الراقي التابعة لبنامج منظمة الدول االأمريكية/بروباز. وهو االآن يدر�س للح�سول 
على الدكتوراة يف معهد فيلدنغ للدرا�سات العليا، ويعمل كا�ست�ساري لدى برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ومنظمة 
�س يف كلية املانونايت يف مدينة غو�سني بوالية  الدول االأمريكية وغريهما، وي�سارك يف م�سروع احلوار املنتج، ويدررّ

اإنديانا االأمريكية.
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من نحن

)CIDA( الوكالة الكندية للتنمية الدولية
التنمية  وهي خمت�سة مب�ساندة  بالتنمية،  املعنية  الرئي�سية  الكندية  الهيئة  الدولية هي  للتنمية  الكندية  الوكالة 
امل�ستدامة وتخفي�س اأعداد الفقراء وتقدمي امل�ساعدة االإن�سانية من اأجل تعزيز عامل اأكرث اأمنًا واإن�سافًا وازدهارًا. 
وتعمل يف �سراكات مع احلكومات واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س يف البلدان النامية ال�سريكة ومع طيف وا�سع 
وتقدمي  النامية  البلدان  يف  امل�ستدامة  التنمية  مل�ساندة  العامل  حول  الكندية  والدولية  االإقليمية  املنظمات  من 

م�ساعدة اإن�سانية يف املناطق املحتاجة.

)International IDEA( املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات
املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية ت�سم 27 دولة ع�سوا، وتعمل لتعزيز املوؤ�س�سات 
وم�ساندة  ال�سيا�سات  مقرتحات  و�سياغة  القدرات  لبناء  م��وارد  بتوفري  العامل  حول  الدميقراطية  والعمليات 
االأحزاب  ونظم  االنتخابية  العمليات  يف  الرئي�سية  املوؤ�س�سة  خبة  جماالت  وتتمثل  الدميقراطية.  االإ�سالحات 
ال�سيا�سية واإعداد الد�ساتري وامل�ساواة بني اجلن�سني والدميقراطية. كما توفر اأدوات لتقييم حالة الدميقراطية 

داخل البلدان. 

)OAS( منظمة الدول الأمريكية
جتمع منظمة الدول االأمريكية بني اأمم ن�سف الكرة الغربي بغر�س تعزيز التعاون يف القيم الدميقراطية والدفاع 
عن امل�سالح امل�سرتكة ومناق�سة اأهم الق�سايا التي تواجه املنطقة والعامل، وهي مبثابة املنتدى متعدد االأطراف 
الرئي�سي يف املنطقة املعني بن�سر الدميقراطية وتعزيز حقوق االإن�سان والت�سدي للم�سكالت امل�سرتكة مثل الفقر 
الكرة  بلدان ن�سف  قادة  يقررها  التي  التفوي�سات  تنفيذ  قياديًا يف  دورًا  وتلعب  والف�ساد،  واملخدرات  واالإرهاب 
االأر�سية الغربي من خالل موؤمترات قمة االأمريكيتني. وتعك�س املنظمة التنوع الرثي الذي مييز �سعوب وثقافات 
ن�سف الكرة االأر�سية الغربي، اإْذ تتاألف من 34 دولة ع�سو متثل االأمم امل�ستقلة يف اأمريكا ال�سمالية والو�سطى 
واجلنوبية والبحر الكاريبي. وتعمل املنظمة على عدد من اجلبهات لتعزيز احلكم الدميقراطي يف اإطار اإر�سادات 
امليثاق الدميقراطي، حيث ت�سجع تبادل االأفكار حول املمار�سات الدميقراطية، ال بني احلكومات فح�سب، بل مع 
وا�سع  اإطار جهد  املدين وغريها، يف  املجتمع  االأكادميية ومنظمات  واملوؤ�س�سات  والبملانات  ال�سيا�سية  االأحزاب 

لبناء موؤ�س�سات دميقراطية اأقوى يف املنطقة.

)UNDP( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
وربط  التغيري  اإىل  يدعو  العاملية حيث  بالتنمية  املعنية  املتحدة  االأمم  �سبكة  االإمنائي هو  املتحدة  االأمم  برنامج 
بوجود  البنامج  ويتمتع  اأف�سل.  حياة  اإقامة  على  ال�سعوب  م�ساعدة  بهدف  وامل��وارد  واخلبة  باملعرفة  البلدان 
ميداين يف 166 بلدًا يعمل معها الإيجاد حلول خا�سة بها للت�سدي للتحديات االإمنائية العاملية والوطنية. وتعتمد 

هذه البلدان يف تنمية قدراتها الوطنية على برنامج االأمم املتحدة االإمنائي وجمموعته الوا�سعة من ال�سركاء.






