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لغة:

أصلــه مــن الَحــور، وهــو الرجــوع)١( ،وَحــاَر: أي رجــَع)٢(، وهــم يتحــاورون، أي: يرتاجعــون)٣(، وحاورتــه: راجعتــه الــكالم، 

وهــو حســن الحــوار، فالحــوار هــي الــرادة فــي الــكالم)٤(. 

اصطالحًا:	

هــو لفــظ عــام يشــمل صــورًا عديــدة منهــا المناظــرة والمجادلــة)٥(، ويــراد بــه: مراجعــة الــكالم والحديــث بــن 

طرفــن، دون أن يكــون بينهمــا مــا يــدل بالــرورة علــى الخصومــة)٦(.

)١( ابن منظور، لسان العرب.

)٢( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسن، معجم مقاييس اللغة.

)٣( ابن منظور، لسان العرب.

)٤( الراغب األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن.

)٥( الرافعي، المصباح المنري في غريب الرشح الكبري، ص ١٥٦

)٦( أحمد بن عبد الرجمن الصويان، الحوار أصوله المنهجية وآدابه والسلوكية، دار الوطن، ١99٣، ص ١7

مفهوم الحوار
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ــن  ــرتام ب ــاح واالح ــى االنفت ــة عل ــر قائم ــات النظ ــادل لوجه ــة تب ــو عملي وه

ــة  ــة، ولغوي ــة، ديني ــة، ثقافي ــات إثني ــول وتراث ــن أص ــات م ــخاص ومجموع أش

ــن)7(. ــرتام المتبادل ــم واالح ــن التفه ــار م ــي إط ــة ف مختلف

ويرادفــه فــي المعــى المصطلحــات التاليــة )حــوار الحضــارات، حــوار الشــمال 

والجنــوب، الحــوار العربــي األوربــي، الحــوار اإلســالمي المســيحي، حــوار الــرشق 

والغــرب(، حيــث تعــّر جميعهــا عــن الحــوار بــن األديــان والحضــارات المختلفــة، 

ــا  ــود، وم ــون والوج ــى الك ــا إل ــي نظرته ــة ف ــات متفاوت ــد ثقاف ــي تعتم ال

يســتتبعه ذلــك مــن اختــالف العقائــد.

)7( هيفاء أحمد السامرائي، الحوار العربي األوروبي، دراسات / وزارة الثقافة واإلعالم، العراق ، ١98٢، ص ٢٥.

حوار الثقافات
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مصطلحات ذات صلة
هنــاك أوجــه اختــالف بــن كل مــن )الحــوار – الجــدل – المناظــرة(، وســنحاول هنــا الوقــوف علــى مفهــوم كل 

مصطلــح علــى حــدا.

لغة:

ــة الحجــة بالحجــة. وأصــل المعــى اللغــوي  ــى ســبيل المخاصمــة، ومقابل ــادل، وهــو المناقشــة عل  مصــدر ج

للجــدل يــدل علــى الشــدة والقــوة)8(. والجــدل أيضــًا: الشــدة والخصومــة والقــدرة عليهــا)9(، وجادلــه أي خاصمــه 

مجادلــة وجــدااًل، واالســم هــو الجــدل، وهــو شــدة الخصومــة)١٠(. 

1. الجدل: 

)8( مها فتحة، مهارات التواصل وأساليب اإلقناع، الدار العربية للعلوم نارشون، ط١، ٢٠١٦، ص ٣١.

)9( ابن منظور، لسان العرب.

)١٠( الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.
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اصطالحًا:

عرفــه الجرجانــي بقولــه: »دفــع الــرء خصمــه عــن إفســاد قولــه بحجــة أو شــبهة، أو يقصــد بــه تصحيــح كالمــه، 

وهــو الخصومــة فــي الحقيقــة«)١١(. 

ــر،  ــرف اآلخ ــر الظ ــة نظ ــن وجه ــن المتحاوري ــن الفريق ــرف م ــه كل ط ــم في ــي، يتفه ــوار كالم ــو ح ــدل ه فالج

ــره)١٢(. ــة نظ ــاكه بوجه ــه، واستمس ــت لدي ــي رجح ــه ال ــا أدلت ــرف منهم ــه كل ط ــرض في ويع

)١١(  الجرجاني، التعريفات، ص ٢٣٢.

)١٢(  عبد الرحمن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول واالستدالل والمناظرة، دارالقلم، بريوت،  ط٢، ١98١، ص ٢8١.
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الفرق بني الحوار والجدل:

ــكالم، أمــا الحــوار  ــه يكــون فــي إطــار التخاصــم بال ــك، إال أن ــد فــي الخصومــة ومــا يتصــل بذل الجــدل هــو اللّ

ــى  ــدل بالــرورة عل ــث بــن طرفــن، دون أن يكــون بينهمــا مــا ي ــكالم، والحدي والمحــاورة، فهــي مراجعــة ال

الخصومــة )١٣(.

وعليه فإن كل جدل حوار، وليس كل حوار جدل. لكن ربما يتحول الحوار إلى جدل، وقد يجتمعان.)١٤(

ويمكن التفريق بن نوعن من أنواع الجدل)١٥(:

الجدل	المحمود:	 	

عن علم. ١

لغاية محمودة )هدف سوي(. ٢

بأسلوب حسن )وسيلة سوية(. ٣

الجدل	المذموم:	 	

عن جهل. ١

لغاية مذمومة. ٢

بأسلوب يسء )وسيلة غري سوية(. ٣

)١٣( طارق الحبيب، كيف تحاور، مؤسسة قرطبة للطباعة وللنرش والتوزيع، ٢٠١٢، ص8-١٠.

)١٤( مها فتحة، مرجع سابق، ص ٣٣.

)١٥( الرجع نفسه، ص ٣٣-٣٤.
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2. المناظرة:

لغة:

النَّظــر: ِحــسُّ العــن، َنَظــره َيْنُظــره َنَظــرًا وَمْنَظــرًا وَمْنَظــرة وَنَظــر ِإليــه. والُمناَظــَرُة »َأن تُناِظــَر 

َأخــاك فــي َأمــر ِإذا َنَظْرتُمــا فيــه معــًا كيــف تْأتيانــه)١٦(.«

اصطالحًا:

»وهــي المحــاورة بــن فريقــن حــول موضــوع، لــكل منهمــا وجهــة نظــر  تخالــف وجهــة نظــر 

الفريــق اآلخــر فــي الموضــوع، فهــو يحــاول إثبــات وجهــة نظــره، وإبطــال وجهــة نظــر خصمــه، 

مــع رغبتــه الصداقــة بظهــور الحــق واالعــرتاف بــه لــدى ظهــوره« )١7(.

ويكــون الغــرض مــن المناظــرة  الوصــول إلــى الصــواب فــي الموضــوع الــذي اختلفــت أنظــار 

المتناقشــن فيــه)١8(.

وهكــذا يتبــن أن المناظــرة محــاورة مــن أجــل الوصــول إلــى الصــواب، ولهــذا كان االشــرتاط 

فيهــا التقــارب بــن المتناظريــن فــي العلــم والفهــم)١9(.

)١٦( ابن منظور، مرجع سابق. 

)١7( عبد الرحمن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول واالستدالل والمناظرة، ط٢، بريوت، دار القلم، ١98١، ص ٢8١.

)١8( محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، ص٥

)١9( مها فتحة، مرجع سابق، ص ٣٣-٣٤.
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3. االختالف:

لغة:	)20(

االختــالف فــي اللغــة مصــدر اختلــف يختلــف اختالفــًا، وتخالــف القــوم واختلفــوا، إذ ذهــب كل 

واحــد منهــم إلــى غــري مــا ذهــب إليــه اآلخــر، وهــو ضــد االتفــاق. 

اصطالحًا:

ــارة  ــار، إذ هــو عب ــالف عــن المعــى اللغــوي المخت ــريًا المعــى االصطالحــي لالخت ــف كث ال يختل

عــن تعــدد اآلراء واالتجاهــات فــي القضيــة الواحــدة، ســواًء أكانــت هــذه اآلراء متضــادة أم ال، 
ــزاع أم ال. )٢١( ــى ال وســواًء أدت إل

)٢٠( طارق الحبيب، كيف تحاور، مؤسسة قرطبة للطباعة وللنرش والتوزيع، ٢٠١٢، ص8-١٠.

)٢١(   الرجع نفسه، ص ١٤.
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سؤال: ما هو الفرق بني السمع واالستماع ؟

 السمع: 	

عمليــة فطريــة تحصــل بطريقــة غــري مقصــودة، بحيــث تحــدث بشــكل عفــوي وتلقائــي، ليــس بالــرورة 

أن تكــون مفيــدة، أو أن تخدمــي. 

 االستماع:  	

هــو الدرجــة الثانيــة، وهــو أن يُلفــت المتحــدث نظــري، وأقــرر أن اســتمع لــه، برتكــز مــع الــكالم الــذي 

يقــال، مــع وجــود حــوار أو تعليــق أو فكــرة داخليــة لــدى الطــرف المتلقــي أثنــاء الحديــث.

 اإلنصات:  	

مهارة وفن، يقصد بها أن أسمع الطرف اآلخر بكل جوارحي ومشاعري.
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الفرق بني االختالف والخالف:  )22(

ــًا، فهــو أمــر محمــود يُطلــب، علــى عكــس الخــالف  ــاره تنازعــًا نظري يُنظــر إلــى االختــالف باعتب

المذمــوم الُمجتنــب. أمــا الخــالف  فهــو تنــازع نظــري، يغيــب فيــه العقــل والتدليــل، ويحــر فيــه 

الجهــل والتقليــد. 

والمقلديــن  الجهــالء  بــن  تُشــاع  نظريــة،  تنازعيــة  حواريــة  تواصليــة  عالقــة  الخــالف  إن 

والمتحكمــن. ومــن هنــا كان ذمــه والنهــي عنــه، واالختــالف عالقــة تواصليــة حواريــة تنازعيــة، 

ــه.  ــا كان حمــده والحــث علي ــن والحكمــاء. ومــن هن ــن العقــالء والمجتهدي ــب حصولهــا ب يغل

وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن االختــالف مــا كان الطريــق مختلفــًا والمقصــد واحــدًا، والخــالف 

مــا كان الطريــق والمقصــود مختلفــًا.

)٢٢( الرجع نفسه، ص ١٥.
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الفرق بني االختالف واالفرتاق: )23(

ســبق التعريــف باالختــالف لغــة واصطالحــًا، أم االفــرتاق فهــو مصــدر افــرتق وهــو ضــد االجتمــاع، أمــا العالقــة 

بــن لفظــي )االختــالف( و)االفــرتاق( فقــد ذهــب أهــل العلــم إلــى التفريــق بينهمــا، باعتبــار أن التفــرق مذمــوم 

مطلقــًا، فــال يقــع إال فــي مقــام الــذم، أمــا االختــالف فليــس كذلــك، فقــد يأتــي فــي مقــام الــذم أو فــي مقــام 

العــذر والمؤاخــذة، أو يقــع ممدوحــًا أحيانــًا. إذا االختــالف أعــم وأشــمل فــي داللتــه ولفظــه مــن االفــرتاق. 

إن علــة الــذم ســواًء فــي االختــالف أو االفــرتاق هــي التنــازع، فمــا أفضــى إلــى التنــازع فهــو المذمــوم، إال أن 

لفظــة )االفــرتاق( أو )التفــرق( أكــر إشــعارًا بالتنــازع مــن لفظــة )االختــالف(، ولذلــك كثــريًا مــا يقــرن أهــل العلــم 

بــن )التفــرق( و)التنــازع( فــي ســياق التحذيــر والــذم لهمــا. 

والخالصــة أن )االفــرتاق( و )االختــالف( يتفقــان فــي المعــى إذا افرتقــا فــي أكــر مــن ســياق، ويكــون 

ــت  ــازع أم ال، وإن كان ــك تن ــى ذل ــب عل ــواًء ترتّ ــدة، س ــة الواح ــي القضي ــات ف ــدد اآلراء واالتجاه ــا: تع معناهم

لفظــة )االفــرتاق( تشــعر بالتنــازع أكــر مــن لفظــة )االختــالف(. وأمــا إذا اجتمعــا فــي ســياق واحــد، اختلفــا فــي 

المعــى، فيأخــذ االختــالف معــى تعــدد اآلراء واالتجاهــات، ويأخــذ االفــرتاق معــى التنــازع والتدابــر والتقاطــع.

)٢٣(   الرجع نفسه، ص ١٦.
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يجــب أن يكــون لــكل أمــة أو جماعــة اجتمــاع كاٍف واختــالف )أي تنــوع( كاٍف وإدارة رشــيدة للعالقــة بينهمــا، 

دون ذلــك ســتضعف األمــة أو الجماعــة مــن النــاس بســبب التشــابه والركــود، جــراء المبالغــة فــي االجتمــاع، أو 

بســبب التنــازع والشــقاق، جــراء المبالغــة فــي حريــة االختــالف.
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خطاب رئيس الوزراءترمين )1(

يقوم المدرب بالطلب من المشاركن والمشاركات تخيل أنفسهم بأن كل واحد منهم أصبح رئيسًا . ١وصف الترمين
لوزراء األردن.

على هذا الرئيس االفرتاضي كتابة خطاب مدته دقيقة واحدة فقط، وإلقائه أمام جميع الناس.. ٢
سيكون هذا الظهور هو األول لهذا الرئيس، يتحدث من خالله عن رؤيته لألردن، وما هو الشيء . ٣

الجديد الذي سيقدمه.
يمنح المدرب المشاركن والمشاركات مدة )٥( دقائق للتحضري بشكل فردي، مع االلزتام بالهدوء . ٤

والصمت في القاعة التدريبية.
بعد ذلك يطلب المدرب من كل مشارك ومشاركة إلقاء خطابه/ خطابها أمام زمالئه/ها في القاعة . ٥

التدريبية، ويكلّف المدرب أحد المشاركن/ المشاركات بضبط الوقت.

الهدف من 
النشاط

تدريب المشاركن والمشاركات على كرس حاجز الخوف والرهبة في التحدث أمام الجمهور. 	
كرس الجمود بن الحضور.  	
زيادة ثقة المشاركن والمشاركات بأنفسهم من خالل طرح وجهات نظرهم )رؤيتهم( بكل حرية  	

وشفافية.
تدريب المشاركن والمشاركات على االستماع الفّعال. 	
تعميق فكرة تحمل المسؤولية بالنسبة لهم.  	
تقبل وجهات نظر اآلخرين حىت لو اختلفت عن وجهات نظرنا. 	
تدريب المشاركن والمشاركات على إدارة الوقت.  	

العدد 
المستهدف

٢٠-٢٥ شخص

 ٤٠ دقيقةالزمن المتوقع

يقوم المدرب بتقديم التغذية الراجعة على محتوى وأسلوب خطاب المشاركن ولغة الجسد بشكل  	تنويه
عام، بعد إنهاء خطابات الجميع.

يحفز المدرب الجميع على المشاركة في هذا الترين. 	
يطلب المدرب من المشاركن أن يتناسب خطابهم مع جميع الناس، فالخطاب ال يقترص على دين  	

معن أو طائفة أو جنس وما شابه ذلك.
يطلب المدرب من الحضور اإليجابية في طرح أفكارهم وتوجهاتهم. 	
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أهمية الحوار 
الحوار وسيلة للتفاهم. 	

الحــوار عبــارة عــن مطلــب إنســاني وأســلوب حضــاري يصــل اإلنســان مــن خاللــه إلــى النضــج الفكــري،  	

ــع  ــل م ــوات التواص ــح قن ــود، وفت ــن الجم ــاد ع ــى االبتع ــؤدي إل ــذي ي ــي ال ــوع الثقاف ــول التن وقب

المجتمعــات األخــرى.

الحــوار مــن أهــم أدبيــات التواصل الفكــري والثقافــي واالجتماعــي واالقتصــادي اليت تتطلبهــا الحياة  	

فــي مجتمعنــا المعــارص، لمــا لــه مــن أثــر فــي تنميــة قــدرة األفــراد علــى التفكــر المشــرتك والتحليــل 

واالســتدالل، بغيــة إنهــاء خالفاتهــم مــع اآلخريــن بــروح التســامح والصفــاء بعيدًا عــن العنــف واإلقصاء.

الحــوار هــو ســمة مــن ســمات المجتمعــات المتحــرة، واألداة الفعالــة الــيت تســاعدهم علــى حــل  	

المشــكالت الصعبــة، وتعزيــز التماســك االجتماعــي.
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ويكتسب الحوار أهمية أكرب وفقًا للعديد من المعاير مثل:

طبيعة الموضوعات اليت يتم تناولها. 1

خطورة القضايا المثارة. 2

الثقافة العميقة للمتحاورين. 3

الرمكز العلمي والفكري اليت يتمـتع بـه  كل طرف من أطراف ذلك الحوار. 	

وعليــه، تتفــاوت النتائــج المرتتبــة علــى الحــوار بنــاًء علــى ذلــك، فقــد تصــل نتائجــه إلــى تغيــري 

سياســات معينــة أو تقديــم توصيــات أو اقنــاع الــرأي العــام، أو حــىت نــرش الوعــي حــول مســألة 

معينــة )٢٤(.

)٢٤(    أحمد بن عبد الرحمن الصويان، الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، دار الوطن، الرياض، ط١، ١٤١٣هـ.
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ماذا يحتاج اتقان الحوار؟

ــل هــذه  ــات والمهــارات الــي علــى الــرء اكتســابها مــن أجــل اتقــان الحــوار، وتتمث ــد مــن األدبي ــاك العدي هن

المهــارات بـــ )٢٥(: 

اإلصغاء 	

االحرتام 	

التحقق )وجود دليل( 	

التناغم )ترتيب األفكار( 	

)٢٥( عقيل بن محمد المقطري: أدب االختالف، دار ابن حزم، بريوت، ١99٣، ص٢٥.
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النقاش أم الحوار: )2٦(

)٢٦( ميت ليندجرن هيلد، دليل الحوار، دوف- مجلس الشباب الدنماركي/ المجلس الدانماركي لحل الزاعات، ط١، ٢٠١٢، ص ٢٦.

النقاشالحوار

نحاول أن نكسبنحاول أن نتعلم، ونفهم

نحاول أن نُقنع بالرباهنينستمع لنصبح أكرث حكمة

نحاول أو نعرب عن وجهات نظرنا وقيمنا الخاصة قدر 
المستطاع

ندافع عن موقفنا

نصبح متشابهني أكثرنتسامح في اختالفاتنا مع اآلخرين

إن المقصد هو الرحلة نحو تفاهم أفضل وتبّصٍ 
أعمق باألمور

الهدف هو الفوز بالنقاش
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مناظرةترمين )2(

يقسم  المدرب  المشاركن والمشاركات إلى )٤( مجموعات بالتساوي، ويطلب منهم التحضري لمقولة وصف الترمين
مناظرة من أجل التناظر حولها.

يُحدد  المدرب د المقولة بشكل مسبق قبل بدء النشاط، مثل: 	
يعتقد هذا المجلس بأن الكتب اإللكرتونية أصبحت خيارًا أفضل من الكتب المطبوعة ورقيًا.  	

خالل فرتة التحضري، يحدد المدرب مجموعتن مؤيدة للمقولة، ومجموعتن معارضه لها ، بحيث يتم  	
إرشاك الجميع في العمل. 

وبعد ذلك يتم اختيار )8( مشاركن ومشاركات ممن يرغب، ويتم تقسيمهم إلى فريقن: )فريق مؤيد،  	
وفريق معارض(، كل فريق مكون من )٤( أشخاص مع مراعاة الجنس في االختيار، ويطرح عليهم 

مقولة للتناظر حولها بن الفريقن.
يتم منح كل متحدث دقيقتن، كما يتم فتح المجال ألسئلة الجمهور لمدة )٥( دقائق. 	
يتولى المدرب رئاسة المناظرة أو يقوم بتكليف أحد المشاركن/ المشاركات بذلك. 	

الهدف من 
النشاط

تعزيز ثقة المشاركن والمشاركات بأنفسهم.. ١
االستماع الفّعال.. ٢

المساهمة في التدرب على تقديم التغذية الراجعة.. ٣
العمل الجماعي.. ٤
تعزيز عالقة المشاركن والمشاركات ببعضهم البعض. . ٥
إدارة الوقت.. ٦
مساعدة الحضور في تقدير قيمة االختالف، مع التأكيد على احرتام وجهات نظر اآلخرين.. 7
التدرب على اإلعداد والتحضري الجيد قبل الحديث. . 8

العدد 
المستهدف

٢٠-٢٥ شخص

٤٠ دقيقةالزمن المتوقع

يقوم المدرب بتقديم التغذية الراجعة على محتوى خطاب كل فريق، بعد االنتهاء من المناظرة.  	تنويه
يطلب المدرب من الحضور التعليق )تقديم التغذية الراجعة( على النشاط. 	
يؤكد المدرب على فكرة أن ال أحد فائز أو خارس.  	
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صفات المحاور الجيد
لثقافة العامة. 1

موافقة القول للعمل. 2

قوة اللغة. 3

الثقة بالنفس. 	

األمانة العلمية. 	

التحضر واإلعداد الجيد. ٦
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ضوابط الحوار
كأي أداة تواصــل بــن األفــراد، فــإن الحــوار يتطلــب وجــود عــدة ضوابــط لضمــان الوصــول إلــى الهــدف والغايــة 

ــة  ــط متعلق ــن، وضواب ــخوص المتحاوري ــة بش ــط متعلق ــى ضواب ــط إل ــذه الضواب ــم ه ــه. وتنقس ــاة من المبتغ

بعمليــة تنظيــم الحــوار، وضوابــط مرتبطــة بأهــداف الحــوار، وتتلخــص جميعهــا بمــا يلــي: 

أن يكــون الحــوار متكافئــًا، أي تتوافــر فيــه رشوط المســاواة، وفرصــة المســاهمة العادلــة بــاآلراء . 1

الموضوعيــة خــالل إطــار زمــي معقــول. 

االستماع بهدف الفهم، وعدم المقاطعة.  )2٧(. 2

البــدء بنقــاط االتفــاق وليــس نقــاط االختــالف، وذلــك لتأســيس قاعــدة فهــم مشــرتكة ينطلــق منهــا . 3

الحوار)2٨(.

االنفتــاح تجــاه جميــع وجهــات النظر، وعدم الشــعور بالتفوق العنصي أو االســتعالء الحضــاري، أو روح . 	

الهيمنــة الثقافيــة مــن قبــل أي طــرف)2٩(، وجعــل الهــدف من الحــوار هو إقامــة قيم التســامح وإذكاء 

روح التعــارف الثقافي والعلمي. 

الرمونة في الحوار، وعدم التشنج، وينبغي مقابلة الفكرة بفكرة، وقبول االختالف.. 	

حسن الكالم: التعبر بلغة بسيطة غر ملتبسة وال غامضة. )3٠(. ٦

الموضوعية في الحوار: قبول الرأي اآلخر، واالعرتاف للطرف اآلخر.. ٧

)٢7( أحمد بن عبد الرحمن الصويان، مرجع سابق، ص١٠8 .

)٢8( عبد الحميد السحيباني، كيفية التعامل مع أهل الكتاب في ضوء الكتاب والسنة، مجلة العدل، العدد٤٤، شوال١٤٣٠هـ.

)٢9( عباس الجراري، مفهوم التعايش في اإلسالم، منشورات المنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، ١99٦.

)٣٠(روزالي ماجيو، فن الحوار والحديث، مكتبة جرير للنرش والتوزيع، الرياض، ٢٠٠9، ص ٦.
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آداب الحوار
هنالك مجموعة من اآلداب العامة الواجب االلزتام بها لتحقيق حوار ناجح وفّعال، نذكر منها )٣١(: 

اختالف اآلراء طبيعة برشية 	

حسن البيان 	

ال تستأثر بالحديث.  	

كن مستمعًا بارعًا. 	

ال تقاطع. 	

ابدأ بنقاط االتفاق. 	

افهم من أمامك.  	

قدّم الدليل.  	

ال تغضب. 	

اعرتف بالخطأ. 	

احرتم الطرف اآلخر.  	

حّسن العرض. 	

لكل مقام مقال 	

ال تعجل عليه. 	

رتب أفكارك. 	

كن منصفًا. 	

)٣١( طارق الحبيب، مرجع سابق، ص ١٦-7٤.
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التواصل الحواري
هناك أربع أدوات للتواصل الحواري: )٣٢(

1. التعامل المؤثر:

فعندمــا تســتخدم التعامــل المؤثــر مــع شــخص آخــر تشــعر بوجــود رابطــة قويــة، وتستشــعر بضــع لمحــات مــن 

ــوازن  ــر تشــعر بوجــود إحســاس قــوي مــن الت روح الشــخص اآلخــر. أمــا عندمــا يحــدث لــك أنــت التعامــل المؤث

بالنســبة لنفســك.

وعندمــا يتصــف التواصــل بهــذه الصفــة فإنــه يغــذي الحــوار.  تشــعر أنــك بالفعــل تســمع وتفهــم وتــرى اآلخــر. 

ليــس مــن المهــم مــن علــى صــواب أو مــن يفــوز. إنــك تشــعر بالتأثــر، ألن التواصــل الــذي حــدث بينــك وبــن أحــد 

البــرش حــدث علــى مســتوى أعمــق، وتكــون قــادرًا علــى أن تتحــرك لألمــام شــاعرًا بالدعــم. أنــت نفســك يجــب 

أن تكــون قــادرًا علــى اســتخدام التعامــل المؤثــر، يجــب أن تكــون حــارض الذهــن وتركــز علــى إيجــاد تلــك الحالــة 

مــع اآلخريــن. 

ــر باســتخدام عــدة طــرق. أحــد هــذه الطــرق اســتخدام  ــة التعامــل المؤث ــى الوصــول لحال ــب عل ــك التدري يمكن

التأمــل الذاتــي، واالنتبــاه لــرود أفعالــك ومشــاعرك وأفــكارك حــول خراتــك. تســاهم األدوات الثــالث األخــرى             

-– االســتماع النشــط والرتديــد وأســلوب األســئلة االستكشــافية – علــى إيجــاد التعامــل المؤثــر أثنــاء التواصــل، 

ممــا يغــذي الحــوار. 

)٣٢( ميت ليندجرن هيلد، مرجع سابق، ص ٤٥-٥١.
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2. االستماع النشط:

ــر  ــرف اآلخ ــتمعت للط ــك اس ــك أن ــد ل ــة، تؤك ــيطة وفّعال ــو أداة بس ــط ه ــتماع النش إن االس

بالفعــل. إنــك تعــر عــن اهتمامــك العميــق وتأثــرك بمــا يقولــه اآلخــر. إنــك تســأل بعض األســئلة 

وتســتخدم لغــة الجســد الــي تعــر عــن التقديــر، والتأكيــد مثــل اإليمــاء وتركــز النظــر بالعــن، 

وتشــري ألنــك ترغــب فــي أن تفهــم بالفعــل مــا يهــم الطــرف اآلخــر. 

إن االســتماع النشــط فــي أفضــل صــوره ألن تتجاهــل نفســك، وهــذه نقطــة رئيســية. إننــا دائمــًا 

نرغــب فــي أن نأخــذ الميكروفــون لنقــول كلمتنــا وأيضــًا نريــد أن نســاعد. ليــس هنــاك مــا يضــري 

ــا  ــار االســتماع النشــط كأداة لتحفــز الحــوار يجــب أن نقــاوم رغبتن ــم اختي فــي هــذا. عندمــا يت

فــي التحــدث والتعبــري عــن رأينــا. فــي هــذه الحالــة نمتنــع عــن إعطــاء النصائــح واالقرتاحــات لحــل 

المشــكلة مــا لــم يُطلــب مــن الطــرف اآلخــر ذلــك مبــارشة. إن لــم تلــزتم بذلــك فإنــك ســتحاول 

أن تقتنــص فرصــة الــكالم وتــرسق األضــواء، وهــذا لــن يــؤدي إلــى التعامــل المؤثــر وال للحــوار. 
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3. الرتديد )االنعكاس(:

إن الرتديــد هــو إعــادة  كل مــا يقولــه الطــرف اآلخــر كلمــة بكلمــة. إنــه أســلوب بســيط يســتخدم أيضــًا فــي 

االســتماع النشــط. إن هــذا األســلوب يؤكــد للطــرف اآلخــر أنــك ســمعت مــا قالــه، وفــي نفــس الوقــت يكــون 

ــا يأتــي  ــردده بصــوت عــال، وهن هنالــك تأثــري ميكانيكــي لألمــر، حيــث تســتطيع أن تفهــم بشــكل أفضــل مــا ت

التعبــري كــ«هضــم واســتيعاب« وجهــات نظــر اآلخريــن. قــد يبــدو األمــر فــي بعــض األحيــان كمــا لــو كان الــكالم 

قــد انعكــس فــي مــرآة، خصوصــًا إذا كنــت تــردد جمــاًل كاملــة. إن مجــرد ترديــد كلمتــن، مثــاًل الكلمــات األخــرية 

القليلــة مــن الجملــة يــؤدي المطلــوب، فيشــعر اآلخــر أنــك اســتمعت إليــه وتســتطيع أنــت نفســك أن تفهــم 

ــتر  ــًا، فيس ــعورًا طيب ــوة وش ــي ق ــب، ويعط ــدر صع ــى منح ــيطة عل ــة بس ــبه دفع ــذا يش ــل. ه ــكل أفض بش

الشــخص المتحــدث فــي تسلســل أفــكاره وتأملــه، وربمــا يفكــر بشــكل أعمــق وتفهــم أنــت أكــر. فــإن الحــوار 

يــدور بشــكل حيــوي فيــه حركــة. 

يمكنــك أيضــًا أن تــردد وتعكــس مــا يقــول اآلخــر مــن خــالل لغــة الجســد، فمثــاًل تنحــي لألمــام أو تضــع يــدك 

تحــت خــدك عندمــا يفعــل اآلخــر ذلــك، أو تتواصــال مــن خــالل العينــن إذا طلــب اآلخــر منــك ذلــك. إننــا نفعــل كل 

ــة أعمــق، ويمكــن أن ننشــئ ذلــك  ــر، وعندمــا نرغــب فــي وجــود صل ــة التعامــل المؤث ذلــك عندمــا نصــل لحال

التعامــل أو الصلــة عــن طريــق الرتديــد، وعكــس مــا يقولــه اآلخــرون. 
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أمثلة: 	

نقاش	باستخدام	أسلوب	الرتديد:. 1

ــه  ــاس للعمــل التطوعــي بالرغــم مــن أن ــل مــن الن ــه ببســاطة ألمــر مخــزٍ أن يتقــدم عــدد قلي أ: »إن

ــدة.« ــرء خــرات عدي يكســب ال

)عبارة صادرة من القلب بخصوص أمر يهم »أ«(.

ب: »إنه ليس باألمر المخزي ولكنه حق لكل واحد أن يقرر بشأن هذا األمر.« 

)يضع وجهة النظر المعاكسة ويبدأ في النقاش.(

أ: »بالنسبة لي لقد أصبح الناس أنانيون بشكل فظيع.«

)يبدأ في الدفاع ويصدر حكمه على الناس(

ب: »حسنًا وماذا عنك أنت؟ أعتقد أن الجميع أنانيون.«

)يعمم ويتهم وينتقد( 
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تحويل	األمر	من	نقاش	لحوار	باستخدام	الرتديد:. 2

ــه  ــاس للعمــل التطوعــي بالرغــم مــن أن ــل مــن الن ــه ببســاطة ألمــر مخــز أن يتقــدم عــدد قلي أ: »إن

ــدة.« ــرء خــرات عدي يكســب ال

ب: »هل هو فعاًل يكسب الرء خرات عديدة؟« 

)يردد الكلمات األخرية بناًء على شعوره بأن األمر يهم »أ«(

أ: »بالطبع لقد حصلت على خرات كثرية أثناء عملي كمتطوع.«

ب: »هل بالفعل حصلت على خرات كثرية أثناء عملك كمتطوع؟«

)مــن الممكــن: »أخرنــي بالزميــد«( )يــردد الكلمــات األخــرية العتقــاده بأنــه مــن المهــم الكشــف عــن 

الخــرات الشــخصية المختفيــة لنصــل لمســتوى أعمــق مــن المحادثــة.(
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	. أسلوب األسئلة االستكشافية:

هــو أن تقــوم بإلقــاء األســئلة االستكشــافية لتوضيــح وكشــف مــا قــد ال تفهمــه مــن البدايــة بخصــوص القضية 

المثــارة ووجهــات النظــر حولهــا. قــد تتســاءل أيضــًا عمــا يكمــن وراء وجهــات النظــر تلــك، أي الرؤيــة الخاصــة 

بالعالــم واالفرتاضــات األساســية والقيــم والمعايــري والمشــاعر والخــرات الشــخصية. 

تبــدأ األســئلة االستكشــافية والمفتوحــة بــأداة اســتفهام: مــاذا؟ كيــف؟  مــن؟  ومــىت؟ بأســلوب تشــجيع » هــل 

يمكنــك أن تخرنــي بالزميــد؟ »، ويفضــل عــدم اســتخدام أداة االســتفهام )لمــاذا؟( حيــث إنهــا تشــعر باالســتجواب، 

ــا  ــه. والهــدف هن ــرر شــيئًا مــا وربمــا ال يكــون قــد قــرر الشــيء أو عــزم علي ــه أن ي ــو أن الشــخص علي كمــا ل

عكــي وهــو التحــرك نحــو فهــم وتوضيــح أفضــل مــن خــالل المحادثــة. ال يجــب أن تكــون األســئلة مغلقــة أو 

موحيــة باإلجابــة، وال ينبغــي أن تنقــل وجهــة نظــرك الخاصــة. مــن األفضــل قــدر اإلمــكان أال تكــون األســئلة 

الــي تجــاب بنعــم أو ال.
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أمثلة	لألسئلة	المغلقة	أو	الموحية	باإلجابة	وكذلك	لألسئلة	المفتوحة	واالستكشافية: 	

مثال	)1(:. 1

ــون كل عــام فــي حــوادث  ــريًا مــن األشــخاص يموت ــة أن عــددا كب ــه أمــر يسء للغاي »أال تعتقــد أن

ــدود الرسعــة؟« ــاس ال يراعــون ح ــرور، فقــط بســبب أن الن ال

ــن أن  ــر م ــرأي أك ــن ال ــه تعبريع ــزه. إن ــاص وتح ــائل الخ ــس رأي الس ــة يعك ــي باإلجاب ــؤال موح )س

ــر.( ــخص اآلخ ــرأي الش ــافًا ل ــون  استكش يك

»ما رأيك في اإلحصائيات األخرية الي تشري إلى استرار ارتفاع عدد ضحايا الرور؟«

)سؤال مفتوح يعتمد على الحقائق ويشجع على إلقاء الضوء على اآلراء ومرراتها.(
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مثال	)2(:. 2

»إذًا هل أنت تلزتم دائمًا بالمواعيد؟«

)يفرتض السؤال أن االلزتام بالميعاد صفة إيجابية ويقرتح إجابة بنعم أو ال.(

»كيف ترى أهمية الوقت؟«

أو

»ما هو األمر الهام فيما يتعلق بالحضور في الموعد بالنسبة لك؟«

)سؤال مفتوح واستكشافي يفرتض أن مفهوم الزمن نسيب.(
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كيف يساهم الحوار في نبذ العنف والتطرف؟
التطــرف هــو الخــروج عــن المعايــري والقيــم والســلوكيات الشــائعة فــي المجتمــع )قــواًل أو عمــاًل(، واللجــوء 

ــل  ــة العق ــب لغ ــر، وتغيي ــول باآلخ ــطية والقب ــن الوس ــد ع ــن، والبع ــى اآلخري ــدات عل ــكار والمعتق ــرض األف لف

ــن.)٣٣(  ــّل المشــكالت مــع اآلخري ــي فــي التعامــل وح واألســاس القانون

ال تنحــرص نتائــج العنــف والتطــرف بالخســائر أو التضحيــات الماديــة فقــط، بــل تتعــدى ذلــك إلــى الجوانب النفســية 

واالجتماعيــة، علــى الرغــم مــن أن الجانــب المــادي يكــون ظاهــرًا وملموســًا أو مرئيــًا، بينمــا لــألرضار النفســية، 

وإن كانــت غــري مرئيــة، أثــر قــد يفــوق التأثــري المــادي فــي األرضار الــي يتســبب بهــا.

وممــا ال شــك فيــه أن الحــوار هــو البديــل المناســب للعنــف، أو أنــه أحــد أهــم الســبل الــي تعمــل علــى تقليــص 

مســاحة العنــف، ألن الحــوار كمــا نعــرف هــو ثقافــة أيضــًا، بينمــا العنــف يمثــل ثقافــة ذات ميــول متشــددة. 

وهــي نــوع مــن أســاليب الحيــاة ومناهجهــا، فالثقافــة والرتبيــة واألفــكار يمكــن بمجموعهــا أن تمثــل عامــاًل 

مســاعدًا، إمــا لنــرش ثقافــة الحــوار أو لنــرش ثقافــة العنــف، وهــذا دليــل قاطــع علــى تأثــري الرتبيــة فــي هــذا 

المجــال، لذلــك يمكــن أن تســهم الرتبيــة باعتمــاد العنــف كمنهــج فــي إدارة الحيــاة الفرديــة والمجتمعيــة، أو 
يمكــن أن يكــون األمــر عكــس ذلــك عندمــا يتــم اعتمــاد الحــوار.  )٣٤(

)٣٣( محمد يارس الخواجة، التطرف الديي ومظاهره الفكرية والسلوكية، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، ٢٠١٥، ص٣.

)٣٤( علي ليله، الشباب العربي تأمالت في في ظواهر االحياء الديي والعنف، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١99٣، ص٣٦7.

)٢9( عباس الجراري، مفهوم التعايش في اإلسالم، منشورات المنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، ١99٦.

)٣٠(روزالي ماجيو، فن الحوار والحديث، مكتبة جرير للنرش والتوزيع، الرياض، ٢٠٠9، ص ٦.
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ويسهم الحوار في نبذ التطرف والعنف من خالل ما يلي: )	3(

إيجــاد االســتعداد لســماع وتقبـّـل الرأي اآلخــر وجهًا لوجه، بعيــدًا عن توجيــه االتهامات  	

والخطابات المتشددة.

إزالــة الحواجــز الفكريــة والنفســية والثقافيــة علــى مســتوى الــذات، وعلى مســتوى  	

األطــراف المتحاورة.

إيجاد فرصة لرماجعة الذات وتقويم الخلل وتحديد أسبابه. 	

تأســيس قاعــدة مــن الفهــم المشــرتك بــني األطــراف المتحــاورة، الــذي قــد يــؤدي  	

إلــى العمــل الجماعــي بينهــم دون التجــاوز علــى الخصوصيــة الدينية واألخـــالقية لتلك 

األطراف.

)٣٥( عر البوريي، التسامح ونبذ العنف والتعصب، مقال منشور على موقع المنتدى العالمي للوسطية، ٢٠١١.
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عبارات للنقاش 

يناقش المشاركات والمشاركون كاًل من العبارات التالية:

هنالك عالقة متينة بني ضعف الحوار وانتشار الكراهية. 	

هنالك صلة بني الحوار وثقافة الفرد. 	

يعترب االستماع الفّعال أهم خطوة في الحوار. 	

ينظر الرجال والنساء إلى الحوار بشكل مختلف. 	

يكون الحوار عادة مرتبطا بمصالح سياسية واقتصادية. 	

يوجد قنوات فّعالة في األردن لتعزيز ثقافة الحوار بني الناس. 	
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حدد موقفكترمين )3(

يقوم المدرب بوضع خط مستقيم يحتوي على النسب المئوية التالية: ٠%، ٥٠%، ١٠٠%. 	وصف الترمين
تكون هذه النسب مكتوبة بخط واضح على ورقة A٤، ومعدة بشكل مسبق من قبل المدرب.  	
يقوم المدرب بطرح مجموعة من العبارات على رشائح العرض أمام الجميع. 	
تُكتب كل عبارة  بخط واضح على رشيحة منفصلة. 	
يتم عرض كل من العبارات التالية: 	

هنالك عالقة متينة بن ضعف الحوار وانتشار الكراهية. 	
هنالك صلة بن الحوار وثقافة الفرد. 	
يعتر االستماع الفّعال أهم خطوة في الحوار. 	
ينظر الرجال والنساء إلى الحوار بشكل مختلف. 	
يكون الحوار عادة مرتبطا بمصالح سياسية واقتصادية. 	
يوجد قنوات فّعالة في األردن لتعزيز ثقافة الحوار بن الناس. 	

يطلب المدرب من الجميع تحديد موقفهم ووجهة نظرهم حول كل عبارة من العبارات المعروضة. 	
يحدد كل مشارك ومشاركة موقفه من العبارة من خالل الوقوف بالقرب من النسبة المئوية  	

.A4 المكتوبة على ورقة
يسأل المدرب المشاركن بشكل عشوائي عن سبب وقوفهم عند هذه النسبة. 	

الهدف من 
النشاط

المساهمة في اكتشاف خرات المشاركن والمشاركات.. ١
االستماع الفّعال، والتعبري عن وجهات نظرهم بكل حرية.. ٢

التأكيد على حق االختالف.. ٣
تعزيز الحوار والنقاش بن الحضور.. ٤

العدد 
المستهدف

٢٠-٢٥ شخص

٣٠-٤٠ دقيقةالزمن المتوقع

يركز المدرب على التواصل الجيد بن المشاركن والمشاركات مع أهمية االستماع الفّعال. 	تنويه
يشجع المدرب جميع المشاركن والمشاركات على إبداء وجهة نظرهم بكل حرية. 	
يقدم المدرب التغذية الراجعة في نهاية النشاط، مع التأكيد على أهمية الحوار الفاعل، واحرتام  	

االختالف بن الحضور. 
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مفهوم التعصب
أصــل التعصــب فــي لغــة العــرب كلمــة تــدل علــى ربــط شــيء بشــيء بقــوة وإحــكام وشــدة، فأصــل التعصــب 

ــه  ــه قول ــه، ومن ــه عصاب ــط ب ــمَي مــا يرب ــه، وُس ــَب رأســه: إذا ربطــه بشــيء وشــدّ علي ــه َعَص مــن الشــدّ، ومن

تعالــى: ))هــذا يــوم عصيــب(( أي شــديد. 

أيضــًا التعصــب مــن العصبيــة، وهــي أن يدعــو الرجــل إلــى نــرصة عصبتــه مــن جماعــة أو قبيلــة أو عــرق. 

والعصــيب: هــو مــن يغضــب لعصبتــه ويحامــي عنهــم. 

أمــا التعصــب كمصطلــح: فيعــي التشــددّ وأخــذ األمــر بشــدة وعنــف وعــدم قبــول المخالــف ورفضــه والتكــر 
مــن أن يتبــع غــريه ولــو كانــوا علــى صــواب. )٣٦(

ويظهــر هــذا الشــعور بصــورة ممارســات ومواقــف شــديدة ينطــوي عليهــا مهاجمــة اآلخــر، واحتقــاره وعــدم 

االعــرتاف بحقوقــه وإنســانيته)٣7(.

)٣٦( طارق السويدان، مثبطات ومحركات، ط ١، ٢٠١٦، ص٦٤

)٣7( مشعل الحداري، التعصب: تعريفه أرضاره أنواعه، موقع الحوار اليوم، تاريخ المشاهدة ٢٠١٦/١٠/٢٢
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ــا  ــط به ــة، يرتب ــة حديث ــرة قديم ــة- ظاه ــكاله المختلف ــب -بأش ــر التعص ويعت

العديــد مــن المفاهيــم كالتميــز العنــرصي والديــي والطائفــي والجنــي، حيث 

ــة قــد  ــه الممارســات المزتمت ــج عن ــذي ينت ــي ال إن مصــدر هــذا الشــعور الداخل

يكــون نابعــًا مــن فكــر تميــزي علــى أســاس الديــن أو الطائفــة أو الجنــس أو 

ــار آخــر.  أي معي

ويتصف	األفراد	الذين	لديهم	تعصب	بسمات	منها:

1التسلط	والجمود	في	التفكري. 1

اللجوء	إلى	العنف	لتحقيق	الغايات. 2

الترمكز	حول	الذات،	وعدم	تقبل	الحوار	مع	اآلخرين. 3
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أشكال التعصب
لقد نصت المادتان األولى والثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على: 

»أن جميــع النــاس يولــدون أحــرارًا متســاوين فــي الكرامــة والحقوق، وقــد ُوهبــوا العقل والوجــدان، وعليهم 

أن يعاملــوا بعضهــم بعضًا بــروح اإلخاء«)3٨(.

ــرأي  ــن أو ال ــز بســبب العنــص أو الجنــس أو اللغــة أو الدي ــال تمي ــع بهــذه الحقــوق، ب ــاس التمت ــع الن »لجمي

ــاء«)3٩(. ــال والنس ــني الرج ــق ب ــر، ودون تفري ــيايس أو أي رأي آخ الس

للتعصب أشكال مختلفة قد يرتبط بعضها ببعض ومنها:

)٣8( المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ١9٤8.

)٣9( المادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ١9٤8.



45 أشكال التعصب

التعصب الديي: 

وهــو أن يديــن اإلنســان أخــاه اإلنســان لمجــرد اعتناقــه ديــن مختلــف، ألنــه يــرى أن معتقــده هــو  الصــواب الــذي 

علــى الجميــع االعتقــاد بــه، وهــذا يــؤدي إلــى عــدم تقبلــه ألي شــخص يحمــل ديــن مختلــف عنــه)٤٠(. وعــادًة مــا 

تأخــذ األديــان علــى عاتقهــا حمــل رســالة التســامح بــن البــرش، وهــو مــا يجــب ترجمتــه مــن خــالل الخطــاب الديــي 

ــب  ــذ التعص ــامح ونب ــوة للتس ــى الدع ــة عل ــن األمثل ــي، وم ــب الدي ــات التعص ــذ كل ممارس ــه أن ينب ــذي علي ال

الديــي مــا تناولتــه رســالة عمــان بخصــوص الديــن اإلســالمي، وابتعــاده عــن التعصــب حيــث ورد فيهــا: 

 »هــذا الديــن مــا كان يومــًا إال حربــًا علــى نزعات الغلــّو والتّطرف والتشــدّد،  الــيت تحجب العقل عن تقدير ســوء 

العواقــب واالندفــاع األعمــى خــارج الضوابــط البرشيــة دينــًا وفكــرًا وخلقــًا، وهــي ليســت مــن طبــاع المســلم 

الحقيقــي المتســامح المنــرشح الصــدر، واإلســالم يرفضهــا -مثلمــا ترفضهــا الديانــات الســماوية الســمحة 

جميعهــا- باعتبارهــا حــاالت نــازشة ورضوبــًا مــن البغــي.« )1	( 

التعصب العرقي أو القومي أو القبلي:

)٤٠( فرح انطون، أضواء على التعصب، دار االمواج للطباعة والنرش، بريوت، ١99٣، ص٦7

www.ammanmassege.com ،٤١( رسالة عمان، 9 نوفمر ٢٠٠٤، الموقع الرسمي للرسالة عمان(
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ــات  ــىت الممارس ــد ح ــت، فنج ــوان أو اتفق ــت األل ــواًء اختلف ــرشي، س ــوع الب ــاس الن ــى أس ــب عل ــو التعص وه

التميزيــة فــي بعــض المجتمعــات تجــاه تلــك األقليــات الــي تنتمــي إلــى عــرق معــن، وليــس لذلــك أي دافــع 

إالّ دافــع التعصــب العرقــي. 

التعصب الفكري:

 وهــو التفكــري دائمــًا بصفــة أحاديــة مــع إلغــاء الــرأي اآلخــر، ورفــض تقبلــه ونقاشــه، وهــو بمعــى آخــر إلغــاء 

العقــل وتغليــب الزعــة التعصبيــة اتجــاه أي طــرح مــن قبــل الطــرف اآلخــر.

التعصب للنوع االجتماعي: 
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كتعصــب النســاء للنســاء، والرجــال للرجــال مــع إلغــاء مبــدأ تفضيــل النــاس علــى أســس الكفــاءة 

ــة والمهارة. والموهب

التعصب الحزبي: 

وهــو التعصــب للفئــة أو الحــزب أو الجماعــة الــي ينتســب إليهــا الفــرد، واالنتصــار لهــا بالحــق 

والباطــل، وإضفــاء صفــة القداســة عليهــا، وذكــر مزاياهــا ومحاســنها، ومهاجمــة غريهــا بذكــر 

عيوبهــا وســيئاتها، وتعظيــم حزبــه وتحقــري غــريه.
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المرسح التفاعليترمين )	(

يقوم المدرب باختيار )9( أشخاص من الحضور )ذكورًا وإناثًا( لعمل عرض مرسحي مكّون من )٣(  	وصف الترمين
مشاهد، كل مشهد )٥( دقائق.

يتكون العرض المرسحي من ثالثة مشاهد: 	
المشهد األول )٣ مشاركن/ مشاركات(: حول التعصب الرياضي 	
المشهد الثاني )٣ مشاركن/ مشاركات(: حول التعصب الحزبي 	
المشهد الثالث )٣ مشاركن/ مشاركات(: التعصب الديي 	

يرتك المدرب حرية اختيار السيناريو لكل مجموعة. 	
من الممكن أن يقوم المدرب بمساعدة كل مجموعة على صياغة سيناريو مناسب.  	
يتم منح كل مجموعة )7( دقائق لتجهز العرض المرسحي الخاص بهم.   	

الهدف من 
النشاط

استخدام أسلوب جديد غري تقليدي يقوم على فكرة المرسح التفاعلي. . ١
الوقوف على أشكال التعصب الي قدمتها المجموعات الثالثة.. ٢

التأكيد على أهمية نبذ التعصب بجميع أشكاله وصوره. . ٣

العدد 
المستهدف

٢٠-٢٥ شخص

٤٠ دقيقةالزمن المتوقع

يوّضح  المدرب الفكرة بشكل جيد للشباب الذين سيقومون بأداء األدوار الثالثة. 	تنويه
تقوم كل مجموعة )مكونة من ٣ أشخاص( تحضري المشهد لوحدهم بعيدًا عن الحضور.  	
يؤكد المدرب بعد انتهاء النشاط على مفهوم التعصب وأشكاله.  	
يقوم المدرب بإيقاف كل مشهد مرة أو مرتن وفتح المجال لوجوه جديدة من المشاركن  	

والمشاركات الحضور للتدخل لتقديم حل أو بديل للطرح الذي تم تقديمه. 
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أسباب التعصب 
تضخــم	الــذات: وهــذه الــذات المتضخمــة قــد تكــون ذات الشــخص، أو ذات الجماعــة، أو ذات الدولــة، . 1

بمعــى أنهــا الــذات الــي يرجــع إليهــا الشــخص وينتمــي لهــا.

الشــعور	بالنقــص	الذاتــي: كذلــك الشــعور بالنقــص أو الدونيــة عــادة مــا يجعــل الشــخص يتعصــب ألي . 2
شــيء قــد يجــد فيــه مــا يكمــل نقصــه، كالجاهــل الــذي يتعصــب لرجــل ديــن مــا مثــاًل.  )٤٢(

الجهــل	ونقــص	المعرفــة: فالجهــل باآلخــر وعــدم توســيع المــدارك بمعرفتــه واالطــالع علــى مــا يؤمــن . 3

بــه يدعــوه إلــى التعصــب ضــده ورفضــه.

تقديــس	البــر	والغلــو	فيهــم: إذ يصــل هــذا التقديــس والغلــو إلــى حــد إضفــاء صفــة القداســة، ممــا . 4

يــؤدي إلــى التعصــب لهــذا الشــخص أو لهــذه الجماعــة.

ــمع إال . 5 ــا ال تس ــى ذاته ــة عل ــات منغلق ــف والجماع ــن الطوائ ــريًا م ــد كث ــق	األفــق: نج االنغــالق	وضي

لنفســها، وتمنــع أتباعهــا مــن االســتماع لغريهــا، و تنشــأ كثــري مــن األفــكار المتطرفــة والمتعصبــة فــي 

أجــواء مغلقــة ومعتمــة، تعــلِّم رفــض اآلخــر والعنــف الموجــه، ومهاجمــة أي شــخص مخالــف.

)٤٢( مصطفى زيورغي النفس، دار النهضة العربية، بريوت، ١98٦، ص١99.
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ــة . 6 ــس، أو القبيل ــون أو الجن ــد الل ــّز ض ــي أرسة تم ــأة ف ــة: فالنش التنشــئة	االجتماعي

والجماعــة، أو الفكــر، تغــذي روح التعصــب والتطــرف ضــد اآلخــر، وتنتــج أناســًا متعصبــن 

ومتحجريــن ومتطرفــن. ذلــك أن األرسة نــواة المجتمــع، وتأثــري تنشــئتها البــد وأن يظهــر 

فيــه، وقــد يغلــب، فيكــون التعصــب هــو الصبغــة العامــة لــه)٤٣(.

ضيــاع	الهــدف	أو	القضيــة	الــي	يعيــش	لهــا	الــرمء: ممــا يجعلــه يتعصــب ألي شــيء قد . 7

يبــدو بظاهــره هدفا/قضيــة يمكــن أن يتمســك بهــا.

غيــاب	أخالقيــات	التعامــل	مــع	المخالــف: ومــن ذلــك غيــاب إدارة الحــوار وتقبــل اآلخــر، . 8

وكذلــك غيــاب قيــم مثــل: العــدل واإلنصــاف؛ والتجــرد والتعايــش معــه رغــم االختــالف؛ 

والثنــاء عليــه بمــا أصــاب، والدفــاع عنــه إذا ُظلــم وتطــاول عليــه اآلخــرون بغــري حــق.

تلبيــة	المصالــح	الشــخصية	مــن	مــال	أو	جــاه	أو	غــريه: وذلك مــن خالل االســتفادة ممن . 9

نتعصــب لــه، فنُّســوق لــه وندافــع عنــه، ســواًء أكان شــخصًا أم حزبــًا أم دولــة، وذلــك 

للحصــول علــى المصالــح الشــخصية.

)٤٣( عبد الـرحمن عيسـوي، دراسات في علم النفس االجتماعي، دار النهضـة العربية، بريوت، ١97٤، ص١9٥
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سيادة	مبدأ	القوة	والتعامل	العنيف	بني	الطوائف	والجماعات	المختلفة.. 10

غيــاب	العــدل	والمســاواة	فــي	بعــض	المجتمعــات: ينتــج عنــه التعصــب والميل للعــدوان للحصــول على . 11

الحقوق)٤٤(.

غياب	القدوات	والمثل	العليا	الوسطية.. 12

عدم	قيام	المؤسسات	الرتبوية	مثل	)األرسة،	المدرسة(	بدورها	في	تنمية	مفاهيم	تقبل	األخر.. 13

)٤٤( محمود السيد أبو النيل، علم النفس االجتماعي، مكتبة األنجلو المرصية – القاهرة، ط ٥، ٢٠٠9، ص٤7٠.
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أهمية نبذ التعصب
لــم يكــن التعصــب يومــًا هدفــًا خادمــًا لإلنســانية وتطــور المجتمعــات، بــل علــى العكــس فــإن متطلبــات العــرص 

ــد  ــوح رضورات ال ب ــورة االتصــاالت والمعلومــات تجعــل مــن التســامح والتعايــش واالتصــال والحــوار المفت وث

منهــا لتحقيــق مصالــح المجتمعــات جميعهــا.

ــل بشــكل  ــه، والــي تتمث ــم المعاكســة ل ــز القي ــذ التعصــب يكــون مــن خــالل تعزي ــأن نب لهــذا يمكــن القــول ب

أســايس فــي قيــم التســامح، حيــث يمثــل التســامح مجموعــة الســلوكيات والممارســات الفرديــة والجماعيــة، 

الــي تهــدف إلــى نبــذ التطــرف والتعصــب، وتقويــم كل مــن يعتقــد أو يتــرصف بطريقــة مخالفــة للقيــم 

ــه. ــش في ــذي يعي ــم المجتمــع ال ــح، بمــا يتوافــق وقي ــق الصحي ــى الطري ــه إل الســليمة، وإعادت

كذلــك يعــّر التســامح عــن الســلوك المتبــع لمواجهــة الترصفــات والممارســات العنيفــة، ســواًء أكانــت فرديــة 

أو جماعيــة وفــي أي مجــال كان، هــذا إضافــة إلــى أن التســامح يــؤدي إلــى قبــول الــرأي والــرأي اآلخــر، وتقبـّـل 

النقــاش الحضــاري الهــادف القائــم علــى الحجــة واإلقنــاع.
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وبناًء عليه، فإن نبذ التعصب بني أفراد المجتمع يؤدي بالنتيجة إلى ما يلي:

تعزيز ثقافة الحوار، وترسيخ االحرتام المتبادل بني األديان والطوائف والمذاهب.. 1

تعزيــز العيــش المشــرتك والحــوار العقالنــي البعيــد عن التعصــب والكراهية، مــن خالل تقبــل النقد من . 2

اآلخريــن واالعــرتاف بالخطــأ، وتنمية مفاهيــم تقويم الذات.

ترسيخ احرتام حقوق اإلنسان وحرياته العامة واالنفتاح بني الثقافات والحضارات.. 3

تحقيق التوافق االجتماعي وتحقيق المكاسب المشرتكة للمجتمع.. 	

افســاح المجــال أمــام أفــراد المجتمــع للتوجــه نحــو تحقيــق غاياتهــم المشــرتكة، والتوجــه نحــو بنــاء . 	

الوطــن مــن خــالل التعــاون مــع اآلخريــن، واالســتفادة ممــا عندهــم مــن معــارف وخــربات وممــزات.

االستفادة من المقدرات الفردية ومقدرات الوطن لما يخدم الصالح العام.. ٦
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احرتام االختالف وتقبل اآلخرترمين )	(

يطلب المدرب من المشاركن والمشاركات الجلوس ضمن حلقة دائرية، وإغماض أعينهم. 	وصف الترمين
يُحر المدرب أوراق بيضاء/ ملونة مربعة الشكل وصغرية، معدّة بشكل مسبق، وإلصاق هذه  	

األوراق على جبن المشاركن والمشاركات، ومن الممكن أن يطلب المدرب من منسق/ منسقة 
النشاط المساعدة في هذه المهمة.

هذه األوراق الربعة تكون معدّة بشكل مسبق من قبل المدرب، وكل ورقة يكون مكتوب عليها  	
صفة معنية أو وظيفة مثل: )مدير بنك، رجل ثري جدًا، عامل وطن، شيعي، ملحد، ال ديي، أمريكي، 

مخرتع، الجئ، إنسان مصاب بالزهاير، مكتئب، إنسان مجهول النسب، مجرم سابق، متعاطي 
مخدرات، إمام مسجد، قسيس، .....(

ينبّه المدرب إلى رضورة عدم االطالع على الكلمة المكتوبة على جبن المشارك/ المشاركة، يجب   	
أن ال يُخر المشاركون / المشاركات زمالءهم عن الكلمة المكتوبة على الورقة الخاصة بكل شخص.

يطلب المدرب من المشاركن/ المشاركات فتح أعينهم، والبدء بالتجول والتعرف على بعضهم بناًء  	
على الكلمة المكتوبة لكل منهم.

يخصص المدرب مدة )١٠( دقائق تستهدف تعرف المشاركن على بعضهم البعض. 	

الهدف من 
النشاط

القدرة على تقبل جميع الناس بغض النظر على جنسهم أو لونهم، أو ديانتهم، أو طبيعة عملهم، أو . ١
وضعهم المادي، أو وظيفتهم.

يسهم النشاط في عدم إصدار أحكام مسبقة على الناس.. ٢
يعزز النشاط عالقة المشاركن والمشاركات ببعضهم البعض.. ٣
تقدير أهمية االختالف في حياتنا. . ٤  

العدد 
المستهدف

٢٠-٢٥ شخص

٣٠ دقيقةالزمن المتوقع

يقوم المدرب بتقديم التغذية الراجعة من خالل طرح األسئلة التالية:تنويه
كيف تقيم النشاط بكلمة واحدة؟. ١
كيف تعامل الناس معك؟. ٢

كيف كانت نظرتك لآلخرين؟ . ٣
ما هو الدرس المستفاد من هذا الترين؟ . ٤
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رسم اإلطار العام خالل الحوار
حــىت نصــل إلــى مســاحة مشــرتكة مــن خــالل الحــوار، وجــب علينــا أن نرســم إطــارًا عامــًا للموضــوع الــذي نتحــدث 

ــاال ومنتجــًا، وخــالل التأطــري والــذي يقصــد بــه رســم  ــا فّع ــه، أو للقضيــة الــي نناقشــها حــىت يكــون حوارن عن

خطــة أو خارطــة طريــق لحديثنــا، فإننــا عــادة مــا نجيــب علــى ٣ أســئلة رئيســية هــي:

ما هي الفكرة الرئيسية أو المشكلة أو القضية؟ لماذا نحن هنا؟ . 1

ما هو هدفنا من هذا الحوار/ النقاش؟ )العالم الذي نطمح إليه(. 2

ما هي اآلليات – البدائل – الحلول المقرتحة – التوصيات؟ . 3

في	بعض	األحيان	تضم	الخطة	3	أمور	أساسية	هي:

الرورة: لماذا فكرتنا صحيحة ورضورية؟. 1

النجاعة: ما هو األثر اإليجابي لخطة عملنا أو فكرتنا؟ . 2

الرشعية: هل هنالك موافقة أو قبول أو قرار رسمي مثاًل؟ . 3
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خــالل	عمليــة	التأطــري،	عندمــا	نقــوم	بذكــر	فكــرة	غريبــة	أو	قــول	مقتبــس	أو	حديــث	لشــخص	

مشــهور	نركــز	علــى	3	نقــاط	مهمــة	وهــي:

الفكرة 	

الرابط 	

المنطق 	
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فكرتناترمين )٦(

يقسم المدرب المشاركن والمشاركات إلى )٤( فرق بالتساوي من حيث العدد. 	وصف الترمين
يطلب من كل فريق تسمية فريقه باسم معن. 	
يختار المدرب من المشاركن والمشاركات )٤( أشخاص، ويكونوا من خارج الفرق األربعة، ويكلف  	

المدرب هؤالء األشخاص األربعة بكل من المناصب التالية:
األول: مدير عام منظمة دولية كرى 	
الثاني: وزير الشباب )قطاع حكومي( 	
الثالث: مدير مصنع )قطاع خاص( 	
الرابع: مدير مؤسسة مجتمع مدني محلية 	

يطلب المدرب من كل فريق االجتماع بشكل منفصل عن الفرق األخرى، وكتابة فكرة تتعلق بحل  	
مشكلة مجتمعية تتعلق بالشباب األردني مثل )مبادرة لحل مشكلة المتعطلن عن العمل(، )مبادرة 

تتعلق بالمشاركة السياسية للشباب( ... إلخ، ويتم تخصيص )٢٠( دقيقة عمل للمجموعات األربعة.
بعد االنتهاء من الوقت المخصص للتحضري يقوم كل فريق بزيارة األشخاص األربعة، ويتم منح مدة  	

)7( دقائق لكل مقابلة ما بن المسؤول والفريق.
يتم تخصيص مبلغ مالي افرتاضي قيمته )٥٠( ألف دينار، لكل مسؤول، وهذا المبلغ يقوم المسؤول  	

بتوزيعه على الفرق األربعة حسب قناعته بالفكرة المقدمة. 
يحدد المدرب مهمة كل فريق من الفرق األربعة بما يلي: 	

زيارة المسؤول واالجتماع معه لعرض فكرة المرشوع / المبادرة. 	
طلب الدعم والتمويل لهذه الفكرة. 	
اإلجابة على أسئلة المسؤول الذي تم عقد االجتماع معه. 	

يحدد المدرب مهمة المسؤولن األربعة وهي: 	
االستماع لفكرة المرشوع/ المبادرة من قبل كل فريق على حدا. 	
توجيه األسئلة لكل فريق. 	
كتابة المالحظات على أداء كل فريق، وتخصيص مبلغ من المبلغ الكلي لدعم هذا الفريق على  	

أال يزيد المبلغ للفريق الواحد عن )٢٠( ألف دينار، وأال يقل عن )٥٠٠( دينار.
بعد االنتهاء من الزيارات األربعة لكل فريق، يطلب المدرب من المسؤولن األربعة تحديد المبلغ الذي  	

تم منحه لكل فريق.
يقوم المدرب بكتابة هذه المبالغ على صحيفة العمل بشكل واضح أمام جميع الحضور. 	
يطلب المدرب من كل مسؤول ذكر األسباب الي دعته لرصف كل مبلغ. 	
يقوم المدرب باالستماع لتغذية راجعة من كل مجموعة على العمل الي قامت به، مع ذكر  	

مقرتحات للتحسن.
يعقب المدرب على هذا النشاط، ويستعرض األفكار الي تقدمت بها المجموعات ومدى تطبيقها  	

بشكل فعلي في المجتمع. 
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فكرتناترمين )٦(

الهدف من 
النشاط

تعزيز العمل الجماعي بن المشاركن والمشاركات.. ١
تنمية مهارات التفكري بن المشاركن والمشاركات.. ٢

تعميق مهارة التواصل الفّعال، الحوار، التفاوض، والقدرة على اإلقناع.. ٣
التفكري بحلول للتحديات الي تواجه فئة الشباب في المجتمع األردني. . ٤
التأكيد على أهمية تولي زمام المبادرة وتحمل المسؤولية بالنسبة للفئة المستهدفة.. ٥
تقدير أهمية االستماع الفّعال في حياتنا.. ٦
 تعزيز مهارات القيادة بن الفئة المستهدفة. . 7

العدد 
المستهدف

٢٠-٢٥ شخص

7٥-9٠ دقيقةالزمن المتوقع

على المدرب التجول بن الفرق األربعة، واالستماع لنقاشهم، وطرح أسئلة توجيهية وتحفزية. 	تنويه
يجتمع المدرب مع المسؤولن األربعة قبل بدء النشاط ويقوم بإرشادهم وتوجيههم حول أفضل  	

األسئلة الي من الممكن أن تقدم للفرق، بشكل موضوعي، وتقديم رشح مبسط عن كسب التأييد. 
سيحصل كل فريق على مبلغ ٥٠٠ دينار على األقل من كل شخص مسؤول من المسؤولن األربعة،  	

ومبلغ )٢٠( ألف دينار كحد أعلى.
ال يجوز للمسؤول أن يقرر رصف أكر من )٥٠( ألف دينار للمجموعات األربعة مجتمعة. 	
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نشاط اختتامي

مسابقة المفاهيمترمين )٩(

يقوم المدرب بتقسيم المشاركن والمشاركات إلى )٤( مجموعات متساوية في العدد، مثال: كل  	وصف الترمين
مجموعة من )٤-٦( أشخاص.

يعطي المدرب مجموعتن من األوراق المعدة مسبقًا لكل مجموعة. المجموعة األولى: تضم  	
مفاهيم، والمجموعة الثانية: تحتوي على تعريف هذه المفاهيم.

يطلب المدرب من كل مجموعة ترتيب كل مفهوم ليتناسب مع التعريف الخاص به. 	
مجموعة األوراق األولى تحتوي على )الكلمات التالية المكتوبة باللون األزرق( فقط، والمجموعة  	

الثانية من األوراق تحتوي على تعريف هذه المفاهيم )الكلمات الواردة باللون األسود(:

االختالف:
يراد به المغايرة أو التباين في: الحالة، أو الهيئة، أو االنتماء، أو الرأي، أو الفكر، أو الموقف، أو 
القناعة، أو المعتقد ... إلخ. وهو ناجم عن فرادة كل شخص، وحقه في ذلك، وفي التعبري عنه. 

إدارة الزناع: 
تهدف إلى مساعدة األطراف المشرتكة في الزاع على الوصول إلى وجهة نظر مشرتكة أو سلوك 

يؤدي إلى وقف العنف، كالعمل على وقف إطالق النار بن فئتن متحاربتن. 

اإلقصاء:
هو الفصل واإلبعاد -لفرد أو جماعة- المبي على تعميم أو حكم مسبق. 
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مسابقة المفاهيمترمين )٩(

االنفتاح:وصف الترمين
هو السعي إلى االعرتاف باآلخر، واتساع الصدر والعقل لتقبل التمايز واالختالف في االنتماءات 

الدينية أو الفكرية أو الثقافية المختلفة، واحرتامها، والعمل على اكتشاف معانيها بغية المعرفة، 
والمشاركة في الحياة مع اآلخر، ونبذ التعصب، وتوطيد األخوة اإلنسانية.

التعددية:
تشكل اإلطار الناظم للتنوع الثقافي، الذي ييرس المبادالت الثقافية، ويحفز ازدهار القدرات اإلبداعية، 

الي تغذي الحياة العامة. وبذلك، تهدف إلى ضمان التفاعل المنسجم وتعزيز الرتابط االجتماعي، 
ضمن حيوية المجتمع المدني والعيش معًا بسالم.

التنوع:
هو واقع التمايز الموجود بن الكائنات واألفراد، ال سيما الجماعات البرشية على اختالف تراثها 

وتقاليدها، والذي يعر عن فرادة كل منها وخصوصيتها.

التواصل:
هو عملية تفاعلية بن طرفن أو أكر، تصبو إلى تشارك في األفكار أو اآلراء، أو المشاعر، أو إلى 

تبادل معلومات.

التواصل الالعنفي:
هو البحث الدائم عن بناء الجسور، ومفتاح لحل الزاعات وإدارتها - على الصعيد الشخصي أو 

االجتماعي أو السيايس-، وللتواصل البناء وبناء الثقة. وينطلق المفهوم من المصطلح السنسكريي 
)آه-هيمسا(، أي عدم إيذاء اآلخر. وهو خيار يتباه الفرد لعدم إيذاء اآلخر في التواصل، مهما كان 

االختالف أو الزاع. 
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الفرادة:وصف الترمين
هي خصوصية اإلنسان -كل إنسان- المبنية على كرامته األصيلة وحريته، بما يمزه عن أي شخص 

آخر-قريبًا كان أم بعيدًا- بالشكل أو الفكر أو الرأي أو األحاسيس أو التطلعات. وتضمن عدم تالشي 
اإلنسان وإرادته في الجماعة الي ينتمي إليها، بل تحقق مشاركته إياها فيما لديه من خصوصية 

وإبداع.  

قبول اآلخر: 
يعي االعرتاف باالختالف وفرادة األشخاص، وتنوع المواقف والخلفيات الثقافية والسياسية 

والدينية، ورفض منطق التماهي أو االنصهار، الذي يريد فرض نمط أحادي من الفكر والوجود على 
الجميع. ويؤسس هذا األمر للعيش معًا بوئام، في ظل: التنوع في الثقافة، واإلثنية، والجنس، 
والدين، والفكر، والعقيدة السياسية، واحرتام حرية الفكر والمعتقد والضمري. وأيضًا يتعزز لدينا 

المعرفة المتبادلة واالنفتاح والتواصل. 

المصالحة:
هي عملية تهدف إلى ترميم العالقة بن طرفن أو أكر، بعد انقطاعها بسبب خصومة أو نزاع. 

وتقتضي المصالحة بن األفراد أو المنظمات االعرتاف المتبادل باألخطاء، وتحمل المسؤولية، وتنقي  
الذاكرة، وتبي  رؤية جديدة مشرتكة للمستقبل.

المواطنة الحاضنة للتنوع:
هي اإلطار السيايس واالجتماعي العرتاف المواطنن بالتنوع الثقافي في مجتمعهم، وللعمل 

معًا بالحوار والرشاكة، من أجل الرتابط االجتماعي والوحدة الوطنية، عر مسار جامع ومبدع للتنمية 
الفردية واالجتماعية. 

يخصص المدرب وقتًا مقداره )٥( دقائق لعمل المجموعات خالل هذه المسابقة. 	
تقوم كل مجموعة من المجموعات األربعة برتتيب المفاهيم وما يقابلها من تعريف خاص بكل  	

مفهوم.
تقوم كل مجموعة بالصاق كل مفهوم وتعريفه الخاص به، على أحد جدران قاعة التدريبية. 	
بعد انتهاء الوقت المحدد يقوم المدرب بعرض كل مفهوم مع التعريف الخاص به، من خالل  	

عرض تقديمي، وتقوم كل مجموعة بالتأكيد على التعريفات الصحيحة، وتصويب التعريفات الي 
أخطأت بها. 

يفوز الفريق الذي تمكن من تحديد أكر عدد ممكن من المفاهيم الصحيحة. 	
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الهدف من 
النشاط 

التأكيد على بعض المفاهيم والمصطلحات الي لها عالقة بأهمية الحوار في المجتمع. . ١
تحفز المشاركن والمشاركات على العمل الجماعي.. ٢
تعميق أهمية المفاهيم المطروحة في حياتنا اليومية.. ٣

العدد 
المستهدف

٢٠-٢٥ شخص

٣٠ دقيقةالزمن المتوقع

يقدم المدرب تغذية راجعة على إجابات المشاركن والمشاركات. 	تنويه
يحفز المدرب المشاركن والمشاركات على إنجاز المهمة بأرسع وقت ممكن. 	
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أسئلة عامة مساندة
عرف الحوار. 	

ما الفرق بني الحوار والجدل؟ 	

هل هنالك فرق بني االختالف والخالف؟ 	

ما هي أبرز صفات المحاور الجيد؟ 	

أذكر 	 من آداب الحوار.  	

كيف يسهم الحوار في نبذ العنف والتطرف؟ 	
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ما هو مفهوم التعصب؟ وما هي سمات الشخص المتعصب؟ 	

أذكر 3 من أشكال التعصب. 	

ما هي عالقة التعصب بالتنشئة االجتماعية، وبالعدل؟  	

ما هي العالقة بني التفكر والحوار؟ 	

أذكر أبرز األخطاء اليت تواجه التفكر واليت تسهم في إضعاف الحوار.  	

ــز الحــوار بــني األفــراد فــي  	 هــل هنالــك فــرق بــني أســئلة المعرفــة والفهمالــيت تســهم فــي تعزي

لمجتمع؟ ا
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أذكر موقفًا من حياتك، استخدمت فيه الحوار كأداة فاعلة لحل مشكلة ما.  	

ما هي مقرتحاتكم لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع األردني؟ 	

كيف يمكن أن يكون للشباب األردني دور فاعل في الحياة العامة؟ 	









تم اصدار هذا المنشور بدعم من االتحاد األوروبي ويقع عاتق محتوى هذا 
المنشور على مرشوع “دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية 

األردنية والتنمية” وال تعكس بالرورة وجهة نظر االتحاد األوروبي
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