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�شكر وتقدير
�ساعد الكثري من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات على �إخراج هذا الدليل �إىل النور.
ونو ّد التقدم ب�شكر خا�ص �إىل كل من" :بيتي برويت وفيليب ثوما�س ب�صفتهما امل�ؤلفني الرئي�سيني لهذا الدليل.
كما ن�شكر مارتن �أجنيبي و�إلينا دايز بينتو وكاترين كاوفر الذين �أ�سهموا يف هذه الدرا�سة كم�ؤلفني م�ساعدين".
وعمل كل من غوران فيجيك ومارك �أندريه فران�شيه وجون لوب�سينجر و�سيلني مويورد وبيتيلد مونوز بوغو�سيان
وياديرا �سوتو ك�أع�ضاء يف جمل�س التحرير ممثلني عن اجلهات الراعية وقدموا الدعم والإر�شاد لفريق الت�أليف.
كما �شارك مارك �أندريه فران�شيه مع �سيلني مويورد وكويرناد فان برابانت يف ت�أليف ف�صلني من الباب الثاين.
و�أما �إليزابيث دياز و�سونيا غونزاليز وهيلينا كومي ومورين ماين و�ألي�سيا مورالي�س ،فقد قمن بتجميع املادة
اخلا�صة باحلاالت ومعلومات �أخرى لإدراجها يف امللحقني.
كما قر�أ املخطوطة وعلق عليها كل من �إليزابيث دياز وفران�سي�سكو دييز وفيكتور �ألفريد وليون جيميل وغابرييل
�أغيلريا بريالتا و�أندرو را�سل ورانابري �سامابار وكويرناد فان برابانت .فنتوجه بال�شكر �إىل جميع ه�ؤالء امل�ساهمني.
كما ن�شكر املنظمات التي �ساهمت� ،إىل جانب اجلهات الراعية الأربع ،باملادة التحريرية اخلا�صة باحلاالت امل�شار
�إليها بني دفتي هذا الدليل ويف العر�ض العام ملبادرات احلوار يف امللحق الأول .وهذه املنظمات هي مركز كارتر،
ومعهد الدميقراطية يف جنوب �أفريقيا ،واملعهد الدويل للحوار امل�ستمر ،واملعهد الهولندي للدميقراطية متعددة
الأحزاب ،وجامعة ال�سالم ،ومنظمة �إنرتبي�س ("م�شروع بناء املجتمعات التي مزقتها احلروب" �سابق ًا).
ويف النهاية ،نتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير ملمار�سي احل��وار الكثريين الذين �شاركوا يف ور�شات التعلم يف
غواتيماال ( 2000و ،)2002وبنما ( ،)2003وبوين�س �آير�س ( ،)2003و�ستوكهومل ( ،)2004وجنيف ()2005
والذين �أ�سهموا بتقدمي وتبادل اخلربات واحلكمة العملية التي ا�ستنار بها هذا الدليل.
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ت�صدير
تبينّ البحوث الأكادميية والإح�صائيات �أن عدد ال�صراعات وعدد �ضحايا احلروب و�أ�شكال العنف الأخرى قد
�شهدت تراجع ًا كبري ًا منذ نهاية احلرب الباردة ،وهذه �أنباء �سارة .وثمة نب�أ �سار �آخر ويتمثل يف �أن هذا التقدم
امللحوظ يرجع �إىل حد كبري �إىل حت�سن �أداء �صانعي ال�سالم ب�شكل �أو ب�آخر ،و�أن الأمم املتحدة بالأخ�ص هي
الآن �أكرث ا�ستعداد ًا للتدخل ملنع ن�شوب ال�صراعات �أو لإنهائها .عالوة على ذلك ،ف�إن الأمم املتحدة واملنظمات
الإقليمية والهيئات غري احلكومية تتعاون فيما بينها ب�شكل �أف�ضل ،كما �أن اخلربة التي تكت�سبها جميع ًا يف هذا
امليدان تفيدها كثري ًا .ونتيجة لذلك ،ف�إنه لي�س ثمة �شك يف �أن املجتمع الدويل جم َّهز الآن ب�صورة �أف�ضل مل�ساعدة
الأطراف ال�ضالعة يف �صور النزاع كافة لتحقيق توافق يف الآراء وحل اخلالفات من خالل احلوار والت�سويات
بالرتا�ضي.
وملوظفي الأمم املتحدة والأ�شخا�ص الآخرين املنخرطني يف هذا النوع من الن�شاط كل احلق يف ال�شعور بال�سرور
مبا يلقاه عملهم من تقدير على هذا النحو ،لكن الوا�ضح �أنه لي�س ثمة مربر ل�شعور اجلميع بالر�ضا عن �أنف�سهم؛
فما زلنا نعي�ش يف عامل معقد وم�ضطرب يتوا�صل فيه ت�أجج ال�صراعات يف �أماكن كثرية جد ًا ،وكثري منها �إما عانى
من الإهمال (كما يف ال�صومال) �أو ا�ستع�صى على جميع املحاوالت ال�ساعية �إىل حلها (كال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي ،وال�صراع يف ك�شمري) .وهناك �صراعات �أخرى عادت ت�ساورنا بعد �أن ظننا �أنها قد ُحلت ب�صورة
مالئمة �أو �أنها يف طريقها �إىل حلول مر�ضية ،مثل هايتي وتيمور ال�شرقية و�أفغان�ستان ولبنان ...
ومن املتعارف عليه عموم ًا اليوم �أن ال�سالم امل�ستدام هو ال�سالم الذي مي ّكن النا�س وي�ساعدهم على اكت�ساب
املهارات وبناء امل�ؤ�س�سات لإدارة م�صاحلهم املختلفة ،واملت�ضاربة �أحيان ًا ،ب�أ�سلوب �سلمي .واحلوار معرتف به
فجرت ال�صراع واحلوار ،مهما
عموم ًا ك�أداة ال مثيل لها ملعاجلة اخلالفات  -املو�ضوعية منها والذاتية  -التي ّ
كان تعريفنا له ،هـو �أ�سلوب دميقراطي يهدف �إىل حل امل�شكالت من خالل التفاهم والتنازالت املتبادلة بد ًال من
الفر�ض �أحادي اجلانب لوجهات نظر �أحد الطرفني وم�صاحله .و�أما الدميقراطية كنظام حكم فهي �إطار للحوار
املنظم وامل�ستمر.

ت�صدى وا�ضعو هذا الدليل اخلا�ص باحلوار الدميقراطي ملهمة �صعبة ،ولكن �ضرورية� ،أال وهي جمع �أكرب كم من
املعرفة املقارنة امل�ستقاة من جمال حل ال�صراعات ،وترجمتها �إىل مفاهيم وا�ضحة وخيارات عملية تهدف لإفادة
القائمني على تي�سري احلوارات .ويعمل هذا الدليل— الذي حظي برعاية وا�ستلهام خربة ثالث منظمات دولية
وهي :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات  ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومنظمة الدول الأمريكية
بالإ�ضافة لوكالة تنمية تعاونية ،وهي الوكالة الكندية للتنمية الدولية — على تقدمي �أفكار مفيدة يف ُن ُهج ومفاهيم
احلوار املعا�صرة ،كما يوفر ملمار�سي احلوار جمموعات من اخليارات ب�ش�أن كيفية ت�صميم عملية احلوار وبدئها
والدعوة �إليها وتنفيذها ور�صدها وتقييمها .وتنبع اخليارات املتعددة املق َّدمة يف الدليل من املمار�سة العملية
ودرا�سات احلالة املقدمة ...كما يو�ضح الدليل كيفية تطبيق هذه اخليارات على �أر�ض الواقع.
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ويجري احلوار يف ظروف عديدة وعلى م�ستويات خمتلفة ويف مو�ضوعات كثرية .وقد ترتاوح ق�ضايا احلوار من
الأمن الدويل �أو الوطني �إىل حقوق الإن�سان ،ومن تغري املناخ �إىل فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/مر�ض الإيدز،
ومن التنمية االقت�صادية �إىل �إدارة املوارد املائية .و�أما اجلهات الفاعلة و�أ�صحاب العالقة وامل�صالح ،فمن بينهم
احلكومات والأحزاب ال�سيا�سية والزعماء التقليديون واملواطنون العاديون.
ويدرك من اكت�سب بع�ض اخلربة يف جمال تي�سري عمليات احلوار �أهمية املعرفة املحلية متام الإدراك .فالدرو�س
امل�ستفادة من �أحد البلدان ال ي�سهل �أبد ًا نقلها �إىل بلد �آخر؛ لأن احلوار ن�شاط ب�شري �شديد احل�سا�سية لالحتياجات
والأولويات التي يحددها الواقع املحلي والفوارق اللغوية الدقيقة وتعقيدات الذاكرة اجلماعية .فاحلوار يعنى
دائم ًا باحتياجات و�أولويات �أ�شخا�ص حقيقيني يف �أو�ضاع حقيقية.
يقال يف الأو�ساط الع�سكرية �أن "�أف�ضل خطة قتالية ال ت�صمد بعد الطلقة الأوىل" ،وهذا در�س ق ّيم ينبغي �أن
نتذكره عند التعامل مع �أو�ضاع ال�صراعات .ف�أف�ضل خطة تفاو�ض م�ستندة بدقة �إىل �أف�ضل معلومات متاحة
�سيكون عليها رغم ذلك اجتياز اختبار الواقع على الأر�ض .عندما بد�أتُ حماولة التو�سط لإنهاء احلرب الأهلية
يف لبنان ،ذهبت �إىل هناك بقرار من اجلامعة العربية يق�ضي بن�شر قوة من املراقبني الع�سكريني ملراقبة وقف
�إطالق النار الذي قالت الف�صائل اللبنانية �إنها �ستحرتمه .وبعد و�صويل �إىل بريوت بقليل ات�ضح يل �أن قوة ت�ضم
 300مراقب لن تقدم عون ًا كبري ًا ،بل ميكنها يف احلقيقة تعقيد املوقف .ونظر ًا لأنه مل يكن ممكن ًا بب�ساطة جتاهل
القرار الذي ن�ستند �إليه يف مهمتنا ،فقد قلنا �إن "تنفيذه يحتاج �إىل �إرجائه م�ؤقت ًا" ،ثم اتخذ عملنا اجتاه ًا
خمتلف ًا متام ًا تتوج ب�إتفاق الطائف ونهاية احلرب الأهلية.
هذا ما �أ�سميه �أحيان ًا "املالحة بالنظر" ،وهو ال يعني عدم احلاجة �إىل تخطيط �أو حت�ضري .فاحلرب الأهلية يف
لبنان كانت م�شتعلة منذ �أكرث من ( 15والبع�ض يقول � )17سنة ،وال ميكن للمرء �أن يحاول امل�ساعدة على �إنهاء
مثل هذه امل�شكلة ال�صعبة دون فهم تام للموقف .كما ال ميكن �أن يحط املرء يف بريوت دون ب�ضع �أفكار معينة حول
كيفية التعامل مع املهمة .لكن بغ�ض النظر عن مدى ا�ستعداد املرء (بظ ّنه) وبغ�ض النظر عن طول الفرتة التي
ق�ضاها املرء يف الإعداد للمهمة وجودة هذا الإعداد وبغ�ض النظر عن عدد القرارات  -امللزمة �أو غري امللزمة -
التي ت�ساند اجلهود املبذولة ،من املهم �أن ُيبقي املرء عينيه و�أذنيه مفتوحة يف كل حني و�أن يكون جاهز ًا للتكيف
مع احلقائق القا�سية على الأر�ض .وبعبارة �أخرى� ،أقول ا�شرع يف مهمتك ب�أكرب عدد ممكن من الأدوات ،فتزود
بجميع اخلرائط التي تطالها يداك وادر�س م�سارك بدقة ،لكن �إذا ر�أيت عقبات غري مب ّينة على خرائطك ،فال
تثق يف خريطتك فح�سب وال تتجاهل ما تراه بعينيك.
ي�سري احلوار" من جيلي فن تي�سري احلوار باملمار�سة حيث منحتهم �سنوات من االنخراط يف
تعلم معظم " ُم ِّ
اجلمع بني "الأطراف املت�صارعة" و�إقناعها باجللو�س على طاولة املفاو�ضات والبدء يف بناء �أجندة م�شرتكة
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خطوة بخطوة خرب ًة عميقة تعمل ك�أداة موثوقة .ولكن احلوار علم ميكن تعلم قواعده الأ�سا�سية ودرو�سه وتبادلها
على نطاق وا�سع .وميكن اخت�صار عملية التعلم �إذا بقينا مدركني متام ًا �أنه ال توجد مناذج عامة تنا�سب اجلميع
و�أن احلوار يجب ت�صميمه ح�سب كل �سياق وطني وثقايف معني بحيث يكون ملك ًا �صرف ًا للم�ستفيدين النهائيني
املفرت�ضني.
ومن النادر �أن ميكن التنب�ؤ بناجت عملية احلوار الواقعية ،وحتى التطبيق املت�سق متام ًا مع الدرو�س امل�ستفادة
ينبغي �أال يعترب �ضمان ًا للنجاح ،وهذا هو حال جميع العمليات ال�سيا�سية التي ت�ضم جهات فاعلة متعددة وحتدث
يف �سياقات متعددة اجلوانب و�سريعة التطور .والواقع �أن احلوار عملية �سيا�سية هائلة .فهو من ناحية يلتزم
باحلقائق الواقعة وغر�ضه وهو طلب احل�صول على ا�ستجابات ملطالب ومظامل اجتماعية و�سيا�سية ملمو�سة.
ولكنه من ناحية �أخرى يت�أثر بكيمياء العالقات الإن�سانية وهي كيمياء دقيقة ومراوغة.
ويعد فهم الق�ضايا ال�سيا�سية الكامنة (املظامل املت�أ�صلة) والعالقات الإن�سانية التي حت ّرف ال�صورة غالب ًا
وت�شوهها (و�إن كانت قد حتمل �أي�ض ًا طاقات �إيجابية غري معروفة عندما ي�سمح لها بالظهور) �أمر ًا بالغ الأهمية
خللق "الو�ضع احلواري" الذي يحفز التقدم ويتيح �سد الفجوة.
ي�سري احلوار على �إيجاد املزيج املنا�سب من املكونات لإجراء حوار
و�أنا �أعتقد جازم ًا �أن هذا الدليل �سي�ساعد ُم ِّ
ناجح.
الأخ�ضر الإبراهيمي
امل�ست�شار ال�سابق للأمني العام للأمم املتحدة
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تقدمي
�إن تعقيد التحديات العاملية احلالية ،كتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية �أو تعميق احلكم الدميقراطي �أو منع
ال�صراعات العنيفة �أو الت�صدي للإرهاب ،هي مبثابة تذكري وا�ضح باعتمادنا املتزايد على بع�ضنا البع�ض .فمعاجلة
هذا الواقع تتطلب � -أكرث من �أي وقت م�ضى  -حلو ًال ال تكتفي بعالج الأعرا�ض بل تتعامل مع الأ�سباب اجلذرية
�أي�ض ًا .وتتطلب معاجلة الأ�سباب اجلذرية � َ
إ�شراك امل�ؤ�س�سات املحلية والوطنية والدولية املكلفة ب�إدارة اخلالفات
َ
والعمل على جودة التفاعل الإن�ساين الذي ي�ستند عليه �أداء وظائفها.
يف امل�صالح �أو الطموحات �أو الر�ؤى الكونية،
�إن �أحد اجلوانب اجلوهرية لهذا العمل يعني ت�شجيع وتي�سري و�إ�شراك اجلهات الفاعلة املنخرطة يف عمليات احلوار
متعددة �أ�صحاب امل�صالح .فاحلوار ،كما يتبني من واقع خربتنا ،ي�سمح بتك�شف واقع جديد وحلول مبتكرة عند
ا�ستخدامه يف ال�سياق ال�صحيح وبالأ�ساليب املنا�سبة.
�إن احلوار بالن�سبة ملنظماتنا لي�س جمرد �أداة لبلوغ �أهدافنا ،بل يحتل �صميم قيمنا التي حتافظ على ا�ستمرارية
�أعمالنا ،كاحرتام حقوق الإن�سان وامل�ساواة والتنوع واحلل ال�سلمي لل�صراعات .وهو �أي�ض ًا الو�سيلة التي ننخرط من
خاللها مع �شركائنا و�أ�صحاب العالقة وامل�صلحة يف �أن�شطتنا.
وعليه ف�إنه ملن دواعي �سرورنا �أن نقدم هذا الدليل كم�ساهمة يف نظرية احلوار وممار�سته ،على نحو يربز التزامنا
بت�شجيع احلوار الدميقراطي وتقديرنا لقيمة تبادل املعرفة واخلربات عرب جميع املناطق واملمار�سات وامل�ؤ�س�سات.
ان الهدف الرئي�س لهذا الدليل هو بيان كيفية عمل احلوار وكيف ميكنه �إحداث اختالف يف ال�سعي �إىل حتقيق
ال�سالم والتنمية واحلكم الدميقراطي.
ولتحقيق هذا الهدف ،ف�إن الدليل يقدم خيارات و�أ�ساليب لتنفيذ عملية حوار ناجحة ،ويحلل الدرو�س امل�ستفادة
لت�ضييق الفجوة بني النظرية واملمار�سة .كما يقدم للممار�سني تو�صيات وخيارات بناء على جمموعة وا�سعة
من اخلربات ،كما يظهر الدليل �أي�ض ًا على �أن احلوار لي�س دوا ًء لكل داء و�أن جناحه يتوقف على مدى العناية
بالتح�ضريات والأ�ستعدادات اجليدة.
كما ميكن �أي�ض ًا النظر �إىل هذه امل�ساهمة امل�شرتكة الأوىل ملنظماتنا الأربع مبثابة خارطة طريق للعمل امل�ستقبلي �إذ
ما زال �أمامنا الكثري لتح�سني وتطوير جمال هذه اخلربة .ون�أمل �أن يكون هذا الدليل فر�صة للكثري من امل�ؤ�س�سات
واملمار�سني لت�أمل ممار�ستهم وموا�صلة حت�سينها.
�إننا نرى هذا الدليل كخطوة �أوىل نحو مزيد من التعاون يف املقر الرئي�سي وعلى الأ�صعدة امليدانية .ونحن ن�شكر
امل�ؤلفني وهيئة التحرير على تفانيهم ،ونعرب عن امتناننا للم�ساهمات التي قدمها عدد كبري جد ًا من املمار�سني
وامل�ؤ�س�سات والتي ما كان لهذا الدليل �أن يخرج �إىل النور من دونها.

جوزيه ميغويل �إن�سولزا
�أمني عام
منظمة الدول الأمريكية

فيدار هيلجي�سني
�أمني عام
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

روبرت غرينهيل
الرئي�س
الوكالة الكندية للتنمية الدولية
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كمال درفيت�ش
مدير اداري
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

قائمة املخت�صرات
التق�صي التقديري
اجلماعة الكاريبية
)اللجنة الوزارية املعنية بال�صراعات (غواتيماال
جمال�س مداوالت املواطنني
الوكالة الكندية للتنمية الدولية
املن�سقة للمعاين
ّ الإدارة
مركز درا�سات الدميقراطية واحلكم الر�شيد
اللجنة االقت�صادية لأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
بلد فقري مثقل بالديون
مر�ض الأيدز/فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
معهد الدميقراطية يف جنوب �أفريقيا
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
مركز بحوث التنمية الدولية
معهد ال�ش�ؤون االقت�صادية
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
�صندوق النقد الدويل
املعهد الدويل لبحوث ال�صراعات
معهد البحوث واحلوار من �أجل ال�سالم
 وق�ص�ص غري،وق�ص�ص مل ت�سمع، وق�ص�ص مل تروى،ق�ص�ص معا�شة
) ورواية الق�ص�ص (منوذج، وق�ص�ص مروية،معروفة
بعثة الأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال
معهد ما�سات�شو�سيت�س للتكنولوجيا
عملية متعددة �أ�صحاب امل�صالح
الر�صد والتقييم
االئتالف الوطني للحوار واملداولة
منتديات الق�ضايا الوطنية
منظمة غري حكومية
منظمة الدول الأمريكية
بحوث العمل القائمة على امل�شاركة
م�شروع املحادثات العامة
)برنامج تنمية موارد حفظ ال�سالم (بروباز
�إ�سرتاتيجية تخفي�ض �أعداد الفقراء
وثيقة �إ�سرتاتيجية تخفي�ض �أعداد الفقراء
املكتب الإقليمي لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
فرقة عمل ال�صراعات الإقليمية
احلوار امل�ستدام
م�سرح املقهورين
الأمم املتحدة
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
منظمة الأمم املتحدة للطفولة
)الوحدة الرئا�سية حلل ال�صراعات (غواتيماال
الواليات املتحدة
الواليات املتحدة الأمريكية
منظمة املر�أة يف ميدان الأمن و�إدارة ال�صراعات وال�سالم
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Appreciative inquiry
Caribbean Community
Departmental Commission of Attention to Conflicts
(Guatemala)
Citizen Deliberative Councils
Canadian International Development Agency
Coordinated management of meaning
Center for Studies on Democracy and Good
Governance
United Nations Economic Commission for Latin
America and the Caribbean
Heavily indebted poor countries
Human immunodeficiency virus/Acquired
immunodeficiency syndrome
Institute for Democracy in South Africa
International Institute for Democracy and Electoral
Assistance
International Development Research Center
Institute of Economic Affairs
International Finance Corporation
International Monetary Fund
International Conflict Research
Institute of Research and Dialogue for Peace
Lived stories, untold stories, unheard stories,
unknown stories, stories told, and storytelling
(model)
United Nations Verification Mission in Guatemala
Massachusetts Institute of Technology
Multi-Stakeholder Process
Monitoring and evaluation
National Coalition for Dialogue and Deliberation
National Issues Forums
Non-governmental organization
Organization of American States
Participatory action research
Public Conversations Project
Programa para el Desarrollo de Recursos para la
Construcción de la Paz
Poverty Reduction Strategy
Poverty Reduction Strategy Paper
Regional Bureau for Latin America and the
Caribbean (UNDP)
Regional Conflicts Task Force
Sustained Dialogue
Theatre of the Oppressed
United Nations
United Nations Development Programme
United Nations Children’s Fund
Presidential Unit of Conflict Resolution (Guatemala)
United States
United States of America
Women in Security, Conflict Management and
Peace

AI
CARICOM
CDAC
CDGs
CIDA
CMM
CSDGG
ECLAC
HIPC
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IDRC
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IFC
IMF
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IRDP
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MINUGUA
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MSP
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مقدمة

الغر�ض من الدليل
ي�ستند اجلهد التعاوين للم�ؤ�س�سات الأربع الراعية لهذا الدليل وهي (الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،وامل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،ومنظمة الدول الأمريكية ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي) �إىل وعي م�شرتك
لأهمية الدور الذي ميكن �أن تلعبه عمليات احلوار يف ت�شجيع ال�سالم والتنمية الب�شرية واحلكم الدميقراطي.
ويف  ،2003اجتمعت هذه امل�ؤ�س�سات و 13منظمة �أخرى منخرطة يف ت�شجيع وتنظيم عمليات احلوار 1لتجميع
الدرو�س العديدة امل�ستفادة من واقع جتربتها اجلماعية وا�ستخال�ص �أف�ضل املمار�سات وتقدمي بع�ض الإر�شادات
واخليارات للممار�سني ،وذلك بهدف التو�صل �إىل �أداة منهجية ي�سرية اال�ستخدام ت�ساعد امل�ؤ�س�سات وممار�سي
احلوار الآخرين على تنفيذ عملهم بطريقة �أكرث منهجية.
وقد تبنت هذه الطائفة من امل�ؤ�س�سات م�صطلح "احلوار الدميقراطي" ،امل�ستخدم من قبل يف �أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ،للت�أكيد على �أهمية احلوار لتعزيز امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وعلى الطريقة الدميقراطية
التي يعمل بها احلوار ،وذلك ب�إ�شراك جمموعة وا�سعة من اجلهات الفاعلة املجتمعية يف حمادثات تف�ضي �إىل
تغيري �إيجابي .وقد برز فهم وا�سع وهو �أن احلوار الدميقراطي يت�ألف من عمليات �شاملة للجميع تت�سم باالنفتاح
واال�ستدامة واملرونة الكافية للتكيف مع ال�سياقات املتغرية ،وميكن ا�ستخدامه لتحقيق توافق يف الآراء �أو منع
ن�شوب ال�صراعات� ،أي �أنه مكمل ولي�س عو�ض ًا عن امل�ؤ�س�سات الدميقراطية مثل املجال�س الت�شريعية والأحزاب
ال�سيا�سية والأجهزة احلكومية.

الرتكيز على املمار�سني
ك��ان اجلمهور امل�ستهدف لهذا الدليل منذ البداية هم ممار�سي
احل��وار� ،أي الأ�شخا�ص املنخرطني �أو الذين يحتمل انخراطهم يف
تنظيم عمل احلوار �أو تي�سريه �أو ت�شجيعه يف م�ؤ�س�ساتهم وجمتمعاتهم،
والذين ميكن ت�صنيفهم �إىل ثالث فئات عري�ضة.

ممار�سو احلوار هم �أ�شخا�ص
منخرطون يف عمل حواري �أو يحتمل
انخراطهم فيه ،فينظمونه ويي�سرونه
وي�شجعونه يف م�ؤ�س�ساتهم وجمتمعاتهم.

احلوار الدميقراطي :دليل عملي

1

•

متخذو القرارات .وهم الأ�شخا�ص الذين ي�ضطلعون مب�س�ؤولية ر�سمية جتاه الت�صدي للتحديات التي
تواجه املجتمع على م�ستويات متعددة حملية ووطنية و�إقليمية وعاملية .ويعتربون مبثابة ممار�سي حوار عند
ا�ستخدامهم احلوار كو�سيلة للوفاء بهذه امل�س�ؤوليات .وعلى الرغم من �أهمية مبد�أ احلوار الدميقراطي
القائل ب�أن التحديات املجتمعية ملك اجلميع واجلميع م�س�ؤولني عن الت�صدي لها ،فمن املفيد االعرتاف ب�أن
له�ؤالء املمار�سني غالب ًا دور ًا خا�ص ًا ومهم ًا يلعبونه يف عمليات احلوار وحم�صالتها.

• م�شجعو احلوار .وهم الأ�شخا�ص الذين ي�شجعون ا�ستخدام احلوار ك�سبيل للت�صدي للتحديات املجتمعية
لي�س من مواقع امل�س�ؤولية الر�سمية بل ك�أطراف معنية لها م�صلحة يف املح�صالت .ويف ال�سياقات الوطنية
جند كثري ًا منهم يعملون يف منظمات حكومية دولية متثل املجتمع الدويل مثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ومنظمة الدول الأمريكية وامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات� ،أو جندهم يف �أي من القطاعني غري
احلكوميني  -قطاع الأعمال �أو املجتمع املدين .ويف املجتمع املدين ميكن �أن ينخرط النا�س يف جمموعة كبرية
من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية غري الربحية التي تت�صدى للتحديات املجتمعية من منظور
اجتماعي ولي�س من املنظورين االقت�صادي �أو ال�سيا�سي.
• .خرباء العمليات .وهم الأ�شخا�ص الذين يجلبون خربة فنية من تخ�ص�صات متنوعة مل�ساندة مبادرات
احلوار ،وجتدهم يف كثري من الأحوال قد كر�سوا حياتهم املهنية لت�شجيع ا�ستخدام احلوار.
وبحكم هذا املفهوم  ،فقد بذل ال�شركاء يف هذا الدليل ،جهود ًا كبرية لإ�شراك ممار�سني يف و�ضع حمتواه.
فقد عقد املكتب الإقليمي لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 4
حلقات عمل للممار�سني بني عامي  2000و 2003كجزء من مبادرته اخلا�صة بو�ضع "برامج عمل منهجية" للعمل
احلواريُ ،ن ّظم بع�ضها مب�شاركة جهات �أخرى ،وقد �أثرت حم�صالت حلقات العمل الأخرى يف كل امل�ؤ�س�سات هذا
الدليل �أي�ض ًا .كما �صاغ �أع�ضاء جمتمع العاملني يف امل�ؤ�س�سات ،حاالت من امليدان با�ستخدام تن�سيق م�شرتك مبا
ي�سمح ب�إجراء املقارنات .عالوة على ذلك ،فقد عقدت امل�ؤ�س�سات الراعية لهذا الدليل حلقتي عمل للممار�سني
من �أجل املناق�شة املتعمقة و�إبداء املالحظات التقييمية يف خمتلف مراحل و�ضعه ،وقد عملت كل هذه اجلهود على
�إنارة و�إر�شاد عمل فريق امل�ؤلفني .وثمة جمموعة �أ�صغر من املمار�سني قامت مبراجعة م�سودة كاملة للدليل و�أدلوا
بتعليقاتهم ،كما �أ�شرفت هيئة حترير م�ؤلفة من �أع�ضاء من امل�ؤ�س�سات الراعية الأربع على عمل الفريق .وب�إيجاز،
ف�إنه ميكن القول� ،أن هذا الدليل هو مبثابة جهد جمتمعي عري�ض القاعدة يدل على االلتزام اجلماعي باحلوار
الدميقراطي من جانب امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا امليدان.

كيفية ا�ستخدام الدليل
لقد ُبذلت جهود كبرية لبناء هذا الدليل على �أ�سا�س متني من خربة الأفراد وامل�ؤ�س�سات املنخرطني يف العمل احلواري؛
لأن هذا هو مكمن املعرفة ذات ال�صلة ،خالف ًا حلقل �أكرث ن�ضج ًا كالتفاو�ض والذي ميكن درا�سته با�ستخدام مناهج
عملت على و�ضعها و�ضعها م�ؤ�س�سات تعليمية عريقة .فممار�سة احلوار ما زالت تفتقر �إىل تعريف م�شرتك وا�سع
النطاق ،وجمموعة من املفاهيم الإر�شادية وامل�صطلحات واملعايري املقبولة عموم ًا ،بل ور�صيد من �أمثلة احلاالت
املعرتف بها والتي ميكنها توفري نقطة مرجعية م�شرتكة لأغرا�ض و�ضع خ�صائ�ص �أ�سا�سية مليدان ممار�سة وطيد.
 2الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،منظمة الدول الأمريكية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

وعلى الرغم من هذه الإ�شكاالت ،تعتقد امل�ؤ�س�سات الراعية ب�ضرورة
م�ضي العمل قدم ًا ،وترى �أن هذا الدليل �أداة عملية ت�ساعد على
ّ
كطرح ي�ؤيد ا�ستخدام
الدليل
�ذا
�
ه
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تي�سري
ٍ
احلوار دون ال ُّنهج والأدوات الأخرى بل كمورد ي�ستنري به التفكري
يف كيفية الت�صدي مل�شكلة معينة �أو �إحداث تغيري مرغوب وميكنه
ت�أييد احلكم على الظروف والأوقات التي يكون فيها احلوار نهج ًا
مالئم ًا 2.وحيثما كان ذلك احلكم يح ّبذ ا�ستخدام احل��وار ،ف�إن
الدليل ميكنه توفري حلقة و�صل بخربة وحكمة املمار�سني الذين
�ساروا على هذا ال��درب من قبل .وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سات الراعية
ت�أمل �أن يكون الدليل مبثابة ا�ستعرا�ض لهذا امليدان ومرجع ينهل
منه املمار�سون وي�ستلهمون منه وي�سرت�شدون به للو�صول �إىل موارد �إ�ضافية حول مو�ضوعات معينة.

ي�سعى هذا الدليل �إىل توفري:
• .م�صدر للتفكري يف كيفية الت�صدي مل�شكلة
معينة �أو �إحداث تغيري من�شود
• .عر�ض عام ملو�ضوع احلوار الدميقراطي
• .مقايي�س للحكم على املواقف والأوقات
التي يكون فيها احلوار نهج ًا مالئم ًا
• .حلقة و�صل بخربة وحكمة املمار�سني
الذين �ساروا على هذا الدرب من قبل
• .عمل مرجعي ميكن �أن يجد فيه
املمار�سون �إلهام ًا و�إر�شاد ًا ودالئل على
موارد �إ�ضافية حول مو�ضوعات معينة.

الباب الأول :الإطار النظري يعر�ض لبع�ض الأ�سئلة الأ�سا�سية حول احلوار الدميقراطي :ملاذا نحتاج �إليه؟
وما هو بال�ضبط؟ وكيف ي�ساهم يف التغيري الإيجابي؟ ونحن نتناول هذه الأ�سئلة بالدرجة الأوىل من منظور
املمار�سني املنخرطني يف العمل احلواري وبالرجوع �إىل خرباتهم يف ت�شكيلة كبرية من ال�سياقات ،كما نقرتح
قراءات �إ�ضافية وم�صادر للمعلومات حول مفاهيم و�أمثلة حلاالت معينة.
ورمبا يجد القراء من ممار�سي احلوار �أ�صحاب اخلربة �أو املتمر�سني يف عمل مياثل احلوار يف جوهره و�إن كان ال
ي�سمى "حوار ًا"� ،أن هذا الق�سم يقدم جمرد �شئ قد فكروا فيه من قبل �أو فهموه �أو �شرحوه للآخرين ب�ش�أن عملهم
يف هذا احلقل النا�شئ ،ولكن رمبا يكون من املفيد �أن تقر�أ ما يقوله الآخرون وتتعرف على �أفكار ونطاقات خربة
�أو�سع .و�أما القراء من غري ذوي اخلربة يف العمل احلواري ،ف�سيجدون هذا الق�سم �أهم كثريا على االرجح كمدخل
لهذا املو�ضوع .ون�أمل �أن يوفر الدليل مفاهيم جلية م�ستمدة من خربة عميقة مت ّكن القراء جميع ًا من �أن يعربوا
لأنف�سهم وللآخرين عن م�ضمون هذا العمل وما يجعله مفيد ًا.
الباب الثاين :و�ضع املفاهيم مو�ضع التطبيق يخاطب هذا الباب ممار�س احلوار املرتقب الذي يقول:
"�أتف ّهم �أن احلوار رمبا يكون �أداة مفيدة يف موقفي  ...فماذا بعد؟"� .أما
بالن�سبة للممار�س الأكرث خربة ،ف�إن هذا الق�سم من الدليل رمبا يقرتح
بع�ض الطرق املختلفة لفعل الأ�شياء ويقدم �إر�شادات �إىل نطاق �أو�سع من
ن�ستخدم هذا الرمز لتنبيه القارئ
تي�سري
�إىل م�صادر ذات عالقة ميكنها
ال ُّنهج والأدوات� ،أو رمبا يوفر بب�ساطة نوع ًا من الت�أكيد واالت�صال بالآخرين
الربط بني املفاهيم النظرية والتطبيق
ممن يعملون عم ًال مماث ًال؛ نظر ًا لأنه مبني بقوة على ممار�سة جمموعة
العملي �أو بني خمتلف اخلطوات يف
عملية حوار جارية.
متنوعة من الأ�شخا�ص العاملني يف جمموعة كبرية من ال�سياقات.
تتبع ف�صول الباب الثاين خطوات مبادر ِة حوا ٍر تتك�شف حلقاتها ،بدء ًا من املحادثات الأوىل حول احلاجة �إىل احلوار
و�إمكانية �إقامة احلوار ومرور ًا بت�صميم عملية حوار وتنفيذها وانتها ًء بتقييم املح�صالت .وتقدم يف كل خطوة عر�ض ًا
عام ًا على املهمة املطروحة وتقرتح �إجراءات معينة التخاذها من �أجل الت�صدي للق�ضايا والتحديات التي يحتمل
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�أن تن�ش�أ .وتوفر جتارب املمار�سني الكثريين الذين �شاركوا
يف حلقات عمل هذا الدليل و�ساهموا بدرا�سات حالة مكتوبة
ف�إنها توفر �صور ًا �إي�ضاحية ملمو�سة� .أما القراءة الإ�ضافية
املقرتحة ،ف�إنها تي�سر ا�ستك�شاف ًا �أك�ثر �شمو ًال لأدوات
ومناهج معينة.

احلكمة امل�ستقاة من قلب امليدان
ن�ستخدم مناطق مظللة مطبوعة
بحروف بي�ضاء هكذا لعر�ض �أفكار
و�أمثلة واقرتاحات م�ستمدة من مقابالت
املمار�سني وتعليقاتهم على احلاالت
وحلقات عمل التعلم ال�ست التي عقدت
حت�ضري ًا لهذا الدليل.

الباب الثالث :التطبيقات تقدم منظور ًا خمتلف ًا للعمل
يف هذا احلقل بطرح  3مبادرات ح��وار متكاملة الأرك��ان،
منها حوار �إقليمي تنظمه منظمة الدول الأمريكية يف �سان
ماتيو �إك�ستاتان يف غواتيماال ،وحوار قطري برعاية برنامج
ن�ستخدم مناطق مظللة مطبوعة بحروف مائلة
الأمم املتحدة الإمنائي يف موريتانيا ،وم�شروع للم�ؤ�س�سة
هكذا عندما نقتب�س عبارات مهمة من الن�ص لإبراز
�أهميتها.
الدولية للدميقراطية واالنتخابات لبناء الدميقراطية يف
نيبال .ون�أمل بتقدمي هذه احلاالت الثالث كامل ًة �أن نعطي
ون�ستخدم مناطق مظللة مطبوعة بحروف �سوداء
القراء �شعورا كامال مبا ت�شتمل عليه مبادرات احلوار و�أمثل ًة
هكذا لتقدمي موارد �إ�ضافية مثل اقرتاحات
ملمو�سة تبينّ كيف ت�شكل ال�سياقاتُ وال ُ
هج
للقراءة الإ�ضافية و�أمثلة من العمل امليداين.
أهداف املعينة ال ُّن َ
والأدوات امل�ستعملة.
امللحق الأول يقدم جدو ًال مقارنا لدرا�سات حالة �أعدها �أع�ضاء جمتمع املمار�سني امل�ؤ�س�سيني و�أتاحوها على
الإنرتنت ،ويوفر امللحق لكل حالة بيانا موجز ًا بال�سياق والغر�ض واملح�صالت الناجتة ،كما ينقل �إح�سا�س ًا بات�ساع
نطاق العمل اجلاري تنفيذه يف هذا احلقل النا�شئ.
امللحق الثاين يقدم عر�ض ًا عام ًا موجز ًا لعمليات احلوار واالدوات املتاحة ،ويت�ضمن �أ�شارات �إىل م�صادر
معلومات �إ�ضافية حول كيفية ا�ستخدامها.
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الف�صل  :1.1مقدمة

يف �شهر �أيلول � /سبتمرب عام  ،2004التقت ثماين جمموعات �صغرية من ال�شباب الزمبابويني لل�شروع
يف عملية حوار 3،وكان هدف منظمي العملية هو التفكري يف كيفية تقلي�ص م�شاركة ال�شباب يف العنف
ال�سيا�سي .وكانت كل جمموعة من تلك املجموعات تنتمي �إىل واحدة من الدوائر االنتخابية يف مدينة
هراري (التي كانت ت�شهد معظم �أحداث العنف) ،وكان هناك �شبه توازن يف ح�ضور الذكور واالناث
من �أع�ضاء تلك املجموعات التي ا�شتملت على منظمات ال�شباب الرئي�سية � -سيا�سية ودينية وترفيهية
(ريا�ضة وفنون) وجماعات طالبية  .-وكان جميع امل�شاركني قادة معرتف ًا بهم يف تلك املجموعات
وميثلون فيما بينهم طيف ًا وا�سع ًا من الر�ؤى ال�سيا�سية.
بد�أت العملية بجل�سات توجيهية اختار فيها امل�شاركون مو�ضوعني من قائمة من املو�ضوعات املحتملة
للنقا�ش وهي (البطالة ،وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/مر�ض الإيدز ،ودور ال�شباب يف بناء الأمة،
والت�سامح ال�سيا�سي ،وتقدمي اخلدمات العامة) وو�ضعوا القواعد الأ�سا�سية التي �سي�ستخدمونها
ل�ضمان خلق بيئة حمايدة ميكن �أن تت�سم فيها حمادثاتهم باالنفتاح .وتلت هذه اجلل�سات معتكفاتٌ
"متهيدية" مدتها يومان عقدت خارج املدينة وا�شتملت على فعاليات ترويحية و�أن�شطة لبناء الفرق
ف�ض ًال عن مناق�شة للق�ضايا .وعقب االنطالقة ،ا�ستمرت كل جمموعة يف عقد اجتماعات �شهرية
ت�ستمر ن�صف يوم يف �أحد الأماكن مبجتمعها املحلي .وكان لكل جماعة فريق ر�ؤ�ساء جل�سات (اختري
واحد من بني ال�شباب امل�شاركني و�شخ�ص �آخر من نا�شطي منظمة جمتمع مدين حملية) تلقيا تدريب ًا
وتوجيه ًا ب�صورة متوا�صلة حول كيفية تنظيم احلوار وتي�سريه.
ومن بني الق�ضايا املطروحة كانت ق�ضيتا البطالة وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/مر�ض الأيدز هما
الأ�شد �إحلاح ًا :حيث اختارت كل جمموعة �أحد املو�ضوعني ،فيما وقع اختيار ثالث جمموعات على
كال املو�ضوعني املقرتحني كمحورين للمناق�شة .ويف املحادثات الأولية ،حتدث امل�شاركون عن الق�ضايا
باحرتا�س وب�شكل �سطحي ،حر�ص ًا منهم على عدم الك�شف عن انتماءاتهم �أو �آرائهم ال�سيا�سية وعدم
التعامل مبا�شرة مع ق�ضايا اجتماعية �صعبة مثل فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/مر�ض الإيدز .لكن
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مع ا�ستمرار احلوار ،بد�أوا يتحدثون ب�شكل �أكرث انفتاح ًا ويقيمون عالقات تتجاوز اختالفاتهم .ويف
�إحدى املجموعات وبعد �أن �أعرب امل�شاركون عن خوفهم امل�شرتك من خ�ضوعهم لفح�ص فريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية/مر�ض الأيدز ،وافق جميعهم على اخل�ضوع للفح�ص قبل االجتماع ال�شهري التايل.
وكان هناك جماعة �أخرى وجهت �شعورها امل�شرتك بنفاد ال�صرب من ا�ستمرار غياب فر�ص العمل
�إىل تنظيم م�شروع بحثي لدرا�سة ت�أثري البطالة على خمتلف �شرائح جمتمعها املحلي .ويف جمموعة
�أخرى ،بد�أ امل�شاركون من خمتلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي يتالقون اجتماعي ًا خارج "احليز الآمن"
لعملية احلوار.
وق��د ح��دث كل ه��ذا يف خ�ضم مواجهة �سيا�سية مت�صاعدة مع اق�تراب االنتخابات الربملانية يف
�أوائ��ل عام  .2005وا�ستمرت احل��وارات حتى حزيران/يونيو عام  2005عندما �أدت حملة مكثفة
لل�شرطة على قطاع الأع�م��ال غري الر�سمي وم�شروعات الإ�سكان غري الر�سمية يف ه��راري �إىل
ت�شريد �آالف الأ�شخا�ص .وخ�لال ه��ذه الأوق��ات الع�صيبة ،وعلى الرغم من املخاوف من حدوث
�أعمال انتقامية� ،ساند �أع�ضاء جمموعات احل��وار بع�ضهم بع�ض ًا و�أبقوا على �إ�ستمرارية العملية.
وعندما انحلت اثنتان من تلك املجموعات ب�سبب ال�ضغوط ،ا�ستوعبت املجموعات الأ�شد ا�ستقرار ًا
�أع�ضاء كلتا املجموعتني املنحلتني.
وقد اكت�سب ال�شباب من خالل هذه العملية فهم ًا �أو�ضح للق�ضايا جراء تبادل املعلومات مع �أقرانهم،
مما منحهم �إح�سا�س ًا مبزيد من ال�سيطرة على اختياراتهم .كما �أدركوا بالإ�ضافة �إىل ذلك �إمكانية
اختالفهم حتى لو كان حادا ،دون �أن ي�صبحوا �أعداء ودون اللجوء �إىل العنف .ووفق ًا ملدرب احلوار
وامل�س�ؤول عن تقييم هذا امل�شروع ،فقد "�صاروا يلعبون دور ًا �أقوى و�أو�ضح و�أكرث م�س�ؤولية يف املجموعات
التي ينتمون �إليها  ...مما �أتاح جما ًال �أكرب للت�سامح ،و ُن ُهج ًا �أكرث توافق ًا لإدارة ال�صراع ،ومزيد ًا من
امل�ساواة بني اجلن�سني" .كما طبقوا مهارات �إدارة ال�صراع التي تعلموها يف احل��وار على جماالت
عديدة يف حياتهم ،مما �أدى يف حالة واحدة على الأقل �إىل تفادي ن�شوب �أعمال عنف .عالوة على
ذلك ،طورت املجموعات م�شروعات تعالج الق�ضايا التي ناق�شوها بحيث يتمكنون من العمل �سوي ًا بعد
اختتام عملية احلوار ذاتها.
تبني هذه املبادرة لتمكني ال�شباب الزمبابوي بو�ضوح اجلوانب الرئي�سية من خالل تغيري لعمليات احلوار الناجحة،
حيث كان لها ت�أثري �إيجابي على امل�شكلة املتعلقة مب�س�ألة (انخراط ال�شباب يف العنف ال�سيا�سي) بتغيري املواقف
وال�سلوكيات داخل جماعة متثل خمتلف اجلهات الفاعلة يف �آليات هذه امل�شكلة ،ف�أقام امل�شاركون عالقات جديدة
بنا ًء على �أ�سا�س من االحرتام املتبادل والتفاهم واالعرتاف ب�أن هناك ق�ضايا وهموم م�شرتكة توحدهم على الرغم
من �إختالفاتهم ونظرهم اىل بع�ضهم البع�ض ب�أرتياب وعداء .وب��د�أوا "ي�شعرون بامل�س�ؤولية جتاه م�شكالتهم"
على امل�ستوى الفردي وم�ستوى املجموعة على حد �سواء .وقد �ساعدتهم املهارات التي تعلموها يف عملية احلوار
والعالقات التي �أقاموها يف جمموعات احلوار على اال�ضطالع مب�س�ؤولية �أكرب يف التعامل مع تلك امل�شكالت.
ويف نهاية املبادرة كان هناك �سبب قوي لالعتقاد ب�أن لهذه التغيريات ت�أثري ًا م�ستدام ًا ،لي�س على م�شكلة العنف
ال�سيا�سي املعينة فح�سب بل على نطاق عري�ض من الق�ضايا التي تواجه �أولئك ال�شباب يف زمبابوي ككل.
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�إن هذه املح�صالت الهامة ،القوية والواعدة ،ف�ض ًال عن طبيعة احلوار القائمة على امل�شاركة ،هي التي جتعل هذا
النهج رائق ًا وجذاب ًا للم�ؤ�س�سات الراعية لهذا الدليل و�آخرين كثريين ممن ي�ستخدمون احلوار وي�شجعونه كو�سيلة
للت�صدي لتحديات املجتمع العاملي بوجه عام والبلدان النامية بوجه خا�ص .ففي الـ� 15سنة تقريب ًا التي مرت على
نهاية احلرب الباردة ،زادت �إمكانية مثل هذه ال ُّنهج كما زادت احلاجة �إليها والطلب عليها زيادة كبرية .و�أعطت
جنوب �أفريقيا وبولندا واجلمهورية الت�شيكية و�شيلي �أمثلة على االنتقال الناجح من �أنظمة احلكم املت�سلطة �إىل
�أنظمة احلكم الدميقراطية .كما �أر�ست البو�سنة وغواتيماال و�إيرلندا ال�شمالية الأ�س�س مل�ستقبل �سلمي بعد �سنوات
من ال�صراع العنيف .ومتنحنا هذه التجارب الإلهام والأمل يف �إمكانية التعامل مع الق�ضايا ال�صعبة واملثرية
للإنق�سام دون اللجوء �إىل القوة.
وعلى ال�صعيد الدويل ،برزت مفاهيم حقوق الإن�سان والتنمية الب�شرية لتعمل على تعزيز حقوق جميع النا�س
املعنوية يف العي�ش يف ��س�لام وامل���ش��ارك��ة يف �صنع
ال �ق��رارات ال�ت��ي ت��ؤث��ر على حياتهم .ويف مو�ضوع
للمزيد من االطالع
التنمية االقت�صادية على �سبيل املثال ،نا�صر اخلبري
ومتنام من امل�ؤلفات واملراجع التي تتناول
ثمة قدر كبري
ٍ
االقت�صادي احلائز على جائزة نوبل �أمارتيا �سني
مو�ضوع احلوار ،مما يعك�س م�ستوى الن�شاط املتزايد يف هذا
ب�ق��وة � �ض��رورة تو�سيع امل���ش��ارك��ة وت�ق��ري��ر امل�صري
امليدان .وكمدخل لهذا العمل ،هناك ثبت مراجع م�شروحة
ت�ضم  65مطبوعة ذات �صلة باملمار�سة الواردة يف هذا
باعتبارهما الو�سيلة الأع �ظ��م فعالية للت�صدي
الدليل ومتاحة حتت عنوان «وثائق احلوار الدميقراطي»
للم�شكالت مثل م�شكلة الفقر امل�ستمرة .حيث يقول:
مكتبة املطالعة والتعلم يف املوقع الإلكرتوين التايل:
"احلقوق ال�سيا�سية واملدنية ،وخ�صو�ص ًا ما يتعلق
<http://www.
democraticdialoguenetwork.org>.
منها ب�ضمان ح��ري��ة املناق�شة وامل�ن��اظ��رة والنقد
واالختالف ،تعترب م�سائل مركزية وجوهرية بالن�سبة
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لعمليات تبني اختيارات م�ستنرية ومدرو�سة".
ويف هذا ال�سياق انتقل احلوار (بو�صفه عملية التقاء النا�س لبناء تفاهم م�شرتك وثقة متبادلة على نحو يتجاوز
اختالفاتهم وخللق حم�صالت �إيجابية من خالل املحادثة) �إىل املجال العام ،حيث بد�أ العاملون يف جماالت
�إحالل ال�سالم وحقوق الإن�سان �أو ت�شجيع التنمية الب�شرية واالقت�صادية �أو تعزيز امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ،من
�أ�شخا�ص ومنظمات ،يرون  -على نحو متزايد � -أن احلوار يعترب مبثابة متمم عظيم القيمة لعمليات التفاو�ض
والعمليات ال�سيا�سية كالتناف�س بني الأح��زاب ال�سيا�سية والت�صويت واحلكم من قبل ممثلني منتخبني ،وتبع ًا
لذلك ،فقد ازدادت عمليات احلوار اجلارية حول العامل بناء على ذلك وازدادت معها احلاجة �إىل فهم �أكرب
ملاهية احلوار ومتى يكون مالئم ًا وكيف يتم القيام به بفعالية.
ويتناول هذا اجلزء من الدليل �أول �س�ؤال من تلك الأ�سئلة وهو :ما هو "احلوار" بال�ضبط كعملية ت�ستجيب للحاجة القائمة
والفر�صة ال�سانحة مل�شاركة �أو�سع يف املجال العام ،وهو ما ن�سميه احلوار الدميقراطي؟ ويف الف�صل  ،1.2نتناول �أو ًال ال�س�ؤال
"ملاذا احلوار؟" من حيث االحتياجات االجتماعية التي ي�سعى ممار�سو احلوار �إىل تلبيتها .ويقدم الف�صل  1.3تعريف ًا
للحوار مت�أ�ص ًال يف فهم املمار�سني ويتخذ �شكل جمموعة من املبادئ احلاكمة .و�أخري ًا يو�ضح الف�صل  1.4كيف ي�ساهم
احلوار ،يف ر�أي املمار�سني ،يف �إحداث التغيري على خمتلف الأ�صعدة املطلوبة ليكون له �أثر على االحتياجات املجتمعية.
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الف�صل  :1.2احلاجة �إىل احلوار

لكل مبادرة حوار غر�ضها اخلا�ص بها والذي يكون م�صمم ًا ملالئمة م�شكلة �أو حاجة معينة ،ولكن االنت�شار الذي
�شهدته عمليات احلوار م�ؤخر ًا وتبني احلوار وت�شجيعه كنهج من قبل جمموعة متنوعة من امل�ؤ�س�سات الوطنية
والدولية يدل على �إح�سا�س بحاجة �أعلى م�ستوى بحيث تتجاوز خ�صو�صيات موقف معني وي�شتمل هذا امل�ستوى
الأعلى على مكونني رئي�سيني� ،أحدهما عجز يف اجلانب "الناعم" من الدميقراطية وهو ثقافة امل�شاركة والتعاون
املطلوبة لتحقيق مرونة املجتمعات وا�ستدامة احلكومات الدميقراطية ،والآخر يتمثل يف وجود فجوة يف فعالية
احلوكمة التي تقرر مدى ثقة اجلمهور وم�ساندتهم للم�ؤ�س�سات الدميقراطية؛ حيث �إن كثريا من امل�شكالت
املجتمعية الأكرث �إحلاح ًا ما زال دون ت�صدٍّ �إىل حد كبري.

احلاجة �إىل ثقافة دميقراطية
"االنتخابات ال تعادل الدميقراطية" .هكذا كتب كارلو�س �سانتي�سو ،امل�س�ؤول ال�سابق للربامج يف امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات ،يف حزيران/يونيو عام  2000حول دعم امل�ؤ�س�سة للتنمية الدميقراطية يف بوركينا
فا�سو ونيجرييا وغواتيماال ورومانيا و�إندوني�سيا على مدى � 4سنوات .حيث نوه �سانتي�سو بقوله" عندما بد�أت بلدان
كثرية يف التحول �إىل الدميقراطية فيما بعد احلرب الباردة ،فقد كان من املفرت�ض �أ�ص ًال �أن �إجراء انتخابات
حرة ونزيهة ن�سبي ًا �سي�ؤدي بطبيعته �إىل الظهور التدريجي للم�ؤ�س�سات الدميقراطية والإر�ساء التدريجي لدعائم
الثقافة الدميقراطية" .ولكن الظروف يف بلدان كثرية متخ�ضت عن الت�سليم ب�أن "عمليات �إر�ساء الدميقراطية
تتبنى يف �أغلب الأحوال م�سارات ال ميكن التنب�ؤ بها و�أحيان ًا ميكن الرجوع عنها يف بيئات �سيا�سية �شديدة التغري
والتقلب" .وهكذا تركز م�ساندة امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لعمليات احلوار على م�ساعدة النا�س
يف البلدان املتحولة �إىل دعم النظام الدميقراطي على الت�صدي لتحدي �إر�ساء الدعائم الدميقراطية �شك ًال
ً 5
وم�ضمونا.
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�إن معظم امل�ؤ�س�سات التي ت�شجع احل��وار تربز  -ب�شكل �أو ب�آخر -هذه احلاجة �إىل بناء املواقف واملهارات
وامل�م��ار��س��ات واخل�ب�رات ال�ت��ي ت�شكل يف جمموعها ق��درة
هذه القدرات الأربع مطلوبة من �أجل اجلانب
جمتمعية من �أجل الدميقراطية .وت�ستخدم امل�ؤ�س�سات ،كما
"الناعم" من الدميقراطية:
يتبني من ا�ستعرا�ض مبادرات احلوار يف امللحق الأول؛ منهج
 .1القدرة على حل ال�صراعات �سلمياً
احل��وار ملعاجلة عدد من الق�ضايا املختلفة ،كما تعمل مع
 .2القدرة على التعاون على نحو يتجاوز اخلطوط
احلزبية ال�سيا�سية
جمموعة متنوعة من اجلهات االجتماعية الفاعلة� .أما
 .3القدرة على و�ضع �أجندة عمل �شاملة لكافة
القا�سم امل�شرتك بني هذه االختالفات فهو الت�أكيد على خلق
القطاعات
ثقافة دميقراطية من حيث متيزها عما ي�سميه رويل فون
 .4القدرة على م�شاركة املواطنني.
ميجينفيلدت  -مدير الربامج ال�سابق بامل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات واملدير التنفيذي احلايل للمعهد الهولندي للدميقراطية متعددة الأحزاب  -مب�صطلح
"اجلزء الهند�سي" من الدميقراطية� ،أي م�ؤ�س�ساتها وعملياتها االنتخابية 6.فجهود بناء اجلانب الناعم من
الدميقراطية تركز بالدرجة الأوىل على م�ساعدة املجتمعات على تطوير القدرات الأربع حا�سمة الأهمية التالية.
 .-1القدرة على حل ال�صراعات �سلمي ًا .يف الأو�ضاع التي تت�سم بتاريخ من ال�صراع العنيف �أو التهديد
به ،يعد تطوير القدرة على تفادي مظاهر ال�صراع العنيفة �أو الهدامة بال�ضرورة ذا �أولوية ق�صوى .وهذا
مقوم �أ�سا�سي من مقومات الثقافة الدميقراطية ويتطلب قدرة النا�س على التحدث مع بع�ضهم البع�ض
ب�ش�أن الق�ضايا التي ت�سبب الإنق�سام فيما بينهم .وكما كتب فريق من منظمة �إنرتبي�س ("م�شروع بناء
املجتمعات التي مزقتها احلروب" �سابق ًا) عن عمله يف رواندا" :من الوا�ضح �أن ال�سالم احلقيقي يجب �أن
ي�صنعه الروانديون ،ولهذا الغر�ض ،ف�إنه يجب �أن يتحدث الروانديون فيما بينهم" .الروانديون هم وحدهم
القادرون على خلق البيئة ال�ضرورية لإج��راء احلديث ،خلق "حيز ي�شعر النا�س فيه بالأمان للتعبري عن
�أنف�سهم واال�ستماع �إىل بع�ضهم البع�ض بغ�ض النظر عما قد يثريه ذلك من �شعور بالأمل" .وقد �صارت
م�ساندتهم على تعلم كيف يفعلون ذلك �أ�سا�س م�شروع �إنرتبي�س احلواري يف رواندا الذي جرى �إطالقه يف
7
العام . 2002
.

ويف النهاية يتطلب منع ال�صراع امل�سلح �أي�ض ًا قدرة املجتمعات على معاجلة الظروف الكامنة التي تولد
ال�صراع كالفقر وع��دم الإن�صاف و�أمن��اط التمييز �أو الإق�صاء االجتماعي .ففي �إقليم �ألتا فرياباز يف
غواتيماال على �سبيل املثال ،هناك منط مزمن من العنف املرتبط بالأر�ض له جذور عميقة يف الأو�ضاع
القائمة بني فالحي الإقليم املاياويني .وكما تبني درا�سة حالة �أعدتها منظمة الدول الأمريكية حول عملية
حوار ت�سمى جدول مي�سا دي كوبان ،ف�إن “جمتمعات املايا املحرومة غالب ًا ما “جتتاح” الأرا�ضي �أو حتتلها
لزراعة املحا�صيل لإطعام عائالتهم �أو ملجرد ح�صاد حما�صيل مزروعة .وميكن �أن تكون التكاليف التي
يتكبدها مالك الأرا�ضي لطرد ه��ؤالء "الغزاة" كبرية ،وغالب ًا ما ت�سفر هذه العملية عن عنف وفقدان
للأرواح .عالوة على ذلك ،مل يكن من النادر �أن تتعر�ض الأر�ض "لإعادة الغزو" بعد ذلك بفرتة ق�صرية� ،إما
من قبل اجلماعة نف�سها و�إما من قبل �آخرين .وقد ت�سفر هذه املواجهات عن خ�سائر كبرية لكال اجلانبني،
ال�سيما عندما تظل املحا�صيل دون ح�صاد .وقد ا�ستجابت عملية مي�سا دي كوبان حلاجة اجلهات الفاعلة يف
8
هذه ال�صراعات �إىل تطوير �سبل لتقدمي مطالباتهم املتعار�ضة دون اللجوء �إىل القوة.
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 ..2القدرة على التعاون على نحو يتجاوز اخلطوط احلزبية ال�سيا�سية .تكون املناف�سة بني الأحزاب
ال�سيا�سية ،يف �أح�سن الأحوال� ،آلية للمناظرة العامة حول الق�ضايا والأولويات الوطنية ،لكن مبجرد �أن تنتهي
االنتخابات يجب �أن يجد ال�سا�سة طريقة للتعاون واحلكم من �أجل �صالح اجلميع و�إال ف�إن الإنهيار �سيحدث.
ف ��أي ح��زب �أغلبية ،على �سبيل امل�ث��ال ،قد يتو�صل �إىل
الهيمنة على جميع جوانب احلياة ال�سيا�سية وقد يحكم
للمزيد من االطالع
حول دور الر�ؤى يف م�ساندة التنمية ،انظر الر�ؤى
دون م��دخ�لات م��ن املعار�ضة وال�شعب ال��ذي ميثله �أو
الوطنية :درو�س النجاح� ،أعمال منتدى تنمية
الرجوع �إىل �أيهما� ،أو رمبا جتد جمموعة �أحزاب �ضعيفة
القطاعني العام واخلا�ص ،برعاية امل�ؤ�س�سة الدولية
ن�سبي ًا نف�سها عاجزة عن �صياغة جمموعة من الأولويات
للدميقراطية واالنتخابات والبنك الدويل واللجنة
للحكم .وي�شري ف��ون ميجينفيلدت �إىل قيام ع��دد من
االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
متوز/يوليو
الكاريبي� ،سانتياغو� ،شيلي27-25 ،
البلدان بت�أ�سي�س معاهد للدميقراطية متعددة الأحزاب
.2004
يف ال�سنوات الأخ�يرة؛ لأن الأح��زاب يف الدميقراطيات
وحول بناء الر�ؤية الوطنية يف عمليات ال�سيناريو
النا�شئة يف الغالب "ال تعرف �أو ال تكون على دراية بحقيقة
املدين ،انظر غلينيفر غيلي�سباي�« ،آثار خطوات
�إمكانية التعاون فيما بينها �أي�ض ًا؛ لأنها خلقت قدر ًا كبري ًا
مونت فلور:م�شروع �سيناريو مونت فلور ،جنوب
ب�صب كل ت�أكيدها على االنتخابات" .كما
جد ًا من العداء ّ
�أفريقيا .»1992-1991 ،و�إلينا دايز بينتو و�ألفريدو
دي ليون« ،م�صري كولومبيا 2000-1997 ،كنز
تولدت �أي�ض ًا عن الإح�سا�س باحلاجة �إىل معاجلة هذه
�سيك�شف عنه» .و�إلينا دايز بينتو« ،ر�ؤية غواتيماال،
الق�ضية عمليات ح��وار عديدة برعاية �أو م�ساندة من
 2000-1998بناء ج�سور الثقة» ،يف تواريخ
9
جمموعة متنوعة من امل�ؤ�س�سات.
التعلم� ،سل�سلة �أوراق عمل برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي  ،)2004( 3متاح يف املكتبة التعليمية
على املوقع الإلكرتوين التايل<http://www. :

وعلى �سبيل املثال ،جمعت حوارات بامبيتو عام  1993يف
democraticdialoguenetwork.org>.
بنما بني �سا�سة كانوا منق�سمني ب�شدة حول دكتاتورية مانويل
نورييغا و�إطاحته على يد قوة �أمريكية غازية ،حتى �إنهم مل ي�ستطيعوا حمل �أنف�سهم على التحدث مع بع�ضهم
البع�ض ناهيك عن عملهم مع ًا لو�ضع خطة متتلك بنما مبوجبها قناة بنما �أو منطقة القناة 10.ويف غواتيماال يف
عام  ،2002تعاون املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة الأحزاب مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لت�شجيع
حوار عابر للخطوط احلزبية من �أجل توفري بديل للتفتت ال�سيا�سي والإ�ستقطاب املتناميني اللذين كانا مينعان
ال�سلطة الت�شريعية من امل�ضي قدم ًا لتقوية اتفاقات ال�سالم والت�صدي للم�شكالت االجتماعية واالقت�صادية
امل�ستمرة يف البلد .ومل ت�ستطع النخبة ال�سيا�سية قيادة البلد �إىل الأمام؛ لأن �أع�ضاءها كانوا عالقني يف منط
11
�أو�سع مما �أ�سماه �أحد امل�شاركني يف احلوار "جمتمع ًا يعرب عن �آرائه لكنه ال ي�ستمع لبع�ضه البع�ض".

 ..3القدرة على و�ضع �أجندة عمل �شاملة للجميع .بالإ�ضافة �إىل جمرد تعلم كيفية تدبر الأمور ،يجب �أن
تتوفر لدى الأحزاب ال�سيا�سية وامل�س�ؤولني املنتخبني الإرادة واملهارات لو�ضع خطط وبرامج تعالج احتياجات
املجتمع ككل .ويحقق و�ضع مثل هذه اخلطط� ،إذا مت ب�شكل جيد ،توافقا يف الآراء حول املقرتحات وا�صطفاف ًا
وراء خطوات العمل التي تطرحها ،وهي �أ�شياء �ضرورية لت�أمني م�ساندة وتعاون اجلهات الفاعلة املجتمعية
مثل م�ؤ�س�سات الأعمال ومنظمات العمال واملجتمع املدين .عالوة على ذلك فعندما جت�سد الأجندة ر�ؤية
�إيجابية للمكان الذي �ست�أخذ �إليه املجتمع ،فالأرجح �أن تكون م�ستدامة على الرغم مما قد يطر�أ على القيادة
ال�سيا�سية من تغريات.
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للمزيد من االطالع
بروليا ثيليت دي �سولورزانو(« ،يف الدميقراطية
واحلوارات) التحديات �أمام الدميقراطية يف
القرن ( 21نيويورك :برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي )2004 ،عر�ض ًا عام ًا للكيفية التي
طور بها هذا الفرع املعريف تفكريه حول
الدميقراطية النيابية فيما بعد احلرب الباردة
ودور احلوار يف النظريات النا�شئة حول م�شاركة
املواطنني .متاح باللغتني الإجنليزية والإ�سبانية
على املوقع الإلكرتوين<http://www. :

democraticdialoguenetwork.org>.

تدل حركة الدميقراطية التداولية التي ظلت
تكت�سب قوة يف كثري من الدميقراطيات العريقة
على �أن احلاجة �إىل بناء م�شاركة املواطنني موجودة
هناك �أي�ض ًا .لالطالع على املعلومات والو�صالت
مب�صادر �أخرى ،انظر:
><http://www.thataway.org
<http://www deliberativedemocracy.net>.

وانظر �أي�ض ًا :جملة املداولة العامة على املوقع

الإلكرتوين<http://www.services. :
> .bepress.com/jpd/اتبع الو�صلة على

املوقع الإلكرتوين ملمار�سي املداولة العامة.

االقت�صادية� ،إلخ) والت�أثري على تنمية البلد".

ينقل معظم ب �ي��ان��ات ال �غ��ر���ض ال � ��واردة يف ا�ستعرا�ض
مبادرات احلوار يف امللحق الأول من هذا الدليل �إح�سا�س ًا
بهذه احلاجة بطريقة �أو ب�أخرى .فعلى �سبيل املثال ،كان
هدف م�شروع مركز كارتر ب�ش�أن مبادرة �أجندة  2025يف
موزامبيق "و�ضع ر�ؤية وطنية م�شرتكة بعيدة املدى من خالل
عملية تقوم على امل�شاركة" .كذلك ت�صف منظمة الدول
الأمريكية غر�ض احلوار الوطني الكبري يف هندورا�س ب�أنه
"حتقيق توافق يف الآراء حول ر�ؤية للبلد لعام  2021ميكن
ترجمتها �إىل �سيا�سات دول ٍة قادرة على الت�صدي للتحديات
التي قد تواجهها الأمة يف امل�ستقبل"� .أما برنامج التقييم
الدميقراطي من خالل احلوار يف جورجيا التابع للم�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،فقد كان هدفه "تعزيز
الدميقراطية بتي�سري ت�أمل وتفكري �شاملني وجادين يف
امل�شكالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية بتحديد
�أجندة �إ�صالحية دميقراطية وبتوليد �أفكار و�أفعال موجهة
نحو احللول" .ويف م�ب��ادرة ر�ؤي��ة ب��اراغ��واي التي قادها
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،كان الهدف "�إيجاد حيز
لتوافق الآراء وبناء ر�ؤية م�شرتكة للم�ساعدة على اجتياز
االنق�سامات املجتمعية (القطاعية ،الثقافية ،االجتماعية-

 ..4القدرة على م�شاركة املواطنني� .أخ�ير ًا يحدد م�ؤيدو احل��وار وممار�سوه احلاجة اىل ال�شمولية يف
املجتمعات الدميقراطية ،لي�س يف الظروف غري العادية �أو يف عمليات و�ضع الأجندة فح�سب ،بل يف كل
الأوقات .وازدادت هذه احلاجة و�ضوح ًا مع امل�ضي يف التحوالت الدميقراطية فيما بعد احلرب الباردة ،حيث
واجهت احلكومات حقيقة �أن احلكم يف الدميقراطيات ال ميكنه ال�سري كلي ًا يف اجتاه من الأعلى للأ�سفل.
كما توجد هذه احلاجة يف الدميقراطيات الرا�سخة التي يتم التعبري عنها من خالل مطالبات جماعات
املواطنني بنهج من الأ�سفل للأعلى يف احلكم .وكما اقرتح جوزيف �شتغليتز ،كبري اخلرباء االقت�صاديني
ال�سابق بالبنك الدويل واحلائز جائزة نوبل ،ب�أن "امل�شاركة ال ت�شري �إىل جمرد الت�صويت [ ...بل] تتطلب
12
م�شاركة الأفراد بر�أيهم يف القرارات التي ت�ؤثر عليهم".
.

وتعترب امل�ساهمة يف تنمية القدرات املجتمعية جوهرية للأ�سا�س املنطقي للجزء الأكرب من ممار�سة احلوار
التي ا�ستنار بها هذا الدليل .وهي على �سبيل املثال جزء جوهري من ر�سالة برنامج خا�ص للحوار �أن�شئ عام
 2001فيما كانت ت�سمى بوحدة تعزيز الدميقراطية مبنظمة الدول الأمريكية .ووفق ًا للموظفني الأ�سا�سيني
العاملني يف الربنامج ف�إن "ا�ستغالل اجلماعات املتناف�سة وامل�صالح املتداخلة يف عمليات ف ّعالة وتكميلية
يتطلب مهارات ومواقف و�سلوكيات جديدة غالب ًا ما تكون خمتلفة متام االختالف عن تلك ال�سائدة يف
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املجتمعات املعتادة على املواجهة والإق�صاء" ،لكنها خطوة بالغة الأهمية لت�أمني احلكم الدميقراطي.
ف�إيجاد واالحتفاظ ب�أحياز دائمة ميكن فيها للحكومة واجلهات الإجتماعية الفاعلة ،مبا فيها الأ�شد
تهمي�ش ًا� ،أن تتفاعل وتعالج مع ًا الق�ضايا مثار االهتمام االجتماعي قد تف�ضي �إىل دميقراطيات �أكرث �إن�صاف ًا
13
وم�شاركة".
.

وتعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على تطبيق منطق مماثل يف عملها يف م�ساندة عمليات
احلوار لغر�ض خلق �أجندات تنمية وطنية" ،فكلما كانت العملية �أكرث �شمو ًال وت�شاركية كانت املح�صالت �أكرث
كفاءة وم�شروعية" 14.وتهدف م�شروعات امل�ؤ�س�سة �إىل بناء "مهارات ومواقف و�سلوكيات" مل�شاركة املواطنني
ب�إعطاء النا�س خربة يف العمليات الت�شاركية يف العمل امللمو�س املتمثل يف تقارير تقييمية ،وتقدمي مناذج يف
الوقت نف�سه ،حول كيفية �صياغة التقييمات واخلطط الوطنية على نحو يحقق توافقا يف الآراء وم�ساندة
للنتائج.

احلاجة �إىل حوكمة ف ّعالة
قال جوزيه ميغويل �إن�سولزا �أمني عام منظمة الدول الأمريكية يف ت�شرين الأول�/أكتوبر عام " :2005ال�سيا�سة
لي�ست م�س�ألة قيم ومبادئ كلية� ،أن الهدف من ال�سيا�سة هو حتقيق نتائج مفيدة للنا�س" 15.وامل�ؤ�س�سات التي ت�شجع
احلوار الدميقراطي تفعل ذلك �إىل حد كبري لأنها تدرك �أن "ال�سيا�سة كاملعتاد" يف بلدان كثرية ال تف�ضي �إىل
حتقيق ذلك الهدف الأ�سا�سي.
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب عام  ،2000عملت حلقة عمل �ضمت  100م�شارك من  17بلد ًا يف �أفريقيا و�أوروب��ا
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ال�شرقية و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي على ا�ستك�شاف خمتلف منهجيات احلوار وا�ستخداماتها،
ولو�ضع اطار للمناق�شة مت ت�شكيل فرق قطرية لدرا�سة التحديات التي تواجه حكوماتهم الوطنية لبلدانهم ،مما
متخ�ض عن قائمة مهولة من امل�شكالت االجتماعية وال�سيا�سية التي كان كثري منها ق�ضايا ذات �أبعاد متتد خارج
احلدود الوطنية ،مثل الركود االقت�صادي ،وتفاقم الفقر والتفاوت بفعل العوملة ،ووباء الإي��دز ،وكان بع�ضها
�أ�سقام ًا اجتماعية ترتبط فيما يبدو بانهيار املجتمعات التقليدية والقيم االجتماعية كالتفتت االجتماعي والثقايف،
وما �أ�صاب الأ�سر من وهن ،والف�ساد ،وهجرة الطبقة املتعلمة .ويف كثري من هذه البلدان ،كانت الأمناط التاريخية
لالنق�سامات الطبقية والعرقية والتفرقة العن�صرية ت�ساهم يف انعدام الثقة وغياب الر�ؤية امل�شرتكة وانعدام
اليقني ب�ش�أن الهوية الوطنية .كما كانت هناك ثالثة بلدان ت�شهد �صراع ًا م�سلح ًا وبلدان �أخرى تعاين من موروثات
�أنظمة احلكم املت�سلطة واحلكم الع�سكري والعنف مبا يف ذلك الإبادة اجلماعية.
وكان القا�سم امل�شرتك بني هذه امل�شكالت هو �أن حلها يتطلب تغيري ًا يف مواقف النا�س وعالقاتهم ويف الأمناط
ال�سلوكية الوا�سعة والهياكل امل�ؤ�س�سية التي تُبقي على هذه امل�شكالت ،وهذا التغيري يتطلب انخراط ًا عرب خمتلف
قطاعات املجتمع وفئاته وم�ستوياته .ولكن املواطنني يف هذه البلدان مل يكونوا منخرطني ،وكانت احلكومات فيما
يبدو عاجزة �أو غري راغبة يف الت�صدي لهذه التحديات بفعالية ،وكان امل�شاركون يف حلقة العمل ي�أملون �أن تتمكن
عمليات احلوار من ك�سر هذا اجلمود.
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العمليات الت�شاركية القادرة على حتقيق نتائج

تبنت حكومات كثرية فكرة �ضرورة املزيد من امل�شاركة للت�صدي للم�شكالت
املجتمعية املعقدة والتي غالب ًا ما تكون عميقة اجلذور ،لكن ممار�سي احلوار
انظر :جتاوز حوارات النخبة،
يرون �أن اجلمع بني النا�س لي�س كافي ًا .والواقع �أن �أماكن كثرية ت�شهد خيبة
الف�صل .2.6
�أم��ل عامة وا�سعة االنت�شار نتيجة الإح�ب��اط من العمليات القائمة على
امل�شاركة التي رفعت �سقف التوقعات لكنها �أخفقت يف حتقيق نتائج.
ي�صف ياديرا �سوتو ،من�سق الربنامج اخلا�ص لتعميق احل��وار وت�سوية النزاعات ال�سابق التابع ملنظمة الدول
الأمريكية ،جلوء حكومة بلد من بلدان �أمريكا الالتينية �إليه مل�ساعدته على �إطالق حوار مع �سكانه الأ�صليني ،وكانت
منظمة الدول الأمريكية تال َقى بالرف�ض التام من زعماء ال�سكان الأ�صليني ،الذين "كانوا يقولون يف معظم الأحوال:
انظروا ،نحن ل�سنا مهتمني باحلوار؛ فقد �شاركنا من قبل يف  21حوار ًا مع احلكومة وما زالت مل تفعل ما طلبناه
منها" 17.وتربز ق�صة �سوتو م�شكلة "�إرهاق احلوار" املعرتف بها على نطاق وا�سع وتعد الناجت املنطقي لعمليات
احلوار الزائدة على احل ّد التي �أفرزت قدر ًا كبري ًا من التوا�صل ،ولكن قلي ًال من التفاهم ،دون �أن حتدث �أي تغيري.
وعليه ف�إنه لي�س هناك حاجة �إىل مزيد من عمليات احلوار فح�سب ،بل �إىل عمليات تفرز تغيريات م�ستدامة
مملوكة على نطاق وا�سع .ويعرتف املمار�سون بوجود �أ�سباب عديدة
لكي تكون عمليات احلوار ف ّعالة يجب �أن
ميكن �أن جتعل احلوار ي�ؤدي �إىل خيبة �أمل و�إحباط ،مثل غياب النية
تعالج خم�س حتديات وهي:
ال�صادقة يف تغيري الو�ضع الراهن �أو االفتقار �إىل الإرادة �أو نق�ص
 .1التعامل مع التعقيد
املتابعة .ولكن بالإ�ضافة �إىل هذه الق�ضايا ،ف�إن العملية ذاتها يجب �أن
 .2تن�سيق املعنى
 .3حتقيق االبتكار
متتلك القدرة على �إف��راز نتائج .ولكي تفعل هذا ،البد �أن تت�صدى
 .4متكني املداولة
بفعالية للتحديات الرئي�سية اخلم�سة التالية.
�..5إفراز نتائج م�ستدامة.
 ..1حتدي التعامل مع التعقيد .تتطلب الق�ضايا املعقدة ا�ستجابات ت�أخذ يف اعتبارها �أوج��ه تعقيدها
بالكامل .فاالعرتاف ب�أن معاجلة �أزمة الإي��دز ت�شمل
للمزيد من االطالع
التعامل مع العالقات بني اجلن�سني �أو �أن �إنهاء ال�صراع
حول خمتلف �أنواع التعقيد وما ميكن �أن ت�سببه
العنيف رمبا ي�ستوجب التعامل مع الفقر يعك�س تفهم ًا
من «فو�ضى مزعجة» ،انظر :جورج روث وبيرت
�أن البحث ع��ن ح�ل��ول ينبغي �أن يتعامل م��ع جميع
�إم� .سينغ« ،من النظرية �إىل املمار�سة :جمال
البحث وعملياته وهيكله يف مركز التعلم امل�ؤ�س�سي
العنا�صر يف �أي و�ضع �إ�شكايل .وقد و�صف �آدم كاهان،
مبعهد ما�سات�شو�سيت�س للتكنولوجيا" ،جملة �إدارة
ي�سر عملية �سيناريو مونت فلور امل��دين يف جنوب
ُم ِّ
التغيري امل�ؤ�س�سي  ،)1995( 1/9ال�صفحات -92
�أفريقيا وحوارات غريها كثرية ،يف ر�سالة له يف 2002
106؛ وبيرت �سينغ و�أوتو �شارمر" ،بحوث العمل
�إىل زمالئه ممار�سي احلوار ،طريقة تفكريه يف معايري
املجتمعي" ،يف بيرت ريزون وهيالري برادبريي،
حمرران ،دليل بحوث العمل (ثاو�سند �أوك�س،
العمليات الف ّعالة للتعامل مع تعقيد الق�ضايا التي يعنى
كاليفورنيا� :سيدج بابليكي�شنز.)2001 ،
بها جمتمع املمار�سني.
كال املقالني متاح على املوقع الإلكرتوين:
<http://www.solonline.org>.
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وميكننا تقييم �أي موقف معني ح�سب م�ستوى تعقيده وفق ًا لثالثة �أبعاد (كما يقرتح بيرت �سينغ وجورج روث
و�أوتو �شارمر) وهي:

• .م�ستوى تعقيده االجتماعي :ففي موقف ي�شتمل على تعقيد اجتماعي كبري ،تكون للجهات الفاعلة
وجهات نظر وم�صالح متنوعة (ال موحدة) .ومثل هذه املواقف ال ميكن التعامل معها مبعرفة
اخلرباء وال�سلطات ،بل من خالل انخراط اجلهات الفاعلة و�أ�صحاب امل�صلحة انخراط ًا مبا�شر ًا
فح�سب.
• .م�ستوى تعقيده الديناميكي :يف موقف ينطوي على درجة كبرية من التعقيد الديناميكي ،تكون
الأ�سباب والآث��ار متباعدة يف املكان والزمان ،وتكون الأ�سباب غري جلية وال ميكن حتديدها
ب�سهولة من خالل اخلربة الأولية .ومثل هذه املواقف ال ميكن التعامل معها جزء ًا بجزء ،بل
بالنظر �إىل املنظومة ككل.
عال من التعقيد التوالدي ،يكون امل�ستقبل جمهو ًال
• .م�ستوى تعقيده التوالدي :يف موقف ذي م�ستوى ٍ
وغري حمدد .ومثل هذه املواقف ال ميكن التعامل معه بتطبيق درو�س �أو خربات من املا�ضي بل
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بالتوجه �إىل امل�ستقبل ال�صاعد.
.

ت�ستدعي امل�شكالت املجتمعية التي تنطوي على الكثري من �شرائح خمتلفة من ال�سكان حلو ًال ت�شرك
وت�شمل اجلميع يف "منظومة امل�شكلة" ،وعندئذ فقط ميكن للتحليالت وخطط العمل دمج جميع
وجهات النظر والأدوار التي ت�شكل منها املوقف بو�ضعه احلايل ،وعندئذ فقط يت�سنى للنا�س البدء يف
فرز عوامل متعددة ت�ؤثر على املواقف الإ�شكالية واالتفاق على التغيريات التي �سيكون لها �أكرب الأثر
عليها.

 ..2حتدي تن�سيق املعنى .ي�ستدعي الت�صدي لتحدي التعامل مع التعقيد عمليات ت�شاركية جتمع بني �شتى
فئات النا�س �أ�صحاب اخلربات وامل�صالح والثقافات املختلفة والطرق املختلفة للنظر �إىل العامل ،و�أحيان ًا
من لديهم تاريخ من ال�صراع العنيف فيما بينهم .وهذا ال�شمول لكافة القطاعات �أمر �ضروري لكنه يثري
حتدياته اخلا�صة .فالنا�س �أحيان ًا ي�شرعون يف احل��وار وهم
يتحدثون لغات خمتلفة (حقيقة ال جم��از ًا) ،ي�شاركون فيه
كلما ازداد اختالف �أطر املفاهيم ،ازداد احتمال
ب�شكل �شبه دائم وهم "يتحدثون لغات خمتلفة" مما يعطي
اختالف التف�سريات وكان التحدي �أكرب �أمام
تف�سريات خمتلفة للكلمات والأفعال والأحداث التي ا�شرتكوا
حتقيق تفاهم .وما هو مطلوب يف هذه املواقف
يف معاي�شتها .فالأقوال والأفعال ال "تتحدث عن نف�سها" وال
لي�س بال�ضرورة مزيد ًا من التوا�صل بل مزيدا
من الفهم.
معنى عندما "يفهمها" النا�س
تنقل معانيها بنف�سها ،بل تُعطى ً
بتمريرها خالل �أطر مفاهيمهم .وكلما زاد �إختالفها ،زاد
�أي�ضا احتمال اختالف التف�سريات وكان التحدي �أكرب �أمام حتقيق تفاهم.
املطلوب يف هذه املواقف لي�س بال�ضرورة مزيد ًا من التوا�صل بل مزيد ًا
من التفاهم .وتتطلب املح�صالت الإيجابية خ��روج امل�شاركني من
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انظر :م�سرية احلوار،
الف�صل .2.4

العملية بالتزام بالعمل املن�سق� ،أي اتفاق على العمل �سعي ًا لتحقيق هدف م�شرتك ،وهذا يقت�ضي بناء ما
يكفي من الثقة املتبادلة والقبول املتبادل لإق��رار و�شرعنة املعاين املختلفة التي ي�ضفونها على الكلمات
والأفعال والأحداث بحيث ميكنهم مع ًا تطوير لغة م�شرتكة على الأقل �إزاء الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك،
وبهذا النحو الأكرث تن�سيق ًا لإ�ضفاء املعنى وحده �سيكون لديهم �أ�سا�س للعمل املن�سق.
 ..3التحدي يف حتقيق االبتكار .تتجه املجتمعات �إىل عمليات احلوار لأن "ال�سيا�سة املعهودة �أو �سيا�سة
كاف .فكثري من احلكومات �أطلقت مثل هذه العمليات �أو رحبت بها
كاملعتاد" ال تت�صدى مل�شكالتهم ب�شكل ٍ
�إدراك ًا منها �أنها ال متلك بب�ساطة حلو ًال لهذه امل�شكالت .وهناك وعي على جميع اجلوانب باحلاجة �إىل ُن ُهج
جديدة خمتلفة بحقّ � ،أي باخت�صار هناك حاجة �إىل االبتكار .وينقل بع�ض املمار�سني عن �ألربت �أين�شتاين
طرحه هذه النقطة" :ال ميكن حل امل�شكالت مب�ستوى التفكري ذاته الذي �أوجدها" .ويتطلب �إنتاج االبتكار �أن
تخلق احل��وارات �أ�سا�س ًا لنهج نظامي وتبني �أ�سا�س ًا للعمل اجلماعي
املنظم .وعالوة على ذلك ،يجب �أن مت ّكن هذه العمليات امل�شاركني
انظر تعريف احلوار كنوع مميز من
فيها من االعرتا�ض على الو�ضع الراهن وحتدي االفرتا�ضات ال�سائدة
العمليات ،الف�صل .1.3
وت�صور تغيري كبري على الأ�صعدة كافة.
 ..4التحدي يف التمكني من املداولة .ي�ستدعي التغيري املجتمعي القدرة على و�ضع خيارات بديلة ويف
النهاية اتخاذ قرارات �صعبة ،وهو ما يتطلب غالب ًا تنازالت
ك �ب�يرة ،وه ��ذه ه��ي امل��داول��ة .فهي ت�شمل ال ��وزن الدقيق
للمزيد من االطالع
للخيارات املتداخلة وتبني اخليارات املف�ضلة  ،مثل االختيار
تطلق كري�ستني لوه ،امل�ؤ�س�س امل�شارك وامل�س�ؤول
بني ال�سيا�سات التي ت�ؤيد التنمية االقت�صادية وتلك التي
التنفيذي الأول مل�ؤ�س�سة "التبادل املدين" (مركز
حتمي البيئة� ،أو اختيار الت�ضحية بحريات مدنية معينة يف
بحثي م�ستقل يعنى بال�سيا�سات العامة مقره هونغ
�صالح الأمن العام �أو العك�س بالعك�س .وللم�ساهمة يف تطوير
كونغ) ،على املهارات التي جرى تعلمها يف احلوار
�أ�سم "�أدوات اال�ستدامة" .ومقاالها املعنونان
قدرة جمتمعية متينة على املداولة ،يجب �أن ت�ؤ�س�س عمليات
مقدمة لأدوات اال�ستدامة ( )2002وتعزيز
احل��وار بيئة م��ن الثقة ك�أ�سا�س للتفاو�ض ب�ش�أن احللول
�أدوات اال�ستدامة ( ،)2003متاحان على املوقع
الو�سط ال�ضرورية للم�ضي قدم ًا .كما يجب �أن تخلق تفاهم ًا
الإلكرتوين:
ً
ً
ً
 <http://www.civic-exchange.org>.متبادال وغر�ضا م�شرتكا مي ّكن اجلماعات املجتمعية من
تنمية �إح�سا�س بامل�س�ؤولية املتبادلة عن تبعات قراراتها.
 ..5حتدي حتقيق نتائج م�ستدامة .عندما ت�صل امل�شكالت طويلة الأمد املت�أججة ،كالتفاوت �أو الإق�صاء،
�إىل حالة الأزمة ،يكون هناك �إح�سا�س مفهوم باحلاجة املا�سة لتحقيق نتائج �سريعة .ويف مثل هذه الظروف،
يكون الدافع الطبيعي هو اللجوء �إىل القائمني على حل امل�شكالت امل�ألوفة وعالج الأعرا�ض الوا�ضحة بد ًال
من ابتكار مبادرة �أطول مدى ملعاجلة الأزمة و�أ�سبابها الكامنة على ال�سواء .ولكن احللول التي تربز من هذه
اال�ستجابات لهذه الأزمة عادة ما تكون ق�صرية الأجل.
.

ويف املقابل جند �أن النتائج امل�ستدامة تتطلب اتخاذ منظور �أطول مدىً يف مواجهة هذه ال�ضغوط امللحة .فهي
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تتطلب �إ�شراك كل �ألوان طيف الأ�شخا�ص ذوي امل�صلحة يف الناجت ،والتعامل مع امل�شكالت الكامنة والأزمة
املاثلة ،و�أن يتم هذا على نحو يعطي النا�س الدافع واملهارات ملوا�صلة العمل على هذه الق�ضايا الأعمق بعد
زوال الأزمة احلالية .وي�ستغرق مثل هذا النهج وقت ًا �أطول من "حل �سريع" ،لكنه يعطي �أم ًال �أكرب يف �إفراز
نتائج م�ستدامة تعالج امل�شكلة احلالية وتبني القدرات املجتمعية على الت�صدي للتحديات امل�ستقبلية لدى
ظهورها.
�سعى هذا الف�صل �إىل نقل الإح�سا�س باحلاجة ،امللح غالب ًا ،والذي ي�ضفي حيوية على العمل احلواري املبينّ يف
االقتبا�سات و�أمثلة احلاالت املق َّدمة يف هذا الدليل .وتكمل فئتا احلاجة العاليتي امل�ستوى بع�ضهما البع�ض .فمن
عمليات ت�شرك النا�س
ناحية ،تتطلب احلاجة �إىل حكم ف ّعال لتطوير ُن ُهج م�ستدامة للت�صدي للتحديات املجتمعية
ٍ
ومتكنهم من الت�صدي مل�شكالتهم اخلا�صة .ومن ناحية �أخرى ،تتطلب احلاجة �إىل بناء ثقافة الدميقراطية تقوية
القدرات التي تقت�ضيها مثل هذه العمليات .ويتناول الف�صالن التاليان م�س�ألة ملاذا يرى املمار�سون �أن احلوار
طريقة مالئمة لتلبية هذه االحتياجات� ،أي ما هو احلوار يف ر�أيهم وكيف يرون �أنه ي�سهم يف التغيريات الإيجابية
التي ميكن �أن يكون لها �أثر على هذه االحتياجات.
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الف�صل  :1.3تعريف احلوار

كما �أ�شارت العديد من الكتابات حول احلوار ،فكلمة "حوار" ( )dialogueباللغة الإجنليزية م�شتقة من الكلمة
اليونانية ( )dialogosوالتي يعني مقطعها الأول (" )diaمن خالل" ومقطعها الثاين (" )logosالكلمة"� ،أي
من خالل معنى الكلمة� .إذن فهي حرفي ًا ت�صف �أي ات�صال ي�ستخدم الكلمات لإي�صال املعنى املق�صود .لكن امل�صطلح
ح�سب ا�ستخدامه يف املجال العام يف �سياق ما بعد احلرب الباردة كما ب ّينا بالف�صل � 1.1صار يعني نوع ًا معين ًا من
العمليات القائمة على امل�شاركة والذي يتالءم متام ًا مع تلبية االحتياجات املجتمعية امل�شار �إليها يف الف�صل .1.2
ال يحاول هذا الف�صل و�ضع تعريف جديد للحوار ينطبق على جميع املواقف ،بل يبحث يف �سبل فهم املمار�سني معنى
احل��وار واخل�صائ�ص املميزة لعمليات احل��وار ،والتي يتم التعبري عنها كمجموعة من املبادئ احلاكمة النابعة من
خرباتهم .كما يطرح الف�صل مفهوم "نهج احلوار" .وهذا بالن�سبة للمنخرطني يف مبادارات احلوار �أ�شبه مبدونة
لقواعد ال�سلوك م�ستمدة من املبادئ احلاكمة .ويرى كثري من املمار�سني �أن نهج احلوار ميكن �أن يكون �سبي ًال ف ّعا ًال
لالنخراط يف �أنواع �أخرى من عمليات اتخاذ القرار والعمليات الت�شاورية التي يت�صدى فيها النا�س للتحديات املجتمعية.
تعريفات
يف �ضوء التحديات التي يتطلع ممار�سو احلوار �إىل الت�صدي لها ،من الطبيعي �أن يركز فهمهم ملاهية احلوار على
ال �ن��واجت .فعلى �سبيل امل�ث��ال ،ي�ع� ّرف خ�براء احل��وار
للمزيد من االطالع
مبنظمة ال��دول الأمريكية احل��وار بب�ساطة على �أنه
هناك كتابان من ت�أليف الباحث يف جمال الر�أي العام
"عملية حلل امل�شكالت تُ�ستخدم ملعاجلة الق�ضايا
الأمريكي دانيال يانكلوفيت�ش يوفران دجم ًا مفيد ًا لكثري
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي ال ميكن
من النظريات املذكورة هنا مع �شروح ،قائمة على
املمار�سة ،لعمليات احلوار وطروحات م�ؤيدة لها وهما:
حلها ح ًال كافي ًا وف ّعا ًال على يد م�ؤ�س�سة حكومية واحدة
التو�صل �إىل حكم اجلمهور� :إجناح الدميقراطية يف عامل
�أو �أكرث" 19 .وباملثل ،وب�ن��ا ًء على ا�ستق�صاء مو�سع
معقد (�سرياكيوز ،نيويورك :مطبعة جامعة �سرياكيوز،
ملوظفي برنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،أفاد مارك
 .)1991و�سحر احلوار :حتويل ال�صراع �إىل تعاون
(نيويورك :تت�ش�ستون.)1999 ،
ج�ي�رزون �أن��ه م��ن ب�ين جمموعة وا�سعة ومنوعة من
احلوار الدميقراطي :دليل عملي
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التعريفات املعينة ،كان هناك تالقٍ على بع�ض العنا�صر الأ�سا�سية ،حيث يقول" :تكمن �سمة احلوار حا�سمة
الأهمية يف التقاء �أطرافه يف حيز �آمن ليتفهم بع�ضهم وجهة نظر البع�ض الآخر لو�ضع خيارات جديدة للت�صدي
مل�شكلة �شائعة" 20 .وتتحدث جوانيتا براون ،التي �ساهمت يف تطوير عملية املقهى العاملي ( ،)World Cafeعن
21
هذه ال�سمة اجلوهرية ب�ألفاظ ب�سيطة بحديثها عن "املحادثات ذات الأهمية".
ال يعتمد املمار�سون ب�صفة عامة على امل�صادر النظرية لتف�سري �أو تربير �إميانهم بالقيمة املجتمعية لهذه العمليات
القائمة على امل�شاركة املوجهة نحو املح�صالت .ومن يتطرقون بالذكر �إىل نظرية "الفعل التوا�صلي" التي و�ضعها
جورغني هابرما�س� ،أو مفهوم "التفكري التمثيلي" لهانا �أريندت22.ورمبا ي�شري �آخرون �إىل نظرية كيف يخلق
احلوار الواقع والتي و�ضعها �أ�ستاذا البيولوجيا الن�شوئية هامربتو ماتورانا وفران�سي�سكو فاريال� ،أو �إىل نظريات
الفيل�سوف واملربي باولو فرير حول قدرة الأ�شخا�ص العاديني على التعلم وعلى لعب دور ب ّناء يف ت�شكيل العامل
23
الذي يعي�شون فيه� ،أو �إىل نظريات يف العالقات ملارتن بوبر.
لكن من �أجل تعريفات عملية للحوار ،مييل املمار�سون �إىل االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على خرباتهم يف هذا املجال،
وكثري ًا ما يع ّرفون احلوار بو�صف ما هو لي�س بحوار ،كالتفاو�ض �أو املناظرة .ويف ظل ت�ش ّكل هذا احلقل و�شروع
املمار�سني يف التفاعل وتعرفهم مع ًا على عملهم امل�شرتك� ،أدرك املمار�سون على نحو متزايد حاجتهم �إىل تعريفات
ت�أخذ بعني االعتبار خمتلف الأو�ضاع املجتمعية التي يعملون فيها .وي�صدق هذا على الأخ�ص يف ال�سياق العاملي،
حيث تتجاوز �شبكات املمار�سني احلدود الإقليمية والوطنية على حد ال�سواء.
تعريف احلوار كنوع مميز من العمليات
يف حماوراته ال�سقراطية ( ،)Socratic Dialoguesو�صف الفيل�سوف الإغريقي �أفالطون الأ�سلوب الذي
ا�ستخدمه معلمه �سقراط ال�ست�شفاف احلقيقة عرب �سل�سلة منطقية من الأ�سئلة والإجابات .ويعد املفهوم اجلوهري
يف الأ�سلوب ال�سقراطي اخلا�ص ب�إ�ضفاء معنى من خالل احلوار جزء ًا من جميع تعريفات احلوار ،لكن �صيغة
التفاعل املنطقية �شديدة التنظيم يف هذا الأ�سلوب ال ت�شبه الطريقة التي ي�صورها بها املمار�سون �إال قلي ًال 24،فهم
مييلون �إىل الت�أكيد على التعلم ال اكت�شاف احلقيقة ،و�إىل ت�ضمني دور امل�شاعر كالثقة واالح�ترام والتعاطف،
وكذلك تبادل الأفكار والتفكري ،بو�صفها الأ�سا�س للتو�صل �إىل فهم م�شرتك.
فعلى �سبيل املثال ،يقدم هال �سوندرز من املعهد الدويل للحوار امل�ستدام وم�ؤ�س�سة كيرتنغ ،هذا التعريف:

احلوار عملية تفاعل حقيقي ين�صت خاللها الب�شر �إىل
كاف ليتغريوا بفعل ما يتعلمون،
بع�ضهم بع�ض ًا بعمق ٍ
ويبذل كل واحد �أق�صى ما يف و�سعه لتفهم �أهتمامات
الآخر ،حتى و�إن بقيا على اختالفهما ،وال يتنازل �أي
كاف من
م�شارك عن هويته ،بل يق ّر كل واحد بقدر ٍ
25
مطالب الآخر الإن�سانية امل�شروعة حتى �إنه يت�صرف على نحو خمتلف جتاه هذا الآخر.

""...يف احلوار ال تكون النية هي
الدفاع عن الر�أي بل التق�صي ،ولي�ست املجادلة بل
اال�ستك�شاف،
ولي�ست الإقناع بل االكت�شاف".
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ومن بني �إحدى �أكرث الطرق �شيوع ًا التي ينقل بها املمار�سون �إح�سا�س ًا بال�سمات املعينة للحديث الذي مييز احلوار
هي التفريق بينه وبني �أنواع احلديث الأخرى مثل املناظرة �أو النقا�ش .فعلى �سبيل املثال ،تقول امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات يف "احلوار من �أجل التنمية الدميقراطية" (� )1999إن "احلوار يختلف عن اجلدال
للمزيد من االطالع
من حيث ت�شجيع تنوع الأفكار والآراء ال كبت هذه الأفكار  ...ويف
يقدم عمل ديفيد بوهم وزمالئه نهج ًا معيناً
ممار�سة احل��وار ،هناك اتفاق على �أن مفاهيم ال�شخ�ص �أو
لإجراء احلوار (احلوار البوهمي) كما يغو�ص يف
معتقداته يجب �أال تكون لها الأ�سبقية على مفاهيم الآخ��ر �أو
�أعماق ما مييز احلوار كعملية .انظر:
معتقداته" 26.وهذا يعني ،بح�سب لويز داميوند التابعة ملعهد
ديفيد بوهم ،حول احلوار ،املحرر يل نيكول
(لندن :روتليدج.)1996 ،
الدبلوما�سية متعددة امل�سارات� ،أن "النية يف احل��وار ال تكون
هناك كتابات �أخرى لبوم متاحة على املوقع
الدفاع عن الر�أي بل التق�صي ،ولي�ست املجادلة بل اال�ستك�شاف،
الإلكرتوين التايل:
ولي�ست الإق �ن��اع ب��ل االكت�شاف" 27.ويو�ضح ه��ال �سوندرز �أن
<http://www.david-bohm.net/
>dialogue/
"املناظرة تفرت�ض �إج��اب��ة واح ��دة فقط �صحيحة وتوظف
مبا يف ذلك مقال م�ؤثر بقلم ديفيد بوهم ودونالد
م��وارده��ا للت�أكيد عليها وال��دف��اع عنها� ،أم��ا احل��وار فيفرت�ض
فاكتور وبيرت غاريت بعنوان "احلوار :مقرتح"
�إمكانية وج��ود �إج��اب��ة �أف�ضل م��ن � ٍّأي م��ن النقاط الأ�صلية.
(.)1991
واملناظرة ت�ض ّيق الر�ؤى وتغلق العقول� ،أما احلوار فيمكنه �إقامة
عالقات جديدة" 28.كما ي�ؤيد ديفيد بوهم ،الفيزيائي وم�شجع احلوار البارز ،ر�أي� ًا مماث ًال يف االختالف بني
احلوار و"النقا�ش" حيث يقول:

النقا�ش �أ�شبه ما يكون بلعبة تن�س الطاولة حيث يرمي النا�س الأفكار جيئة وذهاب ًا والهدف من املباراة
هو الفوز �أو ك�سب النقاط لنف�سك .رمبا ت�ستعني ب�أفكار �شخ�ص �آخر لت�ؤيد �أفكارك ،فتتفق مع البع�ض
وتختلف مع الآخر ،لكن املق�صد الأ�سا�سي هو الفوز
"تفرت�ض املناظرة �إجابة واحدة فقط �صحيحة
باملباراة  ...وكثريا ما يكون احلال هكذا يف النقا�ش� .أما
وتوظف مواردها للت�أكيد عليها والدفاع عنها� ،أما
يف احلوار فال �أحد يحاول الفوز ،فالكل يفوز �إذا فاز �أي
احلوار فيفرت�ض �إمكانية وجود �إجابة �أف�ضل من �أيٍّ
29
واحد .هناك روح خمتلفة فيه.
من النقاط الأ�صلية .واملناظرة ت�ض ّيق الر�ؤى وتغلق

العقول� ،أما احلوار فيمكنه �إقامة عالقات جديدة".

احل��وار مقابل التفاو�ض/الو�ساطة .يجد املمار�سون
فب�سام نا�صر،
�أي�ض ًا �أن من املفيد عقد مقارنة بني احلوار وعمليات حل ال�صراعات مثل الو�ساطة والتفاو�ضّ .
الفل�سطيني العامل يف غزه ،ينوه �إىل �أن التفاو�ض "عملية ر�سمية" .فالتفاو�ض ميكنه �إنهاء ال�صراع ،لكنه ال
ي�ستطيع خلق �سالم حقيقي بني ال�شعوب ،وهو ما يتطلب تغيريات نوعية يف عالقاتهم .وهو ي�شري �إىل معاهدة
ال�سالم ل�سنة  1979بني م�صر و�إ�سرائيل كمثال" .حتى يف وقتنا هذا� ،أنت ال ترى �سالم ًا بني املواطنني ،بني
ال�شعبني  ...ويرجع هذا يف ر�أيي �إىل �أن ما حدث هو عملية تفاو�ض ر�سمية لكن ال �شيء �آخر غري عملية التفاو�ض
الر�سمية .لذا �أرى �أن التفاو�ض خلق بدي ًال للمقاومة امل�سلحة �أو ال�صراع لكن لي�س �سالم ًا" .خللق ال�سالم كان
30
يجب �أن يكون هناك تغيري �أعمق و"احلوار كان �سيخلق ذلك".
يقول �سيد �أقا ،املمار�س التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،إن احلوار "�أكرث ديناميكية و�أكرث تغريا و�أكرث
جتريب ًا" من التفاو�ض� .إنه "مفهوم �أو�سع كثري ًا من املفاو�ضات .فاحلوار وما يلزمه من �آليات وعمليات يجب �أن
يكون موجود ًا قبل ال�صراع و�أثناءه وبعده" 31.ويعدد هال �سوندرز يف كتابه عملية �سالم عامة ،الذي يتناول احلوار
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الطاجيكي امل�شرتك من � 1993إىل � ،1999أوجه اختالف احلوار عن الو�ساطة والتفاو�ض الر�سميني (متت �إ�ضافة
الرموز النقطية) على النحو التايل:

•.
•.
•

•

�إن الناجت امل�أمول من الو�ساطة �أو التفاو�ض هو الإتفاق امللمو�س� .أما هدف احلوار فهو تغري يف العالقة.
�إن العملة املتداولة يف التفاو�ض هي حتديد امل�صالح املادية وحتقيقها من خالل ترتيبات معينة
حتظى باتفاق م�شرتك� ،أم��ا ن��اجت احل��وار فهو خلق
للمزيد من االطالع
�إن�سان جديد وقدرات �سيا�سية على حل امل�شكالت.
حول دور احلوار يف عمليات �صنع ال�سالم ،انظر:
تتطلب املفاو�ضات �أطراف ًا م�ستعدين ملحاولة التو�صل
�أدوارد (�أيدي) كاوفمان -
Edward (Edy) Kaufman
�إىل اتف ��اق� ،أم ��ا احل ��وار فيمك ��ن �أن يك ��ون مثم ��ر ًا
 19عملية قائمة على احلوار :و�سيلة لبناء
ب�إ�ش ��راك �أط ��راف لي�س ��وا م�س ��تعدين بع ��د للتفاو�ض
ال�سالم" يف "�أنا�س يبنون ال�سالم  :2ق�ص�ص
لكنهم ال يريدون ا�ستمرار عالقة هدّامة.
ناجحة للمجتمع املدين" ،حرره بول فان تونغرين
التفاو�ض يتعامل مع �س ��لع �أو حقوق ميكن تق�س ��يمها
و�آخرون( ،بولدر ،كولورادو :لني رايرن ببلي�شرز،
)2005؛
�أو تقا�س ��مها �أو حتديدها بطرق ملمو�س ��ة� ،أما احلوار
نوربرت روبرز (" ، )Norbert Ropersمن
فق ��د يغ�ي�ر العالق ��ات على نحو يخل ��ق �أ�س�س� � ًا جديدة
احلل اىل التحول "دور م�شروعات احلوار"،
32
لالحرتام املتبادل والتعاون.
يف �أندريا�س ومير و�آخرون ،حمررون ،مواجهة

كما يتبني بو�ضوح من مقوالت ه�ؤالء املمار�سني ،ف�إن احلوار لي�س
بدي ًال للتفاو�ض والو�ساطة يف �أو�ضاع ال�صراعات ،بل هم ي�ؤكدون
�أنه جزء �أ�سا�سي من عمليات حل ال�صراعات ومنع ن�شوبها هدفه
�إقامة �سالم م�ستدام .وهم بتحديدهم فروق ًا وا�ضحة يريدون
ت�أكيد �أن ك ًال من احل��وار والعمليات الأخ��رى جزء من مبادرة
�سالم �أكرب.

ال�صراعات العرقية :وجهات نظر من البحوث
وو�ضع ال�سيا�سات (برلني :مركز �أبحاث بريغوف
للإدارة البناءة ﻟﻠ�صراعات ،)2003 ،متاح من
خالل املوقع الإلكرتوين التايل:

<http://www.berghof-handbook.
net>.

احلوار مقابل املداولة واتخاذ القرار .املداولة هي عملية �إمعان النظر ووزن اخليارات املطلوبة التخاذ
ق��رارات �صعبة لها مدلوالت مهمة وتلعب فيها القيم يف النهاية دور ًا رئي�س ًا ،ومثال ذلك  -كما هو مقرتح يف
الف�صل  ،1.2التو�صل �إىل حلول و�سط بني الأمن وحماية احلقوق الفردية� ،أو بني التنمية االقت�صادية وال�شواغل
البيئية .واحلوار واملداولة عمليتان خمتلفتان ،لكنهما ،كاحلوار والتفاو�ض �أو الو�ساطة يف مبادرة �سالم ،رمبا
ُيفهما فهم ًا �أمت كخطوتني منف�صلتني تكميليتني يف عملية اتخاذ قرار ت�شاركية �أكرب حجم ًا كتلك التي يت�صورها
33
مفهوم الدميقراطية التداولية .ويو�ضح ال�شكل  1.3.1هذا الرتابط.
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ال�شكل  :1.3.1عملية اتخاذ القرار

احلوار

• اجلمع بني �أ�صوات وق�ص�ص ووجهات نظر عديدة
• التق�صي واال�ستك�شاف واالكت�شاف امل�شرتك
• الإ�صغاء العميق الذي يعزز االحرتام والتفاهم
• الت�شارك يف �إ�ضفاء املعنى والت�شارك يف بناء املعرفة

اتخاذ القرار
•
•
•
•

ال�سلطة تقرر
التفاو�ض
توافق الآراء
الت�صويت

املداولة
•
•
•
•

الطرح املنطقي
التمحي�ص اجلاد للحلول املمكنة
الوزن الدقيق للحلول الو�سط
�إ�صدار �أحكام منطقية وم�ستنرية

تت�سم العملية املبينة يف ال�شكل �أعاله بالديناميكية ،وميكن �أن ت�ستغرق  40دقيقة �أو � 10سنوات .وكما ي�شري الر�سم
التخطيطي ،ف�إن من املمكن �أن يظل ُ
فعل اتخاذ القرار املع ُني يف نطاق هياكل احلكم وعملياته الر�سمية لكنه يكون
مفتوح ًا �أمام الت�أثر والإثراء بفعل م�شاركة املواطنني ،حيث يكون ذلك مطلوب ًا للتعامل مع الق�ضايا املعقدة .ويف
هذه العملية ،مي ّكن احلوار من املداولة بطرق متنوعة ،حيث يتيح للمواطنني ا�ستك�شاف الق�ضايا مع ًا وتعميق
فهمهم معتمدين على وجهات نظر متنوعة مع دجمها يف �إح�سا�س م�شرتك باملجموع .واحل��وار� ،إذ ي�ؤكد على
اال�ستماع والتق�صي ،يع ّد خطوة تعزز االحرتام املتبادل والتفاهم ف�ض ًال عن الوعي مبختلف املعاين التي ي�ضفيها
النا�س على جتاربهم امل�شرتكة .ودور هذه اخلطوة هو م�ساعدة النا�س على تطوير ر�ؤية للواقع �أكرث �شمو ًال مما
ميكنهم التو�صل �إليه وحدهم ك�أفراد �أو �أحزاب �أو جماعات م�صالح.
ويف مقابل طبيعة احلوار املنفتحة اال�ستك�شافية ذات الر�ؤية ،جند �أن املداولة هي عملية ت�ضييق ،و�إن كانت مثل
تق�ص م�شرتك وا�ستماع قائم على االحرتام �إىل خمتلف وجهات النظر .ويو�ضح هال �سوندرز بقوله:
احلوار عملية ٍّ
"طرق التحدث واال�ستماع �سواء يف االثنني" .لكن املداولة تركز "على الق�ضايا وعلى االختيار من بني اجتاهات
حمتملة للم�ضي فيها يف التعامل مع هذه الق�ضايا" ،يف حني �أن احلوار يركز على "ديناميكيات العالقات ال�ضمنية
34
يف الق�ضايا وعلى طرق تغيري تلك العالقات بحيث ت�ستطيع اجلماعات العمل مع ًا للت�صدي مل�شكالت معينة".
وقد تكون االختالفات بني احلوار واملداولة دقيقة يف الواقع ،لكن التمييز بينهما مفيد لأنه ي�شحذ الرتكيز على
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املح�صالت .فعلى �سبيل املثال ،تقدم امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،يف و�صفها برنامج بناء القدرات
من �أجل التنمية امل�ستدامة التابع لها� ،صورة وا�ضحة لدور احلوار يف عملية �أكرب تنتج ب�شكل منطي للدميقراطية
و�أجندة للإ�صالح .وين�ص عر�ضها العام للربنامج على �أن احلوار هو "�أهم ملمح منفرد من مالحمه" .فاحلوار
"يج�سر االنق�سامات عرب الطيف ال�سيا�سي وبني م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص" وينتج "حيز ًا
ّ
ً
ً
مو�سعا للمناظرة حول الإ�صالحات الدميقراطية"� .أما و�ضع "�أجندة �شاملة مملوكة حمليا" فهو خطوة منف�صلة.
35
ويخلق "احليز املو�سع" ال�سياق الذي ميكن �أن حتدث فيه املداولة املطلوبة لإفراز الأجندة.
وال ي�ستخدم ا�ستعرا�ض امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات كلمة "مداولة" .والواقع �أن املمار�سني
نادر ًا ما يبدون هذه الفروقات خارج ميدان الدميقراطية التداولية� ،أو �صراحة على الأقل .ويقول البع�ض �إنهم
ي�شجعون احلوار لإحداث تغيريات يف العالقات ،يف حني يقول �آخرون �إن حواراتهم هدفها التو�صل �إىل اتفاقات
�أو حتديد م�سار العمل الأف�ضل .وهناك �صنف ثالث يقولون �إنهم ي�ستخدمون احلوار لإحداث حتول يف العالقات
من �أجل تعزيز التوافق والعمل .وقد �أ�سفر هذا عادة عن التبا�س يف التعريفات .وينوه �سوندرز �إىل �أن هذا املوقف
رمبا يعك�س �إىل حد ما �شيئ ًا ،وهو �أن العاملني يف حقل ال�صراع والعاملني يف حقل دعم التحوالت الوطنية �إىل
الدميقراطية ،مل يدركوا �إال منذ منت�صف الت�سعينيات �أنهم "يعملون يف حقلني متجاورين" .وي�شري �سوندرز �إىل
�أن احلوار واملداولة ي�سريان يد ًا بيد بت�صديهما لتحديات احلوكمة املت�شابكة و"حلهما ال�صراعات �سيا�سي ًا ،فيما
يعالج كل منها بعد ًا معين ًا من �أبعاد هذا التحدي" 36.ورمبا يكون ا�ستك�شاف هذا الفارق بدرجة �أكرب وا�ستخدامه
ا�ستخدام ًا وا�سع ًا خطوة �أ�سا�سية يف الطريق �إىل ن�ضج ممار�سة احلوار.
تعريف احلوار يف �سياق عاملي
مع ات�ساع ا�ستخدام احلوار يف كل �أنحاء العامل املختلفة ،يواجه املمار�سون حتديات متزايدة لو�ضع تعريفات
جت�سر االنق�سامات الثقافية .ومن �أقوى التو�صيات يف "نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" اخلا�صة بربنامج الأمم
ّ
املتحدة الإمنائي التو�صية با�ستخدام "م�صطلح حوار بدرجة كبرية من الوعي بالفوارق يف ال�سياقات الثقافية".
فقد �أو�ضح �أحد املمار�سني مثال �أنه يف منطقة البلقان يجب على املرء �أن يتحدث عن الق�ضايا التي �سيتم تناولها
الغربي
ال عن العملية التي �ستُ�ستخدم يف تناولها ،ويقول" :ف�إذا حاولت �إ�شراك النا�س يف حوار ما على النمط
ّ
 ...فلن ُيحرز �أي تقدم .احلوار لن يثري �إال انزعاجهم" .كذلك ي�ستخدم املمار�سون املكلفون بالعمل يف �أ�صقاع
�أخرى من العامل عبارات مثل "املحادثات املجتمعية" و"امل�ؤمترات ال�سيادية الوطنية" و"تعزيز التعاون" لتجنب
37
ظهورهم مبظهر غربي و"نخبوي".
�إن م�صطلح "احلوار الدميقراطي" وا�سع اال�ستعمال يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،حيث
ركزت جمموعة وا�سعة من احلوارات على تعزيز احلكم الدميقراطي .وي�ستخدم تقرير لأحد امل�ؤمترات حول
جتارب احل��وار الوطني يف املنطقة برعاية م�شرتكة من امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات والبنك
الدويل م�صطلحي "حوار" و"حوار دميقراطي" بالتبادل ويقول :بقدر ما يعترب احلوار �أ�سلوب ًا ،من الوا�ضح �أن
الدميقراطية دونه تفقد معناها" 38.وثمة ثالثة معايري ت�ساعد على التفرقة بني احلوار الدميقراطي والأنواع
39
الأخرى وهي:
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• .الغر�ض :الت�صدي للم�شكالت االجتماعية املعقدة التي ال تت�صدى لها امل�ؤ�س�سات القائمة ب�شكل مالئم
• .امل�شاركون :منوذج م�صغر من النظام الذي يخلق امل�شكلة وممن ينبغي �أن يكونوا جزء ًا من احلل
• .العملية :حوار مفتوح و�شامل لكافة القطاعات مبا يتيح بناء الثقة الالزمة للتو�صل �إىل اتفاقيات من �أجل
عمل ملمو�س.
وهذه التعريفات مت�أ�صلة يف التجربة وتعك�س الطريقة التي ي�صف بها كثري من النا�س عملهم احلواري .ولكن
م�صطلح "احلوار الدميقراطي" ميكن �أن يثري حتديات جلماهري متنوعني عاملي ًا ،حتى �أكرث من "احلوار" يف حد
ذاته .و�أحد االعرتا�ضات �أن امل�صطلح بب�ساطة يبدو فيه ح�شو زائد؛ فاحلوار  -كما يقول فون ميجينفيلدت " -يف
الأ�سا�س عملية دميقراطية ،فال ميكن �أن جند حوار ًا غري دميقراطي" 40.ويو�ضح �آخرون �أن كلمة "دميقراطي"
هي �إ�ضافة غري مفيدة؛ نظر ًا ملعناها يف ال�سياق اجليو�سيا�سي للقرن  .21وتنوه كري�ستني لوه ،امل�س�ؤول التنفيذي
الأول مب�ؤ�س�سة "التبادل املدين" من مقرها يف هونغ كونغ� ،إىل قدرتها على ن�شر ا�ستخدام احلوار يف الرب الرئي�سي
ال�صيني ك��أداة لعملية �أكرث قوة وفعالية التخاذ القرار العام ،لكنها ال ت�ستطيع ذلك �إذا كان ا�سمه "احلوار
41
الدميقراطي".
وبالإ�ضافة �إىل احلر�ص يف ا�ستخدام الأو�صاف والت�سميات ،ف�إن من املهم �أن تكون على وعي ب�أن امل�صادر
التي ت�ستنري بها ممار�سة احلوار �أو�سع و�أعمق من املوروث الفل�سفي الأوروبي الغربي الذي يعود �إىل �أفالطون
و�سقراط .ي�شري ديفيد بوم وزمالءه �إىل بحث حول "جماعات ال�صيد واجلمع" التي كانت اجتماعاتها بغر�ض
املحادثة "توفر فيما يبدو وتعزز نوع ًا من الرباط الوثيق �أو الزمالة التي كانت تتيح للم�شاركني معرفة ما هو
مطلوب منهم دون احلاجة �إىل تعليمات �أو تخاطب لفظي �إ�ضايف .وبعبارة �أخرى ،نقول �إن ما ميكن �أن ي�سمى
ثقافة متالحمة ذات معنى م�شرتك ظهرت داخل اجلماعة" 42.وي�شريون �إىل �أن احلياة احلديثة ف�صلت النا�س يف
البلدان الغنية عن هذا املوروث القدمي من االرتباط املجتمعي ،لكنه يظل قوي ًا ن�سبي ًا يف �أجزاء �أخرى من العامل،
حيث نوهت �سي�سيل مولينييه ،املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف موريتانيا� ،إىل �أن واقع كون احلوار
ي�سر على النا�س -يف احلوار الوطني ب�ش�أن الأهداف الإمنائية للألفية التي �ساعدت
"جزء ًا من الثقافة" هناك ّ
43
على تنظيمه " -طرح اللغة املنمقة جانب ًا والتحدث بانفتاح".
وت�شري جوانيتا براون اىل هذا الرتاث بال�صورة اللطيفة التالية

للفناء الأو�سط املفتوح ب�أحد بيوت �أمريكا الالتينية املقامة على الطراز القدمي  ...ميكنك دخول الفناء
الأو�سط بالدوران حول وعرب �أي من املمرات املعقودة املتعددة املحيطة بهذا احليز املك�شوف املليء
بالزهور يف و�سط البيت .احلوار بالن�سبة يل ،ي�شبه دخول هذا الفناء الأو�سط يف بيت جتربتنا الإن�سانية
امل�شرتكة الف�سيح  ...توجد مداخل كثرية م�ؤدية �إىل جتربة احلوار .وقد �ساهمت جمال�س ال�سكان الأ�صليني
وال�صالونات واحللقات الدرا�سية واحللقات الن�سائية واالجتماعات املنزلية لعمال املزارع ومنتديات احلكمة
واجلهود الدبلوما�سية غري التقليدية والأ�ساليب املحادثية امل�ستمدة من ثقافات وحقب تاريخية كثرية يف
44
احليز التوالدي الذي �أ�سهمت فيه ونهلت منه ون�سميه نحن "احلوار".
وخال�صة القول �أننا ن�ستخدم م�صطلحي "حوار" و"حوار دميقراطي" ب�إدراك واحرتام حلقيقة �أنهما قد ال يكونا
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مفيدين �أو �صاحلني لال�ستخدام يف جميع ال�سياقات .وهما يف الوقت نف�سه ،وكما �أو�ضحنا يف الف�صل االفتتاحي،
م�صطلحان ينا�سبان ممار�سة وفهم امل�ؤ�س�سات الراعية لهذا الدليل� .أما يف �سياق عاملي حيث ي�ستخدم مزيد
ومزيد من النا�س "احلوار" لت�سمية �أي نوع تقريب ًا من عملية �إ�شراك النا�س يف احلديث مع بع�ضهم بع�ض ًا ،فنعتقد
�أن هناك قيمة يف حتديد تعريفاتنا اخلا�صة بو�ضوح قدر امل�ستطاع ك�أ�سا�س لأنواع املناق�شات التي ميكن �أن مت�ضي
قدم ًا باحلقل ككل.

املبادئ احلاكمة :اخل�صائ�ص املُم ّيزة لعمليات احلوار
كما بينا ،ف�إننا ال نعتزم �صياغة وترويج تعريف واحد للحوار كي ي�ستخدمه اجلميع ،لكن هناك حاجة حقيقية
�إىل التمييز بني �أنواع عمليات احلوار التي تعالج بجدية االحتياجات املبينة يف الف�صل  1.2عن بع�ض ما ي�سميه
بع�ض املمار�سني "حوارات زائفة" ،التي قد تكون عمليات جتمع بني �أ�شخا�ص لغر�ض التباهي يف معظم الأحوال
على نحو يربهن �أن الأطراف املتعار�ضة ميكنها اجللو�س مع ًا ،و�إن كانت تتجنب كلي ًة الق�ضايا ال�صعبة التي ت�سبب
انق�سام ًا بينها� ،أو عمليات يدعو �إىل عقدها م�س�ؤولون �أو م�ؤ�س�سات ميكن ب�شكل �أدق ت�سميتها "م�شاورات" �أو -
وهو الأ�سو�أ " -تزيني واجهات" جلعل ال�سلطات تبدو وك�أنها تت�شاور ب�ش�أن �سيا�سات اتخذت بالفعل قرار ًا ب�ش�أنها.
ولكن يف الأو�ضاع التي يكون فيها التزام �صادق با�ستخدام احلوار لإحداث تغيري ،جند عدد ًا من اخل�صائ�ص
التي ميكن اعتبارها ممُ ّيزة للعملية .وقد �أ�صدرت خمتلف جماعات املمار�سني قوائم بهذه املبادئ الإر�شادية التي
تختلف عن اخلم�سة الواردة هنا 45،لكن معظم القوائم يقدم جوهر ما تنقله هذه اخل�صائ�ص اخلم�س ،بغ�ض
النظر عن امل�صطلح الفعلي امل�ستخدم.
ينبغي �أن تت�سم عمليات احلوار مبا يلي:
�شمول كافة القطاعات
لعل هذا هو املبد�أ الأ�سا�سي الأهم يف ممار�سة احلوار؛ فهو يعرب عن افرتا�ض �أ�سا�سي هو �أن امل�شاركني  -بقدر
�إمكانية �إ�شراك كل من هو جزء من موقف �إ�شكايل يف عملية حوار �أو متثيله فيها  -ميتلكون جماعي ًا عنا�صر
رئي�سية من "اخلربة" التي يحتاجونها للت�صدي مل�شكالتهم يف مقابل كونهم معتمدين متام ًا على الآخرين للتو�صل
�إىل حلول .وثمة افرتا�ض ذو عالقة وهو �ضرورة حتلي َمن هم يف منظومة امل�شكلة ب�إح�سا�س مبلكية هذه امل�شكلة
وعملية الت�صدي لها واحللول املقرتحة التي تنتُج عنها ،كي يكون التغيري م�ستدام ًا يف نهاية الأمر .ولتطوير هذا
الإح�سا�س بامللكية ،يجب �أن ي�شاركوا يف عملية التغيري.
وميكن التعبري عن مبد�أ �شمول كافة القطاعات بطرق متنوعة .فعلى �سبيل املثال ،يعينّ بع�ض املمار�سني احلوار
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بني �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين بو�صفه ال�شكل ال��ذي يجمع بني كافة
اجلماعات املختلفة التي ترتبط م�صاحلها بتحقيق ناجت ناجح .وبالن�سبة
انظر اختيار امل�شاركني ،الف�صل
لآخرين ،يعني �شمول كافة القطاعات منوذج ًا م�صغر ًا للمنظومة التي تـُبقي
.2.3
با�ستمرار على م�شكلة معينة �أو منط ًا معين ًا من العالقات الإن�سانية .ويف�صّ ل
�آخرون هذا املبد�أ من حيث وجهات النظر�أو الأ�صوات التي يجب �أن تكون جزء ًا من املحادثة حتى ميكن القول ب�أن
عملية احلوار ميكن �أن تكون �شاملة للكافة دون �إ�شراك اجلميع حرفي ًا .وي�ؤيد �سليم جاهان ،املمار�س التابع
46
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ا�ستخدام م�صطلح "احلوار عري�ض القاعدة" للت�أكيد على هذا اجلانب املهم.
بالن�سبة للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،يجب �أن تكون عمليات احلوار التي ت�شجع الدميقراطية
�شاملة لكافة القطاعات؛ لأن ال�شمولية مبد�أ جوهري من مبادئ الدميقراطية ذاتها:

ت�شتمل الدميقراطية على الدولة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،واجلميع يتقا�سمون م�س�ؤوليات م�شرتكة
ومتكاملة جتاه االرتقاء بها� .إن ال�شمولية وامل�شاركة بعدان هامان من �أبعاد �إر�ساء الدميقراطية .وي�شكل هذا
47
النهج ال�شامل للجميع والت�شاركي �أ�سا�س ال�شراكة التعددية.
وي��درج فريق الربنامج اخل��ا���ص لتعميق احل��وار وت�سوية
النزاعات ال�سابق التابع ملنظمة ال��دول الأمريكية  -ب�أن
ال�شمولية متثل �أح��د "العنا�صر اجل��وه��ري��ة يف ت�صميم
احلوار" � -إن "الزيادة يف ال�شمولية جتلب زي ��ادة يف
ال�شرعية للتو�صل �إىل االتفاقات املن�شودة .ويتعني اال�ستماع
�إىل التعابري االجتماعية كافة ،مبا فيها التعابري ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والع�سكرية ،ف�ض ًال عن تعبري من
48
تعر�ضوا مرار ًا للإق�صاء يف ال�سابق".

حول امل�شكالت التي يخلقها الإق�صاء
على �سبيل املثال ،نوه �أحد املمار�سني �إىل حالة
غواتيماال" ،عدم �شعور القطاع اخلا�ص �أنه جزء
من عملية ال�سالم ومن ثم غري مرتبط بالإطار
الذي متخ�ضت عنه العملية ال�سلمية" .وعلى نحو
م�شابه ،ف�إن منظمي عملية ال�سيناريو املدين
"م�صري كولومبيا" ر�أوا -مبيزة الإدراك امل�ؤخر-
�أن قرارهم عدم �شمول ال احلكومة وال جتار
املخدرات يف العملية ح ّد من �أثر احلوار.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)236

وكما ت�شري هذه العبارة ،ف�إن ال�شمولية لها �أهمية خا�صة يف
ال�سياقات التي يوجد فيها منط تاريخي من الإق�صاء الذي ي�شكل �إحدى دعائم امل�شكلة املجتمعية املراد الت�صدي
لها� .إن دور عملية احلوار يف هذا ال�سياق هو �إعطاء �صوت ملن مل يكن لهم عادة �صوت يف عمليات اتخاذ القرارات
الرئي�سية ،مثل الن�ساء وال�شباب والفقراء واجلماعات التي تتعر�ض للحرمان على �أ�سا�س العرق �أو الدين ،ومن ثم
كانت املنفعة املتحققة لهم من وراء القرارات املتخذة قليلة ن�سبي ًا .غري �أن املبد�أ ينطبق �أي�ض ًا على احلوارات بني
الزعماء ال�سيا�سيني وغريهم من اجلماعات النخبوية .ففي مبادرة حوار يف غانا على �سبيل املثال ،بذل املعهد
الهولندي للدميقراطية متعددة الأحزاب جهد ًا كبري ًا ل�شمول الأحزاب امل�سجلة قانون ًا كاف ًة ولي�س الأحزاب التي
فازت مبقاعد يف الربملان فح�سب .يقول رويل فون ميجينفيلدت ،املدير التنفيذي للمعهد" :يف البلدان اخلارجة
من �صراعات �أو البلدان التي تعاين من فقر مدقع ،متثل هذه دراما وطنية � -إذا جاز التعبري  -يلزم التعامل
معها على نحو �أكرث تناغم ًا من �أجل امل�ضي قدم ًا وحتقيق مزيد من توافق الآراء" .وي�شري �إىل �أن الإق�صاء يف تلك
احلاالت يف "ال�ساحة ال�سيا�سية" م�شكلة كبرية مثله مثل الإق�صاء االجتماعي واالقت�صادي بالن�سبة للبلدان التي
ً 49
تنا�ضل لبناء توافق �آراء وطني والتحرك قدما.
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�إن الإ�صرار على هذا املبد�أ مت�أ�صل يف الر�أي ال�شائع القائل ب�أن �شمول كافة القطاعات �شرط الزم حتى تكون
عملية احلوار �شرعية وحتقق نتاج ًا قوي ًا .كما �أنه يعك�س املعرفة املكت�سبة ب�شق الأنف�س واملتمثلة يف �أنه �إذا مل تكن
ال�شمولية �شاملة للجميع ،فقد يعر�ض هذا الو�ضع ا�ستدامة �أية تفاهمات يتم التو�صل �إليها للخطر.
و�أخري ًا يبني املمار�سون �أن حتقيق �شمول اجلميع يتجاوز جمرد خلق جماعة متنوعة من امل�شاركني يف احلوار .وتقول
جي�سيكا فاييتا التابعة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي�" :إن الأمر لي�س جمرد و�ضع ف�صائل حول الطاولة؛ فامتالك
مقعد ال ي�ضعهم على قدم امل�ساواة" .وهي ت�سوق مثا ًال على ذلك وهو ال�ضعف الن�سبي لل�شعوب الأ�صلية يف �أمريكا
الالتينية "من حيث القدرة ومن حيث اخلربة� ،إلخ" عندما يدخلون يف حمادثات مع ممثلي احلكومة 50.وي�ست�شهد
�آخرون باختالالت القوى يف املحادثات الإ�سرائيلية الفل�سطينية ون�ضال املر�أة الأفغانية للح�صول على �صوت بني
51
جرناالت احلرب القبليني يف اللويا جريغا (املجال�س العليا) التي عقدت يف �أفغان�ستان منذ عام . 2001
ي�سروه خطوات لتخفيف �آثار هذه
ولتحقيق هدف �شمول كافة القطاعات ،ف�إنه يجب �أن يتخذ منظمو احلوار و ُم ِّ
االختالالت ،حيث يقول تقرير حول ح��وارات ما بعد ال�صراع يف �إندوني�سيا" :تخلق الفجوات �أو االختالفات
املت�صورة بني امل�شاركني عقبات �أمام ت�أ�سي�س حيز مفتوح للحوار واملناق�شة" .ويجادل التقرير ب�أنه يتم �إ�سكات
ي�سرين هو �إيجاد �أحياز �أفقية للمناق�شة" 52 .وي�سمى
النا�س حيثما وجدت هذه الفجوات" .ثمة دور رئي�سي لل ُم ِّ
ممار�سون �آخرون هذا تهيئة بيئة متكافئة وعادلة ،وهو جزء �أ�سا�سي من �أي عملية حوار �شاملة للجميع.
امللكية امل�شرتكة
يتطلب هذا املعيار على الأقل �أن عملية احلوار  -والكالم على ل�سان �إحدى اجلماعات امل�شاركة يف حلقة عمل ملمار�سي
احلوار " -يجب �أن ال تكون جمرد �أداة جلهة فاعلة واحدة فقط ،كاحلكومة مث ًال ،ل�شراء الوقت �أو لتحقيق �أجندة
حكومية فقط" 53.كما �أنها ،وبح�سب لينا ريكيال ،مدير برنامج �آ�سيا بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،
ال ميكن �أن تكون جمرد ت�شاور �سطحي ح�سب مقولة البع�ض" :ادع حفنة من الأفراد ثم حتدث معهم فتكون بذلك
ت�شاورت معهم وانتهى الأمر" 54.احلوار بالأحرى  -والكالم
على ل�سان �إلي�سار �ساروه من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ثمة �شرط �أ�سا�سي النخراط النا�س جميع ًا يف احلوار
 عبارة عن "تبادل" حتى عندما تدعو �إىل عقده م�ؤ�س�ساتوالعمل نحو التغيري وهو  -والكالم على ل�سان �أحد
قوية .فهو يج�سد "املفهوم الدميقراطي" القا�ضي ب�أن كل
املمار�سني " -حاجة النا�س �إىل ال�شعور ب�أن هناك
�شيئ ًا حقيقي ًا على ّ
املحك".
واحد م�شارك ومنخرط بالت�ساوي ،مبعنى "�إنه طريق ذو
55
اجتاهني … بحيث ال ميلي �أحد اجلانبني على الآخر".
ويجادل رويل فون ميجينفيلدت ب�أن عمليات احلوار الناجحة ت�شتمل "�أ�سا�س ًا على متكني النا�س من الدخول يف
لعبة �صياغة �أو ت�شكيل م�ستقبلهم" .وقال يف معر�ض ت�أمله للتجربة احلديثة للمعهد الهولندي للدميقراطية متعددة
الأحزاب يف غانا�" :أنت تكفل يف الأ�سا�س من خالل هذا احلوار ملكية العملية وامللكية التزام جتاه الإ�صالح ،ودون
ملكية يظل الإ�صالح جمرد ن�شاط �شكلي .لكن عند �ضمان هذه امللكية ،مي�ضي النا�س بالفعل بالق�ضايا قدم ًا وهذا
56
يتمخ�ض عن نتائج ملحوظة مقارنة بالتجارب الأخرى".
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وخللق هذا الإح�سا�س بامللكية ،ف�إنه يجب �أن تتيح عملية
احل��وار فر�صة ملا �أ�سمته �إح��دى اجلماعات امل�شاركة يف
حلقة عمل ملمار�سي احلوار "املحادثات ب�ش�أن ما يهم فع ًال،
�أي ال�شيء احلقيقي" 57.و�أكد فريق �آخر من املمار�سني يف
حلقة عمل �أن احلوار املثمر "يجب �أال يكون مناق�شة داللية
حول كيفية �صياغة اتفاق بل مناق�شة مو�ضوعية حول ق�ضايا
�أ�سا�سية" 58.ويو�ضح حوار �شباب زمبابوي الذي تناولناه يف
الف�صل الأول هذه الظاهرة .فاملحادثات حول الق�ضايا ذات
الأهمية اجلوهرية بالن�سبة للم�شاركني يف احلوار (فريو�س
ومر�ض الإيدز والبطالة) �أعطتهم �إح�سا�س ًا بتمكينهم من
اتخاذ �سيطرة �أكرب على حياتهم يف كال املجالني الرئي�سيني
ويف الوقت نف�سه البدء يف لعب دور �إيجابي يف احلد من
ال�صراع املحيط بهم.

حول امللكية امل�شرتكة
�أ�شرك م�شروع �إنرتبي�س يف رواندا جمموعة متنوعة
من الروانديني يف بحوث العمل القائمة على امل�شاركة
لإ�صدار تقرير خالل عام بعنوان �إعادة بناء �سالم
م�ستدام يف رواندا� :أ�صوات ال�شعب .ويقول و�صف
احلالة يف امل�شروع" :قوة هذه الوثيقة لي�ست "�أ�صالة"
التحليل يف حد ذاتها بل حقيقة �أنه �أجنزها الروانديون
على �أ�سا�س عملية حوار مكثفة مع الإخوة الروانديني
على نطاق الأمة ،و�أن امل�شروع قدم ر�ؤى الروانديني
(املت�شعبة �أحيان ًا) حول التحديات الرئي�سية �أمام
امل�ضي �إىل جمتمع �أكرث م�ساملة و�أقدر على البقاء".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة من
قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)236

التعلم
كما يقول �أحد املمار�سني بعبارات ف�صيحة" :ال ُيعنى احلوار بالتحدّث كفعل مادي ،بل ُيعنى بتك�شّ ف العقول".
يعالج هذا املبد�أ ،على �أحد امل�ستويات ،جودة التفاعل يف عملية احلوار ،حيث مييز احلوار ال�شرعي من احلوار
"الزائف" ،والذي يكون فيه االت�صال �أحادي االجتاه كلية ،ومن املناظرة �أو التفاو�ض الذي يركز فيه امل�شاركون
على حتقيق الفوز جلانبهم قدر امل�ستطاع .وي�شري كثريون
حول م�ساندة التعلم
"كطرف خارجي دويل� ،أتينا -نحن منظمة الدول
�إىل هذه ال�سمة با�سم "االنفتاح" من حيث انفتاح امل�شاركني
الأمريكية -ووفرنا حيز ًا جديد ًا للحوار وحيز ًا
�أنف�سهم على ال�سماع و�إمعان النظر يف ما يقوله الآخرون وعلى
جديد ًا للت�أمل فيما كان يجري� .أحيان ًا يكون الأمر
ما يقولونه �أنف�سهم وعلى الفكرة الثاقبة واملنظور اجلديدين
ب�سيط ًا هكذا � ...إنه جمرد ال�سماح للنا�س باخلروج
اللذين قد يكت�سبونهما نتيجة لذلك .وي�صف و ْل َيم �أيزاك�س
مما ي�ضغط عليهم �سياقهم دوما لفعله وال�سماح لهم
بالت�أمل والتفكري بهدوء �أكرث قلي ًال وب�شكل حتليلي
ً
يف كتابه احلوار وفن التفكري �سويا �سلوكيات رئي�سية تخلق
�أكرث قلي ًال وب�شكل ت�أملي �أكرث قلي ًال يف ماهية ما
هذا النوع من التفاعل مثل "اال�ستماع� ،أي دون مقاومة �أو
يحاولون فعله".
فر�ض ،واالحرتام� ،أي �إدراك �سالمة موقف ال�شخ�ص الآخر
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة من
وا�ستحالة فهمه فهم ًا كام ًال ،والإرجاء� ،أي �إرجاء االفرتا�ضات
قلب امليدان  -امل�صادر"
60
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واحلكم واليقني".
59

�إن التعلم الذي يت�أتى من هذا النوع من البيئات له عالقة وثيقة بخا�صية ال�شمولية التي متيز احلوار الذي يجمع
بني �أ�شخا�ص ال يتحدثون مع ًا يف العادة ورمبا يكونوا �ضالعني يف �صراع يف واقع الأمر .ويو�ضح املمار�سون بقولهم:
"من خالل احلوار ميكن �أن تتفاعل امل�صالح املتداخلة على نحو غري عدائي" .غري �أن طبيعة العملية توجههم
نحو التعلم؛ لأنها "ال تعنى بالنطق بالأحكام ،بل تعنى بالإ�ستماع من �أجل فهم �أعمق ووعي �أكرب بالق�ضايا حمل
61
النقا�ش" .ويتفق ممار�س �آخر مع هذا الر�أي فيقول" :احلوار طريقة جيدة لإجراء حتليل لل�صراع".
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وفوق ذلك ،وكما ي�شري رامون دوبون من م�ؤ�س�سة البلدان الأمريكية وم�ؤ�س�سة كيرتنغ ،ف�إن احلوار يخلق فر�صة
للتعلم من خالل الت�أمل الذاتي" ،حيث يبد�أ النا�س يف �إدراك �أن كل واحد منهم ال ميتلك �إال جزء ًا �صغري ًا من
احلقيقة" .وينوه �إىل �أن هذه اخلا�صية من خ�صائ�ص احلوار ميكن �أن ت�ؤدي  -على نطاق �أكرب � -إىل تطوير
62
"معرفة عامة" قادرة على �إحداث تغيري �إيجابي �أكرث ا�ستدامة.
الإن�سانية
يقول م�ؤلفو كتاب "احلوار من �أج��ل التنمية الدميقراطية" ال��ذي ن�شرته امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات" :من خالل احلوار يت�سنى لذكائنا الفطري الك�شف عن نف�سه ،وتتاح لإن�سانيتنا �إمكانية التعرف
على ذاتها" 63.ف�إن�سانية عمليات احلوار ،مثلها مثل التعلم ،ت�ساعد على متييزها عن �أنواع التفاعل الأخرى.
ولهذه اخلا�صية عالقة كبرية بكيفية �سلوك النا�س �إزاء بع�ضهم بع�ض ًا عندما ينخرطون بالكامل يف حوار .فهي
تتطلب تعاطف ًا� ،أي قدرة على و�ضع املرء نف�سه مو�ضع الآخرين" .عندما يبد�أ النا�س بذل جهد لفهم الآخر ،ف�إنهم
يغر�سون بذلك بذرة احلوار" 64،وهذا يتطلب �صدق ًا ،وذلك على النحو مبني يف املهارة احلوارية الرئي�سية الرابعة
65
عند بيل �أيزاك�س‘ :االف�صاح‘ �أي قول املرء احلقيقة حول �سلطته وماهيته احلقيقية وما يفكر فيه".
ويف �إحدى حلقات العمل ،حتدثت فرق املمار�سني عن �أف�ضل جتارب احلوار وو�ضعوا القائمة التالية بال�سلوكيات
امل�ساهمة 66،حيث قالوا �إن امل�شاركني يف احلوار ينبغي �أن:
•

يظهروا تعاطف ًا ،مبعنى �أن يفهموا موقف ال�شخ�ص الآخر ب�صدق بد ًال من الإتيان بردة فعل جتاهه
يظهروا انفتاح ًا للتعبري عن وجهات نظرهم مع احرتام قواعد احلوار

•

يحتفظوا بنربة تنم عن االحرتام حتى يف �أق�صى الظروف
يجروا حمادثات عن الأمور التي تهم فع ًال� ،أي ال�شيء احلقيقي

•

يتولوا امل�س�ؤولية ،فردي ًا وجماعي ًا ،عن امل�شكلة واحلل
يتحرروا عاطفي ًا ،مبعنى "اال�ستماع �إىل مربرات القلب التي يتجاهلها العقل غالب ًا"

•

ميتلكوا ال�شجاعة لالعرتاف باالختالفات بل والأكرث من ذلك االعرتاف بالأر�ضية امل�شرتكة

•

التغي.
يظهروا القدرة على رّ

•

•

•

وتعك�س هذه البنود فيما بينها تعريف احلوار الذي قدمه هال �سوندرز و�أوردناه على ل�سانه �سابق ًا بو�صفه "عملية
كاف ليتغريوا بفعل ما يتعلمون" 67.لكن القائمة التي
تفاعل حقيقي ين�صت خاللها الب�شر �إىل بع�ضهم بع�ض ًا بعمق ٍ
و�ضعها امل�شاركون مت�ضي �إىل ما هو �أبعد من ذلك يف الإ�شارة �إىل �أن التفاعل والتعلم ال يحدثان على م�ستوى عقلي
فح�سب بل ي�شتمالن ال�شخ�ص ككل .وب�صورة مماثلة ،ف�إنه عندما يع ّرف ديفيد بوهم وزم�لا�ؤه احل��وار ب�أنه
"التفكري �سوي ًا" ،ف�إنهم يحددون �أن مفهومهم لـ"الفكر" ال ي�شمل "منتجات عقلنا الواعي فح�سب بل �أي�ض ًا
م�شاعرنا وعواطفنا ونوايانا ورغباتنا" بالإ�ضافة �إىل "اال�ستجابات امل�شروطة واملنحازة بفعل فكر �سابق"� 68.إن
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هذه اجلوانب غري املرئية وغري املذكورة �إىل حد كبري من جوانب التفاعالت الب�شرية يف احلوار هي التي حترك
النا�س للتعلم والتغيري .وكما جاء على ل�سان ميناك�شي غوبيناث ،ن�صري ال�سالم وممار�س احلوار الرائد يف الهند:
"�إن اجلزء املنطوق من احلوار هو جمرد ر�أ�س اجلبل اجلليدي  ...و�إذا ركزنا �أكرث مما ينبغي على اجلزء
69
املنطوق ،ف�سوف يفوتنا جوهر احلوار".
وكما هو احلال مع التعلم ،ف�إن خلق بيئة تدعم هذا النوع من التفاعل الإن�ساين بني امل�شاركني هو جانب جوهري
من جوانب العمل احلواري .وي�شري كثري من املمار�سني �إىل هذه البيئة بو�صفها "حيز ًا �آمن ًا" ،وهم ي�ؤكدون ب�شدة
على بناء م�ستوى من الثقة يف العملية التي �ستجعلها ممكنة .ويعد ال�سعي
ل�شمول كافة القطاعات ،و�إدارة االختالفات يف القوة والو�ضع ل�ضمان
انظر فعاليات احلوار :خلق حيز
�إمكانية �سماع جميع الأ�صوات ،والرتكيز على الق�ضايا التي تهم امل�شاركني
�آمن ،الف�صل .2.4
فع ًال ،خطوات حا�سمة الأهمية نحو حتقيق ذلك؛ �إذ �أنها متهد ال�ساحة لنوع
املحادثات الذي يت�سم بالتعلم والإن�سانية والذي مي ّيز عملية احلوار.
منظور طويل املدى
ع ّرفنا يف الف�صل  1.2احللول امل�ستدامة للم�شكالت املعقدة بو�صفها �أحد التحديات حا�سمة الأهمية �أمام
احلوكمة الف ّعالة .و�إح��دى اخل�صائ�ص املم ِّيزة للحوار هي املنظور طويل
املدى الذي يتطلبه �إيجاد مثل هذه احللول امل�ستدامة .ويعرتف املمار�سون
انظر الر�ؤية ق�صرية املدى مقابل
الر�ؤية بعيدة املدى ،الف�صل .2.6
ب�أن خمتلف �أنواع الأزمات التي ت�صيب املجتمعات تتطلب غالب ًا عم ًال �سريع ًا،
وذلك لوقف العنف وجلب اال�ستقرار �إىل الو�ضع ال�سيا�سي وتخفيف املعاناة.
ولكن ثمة عن�صر ًا مت�أ�ص ًال يف طبيعة احلوار وهو تركيزه على �أمناط العالقات وال�سلوكيات الكامنة التي تن�ش�أ
منها الأزمات .والعمل على ذلك امل�ستوى هو ما يخلق �إمكانية �إحداث تغيري م�ستدام ،وهو ي�ستغرق وقت ًا .يقول
ال�سفري ال�سويدي راغرن �أنغيبيُ " :يعنى احلوار با�ستخدام الوقت بطريقة خمتلفة من حيث �إدراك عدم وجود
70
عالجات �سريعة� .إن الوقت مطلوب جلعل التغيري العميق ممكنا".
وقد �أعرب العاملون يف ميدان حل ال�صراعات من املنتمني �إىل جمتمع املمار�سني عن هذا املبد�أ بو�ضوح .فماري
�أندر�سون والرا �أول�سون ،يف تقريرهما حول نتائج م�شروع "ت�أ ُّمل ممار�سة ال�سالم" الذي ا�ستمر � 3سنوات ،تقدمان
احلكم الذي تو�صل �إليه م�شارك متمر�س يف احلوار وهو �أن "الإجراءات التدخلية التي تتم مرة واحدة ميئو�س
منها وعدمية الفائدة" .وت�شري �أندر�سون و�أول�سون �إىل �أن التزام ًا متعدد ال�سنوات �أمر �ضروري لتمكني امل�شاركني
يف احلوار "من نقل الت�أثريات ال�شخ�صية للحوار �إىل امل�ستوى االجتماعي ال�سيا�سي" 71.ويعر�ض هال �سوندرز
يف عملية �سالم عامة نهج ًا ي�سميه "احلوار امل�ستدام" وي�صف مبادرة حوار يف طاجيك�ستان بد�أت يف م�ستهل
الت�سعينيات وما زالت م�ستمرة .ويجادل �سوندرز ب�أنه ال �شيء �أقل من ذلك ميكنه �إحداث حتول يف ال�صراعات
العرقية والإثنية.
ويف جميع جماالت املمار�سة ،يعك�س الرتكيز على بناء القدرات على امل�ستوى املجتمعي منظور ًا طويل املدى.
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ويقول رام��ون دوب��ون�" :إننا نتحدث عن خلق ثقافة حوار
يغي عالقات القوة الأ�سا�سية .فعندما ين�شب
�أمثلة على �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على احلوار:
على نحو رّ
�صراع يف ال�سويد مث ً
ال ،يكون اخليار االفرتا�ضي هو احلوار •� .أ�صبح برنامج منظمة الدول الأمريكية/بروباز
ً
ً
كيانا م�ستقال با�سم م�ؤ�س�سة بروباز يف ،2003
على امل�ستويات كافة ،وه��ذا �شيء تطور ببطء يف البلدان
ليتحقق بذلك �أحد �أهم �أهداف امل�شروع الأويل
اال�سكندنافية يف القرن  ."20وهو ينوه �إىل �أن التحدي هو
وهو �إيجاد "قدرة على م�ساندة عمليات ال�سالم
72
كيفية امل�ضي يف بناء تلك القدرة يف مكان هي منعدمة فيه.
والدميقراطية (يف غواتيماال)".
•� .ساندت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ت�شكيل مركز احلكم الدميقراطي
يف بوركينا فا�سو وهو مركز م�ستقل ا�ستحدثته
جمموعة احلوار ملوا�صلة عملها يف تعزيز
الدميقراطية.
• .ويف رواندا �أن�ش�أت �إنرتبي�س و�شركا�ؤها
الروانديون يف بداية عملية احلوار م�ؤ�س�سة،
هي معهد البحوث واحلوار من �أجل ال�سالم،
ميكنها توجيه املبادرة و�ضمان ملكيتها الوطنية
و�إ�ضفاء م�صداقية عليها وتوفري ا�ستدامة على
املدى الطويل.

ويتعامل ممار�سو احلوار مع ذلك التحدي بطرق متنوعة.
ويف عام  1996مث ًال �أطلقت منظمة الدول الأمريكية "برنامج
ثقافة احل��وار :تنمية امل��وارد من �أج��ل بناء ال�سالم" ،وهو
م�شروع �سعى �إىل بناء ثقافة ح��وار يف غواتيماال ،بتي�سري
احل��وارات وبتوفر تدريب على احل��وار للأفراد يف ت�شكيلة
وا�سعة من املنظمات ال�شريكة 73.وثمة نهج �آخ��ر هو الذي
اتبعته امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ومنظمة
�إنرتبي�س وقد طورت كلتاهما ممار�سة تكوين جمموعة عمل
من �أ�صحاب عالقة متنوعني لتحليل الق�ضايا وطرق التعامل
معها .ويجري من خالل ذلك ت�شكيل �شبكة من الأفراد قادرة على حتديد �أجندة م�شرتكة وطرح م�سوغات مقنعة
للتغيري .وي�صبح ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف �أغلب الأحوال قادة ميكنهم موا�صلة العمل والدعوة من �أجل التغيري بعد
انتهاء عملية احلوار .وتعترب امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هذا اجلانب من برناجمها �أحد �سبل
اال�ستدامة 74.وتتك�شف مثل هذه ال ُّنهج على مدى �سنوات غالب ًا .لكن هذا الإطار الزمني مقبول بل و�ضروري �إذا
نظرنا �إىل النهج  -والكالم على ل�سان ماتيا�س �ستيفل ،املدير التنفيذي ال�سابق ملنظمة �إنرتبي�س  -ب�صفتها "عملية
75
طويلة املدى لتمكني املجتمع ولي�س كعملية ق�صرية املدى ملجرد اال�ستجابة مل�شكلة �آنية قد برزت".
كما يعرب املمار�سون عن مبد�أ املنظور طويل املدى بطرق �أخرى �أي�ض ًا .فنهج برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
التعامل مع حتول ال�صراع ي�ؤكد على حلقات العمل لبناء "مهارات وقدرات" احلوار والتفاو�ض ال تنظيم حوارات
�أو مفاو�ضات حول "�صراع اليوم" 76.وكان الربنامج اخلا�ص لتعميق احلوار وت�سوية النزاعات ال�سابق التابع
ملنظمة الدول الأمريكية ي�ؤكد على �أهمية اتخاذ خطوات نحو �إ�ضفاء ال�صفة امل�ؤ�س�سية على احلوار وامل�شاركة يف
عدد من بلدان �أمريكا الالتينية .وهم ي�شريون �إىل قوانني تتطلب عمليات ت�شاركية يف معاجلة �أنواع معينة من
الق�ضايا العامة وا�ستحداث وظائف ر�سمية مثل حكم �أو �أمني عام لديوان املظامل لت�شجيع احلوار وتي�سريه عندما
77
ي�سري احلوار وامل�شاركني فيه.
ين�شب �صراع ،واال�ستثمار يف بناء املهارات ملُ ِّ

نهج احلوار
يو�سع مفهوم نهج احلوار وثاقة �صلة املبادئ الإر�شادية ،من ت�سجيل اخل�صائ�ص
الأ�سا�سية للعمليات احلوارية �إىل و�صف مدونة قواعد �سلوك ملمار�سي احلوار
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انظر اجلدول  ،2.1.1نهج احلوار،
الف�صل .2.1

وجودة التفاعل التي ميكن �أن تكون ف ّعالة يف �إحداث تغيري �إيجابي يف �أو�ضاع عدّة ،لي�س فقط تلك امل�سماة ر�سمي ًا
حوارات.

نهج احلوار كمدونة لقواعد ال�سلوك
من زاوية ،ي�ستنبط مفهوم نهج احلوار بب�ساطة املبادئ احلاكمة ب�ش�أن كيفية امل�ضي قدم ًا يف عمل ت�شجيع عمليات
احلوار �أو تنظيمها �أو تي�سريها .وعند ت�شجيع عملية �شاملة ومتكينية ،مث ًال ،يجب �أن يظهر املمار�سون االحرتام
نف�سه جتاه الأ�شخا�ص الآخرين واالنفتاح نف�سه على خمتلف وجهات النظر والتعاطف نف�سه .وعملية خلق
الثقة الالزمة لدخول النا�س يف حوار مع خ�صومهم �أو
للمزيد من االطالع
حتى مع من يختلفون معهم جم��رد االخ�ت�لاف تتطلب
املفاهيم وثيقة االرتباط بنهج احلوار هي:
�صياغة جون بول ليديراك لـ"القدرة التو�سطية" يف
�أي�ض ًا �شفافية .وه��ذا مهم لكل م��ن ناحية التحدث
"بناء القدرة التو�سطية يف ال�صراع عميق اجلذور" ،ب�صدق ومن ناحية حتا�شي التكتّم �أو مظاهره يف �أفعال
منتدى فلت�شر لل�ش�ؤون العاملية �( 26/1شتاء/ربيع
املرء و�أحاديثه .وين�صح م�ؤلفو احلالة اخلا�صة مببادرة
 ،)2002ال�صفحات 101-91؛
�إنرتبي�س يف رواندا قائلني" :من البداية يجب التو�ضيح
ت�أييد لويز داميوند فكرة "�أربعة مبادئ �سالم" ميكن
تطبيقها يف الأ�سرة والعمل واملجتمع والعامل ،يف كتاب
�أن النية ه��ي �إج ��راء عملية �شاملة لكافة القطاعات
ال�سالم 108 :طرق ب�سيطة ل�صنع عامل �أكرث �سلم ًا،
و�شفافة حق ًا وحقيقة" .وعندما واج��ه فريق �إنرتبي�س
الطبعة الثالثة (بري�ستول ،فريمونت� :شركة ال�سالم،
توج�س ًا من جانب احلكومة الرواندية من اجتماعه مع
 ،)2003متاح على العنوان الإلكرتوين التايل:
<http://www.thepeacecompany.
املعار�ضة ال�سيا�سية ،عالج الفريق تلك ال�شواغل ب�أن
com>.
�أط�ل�ع�ه��ا "بانفتاح و�شفافية" ع�ل��ى م��ا ن��وق����ش خ�لال
78
االجتماع.
تق�ص هو عن�صر �آخر مهم من عنا�صر نهج احلوار .وي�شتمل كون املرء يف
�إن تفعيل مبد�أ التعلم بتبني موقف ٍّ
ً
تق�ص على طرحه �أ�سئلة لي�س ملجرد حتقيق �أهدافه بل للو�صول �إىل فهم �أي�ضا .وي�شري املمار�سون �إىل �أن
مزاج ٍّ
ً
تق�صّ ي ًا كهذا لي�س مفيدا لكنه يخدم غر�ض املرء على م�ستوى �أعلى .وجتادل غوبيناث بقولها" :يجب �أن نتعامل
[مع احلوار] لي�س ك�أداة بل كعملية كينونة .بعبارة �أخرى ،ال ميكنك �أن تهبط مبظلة على م�شكلة وتقول :ح�سن ًا،
�إين داخل يف حوار؛ لأنني �س�أتوقع الناجت (�س) جراء هذا احلوار .ف�أنت �ستدخل هذا احلوار كعملية دائمة التغري
ومفتوحة وط ّيعة ومرنة ... .ولن تعزز هذه امل�سرية قدرتك على ت�صور م�ستقبل جديد �إال �إذا كنت قادر ًا على �أن
ً 79
تكون �شفاف ًا ومنفتحا".

�أخذ نهج احلوار خارج نطاق عمليات احلوار
ميكن �أن تكون التفاعالت التي ال تع ّد ر�سمي ًا عمليات حوار حوارية بدرجة �أو ب�أخرى .فعمليات التفاو�ض والو�ساطة
واملداولة واتخاذ القرار ،على �سبيل املثال ،ميكن �أن تكون قائمة بدرجة �أكرب على احلوار بقدر ما تخلق بيئات
ميكن �أن ي�شعر فيها امل�شاركون الذين ميثلون وجهات نظر متنوعة باال�شتمال والتمكني و"الأمان" الكايف ليكونوا
�شفافني يف توا�صلهم ومنفتحني على فهم ما يقوله الآخرون وقادرين على اتخاذ منظور طويل املدى جتاه الق�ضايا
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املطروحة عليهم .ويوفر مفهوم نهج احلوار بب�ساطة لغة لو�صف �سمة التفاعل املعينة هذه مما يت�سنى معه التعرف
على الدور الذي ميكن �أن يلعبه هذا النهج وتبنيه عن ق�صد� ،سواء �أكان ال�سياق عملية حوار ر�سمية �أم ال.
ويدرك املمار�سون بطرحهم مفهوم احلوار كفل�سفة �أن تنظيم عملية حوار لي�س اال�ستجابة املثلى يف كل موقف،
لكن يف جميع الأح��وال ،يقدم نهج احل��وار بدي ًال ال�ستخدام القوة� ،سواء قوة ال�سالح �أو القوة ال�سيا�سية �أو
االقت�صادية �أو جمرد قوة الطرح ،وهو بديل يعتقد املمار�سون
�أنه �أكرث فعالية .فهم ال ي�شجعون ا�ستخدام احلوار �أو نهج
يوفر مفهوم نهج احلوار بب�ساطة لغة لو�صف �سمة
احلوار فقط لأنهم يريدون �أن يكونوا لطفاء مع النا�س �أو
التفاعل املعينة هذه مما يت�سنى معه التعرف على
الدور الذي ميكن �أن يلعبه هذا النهج وتبنيه عن
يقيموا عالقات �صداقة ،بل هم ،كما ي�صف الف�صل ،1.4
ال.
ق�صد� ،سواء �أكان ال�سياق عملية حوار ر�سمية �أم
يعتقدون �أنها الطريقة املثلى  -واحلقيقة �أنها الطريقة
الوحيدة  -لإح��داث نوع التغيري املطلوب لإح��راز تقدم يف
مواجهة التحديات املجتمعية املعنيون بالت�صدي لها �أ�شد االعتناء.
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الف�صل  :1.4كيف ي�ساهم احلوار يف التغيري

�إن ممار�سي احلوار هم �أ�شخا�ص ي�سعون �إىل التغيري .وهذا التغيري الذي ي�سعون �إليه ،كما يبني الف�صل ،1.2
رمبا يتمثل يف زيادة القدرات املجتمعية على التعاون� ،أو حل �سلمي لل�صراعات� ،أو حكم ذاتي دميقراطي� ،أو رمبا
يت�صورون بد ًال من ذلك التغيري بو�صفه �إحراز تقدم يف مكافحة العالت االجتماعية مثل الفقر �أو التفاوت �أو
اجلرمية �أو املر�ض� ،أو رمبا ي�ؤطرونه ب�شكل وا�سع كتنمية اقت�صادية �أو تنمية ب�شرية .ويتناول هذا الف�صل ال�س�ؤال
التايل :ملاذا يعتقد ممار�سو احلوار �أن احلوارات (مبعنى العمليات الت�شاركية ذات اخل�صائ�ص املم ِّيزة املبينة يف
الف�صل  1.3كمبادئ حاكمة) تعترب فعالة يف �إحداث تلك الأنواع من التغيري.

م�ستويات التغيري
وكما ن ّوه ب�سام نا�صر عن معاهدة ال�سالم امل�صرية الإ�سرائيلية ل�سنة  ،1979ف�إن املعاهدة الر�سمية �أنهت ال�صراع
امل�سلح ،وهو تغيري ملمو�س ذو داللة كبرية .ولكن حتقيق �سالم دائم  -كما ي�ؤكد نا�صر � -سوف يتطلب تغيري ًا
يتجاوز االتفاق الر�سمي بني احلكومتني ليم�س قلوب امل�صريني والإ�سرائيليني وعقولهم .وب�صورة مماثلة ،ي�شري
غريت فان فليت ،مق ّيم امل�شروعات بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،يف معر�ض تف ّكره يف نوع النهج
حمتمل الفعالية يف عمل بناء الدميقراطية املعقد� ،إىل �ضرورة كونه نهج ًا قادر ًا على "تعزيز عمليات التغيري
املعقدة يف املواقف والقيم ومزاجات التفاعل 80."...تلقي كلتا املالحظتني ال�ضوء على منطلق �أ�سا�سي للعمل
ال�شخ�صي امللمو�س والأعمقَ �ضروري �إذا �أردن��ا ت�أثري ًا م�ستدام ًا على �أنواع
احل��واري وهو �أن م�ستوى التغي ِري
ِّ
التحديات املجتمعية املعقدة التي يهتم بها ممار�سو احلوار.
ي�ستخدم �أنا�س كثريون �صورة جبل جليدي للتعبري عن فكرة �أن اخل�صائ�ص املرئية لكيان �أو ظاهرة ما ،كثريا
الكلي و�أنه من املهم �أن يكون املرء على وعي باجلوانب التي ال
ما تكون جمرد جزء �صغري من حجمه �أو حجمها ّ
ميكننا ر�ؤيتها بي�سر .ونحن ن�ستخدم منوذج اجلبل اجلليدي للتغيري هذا الذي �أعدته كاترين كاوفر و�أوتو �شارمر
لت�أكيد مقولة �إن التغيريات املرئية وغري املرئية مت�صلة وغالب ًا ما يعتمد بع�ضها على بع�ض 81.فالتحوالت يف
امل�شاعر والإدراكات احل�سية تهيئ النا�س لإمكانية التغيري على امل�ستوى الأ�شد عمق ًا.
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ال�شكل  :1.4.1منوذج اجلبل اجلليدي :م�ستويات التغيري
�إجراءات عمل من�سقة

م�ستوى ر�ؤية عالٍ

اتفاقات
�سلوك جديد

خط املاء

�شبكات اجتماعية وعالقات جديدة

تغيري امل�شاعر والت�صورات

تغيري النماذج
العقلية

م�ستوى ر�ؤية منخف�ض

امل�صدر :ا�ستناد ًا �إىل منوذج كاترين كاوفر ،بت�صرف من �أوتو �شارمر" ،االنتظام حول معرفة مل تتج�سد بعد" ،يف جي .يف .كروغ ،و�آي .نوناكا،
وتي .ني�شيغو�شي ،حمررين ،خلق املعرفة :م�صدر جديد للقيمة(نيويورك :ماكميالن ،)1999 ،ال�صفحات .60-36

بع�ض من �أقوى الأمثلة على هذه التحوالت ت�أتينا من حوارات بني �أطراف يف �صراعات م�سلحة .فعلى �سبيل املثال،
و�صفت ميناك�شي غوبيناث هذه التجربة امل�ستمدة من عملها يف منطقة ك�شمري املتنازع عليها:

كنت مع جماعة ت�سمى  ...منظمة املر�أة يف ميدان الأمن و�إدارة ال�صراعات وال�سالم .توافقنا على �ضرورة
النظر يف ك�سر حاجز ال�صمت املحيط بال�صراع يف ك�شمري .كانت هذه جماعات من الن�سوة اللواتي يلمن
بع�ضهن البع�ض دائما ويلمن جمتمعات بع�ضهن بع�ض ًا على امل�أزق الذي يعانينه .فعلى �سبيل املثال ،كانت
امل�سلمات يف الوادي يلمن املجتمع الهندو�سي على ما حدث لهن� .أما الهندو�سيات الالئي فررن من الوادي
فكنّ يلمن امل�سلمني على �إخراجهن من بيوتهن وعلى التطهري العرقي �إلخ.
لكن عندما حدث لقاء بينهن يف مكان �آمن بعيد ًا عن بيئتهن املبا�شرة ،وبد�أن ي�سمعن ق�ص�ص الأخريات
و�آالمهن� ،أدركن �أن �آالمهن ال تلغي �آالم الآخرين .بعبارة �أخرى ،كان كل طرف منهما يعاي�ش م�ستوى معين ًا
من احلرمان ...
�آنذاك ويف تلك اللحظة حدث �شيء حيث وجدت الن�ساء الالئي كن ي�ستمعن لق�ص�ص بع�ضهن بع�ض ًا  ...وقد
تغريت لغة �أج�سادهن بالكلية واغرورقت �أعني بع�ضهن بالدموع عندما ا�ستمعن �إىل من كنّ عدواتهن �سابق ًا.
وقد وجدن �أن هناك قا�سما م�شرتك ًا يف التجربة الإن�سانية .يف ر�أيي �أن ذلك كان منعطف ًا �شديد الت�أثري ...
ولأنهن مل يكنّ �أبد ًا معتادات على التوا�صل ب�صري ًا مع بع�ضهن بع�ض ًا ،فقد بد�أن يعرتفن بوجود �إحداهن
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الأخرى .وهكذا ر�أيت عملية �إلقاء اللوم على الآخر التي كانت قد تُرجمت �إىل لغة ج�سد وقد بد�أت يف
الذوبان ،ونوع اللغة املتحفظة التي كان يجري ا�ستخدامها وقد بد�أت تتال�شي .لن �أقول �إنهن تعانقن وتبادلن
82
القبالت ،لكن �أقول �إن جدران النفور تهاوت.
وتعطينا لويز داميوند ،امل�ؤ�س�س امل�شارك ملعهد الدبلوما�سية
متعددة امل�سارات والتابعة �أي�ض ًا ل�شركة ال�سالم ،مثا ًال �آخر
من �إح��دى ح��االت ال�صراع ،وهو ح��وار قامت بتي�سريه يف
83
البو�سنة يف عام  1996فور توقيع اتفاقات دايتون لل�سالم.
ا�شتملت جماعة احل��وار على جندي �صربي �شاب وام��ر�أة
بو�سنية م�سلمة �أكرب �سن ًا "من نوع يج�سد الأمومة والأنوثة،
كانت تعاين وتت�أمل وتقول :ماذا فعلتم بالرجال الذين كانوا
يف حياتي؟"� .أ�صر ال�شاب �أنه مل يحارب �إال لأنه ا�ضطر �إىل
ذلك ،لكن امل��ر�أة ظلت �شديدة الغ�ضب والعداء نحوه على
مدى �أي��ام حلقة عمل احل��وار .لكن يف مرحلة ما ،ان�سحب
اجلندي من املجموعة ثم عاد وقد كتب ق�صيدة حول �آالمه
ومعاناة احل��رب غري ال�ضرورية .قالت داميوند�" :أذابت
الق�صيدة قلب املر�أة" ،و�صار االثنان �صديقني مقربني .و�صفت داميوند كيف جتاوز هذا التحول تغيري امل�شاعر
التي عاي�شها هذان ال�شخ�صان لإحداث تغيري داخل املجموعة يف الطريقة التي كان ينظر النا�س بها �إىل ال�صراع.
للمزيد من االطالع
بيرت �إم� .سينغ و�آخرون ،الكتاب امليداين
للفرع اخلام�س (The Fifth Discipline
 ،)Fieldbookالطبعة الثانية (نيويورك:
دوبلداي)2006 ،؛
و ْل َيم �أيزاك�س ،احلوار :فن التفكري �سوي ًا
(نيويورك :دوبلداي)1999 ،
للتعرف على منظور �آخر مل�شروعات مل�شاريع
ال�سيناريو املدين التي يحللها كاوفر ،انظر �آدم
كاهان ،حل امل�شكالت ال�صعبة:
طريقة مفتوحة للتحدث واال�ستماع وخلق واقع
جديد (�سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا :برييت-
كويهلر.)2004 ،

عدنا �إىل البو�سنة بعد � 3أ�شهر ثم عدنا جمدد ًا بعدها ب�ست �أ�شهر و�س�ألنا من �شاركوا يف حلقة العمل" :ما
�أبرز �شيء بالن�سبة لكم وما الذي تذكرونه؟" ،فقال  95يف املائة منهم �إنهم لن ين�سوا �أبد ًا ك ًال من املر�أة
والرجل وبيان امل�صاحلة التي جرت بينهما .كان الأمر �شخ�صي ًا بالن�سبة لالثنني ،لكن بالن�سبة لكل من
�سواهما يف القاعة وعلى م�ستوى �أكرب ،كان الأمر برمته يرمز �إىل النموذج الأ�صلي للجندي الذي مل يرد
حق ًا قتل النا�س والأم التي عانت وكالهما من �ضحايا احلرب.
وما ت�شري �إليه داميوند يف هذا املثال هو حتول يف "النماذج العقلية"� ،أي االفرتا�ضات الكامنة التي ت�شكل الطريقة
التي يعاي�ش بها النا�س العامل من حولهم ويف�سرونه بها .ويف هاتني الق�صتني من ق�ص�ص ال�صراع ميكن و�صف
التحول ب�أنه االنتقال من كراهية املرء لإعدائه ولومهم �إىل ر�ؤية احلرب ذاتها بو�صفها العد ّو ولها �ضحايا على
كل جانب .ثمة مثال خمتلف نوع ًا ما ي�أتينا من و�صف فيليب توما�س لتجربة يف عمل حواري يف ال�سلفادور .فبعد
اختتام عملية حوار بب�ضعة �أ�شهر ،ر�أى �أحد امل�شاركني على �شا�شة التلفاز �أفراد �شرطة ي�ضربون ع�ضو ًا نقابي ًا كان
قد �شارك �أي�ض ًا يف احلوار ،فات�صل فور ًا ب�أحد الأ�صدقاء ليقول له "هذا خط�أ" .ويف وقت الحق ت�أمل ما جعله
تغي
ي�شعر بالغ�ضب من ذلك املوقف والذي مل يكن يختلف عن م�شاهد ر�آها من قبل ،فالحظ �أن ت�أثره يرجع �إىل رّ
�إدراكه احل�سي ملا يعترب �سلوك ًا مقبو ًال يف بلد دميقراطي �أكرث مما يرجع �إىل �صلته ال�شخ�صية بزعيم النقابة.
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وتو�ضح كاترين كاوفر يف حتليل لثالثة م�شاريع ل�سيناريو مدين ،وهي م�شروع مونت فلور يف جنوب �أفريقيا
( )1992-1991وم�صري كولومبيا ( )2000-1997ور�ؤي��ة غواتيماال ( ،)2000-1998جمموعة متنوعة من
التحوالت يف النموذج العقلي.
فقد عاي�ش م�شارك يف م�شروع م�صري كولومبيا "على م�ستوى �شخ�صي � ...أجمل �شيء مت احل�صول عليه
عليه  ...فهم ومناق�شة جميع املو�ضوعات دون �إغ�ضاب �أي �شخ�ص ودون �أن يقتل بع�ضهم بع�ض ًا".
وهناك امر�أة جنوب �أفريقية �سوداء كانت �إبان التفرقة العن�صرية "تعي�ش لغدها فقط" بد�أت تطبيق
مفهوم ال�سيناريو يف حياتها وت�أ ُّمل كيفية "�أفعايل اليوم � ...سي�ساعدين على حتقيق �أحالمي للم�ستقبل
ومل�ستقبل �أوالدي" .وهناك رجل من غواتيماال راجع نظرته لتاريخ بلده ا�ستجابة للو�صف املوثق بدقة
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الذي �أعده م�ؤرخ حمرتف وهو �أحد اخلرباء الذين قدموا مدخالتهم يف حوارات ر�ؤية غواتيماال.
ونتيجة لهذه الأنواع من التغيريات ،ينظر النا�س �إىل
لقد �صار النا�س يدركون على نحو متزايد �أن
ال��ع��امل بعد�سات خمتلفة وميكن �أن يكون للمنظور
اخلطوات امللمو�سة نحو التغيري ،كاملعاهدات
اجلديد ت�أثريات كبرية على عالقاتهم بالآخرين وعلى
واالتفاقيات الأخرى والإ�صالحات الد�ستورية
ومبادرات ال�سيا�سات والت�شريعات� ،ضرورية
�سلوكياتهم وعلى �أثرهم يف العامل فردي ًا وجماعي ًا.
و�إن كانت غري كافية يف �أغلب الأحوال للت�صدي
وتتمكن كاوفر من توثيق هذه الآثارمن خالل "تواريخ
للتحديات التي تواجهها املجتمعات؛ ولكي ت�ستقر
التعلم" اخلا�صة مب�شروعات ال�سيناريو امل��دين التي
دعائم هذه املبادرات يجب �أن تكون متجذرة يف
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تغيري �أعمق على امل�ستوى ال�شخ�صي ،وهاهنا للحوار
يعتمد عليها حتليلها .ففي جنوب �أفريقيا على �سبيل
دور خا�ص يلعبه.
املثال ،التقى ائتالف من امل�شاركني يف احلوار بينهم
رج��ل �أعمال �أبي�ض حمافظ وزعماء راديكاليون يف
حزب ني�سلون مانديال امل�ؤمتر الوطني الأفريقي لت�شجيع ر�ؤية برزت من عملية ال�سيناريو ،وهي ر�ؤية
للدميقراطية ال�شاملة للجميع ولتنمية اقت�صادية بطيئة ولكن م�ضطردة من �ش�أنها �أن تفيد اجلميع.
وباملثل يف كولومبيا وغواتيماال� ،أقام امل�شاركون عالقات دائمة ،حيث اعتربوا �أنف�سهم مبثابة �شبكة
مرتابطة ووحدوا جهودهم يف م�شروعات لالرتقاء بالأهداف امل�شرتكة التي برزت من �أن�شطة بناء
ال�سيناريوهات .ويف كولومبيا ،التقت جمموعة من رجال الأعمال لت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة با�سم �أفكار من
�أجل ال�سالم .ويف غواتيماال ،تعاونت جمموعات متنوعة من امل�شاركني يف ر�ؤية غواتيماال على الإ�صالح
الد�ستوري و�إ�صالح اجلامعة الوطنية و�إن�شاء معهد بحثي ر�سالته حماربة الفقر.
ويقدم امللحق الأول بهذا الدليل �أمثلة �أخرى كثرية على نتائج احلوار تغطي الطيف ب�أكمله من غري
امللمو�س �إىل امللمو�س ومن غري املرئي �إىل املرئي ،وتنقل يف جمموعها م�شهد ًا ي�ؤكد ر�سالة �صورة اجلبل
اجلليدي ،وهي �أن هذه امل�ستويات املختلفة من التغيري عادة ما تكون مت�شابكة ويعتمد بع�ضها على
بع�ض ،فال �أحد يريد عملية حوار ال تعنى �إال بالتحول ال�شخ�صي ودون حم�صالت ملمو�سة .لكن النا�س
�صاروا يدركون على نحو متزايد �أن اخلطوات امللمو�سة نحو التغيري ،كاملعاهدات واالتفاقيات الأخرى
والإ�صالحات الد�ستورية ومبادرات ال�سيا�سات والت�شريعات �ضرورية ،و�أن كانت غري كافية يف �أغلب
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الأحوال للت�صدي للتحديات التي تواجهها املجتمعات؛ ولكي ت�ستقر دعائم هذه املبادرات يجب �أن تكون
متجذرة يف تغيري �أعمق على امل�ستوى ال�شخ�صي ،حيث للحوار هنا دور خا�ص يلعبه.

كيف يعمل احلوار؟
ت�شتمل ديناميكية التغيري اجلوهرية يف عمليات احلوار على اكت�ساب النا�س منظور ًا ما لأفكارهم وعملياتهم
الفكرية وللطريقة التي ت�شكل بها تلك العمليات الفكرية �إدراكاتهم احل�سية للواقع .وكما يو�ضح ديفيد بوم،
ودونالد فاكتور ،وبيرت غاريت ،ف�إن النا�س يف معظم الأحيان ال يكون لديهم ذلك املنظور� ،إذ �إننا نفكر فح�سب
دون �أن نعي القوى التي ت�ؤثر على تفكرينا كالذاكرة واالعتقاد والثقافة:

ميكن �أن نكون على وعي ب�أفعالنا اجل�سدية �أثناء حدوثها
لكننا نفتقر عموم ًا �إىل هذا النوع من املهارة يف جمال
ت�شتمل ديناميكية التغيري اجلوهرية يف
الفكر .فنحن على �سبيل املثال ال نالحظ �أن موقفنا جتاه
عمليات احلوار على اكت�ساب النا�س منظور ً
ا
�شخ�ص رمبا يت�أثر ب�شدة بطريقة تفكرينا و�شعورنا حيال
ما لأفكارهم وعملياتهم الفكرية وللطريقة
�شخ�ص �آخر قد ي�شرتك معه يف جوانب معينة من �سلوكه �أو
التي ت�شكل بها تلك العمليات الفكرية
حتى مظهره ،فنفرت�ض بد ًال من ذلك �أن موقفنا نحو هذا
�إدراكاتهم احل�سية للواقع.
ال�شخ�ص ين�ش�أ عن ت�صرفاته الفعلية مبا�شرة .م�شكلة الفكر
هي �أن نوع االهتمام املطلوب ملالحظة هذا التنافر نادر ًا ما
يبدو متاح ًا عندما نكون يف �أ�شد احلاجة �إليه  ...و ُيعنى احلوار ب�إتاحة ح ّيز ميكن فيه �إعارة مثل
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هذا االهتمام .
يف ذلك احليز ينبع الباعث ملالحظة كيف تعمل عمليات فكر املرء من جراء املدخالت التي يتلقاها
امل�شاركون من بع�ضهم بع�ض ًا .تقول جمموعة بوم" :كل م�ستمع قادر على �أن يعك�س لكل متحدث ولبقية
املجموعة ر�ؤية لبع�ض االفرتا�ضات وامل�ضامني غري املنطوقة ملا يجري التعبري عنه بالإ�ضافة �إىل ما
يجري حتا�شيه" .وي�أتي هذا الوعي غالب ًا �إىل امل�ستمع يف عملية �سماع ق�صة �شخ�ص �آخر .وي�صف هال
�سوندرز هذه الظاهرة كما يلي:

من خالل احلوار ميكن �أن تبد�أ كل جمموعة يف التعرف على م�شاعر املجموعة الأخرى
و�إدراكاتها احل�سية ،وتلني �صالبة ما عند �أفرادها من �صور .كل جمموعة ت�صبح �أقدر على
اال�ستماع .ويف كثري من الأحوال ،ميكن �أن تلعب رواية الق�ص�ص ال�شخ�صية دور ًا حيوي ًا يف
اجتذاب النا�س لإعارة انتباه �إىل حقائق كانوا �سيتجاهلونها بغري ذلك .وفيما يعدل امل�شاركون
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�صورهم للواقع ،ميكن �أن يبد�أوا ر�ؤية ال�سلوكيات ال�سابقة بو�صفها ت�ؤتي �آثارا عك�سية.
وتكمن الأهمية العملية للمبادئ احلاكمة املبينة يف الف�صل  1.3يف الدور الذي تلعبه يف خلق ذلك
"احليز الذي ميكن فيه �إعارة مثل هذا االنتباه" .و�شمول اجلميع �أمر �أ�سا�سي؛ فهو ي�أتي �إىل احل ّيز
مبجموعة متنوعة من وجهات النظر املطلوبة لتحدي �أمناط الفكر االعتيادية لدى امل�شاركني .وقد كتب
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بوم وزمال�ؤه يقولون" :يتيح احلوار ،كنموذج م�صغر للثقافة الأكرب
حجم ًا ،الك�شف عن طيف وا�سع من العالقات املمكنة� ،إذْ �أنه قادر
على �إبداء �أثر املجتمع على الفرد و�أثر الفرد على املجتمع ،كما ميكنه
�إظهار كيف يتم امتالك القوة �أو كيف يتم التخلي عنها ومدى تغلغل
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قواعد النظام غري امللحوظة عموماً التي ت�ؤلف ثقافتنا".

انظر فعاليات احلوار :خلق حيز
�آمن ،الف�صل .2.4

ولكن البيئة يجب �أن تكون منا�سبة للأ�شخا�ص لبذل اجلهد واملخاطرة بتمحي�ص عملياتهم الفكرية .فهم
يحتاجون لل�شعور ب�أنهم يجرون حمادثات ذات �أهمية ،ولي�ست جمرد �أحاديث �سطحية �أو "للتباهي" �أو لتحقيق
�أغرا�ض طرف واحد فقط .كما يحتاج النا�س �أي�ض ًا �إىل ت�شجيع وم�ساندة لتطوير �أو ا�ستغالل قدراتهم على �إبداء
الر�أي واال�ستماع واالحرتام والتوقف ،وعلى خلق حيز �آمن ميكنهم فيه �أن ينفتحوا للتعلم و�أن ال يجدوا حرج ًا يف
الظهور كب�شر كاملني ،مبا يف ذلك ال�شعور .و�أخري ًا ف�إنهم يحتاجون �إىل وقت كاف كي تتك�شف عملية التغيري
طبيعي ًا ب�سرعتها اخلا�صة وعلى الأخ�ص كي يتغلب امل�شاركون على مقاومتهم الطبيعية للتغيري .ويحذر �أع�ضاء
جمموعة بوم من �أن التغيري املن�شود ال ميكن فر�ضه �أو تقريره �سلف ًا .ويقولون" :مع ذلك حتدث التغيريات لأن
الفكر امللحوظ يت�صرف بطريقة تختلف عن الفكر غري امللحوظ" .ويو�ضح هال �سوندرز �إن بع�ض ًا من �أهم
التغيريات حتدث غالب ًا يف الوقت املتخلل بني جل�سات احلوار
"التغيريات حتدث [يف عمليات احلوار] لأن
عندما يكون لدى النا�س وقت لالندماج والعمل بوجهات
الفكر امللحوظ ي�سلك �سلوك ًا خمتلف ًا عن الفكر غري
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النظر اجلديدة التي اكت�سبوها �أثناء العملية.
امللحوظ".

اللحظة احلوارية
يعب املمار�سون عن تف�سرياتهم لكيفية حدوث التغيري يف عمليات احلوار كق�ص�ص لأحداث اخرتاقية
كثري ًا ما رَّ
بارزة حتول اجلماعات نحو فهم �أو�سع ،وهذه هي "اللحظات احلوارية" .فذوبان قلب امل��ر�أة البو�سنية بفعل
ق�صيدة اجلندي ال�صربي ال�شاب كانت واحدة من هذه اللحظات .ويف حوارات الن�ساء الك�شمرييات التي و�صفتها
ميناك�شي غوبيناث ،حدثت اللحظة مع ذرف الدموع على ق�ص�ص احلرمان واملعاناة التي روتها الن�ساء على جانب
العدو.
تو�ضح حالة منظمة الدول الأمريكية اخلا�صة بحوار �سان ماتيو �إك�ستاتان يف غواتيماال املق َّدمة يف الف�صل 3.2
مثل هذه اللحظة وناجتها:

يف �إحدى اللحظات احلا�سمة يف املباحثات متكن الطرفان من تبادل ما مر به كل منهما من �آالم ومعاناة
جراء احلرب الأهلية التي ا�ستمرت  36عام ًا يف غواتيماال ،وحتدثا عن �آثار ال�صراع ال�ضارة على حياتهم
وجمتمعاتهم املحلية ،وعلى م�ستوى البلديات ككل .وقد ك�شفت تلك ال�صراحة عن م�شاعر العديد من
الأ�شخا�ص وت�صرفاتهم �أثناء ال�صراع واحلرب الأهلية ،ولكن هذا التبادل للتجارب مل يت�سبب يف جمود
العملية �أو توقفها ،بل على العك�س ،فقد �أفرزت امل�شاركة يف هذه البيئة املنفتحة اتفاقية التعاي�ش ،حيث �أدرك
كال الطرفني ما �أحلقته احلرب من معاناة على اجلانبني و�أقروا بذلك.
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يف �أغلب الأحيان يكون ما يتناوله املمار�سون بالو�صف هو فرد واحد اندفع يف حلظة حوارية بتجاوز حمادثة مهذبة
ليتحدث ب�صدق جمازف ًا بتعر�ضه للخطر ،عاطفيا �أو بطرح قيم ت�ستنه�ض �إن�سانيتنا امل�شرتكة .وقد ا�ستح�ضرت
�سي�سيل مولينييه ،املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،فع ًال كهذا من ِقبل م�شارك يف حوار موريتانيا
حول الأهداف الإمنائية للألفية املق َّدم يف الف�صل  .3.4كان ممثل �إحدى منظمات حقوق الإن�سان التي مل يكن
قد مت الإعرتاف بها بعد ككيان قانوين ،م�شاركا يف دائرة حوار مع عدد من كبار امل�س�ؤولني للمرة الأوىل التي يكون
فيها مبثل هذا الإطار� .أعادت مولينييه املوقف �إىل الأذهان قائل ًة :حتدث الرجل ب�أ�سلوب معتدل فقال "�إنه مل
يكن يدافع عن الرقيق الأ�سود فح�سب ،بل عن جميع البائ�سني الذين ال حول لهم وال قوة .كان يتطلع �إىل �أ�صحاب
ال�سلطة مل�ساعدته على م�ساعدتهم"� .أحدث هذا الفرد حتو ًال يف املجموعة لأنهم "�أح�سوا ب�صدقه .كانت هناك
حلظات كثرية كهذه تخلى فيها النا�س عن دفاعاتهم" .هذه اللحظات ،كما قالت مولينييه ،هي التي جعلت احلوار
90
يفعل �سحره وينجح.
وت�ؤكد الأبحاث امليدانية التي �أجريت يف منت�صف الت�سعينيات يف �إطار م�شروع احلوار يف معهد ما�سات�شو�سيت�س
للتكنولوجيا احلكمة العملية لتف�سريات كيفية حدوث التغيري هذه .فبعد الإعتكاف على درا�سة على ن�صو�ص مئات
ال�ساعات من الأحاديث ،خل�ص الفريق البحثي �إىل �أن "احلوار ال يوجد يف تبادل الكلمات والأفكار بقدر ما يوجد
يف التحوالت اجلذرية يف اجتاه احلديث" .والحظ الفريق �أن هذه التحوالت حدثت عندما "ات�ضح �أن �أ�شخا�ص ًا
ي�سر حوار
معينيني ،منفردين �أو جمتمعني ،يحفزون املجموعة نحو الر�ؤية املتب�صرة� ،أو عندما �ساعدت حتركات ُم ِّ
ً 91
معني املجموعة على ر�ؤية موقفها امل�شرتك والت�أمل فيها معا".
هذه "الأحداث الرئي�سية" �أو املنعطفات حا�سمة الأهمية نظر ًا ملا لها من �أثر على الأفراد وعلى جمموعة احلوار.
فعندما عاد واحد ممن �أجريت معهم مقابالت بذاكرته �إىل الوراء لينظر �إىل حلظة مثرية يف حوارات ر�ؤية
غواتيماال ،ذكر مل�ؤرخ امل�شروع قائ ًال "متكنت املجموعة من التحدث ب�صراحة" نتيجة لذلك احلدث�" .صار
نعب فيه� ،إن مل يكن
بالإمكان قول الأ�شياء دون �إزعاج الطرف الآخر .و�أعتقد �أن هذا �ساعد على خلق جو ٍ
موات رّ
عن احلقيقة ،فعن حقيقة كل �شخ�ص بالت�أكيد" .وبعد ت�سع �سنوات على اختتام عملية �سيناريو مونت فلور املدين،
وجد م�ؤرخ التعلم يف املقابالت �أن عدد ًا من امل�شاركني "تذكروا تواريخ و�أوقات التحوالت يف تفكريهم بدقة تامة".
وتهدف براعة العمل احلواري املبني يف الباب الثالث� ،إىل حد كبري� ،إىل متهيد ال�ساحة للحظات لها مثل هذا
92
النوع من الت�أثري.

من التغيري ال�شخ�صي �إىل التغيري املجتمعي
�إن الإح�سا�س باحلاجة االجتماعية امللحة الذي يدفع معظم العمل احلواري لرتجمة التغيريات على امل�ستوى
ال�شخ�صي �إىل تغيريات على امل�ستوى املجتمعي هو يف �أق�صى درجة من الأهمية ،لكن هذا امليدان ما زال الطريق
�أمامه طوي ًال لتوثيق وفهم العالقة كال هذين امل�ستويني من الت�أثري� .أما يف الوقت الراهن وا�ستناد ًا �إىل ما مت
جتميعه من مواد لو�ضع هذا الدليل ،فهناك منطان يبدوان مهمني.
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ت�أثريات التحوالت يف النماذج العقلية .يوفر منوذج اجلبل اجلليدي ت�صوير ًا ب�صري ًا للتف�سري الذي يعطيه
معظم املمار�سني لكيفية توفري التغيريات العميقة يف النماذج العقلية وامل�شاعر والإدراكات احل�سية التي حتدث
"حتت خط املاء" �أ�سا�س ًا لتغيريات ملمو�سة ومرئية بدرجة �أكرب .فريى املمار�سون يف التفكري والعالقات وال�شبكات
وال�سلوكيات اجلديدة التي تربز من احلوارات �أنواع التغيريات على امل�ستوى الفردي التي ميكن �أن ترتجم �إىل
وتعج �أو�صاف املمار�سني
�آثار �أكرب على النحو الذي ت�صفه كاوفر يف حتليلها لثالث عمليات �سيناريو مدينّ .
للحظات احلوارية ب�أمثلة عظيمة الداللة على التحوالت التي حدثت ،وينبع كثري من املح�صالت الإيجابية الواردة
يف احلاالت امل�ؤيدة لهذا الدليل من هذه التحوالت الرئي�سية .على �سبيل املثال:
•

�إيجاد الف�صائل الريفية واحل�ضرية يف منطقة مزقتها احلرب من غواتيماال �سب ًال مبتكرة للتغلب على
93
العقبات و�إقامة حكومة بلدية تخدم م�صالح اجلميع

•

اتفاق الأحزاب ال�سيا�سية املتعار�ضة يف بنما على التناف�س يف االنتخابات على �أ�سا�س كيفية تنفيذ كل منها
94
�أجندة وطنية م�شرتكة ومدى جودة هذا التنفيذ

•

تعاون ائتالفات من كانوا �أعدا ًء يف ال�سابق على ت�شجيع �أجندة �إ�صالح دميقراطي يف بوركينا فا�سو
عمل الثوريني املارك�سيني ال�سابقني ورجال الأعمال املحافظني مع ًا على امل�ضي قدم ًا بر�ؤية م�شرتكة لتنمية
96
اقت�صادية من�صفة وم�ستدامة يف جنوب �أفريقيا.

•

95

ويف الوقت الذي يقت�صر فيه معظم هذه احلاالت بالدرجة الأوىل على النخب املتعلمة ،ف�إن هناك تغيريات مثل
زيادة القدرات على الإدارة ال�سلمية لل�صراع وامل�شاركة الن�شطة يف احلكومة م�ألوفة �أي�ض ًا يف احلوارات املجتمعية
كاحلوارات التي �أجرتها منظمة الدول الأمريكية يف غواتيماال و�إنرتبي�س يف رواندا .وي�شري رامون دوبون �إىل
جتربته مع �إعداد املوازنات ب�صورة ت�شاركية يف �أمريكا الالتينية ،منوها �إىل �أن القانون الذي يق�ضي ب�إ�شراك
املواطنني يف بريو كان ي�شكل تهديد ًا كبري ًا بالن�سبة لر�ؤ�ساء البلديات على الرغم من �أن ما كان خا�ضع ًا للعملية
الت�شاركية لي�س �إال  20يف املائة من امليزانية" .لقد عار�ضوا يف البداية؛ فقد كان ذلك �سيفقدهم �سلطتهم،
و�ستحدث فو�ضى .وقد حدثت فو�ضى يف البداية حيث كان كل واحد يدعو �إىل م�صاحله اخلا�صة" .لكن الآن
بد�أت العملية ت�سري جيد ًا؛ حيث طور كال اجلانبني قدرات على التعاون .ويقتب�س دوبون كالم �أحد ر�ؤ�ساء البلديات
بت�ص ّرف فيقول" :املواطنون الآن ملتزمون بالقرارات التي يتم اتخاذها .احلكومة �أف�ضل ،و�إذا مل تفلح الأمور
على النحو الذي كان يظنه اجلميع ،يتقبل النا�س ذلك بد ًال من االكتفاء بتوجيه اللوم �إ ّ
يل" 97.يف تلك البلدة،
�أوجد التغري الكلي يف مواقف املواطنني ورئي�س البلدية ما كان يف الواقع عقد ًا اجتماعي ًا جديد ًا لإدارة �ش�ؤون
البلدة ب�صورة تعاونية.
�آثار النتائج .يلقي مثال دوبون ال�ضوء على طريقة �أخرى ميكن �أن ت�صل بها �آثار عمليات احلوار �إىل امل�ستوى
املجتمعي ،وهي الآثار الإيجابية للمح�صالت الإيجابية .فمن ناحية ،يو�ضح رئي�س البلدية �أن القرارات التي يتم
التو�صل �إليها جماعي ًا من خالل عملية ت�شاركية لإعداد املوازنات "�أف�ضل" مما كان ي�ستطيع التو�صل �إليه من
خالل "احلكم كاملعتاد" .ومن ناحية �أخرى ،قبل النا�س املح�صالت ،احل�سنة وغري احل�سنة ،لأنهم �شعروا مبلكية
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عملية اتخاذ القرار والقرارات ذاتها .وباملثل ت�ؤكد حالة احلوار املوريتاين ب�ش�أن الأه��داف الإمنائية للألفية
املق َّدمة يف الف�صل  3.3خلق "كتلة حرجة" من املواطنني الذين "تعرفوا على احلوار ك�أداة للتو�صل �إىل مناق�شات
بناءة ومثمرة حول مو�ضوعات خمتلفة" كخطوة مهمة نحو بناء "�أ�سا�س قوي لثقافة حوكمة قائمة على امل�شاركة".
ويت�صور املمار�سون �أنه مع �إثبات عمليات احلوار جلدواها وقيمتها وانت�شارها على املدى الطويل� ،سيكت�سب املزيد
واملزيد من النا�س خربة �إيجابية يف احلوار ويعتنقونه بو�صفه النهج املف�ضل للت�صدي لأي حتدٍّ جمتمعي معقد.
فعلى �سبيل املثال ،يتحدث راغرن �أجنيبي من منظور بناء القدرات من �أجل "جمتمعات مرنة" ميكنها العمل
ب�شكل تعاوين للت�صدي لأي حتدٍّ قد ين�ش�أ 98.وباملثل ي�صف كاميلو �أنغولو ،ممثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
99
الأرجنتني �آنذاك" ،دميقراطية حتاورية" يكون فيها احلوار طريقة العمل املهيمنة على جميع م�ستويات احلكم.
ومن ميدان الدميقراطية التداولية ،يقدم لنا فيليب توما�س قائمة بع�شرة حم�صالت �إيجابية تنبع من العمليات
100
الناجحة التي ت�شتمل �إنخراط �أعداد كبرية من املواطنني العاديني يف املداولة العامة:
� .1سد الفجوة بني "اخلرباء" واجلمهور
 .2االنتقال من التفاهمات التب�سيطية امل�شوهة �إىل الك�شف عن تعقيد التحديات املجتمعية وقبولها
 .3و�ضع معايري �أرقى للحديث والتخاطب العام
 .4حتويل الرتكيز من امل�صالح املتناف�سة �إىل ال�صالح العام
 .5تعزيز قدرة اجلمهور على اتخاذ القرار العقالين املتب�صر
 .6بث ال ِق َيم يف املداولة واتخاذ القرار
 .7زيادة ح�س املواطنني بالفعالية
 .8تعزيز العالقات بني املواطنني والق�ضايا وامل�ؤ�س�سات والنظام ال�سيا�سي
�	.9إناطة امل�س�ؤولية عن ال�سيا�سات العامة باجلمهور
�	.10إتاحة فر�ص للتعلم التحويلي والتغيري املنهجي املنظم.

خامتة
لقد ب�شرت نهاية احلرب الباردة بفرتة من الأمل والتفا�ؤل الكبريين يف العامل ب�إمكانية بدء الأمم التي كانت تدور
بالدرجة الأوىل يف فلك واحدة �أو �أخرى من القوتني العظميني يف ر�سم م�سارها اخلا�ص بها ،و�شروع املواطنني
العاديني يف ت�أكيد حقوقهم واحتياجاتهم يف ال�ساحة العامة .يقول جان برونك ،املمثل اخلا�ص لأمني عام الأمم
املتحدة يف ال�سودان" :فتحت نهاية �أنظمة احلكم الإ�ستبدادية بعد احلرب العاملية الباردة املجال �أمام مناهج
حكم من الأ�سفل للأعلى بدرجة �أكرب ،و�إمكانية تغيري الأنظمة احلاكمة دون عنف .فالطبقة الو�سطى بني القاعدة
العري�ضة وال ُّنخب (املجتمع املدين وقطاع الأعمال) ميكنها �أن تلعب دور ًا جديد ًا ،كما ميكنها �أي�ض ًا �أن تن�شط يف
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الأفكار وطرح ق�ضايا مثل امل�ساواة بني اجلن�سني والبيئة .وكانت هذه فر�صة جديدة هائلة ،عمليا ونظري ًا".

101

ولكن بعد مرور �أكرث من � 15سنة ،ف�إنه ال يزال هناك �إحباط كبري على ال�صعيدين القومي والعاملي حتى �إننا
ما زلنا نرى الب�ضاعة القدمية معرو�ضة يف غالف جديد ،ونق�صد بذلك الهياكل الدميقراطية التي ما زالت
تعمل وفق ًا للقواعد التقليدية و�أ�ساليب النخبويني� ،أو �سيا�سات احلكم والقوة من الأعلى للأ�سفل .وت�شهد قائمة
امل�شكالت التي تبدو م�ستع�صية املق َّدمة يف الف�صل  1.2على النتائج امللمو�سة لهذا النمط املحبط بطريقة مقولة
العمل "كاملعتاد" .وال ريب يف �أن ثمة �أمثلة ملهِ مة على التغيري ،لكن هناك حاجة ملحة �إىل تغيري �أعمق و�أو�سع
و�أكرث ا�ستدامة �إذا كان لب�شرى نهاية احلرب الباردة �أن تتحقق.
وميثل هذا الدليل وما ي�ستند �إليه من ممار�سات ا�ستجابة لتلك احلاجة ،وهي ا�ستجابة ال تركز على �أية ق�ضية
�أو هيكل معني فح�سب بل على عملية للتعامل مع ت�شكيلة وا�سعة من الق�ضايا وللعمل �ضمن هياكل متنوعة لإفراز
نتائج �أكرث �إيجابية .لقد ع َّرفنا يف الباب الأول العملية التي ن�سميها حوار ًا وطرحنا فهم ًا لالحتياجات التي يلبيها
وكيف يعمل وما ميكنه حتقيقه على �أ�سا�س املر ّكبات املفاهيمية والتجربة العملية ملن ا�ستخدموه .وتناولنا يف
الباب الثاين تفا�صيل عمليات احلوار لتقدمي �إر�شادات حول كيفية ا�ستك�شاف املبادرات وت�صميمها و�إطالقها
وتنفيذها ،معتمدين من جديد على اخلربات املرتاكمة وحكمة املمار�سني .كما ت�صدينا فيه لبع�ض التحديات التي
يواجهها النا�س يف قيامهم بهذا العمل� .أما يف الباب الثالث فقدمنا عر�ض ًا عام ًا لت�شكيلة وا�سعة من مبادرات
احلوار وثالث حاالت متعمقة بغية توطيد دعائم فهم القارئ مليدان املمار�سة.
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الف�صل  :2٫1مقدمة

وحكم عملية اكت�سبها من قلب امليدان �أ�شخا�ص ي�ستخدمون احلوار يف بلدان
يقدم هذا الق�سم من الدليل ن�صائح ٍ
ً
ً
يف �شتى �أنحاء املعمورة .وهو ال يقرر �أ�سلوبا معينا كما ال يقدم و�صفة خا�صة للحوار الناجح ،بل �إنه يعمل على
�إيجاز العنا�صر املطلوبة ويقدم جمموعة منوعة من الأ�ساليب والأدوات واالقرتاحات عالوة على �إعطاء �أمثلة
تبني كيف ا�ستخدمها الآخرون ،ويف النهاية ف�إنه يتعني على كل ممار�س �صياغة نهج معني بنا ًء على �سياق احلوار
وغر�ضه املحددين.
وبعد هذا القول ،ف�إن من اجلدير �أن ن�شري �إىل �أن املبادئ احلاكمة لعمليات احلوار الواردة يف الف�صل  1.3ميكنها
امل�ساعدة على تنوير الكثري من الأحكام واالختيارات التي �سيتعني على املمار�س تبنيها ،وهذه املبادئ هي �شمول
كافة القطاعات وامللكية امل�شرتكة والتعلم والإن�سانية واملنظور طويل الأمد ،والتي قد يكون من املفيد النظر �إليها
ك�أبعاد �أ�سا�سية ملمار�سة احلوار ،فهي ما يجعل احلوار �أداة ف ّعالة يف الت�صدي للتحديات املعقدة التي تواجه
املجتمعات يف القرن احلادي والع�شرين.
تقدم هذه املبادئ احلاكمة �إطار ًا للتفكري يف خ�صائ�ص عمليات احلوار التي
ت�ساعد على �إجناحها .وتتناول الف�صول التالية كيف تر�شد هذه املبادئ
انظر :نهج احلوار ،الف�صل .1.3
ممار�سة املرء عند ا�ستك�شاف �إمكانيات احلوار وت�صميم عمليات احلوار
وتنفيذ الت�صميم وتلبية احلاجة �إىل الر�صد والتقييم والت�صدي لبع�ض
التحديات الأكرث �شيوعا يف العمل احلواري .لكننا �سنتطرق قبل التوجه �إىل هذه اخلطوات على تناول ق�ضيتني
�شاملتني وهما ممار�سو احلوار والأدوار التي يلعبونها ،والطريقة التي يو�صي للعمل بها ممار�سو احلوار املحنكون
والتي ن�سميها النهج احلواري ،وذلك كما ناق�شنا ذلك يف الف�صل .1.3

ممار�سو احلوار والأدوار التي يلعبونها
كما ورد يف املقدمة ،ف�إن هذا الدليل موجه �إىل ممار�سي احلوار_وهم الأ�شخا�ص املنخرطون �أو الذين يحتمل
انخراطهم يف عمل حواري ،متييزا لهم ع ّمن يحللون احلوار �أو ّ
ينظرون له ،ونحن منيز بني ثالثة �أ�صناف كالتايل:
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• �صانعو القرارات
• م�شجعو احلوار �أو �أن�صاره
• خرباء عملية احلوار.

انظر :الرتكيز على املمار�سني،
املقدمة.

�إن الغر�ض من ه��ذه الفروق هو بب�ساطة ،لفت االنتباه �إىل خمتلف الأدوار التي ميكن �أن يلعبها
الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات ح�سب مواقعهم ،ف��الأدوار املختلفة لها مميزات وقيود خمتلفة :وعلى �سبيل
املثال ،عندما تربز احلاجة �إىل احلوار �أو الفر�صة للحوار ،ميكن ل�صانعي القرارات ممن هم يف موقع
القيادة �أن يلعبوا دور ًا رئي�سي ًا يف متكني عملية احلوار بجعل امل�ؤ�س�سة راعية لها �أو م�شاركة فيها .ويف
الوقت نف�سه ،ف�إن قدرة ه�ؤالء على الدعوة �إىل حوار رمبا تقيدها م�شكالت ال�شرعية وامل�صداقية �أو
التزامات وم�س�ؤوليات متداخلة ،ك�أن تكون جتاه حزب �سيا�سي �أو �سيا�سة معينة يف حالة احلكومة ،وقد
يحتاجون عندئذ �إىل م�ساندة من جهات فاعلة �أخرى ينظر �إليها بو�صفها �أكرث حياد ًا لت�أ�سي�س �شرعية
لعملية احلوار .وهذا منط له داللته يف املمار�سة الفعلية .وكثري من عمليات احلوار املبينة يف الباب
الثاين وامللحق الأول ا�ستُهلت داخل احلكومات لكنها تلقت م�ساندة من م�ؤ�س�سات دولية� ،إما منظمات
حكومية دولية �أو منظمات غري حكومية.
وقد يكون مل�شجعي احلوار داخل امل�ؤ�س�سات الدولية يف �أغلب الأحوال �أهمية يف �إر�ساء احليادية املطلوبة
للإتيان مب�شاركني متنوعني و�إدراجهم يف عملية احل��وار ،ولكن قدرتهم على لعب دور رمبا تقيدها
حمدوديات اخت�صا�صاتهم� .أما منظمات املجتمع املدين التي تعمل دولي ًا ،مثل �إنرتبي�س �أو مركز كارتر،
وكذلك املنظمات الوطنية ،ف�إنها قد تتمتع مبرونة �أكرب من املنظمات احلكومية الدولية يف ت�شجيع
احلوار ،لكنها �أي�ض ًا متتلك قدرة �أقل على الدعوة لإجراء احلوار �أو ت�أثري ًا �أقل يف م�س�ألة �إ�شراك جهات
فاعلة حكومية.
وخال�صة القول �أن ال�سياقات امل�ؤ�س�سية ت�شكل بدرجة كبرية الأدوار التي ميكن �أن يلعبها املمار�سون
الأف��راد .وال ينطبق هذا فقط على املرحلة الأولية بل �إنه ميتد طوال العمل ال�شاق املتمثل يف بناء
امل�ساندة وت�شكيل عملية بناء على املبادئ احلاكمة للحوار .ويجب �أن يكون اخلرباء الذين ي�ساعدون
على ت�صميم هذه العمليات وتي�سريها ح�سا�سني لهذه الق�ضية �إذا ما �أرادوا لعب دورهم بفعالية .وعلى
نحو مماثل بالن�سبة ل�صناع القرار �أو �أن�صار احلوار ممن يطالعون هذا الدليل ويدر�سون كيفية �إطالق
مبادرة حوار ما ،ف�إن من الهام �أن يبد�أ ك ٌّل منهم بتقييم موقعه ومواطن قوته وحمدودياته املعينة التي
قد تكون جزء ًا منه .وي�شري هذا اال�ستعرا�ض املوجز �إىل �أن التعاون بني امل�ؤ�س�سات �ضروري يف معظم
الأحوال لتحقيق النجاح.
ومن الهام �أي�ض ًا �أي�ض ًا �أن ندرك �أنه عالوة على مواطن القوة امل�ؤ�س�ساتية املتنوعة ،ف�إن هناك �أي�ض ًا ثالثة �أنواع
من القدرات بالغة الأهمية بالن�سبة لت�صميم عمليات احلوار وتنفيذها:
• .الفنية .وت�شمل املعرفة باملنهجيات وال ُن ُهج والأدوات والأ�ساليب التي تي�سر العملية اجلماعية واالبتكار
واتخاذ القرار.
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• .ال�سيا�سية .ت�شمل الكفاءة ال�سيا�سية القدرة على القراءة والفهم واحل�سا�سية جتاه التحول يف ديناميكيات
و�آليات القوى التي يت�سم بها ال�سياق املعقد الذي تتك�شف فيه عملية احلوار.
• .الثقافية .القدرة على التفاهم بني الثقافات واحل�سا�سيات املتعددة.
�إن جميع هذه القدرات �ضرورية يف ت�شكيل كيفية تطور مبادرة احلوار وهو ما يتماثل يف النهاية يف �أهميته مع ما
تعنى به املبادرة .وغالب ًا ما ميتلك الأفراد املتمر�سون مقدار ًا من كل ما �سبق ،لكن نادر ًا ما يكون جميعها مكتمل
التطور لدى فرد واحد .ومن ثم ،وكما هو حال امل�ؤ�س�سات ،هناك حاجة �إىل التعاون بحيث تك ّمل خمتلف القدرات
الكلي.
بع�ضها بع�ضا بغية ا�ستدامة الأثر ّ

نهج احلوار
بغ�ض النظر عن املوقف الذي يكون فيه املرء عندما يقوم بدور ممار�س احلوار ،ف�إن جوهر هذا العمل هو غر�س
�إح�سا�س م�شرتك على نطاق وا�سع بامللكية يف مبادرة احلوار وحم�صالتها .وهذا يعني �ضمان �إ�شراك النا�س
و�إ�شعارهم بال�شمولية وت�شجيعهم على امل�شاركة بن�شاط يف العملية ،ويكت�سب نهج احلوار هنا �أهمية عملية.
وميثل نهج احلوار ،كما هو مبني يف الف�صل  ،1.3الفهم اجلماعي ملي�سري احلوار املتمر�سني لكيفية ال�شروع يف
مهمة �إطالق عمليات احلوار وت�شجيعها وتنظيمها وتي�سريها ،وهو �أ�شبه مبدونة لقواعد ال�سلوك م�ستمدة من
املبادئ احلاكمة التي تُع ّرف عمليات احلوار .ويقرتح اجلدول التايل اخلطوات املنطقية التي ميكن �أن يتحرك
املرء خاللها من املبادئ �إىل جمموعة من الإر�شادات لل�سلوك.
اجلدول  :2.1.1نهج احلوار

نهج احلوار
املبادئ احلاكمة

الأهداف

ال�سمات

ال�سلوكيات

	•�شمول كافة القطاعات
	•امللكية امل�شرتكة
	•التعلم
	•الإن�سانية
	•املنظور طويل املدى

	•�إ�شراك عنا�صر املنظومة
كافة
	•خلق الظروف من �أجل
التغيري على �أ�سا�س
الق�ضايا املهمة
	•تعزيز التعلم وتي�سري فهم
�أعمق
	•خلق الإح�سا�س بالأمان
املطلوب من �أجل االنفتاح
	•تقوية االلتزام بتحقيق
تغيري م�ستدام

	•االحرتام
	•ال�شفافية
	•االنفتاح
	•التعاطف
	•ال�صدق
	•ال�صرب
	•املرونة

َق�ص كي تتعلم
	•ت َّ
	•تقا�سم ما تعرفه
	•ا�ستمع بتعاطف
	•اعك�س ما ت�سمع
	•ا�ستك�شف االفرتا�ضات
ال�ضمنية ،عندك وعند
الآخرين
	•قدّر امل�شاعر والأفكار والآراء
	•عدّل امل�سار على نحو يعك�س
ما مت اكت�سابه من معرفة �أو
فهم جديدين
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يحق بالطبع ملختلف املمار�سني ا�ستخدام لغة خمتلفة لعر�ض
ما يرون �أنه ميثل جوانب حا�سمة الأهمية للعمل احلواري
الف ّعال �أو ت�أكيد بع�ض ال�سلوكيات باعتبارها ذات �أهمية
خا�صة .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن هناك اتفاق ًا عام ًا على
�ضرورة وجود ات�ساق بني �سلوك املرء وما يدعو �إليه ك�سلوك
الئ��ق بالن�سبة للم�شاركني يف احل��وار ،وه��ذا هو ما يعنيه
املمار�سون عندما يقرتحون �ضرورة عدم ممار�سة احلوار
كمجرد �أداة �أو �إ�سرتاتيجية لتحقيق نتائج معينة بل كطريقة
عمل �أ�سا�سية تعرب عن فل�سفة معينة .وهذه م�س�ألة "منظور
�أخالقي" على حد قول ممار�سة احلوار الهندية ميناك�شي
غوبيناث 102.وهي �أي�ض ًا طريقة ف ّعالة لإيجاد ظروف مواتية
لعملية حوار ناجحة .و�إليكم ثالث قواعد �إر�شادية مل�ساندة
ممار�سة نهج احلوار وهي التق�صي وال�شفافية والت�أمل الذاتي.

قوة التق�صي
"يل �أ�ستاذ �أحرتمه �أ�شد االحرتام يقول �إن ما
يهم لي�س الإجابات بل الأ�سئلة؛ لأنها حمفزات
التعلم".
�إذا كنا يف موقف ال يجدي فيه �أي من الأفكار
املوجودة من قبل ،ونحتاج �إىل �إيجاد �شيء معني
وجديد يف هذا املوقف ،ف�إن القدرة على اال�ستماع
و�إتاحة بروز �شيء جديد لي�س بالأمر العار�ض بل
هو التحدي اجلوهري.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)236

 ..1التق�صي هو �أثمن �أدوات املمار�سني .يف املئات من املحادثات التي جترى لأجراء حوار ،جند �أن تبني
موقف املتق�صي ولي�س امل�ؤيد لفكرة معينة يفيد �أكرث يف �إقامة عالقة منفتحة تف�ضي �إىل احلوار .فتحلي املرء
بحب اال�ستطالع جتاه النا�س واال�ستماع �إىل ق�ص�صهم و�إظهار التعاطف معهم هي �سبل لالت�صال بهم كب�شر
ومعاملتهم باحرتام ،وهذا ال يعني جمرد طرح اال�سئلة وجمع املعلومات بل �أي�ض ًا الفهم والتعلم من الآخرين.
ودور املمار�سني هو جذب النا�س �إىل احلوار ال فر�ض احلوار عليهم .وا�ستنباطك منهم الق�ضايا التي يرونها
مهمة وت�شجيعهم على الإعراب عن طموحاتهم و�سيلتان لبناء امل�ساندة للعمل مع ًا ملعاجلة هذه الق�ضايا.
 ..2ال�شفافية �أمر �أ�سا�سي لبناء الثقة واحلفاظ عليها� .إن الت�صرف ب�شفافية كفرد يعني تبادل
املعلومات ذات العالقة ،واالعرتاف بالق�ضايا التي على املحك وامل�شكالت التي تن�ش�أ حتى عندما تكون �صعبة
�أو ح�سا�سة �أو حمرجة ،والتعبري عن �أفكار املرء وم�شاعره احلقيقية عندما ت�ستدعيهما املحادثة .وهذا
النوع من ال�سلوك من جانب ممار�سي احلوار ير�سي �أ�سا�س ًا كي لك�سب ثقة النا�س فيهم ومن خاللهم ف�إن
النا�س يثقون يف العملية املف�ضية �إىل احلوار .وهذا النوع من الثقة مطلوب لبناء حوار �شامل للجميع والذي
يجب بطبيعته �أن يجتذب �أنا�س ًا من خمتلف الف�صائل ال�سيا�سية واالجتماعية االقت�صادية والثقافية والدينية
والعرقية .ويعد العمل عرب هذه الفوا�صل وتخفيف �آثار االختالالت يف ميزان القوة املرتبطة منطي ًا بها
من �أكرب التحديات يف العمل احلواري ،وكيفية ت�صرف املمار�سني ك�أفراد �أو ك�أع�ضاء يف فريق بالطبع لن
تت�صدى بذاتها لهذه التحديات ال�صعبة ،ولكن يف حالة نظرة النا�س �إىل املمار�س ك�إن�سان �صادق وجدير
بالثقة ،ف�إنه ميكنه �أن ي�صبح عام ًال �أكرث فعالية يف حتريك املنظومة ككل نحو الت�صدي لها.
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 ..3الت�أمل الذاتي هو ال�سبيل �إىل االنفتاح واملرونة .يتطلب التعلم انفتاح املرء على الأفكار واملفاهيم
اجلديدة ،وهذا يتطلب غالب ًا الإقرار والإعرتاف باالفرتا�ضات والأفكار امل�سبقة و�ضرورة التخلي عنها ،على
الأقل م�ؤقت ًا .ولكن التخلى عنها يتطلب �أن يكون املرء مدرك ًا لها ،وهو ما ي�ستلزم ت�أمل الذات .وحتى يكون
املرء �شفاف ًا ومرن ًا جتاه الأجندة التي ي�أتي بها �إىل املحادثة ،ينبغي عليه �أن يكون على وعي تام بها يف املقام
الأول .وقد تكون عملية منذجة الوعي الذاتي واالنفتاح واملرونة واحدة من �أقوى اخلطوات التي ميكن �أن
يتخذها املمار�سني لدفع عملية احلوار قدم ًا .ف�أخذ املرء خمتلف املفاهيم بعني االعتبار يف الوقت الذي
مي�ضي فيه قدم ًا يف عمله �سيعمل على �إن�شاء �أ�سا�س للتفكري اجلماعي قد تُبنى عليه الثقة وامللكية للحوار.
وقد يكون من املفيد للمرء عند �شروعه يف ممار�سة نهج احلوار �أن يعرتف يف م�ستهلها مبدى ال�صعوبة التي قد
تكون عليها هذه العملية .وكم ي�سهل على املمار�س �أن ينزلق من التق�صي �إىل منا�صرة فكرة معينة والتمرت�س
خلفها عندما يتحداه �أ�شخا�ص قد يرون الأ�شياء بطريقة خمتلفة متام ًا ،وكم ي�صعب على ممار�س عملية احلوار
�أن يكون �شفاف ًا يف خ�ضم تفاعالت ح�سا�سة ومعقدة يف الغالب ،ومدى ا�ستعداده لتبني ا�سلوب رد الفعل وفقدان
املنظور لأفرتا�ضاته الأ�سا�سية �أو �أجندته .غري �أن ممار�سة مثل النهج لي�ست ممكنة فح�سب بل تعترب لتحقيق
النجاح يف املهمة اجلوهرية املتمثلة يف بناء ثقة النا�س يف عملية احلوار والتزامهم جتاهها .و�سواء �أكان موطن
قوة املرء يكمن يف اخلربة بالعملية الفنية �أم يف احلكمة ال�سيا�سية واملهارة ،ف�إن القدرة على العمل احلواري ال
غنى عنها للتطور من �أجل القيام بهذا العمل.

كيفية ا�ستخدام هذا الق�سم
يو�ضح ال�شكل � 2.1.1أهم مراحل مبادرة احلوار والرتابط فيما بينها .وتتناول بقية الف�صول يف الباب الثاين
املراحل التالية وهي :اال�ستك�شاف ،وت�صميم عملية احلوار ،وتنفيذ الت�صميم ،والر�صد والتقييم� ،أما الف�صل
الأخري ف�إنه يلقي ال�ضوء على �أبرز التحديات التي تواجه املمار�سني.
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ال�شكل  :2.1.1خريطة �أن�سيابية ب�ش�أن ت�صميم عملية احلوار
حتديد احلاجة �إىل
احلوار
املعرفة/الكفاءات املطلوبة
n
n
n

�سيا�سية (البديهة ال�سيا�سية /الت�أثري وال�شرعية)
فنية (املعرفة بالعملية)
ثقافية (املعرفة الوثيقة بال�سياق الثقايف)

الف�صل " 2.2ا�ستك�شاف �إمكانيات الحوار"
تقييم �سريع �أو ّ
يل
�شروط للم�ضي قدم ًا؟

تقييم �شامل
الق�ضايا  wاجلهات فاعلة  wال�سياق
�شروط للم�ضي قدم ًا؟

الف�صل 2.2
�إذا مل يكن هناك حوار...
فماذا �إذن؟
�ساهم في تهيئة
الظروف لحوار م�ستقبلي

الف�صل “ 2.3ت�صميم عملية الحوار”
و�ضع ت�صميم

تكوين فريق للم�شاركة يف الت�صميم من �أجل:
 nا�ستك�شاف ال ُنهُج/الأ�ساليب البديلة
 nاال�شتراك في و�ضع م�سودة القتراح التفوي�ض �أو المفاهيم (الغر�ض،
الأطراف الفاعلة ،العملية ،القواعد الأ�سا�سية ،الدور)
 nتو�ضيح الموارد المطلوبة

n

الف�صل " :2.4تنفيذ عملية الحوار"
الإعداد

 nالتدريب
 nبناء القدرات

تنفيذ عملية احلوار
الفعاليات
 nبين الجماعات
 nبين الجماعات

الفعاليات بني
 nاالت�صال
 nالمتابعة
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التعلم  /التكيف  /رفع التقارير

n

الر�صد والتقييم امل�ستمران

n

تقدمي م�سودة االقرتاح.
جمع المرئيات والمالحظات التقييمية وم�شاركتها
التعامل مع "المخربين" – و�ضع �إ�ستراتيجيات من �أجل �إ�شراك
الآخرين في العملية
و�ضع وثيقة التكليف في �صيغتها النهائية
�شروط للم�ضي قدم ًا؟

الف�صل “ 2.5الر�صد والتقييم"

n

الف�صل 2.3
عملية عقد االجتماع

تلم�س العملية
نهدف من وراء تف�صيل الأ�شياء على هذا النحو �إىل �إعطاء ح�س وا�ضح للممار�س الذي ي�أتي �إىل هذا الف�صل من
الدليل ويقول بت�سا�ؤل" :ميكنني فهم �أن احلوار قد يكون �أداة مفيدة يف موقفي  ...فماذا بعد؟" .لكن يف عمليات
احلوار بالطبع ،كما يف جوانب احلياة الأخرى ،ال تتك�شف الأحداث وتن�ساب عادة على هذا النحو ّ
اخلط ّي .وتت�سم
مبادرات احلوار ،نظر ًا لطبيعتها ال�شمولية والتفاعلية ،ب�شدة الديناميكية وعدم �إمكانية التنب�ؤ بها ،كما هو احلال
دائم ًا مع ال�سياقات املجتمعية التي ترتعرع فيها .ونتيجة لذلك ف�إنها تتطلب تكييف ًا م�ستمر ًا .وين ّوه املمار�س
الغواتيمايل ميغيل �أينجل بالكار�سيل �إىل �أن هذا النمط احللزوين "يعني �أننا كثري ًا ما يتولد لدينا انطباع ب�أننا
�سائرون �إىل الوراء ،لكننا ما�ضون قدم ًا على م�ستوى خمتلف" .وهو ي�شري �إىل �أن فهم هذا النمط "مي ّكننا من
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جتنب �ضعف هممنا عندما ن�ضطر �إىل الرجوع �إىل خطوات �أو �أدوات ن�شعر �أنها تنتمي �إىل مرحلة �سابقة".
ومن ثم ف�إنه قد يكون مفيد ًا �أن نعرتف من البداية �أن جتربة العملية �ستكون على الأرجح مثل ال�شكل ،2.1.2
على الرغم من �أن اخلطوات املبينة يف ال�شكل  2.1.1قد تكون مفيدة للتخطيط.
ال�شكل  :2.1.2تدفق عملية احلوار

اال�ستك�شاف
الر�صد والتكيف

الت�صميم
التنفيذ

ومع ذلك و�إدراك ًا منا �أنه �ستوجد حاالت من عدم اليقني واحلاجة �إىل ادخال تعديالت ،ف�إن من املهم �أن يكون
املرء دقيق ًا يف درا�سة العملية يف البداية .ويف هذا ال�صدد فان املمار�سني ي�شابهون املعماري الذي ينبغي �أن يق ّيم
جميع العوامل ذات ال�صلة التي ت�ؤثر على مبنى مرتقب �إن�شا�ؤه قبل �أن يخرج بت�صميم له ،وبعدها يجب عليه العمل
مع الب ّناء الذي ينفذ الت�صميم والتجاوب مع احتياجات من �سي�شغلون هذا املبنى ،وقد ال تتبدى هذه االحتياجات
�إال مع تبلور ت�شكيل املبنى .و�ستعتمد جودة النتيجة النهائية على كل من قوة الت�صميم الأ�صلي و�إبداع املعماري
والب ّناء يف عمل التعديالت الالزمة.
ونحن ن�أمل �أن تدعم الف�صول التالية كال جانبي دور املمار�س لت�سيري احلوار .والتعامل مع هذه الف�صول ّ
خط ّي ًا
قد يدعم تقييم ًا �أولي ًا دقيق ًا ودرا�سة دقيقة وا�ضحة للت�صميم من �أجل عملية حوار ،بداية من اتخاذ خطوات نحو
الدعوة �إىل احلوار وانتهاء بتقييم النتائج تقييم ًا خمطط ًا ب�صورة جيدة ،ومن ثم فقد يجد القارئ �أنه من املفيد
�أن يعود مرة �أخرى �إىل �أق�سام معينة قد توفر مث ًال دعم ًا يف و�ضع اخلطط على نحو �أمت �أو اقرتاح ًا بدي ًال لإحدى
�أدوات العملية التي ال ت�سري كما هو م�ستهدف �أو اقرتاح ًا حول كيفية التعامل مع تطور �أو حتدٍّ غري متوقعني.
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الف�صل  :2.2ا�ستك�شاف �إمكانية احلوار

يبحث هذا الف�صل اخلطوات التي �ستتخد لتقرير ما �إذا كانت عملية حوار ما جمدية ومالئمة يف موقف معني �أم
ال ،حيث يوجز هذا الف�صل و�سيلة جلمع املعلومات الالزمة حول الق�ضايا واجلهات الفاعلة وال�سياق .و�ستعمل هذه
املعلومات ،يف حال ُم�ضي عملية احلوار يف طريقها على توفري "حتليل خط �أ�سا�س" �ضروري لإر�شاد ت�صميم
العملية وت�شكيل �أ�س�س لتقييم �سري املبادرة وحم�صالتها .كما يقدم هذا الف�صل �أي�ض ًا بع�ض االقرتاحات حول
كيفية بيان م�سوغات عملية حوار عندما ي�ستدعي املوقف ذلك.

فهم التقييم ك�إجراء تدخلي
�أهم عامل يجب �أن ن�ضعه يف االعتبار يف هذه املرحلة الأولية
هو �أن تقييم ما �إذا كانت عملية ح��وار ا�ستجاب ًة ممكنة
ومالئمة ملوقف ما لي�س جمرد ن�شاط جمع بيانات ي�سبق
الإج��راء التدخلي؛ اال�ستك�شاف نف�سه هو �إج��راء تدخلي.
والأ�شخا�ص الذين يختار املرء التحدث �إليهم و�أنواع الأ�سئلة
التي يطرحها امل��رء والتوقعات التي يثريها امل��رء مبجرد
التحدث عن �إمكانية احلوار ،كل هذه الأن�شطة اال�ستك�شافية
�سيكون لها �أث��ر ما على املوقف �سواء ج��رى اتخاذ قرار
بامل�ضي قدم ًا يف عملية حوار �أم ال .و�إذ يدرك املمار�سون هذا يف البداية ،ميكنهم �أن يكونوا على وعي و�إدراك
ب�ش�أن �إجراء تقييم على نحو يعزز التغيريات الإيجابية.
اال�ستك�شاف نف�سه �إجراء تدخلي.
الأ�شخا�ص الذين يختارهم املرء للتحدث �إليهم
و�أنواع الأ�سئلة التي يطرحها والتوقعات التي
يثريها مبجرد التحدث عن �إمكانية احلوار ،كل
هذه الأن�شطة اال�ستك�شافية �سيكون لها �أثر ما على
املوقف� ،سواء اتُّخذ قرار بامل�ضي قدم ًا يف عملية
حوار �أم ال.

ويف الو�ضع املثايل ،ميكن لعملية التقييم امل�ساعدة على خلق ظروف مواتية للحوار .فاالنخراط يف احلوار واالعتبار
اجلاد ل�شواغل �أ�صحاب امل�صالح منذ البداية �سيفعل الكثري خللق الثقة والقبول وامل�ساندة التي �ست�صل بالنا�س
�إىل حد ملكية التحديات التي يواجهونها والعملية الالزمة للت�صدي لهذه التحديات .وبهذا املعنى تكون خطوة
اال�ستك�شاف �شديدة الت�شابك والتداخل مع �أن�شطة الدعوة �إىل احلوار وت�صميم العملية التي نوق�شت يف الف�صل
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 .2.3لكن حتى �إذا كانت الظروف حتول دون امل�ضي قدما يف عملية حوار ،ف�إن عملية التقييم نف�سها رمبا تكون
قد خدمت �أ�صحاب امل�صلحة بتعميق معرفتهم وفهمهم من خالل التق�صي والت�أمل والتفكري.
و�أخري ًا ف�إن املعلومات والفهم املكت�سبني من خالل عملية التقييم �سوف ير�سيان الأ�سا�س للتعلم والتكيف امل�ستمرين
مع �سري املبادرة .وميكن حينذاك عملية الر�صد امل�ستمر للتقدم واملالحظات التقييمية البناءة و�إجراء الت�صحيح
الالزم يف منت�صف الطريق �أن ت�صبح مبثابة �أجزاء �أ�صيلة من العملية فيما ت�سري قدم ًا .وعالوة على ذلك ،ف�إن
من ال�ضروري �أن نخلق �إطار التعلم هذا يف البداية �إذا �أردنا تقييم الآثار بفعالية الحق ًا .و�سنعود �إىل تناول هذا
املو�ضوع يف الف�صل .2.5
و�إيجاز ًا نقول �إن عملية التقييم املنفذة �أثناء مرحلة اال�ستك�شاف تخدم عدة �أغرا�ض يف �آن واحد.
.1
•
•
•

فهي تخدم ت�صميم العملية من خالل:
طلب م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح والعالقة.
�إفراز معلومات �أ�سا�سية و�أفكار ثاقبة لت�شكيل ت�صميم العملية
تقييم مدى جاهزية ون�ضج الظروف لتحقيق النجاح.

.2
•

تخدم �أ�صحاب امل�صالح والعالقة وامل�شاركني املرتقبني من خالل:
ت�أ�سي�س كيان م�شرتك من املعرفة والفهم لتاريخ الو�ضع وخلفيته العامة عالوة على �إدراكات �أ�صحاب
امل�صالح احل�سية و�أهدافهم.
تعزيز عملية ت�أمل للذات يكت�سب فيها الأط��راف تقدير ًا �أو�ضح ملواقفهم ومواقف الآخرين وكذلك
عالقاتهم املتبادلة
امل�ساعدة على تقوية العالقات �أو �إعادة حتديدها.

•
•

 .3تخدم الر�صد والتقييم من خالل:
• ت�أ�سي�س منط حتليل دقيق للظروف وال�سياق مل�ساندة الر�صد والتكيف امل�ستمرين
• �إيجاد خطط �أ�سا�س للمعلومات والفهم من �أجل التقييم النهائي للمح�صالت.

م�ستويان من التقييم
عند الدخول يف خطوة اال�ستك�شاف من خطوات مبادرة احلوار ،من املفيد �أن نعرتف ب�أن هذه املهمة �ستكون على
الأرجح وا�سعة وتتطلب قدر ًا طوي ًال من الوقت يقدر بال�شهور يف �أغلب الأحيان ويف بع�ض الأحوال قد ي�صل �إىل
�سنة يف الظروف املعقدة مثل انخراط �إنرتبي�س يف رواندا .ويف حال فهم ذلك ب�أنه لي�س جمرد م�س�ألة جمع بيانات
بل �إجراء وتدخل يف حد ذاته (وهو �إجراء ي�ستحق متام ًا يف العادة ما ي�ستثمر فيه من وقت وموارد) ف�إنه قد
ي�ساعد املمار�سني وغريهم من املنخرطني على مقاومة ال�ضغط احلتمي للتحرك ب�سرعة لإطالق مبادرة جديدة.
ويقرر التقييم الطبيعة الت�شاركية ملبادرة احلوار ويبد�أ العملية ب�إ�شراك النا�س فيها.
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وعملي ًا ف�إنه عندما تربز حاجة وا�ضحة �أو فر�صة لعملية حوار ،يكون هناك م�ستويان من التقييم� .أولهما ،تقييم
�سريع ،وهو العملية التي يقوم بها املمار�سون الأفراد وم�ؤ�س�ساتهم للبت فيما �إذا كانت الظروف ت�سوغ ا�ستثمار
الوقت واملوارد املطلوبة مل�ستوى التقييم الثاين ،وهو التحليل الأكرث �شمو ًال املذكور �أدناه ،وهذا هو البوابة الرئي�سية
امل�ؤدية �إىل ا�ستك�شاف �أ�شمل و�أمت .واعتماد ًا على م�صادر مثل معرفة املرء وخربته وال�شبكات غري الر�سمية
والو�سائط الإخبارية والتقارير املن�شورة ،ف�إن التقييم ال�سريع ي�شمل الأ�سئلة التالية:
• من الداعي �إىل احلوار وملاذا؟ (مبا يف ذلك الأ�سباب ال�صريحة والأ�سباب الأخرى الأقل �صراحة على ال�سواء)
• ما �صالحية ه�ؤالء الداعني �إىل احلوار ما م�ستوى ت�أثريهم؟
• ما هي املحاوالت ال�سابقة التي جرت للتعامل مع هذه الق�ضية؟
• ملاذا الآن؟ ماذا تغري يف �سياق الأمور والأحداث مما يجعل �إمكانية احلوار �أو احلاجة �إىل احلوار مهمة الآن؟
• من غري ه�ؤالء الدعاة للحوار ينبغي �إ�شراكه؟
• من غري ه�ؤالء ظل يعمل على هذه الق�ضية وما الذي يفعله حالي ًا؟
وعلى �ضوء الإجابات لهذه الت�سا�ؤالت ،ي�ستطيع املمار�سني وم�ؤ�س�ساتهم �أن يقرروا فيما �إذا كان املوقف �أو التوقيت
غري منا�سبني لعملية حوار .وعند وجود �أزمة على �سبيل املثال ،وقد يكون فيها م�ستوى العنف �أو اخللل عالي ًا جد ًا
مما يتعذر معه خلق �إح�سا�س بالأمان الفعلي بالن�سبة للم�شاركني يف احلوار .ويف �أي حوار على امل�ستوى الوطني،
ف�إن امل�شاركة �أو الت�أييد احلكومي ي�صبحان مطلوبني و�ضروريني .ولكن ممار�س احلوار ينبغي �أال يبا�شر يف احلوار
�إذا �أطلق املبادرة زعيم حكومي ي�سعى �إىل حم�صلة معينة لكنه غري م�ستعد لتمكني جمموعة حوارية� .أو �أنه قد
يتعني التعامل مع م�شكلة �إرهاق احلوار �إذا تطلب الأمر خلق ظروف لعملية حوار جديدة.
و�إذا كانت نتائج التقييم ال�سريع مواتية ،ف�إنه ينبغي �أن ينتقل املمار�س �إىل امل�ستوى الثاين من التقييم ،وهو عملية
التعلم احلوارية الت�شاورية ال�صارمة التي تخدم الأغرا�ض العديدة �سالفة الذكر .ويف هذه املرحلة من مبادرة
احلوار ،تبد�أ احلاجة �إىل كل من القدرات ال�سيا�سية والفنية يف الظهور ،وتكون هناك حاجة �إىل معرفة
�سيا�سية وح�سا�سية ومهارة للتمكن من الولوج �إىل النا�س الذين ي�ستدعي الأمر م�شاورتهم لإجراء تقييم كامل.
كما �أن هناك �أي�ض ًا حاجة �إىل املعرفة الفنية واملهارات مثل الدراية بالأدوات 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 وغالب ًا ما يكون ذلك بوا�سطة العمل مع موفري املعلومات الرئي�سيني الذين
ميكنهم امل�ساعدة على �إقامة ات�صاالت بالآخرين وفهم املعلومات املجموعة من خالل عملية التقييم.
وقد اقرتح املمار�سون ما يلي كم�صادر احتمالية للمعلومات ال�ضرورية:
• امل�س�ؤولون احلكوميون
• قادة املجتمع املحلي �أو الزعماء القبليون
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•
•
•
•
•
•
•
•

قوات الأمن
املنظمات غري احلكومية الدولية واجلهات املانحة الدولية
اجلامعات املحلية
مراكز الفكر
املنظمات غري احلكومية الوطنية
اجلماعات الن�سائية
املنظمات الدينية
منظمات ال�شباب.

وعلى �سبيل املثال ،اعتمدت �إنرتبي�س ،يف عملية تقييم ا�ستمرت عام ًا كام ًال يف رواندا يف عام  ،2000على �أربع
104
جمموعات من �أهم مزودي املعلومات للإ�سرت�شاد بهم يف عمليتها الوا�سعة للمقابالت وهي:
• جمموعة من الأف��راد من خمتلف البلدان املت�صلة ب�إنرتبي�س ممن �سبق لهم العي�ش يف روان��دا يف
�إجراء تقييم
الت�سعينيات و�إقامة �شبكات مع الروانديني
• �أربعة روانديني كل منهم �شخ�صية عامة رفيعة امل�ستوى عملوا
كمجموعة "مرجعية" غ�ير ر�سمية لإنرتبي�س ،وال�سيما يف
م�ساعدتها على فهم الأو�ضاع يف البلد
• رواندي موهوب عمل ب�صفة ا�ست�شاري لتعميق فهم �إنرتبي�س
وتو�سيع نطاق ات�صاالتها
•  20روانديا ذوي نفوذ وت�أثري �أجريت معهم مقابالت وطلب
منهم تر�شيح �آخرين ميكنهم �إبداء "وجهة نظر متوازنة" يف
الأمور.

"بوجه عام ،هناك حاجة �إىل قدر
كاف من التفكري اجليد ،مما يعني
ٍ
قبول �أن التحليل ال ميكن �أن يكون �أبد ًا
�شام ًال وال يوفر يقين ًا مطلق ًا  ...ومع
ذلك ينبغي �أن حتاول �أن تثق بنتائجك
حتى لو ظلت بع�ض اجلوانب ملتب�سة .ال
ت�شعر بالإحباط؛ فبع�ض التحليل بغ�ض
النظر عما ي�شوبه من نق�صان �أف�ضل من
ال حتليل باملرة".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر
"احلكمة من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)236

�صاغت �إنرتبي�س ا�ستناد ًا �إىل جتربتها يف رواندا و�أماكن �أخرى ثالثة "مبادئ للممار�سة اجليدة" لإ�شراك مزودي
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املعلومات يف عملية اال�ستك�شاف:
• �أفراد لديهم �شبكاتهم اخلا�صة .وينبغي ال�سعي �إىل ال�شبكات املختلفة املتكاملة ،وال يجوز ال�سماح ل�شبكة
من فرد واحد �أو فردين بالهيمنة على تطوير وتو�سيع االت�صاالت والعالقات.
• يجب التو�ضيح يف مرحلة مبكرة� ،أن النية هي �إيجاد عملية �شفافة �شاملة للجميع بحق .وقد ات�سمت ردة
فعل امل�س�ؤولني احلكوميني على �سبيل املثال ب�شيء من الريبة والتوج�س عندما التقى فريق احلوار �شخ�صية
معار�ضة مهمة يف فرتة مبكرة ،لكن هذه التوج�سات هد�أت نوع ًا ما عندما نوق�ش ذلك االجتماع بانفتاح
و�شفافية مع م�س�ؤويل احلكومة.
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• يجب �إ�شراك احلكومة على م�ستوى رفيع بدرجة كافية .وقد التقى مدير �إنرتبي�س م�س�ؤولني حكوميني
رفيعي امل�ستوى قرب بداية العملية للربهنة على �أن العملية �ستفيد الروانديني يف رغبتهم يف امل�صاحلة
و�سالم دائم.
التقييم الكامل :فهم الق�ضية واجلهات الفاعلة وال�سياق
على امل�ستوى ال�شخ�صي ،ي�شرع الأ�شخا�ص عاد ًة يف بدء احلوار لأنهم ي�شعرون �أن الو�ضع احلايل ينطوي على �شئ
مهم ناق�ص �أو خاطئ و�أن �إحداث تغيريات معينة ت�ستهدف التعامل مع �أوجه الق�صور تلك من �ش�أنها �أن تفيد
املجتمع .وتبد�أ امل�ؤ�س�سات احلوار �سعي ًا لتحقيق ر�ساالتها .لكن املمار�سني يعرفون �أنهم ال ميكنهم ال�سري على
�أ�سا�س "ال�شعور" وحده ،و�أن تنفيذ الر�ساالت امل�ؤ�س�سية يجب �أن ي�ستنري بالواقع على الأر�ض ،فمن ال�ضروري �أن
نبذل اجلهد لفهم اجلهات الفاعلة التي لها يد يف موقف ما وال�سياق الذي تعمل فيه لكي:
•

الت�أكد من �أن احلوار هو ال�سبيل ال�صحيح للم�ضي قدم ًا يف الو�ضع احلايل

•

ن�ؤيد فكرة امل�ضي يف احلوار �إذا كان هو الأن�سب كخطوة تالية

•

نر�سي �أ�سا�س ًا متين ًا ملعرفة كيفية امل�ضي مع �أكرب قدر من احتماالت
النجاح

•

�ضم النا�س كم�ؤيدين لعملية احلوار و�/أو م�شاركني فيها
نبد�أ ّ

•

ن�ضع خط �أ�سا�س للر�صد والتقييم.

انظر الف�صل  2.2ب�ش�أن �إيجاد �أن�سب
م�سار للم�ضي قدم ًا
انظر الف�صل  2.2ب�ش�أن بيان
م�سوغات احلوار
انظر الف�صل  2.3ب�ش�أن ت�صميم
عملية احلوار
انظر الف�صل  2.4ب�ش�أن التنفيذ
انظر الف�صل  2.5ب�ش�أن الر�صد
والتقييم.

�إن القرار ب�ش�أن موا�صلة عملية حوار يجب �أن يكون مت�أ�ص ًال يف فهم متني للم�شكلة �أو التحدي املطلوب الت�صدي
له وال�سياق الذي ي�شكل هذا التحدي و�أهم امل�شاركني .ولكن التو�صل �إىل فهم كاف لهذه اجلوانب ملوقف ما ميكن
قد يكون مهمة �شاقة ،حيث �شبهته �إحدى جمموعات املمار�سني يف �إحدى حلقات العمل بتجميع �أحجية ال�صور
املقطعة .ولكن من ح�سن احلظ �أن هناك جمموعة كبرية من املفاهيم وال ُن ُهج والأدوات من �أجل هذه املهمة
وكثري منها ميكن احل�صول عليه من خالل الإنرتنت .ونقدم هنا عر�ض ًا عام ًا �أ�سا�سي ًا للمهمة وبع�ض االقرتاحات
اخلا�صة بكيفية التعامل معها ف�ض ًال عن مقدمة �إىل الأدوات واملعلومات املتاحة حول �أماكن وجودها.
معايري اال�ستك�شاف
هناك جمموعة متنوعة من الأطر التحليلية وال ُن ُهج للإختيار من بينها ،وكثري منها م�ستمد من ميدان منع ن�شوب
متنام من املعلومات حول العمليات
الق�ضايا
ال�صراعات ،لكن هناك �أي�ض ًا كيان ٍ
"الت�شاركية" �أو العمليات "متعددة �أ�صحاب امل�صلحة" التي ال �صلة لها
حتديد ًا بال�صراعات و�إمن��ا تركز على التنمية االقت�صادية والب�شرية،
يبلغ كل منهم
الآخر
�أو على تعزيز احلوكمة الدميقراطية .وي�ق��دم ك��ل �إط��ار قائمة معينة
ال�سياق
اجلهات الفاعلة
باملو�ضوعات التي ننظر فيها ،والأ�سئلة التي نطرحها ،وامل�شرتك بينها
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جميع ًا هو بذل اجلهد ال�ستيعاب ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية ،والتي ن�سميها هنا الق�ضية واجلهات الفاعلة وال�سياق.
ومن الهام �إدراك �أن حت ّري ال�سياق واجلهات الفاعلة �سي�ستنري به تعريف التحديات ،والعك�س بالعك�س ،فهي
لي�ست �أن�شطة م�ستقلة ،بل �أوجه خمتلفة لعملية ا�ستك�شاف واحدة .و�سيكون البحث يف م�صادر كالوثائق �أو الكتب
�أو ال�صحف �أو الو�سائط الأخرى ق ّيم ًا ،بل �ضروري ًا يف بع�ض الأحيان .لكن يف �أغلب الأحوال يو�صي املمار�سون ب�أن
يكون اال�ستك�شاف على درجة عالية من امل�شاركة� ،سواء مت اجتذاب النا�س من خالل م�شاورات فردية �أم جمموعات
عمل مركز �أم ا�ستطالعات �أم ا�ستق�صاءات �أم ا�ستبيانات �أم مزيج من هذه النماذج .لذا ف�إن من املفيد موا�صلة
العمل على وعي ب�أن عملية الدعوة للحوار � -إن وجدت  -تبد�أ يف هذه املرحلة.

الق�ضية
ميكن ر�ؤي��ة هذا العن�صر من عنا�صر التقييم بو�صفه
حم��دِّ د ًا للم�شكلة �أو مو�ضوع مبادرة احل��وار ،وقد ُيطلق
عليه يف العمل الإمنائي ا�سم تقييم احلاجات ،وحينما
ين�صب الرتكيز على ال�صراعات ،يكون حتليل �صراعات.
يو ّفر التعريف الأويل للق�ضية دافع ًا للنظر يف مبادرة
احلوار يف املقام الأول ،وا�ستناد ًا �إىل جمموعة احلاالت
امل�شار �إليها يف امللحق الأول ،وقد ي�أتي هذا التعريف
الأويل من:
• م�س�ؤول حكومي يطلب من املمار�س امل�ساعدة على
تنظيم عملية حوار .مثال ذلك:

فهم الق�ضية
•� .إم�ضاء الوقت الالزم لفهم امل�شكلة �أمر �ضروري؛
لأن هذه املرحلة تت�ساوى يف �أهميتها احلا�سمة مع
احلوار ذاته.
• .الرتكيز على الفر�ص بد ًال من امل�شكلة ذاتها.
• .هناك م�ستويان من فهم امل�شكلة يف كل م�ستوى
طبقات متعددة:
 . 1كيف تفهم اجلهات الفاعلة امل�شكلة وتتعاطف معها
(مواقفها وم�صاحلها واحتياجاتها وقيمها).
 . 2جوانب امل�شكلة ذاتها ،ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية.
 . 3للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة من
قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)236

 °طلب الرئي�س املوزامبيقي جواكيم ت�شي�سانو
من مركز كارتر يف  1997م�ساندة حوار
للم�صاحلة الوطنية
 °طلب امل�س�ؤولون احلكوميون الغواتيماليون باللجنة اجلهوية املعنية بال�صراعات من برنامج منظمة
الدول الأمريكية/بروباز امل�ساعدة على الت�صدي مل�شكلة ال�صراع املتوا�صل يف �إقليم يويتينانغو
• ر�سالة املنظمة الدولية �أو املنظمة غري احلكومية التي يجل�س فيها املمار�س .مثال ذلك:
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� °سعي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
لتحقيق ر�سالتها املتمثلة يف بناء الدميقراطية
مبنطقة جنوب القوقاز �أو نيبال �أو بوركينا فا�سو،
�أو عمل ممثلي برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
املقيمني على النهو�ض بالتنمية الب�شرية يف
جاميكا �أو باراغواي �أو موريتانيا.
• �أزم��ة تنطوي على عنف �أو تهديد حم��دق بحدوث
عنف ،كما يف احل��وار الذي ا�ستهله رئي�س الأرجنتني
يف خ�ضم الأزمة ال�سيا�سية واال�ضطرابات املدنية عام
.2002

حتديد امل�شكلة يف �أو�ضاع ال�صراع
االكتفاء بقول �إن امل�شكلة هي "غياب احلوار"
ميكن �أن يبدو �سه ًال بع�ض ال�شيء .فقد كانت
هناك على الأرجح "م�شروعات" حوار �سابقة
وهناك �أخرى م�ستمرة ،يف حني �أن النا�س يف
املجتمع بالطبع "يتحدثون" وير�سلون ر�سائل،
بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،إىل بع�ضهم
البع�ض .وقد تكمن امل�شكلة يف طبيعة احلوارات
القائمة ال يف الغياب التام لـ"احلوار" .وحتديد
"امل�شكلة" بعبارات بالغة العمومية (مثل قول" :ال
يثقون ببع�ضهم بع�ض ًا") هو الآخر ال يفيد كثري ًا
من وجهة نظر عملياتية .ونريد البحث عن بع�ض
املناطق االجتماعية ال�سيا�سية حا�سمة الأهمية
(ما ي�سمى "الق�ضايا") التي تتجلى فيها امل�شكلة
بو�ضوح والتي ي�شعر فيها �أبناء املجتمع املعنيون
على الأخ�ص باحلاجة �إىل اتباع دينامية ب ّناءة
نحو احلل.
احلكمة من قلب امليدان – امل�صادر
(�صفحة  )236للح�صول على م�صادر هذه املواد.

و�إنطالق ًا من هذه ال�صياغات الأولية ،تكون مهمة املمار�س
هي اال�ستك�شاف على نطاق �أو��س��ع و�أع�م��ق ،حتى يت�سنى
له فهم الق�ضية من جمموعة متنوعة من وجهات النظر،
وحتديد �أبعاد التحديات ب�شكل �أدق .فمث ًال ،ينبغي �أن يحاول
امل��رء تكوين فكرة عن تاريخ امل�شكلة �أو خلفيتها العامة،
مدرك ًا احتمال وجود روايات متعار�ضة للحدث واحتمال �أن
تكون االختالفات بينها كبرية .كما ينبغي �أي�ض ًا �أن يتحرى املرء املوقف من زوايا خمتلفة .فعلى �سبيل املثال،
ت�شمل �إحدى قوائم املو�ضوعات اخلا�صة بتحليل الأو�ضاع ا�ستعداد ًا حلوارات متعددة �أ�صحاب امل�صالح ما يلي:
امل�شكالت والق�ضايا ،والر�ؤى والفر�ص ،والبيئة البيولوجية/الفيزيائية ،واملنظمات ،والبنية التحتية ،وامل�ؤ�س�سات
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القانونية وال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات ال�سيا�سات ،والأو�ضاع االقت�صادية والأ�سواق ،والأو�ضاع االجتماعية والثقافية.
ويف �أحوال كثرية يكون ال�صراع �أو احتمال ن�شوب �صراع جزء ًا ال يتجز�أ من التحدي ،وميكن لهذه املجموعة من
الأفكار والأطر التحليلية امل�ساعدة على م�ساندة نهج دقيق و�شامل يف هذه اخلطوة ال�ضرورية يف مبادرة احلوار،
�سواء اختار املمار�س ت�سمية اال�ستك�شاف "حتليل �صراع" �أو ال .وكما ورد يف �أحد امل�صادر املهمة حول حتليل
ال�صراع ،وهو حزمة موارد حول ال ُن ُهج املراعية لظروف ال�صراعات وامل�ساعدة الإن�سانية وبناء ال�سالم ،فمن
ال�شائع امل�ساواة بني ال�صراع والعنف ال�صريح .وتقدم حزمة املوارد ر�ؤية بديلة وهي �أن ال�صراع هو "كل التوترات
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االجتماعية االقت�صادية وال�سيا�سية والأ�سباب اجلذرية والعوامل الهيكلية التي يحتمل �أن تتحول �إىل العنف".

[ال�صراع] ظاهرة طبيعية متعددة الأبعاد تدل منطي ًا على تغري داخل املجتمع  ...و[هو] يحدث عندما يعتقد
طرفان �أو �أكرث �أن م�صاحلهم مت�ضاربة �أو يعربون عن مواقف عدائية �أو يتخذون �إجراء ي�ضر بقدرة الأطراف
الأخرى على حتقيق م�صاحلها .وهو ي�صبح عنيف ًا عندما تكف الأطراف عن ال�سعي �إىل حتقيق �أهدافها �سلمي ًا بل
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تلج�أ بد ًال من ذلك �إىل العنف ب�صورة �أو ب�أخرى.
عندما يحدد املمار�س �أبعاد اال�ستك�شاف على هذا النحو ،فمن املهم �أال يكتفي بتحديد "�أ�سباب ال�صراع اجلذرية"
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بل يبحث �أي�ض ًا عن فر�ص التغيري�" ،أي التحول املحتمل يف العوامل والدوافع املحركة للأطراف املت�صارعة على
مر الوقت" .وعالوة على ذلك ،ينبغي �أن ينظر املرء �إىل اجلهود ال�سابقة للتعامل مع ال�صراع ،وي�شمل هذا
"مراجعة نقدية للمحاوالت ال�سابقة من قبل اجلهات الفاعلة الداخلية واخلارجية لإحالل "ال�سالم" والتي
109
تعني عادة حتويل ال�صراع �إما من خالل �إيجاد "حلول" و�إما ب�إزالة العنف من ديناميكية ال�صراع".
اجلهات الفاعلة
ي�شري بع�ض املمار�سني �إىل هذا اجلزء من التقييم با�سم
"تخطيط اجل�ه��ات الفاعلة" .وي�سميه �آخ ��رون "حتليل
�أ��ص�ح��اب امل�صالح" .ول�ك��ن بغ�ض النظر ع��ن امل�صطلح
امل�ستخدم ،هناك اتفاق عام على �أن فهم اجلهات الفاعلة
وفهم الق�ضايا اجلوهرية من خالل تلك اجلهات الفاعلة
(من يحتمل م�شاركتهم يف عملية حوار والآخرون الكثريون
الذين قد ي�ؤثرون عليها) تعترب م�سائل �ضرورية لتقرير
ن�سبة جناح مبادرة احلوار .والتو�صل �إىل هذا الفهم عن�صر
جوهري يف كل منهجيات التقييم امل�شار �إليها يف ق�سم
"�أدوات التقييم" �أدناه.

عند تخطيط اجلهات الفاعلة
• .حدد التوقعات واحلوافز واملثبطات
• .حدد عوامل الإف�ساد املحتملة التي ميكنها عرقلة
عملية احلوار �أو تخريبها �إذا حاولت.
• .حدد �أ�صحاب النفوذ (الأ�شخا�ص ذوي ال�صالت
بالأطراف �صاحبة النفوذ والقدرة على الت�أثري).
• .حدد من ُيعدّون موارد ي�ستفاد منها لتحليل
ال�سياق.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة من
قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237

وي�شتمل "تخطيط اجلهات الفاعلة" ،كما توحي الت�سمية ،التمييز بني املواقف الفردية والعالقات بني اجلهات
الفاعلة ،وهي عملي ًا ديناميكيات املوقف .بالن�سبة لبع�ض املمار�سني ي�شتمل ذلك فعلي ًا على عمل خريطة ب�صرية،
فيما ي�ستخدم �آخرون �أدوات حتليلية خمتلفة .ويجمع الإطار  2.2.1بني بع�ض من �أ�شهر عنا�صر العديد من
ال ُّنهج القرتاح �إطار �أ�سا�سي لتحليل اجلهات الفاعلة وعالقاتها املتبادلة ووجهات نظرها للتحدي املراد التعامل
معه يف مبادرة احلوار.
الإطار � :2.2.1إطار لتخطيط اجلهات الفاعلة /حتليل �أ�صحاب امل�صالح

اجلهة
الفاعلة

امل�صالح/
احلاجات
الأهداف/
ال�شواغل

الإدراك احل�سي ال�صالت
للق�ضايا
بالآخرين/جودة
الرئي�سية/
العالقات
املوقف منها

اجلهات الفاعلة .ت�شمل "اجلهات الفاعلة" التي تهم حوار ًا
ؤ�س�سات وجماعات امل�صالح وكذلك الأف ��راد .وال
حمتم ًال امل� ِ
يكتفي التحليل الدقيق بالتعامل مع اجلماعات وامل�ؤ�س�سات
الكبرية بل يتعامل مع التنوع الذي قد يكون موجود ًا داخلها ،على
�سبيل املثال داخل "الكني�سة" �أو "املجتمع املدين" �أو "احلكومة".
امل�صالح/احلاجات/الأهداف/ال�شواغل .من �أهم
عنا�صر التحليل للمعرفة العميقة مبا هو على املحك بالن�سبة
ملختلف اجلهات الفاعلة يف موقف ما.

االنفتاح على
عملية احلوار/
م�ساندتها

ال�سلطة/و�سائل
الت�أثري

الدور املحتمل/
امل�ساهمة املحتملة

حول عالقات القوة داخل جماعات
�أ�صحاب امل�صالح وامل�ؤ�س�سات
�سينظر حتليل اجلهات الفاعلة اجليد �أي�ض ًا �إىل
العالقة بني خمتلف جماعات امل�صالح وقادتها،
أعم ما
وميزان القوة (املتحول �أحيان ًا)،
ومبعنى � ّ
ً
يبدو �أنه "الثقافة ال�سيا�سية"� ،أي املوقف من القوة
التي يبدو �أنها تهيمن على عقل كبار "�أ�صحاب
النفوذ" وعلى �أفعالهم.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237
احلوار الدميقراطي :دليل عملي 61

الإدراك ال�صحيح للق�ضايا الأ�سا�سية/املوقف منها .كثري ًا ما تروي الفئات املعنية املختلفة يف موقف ما
ق�ص�ص ًا خمتلفة متام ًا عن املوقف ،وا�صف ًة واقعها املعني على �أ�سا�س �إدراكات ح�سية وم�صالح و�شواغل خمتلفة.
ويجب �أن يكون املمار�س قادر ًا على اجلمع بني هذه الوقائع املختلفة يف ق�صة جديدة تعك�س بدرجة كافية خمتلف
الإدراكات احل�سية للأطراف.
االت�صاالت بالآخرين/جودة العالقات .ينظر حتليل اجلهات الفاعلة اجليد �أي�ض ًا �إىل العالقات بني
خمتلف اجلهات الفاعلة ،وهاهنا قد ي��ؤدي التخطيط الفعلي (الت�صوير الب�صري ملو�ضع النا�س فيما يتعلق
بالآخرين وطبيعة عالقاتهم) �إىل الفهم.
االنفتاح على عملية احلوار/م�ساندتها .هذا �شيء حا�سم وبالغ الأهمية بالن�سبة ملا �إذا كانت هناك فر�صة
ملبادرة حوار �أم ال ،وهو يف الوقت نف�سه مو�ضع التداخل بني ن�شاط تقييم الفر�صة ون�شاط بناء امل�ساندة للمبادرة
و�ضم النا�س �إليها.
ال�سلطة/و�سائل الت�أثري .يق ّيم هذا العن�صر من عنا�صر حتليل �أ�صحاب امل�صالح قدرات اجلهات الفاعلة
على الت�أثري على الأح ��داث والأ�شخا�ص الآخ��ري��ن ،حيث
ال�سياق التاريخي :حوار مببيتو الأول يف
يق ّيم ،بالن�سبة ملن ميار�سون نفوذ ًا ،طبيعة قاعدة نفوذهم
بنما
وتكتيكاتهم ،فيم ّكن املمار�س من حتديد َمن ميكنهم �أن
نتجت عملية احلوار وبناء االتفاق يف الر�أي عن
ي�صبحوا �أن�صار ًا ملبادرة احلوار ،وبالقدر نف�سه من الأهمية
�سل�سلة من التجارب املريرة ،من انهيار لنظام
َم��ن ميكنهم �أن يكونوا "عوامل �إف�ساد" فيقو�ضونها �أو
نورييغا ،وف�ضيحة انتخابية ،وغزو �أمريكي �سنة
 1989وحكومة انتقالية ات�سمت باالنق�سامات،
يحولون م�سارها �إذا �شاءوا ذلك.
متنام ،و�صعوبات
وا�ستقطاب اجتماعي و�سيا�سي ٍ
خطرية يف احلكم .ويف هذا ال�سياق ،نه�ضت املر�أة
والكني�سة الكاثوليكية وبد�أتا عملية حوار �أف�ضت
�إىل لقاء تابوغا الأول يف ت�شرين الثاين/نوفمرب
 1992مب�شاركة  50امر�أة م ّثلن منظمات جمتمع
حملي ومنظمات غري حكومية و�أحزاب �سيا�سية
وكنائ�س وجامعات .وم ّكنت هذه احلوارات من
ا�ستحداث منتدى املر�أة وو�ضع اخلطة الوطنية
للمر�أة والتنمية .فنظمت الكني�سة الكاثوليكية،
بو�صفها كيان ًا معنوي ًا وا�ستناد ًا �إىل م�صداقيتها
لدى ال�سكان ولأحزاب ال�سيا�سية ،لقا ًء من خالل
جلنة ال�سالم والعدل "�سعي ًا �إىل حلول م�شرتكة
ولإعداد البيئة واملعايري والإرادة للم�شاركة يف
انتخابات  ."1994و�شكلت هذه الأحداث اخللفية
الالزمة
حلوار مببيتو الأول.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر" (�صفحة .)237

الدور/امل�ساهمة املحتملة .تقييم ما الدور الذي ميكن
�أن تلعبه كل جهة فاعلة ،يف احلوار ويف �إحداث التغيري ،من
املخرجات الرئي�سية للتحليل ب�أكمله ،و�سوف ت�ستنري به
عملية �ضم الأن�صار وامل�شاركني وامل�ساهمني الآخرين يف
مبادرة احلوار.

ال�سياق

كثري من املعلومات املجموعة يف غ�ضون حتليل التحدي
واجلهات الفاعلة �ست�ساعد على فهم ال�سياق الذي �ستبد�أ
فيه �أي��ة عملية ح��وار .لكن قد يكون مفيد ًا �أن تنظر �إىل
ال�سياق حتديد ًا ك�شيء �أو�سع و�أعمق من املوقف الذي بني
يديك .وهناك ثالثة جوانب لل�سياق م�شمولة منطي ًا يف
منهجيات التقييم وهي التاريخي وال�سيا�سي واالجتماعي/
الثقايف.
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ال�سياق التاريخي

يتطلب فهم املوقف احلايل فهم ًا عميق ًا �ضرورة معرفة اخلطوط العامة الأ�سا�سية لكيفية حدوث هذا املوقف.
ويف املحادثات التي متثل جزء ًا من ا�ستك�شاف التحدي وتخطيط اجلهات الفاعلة ،ميكن �أن يكت�سب املرء ح�س ًا
بال�سياق التاريخي بطلبه من م�صادر املعلومات �أن يروى له ق�صة كيفية حدوث املوقف الراهن .و�ستكون هناك
روايات خمتلفة من وجهات نظر خمتلفة بالطبع ،لكنها فيما بينها �ستوفر ح�س ًا غني ًا بال�سياق التاريخي� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن جزء ًا من هذه املعرفة �سيكون على الأرجح متاح ًا للجمهور يف الق�ص�ص الإخبارية واملقاالت والكتب
والوثائق الأخرى التي ت�صف كيفية تك�شف الأحداث.
كما ي�شتمل فهم ال�سياق التاريخي ،كما ذكرنا يف الق�سم اخلا�ص بتقييم التحدي� ،أي�ض ًا على معرفة تاريخ الق�ضية
(الق�ضايا) التي �سيتناولها احلوار .على �سبيل املثال ،ما املحاوالت التي جرت �سابق ًا ملعاجلة هذه الق�ضايا �أو
الق�ضايا ذات ال�صلة وما املح�صالت؟ وهل ي�شعر النا�س يف املجتمع �أن �شيئا تغري لإتاحة فر�صة لناجت خمتلف مثل
�إزاحة زعيم طويل الأمد �أو ظهور م�ؤيد قوي للتغيري؟ من املفيد �أي�ض ًا �أن تفهم جتربة املجتمع ال�سابقة مع احلوار
ب�ش�أن هذه الق�ضايا �أو غريها ،فلعل هناك تقليد يتمثل يف البت يف الق�ضايا يف جمال�س حكماء� ،أو رمبا هناك
تاريخ من احلوار الفا�شل جعل النا�س ي�سخرون من �إمكانية حل الق�ضايا بهذه الطريقة� .إن فهم هذه اجلوانب
من ال�سياق التاريخي ميكن �أن يكون مهم ًا عند تقرير ما �إذا كانت اللحظة احلالية �سانحة ملبادرة تغيري مرتكزة
على احلوار �أم ال.
ال�سياق ال�سيا�سي

يتجاوز ال�سياق ال�سيا�سي هياكل احلكم لي�شمل ق�ضايا ال�سلطة .و�ستظهر اخلطوط العامة لل�سياق ال�سيا�سي �إىل
حد كبري من خالل حتليل �أ�صحاب امل�صالح ،لكن قد يكون من املفيد تطوير �صورة �أو�سع للموقف ككل لتمييز كيف
ميكن لذلك �أن ي�ؤثر على ن�سبة جناح مبادرة احلوار وحم�صالتها .على �سبيل املثال ،تلقي القائمة التالية ال�ضوء
على جوانب ال�سياق ال�سيا�سي يف احلاالت امل�شمولة بامللحق الأول وت�شري �إىل ق�ضايا تنظر فيها يف مواقف �أخرى
كدليل �إر�شادي �إىل تقرير ما �إذا كانت مبادرة احلوار جمدية ،و�إذا كان الأمر كذلك ،ما اخل�صائ�ص التي ينبغي
�أن تتميز بها:
• م�صداقية وا�ستقرار امل�ؤ�س�سات وال�سلطات احلكومية (الأرجنتني)
• م�ستوى التما�سك �أو التوتر داخل احلكومة �أو احلزب احلاكم (بوليفيا)
• مدى تعاون �أحزاب الأقلية يف العملية ال�سيا�سية (بوركينا فا�سو)
• غياب اخلربة �أو الثقة يف احلكم الدميقراطي (جورجيا ،جنوب القوقاز)
• االنق�سامات ال�سيا�سية على �أ�س�س عرقية (غيانا)
• التهديدات ب�إطاحة احلكومة (موريتانيا)
• احلاجة �إىل �إعادة البناء ال�سيا�سي يف �أعقاب حرب �أهلية مطولة (غواتيماال ،موزامبيق)
• ال�ضغوط ال�سيا�سية من خارج البلد (بنما)
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• الف�ساد والإحباط ال�سيا�سي والالمباالة بني ال�سكان
(باراغواي)
• الأزم���ة ال�سيا�سية وامل��واج �ه��ة (الأرج �ن �ت�ين ،ب�يرو،
فنزويال)
• احلرب الأهلية املفتوحة (طاجيك�ستان).
ال�سياق االجتماعي/الثقايف

ال�سياق ال�سيا�سي
يف بع�ض البلدان ،يجب �أن ي�شتمل التحليل جرعة
قوية من ال�سيا�سة الواقعية و�أن ي�أخذ يف االعتبار
�أ�صحاب النفوذ الفعليني يف املجتمع (الزعماء
ال�سيا�سيني املتخندقني يف منا�صبهم ،امل�سيطرين
على و�سائل الإعالم وجتار املخدرات والقوى
الأجنبية واجلهات الفاعلة العاملية).
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237

ي�ساعد جمع البيانات لأغ��را���ض تعريف امل�شكلة وحتليل
�أ�صحاب امل�صالح على فهم هذا اجلانب الرئي�سي لل�سياق،
ولكن قد تكون هناك حاجة ،كاحلال يف ال�سياق التاريخي� ،إىل مزيد من الأبحاث �إذا �أردنا ا�ستيعاب املوقف كله.
ورمبا يكون الإدراك الوا�سع للجماعات االجتماعية والعالقات املتبادلة بالغ الأهمية لتقييم فر�صة �إجراء احلوار
واالجتاه الذي قد مي�ضي فيه .وهنا �أي�ض ًا قد يكون مفيد ًا �أن نر�سم خريطة حقيقية للجماعات االجتماعية وفق ًا
مل�ستوياتها من االعتماد املتبادل والتالحم �أو درجة ا�ستقطابها.
وغالب ًا ما تكون الفوارق الثقافية جزء ًا �أ�سا�سي ًا من امل�شهد االجتماعي الذي ينبغي �أن يحاول املمار�س فهمه،
و�سواء �أكانت هذه الفوارق نابعة من عوامل عرقية �أو دينية �أو لغوية �أو عوامل �أخرى حمدِّ دة ،فهي عادة ما تكون
متجذرة بعمق وميكنها �أن تعيق تن�سيق املعنى املذكور يف الف�صل  .1.2و�إذا مل يراعي منظمو عملية احلوار �أو
ي�سروها مثل هذه الفوارق ،ف�إن من املمكن �أن تتقو�ض �آفاق حتقيق ناجت ناجح.
ُم ِّ
ومن املفيد �أي�ض ًا النظر يف املوارد الب�شرية املتاحة لدعم �أن�شطة احلوار يف املجتمع ،وميكن �أن يكون التعليم حا�سم
الأهمية يف هذا ال�صدد .وي�شري املمار�سون �إىل املثال التاريخي لظهور جماعات احلوار يف نوادي الكتب يف الدول
اال�سكندينافية ،وهو التطور الذي توازى مع ارتفاع يف م�ستوى معرفة القراءة والكتابة هناك .وميكن �أن تعوق
التفاوتات التعليمية الوا�سعة ب�شدة جهود جتاوز احلوارات بني ال ُّنخب ،ويجب �أن ي�أخذ تخطيط املمار�سني مثل
هذه التفاوتات بعني االعتبار .كما �أن املوارد املجتمعية الأخرى ميكن �أن تكون مهمة �أي�ض ًا ،ففي حوار الأرجنتني
ي�سري حوار حمليني �أمر ًا مهم ًا .كما كان ذلك هو احلال يف بوليفيا حيث م ّكن
على �سبيل املثال ،كان توافر ُم ِّ
وجود جمموعة "متعددة ومتطورة ن�سبي ًا" من املنظمات غري احلكومية التي "لديها القدرة على بحث الق�ضايا
110
واالنخراط يف �صياغة ال�سيا�سات العامة" من م�شاركة املجتمع املدين بقوة يف احلوارات الوطنية يف بوليفيا.

�إ�شراك اجلهات الفاعلة يف املحادثات
مبا �أن اال�ستك�شاف هو يف احلقيقة اخلطوة الأوىل يف الدعوة �إىل حوار ،ف�إنه يجب �أن يبا�شره املرء بعناية مع
مراعاة ال�سياق .ومن املهم �أي�ض ًا �أن يبد�أ املرء بتطبيق مبادئه اخلا�صة باحلوار من البداية ،وتتبع ذلك بع�ض
اخلطوات التي يلزم مراعاتها يف هذه العملية.
 .1خطط بعناية لبناء امل�صداقية ال لتقوي�ضها.
• َمن يتحدث �إليهم املرء وترتيب عقد املناق�شات ميكنهما �إر�سال �إ�شارات حول النوايا.
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ام�ض الوقت الكايف يف الإعداد لكل حمادثة.
..2
ِ
• كن مل ّم ًا قدر امل�ستطاع مبعلومات ع ّمن جتري مقابلتهم ،وذلك مبراجعة املحادثات ال�سابقة والرجوع �إىل
م�صادر املعلومات املتاحة مثل التقارير امل�ؤ�س�سية وال�صحفية.
• ادر�س كال من املحتوى املراد تغطيته وجودة املحادثة املن�شودة .على �سبيل املثال ،خطط لإقامة خط
مفتوح من التق�صي لإ�شراك املحاور ب�شكل �إيجابي ،وتوقع ما قد يربز من حتديات.
• ت�أمل ما �إذا كان املرء لديه �أجندة �أو �أفكار �أو انحيازات �أو خماوف مت�صورة م�سبق ًا قد تعيق االنفتاح
والتعاطف يف املحادثة.
وميكن للممار�سني خالل هذه املحادثات خلق �إمكانية االنخراط يف احلوار بينما هم ما زالوا يف طور ا�ستك�شاف
هذا احلوار ،وذلك بب�ساطة من خالل اال�ستماع �إىل ق�ص�ص النا�س وطلب �آرائهم وحماولة فهم وجهات نظرهم
للق�ضايا املهمة .وفيما يلي نورد �أمثلة على النوع املفتوح من الأ�سئلة الذي ميكنه تي�سري مثل هذا التق�صي.
 ..3ادر�س تكاليف/منافع االنخراط يف عملية احلوار.
• ما الذي �ستك�سبه بامل�شاركة يف مثل هذه العملية؟ وما الذي تخاطر بفقدانه؟
• ما الذي �ستك�سبه بعدم امل�شاركة يف مثل هذه العملية؟ وما الذي تخاطر بفقدانه بعدم م�شاركتك؟
 ..4حدد ال�شروط الالزمة لالنخراط.
• �إذا كان لك �أن ت�شارك يف عملية حوار لتناول هذه الق�ضية ،فما الذي قد حتتاجه جلعلها ت�ستحق ما يبذل
فيها من جهد؟
 ..5حدد �أ�صحاب امل�صالح الآخرين.
• من الآخرين الذين ترى �ضرورة �إ�شراكهم يف هذه العملية كي تنجح؟
• من الآخرين الذين ينبغي �أن نتحدث �إليهم؟
 ..6حدد نطاق الق�ضية (الق�ضايا).
• �إذا جرى فر�ض ًا ت�صميم عملية لتناول هذه الق�ضية ،فما هي الق�ضايا الأخرى التي ترى �ضرورة تناولها
يف هذه العملية؟
• ما الق�ضايا التي ينبغي �أن ال يجري التطرق لها �أو التي لن ترغب يف تناولها يف هذه العملية؟
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 ..7حدد التوقعات.
• �إذا جنحت هذه العملية يف النهاية ح�سب معايريك ،فكيف �ستبدو بالن�سبة لك؟
• ما ال�سيناريو الأرجح �إذا ا�ستمر املوقف على حاله دون تغري كبري يف كيفية ت�صرف النا�س؟
يتمثل �أحد �أكرب التحديات يف الإبقاء على ا�ستمرار التق�صي يف مواجهة نق�ص ملحوظ يف احلما�س ،ويقرتح
الإطار  2.2.2نوع الأ�سئلة التي قد ت�ساعد يف عمل ذلك.
الإطار  :2.2.2تق�صي �أ�سباب عدم الرغبة يف احلوار
�أ�سباب قلة االهتمام

ميكنني حتقيق
�أهدايف بدونها
�إرهاق احلوار

خطر على ال�سمعة ال�شخ�صية

ارتياب عميق

االفرتا�ض الأ�سا�سي

�أ�سئلة ملبا�شرة التق�صي

	•الو�ضع احلايل يعمل جيد ًا ومقبول
	•االعتماد املتبادل متدنٍّ

ما �أهدافك وكيف ميكنك
حتقيقها؟ وكيف ت�أخذ الأطراف
الأخرى وجهودها لتحقيق �أهدافها
بعني االعتبار؟

	•هذه الأنواع من العمليات ال طائل من
ورائها .كثري من الكالم دون تغيري
حقيقي

حدثني عن جتاربك ال�سابقة مع
احلوار و�أين �أخط�أ �أو ف�شل ذلك
احلوار.

	•امل�شاركة يف حوار ترقى �إىل م�ساومة
املرء على موقفه
	•االنخراط يف حوار من �إمارات ال�ضعف

ما العواقب الإيجابية �أو ال�سلبية
املحتملة لقرار عدم امل�شاركة؟
ما حم�صالت احلوار املرتقبة
التي من �ش�أنها �أن جتعله جدير ًا
باملخاطرة من �أجله؟

كاف
	•�أمان غري ٍ
	•توقع نتائج �سلبية من التعاون

ما الذي حتتاجه كي ت�شعر
باالرتياح للم�شاركة؟ �إذا ا�ستمرت
الأمور كما هي ،فما امل�ستقبل
املرجح الذي ميكنك ت�صوره؟

�أدوات التقييم
مع التو�سع يف ا�ستخدام احلوار يف املجال العام ومع الإدراك املتنامي لقيمته املحتملة ،بد�أ امل�شاركون العمل نحو
و�ضع منهجيات و�أدوات لتوفريها للآخرين ب�سهولة .وهناك ،كما �أ�سلفنا الذكر ،عدد من املواقع على الإنرتنت
يتيح الو�صول �إىل هذا العمل املهم لبناء هذا احلقل ،وهنا نعطي ملحة عن اثنني نراهما مفيدين بوجه خا�ص يف
هذه املهمة .ويوفر امللحق الثاين بهذا الدليل مزيد ًا من املعلومات حول مواقع �أخرى وارتباطات لها.

 66الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،منظمة الدول الأمريكية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

م�صادر لأ�ساليب و�أدوات حتليل ال�صراع/
ال�سياق
• .منظمة الإ�شعار الدولية و�آخرون ،حزمة موارد
حول ال ُن ُهج املراعية لظروف ال�صراعات
وامل�ساعدة الإن�سانية وبناء ال�سالم ،متاح على:

<http://network.idrc.ca/en/ev>60789-201-1-DO_TOPIC.tml

• .بوابة موارد عمليات �أ�صحاب امل�صالح
والعالقة املتعددين ،متاحة على:

<http://portals.wdi.wur.nl/msp/>.

 ..1حزمة م���وارد ح��ول املناهج املراعية لظروف
ال�صراعات وامل�ساعدة الإن�سانية وبناء ال�سالم.
قد يجد قراء هذا الدليل هذا امل�صدر عظيم النفع �سواء
�أكانوا ي�ؤطرون حتديهم املبا�شر من زاوية ال�صراع �أم ال.
واحلقيقة �أن حزمة امل��وارد تقدم طروحات مقنعة حول
قيمة �أن تكون "ح�سا�س ًا لل�صراع" عند انتهاج �أي �إجراء
تدخلي جمتمعي كمبادرة ح��وار .ويقدم الف�صل الثاين
�إط��ار ًا �أ�سا�سي ًا لتحليل ال�صراع ي�شتمل على  3عنا�صر
�أ�سا�سية.
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• ملحة موجزة" :تو�صيف موجز لل�سياق الذي �سينفذ فيه �إجراء التدخل"
• �أ�سباب ال�صراع�" :أ�سباب ال�صراع املحتمل والقائم والعوامل املحتملة امل�ساهمة يف �إحالل ال�سالم"
• اجلهات الفاعلة" :جميع املنخرطني يف ال�صراع �أو املت�أثرين به (�أفراد وجماعات وم�ؤ�س�سات)
ف�ض ًال عن جميع املنخرطني يف التعامل مع هذا ال�صراع".
ويف ملحق بذلك الف�صل ،توفر حزمة املوارد عر�ض ًا عام ًا �شام ًال لـ 15منهجية تقييم ت�ستخدمها جمموعة
وا�سعة من املنظمات من بينها تلك التي �شاركت يف �إن�شاء هذا املورد ،وكل عر�ض عام ينظر يف العديد من
مالمح �أداة التحليل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الغر�ض الرئي�سي
امل�ستخدمون امل�ستهدفون
م�ستويات التطبيق
االفرتا�ضات املفاهيمية
اخلطوات الرئي�سية والعملية املقرتحة
�أ�سئلة �إر�شادية/م�ؤ�شرات
املوارد املطلوبة
التطبيقات احلالية
الدرو�س امل�ستفادة
تعليق على الأداة
التقارير املتاحة.

وخال�صة القول �أن كنز ًا من املعلومات متاح مل�ساعدة املمار�سني على تبني الأدوات املق َّدمة �أو تكييفها لتالئم
احتياجات وظروف ًا معينة.
احلوار الدميقراطي :دليل عملي 67

كما تقدم حزمة املوارد ال�شكل � 2.2.1أدناه والذي ي�صور �إطار ًا مفيد ًا للتفكري يف �إجراء تدخلي (كمبادرة
حوار) على نحو �شمويل وديناميكي 112،وي�شمل هذا فهم كيف ير�شد التقييم الأويل وي�ساند يف �آن واحد �أي
عمل ي�ؤدي �إليه.
ال�شكل � :2.2.1إطار للتدخل

الد

مي
كيات

ال�سياق
ملحة خمت�صرة

ينامي

ال

كيات

دينا

التخطيط

التدخل
التنفيذ
الر�صد
والتقييم
الأ�سباب

اجلهات الفاعلة

ال�شكل 2.2.1
متثل الدائرة اخلارجية حتليل �صراع
لل�سياق القائم من قبل ،منظما على هيئة ملحة
موجزة وجهات فاعلة و�أ�سباب وتفاعل دينامكي
لالطراف.
ومتثل الدائرة الداخلية دورة م�شروع التدخل
املقرتح منظم ًة يف �صورة مكونات تخطيط وتنفيذ
ور�صد وتقييم.
ومتثل الأ�سهم الق�صرية تقييم التفاعل بني
ال�سياق وامل�شروع.

الديناميكيات

امل�صدر :منظمة الإ�شعار الدولية و�آخرون ،حزمة موارد حول ال ُنهُج املراعية لظروف ال�صراعات وامل�ساعدة
الإن�سانية وبناء ال�سالم ،مطبوعة م�شرتكة ملنتدى �أفريقيا لل�سالم ومركز ت�سوية ال�صراعات واحتاد الوكاالت
الإن�سانية ومنتدى الإنذار املبكر واال�ستجابة املبكرة ومنظمة الإ�شعار الدولية ( ،)2004الف�صل الأول.

 ..2بوابة موارد العمليات متعددة �أ�صحاب امل�صالح .هذا موقع طوره مركز واجينينجني الدويل بجامعة
واجينينجني يف هولندا .ويقدم املركز دورات للممار�سني حول كيفية تنظيم وتي�سري العمليات التي ت�شمل
�أ�صحاب امل�صالح املتعددين ويتمحور جميعها حول تركيزها املعلن على التعلم وامل�شاركة والطريقة التي
ميكن بها جمعها للم�ساعدة على تطوير القدرة على النمو امل�ستدام .وتوفر هذه البوابة مقدمة �شاملة �إىل
العمليات ذات ا�صحاب امل�صالح املتعددين وت�شمل املفاهيم واملنهجيات والأدوات ومهارات التي�سري وامل�ؤلفات
واملراجع احلالية ،كما ت�شمل درا�سات حالة وم�سرد ًا بامل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذا املجال وارتباطات
ملواقع االنرتنت ذات العالقة.
.

وتوفر بوابة موارد العمليات متعددة �أ�صحاب امل�صالح عدد ًا من الأدوات التي تك ّمل ما جاء يف حزمة املوارد،
وميكنها م�ساندة عملية تقييم ت�شاركية وتنوير تخطيط مبادرة احلوار والإف��ادة يف عملية احلوار ذاتها.
ولإر�شاد املمار�سني يف اتخاذ القرارات وكيفية اال�ستفادة من كل �أداة ،تر�سم البوابة خريطة لها على الر�سم
113
التخطيطي التايل لدورة التعلم من التجربة على النحو الذي و�ضع ت�صوره ديفيد كولب.
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ال�شكل  :2.2.2خريطة �أدوات التعلم والتحليل
اخلربة

�صور ثرية
الع�صف الفكرى
الت�صور

تخطيط ال�سبب -
املواقع

املقابالت �شبه
املنظمة

ر�سم خريطة ذهنية

تخطيط
املواقع

العمل/التنفيذ

اال�ستك�شاف

التجريب

الت�أمل والتفكري
�أ�شكال فرين البيانية

تخطيط ال�سبب -
املواقع

التحليل
حتليل امل�صفوفات

تقنيات
البطاقات

اخلط الزمني

اتخاذ القرار

التحليل التاريخي

الأ�شكال البيانية لل�صفوف

حتليل نقاط القوة وال�ضعف
حتليل

و�ضع خطة عمل
تقنية املجموعة
اال�سمية

الأ�شكال البيانية
لرتابط العالقات

تقنيات
اال�سمية

حتليل الق�ضايا
الأدوات
املخ�ص�صة
�صاحب امل�صلحة
حتليل

و�ضع املفاهيم

توقيع �أدوات التعلم/التحليل على دورة التع ّلم التجريبي.
امل�صدر :بوابة موارد عملية �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين ،مبوجب �إذن ودي.

تدر�س دورة التعلم كيف ينتقل النا�س من جمال الفعل الذي ينتج التجربة �إىل املالحظة والت�أمل وو�ضع الت�صورات
املجردة خلطة عمل ما واختبار هذه اخلطة من خالل التجريب مبزيد من الأفعال .وي�شري ال�شكل � 2.2.2إىل
كيفية ارتباط خمتلف الأدوات مبختلف مراحل تلك ال��دورة وكذلك الأن�شطة املعينة اخلا�صة باال�ستك�شاف
والتحليل واتخاذ القرار وجميعها جزء من مهمة التقييم يف العمل احلواري .وتوفر البوابة ،مثلها مثل حزمة
املوارد ،عر�ض ًا عام ًا للأدوات التي قد يجدها املمار�سون مفيدة �أثناء عملية احلوار.

�إيجاد �أن�سب م�سار للم�ضي قدم ًا
ي�شرح الباب الأول من الدليل �أ�سباب اعتقاد املمار�سني �أن احلوار جزء �ضروري من خلق تغيري م�ستدام يكون
له �أثر على التحديات املجتمعية .وهم يف الوقت نف�سه يدركون �أن عملية احلوار قد ال تكون ممكنة �أو مالئمة يف
ظروف معينة .واحلقيقة �أن املمار�سني يحذرون من �أن �إطالق عملية حوار قبل الأوان رمبا يكون �ضرره �أكرث من
نفعه.
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ولكن عندما تكون الظروف غري مواتية ،فل�سنا م�ضطرين �إىل التخلي عن احلوار .وقد يتطلب الأمر اللجوء �إىل
خطوات �أخرى تت�ضمن غالب ًا جمرد �إتاحة الوقت للظروف كي تتغري وللفر�صة كي ت�صبح �سانحة .وهنا ي�صبح نهج
احلوار مهم ًا بحيث تُتبع �إ�سرتاتيجيات بديلة على نحو يعمل �أي�ض ًا على �إعداد الأطراف حلوار م�ستقبلي.
وكما هو احلال مع التقييم ال�سريع الذي �أ�سلفنا بيانه ،رمبا ت�شري املعلومات التي يتم جمعها من التقييم الكامل
�إىل �أن الوقت لي�س منا�سب ًا للحوار ،وهنا ننظر يف امل�ؤ�شرات الإيجابية وال�سلبية نظر ًة �أ ّمت ونقرتح بع�ض اخلطوات
التي ميكن اتخاذها عندما ال تكون الظروف م�ؤاتية ملبادرة حوار ونقدم بع�ض التو�صيات حول كيفية بيان م�سوغات
احلوار عندما تكون الظروف م�ؤاتية ومالئمة.

امل�ؤ�شرات التي تنم عن اجلاهزية للحوار
• وجود م�ساندة وا�سعة �أو متنامية للعمليات الت�شاركية .مثال ذلك مبادرة �إنرتبي�س يف رواندا
عندما "تبنت جميع اللجان اجلديدة حول الوحدة الوطنية وامل�صاحلة ،وحقوق الإن�سان ،والد�ستور ،وت�سريح
اجلنود و�إعادة �إدماجهم� ،صورة �أو �أخرى من نهج ت�شاوري وبدا كما لو �أن هناك فر�صة على و�شك الربوز
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لتقدمي م�ساهمة من خالل منهاج نزيه و�إن كان وا�سع االت�صال".
• وجود زخم وراء الرغبة يف تغيري �إيجابي .ات�سمت عملية حوار امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات يف غواتيماال ،على �سبيل املثال ،بـ"زخم نتج عن توقيع [اتفاقيات] ال�سالم ،وحكوم ٍة تتمتع
وفتح
مب�ستويات عالية من امل�ساندة ال�شعبية (ما زال �أمامها عامان قبل املوعد املقرر لل�سباق االنتخابي)ِ ،
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والتزام اجلهات الفاعلة الدولية جتاه هذه العملية".
وحما�س املجتمع املدين،
�أحيازا للحوار،
ِ
ِ
• وجود �أفراد م�ستعدون لقيادة امل�سرية يف حماولة الت�صدي لتحديات املجتمع من خالل احلوار .يف
خ�ضم احلرب الأهلية يف طاجيك�ستان ،كان بع�ض املواطنني البارزين م�ستعدين للمخاطرة بالتحدث يف
ق�ضايا تتجاوز االنق�سام املجتمعي ووافقوا على امل�شاركة يف "حوار غري ر�سمي" ا�ستمر لأكرث من عقد من
الزمان.
• وجود قدر من االحلاح يف احلاجة �إىل التغيري مبا يجعل النا�س ي�شعرون بامل�س�ؤولية عن �إيجاد حلول
ومتقبلني للمجازفة لفعل ذلك .يف حوار الأرجنتني ،على �سبيل املثال ،و�صف رئي�س �أ�ساقفة دور القيادة
الذي ا�ضطلعت به الكني�سة الكاثوليكية يف عملية احلوار كـ"ملحة جريئة  . . .غري م�سبوقة من حيث نيتها يف
امل�ساهمة ب�أعادة البناء االجتماعي للروابط االجتماعية .وما ُطلب من اجلميع تنفيذه بخيال و�إبداع كانت
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الكني�سة قد نفذته على هذا النحو".
• وجود ق�ضايا على الأجندة العامة ي�شعر القادة �أنهم جمربون للتعامل معها .يف حالة حوارات مببيتو
يف بنما مث ًال ،كان حتدي امتالك ال�سيطرة على القناة ومنطقة القناة مو�ضوع ًا يعتربه جميع من يف البلد
�شديد الأهمية .وبعد حوارات مببيتو الثالثة ،وافق الزعماء البنميون على وقف احلوار حتى تظهر ق�ضية
�أخرى تتطلبه.
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�شروط �أ�سا�سية للحوار
ت�شري خربات منظمة الدول الأمريكية يف بلدان �أمريكا الالتينية ،ال�سيما املكت�سبة يف بعثات بناء ال�سالم� ،إىل �أن
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ما يلي هي ال�شروط الأ�سا�سية املطلوبة لتنفيذ عملية حوار ف ّعالة.
• .التوا�صل .بغ�ض النظر عن نوع احلوار الذي يقع عليه االختيار ،تع ّد القدرة على اال�ستماع واال�شرتاك
يف خلق فهم �أو�سع لق�ضايا وم�صالح واحتياجات كل طرف ،ف�ض ًال عن تعزيز عالقات بني الأ�شخا�ص وبني
امل�ؤ�س�سات ،حا�سمة الأهمية ،و�سيتوقف جناح عملية احلوار �أو ف�شلها على جودة التفاعالت والتوا�صل بني
اجلهات الفاعلة.
• .الإرادة ال�سيا�سية .من ال�ضروري �أن يكون هناك ارادة �سيا�سية ودعم يف خمتلف القطاعات االجتماعية
وكذلك يف الدولة من �أجل �ضمان احلوار ال�شفاف ومن ثم زيادة �آفاق التو�صل �إىل اتفاق.
• .تعزيز الهياكل القانونية والعمليات امل�ؤ�س�سية� .سيقوى ح ُّق اجلهات الفاعلة يف االنخراط يف
عمليات حرة ومت�ساوية التخاذ القرار �إذا كان هناك �إطار قانوين يحميه ،ويتعني �أن يعمل هذا الإطار على
تي�سري �سبل التفاعل بني الدولة والقطاعات االجتماعية الإ�سرتاتيجية.
• .تدفق املعلومات .ينبغي �أن يتاح للجهات الفاعلة االجتماعية وم�ؤ�س�سات احلكومة �إمكانية متكافئة وعادلة
للو�صول �إىل املعلومات املوثوقة وذات العالقة.
• .التدريب والتثقيف .يتطلب احلوار الناجح تدريب ًا جديد ًا ومبتكر ًا للجهات الفاعلة مبا مي ّكنها من ت�أمني
ر�ؤية �شاملة لعملية احلوار.
• .املوارد املالية .يعتمد ت�صميم عمليات احلوار وتنفيذها والتدريب بالدرجة الأوىل ،ولكن لي�س ح�صري ًا،
على املوارد املالية.
واحلقيقة �أن مبادرات احلوار غالب ًا ما ت�سري يف ظروف ال ترقى �إىل الكمال ،ومع ذلك ف�إذا كانت هناك ظروف
�سائدة كالتي نوردها يف القائمة املرجعية التالية ،فرمبا يلزم النظر بجدية يف احتمال كون الوقت غري منا�سب،
مبعنى �أنه قد يكون �ضروري ًا تعزيز ظروف معينة قبل امل�ضي يف عملية احلوار.

قائمة مرجعية :قد الين�صح ب�أجراء عملية حوار فيما لو ...
 يبدو �أن هناك اختال ًال كبري ًا يف القوة �سيعر�ض احلوار حتم ًا للخطر مما يثري �إمكانية االنتقاء من جانب
اجلماعة الأقوى.
 العنف والكراهية و�سوء الظنّ �أقوى من �إرادة �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة.
 اجلماعات �أو القطاعات الرئي�سية غري منظمة داخلي ًا بالدرجة الكافية �أو تفتقر �إىل ح�س مالئم بالهوية
اجلماعية.
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� إفتقار الأحزاب الرئي�سية �إىل �إرادة امل�شاركة.
 تعبري الأحزاب الرئي�سية عن ا�ستعدادها للم�شاركة لكنها كما يبدو تفعل ذلك ب�شكل روتيني وال نية لديها �أن
تف�ضي العملية بال�ضرورة �إىل �أي �شيء.
 تعاظم �شدة ال�ضغط الزمني.
� إفتقار الأحزاب الرئي�سية �إىل القدرة على املوا�صلة ومثال ذلك عندما تكون حكومة ما قد فقدت م�صداقيتها
�أو تواجه حتدي انتخابات و�شيكة.

�إن مل يح�صل احلوار فماذا �إذن؟
عندما تغيب العوامل التي حتبذ �إطالق عملية حوار ،ماذا ميكن للممار�س �أن يفعله لتهيئة الظروف الدنيا كي
يحدث احلوار؟ �إليكم قائمة ببع�ض االحتماالت:
• �إقامة ائتالف� .إحدى طرق امل�ساهمة يف حتقيق توازن ن�سبي يف القوى هي ت�شجيع �إقامة االئتالفات التي
ميكن �أن يلعب فيها احلوار دور ًا حا�سم ًا .ووفق ًا خلرباء التعامل مع ال�صراعات فهذه هي "الآلية الرئي�سية
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التي ميكن من خاللها �أن تطور الأحزاب املهمّ�شة قاعدة قوتها ومن ثم تدافع ب�شكل �أف�ضل عن م�صاحلها".
• احلوار اجلماعي الداخلي .عندما تكون القطاعات
�أو اجلماعات غري جاهزة بب�ساطة للم�شاركة يف حوار،
قد ي�صبح من املمكن ومن احلكمة ت�شجيع احلوار داخلي ًا
مما ي�ساعدها على بلوغ مرحلة اال�ستعداد ،مبعنى  -على
�سبيل املثال  -حوار ال ي�شرتك فيه �إال اجلهات الفاعلة
من املجتمع املدين للتغلب على التفتت وحتقيق توافق
�آراء قبل �أن تنخرط هذه اجلهات مع احلكومة.
• احل��وار اجلزئي .عندما ال يكون جميع �أ�صحاب
امل�صالح الرئي�سيني م�ستعدين للم�شاركة ،لي�س من
ال�ضروري دائم ًا االنتظار ريثما يجهز اجلميع ،فهناك
�إ�سرتاتيجية �أخرى وهي امل�ضي يف العملية مع جمموعة
جزئية وا�ستغالل التقدم املحرز يف تلك املجموعة
الجتذاب �آخرين �إىل العملية.
• املحادثات الثنائية .يف بع�ض الأحيان ميكن �أن
يجتذب املمار�س �أطراف ًا معار�ضة �إىل احلوار بالتحدث
فردي ًا �إىل من يرف�ضون التحدث �إىل بع�ضهم بع�ض ًا،
ومن ثم يبد�أ حوار ًا بلعب دور و�سيط.

العمل نحو احلوار يف جمتمع م�ستقطب
"كما تعلمون ف�إن كثري ًا من الديناميات الإيجابية
التي نربطها باحلوار من حتليل للم�شكلة مع ًا،
وك�شف للأ�شياء التي مل تكن مك�شوفة من قبل،
وتو�صل �إىل فهم م�شرتك ملاهية امل�شكلة ومن ثم
ر�ؤية م�شرتكة ملا ميكن فعله حيالها ،ال يبدو جزء ًا
من املفردات هنا [يف قرب�ص]  ...نحن ال ن�ستطيع
جعل النا�س يجل�سون مع ًا �إال �إذا مل نتحدث عن
ماهية املنتج النهائي .نحن ال نتحدث عن حقيقة
�أن هدف هذا امل�شروع رمبا يكون التو�صل �إىل
ر�ؤية م�شرتكة ملا ينبغي فعله حيال ق�ضية معينة
مثل فريو�س/مر�ض الإيدز �أو ال�سالمة املرورية �أو
�أمرا�ض احليوان .وبد ًال من ذلك ن�ؤكد على املنافع
�أمام كل جمتمع حملي على حدة .وهكذا نقول
مث ًال عن ق�ضية البيئة :انظروا ،هذه ق�ضية ت�ؤثر
على اجلزيرة ككل ،ومن املنطقي �أن تعملوا على
حل هذه امل�شكلة حتديد ًا ،ومن ّثم فمن م�صلحتكم
كقبار�صة يونانيني �أن تتعاونوا مع القبار�صة
الأتراك؛ لأنه �سيكون لكم �أثر �أعظم �إذا عاجلتم
هذه امل�شكلة �سوي ًا".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237
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• الدعوة/منا�صرة الق�ضايا .قد يكون ممكن ًا ممار�سة �ضغط الر�أي العام �أو الر�أي العاملي على الأطراف
املمانعة بزيادة الوعي بالتحدي الذي يلزم الت�صدي له وفر�صة احلوار ب�ش�أن الق�ضايا.
• التفاو�ض/الو�ساطة .يف �أو�ضاع ال�صراع العنيف �أو حمتمل العنف ،رمبا نحتاج هذه الأدوات لت�أ�سي�س
بيئة ميكن �أن مي�ضي فيها احلوار ،وميكن ا�ستخدامها بطريقة حوارية للم�ساعدة على و�ضع الأ�سا�س للحوار
يف مرحلة الحقة.

بيان م�سوغات احلوار
طوال مبادرة احلوار ،وبالأخ�ص يف مرحلتي اال�ستك�شاف والت�صميم� ،سيكون املمار�س يف و�ضع يحتم عليه تقدمي
م�سوغات احلوار ،ونرجو �أن يتمكن القراء من االعتماد على املفاهيم والأمثلة الكثرية الواردة يف هذا الدليل
مل�ساندتهم يف هذه املهمة ،على �أن يتذكروا دوم ًا �ضرورة �صياغة هذه امل�سوغات وفق ال�سياق؛ حيث ال توجد
عمليات حوار �صاحلة للتطبيق فى جميع الأحوال والأمكنة .وفيما يلي بع�ض الأ�شياء الأخرى التي يتعني مراعاتها
عند �صياغة امل�سوغات وعر�ضها.
• �أهمية القيم  .يع َّرف احلوار باملبادئ املح ّملة بالقيم ،فالواجب على املرء �إبراز هذه القيم عندما يتحدث
عن العملية .وميكن تقدمي احلوار كطريقة لتحديد القيم امل�شرتكة بني خمتلف �أ�صحاب امل�صالح والبناء
عليها.
• اجلماهري املختلفة تتطلب ُن ُهج ًا خمتلفة .يختلف �أ�صحاب امل�صالح يف وجهات نظرهم وطرق ر�ؤيتهم
العامل ،وينبغي �أن يكون املرء حري�ص ًا يف اختياره املو�ضوعات والأولويات واللغة التي حترتم ح�سا�سيات
اجلمهور.
• جميع �أ�صحاب امل�صالح يف حوار لديهم �أن�صارهم .اعر�ض امل�سوغات على نحو ي�ساعدهم على تبليغ
�أن�صارهم �أن النتيجة النهائية للحوار ميكن �أن تكون و�ضع ًا يربح فيه جميع �أ�صحاب امل�صالح.
• رمبا ال يكون احلوار �أف�ضل �أو �أن�سب م�صطلح لال�ستخدام .ادر�س ا�ستخدام م�صطلحات �أخرى ،ففي
غانا مثال جرى ا�ستخدام م�صطلح "حمادثات وطنية".
لكل واحد م�صلحة يف النتائج ،مبا يف ذلك الأفراد وامل�ؤ�س�سات التي توفر "دعم ًا فني ًا" للحوار ،وينبغي �أن يحاول
املمار�سون �أن يكونوا على وعي با�ستثمارهم يف حالة م�ضي احلوار قدم ًا ،ك�أن ي�ستثمروا يف حتقيق ر�سالة م�ؤ�س�سية
�أو بناء حياة مهنية كخرباء عمليات حوار �أو �أن يكونوا بب�ساطة متدخلني ناجحني يف املواقف الإ�شكالية ،على �سبيل
املثال .عند عر�ض م�سوغات احلوار ،وطوال عملية اال�ستك�شاف ،ينبغي �أن يتوخى املمار�سون الدقة يف النظر �إىل
العملية ب�أكملها .وهذا يعني �ضرورة �إعارة اهتمام �إىل الدالئل التي ت�سري عك�س احلوار يف حلظة معينة دون ق�صر
الرتكيز على الدالئل التي تبدو م�ؤيدة للم�ضي قدم ًا.
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الف�صل  :2.3ت�صميم عملية احلوار

ي�أخذ هذا الف�صل القارئ خطوة خطوة عرب مرحلة الت�صميم ،فيتناول َمن ينبغي �إ�شراكهم يف الت�صميم ،وما
ينبغي القيام به من مهام ،وما �سيتم تبنيه من خيارات .وتوفر اخلربة اجلماعية للمجتمع امل�ؤ�س�سي ملمار�سي
احلوار �إي�ضاحات ملمو�سة ميكنها امل�ساعدة يف الإف�صاح عن هذه االختيارات.

معايري الت�صميم الأ�سا�سية
تتخذ عمليات احلوار �أ�شكا ًال و�أحجام ًا كثرية ،ولي�س ثمة ت�صميم واحد يعترب هو الأن�سب يف جميع الظروف .بل
�إن هناك جمموعة من �أدوات عملية احلوار التي تختار من بينها اعتماد ًا على ال�سياق الثقايف وال�سيا�سي لكل
حالة .و�سيوفر التقييم الذي �أُجري يف مرحلة اال�ستك�شاف معلومات للم�ساعدة على �إر�شاد هذه االختيارات .وكما
يف مرحلة اال�ستك�شاف ،ف�سيزيد تبني نهج حوار يف الت�صميم وجذب الآخرين احتمال حتقيق ناجت �إيجابي ،ك ًال
بتو�سيع قاعدة املعلومات وبخلق ح�س بامللكية بني جماعات �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سية.
ومن املهم �أي�ض ًا عند و�ضع الت�صميم احلفاظ على تركيز متزن على  3جوانب بالغة الأهمية من مبادرة احلوار
�ست�شكل جناحها وهي النا�س وامل�شكلة والعملية .ويقدم ال�شكل " 2.3.1مثلث الر�ضا" الذي �أعدّه كري�ستوفر مور،
التابع ملنظمة �سي دي �آر �أ�سو�شيت�س ،لتو�ضيح هذه النقطة 119.ومثلث مور هو �أداة لتحليل ال�صراعات ومتيز بني
خمتلف امل�صالح التي لدى النا�س يف �أنواع الأو�ضاع التي �صممت احلوارات ملعاجلتها ،وميكنه م�ساعدة املمار�سني
على �أن ي�ضعوا يف اعتبارهم خ�صائ�ص الت�صميم اجليد.
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العملية (الإجرائية)

امل�صدر� :سي دي �آر �أ�سو�شييت�س ( ،)CDR Associatesبولدر ،كولورادو ،مبوجب �إذن ودي.

يتناول الت�صميم اجليد ك ًال مما يلي:
• الق�ضايا النف�سية .الأ�شخا�ص الذين هم جزء من عملية احل��وار (مثل اجلهات الراعية واجلهات
الداعية وامل�شاركني وجمهور املتفرجني املهتمني) لهم م�صلحة عاطفية ونف�سية يف ال�شعور باالعرتاف بهم
واحرتامهم و�سماعهم .وتقرر عملية الت�صميم َمن ينبغي �إ�شراكه ،وينبغي �أن تفعل ذلك على نحو يلبي
حاجات امل�شاركني النف�سية.
• الق�ضايا اجلوهرية .تعترب امل�شكلة التي �سيتم التعامل معها جوهرية بالن�سبة ملحتوى مبادرة احلوار �أو
هدفها .ويجب �أن يحدد الت�صميم غر�ض ًا وا�ضح ًا ويبني نطاق الق�ضايا التي �ستنا َق�ش بحيث يلبي م�صلحة
امل�شاركني املتمثلة يف �ضمان حتقيق نتائج ب�ش�أن الق�ضايا اجلوهرية.
• الق�ضايا الإجرائية .ت�ساعد الطريقة التي تتك�شف بها العملية على تقرير ما �إذا كان النا�س يرون احلوار
�شرعي ًا وعاد ًال وجدير ًا باالهتمام �أم ال ،ومن هنا يجب درا�سة هذه الق�ضايا الإجرائية بدقة يف عملية الت�صميم.
ويتوقف جناح مبادرة احلوار ،بغ�ض النظر عن �سياقها ،بدرجة كبرية على مدى تلبية ت�صميمها وتنفيذها جميع
هذه امل�صالح مع ًا ،كما �أن عدم التعامل مع �أحد �أ�ضالع املثلث بدرجة كافية يف عملية الت�صميم ميكنه تقوي�ض
فر�ص جناح العملية برمتها.

كيفية امل�ضي يف العملية :جتميع فريق للم�شروع
ينبغي �أن يوفر التقييم الذي �أجري يف مرحلة اال�ستك�شاف فهم ًا جيد ًا لأ�صحاب امل�صالح الذين �سيتم �إ�شراكهم
ونطاق الق�ضايا وطبيعة العالقات واملوارد املحتملة التي �سيتم االعتماد عليها� ،إلخ .ويتعني فهم ال�سياق ال�سيا�سي
والثقايف ،واملعرفة العميقة بالق�ضايا الرئي�سية املراد معاجلتها ،واخلربة بالعملية الفنية ،كلها �أمور مطلوبة
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ال�ستيفاء معايري النجاح اخلا�صة مبثلث الر�ضا .ويكون من الأ�سهل بناء عملية حوار ناجحة �إذا ا�ستطاع املمار�س
�ضمان توافر �أنواع معينة من املعرفة واخلربة ال�ستنارة الت�صميم وملوا�صلة املبادرة حتى االنتهاء منها.
ولكن لي�س من املمكن على الدوام جتميع فريق جديد ملبادرة معينة ،ويتعني يف �أغلب الأحوال اال�ضطالع باملبادرة
يف وجود فريق جاهز� ،سواء كان ي�شتمل على جميع املعارف واملهارات املطلوبة �أم ال .ويف مثل هذه الظروف تقدم
�إر�شاداتنا اخلا�صة بتجميع الفريق �أفكار ًا 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 �إدارة امل�شروع
على الرغم من م�س�ؤولية فريق الإدارة عن اجلوانب ال�شكلية
للتنفيذ ،ف�إن من الواجب �أن تكون الإدارة ح�سا�سة جتاه البعد
الإن�ساين للحوار و�أن يعمل با�ستمرار كمحور لالت�صال الداخلي
واخلارجي .ومع تك�شف احلوار وبروزه للعيان ،يتعني على فريق
الإدارة التعامل مع �أ�شياء مثل امليزانيات واجل��داول الزمنية
واللوج�ستيات ،والتعامل يف الوقت نف�سه مع خم��اوف النا�س
وتوقعاتهم من احل��وار .وت�شمل �أن��واع اخل�صائ�ص التي يجب
توافرها يف الفريق لأداء دوره بفعالية ما يلي:

اخل�صائ�ص املطلوبة لقيادة ف ّعالة ملبادرات
احلوار
• تتطلب القيادة مهارات فنية وفهم �سيا�سي
وقدرة على �إقناع الأ�شخا�ص.
• .يجب �أن يكون القائد قادر ًا على حتديث
فهمه/فهمها لل�سياق ب�صورة م�ستمرة ،نظرا
لإن التغيريات يف ال�سياق ت�ؤثر على العملية
نف�سها.
•يجب �أن يعمل دون كلل على ممار�سة ال�ضغط و�أن
يغتنم الفر�ص لتعبئة املوارد ،وهنا �أي�ض ًا ،تكون
املهارة ال�سيا�سية �أمر ًا �ضروري ًا.
• .يجب �أن يكون القائد على دراية باملخاطر و�أن
يواجهها ،و�أال يغادر يف خ�ضم الأحداث.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237

• �أن يكون ماهر ًا ومنظم ًا جيد ًا ،وحمرتف ًا و�أخالقي ًا وغري
حزبي
• �أن يكون كف�ؤ ًا يف �إدارة املوارد والعالقات
• �أن يكون حمرتم ًا من امل�شاركني
• �أن يكون حمنك ًا �سيا�سي ًا وح�سا�س ًا جتاه الثقافة والتاريخ املحليني
• �أن يكون ح�سا�س ًا جتاه ديناميكيات احلوار الب�شرية
• �أن يكون قادر ًا على �إظهار عناية والتزام �صادقني
• �أن يكون قادر ًا على التعلم والتكيف مع الواقع املتغري.
وت�شمل املكونات امل�شرتكة لفريق �إدارة امل�شروع ما يلي:

• جمل�س ا�ست�شاري �أو جلنة توجيهية .وهو فريق رفيع امل�ستوى يقدم التقييم والتوجيه الإ�سرتاتيجي
وير�صد امل�شروع �أثناء ال�سري فيه.
• مدير م�شروع �أو �سكرتري فني .وه�ؤالء الأفراد م�س�ؤولون عن تنفيذ القرارات التي يتخذها املجل�س
اال�ست�شاري ،وقد يكون من املحبذ يف بع�ض الأو�ضاع �أن يعملوا بامل�شروع على �أ�سا�س التفرغ  .وت�شمل الأ�شياء التي
يتولون امل�س�ؤولية عنها يف مرحلة الت�صميم ما يلي:
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 °م�ساندة ت�شكيل فريق �إدارة امل�شروع مبا يف ذلك ا�ستقطاب وتوظيف من يلزم من خرباء
 °تن�سيق عملية الت�صميم مبا يف ذلك م�ساندة عملية وا�سعة للت�صميم امل�شرتك كما نناق�ش ذلك يف مبد�أ
الت�صميم امل�شرتك �أدناه
 °جلب املعلومات من التقييم
 °تن�سيق وم�ساندة تعبئة املوارد املالية ملبادرة احلوار.
• .جهة داعية �أو جماعة مر ّوجة .نتناول يف الق�سم اخلا�ص بعملية الدعوة للحوار جوانب خمتلفة من
الدعوة للحوار منها اخل�صائ�ص املرغوبة يف اجلهات الداعية �إليه .وال
يلزم امتالك �أع�ضاء فريق �إدارة العملية �سلط ًة ر�سمية التخاذ القرار،
انظر عملية الدعوة �إىل احلوار،
لكن يجب �إ�شراكهم يف ت�شكيل القرارات نظر ًا ملوقعهم ودورهم بالغ
الف�صل .2.3
الأهمية يف مبادرة احلوار.
ي�سر عملية احلوار� .إذا مل يكن املمار�س قد با�شر العمل بالفعل مع خبري بعملية احلوار ،فهذا
• .خبريُ /م ِّ
هو الوقت الذي ي�صبح فيه هذا الأمر �ضرورة .وبالإ�ضافة �إىل تقدميه مدخالت فنية يف ت�صميم العملية،
فالأرجح �أن يتدرج هذا ال�شخ�ص لتويل دور قيادي مع بروز الت�صميم و�سري مبادرة احلوار �إىل مرحلة
التنفيذ .وفيما يلي نقدم عر�ض ًا عام ًا مل�ؤهالت خبري عملية احلوار:
 °دراية مبختلف ال ُّنهج و�أدوات العملية للتي�سري اجلماعي وكذلك فهم �إمكانية تطبيقها يف مواقف خمتلفة
ولأهداف خمتلفة
 °خربة يف العمل يف �سياقات �سيا�سية وثقافية خمتلفة والتزام بتكييف العمليات مع ال�سياق احلايل
 °فهم خمتلف �أنواع الأدوار والوظائف املطلوبة للتنفيذ اجليد للعملية
 °البديهة ال�سيا�سية ،مبعنى القدرة على ا�ستيعاب الأبعاد ال�سيا�سية لل�سياق التي �ستتخلل العملية وت�ؤثر عليها
 °احل�سا�سية الثقافية ،مبعنى القدرة على التكيف مع �أو�ضاع التنوع الثقايف
�	°أ�سلوب عمل تعاوين ،مبعنى نهج غري توجيهي
 °مهارات االت�صاالت/ومنا�صرة الق�ضايا.
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يف قائمة م�ؤهالت خبري العملية نقرتح حماولة �إيجاد �شخ�ص
على دراية مبجموعة متنوعة من �أدوات عملية احلوار ،وهو
�أيا كانت �أدوات العملية املطلوب ا�ستخدامها ،ف�إن
من املهم تكييفها لتنا�سب �سياق معني.
ما قد يكون �صعب ًا نوع ًا ما؛ لأن هناك خرباء عمليات حوار
كثريين يتخ�ص�صون يف نهج �أو �أ�سلوب واحد ،و�إذا كانت تلك
الأداة غري مالئمة ل�سياق احل��وار �أو غر�ضه ،فرمبا يخفق
احلوار يف حتقيق �أهدافه .ويقدم امللحق الثاين عر�ض ًا عام ًا لأدوات عملية احلوار وتطبيقاتها ،وميكن �أن ت�ساعد
هذه املعلومات على �إر�شاد املمار�س �إىل خبري عملية يتواءم على الأرجح مع حاجات مبادرة احلوار املعينة .ون�ؤكد
يف قائمة امل�ؤهالت �أي�ض ًا على خ�صائ�ص مثل البديهة ال�سيا�سية واحل�سا�سية
الثقافية والنهج التعاوين والرغبة يف التكيف؛ لأنه مهما كانت �أدوات العملية
انظر اجلدول  :2.4.2خيارات
املطلوب ا�ستخدامها ،ف�إن من املهم تكييفها مع ال�سياق املعني.
عملية احلوار ،والف�صل 2.4
وامللحق الثاين.

مبد�أ الت�صميم امل�شرتك

كما هو احلال يف عملية اال�ستك�شاف ،ف�إن من املف�ضل �أن ينظر �إىل عمل ت�صميم عملية احلوار ،كجزء متمم
لتلك العملية ال كتمهيد ومنف�صل .فهدف املمار�س هو ت�صميم احلوار على نحو يخلق ح�س ًا بامللكية بني �أطرافه
ب�إ�شراكهم يف ت�شكيل عملية احلوار ،وهذا هو مبد�أ الت�صميم امل�شرتك .وعند تنفيذ مرحلة الت�صميم على هذا
النحو ف�إنها تكون خطوة بالغة الأهمية يف الدعوة �إىل احلوار.
من املدخالت ال�ضرورية للت�صميم اجليد ما يلي:
•
•

•
•
•

تقييم �شامل
معرفة بال�سياق
 °.ال�سيا�سي
 °.الثقايف
خربة وا�سعة
خربة بالعملية
قيادة ر�شيدة/تي�سري جيد.

وثمة طرق عديدة للقيام بالت�صميم امل�شرتك كما يلي:
• يتوىل فريق فني �صياغة مقرتح على �أ�سا�س تقييم
�شامل ثم يعممه للح�صول على مالحظات تقييمية
من اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف احلوار.
• ت�ست�ضيف اجلهات الراعية للحوار جل�سة عمل ميكن
فيها للجهات الفاعلة الرئي�سية ،وبتي�سري وم�ساندة
فنية� ،أن تقوم بو�ضع ت�صميم للعملية مع ًا على النحو
املبني يف املنطقة املظللة.

الت�صميم امل�شرتك  -مثال
من �أجل تنفيذ املهمة الأ�سا�سية وهي حتديد
الق�ضايا املطلوب تناولها وترتيب �أولوياتها ،جتري
م�ؤ�س�سة كيرتنغ غالب ًا "حوار الت�سمية وو�ضع
الأطر" .فعلى �سبيل املثال يف الأرجنتني ،ق�ضت
جمموعة واحدة يوم ًا يف ملء ثالث لوحات كبرية
ت�سرد امل�شكالت املتعلقة باجلوع .ثم قاموا بدمج
كل هذه امل�شكالت يف �أربع م�شكالت كربى و�أطلقوا
عليها ا�سم  -املمار�سة الفاعلة.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر" (�صفحة .)237
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• َي ُربز ت�صميم من خالل "الدبلوما�سية املكوكية" على هيئة �سل�سلة من املحادثات الثنائية.
• يتطور الت�صميم مرار ًا وتكرار ًا من خالل دائرة مت�سعة من املحادثات ت�ستقطب املزيد من الأ�شخا�ص كل
مرة �إىل عملية احلوار.
منافع الت�صميم امل�شرتك .يف حاالت كثرية قد يبدو كما لو �أن حاجة املوقف امللحة ال تتطلب �إ�شراك طيف وا�سع
من اجلهات الفاعلة يف ت�صميم عملية احلوار ،ولكن �إذا كانت العملية م�صممة ومنفذة �أحادي ًا فاملخاطرة كبرية
حيث قد ال حتوز على الر�ضا لعدم وجود ح�س بامللكية مث ًال بني الفئات املعنية الرئي�سية �أو لأن الت�صميم نف�سه غري
مدرو�س جيد ًا نتيجة حمدودية املدخالت .ويف املقابل ف�إن ثمة منافع كثرية للت�صميم امل�شرتك:
• �إح�سا�س �أقوى مبلكية العملية وامل�س�ؤولية عنها ،وهو �أ�سا�س للر�ضا من ناحية البعد النف�سي
• ت�صميم ي�ستنري بوجهات نظر و�شواغل متعددة ،وهو �أ�سا�س للر�ضا من حيث البعد اجلوهري
• الو�ضوح بني اجلهات الفاعلة ب�ش�أن العملية و�أ�سا�سها املنطقي ،وهو �أ�سا�س الر�ضا من حيث ُبعد العملية.
�إن عملية الت�صميم امل�شرتك التي يرثيها التدريب التح�ضريي ميكنها تعزيز هذه املنافع كلها ،وميكن جلل�سات
التدريب �أن تزيد الوعي بق�ضايا العملية مثل مبادئ احلوار ونهج احلوار .وعادة ما يركز امل�شاركون يف احلوار
على الق�ضايا بالدرجة الأوىل ،وزيادة وعيهم بدور العملية مع �إ�شراكهم يف ت�صميم احلوار ميكنه امل�ساعدة على
تطوير قدرات ميكن �أن تكون حا�سمة الأهمية يف النجاح املبا�شر ملبادرة احلوار ويف حتقيق الأهداف طويلة املدى
للتغيري املجتمعي.

العنا�صر :القرارات املطلوب اتخاذها
لتحقيق هدف الر�ضا يف ُبعد العملية ،غالب ًا ما يكون �أول �شيء يتم التفاو�ض ب�ش�أنه هو العملية ذاتها .وينبغي �أن
يفرز ت�صميم العملية نوع ًا ما من الوثائق جلعل الر�صد والتقييم ممكنا مع �سري احلوار .ولبناء الثقة يف العملية
ميكن �أن تكون هذه الوثيقة وثيقة ر�سمية كـ"وثيقة ت�صور" �أو "مقرتح عملية" ت�ساهم الأطراف امل�شاركة فيها
(فيه) وتوافق عليها (عليه)� .أو على ح�سب املوقف قد تكون وثيقة خلفية مرجعية لإر�شاد الفريق الفني مع قبول
�أطراف احلوار باتفاق غري ر�سمي على طبيعة العملية.
قائمة اختيار الت�صميم
• .الأهداف والإ�سرتاتيجية
• .امل�شاركون
• .حتديد الأدوار
• .نظام ات�صاالت املعلومات
• .اخلط الزمني/اجلدول الزمني
• .ح�شد املوارد
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وتقرتح هذه القائمة املرجعية للت�صميم �أهم العنا�صر التي
ت�ؤخذ يف االعتبار ويتم االتفاق عليها على م�ستوى ما ،وميكن
�أن يكون هذا االتفاق مهم ًا لعدة �أ�سباب:
 .1مل�ساعدة امل�شاركني املحتملني يف احل��وار على ال�شعور
بقدرتهم على الثقة يف العملية وال�سيما عند وجود درجة
كبرية من �سوء الظن جتاه النا�س والق�ضايا
 .2لتوفري تفوي�ض ملبادرة احل��وار يعطي كل واح��د ح�س ًا
وا�ضح ًا مبا يتوقعه
 .3لتجنب تالعب الآخرين مبا تعنى به العملية
 .4مل�ساندة التفكري النقدي ل�ضمان توافق �أ�ساليب العملية
مع ال�سياق
 .5مل�ساندة التعلم والتقييم.

حول �إدارة التوقعات
"عند و�ضع �أُطر للأهداف ،ف�إن الذين يقومون
بتعزيز مبادرات احلوار وقيادتها يجدون �أنف�سهم
يف بع�ض الأحيان قد وقعوا يف �شرك ن�صبوه
لأنف�سهم :فهم يرفعون توقعات الأ�شخا�ص �إىل
م�ستويات مرتفعة غري واقعية �إىل حدٍ ما ،وي�ضعون
�أهدافا طموحة ملقرتح امل�شروع من �أجل �إقناع اجلهات
املانحة وحتفيز اهتمام اجلهات الفاعلة الذين يريدون
�إ�شراكهم يف احلوار...
"يقع على عاتق فريق امل�شروع الذي ي�شجع على
عملية احلوار ويي�سرها ويديرها م�س�ؤولية رئي�سية
يف �إدارة التوقعات� .إن املزيد من الو�ضوح والواقعية
يف و�ضع الأهداف ،ومراجعة الأهداف املحددة �أثناء
تنفيذ العملية ،ميكن �أن ي�ساعد على منع حدوث
موقف يحكم فيه �شخ�ص على [عملية احلوار] على
�أنها "فا�شلة"[ ،بالرغم من] الإجنازات املهمة التي
حتققها .ويعد �إ�شراك �أ�صحاب امل�صالح املختلفني يف
احلوار ب�صورة ف ّعالة ومنتظمة ،مبا يف ذلك اجلهات
املانحة التي متوله ،من �أجل مناق�شة ومراجعة
التوقعات املتعلقة بعملية احلوار ،هو �أف�ضل طريقة
لتجنب ال�شعور "بخيبة �أمل" كبرية ورمبا �إ�صدار
�أحكام الذعة و"غري عادلة" يف نهاية امل�شروع".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة من
قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237

حتديد الأهداف
ين�ش�أ غر�ض مبادرة احل��وار مبعناه الأو�سع من التحديات
املجتمعية التي ي�شعر النا�س ب�ضرورة الت�صدي لها ،وذلك
كما يناق�ش الف�صل  .1.2والواقع �أنه يكون من ال�ضروري
غالب ًا حتديد الأهداف ب�شكل �أدق مع الرتكيز على ق�ضايا معينة �أو �سياقات امل�شكلة .فتحديد الغر�ض على نحو
ي�شمل الدور الذي �سيلعبه احلوار يف حتقيقه هو خطوة حا�سمة الأهمية نحو �إيجاد تفوي�ض للعملية .واال�ضطالع
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مبهمة التحديد الدقيق هو �أحد �سبل الت�صدي لثالثة حتديات �أ�سا�سية �أمام العملية وهي:
 .1الت�أكد من كون احلوار هو الأداة املثلى يف هذه الظروف
 .2الت�أكد من �أن احلوار لي�س هو الهدف بل و�سيلة لتحقيق الهدف
 .3خلق الأمل والثقة يف عملية احلوار دون خلق توقعات زائفة ب�ش�أن ما ميكنها حتقيقه

ويو�صي كويرناد فان برابانت التابع ملنظمة �إنرتبي�س بثالث خطوات منف�صلة يف حتديد الأهداف وهي :بيان
�أهداف املح�صالت ب�شكل حمدد قدر امل�ستطاع ،وتعيني �أهداف العملية ،و�إعادة النظر يف الأهداف فيما يتعلق
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بال�سياق وكيف ميكن �أن يتطور مع �سري املبادرة.
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�أهداف املح�صالت الناجتة

ي�شتمل حتديد �أه��داف املح�صالت على ت�صور الأث��ر امللمو�س
الذي �ستحدثه عملية احل��وار ،وتكون هذه الأه��داف �شاملة يف
�أغلب الأح��وال ،كما ت�شري بيانات الغر�ض اخلا�صة مببادرات
احلوار يف امللحق الأول .ولتوفري اجتاه وا�ضح لت�صميم العملية،
�سيكون �ضروري ًا على الأرج��ح تو�ضيح معنى بيانات الغر�ض
العامة هذه ب�شكل دقيق وملمو�س قدر امل�ستطاع ،وقد يكون من
املفيد مث ًال بيان ماهية التغيريات املعينة التي �ستت�ضح �إذا حتقق
الهدف ،والتي قد ت�شمل بع�ض املخرجات امللمو�سة مثل التو�صل
�إىل اتفاق معني �أو �سن ت�شريع معني �أو و�ضع �سيا�سة معينة ،وقد
ت�شتمل هذه على تغيريات غري ملمو�سة مثل تعزيز القدرات �أو
زيادة الفهم عرب الفوارق .ويف تلك احلالة ف�إنه قد يتعني حتديد
بع�ض امل�ؤ�شرات امللمو�سة التي تدل على حدوث هذه التغيريات
مثل قيام مزيد من النا�س باتخاذ �إجراء�أو لعبهم دور ًا قياديا �أو
وجود مزيد من التعاون بني جماعات مل تكن قادرة على التعاون
فيما �سبق.

ويف مواجهة احلرب :درو�س حا�سمة الأهمية ملمار�سي ال�سالم،
تقدم ماري �أندر�سون ولورا �أول�سون �إط��ار ًا قد يكون مفيد ًا يف
حتديد الأهداف ومييز بني م�ستويني من الت�أثري هما :الفردي/
ال�شخ�صي واالجتماعي ال�سيا�سي 122.ف��الأث��ر على امل�ستوى
الفردي/ال�شخ�صي وحده لي�س كافي ًا لتحقيق �أنواع الأغرا�ض
ال��واردة يف امللحق الأول ،ويلزم �أن يرتجم ذلك �إىل �أث��ر على
امل�ستوى االجتماعي ال�سيا�سي .و�إليكم �أرب��ع ط��رق ميكن �أن
يحدث بها هذا مو�ضحة بالأمثلة من ثالث حاالت مق َّدمة يف
الباب الثالث من هذا الدليل.

و�ضع احلوار يف "امل�ساحة" االجتماعية
ال�سيا�سية
�أين �إذن "ي�ضع" فريق امل�شروع وعملية احلوار
�أنف�سهم؟ يعد الهدف هو توفري برامج وج�سور
للتوا�صل (البناء) بني اجلهات الفاعلة يف
املجتمع  -من �أجل تفعيل �أو تي�سري عمليات حتول
(�إيجابية) معينة يف هذا املجتمع ويتطلب هذا �أن
ن�ضع �أنف�سنا يف "امل�ساحة" التي ت�شعر فيها كل
اجلهات الفاعلة الأ�سا�سية باالرتياح يف امل�شاركة.
وهذه "امل�ساحة" هي امل�ساحة االجتماعية ال�سيا�سية
(مبعنى لعب دور "غري حزبي" يف امل�ساحة املتاحة
للجهات الفاعلة بوجه عام) وميكن �أي�ض ًا �أن تكون
امل�ساحة اجلغرافية (على �سبيل املثال ،ت�شعر بع�ض
اجلهات الفاعلة بعدم الراحة �إذا كانت امل�ساحة
املتاحة هي فقط يف العا�صمة ،ولذا ال ميكنهم
امل�شاركة �أو قد يقررون عدم امل�شاركة) .وتتوافر
هنا العديد من اخليارات :ميكن �أن تقت�صر
عملية احلوار ،على �سبيل املثال ،على "املجتمعات
ال�سيا�سية"� ،أو على "القاعدة ال�شعبية"� ،أو ت�سعى
�إىل بناء اجل�سور بينهما .وميكن �أن ت�سعى �إىل
دعوة كل من احلكومة واملجتمع املدين ،ولكن رمبا
بدون القطاع اخلا�ص .وميكن �أن ت�شرك كذلك
كل اجلهات الفاعلة الدولية التي تقدم امل�ساعدة
�أو ت�شرك ب�صورة �أ�سا�سية اجلهات الفاعلة
"الوطنية" .وميكن �أن تركز على املو�ضوعات
املهمة ولكن املحلية منها ب�صورة �أكرث� ،أو �أن ت�سعى
�إىل تناول التحديات الأكرب على امل�ستوى الوطني
ومعاجلتها.
وتعد كل هذه القرارات مبثابة قرارات �إ�سرتاتيجية
مهمة يتم اتخاذها يف مرحلة الت�صميم الأويل
و�سيكون لها ت�أثري ًا مهما على عملية احلوار وعلى
احتمالية �أن ي�سفر عن "نتائج" معينة .كما �أن
توثيق هذه اخليارات الأولية ،مع الطروحات
ال�سائدة يف هذا الوقت ،يوفر مرجع ًا مفيد ًا
للمراجعات الدورية الالحقة و�أي عملية تقييم
الحقة.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237

• �أفعال حم��ددة .يكون هذا عندما ي�أتي امل�شاركون يف
احل��وار ،ب�صفتهم املهنية �أو ال�سيا�سية ،ب�أفعال تعك�س
التغيريات التي �أحدثتها عملية احل��وار يف فهمهم .ففي
نيبال مث ًال ،متكن ممثلوا وزعماء الأح��زاب ال�سيا�سية
واملجتمع املدين الذين �شاركوا يف احلوارات ب�ش�أن العملية
الد�ستورية من التو�صل �إىل "حد �أدنى ملوقف م�شرتك" بعد ذلك.

• تبني �أفكار يف الهياكل الر�سمية �أو املفاو�ضات ال�سيا�سية .يكون هذا عندما تنتقل الأفكار واللغة
التي مت تطويرها يف عملية احلوار �إىل عمليات وهياكل ر�سمية .وتتج�سد هذه النتيجة يف االتفاقات الأربعة
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التي برزت من احل��وار الذي �أج��راه برنامج منظمة ال��دول الأمريكية /بروباز يف يويتينانغو بغواتيماال،
ب�ش�أن التعاي�ش ال�سلمي ،وتعزيز امل�ؤ�س�سات البلدية ،وحل م�شكالت التوثيق ال�شخ�صي والإجراءات البلدية،
والتحقيق يف حاالت اختفاء الأ�شخا�ص.
• تغريات يف الر�أي العام .يكون هذا عندما يتحول مناخ الر�أي العام واحلوار لي�صبح �أكرث توافق ًا مع
النموذج الذي �أر�سته عملية احلوار .ففي موريتانيا مث ًال ،وبعد حماولتي انقالب فا�شلتني� ،شارك �أكرث من
 400زعيم حملي ووطني يف مناق�شة حلاجات البلد فيما يتعلق بالأهداف الإمنائية للألفية ،مما خلق مناخ
ر�أي عام �شعرت احلكومة فيه ب�أنها جمربة على تعديل وتلطيف ا�ستجابتها للمعار�ضة وتقدمي التزامات
مب�شروعات الإ�صالح الق�ضائي والتنمية الب�شرية.
• مطالب متزايدة من جانب الفئات املعنية .يكون هذا عندما حت�شد املوارد �أعداد ًا كبرية من النا�س
للإعراب عن مطالب بالتغيري مما يجعل من ال�صعب على ال�سا�سة جتاهلها .ففي �أعقاب احلوارات ب�ش�أن
العملية الد�ستورية مث ًال ،بد�أ املجتمع املدين النيبايل "يناق�ش عالنية بل ويتحدى دور ا َمل َلكية و�أ�صبح �أكرث ثقة
بنف�سه وجماهر ًا يف تقييم الأ�سباب اجلذرية للأزمة ال�سيا�سية والد�ستورية يف املطالبة مبفاو�ضات �سيا�سية
مع املاويني والدعوة �إىل جمعية ت�أ�سي�سية".
�أهداف العملية

من املفيد �أن منيز بني نوعني من �أهداف العملية وهما :الأه��داف الأولية والأه��داف الو�سيطة .الأهداف
الأولية ت�ضع معايري �إطالق عملية احلوار على �أ�سا�س متني ،وقد ت�شمل:
•.
•.
•.
•.
•.
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جتميع فريق ف ّعال لتنفيذ ت�صميم عملية احلوار
�إقامة ات�صاالت وخلق اهتمام وانخراط عرب طيف وا�سع من اجلهات الفاعلة االجتماعية
خلق وحماية "حيز" حمايد للحوار ميكن �أن تقبله جميع اجلهات الفاعلة الرئي�سية وتثق فيه ثقة �أ�سا�سية
وتتمكن من املجيء �إليه وحترتمه
حتقيق م�شاركة �شاملة لكافة �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني وتهيئة بيئة متكافئة وعادلة
زيادة ملكية �أ�صحاب امل�صالح املتنوعني للعملية وم�س�ؤوليتهم عنها.

يف كثري من مبادرات احلوار ،يجوز �أي�ض ًا �أن ت�صبح الأهداف الو�سيطة لعملية احلوار جزء ًا مهم ًا من
ت�صميم العملية .يقول كويرناد فان برابانت�" :ستعتمد الطبيعة الدقيقة لأهداف عملية احلوار الو�سيطة كثري ًا
على ال�سياق املعني" .واحلقيقة �أن البع�ض قد "يربز ب�شكل غري متوقع يف غ�ضون عملية احل��وار ليتم ال�سعي
لتحقيقها لأ�سباب تكتيكية" .وعلى �سبيل املثال ،قد يخلق قرار احلكومة ب�إن�شاء جلنة لدرا�سة ق�ضية جوهرية
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بالن�سبة للحوار "نافذة فر�صة" لفريق عملية احلوار وامل�شاركني فيها لالنخراط يف تلك املبادرة.
ولكنه قد يلزم تعيني الأهداف املبا�شرة الأخرى يف البداية ،وي�صدق هذا ب�شكل خا�ص عندما تكون جماعات
�أ�صحاب امل�صالح بب�ساطة غري جاهزة لالنخراط يف حوار مع بع�ضها البع�ض ب�سبب احتمال وجود ا�ستقطاب بالغ
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بني اجلماعات �أو تفتت داخلها� ،أو �أن يكون بع�ض الإعداد امل�سبق جزء ًا من برنامج لـ"تهيئة بيئة متكافئة وعادلة"
يف مبادرات احلوار التي �ستجمع بني جماعات بينها فوارق يف القوة �أو املكانة �أو �إمكانية احل�صول على املعلومات.
وقد طور برنامج منظمة الدول الأمريكية /بروباز (وهو برنامج منظمة الدول الأمريكية يف غواتيماال) ،ا�ستناد ًا
�إىل خربته يف احلوارات يف �أمريكا الالتينية ،الر�سم التخطيطي املبني يف ال�شكل  2.3.2للم�ساعدة على تو�ضيح
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كيفية ا�ستنارة الت�صميم الكلي بهذه الأهداف املبا�شرة لعملية احلوار.
ال�شكل  :2.3.2خطوات العملية الو�سيطة

املجتمع
املدين

احلكومة

العمل �ضمن املجموعة:
بناء القدرات والإعداد

العمل �ضمن املجموعة:
بناء القدرات والإعداد

املجاالت (الأحياز)
غري الر�سمية

املجاالت (الأحياز) الر�سمية

امل�صدر :فيليب توما�س ،لربنامج منظمة
الدول الأمريكية/بروباز.1998 ،

وقد ي�ساعد ما يلي على حتقيق جمموعة متنوعة من �أهداف العملية املبا�شرة:
• العمل اجلماعي الداخلي .قد يكون هذا العمل �شك ًال ما من �أ�شكال التدريب التح�ضريي ،كزيادة الوعي،
�أو تعلم �إطارات مفيدة للتحليل� ،أو تعزيز مهارات االت�صال� ،أو تعلم �إجراءات اتخاذ القرار� ،أو تطوير قاعدة
م�شرتكة للبيانات� ،أو حوار ًا داخلي ًا للم�ساعدة على حتديد وتعزيز ح�س اجلماعة بهويتها و�أهدافها.
• العمل اجلماعي الداخلي يف الأحياز غري الر�سمية .قد يكون هذا العمل حوار ًا غري ر�سمي يجمع بني
ب�ضعة �أع�ضاء لديهم الرغبة يف ذلك من اجلماعات امل�ستقطبة بغر�ض اختبار �إمكانية عقد لقاءات ر�سمية،
�أو مرة �أخرى ،قد يت�ألف من برنامج تدريبي ميكنه توفري طريقة غري تهديدية ن�سبي ًا للجمع بني النا�س
ويت�ضمن �أ�شياء �أق ّل خطر ًا مما هو يف حيز حوار ر�سمي ،و�إن كان يعطيهم ح�س ًا مبا قد تبدو عليه عملية
حوار.
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الأهداف يف ال�سياق

و�أخري ًا ي�شري كويرناد فان برابانت �إىل �أنه قد يكون مهم ًا النظر يف ال�سياق الذي ي�شكل �أهداف مبادرات احلوار
وكيف �أن التغيريات يف ذلك ال�سياق قد ت�ؤثر على هذه الأهداف� .إن فهم ال�سياق الذي مت تطويره من خالل عملية
التقييم الأولية �سيتيح النظر يف كيفية متو�ضع مبادرة احلوار يف �سياقها االجتماعي ال�سيا�سي كي حتقق �أهدافها.
ولكن بالإ�ضافة �إىل ذلك ،رمبا يتمثل جزء من هذ العملية يف ت�صور �سيناريوهات حمتملة ملا قد يطر�أ على ال�سياق
من تغريات مع تك�شف العملية وكيف قد تتطلب تلك التغريات تعديالت يف الأهداف .على �سبيل املثال ،كيف ميكن
�أن ت�سبب العمليات االنتخابية ت�أخري ًا �أو تعطي ًال �أو فر�ص ًا جديدة؟ وما مدى احتمال تفجر العنف وماذا �سيكون
�أثر ذلك؟ وما �آفاق احل�صول على متويل م�ستدام للمبادرة وكيف �ستت�أثر بتفاوت م�ستويات م�ساندة املانحني؟ �إن
متحي�ص هذه االحتماالت �صراح ًة يف البداية ميكنه تعزيز قدرة املبادرة على ا�ستدامة ذاتها بتك ّيفها بفعالية مع
الأحداث املتك�شفة.

و�ضع �إ�سرتاتيجية
دور احلوار يف حتقيق الأهداف

�إن اختيار �أدوات عملية معينة هو قرار فني بالدرجة الأوىل لكن ينبغي �أن ي�سرت�شد بالغر�ض الذي يهدف م�صممو
عملية احلوار �إىل حتقيقه .وميكن �أن يوفر امل�صممون ذلك الإر�شاد وي�ساعدوا على �ضمان مالءمة اختيارات
العملية بالنظر يف ماهية الدور الذي ينبغي �أن يلعبه احلوار يف حتقيق التغيري املت�صور .وميكن و�صف �أربع فئات
عامة من الأدوار اعتماد ًا على عمل �أع�ضاء االئتالف الوطني للحوار واملداولة يف الواليات املتحدة الأمريكية
الذين طوروا بالتعاون فيما بينهم هذا الإطار ك�أ�سا�س للمقارنة بني �أدوات عملية احلوار املعروفة.
• اال�ستك�شاف  -زيادة الوعي :لت�شجيع النا�س على معرفة املزيد عن �أنف�سهم �أو جمتمعهم �أو ق�ضية ما،
ورمبا اكت�شاف حلول مبتكرة
• �إقامة العالقات  -التعامل مع ال�صراع :حلل ال�صراعات والإ�سراع بت�ضميد اجلراح ال�شخ�صية
والنمو وحت�سني العالقات بني اجلماعات
• املداولة  -التعامل مع القرارات ال�صعبة :للت�أثري على القرارات
العامة وال�سيا�سات العامة ولتح�سني املعرفة العامة

انظر اجلدول  ،2.4.2خيارات
عملية احلوار ،الف�صل  2.4و
امللحق .2

• العمل التعاوين  -التغيري متعدد �أ�صحاب امل�صالح للمنظومة
ب�أكملها :لتمكني النا�س واجلماعات من حل امل�شكالت املعقدة وتويل امل�س�ؤولية عن احلل.

 84الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،منظمة الدول الأمريكية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

الإطار  :2.3.1ورقة عمل ت�صميم العملية
عملية حوار جا ٍر ت�صميمها
ال�سياق
ما ال�سياق العام الذي �ستجري فيه هذه العملية؟
الفر�ضيات الأ�سا�سية
�أذكر ب�صراحة وو�ضوح الأ�سباب التي جتعل الإ�ضطالع مبثل هذه العملية يف ال�سياق املعني يعترب مهم ًا و�إ�سرتاتيجي ًا .ما االفرتا�ضات التي نطرحها؟
التغيريات املن�شودة املراد �إحداثها
�أذكر ب�صراجة وو�ضوح الأهداف �أو التغيريات املن�شودة التي ت�سعى هذه العملية �إىل �إحداثها.
احر�ص على الربط بالعمليات الأخرى
حدد �أي ارتباطات موجودة (�أو يجب �إيجادها) بني هذه املبادرة واملبادرات �أو العمليات الأخرى املرتبطة بالتغيريات املن�شودة من هذه العملية.
الأهداف املعينة من وراء هذه العملية
اذكر �صراح ًة الأهداف املعينة �أو التغيريات املن�شودة من وراء العملية اجلاري ت�صميمها ،مع حتديدها من حيث النتائج املبا�شرة التي تت�ضح عند االنتهاء وكذلك الأثر املن�شود على
مر الوقت.
م�ؤ�شرات النجاح
• النتيجة املبا�شرة :ما الأ�شياء التي �ستكون م�ؤ�شرات مبا�شرة على النجاح؟
• الأثر على مر الوقت :كيف �سيبدو النجاح على مر الوقت؟
�أدنى ال�شروط املطلوبة
حدد و�ض ْع �شروط ًا معينة �صريحة يتوقف عليها جناح هذه العملية .نحن غالب ًا ما ال نبايل بهذه الأمور ،ومن ثم فالهدف تو�ضيحها.
جدارة النظر يف التحليل امليداين املفرو�ض للعوامل البيئية
�إن عمليات احلوار ال جتري �أبد ًا يف فراغ ،ورمبا تعمل القوى اخلارجية (وهي الأ�شياء التي ال ن�سيطر عليها) على دعم وم�ساندة هذه العملية �أو �إعاقتها.
القوى املناوئة
العوامل التي تناوئ الناجت املن�شود

القوى امل�ساندة
العوامل التي ت�ساند الناجت الن�شود لدينا

•
•
•

الإ�سرتاتيجية

نوع العمل
.1
.2
.3

•
•
•
•

•
•
•

و�صف مع تف�سري الأ�سا�س املنطقي الكامن
طرق اال�ستفادة من القوى امل�ساندة والت�صدي للقوى املناوئة
املوارد الالزمة (ب�شرية ،مادية)
م�صفوفة العمل:
هدف العمل

املدة

َمن

اال�ستدامة
ما هي اخلطوات التي �ست�ساعد على ا�ستدامة �آثار عملية احلوار؟

امل�صدر� :إعداد :فيليب توما�س
لربنامج منظمة الدول الأمريكية/بروباز (.1997 )Propaz
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دمج الأهداف والإ�سرتاتيجية

تقدم ورقة عمل ت�صميم العملية املبينة يف الإطار  2.3.1التي �أعدها فيليب توما�س لربنامج منظمة الدول
الأمريكية/بروباز �إطار ًا لنهج متكامل لتحديد الأهداف والإ�سرتاتيجية والبناء على املعلومات التي مت تطويرها
�أثناء مرحلة اال�ستك�شاف .ويوفر هذا الإطار �إر�شادات لبيان الفكر وراء الت�صميم ،كما يدعو ،من بني �أ�شياء
�أخرى� ،إىل التفكري املركز وتوثيق هذا التفكري يف اللبنات الثالث الأ�سا�سية ،ك ًال من �أجل الر�صد والتقييم ومن
�أجل التعلم والتكيف امل�ستمرين اللذين ينبغي �أن يدعمهما مع تقدم عملية احلوار ،وهي :نظرية التغيري ،و�أهداف
التغيري املعينة ،وتعريف النجاح.
 -1نظرية التغيري .تدعو ورقة عمل الت�صميم �إىل توثيق "الفر�ضيات الأ�سا�سية" لعملية احلوار و"الأ�سا�س
املنطقي" للإ�سرتاتيجية التي توجهه ،وهي ترقى فيما بينها �إىل "نظرية تغيري" ميكن تعريفها ب�إيجاز ب�أنها
"جمموعة من االعتقادات حول كيفية ح��دوث التغيري".
للمزيد من االطالع
وي�صف �شيان ت�شري�ش وم��ارك روج��رز  10نظريات حددها
ملزيد من املعلومات حول "نظرية
ممار�سو بناء ال�سالم بو�صفها م�ستخدمة حالي ًا يف ميدانهما.
التغيري" ك�أداة للتخطيط ،انظر
وفيما يلي بع�ض مم��ا يهم مم��ار��س��ة احل ��وار (ن�شري �إىل
<http://www.
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ال�صالت بينها وبني ممار�سة احلوار ب�أحرف مائلة):
theoryofchange.org>.
• نظرية التغيري الفردي" .ي�أتي ال�سالم من خالل
التغيري التحويلي لكتلة هامة وحيوية من الأفراد ووعيهم ومواقفهم و�سلوكياتهم ومهاراتهم" .وت�صبح
التحوالت الفردية التي حتدث يف عمليات احلوار م�صدر التغيري يف اجلماعات االجتماعية وامل�ؤ�س�سات
واملجتمع ككل.
• نظرية العالقات وال�صالت ال�سليمة" .يربز ال�سالم من عملية ك�سر العزلة واال�ستقطاب
واالنق�سام والتحامل والقوالب النمطية بني اجلماعات .فالعالقات القوية مق ّوم �ضروري من مقومات
بناء ال�سالم" .واحلوار �أداة �ضرورية لك�سر احلواجز و�إقامة �صالت عرب االنق�سامات يف املجتمع.
• نظرية التطور والتغيريامل�ؤ�س�سي" .يتحقق ال�سالم بخلق م�ؤ�س�سات اجتماعية م�ستقرة/يعتمد عليها
وت�ضمن الدميقراطية والإن�صاف وعدالة تخ�صي�ص املوارد" .ويوفر احلوار عملية لت�أييد و�إر�شاد الإ�صالح
امل�ؤ�س�سي الذي يقتدي ب�شمول الكافة وامل�ساواة والعدالة املن�شودة يف امل�ؤ�س�سات التي �شهدت �إ�صالح ًا.
• نظرية النخب ال�سيا�سية" .ي�أتي ال�سالم عندما يكون من م�صلحة القادة ال�سيا�سيني (والقادة
الآخرين) اتخاذ اخلطوات ال�ضرورية .ويجب �أن تغري جهود بناء ال�سالم احل�سابات ال�سيا�سية لكبار
القادة واجلماعات" .ويخلق احلوار �أحياز ًا ميكن �أن يبد�أ فيها القادة تطوير ر�ؤية تعتنق املجتمع ككل
ولي�س فقط القطاع �أو جماعة امل�صلحة التي هم جزء منها.
• نظرية تعبئة القواعد ال�شعبية" .عندما يقود ال�شعب ،يتبعه القادة .ف�إذا عب�أنا معار�ضة كافية
للحرب ،ف�سي�ضطر القادة ال�سيا�سيون �إىل االهتمام" .وتوفر عمليات احلوار الأ�سا�س للدميقراطية
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التداولية ومتكني املواطنني العاديني من تويل امل�س�ؤولية عن �إحداث تغيري جمتمعي.
ويقول ت�شري�ش وروجرز �أن هناك توافق ًا يف الر�أي على "�أن جميع النظريات مهمة و�ضرورية ،لكن النظريات
املختلفة قد حتقق نتائج �أكرب يف ظل ظروف خمتلفة" .و�أمام ميدان ممار�سة احلوار الذي ن�صوره يف هذا
الدليل وقت لي�س بالقليل حتى ي�صل �إىل مرحلة تطوير مثل هذا العر�ض العام الوا�ضح لنظريات التغيري ذات
العالقة ،لكن من املهم �أن يتم داخل مبادرة احلوار ت�سجيل هذه االفرتا�ضات الأ�سا�سية حول كيفية حدوث
التغيري وكيف �ست�ساهم مبادرة احلوار يف �إحداث تغيريات معينة يف ال�سياق املعني ،فتحديد هذه الأمور يف
البداية ي ِعني على الو�ضوح وال�شفافية وي�ساعد على �إبقاء الأن�شطة "متوافقة منطقي ًا" مع الأهداف داخل
املبادرة ويوفر �أ�سا�س ًا للتن�سيق مع املبادرات الأخرى التي رمبا تكون عاملة على حتقيق الأهداف ذاتها.
و�أخري ًا فما مل تكن النظرية �صريحة فلن ميكنها اختبار مدى وثـاقة وارتباط �صلة نظرية التغيري بال�سياق
اجلاري فيه تطبيقها.
�	-2أهداف التغيري املحددة .لو�ضع �أ�سا�س متني للر�صد والتقييم ولإدارة مبادرة احلوار ،من املفيد وجود
�أهداف حم�صالت حمددة بو�ضوح .ويبينّ منوذج اجلبل اجلليدي املق َّدم يف الف�صل ( 1.4ال�شكل )1.1.1
خمتلف �أنواع حم�صالت التغيري:
•

التغريات الداخلية الفردية يف النماذج العقلية وامل�شاعر والإدراكات احل�سية

•

ت�شكيل عالقات و�شبكات اجتماعية جديدة
�سلوك جديد
اتفاقات
من�سق.
عمل َّ

•
•
•

من الأمور املهمة يف كل مبادرة للحوار جتميع
االفرتا�ضات الأ�سا�سية حول كيفية حدوث التغيري
وكيف ميكن �أن ت�ساهم مبادرة احلوار يف �إحداث
تغيريات معينة يف ال�سياق املحدد.

يف كل فئة من فئات التغيري (وهذه لي�ست قائمة �شاملة) �سوف تتباين التفا�صيل وفق ًا للغر�ض من مبادرة
احلوار و�سياقها ووفق ًا لنظرية التغيري التي ا�سرت�شد بها ت�صميم احلوار .وكلما �أمكن تعيني هذه ال�صالت
كلها ب�شكل �أو�ضح وملمو�س ،كان من الأ�سهل تقييم التقدم و�إجراء ت�صحيحات يف امل�سار �إذا لزم الأمر مع
م�ضي املبادرة قدم ًا.
 .3تعريف النجاح .كيف �سيكون �شكل النجاح؟ هذا �س�ؤال بالغ الأهمية ينبغي بحثه قبل �إطالق �أية مبادرة
�إذا كانت النية هي ال�سري يف نهج من التعلم والتكييف امل�ستمرين ،وهو يت�ألف من مكونني هما:
•

كيف �سنعلم ما �إذا كانت التغيريات قد حدثت؟ ت�شمل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال النظر يف م�آل م�ؤ�شرات
�إحداث تغيريات معينة وكيفية متييزها ،وهذا التعريف مطلوب لتقرير طبيعة املعلومات التي يلزم
جمعها ور�صدها ولإر�شاد التقييم عندما يحني وقت ا�ستعرا�ض
املعلومات املجموعة وت�أملها.
انظر ال�شكل  ،1.4.1منوذج اجلبل
اجلليدي :م�ستويات التغري ،الف�صل
.1.4
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•

ما الذي يتطلبه احلكم على املبادرة ككل بالنجاح؟ يقول ت�شري�ش وروجرز" :النجاح تقرير ع�شوائي
للتقدم وميكن تعيينه عند �أي نقطة على امتداد ت�سل�سل اجتاه
التغيري املرغوب" 127.وهما ي�شريان �إىل �أنه لي�س من املجدي يف
ال�شكل  2.5.3ورقة عمل للر�صد
معظم الأح��وال نقل الر�صد والتقييم �إىل النقطة التي ميكن
والتقييم ،الف�صل .2.5
عندها تقييم النجاح على م�ستوى الأثر.

اختيار امل�شاركني
�إ�ضافة �إىل حتديد الغر�ض ،يوفر العمل اخلا�ص بتخطيط اجلهات الفاعلة واملرتبط باال�ستك�شاف �أ�سا�س ًا لتقرير
من ينبغي دعوتهم للم�شاركة يف عملية احل��وار .و�سوف يرتبط جناح احل��وار ارتباط ًا وثيق ًا بهذه القرارات.
فامل�شاركون ال يقت�صر دوره��م على امل�ساهمة بالأفكار واخل�برات ووجهات النظر املتنوعة ،بل ميكنهم �أي�ضا
تنفيذ التعهدات املتفق عليها يف احلوار عند انتهاء العملية ،كما ميكنهم امل�ساهمة بانف�سهم يف عملية التغيري يف
امل�ؤ�س�سات والقطاعات االجتماعية التي ينتمون �إليها .ولذلك ،يعد و�ضع املعايري اخلا�صة باختيار امل�شاركني من
اخلطوات بالغة الأهمية يف ت�صميم العملية.
ال�شمولية :جتميع منوذج م�صغر من النظام

يفر�ض مبد�أ �شمول الكافة القيام ببذل جهد لإن�شاء جمموعة من امل�شاركني
تكون منوذج ًا م�صغر ًا من النظام االجتماعي املوجود به التحدي املطلوب
الت�صدي له .وعملي ًا ،يت�ضمن هذا اختيار جمموعة متنوعة من �أ�صحاب امل�صلحة با�ستخدام معاي ٍري كال�سن
ونوع اجلن�س والأ�صل العرقي واالنتماء اجلغرايف والقطاع االجتماعي والطبقة االجتماعية واالقت�صادية واملوقف
ال�سيا�سي ،والتي يكون االعتماد عليها �أكرث لزوم ًا يف ال�سياق املحدد .ومع ذلك ،فقد �أكد املمار�سون يف �إحدى
حلقات العمل التي ناق�شت هذه الق�ضية ب�صورة مف�صلة على �أن �إيجاد منوذج م�صغر �صحيح يكون �أ�سهل بكثري
من الناحية النظرية عنه من الناحية العملية .وت�سرد احلاالت امل�صغرة الثالث امل�أخوذة من �أمريكا الالتينية
واملقدمة يف املنطقة املظللة (يف �صفحة  )89بع�ض ًا من هذه الظروف.
انظر الف�صل .1.3

وهناك خم�سة �أ�شياء يجب مراعاتها عند حماولة جتميع منوذج م�صغر من النظام ،وهي:
 .1قد يكون من املفيد و�ضع �إطار للجهد فيما يتعلق ب�إ�شراك �أ�صوات خمتلفة يف احل��وار ،بد ًال من الرتكيز
ب�صورة تامة على االختالفات بني �أف��راد بعينهم .ويكون هذا مالئم ًا ب�صورة خا�صة يف ال�سياقات التي
�أق�صيت فيها بع�ض الأ�صوات تاريخي ًا من امل�شاركة يف املناق�شات الدائرة حول الأمر ذي ال�صلة.
 .2رغم �أن احلوار قد يخفق يف �إن�شاء منوذج م�صغر ،ف�إنه قد يعود بنتائج �إيجابية كما تظهر احلاالت الواردة يف
املنطقة املظللة .و�إذا متت مراعاة هذا الأمر يف مرحلة الت�صميم ،فمن املحتمل تبني نهج متدرج—بامل�ضي
قدم ًا على �أمل �أن يجذب النجاح انتباه الآخرين ويقنعهم ب�أن املكا�سب التي �ستعود عليهم من م�شاركتهم يف
العملية �ستكون �أكرث من تلك التي �سيحققونها وهم خارج العملية.
 .3مع ذلك ،قد يكون من احلكمة ،بنا ًء على ال�سبب وراء �إخفاق جمموعة امل�شاركني يف تكوين منوذج م�صغر،
عدم امل�ضي قدم ًا ،بل العمل على �إيجاد قبول وم�ساندة �أو�سع نطاق ًا قبل موا�صلة العمل؛ على �سبيل املثال،
جتنب الو�صول �إىل مرحلة "�إرهاق احلوار" �أو تفاقمها.
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ثالث حاالت من �أمريكا الالتينية :اختيار
امل�شاركني يف احلوار
بريو
"كان �أ�سلوب اختيار امل�شاركني يف '�أجندة بريو' هو تنظيم
قائمة بالأفراد �أ�صحاب النفوذ من خالل الت�شاور مع
� 20شخ�ص ًا ،مت �س�ؤالهم �أ�سئلة مثل من يدير �شركة
معينة �أو فريق كرة قدم؛ من كان منت�سبا يف اجلي�ش؟ ثم
حاولنا �إن�شاء جمموعة تعك�س الواقع االجتماعي يف بريو.
كما �أننا اخرتنا �إجراء بع�ض "اال�ستق�صاءات" الختبار
ا�ستقبال النا�س لذلك .ومن خالل هذه العملية ،اخرتنا
جمموعة متنوعة من الأ�شخا�ص [و] حاولنا �أن ن�صنع
منوذجا م�صغرا للواقع االجتماعي يف بريو .و[لكننا]
انتهينا مبجموعة متحيزة ب�شدة ،كما كان م�ستوى التزام
امل�شاركني متنوعا ب�شكل كبري .وقد مت تكرار نف�س العملية
على امل�ستوى املحلي ،ولكن مل يتم تن�سيق عملية الدعوة
�إىل �إقامة احلوار �أو ال�سيطرة عليها ب�شكل جيد� .إال �أن
جمرد اجتماع هذه املجموعات� ،أدى �إىل نتائج �إيجابية
مفاجئة فيما يتعلق ببناء عالقات �شخ�صية �إيجابية".
غواتيماال
"يف [احلوار حول] امليثاق االجتماعي لغواتيماال ،كانت
البلد ال تزال تعاين يف �أعقاب احلرب الأهلية ،كما �ساهم
اخلالف بني م�ؤ�س�سات الأعمال وبني العمال يف ال�صراع
االجتماعي بوجه عام .ولذا ،دعت احلكومة �إىل عقد حوار
بني م�ؤ�س�سات الأعمال واالحتادات التجارية واحلكومة،
ووجهت الدعوة �إىل الأ�شخا�ص كممثلني عن منظماتهم
ب�صورة خا�صة (ولي�سوا ك�أفراد) .ومل حت�ضر كل املنظمات
التي مت توجيه الدعوة �إليها .فالبع�ض ظل بعيد ًا نظر ًا
لعالقاته باملجموعات امل�سلحة ،بينما �أر�سل البع�ض الآخر
اثنني من املمثلني .وقد افتقر هذا احلوار �إىل وجود �أجندة
وا�ضحة و�إىل ال�شعور ب�أن هذه العملية يلزم �أن تت�ضمن
قطاعات �أخرى .كما مل يتم حتديد العالقة مع و�سائل
الإعالم بو�ضوح ،ومل يكن هناك متحدث ر�سمي م�س�ؤول
عن التعامل معها .ومع ذلك ،كان لهذه العملية ت�أثري يف
بناء العالقات بني الأطراف املختلفة التي مت متثيلها والتي
كانت حا�سمة الأهمية يف معار�ضة االنقالب".
كولومبيا
"يف "م�صري كولومبيا"� ،أتيحت لنا الفر�صة لعر�ض �أهمية
التمثيل الكامل لنظام امل�شكلة .فقد كان احلوار يف حد
ذاته جتربة قوية للم�شاركني متخ�ضت عن و�ضع ر�ؤية
ملزمة مل�ستقبل كوملبيا .ولكن بالت�أمل يف الأحداث ال�سابقة،
امل�شجعون على عقد احلوار ب�أن قرارهم عدم �إ�شراك
حكم ِّ
احلكومة �أو جتار املخدرات قد حد من ت�أثري احلوار".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة من قلب
امليدان  -امل�صادر" (�صفحة .)237

 .4يف مرحلة الت�صميم ،يجب توقع ��ض��رورة التحلي
باملرونة وذل��ك يف حالة �أن يتطلب احل��وار �إث��ارة
�إحدى الق�ضايا التي قد تقت�ضي وجود جهات فاعلة
�أخرى يجب �إ�شراكها يف العملية .والهدف من ذلك
هو جتنب تناول الق�ضية يف غياب اجلهات الفاعلة
املهمة ،مما ي�ؤدي �إىل تقوي�ض الغر�ض املو�ضوع من
�أجله الت�صميم الأ�صلي.
حتد واحد يتمثل
 .5بغ�ض النظر عن هوية امل�شاركني ،ثمة ٍ
يف �إعادة ات�صال جمموعة امل�شاركني باملجتمع الأكرب
الذي متثله والذي مل يحظى بخو�ض جتربة احلوار.
�سبعة مفاهيم حول معايري اختيار امل�شاركني

ال توجد �صيغة ب�سيطة الختيار امل�شاركني ت�ضمن حتقيق
م�ب��ادرة احل��وار لأه��داف�ه��ا ،ولكن يتوقف الأم��ر بدرجة
كبرية على احلكمة امل�ستقاة من الواقع العملي يف كيفية
التعامل مع الأمر .وعلى ح�سب ال�سياق ،قد ي�ساعد واحد
�أو �أكرث من املفاهيم املقدمة هنا يف دعم تبني نهج �صارم
مع هذا اجلانب من ت�صميم العملية.
 ..1الأ�شخا�ص الأ�سا�سيون مقابل امل��زي��د من
الأ�شخا�صُ .يف ِّرق �أندر�سون و�أول�سون يف "مواجهة
احلرب" ب�ين نهجني �أ�سا�سيني يف ترجمة الآث��ار
فردية�/شخ�صية امل���س�ت��وى �إىل �آث���ار اجتماعية
و�سيا�سية :العمل مع املزيد من الأ�شخا�ص �أو مع
الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني 128.ويركز نهج "املزيد من
الأ�شخا�ص"على زي��ادة عدد الأ�شخا�ص امل�شاركني
وال��داع �م�ين للجهد امل �ب��ذول ع�ل��ى �صعيد التغيري
املجتمعي الذي متثله مبادرة احلوار .يف حني يركز
نهج "الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني" على �أف��راد بعينهم
نظر ًا لأنهم:
• ميثلون "املداخل" التي ميكن م��ن خاللها
ال��و��ص��ول �إىل ع��دد �أك�بر م��ن ال�سكان �أو �إىل
جمموعة من �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني
• ميتلكون النفوذ للت�أثري يف الر�أي �أو لإحداث تغيري
• البد و�أن يكونوا طرف ًا يف �أي اتفاق �إذا ما
�أريد لهذا االتفاق �أن يكون م�ستدام ًا.
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ال�شكل  2.3.3مزيد من الأ�شخا�ص �أم الأ�شخا�ص الأ�سا�سيون؟
الأ�شخا�ص الأ�سا�سيون

املزيد من الأ�شخا�ص

امل�صدر :ماري بي� .أندر�سون والرا
�أول�سون ،مواجهة احلرب :درو�س
حا�سمة الأهمية ملمار�سي ال�سالم
(كامربيدج ،ما�سات�شو�سيت�س :ذا
كوالبراتيف فور ديفيلومبنت �آك�شن
�إنك ،)2003 ،ال�صفحة .69

امل�ستوى الفردي/
ال�شخ�صي

امل�ستوى االجتماعي-
ال�سيا�سي

يو�ضح ال�شكل  2.3.3نقطتني ب�ش�أن هذين النهجني 129.النقطة الأوىل هي �أنه ي�صح تبني �أي من النهجني،
وفق ًا لل�سياق ،طاملا �أن عملية احلوار مت ت�صميمها وتنفيذها بطريقة ينتج عنها �آثار اجتماعية و�سيا�سية.
وت�شري الأ�سهم املتجهة �إىل �أ�سفل �إىل هذه الفكرة املتعلقة بالأثر ،بينما ُيق�صد من اخلطوط املنقطة
التي تف�صل بني �أجزاء الدائرة الأربعة الإ�شارة �إىل �أن الفروق بني النهجني �أقرب �إىل ال�سيولة منها �إىل
ال�صالبة .و�أما النقطة الثانية ،فهي �أن �أي ًا من النهجني لي�س كافي ًا يف حد ذاته لإح��داث �أثر اجتماعي
و�سيا�سي" :فالعمل مع املزيد من الأ�شخا�ص ال يكفي يف حالة عدم الو�صول �إىل الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني ،كما
�أن العمل مع الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني لي�س كافي ًا حال غياب القدرة على الو�صول �إىل املزيد من الأ�شخا�ص.
وت�شري الأ�سهم التي ت�صل بني ربعي الدائرة ال�سفليني �إىل هذه الفكرة.
وبطبيعة احلال ،يكون الختيار الرتكيز �إما على الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني و�إما على املزيد من الأ�شخا�ص �أثار
على حجم جمموعة احلوار .وكما يبني العر�ض العام لأدوات العملية يف امللحق  ،2هناك ُن ُهج ثابتة للتعامل مع
املجموعات ال�صغرية التي يبد�أ عدد �أع�ضائها من ثالثة �أفراد وكذلك املجموعات الكبرية التي ي�صل عدد
�أفرادها �إىل � 3آالف ع�ضو .ومن ثم ،فرغم �أن الكثري من املمار�سني يف�ضلون العمل مع الأعداد ال�صغرية،
ف�إن احلجم ال يجب �أن يكون قيد ًا مهم ًا على القرارات املتعلقة بالت�صميم .ولكي يتم ذلك ،فمن املهم حتلي
اخلبري �أو اخلرباء امل�شاركني يف العملية بقدر من املرونة يكفي لتقدمي جمموعة من خيارات العملية.
 ..2من القمة �إىل القاعدة مقابل من الأ�سفل �إىل الأعلى .قد ُي َرى هذا الإطار التحليلي ،من ناحية
ما ،على �أنه �شكل خمتلف لفكرة الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني مقابل املزيد من الأ�شخا�ص .ولكنه يركز ب�صورة
�أ�ضيق نطاق ًا على ديناميكيات القوى التي قد تكون وثيقة االرتباط ب�أهداف التغيري اخلا�صة ب�إحدى مبادرات
احلوار .و ُيظهر مثاال احلالة املقدمان يف املنطقة املظللة من ال�صفحة املقابلة هنا نوع التحليل والقرارات
املتعلقة باختيار امل�شاركني والتي يحتمل �أن تنبثق عن ا�ستخدام هذا الإطار.
 ..3الأف��راد مقابل املمثلني .ين�صح بع�ض املمار�سني ب�أهمية توخي الدقة ب�ش�أن ما �إذا كان يجب دعوة
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امل�شاركني يف احلوار �إىل امل�شاركة فيه ك�أفراد �أو ممثلني ملنظمات �أو جمموعات 130.ويف �أي من احلالتني،
يعد من الأهمية مبكان جمع جمموعة من "اجلهات الفاعلة
اعتبارات النهج "التنازيل" مقابل النهج
الإ�سرتاتيجية" ال �ق��ادرة على عر�ض بع�ض االل�ت��زام��ات
"الت�صاعدي" يف اختيار امل�شاركني
وقبولها ،وذلك عندما يكون الهدف هو التو�صل �إىل اتفاقات
احلوار امل�ستدام يف طاجيك�ستان
"بوجه عام ،كان امل�شاركون الذين مت اختيارهم
واالنتقال �إىل التنفيذ.
• املمثلون .ي�سهل �إىل ح��د م��ا حت��دي��د املمثلني من
املجموعات املنظمة ب�صورة جيدة كالأحزاب ال�سيا�سية
�أو املنظمات غري احلكومية .وق��د تكون ه��ذه املهمة
�أ�صعب بكثري مع حركات املجتمع املدين التي تفتقر
�إىل هيكل وا�ضح .ولأجل اختيار ممث َلني من كل بلدية
للم�شاركة يف احل��وار الوطني الكبري يف هندورا�س،
يعقد كل جمتمع حملي اجتماع ًا مفتوح ًا وانتخابات؛
والتي جترى جميعها يف اليوم نف�سه .اقرتاحان:
°

°

يجب �أن يتمتع املمثلون الذين وقع االختيار عليهم
باملهارات ال�سيا�سية التي متكنهم من التوا�صل
مع ناخبيهم كي تكون حم�صلة احلوار النهائية
و�ضع ت�ستفيد منه كافة �أ�صحاب
التو�صل �إىل ٍ
امل�صلحة املعنيني ،كما يجب �أن تكون لديهم
امل�صداقية ال�سيا�سية ليحظوا بدعم ناخبيهم.
ت�ضفي احل � ��وارات ن��وع � ًا م��ن ال���ش��رع�ي��ة على
امل�شاركني ،ول��ذل��ك ف ��إن م��ن املمكن �أن ي ��ؤدي
اختيار �أحد املمثلني �إىل الإخالل بتوازن القوى
داخ��ل املجموعات .وقد يكون هذا �أم��ر ًا �سيئ ًا،
ولكن يجب توخي احلذر.

يف امل�ستوى الثاين �أو الثالث من جمموعاتهم
التي ميثلونها—نائب رئي�س احلزب ،نائب
رئي�س اجلامعة ،نائب رئي�س رابطة االوزبك .وقد
تعمدنا جتنب ر�ؤ�ساء هذه اجلهات حتديد ًا نظر ًا
لأننا ال منلك �سلطة للو�ساطة .بالإ�ضافة �إىل �أننا
�شعرنا �أن ال�صراع لي�س نا�ضج ًا بعد لأي عمليات
ر�سمية للو�ساطة �أو التفاو�ض .وقد قلنا كثري ًا �إن
احلوار امل�ستدام هو عملية لتحويل العالقات بني
الأ�شخا�ص غري امل�ستعدين للعمليات الر�سمية حلل
اخلالف[...وكذلك ]،ف�إننا تعمدنا الرتكيز على
امل�ستويني الثاين والثالث لتجنب القادة الذين
�سي�سعون للدفاع عن مواقفهم ،للعثور على الأفراد
الذين يعك�سون مواقف جمموعاتهم بطريقة
�صادقة ،والأ�شخا�ص الذين �سي�ستمع �إليهم كبار
القادة يف جمموعاتهم".
�إنرتبي�س يف رواندا
"كان الفريق جاهز ًا الآن لإطالق عملية احلوار.
وكان يجب عليه �أن يفكر يف ثالثة �أ�سئلة :من
�أين يبد�أ ،وما "املنهجية" التي يجب �أن يتبعها،
وكيف ميكن توطيد الثقة يف فريق امل�شروع
ويف هذه العملية[ .بعد الت�شاور مع احلكومة
بطريقة �شفافة] ،قرر الفريق �أن يبد�أ م�شاوراته
لي�س مع القيادة ولكن مع الأ�شخا�ص العاديني
الذين يعي�شون "فوق التالل" .وبهذه الطريقة،
�سيتمكنون من تقدمي �آراء ال�سكان عموم ًا �إىل
النخبة االجتماعية وال�سيا�سية يف البلد ،وهو م�سار
من �ش�أنه �أن يبني امل�صداقية وال�شرعية".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237

• الأفراد .واقع احلال هو �أن جميع امل�شاركني يدخلون
احل��وار ك��أف��راد وكممثلني ملجموعة من املجموعات.
و�سواء �أكانت لديهم �أوراق اعتماد ر�سمية �أم ال ،ف�إنهم ي�شعرون دائم ًا بااللتزام بتمثيل هذه املجموعة
ب�إخال�ص .وفيما يلي بع�ض الن�صائح:
°

اخرت متثيل قيادات املجموعات �أو ال�شخ�صيات الفردية على �أ�سا�س ال�سمات الفردية كاالنفتاح
الذهني �أو التحرر؛ واخرت وكيل التغيري ولكن مع مراعاة الفوارق الدقيقة لهذا املعيار ،كما هو
مقرتح يف "التعامل مع املف�سدين املحتملني" (النقطة � )6أدناه.
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°

°

عند الرتكيز على الأفراد الذين يقومون بدور القادة ،توقع امل�شكلة التي حتد من قدرتهم على
االلتزام بعملية احلوار ب�سبب �أن �أجنداتهم حمملة باملهام و�أنهم مثقلون بامل�س�ؤوليات .فغالب ًا ما
يوجد ه�ؤالء الأ�شخا�ص امل�ستعدون ملواجهة املواقف العاجلة� ،إال �أنهم يالقون �صعوبة يف االهتمام
باملواقف الأخرى الأطول �أمد ًا.
كن حذر ًا :ملجرد �أن احلوار قد بد�أ ،ميكن �أن يظهر جهة فاعلة جديدة مل تكن لها �صلة باحلوار
يف ال�سابق.

 ..4تبني منظور ثالثي القطاعات .يرى عدد من ممار�سي احلوار ،ال�سيما العاملني يف الق�ضايا العاملية،
�أن من ال�ضروري �إ�شراك القطاعات الرئي�سية الثالثة يف املجتمع؛ وهي احلكومة وم�ؤ�س�سات الأعمال
واملجتمع امل��دين .وي��رد بيان وا�ضح لهذا املبد�أ ومثال له يف درا�سة نيكانور بريال�س املعنونة "الطبقات
االجتماعية الثالثية :نحو مفهوم جديد للدميقراطية واحلكم املجتمعي وممار�ستهما :حالة الفلبني" 131.ومع
ذلك ،تكون م�س�ألة متثيل القطاعات ذات �صلة بعدد من الق�ضايا التي تثار يف حلقات عمل املمار�سني :دور
القوى االقت�صادية العاملية يف الق�ضايا واحلوارات الوطنية؛
للمزيد من االطالع
العالقة بني احل��وار وامل�ؤ�س�سات احلكومية وكيفية ت�أثري
حول �أهمية العمل عرب القطاعات ،انظر �ستيفني
ذلك على قدرتها يف �إح��داث ت�أثري ,والعالقة بني النخب
جيه واديل ،التعلم والتغيري املجتمعي :كيف تُوجد
يف جم��ايل ال�سيا�سة واالقت�صاد وبقية �أف ��راد املجتمع.
احلكومات وم�ؤ�س�سات الأعمال واملجتمع املدين
ومتى كانت ه��ذه الق�ضايا مهمة ،فقد ترغب جمموعة
حلو ًال للم�شكالت املعقدة التي تخ�ص العديد من
�أ�صحاب امل�صالح (�شيفيلد :جرينليف بابلي�شنغ،
ت�صميم العملية يف درا�سة تطبيق هذا املنظور على اختيار
.)2005
امل�شاركني.
�..5إدارة مواقف الأزم��ات .يعتقد كثري من املمار�سني� ،أنه يف وقت الأزم��ات ،ت�سري قواعد خمتلفة على
معايري اختيار امل�شاركني .وكما قال �أحدهم ،م�شري ًا �إىل احلاالت االقت�صادية الطارئة التي كانت �سياقا
لإطالق حوار الأرجنتني�" ،إنك ال ت�ستطيع �أن تطلب من املجتمع ب�أكمله �أن يخمد نار ًا� .إنك تطلب ذلك فقط
132
من الأ�شخا�ص الذين ميكنهم م�ساعدتك يف حل هذه امل�شكلة".
 ..6التعامل مع مف�سدي احلواراملحتملني .وب�صفة عامة ،يحاول ممار�سو احلوار العثور على امل�شاركني
الذين يتمتعون "بتفتح العقل" ويعتربون من "وكالء التغيري" املحتملني ،كما ت�شري بذلك املعايري املذكورة
�أعاله الختيار امل�شاركني الأفراد .ومع ذلك ،ف�إنه يف بع�ض الأحيان ،يكون من ال�ضروري و�ضع �إ�سرتاتيجية
للتعامل مع الأ�شخا�ص الذين تقو�ض م�شاركتهم تقدم عملية احلوار
والذين يكونون يف موقع يتيح لهم �إمكانية �إعاقة �أو تقوي�ض �شرعية
انظر الف�صل  2.6حول �أهم
التحديات يف العمل احلواري
احللول التي ميكن �أن تنتج عن عملية احل��وار؛ �أو بعبارة �أخ��رى،
والذي يتناول املزالق املحتملة يف
املف�سدون .ففي احلوار املدين مل�شروع احلكم الدميقراطي بجامايكا
هذا النهج يف "جتاوز احلوارات
على �سبيل املثال ،كان �أحد املو�ضوعات الرئي�سية هو اجلرمية والعنف.
مع النخبة".
ومتثل التحدي يف كيفية التعامل مع "ر�ؤ�ساء الع�صابات" �أو ر�ؤ�ساء
العنا�صر الإجرامية كاملافيا .ف�إذا ح�ضروا احلوار ،فقد ال يح�ضر الآخرون ،ولكنهم �إذا مل ي�شاركوا فيه،
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فقد يعوقون التغيري .ومل يكن احلل هو ا�ستخدام "وكالء"  -وهم الأخ�صائيون االجتماعيون الذين لديهم
م�صداقية يف كال اجلانبني وميكنهم التحرك فيما بينهما .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن الداعني لعقد اجتماع
"م�صري كولومبيا" مل يجدوا طريقة لإ�شراك جتار املخدرات يف احلوار و�شعروا ،حني ت�أملوا ذلك� ،أن هذا
�أدى �إىل احلد من ت�أثري هذه العملية.
و�إليك بع�ض الن�صائح للتفكري يف ق�ضية "املخ ّربني":
• �أدرج "املف�سدين" املحتملني كم�شاركني عندما:
°

°

يكون هناك �أم��ل معقول يف �أن��ه ميكنهم
االنخراط ب�صورة �إيجابية �أو �أن �إ�شراكهم
ميكن �أن يح ِّيد من قدرتهم على تقوي�ض
العملية
ال ميكن الو�صول �إىل حلول بدونهم.

• �إذا كان القرار هو عدم �إدراجهم كم�شاركني،
فعليك بالتفكري يف ط��رق �أخ��رى لإ�شراكهم يف
العملية (ان�ظ��ر "�أمناط امل�شاركة املختلفة"،
النقطة .)7

حتديات "عوامل الإف�ساد"
[يف �أو�ضاع ال�صراع] جتتذب حوارات كثرية
�أنا�س ًا منفتحني بالفعل على االت�صال والتوا�صل
مع اجلانب الآخر .فاحلوارات مت�ضي كما يرام
لكن امل�شاركني جتمعهم ر�ؤى م�شرتكة ب�أقرانهم
املعتدلني على اجلانب الآخر �أكرث مما جتمعهم
بقيادتهم �أو بالر�أي العام ،ويتجنبون �إ�شراك
الأ�شخا�ص �صعبي املرا�س �أو من ُيعترب �أنهم
ي�ؤ ّبدون ال�صراع .وينتهي الأمر بامتالكهم
"ج ُزر ًا اعتدال
ت�أثري ًا حمدود ًا لأنهم يخلقون ُ
منف�صلة"".
[لكن هناك]حتذير :هناك حدود ملبد�أ �شمول
الكافة .فقد يكون من غري املثمر �شمول �أ�شخا�ص
�سيخربون االجتماع فح�سب؛ لأنهم غري راغبني يف
اال�ستماع �إىل اجلانب الآخر �أو االنخراط بطريقة
جادة معه؛ فهذا لن يهدر فر�صة فح�سب بل يعزز
�أي�ض ًا �أمناط ًا �سلبية بني امل�شاركني الآخرين ومن
ثم يكون له �آثار �سلبية".

�. .7أمناط امل�شاركة املختلفة .يف الغالب ،ول�سبب �أو
لآخ��ر ،ف�إن الأ�شخا�ص الذين تعد م�ساندتهم للحوار
هامة نظرا لقدرتهم على الت�أثري على الآخرين ،ال يتم اعتبارهم مر�شحني جيدين لالن�ضمام �إىل احلوار
كم�شاركني .ويف هذه احلالة ،ال يزال من املمكن ت�صميم عملية احلوار بطريقة تتيح لهم �إمكانية امل�شاركة.
•
•
•
•

ف�إذا كانوا من امل�ساندين ،اطلب منهم التقدم كم�صدِّ قني �أو كم�ؤيدين منا�صرين.
وجه الدعوة �إليهم كمراقبني يف اللحظات الهامة.
رجع �إليهم يف ق�ضايا معينة ،فوجه الدعوة �إليهم لإلقاء عرو�ض
�إذا كانوا خرباء �أو �أ�شخا�صا ُي َ
تقدميية على جمموعة احلوار.
اعقد لقاءات �إحاطة منتظمة لل�شخ�صيات الأ�سا�سية التي مل يتم �إ�شراكها يف جمموعة احلوار.

حتديد �أدوار "الطرف الثالث"
ميكن �أن يلعب الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات جمموعة متنوعة من الأدوار مل�ساعدة مبادرة احلوار يف حتقيق �أهدافها.
ويعترب حتديد الأدوار ال�ضرورية وكيفية �إجنازها جز ًا من ت�صميم عملية احلوار .وتقدم القائمة ال��واردة يف
الإطار  2.3.2ثمانية �أنواع من الأدوار ميكن �أن يلعبها الأ�شخا�ص اخلارجيون .وت�شري الأمثلة ،امل�ستمدة من
احلاالت التي مت �إعدادها مل�ساندة هذا الدليل (امللحق � ،)1إىل كيفية �إجناز هذه الأدوار.
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الإطار � .2.3.2أدوار "الأطراف الثالثة"
الوظيفة

الأدوار
�إ�ضفاء ال�شرعية
	•اجلهة الداعية
	•املراقب
املعلومات
	•ال�شاهد
	•امل�ست�شار القانوين
	•الباحث
	•مو ِّثق العملية
امل�ساعدة النف�سية/
م�ساعدة العالقات
	•املو ِّفق
	•م�ست�شار
	•الدليل الإر�شادي
الروحي
م�ساعدة العملية

	•من�سق اللوجي�ستيات
ي�سر
	•املُ ِّ
	•رئي�س اجلل�سة
	•م�ست�شار العملية

الأمثلة

	•يف احلوار حول الأرا�ضي واملمتلكات يف نيكاراغوا ،مت �إ�شراك �سفريي الواليات املتحدة الأمريكية
و�إ�سبانيا ،وم�س�ؤولني من ال�سفارة املك�سيكية وال�سفارة الإ�سبانية وممثلني عن م�صرف التنمية للبلدان
الأمريكية وم�صرف �أمريكا الو�سطى للتكامل االقت�صادي كمراقبني للحوار.
	•يف حوار الأرجنتني ،لعبت املنظمات التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ،مثل منظمة الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سف) ،مع البنك الدويل وم�صرف التنمية للبلدان الأمريكية ،دور ًا داعم ًا من خالل البحث
والتحليل.
	•يف رواندا ،ا�ستخدمت الإنرتبي�س جهاز الفيديو لت�سجيل املقابالت واحلوارات ،ولعبت ت�سجيالت
الفيديو دور ًا �أ�سا�سي ًا يف ن�شر احلوار وخلق الت�أثري املطلوب.
	•يف التحرك نحو "ميزا دي ديالوج" يف بريو ،ح�صل �إنفراج عندما قبلت الأحزاب بعثة منظمة الدول
الأمريكية كو�سيط ،والتي مثلت املجتمع الدويل وي�سرت �إجراء حوار بني البريويني.
	•يف حوار الأرجنتني ،قبلت الكني�سة الكاثوليكية لعب دور ًا يف احلوار" ،لي�س كع�ضو �آخر ولكن ككيان
يوفر بيئة ،لي�ست فقط مادية ولكن روحية ،من �أجل �إ�ضفاء ال�شرعية على كل املقرتحات ،ملبادرات
اجلهات الفاعلة التي تدور على طاولة احلوار".
	•قدم مركز كارتر ومعهد امل�ستقبل الأفريقي امل�ساعدة املنهجية والفنية ل�سل�سلة حوارات موزامبيق
.2025
	•يف احلوار بني الأطراف يف غانا ،كان معهد ال�ش�ؤون االقت�صادية هو امل�ؤ�س�سة القائمة ب�أعمال التي�سيري
يف �أكرا ،بتوفري الرتتيبات الإدارية القوية والف ّعالة وقاعات م�ؤمترات وا�سعة وجمهزة ب�شكل جيد،
بالإ�ضافة �إىل العالقات املمتازة مع و�سائل الإعالم يف غانا وكذلك احلياد ال�سيا�سي مع التطبيق
ال�صارم للقواعد والإجراءات 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 لأوروغواي ،ليقوما
ي�سرين.
بدورهما ك ُم ِّ

امل�ساعدة املو�ضوعية

	•يف �سل�سلة حوارات العملية الد�ستورية يف نيبال ،ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
ا�ستقدام خرباء �أ�صحاب جتارب مقارنة يف العمليات الد�ستورية من �سريالنكا والهند وجنوب �أفريقيا
وكينيا و�أفغان�ستان وتايلند وكمبوديا.

	•امل�ست�شار
	•اخلبري

	•مل�ساندة احلوار متعدد الأحزاب يف غواتيماال ،دعت املجموعة املنظمة يف غواتيماال ال�سيا�سيني
اخلارجيني والأكادمييني وقادة احلركات االجتماعية وحركات الأعمال الرئي�سية يف غواتيماال
كخرباء .وكان هناك حر�ص لدى املجموعة على �ضمان �أن يكون املتحدثون ممثلني لكل املواقف
الأيدولوجية ،من �أجل بناء الثقة يف جمموعة احلوار.
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الإطار � .2.3.2أدوار "الأطراف الثالثة" (تكملة)
	•يف حوار ال�شباب الزمبابوي ،قدم املعهد الدميقراطي يف جنوب �أفريقيا ،وهي منظمة غري ربحية
الإعداد
بجنوب �أفريقيا ،دعم ًا فني ًا للم�شروع من خالل التدريب على "احلوار امل�ستدام" والتوجيه الدوري
لر�ؤ�ساء اجلل�سات احلوارية ،بالإ�ضافة �إىل �أدوات تقدمي الن�صيحة والر�صد مل�ساندة عمل فريق
الإدارة.
	•مل�ساندة احلوار الوطني يف هندورا�سَ ،ي ّ�سر الربنامج اخلا�ص لتعميق احلوار وت�سوية ال�صراعات،
	•املد ِّرب
التابع ملنظمة الدول الأمريكية ،عقد جل�ستي ت�صميم �أوليتني للفريق الفني وجل�سة للتدريب على
	• ِّ
ِّ
زون
ف
طون/املح
املن�ش
ي�سري احلوار .كما راقب العديد من جل�سات احلوار ،مبا يف ذلك املوائد امل�ستديرة
مهارات التي�سري ملُ ِّ
التي تناق�ش كل منها مو�ضوع معني واحلوارات الإقليمية ،وقدم مالحظات على هذه الفاعليات.

توفري املوارد
	•املمول
التنفيذ
	•مراقب
	•�ضامن

	•يف جتارب احلوار يف قرب�ص ،يوفر املجتمع الدويل م�ساندة ال تقدر بثمن للأن�شطة واملجموعات ذات
الطائفتني يف ظل غياب املوارد املحلية الكافية .وال يكون التمويل فقط لفعاليات ولقاءات حوار معينة،
ولكن �أي�ض ًا للبحث ون�شر املعلومات.
	•يف عملية امل�شاركة البناءة يف غيانا ،مت �إن�شاء جمموعة من �أ�صحاب امل�صالح "لر�صد تنفيذ القرارات
التي مت التو�صل �إليها يف هذه العملية ،وتوفري الدعم لدفع عملية امل�شاركة البناءة و�ضمان وجود درجة
عادلة من ال�شفافية واحليادية يف هذه العملية".

�إدارة املعلومات/االت�صاالت
هناك در�س واحد تعلمه العديد من ممار�سي احلوار من خالل التجربة،
وهو �أن الت�أثري املجتمعي حتى لعملية احلوار الناجحة جد ًا �سيكون حمدود ًا �إذا كان ال يعلم بح�صوله �سوى القليل
من النا�س .ويف حالة �سان ماتيو �إك�ستاتان ،على �سبيل املثال ،مل يكن معظم النا�س على علم ب�أن هذا احلوار
قد متخ�ضت عنه اتفاقات مهمة نظر ًا لقلة االت�صال بني امل�شاركني و�أن�صارهم .ونتيجة لذلك ،ظلت التوترات
والتهديدات بالعنف مرتفعة ،على الرغم من االتفاقات التي
التوا�صل مع اجلمهور
تناولت معظم املظامل الأ�سا�سية.
انظر الف�صل .3.2

ا�شتملت م��واد احل ��االت اخلا�صة بنا على جمموعة متنوعة
م��ن ال�ط��رق للتوا�صل :م��ن خ�لال حمالت الإع�ل�ام العامة يف
ال�صحف والإذاع��ة والتلفاز (الأرجنتني وكولومبيا وغواتيماال
وجنوب �أفريقيا):ومن خ�لال مقاطع فيديو قوية للحوارات
نف�سها (رواندا)؛ ومن خالل حوار "�أغنية املو�ضوع" التي متت
�إذاعتها على �إذاعة معروفة (جامايكا)؛ ومن خالل طرح ر�سمي
للمقرتحات التي متخ�ضت عن جمموعة احل��وار واحل��وارات
املتلفزة حول هذه الق�ضايا (جورجيا) .وال تتطلب كل عمليات
احلوار و�ضع �إ�سرتاتيجية توا�صل عامة على نطاق وا�سع ،ولكن
تنطوي جميعها على ق�ضايا تتعلق بـ"العالقات العامة" والتي
تتطلب التخطيط لها بعناية.

"ما ال�سبب يف نق�ص املعرفة [لدى العامة]؟
يرجع ذلك �إىل عدة �أ�سباب ،ولكن �أحد هذه
الأ�سباب هو عدم وجود �أ�سلوب �سردي —�أي
ق�صة ي�سهل فهمها تمُ ِّكن الأ�شخا�ص من فهم
الغر�ض من احلوار وكيفية تنفيذه .وهذا لي�س
�شيئ ًا �أ�صلي ًا .فتاريخ احل�ضارة ي�شري بو�ضوح �إىل
�أنه يف كل مرة �أراد النا�س فيها �أن ينقلوا حقائق
معقدة �أو عميقة ،ف�إنهم كانوا يلج�أون �إىل اخلرافة
�أو املجاز �أو اال�ستعارة �أو الأمثال ...وهذا �أمر مهم
للغاية يف عامل تكت�سب فيه و�سائل الإعالم هذه
الدرجة من الأهمية التي لها الآن".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)237
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�إننا نقدم القائمة التالية لدعم اعتبار �إ�سرتاتيجية التوا�صل كجزء من ت�صميم العملية.
عنا�صر �إ�سرتاتيجية التوا�صل املطلوب مراعاتها عند ت�صميم العملية:
•

�إجراءات التوثيق الر�سمي لعملية احلوار وحم�صالتها

•

خطة لإ�شراك الناخبني و�/أو عامة اجلمهور يف العملية

•

�إر�شادات حول كيفية تفاعل املمثلني امل�شاركني يف احلوار مع ناخبيهم

•

نهج لتحديد توقعات لتدفق املعلومات حول فعاليات احلوار

•

�إر�شادات للتوا�صل مع و�سائل الإعالم العامة.

انظر الف�صل  2.4ب�ش�أن التنفيذ.

انظر �إدارة االت�صاالت واملعلومات،
الف�صل .2.4

و�ضع الإطار الزمني/اجلدول الزمني
يعد الوقت والتوقيت من االعتبارات ذات الأهمية البالغة يف ت�صميم عمليات احلوار .وثمة توافق قوي يف الآراء
بني املمار�سني على �أن الفرتة التي تغطيها اخلطط يجب �أن تكون �سنوات ولي�س �شهور ًا .ورغم ذلك ،فغالب ًا ما
توجد �أهداف ق�صرية الأمد قد تكون بالغة الأهمية يف �سياق حمدد .ففي حوار الأرجنتني على �سبيل املثال ،كانت
هناك حاجة لالتفاق على برنامج حلاالت الطوارئ للتخفيف من حدة املعاناة التي خلقتها الأزمة االقت�صادية يف
�شتاء  .2002-2001ويعد التوتر بني الإطار الزمني والأهداف ظاهرة معتادة يف مبادرات احلوار.
حول التوقيت
"�إن عملية احلوار ب�أكملها تتبع ما �أطلقُ عليه
ا�سم التوقيت ال�سيا�سي – ولي�س التوقيت
الزمني .وبعبارة �أخرى ،يتطور احلوار كجزءٍ
من العملية ال�سيا�سية وبال�سرعة التي ت�سمح هذه
العملية ال�سيا�سية له ب�أن يتقدم بها ،وهو ما يعني
�أنه قد يتم ت�سريعه �أو �إيقافه �أو قد يختفي لربهة
من الوقت �إذا ما �أغلقت امل�ساحة ال�سيا�سية .فهي
عملية طويلة املدى ،والتي �أ�صبحت جزء ًا من
العملية ال�سيا�سية".
"[فيما يتعلق بتوقيت احلوار يف بنما] ،هناك
حلظات ميكن فيها دفع الأ�شياء �إىل الأمام وهناك
حلظات مل تعد فيها الظروف ت�سمح بدعم عملية
[احلوار]".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)238

ع�لاو ًة على ذل��ك ،يو�صي املمار�سون ب ��أن من ال�ضروري
التحلي باملرونة ب�ش�أن الإط ��ار الزمني ،وذل��ك م��ن �أج��ل
التكيف مع التغيريات يف ال�سياق ال��ذي قد ي�ساعد على
تقدم عملية احل��وار �أو يعوقها .فعلى �سبيل املثال ،و�ضع
ت�صميم احلوار بني الأحزاب يف غانا ت�صورا لعملية طويلة
الأمد ت�ستمر على مدار العام ولكنه مل يتوقع الت�أثري الهدام
للحمالت االنتخابية" .ومل تت�ضح هذه احلقيقة ل�شركاء
احلوار �إال يف االنتخابات عام " ،2004عندما �ضربت جميع
الأط��راف دروب احلملة الإنتخابية للم�شاركة فيها" .وبعد
تلك التجربة� ،أ�صبح الفريق متوائم ًا مع احلاجة �إىل �إجراء
133
تعديالت يف الأعوام االنتخابية.

وت ��ؤك��د الكثري م��ن احل��االت الأخ ��رى امل��وج��ودة يف قواعد
البيانات لدينا ه��ذه احلاجة �إىل امل��رون��ة ،وبخا�صة عند
العمل مع قادة و�سيا�سيني م�شغولني .وبالفعل ،ميكن �أن يكون
التوقيت الف ّعال عامال حا�سم الأهمية يف النجاح .وكما يالحظ التقرير امليداين حول حوار امل�ؤ�س�سة الدولية
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للدميقراطية واالنتخابات من �أجل التنمية الدميقراطية يف غواتيماال:

ال ميكن التقليل من �أهمية التوقيت للدخول �إىل دولة ما .ويف حالة غواتيماال ،جاء قرار امل�شاركة يف اللحظة
املنا�سبة .والزخم الذي نتج عن توقيع [اتفاقات] ال�سالم ،مع وجود حكومة حتظى مب�ستويات عالية من
الدعم ال�شعبي وكان ال يزال �أمامها عامان على املوعد املقرر لبدء ال�سباق االنتخابي ،وفتح م�ساحات للحوار
134
وحتم�س من جانب املجتمع املدين ،والتزام من اجلهات الفاعلة الدولية بالعملية.
ويف �إحدى حلقات العمل 135 ،قدمت جمموعة واحدة من املمار�سني هذه االعتبارات الزمنية املهمة:
•

�سوف تختلف الأوقات املقررة �سلفا عن الأوقات الفعلية

•

�سيكون هناك توتر بني ال�ضغوط الزمنية وحتقيق النتائج املن�شودة

•

ل�ضمان بقاء امل�شاركني طوال العملية ،قد يكون من املفيد التحدث عن الوقت فيما يتعلق باملراحل �أو الأطوار

•

عند حتديد التوقيتات ،ينبغي الأخذ يف االعتبار قانون تناق�ص العائدات

•

يجب �أن تكون لعملية احلوار نقطة نهاية حمددة بو�ضوح.

ح�شد املوارد
تعترب عملية ح�شد امل��وارد �إح��دى �أب��رز املهام املوكولة �إىل
فريق �إدارة امل�شروع وذلك ل�ضمان التنفيذ الف ّعال لعملية
ت�صميم احلوار ولزيادة �إمكانية حتقيق الآثار .كما �أن توافر
املوارد املالية والب�شرية الكافية ،مبا فيها وقت الأ�شخا�ص،
يعد من الأم��ور البالغة الأهمية للحفاظ على �سري عملية
احلوار ب�سال�سة .و ُيظهر عملنا مع املمار�سني ثالث ق�ضايا
رئي�سية لأخذها يف االعتبار عند التفكري يف عملية ح�شد
وتعبئة املوارد.

زيادة الدعم للحوار يف رواندا
"ح�شد اهتمام اجلهات املانحة لدعم "عملية
احلوار" التي تتجنب عن عمد وجود �أجندة
مو�ضوعة م�سبق ًا وحم�صالت حمددة �سلف ًا �أمر
�صعب يف حد ذاته .فكثري من ممثلي اجلهات
املانحة كانوا مت�شككني .فلم يروا �أهمية ملثل هذا
احلوار الوطني طوال �ست �سنوات بعد الإبادة
اجلماعية ومل تكن لديهم الرغبة يف �إ�ضافة
"م�شروع �آخر" �إىل حافظتهم املمتلئة بالفعل.
ويف النهاية ،كان اال�سكندنافيون ب�شكل خا�ص
(ال�سويد والرنويج وفنلندا) هم من اعتقدوا
ب�أهمية امل�شروع و�أول من قاموا بتمويله".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)238

. .1كن على دراية بالتحديات التي تعرت�ض عملية
احل�صول على التمويل .من اجلدير باالهتمام �أن
تكون متنبه ًا حلقيقة �أن احل�صول على ممولني غالب ًا
م��ا يكون �صعب ًا يف امل��راح��ل الأوىل م��ن �أي م�ب��ادرة،
ح�سبما تبني جتربة �إنرتبي�س يف رواندا (انظر املنطقة املظللة يف �صفحة  .)97ويتحمل الفريق م�س�ؤولية
و�ضع �إ�سرتاتيجية الدعوة وعر�ض امل�شروع على خمتلف اجلهات املانحة املحتملة ،على �سبيل املثال من خالل
تنظيم موائد م�ستديرة جتمع اجلهات املانحة .وهذا هو �أحد النقاط التي تكون فيها �إدارة التوقعات وجتنب
الإفراط يف توقع الت�أثريات من الأمور املهمة .وقد �أثبتت جتربة فريق �إنرتبي�س رواندا والعديد من التجارب
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الأخرى �أنه ميكن اجتذاب متويل �إ�ضايف مبجرد �أن يحقق امل�شروع بع�ض النتائج الأولية .ويعمل هذا النمط
ال�شائع ،حال كون التمويل متاح ًا على مراحل ،على خلق حالة �أخرى من الريبة تتطلب توفري احلد الأق�صى
من املرونة يف النهج املتبع يف ت�صميم العملية وتنفيذها.
 ..2م�صدر التمويل يثري ق�ضايا �أخرى .كما �أ�شار �أحد املمار�سني يف �إحدى حلقات العمل�" ،إن من يدفع
لتمويل احلوار يعد عن�صر ًا مهم ًا للغاية �أي�ض ًا ،لي�س فقط لأن ا�ستمرارية احلوار مرتبطة بذلك ،بل لأنه
يتعلق �أي�ضا بق�ضايا ال�سلطة" 136.فعلى �سبيل املثال ،يلتزم املمار�سون يف ميزا دي كوبان بغواتيماال باحلدود
ال�صارمة املطبقة بخ�صو�ص قبول الأموال ،على الرغم من ال�صعوبات التي يخلقها ذلك ،من �أجل جتنب �أي
مظهر من مظاهر التحيز يف عملية تهدف �إىل التعامل ب�صورة عادلة مع ال�صراعات النا�شبة بني الفالحني
ومالك الأرا�ضي يف منطقة �ألتا فرياباز.
.

وي�ؤيد الكثري من املمار�سني حماولة احل�صول على التمويل من ِعدة م�صادر (احلكومة الوطنية ،املجتمع
املحلي ،اجلهات املانحة الداخلية �أو اخلارجية) ،وفق ًا لنوع التوليفة التي تكون �أكرث فعالية يف الظروف
املحيطة .وميكن �أن يكون لدعم عملية احلوار من قبل الناخبني امل�شاركني دالالت رمزية �أو عملية ،كطريقة
لتعزيز عمليتي القبول وامل�ساندة ،وال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه العملية وحم�صالتها .وكانت هذه هي احلالة
مع حوار امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من �أجل التنمية الدميقراطية يف غواتيماال .وبعد عام
العمل الأول ،الذي متوله امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات نف�سها ،تلقى امل�شروع دعم ًا مالي ًا من
عدد من امل�صادر الأخرى ،ا�شتملت على بع�ض امل�صادر من داخل غواتيماال .وكان لهذا التغيري دالالته املهمة
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بخ�صو�ص نفوذ امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات و�صورتها يف البلد.

 ..3توقع تنوع االحتياجات التي �سيتطلبها التمويل .ت�شري التجارب التي مت خو�ضها حتى الآن �إىل
ظهور عدد من خ�صائ�ص احتياجات التمويل املهمة يف مبادرات احلوار:
• .التمويل ملراحل متعددة من املبادرة :اال�ستك�شاف ،التخطيط والتنظيم واملحادثات واالجتماعات
التمهيدية ،مرحلة احلوار مبا يف ذلك احلوارات والأعمال البينية ،ومرحلة املتابعة
• .التمويل للم�ساندة املهنية بالن�سبة للأدوار الأ�سا�سية :اخلرباء باملو�ضوعات املختلفة؛ وخرباء العملية
ي�سرين؛ وفريق التجهيزات �أو اللوج�ستيات؛ وفريق حتديد وتقدمي ون�شر الإجراءات وحم�صالتها؛
واملُ ِّ
وفريق �إدارة امل�شروع الأ�سا�سي .من املهم �أن يتم توقع هذه الأدوار ويتم متويلها ب�صورة كافية وذلك
ل�ضمان بذل جهود كبرية .وح�سبما �أ�شار �أحد مق ِّيمي امل�شروع ،ف�إن احل�صول على �أ�شخا�ص يعملون
كمتطوعني ميثل عالم ًة �إيجابية على االلتزام ب�إحداث تغيري� ،إال �أن اال�ستعانة ب�أ�شخا�ص "غري
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حمرتفني" للعب الأدوار الأ�سا�سية ميكن �أن يقو�ض ا�ستدامة العملية و�أثرها
• .التمويل مل�ساندة امل�شاركني :يلزم وج��ود ه��ذا التمويل يف الغالب من �أج��ل حتقيق التنوع يف
املجموعة ،حيث �إن��ه يجعل احل�ضور �أم��ر ًا ممكنا لأولئك الذين ال ميكنهم حتمل م�صروفاتهم �أو،
وقت من �أعمالهم .فعلى �سبيل املثال ،مت التخلي عن �أول حماولة لإطالق احلوار بني
رمبا ،تخ�صي�ص ٍ
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الأطراف الكونغولية بعد �أيام قليلة "ب�سبب امل�شاكل املالية والفنية التي �سمحت لعدد � 80شخ�ص ًا فقط
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من �أ�صل  360م�شارك ًا ُخطط حل�ضورهم باملجيء".

عملية الدعوة �إىل احلوار
ومتتد عملية عقد االجتماعات  -دعوة النا�س �إىل امل�شاركة
من الأمور البالغة الأهمية هي الدعوة �إىل عقد
يف احل� ��وار -لت�شمل خ �ط��وات اال��س�ت�ك���ش��اف والت�صميم
حوار بطريقة تعمل على بناء امل�صداقية والوعي
لدى العامة ،بحيث يكون لعملية احلوار ت�أثري يتجاوز والتنفيذ .وهي لي�ست ت�صرف ًا منف�ص ًال ،بل هي جز ٌء ال يتجز�أ
جمموعة امل�شاركني املبا�شرين.
من املبادرة ككل .ويتمثل الهدف النهائي لعقد االجتماعات
يف جمع جمموعة من امل�شاركني مع ًا ،والذين ميكنهم حتقيق
الغر�ض املن�شود من مبادرة احلوار .ومن الأهمية مبكان �أن يتم القيام بذلك بطريق ٍة تبني الثقة والوعي لدى
اجلمهور ،بحيث يتجاوز ت�أثري احلوار جمموعة امل�شاركني املبا�شرة.
وب�صورة عملية ،متثل عملية الدعوة �إىل احلوار دائر ًة مو�سعة من املحادثات حول احلاجة �إىل احلوار ،والق�ضايا
التي يجب تناولها والأ�شخا�ص الذين ينبغي عليهم امل�شاركة .وتبد�أ هذه املرحلة يف الغالب "مب�ؤيد متحم�س" ،وهو
�شخ�ص حدد م�شكلة �أو يواجه م�شكلة ميكن حلها من خالل احلوار .ونظر ًا لأنه من غري املحتمل �أن يتوافر لدى
فرد واحد القدرة على عقد احلوار مع كافة القطاعات ،فقد تت�ضمن هذه الدعوة الأولية جمموعة من اجلهات
الداعية .ومن املمكن �أن يكونوا من املواطنني البارزين �أو امل�ؤ�س�سات �أو املنظمات البارزة ،كامل�ؤ�س�سات احلكومية
الدولية التي متثل املجتمع الدويل� ،أو منظمة غري ربحية حتظى باالحرتام� ،أو يكونوا من القادة التجاريني �أو
ال�سيا�سيني رفيعي امل�ستوى �أو امل�ؤ�س�سات التجارية �أو ال�سيا�سية رفيعة امل�ستوى� ،أو القادة الدينيني �أو امل�ؤ�س�سات
الدينية .ومن املهم �أن تكون لدى ه�ؤالء الأفراد وهذه امل�ؤ�س�سات �سلطة الدعوة �إىل �إقامة احلوار والأهلية لتكوين
التحالفات .وعلى وجه اخل�صو�ص يف املواقف التي تت�سم بانعدام الثقة واالنق�سامات العميقة ،قد يلزم الأمر
ت�شكيل جمموعة تدعو �إىل �إقامة احلوار متثل كافة اجلوانب وت�ضع مناذج االنفتاح يف احلوار التي حتاول تعزيزها.

ال�سمات الأ�سا�سية للجهات الداعية
يجب على اجلهة الداعية �أن:
• تتمتع باالحرتام وامل�صداقية
• تكون كيان ًا �شرعي ًا
• تكون معروفة بحياديتها وجديرة بالثقة
• لديها �سلطة �أو مرجعية �أخالقية (�أو كليهما مع ًا)
• تكون نزيهة وترغب يف القيام بالعملية ب�شفافية
• م�ؤهلة وقادرة لت�شكيل التحالفات
• �أن ال تكون يف من�صب يحتمل �أن يتغري ،على �سبيل املثال ،م�س�ؤول تو�شك مدة �شغله للمن�صب على االنتهاء� ،أثناء
احلوار الدميقراطي :دليل عملي 99

مدة عملية احلوار.
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يف مرحلة اال�ستك�شاف ،تلعب اجلهات الداعية دور ًا بالغ الأهمية يف توجيه عملية التقييم ،معتمدين يف ذلك على
معرفتهم باملجتمع وال�سياق ال�سيا�سي ،وتكوين العالقات من خالل �شبكات العمل اخلا�صة بهم .فهم يعتربون
م�شاركني �أ�سا�سيني يف مرحلة ت�صميم العملية ،من خالل امل�ساعدة يف �إ�شراك م�ساهمني �أ�سا�سيني يف الت�صميم
امل�شرتك .وننتقل �إىل مرحلة التنفيذ ،حيث تلعب اجلهات الداعية �أي�ض ًا دور ًا مهما يف �إ�شراك امل�شاركني يف عملية
احلوار ،ويتم ذلك عاد ًة من خالل دعوتهم �شخ�صي ًا وت�شجيعهم على امل�شاركة .و�أثناء �سري عملية التنفيذ ،قد
يظل وجودهم مهما لعملية احلوار—على �سبيل املثال من خالل تقدمي التعليقات عل الت�صورات لدى اجلمهور،
�آخذين بنب�ض التغيريات التي تطر�أ على ال�سياق ال�سيا�سي للم�ساعدة على تنقيح الغر�ض املن�شود من احلوار يف
اال�ستجابة لهذه املدخالت .وعلى نحو مثايل� ،سوف تبقى اجلهات الداعية قريبة من عملية احلوار ،وي�شمل ذلك
ح�ضور اجتماعات احلوار �إذا لزم الأمر.

ن�صائح املمار�سني حول قيد امل�شاركني
ميثل قيد امل�شاركني يف مبادرة احلوار جانب ًا �آخر من جوانب الدعوة �إىل �إقامة احلوار .ونورد هنا بع�ض الأفكار
للقيام بذلك ب�صورة ف ّعالة.
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• كن �صاحب ر�ؤية وا�سعة مبا يكفي لت�شمل النا�س بداخلها .ومن املمكن �أن ي�ساعد على حتقيق ذلك و�ضع
�أجندة مقبولة على نطاق وا�سع ،مثل حتقيق حتقيق �أالهداف االمنائية للألفية �أو �أجندة القرن ال .21
• اطلب م�ساعدة امل�ؤيدين .وقد لعبت الكني�سة الكاثوليكية هذا الدور يف الأرجنتني ،مثلما فعل الرئي�س رامو�س
يف الفلبني (انظر "�ست جتارب يف الدعوة �إىل �إقامة حوار" �أدناه).
• قم بزيادة الوعي بالعملية عرب ال�صحافة� ،أو ا�ستعن ب�أ�شخا�ص يجذبون اهتمام ال�صحافة ،حتى يت�سنى
لك امل�ساعدة يف الرتويج للم�شاركة.
• يف حالة املوقف الذي يت�سم باال�ستقطاب� ،أو �إذا كان "�إرهاق احلوار" ميثل م�شكلة:
 .1حتدث �إىل كل طرف من �أ�صحاب امل�صلحة على انفراد قبل احلوار—من �أجل خلق �أجندة وحتديد
�أولوية الق�ضايا وفتح العملية وخلق الثقة.
 .2قم بتنظيم اجتماعات غري ر�سمية بني الأطراف التي ترغب يف ذلك ،وميكن لطرف حمايد �أن ي�سجل
املناق�شات .وال يجب �إ�شراك ال�صحافة خالل مرحلة الأزمة �أو �إىل �أن ي�شعر امل�شاركون باالرتياح.
 .3ادع �إىل اجتماع من �أجل اال�ستماع �إىل تقرير ،فقط من �أجل مل �شمل اجلميع مع ًا .ال تطلق على الأمر
حتى الآن ا�سم "حوار".

�ست جتارب يف الدعوة �إىل �إقامة حوار
تبني احلاالت ال�صغرية التالية ،التي مت ا�ستخال�صها من احلاالت الكاملة التي مت جمعها لإعداد هذا الدليل،
جمموعة متنوعة من ال ُن ُهج يف �سياقات وطنية خمتلفة .فحالة طاجيك�ستان تبني الدور الذي ميكن �أن تلعبه
الأطراف اخلارجية باعتبارها جهات داعية يف املواقف التي تت�سم باال�ستقطاب بدرجة كبرية .بينما تقدم حالتا
غواتيماال ورواندا �أ�شكا ًال خمتلفة يف النمط والتي �ساعدت فيها الأطراف اخلارجية على ت�شكيل جمموعة داخلية
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متتلك ال�شرعية والقدرة على الدعوة �إىل �إقامة حوار .وتبني الأمثلة اخلا�صة بالأرجنتني والفلبني قيام رئي�س
�سياقات خمتلفة .و�أما حالة هندورا�س ،فهي مثا ٌل على الدعوة �إىل �إقامة حوار
وطني بالدعوة �إىل �إقامة حوار يف
ٍ
من قبل م�س�ؤولني حكوميني عرب عملية دميقراطية متت فيها دعوة املجموعات �إىل �إر�سال ممثلني عنها للحوار.
الأرجنتني

يف خطابه االفتتاحي الذي �ألقاه يف كانون الثاين/يناير عام  ،2002و�سط الأزمة االقت�صادية والقلق االجتماعي ،دعا
الرئي�س الأرجنتيني �إدواردو دوهالدي علن ًا �إىل حوا ٍر وطني لتناول الق�ضايا امللحة التي تواجه البلد .وطالب دوهالدي
الكني�سة الكاثوليكية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي باالن�ضمام �إىل احلكومة يف عملية ت�شكيل جمل�س حوار لدفع
عملية احلوار .وكان هذا الأمر خطوة �أ�سا�سية يف �إ�ضفاء احليادية على عملية احلوار وم�شروعيتها ،مع العلم ب�أن
معظم النا�س يف البلد كانوا يرون القيادة ال�سيا�سية ،التي كان دوهالدي جزء ًا منها ،هي امل�س�ؤولة عن الأزمة املالية.
ووفق ًا ملا �صرح به �أحد امل�شاركني" ،كان احلوار الأول والأكرث �صعوبة داخل [جمل�س احلوار] نف�سه ،بني الأع�ضاء
الت�سعة ،حيث اتفقوا على �إن�شاء عالقة احلوار بامل�ؤ�س�سات احلكومية بطريقة تنم عن"االحرتام" مع احلفاظ على
ال�سلطة الأخالقية القرتاح �إ�صالح م�ؤ�س�سي .وبعد ذلك �أجرى جمل�س احلوار حمادثات فردية مع  650قائد ًا من
خمتلف القطاعات االجتماعية من �أجل بناء الدعم لعملية احلوار واخلروج بالأجندة اخلا�صة بطاولة احلوار.
غواتيماال

و�صلت بعثة الأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال (� )MINUGUAإىل منطقة �ألتا فرياباز من �أجل ر�صد عملية
تنفيذ اتفاقيات ال�سالم .وقد �أدرك موظفو مكتب بعثة الأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال ( )MINUGUAيف
كوبان �أن الكثري من انتهاكات حقوق الإن�سان ن�ش�أت من �صراعات الأرا�ضي التي مل تتم ت�سويتها .ويف منت�صف
العام  ، 1997دعت بعثة االمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال  ،MINUGUAعددا من قادة املجتمع يف مدينة
كوبان لالجتماع من �أجل مناق�شة ما ميكن عمله للم�ساعدة يف حل ال�صراعات القائمة على االرا�ضي يف املنطقة.
وقررت بعثة الأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال �أن امل�ؤ�س�سات احلكومية وحدها لن تتمكن �أبد ًا من معاجلة امل�شاكل
التي خلفتها ال�صراعات على الأرا�ضي يف منطقة �ألتا فرياباز و�أن تكوين منتدى للتفاو�ض ي�ضم وكاالت الدولة،
وكذلك ممثلني عن مالك الأرا�ضي والفالحني الذين ال ميلكون �أي �أرا�ضي ،كان �أمر ًا �ضروري ًا .وات�صلت البعثة
بالكني�سة الكاثوليكية ووزارة العمل والرابطة الإقليمية لزارعي النب وقادة منظمات الفالحني ومدراء املنظمات
املحلية غري احلكومية و�آخرين .وعندما زاد احلما�س للأمر ،بد�أ الأفراد امل�شاركون يف دعوة الآخرين—ممن
ميثلون القطاعات التي ترتبط ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة بال�صراعات القائمة حول الأرا�ضي والأعمال—
لالن�ضمام �إىل املبادرة.
هندورا�س

طلب رئي�س هندورا�س من منظمة الدول الأمريكية امل�ساعدة يف �إقامة احلوار الوطني الكبري  2021يف وقت كان
م�ستوى ت�أييد املواطنني للحكومة �أقل ما يكون .وكان اال�ستياء املرتاكم للعديد من اجلهات االجتماعية الفاعلة
من حكومة هندورا�س واحلكومة ال�سابقة لها نتيجة الإخفاق يف الوفاء بااللتزامات ال�سابقة يثري �شك ًا وا�سع ًا حول
ا�ستمرارية احلوار الوطني .فقد كان هناك �شعور ب�إرهاق احلوار من مبادرات احلوار ال�سابقة التي مل يتمخ�ض
عنها �أية نتائج .والأهم من ذلك ،هو ا�ستمرار ال�صراعات  -التي ا�شتمل بع�ضها على �أعمال عنف وقمع  -مع
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خمتلف القطاعات االجتماعية حول جمموعة متنوعة من الأمور املهمة (املوظفني العموميني وم�شاكل الرعاية
ال�صحية والتعليم) التي �أثرت على م�صداقية احلكومة و�شرعيتها املتعلقة بعملية احلوار .و�أعطت جلنة التن�سيق
م�صداقية للعملية نظر ًا ل�ضمها �أفراد ًا معروفني من الف�صائل ال�سيا�سية ومن العديد من القطاعات االجتماعية.
�إال �أن اللجنة كان يجب عليها العمل ب�صورة د�ؤوبة للو�صول �إىل االحتادات امل�شاركة يف ال�صراعات القائمة مع
احلكومة ،ومع ذلك رف�ض الكثري من الأحزاب ال�سيا�سية واملجموعات االجتماعية دعوة امل�شاركة يف احلوار.
الفلبني

مثلت الفرتة من عام � 1992إىل  1998ع�صر ًا ذهبي ًا ق�صري ًا للحوار يف الفلبني ،حيث تزامن ذلك مع رئا�سة فيديل
رامو�س .وقد توىل رامو�س ال�سلطة بعد �شهر واحد من م�ؤمتر قمة الأر�ض الذي ُعقد يف ريو دي جانريو ،والذي
متخ�ض عن و�ضع �أجندة القرن  ،21وهي التزام مبوا�صلة العمل لتحقيق تنمية م�ستدامة وقع عليه  150بلد ًا .وقد
دعا رامو�س قادة املجتمع املدين الذين �شاركوا يف فعاليات ريو �إىل �صياغة �أمر تنفيذي ليقوم باعتماده ،وهو �أمر
�سيحدد كيفية مواءمة خمتلف القوانني وال�سيا�سات والربامج احلكومية مع �أجندة القرن  .21وما نتج كان ميثل
ب�صورة �أ�سا�سية مبادرة حوار ا�شتملت على احلكومة وممثلني من املجتمع املدين .ومبوجب �أمر تنفيذي� ،صارت
هذه املجموعة هي جمل�س الفلبني للتنمية امل�ستدامة .و�ضم املجل�س ممثلني من  16وزارة حكومية و 18ممث ًال
لعنا�صر متنوعة من املجتمع املدين ،وعهد �إليه رامو�س بتحديد كيفية تنفيذ �أهداف �أجندة القرن  21يف الفلبني.
رواندا

يف �إطار ت�شاورات وا�سعة النطاق ،قررت الإنرتبي�س �أن جميع الروانديني مل ينظروا �إىل اللجنة الوطنية املعنية بالوحدة
وامل�صاحلة وال مركز �إدارة ال�صراعات يف جامعة بوتار -واملو�صى بهما كجهات داعية حمتملة -على �أنهما "كيانات
حمايدة" وتتمتع بدرجة كافية من اال�ستقاللية .و�سرعان ما مت ا�ستبعاد خيار �إجراء احلوار كم�شروع ترعاه الأمم
املتحدة ،نظر ًا مل�شاعر الروانديني حول دور الأمم املتحدة وقت ارتكاب الإبادة اجلماعية .بل ت�سببت �صورة الإنرتبي�س،
باعتباره منظمة دولية غري حكومية ،يف ظهور م�شاكل خا�صة بها ،والتي قد ُيحتمل �أنها ت�سببت يف �صعوبة احل�صول
على ت�أييد احلكومة وم�شاركتها .وقد �أدت املناق�شات �إىل �إن�شاء كيان رواندي جديد وم�ستقل ،وهو معهد البحوث
واحلوار من �أجل ال�سالم ( )Institut de Recherche et de Dialogue pour la Paix, IRDPوالذي ميكنه
قيادة العملية و�إدارتها باال�شرتاك مع الإنرتبي�س .وكان لهذا املعهد ميزة �إ�ضافية وهي وجود جمل�س حاكم ي�ضم ع�شرة
من الرجال وال�سيدات امل�شهود لهم بالنزاهة وميكن �أن ميثل خمتلف الأطياف الرواندية .وقد عززت جمموعة �إقامة
احلوار هذه "امللكية الوطنية" للحوار ،و�ساعدت على تعبئة امل�شاركة يف �شبكات �أع�ضاء املجل�س ،كما كانت لها القدرة
على حماية العملية من التدخالت غري امل�ضمونة �إذا لزم الأمر.
طاجيك�ستان

ذهب بع�ض امل�شاركني الرو�سيني يف م�ؤمتر دارمتوث لفرقة عمل ال�صراعات الإقليمية �إىل طاجيك�ستان وحتدثوا
�إىل ما يزيد على  100م�شارك حمتمل .وقد بينوا الدور الذي لعبته فرقة عمل ال�صراعات الإقليمية يف العالقة
بني الواليات املتحدة واالحت��اد ال�سوفيتي �إبان العقد الأخري من احلرب الباردة ودعوا الطاجيك�ستانيني �إىل
التحدث عن حربهم الأهلية يف م�ؤمتر دارمتوث لفرقة عمل ال�صراعات الإقليمية .وكما �ص ّرح الرو�س" :مل يكن
الطاجك�ستانيون ليقبلوا الدعوة من الرو�س بدون الأمريكيني ،كما مل يكونوا ليقبلوها من الأمريكيني وحدهم.
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ولكنهم �سيقبلون الدعوة مما �سموه "احلركة الدولية"�-أي "م�ؤمتر دارمتوث".

عملية ت�صميم احلوار
باالطالع على القائمة املرجعية العتبارات الت�صميم ،نقدم ال�شكل  ،2.3.4وهو �شكل بياين منظم لعملية حوار
يقرتح ال�شكل الذي قد تتخذه خمرجات هذه املرحلة .وا�ستناد ًا كما هو احلال دوم ًا �إىل الغر�ض وال�سياق ،فقد
متثل املكونات التالية عنا�صر ذات �أهمية يف ت�صميم العملية:
• الأعمال التمهيدية داخل املجموعات من �أجل تعزيز قدرتها على امل�شاركة بفعالية يف عملية احلوار.
• الفعاليات الأ�سا�سية للحوار
• الأن�شطة التي تتم بني الفعاليات
�أنظر العمليات و�أدوات العمليات،
• �إن الر�صد والتعديل امل�ستمرين للعملية بناء على البيانات التي تو�ضح �أيا من
جوانب العملية من �ش�أنهما �أن يعمال ب�صورة جيدة وقد يتطلب بع�ضها التغيري.

الف�صل .2.4

وكما قلنا �سابق ًا ،ال يوجد كتاب به و�صفات حمددة للحوار الناجح .ولكن لي�س من ال�ضروري ت�صميم كل عملية
حوار من ال�صفر ،كما لو كانت ال توجد مناذج مفيدة .كما �أن ميدان العمل احلواري قد ن�ضج �إىل درجة �أن به
جمموعة متنوعة من خيارات مو�ضوعة جيدا لعملية احلوار .وهناك فهم كاف لها بحيث ميكن للممار�سني القيام
باختيارات مدرو�سة والقيام بعمليات تكيف قائمة على الأغرا�ض والظروف التي يتعاملون معها .ويقدم الف�صل
 2.4جمموعة من هذه اخليارات لعملية احلوار.
ال�شكل  2.3.4عملية احلوار

عملية احلوار

(العمل على نحو منف�صل داخل كل جمموعة
ح�سب احلاجة يف بداية العملية وعلى مدارها)

العملية القائمة بني املجموعات

الر�سمية (يف نطاق الوظيفة) �أو غري الر�سمية (خارج نطاق الوظيفة)

الفعالية ()4

الفعالية ()3

�إدارة االت�صاالت
واملعلومات

الفعالية ()2

�إدارة االت�صاالت
واملعلومات

الفعالية ()1

�إدارة االت�صاالت
واملعلومات

(عمل فريق �إدارة امل�شروع/الت�صميم)
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الف�صل  :2.4التنفيذ

ي�أخذ هذا الف�صل القارئ من ت�صميم العملية �إىل تنفيذها ،مع الت�أكيد على احتمال وجود تكرار م�ستمر بني
الت�صميم والتنفيذ مع تطور مبادرة احلوار .وي�ضم الف�صل معلومات فنية عن ال ُن ُهج والأدوات والأ�ساليب املرتبطة
ارتباط ًا �أ�سا�سي ًا بعمل خرباء العملية .مع ذلك ،يقدم الف�صل �أي�ض ًا عر�ض ًا عام ًا لكيفية تطور عملية احلوار
والق�ضايا التي �سيتم تناولها يف حالة جناح العملية_وهي معلومات يحتاج �إليها كل املمار�سني ،مبا يف ذلك
امل�ؤيدون ومتخذو القرار الذين يرعون عمليات احلوار ،لي�شاركوا بفعالية يف دفع املبادرة.

الر�صد والتعلم والتكيف� :سبل النجاح
مبجرد �أن تبد�أ عملية احلوار� ،سوف ت�صبح القدرة على التكيف جزء ًا حيوي ًا من م�ساعدتها على حتقيق الغر�ض
الذي �صممت من �أجله" .وقد ال يكلل احلوار بالنجاح نتيجة لعدة �أ�سباب" ،وقد كتب دانيال يانكلوفيت�ش يف كتاب
�سحر احلوار (�" .)The Magic of Dialogueأحيان ًا ،قد يثبت العنف والكراهية وانعدام الثقة �أنها �أقوى من
الدافع لإيجاد �أر�ض م�شرتكة � ...أو قد ميثل تعار�ض امل�صالح عقبات حتول دون �إمتام احلوار .لكن �أكرث �أ�سباب
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عدم جناح احلوار تواتر ًا هو عدم �إجراء احلوار ب�شكل جيد".
الت�صميم
بالطبع�" ،إجراء احلوار ب�شكل جيد" يتطلب متتع فريق التنفيذ مبهارات تي�سري كافية .ولكن
�شكل وا�ضح...
ت�ش َّكل بوا�سطة ...الطبيعة املتغرية وغري املتوقعة لعمليات احلوار تعني �أن—�إجراء احلوار جيد ًا يعتمد يف الغالب
على القدرة على التعلم والتكيف �أكرث من القدرة على التنفيذ الدقيق للت�صميم الأ�صلي—
التنفيذ
ً
ً
وذلك العتماد عمليات احلوار اعتمادا كبريا على امل�شاركني وقابليتها للت�أثر بالتغيريات التي
تطر�أ على ال�سياق .والأكرث �أهمية هو �أن نتعامل مع كل فعالية وفق ًا ل�شروطها اخلا�صة و�أال ننفذ فقط ما خططنا
له �أي ًا كانت الظروف .وبهذا املفهوم ،ينبغي �أال ننظر �إىل الت�صميم والتنفيذ كخطوتني متعاقبتني منف�صلتني ولكن
كن�شاطات متداخلة وتعتمد على بع�ضها البع�ض ومتتد طوال فرتة مبادرة احلوار .وهو ما ي�ستلزم بع�ض املرونة يف
املجاالت الثالثة الأ�سا�سية مع تقدم العملية:

• �ضرورة التخلي عن الفكرة التي ت�ستوجب "تنفيذ الأمر على نحو �صحيح من �أول مرة"
104

الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،منظمة الدول الأمريكية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

• اال�ستعداد لإعادة النظر يف االفرتا�ضات التي بنيت عليها قرارات الت�صميم الأ�صلي يف �ضوء املعلومات اجلديدة
�أو الظروف التي طر�أ عليها التغيري
• اال�ستعداد لتجربة نهج جديد ،حتى يف �سياق م�ألوف� ،إذا مل ي�سفر النهج امل�ألوف عن النتائج املرجوة.

فعاليات احلوار :خلق ح ّيز �آمن

كما �سبق �أن ناق�شنا يف اجلزء الأول ،ت�ستحوذ البيئة التي متنح امل�شاركني يف احلوار �شعور ًا بالراحة يف التحدث
والإن�صات بحرية على �أهمية كبرية ك�أحد عوامل �إ�سهام عملية احلوار يف التغيري .وي�شعر الأ�شخا�ص "بالأمان"
على هذا النحو عندما ي�شعرون بارتياح يف كل الأبعاد الثالثة ملثلث الر�ضا الذي �سبقت مناق�شته يف الف�صل
 :2.3فهم ي�شعرون باالحرتام والتقدير؛ وي�شعرون ب�أنهم مقبلون على "حمادثات ذات �أهمية"؛ ويدركون العملية
ويثقون بها .وقد تكون �أعمال التي�سري الف ّعالة جزء ًا مهم ًا من توفري احليز الآمن ،لكنها ال تكفي مبفردها .ومن
املمكن للأجواء املادية التي حتيط بعملية احلوار وجودة امل�ساندة اللوج�ستية �أن ي�ساعدا على حتديد مدى �شعور
الأ�شخا�ص باالرتياح والرتحيب واال�سرتخاء ،يف حني ميكن للقواعد الأ�سا�سية الوا�ضحة �أن تزودهم ب�شعور من
الثقة فيما ميكنهم توقعه من العملية.

التجهيزات /اللوج�ستيات
ميكن �أي�ض ًا للدعم اللوج�ستي الذي يقدم يف الوقت املنا�سب ويحظى ب�إدارة جيدة �أن ي�ساعد بدوره على خلق بيئة
م�ؤاتية للحوار .ويف معظم عمليات احلوار ،ي�شعر على الأقل بع�ض امل�شاركني بال�شك وعدم الثقة ،وي�شككون يف دوافع
اجلهات الداعية �إىل احلوار متهمني �إياها بالعمل على تنفيذ "�أجندات خفية" .كما �أن وجود �إ�سرتاتيجية لوج�ستية
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�صلبة ،تنفذ قبل اجتماعات احلوار وخاللها ميكن �أن ي�ساعد على تبديد هذه املخاوف .ويت�ضمن هذا ما يلي:
قبل االجتماع
• .م�ساندة عملية الدعوة �إىل احلوار .وقد يكون توجيه الدعوة و�إجراء مكاملات املتابعة من املهام املنوطة
باجلهات الداعية �إىل احلوار ،لكن ميكن لفريق اللوج�ستيات امل�ساعدة من خالل
 .°الت�أكد من تلقي كل م�شارك من امل�شاركني للدعوة ،و�أجندة االجتماع ومواد للمطالعة قبل االجتماع
 .°الت�أكد من �إجراء مكاملات متابعة لكل م�شارك حتى ي�شعر ب�صدق الدعوة
• .توفري و�سائل املوا�صالت ملكان االجتماع
• .االلتقاء م�سبق ًا بطاقم الفندق/مكان االجتماع وتوجيه التعليمات التف�صيلية ب�ش�أن املتوقع منهم.
• .حتديد �أدوار فريق الدعم واللوج�ستيات (مبا يف ذلك ال�سكرتارية والن�ساخون �أو الكتبة واملرتجمون
و�صانعو الأفالم وامل�سجلون)
• .ا�صطحاب مواد حلقة العمل و�أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات ال�سمعية الب�صرية �إىل مكان االجتماع
•� .إعداد مناذج تقييم امل�شاركني.
�أثناء االجتماع
• .الت�أكد من معرفة امل�شاركني بال�شخ�ص �أو اجلهة التي ميكنها حل �أي م�شكلة ميكن �أن تطر�أ
• .االلتقاء بالفريق العامل يف املكان للتعامل مع حاالت الطوارئ
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•.
•.
•.
•.
•.

مراجعة املمار�سات اجليدة �أو ال�صعوبات يومي ًا
توفري خمرجات حلقة العمل ح�سب حاجة امل�شاركني
توفري املرتجمني ال�شفويني لتجاوز احلواجز اللغوية
التواجد لتلبية احتياجات املجموعة
التمتع با�ستعداد لتقدمي اخلدمة.

مكان االجتماع
غالب ًا ما يكون املكان الذي تعقد فيه اجتماعات احلوار عام ًال مهم ًا يف منح املجموعة �شعور ًا بالأمان ،بعيد ًا عن
�أ�سا�سيات الأمن املادي .ولذلك �أهمية �أي�ض ًا يف خلق بيئة مواتية للحوار املفتوح والت�أمل والتفكري .وقد ي�شتمل
اختيار مكان لالجتماع مبا يحقق هذا الأثر املرجو على عدة اعتبارات .ويبني اجلدول  2.4.1بع�ض االعتبارات
ال�شائعة مع بع�ض احلاالت ك�أمثلة.
اجلدول � 2.4.1إعتبارات مكان االجتماع
�إعتبارات مكان االجتماع مثال احلالة
احليادية

كان مقرر ًا للحوار بني الأطراف الكونغولية �أن يعقد يف جنوب �أفريقيا وكان املتمردون ي�ساندون هذا
اخليار ،لكن احلكومة كانت تعار�ض هذا املكان ب�شدة لعالقات جنوب �أفريقيا الوثيقة حينئذ مع رواندا
التي كانت ت�ساند قوات املتمردين .وكان عقد امل�ؤمتر يف جنوب �أفريقيا �سيخل مبتطلبات االنعقاد يف بيئة
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حمايدة .لذا فقد مت تغيري املكان �إىل �أدي�س �أبابا.

�أجواء م�ؤاتية للحوار

(" )1كان املكان الذي وقع عليه االختيار لوقائع �أعمال "�سيناريو مونت فلور املدين" يف جنوب �أفريقيا
عبارة عن مركز م�ؤمترات �صغري ميتاز ببعده وهدوئه ،وتوفر الإ�ضاءة الطبيعية به بالإ�ضافة �إىل جمال
البيئة الربية املحيطة ووجود م�سارات للم�شي وو�سائل للرتفيه ،ومل تكن الغرف حتتوي على �أجهزة تلفاز،
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وكان الطعام جيد ًا واملكان رائع ًا للتجمع يف الأم�سيات".
( )2يف احلوار بني الأطراف الكونغولية" ،افتتح [االجتماع] الثاين يف منتجع �صن �سيتي بجنوب �أفريقيا
...ويف بداية املحادثاتُ ،نقل امل�شاركون من الفنادق .وكان املوقع اجلديد عبارة عن قرية من اخليام
امل�صنوعة من القما�ش الأبي�ض تنف�صل عن منطقة الرتفيه باملنتجع .و�ساعد هذا املوقع اجلديد يف تركيز
146
امل�شاركني �أكرث على الق�ضايا املطروحة".

الأهمية الرمزية
للموقع

( )1يف موريتانيا" ،كانت املواقع املختلفة حللقات العمل �إ�سرتاتيجية للغاية حيث �أنها كانت متثل العديد
من امل�صالح اجلغرافية �أو االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
147
وقد �ساعد ذلك على تنمية ملكية امل�شروع يف جميع �أنحاء البالد وو�ضع املناق�شات يف �سياقها".
( )2فيما يتعلق باحلوار حول العملية الد�ستورية يف النيبال" ،مل تكن االجتماعات تُعقد فقط يف فنادق
اخلم�س جنوم بالعا�صمة كامتاندو والوادي املحيط بها ،بل �أي�ض ًا يف بانكي (يف ال�شرق) ،جابا (يف
148
الغرب) و�شيتوان (يف اجلنوب)".

البنية الأ�سا�سية
للخدمات اللوج�ستية
والأمن

يف حالة �سان ماتيو �إك�ستاتان" ،جرت عمليات املفاو�ضات يف مدينة ويويتينانغو ،املدينة الرئي�سية يف
املقاطعة .وقد اختريت املدينة لكونها �أعتربت موقعا حمايدا والحتوائها على �أف�ضل الظروف اللوج�ستية
والبنية الأ�سا�سية الالزمة لتقدم العملية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تطلب الأمر مكان ًا يوفر احليادية ال�سيا�سية والأيديولوجية ليكفل �أمن و�سالمة
149
امل�شاركني".
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�إعتبارات مكان االجتماع مثال احلالة (تكملة)
�سهولة و�صول امل�شاركني

�شاب اختيار ويويتينانغو بع�ض امل�ساوئ .فقد كان وجودها على م�سافة بعيدة من �سان ماتيو
"لقد َ
�إك�ستاتان مع عدم وجود و�سائل متي�سرة للو�صول �إليها ي�ضيف مزيد ًا من التكلفة والوقت.
وبوجه عام ،ورغم �أن اجلل�سات مل تدم �سوى يومني ،فقد ا�ضطر امل�شاركون �إىل فقدان �أربعة �أيام من
عملهم و وقتهم ال�شخ�صي كل  15يوم ًا  -وهو ما �شكل عبئ ًا اقت�صادي ًا على العديد من امل�شاركني".

القواعد الأ�سا�سية
تهدف القواعد الأ�سا�سية �إىل توفري الأمن وحتقيق العدالة .وتوفر القواعد الأ�سا�سية هيك ًال ميكن �أن ي�ساعد
يف خف�ض م�ستوى القلق وبناء الثقة يف عملية احلوار .وقد تكون مبثابة تعبري مهم عن املبادئ الأ�سا�سية كما قد
ت�ساعد على تر�سيخ عادات التفاعل احلواري� .أحيان ًا يكون هيكل الفعالية م�س�ؤو ًال كاملُ ِي ِّ�سر متام ًا �أو �أكرث منه عن
خلق بيئة م�ؤاتية للحوار.
وميكن و�ضع و�إنتاج املقرتح الأويل للقواعد الأ�سا�سية خالل مرحلة الت�صميم ،ولكن ذلك يحتاج يف العديد من
احلاالت �إىل بع�ض املناق�شة والقبول من امل�شاركني؛ �سواء يف اجلل�سة االفتتاحية� ،أو �أثناء اجلل�سات التدريبية �أو
التوجيهية �إذا كانت جزء ًا من عملية الت�صميم .وبح�سب ال�سياق ،ف�إنه ميكن للقواعد الأ�سا�سية �أن توفر �إر�شادات
مفيدة يف العديد من املجاالت املختلفة.
الإر�شادات ال�سلوكية

يف �أي �سياق ،يعد و�ضع القواعد الأ�سا�سية التي تن�ص على كيفية ت�صرف امل�شاركني يف احلوار خطوة مهمة لتوفري
"حيز �آمن" مينح الأ�شخا�ص �شعور ًا باالرتياح ويجعل م�شاركتهم يف العملية م�شاركة كاملة .ووفق ًا لهال �سوندرز يف
كتاب عملية �سالم عامة" ،يحتاج امل�شاركون ملعرفة ما يتوقع منهم وما قد يتوقعونه من الآخرين ك�أ�سا�س لتحديد
رغبتهم يف امل�شاركة" 151.ويقرتح �صياغة هذه القواعد الأ�سا�سية واحل�صول على موافقة الأ�شخا�ص عليها كل على
حدة قبل بدء احلوار .وميكن للحديث مع امل�شاركني املحتملني عن القواعد الأ�سا�سية �أن ي�ساعد اجلهات الداعية
�إىل احلوار يف حتديد ما �إذا كان مبقدورهم امل�شاركة بفاعلية �أم ال .بعد ذلك ،عندما يلتقي �أع�ضاء املجموعة
لأول مرة ،ين�صح �سوندرز ب�أن يناق�شوا القواعد الأ�سا�سية ويوافقوا عليها مع ًا ،رمبا حتى مع �صياغتها يف �صورة
"ميثاق" �أو "عهد" مكتوب ملزيد من الت�أكيد على �أهميتها .وتعر�ض املنطقة املظللة يف ال�صفحة التالية منوذج ًا
لأحد عهود �أو مواثيق الإر�شادات ال�سلوكية امل�ستخدمة لعملية "حوار م�ستدام".
وتركز اقرتاحات �سوندرز حتديد ًا على عملية "احلوار امل�ستدام" ملواجهة مواقف ال�صراع عميق اجلذور� .أما
املمار�سون الذين ي�ستخدمون عمليات �أخرى يف مواقف خمتلفة ف�سوف يعملون مع امل�شاركني يف احلوار لو�ضع
قواعد �أ�سا�سية منا�سبة لهذا ال�سياق .وال �شك �أن ذلك ميكن �أن ي�شكل حلظة افتتاحية بالغة الأهمية حتدد طبيعة
املحادثات الالحقة.
152
وفيما يلي بع�ض القواعد الأ�سا�سية الأخرى املحتملة واملتعلقة بال�سلوك:
• .التزم باحل�ضور ومراعاة املواعيد
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•.
•.
•
•

انتبه ملا يقوله الآخرون ولردود فعلك على ما يـُقال
حتدث عن نف�سك
اجعل م�شاركتك موجزة وحمددة
جتنب تقدمي الن�صائح �أو ت�صحيح املفاهيم لبع�ضكما
البع�ض �أو حماولة م�ساعدة الآخرين

الإر�شادات الإجرائية

�إن التحلي ب��أك�بر ق��در م��ن ال��و��ض��وح منذ ال�ب��داي��ة ب�ش�أن
القواعد التي �ستحكم اجلوانب الرئي�سية لعملية احلوار ميثل
�إحدى طرق منح امل�شاركني الثقة .وفيما يلي بع�ض املجاالت
الإجرائية التي قد حتظى فيها هذه الإر�شادات بالأهمية.
• �إر�شادات حول لعب �أدوار حمددة (انظر "عر�ض
عام للأدوار" يف الف�صل  .)2.3ي�ساعد حتديد الأدوار
املقرر �أن يلعبها الأفراد وامل�ؤ�س�سات املختلفة و�إبالغها
لهما على و�ضع احلدود التي يوافقون على العمل يف
�إطارها مع تقدم العملية .ويحظى الو�ضوح وال�شفافية
يف هذا ال�ش�أن ب�أهمية للم�شاركني.
• �إر�شادات لإدارة امل�شاركني .قد ت�ساعد هذه
الإر�شادات بب�ساطة يف �إك�ساب معايري اختيار
امل�شاركني وعملية االختيار ذاتها و�ضوح ًا و�شفافية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن لهذه الإر�شادات �أن تعالج
ق�ضايا امل�شاركة التي قد تظهر ،كالقواعد احلاكمة
الختيار و�ضم امل�شاركني اجلدد� ،أو بدالء ملن مل يت�سنى
لهم ح�ضور كل الفعاليات من امل�شاركني.
�أر�شادات لأدارة املعلومات  /االت�صاالت

القواعد الأ�سا�سية لإقامة حوار م�ستدام
• .نظر ًا لأهمية هذا العملُ ،يلزم امل�شاركون
�أنف�سهم باالجتماع ب�شكل دوري على مدار عدة
�أ�شهر.
• .امل�شاركون ميثلون �أنف�سهم فح�سب .فهم يعك�سون
�آرا ًء يف جمتمعاتهم ،ولكنهم يف جل�سات احلوار
هذه ال ميثلون �أي منظمات �أو جمموعات ب�شكل
ر�سمي.
•� .سوف يراعي امل�شاركون القيود الزمنية
املفرو�ضة على الإدالء ببياناتهم لإتاحة فر�صة
�إقامة حوار حقيقي.
•� .سوف يتحدث امل�شاركون بحرية من القلب
وكذلك من منطلق العقل.
•� .سوف يتفاعل امل�شاركون ب�شكل ح�ضاري،
وين�صتون بحما�س واهتمام واحرتام لبع�ضهم
البع�ض ،دون مقاطعة لي�سمحوا لكل م�شارك
بعر�ض �أفكاره ب�شكل وا�ضح وكامل.
• .نظر ًا لأن امل�شاركني �سيحتاجون للتحدث عن
امل�شاعر والعالقات الكامنة خلف امل�شكالت
املحددة التي ت�ؤرقهم ،ف�سوف يعربون عن
م�شاعرهم وين�صتون لبع�ضهم البع�ض باحرتام
متبادل .و�سوف يحاول امل�شاركون التعلم من
جتارب الآخرين.
•� .سوف يحاول امل�شاركون الإجابة ب�شكل مبا�شر
وواف قدر الإمكان عن كل ما يثار من
�أفكار وما يطرح من �أ�سئلة .و�سوف يبذل
كل منهم جهد ًا حقيقي ًا لو�ضع نف�سه مكان
الآخرين والتحدث بح�سا�سية عن �آراء الآخرين
وم�شاعرهم.
• .لتي�سري العمل ب�شكل جدي� ،سوف ين�صت
امل�شاركون بانتباه �إىل املو�ضوعات والأ�سئلة
املطروحة من جانب رئي�س اجلل�سة ويحاولون
االلتزام بها.
• .لن يتم االقتبا�س من �أقوال امل�شاركني يف احلوار
خارج قاعة االجتماعات.
• .لن ُي�سمح لأحد بالت�صريح علن ًا مبا جرى يف
املناق�شات اجلوهرية التي الزمت احلوار �إال �إذا
وافق اجلميع على ذلك.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)238

• معلومات حول عملية احلوار .ميكن ملنظمي
عملية احلوار الإ�سهام يف �إ�شعار امل�شاركني باالرتياح
من خالل البدء بتو�ضيح طريقة �إخطار امل�شاركني
بامل�ستجدات مثل التغيريات �أو التطورات التي قد تطر�أ
على العملية� ،أو تنظيم جداول الفعاليات �أو تعديل تلك
اجلداول.
• �إعداد م�سودات الوثائق .من املهم �أن نعرتف
بالقوة الكامنة يف �إنتاج الوثائق املنبثقة عن عملية احلوار �أو التي متثلها  -قوة �إر�ساء الق�صة "الر�سمية"
وبلورة ر�سالة جمموعة احلوار .ويف العديد من احلاالت ،مثل حاالت التناف�س �أو ال�صراع بني امل�شاركني �أو
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�إذا كان الهدف هو الو�صول �إىل اتفاق ما ،ف�إن �إر�ساء قواعد �أ�سا�سية وا�ضحة ب�ش�أن طريقة �إجناز هذه املهمة
ميكن �أن ميثل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �ضمان م�شاركة الأ�شخا�ص م�شاركة كاملة وواثقة.
• التعامل مع و�سائل الإعالم الإخبارية .ميكن لو�سائل الإعالم الإخبارية �أن تلعب دور ًا مهم ًا يف
م�ساعدة احلوار على �إحداث الأثر املرجو ،وذلك من خالل امل�شاركة يف العملية ون�شر معلومات عنها .ويف
الوقت ذاته ،ميكن لطريقة ات�صال امل�شاركني بو�سائل الإعالم �إما �أن تدفع العملية و�إما �أن تقو�ضها .وميكن
لو�ضع قواعد �أ�سا�سية لهذا الأمر �أن يكون �شيئ ًا حا�سم ًا يف �أهميته خللق بيئة يرغب فيها الأ�شخا�ص يف
التحدث بحرية .وبح�سب طبيعة احلوار وال�سياق ،فقد يتطلب خلق حيز �آمن وجود تغطية �إعالمية على
قدر كبري من ال�شفافية� ،أو يتطلب �أن تكون �إحدى اجلل�سات اخلا�صة �سري ًة متام ًا وال يتم تغطيتها �إعالمي ًا،
�أو يتطلب �شيئ ًا بني هذين الأمرين .وقد حدد املمار�سون الإ�سرتاتيجيات التالية باعتبارها �إ�سرتاتيجيات
ممكنة للتعامل مع و�سائل الإعالم ،ح�سب الأجواء التي يجرى فيها احلوار.
�	°إ�شراك و�سائل الإعالم ،لي�س كمراقبني للحوار ،ولكن كم�شاركني فيه.
 °عدم ال�سماح لو�سائل الإعالم بنقل الفعاليات قبل اتفاق امل�شاركني على ما �سيقولونه ،ثم تعيني متحدث
ر�سمي يتفق عليه اجلميع.
 °جتنب حتدث الأ�شخا�ص كل على حدة لو�سائل الإعالم (انظر "الإر�شادات ال�سلوكية" �أعاله).
 °تقدمي املعلومات لو�سائل الإعالم ولكن مع توفري الأمن للم�شاركني.
 °عدم االكتفاء بعقد اجتماعات فنية خا�صة ولكن �أي�ض ًا عقد اجتماعات عامة مفتوحة تدعى �إليها و�سائل
الإعالم.
�	°إدارة و�سائل الإعالم بحيث تتناول املو�ضوعات من وجهة نظر الأفراد ،ولي�س من واقع الأدوار التي
يلعبونها.
�إر�شادات جوهرية

يف كثري من الأحيان وخا�صة عند وجود انق�سام عميق بني الأ�شخا�ص ،ميثل و�ضع حدود للمو�ضوع الذي �ستتناوله
عملية احلوار جزء ًا �أ�سا�سي ًا ل�شعور الأ�شخا�ص احلا�ضرين باالرتياح الكايف للم�شاركة.
• يف حوار ال�شباب الزمبابوي ،مل تقم اجلهات الداعية �إىل احلوار بدعوة ال�شباب حلوار يتناول العنف
153
ال�سيا�سي بل دعتهم ملناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،مثل فريو�س ومر�ض الإيدز والبطالة.
• يف موريتانيا ،اعترب منظمو احلوار �أن "الأهداف الإمنائية للألفية" هي "نقطة انطالق �آمنة" لأول
154
جتربة حوار يف �أجواء ا�ستقرار �سيا�سي "ه�ش".
• يف غواتيماال ،وافق امل�شاركون يف "احلوار متعدد الأحزاب"على �أن �أهدافهم متثلت يف �صياغة �أجندة
وطنية من �ش�أنها �أن حتدد "ما" الأهداف و"ملاذا" وال حتدد "كيف" ميكن تنفيذها" .فالكيفية تبقى �أمر ًا
خا�ص ًا لكل حزب ،مبا يتما�شى مع �أفكاره ووجهات نظره .وقد �ساعد هذا النهج على و�صول الأحزاب لتوافق
155
الآراء مع احلفاظ على �أ�سا�س للمناف�سة".
• �أما مع عمليات "احلوار امل�ستدام" التي تعالج �صراعات عميقة اجلذور ،فريى هال �سوندرز �أن "الأجندة
�سوف حتتوي دائم ًا على بندين :امل�شكالت املحددة التي يحتاج امل�شاركون ملناق�شتها وامل�شاعر والعالقات
156
التي ت�سببت يف تلك امل�شكالت".
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التي�سري
ي�سرين .ففي كثري من الأحيان ميكن ل�شخ�ص خبري يحظى
ي�سر ًا حمرتف ًا �أو فريق ُم ِّ
ال تتطلب كل عمليات احلوار ُم ِّ
باالحرتام تنفيذ املهمة بفعالية وقد ي�صبح خيار ًا �أف�ضل لعدة �أ�سباب .ومن املمكن �أن يكون مثل هذا ال�شخ�ص
"من الداخل"  -قائد يربز �ضمن جمموعة احلوار � -أو �شخ�ص خارجي "غري منحاز" يلعب �أي�ض ًا دور ًا يف
الدعوة �إىل احلوار .وقد عملت املنظمات الدولية ،كتلك الراعية لهذا الدليل و�شركائها ،مبا يف ذلك مركز كارتر
ي�سر ثالث وغري منحاز يف عمليات احلوار يف خمتلف
و�إنرتبي�س ومعهد احلوار امل�ستدام ،ومازالت تعمل كطرف ُم ِّ
�أنحاء العامل.
ويف العديد من بلدان �أمريكا الالتينية ،عملت الكني�سة
الكاثوليكية �أو �أ�شخا�ص بارزون يتمتعون مب�صداقية واحرتام
ي�سرين يف عمليات احل��وار الوطني .وميكن
وا�سعني ك ُم ِّ
للأطراف الثالثة �أن توفر جو ًا من احليادية للعملية ،وهو
ما ي�ساعد على تبديد ال�شكوك حول وجود تالعب وارجتال.
وب��وج��ه خ��ا���ص يف ال�سياقات ال�ت��ي تت�سم فيها الأط ��راف
باال�ستقطاب �أو التجز�ؤ ،قد ت�ساعد م�شاركة الطرف الثالث
على حفز االلتزام �أو ا�ستيعاب امل�شاعر التي� ،إذا مل يتم
ا�ستيعابها� ،ستتناقلها �أطراف اخل�صومة.
وبغ�ض النظر عن اجلهة التي تتوىل م�س�ؤولية التي�سري ،ف�إن
هدف تلك اجلهة هو خلق "حيز �آمن" يتيح للم�شاركني يف
احلوار �شعور ًا بالثقة يف العملية مما يدفعهم للحديث بانفتاح.
ويالحظ اخل�براء من املمار�سني �أن التي�سري "ال�صارم"،
ي�سرون باتخاذ ق��رارات �أحادية ب�ش�أن
الذي "يقوم فيه املُ ِّ
امل�شاركني والأج �ن��دة� ،أو التحكم يف �أمن��اط االت�صال� ،أو
و�ضع قواعد �أ�سا�سية �صارمة� ،أو تنفيذ ممار�سات حمكمة"،
يحتمل �أن يحظى بقبول �سلبي من امل�شاركني وقد يقلل من
احتماالت متابعتهم على نحو م�ستقل لالتفاقات التي مت
التو�صل �إليها �أثناء العملية 157.وكحد �أدن��ى ،ف�إن التي�سري
اجليد ي�شتمل على االلتزام باملبادئ الأ�سا�سية للحوار ،على
النحو الوارد يف النهج القائم على احلوار� .إذ �إن �إن�شاء هيكل
ذي �إر�شادات وا�ضحة ميكن �أي�ض ًا �أن ي�شكل �أهمية يف �إيجاد
احليز الآمن واحلفاظ عليه ،كما �سبق ذكره .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يتطلب التي�سري
الف ّعال لعملية احلوار
ال�ت�م�ت��ع مب� �ه ��ارات يف
انظر نهج احلوار يف الف�صل .2.1
العديد من الأدوار.

جتربة ل�ضعف يف �أعمال التي�سري
ي�سرون الإقليميون للتدريب الكايف الالزم
يفتقر املُ ِّ
لأداء املهام املوكلة �إليهم على نحو ف ّعال .كما
يفتقرون ملهارات التي�سري الأ�سا�سية من قبيل حتديد
الق�ضايا ،و�إعادة �صياغتها وتلخي�صها وت�سجيلها.
وكانت مناق�شات امل�شاركني يف كثري من الأحيان
ترتكز على االحتياجات الفورية وق�صرية الأمد بدالً
ي�سرين
من التحلي بر�ؤية طويلة الأمد .ومل يقم املُ ِّ
بالفح�ص الكايف للتناق�ضات ،واملع�ضالت ،والعديد
من النقاط املهمة التي اكت�شف امل�شاركون �أنها غري
وثيقة ال�صلة نتيجة لعدم وجود املتابعة .كما واجه
ي�سرون �صعوبات يف تخزين وت�سجيل النتائج
املُ ِّ
ودمج جميع الطلبات يف وثيقة واحدة نهائية .ومل
تعك�س الوثيقة النهائية املناق�شات التي دارت �أثناء
اجلل�سات وال الطلبات واالحتياجات املحددة لكل
منطقة� .إجما ًال للقول� ،أدى عدم كفاية �أعمال
التي�سري �إىل تقوي�ض املناق�شات املتعمقة ب�ش�أن
الق�ضايا الأ�سا�سية والت�أثري على جودة املخرجات".
جتربة لقوة �أعمال التي�سري...
"يف بامبيتو ،قام بيتانكور ،و�سانغوينيتي
[بلي�ساريو بيتانكور ،الرئي�س ال�سابق لكولومبيا،
وخوليو ماريا �سانغوينيتي ،الرئي�س ال�سابق
ي�سرين بتقدمي ما يلزم ليكفلوا جناح
لأوروغواي] ك ُم ِّ
العملية .وقد قال �أحد امل�شاركني�" ،إذا كان من
الالزم تقدمي كوب من املاء� ،أو اجللو�س مع �شخ�ص
تخلف عن املناق�شة� ،أو كتابة بحث ب�سيط" ف�إنهم
يقومون بذلك .ومل يكن �أي من ذلك خمطط ًا له �أو
حمدد ًا �سلف ًا .كانت الإ�سرتاتيجية تهدف بب�ساطة
�إىل �إبقاء تركيز احل�ضور على "�سيا�سة الدولة"� ،أي
على عدد قليل من املو�ضوعات الأ�سا�سية التي ميكن
معاجلتها بعيد ًا عن اخلالفات ال�سيا�سية".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)238
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ي�سر و�سماته
الأدوار الأ�سا�سية ُ
للم ِّ
ي�سري احلوار")
اال�ست�ضافة :خلق احليز ،وت�شكيله والقيام عليه (انظر املنطقة املظللة يف "�إر�شادات ملُ ِّ
منذجة اال�ستف�سارات" :القيادة من خالل الف�ضول"  -طرح �أ�سئلة تظهر االحرتام لوجهات النظر املختلفة
دون االنحياز لإحداها ،وت�ساعد على ظهور اجلوانب الإن�سانية امل�شرتكة للمجموعة ،مثل "ما الذي تخ�شاه
و"مم يخ�شى
�إذا �سارت الأم��ور بطريقة الطرف الآخر؟" َ
ي�سري احلوار
�إر�شادات ملُ ِّ
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الطرف الآخر يف ر�أيك �إذا �سارت الأمور بطريقتك؟".
ا�ستمع و�شاهد .مبعنى �أن عليك �أال ت�ستمع ملا
�إعادة ال�صياغة :اال�ستماع �إىل ما يقال والتعقيب عليه،
لتعزيز الفهم وت�شجيع التفكري
التلخي�ص :تقدمي ملحة عما مت حتقيقه؛ وتو�ضيح نقاط
االتفاق واالختالف
الت�سجيل� :إيجاد �سبل مل�ساندة ذاكرة املجموعة  -وثيقة
مكتوبة �أو ،يف حالة الت�سجيل الر�سومي ،ت�صوير مرئي
للعملية ب�أكملها ،مع تقدم فعالياتها.
يف كتاب عملية �سالم عامة ،يقدم ه��ال �سوندرز قائمة
بال�سمات الأ�سا�سية التي يجب �أن يتحلى بها من ي�ضطلع
بهذا ال��دور  -ويطلق عليه ا�سم "رئي�س اجلل�سة"  -يف
احلوارات التي تتناول ال�صراعات عميقة اجلذور:
•

•
•
•
•

احل�سا�سية للبعد الإن�ساين للم�شكالت  -ملاذا يت�أذى
النا�س ،وما الذي يحتاجه امل�شاركون حق ًا كب�شر،
وملاذا قد يغ�ضب الأ�شخا�ص الغ�ضب املعروف -
والقدرة على االرتباط بامل�شاركني عند هذا امل�ستوى،
ولي�س التعامل معهم باعتبارهم متدربني يتلقون
الإر�شادات
االلتزام بالغر�ض العام من ت�سوية اخلالف بني
املجموعات التي يوجد فيما بينها مظامل حقيقية
القدرة على �إبداء االهتمام احلقيقي وااللتزام على
امل�ستوى الإن�ساين
التوقعات الواقعية لل�سرعة التي ميكن �أن يتغري بها
الأ�شخا�ص
بع�ض اخلربة العميقة بامل�شكالت ذات ال�صلة ،والقدرة
على ا�ستح�ضار تلك اخلربة لالعتماد عليها يف هذه
املجموعة

يقوله الآخرون فح�سب ،و�إمنا ينبغي �أن ت�شاهد ما
يفعلونه وحتاول �أن ت�شعر مبا يجري من حولك.
كن مرن ًا .دع الأمور تت�ضح وتتك�شف ،وا�سمح
بالنقا�ش ،ما دام بناء ًا.
كن متفائ ًال؛ نحو نف�سك وفيما يتعلق باملجموعة.
فاملجموعة تتمتع ب�إمكانيات هائلة ،ولذا يجب �أن
ت�سمح لها باملزيد من حرية احلركة ،والتعبري عن
�آرائها وجتاوز ما هو متوقع منها.
امنح امل�شاركني يف احلوار الفر�صة ل�صياغة
العملية وحم�صالتها ب�شكل �أف�ضل.
انتبه �إىل �أن كل موقف هو حالة فريدة .ف�أنت
ال ت�ستطيع �أخذ خطة كو�سوفو وتطبيقها يف
الأرجنتني .بل يجب �أن تعدل ت�صميماتك وفق ًا
للظروف.
تذرع بال�صرب .وقاوم �ضغط احل�صول على نتائج
�سريعة ،لأن عليك �أن ت�سمح للأو�ضاع ب�أن ت�أخذ
وقتها حتى ت�صبح مهي�أة ،حيث �إنك لن تتمكن من
تهيئتها كما ت�شاء.
كن منفتح ًا وم�ؤيد ًا للجوانب العاطفية وكل ما
تتطلبه عملية احلوار ،وال تخ�ش من ال�سماح
للعواطف بالدخول يف احلوار.
جتنب �إ�صدار �أي �آراء فنية �أو �سيا�سية؛ ودع ذلك
للخرباء .احليادية لي�ست جمرد �أ�سلوب للدخول
يف احلوار ،بل يجب �أن يتم احلفاظ عليها طوال
فرتة احلوار .ف�إذا مت احلفاظ عليها ،ف�سوف تبث
يف املجموعة م�شاعر الثقة بالنف�س واالحرتام.
التحلي باحلرفية واملهنية .وهذا لي�س �شيئ ًا ميكنك
تعلمه بالكامل �أثناء �أدائك للمهمة؛ فمن الوا�ضح
�أنك �ستتعلم �أثناء قيامك بها ،ولكنك حتتاج
للخربة ،على ال�صعيدين املحلي والدويل على حد
�سواء .ف�إذا كنت �ست�ؤدي مثل هذه املهمة ،فعليك
�أن تطلب امل�ساعدة من الأ�شخا�ص الذين قاموا بها
من قبل و�أن تكت�سب اخلربة الالزمة لذلك.
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)238
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•
•
•
•
•
•

القدرة على م�ساعدة الأ�شخا�ص ليعرفوا العنا�صر امل�شرتكة يف خرباتهم ووجهات نظرهم
مراعاة التفرد الثقايف الذي مييز كل جمموعة من املجموعات امل�شرتكة
القدرة على ت�صميم الأجندات التي تُبنى على الأفكار املعرب عنها �سلف ًا ،ملنح العملية املزيد من التقدم
والعمق
ح�س العملية ال�سيا�سية  -القدرة على ر�ؤية ال�صورة الكاملة ،وو�ضع املق�صد ن�صب العينني وعدم التحيز
القدرة على م�ساعدة امل�شاركني يف تنظيم �أفكارهم
االحرتام من قبل امل�شاركني ك�شخ�ص جدير باالهتمام وكمتخ�ص�ص ذي خربة.

الأدوار داخل فريق التي�سري
ي�سرين م�شاركني
ي�سر  -وهو ال�شخ�ص الذي يقود فعاليات احلوار  -امل�ساندة من ُم ِّ
يف كثري من الأحيان ،يتلقى املُ ِّ
و�/أو غريهم ممن ي�ضطلعون ببع�ض الأدوار التالية:
ي�سر/رئي�س اجلل�سة  -وهو ال�شخ�ص الذي يقود االجتماعات
• املُ ِّ
• م�ست�شار عملية احلوار—وهو �شخ�ص على دراية بق�ضايا عملية احلوار و�أدواتها املختلفة ،وي�شتمل ذلك على
�إح�سا�س قوي باملزايا والقيود اخلا�صة بكل منها
• م�ست�شار ال�سياق  -وهو �شخ�ص يعي ديناميكيات العالقات يف جمموعة امل�شاركني ،والق�ضايا الثقافية
وال�سيا�سية ،واخللفية التاريخية ،والق�ضايا امل�شابهة
• امل�سجل  -وهو �شخ�ص ماهر يف ت�سجيل وقائع االجتماعات.
عدم التحيز واحليادية
غالبا ما ُي�ستعان مب�ؤ�س�سات خارجية لتقدمي خدمات التي�سري نظر ًا لأن الأطراف امل�شاركة يف احلوار ترى �أن هذه
امل�ؤ�س�سات تتمتع "باحليادية" �أو "عدم التحيز" .وي�شري اثنان ممن ا�ضطلعوا بهذا الدور �إىل �أنه كي تكون عمليات
التي�سري ف ّعالة ،ينبغي تو�ضيح متطلباتها الدقيقة يف خمتلف ال�سياقات.
ويفرق غوران فيجيك من امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بني احليادية والنزاهة.
اعتقد �أنه من املفيد التفريق بني مفهومي "حيادية" و"عدم التحيز"
إن�سان
ي�سر .وقد ا�ستُخدم هذا التفريق يف بع�ض بعثات ر�صد حقوق ال
املُ ِّ
�أنظر تعريف "�أدوار الأطراف
مثل بعثة الأمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال .وقد مت تف�سري "احليادية"
الثالثة"  ،الف�صل 2.3
باعتبارها م�سافة مت�ساوية من كل الأطراف امل�شاركة يف حني اعترب
ي�سر
معنى "النزاهة" :احلكم على كافة الأطراف بنف�س املعايري .على �سبيل املثال� ،سي�صعب على ُم ِّ
ينتمي ملنظمة دولية �أو جماعة جمتمع مدين �أن يتحلى باحليادية عند انتهاك املبادئ الأ�سا�سية حلقوق
الإن�سان �أو الدميقراطية �أو �إنكارها ،لكن �سيلزمه �إبداء النزاهة يف الطريقة التي يقيم بها احرتام
ي�سر �أن يلزم احليادية يف بع�ض
كل الأطراف امل�شاركة لهذه املبادئ .ويف احلقيقة ،قد يتحتم على املُ ِّ
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املواقف والنزاهة يف البع�ض الآخر.
يحدد فران�سي�سكو دييز الذي يعمل ممار�س ًا يف �أمريكا الالتينية ال�صعوبات التي تكتنف مفهوم احليادية "عدم
ي�سر.
التحيز" ويقرتح م�صطلح "�إر�ضاء كافة الأطراف" كطريقة بديلة ل�صياغة هذا اجلانب من عمل املُ ِّ
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ي�سرين �أو �أطراف ثالثة يف عمليات احلوار ،ي�ستحيل بب�ساطة التحلي باحليادية لأن
عندما نعمل ك ُم ِّ
ً
عملنا با�سم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يجعلنا نحمل ومنثل قيما ومبادئ معينة متيزنا كمنت�سبني
ي�سرين من الأطراف
للأمم املتحدة .لذا ،فنحن ل�سنا حياديني .وعلى اجلانب الآخر ،يقال �إنه ينبغي لل ُم ِّ
الثالثة التحلي بالنزاهة ،والت�صرف بطريقة ال حتابي �أي من اجلانبني .ولتجنب الو�صم باالنحياز،
يجب �أن يحافظ الفرد على "م�سافة احلذر" بينه وبني خمتلف الأطراف .لكن ذلك يخلق �صعوبات
جمة عند العمل و�سط مواقف نزاعية يعتمد جناح الأطراف الثالثة فيها على قدرتهم على بناء الثقة
وتر�سيخها مع كل الأطراف .وال تبنى الثقة �إال من خالل التقارب والدنو ،عندما جترب الأطراف
التعاطف وت�شعر �أن �صوتها م�سموع ومفهوم وم�شروع يف نظر الطرف الثالث .وهو ما يجعلنا نف�ضل
احلديث عن �أنف�سنا ك�أ�شخا�ص "ير�ضون كافة الأطراف" بد ًال من �أ�شخا�ص يتمتعون "بالنزاهة" ،لأن
طريقة عملنا تت�ألف من خلق هذا التقارب والثقة مع كل الأطراف يف الوقت ذاته ،لإ�ضفاء �شرعية
على عالقاتنا بهم ،والعمل ب�شفافية كاملة ومطلقة.
للمزيد من االطالع
وهو ما ي�ؤكد لهم �أننا قدمنا من مكان حممل بالقيم
النزاع،
مواقف
يف
الثالث"
"الطرف
حول لعب دور
واملبادئ املرتبطة بالدميقراطية وال�سالم والتنمية
نتقاتل
ملاذا
الثالث:
الطرف
"
يوري،
انظر ويليام
و�أننا نعمل با�سمهم جميع ًا (بد ًال من العمل بنزاهة
وكيف َن
)2000؛ ُحوول دون ذلك (نيويورك :بينجوين بوك�س ،ولكن لي�س با�سم �أيِّ منهم) .فنحن نظهر لهم الثقة
ي�سر العمليات التي ت�ساعدهم على
ونحتاج لثقتهم كي ُن ِّ
<.>http://www.thirdside.org
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فعاليات احلوار :عر�ض عام خليارات العملية
كما ذكرنا يف الف�صل  ،2.3الو�ضع احلايل للميدان هو �أن العديد من خرباء عملية احلوار يعرفون عملية واحدة
ويعملون عليها .مع ذلك ،وح�سب ت�صميم العملية ،قد ت�ستدعي بع�ض وقائع احلوار عمليات لها �سمات خا�صة
وخمتلفة ،حتى �ضمن مبادرة حوار واحدة .ومتثل القائمة التالية اقرتاحات لعدد من املجاالت التي قد تختلف
فيها هذه ال�سمات.
دور احلوار
•
•
•
•

اال�ستك�شاف :زيادة الوعي
�إقامة العالقات :التعامل مع ال�صراع
املداولة :التعامل مع القرارات ال�صعبة
العمل التعاوين :العديد من �أ�صحاب امل�صالح ،وتغيري النظام بالكامل

امل�شاركون
• �أ�صحاب امل�صلحة :القادة املحدَ دون ،ممثلو جماعات �أ�صحاب امل�صلحة
• اجلمهور :نطاق وا�سع من املواطنني العاديني ،يف الفعاليات العامة التي تكون الدعوة �إليها مفتوحة.
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النطاق
• جمموعة �صغرية (على نطاق �ضيق) 12 - 8 :م�شارك ًا
• قيا�سي 40 - 15 :م�شارك ًا
• جمموعة كبرية 4000 - 40 :م�شارك.
املكان
• ر�سمي مقابل غري الر�سمي :الأماكن امل�ؤ�س�سية التي تتمتع ب�سلطة اتخاذ القرار والتي تكون االتفاقات
املربمة معها ملزمة ،مقابل الأماكن غري امل�ؤ�س�سية ذات االتفاقات غري امللزمة
• عامة مقابل خا�صة :انعقاد احلوار يف الأماكن املعلنة واخلا�ضعة للتمحي�ص العلني ،مقابل انعقاده
"خلف الأبواب املغلقة" ،دون معرفة اجلمهور بالفعالية وعدم تناول ال�صحافة لها.
الأجندة
• منظمة :االجتماعات التقليدية ذات الإعدادات الكبرية امل�سبقة ،والتي حتدد �أجندة و�أهداف مرجوة
قبل انطالقها
• منبثقة :تنبثق الأجندة �أثناء الفعالية ،واملح�صالت ال حتظى بقدر كبري من التحديد امل�سبق.

ملاذا ندر�س خيارات عملية احلوار؟
يتمثل الغر�ض من تقدمي عر�ض عام للعديد من اخليارات املختلفة
لعملية احلوار يف تو�سيع الإمكانات التي ميكن للممار�سني �أخذها
يف احل�سبان عند العمل على حتقيق �أف�ضل املح�صالت من مبادرة
احل��وار يف �سياق حم��دد .ويف ال�سنوات الأخ�يرة ،ب��د�أت تدفقات
�أعمال العديد من املمار�سني با�ستخدام طرق خمتلفة يف �سياقات
متعددة ترتاكم لت�شكل جم��ا ًال للممار�سة .و�إح��دى عالمات هذا
املجال النا�شئ هي انت�شار اجلهود املبذولة لتقنني املعرفة اخلا�صة
بالعملية .وتعد �أعمال التقنني هذه مبثابة تقدم ملمو�س لأنها ت�شكل
نطاق ًا وا�سع ًا من خيارات العملية التي ميكن �أخذها يف احل�سبان،
مبا يف ذلك العمليات التي ظهرت يف خمتلف �أنحاء العامل.

للمزيد من االطالع
فيما يلي امل�صدران اللذان مت ا�ستقاء القائمة
منهما:
"عمليات احلوار والنقا�ش املعروفة" ،التي
�أ�صدرها االئتالف الوطني للحوار والنقا�ش
واملتاحة على عنوان

><http://www.thataway.org

وماريان بوجر ،ماريان كنوث وكولني ماجرن ،و�ضع
خطة للحوار :م�شروع بحث لعر�ض �أدوات عملية
احلوار وعمليات التغيري االجتماعي (جوهان�سربغ:
بيونريز �أوف ت�شينج �أ�سو�سيت�س ،)2006 ،متاح
على
<http://www.pioneersofchange.
net/research/dialogue>.

ويعترب تقدمي معلومات مكثفة حول عمليات معينة خارج نطاق هذا
الدليل ،غري �أننا نو�صي ب�شدة �أن يدر�س املمار�سون عدد ًا متنوع ًا
يوفر كال امل�صدرين حتلي ًال مقارن ًا للعمليات التي
من اخليارات لتجنب االعتماد فقط على ما هو م�ألوف .ون�سلط
يعر�ضها ،مقدم ًا �إر�شادات ب�ش�أن العمليات ذات
ال�ضوء هنا على عملني بارزين من �أعمال الت�صنيف والتنظيم
ال�صلة بالأهداف وال�سياقات املختلفة.
(انظر املنطقة املظللة) لعر�ض مقدمة موجزة عن نطاق خيارات
ي�سري احلوار االختيار منها ،وفق ًا لأهدافهم وال�سياق الذي
العمليات التي ميكن لفرق ت�صميم عملية احلوار و ُم ِّ
يعملون فيه .ويجمع اجلدول  2.4.2العمليات ح�سب الدور الأن�سب لكل منها يف مبادرة احلوار .ويقدم امللحق 2
و�صف ًا موجز ًا لكل عملية ،ومعلومات حول �أماكن ميكن للقراء من خاللها االطالع على و�صف مف�صل عرب الإنرتنت.
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اجلدول  2.4.2خيارات عملية احلوار
اال�ستك�شاف  -ن�شر
وزيادة الوعي

�إقامة العالقات  -التعامل
مع ال�صراع

املداولة  -التعامل مع
القرارات ال�صعبة

العمل التعاوين  -العديد
من �أ�صحاب امل�صلحة،
وتغيري النظام بالكامل

	•املقهى العاملي
	•مقهى املحادثات
	•احليز املفتوح
	•العمليات الدائرية
	•عملية ليكغوتال
	•م�سرح امل�ضطهدين

	•احلوار امل�ستدام
	•احلوارات بني املجموعات
	•الدميقراطية العميقة
	•م�شروع املحادثات العامة
	•مدر�سة ال�سالم
الإ�سرائيلية الفل�سطينية
	•بحوث العمل القائمة على
امل�شاركة

	•لقاء القرن  21املفتوح
ملنظمة �أمريكا تتحدث
	•نهج �إ�شراك املواطنني
القائم على اختيارات
	•جمال�س مداوالت املواطنني
	•تكامل توافق الآراء
	•دوائر الدرا�سة
	•ا�ستطالع الر�أي التداويل
	•منتديات الق�ضايا الوطنية

	•التق�صي التقديري
	•البحث امل�ستقبلي
	•خمترب التغيري
	•تخطيط ال�سيناريوهات

عمليات احلوار و�أدواتها
يف �سياق هذا الدليل قد يكون من املفيد التمييز �أكرث بني عمليات احلوار و�أدواتها.

*

• توفر العمليات منوذج ًا لت�صميم العملية بالكامل .يف بع�ض احلاالت ،وقد يتطلب ت�صميم مبادرة احلوار
فعالية واحدة .ويف معظم احلاالت ،ي�شتمل على عدة فعاليات ،ويتطلب غالب ًا ربط الأن�شطة القائمة بني
الفعاليات ،كما هو مبني يف ال�شكل  2.3.4يف نهاية الف�صل .2.3
• �أدوات عملية احلوار هي الأ�ساليب امل�ستخدمة يف الفعاليات نف�سها� .ضمن العملية الواحدة ،وقد ت�ستخدم
الفعاليات املختلفة �أدوات خمتلفة للعملية ،ح�سب الأهداف املحددة لكل فعالية ودورها يف العملية ب�أ�سرها.
عملي ًا ،ميكن لكل �أداة من �أدوات عملية احلوار �أن ت�صبح عملية حوار يف حد ذاتها �إذا كانت مبادرة احلوار
م�صممة بطريقة لي�س بها �سوى فعالية واحدة �أو �أن الأداة نف�سها م�ستخدمة يف كل الفعاليات .ال �شك �أنه يف
الو�ضع احلايل للمجال ،يعمل العديد من خرباء العمليات ب�أداة عملية حوار واحدة ومييلون لتطبيق هذه الأداة
وحدها عند ت�صميم العملية .غري �أن مبادرات احلوار التي ت�سعى �إىل حل امل�شكالت املعقدة التي نوق�شت يف
الف�صل  2.1حتتاج يف كثري من الأحيان �إىل انخراط امل�شاركني بطرق متعددة  -فهم يحتاجون �إىل امل�شاركة يف
اال�ستك�شاف وحتويل ال�صراع واتخاذ القرار والعمل اجلماعي .لذا يجب �أن يكون �أفراد فرق ت�صميم العمليات
م�ستهلكني م�ستنريين خلربات العمليات ،ويجب �أن يطرحوا الأ�سئلة ذات الأهمية التي �ستتيح لهم الت�أكد من
ا�ستخدام �أدوات حوار تنا�سب كل فعالية من الفعاليات .ويجمع
فقط �إذا كان لديك مطرقة ،ف�ستبدو كل
اجل��دول  2.4.3العمليات التي �أوردن��ا و�صفها با�ستخدام هذا
م�شكلة كما لو كانت م�سمار ًا.
التمييز بني العملية و�أدوات العملية.
 *1امل�صادر الأخرى ال متيز بني العمليات و�أدواتها .على �سبيل املثال ،يطلق االئتالف الوطني للحوار والنقا�ش الذي �أ�شرنا �إليه هنا م�صطلح "العمليات" ،على كل �شيء ،بينما يطلق تقرير و�ضع
خطة احلوار الذي �أ�صدره بيونريز �أوف ت�شينج عليها كلها م�صطلح "�أدوات العمليات" .وعلى الرغم من احتمال وجود التبا�س �أو خلط ،ف�إننا نظن �أن التمييز بينهما مهم يف هذا الدليل فيما يتعلق
باملقارنة التي نعقدها بني عمليات احلوار والفعاليات الفردية التي تتكون منها العملية.
احلوار الدميقراطي :دليل عملي 115

اجلدول  2.4.3عمليات و�أدوات احلوار واملداولة
عمليات و�أدوات احلوار واملداولة
عملية احلوار فقط

	•لقاء القرن  21املفتوح ملنظمة �أمريكا تتحدث
	•نهج �إ�شراك املواطنني القائم على اختيارات
	•جمال�س مداوالت املواطنني
	•م�ؤمتر توافق الآراء
	•ا�ستطالع الر�أي التداويل
	•م�شروع املحادثات العامة
	•دوائر الدرا�سة
	•احلوار امل�ستدام
	•البحث امل�ستقبلي
	•بحوث العمل القائمة على امل�شاركة

عملية احلوار و�أداتها

	•التق�صي التقديري
	•احلوار بني املجموعات
	•تكنولوجيا احليز املفتوح
	•العمليات الدائرية
	•املقهى العاملي
	•مقهى املحادثات
	•م�سرح امل�ضطهدين
	•حوار املتاجر
	•رحالت التعلم
	•الأدوات القائمة على الإنرتنت
	•منتديات الق�ضايا الوطنية—الدالئل الإر�شادية الدرا�سية
التداولية

�أدوات عملية احلوار للمجموعات الكبرية
يف العقد الأخ�ي�ر ،ط��ور امل�م��ار��س��ون ع ��دد ًا م��ن العمليات
للمزيد من االطالع
املبتكرة للعمل مع املجموعات الكبرية (من � 40شخ�ص �إىل
للح�صول على مقدمة لعمليات املجموعات
�آالف الأ�شخا�ص) .على �سبيل املثال ،جند �أن تكنولوجيا
الكبرية ،انظر
مايكل �آر .مانينغ وغازي في�صل بن زقر" ،الطرق
احليز املفتوح وم�ؤمترات قمة التق�صي التقديري وم�ؤمترات
والقيم واالفرتا�ضات الكامنة وراء الإجراءات
البحث امل�ستقبلي ولقاءات القرن  21املفتوح ملنظمة (�أمريكا
التدخلية اجلماعية الكبرية املق�صود بها
تتحدث) ،كلها و�سائل منا�سبة للمجموعات الكبرية من بني
تغيري نظم كاملة"� ،إنرتنا�شيونال جورنال �أوف
�أورجانيزي�شينال �أنالي�سز )1996( 3/4؛ �أو
العمليات �سالفة الذكر .وتوفر هذه االبتكارات طرق ًا لتجاوز
باربرا بينيدكت بانكر وبيلي تي� .ألبان ،الإجراءات
القيود التي تفر�ضها عمليات احلوار الأكرث تقليدية ،والتي
التدخلية للمجموعات الكبرية (�سان فران�سي�سكو،
تق�صر امل�شاركة على جمموعات �صغرية من املمثلني �أو
كاليفورنيا :جو�سي  -با�س.)1997 ،
متخذي ال�ق��رارات .وقد ت�سفر هذه القيود عن نتائج غري
مر�ضية عندما تكون هناك حاجة لإ�شراك "النظام ب�أكمله" يف املحادثة .وغالبا ما ت�شتمل هذه العمليات على
ا�ستخدام جمموعات �صغرية داخل املجموعات الكبرية ،والقدر "ال�صحيح" من التنظيم ،والتكنولوجيا مثال على
ذلك الكمبيوتر املحمول واالت�صاالت الال�سلكية ،و�أعمال التي�سري املتخ�ص�صة .وتوفر امل�صادر امل�شار �إليها يف
املنطقة املظللة هنا ا�ستعرا�ض ًا لهذه الأ�ساليب واملنطق الكامن وراء عمليات احلوار للمجموعات الكبرية.

رحلة احلوار
يبني الف�صل  1.4الديناميكية الرئي�سية يف عمليات احلوار ،والتي تخلق التغيري عرب متكني امل�شاركني من تكوين
ت�صور لأفكارهم وعمليات تفكريهم ،وعن الكيفية التي ت�شكل من خاللها عمليات التفكري �إدراكهم للواقع .ومع
م�شاركتهم لوجهات النظر �أو الق�ص�ص وا�ستماعهم لق�ص�ص ووجهات نظر الآخرين" ،يخف من جمود �صورتهم
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اخلا�صة" بح�سب تعبري هال �سوندرز .وقد يبد�أون يف "االهتمام باحلقائق
التي كانوا يتجاهلونها [وبينما] يعدلون �صورهم عن الواقع ،قد يبد�أون يف
161
ر�ؤية �سلوكيات املا�ضي ك�سلوكيات ت�ؤتي بنتائج عك�سية".

اال�ستك�شاف
التنفيذ

التحليل

يتناول هذا الق�سم درا�سة هذه الديناميكية مبزيد من التفا�صيل ويعالج بع�ض
التحديات والق�ضايا العملية التي ينطوي عليها تطبيقها يف مبادرة احلوار،
اتخاذ القرار
من خالل ت�شبيه ذلك جماز ًا برحلة .وهذه ال�صورة للرحلة وخطواتها ت�شبه
دورة كولب للتعلم ،التي ت�ستخدمها
دورة كولب للتعلم
�أي�ض ًا بوابة موارد عمليات احلوار بني
انظر ال�شكلني  2.4.1و2.4.2؛
امل�صدر :ديفيد �إيه كولب ،التعلم التجريبي:
وانظر الف�صل .2.2
التجربة كم�صدر للتعلم والتطوير (�إنغلوود
�أ�صحاب امل�صلحة املتعددين لفهم
.)1948
كليفز ،نيو جري�سي :برينت�س هول،
ديناميكية احلوار وتنظيم عملياته.
لي�س هناك مناذج جامدة ،بل �أُطر لتخطيط الفعاليات التي تت�ألف منها
عملية احلوار .وقد تركز �أي فعالية على حمطة واحدة يف الرحلة �أو قد ت�صاحب امل�شاركني خالل الرحلة ب�أكملها،
وذلك بح�سب الت�صميم العام للعملية .وميكن �أن توفر هذه النماذج الو�ضوح املطلوب ل�ضمان ت�صميم كل فعالية
بحيث حتقق هدفها �ضمن العملية الأك�بر .ولكل حمطة من حمطات الرحلة ،نقدم ( )1عر�ض ًا عام ًا ملهمة
ي�سر؛ ( )2معاجلة ال�صعوبات �أو التحديات التي قد تظهر ،ح�سب
املجموعة والأهداف ذات ال�صلة اخلا�صة باملُ ِّ
ال�سياق؛ و( )3تقدمي بع�ض الن�صائح والإ�سرتاتيجيات الجتياز هذه املحطة بنجاح.
ال�شكل  2.4.1رحلة احلوار :جماز الرحلة
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البدء
ا�ستخال�ص املنظورات
(م�شاركة الق�ص�ص)
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ديد االختيارات والتداول

مراحل الرحلة
 . 1البدء
 . 2ا�ستخال�ص املنظورات
�..3إثراء وجهات النظر وحتقيق الفهم
 . 4حتديد االختيارات والتداول
 . 5اتخاذ القرار
 . 6التنفيذ واتخاذ الإجراءات
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ال�شكل  2.4.2فك رموز املعنى املجازي للرحلة

فك رموز املعنى املجازي للرحلة
احلافلة

املجموعة

ال�سائق

تي�سري/ديناميكيات�/إجراءات املجموعة

الوقود واحلالة امليكانيكية

احلد الأدنى من الظروف �أو الظروف الأ�سا�سية للحوار

الطريق

العملية التي �ستتم متابعة مراحلها املختلفة

ال�شرطة ،وقوانني
ولوائح النقل

ال�سلطة امل�س�ؤولة �أمامها املجموعة :القواعد الأ�سا�سية والقوانني وامل�صالح واحتياجات
الناخبني املمثلني يف العملية

املرائب امليكانيكية
وحمطات الوقود

احلاجة للفحو�صات الدورية (الر�صد)— عمليات تقدير كيفية قيامنا مبا نفعله يف �ضوء
مثلث الر�ضا (علم النف�س ،العملية ،امل�شكلة)

الفي�ضان ،ال�شقوق يف الطريق ،االنهيارات
الأر�ضية

امل�شكالت وال�صعوبات التي نواجهها يف العملية

ال�سحب الداكنة

ال�ضغوط وال�صعوبات التي تولدها العوامل اخلارجية والتي تخرج عن نطاق �سيطرة املجموعة
(ال�صحافة ،وت�صرفات القطاعات الأخرى ،وما �إىل ذلك)

املحطات (الدخول �إىل الطريق واخلروج
منه)

احتمال ترك البع�ض للعملية وان�ضمام البع�ض الآخر لها

امل�صدر� :إعداد فيليب توما�س ل�صالح .)1998( OAS/PROPAZ

بدء العمل
 ..1هدف التي�سري/مهمة املجموعة
• بناء االهتمام وااللتزام بني امل�شاركني من خالل االعتناء مبثلث الر�ضا ،وتو�ضيح "ماذا" و"كيف".
• تهيئة الظروف لتوفري حيز "�آمن".
• م�ساعدة امل�شاركني على لقاء بع�ضهم بطريقة تبد�أ بناء الثقة والروابط فيما بينهم كب�شر ،لي�س فقط
كممثلني عن جمموعة �أو موقف.
• �ضمان امل�ساواة اجلوهرية للظروف داخل املجموعة—فيما يتعلق باحلالة والأدوار واملعلومات واملهارات
واملالءمة الثقافية—مع موا�صلة الإقرار بوجود جوانب من التفاوت خارج خربة املجموعة.
 ..2التحديات �أو ال�صعوبات املحتملة
• امل�شاركة:
 رف�ض اجلهات الفاعلة املهمة امل�شاركة يف العملية.
 يختلف امل�شاركون اختالف ًا كبري ًا يف ال�سلطة التي يتمتعون بها بحكم مراكزهم داخل املجموعات التي
ميثلونها .فعلى �سبيل املثال ،تبعث بع�ض املنظمات مدراء من الإدارة العليا بينما تبعث منظمات �أخرى
مبر�ؤو�سني؛ �أو ي�صر بع�ض امل�شاركني من املجتمع املدين يف احلوارات متعددة القطاعات على امل�شاركة
مب�س�ؤولني حكوميني رفيعي امل�ستوى .ي�شكل ذلك حتدي ًا عندما ال ي�شعر الأ�شخا�ص باالرتياح �أو ال يق ّيمون
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العمل مع �أ�شخا�ص ال يرون �أنهم �أنداد ًا لهم.
 عندما يواجه الأ�شخا�ص العملية لأول مرة كم�شاركني يف احلوار ،وال�سيما يف الأجواء ذات اال�ستقطاب
الكبري حيث ال توجد ثقة ،ف�إنهم ي�أتون �إىل �أول فعالية مب�شاعر �ساخرة للغاية ومت�شككة يف �إمكانية
حتقيق نتائج مثمرة.
 حتاكي االختالفات االجتماعية واالقت�صادية بني امل�شاركني واالختالفات يف ال�سلطة التي يخولها
املن�صب التفاوت املجتمعي الذي يهدف احلوار �إىل معاجلته.
�	إن وجود م�ستويات خمتلفة من القدرات داخل املجموعة  -على �سبيل املثال ،يف معرفة القراءة والكتابة
واللغة ومهارات االت�صال والو�صول �إىل املعلومات واملهارات التحليلية الأ�سا�سية—يعيد �أوجه التفاوت
القائمة وبالتايل يجعل من ال�صعب �إقامة حوار حقيقي.
• الأجندة:
 عندما تكون الأجندة مت�شعبة جد ًا �أو طموحة جد ًا ،ف�إنها تعرقل احتماالت النجاح �أو امل�ضي يف االجتاه
ال�صحيح ويحتمل �أن ت�سبب الإحباط� .أو عندما تكون غام�ضة بدرجة كبرية ،ف�إنها جتعل من ال�صعب
الوقوف على عالقات �أ�صحاب امل�صلحة.
 يختلف امل�شاركون حول �أي الق�ضايا ينبغي مناق�شتها �أو ًال .وي�صر البع�ض على التعامل مع "�أهم" (�أي
�أ�صعب) الق�ضايا �أو ًال ،يف �إ�شارة �إىل �أن باقي الق�ضايا تتوقف على هذه الق�ضية .بينما يختار البع�ض
الآخر ق�ضية يكون امل�شاركون �أقل انق�سام ًا ب�ش�أنها بغر�ض حتقيق تقدم �أو ت�سجيل "تاريخ من النجاح".
 حتاول جمموعة �أو قطاع ا�ستخدام �أجندة احل��وار "كح�صان طروادة" � -أي كو�سيلة لتناول كافة
الق�ضايا .مما ميثل م�شكلة حمتملة ،وال�سيما �إذا كانت احلكومة راعية للحوار �أو م�شاركة فيه.
 ..3ن�صائح و�إ�سرتاتيجيات مفيدة
• عند رف�ض اجلهات الفاعلة الرئي�سية امل�شاركة ،هناك يف الأ�سا�س ثالثة خيارات.
 البدء بدونهم ،على �أمل �شعورهم ،مع ر�ؤية تقدم العملية ،بحاجة للم�شاركة �أو م�صلحة �أكرب فيها.
 ت�أخري البدء وبذل اجلهود لتوفري الظروف املنا�سبة لدفعهم �إىل امل�شاركة.
 التفكري يف طرق �أخرى لإ�شراكهم ،ك�أن يتم ذلك مث ًال عرب عمليات خا�صة موازية ومنخف�ضة املخاطر.
• للتعامل مع خمتلف م�ستويات ال�سلطة املمثلة يف املجموعة ،ينبغي و�ضع توقعات وا�ضحة حول م�ستوى
التمثيل املطلوب من املجموعات �أو امل�ؤ�س�سات �إر�ساله �إىل احلوار� ،إىل جانب �آليات للتوا�صل بني امل�شاركني
يف احلوار واجلماعات التي ميثلونها.
• للتعامل مع ال�شكوك وال�سخرية ولإ�شعار الأ�شخا�ص باالرتياح فيما يتعلق بالعملية:
 ا�ستخدم جماز الرحلة يف اجتماع حت�ضريي �أو جل�سة تدريبية
للتحدث ع��ن العملية وجميع العقبات املحتملة .و�إذا تطرق

انظر ال�شكلني  2.4.1و.2.4.2
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الأ�شخا�ص ملناق�شة العقبات التي قد تظهر� ،أو �إىل َمن قد يلج�أ للطرق اجلانبية للدخول �أو اخلروج
وملاذا ،فقد يبد�ؤون يف ال�شعور بالثقة ب�أن اجلهات الداعية �إىل احلوار ال تت�صف بال�سذاجة فيما يتعلق
بالتحديات التي تواجه العملية و�أن احلوار �سيكون حيز ًا �آمن ًا ميكن فيه مناق�شة الق�ضايا ال�صعبة.
 ا�ستخدم �أفالم فيديو للعمليات امل�شابهة لتو�ضيح ال�شكل الذي ميكن �أن يتخذه احلوار ولإقناع امل�شاركني
مبا يف الإمكان.
• ميكن �أن يكون التدريب التح�ضريي للم�شاركني يف احلوار� ،سواء ملجموعات منف�صلة �أو لكل املجموعات
مع ًا ،جزء ًا قيم ًا و�إ�سرتاتيجي ًا للبدء بعدة طرق.
 يوفر نقطة انطالق "�آمنة" �إىل احلوار للمت�شككني �أو ال�سلبيني.
 يخلق جتربة م�شرتكة ،ولغة م�شرتكة ونقاط مرجعية م�شرتكة ،حيث يجتاز اجلميع التمارين التدريبية
ذاتها .ويحدث ذلك �سواء تدربت جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة ب�شكل منف�صل �أو جماعي.
 يخلق �أ�سا�س ًا من الوعي بعملية احلوار ،باعتباره متميز ًا عن حم�صالتها �أو حمتواها.
 ي�ساعد على التخفيف من حدة التفاوت الأويل يف القدرات بني امل�شاركني.
• ت�شتمل الطرق الأخرى لتجنب �إعادة خلق �أمناط التفاوت املجتمعي داخل املجموعة على ما يلي:
�	إ�سرتاتيجية لوج�ستية تكفل تقدمي امل�ساندة للجميع �أثناء ح�ضور فعاليات احلوار ،بحيث يح�صل اجلميع
على املعلومات ذاتها عند البداية ويعاملون باحرتام يف مكان احلوار ،كما �سبقت مناق�شته حتت عنوان
اللوج�ستيات بالف�صل 2.4
 ي�ساعد و�ضع قواعد �أ�سا�سية وا�ضحة ت�ضبط ال�سلوكيات منذ البداية وتطبق بنف�س القدر على اجلميع
يف "تهيئة املناخ" ومنح امل�شاركني �شعور ًا باالرتياح جتاه العملية
 ت�ساعد كذلك �أ�ساليب التي�سري التي تكفل للجميع امل�شاركة وفر�صة التعبري عن الذات يف تخفيف حدة
االختالف يف القدرات والأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية ،كما �سبقت مناق�شته حتت عنوان التي�سري
يف الف�صل .2.4
• لتجنب ال�صعوبات املحتملة املتعلقة ب�أجندة احلوار ،ينبغي �إيالء اهتمام خا�ص لو�ضع قواعد �أ�سا�سية
تتناول املو�ضوعات املزمع مناق�شتها ،كما �سبقت مناق�شته حتت عنوان �إر�شادات جوهرية يف الف�صل .2.4
• فيما يلي بع�ض �أ�ساليب التي�سري املفيدة يف �إتاحة الفر�صة جلميع الآراء للتعبري عن نف�سها.
.°

�شارات التحدث .يح�صل كل م�شارك على عدة �شارات (عمالت معدنية� ،أو بع�ض احلبوب وما �إىل
ذلك) يف البداية .كل مرة يتحدث فيها ال�شخ�ص ،عليه �إيداع �إحدى ال�شارات التي ح�صل عليها .وعند
ا�ستخدام كل ال�شارات ال يحق لهذا ال�شخ�ص التحدث مرة �أخرى �إال بعد ا�ستنفاذ اجلميع ل�شاراتهم.
وقد ت�شتمل القواعد الأ�سا�سية �أي�ض ًا على حد زمني (دقيقتان لكل �شارة على �سبيل املثال) ،بحيث
يتحتم على ال�شخ�ص الذي يتحدث �أكرث من الوقت املحدد �أن يتخلى عن �شارة �إ�ضافية.

.°

عالمات التحدث الرمزية .العالمة الرمزية يف معظم الأحيان هو �شيء له قيمة رمزية �أو معنى مقد�س
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وي�شري �إىل ال�شخ�ص الذي ميكنه التحدث .وعندما يرغب �أحد امل�شاركني يف التعليق ،يجب عليه �أو ًال
طلب "عالمة التحدث الرمزية" واالنتظار �إىل �أن يح�صل عليه ليمكنه ذلك .وثمة قاعدة �إ�ضافية تطلب
من كل �شخ�ص قبل التحدث �أن يلخ�ص ما قاله �سابق ًا .وميكن لهذا الأ�سلوب �إبطاء وترية املحادثة و/
�أو �ضبط �إيقاعها ،كما ي�صعب من هيمنة املتحدثني املفوهني عليها.
.°

املجموعات ال�صغرية .تنق�سم جمموعة احلوار �إىل جمموعات �صغرية من �شخ�صني �أو �أربعة �أ�شخا�ص
من �أجل املناق�شات الأولية للمو�ضوعات �أو ل�سرد الق�ص�ص ،ثم تقوم املجموعات بعد ذلك مب�شاركة
بع�ض حمادثاتها �أو نتائجها مع املجموعة ب�أكملها .وقد ت�ساعد القواعد الأ�سا�سية للمجموعات ال�صغرية
يف خلق ظروف ال تهيمن فيها الأ�صوات القوية.

ا�ستنباط وجهات النظر
 ..1هدف التي�سري/مهمة املجموعة
• �ضع �أ�سا�س احلوار عرب م�ساعدة امل�شاركني على �إدراك:
�	أنهم ال يعرفون بالكامل كيف يرى الآخرون العامل.
 ال متثل وجهة نظر كل �شخ�ص �سوى جزء من الق�صة الكاملة.
 تقدم الق�ص�ص دلي ًال �إر�شادي ًا حول كيفية فهمنا كب�شر للعامل  -كيف نربط الفعاليات ببع�ضها وجنعل
بينها ترابط ًا منطقي ًا.
• �ضمان �شمول كافة وجهات النظر على نحو يجعل كافة امل�شاركني �أو املت�أثرين بق�ضية ما ي�شعرون باندماج
مع الق�ص�ص التي تروى.
• خلق حيز �آمن وتي�سري االت�صال الناجح الذي ي�شجع التحدث واال�ستماع:
 م�ساعدة امل�شاركني على التحدث بحيث يرغب الآخرون يف اال�ستماع.
 م�ساعدة امل�شاركني على اال�ستماع بحيث يرغب الآخرون يف التحدث.
 م�ساعدة املجموعة على جتاوز املداراة �أو "التظاهر"  -يقول النا�س ما اعتادوا على قوله� ،أو ما يعتقدون
�أنه يفرت�ض بهم قوله  -لي�صلوا �إىل م�شاركة �أكرث �صدق ًا لوجهات النظر162.
 م�ساعدة امل�شاركني على الأقل على تطوير تعاطف معريف مع جتارب ووجهات نظر الآخرين.
 ..2التحديات �أو ال�صعوبات املحتملة
• ينتهك بع�ض امل�شاركني القواعد الأ�سا�سية الرامية �إىل عدم مقاطعة املتحدث �أو �إ�صدار الأحكام بطريقة
توقف تدفق �سرد الق�ص�ص بد ًال من فتح املجال �أمامها وتعميقها.
• يبدي بع�ض امل�شاركني عدم ال�صرب مقللني من قيمة تبادل الق�ص�ص باعتباره �أم��ر ًا غاية يف "عدم
الأهمية" �أو "عدم اجلدية" و"م�ضيعة للوقت".
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• الطروحات الأولية:
 يبد�أ الأ�شخا�ص بتقدمي الطلبات ووجهات النظر "الر�سمية" دون و�صف الإطار الأو�سع �أو الق�صة التي
ت�شكل �أو تغذي تلك الطلبات ووجهات النظر.
 ي�سرد الأ�شخا�ص ق�ص�صهم مب�صطلحات جمردة ،منف�صلة عن التجارب ال�شخ�صية.
 يقدم الأ�شخا�ص ق�ص�ص ًا تت�سم بالتعميم والتب�سيط بحيث تخفي تعقيد وجهات النظر داخل املجموعة،
الأمر الذي يجعل املجموعة تبدو �أكرث ترابط ًا ومتا�سك ًا مما قد تكون عليه يف احلقيقة.
• ي�صر امل�شاركون على النقا�ش ،ويقدمون �إ�سهامات منبعها ردود �أفعال على وجهات نظر الآخرين �أو
ق�ص�صهم ولي�ست متثي ًال حقيقي ًا لآرائهم �أو وجهات نظرهم ب�ش�أن الق�ضايا املعنية.
• تتغيب جهة فاعلة �أو جمموعة مهمة عن الفعاليات الأوىل وبالتايل تفوتها ق�ص�ص الآخرين �أو يكون لديها
ق�صة مهمة رمبا كانت �ست�صبح جزء ًا �ضروري ًا يف الأ�سا�س الأويل الذي �ستُبنى عليه عملية احلوار.
 ..3ن�صائح و�إ�سرتاتيجيات مفيدة
ي�سر يف البداية على جعل القواعد الأ�سا�سية تر�سخ يف
• قد ت�ساعد الإر�شادات القوية التي يقدمها املُ ِّ
الأذهان.
• التدريب والتوجيه :ن�شر الوعي بني امل�شاركني بدور الق�ص�ص يف عملية احلوار وقد ي�ساعد تعليمهم
الأدوات الالزمة لتحليل وفهم خمتلف الق�ص�ص ووجهات النظر يف ت�شجيع امل�شاركة الكاملة يف هذه
اخلطوة.
• خطوات التي�سري التي قد تدفع �إىل تبادل كامل لوجهات النظر:
 منوذج الف�ضول� :إن التحلي بال�شغف ملعرفة وجهات نظر الآخرين يجعلهم ي�شعرون ب�أنهم م�سموعون
وي�شجعهم على �سرد ق�ص�صهم �سرد ًا كام ًال.
�	إظهار �أ�ساليب �إجراء املقابالت ال�شخ�صية :طرح الأ�سئلة التي ت�شجع على الك�شف عن االفرتا�ضات
ال�ضمنية� ،أو التي ت�ستخل�ص املزيد من املعلومات التاريخية التي �شكلت وجهة النظر.
 توفري هيكل لردود امل�ستمع :توفري فر�صة لطرح الأ�سئلة اال�ستي�ضاحية  -ولي�س �أقوال �أو ردود �أفعال على
هيئة �أ�سئلة � -أو الأ�سئلة التي تثري مزيد ًا من العمق ،مثل:
°

"ما �أود معرفة املزيد ب�ش�أنه هو …".

°

"�أكرث ما �أده�شني هو �( " ...شيء جديد عن وجهة النظر هذه مل �أعرفه �أو �أفهمه).

°

"ما مل �أفهمه بعد هو � ...أو �أكرث الأمور �صعوبة من حيث الفهم هو ...

• ت�سجيل الفعاليات :يحظى ذلك ب�أهمية فيما يتعلق بتكوين "ذاكرة املجموعة" و�إتاحة �إمكانية �إخطار
امل�شاركني الذين تغيبوا عن الفعاليات .كما يوفر ذلك ا�ستمرارية يف العملية من فعالية لأخرى .و�أخري ًا،
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يعترب ال�سماح للم�شاركني بر�ؤية �أفكارهم امل�سجلة طريقة ف ّعالة لإ�شعارهم ب�أن �صوتهم م�سموع و�أنهم يحظون
بالتقدير .فيما يلي جمموعة متنوعة من طرق الت�سجيل:
 التدوين املعتاد للمالحظات� ،أو ت�سجيل حم�ضر اجلل�سة ،وغريها من الطرق التي ت�شكل ذاكرة املجموعة
على �سبورات ورقية ،والتي ميكن جتميعها وتوزيعها ك�سجل ر�سمي للوقائع
 الت�سجيل بالر�سومات :ت�ستخدم الت�سجيالت الفنية كال�صور والأل��وان �إىل جانب الكلمات حلفظ ما
تبادلته املجموعة وما ناق�شته .وتلتقط هذه الت�سجيالت املر�سومة يف كثري من الأحيان التغري يف اللهجة
وامل���زاج داخ��ل الفعاليات على نحو ال تعك�سه
الوثائق املكتوبة.
ملزيد من املعلومات

 جتعل الت�سجيالت ال�صوتية واملرئية من املمكن
االحتفاظ بت�سجيالت �أكرث حرفية ورمبا �أكرث قوة
لوقائع اجلل�سات ،من خالل اقتبا�سات حرفية �أو
�صور الفيديو وال�صوت.

ي�سري الر�سوم البيانية ،انظر
حول م�سجلي و ُم ِّ

<http://www.isualpractitioner.org>.

• فيما يلي بع�ض �أ�ساليب التي�سري املفيدة لتنظيم امل�شاركة.
 °ال�سال�سل التخيلية املت�صلة� .ضع خط ًا تخيلي ًا يف الغرفة بني نقطتني متثال طريف النقي�ض لإحدى
الق�ضايا .اطلب من �أفراد املجموعة اتخاذ نقاط على طول اخلط وفق ًا لأفكارهم �أو معتقداتهم ب�ش�أن
هذه الق�ضية .يتيح ذلك للجميع �أن يرى بو�ضوح تنوع املواقف داخل املجموعة ،وي�سمح لكل م�شارك بر�ؤية
مواقف الآخرين حول هذه الق�ضية ،وهو ما قد يدفعهم �إىل مراجعة �أفكارهم امل�سبقة �أو ت�صوراتهم
الأولية .وعادة ما يفيد تنفيذ ذلك بطرح �أ�سئلة متنوعة ليتمكن الأ�شخا�ص من ر�ؤية �أوجه االختالف
مع الآخرين حول بع�ض الق�ضايا و�أوجه االتفاق مع نف�س امل�شاركني حول ق�ضايا �أخرى .وتعد هذه �إحدى
طرق ال�سماح للم�شاركني بالتعبري عن �أنف�سهم �أو تبني مواقف معينة دون احلاجة �إىل التحدث .وهو ما
ميهد الطريق �أمام الك�شف عن االفرتا�ضات ال�ضمنية وا�ستك�شافها داخل املجموعة.
°

°

املقابالت .اخرت عدة �أ�شخا�ص ميكنهم متثيل خمتلف وجهات النظر املحتمل وجودها باملجموعة،
أجر مقابلة معهم �أمام املجموعة ب�أكملها .وعلى من يجري املقابلة �أن يفعل ذلك بطريقة ودية وغري
و� ِ
ر�سمية بهدف ا�ستخال�ص وجهات نظر امل�شاركني يف املقابلة وفهمها وتلخي�صها .وقد يكون من املفيد
البدء ب�س�ؤال يت�سم �أكرث بالطابع ال�شخ�صي لإ�شعار امل�شاركني باالرتياح وبناء الثقة معهم ،مثل "هال
حدثتموين قلي ًال عن �أنف�سكم؟" .عند انتهاء املقابالت ،ميكن طرح الأ�سئلة على جمموعة �أكرب عند
وجود وجهة نظر �أخ��رى مل ُيعرب عنها بالقدر الكايف ويف تلك احلالة ميكن دعوة �شخ�ص ي�ستطيع
التحدث من منطلق وجهة النظر هذه لإجراء مقابلة معه.
احللقة ال�ساموية( .الت�سمية ن�سبة جل��زر �ساموا) وه��ي �إح��دى ط��رق تبادل وجهات النظر يف
املجموعات متو�سطة احلجم .وفيها يتم و�ضع من ثالثة �إىل خم�سة مقاعد يف حلقة �صغرية داخل حلقة
�أكرب من املقاعد املخ�ص�صة للم�شاركني .و ُيدعى امل�شاركون ممن ميثلون وجهات نظر خمتلفة للجلو�س
يف احللقة ال�صغرية وبدء املحادثة .وال يحق التحدث �إال ملن هم داخل احللقة الداخلية .و�إذا �أراد �أحد
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من خارج احللقة االن�ضمام �إىل املحادثة،فعليه دخول احللقة الداخلية والوقوف خلف �أحد املقاعد �إىل
�أن ي�صبح �شاغر ًا .وعند انتهاء �أحد اجللو�س يف احللقة الداخلية من تعليقاته ،يعود للحلقة اخلارجية،
مف�سح ًا املجال �أمام الآخرين ل�شغل املقعد .ويتوقع من اجللو�س يف احللقة اخلارجية اال�ستماع واملراقبة،
واالمتناع عن التحدث �إال من داخل احللقة الداخلية.
وميكن اال�ستعا�ضة عن ذلك بو�ضع "مقعد ا�ستماع" يف املنت�صف وتو�ضيح �إمكانية قيام املتحدث
بدعوة �أي �شخ�ص �آخر ل�شغل هذا املقعد .وال يحق لل�شخ�ص اجلال�س يف "مقعد اال�ستماع" امل�شاركة
يف احلديث ،ولكن ميكنه فقط اال�ستماع وتلخي�ص ما يقال .و�إذا �أراد التعليق فيما بعد ،يجب عليه �أو ًال
ترك "مقعد اال�ستماع" واجللو�س يف �أحد مقاعد احللقة الداخلية حيث ي�سمح بالتحدث.

�إثراء وجهات النظر وحتقيق الفهم

ال�شكل  2.4.3منظورات متحولة

. .1هدف التي�سري/مهمة املجموعة
• التحليل :ك�شف وتف�سري نقاط الت�شابه بني هذه الق�ص�ص ،و�شحذ �أوجه
اخلالف بينها؛ وتطوير فهم متكامل جلميع الق�ص�ص مع ًا.
• التحول يف وجهة النظر:
 من عدة ق�ص�ص م�ستقلة �إىل ق�صة واحدة مرتابطة

امل�صدر :غري متاح.

 من "�إيانا" و"هم" �إىل "نحن" الدالة على الرتابط
 من نظرة تب�سيطية جمز�أة للواقع احلايل �إىل نظرة مركبة ومتكاملة.
• تنمية الفهم املتبادل :حتديد جماعي للم�شكالت والتحديات والق�ضايا املطلوب الت�صدي لها؛ وخلق جماعي
لطرق حلها واالنتقال �إىل امل�ستقبل.
 ..2التحديات �أو ال�صعوبات املحتملة
• اعتاد النا�س الرتكيز على م�ضمون الر�سالة الواردة بق�ص�صهم وق�ص�ص الآخرين ،بد ًال من الرتكيز
على طريقة ا�ستخال�ص دالالت هذه الق�ص�ص .وذلك رغم �ضرورة حتول الرتكيز �إىل عملية ا�ستخال�ص
الدالالت لنقل املجموعة من جمرد تو�صيل الر�سالة �إىل الفهم.
• يتعلق بع�ض امل�شاركني باملطالب� ،أو ينادون باتباع حلول حمددة �سلف ًا ،قبل فهم امل�شكلة فهم ًا �شام ًال،
�أو الوقوف على امل�شكلة و"ت�سميتها وحتديد �أبعادها" .وهو ما ي�شكل خطر التو�صل حللول غري مدرو�سة
مل�شكالت غري وا�ضحة.
• يتعلق بع�ض امل�شاركني باملا�ضي� ،ساعني �أو مطالبني بالت�صدي لأخطاء املا�ضي ،بينما ي�صر �آخرون على
الرتكيز على امل�ستقبل .ويكمن التحدي يف حتقيق ت��وازن مقبول بني الأهمية الن�سبية لكل من املا�ضي
وامل�ستقبل لبناء فهم م�شرتك للحا�ضر.
• يحتاج التحليل اجلماعي غالب ًا الكت�ساب قدر ًا من "الفو�ضى"  -متعرث ًا يف التعقيد  -قبل �أن يكت�سب
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مزيد ًا من الو�ضوح .وهو ما ُيبقي على احتمال ال�شعور بالإحباط وخيبة الأمل ب�ش�أن عملية احلوار.
 ..3ن�صائح و�إ�سرتاتيجيات مفيدة
• �إن ا�ستخدام جماز الرحلة من البداية ،وكنقطة مرجعية طوال فعاليات احلوار ،ميكن �أن ي�ساعد على
جعل امل�شاركني �أكرث ا�ستعداد ًا لل�صرب والثقة يف العملية ،حتى عندما تبدو الأمور يف �أكرث حاالت الفو�ضى.
• ت�شتمل مهارات التي�سري التي حتظى ب�أهمية خا�صة هنا على ما يلي:
ي�سر و�سماته" �أعاله)
 منذجة اال�ستف�سارات و�إعادة ال�صياغة (انظر "الأدوار الأ�سا�سية لل ُم ِّ
�	إدراك �أوجه االختالف يف الدالالت والتف�سريات ولفت االنتباه لذلك
 طرح الأ�سئلة التي تعزز التفكري والت�أمل النقدي وت�ساعد امل�شاركني على درا�سة الق�ص�ص بتعمق �أكرب،
وتبد�أ يف ك�شف االفرتا�ضات ال�ضمنية ،وتخ�ضعها للدرا�سة املت�أنية .وفيما يلي �أمثلة لهذه الأ�سئلة163.
• �أ�سئلة لك�شف االفرتا�ضات ال�ضمنية وامل�ساعدة على ا�ستخال�ص الدالالت:
 ما العوامل التي �أ�سهمت يف ت�شكيل وجهة نظرك احلالية؟ وما الذي ميكنك حتديده من افرتا�ضات
�ضمنية يف وجهة نظرك؟
 ما العوامل �أو التفا�صيل التي ت�ؤكد عليها ،والتي تختار عدم الت�أكيد عليها �أو جتاهلها بحيث تبقى وجهة
نظرك مرتابطة؟
 ما اللغة الأ�سا�سية وجمموعة الفئات التي ا�ستخدمتها لتو�ضيح جتربتك وا�ستخال�ص دالالتها؟ ما
اللغات والفئات الأخرى التي قد ت�ستخدمها لت�أتي بق�صة خمتلفة عن جتربتك؟
 كيف �شكلت ق�صتك عن العامل الطريقة التي ا�ستطعت من خاللها فهم جتربتك مع الآخرين وتو�ضيح
تلك التجربة؟
 ما الفعاليات �أو التجارب التي مررت بها مع الآخرين وتعترب حمور هذه الق�صة ،و�أي منها ا�ستبعدته �أو
ن�سيته لعدم مالءمته للق�صة؟
• �أ�سئلة لتي�سري طرق تفكري جديدة:
 ما الق�ص�ص �أو الطرق البديلة التي تو�ضح جتاربك مع الآخرين؟
 ما الق�ص�ص التي قد تن�ش�أ �إذا اخرتت ت�ضمني �أو حتى ت�أكيد هذه احلقائق �أو الفعاليات �أو التجارب التي
حذفت �أو مل ت�ؤكد يف الق�صة احلالية؟
 فيما يخ�ص عالقتك بالآخرين ،ما �أكرث ق�صة ترغب يف عي�شها و�سرد تفا�صيلها؟ وهل هي ق�صة يرغب
الآخرون اال�شرتاك يف ت�أليفها معك؟
 كيف �أ�ضافت الدالالت التي �أحلقتها باحلقائق والفعاليات والتجارب �إىل هذه الق�صة املرغوبة �أو حالت
دون �إكمالها؟
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 ما الذي ينبغي عليك وعلى الآخرين فعله جلمع خيوط الق�صة اجلديدة؟
• ميكن للأدوات التحليلية م�ساعدة امل�شاركني يف الوعي �أكرث مبا يخ�صهم ويخ�ص الآخرين من عمليات
ا�ستخال�ص الدالالت.
 من نظرية "الإدارة املن�سقة للدالالت" وتطبيقها164:
 يتطلب "حتليل الوقائع العر�ضية" ممن ي�سرد الق�صة مراعاة كيف كان تف�سريه لفعالية �أو جتربة
ما �سيتغري عند النظر �إىل تلك الفعالية �أو التجربة داخل �إطار زمني خمتلف  -عام� ،أو خم�سة
�أعوام� ،أو عقد� ،أو �أجيال.
 ي�ستخدم "منوذج زهرة الأقحوان" (ال�شكل
�� )2.4.4ص��ورة زه��رة �أق �ح��وان لتو�ضيح
�أن��ه مب�ق��دور ك��ل �شخ�ص ��س��رد ق�صته من
وج�ه��ات نظر خمتلفة ،ك��ل منها ممثلة يف
ورقة من �أوراق زهرة الأقحوان.

للمزيد من االطالع
دابليو .بارنيت بري�س" ،الإدارة املن�سقة للمعاين"
يف وليام جوديكان�ست ،حمرر" ،تنظري االت�صاالت
والثقافة" (ثاوذاند �أوك�س ،كاليفورنيا� :سيدج
بابليكي�شنز ،)2004 ،ال�صفحات  .54–35هذا
امل�صدر وم�صادر �أخرى على

<http://www.pearceassociates.
com>.

ال�شكل  2.4.4منوذج الأقحوانة :ق�ص�ص متعددة لفرد واحد
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 126الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،منظمة الدول الأمريكية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

°

يدر�س "منوذج  "LUUUTTالفروق
ب�ين الق�ص�ص ال �ت��ي يعي�شها الإن���س��ان
والق�ص�ص التي مل تر َو والق�ص�ص التي
مل تُ�سمع والق�ص�ص املجهولة والق�ص�ص
التي رويت وكذلك �سرد الق�ص�ص ذاته.

 من علم الأفعال:

165

°

°

للمزيد من االطالع
بيرت �سينغ و�آخرون ،الكتاب امليداين للفرع اخلام�س
(:)The Fifth Discipline Fieldbook
�إ�سرتاتيجيات و�أدوات بناء منظمة تعليمية (نيويورك:
دوبلداي )1994 ،تقدم ال�صفحات  242-7و264-8
دلي ًال عملي ًا �إر�شادي ًا ال�ستخدام هذه الأدوات ،مع
�إ�شارات مرجعية لأ�صولها النظرية .وانظر �أي�ض ًا مقال
كري�س �أرغري�س املعنون "تعليم الأذكياء كيفية التعلم"
واملن�شور مبجلة هارفارد بيزني�س رفيو ،عدد �شهر �أيار/
حزيران (مايو/يونيو) ،1991
واملتاح املوقع االلكرتوين التايل:

"ن�شاط العمود الأي�سر" :لتنفيذ هذا
الن�شاط ،قم بتحليل حمادثة من اختيارك
<http://www.hbsp.harvard.edu/
بر�سم خط يق�سم ال��ورق��ة لعمودين .يف
 HBR Reprintبرقم >products/hbr
العمود الأمي��ن اكتب ما قيل بال�ضبط.
91301.
ويف العمود الأي�سر ،اكتب ما كنت تفكر به
ومل تكن تقوله .ي�ساعد هذا الن�شاط على جعل النا�س �أكرث وعي ًا باالفرتا�ضات غري املعلنة التي
توجه عمليات توا�صلهم .وميكن ا�ستخدام هذا الن�شاط ب�شكل فردي للتفكري والت�أمل النقدي �أو
باال�شرتاك مع الآخرين كو�سيلة جلعل املحادثة تت�سم مبزيد من العمق.
�ستخدم "�سلم اال�ستدالل" (ال�شكل � )2.4.5صورة �سلم لتحليل كيفية انتقال النا�س من بيانات
َي ِ
جديرة باملالحظة (�أ�سفل ال�سلم) �إىل اختيار البيانات ،ح�سب املعتقدات ،ثم �إىل تف�سري البيانات
التي وقع عليها االختيار ،ودعمها بالدالالت الثقافية وال�شخ�صية ،واالنتقال بعدها �إىل االفرتا�ضات
امل�ستندة �إىل الدالالت امل�ضافة ،ثم �إىل املعتقدات ب�ش�أن العامل ،والتي ت�شكل الت�صرفات وتغذي
العملية مرة �أخرى من خالل الت�أثري يف اختيار البيانات التي ننتبه لها.

ال�شكل � 2.4.5سلم اال�ستدالل

�أنا �أت�صرف
و�أتخذ
الإجراءات
بناء على
معتقداتي
�أنا �أتبنى املعتقدات
عن العامل على
�أ�سا�س ...

احللقة الإنعكا�سية
(معتقداتنا ت�ؤثر
يف املعلومات التي
نختارها يف املرة
املقبلة)

�أنا �أ�ستخل�ص
اال�ستنتاجات
من ...
�أنا اتخذ الفر�ضيات
بناء على املعاين التي
�أ�ضيفها...
�أنا �أ�ضيف املعاين
(الثقافية وال�شخ�صية)
�أنا �أنتقي "املعلومات
والبيانات" مما �أالحظه
"املعلومات واخلربات
امللحوظة (كما قد
يلتقطها م�سجل �أ�شرطة
الفيديو)

امل�صدر :بيرت �إم �سينغ و�آخرون،
الكتاب امليداين للفرع اخلام�س (The

)Fifth Discipline Fieldbook

(نيويورك :دوبلداي� )1994 ،صفحة
 ،246مبوجب �إذن ودي.
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• ميكن لإ�سهامات اخلرباء املتخ�ص�صني كذلك �أن ت�ساعد امل�شاركني على اكت�ساب ت�صورات للق�ص�ص
التي �شاركوا بها يف احل��وار ،وذل��ك بتقدمي معلومات مهمة حول الق�ضايا اجلوهرية .وال�سبيل لتحقيق
ذلك بفعالية هو �أن نكفل اال�ستماع لوجهات نظر العديد من اخلرباء .وال تعد حوارات ال�سيا�سة على وجه
اخل�صو�ص جمرد م�س�ألة ق�ص�ص فردية؛ بل تقت�ضي اطالع امل�شاركني بالقدر الكايف على معلومات وحتليالت
اخلرباء .ولكن من املهم �إدراك ندرة احلاالت التي حتظى فيها وجهة نظر ما بقبول عام باعتبارها وجهة
نظر "خبري" دون �أن تنازعها وجهات نظر مناف�سة.
• لعملية احلوار �أدوات كثرية ينا�سب بع�ضها �إثراء وجهات النظر ومن بينها املقهى العاملي ،واحليز املفتوح
والتق�صي التقديري.
• فيما يلي جمموعة من �أ�ساليب التي�سري التي ت�ساعد على �إثراء وجهات النظر وحتقيق الفهم.
°

°

مقابالت عك�س الأدوار .وفيها يوافق امل�شارك على �إجراء مقابلة معه على �أن يلعب دور �شخ�ص له
وجهة نظر م�ضادة لوجهة نظره يف الق�ضية مو�ضع النقا�ش .وعندها يجيب ال�شخ�ص عن الأ�سئلة
�أثناء املقابلة من وجهة نظر �صاحب الدور الذي يلعبه .وميكن البدء ب�أ�سئلة �شخ�صية ت�ساعد
ال�شخ�ص على تقم�ص الدور ب�شكل �أف�ضل.
العرو�ض التقدميية لعك�س الأدوارُ .يطلب من عدة �أف��راد التحدث مع �أ�صحاب وجهات نظر
معاك�سة للتعرف ب�شكل كامل على وجهات النظر تلك ثم بعر�ضها عر�ض ًا مقنع ًا لباقي املجموعة،
على �أن يتحدثوا ب�ضمري املتكلم كما لو كانوا يعر�ضون وجهات نظرهم اخلا�صة.

�صياغة االختيارات والتداول
 ..1هدف التي�سري/مهمة املجموعة
• االنتقال من حتليل وجهات النظر وفهمها �إىل التفكري يف الدالالت العملية � -أي اخليارات والإجراءات
التي ينبغي �أن تنبع مما تعلمته جمموعة احلوار .غالب ًا ما تهدف هذه اخلطوة للو�صول �إىل قرار ر�سمي
�أو اتفاقية ر�سمية .حتى يف عمليات احلوار التي تهدف فقط "لال�ستك�شاف" ،ينبغي على املجموعة العمل
للو�صول �إىل اتفاق ب�ش�أن ما اكت�شفه الأع�ضاء مع ًا ،والتفكري يف دالالت ذلك بالن�سبة للمراحل التالية.
• "الت�سمية وحتديد الأبعاد" :حتديد امل�شكلة �أو الق�ضية التي �سيتم الت�صدي لها على نحو يعك�س وجهات
النظر املختلفة ،ونقاط االتفاق واالختالف داخل املجموعة.
• و�ضع اخليارات على الطاولة :تو�ضيح اخليارات ك�سبل بديلة للتقدم ،والتعبري بو�ضوح عن القيم الأ�سا�سية
التي ت�شكل كل خيار.
• املداولة القائمة على احلوار :تقييم كل خيار بعناية ،مع التق�صي
الدقيق لالفرتا�ضات والقيم ال�ضمنية لكل خيار ،وكذلك الفوائد
والتكاليف املحتملة لكل جمموعة ولكل املجموعات مع ًا.
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انظر تعريف احلوار كنوع مميز من
العمليات ،الف�صل .1.3

 ..2التحديات �أو ال�صعوبات املحتملة
• وجود �إح�سا�س ب�ضرورة التعامل مع م�شكلة �أو �أزمة ملحة يحول دون التفكري يف خيارات �إيجاد حلول
طويلة الأمد لتلك امل�شكلة.
• رجوع بع�ض امل�شاركني �إىل الطلبات �أو املواقف الأولية التي دخلوا بها �إىل احلوار ،وعدم �إبداء ما ا�ستجد
من فهم �أثناء العملية.
• ان�ضمام م�شاركني جدد لعملية احلوار عند هذه املرحلة مبقرتحات ال تعك�س التقدم املحرز يف املجموعة
 على �سبيل املثال ،عندما تقرر منظمة م�شاركة �إر�سال ممثل جديد �إىل الفعاليات.• �صياغة املقرتحات بلغة تفرط يف ا�ستخدام امل�صطلحات الفنية �أو لغة خم�ص�صة للخرباء وهو ما ي�صعب
على غري اخلرباء وجمهور الناخبني الأو�سع املت�أثر باملقرتح فهمها .وهو ما يحد من م�شاركتهم يف التمييز
واحلكم على التنازالت وم�سائل القيم التي على املحك بكل خيار من اخليارات املعنية.
• تعامل املجموعات التي ميثلها امل�شاركون يف احلوار مع اخليارات املقرتحة بطرق ال تعك�س الفهم الأو�سع
والأكرث تعقيد ًا الذي �أُحرز �أثناء احلوار.
• ا�شتمال اخليارات املنبثقة ،فعلي ًا �أو �ضمني ًا ،على �أ�صحاب م�صلحة �آخرين غري موجودين يف العملية -
مثل ا�شتمال �أحد اخليارات على الت�شريع يف ظل غياب ال�سلطات املعنية.
• اتخاذ املجموعة قرار ًا باحلاجة لإ�شراك املواطنني ب�شكل مبا�شر يف عملية املداولة.
 ..3ن�صائح و�إ�سرتاتيجيات مفيدة
• عندما ينبغي التعامل مع م�شكلة ملحة ب�شكل عاجل ،يجب التحلي بالو�ضوح ب�ش�أن الإط��ار الزمني
(ق�صري الأمد  -متو�سط الأمد  -طويل الأمد) املرتبط مبختلف اخليارات ،وكذلك ت�أثري �ضغط الوقت
على املداولة .وهو ما يجعل بالإمكان قبول "�إ�صالح" ق�صري الأمد مع موا�صلة الو�ضوح ب�ش�أن �إمتام الت�صدي
للجذور الأعمق للم�شكلة.
ي�سرين حتديد طريقة للتعامل مع املقرتحات �أو "احللول" التي يقدمها امل�شاركون يف العملية
• ينبغي لل ُم ِّ
عند بدايتها:
 دعوتهم لتقدمي هذه الأفكار كجزء من تبادل وجهات النظر و�إثرائها.
 الإ�صرار على امتناع الأ�شخا�ص عن تقدمي "حلول" قبل الو�صول ملرحلة املداولة ،وذلك عند �صياغة
املجموعة ب�أكملها للم�شكلة �أو الق�ضية وبدء التفكري يف اخليارات .ويتطلب هذا اخليار وعي ًا جماعي ًا
وقبو ًال للعملية ب�أكملها ،وهو الغر�ض الذي قد تفيد فيه مناق�شة املعنى املجازي للرحلة.
• ميثل دخول م�شاركني جدد �إىل احلوار يف مرحلة مت�أخرة منه �أحد التحديات التي تتطلب قواعد �أ�سا�سية
وا�ضحة متفق ًا عليها يف وقت مبكر من العملية (انظر "القواعد الأ�سا�سية" �أعاله) .كما يعد البقاء على
ات�صال مع امل�شاركني فيما بني الفعاليات من الأمور ذات الأهمية .ف�إذا ا�ضطرت �إحدى املجموعات �إىل
�إر�سال ممثل جديد ،قد يكون بالإمكان تهيئة ذلك ال�شخ�ص مقدم ًا� ،أو املوافقة على كيفية م�شاركته بدون
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تهيئة (انظر "فيما بني فعاليات احلوار" �أدناه)
• ينبغي جتنب �سيطرة اخلرباء على الفعاليات التداولية ب�ضمان وجود كتلة حا�سمة من غري اخلرباء
�ضمن جمموعة احلوار منذ البداية ،و�صياغة احلوار التداويل باعتباره حمادثة عن القيم والتنازالت.
وعلى حد قول توم �آتلي ،م�ؤلف كتاب درب الدميقراطية�" ،إجعل اخلرباء يف انتظار املهمة ،ولي�سوا على
166
القمة".
• عادة ما تعك�س ردود الأفعال ال�سلبية جلمهور الناخبني جتاه اخليارات �أو املقرتحات التي مت التو�صل لها يف
تلك املرحلة وجود فجوة يف التوا�صل بني امل�شاركني واملجموعات التي ميثلونها .ويجب �أن تتنب�أ �إ�سرتاتيجية
االت�صال اخلا�صة بعملية احلوار بهذه امل�شكلة وتتفاداها قدر الإمكان عن طريق دعم عمليات االت�صال
فيما بني الفعاليات .وهو ما ميكن تنفيذه من خالل حما�ضر اجلل�سات �أو تلخي�صات الفعاليات التي تتجاوز
تقارير نقاط االتفاق واخلالف ،والتي ت�سجل بع�ض الأفكار ب�ش�أن وجهات النظر املختلفة واالفرتا�ضات التي
تغذيها .ميكن لأدوات الر�صد التي ت�سجل تعقيبات امل�شاركني عند نهاية الفعاليات توفري مدخالت لعمليات
االت�صال هذه .و�أثناء الفعاليات ذاتها ،ميكن ملجموعة احلوار التفكري
يف كيفية و�صف الفهم اجلديد والعالقات اجلديدة �أو �أمنذجتها �أثناء
انظر الف�صل .2.5
عمليات االت�صال فيما بني الفعاليات.
• عندما تظهر بع�ض خ�ي��ارات ال�سيا�سة التي تتطلب االن �خ��راط مع
�أ�صحاب امل�صلحة غري امل�شاركني يف احل��وار� ،أو عندما يت�ضح �أن
م�شاركة اجلمهور الأو�سع يف عملية املداولة �سيكون �أمر ًا مرغوب ًا ،تتوفر
العديد من العمليات لتو�سيع املحادثة ،مثل دوائر الدرا�سة وا�ستطالع
الر�أي التداويل.

انظر امللحق .2

• ميثل منوذج الدليل الدرا�سي ملنتديات الق�ضايا الوطنية �أداة مفيدة
لتنظيم احل��وار ال �ت��داويل وت�سجيل املقرتحات البديلة ،يف �أح��دى
انظر ال�شكل .2.4.6
ال��وث��ائ��ق ،م��ع حتليل
للمزيد من االطالع
ال �ت �ن��ازالت امل�ق��اب�ل��ة.
انظر ديفيد ماثيو�س ونويل ماكايف ،تبني اخليارات وت�ساعد هذه الأدل��ة الدرا�سية الأ�شخا�ص على فهم وجود
مع ًا :قوة النقا�ش العام ( ،)2003متاح مع كثري
اق�تراح��ات البداية بب�ساطة �ضمن جمموعة متنوعة من
من امل�صادر الأخرى التي يوفرها معهد منتديات
اخليارات وعدم وجود �إجابات ب�سيطة للم�شكالت املعقدة
الق�ضايا الوطنية على املوقع االلكتوين التايل:
><http://www.nifi.org
.
التي عادة ما تت�صدى لها عمليات احلوار.
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ال�شكل  2.4.6الدليل الدرا�سي ملنتديات الق�ضايا الوطنية
الدليل الدرا�سي ملنتديات الق�ضايا الوطنية

منطقة الق�ضية

و�صف امل�شكلة :عر�ض عام
امل�شكلة /الق�ضية هي (بيان مقت�ضب)
وجهة النظر �أ

وجهة النظر ب

وجهة النظر ج

ما ينبغي فعله

الطرح امل�ؤيد

الطروحات املعار�ضة

ما التكاليف والتنازالت املطلوبة؟

�أ�سئلة �أخرى للم�ساعدة يف تو�ضيح االختالفات ...

اتخاذ القرار
 ..1هدف التي�سري/مهمة املجموعة
• املوافقة كمجموعة على الإجراءات التي �ستنبع من احلوار ،على �سبيل املثال:
 موافقة اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة على االلتزام بالقواعد االنتخابية املحددة؛ �أو باتفاقية �سالم ملزمة
بني الأطراف املت�صارعة يف ال�سابق
 االتفاق على �أجندة للتغيري (ال�سيا�سي ،االقت�صادي ،االجتماعي) تدعو �إىل �إجراءات متابعة حمددة
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ينفذها امل�شاركون يف احلوار
 املوافقة على موا�صلة احلوار كما هو� ،أو تو�سيعه
 املوافقة على ن�شر الدرو�س امل�ستفادة من احلوار على �أو�سع نطاق داخل املجتمع.
• �صياغة االتفاق بطريقة متنح امل�شاركني �شعور ًا بامللكية امل�شرتكة وااللتزام باملتابعة حتى النهاية.
 ..2التحديات �أو ال�صعوبات املحتملة
• يت�سبب التحرك نحو اتخاذ القرار يف �إعادة ظهور انعدام الثقة الأويل �أو ال�شعور باال�ستقطاب لدى
امل�شاركني ،الأمر الذي يزيد من احتماالت حدوث فتور �أو توقف بالعملية.
• تهدد اخلالفات داخل املجموعة احتمالية الو�صول �إىل توافق الآراء.
• يبدو �أن بع�ض امل�شاركني يقو�ضون العملية �أو يتالعبون فيها ،على �سبيل املثال:
 يقول ممثل عن �أحد متخذي القرارات �إنه غري خمول باتخاذ قرار معني  -وهو ما يعترب ا�ستغال ًال للقوة
يف اللحظة الأخرية.
 حتاول �إحدى املجموعات ا�ستغالل التقدم املحرز يف العملية لتقدمي جمموعة جديدة من الق�ضايا يف
املرحلة الأخرية " -ح�صان طروادة" مرة �أخرى.
 يحتاج بع�ض امل�شاركني لوقت �أطول بكثري من غريهم ال�ست�شارة جمهور الناخبني �أو �إقناعهم ،وهو ما
يخلق �صراع ًا للتوقعات ب�ش�أن الإطار الزمني الالزم لعملية اتخاذ القرار.
• عدم وجود م�ساندة من الدوائر االنتخابية يعطل القرار الذي اتخذته املجموعة �أو يهدده؛ فالدوائر
االنتخابية ال ت�شارك �أو ال ت�شعر بتمثيلها يف ال �ن��واجت ،وت�ه��دد بعدم اح�ت�رام ال �ق��رارات التي اتخذها
"ممثلوهم".
• تتو�صل املجموعة �إىل قرار يتجاوز اخت�صا�صاتها �أو التكليف املناط بها  -ومن ذلك الدعوة �إىل قانون
جديد �أثناء عدم وجود ممثل حكومي.
 ..3ن�صائح و�إ�سرتاتيجيات مفيدة
• لتجنب التوقف عند هذه املرحلة البالغة الأهمية ،من املهم ب�شكل خا�ص احلفاظ على الإح�سا�س بالأمن
والثقة التي مت تعزيزها داخل جمموعة احلوار .وت�شتمل اخلطوات املهمة لتحقيق ذلك على ما يلي:
 ال�صياغة املت�أنية للقرار وعملية اتخاذه ،لتجنب اخلروج مبا يبدو وك�أنه �سيناريو يفوز فيه طرف ويخ�سر
فيه �آخر
 التعزيز القوي لاللتزام اجلماعي بالقواعد الأ�سا�سية
 االتفاق على قواعد �أ�سا�سية حمددة التخاذ القرار ،مثل توافق الآراء� ،أو اقرتاع الأغلبية� ،أو �صياغة
االقرتاحات و�إحالتها �إىل �سلطة خارجية التخاذ القرار
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 الإدارة املت�أنية للتوا�صل مع و�سائل الإعالم ،وال�سيما عند وجود بوادر ترقب لدى العامة ملا �ست�سفر عنه
العملية من اتفاقيات.
• للحفاظ على ا�ستمرار �إمكانية توافق الآراء يف مواجهة اخلالفات ،ينبغي احلفاظ على روح احلوار من
خالل تق�صي طبيعة اخلالف .وميكن تنفيذ ذلك ،على �سبيل املثال ،با�ستخدام طريقة  ،1-2-3-4وهي
�أداة �شائعة للتي�سري يطا َلب امل�شاركون مبوجبها برتتيب �إجاباتهم عن املقرتح املعني على النحو التايل:
�	.4أوافق على املقرتح �أو القرار.
�	.3أوافق بوجه عام لكن �أريد تو�ضيح بع�ض الأمور �أو تعديلها قبل �أن �أ�ساندها بالكامل.
 .2ل�ست م�ستعد ًا لقبول املقرتح بعد ،لأنني ال �أفهمه بالكامل �أو �أحتاج مزيد ًا من املعلومات.
 .1ال �أوافق للأ�سباب التالية ...
ت�ستخدم املجموعة البيانات الناجتة ال�ستك�شاف طبيعة اخلالف ومداه وللرتكيز على ما ميكن القيام به من
�أجل الت�صدي لهذا اخلالف.
• �إ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �إثارة م�س�ألة ما �إذا كان التوافق الكامل يف الآراء مطلوب ًا لكل بند �أم ال .ورمبا
يكفي لذلك �إ�صدار بيان حول نقاط االتفاق ،واالعرتاف بنقاط اخلالف املتبقية.
• حني يبدو من الت�صرفات تعمد املماطلة والتالعب يف عملية اتخاذ القرار ،من املفيد تق�صي �أ�سباب
تلك الت�صرفات وجتنب ت�صنيفها بال�سلب؛ ف�أحيان ًا تكون الأ�سباب مفهومة وم�شروعة .ومع ذلك ينبغي
الإقرار ب�أن امل�شاركة يف عملية احلوار طوعية بطبيعتها ،كما هو احلال بالن�سبة لاللتزام بالقواعد الأ�سا�سية
�أو غريها من االتفاقيات .وقد ت�ساعد �إعادة ت�أكيد القواعد الأ�سا�سية وتعزيزها يف تفادي هذه الت�صرفات،
�أو رمبا يكون من ال�ضروري مواجهة ال�سلوك مبا�شرة يف نهاية املطاف.
• ميكن لعدد من اخلطوات امل�ساعدة يف جتنب انقطاع ال�صلة بني التقدم املحرز يف جمموعة احلوار وجمهور
الناخبني املمثل بالعملية ،ومن �أمثلتها:
 اتباع �إ�سرتاتيجية ات�صال ت�ساند امل�شاركني يف عر�ض عملية
احلوار على غري امل�شاركني فيها
 الر�صد الدقيق لل�سياق والتنبه لتدفق املعلومات بني الفعاليات،
وهو ما ميكن �أن ي�ساعد يف حتديد ما �إذا كان التقدم املحرز
داخل املجموعة منعزل عن جمهور الناخبني خارج احلوار �أم ال.

انظر �إدارة االت�صاالت واملعلومات،
الف�صل .2.4

ي�سر وفريق امل�شروع التنبه للتحوالت
• مل�ساعدة املجموعة يف جتنب جتاوز التكليف املناط بها ،ينبغي على املُ ِّ
يف اجت��اه احل��وار �أو م��داه والتي قد ت�ستدعي ت�ضمني اجلهات الفاعلة الأخ��رى يف املحادثة� ،أو عودة
املجموعة مرة �أخرى �إىل اتفاقياتها الأ�صلية ب�ش�أن الغر�ض وامل�ضمون.
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التنفيذ واتخاذ الإجراءات
 ..1هدف التي�سري/مهمة املجموعة
• �إجراء من�سق يعك�س القرارات املتخذة يف العملية
• اعتناء املجموعة باحلفاظ على ديناميكيات العالقة الف ّعالة
• االت�صال امل�ستمر وتبادل املعلومات �أثناء مرحلة التنفيذ
• �إدارة امل�شكالت التي تظهر �إدارة ف ّعالة وا�ستباقية بحيث ال ت�ؤدي �إىل عودة الإح�سا�س بعدم الثقة.
 ..2التحديات �أو ال�صعوبات املحتملة
• عدم التنب�ؤ �أثناء ت�صميم العملية �أو التخطيط ب�شكل كامل لهذه املرحلة ،وقد ر�أى بع�ض الأ�شخا�ص �أن
العملية تنتهي مبجرد التو�صل �إىل القرارات.
• تعذر امل�ضي ُقدم ًا على امل�شاركني �أو تعزيز �أوجه التغيري التي �ألزموا �أنف�سهم بها ،نتيجة م�شكالت العودة
�إىل م�ؤ�س�ساتهم �أو جمهور ناخبيهم ،على �سبيل املثال:
 قوة اجلمود �أو املقاومة داخل امل�ؤ�س�سة/املجموعة ،بالقدر الذي يفقد امل�شارك التزامه �أو يجعله يرتك
امل�ؤ�س�سة
 كواهل النا�س مثقلة بااللتزامات و�أ�صبحوا منهمكني يف الأعمال املعتادة.
• تُهدد الفعاليات والتطورات يف مرحلة التنفيذ بخف�ض الثقة والرتابط وااللتزام داخل املجموعة ،على
�سبيل املثال:
 تخلق امل�شكالت �أو الت�أخر يف التنفيذ �إح�سا�س ًا بالإخفاق يف االلتزام باالتفاقيات وغياب ح�سن النية
 ين�ش�أ �سوء التفاهم ب�ش�أن طبيعة االتفاقيات مع تقدم التنفيذ
 يخلق عدم توفر القدر الكايف من الو�ضوح ب�ش�أن م�ؤ�شرات النجاح قدر ًا من الغمو�ض ويعزز الإح�سا�س
بعدم االمتثال
 تراجع �أحد الأطراف عن االتفاقيات.
• تقيد العوامل اخلارجة عن عملية احلوار �آفاق االتفاقيات اجلاري تنفيذها� ،أو حتد من احتماالت الت�أثري
الوا�ضح وتهدد بخلق خيبة �أمل ،على �سبيل املثال:
 ت�شتمل التغيريات التي ت�صورتها املجموعة على تغيري جمتمعي وا�سع املدى.
 الت�أثري على الهياكل وال�سيا�سات الر�سمية هو ت�أثري طفيف.
 حيثما تكون امل�ساندة احلكومية مهمة ،جند حتو ًال نحو حكومة جديدة ال ت�شعر ب�أنها ملزمة باحرتام
االتفاقيات التي �أبرمتها احلكومة ال�سابقة.
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 ت�ستحوذ �أزمة جديدة على الأولوية ،وحتول االنتباه عن متابعة احلوار �أو تت�سبب يف عودة الأطراف
لعالقات قا�صرة.
 ..3ن�صائح و�إ�سرتاتيجيات مفيدة
• يبد�أ التخطيط للإجراءات املنبثقة عن احلوار بالت�صميم الأويل للعملية ،على �سبيل املثال:
 منذ البداية ،ينبغي البدء بتحديد العمليات �أو املنظمات الأخ��رى العاملة من �أج��ل التغيري وعقد
حتالفات بينها.
 التخطيط لتكري�س جم�م��وع��ة احل� ��وار اه �ت �م��ام ك�ب�ير بو�ضع
�إ�سرتاتيجية لتنفيذ قراراتها ،والتخطيط لتوفري م��وارد لدعم
جهود التنفيذ املنظمة.

انظر �إطار  ،2.3.1ورقة عمل
ت�صميم العملية ،يف ف�صل .2.3

• مل�ساعدة امل�شاركني على مواكبة حتديات العودة:
 ينبغي تنظيم �إ�سرتاتيجية االت�صال فيما بني الفعاليات لتوفري امل�ساندة للم�شاركني مع تقدم العملية
(انظر "�إدارة االت�صاالت واملعلومات" �ضمن ق�سم "فعاليات احلوار البينية" �أدناه).
 يف االجتماع اخلتامي للمجموعةُ ،يدعى الأ�شخا�ص لتوقع ما �سيواجهونه عند عودتهم ومناق�شته،
كو�سيلة لإدراك امل�شكلة وخلق فهم لكونها جزء ًا طبيعي ًا من العملية.
ي�سر وفريق امل�شروع ببطاقات بريدية حتمل عناوينهم ميكن �إر�سالها بعد
 ينبغي على امل�شاركني تزويد املُ ِّ
فرتة متفق عليها كتذكري بالتزاماتهم.
• لتجنب االنهيار يف مواجهة م�شكالت التنفيذ �أو الت�أخريات ،ينبغي على املجموعة باملبادرة ومناق�شة ما
يلي كجزء من عملية اتخاذ القرار:
�	أنواع الأمور التي ميكن �أن تت�سبب يف ظهور مثل تلك امل�شكالت ،كنق�ص التمويل� ،أو تغري ال�سياق� ،أو
وجود قيود على التوقيت� ،أو مقاومة من الأطراف الرئي�سية
�	إج��راءات التعامل مع هذه التحديات عند ظهورها يف امل�ستقبل ،مبا يف ذلك تق�صي �أ�سبابها قبل
االختتام برتاجع الأ�شخا�ص عن اتفاقياتهم .على �سبيل املثال ،املوافقة على نظام للتحقق من املعلومات
وتف�سريها؛ و�إجراء مكاملة هاتفية �أو نوع من �أنواع االت�صال للحفاظ على الر�صيد االجتماعي الذي
تك ّون �أثناء احلوار
 كيف يبدو النجاح؟ كلما ا�ستطاعت املجموعة �أن تكون �أكرث حتديد ًا ب�ش�أن هذا التعريف ،ي�سهل احلفاظ
على الثقة املتبادلة داخل العملية.
• �أحيان ًا يكون من ال�ضروري مواجهة حقيقة ت�صرف طرف م�شارك يف احلوار ب�سوء نية �أو تراجعه عن
االتفاقيات .عندها رمبا يكون من املهم للم�شاركني الآخرين يف العملية تعزيز العالقات التي �شكلوها،
والبقاء على ات�صال ،وموا�صلة العمل من �أجل التغيري .فالبقاء على ات�صال ك�شبكة اجتماعية وا�ستخدام
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ر�صيد العالقات القائم رمبا يثبت فعاليته كو�سيلة لتقوية ال�سلطة الأخالقية املطلوبة ملحا�سبة الآخرين.
• ميكن �أن يكون التعامل مع الإحباط وخيبة الأمل الناجمني عن مقاومة العوامل اخلارجية �أ�سهل �إذا
�صيغت عملية احل��وار كجزء من �إ�سرتاتيجية وا�سعة النطاق تعرتف بتعقيد التغري املجتمعي امللمو�س
و�صعوبته .فيما يلي بع�ض العنا�صر التي ت�صلح لهذه الإ�سرتاتيجية:
 بناء التحالفات مع العمليات واملجموعات الأخرى لت�شجيع "ثقافة للحوار" و�أجندة تغيري وا�سعة .على
�سبيل املثال ،توفر �شبكة ثريد �سايد (< )>http://www.thirdside.orgموارد ت�ساند عمل
�أولئك الذين يبنون التحالفات لت�شجيع الطرق القائمة على احل��وار من �أجل الت�صدي للتحديات
املجتمعية
 ا�ستخدام املنافذ الإعالمية وال�صحفية لو�ضع
احلوار �أمام الر�أي العام وت�شجيع �أجندة احلوار
ك�أجندة عامة
 تو�سيع احلوار لي�شمل �أنا�س ًا �آخرين
 احلفاظ على العالقات التي ت�شكلت �أثناء عملية
احل��وار .لأنها توفر الأ�سا�س ل�شبكة تت�ألف من
�أ�شخا�ص ذوي عقول مت�شابهة ميكنهم تعزيز
�أجندة التغيري ب�شكل غري ر�سمي واحلفاظ على
ا�ستمراريتها ،حتى يف ال �ف�ترات التي ال يكون
ال�سياق فيها داعم ًا.

تنفيذ االتفاقات التي مت التو�صل �إليها
نتيجة للحوار
"وفق ًا لتجربتي ال�شخ�صية� ،سيكون لديك
جمموعة من الأ�شخا�ص ،لكل منهم قدرته
على العمل يف فلكه اخلا�ص ،ونتيجة للحوار،
ف�إنهم يعملون ب�شكل منف�صل ولكن وفق ر�ؤية
م�شرتكة".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)238

فيما بني فعاليات احلوار
تبني من ت�صميم عملية احلوار املو�ضح يف نهاية الف�صل  2.3وجود م�سارين رئي�سيني للعمل الذي يجري بني
فعاليات احلوار:
• م�سار �إدارة االت�صاالت واملعلومات التي تربط بني الفعاليات
• م�سار التقييم الداعم للر�صد ،والتعلم ،والتكيف والذي ينبغي �أن ي�ستمر مع تقدم العملية.

�إدارة االت�صاالت واملعلومات
كما يوحي و�صفنا التف�صيلي لعملية احلوار ،يلعب م�ستوى امل�ساندة املقدمة بني الفعاليات للم�شاركني يف احلوار
ودوائرهم االنتخابية دور ًا حا�سم الأهمية يف جتنب العديد من امل�شكالت التي ميكن �أن تظهر بني الفعاليات
والتخفيف من حدتها ،وال�سيما يف املراحل الأخرية للمداولة واتخاذ القرار .وي�شتمل ذلك على �إبقاء االت�صال مع
الأ�شخا�ص ،وجعلهم منخرطني يف الق�ضايا وم�ساندتهم يف البقاء داخل امل�سار .وكما ذكر مدير م�شروع احلوار
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متعدد الأحزاب يف غواتيماال" ،ال ميكنك االكتفاء باالنتظار لرتى �إذا كانوا �سيح�ضرون حلقة العمل التالية ،بل
يجب عليك ا�ستدعا�ؤهم بني حلقات العمل لل�س�ؤال عن كيفية �سري الأمور ،وعن �أحوال جمموعاتهم ،وما �إذا كانوا
167
يحتاجون ل�شيء ما� ،إلخ".
ال�شكل  2.4.7االت�صال الأفقي وعرب امل�ستويات

فعالية
احلوار

فعالية
احلوار

ات�صاالت
�أفقية

�أت�صاالت عرب امل�ستويات

حملي
حملي
حملي
م�ستوى متو�سط م�ستوى متو�سط

حملي
حملي
حملي
م�ستوى متو�سط م�ستوى متو�سط

يو�ضح ال�شكل  2.4.7عمليات االت�صال فيما بني الفعاليات .ويوحي ب�ضرورة �أن ي�ؤتي تدفق االت�صاالت الف ّعال
هذا بنتيجة �أكرب من انخراط امل�شاركني ،وتعزيز التزامهم جتاه العملية ،كما يقرتح مدير امل�شروع �أعاله .كما
يجب لالت�صاالت فيما بني الفعاليات �أن ت�ساند امل�شاركني يف �إ�شراك جماعات �أ�صحاب امل�صلحة التي ميثلونها.
ي�سرين.
وبال �شك تقع عادة م�س�ؤولية �ضمان عمل "التمثيل" على نحو ثنائي االجتاه على فريق امل�شروع واملُ ِّ
• يبقى امل�شاركون يف احلوار على ات�صال مع جماعات �أ�صحاب العالقة وامل�صلحة التي ميثلونها بحيث
ي�ستطيعون متثيل وجهات نظر "جمهور الناخبني" يف عملية احلوار متثي ًال كافي ًا و�صحيح ًا.
• يقدم امل�شاركون يف احلوار عملية احلوار لناخبيهم بطرق حتقق ح�ضور جماعات �أ�صحاب العالقة
وامل�صلحة ،بحيث ميكنهم م�ساندة عمليات التفاهم �أو االتفاقيات التي يتم التو�صل �إليها.
يجب �أن يبد�أ التخطيط لهذا التدفق بالغ الأهمية من االت�صاالت يف مرحلة الت�صميم ،غري �أن الإجناز يعد �أحد
�أهم جوانب التنفيذ� .إذ يعتمد عليه جناح العملية ب�أكملها اعتماد ًا كبري ًا.

التقييم امل�ستمر
يتناول الف�صل  2.5الر�صد والتقييم للعملية ب�أكملها .ومع ذلك تنطبق بع�ض الأدوات بوجه خا�ص على الفعاليات
وهي م�صممة لتوجيه التقييم والتح�سني امل�ستمرين لت�صميم الفعاليات وتي�سريها .وي�شتمل ذلك على مراجعة
فعاليات معينة ،و�إجراء لقاءات مع امل�شاركني بني الفعاليات ملزيد من الت�أمل والتفكري العميقني ور�صد ال�سياق
الأو�سع الذي تتم فيه العملية.
ا�ستخال�ص معلومات الفعاليات

ميكن مراجعة كل فعالية على حدة بطرق عديدة :كجزء من ت�أمل جماعي قرب نهاية الفعاليات؛ �أو يف ا�ستق�صاء
ي�سر وفريق امل�شروع .ونقرتح
لآراء امل�شاركني بعد الفعاليات مبا�شر ًة؛ �أو كجزء من عملية الت�أمل والتفكري لل ُم ِّ
"مثلث الر�ضا" الذي تناولناه يف الف�صل  2.3ك�إطار لهذا الن�شاط ،فهو يراعي الق�ضايا النف�سية واجلوهرية
وق�ضايا العملية باعتبارها الأبعاد حا�سمة الأهمية التي ينبغي ا�ستك�شافها .وقد ت�ساعد بع�ض الأ�سئلة يف توجيه
تلك الت�أمالت:
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اجلانب اجلوهري
• ما الق�ضايا التي نوق�شت؟
• ما التقدم الذي �أحرزناه؟
• ما الذي تعلمناه �أو حققناه؟
• ما امل�سائل التي ظهرت؟
• هل حققنا �أهدافنا �أم غريناها؟
جانب العملية
• كيف كان �شعورك جتاه العملية؟
• هل �أخذنا جميع وجهات النظر يف احل�سبان؟
• ما ال�صعوبات �أو العقبات التي واجهناها؟
• ما �أكرث الإ�سرتاتيجيات التي �ساعدت يف التغلب عليها؟
اجلانب النف�سي
• هل �شعرت ب�أن �صوتك م�سموع ومفهوم؟
• هل عربت عن وجهة نظرك و�أفكارك بالكامل؟
• هل كنت قادر ًا على فهم الآخرين؟
• هل �شعرت باالحرتام؟
املقابالت

تهدف املقابالت �إىل ا�ستك�شاف جتربة امل�شاركني للعملية ب�صورة �أعمق .ف�إذا كان هناك من ترك العملية ،نريد
�أن نفهم ال�سبب .كذلك نرغب يف معرفة �سبب بقاء الآخرين ملتزمني بها _ وما الأمور التي ت�سري ب�شكل جيد
فنقوم بتح�سينها �أو الإكمال عليها؟ كذلك ميكن للمقابالت توفري معلومات مفيدة حول التحديات �أو ال�صعوبات
التي تواجه امل�شاركني ،داخل عملية احل��وار وخارجها على حد �سواء ،مع الناخبني �أو امل�ؤ�س�سات .ما القوى
اخلارجية التي ت�شكل جتاربهم ويحتمل �أن ت�ؤثر على العملية ونتائجها؟
حتديث ال�سياق

ي�سرون وما �إىل ذلك) التطورات داخل العملية وخارجها
ير�صد فريق الت�صميم امل�شرتك (اجلهات الداعية ،واملُ ِّ
التي لها ت�أثري حمتمل على عالقات �أ�صحاب امل�صلحة والعملية اجلارية .ويجب على الفريق االنتباه الدائم
للحاجة �إىل الأمن ،والقدر الكايف من ال�شفافية لبناء الثقة ،وحتديات تن�سيق الدالالت املختلفة التي ترتبط بتلك
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الفعاليات .وتتمثل مهمة �أع�ضاء الفريق يف تو�ضيح تلك الفعاليات وم�ساعدة املجموعة على التفاو�ض �أو �إدارة ما
قد ميثلون من ت�أثري على العملية .وفيما يلي بع�ض الأ�سئلة التوجيهية:
• ما الفعاليات املبلغ عنها؟ وما اجلهات �أو الأ�شخا�ص امل�شاركون فيها؟
• كيف يرى �أ�صحاب امل�صلحة الآخ��رون �أو "كيف يفهمون" هذا املوقف ،وما ال�صعوبات التي قد
يت�سبب فيها ذلك؟
• ما الت�أثري املحتمل لذلك على �أ�صحاب امل�صلحة وعلى العملية؟
التعلم والتكيف

رمبا كان التقييم والتعامل مع املعلومات التي يتم جمعها عن
طريق ا�ستخال�ص املعلومات ،ومقابلة امل�شاركني يف احلوار
وغريهم من �أهم الأن�شطة التي حتدث فيما بني الفعاليات.
وعلى فريق امل�شروع �أن يقيم ال�سياق الذي تتك�شف فيه �أبعاد
عملية احلوار ،و�أن يحدد جوانب ت�صميم عملية احلوار التي
تعمل بكفاءة (�أو تلك التي ال تعمل بكفاءة) ،ومن ثم القيام
بالتعديل تباع ًا .وميكن اعتبار كل هذه الأن�شطة جزء ًا من
عملية الر�صد والتقييم ،وهو مو�ضوع الف�صل  ،2.5ولكنها
من الناحية العملية تعد جزء ًا �أ�سا�سي ًا ال يتجز�أ عن عملية
التنفيذ.

ر�صد التقدّ م املُحرز
"من املهم مالحظة �أن �أنواع الأ�سئلة املطروحة
يف مكونات التقييم هذه ،هي الأ�سئلة التي ي�س�ألها
ر�ؤ�ساء اجلل�سات الأكفاء لأنف�سهم بالبديهة بني
االجتماعات .ومن ثم ف�إن الهدف من و�ضع نظام
للر�صد هو حتديد معايري للأ�سئلة املطروحة
والت�أكد من احل�صول على الإجابات لت�ستخدمها
املجموعة امل�شرتكة يف احلوار م�ستقب ًال ولت�ساعد
ر�ؤ�ساء اجلل�سات القادمني يف �أي ظروف
م�شابهة".
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
من قلب امليدان  -امل�صادر"
(�صفحة .)238
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الف�صل  :2.5الر�صد والتقييم

يعد الر�صد والتقييم من املو�ضوعات �شديدة الأهمية ،التي تناولتها الكثري من امل�ؤلفات واملراجع .ويهدف هذا
الف�صل �إىل تعريف القراء بالق�ضايا الأ�سا�سية يف املجال وال�سيما املتعلقة باحلوار ،وتقدمي �صورة وا�ضحة لكيفية
اال�ضطالع بالر�صد والتقييم يف عملية احلوار .ولكي ي�صبح الر�صد والتقييم ف ّعا ًال ب�شكل كامل ،يجب �أن ي�صبح
جزء ًا من العملية منذ البداية ،ومن ثم فنحن نقرتح �أن يقر�أ هذا الف�صل بالتزامن مع الف�صل " ،2.3ت�صميم
عملية احلوار".

هدف الر�صد والتقييم

وكما ذكرنا م�سبق ًا ،ف�إن ا�ستعداد فريق �إدارة امل�شروع وقدرته على اال�ستجابة ملا يطر�أ يف العملية و�سياقها رمبا
يحظى ،على الأقل ،بالقدر نف�سه من الأهمية التي حتظى بها قوة ت�صميم العملية الأ�صلية يف حتديد ما �إذا
كانت �أهداف مبادرة احلوار قد حتققت .فالر�صد والتقييم هما ما يجعل هذه اال�ستجابة ممكنة .وعندما ي�صبح
الر�صد والتقييم جزء ًا ال يتجز�أ من التنفيذ ،ف�إن ذلك يخدم وظيفتني مهمتني.
• .يوفر املدخالت ال�ضرورية من �أجل التعلم والتكيف �أثناء عملية احلوار ،ويعترب على املدى الأطول� ،أ�سا�س ًا
لتح�سني ممار�سة احلوار وامل�ساهمة يف املعارف املتعلقة بالعملية.
• .يعترب �أ�سا�س امل�ساءلة للم�ؤ�س�سات التي توفر املوارد جلعل عمليات احلوار ممكنة .وتهتم هذه امل�ؤ�س�سات
اهتمام ًا م�شروع ًا بفهم كيفية ومدى حتقيق ا�ستثماراتها لأهدافها.
ويعد الر�صد والتقييم بالن�سبة لعمليات احلوار جزء ًا من جمال �أكرب ،يتطور من جمرد الت�أكيد على
امل�ساءلة �إىل الرتكيز ب�شكل �أكرب على التعلم والتكيف 168.وعلى نحو تقليدي ،ميزت التعريفات متييز ًا
وا�ضح ًا بني الر�صد ،الذي يعترب ن�شاط ًا من �أن�شطة فريق �إدارة امل�شروع وعملية متوا�صلة تركز �أ�سا�س ًا
على جمع البيانات ،والتقييم ،وهو ن�شاط مقيد بوقت يركز على حتليل البيانات وا�ستخال�ص النتائج
منها .ويجرى التقييم بوا�سطة مقيمني خارجيني ،غالب ًا بعد انتهاء العملية .ولكن مع زيادة الرتكيز على
التعلم والتكيف� ،أ�صبحت هذه الفروق �أقل و�ضوح ًا .وت�أخذ فرق �إدارة امل�شروعات ،على نحو متزايد،
على عاتقها م�س�ؤولية حتليل املعلومات وتف�سريها بغر�ض العمل بنا ًء عليها ،يف حني يطور املقيمون
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للمزيد من االطالع
ت�أتي �أهم امل�صادر املن�شورة عن الر�صد والتقييم
من املجاالت املعنية باملعونات الإن�سانية،
وامل�ساعدات الإمنائية ،ومنع ال�صراعات وحلها.
وفيما يلي بع�ض �أحدث املطبوعات ال�شاملة:
�شيان ت�شري�ش ومارك �إم .روجرز ،الت�صميم من
�أجل النتائج :دمج الر�صد والتقييم يف برامج
حتويل ال�صراع وا�شنطن العا�صمة :البحث عن
�أر�ضية م�شرتكة .)2006 ،متاح على

<>http://www.sfcg.org

�شيان ت�شري�ش وجويل �شولدي�س ،تقييم الإجراءات
التدخلية حلل ال�صراعات .اجلزء الأول :حتديد
�أبعاد تطور الأحداث(لندنديري� :إنكور)2002 ،؛
واجلزء الثاين :النظرية واملمار�سة النا�شئة(�إنكور،
.)2003
يقدم اجلزء الأول عر�ض ًا عام ًا �شام ًال مل�ؤلفات
الر�صد والتقييم وللم�صادر املتاحة على الإنرتنت.
متاح على
><http://www.incore.ulst.ac.uk

دليل مركز بحوث التنمية الدولية� :ساره
�إيرل ،فريد كاردين وتريي �سموتيلو ،تخطيط
املح�صالت :ت�ضمني التعلم والت�أمل والتفكري يف
الربامج الإمنائية (�أوتاوا :مركز بحوث التنمية
الدولية .)2001 ،متاح على

<http://www.idrc.ca/en/ev-9330>201-1-DO_TOPIC.html

دليل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي :الر�صد
والتقييم من �أجل النتائج .اجلزء الأول� :إطار
الر�صد والتقييم؛ اجلزء الثاين :كيفية �إجراء
الر�صد والتقييم .متاح على

><http://www.undp.org

"التعلم والتكيف" ،بوابة موارد العمليات
ال�صحاب امل�صلحة املتعددين .متاحة على
<http://portals.wdi.wur.nl/msp/>.

يعد ر�صد وتقييم املح�صالت مبثابة �أهم ما تركز
عليه الأفكار والإجراءات الت�صحيحية التي تتم
يف منت�صف املدة والتي يعترب فريق �إدارة امل�شروع
م�س�ؤو ًال عنها عندما تظهر مبادرة احلوار للعيان.

طرق ًا لدمج عملهم يف املبادرات احلالية بحيث ت�سهم
يف �إدارة امل�شروع �أثناء تنفيذه.
واتباع ًا لهذا النهج ،ف�إننا نتعامل مع الر�صد والتقييم
كن�شاط متدفق موحد يعد جزء ًا من عملية احلوار من
البداية للنهاية ،كما يت�ضح يف الأ�شكال التخطيطية
لعملية احل��وار املو�ضحة يف ال�شكل  2.1.1وال�شكل
 .2.3.2وفيما يلي تعريف مفيد لهذا الغر�ض:

الر�صد والتقييم عبارة عن عملية متكاملة من اجلمع
املتوا�صل للمعلومات وتقييمها لإ�صدار �أحكام حول التقدم
املحرز يف حتقيق �أهداف وغايات معينة ،وحتديد النتائج
غري املق�صودة �سواء الإيجابية �أو ال�سلبية ،وتوجيه نظرة
169
فاح�صة لأ�سباب حدوث النجاح �أو الف�شل.

اجلوانب اخلم�سة للممار�سة اجليدة
للر�صد والتقييم
حتديد ما �سيتم تقييمه بو�ضوح
كما ناق�شنا يف الف�صل  ،2.3هناك م�ستويات عديدة
ينبغي �أخذها يف االعتبار عند حتديد �أهداف عملية
احل����وار .وم��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان ،يف عملية الر�صد
والتقييم� ،أن يتم متييز هذه الأهداف والف�صل بينها
170
من �أجل احل�صول على عملية تقييم عادلة ومفيدة.
• املخرجات هي النتائج املبا�شرة للأن�شطة التي تعد
جزء ًا من عملية احلوار .وهي ت�شتمل على �أهداف
العملية املبدئية واملتو�سطة املو�ضحة يف الف�صل
 ،2.3والأن�شطة التي يحددها ت�صميم العملية،
مثل عدد من فعاليات احل��وار التي ي�شرتك فيها
عدد معني من امل�شاركني ،و�أن�شطة املتابعة التي يتم
فيها �إجراء مقابالت مع بع�ض ه�ؤالء امل�شاركني.
ويتيح ر�صد وتقييم �أداء فريق �إدارة امل�شروع فيما
يتعلق بتحقيق �أهداف املخرجات �أدنى م�ستوى من
امل�ساءلة.
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• .املح�صالت هي التغيريات التي تنتجها الأن�شطة �أو ت�سهم فيها على املدى الق�صري ،مثل الو�صول التفاق
من خالل احل��وار� ،أو اكت�ساب امل�شاركني يف احل��وار لوجهات نظر ومهارات جديدة .وهي قد تكون
حم�صالت مق�صودة ،ت�صاغ ك�أهداف يف عملية التخطيط ،وحم�صالت غري مق�صودة� ،سواء كانت
�سلبية �أم �إيجابية ،مل يتوقعها فريق التخطيط .ويعد ر�صد وتقييم املح�صالت مبثابة �أهم ما تركز عليه
الأفكار والإجراءات الت�صحيحية التي تتم يف منت�صف املدة والتي يعترب فريق �إدارة امل�شروع م�س�ؤو ًال
عنها عندما تظهر مبادرة احلوار للعيان.
• .الأثر هو الت�أثري الأكرب والأطول �أمد ًا للمح�صالت ،مثل القوانني �أو ال�سيا�سات اجلديدة التي تن� أش�
كنتيجة التفاق �أو قيادة امل�شاركني يف احلوار .وي�شكل تقييم الأثر حتدي ًا لأن الآثار عادة ما ال تظهر
171
للعيان �إال بعد مرور �سنوات ،ولأن من ال�صعب �إقامة عالقة �سببية وا�ضحة بني املح�صالت والآثار.
ومن ثم ،مع �أن هذه املهمة يف حد ذاتها �ضرورية للغاية� ،إال �أنها خارج نطاق الر�صد والتقييم� .إذ ينبغي
�أن يتوالها الباحثون الذين يتمتعون مبيزة الإدراك املت�أخر ويتمتعون باملوارد الكافية للقيام بعملية
172
فح�ص على نطاق وا�سع للبيانات املعنية بكيفية �إ�سهام حم�صالت عملية احلوار يف التغيري.

ت�ضمني الر�صد والتقييم يف عملية احلوار
ت�ضع اجلهات الداعية للجل�سة وامل�شاركون يف ت�صميمها ومديرو امل�شروع �أ�سا�س الر�صد والتقييم الف ّعال يف مرحلة
ت�صميم عملية احلوار .ويتطلب هذا تخطيط ًا ،كما يتطلب توفري املوارد التي ت�سمح لفريق �إدارة امل�شروع بالقيام
با�ستعرا�ض دوري وت�أمل وتفكري (انظر "العنا�صر الأ�سا�سية لعملية الر�صد والتقييم" �أدناه) .كما يتطلب �أق�صى
درج��ات الو�ضوح يف التعبري عن الغر�ض العام من املبادرة ،و�إ�سرتاتيجية حتقيقها ،والأه��داف طويلة الأمد
وق�صرية الأمد التي تنبع من الإ�سرتاتيجية.
وتعمل ورقة عمل ت�صميم العملية املقدمة يف الف�صل  2.3على توفري مبادئ
توجيهية لهذه املهام ال�ضرورية ،ولإدراك الفكرة من وراء الت�صميم النظرية
انظر الإطار  ،2.3.1ورقة عمل
التوجيهية للتغيري .وتوفر هذه اخلطوات الدعامة الأ�سا�سية "للتعلم مزدوج
ت�صميم العملية ،ومناق�شة نظرية
التغيري يف الق�سم الذي يتناول و�ضع
احللقة"—الت�أمل والتفكري العميق الذي ي�شكك يف االفرتا�ضات الأ�سا�سية.
الإ�سرتاتيجيات.
ويعد هذا مفهوم ًا مفيد ًا �آخر من علم الأفعال .ويبني ال�شكل � 2.5.1أن
"التعلم �أحادي احللقة" ي�سلم باالفرتا�ضات املبدئية ب�ش�أن الق�ضايا وال�سياق والأهداف .فهو يقيم الإ�سرتاتيجيات
امل�ستخدمة ،و�إىل �أي مدى مل يتم حتقيق املح�صالت امل�ستهدفة ،ويركز على كيفية حت�سني الإ�سرتاتيجيات—�أي
يقوم بال�شيء نف�سه ولكن فقط ب�أ�سلوب �أف�ضل .وعلى العك�س من ذلك ،ينطوي التعلم مزدوج احللقة على �إعادة
بحث الفكرة الأ�سا�سية التي تكمن وراء حتديد امل�شكلة والإ�سرتاتيجية والنتائج املرجوة .فهو يهدف �إىل التفكري
ب�شكل خمتلف ،بد ًال من جمرد القيام بال�شيء نف�سه بطريقة خمتلفة.
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ال�شكل  2.5.1التعلم مزدوج احللقة
النتائج

الإ�سرتاتيجية
والإجراءات

االفرتا�ضات

ممار�سة العمل على نحو خمتلف
التعلم مفرد احللقة
"القيام بال�شيء نف�سه ،ولكن فقط
ب�أ�سلوب �أف�ضل"
التفكري على نحو خمتلف
التعلم مزدوج احللقة
فح�ص االفرتا�ضات التي ترثي الإ�سرتاتيجية وخطة العمل باملعلومات

�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة
يعترب جعل تقييم عملية احلوار ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة
ممار�سة جيدة من ممار�سات الر�صد والتقييم يف العديد
من املجاالت .ويف حالة عمليات احل��وار ،ف��إن هذا النهج
يتوافق مع املبادئ التوجيهية مثل �شمول كافة القطاعات
وامللكية امل�شرتكة ،كما مينح امل�شاركني وجميع �أ�صحاب
امل�صلحة ح�س ًا مالئم ًا بامل�ساءلة .وي�ستطيع التقييم القائم
على امل�شاركة ال��ذي تنطوي عليه عملية احل��وار م�ساندة
الديناميكيات البناءة التي يفرزها احل��وار ،كما ي�ستطيع
تعزيز اهتمام �أ�صحاب امل�صلحة با�ستمرار العملية وحتم�سهم
لها .وتوفر املنطقة املظللة ها هنا الروابط للم�صادر املعنية
ب ُن ُهج الر�صد والتقييم القائمة على امل�شاركة.
كما يعد الر�صد والتقييم القائم على امل�شاركة ج��زء ًا من
بناء القدرات من �أجل عمليات احل��وار امل�ستقبلية ،بحيث
ي�صبح اال�ستعداد واملهارات الالزمة للتفكري التقييمي جزء ًا
من ر�أ�س املال االجتماعي الذي ي�ستطيع م�ساندة نهج حل
امل�شكالت القائم على احلوار .ويكت�سب �أ�صحاب امل�صلحة
امل�شاركني بفعالية يف عملية التقييم ق��درة �إ�ضافية على
تف�سري ال�شواهد وا�ستخال�ص النتائج و�إ��ص��دار الأحكام.
وهذه �أي�ض ًا قدرات ت�سهم ب�شكل عام يف الدميقراطية؛ �إذ �إن
"املواطنة امل�ستنرية" ال ينبغي فقط �أن متلك املعلومات و�إمنا
ينبغي �أن تعرف كيفية ا�ستخدامها—كيف تُقيم ال�شواهد
وت�ضع يف اعتبارها التناق�ضات والت�ضاربات وتعرب عن القيم
وتبحث االفرتا�ضات173 .ويف هذا ال�سياق يالحظ وودهيل

للمزيد من االطالع
ب�ش�أن عمليات الر�صد والتقييم القائمة على امل�شاركة،
انظر
جانيت دونيلي ،حمرر ،من وا�ضعو الأ�سئلة؟ دليل
التقييم القائم على امل�شاركة (نيويورك :برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي؛  .)1997متاح على

<http://www.undp.org/eo/
>documents/who.htm

العديد من امل�صادر التي ُط ِّورَت من خالل احتاد
االت�صاالت من �أجل التغيري االجتماعي ،والتي ت�شتمل
على ويل بارك�س ،من يقي�س التغيري؟ مقدمة للر�صد
والتقييم القائم على امل�شاركة
و
�ألي�ش بايرن و�آخرون ،قيا�س التغيري :دليل �إر�شادي �إىل
الر�صد والتقييم القائم على امل�شاركة لالت�صاالت من
�أجل التغيري االجتماعي (�ساوث �أوراجن ،نيو جري�سي:
احتاد االت�صاالت من �أجل التغيري االجتماعي-2005 ،
 .)2006متاح على

<http://www.
municationforsocialchange.org>.

يقدم �إطار الر�صد والتقييم املبتكر الذي يطلق عليه
التغيري الأكرث �أهمية بدي ًال ال�ستخدام م�ؤ�شرات التغيري
�سابقة التحديد .وهو نهج قائم على امل�شاركة ي�شتمل
على جمع "الق�ص�ص ذات املغزى" املتعلقة بالتغيري كما
عا�شها �أ�صحاب امل�صلحة وحتليلها ب�أ�سلوب منهجي.
وثمة دليل لهذا النهج متاح على

<http://www.mande.co.uk/docs/
MSCguide.pdf>.

للح�صول على روابط ملزيد من املواقع املتخ�ص�صة يف
عمليات ومو�ضوعات الر�صد والتقييم ،انظر

<http://www.mande.co.uk/
specialists.htm>.
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�أن ت�ضمني هدف التمكني ميثل "تو�سيع نطاق امل�ساءلة بحيث ت�شمل 'امل�ساءلة املتجهة للم�ستويات الأدنى' والتي
174
ت�ستهدف امل�ستفيدين".

يحدد �أحد امل�صادر التي تتناول الر�صد والتقييم القائم على امل�شاركة ،قيا�س التغيري :دليل �إر�شادي �إىل ر�صد
وتقييم االت�صاالت القائمة على امل�شاركة من �أجل التغيري االجتماعي ،قائمة باملبادئ الأ�سا�سية.
• .ينبع النهج من االعتقاد ب�أن كون مبادرة التنمية [�أو احلوار] ناجحة �أم ال يجب �أن يتم حتديده من
قبل ه�ؤالء الذين يفرت�ض �أن ي�ستفيدوا ،وب�شروطهم اخلا�صة.
• .يتم خلق م�ساحة لكي يعرب امل�ستفيدون املق�صودون من خاللها ،ويحددوا ب�أنف�سهم ما �إذا كانوا قد
ا�ستفادوا ،وكيف ا�ستفادوا ،وما ميكن حت�سينه.
• .هناك نطاق وا�سع من الأ�شخا�ص امل�شاركني بفعالية ك�أطراف فاعلة يف العملية القائمة على
امل�شاركة ،بداية من مرحلة الت�صميم وما بعدها.
• .يتم تنفيذ العملية ،وتعتري ذات قيمة من الناحية العملية بالن�سبة للم�شاركني فيها.
• .يتم احرتام اخلربات واملعارف املحلية (املكت�سبة من جتارب احلياة) والت�أكيد عليها؛ كما يتم
�إدراك �أوجه عدم الإن�صاف يف توزيع ال�سلطة والتعبري عن الر�أي والت�صدي لها.
• .يتم تق�سيم الت�سل�سالت الهرمية التقليدية ،التي تت�ضمن تلك القائمة بني الأ�شخا�ص (�أ�صحاب
امل�صلحة على تباين م�آربهم) و�أن��واع املعرفة (املعرفة املتخ�ص�صة التي تنم عن خربة يف مقابل
املعرفة الأ�صلية �أو معرفة عامة اجلمهور).
• .تعترب تنمية القدرات (الت�أمل والتفكري والتحليل والتعلم وحل امل�شكالت) جوهرية للعملية ،حيث يتم
�إثراء املهارات واخل�صائ�ص ذات الأهمية الأكرب.
واع بتعزيز التعلم املتبادل ،خارج حدود امل�شروع.
• .ثمة اهتمام ٍ
• .يتم تعميق التفاهم واالحرتام املتبادل من خالل عملية التعلم القائمة على التعاون.
• .تعترب العملية تعليمية ومتكينية.
• .ب�شكل عام ،يقوم الأ�شخا�ص واملجتمعات املحلية املت�أثرة بالتقييم ،بينما يعمد الأ�شخا�ص اخلارجيون
�إىل التي�سري.
• .تعترب توجهات االنفتاح للتغيري حا�سمة الأهمية.
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وي�ستفاد من هذه القائمة ،من حيث املبد�أ� ،أن هناك �أ�سباب ًا كثرية ال�ستخدام النهج القائم على امل�شاركة ،كما
تو�ضح مزايا القيام بذلك .ويف الوقت نف�سه ،ف�إنه ينبغي �أن يدرك املمار�سون �أن ثمة حتديات �أي�ض ًا .وتتطلب
التقييمات القائمة على امل�شاركة وقت ًا �أطول من تلك التي جترى بالكامل من قبل املقيمني اخلارجيني و�/أو فريق
�إدارة امل�شروع ،والبد �أن يتم ت�صميمها ب�شكل خمتلف �إىل حد كبري .وهو نهج لن يتنا�سب مع �أ�سلوب ت�صميم
و�إدارة امل�شروع من الأعلى للأ�سفل ،نظر ًا لأن "امل�شاركة املثمرة" ت�ستلزم التخلي عن قدر غري �ضئيل من ال�سلطة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد ميثل الر�صد والتقييم القائم على امل�شاركة حتدي ًا للمقيمني؛ �إذ يجب �أن ي�صبحوا مبثابة
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ي�سرين �أكرث من كونهم مراقبني منف�صلني .وقد كتب جيم وودهيل ،مدير مركز واجينينجني الدويل" :غالب ًا
ُم ِّ
ما ي�ؤدي عدم القدرة على ا�ستخدام �أدوات و�أ�ساليب امل�شاركة ب�شكل منا�سب وف ّعال �إىل �سوء التنفيذ ،ومن ثم
�إىل حتقيق حم�صالت �سيئة من العمليات التي يفرت�ض �أن تكون قائمة على امل�شاركة" .و�أردف قائ ًال" :بالإ�ضافة
�إىل �أن جتنب �إثارة ق�ضايا ال�سلطة �سواء عن عمد �أو عن جهل قد �أدى �إىل توجيه نقد كثري للعمليات القائمة على
امل�شاركة" .وال تثنينا هذه التحديات بال�ضرورة عن تبني نهج قائم على امل�شاركة ،ولكنها جتعل من الأهمية مبكان
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�أن ندمج الر�صد والتقييم ب�شكل كامل يف ت�صميم العملية وتنفيذها ،ومبا�شرتها مع الرتكيز على التعلم.

و�ضع م�ؤ�شرات كمية ونوعية
يف جمال الر�صد والتقييم ،تعترب امل�ؤ�شرات مبثابة بيانات (نوعية وكمية) توفر معلومات حول التغيري _ ما �إذا كان
قد حدث بالفعل ،و�إذا كان قد حدث ،ف�إىل �أي مدى؟ ويرى ت�شري�ش �أند روجرز �أنه" :حيثما يكون التغيري املرجو ملمو�س ًا
وحقيقي ًا وقاب ًال للقيا�س ،ف�إننا ال نحتاج مل�ؤ�شرات"� .أما �إذا كان التغيري امل�أمول نظري ًا وغري قابل للتطبيق على نحو كبري،
ف�إن امل�ؤ�شرات ت�ساعد على تقريب التغيري" 177.وعلى �سبيل املثال� ،إذا كان التغيري امل�ستهدف من احلوار هو الو�صول
�إىل اتفاق حتى يتم �إجراء االنتخابات ،ف�إننا ال نحتاج مل�ؤ�شرات لتحديد ما �إذا كان قد مت الو�صول التفاق وما �إذا كانت
االنتخابات قد �أجريت بالفعل .ولكن �إذا كان الهدف هو زيادة ثقة ال�شعب و�إ�شراكه يف العمليات الدميقراطية ،ف�إن عدد
الأ�شخا�ص الذين يدلون ب�أ�صواتهم رمبا يكون م�ؤ�شر ًا �ضروري ًا ومفيد ًا فيما �إذا كانت النتيجة املرجوة قد مت حتقيقها �أم ال.
وتوفر الكثري من امل�صادر امل�شار �إليها يف هذا الف�صل �إر�شادات حول كيفية و�ضع امل�ؤ�شرات 178.وعند القيام بذلك ،من
املهم �أن ن�ستخدم مزيج ًا من البيانات النوعية والكمية .فاحت�ساب عدد الأ�شخا�ص الذين يدلون ب�أ�صواتهم يف املثال
ال�سابق �سهل ن�سبي ًا ،لأن البيانات مادية و�سهلة احل�ساب_ويعد هذا م�ؤ�شرا كمي ًا .ولكن بيانات الت�صويت وحدها ،لن
تكت�شف التغريات الأ�سا�سية التي طر�أت على توجهات الأ�شخا�ص ودفعتهم �إىل التوجه لالنتخاب ،كما �أنها لن تخربنا
ب�أي �شيء عن نيتهم يف الت�صويت .ون�ستنتج من ذلك �أن املعلومات النوعية املتعلقة ب�آراء الأ�شخا�ص وتوجهاتهم �أكرث
�صعوبة وا�ستهالك ًا للوقت .ولكنها متثل نوعية املعلومات املطلوبة �إذا كنا نود �إ�ضفاء املزيد من الو�ضوح والعمق على
�إدراكنا للتغيري و�أ�سباب حدوثه.
وي�شري وودهيل �إىل �أن الر�صد والتقييم قد �أكدا يف الأ�سا�س على امل�ؤ�شرات الكمية ،التي قد تبدو �أكرث "موثوقية ومو�ضوعية"
على حد تعبريه .ومع ذلك ف�إن هذا املجال ،يف �سبيل تقدمه نحو التوجه التعليمي ،يتزايد ا�ستخدامه للبيانات النوعية
كو�سيلة لإعطاء �صورة �أكرث �صدق ًا للواقع املعقد الذي يواجه اجلهود املبذولة يف �سبيل التغيري املجتمعي ،ومن ثم ف�إنه
يوفر املعلومات التي يحتاجها فريق �إدارة امل�شروع من �أجل تقييم التقدم الذي يحرزه و�إجراء �أي تعديالت �ضرورية.
كما يالحظ ووده�ي��ل �أي�ض ًا �أن الو�سيلة امل�ستخدمة يف جمع
امل�ؤ�شرات الكمية مقابل امل�ؤ�شرات النوعية
البيانات النوعية ،مثل اال�ستق�صاءات �أو املقابالت ،جتعل من
"كما يعرف �أي ممار�س خم�ضرم� ،إذا طلبت
املمكن اكت�شاف التغيريات غري املتوقعة التي ال تك�شف املقايي�س
�إحدى اجلهات املانحة تقرير ًا مليئ ًا بالأرقام،
الكمية النقاب عنها_وهي ميزة �أخرى للتعلم .و�أخري ًا ،ف�إن
ف�سوف يح�صلون على الأرقام .ولكن ،ما �إذا
التمييز بني نوعي امل�ؤ�شرات قد يكون �أقل مردود ًا مما يفرت�ض
كانت هذه الأرقام متت للواقع ب�صلة ،م�س�ألة
ً
خمتلفة متاما".
عاد ًة ،نظر ًا لأن البيانات النوعية يف الغالب ميكن التعبري عنها
للح�صول على م�صادر هذه املواد ،انظر "احلكمة
مب�صطلحات كمية_على �سبيل املثال ،ن�سبة الناخبني الذين
من قلب امليدان  -امل�صادر"
179
�أعطوا تف�سريات مت�شابهة لقرار التوجه للت�صويت.
(�صفحة .)238
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املوازنة بني التوجه نحو التعلم والتوجه نحو املح�صالت
رمبا يبدو �أحيان ًا �أن النهج الذي ي�ؤكد على التعلم والتكيف ال يتوافق مع �إطار الر�صد والتقييم ال�صارم الذي
ي�شتمل على حتديد الغايات يف الت�صميم املبدئي للعملية .ولكن وفق ًا لطرح كويرناد فان برابانت ،يجب �أن يوازن
فريق �إدارة امل�شروع بني املرونة واال�ستعداد ملا قد ين�ش�أ ،وامل�س�ؤولية جتاه �أ�صحاب امل�صلحة يف احلوار �سواء
امل�شاركني فيه �أو م�ؤيديه _ لتحقيق النتائج املن�شودة.
وجدير بالذكر �أن و�ضع �أهداف ملا ميكن اعتباره عملية تفاعلية �أمر ينطوي على �صعوبة �شديدة بالفعل.
وتزداد �صعوبته �أكرث ،عندما ال نرغب كبادئني للعملية �أو مديرين لها يف االلتزام ب�أجندة �أو بجدول زمني،
و(لكننا نرغب يف �أن) نتيح لأ�صحاب امل�صلحة من املجتمع املعني جما ًال �أو�سع و"حق القيام" بهذا .فنحن
نعرف �أننا نود �إحداث "تغيري" و"حتول" ،ولكننا ال ن�ستطيع ورمبا �أي�ض ًا ال نرغب يف حتديد طبيعة التغيريات
املن�شودة ب�شكل م�سبق .كما �أننا ال ن�ستطيع �أن ن�ضمن حدوثها .وعليه ف�إن من املغري �أن نقول �إن "الرحلة
نف�سها �أهم من الو�صول للوجهة املق�صودة ".وثمة قدر كبري من ال�صحة يف هذا القول .ولكن يف الوقت
نف�سه ،ف�إننا ال نريد توريط الأ�شخا�ص يف رحلة �إىل منطقة جمهولة مل تط�أها قدم ،حيث ينتهي بنا احلال
180
باجلري يف دوائر ال نهاية لها.

العنا�صر الأ�سا�سية لعملية الر�صد والتقييم
كما تقدم ذكره �سابقا ،يعترب دمج عمليات الر�صد والتقييم يف الت�صميم الكلي للعملية من اجلوانب الأ�سا�سية
للممار�سة اجليدة للر�صد والتقييم .ويبني العر�ض العام التايل ما ت�شتمل عليه عمليات الر�صد والتقييم هذه.
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وميكن �أن تكون هذه العنا�صر مفيدة ،بغ�ض النظر عن النهج �أو الأدوات املحددة امل�ستخدمة.
• .املمار�سة الت�أملية .املمار�سة الت�أملية هي التفكري النقدي امل�ستند �إىل اخلربة واملوجهه نحو املمار�سة.
وكل ما حتتاج �إليه هو �أن يكون توجهك بحثي ًا وحتليلي ًا وت�أملي ًا .والكثري منا يقوم بذلك �أثناء ت�أدية وظيفتهم:
فنحن ن�سجل ملحوظة ذهنية �أو مادية بالأمور التي جنحنا فيها وتلك التي مل ننجح فيها ب�شكل كبري و�أ�سباب
ذلك ،وكيفية ال�سعي وراء �شيء معني ،والأ�شياء التي يجب تو�ضيحها ،والعقبات التي يجب جتنبها ،وكيفية
�إدارة عالقة معينة وح�سا�سيات �أو تخوفات معينة .ويف معظم الأوق��ات ،ف�إننا نقوم بذلك على نحو غري
ر�سمي ،وحدنا (على �سبيل املثال نفكر فيما حدث خالل اليوم يف طريق عودتنا للمنزل يف امل�ساء) �أو
مع زمالئنا (مثل �أن نتجاذب �أطراف احلديث يف ردهة املكتب �أو يف ال�سيارة يف طريق عودتنا من زيارة
ميدانية) .وت�ؤثر هذه الت�أمالت غري الر�سمية على خطوتنا التالية �إذا ما تذكرناها يف اليوم التايل .ولكن
ما �سيزيد من تعزيز فر�ص �إدارة العملية ب�أ�سلوب جيد �إجما ًال ،هو خلق روح الفريق بحيث ( )1يتم ت�شجيع
التفكري النقدي ولكن البناء ومتكينه؛ و( )2ال يكون الأ�شخا�ص مرهقني طوال الوقت مبهام عاجلة ،مما ال
يتيح لهم �أي وقت �أو طاقة للتمهل قلي ًال والتفكري فيما يحدث ب�شكل �أكرث مو�ضوعية وانف�صا ًال.
ولدى فريق امل�شروع الذي يقوم بوظيفته على الوجه الأكمل ،يتمتع جميع الأ�شخا�ص بالثقة بالنف�س مل�شاركة
ت�أمالتهم و�آرائهم لأنهم يعرفون �أنهم �سيجدون من ي�ستمع �إليهم و�أن النقاط املهمة �سيتم انتقا�ؤها ،بغ�ض النظر
عن امل�ستوى الذي �أتت منه يف الت�سل�سل الهرمي الر�سمي .ويف بع�ض الأحيان ال يكون هناك طاقة �أو وقت �إ�ضايف
حق ًا ل�ضمان ت�سجيل �أفكار �أع�ضاء الفريق ور�ؤاهم وتفكريهم ب�شكل منا�سب .ويف هذه احلالة ،يكون �أحد اخليارات
املتاحة هو بب�ساطة ت�سجيل هذه الر�ؤى على �شريط ،وفهر�سة الأ�شرطة وتخزينها للرجوع �إليها يف امل�ستقبل.
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• .ال�شركاء املفكرون غري املنحازين .حتى عندما تكون املمار�سات الت�أملية م�ستقرة ورا�سخة ،يظل هناك دائم ًا
حتد يواجه الأفراد يف منت�صف موقف وعملية معينة �أن يركزوا تفكريهم على "ال�صورة الكربى" ويف الوقت نف�سه
ٍ
ً
يوا�صلون التفكري "ب�شكل �إبداعي" يف كيفية ومكان توجيه العملية .وعادة ما يكون من املجدي وجود �شخ�ص �أو �أكرث
على دراية باملوقف ولكن لي�س "يف و�سطه" على �أ�سا�س يومي ،و�أن نتعلم احرتام �أ�سئلة ه�ؤالء الأ�شخا�ص وتفكريهم
وم�شورتهم .وي�ستطيع ه�ؤالء الأ�شخا�ص اال�ضطالع "بتناقل الر�ؤى وتقييمها" مع الفريق �أو قائد الفريق .وميكن �أن
ي�أتوا من داخل جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة املمثلني يف احلوار �أو من الأ�شخا�ص اخلارجيني ولعل من امل�ستح�سن
كل جمموعة .وال يفيد وجود �آلية جيدة لتناقل الر�ؤى وتقييمها يف طرح العديد من
اال�ستعانة بواحد على الأقل من ٍ
الأ�سئلة الوجيهة فح�سب بل ي�ساعدنا �أي�ض ًا يف التعرف على اجلوانب املتعددة لأي موقف .ونحن يف حاجة ل�شخ�ص
ي�ستطيع �أي�ض ًا اقرتاح احللول ،وعر�ض البدائل وتوفري الإر�شادات العملية ب�ش�أن كيفية امل�ضي قدم ًا يف �أي موقف
يكتنفه ال�شك والغمو�ض.
• .عمليات املراجعة الدورية .متثل ممار�سة الفريق الت�أملية والتفاعل مع الأ�شخا�ص الذين ي�ضطلعون
بتناقل الر�ؤى وتقييمها نوع ًا من "الر�صد" امل�ستمر وغري الر�سمي الذي ي�ؤثر على �إدارتنا للعملية .غري �أن هذا
النوع من الر�صد ت�شوبه نقاط �ضعف :فهو ال ميتاز بالتنظيم �أو ال�شمولية �أو العمق الكايف ،كما �أنه عاد ًة غري
مو ّثق �أو معلن ب�شكل �صريح .ومن ثم ،تدعو الإدارة الر�شيدة للعملية �إىل �إجراء عمليات ا�ستعرا�ض دورية.
وال يجب �أن جترى عمليات املراجعة الدورية ب�شكل متكرر على �أ�سا�س �أ�سبوعي مث ًال ،وال نادر ًا على �أ�سا�س �سنوي
كذلك .و�سوف يعتمد وقت وكيفية تنظيمها على مدى ديناميكية ال�سياق والعملية ،وعلى اللحظات "الطبيعية"
للتوقف والت�أمل يف املا�ضي ويف امل�ستقبل .ويعترب فريق امل�شروع مبثابة العامل املحوري يف عملية اال�ستعرا�ض
واملراجعة الدورية .ومع ذلك ،نكرر �أن وجود �أ�شخا�ص من داخل وخارج العملية يف الوقت نف�سه ،وحتى من البلد،
ميكن �أن يكون مفيد ًا �إىل �أق�صى درجة .وميكن �أن يلعب هذا الدور الأ�شخا�ص الذين ي�ضطلعون "بتناقل الر�ؤى
وتقييمها" و�/أو �شخ�ص �أو �أكرث من املقرات الرئي�سية واملعتربة مبثابة حمطات مرجعية مل�شروع ذلك احلوار.
وبالن�سبة جلل�سات ا�ستعرا�ض معينة ،ف�إنه ميكن �إر�سال دعوات �إ�ضافية لبع�ض امل�شاركني يف اال�ستعرا�ض الذين
يعتربون م�ساندين فعالني لعملية احلوار ،و�/أو ممثلني م�ؤيدين ملنظمات امل�ساعدات الدولية.
ولكي يتم �إجراء عمليات املراجعة الدورية ب�شكل جيد ،ف�إنها تتطلب م�س�ؤوليات وموارد .وهي لن حتدث �أو بالأحرى
و�سجلت يف خطة العمل ،وخ�ص�صت موارد لها
لن حتقق �أهدافها الكاملة_�إال �إذا التزم مديرو امل�شروع بهاُ ،
من املوازنة وعني �أع�ضاء من فريق العمل وحتملوا م�س�ؤوليات �إعدادها من اجلوانب اللوج�ستية واجلوهرية .وما
ي�ساوي ذلك يف الأهمية هو توثيقها ،وهي وظيفة وم�س�ؤولية �أخرى م�ستقلة يجب توزيعها على �أ�شخا�ص معينني.

خطوات الر�صد واملراقبة الأ�سا�سية
• .و�ضع �أ�سلوب لتتبع القرارات البالغة الأهمية .يواجه مديرو عملية احلوار عن�صر ًا جوهري ًا من "�إدارة
املع�ضالت" .وقد ي�صبح هذا يف بع�ض الأحيان �شديد اخلطورة ،ويف�ضي �إىل "حلظات حرجة يف اتخاذ القرار".
و�سوف ت�ؤثر القرارات التي يتم اتخاذها على اخلطوات التالية ومن املمكن �أن ت�ؤثر على امل�سار ككل وعلى
�إجنازات عملية احلوار .وتوفر عملية توثيق هذه اللحظات احلرجة والقرارات التي مت اتخاذها والطروحات
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التي �أدت التخاذ القرارات عن علم مرجع ًا قيم ًا لعمليات اال�ستعرا�ض واملراجعة الدورية ولأي تقييم الحق.
• .جمع ق�ص�ص الآثار والت�أثريات .توفر جل�سات الفريق الت�أملية املرحلية ،ال�سيما عمليات اال�ستعرا�ض واملراجعة
الدورية ،فر�ص ًا جلمع ق�ص�ص حول املح�صالت _ املق�صودة وغري املق�صودة ،الإيجابية وال�سلبية _ و�أمثلة على
الت�أثري الوا�ضح لعملية احلوار .ومبرور الوقت ،يظهر املزيد واملزيد من الق�ص�ص .بع�ضها �سريد للفريق كمرئيات
ومالحظات تقييمية وا�ضحة " .ويتم جتميع هذه الق�ص�ص يف جل�سات الت�أمل والتفكري التي يجتمع فيها الفريق ،ومن
ثم يتم التفكري فيما تدل عليه تلك الق�ص�ص حول احلوار ،واختيار بع�ضها لال�ستعالم عنه ب�شكل �أعمق وتوثيقه.
• .املراجعة والر�صد مقابل امل�ؤ�شرات� .إذا كنت قد و�ضعت لنف�سك م�ؤ�شرات ،وميزت بني عملية امل�شروع
(وهي �إط��ار العمل الذي تدير من خالله م��واردك يف فرتة زمنية متفق عليها) وم�ؤ�شرات عملية احلوار
(املتمثلة يف التفاعل االجتماعي الديناميكي الذي حتفزه وحتاول تي�سريه يف اجتاه بنـّاء) ،ف�إن املراجعة
الدورية هو الفر�صة املثلى التي ميكنك �أن تر�صد تر�صد من خاللها التطورات بنا ًء على امل�ؤ�شرات ،و�أن
تتفح�ص من خاللها �أي�ض ًا جودة امل�ؤ�شرات.
.

ولكن يجب �أن يكون من الوا�ضح �أن املراجعة الدورية ال تركز يف ت�شكيلها على امل�ؤ�شرات ،و�إمنا تعترب ممار�سة
تدريجية للت�أمل والتفكري واال�ستعالم النقدي .وهذا �أمر مدرو�س :ففي الغالب ،يتبدى لنا �أن امل�ؤ�شرات التي مت
اختيارها مبدئي ًا لي�ست هي الأن�سب� ،أو قد يت�ضح �أنها بب�ساطة �شديدة التعقيد بحيث ي�صعب ر�صدها عملي ًا.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إننا يف العادة ال ن�ضع م�ؤ�شرات للآثار غري املق�صودة .وقد تكون هذه مهمة و�إيجابية،
ولكننا قد نف�شل يف مالحظتها �إذا كنا موجهني بوا�سطة م�ؤ�شراتنا �سابقة التحديد .وخال�صة القول ،ف�إنه يتعني
�أن ي�شتمل الأ�ستعرا�ض واملراجعة على امل�ؤ�شرات ،ال �أن ت�شكل امل�ؤ�شرات املراجعة .وبعد القيام ببع�ض عمليات
املراجعة ،ف�إنه غالب ًا ما ي�صبح لديك بع�ض امل�ؤ�شرات التي تثق فيها ،والتي ميكن ر�صدها من الناحية العملية.

• .تخطيط عملية املراجعة التالية .تعد عمليات املراجعة �أو الإ�ستعرا�ض الدورية يف البداية وقبل
�أي �شيء �أداة من �أدوات الإدارة .حيث تكون متعمقة وبالغة الأهمية ،ولكنها جترى �أثناء العملية/امل�شروع
وت�ساعد على حتديد امل�سار الذي ينبغي ال�سري فيه الحق ًا .وعندما جترى بروح بناءة بوا�سطة فريق معتاد
على التوجه واملناخ الت�أملي ،ف�إنها توفر �أي�ض ًا فر�صة تعلم مهمة .وهي تكفل التوثيق االرجتاعي للعملية
ولكنها �أي�ض ًا متثل اللحظة التي تتم فيها �صياغة �أو �إعادة النظر يف �أهداف احلوار املتو�سطة والعامة .كما
�أنها تتيح فر�صة لتحديد كيفية تعزيز جودة امل�شاركة والعالقة بني امل�شاركني ،كما توفر مادة للحوار ،وكيفية
حماية �أو تعزيز احليز ال�سيا�سي للحوار �سعي ًا وراء حتقيق الأهداف التحولية.

�أدوات الر�صد والتقييم
كما هو مقرتح يف امل�صادر امل�شار �إليها يف هذا الف�صل ،ي�ستطيع ممار�سو احلوار
انظر التقييم امل�ستمر،
ا�ستعارة الكثري م��ن �أدوات و�أط��ر الر�صد والتقييم ،وتعديلها مب��ا يتوافق مع
الف�صل .2.4
احتياجاتهم وظروفهم اخلا�صة ،بحيث ت�ساعدهم على تطوير حمتوى املمار�سات
الت�أملية املذكورة �أعاله .ويف الف�صل  ،2.4قدمنا ثالث �أدوات ر�صد وتقييم (فعاليات التلخي�ص واملقابالت وحتديث ال�سياق)
والتي تعترب �أي�ض ًا جزء ًا �أ�سا�سي ًا ال يتجز�أ من عملية التنفيذ .وفيما يلي �أداتان �إ�ضافيتان من �أدوات الر�صد والتقييم.
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و�ضع هيكلية املراجعة الدورية
قم بر�سم خط زمني للفرتة قيد اال�ستعرا�ض واملراجعة ،ثم حدد على ذلك اخلط الفرتات والفعاليات الأ�سا�سية
للأبعاد الثالثة البالغة الأهميةوهي :ال�سياق ،عملية احلوار و�أعمال فريق امل�شروع .ويو�ضح ال�شكل  2.5.2كيف
ميكن �أن يبدو مثل هذا اخلط الزمني .وا�ستخدم ذلك لإر�شادك يف عملية املراجعة ب�ش�أن الأبعاد الثالثة الأ�سا�سية.
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ال�شكل  2.5.2منوذج �إطار زمني للعملية
مقهى املواطنني
حول الرعاية ال�صحية

م�سودة تقرير

احلكومة تدعو �إىل
احلوار

االجتماع الثالث
لأ�صحاب امل�صلحة

كانون الثاين/يناير
� 3آذار/مار�س
2002

�آب�/أغ�سط�س
 16ت�شرين الثاين/نوفمرب
 31كانون الأول/دي�سمرب
 2ت�شرين الثاين/نوفمرب

2003

كانون الأول/دي�سمرب

اجتماع اجلهات املانحة

 15ني�سان�/أبريل

متوز/يوليو

االجتماع الثاين
لأ�صحاب امل�صلحة

مقهى املواطنني الثاين

�إنهاء الإ�ضراب
(ت�سوية تفاو�ضية)

�أزمة الرعاية ال�صحية
�إ�ضراب الأطباء

االجتماع الأول
لأ�صحاب امل�صلحة

بيان �صحفي حول
الف�ساد
وزارة ال�صحة

� 15شباط/فرباير

� 3أيلول�/سبتمرب

� 13آب�/أغ�سط�س

�آب�/أغ�سط�س
2001

االنتخاب

اجتماع اجلهات املانحة

 .1الرتكيز على التطورات ال�سياقية ال�ستعرا�ض ما يلي:
• .االفرتا�ضات ب�ش�أن كيفية تطور ال�سياق الذي وجه ت�صميم العملية.
• .حتليل اجلهات الفاعلة الأ�سا�سية :هل هناك جهات فاعلة جديدة �أو موا�صفات خمتلفة للجهات الفاعلة
�أو "�آليات متغرية للجهات الفاعلة"؟
 ..2الرتكيز على عملية احلوار من �أجل بحث ما يلي:
• .طبيع ��ة وج ��ودة امل�ش ��اركة :نوع وعدد امل�ش ��اركني؛ عملية االختيار؛ ال�ش ��مولية؛ التمثيل؛ م�س ��توى االهتمام
بالعملية وامل�شاركة فيها؛ توجهات امل�شاركني؛ والتغيريات يف م�ستوى امل�شاركة وتوجهات امل�شاركني
• .م�سار االنتقال :ما امل�سار الذي اتبعناه؛ وهل خرجنا عن الطريق ال�صحيح؛ وهل نحن حالي ًا على الطريق
ال�صحيح؛ وملاذا؟
• .ما الفر�ص واملخاطر التي ظهرت وما هي عوامل الت�شتيت التي طر�أت؛ وهل كنا على دراية بها يف وقتها؛
وما االختيارات التي حددناها وملاذا؛ وهل كان هناك تكاليف للفر�ص؟
وتغيه (الت�سارع والإبطاء)؟
• .ماذا كان �إيقاع العملية وما العوامل الرئي�سية التي ت�شكل هذا الإيقاع رّ
• .مدى جودة تي�سري العملية حتى الآن.
 ..3الرتكيز على "فعاليات امل�شروع" من �أجل تقييم عنا�صر املوارد:
• .املوارد املالية — م�ستوى وتوقيت توفر النقد؛ وجودة التمويل (مرن �أم ال)
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• .املوارد اللوج�ستية — توفري و�سائط النقل يف الأوقات الالزمة� ،أماكن االجتماع� ،أجهزة االت�صاالت وما
�إىل ذلك؛ وت�أثري تعطل املرافق اللوج�ستية ،حال حدوث ذلك
• .املوارد الب�شرية—املهارات التي يتمتع بها الفريق وكيفية توزيعها؛ وت�أدية الفريق لوظائفه ب�أ�سلوب ف ّعال
ومتما�سك
• .التخطيط — ما مدى توافق عملية التنفيذ الفعلية للم�شروع (�أو عدم توافقه) مع خطط العمل الأ�صلية؛
وما �أ�سباب ذلك؟
 ..4فح�ص العالقات املتبادلة بني تطورات ال�سياق والعملية وامل�شروع:
• .هل تغري تكوين اجلهات الفاعلة وديناميكياتها لأ�سباب ال متت ب�صلة لعملية احلوار اخلا�صة بنا� ،أو رمبا
عل ��ى وج ��ه التحديد لأن عملية احلوار اخلا�ص ��ة بنا قد ب ��د�أت ت�ؤثر ،وجتذب املزيد م ��ن االهتمام وترفع من
م�ستوى التوقعات؟
• .هل نحتاج لإعادة حتديد و�ضعنا يف حيز متغري للجهات الفاعلة؟
• .كيف ينبغي �أن نتجاوب مع التطورات ال�س ��ياقية املهمة ،مثل و�ض ��ع ق�ض ��ية جديدة مثرية للجدل يف �ص ��دارة
الأجندة ال�سيا�سية؟
• .ما الت�أثري الذي يقع على امل�شروع من جراء مث ُال ،تعيني ع�ضو جديد يف الفريق يتمتع ب�صالت ومهارات
خا�صة� ،أو ت�أخر �صرف منحة؟
• �...إذا كان ��ت عملي ��ة احلوار ت�س�ي�ر على ما ي ��رام ،فهل
ب ��د�أت يف الت�أثري عل ��ى "ديناميكية اجله ��ات الفاعلة"
الأو�س ��ع نطاق� � ًا وه ��ل ق ��د يتطل ��ب ذل ��ك تعدي ��ل لبنود
امل�ش ��روع (الأن�ش ��طة املخطط ��ة ،اجل ��دول الزمن ��ي،
امليزانية ومتطلب ��ات التدفق النقدي ،وكذلك الأهداف
املتو�سطة والعامة)؟

للمزيد من االطالع
مت تطوير �أدوات ر�صد وتقييم �إ�ضافية لعمليات
احلوار امل�ستدام بوا�سطة تيدي نيمريوف ،و�أيل
كيلمان ،وجي�سيكا مان .انظر نيمريوف" ،الر�صد
والتقييم للحوار امل�ستدام" ( ،)2004املتاح على
<.>http://www.idasa.org.za

تقييم ومنهجة عمليات التعلم الأ�سا�سية
تعترب ورقة عمل الر�صد والتقييم املبينة يف ال�شكل  2.5.3م�صاحبة لورقة عمل ت�صميم العملية املقدمة يف
الف�صل  ،2.3وهي م�صممة للم�ساعدة يف تنظيم عملية تقييم �أخرية لعملية احلوار .وقد تدعم الأ�سئلة املطروحة
يف ورقة العمل هذه �أولئك الأ�شخا�ص امل�شاركني يف ت�صميم العملية وتنفيذها يف التفكري ال يف النتائج فح�سب ،بل
يف كيفية ال�شروع يف العملية �أي���ض� ًا ،والإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة فيها
واالفرتا�ضات الأ�سا�سية التي ا�ستندت �إليها .كما ي�ساعد �إجراء تقييم �أخري
بهذه الطريقة على بلورة عمليات التعلم املهمة التي ت�ستطيع تنوير و�إر�شاد
انظر �إطار  ،2.3.1ورقة عمل
ت�صميم العملية ،يف ف�صل .2.3
املمار�سات يف امل�ستقبل.
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ال�شكل  2.5.3ورقة عمل للر�صد والتقييم

ورقة عمل ب�ش�أن الر�صد والتقييم
 .1العملية
 .2الأهداف
•
•
•
•
•
•

�إىل �أي مدى مت حتقيق �أهداف هذه العملية؟
ما النتائج املبا�شرة لهذه العملية؟ و�ضـّح ذلك با�ستخدام امل�ؤ�شرات.
ما النتائج غري املتوقعة التي طر�أت لهذه العملية؟
ما الت�أثري املحتمل لهذه النتائج مبرور الوقت؟
كيف مت تعديل الأهداف �أثناء تنفيذ العملية؟ وملاذا؟
بنا ًء على اخلربات املرتاكمة التي اكت�سبتها من هذه التجربة� ،إذا �أتيحت لك فر�صة القيام بهذه العملية مرة �أخرى،
فكيف �ست�صوغ الأهداف يف املرة القادمة.

� .3أدنى املتطلبات
• كيف ت�أثرت العملية بوجود �أو غياب احلد الأدنى من املتطلبات التي تعد �ضرورية للنجاح يف ورقة عمل الت�صميم؟
يف حالة غياب بع�ض املتطلبات الالزمة ،ما هي الإجراءات التي اتخذت لتوفري تلك املتطلبات؟
• هل مت �إكت�شاف متطلبات �أخرى مل ت�ؤخذ يف االعتبار يف ورقة �إعداد الت�صميم وتعتربها الآن من احلد الأدنى للظروف
الالزمة لنجاح عملية من ذلك النوع؟
 .4القوى امل�ؤيدة واملناوئة يف البيئة املحيطة
• ما العوامل الواقعة خارج نطاق �سيطرتك املبا�شرة و�أ�سهمت يف حتقيق �أهداف العملية؟
• ما العوامل الواقعة خارج نطاق �سيطرتك املبا�شرة و�أعاقت العملية؟
• ما العوامل التي مل ي�شملها الت�صميم ،والتي �أثرت �أي�ض ًا على نتائج العملية؟
 .5الإ�سرتاتيجية
• ما �أجزاء الإ�سرتاتيجية التي بدت متفقة مع حتقيق الهدف؟
• ما الأجزاء التي كانت �أقل اتفاق ًا وكان البد من تغيريها؟
 .6اال�ستدامة
• ما الذي يجعلنا نعتقد �أن ما مت �إجنازه �سيدوم؟
• ما الذي يلزمنا الآن ل�ضمان زيادة احتمال حتقيق جناحات م�ستدامة؟
اال�ستنتاجات وعمليات التعلم الأ�سا�سية:
بناء على
امل�ستقبل،
يف
م�شابهة
ماذا �ستكون �أف�ضل ن�صيحة ميكن �أن ن�سديها ل�شخ�ص مهتم ب�إجراء عملية
ً
خرباتنا؟
قطع ًا ت�أكد من �أن تفعل ما يلي...

قطع ًا ت�أكد من �أال تفعل ما يلي...

يعتمد النجاح يف عملية كهذه ب�شكل كبري على حتقيق الظروف التالية التي متثل احلد الأدنى من الظروف واملتطلبات الالزمة:
كن حذر ًا وحري�ص ًا حيال ما يلي:
نرى الآن �أن النجاح يف هذه العملية يرتكز على:

امل�صدر :ت�صميم فيليب توما�س ل�صالح منظمة الدول الأمريكية /م�شروع بروباز .)1998( PROPAZ
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الف�صل  :2.6املع�ضالت والتحديات

يف الف�صول ال�سابقة من اجلزء الثاين ،قدمنا ما يتمتع به املمار�سون من معرفة ودراي��ة يف جمال البحث يف
عمليات احلوار ،وت�صميمها ،وتنفيذها .كما تناولنا �أي�ض ًا كيفية �إجراء عملية الر�صد والتقييم على نحو يدعم
الت�أمل والتفكري والتعلم ،وكذلك التنفيذ الأكرث فعالية ملبادرات احلوار .ونقدم هنا بع�ض املالحظات اخلتامية
حول الق�ضايا التي نرى �أنها تواجه املجال – جمال احلوار ب�شكل عام واحلوار الدميقراطي ب�شكل خا�ص.
وبع�ض الق�ضايا متثل �أنواع التحديات التي يتعني على �أي جمال �أن يواجهها يف معر�ض ن�ضوجه .وثمة �أمران نرى
�أن لهما �أهمية خا�صة يف الوقت الراهن:
• .احلاجة �إىل تطوير لغة للتوا�ص ��ل ب�ش� ��أن احلوار خارج املجال ذاته ،لغة خالية من الرطانة ،وقادرة على
�إي�صال جوهر املمار�سة لغري املتخ�ص�صني يف املجال.
• .احلاج ��ة �إىل تنمي ��ة فه ��م وا�ض ��ح للآلية التي ميكن من خالله ��ا �أن يلعب احل ��وار دور ًا متمم ًا للعمليات
وال ُن ُهج الأخرى _ مثل عمليات تق�صي احلقائق وامل�صاحلة ،وزيادة الوعي اجلماهريي والدعوة ،والتفاو�ض
والو�ساطة _ يف �إطار �إ�سرتاتيجية �أعم و�أ�شمل للتغيري املجتمعي.
وبالإ�ضافة �إىل هذه التحديات ،يواجه املجال عدد ًا من الق�ضايا التي مل يتم التو�صل فيها �إىل �إجابة �أو "حل"
حمدد .وقد �أطلقنا على تلك الق�ضايا "مع�ضالت" ،حيث �إنها متثل م�صادر توتر يتعني التعامل معها على الدوام،
دون �أن تلوح يف الأفق �أية بادرة حللها .وذلك على العك�س مما نطلق عليه و�صف "التحديات" :وهي تلك الق�ضايا
التي ينبغي للمجال ككل �أن يعاجلها يف معر�ض �سعيه �إىل حتقيق كفاءة �أكرب وت�أثري �أو�سع.

املع�ضالت
عند النظر من مفهوم املع�ضالت ،ولي�س من باب امل�شكالت التي تتطلب احلل ،ف�إن من �ش�أن ذلك �أن يعمل على
توفري �إطار للتعامل مع العديد من الق�ضايا املعقدة يف جمال ممار�سة احلوار .حيث ت�شكل �إثنني �أو �أكرث من
الدواعي املحتدمة ولكل منهما ن�صيب من احلقيقة والأهمية ،كما مييالن للتداخل مع بع�ضهما البع�ض .وثمة
و�سليتان �شائعتان لتحديد �أبعاد املع�ضالت:
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• ...كيف ميكننا تنفيذ "�أ" بينما مل ننفذ "ب"؟
• ...كيف ميكننا �أن ننفذ ك ًال من "�أ" و"ب" يف �آن واحد؟
وفيما يلي ثالث مع�ضالت راهنة تكتنف جمال احلوار.

للمزيد من االطالع
ملزيد من املناق�شة حول ت�أطري و�أدارة املوا�ضيع
كمع�ضالت� ،أنظر باري جون�سن  :الإدارة
الإ�ستقطابية :حتديد و�إدارة امل�شاكل غري القابلة
للحل� :إ�صدار مطبعة "تطوير املوارد الب�شرية"
يف �أمهري�ست ،بوالية ما�سات�شو�ست�س الأمريكية،
عام .1996

املح�صالت امللمو�سة يف مقابل املح�صالت غري امللمو�سة
)(Amhurst, MA: HRD Press, 1996
كيف ميكننا �أن نركز على حتقيق النتائج امللمو�سة التي
يتوقعها كل من م�ساندي احلوار وامل�شاركني فيه ،ويف الوقت
نف�سه تفادي �إيالء اهتمام �ضئيل للغاية بتحقيق املح�صالت غري امللمو�سة التي عادة ما تتوقف عليها قابلية
ا�ستمرار احلوار؟
وغالب ًا ما يخترب ممار�سو احلوار توتر ًا بفعل ال�ضغوط التي يتعر�ضون �إليها
انظر ال�شكل  ،1.4.1منوذج اجلبل
لتحقيق حم�صالت ملمو�سة وبني املنطق الأ�سا�سي لأي حوار يق�ضي بوجوب
اجلليدي :م�ستويات التغري ،الف�صل
.1.4
�إجراء تغيريات على م�ستويات �أعمق يف كل من العالقات ،والأمناط الذهنية،
وامل�شاعر ،والت�صورات ،من �أجل الو�صول �إىل حم�صالت م�ستدامة .وقد يثور
جدال حول ما �إذا كان التحول يف العالقات �سي�ؤدي �إىل حتقيق تغريات ملمو�سة� ،أو �أن العك�س بالعك�س ،ومع ذلك
ف�إن كليهما �ضروريان على املدى الطويل� .إن الثقة والتعاطف حديثي املن�ش�أ� ،إذا مل ي�ؤديا �إىل حتقيق نتائج ،ف�إنهما
�سي�ؤديان عو�ض ًا عن ذلك �إىل خيبة �أمل .وعلى نف�س املنوال ،ف�إن االتفاقات وخطط العمل التي ال ت�ستند �إىل تفاهم
م�شرتك وثقة والتزام ،ف�إنها تكون على الأرجح� ،سطحية و�/أو ق�صرية الأجل.
ويتطلب التعامل مع ذلك التوتر االعتقاد ب�أن الو�سائل تت�ساوى يف �أهميتها مع الغايات .وي�ستدعي ذلك ،من الناحية
العملية ،العمل بغية حتقيق حم�صالت ملمو�سة مع �ضمان احتفاظ عملية حتقيقها برمتها يف �صبغتها "احلوارية" ،على
النحو املحدد يف املبادئ التنظيمية الواردة يف الف�صل  .1.3ويجب على ممار�سي احلوار ،يف معر�ض الر�صد والتقييم،
العمل على جمع البيانات التي من �ش�أنها �أن جتعل غري املرئي مرئي ًا ،وتربط التغريات غري امللمو�سة املح�صالت امللمو�سة.
الر�ؤية ق�صرية الأمد يف مقابل جمال الر�ؤية طويلة الأمد
كيف ميكننا الت�صدي لو�ضع مت�أزم على نحو منا�سب ،ونعمل يف الوقت نف�سه على معاجلة اجلوانب الأعمق التي �إن
تركت دون تغيري فمن املرجح �أن تولد نف�س النوع من الأزمات؟
وهذه املع�ضلة جت�سد ذلك ال�شد والتجاذب ما بني احلاجة �إىل الإبقاء على املنظور طويل الأمد الالزم لإعطاء
ف�سحة من الوقت ت�سمح بحدوث تغيري عميق ،وبني �سرعة اال�ستجابة للرغبات امللحة للجهات ال�سيا�سية واملالية
الداعمة الراغبة يف ر�ؤية نتائج ملمو�سة .وهي وثيقة ال�صلة مبع�ضلة حتقيق نتائج ملمو�سة يف مقابل النتائج غري
امللمو�سة" .وت�شري �إيلينا دييز بينتو ،املديرة الفنية مل�شروع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للحوار الدميقراطي،
بغواتيماال� ،إىل �أن "احلوار الدميقراطي ال يحقق العديد من املح�صالت امللمو�سة على املدى القريب ومن ثم ميكن
�أن ينظر �إليه على �أنه ي�ستغرق وقت ًا �أطول من الالزم �أو يت�سبب يف تكلفة �أكرث من الالزم"" .ويعد ذلك �أحد جوانب
ً 184
الق�صور الكبرية عند التعامل مع الأزمات امللحة �أو يف الثقافات ال�سيا�سية التي تتخذ فيها القرارات �سريعا".
وللم�ساعدة على معاجلة هذا ال�شد والتجاذب ،ميكن للممار�سني الت�شديد يف التمييز بني الأهداف ق�صرية الأمد
والأخرى طويلة الأمد .وميكنهم البعد عن طرح احلوار باعتباره �أف�ضل و�سيلة لتحقيق كل الأهداف .وبالإ�ضافة
احلوار الدميقراطي :دليل عملي 153

�إىل ذلك ،ميكنهم �أن يقفوا ،منذ املراحل الأوىل لعملية احلوار ،على املبادرات �أو العمليات الأخرى القائمة� ،أو
الواجب �إقامتها ،ملعاجلة املوقف الراهن ،والربط بني احلوار وبني تلك العمليات.
العمل مع نواب وممثلني يف مقابل العمل على نطاق �أ�شمل للجميع
كيف ميكننا الإبقاء على احرتامنا لنظام الدميقراطية التمثيلية القائم مع الت�صدي يف الوقت نف�سه مل�س�ألة
ا�ستبعاد �أولئك الذين ال ي�شعرون ب�أنهم ممثلون يف الوقت الراهن؟
يهدف ممار�سو احلوار الوطني �إىل �إمتام وتعزيز عمل م�ؤ�س�سات الدميقراطية التمثيلية مثل املجال�س الت�شريعية،
والأحزاب ال�سيا�سية ،واحلكومات املنتخبة ،ال االلتفاف عليها �أو احلل حملها .وحتى و�إن كانت تابعة ،ف�إن مبادرات
احلوار ت�شكل حتدي ًا �أمام ال�سلطات القائمة نظر ًا للطبيعة اجلوهرية للحوار متعدد �أ�صحاب امل�صلحة املتمثلة يف منح
ال�صوت ملن ال �صوت له وا�ستطالع الو�ضع الراهن .ويف جماالت املمار�سة املقدمة يف هذا الدليل ،يعد �إ�صالح الهياكل،
وال�سيا�سات ،والعمليات ،والقيادة ال�سيا�سية عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر �أجندة احلوار .ويكمن التحدي والتوتر هنا
يف احلاجة �إىل اجلمع بني �أولئك املم�سكني بزمام ال�سلطة يف النظام الراهن وبني �أولئك الذي ال ميلكونها ،للإنخراط
يف حمادثات حول كيفية تغيري النظام .ورمبا كان ذلك الأمر ح�سا�س ًا بالن�سبة لأ�صحاب ال�سلطة ،حيث �إن التغيري على
الأرجح ينطوي على �إعادة �صياغة ل�صالحياتهم و�سلطاتهم ،بدء ًا من االنخراط يف املحادثة ذاتها.
وتت�سبب تلك املع�ضلة يف ن�شوء م�صاعب جمة يف كل خطوة من اخلطوات :يف حتديد �أبعاد الغر�ض من مبادرة
احلوار املتمثل يف فتح الطريق �أمام تغيري مثمر ينخرط فيه وي�شارك كل امل�ؤ�س�سات القائمة وممثليها؛ ويف تكوين
جمموعة حوارية �شاملة للجميع؛ ويف ت�صميم عملية احلوار وتنفيذها على نحو يتعامل بكفاءة مع الق�ضايا التي
تربز على ال�سطح نتيجة اجلمع بني �أنا�س ينتمون �إىل طبقات خمتلفة اختالف ًا كبري ًا يف هيكل ال�سلطة القائم .وما
زالت املعرفة العملية بكيفية التعامل مع تلك امل�صاعب ،يف ذلك املجال ،غري مكتملة ،ومل يتم بعد جتميع اخلربات
املرتاكمة وتقنينها يف �شكل ي�صلح �أن يكون دلي ًال للممار�سة.

حتــــــــــــدٍّ
جتاوز حوارات النخبة
�إن جتاوز حوارات النخبة وامل�ضي قدم ًا يف �إ�شراك عدد كبري من املواطنني العاديني يف احلوار ميثل مع�ضلة
وحتدي ًا كبري ًا ،وال�سيما يف جمال املمار�سة الذي نطلق عليه "احلوار الدميقراطي" .وقد بينا يف الف�صل 2.3
و�سائل خمتلفة لتحديد من الذي ينبغي له �أن ي�شارك يف عملية احلوار ،مبا يف ذلك الإ�سرتاتيجية التي قدمتها
ماري �أندر�سون ولورا �أول�سون يف "مواجهة احلرب :درو�س حا�سمة الأهمية ملمار�سي عمليات ال�سالم ،املتعلقة
ب�إ�شراك "الأ�شخا�ص املهمني" �أم "املزيد من الأ�شخا�ص" .وعندما يكون الغر�ض العام من احلوار الدميقراطي
هو تعزيز احلكم الدميقراطي ف�إنه �سيكون لهذه اخليارات �أهميتها اخلا�صة .وعلى قدر فعالية اتباع نهج �إ�شراك
الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني على امل��دى الق�صري ،و�صعوبة �إ�شراك عدد كبري من املواطنني العاديني� ،إال �أن بناء
ثقافة احلوار تتطلب �إيجاد و�سيلة للقيام بذلك .وح�سب �صياغة العامل ال�سيا�سي الغواتيمايل بروليا ثيليت دي
�سولورزانو[" ،يف احلوار الدميقراطي] يجب علينا �أن نحذر من تكرار �أخطاء املا�ضي� ،أعني بذلك الأخطاء التي
حتدث يف التمثيل حيث ي�شعر النا�س ب�أنهم غري ممثلني .وميكن �أن يحدث
ذلك يف احلوارات �أي�ض ًا_حيث �سيكون ل�سان حال كل فرد من الأ�شخا�ص
انظر اختيار امل�شاركني ،الف�صل
185
امل�ستبعدين من احلوار �أن "احلوار غري جمدٍ لعدم وجودي فيه"
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يبني اجلدول  2.6.1كيف ميكن �أن ي�ؤدي االختيار ما بني �إقامة احلوار مع نخبة متثل جمموعات �أ�صحاب عالقة
وم�صالح من جهة ،وبني �إ�شراك املواطنني العاديني من جهة ثانية� ،إىل الت�سبب يف ن�شوء مع�ضلة .فلكل خيار
عدد من املزايا الإيجابية .كما �إن ك ًال منهما ينطوي على بع�ض املخاطر ،ومن �ش�أن االقت�صار على �أحدهما �أن
يت�سبب يف عواقب �سلبية _ وذلك نتيجة عدم معاجلة جوانب ال�شد والتجاذب فيما بينهما ،وتف�ضيل �أحد جانبي
املع�ضلة على الآخر .وتو�ضح الأ�سهم املوجودة باجلدول �أن العواقب ال�سلبية ميكن التخفيف منها عن طريق تبني
اجلانب الآخر من املع�ضلة لإحداث توازن �أكرب.
186

جدول  2.6.1مع�ضلة امل�شاركة

التداخالت املق�صورة على النخبة

�إ�شراك املواطنني العاديني يف املداوالت

املزايا الإيجابية
 5و�سيلة معروفة ومفهومة جيد ًا للعمل
� 5سريعة ،حمكومة ،ومتوقعة
 5حترتم القيادات القائمة
 5ينظر �إليها باعتبارها �أكرث �شرعية ومنا�سبة
 5اجلهات الراعية واملانحة الدولية ت�شعر باالرتياح
للتعامل مع �أ�شخا�ص يعرفونهم
 5توافر �سلطة اتخاذ القرار.

املزايا الإيجابية
 5االعرتاف باجلمهور العام و�إ�شراكه ("نحن ال�شعب")
 5تعزيز امل�س�ؤولية املدنية
�	5إثراء قاعدة املعلومات ،و�إدراك التعقيد
 5احلد من التالعب ال�سيا�سي
 5ت�شجيع املهارات النقدية وتعزيزها (حيث يتعلم
امل�شاركون اال�ستماع والتفكري بطريقة نقدية)
 5ت�شجيع احلوار على كافة امل�ستويات وتوليد الرغبة وحب
اال�ستطالع.

املخاطر والعيوب
�	6إق�صاء اجلمهور العام ،والإخفاق يف الإعرتاف ب�أهمية
مقولة" :نحن ال�شعب"
 6املعلومات يف املجتمع حمدودة �أو م�شوهة
 6عدم �إدراك التعقيدات ،ومن ثم ي�صبح اخلطاب
تب�سيطي ًا
 6تكري�س اللعبة ال�سيا�سية ،مما يجعل اجلمهور العام
جمرد متفرجني
 6تفتيت الق�ضايا
�	6إف�ساد املهارات النقدية
 6التعزيز من ا�ستقطاب النقا�ش والرغبة يف "الفوز"
و"عدم اخل�سارة".

6

6
6
6
6
6
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املخاطر والعيوب
كون الأمر م�ستجد ًا ،مع الإح�سا�س بوجود حالة من
الفو�ضى ،ف�إن الأمر يعترب ذا خطورة ،وال ميكن التنب�ؤ
بعواقبه ،كما ال ميكن التحكم يف نتائجه
�إ�ضعاف الق�ضايا الأ�سا�سية ب�سبب طول العمليات وبطئها
حتمل بني طياتها خماطر التو�صل �إىل قرارات �ضعيفة
وم�ضللة
تقوي�ض القيادات القائمة
غري عملي �أو واقعي
رمبا اعترب غري منا�سب من الناحية الثقافية
لي�س هناك �شخ�ص "حمايد �أو غري منحاز" ،فكل
�شخ�ص يعترب �صاحب م�صلحة.

امل�صدر :فيليب توما�س�" ،أين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟ احلوار واملداولة� :آليات ممار�سة امل�شاركة املدنية" ،ورقة بحث مقدمة �إىل
امل�ؤمتر الدويل حول الو�ساطة ،غواتيماال �سيتي ،غواتيماال� 2 ،أيلول�/سبتمرب .2004

تعترب ممار�سة احلوار الدميقراطي ،يف حالتها الراهنة ،منحازة �إىل حوارات النخبة التي – كما ي�صفها �أحد
املراقبني – "[تخفق] يف جتاوز عدد حمدود من �أ�صحاب امل�صلحة؛ القوى ال�سيا�سية والتجارية املمكنة� ،إ�ضافة
�إىل ت�شكيلة من جمموعات امل�صلحة العامة" 187وميثل حتقيق التوازن �أحد التحديات التي تواجه هذا املجال.
وكما يبني ال�شكل  ،2.6.1ف�إن جزء ًا من التحدي يتمثل يف �أن تلك احلوارات ف ّعالة يف املدى القريب �إال �أنها ت�ؤدي
ب�شكل غري مق�صود �إىل تقوي�ض االلتزام الأطول �أمد ًا جتاه تدعيم الثقافة واحلكم الدميقراطيني .وقد اعتمد هذا
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ال�شكل البياين �أ�سا�س ًا على اخلربة الوا�سعة لفيليب توما�س يف احلوارات التي �أقيمت يف �أمريكا الالتينية ولكنه
ج�سد الديناميكيات التي متيز املمار�سة احلوارية يف كافة املناطق ،ومثال ذلك النظرة الت�أملية التالية يف احلوار
املوريتاين املف�صل يف الف�صل :3.3

جرى �إعداد احلوار وتنظيمه .وقد �أوليت عناية خا�صة لرتكيبة وت�شكيلة امل�شاركني (االنتماء العرقي ،نوع
اجلن�س ،التمثيل اجلغرايف وال�سيا�سي ،والتمثيل القطاعي) واجلهات الداعية (موريتانيني فقط) .وعلى الرغم
من ذلك ،فقد ركزت عملية احلوار على النخبة و�أغفلت متثيل الق�سم الأكرب من ال�سكان .ويلزم بذل جهد الحق
188
من �أجل "�إ�ضفاء الطابع الدميقراطي" على احلوار ،للتمكني من �إحداث تغري حقيقي يف املجتمع املوريتاين.
متثل احللقة املظللة ،يف ال�شكل  ،2.6.1النمط ال�شائع للممار�سة عند ظهور ق�ضية ت�ستحوذ على اهتمام
اجلماهري .تبد�أ جمموعات امل�صالح �أو جهات معنية حمددة من تلك املت�أثرة بالق�ضية ،يف تنظيم �صفوفها بغر�ض
حتقيق �أكرب ت�أثري على كيفية حتديد �أبعاد الق�ضية وحلها .وعلى الرغم من الطبيعة املعقدة للق�ضية ،يجنح
�أ�صحاب امل�صلحة �إىل تناولها بلغة تب�سيطية ،وحمرفة ،وا�ستقطابية يف الكثري من الأحيان ،بغر�ض الت�أثري على
�آراء وم�ساندة (�أ�صوات) املواطنني العاديني والكتلة االنتخابية التي تزعم �أنها متثلها والفوز بها ،وبذلك تعزز من
قاعدة قوتها االجتماعية .وعندما تتجمع جمموعات امل�صالح حول م�صاحلها اخلا�صة املحددة يف تلك الق�ضية،
189
تبد�أ املواجهات بني املجموعات يف الظهور ،وي�شتد ال�صراع ،ويتحول �إىل معركة �سيا�سية ،وتت�صاعد الأزمة.
وللحيلولة دون حدوث �أزمات ومزيد من اال�ضطراب ال�سيا�سي ،مت ت�صميم عملية ترمي �إىل تي�سري احلوار وحل
امل�شكالت ب�أ�سلوب م�شرتك .وي�سعى م�صمموها �إىل �إع��داد عملية قانونية وموثوقة ،عن طريق الت�أكيد على
�شمولها لكافة النا�س و�إ�شراكها للأطراف املت�أثرة بالق�ضية .ولكن نظر ًا لوجود حالة من الإحلاح واال�ستعجال،
�إىل جانب احلاجة املت�صورة لتحقيق نتائج �سريعة ،و�إدراك ًا ملدى تعقيد الق�ضية؛ كل ذلك ،يدفع بالت�صميم �إىل
حتديد امل�شاركة يف قادة وجمموعات �أ�صحاب امل�صلحة وممثليها� ،إ�ضافة �إىل غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني
املتمتعني باملعرفة واخلربة الالزمتني للتعامل امل�س�ؤول مع الق�ضية.
�إن ت�صميم تلك العملية ،والذي ميكن و�صفه "بالنخبوي" على نحو مالئم ،ي�ستبعد امل�شاركة املبا�شرة للمواطنني
العاديني باعتبارهم �أ�صوات "اجلماهري" ،ا�ستناد ًا �إىل ما يلي من مربرات �أو افرتا�ضات.
• .تعد املداولة واتخاذ القرار ب�ش� ��أن ق�ض ��ايا ال�سيا�س ��ات العامة من العمليات املعقدة التي تتطلب املعرفة
واخل�ب�رة املتوافرت�ي�ن لدى اخل�ب�راء �أو املتخ�ص�ص�ي�ن .و�أولئك الذين ي�ش ��اركون يف تلك العملي ��ات (النواب
املنتخبني ،واخلرباء والقادة) يقومون بذلك نظر ًا لتمتعهم مبعرفة �أكرب ،كما يفرت�ض �أي�ض� � ًا �أنهم ي�شاركون
اجلماه�ي�ر يف �أهدافهم وقيمهم .وثمة افرتا�ض �آخر كامن يف تلك الفر�ض ��ية ومف ��اده �أن :املعلومات اجليدة
ت�ؤدي �إىل الو�صول �إىل �أحكام �أو قرارات جيدة.
• .وعلى الرغم من ت�أثر املواطنني العاديني ت�أثر ًا مبا�شر ًا بتلك الق�ضايا� ،إال �أنهم لي�سوا حمنكني بالقدر الكايف
لإدراك مدى تعقيد الق�ض ��ايا العامة وال ميتلكون القدر الكايف من العلم الذي ي�س ��مح لهم بامل�شاركة املثمرة.
ومن �ش� ��أن �أية م�شاركة مبا�ش ��رة للمواطنني العاديني �أن تكون �سطحية يف �أح�سن احلاالت ،وبعبارة �صريحة؛
غري عملية.
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ال�شكل  2.6.1حدود العمل مع النخبة
ملحوظة :ي�شري رمز ال�ساعة الرملية �إىل حدوث ت�أخري

يقلل
االهتمام
بـ...

االعرتاف بالطرف الثالث
واالعتماد عليه والأمناط
التقليدية للإجراءات التدخلية

ي�ؤدي �إىل

يقلل

االعرتاف
ب�أهمية م�شاركة
اجلمهور

يقلل
م�ؤقت ًا
يقلل/يحل

نتائج ثانوية
غري متوقعة

اال�ستثمار من خالل تقوية اجلمهور
ودور امل�شاركة املدنية يف نظام
احلكم الدميقراطي

التدخل
لقاءات النخب
�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني
(القادة/الن�شطاء ،ال�سيا�سيون ،اخلرباء ،املتخ�ص�صون ،املمثلون)
يف حالة النجاح...

منط موحد
للممار�سة

�شعور باحلاجة امللحة واال�ستعجال
والأهمية
تعتمد ال�شرعية وامل�صداقية
على القدرة على اال�ستجابة ب�سرعة

ي�ؤدي �إىل

ي�ؤدي �إىل

� nإ�ضفاء الطابع التخ�ص�صي على ال�سيا�سة
 nتو�سيع الهوة بني اخلرباء وعامة اجلمهور
 nزيادة الت�أزم يف ال�شرعية
 nزيادة ه�شا�شة اجلمهور وتقلبه

يعزز/يدمي
�سياق املحادثات واخلطاب اللذين
يت�سمان بالتب�سيط والتحريف واال�ستقطاب
مما ي�شكل تربة خ�صبة لال�ستقطاب االجتماعي
تزايد ال�سخرية واالنعزال

حتول الق�ضية االجتماعية �إىل
�صراع�/أزمة

امل�صدر :فيليب توما�س�" ،أين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟
احلوار واملداولة� :آليات ممار�سة امل�شاركة املدنية ،ورقة مقدمة
�إىل امل�ؤمتر الدويل حول الو�ساطة ،غواتيماال �سيتي ،غواتيماال،
� 2أيلول�/سبتمرب .2004
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• .يف الدميقراطية النيابية تتحقق م�شاركة املواطنني �أو امل�شاركة "ال�شعبية" من خالل النظام االنتخابي،
الذي يوفر الفر�ص للت�ص ��ويت يف انتخاب النواب �أو يف اال�س ��تفتاءات .كما ميثل تنظيم جمموعات م�ص ��الح
حمددة واالنخراط فيها و�سيلة �أخرى مل�شاركة املواطنني.
• .كافة املواطنني املت�أثرين بالق�ض ��ية ممثلون ب�ش ��كل كاف و�شرعي ب�صورة �أو ب�أخرى يف جمموعة �أ�صحاب
امل�ص ��لحة املحددين للم�ش ��اركة يف عملية احلوار .ويتحمل �أ�صحاب امل�صلحة م�س�ؤولية توعية الناخبني الذين
ميثلونهم وينوبون عنهم ،وتعليمهم ،والت�شاور معهم.
• .على الرغم من �أهمية م�شاركة اجلمهور� ،إال �أن كال من الوقت واملكان ال ي�سمحان باالنخراط يف عمليات
طويلة الأمد لإ�شراك اجلمهور ،نظر ًا لوجود حاجة ملحة وكذلك للأهمية ال�سيا�سية لتحقيق نتائج �سريعة.
وعندما تنجح تلك العملية (وكذلك احلال يف �أغلب الأحيان) ،ف�إن احلوار �سوف ي�سفر عن التو�صل �إىل اتفاقات
عن طريق التفاو�ض .وعند تنفيذها ،ف�إنه �سيتم حتقيق نتائج ق�صرية الأمد من �ش�أنها حل النزاع الدائر حول
الق�ضية �أو احلد منه .ولكن هذا النجاح الوا�ضح له ثمنه الكبري؛ كما تظهر الأ�سهم املنقطة يف ال�شكل 2.6.1
املكونة للحلقات الأكرب يف الر�سم البياين .وهي ت�صور العواقب الثانوية �أو غري املق�صودة التي قد تظهر مبرور
الوقت.
وبقدر ما حتقق الآليات النخبوية نتائج مهمة وقابلة لال�ستمرار ،على املدى القريب ،وحتد من ال�صراع االجتماعي
والأزمات ،بقدر ما ي�شعر كل من �أ�صحاب امل�صلحة وال�سيا�سيني على حد �سواء (وكذلك اجلهات املانحة وغريها
من املنظمات امللتزمة بتعزيز احلكم الدميقراطي) باالرتياح وب�أنها حققت قدر ًا من النجاح يف عملها .ويعزز
هذا النجاح من االجتاه �إىل االبتعاد عن �أ�شكال امل�شاركة املدنية التي تتخطى دوائر النخبة .ويتم تكري�س املوارد
ال�شحيحة لتلك الأمناط ق�صرية الأمد من التدخالت ،مدفوعني ب�شعور من اال�ستعجالل ومن ثم يتم الت�ضحية
باال�ستثمارات الأطول �أمد ًا يف جمال التنمية وا�ستخدام العمليات واملنهجيات املعززة مل�شاركة اجلمهور.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وكما تبني احللقة اخلارجية الي�سرى من ال�شكل البياين ،ي�أتي التعلم مع الوقت ،مما يزيد
من تدعيم منط التدخل القائم .وعندما حتدث �أزمة �أو تبزغ ق�ضية ا�ستقطابية ،ف�إن ما جنح يف املا�ضي يظل
نربا�س ًا ملا ينفذ يف احلا�ضر .ويف ظل وجود دافع الإحلاح ذاته وحقيقة �شح املوارد ،ف�إن منط العمل التقليدي مع
"النخب" يتكرر مرة �أخرى على ح�ساب امل�شاركة املدنية الأعمق والأو�سع نطاق ًا.
و�إذا ما حتولنا �إىل �أ�سفل ال�شكل البياين� ،سرنى منط ًا ي�ؤدي �إىل ا�ستدامة تدين م�ستوى اال�ستثمار يف �إيجاد فر�ص
للمواطنني للم�شاركة الف ّعالة يف الأمور التي ت�ؤرقهم وت�شغل بالهم .وعلى الرغم من ح�سن نيات ممار�سات حوار
النخبة وغريها من الأ�شكال املماثلة للتدخل� ،إال �أنها تعمل على الإبقاء على تهمي�ش عموم املواطنني املت�أثرين
بالق�ضايا و�إق�صائهم ،ومن ثم ت�سهم يف ن�شوء �أمناط تقو�ض من الثقافة الدميقراطية بد ًال من تدعيمها ،مثل:
•� .إ�ضفاء الطابع التخ�ص�صي على ال�سيا�سة – وهو النظام "الذي يتزايد فيه انف�صال املواطنني العاديني
عن ال�سيا�س ��ة و�س ��خريتهم منها ،حيث يرونها لعبة مق�ص ��ورة على فئة معينة من املتخ�ص�ص�ي�ن واخلرباء،
كرجال ال�سيا�س ��ة ،مديري احلمالت� ،أع�ض ��اء جماعات ال�ض ��غط� ،أخ�صائيي اال�س ��تطالعات ،ال�صحفيني،
191
واملثقفني املت�صدرين للم�شهد الإعالمي"
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• .تو�سيع الهوة بني اخلرباء وعامة اجلمهور
• .زيادة الت�أزم يف �شرعية امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
• .زيادة �ضعف اجلمهور وتقلبه :حيث ي�صبح املواطنون �أقل وعي ًا بالتعقيدات الكامنة يف الق�ضايا ذات االهتمام
العام ،وت�صري طريقتهم يف التفكري واحلديث مر�آة للخطاب املفرط يف التب�سيط والتحريف الذي ي�ستخدمه
القادة وال�سيا�سيون .وتظل �سطحية اجلماهري وعدم كفايتهم ،التي غذاها النظام وعززها ،مربر ًا ال�ستبعاد
املواطنني العاديني من العمليات النخبوية التي تهدف �إىل اتخاذ القرار ب�ش�أن الق�ضايا ذات االهتمام العام.
وي�ؤدي ذلك �إىل دميومة حلقة مفرغة �أو منط متكرر ين�سحب فيهما املواطنون وهم ي�شعرون بالغ�ضب والي�أ�س،
كلما زاد جتاهل ال�سيا�سيني لهم .وكلما زاد ال�سيا�سيون من ت�صرفهم غري امل�س�ؤول ،ومن جتاهلهم �أو تهمي�شهم
لناخبيهم ،كلما زاد غ�ضب ه��ؤالء و�شعورهم بالي�أ�س .وتبقى الرتبة اخل�صبة لال�ستقطاب ،يف انتظار ظهور
الق�ضية التالية التي تهم اجلمهور ،وتتحول �إىل �أزمة اجتماعية �أخرى تتطلب جولة ثانية مما ميكن �أن يطلق عليه
التدخل غري الدميقراطي من جانب النخبة.
�إن الظروف الكائنة على �أر�ض الواقع واملتمثلة يف �إحلاح الق�ضايا ،وحمدودية املوارد ،وامل�شاهد ال�سيا�سية �سريعة
التغري ،تتطلب ح��وارات للنخبة قابلة للإ�ستمرارية والدميومة �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا ،وقادرة كذلك على حتقيق نتائج على املدى القريب .وقد ت�سفر
انظر قائمة بع�شر حم�صالت
هذه عن العديد من التغريات الإيجابية .ولكن يظل التحدي الذي يواجهه
�إيجابية ،الف�صل � ،1.4صفحة  34و
املجال يتمثل يف �إمكانية اعتماده املفرط على هذا ال�شكل ،وا�ستخدام بع�ض
�أدوات عملية احلوار للمجموعات
الكبرية،
�أدوات عملية احلوار يف �إ�شراك جمموعات كبرية من املواطنني ،ولو لبع�ض
الف�صل .2.4
الوقت على الأقل.
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اجلزء الثالث:
الباب 31
مقدمة

تطبيقات
الف�صل  :3.1مقدمة

الف�صل  :3.2حوار حول التعاي�ش ال�سلمي ،غواتيماال

الف�صل  :3.3حوار ب�ش�أن الأهداف الإمنائية للألفية ،موريتانيا
الف�صل  :3.4حوار ب�ش�أن عملية د�ستورية ،نيبال
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الف�صل  :3.1مقدمة

ان الغر�ض من هذا الدليل هو ت�شجيع وم�ساندة اال�ستخدام وا�سع النطاق للحوار يف الت�صدي للتحديات املجتمعية.
ولي�س ذلك ت�شديد ًا منا على �ضرورة اختيار تنظيم عملية حوار كنهج للتعامل مع كل الأحوال ،وال ندعو كذلك
�إىل ت�صميم معني �أو �أداة معينة لعملية احلوار .ولكننا نهدف ،عو�ض ًا عن ذلك� ،إىل ت�شجيع الفهم الكايف للحوار
لتمكني النا�س من تقرير متى يكون احلوار اخليار املنا�سب _ �سواء وحده �أو باالقرتان ب��أدوات �أخرى مثل
التفاو�ض �أو الو�ساطة _ و�إعداد نهج يتجاوب مع ال�سياق القائم .ويجب على كل من ممار�سي احلوار �أن ي�صل
�إىل تلك التقريرات يف �ضوء الظروف اخلا�صة التي يواجهونها .ويقدم هذا اجلزء من الدليل ت�صور ًا حول معنى
ذلك عملي ًا ،من خالل �إلقاء نظرة متعمقة يف ثالث جتارب حوارية متت يف ثالثة �سياقات خمتلفة متام ًا.
ويعتمد اجلزءان الأول والثاين بكثافة على درا�سات احلالة لتو�ضيح جوانب حمددة يف مفاهيم احلوار �أو ممار�سة
عملية احلوار .ويقدم العر�ض العام ملبادرات احلوار يف امللحق � 1صورة عر�ضية عامة لت�شكيلة متنوعة من الأمثلة
من بلدان خمتلفة� .أما هذا الق�سم فيقدم �صورة �أكرث �شمولية لكيفية تطور عمليات احلوار على �أر�ض الواقع.
وحالة �سان ماتيو �إك�ستاتان وهي �إحدى بلديات مديرية ويويتينانغو الواقعة على احلدود ال�شمالية لغواتيماال مع
مدينة �شيابا�س املك�سيكية هي حالة حوار �إقليمية عملت منظمة الدول الأمريكية على التكفل بها ودعمها .واحدة
من �أفقر بلديات غواتيماال ،وقد ت�ضررت وتعر�ضت النق�سامات جراء ال�صراع امل�سلح الذي �ضرب البالد وامتد
ملا يزيد على ثالثة عقود� .أما احلالة اخلا�صة ب�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي املتعلقة باحلوار ب�ش�أن الأهداف
الإمنائية للألفية يف موريتانيا ،فتقدم مثا ًال لكيفية ا�ستخدام احلوار على امل�ستوى الوطني للم�ساعدة على نزع
فتيل �صراع �سيا�سي عنيف حمتمل ،وفتح الطريق �أمام الف�صائل للبدء يف الت�صدي للق�ضايا امللحة اخلا�صة
بالتنمية االقت�صادية والب�شرية .بينما تقدم احلالة الأخرية مثا ًال حلوار تركز على مو�ضوع معني حتت رعاية
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مل�ساندة التطوير الد�ستوري الدميقراطي يف نيبال.
وتعمل احلاالت الثالث مع بع�ضها البع�ض الرتياد وا�ستق�صاء ا�ستخدام وتطبيق عمليات احلوار على ثالثة حماور:
منع ال�صراعات ،والتنمية ،وتعزيز الدميقراطية .كما تقدم �أي�ض ًا ر�ؤية 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�ضها ال�سياق القائم والطبيعة ال�سيا�سة للحوار الدميقراطي.
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الف�صل  :3.2حوار حول التعاي�ش ال�سلمي،
غواتيماال
يف عام  ،2001جرت منا�شدة منظمة الدول الأمريكية لتقدمي امل�ساعدة يف اجلهود املبذولة حلل �أحد النزاعات
واحليلولة دون وقوع �أعمال عنف يف �سان ماتيو �إك�ستاتان ،وهي �إحدى املناطق يف غواتيماال التي مل تزل ت�شهد
انق�سامات عميقة بفعل اخل�صومات التي خلفتها احلرب الأهلية الطويلة التي �شهدتها البالد .فقد انخرط كل من
القرويني و�سكان املناطق احل�ضرية يف معارك من �أجل ال�سيطرة ال�سيا�سية على احلكومة الإقليمية ،وكانوا بحاجة
للتو�صل �إىل اتفاقات عن طريق التفاو�ض تتيح لهم تعاي�ش ًا �سلمي ًا .وكان الهدف من عملية احلوار امل�ضي �إىل ما هو
�أبعد من التفاو�ض والعمل على بناء االحرتام والثقة املتبادلني ،والالزمني لتحويل ال�صراعات التي كانت تت�سبب
يف حتول املناف�سة ال�سيا�سية �إىل عنف يهدد ال�سالم اله�ش.

ال�سياق
�سان ماتيو �إك�ستاتان �إح��دى بلديات مديرية ويويتينانغو الواقعة على احل��دود ال�شمالية لغواتيماال مع مدينة
�شيابا�س املك�سيكية .هي �إحدى من �أفقر بلديات غواتيماال ،وقد ت�ضررت وتعر�ضت النق�سامات جراء ال�صراع
امل�سلح الذي �ضرب البالد وامتد ملا يزيد على ثالثة عقود.
وتعود �أ�صول معظم �سكان ويويتينانغو �إىل الأ�صل ال�شوجي املاياوي ،ولكن مل يتوافر �أي تعداد ر�سمي لل�سكان نظر ًا
لعدم ت�سجيل قيد املواليد والوفيات بانتظام .كما مل تتوافر لدى البلدية �أية �إح�صاءات �أو وثائق موثوقة عن ال�سكان.
فقد مت حرق ال�سجل املدين �أثناء احلرب الأهلية ،و�أعيد جتميع دفاتر ال�سجل ولكن ال�سكان واجهوا �صعوبة بالغة
يف احل�صول على وثائق للهوية ال�شخ�صية .وبعد توقيع اتفاقات ال�سالم عام  ،1996التي �أنهت حرب ًا �أهلية دامت
 36عام ًا ،رجع العديد من امل�شردين والعائدين �إىل البلدية ،مما �أدى �إىل زيادة تعداد ال�سكان فيها زيادة كبرية.
كما تعود جذور ال�صراع املتوا�صل يف البلدية �أي�ض ًا �إىل الفقر املدقع بالإقليم ،ونق�ص اخلدمات �سواء املقدمة من
الدولة �أو من املنظمات غري احلكومية ،ووجود نزاع قدمي بني ال�سكان الريفيني واحل�ضريني .وخالل ال�صراع
امل�سلح ،متايز املجتمعان احل�ضري والريفي بالوقوف على طريف نقي�ض حيث عملت� :سان ماتيو �إك�ستاتان ،وهي
منطقة ح�ضرية وتعد املركز الر�سمي للإقليم ،على م�ساندة قوات الدفاع املدين من جهة ،يف حني �ساند القرويون
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جماعات الثوار من جهة ثانية .وعلى الرغم من �إنهاء التوقيع على اتفاقات ال�سالم للحرب الأهلية� ،إال �أن تلك
الإنق�سامات وما خلفتها من م�شاعر مريرة قد ظلت م�ستعرة.
ويف عام  ،1996قرر ال�سكان الريفيون التواقون �إىل �إنهاء اال�ستبعاد االجتماعي الذي تعر�ضوا له تاريخي ًا ،ال�شروع
يف حتدي ال�سلطة يف املنطقة احل�ضرية .فنظموا �أنف�سهم ،و�سموا مر�شح ًا ملن�صب رئي�س البلدية قامت حملته على
وعد بزيادة اخلدمات املقدمة من الدولة يف املنطقة الريفية مثل م�شاريع التنمية والبنية الأ�سا�سية .وفاز املر�شح
الريفي يف انتخابات رئا�سة البلدية لعام .1996
ولكن ال�سلطات احل�ضرية رف�ضت االعرتاف بنتائج االنتخابات كما مل تقبل التخلي عن الإدارة البلدية لرئي�س
البلدية اجلديد .ويف ردة فعل على ذلك ،قدم حاكم املديرية �أمر ًا ق�ضائي ًا للبلدة ي�صرح بنقل هيئة البلدية �إىل
بوليج ،البلدة الأم لرئي�س البلدية اجلديد .ويف النهاية ،تطلب الأمر �إىل ا�ستدعاء قوة قوامها �أكرث من 300
�شرطي وجندي لفر�ض النظام وت�أمني نقل الوثائق وال�سجالت البلدية.
ويف غ�ضون ال�سنوات الثالث ون�صف التي كانت خاللها البلدية يف بوليج ،عملت البلدية على تقدمي خدمات
و�أقامت �أن�شطة عادت بالنفع يف الأ�سا�س على املجتمع املحلي واملناطق املحيطة .وو�ضع ال�سكان املحليون و�سكان
املجتمعات املحلية املجاورة ترتيبات جلعل بوليج املقر الدائم لرئي�س البلدية� .إال �أنه ،يف خالل تلك املدة ،جرى
توجيه اتهام �إىل رئي�س و�أع�ضاء الهيئة البلدية ب�إ�ساءة ا�ستغالل الأموال البلدية .و�أ�ضعف ذلك الو�ضع من �سلطة
رئي�س البلدية ،وت�صاعدت التوترات فيما بني زعماء املنطقة الريفية .ونتيجة لذلك ،فاز مر�شح ملن�صب رئي�س
البلدية ميثل املنطقة احل�ضرية يف انتخابات عام .1999
و�أدى انتقال ال�سلطة من القيادة الريفية �إىل القيادة احل�ضرية �إىل ن�شوب توترات و�صراعات جديدة .ووافق
رئي�س البلدية الراحل على نقل ال�سلطة �إىل رئي�س البلدية اجلديد املنتخب ،ولكنه رف�ض ت�سليمه بع�ض دفاتر
ال�سجالت وغريها من املتعلقات البلدية الر�سمية .وكرد فعل على ذلك� ،أعاد رئي�س البلدية اجلديد مكتب البلدية
الرئي�س �إىل �سان ماتيو �إك�ستاتان ،و�أقام دعاوى ق�ضائية على رئي�س البلدية ال�سابق .و�أعلن قادة القرى يف املناطق
الريفية عن ا�ستعداد املجتمعات املحلية حلل امل�شكلة فقط يف حالة �إن�شاء �سجل مدين فرعي للبلدية يف بوليج.
ورف�ضت القيادات احل�ضرية املوافقة على ذلك الطلب على �أ�سا�س �أن املوافقة على ذلك تعني �إن�شاء بلدية جديدة.
وخالل عامي  2000و� 2001أجرت احلكومة الغواتيمالية حماولتني فا�شلتني للتفاو�ض ب�ش�أن ت�سوية للنزاع .ويف
كال املحاولتني� ،أدت اجلهود الرامية حلل النزاع �إىل وقوع �أحداث عنف ب�سبب �سوء توا�صل ممثلي احلكومة
و�سوء �إدارتهم للمعلومات ،وب�سبب التوترات امل�شتعلة فيما بني الفئتني املت�ضادتني من املواطنني .ويف �شهر �آذار
 /مار�س عام  ،2001قامت احلكومة التي واجهت تهديد ًا بعودة احلرب الأهلية يف الأقليم ،بتكوين وحدة رئا�سية
لت�سوية ال�صراعات .ومتثلت مهمتها يف التجاوب مع ال�صراعات التي ميكن �إدارتها على امل�ستوى الوطني �أو
م�ستوى الوالية� ،أو امل�ستوى البلدي .وعلى م�ستوى املديرية ،مت �إن�شاء اللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�صراعات
كو�سيط ر�سمي ممثل للحكومة وم�ساندة لعمل الوحدة الرئا�سية لت�سوية ال�صراعات .وقد بد�أت اللجنة امل�ؤلفة
من نف�س امل�ؤ�س�سات احلكومية التي تت�ألف منها الوحدة الرئا�سية واللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�صراعات يف
الت�صدي لل�صراعات القائمة يف مديرية ويويتينانغو .كما طلبت من برنامج ثقافة احلوار :تنمية املوارد من �أجل
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�إحالل ال�سالم ( PROPAZالتي تعني بالربتغالية "من �أجل ال�سالم") ،الذي د�شنته منظمة الدول الأمريكية يف
غواتيماال ،تقدمي م�ساعدة فنية وم�ساندة جلهودها.
الغر�ض
كان الو�ضع من وجهة نظر منظمة الدول الأمريكية/م�ؤ�س�سة من �أجل ال�سالم (بروباز ،PROPAZ -ي�ستدعي
�إقامة حوار لبناء توافق يف الآراء من خالل "مبادرة جماعية قائمة على امل�شاركة حلل امل�شكلة هدفها جمع
الأطراف مع ًا بطريقة ا�ستباقية للخروج بخيارات والو�صول �إىل حلول مقبولة من الطرفني مل�شاكل حمددة ،بحيث
يتم اتخاذ قرارات ،والتو�صل �إىل اتفاقات ،مع تقدمي تنازالت من هنا وهناك" 192وكانت هناك حاجة وا�ضحة
�إىل التفاو�ض ،كما كانت ثمة حاجة �أي�ض ًا �إىل احلوار ملعاجلة الأ�سباب وراء ال�صراع على ال�سلطة بني ال�سكان
الريفيني واحل�ضريني يف البلدية.
وكان من املعتقد �أن احلوار قادر على معاجلة ال�ضغوط التي عانى منها ال�سكان جراء عدم االهتمام مب�شكلة
الفقر ،وغياب التنمية االقت�صادية ،واملعاناة التي ت�سبب فيها ال�صراع امل�سلح .وعلى املدى القريب ،كان احلوار
يعترب �أف�ضل البدائل للتخفيف من حدة التوترات بني �أطراف ال�صراع ،وحتا�شي الت�صعيد و�إنهاء �أعمال العنف
املتقطعة .كما كان و�سيلة منا�سبة �أي�ض ًا للتعامل مع اخلالفات ،وحت�سني العالقة بني الطرفني ،و�إيجاد حلول
مبتكرة لتلبية طلبات كل من الطرفني.
وثمة اع�تراف ب�أن امل�شاكل الهيكلية يف ويويتينانغو لن تختفي بني ع�شية و�ضحاها .فبالإ�ضافة �إىل االمتثال
لالتفاقات التي مت التو�صل �إليها بني الطرفني ،كانت هناك حاجة �إىل بذل جهود �إمنائية متوا�صلة للت�صدي
للق�ضايا امل�سببة لل�صراع .وعلى املدى الطويل� ،سعى احلوار �إىل �إقامة عالقة قوية ومثمرة بني القادة والزعماء يف
كل من املجتمعني الريفي واحل�ضري ،حتى يتمكنا مع ًا من الت�صدي مل�شاكل البلدية وحلها �إذا ما ظهرت م�ستقب ًال،
دون االعتماد على م�ساعدة خارجية.

عملية احلوار
مرت عملية احلوار يف �سان ماتيو �إك�ستاتان مبراحل من العام � 2001إىل العام  .2002وكانت العملية متثل يف
تطورها ومعدل �سريها� ،إىل حد كبري ،جتاوب ًا مع الأحداث اجلارية يف الإقليم.
املرحلة الأوىل :زيادة الوعي
من الناحية الإ�سرتاتيجية ،قرر كل من الوحدة الرئا�سية/اللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�صراعات ومنظمة
الدول الأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم� ،PROPAZ -ضرورة العمل ب�شكل منف�صل ،يف البداية ،مع قادة وزعماء
املنطقتني الريفية واحل�ضرية .ومت َّثل الطور الأول يف �إقناع نواب وممثلي املجتمعات املحلية الأ�سا�سيني ب�أن احلوار
هو الو�سيلة الأمثل لإيجاد حل لذلك ال�صراع ير�ضي الطرفني .وابتداء من �أيار/مايو عام � ،2001أجرت منظمة
الدول الأمريكية/برنامج بروباز من �أجل ال�سالم PROPAZ -عملية تدريبية لزيادة الوعي واحل�سا�سية ب�ش�أن
الطرق التفاو�ضية للخروج من ال�صراع.
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و�سعى هذا التدريب �إىل حتقيق ثالثة �أهداف وهي :تزويد امل�شاركني املرتقبني باملعرفة والأ�ساليب امل�ستخدمة
يف حتليل ال�صراعات وحلها؛ والتو�ضيح التف�صيلي ال�ستخدام احلوار كطريقة بديلة لتحويل ال�صراع يف البلدية؛
وحتديد احلد الأدنى من ال�شروط الالزمة لعقد الطرفني الجتماعات م�شرتكة بغر�ض التفاو�ض حول الق�ضايا
امل�سببة النق�سامهما .كما �سعى التدريب �أي�ض ًا �إىل زيادة الوعي بكيفية التعامل مع التفاعالت االجتماعية �أثناء
احلوار ،وتي�سري الفهم املتعمق للطبيعة العاطفية للعملية.
املرحلة الثانية :الدعوة �إىل احلوار
كانت الدعوة �إىل احلوار خمتلفة لدى كل طرف من الطرفني .فقادة املجتمع املحلي الريفي ،الذين �شاركوا لتوهم
يف الدورات التدريبية املعنية بالق�ضايا احل�سا�سة قاموا بدعوة جميع ال�سكان يف جمتمعاتهم املحلية �إىل اجتماعات
عامة مفتوحة .وكانت هناك ثالثة �أهداف جوهرية لتلك الأجتماعات وهي :تو�ضيح الغر�ض من احلوار و�شرح
عمليته لل�سكان؛ والت�أكد من قبولهم للحوار ك�آلية ملواجهة ال�صراع القائم؛ والت�أكد من �أن امل�شاركني املنتمني �إىل
املنطقة الريفية قد ح�صلوا على التفوي�ض املنا�سب من زمالئهم املواطنني لتمثيلهم .وقد حرر ال�سكان وثيقة
تثبت قبولهم لعملية احلوار ،و�إقرارهم للم�شاركني املختارين لتمثيل م�صاحلهم ،وتوقيعهم ب�أ�سماهم �أو بب�صمة
�أ�صابعهم .كما بينت تلك الوثيقة �أي�ض ًا بالتف�صيل م�س�ؤولية املمثلني املختارين عن �إطالع جمتمعاتهم املحلية
بالتقدم املحرز يف عملية احلوار.
�أما يف املنطقة احل�ضرية ،فقد كانت الدعوة �أب�سط من ذلك نظر ًا العتمادها على هيكل متثيلي قائم بالفعل .فقد
�شمل هذا الهيكل �أع�ضاء منتخبني يف املجل�س البلدي وقادة غري منتخبني للمجتمع املحلي الذين كانوا جزء ًا من
جمال�س ال�شيوخ – ال�سلطات التقليدية يف ثقافة ال�شعب الأ�صلي .ومع ذلك ،وكما كان احلال مع ممثلي املناطق
الريفية ،فقد كان على القادة احل�ضريني تقدمي وثيقة تثبت تخويلهم بتمثيل م�صالح املجتمع املحلي ،والتي تعهدوا
فيها ب�إطالع املجتمع على التقدم املحرز يف احلوار.
وب�صفة عامة ،كان ممثلو املناطق الريفية زعماء يف املجتمعات املحلية و�/أو �أع�ضاء �سابقني يف جماعات الثوار
الذين �شكلوا حزب ًا �سيا�سي ًا يف �أعقاب انتهاء ال�صراع امل�سلح .وكان متثيل املنظمات غري احلكومية يف املنطقة
الريفية �ضئي ًال—فلم ت�شارك يف عملية احلوار �سوى منظمة ريفية واحدة غري حكومية .وم َّثل املنطقة احل�ضرية
عاملون مبنظمات غري حكومية ،وزعماء يف املجتمع املحلي يتمتعون مبهارات تعليمية �أ�سا�سية و�أ�صحاب م�ؤ�س�سات
�أعمال �صغرية .ومل ي�شارك كل �سكان املنطقتني احل�ضرية والريفية يف احلوار ،ولكن بذلت حماولة لتمثيل �أكرب
عدد ممكن من املجموعات يف كل منهما.
املرحلة الثالثة :عملية احلوار
ُعقد احل��وار يف �سان ماتيو �إك�ستاتان يف ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر ع��ام  .2001ومنذ ذل��ك احل�ين ،ج��رى عقد
االجتماعات كل  15يوم ًا ،مع حدوث بع�ض االنقطاعات .وكان كل اجتماع يدوم يومني تقريب ًا ،ويف نهايته يتم
حتديد تاريخ االجتماع التايل و�أجندته .وكان يجري التخطيط للدعوة �إىل االجتماعات ،والتذكري مبوعدها،
واجلل�سات الإ�ضافية من خالل اخلطابات واملكاملات الهاتفية .و�أدى �إىل �إطالة العملية ظروف خارجية ال ترتبط
مبا�شرة بالعملية ذاتها .فعلى �سبيل املثال ،تقل�صت م�شاركة املجتمعات املحلية يف احلوار �أثناء مو�سم الأمطار،
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حيث كان الفالحون يعملون على �إعداد الأرا�ضي للزراعة .واختتم احلوار يف ت�شرين الثاين/نوفمرب عام .2002
وقد عقدت االجتماعات يف مدينة ويويتينانغو ،مركز املديرية .واختريت هذه املدينة كونها موقع ًا حمايد ًا يتوافر
بها الظروف اللوج�ستية والبنية الأ�سا�سية املنا�سبة .وكان من الالزم توفري مكان حمايد �سيا�سي ًا و�أيديولوجي ًا
ل�ضمان �أمن امل�شاركني و�سالمتهم .ولكن �شاب اختيار ويويتينانغو بع�ض العيوب .فقد كان وجودها على م�سافة
بعيدة من �سان ماتيو �إك�ستاتان مع عدم وجود و�سائل متي�سرة للو�صول �إليها ي�ضيف مزيد ًا من التكلفة والوقت.
وعلى الرغم من �أن االجتماعات مل تدم �سوى يومني فقط� ،إال �أن امل�شاركني كان يتعني عليهم الغياب لأربعة �أيام
عن �أعمالهم وحياتهم ال�شخ�صية كل  15يوم ًا – مما �شكل عبئ ًا اقت�صادي ًا على العديد من امل�شاركني.
وكانت جمموعة تي�سري احلوار تت�ألف ر�سمي ًا من خم�سة كيانات حكومية :اللجنة التن�سيقية لل�سيا�سات الرئا�سية
املعنية بق�ضايا حقوق الإن�سان؛ �أمانة التحليل اال�سرتاتيجي؛ �أمانة ال�سالم؛ اللجنة الرئا�سية حلل نزاعات
الأرا�ضي؛ و�أمانة التن�سيق التنفيذي ل�ش�ؤون الرئا�سة .ودعيت منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز من �أجل
ال�سالم� PROPAZ -إىل "مرافقة" اجلهات الفاعلة احلكومية امل�س�ؤولة عن حتويل ال�صراع وتقدمي مرئيات
ومالحظات تقييميةعن �أعمالها .ويف حلظات حا�سمة ،كانت منظمة ال��دول الأمريكية /برنامج بروباز-
 PROPAZيتوليان الدور القيادي يف ت�صميم احلوار وتي�سريه .ويف هذه احلاالت ،كانت اللجنة الوزارية املعنية
مبتابعة ال�صراعات ،واملمثلة ملجموعة تي�سري احلوار احلكومية ،تق�صر �أن�شطتها على املراقبة والتعلم مما يقوم
ي�سرون يف منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز .PROPAZ -وخالل هذه العملية ،كان �أحد امل�ست�شارين
به املُ ِّ
يقدم امل�ساعدة القانونية ملنظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز.PROPAZ -
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،عملت املنظمات غري احلكومية و�أبر�شيات الكني�سة الكاثوليكية كمراقبني ،وهو الأ�سلوب
الذي قرره وقبله الطرفان .كما كانت و�سائل الإعالم حا�ضرة �أي�ض ًا ،وال�سيما يف عام  2001حيث كان �صدى
العنف واالنهيار الكامل يف العالقات بني املنطقتني الريفية واحل�ضرية ملحوظ ًا �إىل حد كبري .وما �أن بد�أ احلوار
حتى خفتت التغطية الإعالمية .وقد عينت كل من منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز من �أجل ال�سالم-
 PROPAZواللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�صراعات متحدثني ر�سميني ممثلني عن كل جانب ل�شرح التقدم
املحرز يف احلوار لو�سائل الإعالم .ومل ت�ؤثر تغطية الأحداث ب�أي حال من الأحوال على عملية احلوار.
ويف الفرتة التي �سبقت عملية التفاو�ض ،حاولت كل من منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز من �أجل ال�سالم-
 PROPAZواللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�صراعات فهم م�صالح كال الطرفني ،وو�ضع �أجندة ملعاجلة تلك
الق�ضايا تكون مقبولة من الطرفني .وا�شتملت الأجندة على ثالثة موا�ضيع رئي�سية :متطلبات التعاي�ش ال�سلمي؛
تدعيم البلدية؛ والإج��راءات البلدية .وخ�لال اجلل�سة االفتتاحية للحوار جرى طرح الأجندة املقرتحة على
امل�شاركني لإقرارها .ومن تلك اللحظة ف�صاعد ًا ،تناول الفريق امل�شارك يف احلوار كل املوا�ضيع التي على الأجندة
ي�سرون يف تنظيم املناق�شات على نحو �ساعد الأطراف على حتديد م�صاحلها ،و�إبداء
الواحد تلو الآخر .و�ساعد املُ ِّ
�آرائها ،وتقييم اخليارات ،واختيار احللول التي تلبي م�صالح كال الطرفني .وعلى الرغم من الي�سر البادي على
ذلك الإطار� ،إال �أن املوا�ضيع املطروحة كانت متفاوتة ال�صعوبة وا�ستغرقت مناق�شتها من املجموعة �شهور ًا.
ويف االجتماع الأول ،و�ضع امل�شاركون �أي�ض ًا القواعد الأ�سا�سية للتعاي�ش خالل العملية اجلارية .ومن بني ما ا�شتملت
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عليه تلك القواعد نقاط ًا متعددة ب�ش�أن االحرتام املتبادل وا�ستخدام الأ�شكال املنا�سبة للتوا�صل وال�سلوك .وقد
ي�سر الإ�صرار على االلتزام بها .كما قرر
اتفق الطرفان على �أنه متى انتهك �أيهما تلك القواعد ،فيحق لل ُم ِّ
امل�شاركون ،يف اجلل�سة الأوىل ،اللجوء �إىل الإجماع كطريقة التخاذ القرار.
وبف�ضل عمل امل�شاركني يف ظل تلك القواعد الأ�سا�سية ،متكنوا من التغلب على �سوء الظن املتبادل بينهما ،وفتح
قنوات لالت�صال ،و�إقامة بيئة �آمنة و�صحية تبادلوا فيها وجهات النظر ،و�سمحت لهم بزيادة التفاهم امل�شرتك يف
خمتلف وجهات النظر .وقد �أتاحت الدرجة العالية من الثقة التي حتققت بني الطرفني تطور العملية �إىل حوار
حقيقي ،ومل تقت�صر على كونها جمرد مفاو�ضات متعدد الأحزاب .وقد متكن الطرفان من التعبري عن �آرائهما يف
ال�صراع ب�صراحة وانفتاح ،و�أقاموا توا�ص ًال جيد ًا فيما بينهما.
ويف �إحدى اللحظات احلا�سمة يف املباحثات ،متكن الطرفان من تبادل ما مر به كل منهما من �آالم ومعاناة جراء
احلرب الأهلية .وحتدثا عن الآثار ال�ضارة لل�صراع على حياتهما وجمتمعاتهما املحلية ،وعلى م�ستوى البلدية
ككل .وقد ك�شفت تلك ال�صراحة عن م�شاعر العديد من الأ�شخا�ص وت�صرفاتهم �أثناء ال�صراع واحلرب الأهلية،
ولكن هذا التبادل للتجارب مل يت�سبب يف جمود العملية �أو توقفها .بل على العك�س ،فقد �أدت امل�شاركة يف تلك
البيئة املنفتحة �إىل االلتزام ب�إعداد اتفاق للتعاي�ش ال�سلمي ،حيث �أدرك كل من الطرفني واعرتف مبا �سببت
احلرب من معاناة على اجلانبني.

املح�صالت والآثار
تتجلى النتائج الناجحة التي تو�صل �إليها حوار �سان ماتيو �إك�ستاتان وعملية التفاو�ض يف ثالثة اتفاقات مهمة.
ولكن ظروف الثقة ،وال�شفافية ،واالحرتام املتبادل ،والت�سامح وامل�س�ؤولية التي جتلت �أثناء احلوار هي التي �أدت
�إىل حتول ال�صراع .حيث عملت تلك الظروف على متهيد الطريق �أمام �إمكانية مناق�شة االتفاقات والتو�صل �إليها.
اتفاق التعاي�ش ال�سلمي
يف مرحلة مبكرة من العملية ،قرر امل�شاركون �أن يكون من بني موا�ضيع الأجندة �إعداد اتفاق للتعاي�ش ال�سلمي،
يت�صرف مبقت�ضاه �سكان املناطق الريفية واحل�ضرية بالبلدية وفق ًا لنف�س قواعد ال�سلوك .وقد مت التو�صل �إىل
ذلك االتفاق مبجرد �أن اتفق الطرفان على نقطتني �أ�سا�سيتني� :أولهما ،عدم ح�ضور �أي ق�ضاة� ،أو �ضباط �شرطة
�أو ممثلني للحكومة – الذين ميكنهم ممار�سة �ضغوط على العملية �أو �إمالء حلول – يف احلوار؛ وثانيهما� ،أن
االتفاقات الناجتة عن تلك العملية �ستكون مبثابة التزام معقود بني الطرفني وبني املجتمعات املحلية التي ميثالنها
ب�إرادة حرة ونية طيبة.
وكان هذا االتفاق مبثابة التزام من كال اجلانبني مبوا�صلة احلوار واالمتثال لبع�ض القواعد مبا يكفل �إقامة
عالقات ودية بني الطرفني .وقد حظر االتفاق توجيه اتهامات �شخ�صية� ،أو ا�ستخدام عبارات عدائية� ،أو لهجة
هجائية .و�سمح االتفاق �أي�ض ًا بحرية احلركة بني املجتمعني احل�ضري والريفي؛ ففي �إحدى مراحل ال�صراع قامت
املجتمعات املحلية بفر�ض ر�سوم على الأ�شخا�ص املتنقلني بني املنطقتني .وقد و�ضعت تلك الإتفاقية �أ�سا�س ًا ملا تلى
من �إتفاقات.
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اتفاق تعزيز الطابع امل�ؤ�س�سي للبلدية
اتفق امل�شاركون ،مبوجب ذلك االتفاق ال��ذي ظهر للوجود بعد حمادثات ر�سمية وغري ر�سمية ،على الإبقاء
على بلدية واحدة غري منق�سمة .و�أتاح هذا االتفاق �إجراء االنتخابات البلدية ملن�صب رئي�س البلدية دون وقوع
مواجهات ،و�أر�سى مبد�أ قبول كال املجتمعني املحليني للفائز �أي ًا كان ،بغ�ض النظر عن انتمائه ال�سيا�سي .وكان
لكل من الطرفني مواقف وا�ضحة من تلك الق�ضية :حيث هدد �سكان املناطق الريفية ب�إن�شاء بلدية جديدة،
ي�سرون واملراقبون تهديد القطاع الريفي
بينما عار�ض �سكان املناطق احل�ضرية ذلك االنق�سام .وقد �أخذ املُ ِّ
على حممل اجلد وعملوا مع ممثلي ذلك الطرف على حتليل التبعات االقت�صادية لإن�شاء بلدية جديدة وكذلك
درا�سة املتطلبات احلكومية العديدة واملكلفة الالزمة لإن�شائها .و�أخري ًا ،اعرتفت املجموعات الريفية بعدم جدوى
�إن�شاء بلدية جديدة وتخلوا عن موقفهم الر�سمي .وم�ضى احلوار قدم ًا بعد ذلك نظر ًا لإقرار الطرفني بالهدف
امل�شرتك :تعزيز م�ؤ�س�سات البلدية.
االتفاق ب�ش�أن م�شاكل �إ�صدار الوثائق ال�شخ�صية والإجراءات البلدية
بعد �أن قرر الطرفان عدم تق�سيم البلدية� ،أعرب ممثلو ونواب املناطق الريفية عن احلاجة �إىل �إجراء حت�سني
يف جمال �إ�صدار الوثائق .و�صادف ذلك قرب انتهاء مهلة الثالثني يوم ًا للقانون اال�ستثنائي ب�ش�أن �إ�صدار الوثائق
ال�شخ�صية ،وهو القانون امل�ؤقت الذي مد فرتة طلب الوثائق ال�شخ�صية �أمام املواطنني الغواتيماليني الذين ال
ميلكون مثل تلك الوثائق .وكان االقرتاح ب�ضرورة ا�ستفادة ال�سكان من الوقت املتبقي يف ت�أمني ح�صولهم على
تلك الوثائق.
وبناء على ذلك ،اقرتحت جمموعة احلوار تنظيم ال�سكان لأيام تخ�ص�ص لإ�صدار الوثائق يف البلدية ب�أكملها.
وكان على ممثلي املنطقتني الريفية واحل�ضرية العمل مع ًا ،مب�ساعدة منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز
لل�سالم_  PROPAZواللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�صراعات ،يف حت�صيل الأموال وتنظيم �أيام الت�سجيل.
وكان ت�سجيل  734مواطن ًا من �سكان املناطق الريفية مبثابة �إجناز مهم .وقد �ساعد هذا التعاون على تقوية الثقة
املتبادلة بني الطرفني .وعليه ،كانت هناك رغبة �أكرب يف االتفاق على حلول للق�ضايا املت�صلة بذلك الأمر .وب�صفة
خا�صة ،تو�صل الطرفان �إىل اتفاق ين�ص على �أن تناط ق�ضايا البلدية املتعلقة ب�إ�صدار الوثائق ال�شخ�صية وغريها
من الإجراءات مبجل�س التنمية البلدية ،الذي يتوىل م�س�ؤولية �إيجاد حلول دائمة لتلك امل�شاكل.
اتفاق ب�ش�أن بيان م�صري الأ�شخا�ص املفقودين
مل يكن اتفاق بيان م�صري الأ�شخا�ص املفقودين اتفاق ًا ر�سمي ًا ك�سابقيه ،ولكنه كان بالأحرى اتفاق ًا �إجرائي ًا �أ�شري
�إليه يف حم�ضر �إحدى اجلل�سات اخلا�صة يف عملية التفاو�ض .حيث قرر امل�شاركون يف تلك اجلل�سة �ضرورة عر�ض
الق�ضايا املتعلقة بحاالت االختفاء �أمام ال�سلطات املخت�صة ،مثل الوزارة العامة �أو مكتب �أمني املظامل املعني
بحقوق الإن�سان.
متابعة العمل وااللتزامات
عندما انتهت عملية احلوار يف ت�شرين الثاين/نوفمرب عام  ،2002وعد الطرفان بااللتزام باالتفاقات التي مت
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التو�صل �إليها ،ولكن مل ي�ضعا �أية خطط لأن�شطة املتابعة .وقد عقدت االنتخابات الوطنية والبلدية عام ،2003
�إال �أنه بدت عالمات على �إعادة �إحياء ال�صراع فيما بني املنطقتني الريفية واحل�ضرية نتيجة للحمالت الرئا�سية
والبلدية .وتعاقدت منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز من �أجل ال�سالم PROPAZ -مع ا�ست�شاريني من
م�ؤ�س�سة �سورو�س  Sorosيف غواتيماال لبدء حملة �إعالمية ،با�ستخدام البث الإذاع��ي باللغة املحلية ،لإطالع
البلدية ب�أكملها على حمتوى االتفاقات.
وب�صورة متزامنة ،نظمت منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز من �أجل ال�سالم  PROPAZحلقات عمل
متنوعة ،ت�ضم كل واح��دة منها ما يقرب من � 55شخ�ص ًا ،لن�شر املعلومات التي ت�ضمنتها االتفاقات و�إطالع
اجلماهري على قواعد ال�سلوك املالئمة للحملة االنتخابية .كما كانت حلقات العمل �أي�ض ًا مبثابة �أداة لعر�ض قانون
جمال�س التنمية ،يف مبادرة من احلكومة االحتادية لو�ضع �إر�شادات مل�شاركة املواطنني يف حتقيق �أولويات التنمية.
وقد قدم القانون نهج ًا يتعني على �سكان كال املجتمعني املحليني �إتباعه يف تنظيم جمل�س التنمية البلدية.
وبالرغم من التوترات التي ت�سببت فيها انتخابات عام � ،2003إال �أنه مل حتدث �أية مواجهات عنيفة بني �سكان
املناطق الريفية واحل�ضرية يف �سان ماتيو �إك�ستاتان .وفاز يف االنتخابات مر�شح املنطقة الريفية ،وت�سلم مهامه
من رئي�س البلدية دون اعرتا�ضات من �أي من اجلانبني .وقد �أيد رئي�س البلدية اجلديد االتفاقات التي مت التو�صل
�إليها �أثناء عملية احلوار و�ساند �إن�شاء جمل�س التنمية البلدية على وجه اخل�صو�ص.
وعلى الرغم من اختفاء اللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�صراعات �إال �أن �أع�ضاءها ا�ستمروا يف التعاون مع
كيانات حكومية �أخرى للحيلولة دون ن�شوب �صراعات جديدة يف املنطقة .كما جرى �إن�شاء �شبكة على م�ستوى
املديرية لت�سوية ال�صراعات� ،ضمت منظمات غري حكومية .ومت �إن�شاء م�ؤ�س�سة بروباز من �أجل ال�سالم  -كمنظمة
وطنية م�ستقلة غري حكومية ،وا�ضطلعت ب�أهداف ومقا�صد منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم-
 .PROPAZومن خالل ذلك �ستقوم امل�ؤ�س�سة بتي�سري �أعمال حلقات العمل الرامية �إىل حتليل ال�صراعات،
والتو�سط فيها ،وحلها ،وتنمية مهارات ات�صال بناءة ،وحتقيق توافق يف الآراء بني الطرفني.

الدرو�س امل�ستفادة
بناء الثقة
�إن �صراع �سان ماتيو �إك�ستاتان ،الذي كان من�ش�أه من جراء املناف�سة بني املجتمعني املحليني الريفي واحل�ضري
على ال�سيطرة على ال�سلطة البلدية ،قد ت�أثر ب�صورة مبا�شرة بفقدان الثقة بني املجتمعني كنتيجة لأكرث من ثالثة
عقود من ال�صراع امل�سلح .ولو قدر لالتهامات املتبادلة �أن ت�ستمر دون و�ضع حد لها ،لأدى ذلك �إىل تقوي�ض
عملية احلوار .وقد اتخذت كل من منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم  PROPAZواللجنة الوزارية
املعنية مبتابعة ال�صراعات عدة تدابري لتجنب ذلك .فعلى �سبيل املثال ،ف�إن كال اجلهتني قد قدمتا تدريب ًا توعوي ًا
منف�ص ًال للطرفني قبل بدء احلوار ،وت�أكدا من اتفاق امل�شاركني على قواعد �أ�سا�سية حتكم العملية .وقد �ساعدت
تلك القواعد على بث االحرتام املتبادل ،واتباع �أ�شكال مالئمة لالت�صال وال�سلوك فيما بني الأطراف .وخالل
العملية ،قرر امل�شاركون �إدراج اتفاق التعاي�ش ال�سلمي كمو�ضوع للأجندة ،وجنحوا يف �إيجاد بيئة �آمنة ومنظمة
ا�ستطاعوا فيها التعبري عن الآالم التي عانوها جراء احلرب الأهلية .ومل يكن الأمر �سه ًال لإن�شاء حيز �آمن ملثل
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تلك التبادالت الأ�سا�سية �أو �إدارتها بعد �إن�شائها .وبالإ�ضافة �إىل تطبيق تطبيق مثل تلك الأ�ساليب املو�ضحة فقد
كان من املهم �إ�شراك �أفراد قادرين على الإ�شراف بكفاءة على تلك البيئات.
حملة الن�شر
�أدركت كل من اللجنة الوزارية املعنية مبتابعة ال�صراعات ومنظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز من �أجل
ال�سالم  ،PROPAZمنذ البداية� ،أن على امل�شاركني يف احلوار �إطالع جمتمعاتهم املحلية على النجاحات التي
حتققت .وكان ذلك �ضمن املهام املحددة يف الوثائق املانحة لل�سلطة �إىل املمثلني� .إال �أن �أي ًا منهما مل يتابع ذلك
الن�شاط على نحو وثيق ،تاركني ذلك لكل ممثل .ومع الأ�سف ،ف�إن احلمالت االنتخابية الرئا�سية والبلدية ،التي
بد�أت فور انتهاء عملية التفاو�ض ،كادت �أن تع�صف با�ستقرار االتفاقات التي مت التو�صل �إليها ،وتقو�ض عملية
ال�سالم يف البلدية ب�أكملها .وكان ذلك املوقف مرتبط ًا ب�شكل مبا�شر بعدم �إملام ال�سكان بتلك االتفاقات التي مت
التو�صل �إليها �أثناء املفاو�ضات.
وا�ستطاعت منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم  PROPAZمعاجلة تلك امل�شكلة عن طريق بدء
حملة �إعالمية للإعالن عن االتفاقات .وتربهن تلك احلالة على �أهمية وجود �إ�سرتاتيجية ف ّعالة لإطالع اجلمهور
على التقدم املحرز يف املفاو�ضات ،واحلاجة �إىل �إدراج تلك الإ�سرتاتيجية يف عملية التفاو�ض ككل .و�إذا كانت تلك
ي�سرين ف�إنه يتعني �أن يحدد ذلك قبل بدء العملية.
امل�س�ؤولية تقع على عاتق املُ ِّ
املوارد االقت�صادية
تك�شف هذه احلالة �أي�ض ًا مدى امتالك املوارد الالزمة لتنفيذ عملية احلوار وجتنب ت�أخرها �أو عرقلتها .وحيث �إن
�سان ماتيو �إك�ستاتان تعد واحدة من �أفقر البلديات يف غواتيماال ،ونظر ًا ل�شح املوارد االقت�صادية لدى احلكومة
املركزية ،فقد كفلت منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم _  PROPAZمتويل امل�شروع ب�أكمله.
و�شمل ذلك تغطية تكاليف م�شاركة املمثلني كل  15يوم ًا ،لكي ي�ستمر احلوار .وغطت التربعات اخلا�صة النفقات
اللوج�ستية للم�شاركني مثل النقل واملوا�صالت ،والطعام ،وال�سكن .وبناء على اخلربة التي اكت�سبتها منظمة الدول
الأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم  PROPAZمن تلك التجربة ،عملت على و�ضع معايري مل�شاركتها م�ستقب ًال يف
عمليات مماثلة .ومن املهم الت�أكد من توافر احلد الأدنى من املوارد الالزمة لعقد احلوار وتلبية االحتياجات
غري املنتظرة ومن املهم باملثل جتنب زيادة االلتزامات ب�شكل زائد عن احلد ،مثل جمع الأموال �أو ن�شر االتفاقات
ومتابعتها .ويف هذا ال�صدد ،ينبغي لعمليات احلوار حتديد �أولئك امل�س�ؤولني عن ن�شر االتفاقات ومتابعتها ،وكيفية
الت�أكد من �أداء مهامهم.
حتديد الأدوار
مع ت�شكل مالمح احل��وار ،اتخذ �أع�ضاء فريق منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز من �أجل ال�سالم _
ي�سري العمليات .ومن املهم املحافظة على التوا�صل مع الكيانات املنظمة الكت�ساب فهم وا�ضح
 PROPAZدور ُم ِّ
بالظروف التي ينبغي تغيري الأدوار يف ظلها .فمن ال�ضروري �إدراك مدى ح�سا�سية وه�شا�شة ذلك النوع من
احلوارات ،واحتمال الع�صف بالعملية برمتها �إذا ما �أبدت املنظمات املن�سقة افتقار ًا يف املهارة و�/أو املعرفة �أثناء
ي�سرين املتعاقد معهم �أن يوازنوا بدقة بني م�س�ؤولياتهم جتاه الأطراف املعنية وبني
العملية .ولذلك ،يجب على املُ ِّ
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املنظمات احلكومية التي تتيح القيام بذلك.
معرفة اللغة وال�سياق
�أدى عدم �إملام جمموعة التي�سري بلهجة "ت�شوج" املحلية �إىل احليلولة دون فهمها للعديد من الق�ضايا التي جرى
مناق�شتها �إىل �أن حانت حلظة التو�صل �إىل االتفاقات .ور�أت منظمة الدول الأمريكية/برنامج بروباز لل�سالم _
ي�سرون بالكلية يف عملية
� PROPAZأن ذلك يعني ا�ستبعاد الفريق من العديد من املناق�شات .فلكي ينغم�س املُ ِّ
احلوار يجب �أن تتوافر لديهم القدرة على التوا�صل بلغة امل�شاركني.
كما تربهن حالة �سان ماتيو �إك�ستاتان �أي�ض ًا على مدى �أهمية حتليالت ال�صراع وال�صعوبة التي تواجه �إجراءها.
فكثري ًا ما ي�ستدعي تعقيد املوقف اتخاذ �إجراء �سريع ال مينح ف�سحة من الوقت لدرا�سة متعمقة لل�سياق التاريخي
لل�صراع .ومن الوارد جد ًا �أن يفر�ض ارتفاع م�ستوى التواترات على منظمي احلوار التدخل ب�سرعة والبدء يف حل
ي�سرين �إىل الإملام باملعلومات� ،إال �أنه من املهم عدم �إغراقهم
ال�صراع تفادي ًا لت�صاعده .وعلى الرغم من حاجة املُ ِّ
بها على نحو ي�شتت تركيزهم �أو يحملهم على اتخاذ قرارات منحازة .ويو�صى بزيادة املعلومات املقدمة بطريقة
منهجية قبل العملية وخاللها .حيث يتيح ذلك فهم ًا �أف�ضل لل�صراع ،ومن ثم ميكن حتديد املوا�ضيع الرئي�سية
وتف�صيلها بو�ضوح ،والوقوف على العوائق ونقاط القوة املحتملة للعملية.
امل�شاكل الهيكلية وحم�صالت احلوار
�أدت امل�شاكل الهيكلية العديدة �إىل تفاقم ال�صراع يف �سان ماتيو �إك�ستاتان .وكان الق�صور الذي �شاب م�ؤ�س�سات
الدولة �سبب ًا يف احلد من اخليارات املتاحة لإيجاد حلول ممكنة حلل النزاع .ويف الوقت نف�سه ،كانت بع�ض
االتفاقات التي مت التو�صل �إليها متوقفة على مدى قدرة احلكومات البلدية واملركزية ورغبتها يف االمتثال للقرارات
التي �أ�سفر عنها احلوار .ومن منظور منظمة الدول الأمريكية/برنامج  PROPAZكانت امل�شاكل الهيكلية—مثل
انعدام املوارد االقت�صادية ،والقوانني ،و�سلطة اتخاذ القرار—تعني �ضرورة �إيجاد �آليات �أخرى تكفل تو�صل
احلوار �إىل اتفاقات مبتكرة وعدم توقفه ب�سبب عدم الكفاية الهيكلية.
وتثبت هذه احلالة �أنه من املمكن الو�صول �إىل حم�صالت �إيجابية وملمو�سة من تلك احل��وارات ،حتى يف ظل
املحدودية ال�شديدة يف امل��وارد .فعلى �سبيل املثال ،جنح الطرفان يف احلفاظ على وحدة البلدية ،واتفقا على
القواعد ال�سلوكية الالزمة لتفادي عودة ال�صراعات و�أعمال العنف مرة �أخ��رى .و�أ�صبح من املمكن االمتثال
لالتفاقات بف�ضل حت�سن العالقات بني الطرفني على مدى عملية احلوار .ويو�صى دائم ًا ب�إجراء حتليل ُمتعمق
ملنافع احلوار امللمو�سة وغري امللمو�سة .ويف الوقت نف�سه ،ف�إنه ال ينبغي التخلي عن عملية احلوار بحجة �إعاقة
جوانب الق�صور الهيكلية الو�صول �إىل حلول قابلة لال�ستمرار والنجاح .بل على العك�س ،يجب علينا الوثوق بقدرات
امل�شاركني على �إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على اختالفاتهم.

احلوار الدميقراطي :دليل عملي 171

الف�صل  :3.3حوار حول الأهداف الإمنائية
للألفية ،موريتانيا
193

يف العامني � ،2005-2004ساند برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف موريتانيا م�شروع ًا للحوار �ضم النخب املحلية
والوطنية من �أجل معاجلة التحديات التي تواجه حتقيق �أهداف الأمم املتحدة الإمنائية للألفية بحلول عام
 .2015وقد �أدى اجلمود ال�سيا�سي �إىل قيام عدة حماوالت �إنقالب على احلكومة املوريتانية يف عامي 2003
و .2004وكان الهدف من احلوار تفادي وقوع �صراع عنيف وك�سر اجلمود ال�سيا�سي الذي حال دون تنفيذ البالد
ملبادرات متما�سكة وبها العديد من �أ�صحاب امل�صلحة للتعامل مع امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية التي تواجهها.
وقد وفر مو�ضوع الأه��داف الإمنائية للألفية منطلق ًا حمايد ًا للتعامل مع تلك الق�ضايا ،مما �شجع احلكومة،
وجماعات املعار�ضة واملجتمع املدين على امل�شاركة ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،يف م�شروع احلوار.

ال�سياق
تعد اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية واحدة من �أفقر بلدان العامل ،حيث احتلت املرتبة  152من بني  177بلد يف
م�ؤ�شر التنمية الب�شرية لعام  .2003ومتتد البلد على م�ساحة �شا�سعة ،فاملناطق ال�صحراوية متثل  90يف املائة
من م�ساحتها ،ويواجه �سكانها البالغ عددهم  2.5مليون ن�سمة عدد ًا من التحديات اخلطرية .ومن بني تلك
التحديات امل�ستويات املرتفعة للفقر وانعدام امل�ساواة ،واالنت�شار الوا�سع ل�سوء التغذية واجلوع ،وارتفاع م�ستويات
وفيات الأمهات والأطفال ،والت�صاعد ال�سريع يف معدالت الإ�صابة بفريو�س الإيدز ،ومعدالت الوفاة املرتفعة من
�أمرا�ض مثل ال�سل واملالريا ،وامل�شاكل البيئية ،وال�سيما الت�صحر املتوا�صل.
وتواجه موريتانيا ،ذلك املجتمع الذي ن�ش�أ عند نقطة تقاطع �أ�سا�سية بني ال�شعوب العربية والأفريقية ،حتديات
تتمثل يف تاريخها يف الرق وا�ستمرار متييز الطبقة احلاكمة من املوريني ذوي الب�شرة الفاحتة �ضد املواطنني ذوي
الأ�صل الأفريقي ،وخا�صة الذين كانوا �أرقاء م�ستعبدين يف ال�سابق .وقد وقعت حديث ًا ،فيما بني عامي -1989
� ،1991صراعات عنيفة كان �سببها تلك االنتهاكات حلقوق الإن�سان .ومما ي�ضعف الن�سيج االجتماعي ملوريتانيا
�أي�ض ًا �أمناط التمييز القبلي ال�شديدة وال�ضعف الن�سبي جتاه الهوية الوطنية .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن الأمناط
القائمة للتحالفات والتزاوج فيما بني املجموعات العرقية لها �أثر ملطف لل�صراعات داخل املجتمع.
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ويف الوقت الذي كانت تثار فيه فكرة احلوار ب�ش�أن الأهداف الإمنائية للألفية يف عامي  ،2004-2003كان ال�سياق
ال�سيا�سي متوتر ًا ومتدهور ًا .فبعد  20عام ًا من احلكم الع�سكري ،تبنى البلد د�ستور ًا دميقراطي ًا يف عام ،1991
ولكن ظلت الدميقراطية �شكلية ب�صورة كبرية .و�صار الرئي�س معاوية ولد �سيد �أحمد الطايع وحزبه ،احلزب
اجلمهوري الدميقراطي واالجتماعي ،منعزال وا�ستبدادي ًا على نحو متزايد منذ �أن اعتلى �سدة احلكم يف .1992
وقاطعت �أحزاب املعار�ضة االنتخابات عام  ،1992ولكنها ناف�ست بنجاح يف االنتخابات البلدية ،وفازت بعدة
مقاعد يف املجل�س الوطني يف ت�شرين الأول�/أكتوبر عام � .2001إال �أن العالقات بني احلزب احلاكم و�أحزاب
املعار�ضة ات�سمت بالعدائية ،ومل يكن هناك �أية ات�صاالت تقريب ًا بني اجلانبني .وكان قرار الرئي�س ولد الطايع
�إقامة �صالت دبلوما�سية مع �إ�سرائيل وحماربته للجماعات الإ�سالمية الأ�صولية يف موريتانيا من ال�سيا�سات التي
مل تلق قبو ًال �شعبي ًا ،حيث جرى النظر �إليها ،على نطاق وا�سع ،باعتبارها و�سيلة لتعزيز قب�ضته على ال�سلطة.
و�أخري ًا ،ف�إن التطلعات �إىل عائدات النفط والغاز الكبرية املتوقعة من ا�ستغالل االحتياطيات النفطية املكت�شفة
بالقرب من �شواطئ موريتانيا عام  ،2001قد عملت على تغذية وت�أجيج تلك التوترات حيث رفعت من خماطر
الت�صارع ال�سيا�سي ب�صورة كبرية.
ومع اقرتاب االنتخابات الرئا�سية يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،2003أقدم معار�ضو حكومة ولد الطايع على تنفيذ
ثالثة انقالبات باءت بالف�شل يف حزيران/يونيو  ،2003و�آب�/أغ�سط�س  ،2004و�أيلول�/سبتمرب  .2004وقد �صرح
قائد تلك االنقالبات رائد اجلي�ش ال�سابق �صالح ولد حننا� ،أثناء حماكمته� ،أن هدفه كان الق�ضاء على الف�ساد
والقبلية و�ضعف الأجور و�سوء الإدارة والتمييز �ضد املوريتانيني ال�سود .و�شكلت تلك الأحداث اخللفية املبا�شرة لعقد
احلوار ب�ش�أن الأهداف الإمنائية للألفية ،حيث خلقت بيئة من اال�ضطراب ال�سيا�سي يهدد باندالع مزيد من العنف.

الغر�ض
من وجهة نظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ف�إن املبادرة التي �أدت �إىل احلوار املوريتاين ب�ش�أن الأهداف
الإمنائية للألفية كان لها هدفان رئي�سيان يرتبطان ببع�ضهما البع�ض .فمن جانب كانت هناك حاجة �إىل فتح
بع�ض قنوات التوا�صل البناء بني احلكومة واملعار�ضة للق�ضاء على احتمال ن�شوب �صراع عنيف .ومن جانب �آخر،
كان هناك حتمية م�ؤ�س�سية لل�سعي لتحقيق الأهداف املحددة يف �إعالن الأمم املتحدة للألفية يف عام  2000وهي:
الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع؛ وحتقيق التعليم االبتدائي ال�شامل؛ وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
املر�أة؛ وتخفي�ض معدل وفيات الأطفال؛ وحت�سني �صحة الأمهات؛ ومكافحة فريو�س ومر�ض الإيدز وغريها من
الأمرا�ض؛ و�ضمان اال�ستدامة البيئية؛ و�إن�شاء �شراكة عاملية من �أجل التنمية .وقد وقعت موريتانيا الإعالن
و�أجرت بع�ض املحاوالت لتحقيق �أهدافه ،ولكن التقدم املحرز حتى �آنذاك مل يكن مر�ضي ًا ،وقليلون هم من كانوا
على دراية بتلك املبادرة �سواء من اجلمهور العام �أو يف املكاتب الإدارية احلكومية.
وكان هذان الغر�ضان يعزز كل منهما الآخر ،حيث كان مو�ضوع الأهداف الإمنائية للألفية يوفر نقطة انطالق
�آمنة ،تركز على التطلعات نحو امل�ستقبل ،ولكنه يف ذلك الإطار قد فتح جما ًال لنقا�ش عام حول الو�ضع الراهن
للمجتمع املوريتاين .وكان املقرتح يف البداية �إجراء حوار �سيا�سي بني احلكومة واملعار�ضة واملجتمع املدين� ،إال
�أن امل�شروع واجه على الفور �إحجام ًا من احلكومة عن امل�شاركة يف مثل ذلك ال�سياق .ومن خالل �إعادة حتديد
�أبعاده كمبادرة للم�ضي قدم ًا يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،كان يف الإمكان امل�ضي فيه كحوار بني النخب
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ال�سيا�سية ،تتخذ فيه احلكومة دور املراقب املعني والف ّعال.
وكان من بني الأهداف الأ�سا�سية الأخرى للمبادرة امل�ساعدة يف خلق ثقافة توا�صل وتعاون ،متكن يف نهاية الأمر
احلكومة واملعار�ضة وجمموعات املجتمع املدين من حتمل امل�س�ؤولية امل�شرتكة يف حتقيق الأه��داف الإمنائية
للألفية .وقد جعل هذا الهدف مبادرة احلوار مف�ضلة على املفاو�ضات املي�سرة بني الأطراف .وكان هدف برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ،على الأمد الطويل� ،إر�ساء �إطار دائم للحوار بني الأطراف ال�سيا�سية واجلهات الفاعلة
يف املجتمع املدين ،تدعيم ًا للم�ؤ�س�سات الدميقراطية والثقافة يف موريتانيا.

عملية احلوار
امتد احلوار ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر ،من �آب�/أغ�سط�س � 2004إىل �شباط/فرباير  .2005وكانت الإ�سرتاتيجية
الأولية �إ�شراك نخب املجتمع املوريتاين ،على �أمل تكوين كتلة لها ثقلها و�أهميتها من اال�شخا�ص ممن ميكنهم
م�ساعدة البلد يف امل�ضي قدم ًا ب�سالم نحو حتقيق �أهدافها .وقد �شارك �أكرث من � 400شخ�ص يف حلقات العمل
التي ُعقدت يف خمتلف �أنحاء البالد ،ومتكن �آالف غريهم من متابعة العملية من خالل التغطية الإعالمية.
دور اللجنة التوجيهية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي
تولت جلنة توجيهية متثيلية على نطاق وا�سع م�س�ؤولية ت�صميم عملية احلوار وتنفيذها .وكانت تلك املجموعة
حتت الرئا�سة امل�شرتكة لكل من ممثلة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي املقيمة �سي�سيل مولينييه ،وحممد �سعيد
ولد حمودي ،ال�سفري املوريتاين ال�سابق .كما �ضمت اللجنة يف ع�ضويتها ع�شرة �أفراد مواطنني ،جميعهم معروفني
ويحظون باالحرتام باعتبارهم مفكرين م�ستقلني وممثلني لناخبيهم ،مثل رئي�س منظمة الن�ساء الفرانكوفونيات،
ورئي�س رابطة ر�ؤ�ساء بلديات موريتانيا ،ورئي�س رابطة العلماء امل�سلمني ،وممثلني للمنظمات ال�شبابية ،والقطاع
اخلا�ص وو�سائل الإعالم .وقد �ساعدت هذه اللجنة على �ضمان امللكية الوطنية لعملية احلوار.
وكان برنامج الأمم املتحدة الإمنائي م�ؤه ًال للعب دور قيادي يف تعزيز احلوار ،حيث طلبت احلكومة املوريتانية
عام  2002م�ساعدته الفنية لربنامج وطني للحكم الر�شيد ،ي�شمل �إ�صالح الإدارة احلكومية ،و�إدارة االقت�صاد
الكلي ،و�إ�صالح الق�ضاء ،وتعزيز حقوق الإن�سان ،وتدعيم منظمات املجتمع امل��دين ،وم�ساندة الالمركزية
احلكومية وتقدمي امل�ساندة للربملان .وكان هدف الربنامج بالأ�سا�س العمل كمحفز ،م�ستغ ًال املنطلق املحايد
واملقبول عاملي ًا املتمثل يف الأهداف الإمنائية للألفية ،ك�أ�سا�س لت�شجيع املناق�شات فيما بني املوريتانيني من كافة
املجموعات ال�سيا�سية واالجتماعية حول م�ستقبلهم امل�شرتك .ويف الوقت نف�سه ،مكنه التكليف املنوط به بتعزيز
احلكم الر�شيد من الدعوة �إىل فتح باب احلوار ،ب�صفة خا�صة� ،أمام جماعات حقوق الإن�سان وق�ضاياها ،وكذلك
�أمام جمموعة وا�سعة من منظمات املجتمع املدين .و�ساند املكتب القطري عمل اللجنة التوجيهية من خالل
تقدمي امل�شورة وامل�ساندة الفنية واملالية ،وذلك باال�ستفادة من املوارد التي وفرتها وحدات الأمم املتحدة املختلفة
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
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املرحلة الأوىل :احلوار ال�سيا�سي لتعزيز الدميقراطية
�شملت املرحلة الأوىل من العملية عقد �أربع حلقات عمل يف �آب�/أغ�سط�س و�أيلول�/سبتمرب  ،2004يف �أربعة مواقع
خمتلفة جغرافي ًا ،تناولت كل واحدة منها موا�ضيع حمددة تدور حول مو�ضوع عام هو تعزيز الدميقراطية .ففي
رو�سو ،جنوب موريتانيا ،دارت املوا�ضيع حول ال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي والبيئة .ويف بلدة كيفة بو�سط
موريتانيا ،كانت املوا�ضيع تدور حول التعليم احلديث ،والتعليم التقليدي ،وثقافة ال�شباب .ويف �أطار بال�شمال ،ركزت
حلقة العمل على العدالة ،وحقوق الإن�سان ،واملواطنة.
و�شارك ما يقرب من � 90شخ�ص ًا ،ميثلون نخب املنطقة ،يف كل من تلك الفعاليات .وكانت حلقات العمل كلها على ن�سق
واحد :االفتتاح بجل�سة عامة يعر�ض فيها بع�ض اخلرباء تقارير مو�ضوعية عن الأهداف الإمنائية للألفية واملوا�ضيع
اخلا�صة بالفعالية .ثم يقوم امل�شاركون ،يف ذات اجلل�سة العامة ،بعر�ض وجهات النظر اخلا�صة وال�شواغل والآراء
ملختلف جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة الذين ميثلونهم ،ويناق�شون الق�ضايا من تلك املنظورات .ويف املرحلة الثانية من
حلقة العمل ،الت�أم امل�شاركون يف جمموعات عمل �صغريةُ ،كلفت كل واحدة منها بو�ضع تو�صيات ب�ش�أن الق�ضايا املثارة.
وقد �ساعدت العرو�ض التقدميية والنقا�شات التي دارت يف اجلل�سة العامة على �إحاطة امل�شاركني علم ًا بالق�ضايا،
و�أتاحت لهم التعبري عن �آرائهم ،بينما هي�أت جمموعات العمل الأ�صغر مناخ ًا للحوار .وقد �أ�شار كل من املراقبني
وامل�شاركني �إىل عدم وجود تع�صب حزبي ،و�إىل "روح الت�سامح" والهدوء مما َم َّكن جمموعات العمل من التحدث حتى
يف �أكرث الق�ضايا ح�سا�سية .ومتثل اجلزء اخلتامي لكل حلقة املرحلة الأوىل جمموعات امل�شاركني
عمل يف جل�سة عامة �أخرى ،تناول فيها كافة امل�شاركني تو�صيات
• .العلماء
جمموعات العمل وناق�شوها ليت�سنى �إقرارها بالإجماع.
• .كافة الأحزاب بالربملان
وق��د مت اختتام املرحلة الأوىل من عملية احل��وار بحلقة
ع�م��ل ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��وط�ن��ي �ضمت م��ا ي�ق��رب م��ن 130
�شخ�ص ًا ،عقدت بالعا�صمة نواك�شوط ،يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر  .2004وق��د مثل امل�شاركون جمموعة وا�سعة من
الأح��زاب ال�سيا�سية ،وكذلك جمموعات �أن�شطة الأعمال،
والعمال ،واملجتمع املدين .وجمعت حلقة العمل امل�شار �إليها
جميع تو�صيات حلقات العمل الإقليمية ال�سابقة لها ،وكان
تركيزها على تكوين ر�ؤية للمجتمع املوريتاين يف عام ،2015
بعد حتقيق الأه ��داف الإمنائية للألفية .كما ط��رح فيها
�أي�ض ًا ا�سرتاتيجيات االنتقال من التو�صيات مبا ينبغي عمله
لتحقيق الأهداف وو�صو ًال �إىل كيفية القيام بذلك.

•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.
•.

رابطة العمد يف موريتانيا
جامعة نواك�شوط
منظمات الأ�ساتذة
منظمات طالبية
االحتاد العام لأرباب العمل
نقابات العمال
منظمات املحامني
جمعية احلقوقيني
منظمات حقوق الإن�سان
منظمات الأطباء
منظمات القابالت واملمر�ضات
منظمات ال�صحفيني
املنظمات غري احلكومية
�شركاء موريتانيا الإمنائيون.

املرحلة الثانية :احلوار بني اجلهات االقت�صادية واالجتماعية الفاعلة لتدعيم ا�سرتاتيجيات
التنمية وحتقيق الأهداف الإمنائية للألفية
ت�ضمنت املرحلة الثانية ثالث فعاليات ،متت جميعها يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2004متثلت الأوىل يف حلقة
احلوار الدميقراطي :دليل عملي 175

عمل لتقييم قدرة موريتانيا االقت�صادية على حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .وقدجرى عقد تلك الندوة يف
نواك�شوط بح�ضور ما يقرب من  100م�شارك ،مبن فيهم الزعماء ال�سيا�سيني وممثلي املجتمع املدين .تناولت
جمموعة حلقة العمل ثالثة �أ�سئلة رئي�سية :ما ال�سيا�سات ،ذات ال�صلة بالنمو واالقت�صاد ،الالزمة لتحقيق
الأه��داف الإمنائية للألفية؟ ما اجلدل الدائر حول الأه��داف الإمنائية للألفية؟ ما جوانب القوة وال�ضعف
وامليزات التناف�سية لالقت�صاد املوريتاين مقارنة باالقت�صاد العاملي؟ و�سري ًا على ن�سق حلقات العمل ال�سابقة ،كون
هذا التجمع جمموعات عمل لإ�صدار نتائج وتو�صيات.
كما جرى عقد حلقة العمل الثانية للمرحلة الثانية يف نواذيبو ،امليناء الواقع يف ال�شمال ،والتي يعتمد اقت�صادها
اعتماد ًا كبري ًا على ال�صيد والتعدين .وكان مو�ضوع قطاع م�صايد الأ�سماك و�آفاق تنميته بحلول عام  2015من
املوا�ضيع الرئي�سية حللقة العمل هذه .و�شملت املوا�ضيع الأخرى �صناعتي التعدين والنفط ،ودورهما املرتقب يف
م�ستقبل االقت�صاد املوريتاين.
ويف م�ساء اليوم الأول حللقة العمل التي عقدت يف نواذيبو ،كانت هناك فعالية �أخ��رى؛ وهي مناق�شة متلفزة
على املائدة امل�ستديرة حول م�س�ألة "موارد النفط والغاز :هل هي خدمة ال�صالح العام �أم م�صدر ًا حمتم ًال
لالختالفات" .وقد �أتاح �شكل املائدة امل�ستديرة ملجموعة من � 15شخ�ص ًا ،متثل جمموعات متنوعة من املجتمع
املوريتاين ،تناول امل�س�ألة والإجابة على الأ�سئلة التي طرحها اجلمهور .وعلى الرغم من حمدودية كم املعلومات
املادية املتاحة حول اال�ستغالل املقرتح الحتياطات النفط البحرية� ،إال �أن تلك الفعالية جنحت يف طرح تلك
الق�ضية امللحة �أمام جمهور �أكرب ،ولفت �أنظار الأ�شخا�ص �إىل عملية احلوار.
كما جرى اختتام املرحلة الثانية �أي�ض ًا بحلقة عمل على
امل�ستوى الوطني رك��زت على جمع التو�صيات املقدمة من
حلقات العمل الإقليمية يف �أجندة موحدة للم�ضي قدم ًا
نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .و�سري ًا على الن�سق
ال��ذي �سبق �إر��س��ا�ؤه حللقات العمل� ،أنتجت تلك الفعالية
وثيقة توافق �آراء حتدد ما ينبغي عمله تاركة معظم امل�سائل
املتعلقة بالتنفيذ لوقت الح��ق .ورفعت اللجنة التوجيهية
تقرير ًا بتلك التو�صيات �إىل الرئي�س ولد الطايع .وقد �أ�شار
رئي�س اللجنة امل�شارك ،حممد �سعيد ولد حمودي� ،إىل ما يف
التقرير من قوة ،حيث �إنه "ا�ستخدم �أ�سلوب ًا حتفظي ًا للغاية
ولكنه مل يقبل ب��أي تنازل" .وجعل هذا "النهج الواقعي"
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النتائج مقنعة.

املرحلة الثانية جمموعات امل�شاركني
• .العلماء
• .كافة الأحزاب بالربملان
• .االحتاد العام لأرباب العمل
• .نقابات العمال
• .البنوك و�شركات الت�أمني
• .جامعة نواك�شوط
• .امل�ؤ�س�سات التجارية الكربى
• .املنظمات الإمنائية غري احلكومية
• .النقابات املهنية
• .و�سائل الإعالم املتخ�ص�صة يف االقت�صاد
والق�ضايا االجتماعية والبيئة
•� .شركاء موريتانيا الإمنائيون.

فعاليات املتابعة
يف �أوائ��ل كانون الأول/دي�سمرب � ،2004أطلقت اللجنة التوجيهية منتدى على الإنرتنت حتت ا�سم "موريتانيا
 ،"2015لتو�سيع نطاق امل�شاركة يف املحادثة ،ولزيادة م�شاركة امل��ر�أة على وجه اخل�صو�ص ،وكذلك من �أجل
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اخلروج مبزيد من التو�صيات .وميكن للم�شاركني امل�شاركة باللغة العربية �أو الفرن�سية ،ويتعني عليهم املوافقة
على ميثاق يق�ضي ب�إبداء االحرتام والت�سامح جتاه وجهات النظر الأخرى .وجاءت امل�شاركة الفعلية �أقل كثري ًا
من املتوقع ،ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل حمدودية انت�شار الإنرتنت يف موريتانيا .وكان املنتدى �ساحة للجدال
�أكرث منه �ساحة للحوار ،ولكنه جنح يف توفري حيز ملناق�شة الق�ضايا التي تعترب حمظورة على اجلمهور عاد ًة ،مثل
انتهاكات حقوق الإن�سان وعدم امل�ساواة يف التعليم.
وقد �أقيمت فعالية �أخرى للمتابعة يف كانون الثاين/يناير  ،2005جمعت العديد من امل�شاركني يف حلقات العمل
التي عقدت يف نواك�شوط ونواذيبو .وعلى مدار يومني ،قدم معهد امل�ستقبل الأفريقي تعريف ًا بنهجه الت�صوري
امل�ستقبلي لو�ضع ا�سرتاتيجيات تنمية وطنية طويلة الأمد .و�ألهمت تلك اجلل�سة امل�شاركني ،مبا فيهم مديري
م�ؤ�س�سات �أعمال ،ومنظمات حكومية و�أخ��رى تنتمي للمجتمع امل��دين ،وحفزتهم على �إط�لاق م�شروع لو�ضع
ت�صورات حول "موريتانيا عام ."2030

املح�صالت والآثار
حقق احلوار ب�ش�أن الأهداف الإمنائية للألفية عدد ًا من املح�صالت الإيجابية .فقد حفز على قيام مناق�شات،
فيما بني نخب املجتمع؛ بني م�ؤيدي احلزب احلاكم واملعار�ضة ،و�شجع على انخراطهم ب�صورة م�شرتكة يف التفكري
يف رفاهية البالد يف امل�ستقبل .ويف ختام العملية ،كان هناك اتفاق عام على �أن امل�شاركني �أظهروا انفتاح ًا يف
احلوار والتزام ًا بتحقيق جمتمع تعددي ودميقراطي .وعلى حد تعبري �أحد وزراء احلكومة ال�سابقة' ،لقد ا�ستطاع
195
امل�شروع �إيراد التعاي�ش امل�شرتك الذي يتمتع به اخلليط املوريتاين يف قطاع ال�سيا�سة"
تناول الق�ضايا احل�سا�سة
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،ويف حني كانت العملية تدور حول مو�ضوع الأهداف الإمنائية للألفية ،الذي ال جدال حوله� ،إال
�أنها �أعطت احلق يف النهاية يف مناق�شة بع�ض الق�ضايا الأكرث ح�سا�سية .وعلى حد تعبري ال�سفري حمودي" ،كانت
حلقات العمل تبث على الو�سائل ال�سمعية الب�صرية الر�سمية (التلفاز والإذاعة) ،وكانت [اجلل�سات] تفتتح من قبل
حمافظي الواليات ،والأمناء العامون بالوزارات ،بل وحتى من قبل وزراء مهمني ،على الرغم من �إدراج الق�ضايا
196
التي كانت تعد يف ال�سابق من املحرمات" :حقوق الإن�سان"" ،الرق"" ،الف�ساد"" ،التمييز الثقايف" ،وغريها"
هذا القبول التدريجي ملواد احلوار امتد حتى مكتب الرئي�س .وعندما قدم الرئي�سان امل�شاركان للجنة التوجيهية
التقرير النهائي �إىل الرئي�س ولد الطايع ،ا�ستجاب ب�إلزام نف�سه مببادرات جديدة تتناول الإ�صالح القانوين مبا
فيه حقوق الإن�سان ،وبو�ضع خطط طويلة الأمد لتنمية املوارد الأ�سا�سية مبوريتانيا ،وم�صائد الأ�سماك والنفط.
حتقيق توافق الآراء على القيم ال�سيا�سية
و�أخري ًا �ساعدت املبادرة على �إر�ساء قواعد الدميقراطية القائمة على امل�شاركة عن طريق �إيجاد "كتلة حيوية من
�أ�شخا�ص م�ؤثرين يقدّرون احلوار ،ويفهمون ديناميكياته ،ومي�سكون بزمام عملية احلوار" 197وقد ات�ضحت �أهمية
ذلك الإجناز �أكرث ف�أكرث يف ال�شهور التالية النتهاء العملية الر�سمية .ويف ني�سان�/أبريل  ،2005قام �أحد الأحزاب
املتحالفة مع الرئي�س ولد الطايع ،والذي كان �أحد كبار امل�شاركني يف عملية احلوار ،قام بتنظيم منتدى من يومني
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حتت عنوان "قيم الدميقراطية" .و�أفاد ال�سفري حمودي �أن "توافق الآراء الذي مت التو�صل �إليه بني الأطراف
املعار�ضة ،والنقابات العمالية املختلفة ،ال�صحافة امل�ستقلة ومنظمات املجتمع املدين �أدى �إىل �إن�شاء قاعدة
198
�أ�سهمت �أخري ًا يف انفتاح امل�شهد ال�سيا�سي للبالد"
التو�صل �إىل االلتزام ال�سيا�سي
اكت�سب هذا التوافق يف الآراء حول القيم ال�سيا�سة �أهمية ق�صوى بعد �آب�/أغ�سط�س  ،2005عندما �أطاح انقالب
�سلمي بالرئي�س ولد الطايع .و�أ�صبح زعيم االنقالب  ،عقيد ال�شرطة علي ولد حممد فال والذي كان احلليف ال�سابق
لولد الطايع ؛ هو الرئي�س اجلديد .ويف ظل ت�أييد �شعبي وا�سع النطاق ،بد�أت احلكومة اجلديدة االنتقال �إىل نظام
�أكرث دميقراطية .وقد قدمت اال�ستنتاجات والتو�صيات التي خرج بها املنتدى املعني بالقيم الدميقراطية �إطار ًا
ملبادرة جديدة لإن�شاء هيكل دائم للحوار امل�ستمر فيما بني احلكومة ،واللجنة الوطنية االنتخابية امل�ستقلة ،وكافة
الأحزاب ال�سيا�سية ،وو�سائل الإعالم ومنظمات املجتمع املدين .ويف حزيران/يونيو  ،2006وافق املوريتانيون
ب�أغلبية �ساحقة على د�ستور جديد ت�ضمن حتديد ًا ملدة الرئا�سة ،وقد وعد العقيد ولد فال باحرتامها.
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الف�صل  :3.4حوار حول عملية د�ستورية يف
نيبال.
199

ال�سياق
يف العام  ،2004كانت نيبال يف خ�ضم �أزمة �سيا�سية طويلة الأمد .ففي ا�ستجابة حلركة دميقراطية �شعبية وا�سعة،
�أ�س�ست البلد ملكية د�ستورية حمدودة يف عام  .1990ولكن الدميقراطية مل حت�سن حياة �سكان املناطق الريفية،
الذين عانوا من الفقر املدقع واال�ستبعاد االجتماعي .ومنذ عام  ،1996كان احلزب ال�شيوعي املاوي يف نيبال،
الذي يحظى بقاعدة له �ضمن هذه الفئة من ال�سكان يف املناطق الريفية ،ي�شن حرب ع�صابات بهدف الإطاحة
باحلكومة .و�أودى ال�صراع بحياة ما يزيد على � 12000شخ�ص ًا ،وارتكبت فظائع من اجلانبني .ويف عام ،2002
ومع �سيطرة املاويني على معظم مناطق الريف ،قام امللك جيانيندرا بحل الربملان و�إقالة رئي�س الوزراء املنتخب،
وتعيني رئي�س وزراء جديد ووزارة جديدة من اختياره.
وكرد فعل على هذا الو�ضع ،قررت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات التجاوب مع حاجة معرتف بها بني
�أ�صحاب امل�صلحة النيباليني �إىل حوار متجدد حول �إر�ساء عملية د�ستورية �شاملة لكافة الأطراف .وجاء قراره �أي�ض ًا
ا�ستجابة لدعوة املفو�ضية الأوروبية �إىل تقدمي مقرتحات مب�شاريع للم�ساعدة يف الت�صدي لأزمة احلكم التي عانت
منها نيبال على مدى العامني ال�سابقني .وللم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات تاريخ طويل من االنخراط يف
ال�ش�أن النيبايل ،بد�أ منذ عام  ،1997عندما �أجرى تقييم ًا للدميقراطية وتو�سط للم�ساندة يف �إن�شاء م�ؤ�س�سة وطنية
متعددة الأطراف ،وهي مركز الدرا�سات املعنية بالدميقراطية واحلكم الر�شيد .ومنذ عام � ،2001شكلت نيبال جزء ًا
مهم ًا من برنامج امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مل�ساندة الدميقراطية يف منطقة جنوب �آ�سيا.

الغر�ض
كان الهدف العام من احلوار ب�ش�أن العملية الد�ستورية يف نيبال �إعادة تن�شيط النقا�ش بني النيباليني �أ�صحاب
امل�صلحة الأ�سا�سية حول �شروط العملية الد�ستورية ال�شاملة للكافة ،وبالتايل الإ�سهام ،على املدى الأبعد ،يف �إقامة
دميقراطية تعددية .وكانت �أهداف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على النحو التايل حتديد ًا:
• حتفيز احلوار بني جمموعة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة ب�ش�أن بناء الدميقراطية من خالل ا�ستعرا�ض
العمليات والإ�صالح الد�ستوريني
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• امل�ساعدة يف حتقيق �إجماع وطني على الإ�صالح ال�سيا�سي على �أ�سا�س من عمليات وم�ؤ�س�سات د�ستورية متينة
• بناء قدرات �أ�صحاب امل�صلحة النيباليني على تعزيز نـُ ُهجـهم يف بناء ال�سالم والإ�صالح الد�ستوري عن طريق
توعيتهم بالتجارب املقارنة.
وكان الهدف من امل�شروع اجلمع بني بناء الدميقراطية وحتويل ال�صراع .حيث �سعى �إىل حث املواطنني على
التعبري عن وجهات نظرهم وتبادلها ب�ش�أن �شكل الأجندة الد�ستورية وتوجهها .كما �شجع �أي�ض ًا على تبادل وجهات
النظر فيما بني اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية املنظمة داخل الأحزاب ال�سيا�سية ،ووكالء املاويني ،ومنظمات املجتمع
املدين ،وممثلي امل�صالح القائمة مثل الأ�سرة املالكة .وكان من املتوقع من خالل انخراط �أنواع خمتلفة من اجلهات
الفاعلة يف احلوار حول الإ�صالح الد�ستوري� ،أن تزيد قدرة نيبال ككل على �إجراء مثل هذه الإ�صالحات—وذلك
من خالل توفري معلومات �أف�ضل عن جتارب البلدان الأخرى ،من جانب ،وكنتيجة لتح�سني العالقات بني �أ�صحاب
امل�صلحة الذين تقبلوا فكرة عملية البناء الد�ستوري ال�شامل للجميع ،من جانب �آخر.

عملية احلوار
يف هذه احلالة ،مل يكن احلوار طريقة نوعية مطبقة على عدد حمدود من امل�شاركني .فربامج امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات تهدف �إىل بناء قدرات البلدان على حتقيق التحول الدميقراطي وتوطيده ،الأمر الذي
يتطلب ت�صميم الإ�صالحات الدميقراطية التي يتعني اال�ضطالع بها ،وكذلك درجة معينة من امللكية امل�شرتكة
لهذه الت�صاميم وتنفيذها .وبهذا املعنى ،ف�إن من املهم وجود تبادل للر�ؤى بني خمتلف وجهات النظر يف نظام
احلكم .ومن املهم �أي�ض ًا الإملام مبعارف جديدة وبالتجارب املقارنة التي من �ش�أنها �إثراء وجهات نظر خمتلف
اجلهات الفاعلة ،مما ي�ساعدها ،على املدى الأبعد ،يف الوقوف على حلول مقبولة لدى جميع الأطراف للنزاعات
التي تبدو م�ستع�صية.
وعلى الرغم من �أنه من املهم ملجموعة �صغرية من �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني تبادل وجهات النظر وو�ضع طرق
جديدة للنظر يف الأو�ضاع من �أجل �إح��راز تقدم ،ف�إن من املهم املهم �أي�ضا �إ�شراك املجتمع الذي يعي�ش فيه
�أ�صحاب امل�صلحة ه�ؤالء .وبقدر الإمكان ،يجب �أن يجرى �أمام اجلمهور العري�ض �شرح نف�س الق�ضايا التي تناق�ش
خلف الأبواب املغلقة _ مثل امللكية الد�ستورية �أو التفاو�ض حول الت�سويات ال�سيا�سية .ويعد هذا �أمر ًا �ضروري ًا
لعامة النا�س لفهم حم�صالت ونتائج احلوار ،ك�أن يكون هناك اتفاق مكتوب بني الأحزاب ال�سيا�سية على املبادئ
التوجيهية للعملية الد�ستورية.
ومع و�ضع هذه االعتبارات يف احل�سبان� ،أجرت امل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات جمموعة من الأن�شطة يف
نيبال ،بدء ًا من �إجراء درا�سة ا�ستق�صائية وا�سعة النطاق
وا�ستطالع للآراء بني املواطنني ،و�إقامة جمموعة متنوعة
من املنتديات ح��ول الق�ضايا الد�ستورية وبناء ال�سالم.
كما ا�ضطلعت امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا ،دعم ًا لهذين التوجهني
الرئي�سيني ،بجلب التجارب املقارنة يف و�ضع الد�ساتري

لتحقيق الأهداف املو�ضوعة ،جمعت منهجية
امل�شروع بني
• .اال�ستق�صاءات مل�ساعدة احلوار على الرتكيز
على تطلعات املواطنني الفعلية وت�صوراتهم ب�ش�أن
الدميقراطية
• .تقييمات الدميقراطية
• .حوارات عن الدميقراطية حمفزة بتجارب
وخربات مقارنة يف عمليات بناء الدميقراطية
وحتويل ال�صراعات.
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وبناء ال�سالم ،ون�شر نتائج كل تلك الأن�شطة على �أو�سع نطاق ممكن داخل املجتمع .و�أخ�ير ًا� ،أعدت امل�ؤ�س�سة
جمموعة م�ساعدة من البحوث التطبيقية على التجارب النيبالية يف الدميقراطية وبناءها.
م�سح عن ت�صورات املواطنني عن الدميقراطية
ترتكز احلوارات والتقييمات التي تتناول الدميقراطية عاد ًة على ال�ش�ؤون امل�ؤ�س�سية وت�ستبعد ت�صورات املواطنني.
ويعد ا�ستخدام امل�سح يف احلوار و�سيلة لإثراء عملية احلوار مبجموعة وا�سعة من الآراء .وي�ساعد م�سح الر�أي
العام �أي�ض ًا يف تقييم مدى متثيلية الآراء التي تطرحها الأطراف املنظمة �صاحبة امل�صالح ال�سيا�سية امل�شاركة يف
العملية ،والتي تزعم عاد ًة �أن �آراءها تعك�س �آراء الق�سم الأكرب من ال�سكان .وميكن للم�سح احلديث ذي امل�صداقية
لدى ال��ر�أي العام حول املو�ضوع قيد املناق�شة� ،أن ي�ساعد يف جعل احلوار �أكرث دقة حول التطلعات ال�سيا�سية
للجمهور .كما �إن ن�شر ا�ستطالع للر�أي يعد �أي�ض ًا و�سيلة جيدة جلذب انتباه و�سائل الإعالم �إىل ق�ضية ما ،ومن ثم
جذب االنتباه �إىل احلوار� ،إذا كان ذلك مفيد ًا.
ومع و�ضع هذه الإعتبارات يف الأذهان ،فقد تقرر �إجراء م�سح على عينة كمية على م�ستوى البلد لآراء النيباليني
ومواقفهم وقيمهم وتطلعاتهم .وقد ركز امل�سح على ت�صورات املواطنني ب�ش�أن الإطار الد�ستوري وربطها بفكرتهم
عن احلكم الر�شيد والدميقراطية والأم��ن الب�شري .وجرى و�ضع �أ�سئلة امل�سح بالتعاون مع اخلرباء الدوليني
والإقليميني والنيباليني .ووافق فريق من اخلرباء الوطنيني على الت�صميم النهائي لأ�سئلة امل�سح.
وقد �أجريت مقابالت مع عينة قوامها � 3249شخ�ص ًا حول جمموعة من الق�ضايا املتعلقة بالدميقراطية يف نيبال.
و�شمل امل�سح حول الدميقراطية يف  163مركز ا�ستطالع ( 31يف املناطق احل�ضرية و 132يف املناطق الريفية)
كما �شمل امل�سح  38مقاطعة من جمموع  .75وتعذر �إجراء امل�سح يف منطقتني ،دايلخ وباجهانغ ،نظر ًا لعدم ح�صول
فرق امل�سح على �إذن من املاويني امل�سيطرين على تلك املناطق .ويف حادثة ،اعتذر املاويون عن �إبقاء الفريق حتت
"�ضيافتهم" حلني البت يف ال�سماح لهم ب�إجراء امل�سح من عدمه .ويف حاالت �أخرى كانوا �إما �أن ي�سمحوا بامل�سح
�أو يتظاهروا بغ�ض الطرف وال�سماح بامل�ضي فيه قـُدم ًا.
كما مت �إجراء مقابالت مع جمموعة تعزيزية منف�صلة من � 1000شخ�ص لت�سجيل �آراء املجموعات التي يفرت�ض
�أن اختبار العينات العامة املحتملة مل ي�شملهم .وه�ؤالء "الأ�شخا�ص غري امل�شمولني" هم �أولئك الذين ال يقيمون
يف العنوان الذي �أعلنوا �إقامتهم فيه ل�سبب �أو لآخر .وقد مت حتديد تلك "املجموعات غري امل�شمولة" يف عمال
املطاعم ،الالجئني من �أ�صل تبتي ،والعاملني يف جمال اجلن�س ،والعمال املحررين من ال�سخرة ،والعمال
املهاجرين ،والنازحني داخلي ًا ،وبع�ض اجلماعات الرحل.
وقد مت عر�ض امل�سح امل�سح يف بيان �إعالمي ويف املنتدى ال�شعبي الذي افتتح يف مقر عمدة كاثماندو يف  5ت�شرين
الثاين/نوفمرب ( 2004و�سيتم تقدمي املزيد من املعلومات حول هذا املنتدى الحق ًا يف �سياق درا�سة احلالة
احلالية) .كما جرى عر�ض امل�سح مرة �أخرى يف  6ت�شرين الثاين/نوفمرب يف حلقة عمل عقدت يف �إطار املنتدى
ال�شعبي ،حيث خ�ضع لكثري من النقا�ش والتحليل .ونوق�ش امل�سح يف املجتمع الدويل يف �إحدى الفعاليات التي
ا�ست�ضافتها بعثة املفو�ضية الأوروبية يف نيبال .و�أ�شري �إىل النتائج يف و�سائل الإعالم يف كل من نيبال والهند .وما
زالت نتائج امل�سح تثري الكثري من االهتمام والنقا�ش ،وقد نوق�شت يف مقابالت على عدة حمطات �إف �إم �إذاعية
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�إقليمية .وقد وزعت ن�سخ من نتائج امل�سح على جميع مقرات جامعة تريبوفان يف نيبال ،والأحزاب ال�سيا�سية،
و�أمانة ال�سالم ،وو�سائل الإعالم املطبوعة والإلكرتونية ،وجلنة التخطيط الوطنية واملجتمع الدويل.
وكانت الر�سالة الأ�سا�سية التي بعثت بها نتائج امل�سح �أن الغالبية العظمى من املواطنني النيباليني ال تزال تُف�ضل
الدميقراطية على �أي نظام حكم �آخر على الرغم من ع�شرات ال�سنوات من التمرد امل��اوي ،وخيبة الآم��ال يف
الأح��زاب ال�سيا�سية ،وت��ردي الو�ضع الأمني والف�ساد امل�ست�شري .وقد عار�ض ثلثا النيباليني تدخل امللك يف
عام  .2002و�سعي ًا وراء حل ال�صراع امل�سلح بالت�سوية عن طريق التفاو�ض� ،أو�صت الغالبية بعقد م�ؤمتر مائدة
م�ستديرة ،وتكوين حكومة انتقالية ت�ضم املاويني ،وت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية .وكان معظم �أولئك الذين يحبذون
عقد اجلمعية الت�أ�سي�سية يتوقعون �أن حتقق تلك املبادرة "ال�سالم واال�ستقرار".
وقد تنف�س ال�صعداء العديد من امل�شاركني يف النقا�ش ال�سيا�سي يف نيبال ويف عملية احلوار التي نظمتها امل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،ملا مل�سوه لدى ال�شعب من نـُ ُهج متقاربة و�سلمية يف جوهرها جتاه بناء توافق يف
الآراء ب�ش�أن الإ�صالح ال�سيا�سي و�إعادة �إر�ساء الدميقراطية .وقد مكنت نتائج امل�سح امل�شاركني يف عمليات احلوار
التي جرت خالل عام  2004من الرتكيز على كيفية بناء العملية الد�ستورية القائمة على �أ�سا�س امل�شاركة ،بد ًال
من الت�شكك فيما �إذا كان ينبغي �أن تقام من الأ�سا�س.
حوارات حول الدميقراطية حمفزة بتجارب مقارنة
لعل الأمر الأكرث �أهمية هو �أن تلك احلوارات ب�ش�أن العمليات الد�ستورية عقدت مب�ساندة من ال�شركاء الوطنيني.
وجرى حتديد ال�شركاء و�إقامة ال�شراكات بعد �إجراء م�شاورات وا�سعة ومكثفة مع العديد من �أ�صحاب امل�صلحة
و�شبكات املجتمع املدين .وقد بذل ال�شركاء الوطنيون طاقة ال تكل يف ذلك الربنامج ،تبدت يف جمموعة متنوعة
ي�سري
من الو�سائل املهمة :يف �سعيهم لإيجاد جمموعة منا�سبة من اخلرباء والأخ�صائيني املنا�سبني للقيام بدور ُم ِّ
احلوار؛ ويف عر�ض التجارب النيبالية؛ ويف و�ضع الأجندات؛ ويف حتقيق التوازن املنا�سب يف امل�شاركة؛ ويف �ضمان
الرتجمة التحريرية والرتجمة الفورية والدعاية والتغطية الإعالمية؛ ويف االعتناء بكافة التفا�صيل اللوج�ستية.
ومن بني الإ�سهامات املهمة التي قدمتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ب�صفته �شريك ًا دولي ًا وحمايد ًا،
جلب خرباء يتمتعون بخربات مقارنة يف العمليات الد�ستورية من �سري-النكا ،الهند ،جنوب �أفريقيا ،كينيا،
�أفغان�ستان ،تايلند وكمبوديا .والأهم هو وجود خرباء �إقليميني قادرين على التحدث عن حتديات م�شابهة لبناء
الدميقراطية يف �سياق االنق�سامات العرقية والدينية ،والطبقية الطائفية ،والفقر ،وتناق�ص املوارد الوطنية .فهذه
التجارب املقارنة عززت من �إجراء نقا�ش واقعي للموا�ضيع الأ�سا�سية ،مبا فيها مفاو�ضات ال�سالم ،والإ�صالح
الد�ستوري ،ودور امل�ؤ�س�سات الفريدة مثل النظام امللكي ،والعمليات املثرية للتحدي مثل برامج العمل الإيجابي
التي يتعني عليها حتقيق التوازن بني م�صالح وحقوق الأفراد واملجتمع املحلي .ومن ثم� ،أمكن �إيجاد �أحياز جديدة
201
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وقد ت�ألف احلوار من �أنواع خمتلفة من اجلل�سات .فقد �ضمت حوارات "احليز املفتوح" ممثلني من املجتمع املدين
والأ�شخا�ص املو�صوفني ب�صفة عامة باعتبارهم "ن�شطاء �سيا�سيني" .كما �أجريت �أي�ض ًا حوارات بني الأحزاب
ال�سيا�سية – �أحياز مغلقة ميكن ملمثلي الأحزاب �أن ي�شعروا فيها بقدر كاف من الأمان التخاذ موقف التق�صي بد ًال
من تبني املواقف .ومع م�ضي هذه اجلل�سات قدم ًا ،حظيت ب�أو�سع نطاق من االنت�شار يف املجتمع النيبايل بف�ضل
تطبيق برنامج للن�شر .وخل�صت العملية �إىل عقد منتدى �شعبي وا�سع النطاق يف ت�شرين الثاين/نوفمرب .2004
ومل تعقد هذه االجتماعات يف الفنادق الفاخرة يف كامتاندو والوادي املحيط بها فح�سب ،بل جرى عقدها �أي�ضا
يف بانكي (�شرق) وجابا (غرب) و�شيتوان (جنوب) .وكان اجلزء الأكرب منها مقدم ًا باللغة النيبالية ،مع ترجمة
الكلمات املقدمة من جانب اخلرباء الدوليني والتفاعالت التي متت معهم .ولقد كانت تلك احلوارات بالأ�سا�س
حوارات قادها النيباليون.
حوارات احليز املفتوح
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ناق�شت كل حلقة من حلقات احليز املفتوح التي �أقيمت يف �إطار عملية احلوار مو�ضوع ًا وثيق ال�صلة بت�سوية الو�ضع
ال�سيا�سي .ومن بني تلك املوا�ضيع ( )1التفاو�ض على ت�سويات �سيا�سية ،باال�ستعانة بتجارب وخربات مقارنة من
جنوب �أفريقيا و�سريالنكا؛ و(�  )2إعداد عمليات د�ستورية �شاملة للجميع ،باال�ستعانة بتجارب وخربات من جنوب
�أفريقيا ،و�سري النكا ،وكينيا ،و�أفغان�ستان؛ و( )3دور امللكية يف الدميقراطية؛ و(� )4إعداد عمليات �شاملة
للكافة وقائمة على امل�شاركة من خالل الإ�صالحات االنتخابية و�سيا�سات العمل الإيجابي .ومت يف اجتماع نهائي
مناق�شة العنا�صر التي ميكن �إدراجها يف �أجندة �سيا�سية م�ستقبلية ،ا�ستناد ًا �إىل املوا�ضيع الأربعة التي �سبقت
مناق�شتها يف االجتماعات الأخرى.
وح�ضر كل من هذه االجتماعات ما بني � 40إىل  60م�شارك ًا ينتمون �إىل جمموعة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة
ي�سري حمادثات ال�سالم ال�سابقة ،والنقابات العمالية ،واملنظمات الن�سائية،
و�صناع الر�أي .وكان من بينهم ُم ِّ
وجماعة الداليت املهم�شة ،وامللكيني ،والقوميات العرقية ،والزعماء الدينيني ،ون�شطاء حقوق الإن�سان ،والأحزاب
ال�سيا�سية ،والقيادات الطالبية ،وو�سائل الإعالم ،والأو�ساط الأكادميية ،واملاويني ال�سابقني �أو وكالئهم احلالية.
احلوارات ال�سيا�سية
عقدت حوارات احليز املغلق مع الأحزاب ال�سيا�سية ملناق�شة نف�س املوا�ضيع ،ولكن يف بيئة خمتلفة .وقد ر�شحت
الأح��زاب ال�سيا�سية امل�شاركني يف االجتماعات ،وطلب منها احلر�ص على مراعاة التوازن يف كل من النوع
االجتماعي والأ�صل العرقي( .ولكن مل يتم ا�ستيقاء تلك الطلبات ب�شكل كامل ،وال�سيما فيما يتعلق بالتوازن
العرقي) .وح�ضر يف كل اجتماع من تلك من االجتماعات ما يقرب من  25م�شارك ًا .ويف البداية ،ا�ستهلك الكثري
من الوقت يف �إقناع الأحزاب ال�سيا�سية بامل�شاركة ،ولكن لدى اقرتاب �سل�سلة االجتماعات من نهايتها كان هناك
اهتمام حقيقي بالربنامج بني �أع�ضاء الأحزاب .و�شارك بع�ض �أع�ضاء الأحزاب يف �أكرث من حوار نظر ًا ملا وجدوا
فيه من قيمة ونفع.
وكانت �إحدى �أهم النتائج لهذه احلوارات موافقة الأحزاب ال�سيا�سية على وثيقة �إطارية بعنوان "�أجندة �سيا�سية
م�ستقبلية لإعادة بناء ال�سالم والدميقراطية يف نيبال" ،والتي اعتمدت على وقائع احلوارات وقدمت خيارات يف
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املجاالت التالية )1( :التفاو�ض على ت�سوية �سيا�سية؛ و( )2ت�صميم العملية الد�ستورية؛ و( )3حتديد دور امللكية
الد�ستورية؛ و( )4حتديد ال�سيادة ال�شعبية؛ و( )5طبيعة ونطاق حقوق الأقليات واحلفاظ عليها؛ و(� )6إعادة هيكلة
الدولة؛ و( )7و�ضع خارطة طريق لل�سالم والدميقراطية؛ و( )8الرتتيبات االنتقالية .ويف هذه الوثيقة الإطارية،
وافق ممثلو الأحزاب �أي�ض ًا على �أهمية حتفيز مزيد من الوعي ب�إ�صالحات احلكم – مبا يف ذلك �إ�صالح الأحزاب
203
ال�سيا�سية – لزيادة الثقة يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية.
الن�شر
غالب ًا ما تنتج عمليات احلوار ،وال�سيما تلك التي تتناول جمموعة وا�سعة ومعقدة من الق�ضايا الوطنية ،الكثري
من املعلومات القيمة .وهي مبثابة مدخالت للعملية لإحاطة امل�شاركني علم ًا ،ومتثل ،يف نهاية العملية ،ب�صورة �أو
ب�أخرى ،معرفة م�شرتكة – �إن مل تكن �أجندات – للم�شاركني من �أفراد ومنظمات .وعلى افرتا�ض �أن املجتمع
الأف�ضل اطالع ًا ميكنه �أن يختار ب�شكل �أي�سر �أن�سب اخليارات املتعلقة مب�ستقبله ،ف�إن من املهم �أن يتوفر لعملية
احلوار �سيا�سة ن�شر جيدة التنظيم ،ليت�سنى لدوائر �أو�سع من الأفراد و�أ�صحاب امل�صلحة امل�شاركة يف املناق�شات.
وقد متت طباعة تقارير احلوارات ،يف هذه العملية ،باللغتني النيبالية والإجنليزية .كما جرى ن�شر تقرير احلوار
الوطني املعني بالعمل الإيجابي والنظام االنتخابي يف نيبال يف كتاب بعد ذلك .وعالوة على ذلك ،جرى طرح
الكثري من املوا�ضيع التي نوق�شت يف حوارات احليز املفتوح واملغلق يف حما�ضرات عامة ،وجذبت جمهور ًا يرتاوح
ما بني � 300إىل � 500شخ�ص لال�ستماع �إىل حما�ضرات عن )1( :التفاو�ض على ت�سويات �سيا�سية ،باال�ستعانة
بتجارب وخربات مقارنة من جنوب �أفريقيا و�سري النكا؛ و(� )2إعداد عمليات د�ستورية �شاملة للجميع ،باال�ستعانة
بتجارب وخربات من جنوب �أفريقيا ،و�سري النكا ،وكينيا ،و�أفغان�ستان؛ و( )3دور امللكية يف الدميقراطية؛
باال�ستعانة بتجارب وخربات من كمبوديا وتايلند .وقد �أوردت ال�صحافة تقارير عن تلك االجتماعات ،وح�ضرها
�أ�صحاب امل�صلحة الوطنيون وممثلون للمجتمع الدويل.
ولتعزيز الواقعية والأ�سا�س الواقعي ملختلف احلوارات ،كلفت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات جمموعة
من اخلرباء بالقيام بتقييمات وذلك الثراء نـتائج ا�ستق�صاءات ت�صورات النا�س .وقد نوق�شت هذه التقييمات
يف جمموعة العمل التي عقدت كجزء من برنامج املنتدى ال�شعبي .جرى حتريرها ون�شرها يف كتاب م�ستقل عام
.2006
املنتدى ال�شعبي
كختام للربنامج وال�ستعرا�ض جتارب احل��وارات الد�ستورية ونتائجها .وقد ح�ضر
جرى عقد املنتدى ال�شعبي
ٍ
امل�ؤمتر �أك�ثر من � 800شخ�ص من كامتاندو والأقاليم ،ممثلني ملجموعة وا�سعة من القطاعات االجتماعية
واالقت�صادية مثل ال�شباب ،والطالب ،والأكادمييني ،والنقابات العمالية ،واملعلمني ،واملحامني ،والقطاع اخلا�ص،
وجماعة الداليت املهم�شة ،وجماعة مادهي�سي املهم�شة ،والن�ساء ،وال�سكان الأ�صليني ،والزعماء ال�سيا�سيني،
ون�شطاء حقوق الإن�سان ،ودعاة ال�سالم .وتولت �شبكات املجتمع املدين التي �ساعدت يف تنظيم احلوار امل�س�ؤولية
الكاملة عن املنتدى ،حيث رتبت الأمور اللوج�ستية والتغطية الإعالمية ،وحجز الأماكن ،و�ضمان ح�ضور اخلرباء
الوطنيني .و�سافر معظم امل�شاركني �إىل املنتدى بر ًا ،وهي و�سيلة رخي�صة لالنتقال �إال �أنها ت�ستغرق وقتا طويال
وتفتقر �إىل الراحة .وقد ا�ست�ضافتهم الأ�سر املحلية يف كامتاندو .ويرجع ح�ضورهم للمنتدى لدوافع ذاتية لديهم
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ولي�س بتحري�ض من �أحد.
وقد بد�أ املنتدى بجل�سة عامة يف قاعة مدينة كامتاندو .ثم توا�صلت اجلل�سات بعد ذلك على هيئة جمموعات يف
خمتلف املواقع باملدينة :حيث عقدت  26جمموعة عمل متوازية تناولت موا�ضيع خمتلفة مثل ال�صراع امل�سلح،
والإ�صالح الد�ستوري ،وحقوق الإن�سان ،والأحزاب ال�سيا�سية ،ودور امللكية .واختتم املنتدى بجل�سة عامة �أخرى يف
مقر الكلية .ومن بني اجلوانب غري املعتادة التي �شهدتها اجلل�سة العامة اخلتامية عر�ض تقدميي لنفقات حلقة
العمل ل�ضمان ال�شفافية الكاملة والنزاهة املالية.
لقد كان هدف املنتدى ال�شعبي و�ضع خطة عمل تتيح للمجتمع املدين امل�ضي قدم ًا يف عملية بناء للد�ستور �شاملة
للجميع .وكان املتوقع �أن يعد املجتمع املدين ،على غرار الأحزاب ال�سيا�سية ،بيانا مقت�ضبا للنوايا امل�شرتكة لتقدميه
�إىل الق�صر و�إىل املاويني ،بغر�ض ا�ستئناف املفاو�ضات الرامية �إىل التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية و�إع��ادة بناء
النظام الد�ستوري .ومل ي�صدر يف النهاية �أي بيان ر�سمي ،ولكن التوجه العام للمطالب ال�شعبية كان وا�ضح ًا—
ينبغي الو�صول �إىل ت�سوية لل�صراع مع املتمردين املاويني عن طريق التفاو�ض ،وعقد م�ؤمتر لكافة الأحزاب لتكوين
جمعية ت�أ�سي�سية ،وو�ضع م�سودة د�ستور جديد ي�ستند �إىل م�شاورات �شعبية وا�سعة النطاق .كما �أو�صى املنتدى
ال�شعبي �أي�ض ًا ب�إطالق حملة وطنية تهدف �إىل وقف الأعمال العدائية .ودعت كافة الأحزاب ال�سيا�سية �إىل ال�سعي
اجلاد لإر�ساء الدميقراطية الداخلية ،وطالبت جميع القوى ال�سيا�سية بالإف�صاح عن ر�ؤيتها الوا�ضحة ب�ش�أن
�أهمية امللكية الد�ستورية.

النتائج والآثار
هناك العديد من املح�صالت املتوقعة من مثل هذا النوع من الربامج ،التي تنطوي على عدد كبري من الأن�شطة
التي يتمثل هدفها امل�شرتك يف حت�سني نوعية التفاعل بني الأ�شخا�ص والإ�سهام يف �إر�ساء الدميقراطية .وقد توقع
مقرتح عملية احلوار �أن �أن ي�سفر امل�شروع عن بع�ض املخرجات املحددة حتديد ًا عام ًا ،مثل:
•

زيادة و�صول اجلماهري �إىل املعلومات والأدوات املتعلقة بالعمليات الد�ستورية املقارنة

•

زيادة الوعي بتوقعات املواطنني من العملية ال�سيا�سية

•

زيادة القدرة الوطنية على �إطالق مبادرات لطرح مناق�شات حول عمليات الإ�صالح الد�ستوري عند ظهور
انفراجات �سيا�سية.

زيادة الوعي
لقد حتققت هذه املخرجات �إىل حد كبري .وكان من بني �أبرز النتائج املتحققة من هذه العملية الدعاية واالهتمام
الوا�سع التي لقيتهما هذه العملية .وقد كانت اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة رفيعة امل�ستوى يف الأحزاب ال�سيا�سية،
و�أمانة ال�سالم ،والبريوقراطية املدنية ،واجلي�ش ،واملجتمع املدين ،وجمتمع اجلهات املانحة ،على دراية بالربنامج
كما �شاركوا فيه مب�ستويات خمتلفة :بامل�شاركة يف االجتماعات؛ ومبتابعة الأن�شطة عرب و�سائل الإعالم؛ وبالتعليق
عليها وم�ساندتها بو�سائل ر�سمية وغري ر�سمية .وقد علق �أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية الذين �شاركوا يف حوارات
احليز املغلق على قيمة تلك املناق�شات ،وكيف �ساعدت العملية على اجلمع بينهم من �أجل تكوين احلد الأدين
ملوقف م�شرتك .وبعد �سماع جتارب املفاو�ضات ال�سيا�سية التي رواها اخلبري اجلنوب �أفريقي ،وما تطلبتها من
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ي�سرون ال�سابقون يف عملية ال�سالم �إىل �أنهم ال ي�شعرون
تخطيط دقيق ،و�إعداد ومتابعة� ،أ�شار املفاو�ضون واملُ ِّ
لدى ا�ستعادتهم للما�ضي ب�أية مفاج�أة من عدم جناح املفاو�ضات مع املاويني حتى الآن .و�أعربوا عن ا�ستعدادهم
مل�ساعدة �أمانة ال�سالم عن طريق الإفادة من جتاربهم ،والنجاح من حيث �سبق لهم الف�شل.
تعزيز التعاون مع اجلهات الفاعلة الأ�سا�سية
وكان من بني املح�صالت الهامة لهذه العملية� ،أن املجموعة الوا�سعة من الأن�شطة_اال�ستق�صاء ،احلوارات مع
املجتمع املدين يف كاثماندو والأقاليم ،احلوارات مع الأحزاب ال�سيا�سية واالجتماعات العامة_�أوجدت طاقة
وزخم ًا جديدين يف �شبكات املجتمع املدين .وقد ا�ستطاع احلوار ب�ش�أن العملية الد�ستورية يف نيبال �أن يجمع بني
�أكرب �شبكات للمنظمات غري احلكومية بغر�ض تقدمي �أجندات م�شرتكة .فبع�ضها كان م�شارك ًا يف هذه العملية
ب�صورة م�ستقلة ،ولكن احلوار وفر لهم �ساحة لالجتماع ،وجتميع املوارد ،ومن ثم حتقيق �أهدافها .وقد �أ�صبح
لدى �شبكات املجتمع املدين الوطنية القدرة على الو�صول �إىل اخلرباء الدوليني ،و�أقامت عالقات وثيقة متكنها
من ا�ست�شارة ه�ؤالء الأ�شخا�ص مبا�شرة وطلب م�شورتهم ،و�إن مل يكن ذلك من بني الأهداف ال�صريحة للربنامج.
ومل يتمكن منظمو عملية احلوار من �إجراء ات�صاالت مبا�شرة مع املاويني (فيما عدا �أثناء البحث اال�ستق�صائي)
والت�أكيد على م�شاركتهم الر�سمية يف احلوارات ،على الرغم من ح�ضور بع�ض وكالئهم وبع�ض املاويني ال�سابقني
للحوارات واالجتماعات العامة .ومع ذلك ،مت �إتاحة جميع املواد للماويني �إلكرتوني ًا ،وقد �أقروا با�ستالمها .ومل
يتمكن املنظمون من الو�صول �إىل م�صادر النفوذ داخل الق�صر ،با�ستثناء ما عرفوه من خالل التغطية الإعالمية،
وهو ما مثل عائق ًا خطري ًا �أمام حتقيق �أهداف امل�شروع.
توفري �أحياز للمناق�شة واحلوار
يف نهاية امل�شروع ،بدا �أن ال�سياق ال�سيا�سي يف نيبال قد تغري .فقد �أ�صبح ل�شركاء امل�شروع �صوت �أقوى كثري ًا،
و�أ�صبحوا ينتقدون علن ًا انتهاكات حقوق الإن�سان من جانب قوات الأمن واملاويني ،ونادوا با�ستعادة الدميقراطية.
و�أ�صبح املجتمع املدين يناق�ش بكل انفتاح ،بل وبنربة متحدية ،دور امللكية .كما غدا املجتمع �أكرث ثقة بالذات
و�أكرث �صراحة يف تقييم الأ�سباب اجلذرية للأزمة ال�سيا�سية والد�ستورية ،ويف املطالبة باملفاو�ضات ال�سيا�سية
مع املاويني ،وت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية .وكان هناك قبول وا�سع بحقيقة عدم مالءمة الهياكل الد�ستورية القائمة،
و�أن العمليات التي و�ضعت على �أ�سا�سها مل تكن �شاملة لكافة اجلمهور .وقد وفر امل�شروع فر�ص ًا ملناق�شة و�سائل
بديلة لإعادة هيكلة الدولة ونظام احلكم على �أ�سا�س حتقيق مزيد من ال�شمولية للجميع .كما �أ�صبح باب املناق�شة
مفتوح ًا الآن على م�صراعيه.
ومل تكن تلك التطورات �سبب ًا يف الأحداث الالحقة يف نيبال ،ولكنها كانت بال �شك من العوامل امل�ساهمة .ويف
�أوائل عام  ،2005حدث حتول دراماتيكي يف الو�ضع ال�سيا�سي �ضد الدميقراطية الد�ستورية حيث �أقال امللك
جيانيندرا رئي�س وزرائه املعني وتوىل �سلطة احلكم مبا�شرة ،وتعهد ب�شن هجوم جديد على حركة التمرد املاوية.
كما �أعلن حالة الطوارئ وو�ضع عدد ًا من ر�ؤ�ساء الوزارة ال�سابقني حتت الإقامة اجلربية وفر�ض رقابة �صارمة
على ال�صحافة .وفر زعماء �سيا�سيون �آخرون من البلد.
ولكن ،يف غ�ضون �أقل من عام ،انقلب الو�ضع بالكلية .فقد تو�صل حتالف من الأحزاب ال�سيا�سية �إىل اتفاق مع
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املاويني بالعمل نحو حتقيق دميقراطية متعددة الأحزاب .وخالل ال�شهور الأوىل لعام  ،2006حتولت موجات من
االحتجاجات التي جوبهت بعنف وقمع �شديدين من قبل القوات احلكومية �إىل مظاهرات �شعبية �ضخمة .ويف
ني�سان�/أبريل  ،2006خ�ضع امللك لتلك املطالب ال�شعبية و�أعاد الربملان ،ودعا حتالف الأحزاب ال�سيا�سية لت�شكيل
حكومة جديدة .ويف �شهر �أيار/مايو� ،أعلن املاويون وقف �إطالق النار ودخلوا يف حمادثات �سالم بنا ًء على اتفاق
مع احلكومة بت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية للإ�صالح الد�ستوري.
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امللحق الأول :عر�ض عام ملبادرات احلوار

يتمثل �أحد االلتزامات الرئي�سية ملجتمع م�ؤ�س�سات ممار�سة احلوار التي �صدر عنها هذا الدليل يف ال�سعي لتوحيد
اجلهود الرامية �إىل و�ضع "خارطة طريق" مليدان ممار�سة احلوار من خالل العمل اجلماعي .وقد كان الهدف
من وراء هذا العمل هو و�ضع حجر الأ�سا�س لإقامة �صرح التعلم امل�شرتك للوقوف على ماهية هذا العمل ،ويف �أي
�أو�ضاع تتجلى قيمته ،وكيفية ممار�سته بطرق فعالة.
ويف عملية و�ضع خريطة الطريق لهذا العمل ،فقد عمدت امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا امل�ضمار �إىل و�ضع �إيجازات
عن درا�سات احلاالت با�ستخدام �صيغ ومناذج م�شرتكة لت�سهيل عملية املقارنة *.ويقدم اجلدول التايل عر�ض ًا
عام ًا عن هذا العمل احلواري الوا�سع املجال .وهو ي�شتمل على فئات متنوعة من ال�سياقات والأهداف والنتائج من
�أجل �أن نبني ملاذا يتعهد املنظمون با�ستخدام احلوار وما يعتقدون �أنهم يحققونه من خالله.

* املجموعة الكاملة من املوا�ضيع �شملت ما يلي :ا�سم احلوار والبلد؛ نبذة تاريخية واجلهات الفاعلة الرئي�سية؛ ال�سياق ال�سيا�سي ،والتحديات التي متت
مواجهتها؛ اخرتاقات �أو اكت�شافات رئي�سية؛ الغر�ض؛ النطاق؛ النتائج ،ومتابعة العمل وااللتزامات؛ الدعاة للحوار ومي�سري احلوار؛ املكان؛ اجلدول الزمني؛
املنهجية؛ الدرو�س امل�ستفادة .املجموعة الكاملة من احلاالت متوفرة يف مكتبة التعلم <.>http://www.democraticdialoguenetwork.org
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عملية احلوار

ال�سياق

�أزمة �سيا�سية وم�ؤ�س�سية واجتماعية عميقة
أرجنتني
حوار ال
يف �أعقاب ركود اقت�صادي دام �أكرث من ثالث
2003–2002
�سنوات ،خملف ًا ارتفاع ًا مفاجئ ًا يف الفقر
والبطالة .ومل يكن يف مقدور ما يقرب من
حالة من �إ�سهام
ن�صف الأ�سر يف الأرجنتني حتـم ل نفقات
املتحدة
أمم
ل
برنامج ا
ـّ
اخلدمات اال�سا�سية ..وكانت امل�ؤ�س�سات
الإمنائي
وال�سلطات ،على كافة امل�ستويات ويف كل
القطاعات ،تفتقر �إىل امل�صداقية واال�ستقرار.
وقد �صار املجتمع جمز�أً وم�شو�ش ًا؛ و�أ�صبح
ال�سكان م�ستقطبني بعمق ،واجتهوا نحو
املواجهات املفتوحة وال�شغب.

النتائج
– ا�ستعادة دور احلوار ك�أداة لبناء توافق يف الآراء يف البلد
– تفتيت التوترات بني القطاعات وا�ستعادة روح االلتزام
جتاه حتقيق الرفاهية امل�شرتكة
– و�ضع �سيا�سات للإ�صالح االجتماعي
– �إ�شادة وزراء احلكومة بالإجنازات التي حققها احلوار
وتعهدهم بالعمل مبنهجيته

الغر�ض
– �إ�شراك القوى ال�سيا�سية ،وامل�ؤ�س�سية ،والعمالية،
واالجتماعية ملواجهة التفكك االجتماعي واال�ستقطاب
– حتديد م�شروع وطني م�ستدام
– التغلب على املقاومة التي تبديها خمتلف القطاعات
االجتماعية للحوار
– ت�شجيع امل�شاركة االجتماعية على نطاق وا�سع
– �إقامة بيئة حوار م�شروعة يف املجتمع
– الإ�سهام يف بناء توافق يف الآراء
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عملية احلوار

الأرجنتني
مائدة م�ستديرة
ب�ش�أن �إ�صالح الق�ضاء
2003–2002

حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي

ال�سياق

كما هو مبني �أعاله

كانت امل�شكلة املُعرتف بها هي احلاجة �إىل بناء
بوليفيا نحو القرن
احلادي والع�شرين
الثقة بني احلكومة واملجتمع املدين ك�أ�سا�س
1999–1997
للعمل من �أجل احلد من الفقر .وتتمتع بوليفيا
بقطاع جمتمع مدين كبري ومتطور ن�سبي ًا ولديه
حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة القدرة على بحث الق�ضايا واالنخراط يف
الإمنائي
�صياغة ال�سيا�سات العامة .ومن خالل قانون
امل�شاركة ال�شعبية ،كان هناك تاريخ للتعاون
الوثيق بني احلكومة الالمركزية واملجتمع املدين
حول ق�ضايا ال�سيا�سات والتزام بذلك التعاون.
ولكن التوترات املت�صاعدة داخل ائتالف
احلكومة ذاتها جعلت ال�سياق ال�سيا�سي �صعب ًا.

النتائج
– تغيري وعي امل�شاركني ب�ش�أن احلاجة �إىل الإ�صالح
ودورهم املحتمل يف حتويل ال�سلطة الق�ضائية
– تكوين توافق يف الآراء بني امل�شاركني وتوثيق العالقات
فيما بينهم

الغر�ض
– تدعيم احلوار الأرجنتيني عن طريق اقتبا�س
مقرتحات من جمل�س العدل لإدراجها يف الأجندة
الوطنية للحوكمة ،لتكون دلي ًال للحكومات املقبلة يف
الإجراءات التي تتخذها
– �إيجاد حيز ميكن جلميع القطاعات املعنية االلتقاء
به والنقا�ش والتعلم من بع�ضها البع�ض
– و�ضع خطوط لتوافق يف الآراء مما ي�سمح ب�إعادة
تنظيم القطاع و�إ�صالحه
– تكوين ر�ؤية م�شرتكة ب�ش�أن نظام ق�ضائي يت�سم
بالكفاءة والفعالية وامل�صداقية
– الت�أمل والتفكري يف العالقة بني النظام الق�ضائي
وبقية املجتمع و�إ�صالحها
ي�سري احلوار املحليني تكرار ًا ملنهجية
– تدريب ُم ِّ
ال�سيناريو املدين
– �إعداد مقرتحات لتطبيقها مبا�شرة على امل�ستويني
الوطني والإقليمي (على م�ستوى الأقاليم)
– التو�صل �إىل توافق يف الآراء ب�ش�أن تنفيذ برنامج
للتنمية االجتماعية واالقت�صادية ي�ستند �إىل �أربع
ركائز :العدالة ،و�إتاحة الفر�ص ،والطابع امل�ؤ�س�سي
والكرامة ،وكلها خلدمة الهدف الرئي�سي املتمثل يف
احلد من الفقر
– ت�شكيل جمموعات عمل
– �إعداد تقرير يحدد ا�ستجابات ال�سيا�سات العامة
املمكنة جتاه الفقر

– تطوير قدرات امل�شاركني على احلوار
– تقرير بعنوان "مقرتحات ملواجهة الفقر" (ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،)1998حدد ا�ستجابات ال�سيا�سات العامة
املمكنة جتاه الفقر
– ح�شد موارد اجلهات املانحة وحت�سني التن�سيق بينها يف
ال�سنوات املبكرة للحكومة ومفاو�ضات ناجحة حول الدين
الدويل ،بناء على توافق يف الأراء حول الركائز الأربعة
– و�ضع قواعد للحوار الوطني الثاين الذي بد�أ يف �أيار/
مايو 2000

احلوارالدميقراطي:دليلعملي

191

عملت القالقل االجتماعية واالحتجاجات
بوليفيا
على الق�ضايا املتعلقة باحلد من الفقر والتي
احلوار الوطني
تزامنت مع م�شاورات عملية وثيقة �إ�سرتاتيجية
2000
 2000ني�سان�/أبريل احلد من الفقر ،على فر�ض قيود مهمة على
�إعداد الوثيقة .ومع اقرتان هذه العوامل
اخلارجية بالطبيعة الالمركزية للعملية
حالة من �إ�سهام
القائمة على امل�شاركة ،ووجود جماعات
املتحدة
أمم
ل
برنامج ا
وجمعيات ذات ت�أثري �شامل ،جند �أنها قد
الإمنائي
�شكلت م�صادر للتوتر وال�صراعات غري
املح�سومة ،حتى بعد �إعداد وثيقة �إ�سرتاتيجية
احلد من الفقر.

يركز اعداد �إ�سرتاتيجية للحد من الفقر مب�شاركة كبرية – �إعداد �إ�سرتاتيجية للحد من الفقر تناولت �أربعة مكونات
�إ�سرتاتيجية وثالث ق�ضايا مت�شعبة .وقد حـُدد حتت تلك
من ممثلي الدولة واملجتمع املدين ،على توزيع موارد
املكونات �أكرث من  40تدبري ًا موجه ًا ل�صالح الفقراء
املبادرة الثانية لتخفي�ض ديون البلدان الفقرية املثقلة
– االتفاق على توزيع موارد املبادرة الثانية لتخفي�ض ديون
بالديون للبنك الدويل�/صندوق النقد الدويل
البلدان الفقرية املثقلة بالديون
– و�ضع عملية احلوار قانونيا يف �أطار م�ؤ�س�سي يف قانون
احلوار ،حيث يتطلب �إجراءها كل ثالثة �أعوام على الأقل
– ت�ضمني �إ�سرتاتيجية احلد من الفقر املقدمة �إىل البنك
الدويل وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية و�صف ًا حللقة العمل التي
�أقيمت حتت عنوان "احلكومة ت�ستجيب"
– االعرتاف ب�أن توفري الفر�ص االقت�صادية للفقراء يعد
�أمر ًا بالغ الأهمية للحد من الفقر
– �إدراج مفاهيم امل�ساواة بني اجلن�سني بو�صفها �إجراءات
�إ�سرتاتيجية يف وثيقة �إ�سرتاتيجية احلد من الفقر
– �إيجاد و�سائل لالت�صال املبا�شر بني احلكومة واملجتمع
– نقا�ش عميق ووا�سع النطاق عن الفقر يف بوليفيا
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عملية احلوار

ال�سياق

الغر�ض

النتائج

– تنازالت كبرية من قبل الرئي�س جاءت باملعار�ضة
– زيادة فر�ص احلوار والت�شاور وبناء التوافق يف
ولد احلوار من رحم ال�صراع .فقد كانت
بوركينا فا�سو
 1997وما زالت
املعتدلة �إىل احلكومة
الآراء من �أجل تن�شيط احلركة الدميقراطية ،وحتليل
حدة التوتر مرتفعة بني الأغلبية وبني النخب
م�ستمرة
– �إن�شاء جلنة لتقدمي تو�صيات لإنهاء الأزمة وت�أييد بع�ض
ال�سيا�سية املعار�ضة حيال طريقة �إدارة التحول التحديات لتوطيد الدميقراطية وتعزيز الدميقراطية
الإ�صالحات التي ن�ش�أت عن احلوار بني اللجنة واحلكومة
الدميقراطي ،وعانت امل�ؤ�س�سات الدميقراطية امل�ستدامة
حالة من �إ�سهام
والأحزاب ال�سيا�سية
– للم�ساعدة يف بناء الثقة وا�ستعادتها فيما بني
من انعدام ال�شرعية .وقد قاطعت املعار�ضة
امل�ؤ�س�سة الدولية
– اعتماد �إ�صالحات انتخابية توافقية من قبل احلكومة
االنتخابات الرئا�سية بعد اعتماد د�ستور جديد الأحزاب ال�سيا�سية
للدميقراطية
واجلمعية الوطنية
عام  1991وهددت مرة �أخرى مبقاطعة العملية
واالنتخابات
– مزيد من الفهم� :أدركت اجلهات الفاعلة قيمة احلوار
االنتخابية التي اعتربتها غري عادلة .وكان
الدميقراطي ومزايا االحرتام املتبادل يف املناق�شات
الو�ضع على �شفا التحول �إىل عنف.
– �إن�شاء مركز احلكم الدميقراطي ملوا�صلة عملية احلوار
– ن�شر التقارير حول الدميقراطية و�إ�صالح النظام
االنتخابي
�أقيم هذا احلوار يف ا�ستجابة ملطالب عامة
– خلق عملية تفكري وت�أمل يف امل�ستقبل املحتمل للبالد – مزيد من الفهم :جتربة �إن�سانية عميقة نتج عنها حالة
كولومبيا
وحتفيز النقا�ش حوله
مبعاجلة الآثار الناجمة عن احلرب الأهلية.
من الت�أمل والتفكري ال�شخ�صي والتعلم والتحليل؛ فقد ا�ضطر
م�صري كولومبيا
– و�ضع ر�ؤية جماعية وخلق ال�شعور بامل�س�ؤولية عن
فقد �أدى ال�صراع امل�سلح طويل الأمد �إىل
امل�شاركون �إىل تغيري اخلرائط الذهنية ال�شخ�صية ،وفتح عيونهم
2000–1996
م�ستقبل البالد
ا�ضطرابات �سيا�سية يومية ودميقراطية
على خيارات �أخرى ،و�إعادة التفكري يف املفاهيم والت�صرفات،
حالة من �إ�سهام
متف�سخة وا�ستقطاب اجتماعي وف�ساد وعنف – .م�ساندة عملية بناء ال�سالم
و�إعادة النظر يف منظومة املفاهيم واكت�ساب قدرات جديدة
برنامج الأمم املتحدة وكان االقت�صاد يف حالة غري م�ستقرة ،متخلف ًا
– مزيد من الثقة والت�سامح واالحرتام والتوافق يف الآراء
الإمنائي
عن بقية دول �أمريكا الالتينية وحتى على
والتفا�ؤل؛ وقنوات جديدة لالت�صال
ال�صعيد العاملي ،وت�سبب داخلي ًا يف حدوث
– �إنتاج معرفة جماعية بظروف البلد ،وح�سا�سية �أكرب جتاه
بطالة وانعدام للم�ساواة .وظلت جتارة
الر�ؤى املتنوعة
املخدرات بارزة ومثرية للجدل.
– و�ضع �أربعة �سيناريوهات ممكنة مل�ستقبل البلد
– حت�سني نوعية التفكري على املدى الطويل
– الفهم اجلماعي لأهمية خلق �ساحات للحوار يف امل�ستقبل
– �إمكانية الإ�سهام يف عملية ال�سالم يف كولومبيا
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حدد �إدواردو �ألفارادو رئي�س بلدية با�ستو
كولومبيا
بكولومبيا امل�شاكل الثالث الرئي�سية للبلدية
�إعداد ميزانية
با�ستو يف البطالة والف�ساد وانعدام الأمن .وبد�أ يف
من خالل امل�شاركة
ت�شجيع امل�شاركة والتعليم والإنتاجية يف حماولة
 2001وما زالت
م�ستمرة
للت�صدي لها .وميكن اعتبار هذه اخلطوة جزء ًا
من عملية الالمركزية النا�شئة من د�ستور عام
حالة من �إ�سهام
 1991الوطني ،والذي مهد الطريق لإعادة
املتحدة
أمم
ل
برنامج ا
توزيع ال�ضرائب بني البلديات ،واالنتخابات
الإمنائي
ال�شعبية لر�ؤ�ساء البلديات ،والمركزية خدمات
التعليم وال�صحة� .إ�ضافة �إىل ذلك منت
تدريجي ًا ثقافة امل�شاركة يف املنطقة ،وال�سيما
يف املناطق الريفية ،حيث �أ�صبح املجال
مفتوح ًا ،كما جرى تقدمي م�ساندة لوج�ستية
قوية من جانب رئي�س البلدية.

– �إحراز تقدم يف ت�شكيل الثقافة العامة
– �إن�شاء وتر�سيخ نظام حملي للتخطيط القائم على
امل�شاركة وتعزيز تكوين ر�أ�س املال االجتماعي
– تعزيز قنوات االت�صال بني القطاعات االجتماعية
املختلفة وبني تلك القطاعات والإدارة البلدية
– اعتماد منوذج للإدارة العامة قائم على م�شاركة
املواطنني ،و�أ�سبقية امل�صالح العامة ،والأمانة،
واخلدمة ،والكفاءة ،والعدالة ،والإبداع
– تعزيز تنمية البلدية وبناء املنطقة على �أ�سا�س
اجلهد اجلماعي
– جتديد وتعزيز قيادة املجتمع املحلي ،والإح�سا�س
بالهوية جتاه البلدية ،والتزام املواطنني بعملية التنمية
املحلية والإقليمية

اتفاقات حمددة تبعها �سيا�سات منفذة حيث تولت الإدارة
املحلية م�س�ؤوليتها
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عملية احلوار

ال�سياق

على مدى �سنوات عديدة ،كان هناك �شعور
جورجيا
ب�ضرورة �إجراء تقييم للدميقراطية الوليدة
تقييم الدميقراطية يف البلد ،حيث �إن التحديات التي تعوق
برنامج
خالل
من
�إ�شراك املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية وتعزيز
حوار
2004–2001
م�شاركتهم يف عمليات الإ�صالح ،والتغيريات
املجتمعية ،وت�سوية ال�صراعات ،كانت ال تزال
حالة من �إ�سهام
قائمة .ويف �سياق متيل فيه الدميقراطية �إىل
امل�ؤ�س�سة الدولية
االرتباط باخل�صخ�صة ال�شاملة ،وانعدام
للدميقراطية
واالنتخابات
العدالة االجتماعية ،و"الإ�صالحات املظهرية"،
كان من ال�ضروري �إ�شراك دوائر �أو�سع من
ال�سكان – مبا يف ذلك اجلماعات واحلركات
االجتماعية – يف �إجراء تقييم متعمق لأهمية
الدميقراطية واملعاين التي حتملها حملي ًا يف
جورجيا يف مرحلة ما بعد ال�شيوعية ،وم�ضمون
الإ�صالحات وتوجهاتها ،و�إقامة حوار حول
ذلك.
ُجرت املبادرة باحلوار ملعاجلة امل�شاكل الدفينة
غرينادا
يف د�ستور اال�ستقالل لعام  1973يف غرينادا.
م�شروع ا�ستعرا�ض
فرتكيز الد�ستور على اال�ستقالل ،جعله غري
الد�ستور
مهي�أ ب�شكل كاف للتعامل مع ق�ضايا احلكم
2003–2002
والتنمية .ونظر ًا للمطالب ال�ضرورية بالتنمية
حالة من �إ�سهام
االجتماعية واالقت�صادية ،فقد كان يقا�سي
برنامج الأمم املتحدة
من توترات حقيقية .كما ف�شل الد�ستور �أي�ض ًا
الإمنائي
يف توفري الآليات املنا�سبة ملعاجلة ق�ضايا مثل
النزعة الإقليمية ،والعوملة ،وحترير التجارة� ،أو
لتعزيز احلكم الر�شيد وامل�ساءلة العامة

النتائج
– الإ�سهام بالتحفيز وامل�ساندة يف عملية الت�أمل والتفكري
واحلوار املتعلقة ببناء الدميقراطية يف جورجيا
– تعزيز وت�شجيع التوا�صل بني خمتلف امل�شاركني على
امل�ستوى الوطني
– الإ�سهام يف التعاون الإقليمي الالزم لإر�ساء دميقراطية
م�ستقرة م�ستدامة يف املنطقة
– �إعداد  12ورقة مناق�شة باللغتني اجلورجية والإجنليزية
– �إعداد �أجندة للمناق�شة باجلورجية والإجنليزية
والرو�سية

– توزيع وثيقة تكون مبثابة �أداة تعليمية لتعريف املواطنني
بوظيفة الد�ستور
– تو�سيع جلنة ا�ستعرا�ض الد�ستور لت�شمل ع�ضو ًا ن�سائي ًا
فيها ،ك�إبداء للمرونة وت�أكيدا على حتقيق �أهداف امل�شروع
املتمثلة يف م�شاركة كافة الأطراف

الغر�ض
– تعزيز الدميقراطية بتي�سري القيام بت�أمل وتفكري
�شامل وجاد يف امل�شكالت ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية بتحديد �أجندة �إ�صالحية دميقراطية
وبتوليد �أفكار و�أفعال موجهة نحو احللول
ـــ متكني �سكان الريف من التفاعل مع النخبة يف
العا�صمة و زيادة اهتماماتهم

– درا�سة وفح�ص وحتقيق النظام الد�ستوري لغرينادا
لعام  ،1973مع و�ضع كافة القوانني ،وال�سيا�سات،
واالتفاقات واملمار�سات يف االعتبار
– تناول ال�س�ؤال الأ�سا�سي "هل يتمتع د�ستور غرينادا
باملرونة الكافية ملواجهة حتديات احلا�ضر وامل�ستقبل
القريب؟"
– �إجراء م�شاورات ومداوالت "عادلة وبال خوف"
– تنمية ثقافة جديدة لوعي املواطنني وم�شاركتهم
املدنية الن�شطة يف الد�ساتري الوطنية
– تعزيز الدميقراطية يف غرينادا
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والدميقراطية على م�ستوى القاعدة ال�شعبية.
و�شعر املواطنون �شعور ًا قوي ًا باال�ستبعاد من
عملية احلكم وعدم القدرة على امل�شاركة.
وكانت منظمات املجتمع املدين تفتقر اىل
�إمكانات التوا�صل ال�شبكي وقدرات الإ�سهام
املثمر يف عمليات احلكم الدميقراطي يف البلد.
كما كانت هناك حاجة ما�سة �إىل بناء الوعي
بالد�ستور يف هذه املنطقة الفرعية ب�أكملها.
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عملية احلوار

غواتيماال

م�شروع بناء
املجتمعات التي
مزقتها احلروب
1998–1995

حالة من �إ�سهام
التحالف الدويل
لبناء ال�سالم
"�إنرتبي�س"

غواتيماال

حوار للتنمية
الدميقراطية
1998–1996

حالة من �إ�سهام
امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية
واالنتخابات

النتائج
– مزيد من الفهم :فتح م�ساحة ال تت�سم بالت�سل�سل الهرمي
حمايدة للحوار ،من خالل دعوة املنظمات امل�ستبعدة عاد ًة
من املناق�شات الدائرة حول الق�ضايا العامة ،للم�شاركة
فيها .وقد �أدت هذه العملية �إىل حتقيق مزيد من الأمانة
والثقة والت�سامح والتكافل والهوية اجلماعية واالحرتام بني
القطاعات والأقاليم ،و�ساعدت على �إيجاد ثقافة دميقراطية.
– التو�صل �إىل توافق يف الآراء حول التحديات التي تواجه
البلد مع تقدمي تو�صيات

الغر�ض

ال�سياق

كانت غواتيماال خارجة للتو من حرب �أهلية
دامت  36عام ًا وكانت ت�ضع اللم�سات الأخرية
على اتفاقات ال�سالم .وكانت هناك حاجة
معرتف بها يف البلد للتغلب على مرياث
تاريخها اال�ستبدادي والت�صادمي :اال�ستقطاب
ال�سيا�سي واالجتماعي ،واال�ستبعاد ،وعدم
الثقة يف امل�ؤ�س�سات العامة وحالة ال�ضعف التي
متر به الدولة غري القادرة على اال�ضطالع
بالتنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
ال�ضرورية.

– حتقيق املزيد من التفاهم والثقة بني اجلهات الفاعلة
املعنية
– �إيجاد حيز للحوار يف املجتمع الغواتيمايل
– "الدميقراطية يف غواتيماال :مهمة ل�شعب ب�أكمله"—
تقرير ّ
�شخ�ص الو�ضع وحدد الأولويات وقدم م�سودة �أجندة
وجيزة ت�ستند �إىل اتفاقات ال�سالم.
ويعد م�صدر ًا للتحليل والأفكار اخلا�صة مبوا�صلة احلوار يف
غواتيماال

– �إعادة بناء الأمانة واالحرتام والأمن والتكافل والثقة
لتحقيق امل�صاحلة الوطنية
– تعزيز القدرات املحلية لتي�سري الت�أمل والتفكري والتحليل
وحل امل�شاكل ب�صورة جماعية ،و�إدماج جميع القطاعات
والأقاليم يف �إعادة بناء املجتمع
– حتديد وحتليل القيم وامل�صالح امل�شرتكة ،وم�شاكل البلد
الرئي�سية
– التو�صل �إىل توافق يف الآراء حول التو�صيات املتعلقة
بال�سيا�سات التنفيذية الالزمة لتحقيق االنتعا�ش االجتماعي
واالقت�صادي وال�سيا�سي ،من خالل م�شاركة وا�سعة النطاق
ت�ضفي ال�شرعية واال�ستدامة على ال�سيا�سات امل�ستقبلية
– �إيجاد م�ساحة للحوار وثقافة �سيا�سية م�ساملة و�شاملة
للكافة
– الإ�سهام يف توطيد اتفاقات ال�سالم والدولة الدميقراطية
– تنمية �شعور قوي مبلكية البلد لعملية ال�سالم
وانخراط كافة القوى الفاعلة يف البلد يف جعل تنفيذ
االتفاقات م�شروع ًا م�شرتك ًا للمجتمع
– قيا�س و�ضع اتفاقات ال�سالم والنظام الدميقراطي
الالزم لتنفيذها
– �إيجاد توافق وا�سع النطاق يف الآراء حول الأولويات
واملقرتحات ،وذلك بهدف ت�صميم �أجندة عامة وجيزة
تت�سم باملتانة يف نهاية املطاف
– احلفاظ على ا�ستمرار ّية زخم اتفاقات ال�سالم
وتوطيد ال�سالم وتعزيز الدميقراطية

بدت القوى االجتماعية وال�سيا�سية املهمة
وك�أنها تفقد االهتمام باالمتثال التفاقات
ال�سالم املوقعة م�ؤخر ًا .وكان التقدم املحرز
يف توطيد عملية ال�سالم والدميقراطية بالبلد
متوا�ضع ًا .فقد عانت البلد من دميقراطية
�ضعيفة متيزت بانخفا�ض م�ستويات امل�شاركة
ال�سيا�سية واالنتخابية والتمييز واال�ستبعاد
ب�سبب الأ�صل العرقي ونوع اجلن�س� .إن نافذة
الفر�صة والزخم التي فتحها توقيع اتفاقات
ال�سالم كان ميكن �أن ت�ضيع �إذا مل يوجه جهد
جماعي هائل بالنيابة عن كافة الغواتيماليني
نحو الوفاء بتلك االتفاقات.
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ا�شتهرت مقاطعة �ألتا فرياباز الغواتيمالية
غواتيماال
بارتفاع م�ستويات العنف حول الأرا�ضي .وعادة
ميزا دو كوبان:
ما تن�شب تلك ال�صراعات فيما بني جمتمعات
مائدة تفاو�ض
ال�سكان الأ�صليني� ،إال �أن النزاعات بني ه�ؤالء
م�ستديرة عن ال�صراع وبني مالك الأرا�ضي اخلا�صني قد ا�ستعرت
حول الأرا�ضي يف �ألتا كذلك .فكثري ًا ما تقوم جمتمعات املايا الفقرية
فرياباز
باحتالل الأرا�ضي لزرع املحا�صيل من �أجل
1997
�إطعام �أ�سرهم �أو ملجرد جني املحا�صيل
الزراعية .ويتكلف مالك الأرا�ضي تكلفة كبرية
حالة من �إ�سهام
لطرد ه�ؤالء "الغزاة" ،وغالب ًا ما ينتهي الأمر
منظمة الدول
ب�أعمال عنف وخ�سائر يف الأرواح .عالوة على
الأمريكية
ذلك ،فلي�س من غري امل�ألوف �أن يعاد "احتالل"
الأرا�ضي مرة �أخرى بعد ذلك بوقت ق�صري،
�سواء من قبل نف�س اجلماعات �أو من غريها.
وكثري ًا ما تخلف تلك امل�صادمات خ�سائر كبرية
على اجلانبني ،وال�سيما عندما ترتك املحا�صيل
دون ح�صاد.

– تلبية احتياجات املجتمع عن طريق م�ساعدة
الأ�شخا�ص للتعامل مع م�سائل ملكية الأرا�ضي
والنزاعات التي تدور حولها
– تعزيز احلكم عن طريق م�ساعدة امل�ؤ�س�سات
احلكومية على العمل على نحو �أكرث كفاءة
– جعل ا�ستخدام احلوار منوذج ًا لأداة لت�سوية
ال�صراعات

تفاهمات عامة ،و�أحيان ًا ،اتفاقات غري ملزمة ،على �سبيل
املثال:
– ت�سوية "غزو الأرا�ضي" بوا�سطة اتفاق ي�سمح مبقت�ضاه
�أ�صحاب الأرا�ضي للمزارعني الذين زرعوا املحا�صيل
يف الأرا�ضي التي ال ميلكونها بح�صاد هذه املحا�صيل
واالن�صراف يف �سالم ،وتقدمي الأموال—جزء مما كان
�سيدفع ك�أتعاب قانونية يف حالة اللجوء �إىل املحكمة—
مل�ساعدتهم على اال�ستقرار يف مكان �آخر
– اتفاق مالك الأرا�ضي على دفع الأجور املت�أخرة
للمزارعني �أر�ض ًا بد ًال من النقود
– ما زالت جمموعة م�شروع "امل�شاركة والدميقراطية"
تعمل من تلقاء نف�سها ،وهي جمموعة وطنية متعددة
القطاعات والتخ�ص�صات ،لها جمل�سها املحلي ،وقد �أذن
لها مبتابعة التو�صيات الواردة يف تقرير "الدميقراطية يف
غواتيماال"
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ال�سياق

ولد هذا امل�شروع من رحم �صراع .فقد
غواتيماال
حالت امل�ستويات املرتفعة من اال�ستقطاب
نحو �سيا�سة �أمنية من ال�سيا�سي واالجتماعي دون حتقيق الإ�صالح
ال�ضروري يف قطاع الأمن والذي �أن�شئ وفق ًا
�أجل الدميقراطية
الحتياجات حكومة قمعية ،وا�ستبدادية،
2002–1999
ومكافحة للمتمردين .وطوال القرن ،كانت
القوات امل�سلحة �أحد اجلهات الفاعلة
حالة من �إ�سهام
ال�سيا�سية الأ�سا�سية؛ تتدخل با�ستمرار يف
التحالف الدويل
ال�سيا�سة ،ومتار�س �أحيان ًا �سلطة �سيا�سية
ال�سالم
لبناء
مبا�شرة .وقد حددت اتفاقات ال�سالم لعام
"�إنرتبي�س"
 1996التحوالت الأ�سا�سية الالزمة للبدء يف
مواءمة تلك امل�ؤ�س�سات مع احتياجات ال�سياق
ال�سلمي والدميقراطي اجلديد .ولكن حتى
 ،1999كان م�ستوى تنفيذ االتفاقات منخف�ض ًا
للغاية ،وكان �شكلي ًا �أكرث منه مو�ضوعي ًا نظر ًا
للمقاومة امل�ؤ�س�سية من جانب اجلي�ش وال�ضعف
املفاهيمي وال�سيا�سي على اجلانب املدين.

النتائج
– بناء الثقة واالعرتاف املتبادل الذي ي�سمو فوق التحيزات
امل�سبقة
– �إيجاد ت�ضافر يف اجلهود وبناء التحالفات وتوافق يف
الآراء بني القطاعات
– الإ�سهام يف و�ضع خط �أ�سا�س ت�صوري وحتليلي جديدين
ل�صياغة ال�سيا�سات الأمنية
– �إعداد جمموعة من املدنيني وال�ضباط الع�سكريني
امل�ؤهلني ملواجهة م�شاكل املجتمع ذات ال�صلة بالأمن
– اتفاق فرق العمل على �أربعة مقرتحات :مفاهيم �أ�سا�سية
و�إدراك للق�ضايا املعلقة يف م�س�ألة الأمن؛ و�إ�صالح النظام
الأمني؛ و�إ�صالح جهاز اال�ستخبارات؛ و�إعادة تعريف دور
اجلي�ش

الغر�ض
– ح�شد الإرادة ال�سيا�سية لل�سلطات لإجراء الإ�صالح
الالزم ،وت�شجيع �أدراك مفهوم امل�شكلة للم�شكلة و�إعداد
مقرتحات ملمو�سة يف جمال ال�سيا�سات ،وت�شجيع
امل�شاركة الف ّعالة للمجتمع املدين يف �صياغة مثل تلك
ال�سيا�سات
– معاجلة امل�شاكل التالية :ا�ستمرار انعدام الثقة
بني القطاعات وداخل اجلي�ش؛ و�ضعف م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين عن و�ضع ت�صور للم�شكلة ب�سبب قلة
التدريب واملعلومات؛ و�ضعف القيادة ال�سيا�سية املدنية
عن ت�صميم ال�سيا�سات الالزمة لإ�صالح قطاع الأمن
والتفاو�ض ب�ش�أنها وتنفيذها
– التحقيق يف �ستة موا�ضيع حمددة تتعلق
بال�سيا�سة الأمنية �ضمن �إطار دميقراطي :الإطار
املفاهيمي (الت�صوري) للأمن الدميقراطي؛ وت�صور
�أمني و�أجندة �أمنية؛ ووظيفة اجلي�ش يف املجتمع
الدميقراطي؛ والعقيدة الع�سكرية؛ وجهاز اال�ستخبارات؛
واال�ستخبارات املدنية

احلوارالدميقراطي:دليلعملي

199

غواتيماال

طاوالت احلوار بني
القطاعات
2003–2002
م�ستمرة

حالة من �إ�سهام
منظمة الدول
الأمريكية

ا�ستجاب احلوار ملطالب عامة بالت�صدي لعودة – �إن�شاء عملية وا�سعة النطاق ومفتوحة للم�صاحلة
اال�ستقطاب وانعدام الثقة واملواجهات وانعدام واحلوار بني الدولة وخمتلف القطاعات االجتماعية،
وغر�س ثقافة احلوار والت�سامح وتوافق الآراء
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي يف �أعقاب
توقيع �أتفاقات ال�سالم التي و�ضعت حدا للحرب والتخطيط
االهلية يف غواتيماال .كما ات�سم ال�سياق �أي�ض ًا – �إيجاد ظروف من الثقة املتبادلة للم�ساعدة يف خلق
بانت�شار وا�سع لت�صورات �سلبية عن مدى قابلية مناخ منا�سب للحكم الر�شيد ،وتعزيز اجلهود الرامية
االعتماد على امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الأ�سا�سية� ،إىل الوفاء باالتفاقات
والأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين� – ،إجراء تبادل مثمر يف الر�ؤى من �أجل و�ضع �أجندة
وفعاليتها ،و�شرعيتها ،وعن قدراتها على الوفاء لكل مو�ضوع من املوا�ضيع
– التو�صل �إىل اتفاقات مو�ضوعية ،وملزمة� ،إن �أمكن،
باتفاقات ال�سالم.
للم�شاكل املتعلقة مبوا�ضيع لطاوالت احلوار؛ وحتديد
الإجراءات التي يجب على الدولة واجلهات الفاعلة
امل�شاركة اتخاذها

– طاولة احلوار بني القطاعات—ثقافة ال�سالم
وامل�صاحلة :املوافقة على "�إعالن املبادئ والقيم
االجتماعية يف ثقافة ال�سالم" ليكون مبثابة �أ�سا�س لتنمية
تعاي�ش جديد ودميقراطي يف �إطار ثقافة ال�سالم؛ مل ين�شر
بعد
– تقدمي تقارير التقدم املحرز لكل طاولة �إىل املجموعة
اال�ست�شارية يف �أيار/مايو 2003
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غواتيماال

برامج احلوار متعدد
الأحزاب
2003–2002

حالة من �إ�سهام
املعهد الهولندي
للدميقراطية
متعددة الأحزاب
وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي

غيانا

ال�سياق

الغر�ض

– �إعداد �إ�سرتاتيجية للتنمية الوطنية متكن غيانا
من ت�أمني تدفق امل�ساعدات وتعزيز مربرات ا�ستخدام
ُن ُهج ال�سيا�سات املف�ضلة لديها �أمام املجتمع الدويل
(احلكومة)

النتائج

ا�ستجاب احلوار �إىل م�شكلة معروفة – احلاجة – الت�شجيع على تعزيز الأحزاب ال�سيا�سية بهدف بناء – فهم عميق وم�شرتك لظروف غواتيماال احلالية ا�ستناد ًا
�إىل مناق�شة املندوبني وحتديدهم للم�شاكل ال�سيا�سية
ومتما�سكة
متينة
دميقراطية
�سيا�سية
ؤ�س�سات
�
م
�إىل تعزيز نظام الأحزاب ال�سيا�سية يف
– م�ساندة الأحزاب ال�سيا�سية يف و�ضع �أجندة وطنية الرئي�سية للبلد وكيفية حلها
غواتيماال ،مبا يتما�شى مع اتفاقات ال�سالم،
– �إن�شاء �شبكات االت�صاالت بني الأ�شخا�ص تقوم على الثقة
م�شرتكة حتدد امل�شاكل الرئي�سية للبلد وم�سارات
و�إىل التغلب على حالة التجز�ؤ وانعدام الثقة
واالحرتام والت�سامح ،وت�سمح باحلوارات ال�سيا�سية خارج
العمل الرئي�سية حللها� ،أخذ ًة يف االعتبار الأ�سا�س
القائمة يف البالد.
�سياق الربنامج
أمم
ل
ا
برنامج
وتقرير
الذي توفره اتفاقات ال�سالم
– �إن�شاء �شبكات ات�صاالت بني الأحزاب كان من �ش�أنها
املتحدة الإمنائي للتنمية الب�شرية
– امل�ساعدة يف �إعداد برامج انتخابية و�صياغة خطط فتح الفر�ص �أمام �إقامة حتالفات وائتالفات بني الأحزاب،
و�أن�شطة م�شرتكة
حكومية و�أجندات �سيا�سية للمعار�ضة
– �إثراء �شخ�صية امل�شاركني من خالل �إجراءاتهم التدخلية
– �أجندة وطنية م�شرتكة:
جمموعة من احلد االدنى من االتفاقات لتحويل م�ستقبل
غواتيماال.
معاجلة امل�سائل ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وعملية ال�سالم،
والق�ضايا االجتماعية البيئية ،مع الأخذ يف االعتبار املوا�ضيع
املت�شعبة (العالقات بني املجموعات العرقية املختلفة،
وامل�ساواة بني اجلن�سني ،والأخالقيات) .كما حددت �أي�ض ًا
�سل�سلة من املوا�ضيع املطروحة للنقا�ش م�ستقب ًال .ت�شكل ر�ؤية
طويلة الأجل للبالد والتزام طويل الأمد جتاهها من جانب
امل�شاركني
– حتديد امل�سار الأ�سا�سي لتحقيق التنمية الوطنية
– �إ�شراك احلكومة للجهات الفاعلة غري احلكومية يف
عملية طويلة الأجل لو�ضع ال�سيا�سات للمرة الأوىل

الق�ضية الوطنية ذات الأهمية احلا�سمة املتمثلة
يف و�ضع �إ�سرتاتيجية تنمية ظلت معلقة يف
ظل ت�صاعد االنق�سام املتزايد بني القوتني
ال�سيا�سيتني الرئي�سيتني بالبلد والطوائف
العرقية املتناظرة .حيث كانت الطائفة
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�إ�سرتاتيجية التنمية الغيانية ذات الأ�صل الهندي كانت تدعم
احلزب احلاكم وتتمتع مبيزة عددية على
الوطنية
الطائفة الغيانية من �أ�صل �أفريقي ،وكانت
زالت
وما
1995
الطائفة الغيانية من �أ�صل �أفريقي تدعم
م�ستمرة
احلزب املعار�ض الرئي�سي .وتفاقمت
حالة من �إ�سهام مركز االنق�سامات ال�سيا�سية بفعل التجزئة
االقت�صادية :يرتبط ال�سكان الغيانيون
كارتر
املنحدرون من �أ�صل هندي ب�صفة عامة
بالزراعة واالقت�صاد الريفي؛ ويعي�ش املواطنون
الغينيون املنحدرون من �أ�صل �أفريقي يف
املناطق احل�ضرية ويهيمنون على قطاع اخلدمة
العامة .وقد ثبت �أن التالعب مب�س�ألة الأ�صل
العرقي وال�سيا�سة يف ظل نظام انتخابي يح�صل
فيه الفائز على كل �شيء ال يحقق اال�ستقرار
بطبيعة احلال ويخلف لدى كلتا الطائفتني
م�شاعر من عدم الأمان .فقد �شككت املعار�ضة
يف نتائج انتخابات  ،1997مما �ألقى بالبلد يف
فرتة طويلة من التوترات ال�سيا�سية والغمو�ض
على مدى غالبية عام  .1998وقد تدهورت
العالقات ال�سيا�سية بني احلزب احلاكم
واملعار�ضة بعد انتخابات عام  ،2001مما �أدى
�إىل مقاطعة املعار�ضة للربملان ملدة � 13شهر ًا.

– حتقيق مزيد من الت�شاور وامل�شاركة مع �أ�صحاب
امل�صلحة يف عمليات اتخاذ القرار يف �ضوء العقود
املا�ضية من الدكتاتورية ،واملتطلبات اجلديدة
للدميقراطية والتجارب املريرة للتعديل الهيكلي
(احلكومة)
– العمل على زيادة ا�ستعداد احلكومة على �إ�شراك
وا�ستيعاب املجتمع املدين واملعار�ضة يف حكم البلد
(املجتمع املدين واملعار�ضة)
– و�ضع ر�ؤية م�شرتكة وحلول ملع�ضالت احلكم يف
غيانا (كافة الأطراف يف غيانا)
– العمل على زيادة ملكية البلد ال�سرتاتيجيات
التنمية وزيادة م�شاركة املجتمع املدين يف احلكم
و�صنع ال�سيا�سات ،وتي�سري التعاون الدويل وال�شراكة
الدولية الفعالني (مركز كارتر)

– متتعت �إ�سرتاتيجية التنمية الوطنية
مب�ساندة وا�سعة النطاق ،مع اعتبارها �إحدى وثائق املجتمع
املدين الغيانية – �أول �سيا�سة �إمنائية يعدها الغيانيون
ح�صري ًا ،مب�ساعدة من م�ست�شارين وخرباء خارجيني
– �ساعدت �إ�سرتاتيجية تنمية وطنية م�ستندة �إىل توافق يف
الآراء يف تعزيز عالقات غيانا بامل�ؤ�س�سات املالية الدولية
– توطيد املجتمع املدين ورفع قدراته على الت�أثري يف
ال�سيا�سات ،وبالتايل تعزيز امل�ؤ�س�سات الدميقراطية يف
غيانا
– مثال واعد لكيفية لعب الزعماء املدنيني على م�ستوى
الطيف االجتماعي وال�سيا�سي الغياين لدور م�ؤثر ومعتدل
يف املواقف ال�سيا�سية التي ميكن �أن تت�سبب يف االنق�سام
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عملية احلوار

ال�سياق

يف �أعقاب انتخابات عام  1997والتي �شهد
غيانا
النزاع عليها وقوع �أعمال عنف ،ا�شرتك زعماء
احلزب احلاكم واملعار�ضة يف حوار مدعوم
امل�شاركة البناءة
من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي مع ثالثة
2003
ي�سرين عينتهم اجلماعة الكاريبية .ونتج
ُم ِّ
عن هذه العملية التوقيع امل�شرتك على اتفاق
هردمان�ستون ،الذي اقرتح �إجراء مراجعة
حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة لالنتخابات املتنازع عليها ،و�إجراء �إ�صالح
د�ستوري ،وتعليق املظاهرات ال�شعبية و�إعداد
الإمنائي
عملية حوار م�ستدام بني الأحزاب .وقد عمل
االتفاق ،من بني �أ�شياء �أخرى ،على نزع فتيل
التوترات التي �أعقبت االنتخابات و�أطلق عملية
للإ�صالح الد�ستوري يف توقيت مالئم بالن�سبة
نواح
النتخابات عام  .2001ولكنه �أخفق يف ٍ
عدة .ومل يتحول احلوار امل�ستدام �إىل حقيقة
واقعة؛ وقد ا�ستمرت املظاهرات ال�شعبية
واال�ضطرابات والعنف والنهب؛ و�أدى ف�شل
االتفاقات �إىل مزيد من املرارة واال�ستقطاب
بني الأحزاب .وتدخلت و�سائل الإعالم ب�صورة
م�ستمرة يف عملية حوار "امل�شاركة البناءة"؛
وكانت امل�ؤمترات ال�صحفية تعقد بعد كل
اجتماع بني الزعماء.

النتائج
– خلق الكثري من التفا�ؤل املبدئي ،مما �ساعد على
تخفيف التوتر االجتماعي وتعزيز اال�ستقرار
– الإ�سهام يف ك�سر اجلمود ال�سيا�سي ،مع زيادة بناء
توافق يف الآراء و�شمول كافة الأطراف على جميع
امل�ستويات
– التحرك نحو حل وتنفيذ الإ�صالحات الد�ستورية املعلقة
من 2001-2000
– االتفاق على احلاجة �إىل �إجراء �إ�صالحات ت�شريعية
ود�ستورية ذات �أهمية حيوية للدميقراطية
– تكوين اجلمعيات واللجان واملفو�ضيات
– حتقيق تقدم يف جماالت مثل حت�سني املرافق املادية
يف اجلمعية الوطنية ،وتقدمي تقرير م�ؤقت من قبل جلنة
القوات النظامية ،وطرح اتفاقات قطاع الكهرباء يف
اجلمعية الوطنية

الغر�ض
– حتقيق الإ�صالحات الد�ستورية وامل�ؤ�س�سية الالزمة
لرت�سيخ دور الربملان ودعم احلكم الدميقراطي يف
البلد
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هندورا�س

احلوار الوطني
الكبري
2003–2001

حالة من �إ�سهام
منظمة الدول
الأمريكية

مل يكن لدى هندورا�س منذ ا�ستقاللها برنامج
تنمية متما�سك وطويل الأمد ،كما �أنها واجهت
العديد من التحديات التنموية اخلطرية .وكان
ترتيب هندورا�س على م�ؤ�شر برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي للتنمية الب�شرية الثالثني
من بني  33بلد ًا يف منطقة �أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي .ويف هذه الفرتة
�أي�ض ًا كانت احلكومة تعاين من �أدنى م�ستويات
لها من ر�ضا و ا�ستح�سان املواطنني .وكان
اال�ستياء املرتاكم لدى العديد من اجلهات
االجتماعية الفاعلة من حكومات هندورا�س
ال�سابقة واحلكومة احلالية ب�سبب ف�شلها
يف الوفاء بااللتزامات ال�سابقة ،قد خلف
�شكوك ًا وا�سعة النطاق حول جدوى احلوار
الوطني .وكان هناك ت�صور ب�أن عملية احلوار
الوطني الكبري �ستحقق نتائج مماثلة لتلك
التي حققتها مبادرات احلوار ال�سابقة ،و�أن
تنفيذ نتائج احلوار �سيلقى نف�س امل�صري ،مما
يجعل احلوار الآخر عقيم ًا .والأهم من ذلك
�أن ا�ستمرار ال�صراعات (التي �شاب بع�ضها
عنف وقمع) مع خمتلف القطاعات االجتماعية
على جمموعة متنوعة من الق�ضايا البارزة
(املوظفني احلكوميني والرعاية ال�صحية
والتعليم) قد �أثر على م�صداقية احلكومة
و�شرعية عملية احلوار.

– �إيجاد توافق يف الآراء ب�ش�أن ر�ؤية البلد لعام 2021
ميكن �أن ينتج �سيا�سات للدولة قادرة على التعامل مع
التحديات التي �ستواجه البلد م�ستقب ًال

– مزيد من التقدير من جانب اجلهات االجتماعية
ال�سيا�سية الفاعلة لقيمة احلوار ك�أداة للحكم
الدميقراطي—�أكرث املح�صالت �أهمية
– التو�صل �إىل اتفاق وطني يعرب عن توافق يف الآراء حول
الأهداف طويلة الأجل لعملية احلوار ،والتزام من جانب
الأحزاب ال�سيا�سية ،واملجتمع املدين املنظم ،وال�سلطات
املحلية ،وممثلي املجتمع املحلي ،والدولة على احرتام
االتفاقات التي مت التو�صل �إليها وتنفيذها
– جمموعة من الإر�شادات التي حتدد �سيا�سات الدولة
التي من �ش�أنها توجيه �أن�شطة اجلهات الفاعلة الوطنية من
�أجل التحقيق طويل الأجل لأهداف التنمية الوطنية
– االرتقاء بالأهداف االجتماعية واالقت�صادية طويلة
الأجل
– برنامج للتمويل الداخلي واخلارجي يت�سق مع الأهداف
االجتماعية واالقت�صادية طويلة الأجل
– املتابعة والتقييم للتحقق من تنفيذ االتفاق الذي مت
التو�صل �إليه ،ومن تنفيذ ال�سيا�سات وحتقق الأهداف
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عملية احلوار

ال�سياق

جتلى ال�ضعف التدريجي يف احلكم
جامايكا
الدميقراطي بجامايكا يف خف�ض ت�صنيفها على
حوار مدين من �أجل امل�ؤ�شر الدميقراطي ،وكذا انخف�ض ت�صنيفها،
احلكم الدميقراطي ب�صورة مطلقة ون�سبية �إىل بقية بلدان
الكاريبي ،على م�ؤ�شر احلرية .وكان الركود
2004–2002
االقت�صادي ،وزيادة خيبة �آمال اجلماهري
يف احلكومة والدميقراطية من امل�شاكل التي
حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة زاد من تفاقمها جمموعة متنوعة من العلل
االجتماعية مثل :انهيار يف الهياكل االجتماعية
الإمنائي
التقليدية والقيم واملواقف؛ وزيادة التجز�ؤ
الثقايف؛ وانعدام �أمن العمالة؛ والتناف�س
ال�سيا�سي؛ والف�ساد؛ وارتفاع م�ستويات اجلرمية
والعنف ،والتهم ذات ال�صلة باملخدرات،
والع�صيان املدين والإيدز.
يف عام � 1992أ�سدلت موزامبيق ال�ستار على
موزامبيق
حرب �أهلية دامت  17عام ًا ،ولكن ظل التوتر
ال�سيا�سي ال�شديد قائما بني احلزب احلاكم
�أجندة 2025
واحلزب املعار�ض الرئي�سي ،مما �أدى �إىل
2003–1997
عنف وخ�سائر يف الأرواح يف �أعقاب االنتخابات
العامة عام  .1999وعلى الرغم من ال�سالم
الوطيد وارتفاع معدالت

النتائج
– و�ضع �أربعة �سيناريوهات وت�أييد بالإجماع لأحد
ال�سيناريوهات املرغوبة�" ،أفق ،انه�ض"
– �إعداد تو�صيات للحكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين
– الإجماع على حاجة جامايكا �إىل نهج جديدة لت�ضمني
م�شاركة املجتمع املحلي يف حوار التنمية ،و�إن�شاء �آلية
لتحويل الأقوال �إىل �أفعال

– وثيقة الر�ؤية الوطنية و�إ�سرتاتيجيات التنمية لأجندة
 ،2025والتي �أعدت من خالل حلقات العمل الوطنية
والقطاعية ،وعر�ضت على الرئي�س يف حزيران/يونيو 2003
– نقا�ش عام حول الر�ؤية الوطنية والإ�سرتاتيجية ،والذي
متخ�ض عن �إ�صدار �صيغة نهائية للوثيقة عام 2004

الغر�ض
– حتقيق تقدم يف ثالثة جماالت عمل مت تعيينها
ك�أولوية �أوىل جلامايكا— وهي اجلرمية والعنف،
وخلق فر�ص عمل ،وحماربة الف�ساد
– ت�شجيع الدعوة ،والتوا�صل ،وبناء القدرات
وال�شراكات
– حتقيق جناح مماثل ملا حققته جتارب احلوار يف
غواتيماال وجنوب �أفريقيا وغريهما

– تعزيز الوحدة الوطنية
– �إعداد ر�ؤية وطنية م�شرتكة طويلة الأجل ،من خالل
عملية قائمة على امل�شاركة
– �إعداد �إ�سرتاتيجية تنمية وطنية ،من خالل عملية
قائمة على امل�شاركة حتدد ال�سيا�سات والربامج
الالزمة لال�ستجابة للأهداف املحددة يف ر�ؤية التنمية
الوطنية
– زيادة قدرات احلكومة وامل�ؤ�س�سات املوزامبيقية
واملجتمع املدين على حتديد وتنفيذ ال�سيا�سات
والربامج وامل�شاريع الوطنية يف املجالني االقت�صادي
واالجتماعي
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حالة من �إ�سهام مركز منو �إجمايل الناجت املحلي� ،إال �أن معظم
كارتر وبرنامج الأمم املوزامبيقيني ظلوا يف فقر مدقع .فموازبيق
التي ت�أتي يف الرتتيب  170من  175بلد على
املتحدة الإمنائي
م�ؤ�شر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للتنمية
الب�شرية ،وتعد بذلك واحدة من �أقل بلدان
العامل منو ًا .وحازت املناطق احل�ضرية يف
املنطقة اجلنوبية من البالد على ن�صيب
كبري من تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،
بينما عانت املناطق الريفية يف طول البالد
وعر�ضها من فقر متوطن .ور�أى كثريون يف
املجتمع املوزامبيقي �أن البلد – على الرغم من
املكا�سب الكبرية التي حتققت منذ اتفاقات
ال�سالم لعام  –1992قد و�صلت �إىل مرحلة
حرجة وحتتاج �إىل و�ضع �إ�سرتاتيجية م�ستدامة
وطويلة الأجل وب�أيدي �أبنائها ،ت�سمح برت�سيخ
تلك املكا�سب وتوزيعها مبزيد من الإن�صاف.

– زيادة قدرة احلكومة على الإم�ساك بزمام املبادرة
يف تن�سيق التعاون الإمنائي و�إدارته
– �ضمان االت�ساق بني ال�سيا�سات االجتماعية
واالقت�صادية ذات الأجل الق�صري واملتو�سط والطويل
– �ضمان االت�ساق بني ال�سيا�سات االجتماعية
واالقت�صادية ذات الأجل الق�صري واملتو�سط والطويل
– زيادة قدرة احلكومة على الإم�ساك بزمام املبادرة
يف تن�سيق التعاون الإمنائي و�إدارته
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عملية احلوار

ال�سياق

كان البلد يف حالة �صراع .ومتثل �أطراف
نيكاراغوا
امل�شكلة يف الفالحني املنتظرين احل�صول
احلوار حول الأرا�ضي على حقوق ملكية خال�صة للأرا�ضي املمنوحة
لهم مبوجب الإ�صالح الزراعي ال�سانديني،
واملمتلكات
واملقاتلني ال�ساندينيني والكونرتا ال�سابقني
1995–1994
الباحثني عن �أرا�ضي يف الريف ،واملالك
ال�سابقني من نيكاراغوا واخلارج املطالبني
حالة من �إ�سهام مركز ب�إعادة املنازل وامل�صانع والأرا�ضي امل�صادرة،
�أو التي مت اال�ستيالء عليها �أو هُ ِجرتَ يف
كارتر
املا�ضي .وبحلول عام  ،1992وقد وجد ما
يقرب من  40يف املائة من العائالت ويف البلد
نف�سها يف �صراع �أو على �شفري ال�صراع حول
ق�ضايا ملكية الأرا�ضي ب�سبب تداخل املطالبات
من قبل �أ�شخا�ص خمتلفني حول نف�س
العقار .ومما زاد الأمر تعقيد ًا كرثة الغمو�ض
القانوين وعدم كفاية نظام الإدارة .ولقد
كانت معاجلة النزاعات على امللكية والإطار
القانوين حلقوق امللكية املت�سم بالغمو�ض بالغة
الأهمية ،نظر ًا لأن امل�شاكل املرتتبة عليهما
كانت تعيق اال�ستثمار واالنتعا�ش االقت�صادي،
وتولد ا�ستقطاب ًا �سيا�سي ًا ،وتت�سبب يف انعدام
اال�ستقرار ون�شوب ال�صراعات التي كانت تتخذ
�شك ًال عنيف ًا يف بع�ض الأحيان.

النتائج
– مناخ من االحرتام واحلل البناء للم�شاكل :املنتدى
(وحقيقة �إمكانية عقده �أ�ص ًال) يعك�س حدوث ن�ضج مهم
يف املجتمع النيكاراغوي حيث متكن امل�شاركون املنتمون �إىل
كافة جوانب امل�شكلة من مناق�شة اختالفاتهم .فقد �أعطى
دفعة لعملية بناء توافق الآراء املتباطئة وحفز امل�شاركني على
الت�صرف �سريع ًا
– توافق وا�سع النطاق يف الآراء على وجوب حماية �صغار
امل�ستفيدين من الإ�صالحات احل�ضرية والزراعية ،ووجوب
تعوي�ض املالك ال�سابقني ب�صكوك حم�سنة ،ودفع احلا�صلني
على ممتلكات �أكرب مقاب ًال لتلك املمتلكات �أو �إعادتها،
وحماكمة م�سيئي تطبيق قوانني العقارات خالل �آخر �شهرين
من حكومة مانويل �أورتيغا �أمام الق�ضاء
– مت �إقرار قانون جديد للعقارات ،يت�ضمن معظم عنا�صر
ذلك االتفاق

الغر�ض
– �إيجاد حل للت�صادم بني كل من اخلا�سرين
وامل�ستفيدين من الإ�صالح الزراعي ،حيث �شكلت
النزاعات على الأرا�ضي م�شكلة م�ستمرة ت�سببت يف
ن�شوب �صراعات وزعزعة ا�ستقرار احلكومة
– معاجلة اجلدل الدائر حول اجلهة التي لها �أولوية
ت�سوية حقوقها ،و�إزالة العقبات الإدارية والقانونية
التي حتول دون ت�سوية املطالبات املتعددة على قطع
فردية من العقارات ،وحتديث نظام التمليك
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يف عام  ،1993واجهت البالد انق�سامات
بنما
�سيا�سية عميقة وا�ضطرابات يف �أعقاب عقدين
حوارات مببيتو الأول من احلكم الديكتاتوري ،والغزو الأمريكي عام
 ،1989وا�ستبدال الدكتاتور البنمي مانويل
والثاين والثالث
نورييغا بحكومة انتقالية يف  .1989ومما فاقم
1994–1993
من تعقيد التحول �إىل الدميقراطية ال�ضرورة
امللحة لإعداد اتفاقات انتقالية ل�ضمان �سال�سة
حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة ت�سليم قناة بنما من الواليات املتحدة �إىل
بنما يف  31كانون الأول/دي�سمرب عام .1999
الإمنائي
كما �إن البلد كان يت�صدى �أي�ض ًا �إىل الف�ساد،
واال�ستقطاب االجتماعي وانعدام الأمن
امل�ؤ�س�سي .وبحلول وقت حوار مببيتو الثالث يف
 ،1994كان ال�سياق ال�سيا�سي قد تغري كثري ًا.
فقد مت انتخاب احلكومة دميقراطي ًا وكانت
احلاجة �إىل الدعوة �إىل حوار وطني �ضئيلة.

– رعاية حوار مفتوح لتحقيق حتول �سيا�سي
واقت�صادي وم�ؤ�س�سي ف ّعال
– �إيجاد االلتزام باحلوار والتوافق يف الآراء والعمل
يف �سبيل توطيد الدميقراطية
– و�ضع اخلطوط الرئي�سية لعمل الدولة وحتديد
املجاالت ذات الأولوية قبل االنتخابات (حوار مببيتو
الأول)
– �إيجاد اتفاق فيما بني املر�شحني الرئا�سيني للت�أكيد
من جديد على التزامهم ب�إعالن مببيتو الأول (حوار
مببيتو الثاين)
– �أ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على احلوار ال�سيا�سي
و�إيجاد اتفاقات على ال�سيا�سات االجتماعية (حوار
مببيتو الثالث)

زيادة التفهم :تكوين توافق يف الآراء ،وبناء الثقة والأمانة
بني اجلهات الفاعلة ،واحلد من التوترات ال�سيا�سية؛ والتغلب
على املواقف التقليدية وامل�صالح القطاعية
خلق مناخ من الهدوء والثقة  ,مما �أ�سهم يف �إجراء انتخابات
نزيهة و�شفافة يف عام  ،1994وب�صورة �أعم ،يف التحول �إىل
الدميقراطية وعودة القناة
– حتديد املوا�ضيع ذات الأولوية و�إعداد مقرتحات الربامج
ذات ال�صلة (حوار مببيتو الأول)
– ت�أكيد روح االنفراج ،وتعزيز الثقة ،و�إعادة الت�أكيد على
التزامات �إعالن مببيتو الأول
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بنما

"لقاءات بنما
 "2000مل�شروع
كورونادو –1995
1996

حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي

ال�سياق

واجه البلد حاجة ملحة �إىل التو�صل �إىل
اتفاقات ل�ضمان ت�سلم و�إدارة قناة بنما
ومنطقة القناة ،املزمع ت�سلمهما من الواليات
املتحدة الأمريكية يف  31كانون الأول/دي�سمرب
.1999

كان هناك مطلب عام ملمو�س يف بنما
بنما
بالت�صدي لالنق�سامات ال�سيا�سية،
واال�ستقطاب االجتماعي وانعدام الأمن
الر�ؤية الوطنية
امل�ؤ�س�سي ،التي ال تزال موجودة نتيجة لعقود
2020
من الديكتاتورية ،بغر�ض �إمتام العملية
1997
املعقدة للتحول �إىل الدميقراطية ،واال�ضطالع
بكفاءة مبلكية قناة بنما من الواليات املتحدة
حالة من �إ�سهام
الأمريكية.
املتحدة
أمم
ل
برنامج ا
الإمنائي

الغر�ض

النتائج
– مزيد من الفهم؛ الإ�سهام يف ثقافة ال�شفافية،
– �إيجاد حيز جديد للحوار والتوافق يف الآراء على
وامل�شاركة ،والثقة
املوا�ضيع الأ�سا�سية للبلد ،مع الرتكيز حتديد ًا على
– ت�صور من وجهات نظر خمتلفة للآثار املرتتبة على
م�ستقبل القناة
تويل م�س�ؤولية �إدارة قناة بنما والفوائد التي ميثلها ذلك
– تناول م�س�ألة ت�سليم القناة وم�ستقبلها وقابلية
للبلد
�إدارتها (م�شروع كورونادو الأول)
– درا�سة م�شروع قانون ب�ش�أن هيئة القناة ،ومناق�شته – ،جتاوز اخلالفات الأيديولوجية وال�سيا�سية وامل�صالح
القطاعية للعمل ب�شكل جماعي؛ و�إثبات وجود �إمكانية
وال�سعي �إىل التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أنه (م�شروع
حقيقية للحوار وقدرة على التوافق يف الآراء يف البلد
كورونادو الثاين)
– مناق�شة اخلطة العامة ال�ستخدام الأرا�ضي للهيئة –اتفاق ور�ؤية "بنما الر�ؤية الوطنية  ...2000و�إىل الأمام"
الإقليمية ملنطقة ما بني املحيطني (م�شروع كورونادو
"Visión Nacional Panamá 2000 … y
الثالث)
 "Adelanteواللذين يت�ألفان من ر�ؤية طويلة الأمد لتحقيق
�أهداف التنمية واحلكم الدميقراطي ،والتزام بالإدارة
مبعزل عن امل�صالح احلزبية والقطاعية
الف ّعالة للقناة،
ٍ
املزيد من التفهم� :إعداد قيم م�شرتكة وفكر جماعي طويل
– �إمتام حتول البلد �إىل دولة ذات �سيادة ،متعددة
الأمد؛ وت�صور امل�ستقبل من وجهات نظر خمتلفة؛ وحتقيق
الثقافات ،حديثة ،دميقراطية من خالل معاجلة
توافق يف الآراء ،والتغلب على التحيز ال�سيا�سي والأيديولوجي
خم�سة عنا�صر �أ�سا�سية :الرتكيز على امل�ؤ�س�سات
– الربهنة على �أن احلكم الدميقراطي ميكن تعزيزه من
الدميقراطية ،وتقرير امل�صري ،والتنمية االقت�صادية،
خالل توافر الإرادة لدى جميع القطاعات
والعدالة واال�ستدامة
– التو�صل �إىل احلوار والتوافق يف الآراء بني اجلهات –و�ضع �سيناريو "جنمة يف العتمة" Una Estrella -
الفاعلة الوطنية
" :en el Apagónر�ؤية للم�ستقبل ت�ضفي الأمل والبهجة
– و�ضع ر�ؤية طويلة الأجل وحتديد الأهداف والغايات على احلا�ضر
اخلا�صة بالعمليات لتحقيقها
– امل�صادقة على الوثيقة النهائية من قبل  14ممث ًال
للمجتمع املدين ،والكني�سية الكاثوليكية ،وكافة الأحزاب
ال�سيا�سية واحلكومية يف �أيار/مايو 1998
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كان هناك اعرتاف على نطاق وا�سع ب�ضرورة
ر�ؤية باراغواي
�إجراء تغيري م�ؤ�س�سي يف باراغواي .فعلى
2002–2000
الرغم من م�ضي �أكرث من عقد على نهاية
الديكتاتورية ،كانت ثقافة اخلوف ال�سلطوية
حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة والعقلية التحفظية واجلربية ال تزال �سائدة.
كما �ساد انعدام الأمن ال�سيا�سي واالجتماعي
الإمنائي
والق�ضائي واالقت�صادي .وقد �أدت اجلرائم
ال�سيا�سية ،والف�ساد امل�ستمر و�سل�سلة من
احلكومات غري امل�ستقرة �إىل تولد �شعور
بال�سلبية لدى املواطنني ،وعرقلة التعميم
الف ّعال للدميقراطية .وت�سبب انخفا�ض
الإنتاجية والركود االقت�صادي يف حالة من
الفقر ال�شديد ،وم�ؤ�شرات اجتماعية اقت�صادية
�سلبية ،وتفكك اجتماعي وخيبة �أمل وا�سعة
النطاق.

– �إيجاد م�ساحة للتوافق يف الآراء وبناء ر�ؤية م�شرتكة – حت�سني القدرة على احلوار بني ه�ؤالء امل�شاركني
– مزيد من الفهم:
للم�ساعدة يف التغلب على االنق�سامات االجتماعية
تراكم لدى امل�شاركني قدر ما من التعاطف والت�سامح
(القطاعية ،والثقافية ،واالجتماعية االقت�صادية ،وما
واالحرتام فيما بينهم؛ اال�ستفادة من اال�ستماع/التعلم،
�إىل ذلك) والت�أثري على تنمية البلد
والتفكري يف �ش�أن البلد من خالل وجهات نظر الآخرين؛
– ن�شر النتائج على نطاق وا�سع
– �إنتاج جمموعة من القادة الوطنيني لديهم خرائط توافر الفر�صة للتعبري عن �أنف�سهم ب�صراحة؛ اكت�ساب القدرة
على التفكري والت�أمل
ذهنية م�شرتكة وخطط للتغيري
– ال�شروع يف جهد جماعي ق�صري االمد  ،لتحديد معامل
امل�ستقبل من خالل التعلم من احلا�ضر
– تفكري القادة يف احلاجة لإجراءات اجتماعية و�سيا�سية
للم�ستقبل
و�ضع ثالثة �سيناريوهات" :ليلة حالكة"" ،فجر غري م�ؤكد"
و"منري"
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ال�سياق

الغر�ض

– �إيجاد ر�ؤية وطنية م�شرتكة للم�ستقبل و�صياغة
كانت البلد يف و�سط �أزمة ثالثية :ال�شرعية
بريو
�سيا�سات الدولة الالزمة لتحقيقها
ال�سيا�سية ،وم�صداقية احلكومة (ب�سبب
الوطني
الوفاق
الف�ساد وانتهاكات حقوق الإن�سان) واالقت�صاد – .الت�أكيد على الهوية الوطنية ،والقيم وامل�س�ؤوليات
2003–2001
وكان الرئي�س ال�سابق �ألربتو فوجيموري قد فر امل�شرتكة
– ت�شجيع م�شاركة املواطنني وم�ساحة من توافق الآراء
من بريو قبلها بعام نتيجة لأزمة ف�ساد هائلة
لتغيري املناخ املناه�ض لل�سيا�سة
ت�سببت يف توترات عالية ومواجهة �سيا�سية،
حالة من �إ�سهام
– امل�ساعدة يف احلد من الفقر وزيادة القدرة
برنامج الأمم املتحدة وانعدام للثقة ،وا�ضطرابات يف ال�شارع.
التناف�سية للبلد وحتقيق اال�ستقرار الالزم للتنمية
الإمنائي
امل�ستدامة
– توطيد التحول الدميقراطي و�شرعية النظام
ال�سيا�سي ،عن طريق �إيجاد ثقافة ال�شفافية واحلوار
وتوافق الآراء
كانت احلرب الأهلية التي اندلعت يف
ملعرفة ما �إذا كان من املمكن ت�شكيل فريق خالل احلرب
طاجيك�ستان
جمهورية طاجيك�ستان ال�سوفييتية ال�سابقة
الأهلية ميكنه ت�صميم عملية �سالم يف بالده
بعد ا�ستقاللها عام  1991يف �أوجها .ويف عام
احلوار الطاجيكي
 ،1992كان ال�س�ؤال الرئي�سي بعد انهيار احلكم
الداخلي
ال�سوفييتي املركزي عمن �سيحكم طاجيك�ستان.
وحلد
2001–1993
وقد وقد جرى بذل جهد يف عام  1992لت�شكيل
االن
حكومة ائتالفية ولكنه باء بالف�شل .ومن ثم
قامت جمموعة متثل الأ�شخا�ص القريبني
حالة من �إ�سهام
من النظام ال�سابق باال�ستيالء على العا�صمة
للحوار
الدويل
املعهد
واحلكومة لت�شكيل قاعدة ملا �صار حكومة يف
امل�ستدام
نهاية املطاف .فاندلع �صراع عنيف ،ووقعت
فظائع على اجلانبني .وقد ُ�س ِجل فرار

النتائج
 زيادة التفهم :تنمية الت�سامح واالحرتام والتعلم بنيالقطاعات دون الت�ضحية باالختالفات الطبيعية وال�سيا�سية
– توليد تفكري ا�سرتاتيجي طويل الأجل وتوافق يف الآراء
– � 30سيا�سة دولة؛ � 268سيا�سة فرعية؛  817م�ؤ�شر ًا؛
 747هدف ًا

– �إ�سهامات من امل�شاركني يف احلوار يف عملية ال�سالم يف
طاجيك�ستان
– تكوين امل�شاركني يف احلوار للجنة ال�شعبية لتعزيز
العمليات الدميقراطية ،على �أ�سا�س من قناعة �شخ�صية
عميقة بقدرتهم على الإ�سهام يف التحول الدميقراطي
يف طاجيك�ستان عن طريق تكوين جيوب يف البلد ميكن
للمواطنني �أن يجربوا فيها قدراتهم كجهات فاعلة �سيا�سي ًا
لتحقيق النتائج التي ال ت�ستطيع احلكومات حتقيقها
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ترينيداد وتوباغو

خطة �إ�سرتاتيجية
وطنية من �أجل
ا�ستجابة مو�سعة
لفريو�س ومر�ض
الإيدز
2002

حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي

مواطن من كل �سبعة تاركني منازلهم .وكان
التحدي املبا�شر هو �إنهاء احلرب الأهلية
والتو�صل �إىل اتفاق حول كيفية حكم هذا البلد.
و�أكرث من ذلك ،بقي �س�ؤال حول ماهية جذور
الهوية الطاجيكية .فقد كان الطاجيك جزء ًا
من خانات �آ�سيا الو�سطى وكانوا حتت احلكم
ال�سوفييتي الذي دام  70عام ًا يتلم�سون ال�شعور
بالهوية.
و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية وطنية تكون دلي ًال وموجه ًا
يعد فريو�س ومر�ض الإيدز من بني الأ�سباب
ال�ستجابة ترينيداد وتوباغو املو�سعة لفريو�س ومر�ض
الرئي�سية للوفاة بني ال�شباب .وهناك عدد
الإيدز
متزايد من ال�شابات املعر�ضات ملخاطر
الإ�صابة بالفريو�س .وعلى الرغم من �أن املعدل
الوطني النت�شار فريو�س الإيدز يبلغ � ،%1.3إال
�أنه بني ال�شباب من �سن � 15إىل  19عام ًا يقدر
بن�سبة %7

– التو�صل �إىل التحاور وبناء التوافق يف الآراء بني
الأطراف حا�سمة الأهمية و�أ�صحاب امل�صلحة يف القطاعني
اخلا�ص والعام واملجتمعات املحلية يف ترينيداد وتوباغو،
والذين كانوا على دراية بالق�ضايا املتعلقة باالنت�شار الوبائي
لفريو�س ومر�ض الإيدز
– �إيجاد "قبول" وا�سع النطاق لعملية التخطيط
اال�سرتاتيجي الوطني ،وبالتايل ،االلتزام باخلطة الوطنية
– تنمية معلومات كافية لتعزيز وم�ساندة حتليل الو�ضع
واال�ستجابة
– حتديد جماالت العمل الإ�سرتاتيجية العامة ك�أ�سا�س
لإن�شاء �إطار لآلية تن�سيقية وطنية ،التي اعتمدتها احلكومة
يف النهاية ومولها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
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ال�سياق

واجهت البلد و�ضع ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
�أوروغواي
�صعب ًا� ،إ�ضافة اىل التعامل مع الركود
االقت�صادي الذي بد�أ عام  .1999وكان البلد
�أجندة �أوروغواي
يواجه �أي�ض ًا احتمال زيادة االندماج يف نظام
2003–2001
دويل متزايد التعقيد وعدم الو�ضوح ،مع
عقبات عديدة ،وممار�سات جتارية متييزية
حالة من �إ�سهام
برنامج الأمم املتحدة ومنافع غري متكافئة.
الإمنائي وجامعة
ال�سالم

فنزويال

طاولة التفاو�ض
واالتفاق
2003–2002

حاالت من �إ�سهام
منظمة الدول
الأمريكية ومركز
كارتر

م�ضت البالد يف جزء كبري من والية الرئي�س
هوغو ت�شافيز (منذ  )1998يف �صراع مع التقلبات
االقت�صادية وت�صاعد الفقر والف�ساد .وزادت
التوترات منذ عام  2001وو�صلت ذروتها يف
ني�سان�/أبريل  2002حيث وقعت حماولة انقالب
على الرئي�س .وقد مت تن�صيب رئي�س جديد ولكن
�سرعان ما مت �إق�صا�ؤه .ويف و�سط هذا املناخ
املت�سم بقدر كبري من انعدام الثقة واال�ستقطاب
قررت حكومة ت�شافيز �إجراء حوار .ومع م�ضي
العملية قدم ًا،

النتائج
 مزيد من التفهم :التو�صل �إىل توافق يف الآراء على الرغممن وجود وجهات نظر �سيا�سية متنوعة
– �إن�شاء بيئة مفتوحة وتعددية للحوار
– �إقامة �شبكة حوار غري ر�سمية ،ب�صورة دائمة ؛ بني
الأحزاب ال�سيا�سية ،لتغيري العالقات التقليدية فيما بني
الأحزاب وبينها وبني احلكومة.
 .وقد وفرت تلك ال�شبكة منتدى لتخطيط الربامج احلكومية
متو�سطة وطويلة الأمد والتفاو�ض ب�ش�أنها

الغر�ض

– التفاو�ض حول اتفاق من  19نقطة يكفل احرتام حقوق
الإن�سان ،وحرية التعبري ،واحلق يف التقدم بالتما�س لإجراء
ا�ستفتاءات لعزل جميع امل�س�ؤولني املنتخبني مبن فيهم
الرئي�س ،وتكوين جلنة متابعة
– الت�أكيد على التزام امل�شاركني بنبذ العنف وااللتزام
مببادئ املواثيق الدميقراطية املختلفة ،مبا يف ذلك نزع
�سالح املدنيني وخلق مناخ م�ؤات للعمليات االنتخابية

– جمع جمموعة وا�سعة من اجلهات الفاعلة يف
املجتمع يف جهد جماعي من �أجل حتديد امل�صالح
امل�شرتكة ،والتو�صل �إىل توافق يف الآراء وتعاون
ومتا�سك على امل�ستوى الوطني
– تعزيز حيز للحوار والت�أمل والتفكري املتعمق ،وو�ضع
ت�صور للظروف الالزمة للتحديث
– �صياغة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات الدولة ملواجهة
حتدياتها الأ�سا�سية :اخلدمات العامة ،والطاقة،
واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،والتعليم من �أجل
جمتمع املعرفة ،واالندماج الدويل ،ودور الأحزاب
ال�سيا�سية
 امل�ساعدة يف تعميق عملية �إ�صالح الدولة– ك�سب الوقت وجتنب وقوع م�ستويات �أعلى من
اال�ضطرابات االجتماعية (احلكومة)
– العثور على حل �سريع ودميقراطي للأزمة من
خالل اتفاقات ذات نتائج ملزمة (املعار�ضة)
ــــ البحث عن اتفاق حلل الأزمة عن طريق النظام
االنتخابي.
– تناول املوا�ضيع التالية :تدعيم النظام االنتخابي
ونزع �سالح املدنيني وت�شكيل جلنة تق�صي حقائق
ف ّعالة
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�أحدثت اال�ضطرابات االجتماعية والإ�ضرابات
الوا�سعة �شل ًال يف البالد واقت�صادها وكبلتهما لعدة
�أ�شهر (كانون الأول/دي�سمرب � – 2002شباط/
فرباير .)2003

امللحق الثاين :خيارات و�أدوات العملية – عر�ض عام

على مدى �صفحات هذا الدليل كنا ن�شدد على �أهمية مواءمة ت�صميم عملية احلوار وتنفيذها مع ال�سياق الذي تدور
فيه والغر�ض املراد منها .ويف هذا العر�ض العام خليارات العمليات �سيجد القارئ جمموعة من العمليات و�أدوات
العمليات من اخلا�صة احلوار والنقا�ش مل�ساندة مهمة املواءمة .ونعر�ض فيما يلي و�صف ًا موجز ًا لكل عملية ،معتمدين
ب�صفة �أ�سا�سية على امل�صدرين امل�شار �إليهما يف املنطقة املظللة ،كما نقدم م�صدر ًا على الإنرتنت ملزيد من املعلومات.
و�سوف ن�ستعر�ض هذه العمليات يف جمموعات ،وفق ًا لأن�سب دور تلعبه كل جمموعة مبادرة احلوار :اال�ستك�شاف
وزيادة الوعي– تبادل املعرفة والأفكار؛ بناء العالقات – التعامل مع ال�صراع؛ املداوالت – التعامل مع القرارات
ال�صعبة؛ والعمل التعاوين – �أ�صحاب العالقة وامل�صلحة املتعددين ،تغيري النظام ب�أكمله .كما نحدد �أي�ض ًا حجم
املجموعة التي ميكن لكل عملية ا�ستيعابه ،با�ستخدام هذا املقيا�س:
• جمموعة �صغرية (حميمية) 12 - 8 :م�شارك ًا
• جمموعة قيا�سية 40 - 15 :م�شارك ًا
• جمموعة كبرية 4000 - 40 :م�شارك.
وبالإ�ضافة �إىل هذه الفوارق الأ�سا�سية� ،سيجد القارئ �أن هذه العمليات ن�ش�أت يف �أماكن وثقافات خمتلفة—
العديد منها من ن�صف الكرة الأر�ضية ال�شمايل ،ولكن هناك بع�ض ًا منها من �أفريقيا و�أمريكا الالتينية وال�شرق
الأو�سط .ورمبا كان ذلك يف بع�ض احلاالت من بني معايري االختيار املهمة .وعالوة على ذلك ،كما يلحظ م�ؤلفو
"و�ضع خطة للحوار" ،ف�إن معظم هذه العمليات والأدوات "لديها
للمزيد من االطالع
جمموعة من املبادئ املرتبطة بها ،وهذا يعد من الأمور املهمة التي
امل�صدران اللذان اقتب�ست منهما القائمة التي
جتعلها ناجحة" .والأمثلة التي يقدمونها هي" :تدوير القيادة"
�أوردناها هما "عمليات معروفة للحوار واملداولة" ،من
(احللقة)؛ و"االطالع على حكمة الأقليات" (الدميقراطية
�إنتاج االئتالف الوطني للحوار واملداولة ،متاح على
العميقة)؛ و"بحث امل�سائل ذات الأهمية" (املقهى العاملي)؛
><www.thataway.org
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و"�أي ًا كان من �أتى فهو ال�شخ�ص املنا�سب" (احليز املفتوح)
و
ماريان بوجر ،ماريان كنوث وكولني ماجرن ،و�ضع
وميكن �أن ت�ساعد هذه الأفكار الأ�سا�سية �أي�ض ًا ممار�سي احلوار
خطة للحوار :م�شروع بحث لعر�ض �أدوات عملية
على حتديد مدى منا�سبة عملية معينة الحتياجاتهم اخلا�صة.
احلوار وعمليات التغيري االجتماعي (جوهان�سربغ:
وي�ضم املوقع االلكرتوين
)>(<http://www.democraticdialoguenetwork.org

جمموعة ثرية من م��واد احل��االت والتقارير املرتبطة بها من
�إ�سهام �أع�ضاء املجتمع امل�ؤ�س�سي ملمار�سي احل��وار .كما يقدم
�أي�ض ًا م�صادر مو�سعة للقراء الراغبني يف متابعة املزيد من
الق�ص�ص والأفكار واملمار�سات والأدوات املقدمة هناك.

بيونريز �أوف ت�شينج �أ�سو�سيت�س ،)2006 ،متاح
على

<http://www.pioneersofchange.
net/research/dialogue>.

يوفر كال امل�صدرين حتلي ًال مقارن ًا للعمليات التي
يعر�ضها ،مقدم ًا �إر�شادات ب�ش�أن العمليات ذات
ال�صلة بالأهداف وال�سياقات املختلفة.
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اال�ستك�شاف وزيادة الوعي :تبادل املعرفة والأفكار
املقهى العاملي
حجم املجموعة :كبري ،ي�صل �إىل مئات
تمُ كن املقاهي العاملية جمموعات من الأ�شخا�ص من امل�شاركة مع ًا يف �إن�شاء جوالت من احلوار مع ثالث �أو �أربع
جمموعات �أخرى مع البقاء يف الوقت ذاته جزء ًا من حمادثة واحدة �أكرب ومرتبطة .ترتبط املحادثات ال�صغرية
املعقودة على نطاق �ضيق فيما بينها وتُبنى على بع�ضها البع�ض مع تنقل الأ�شخا�ص فيما بني املجموعات ،والقيام
بتلقيح متبادل للأفكار ،واكت�شاف ر�ؤى جديدة يف م�سائل �أو ق�ضايا ذات �أهمية حقيقية يف حياتهم �أو عملهم �أو
جمتمعهم املحلي .ملزيد من املعلومات انظر <.>http://www.theworldcafe.com
مقهى املحادثة
حجم املجموعة :جمموعة واحدة �أو عدة جمموعات �صغرية
مقاهي املحادثة عبارة عن حمادثات تُعقد ع��اد ًة يف �أماكن عامة ك�إحدى املقاهي �أو املكتبات ،حيث يرحب
بان�ضمام �أي �شخ�ص .ومن �ش�أن هذا ال�شكل الب�سيط �أن ي�شعر الأ�شخا�ص بالراحة ويعطي كل �شخ�ص الفر�صة
للتحدث .ملزيد من املعلومات انظر <.>http://www.conversationcafe.org
تكنولوجيا احليز املفتوح
حجم املجموعة :ابتداء من حجم قيا�سي �إىل املئات
تكنولوجيا احليز املفتوح عبارة عن ممار�سة ذاتية التنظيم تدعو الأ�شخا�ص �إىل حتمل م�س�ؤولياتهم جتاه
ما يحر�صون عليه .ويف تكنولوجيا احليز املفتوح ،بد ًال من البدء ب�أجندة معدة �سلف ًا ،تقوم املجموعة ب�إن�شاء
جتمع لال�ستف�سارات حيث يحدد امل�شاركون املوا�ضيع التي ي�شعرون بحما�سهم لها ورغبتهم يف العمل فيها مع ًا.
فالأجندة حتددها املجموعة .وهي نهج ُمبتكر لتحقيق تغيري يف النظام ب�أكمله وتفجري طاقات الإبداع والقيادة
لدى امل�شاركني .ملزيد من املعلومات انظر <.>http://www.openspaceworld.org
عملية احللقة
حجم املجموعة� :صغري
عملية احللقة عبارة عن جمموعة حوار �صغرية تهدف �إىل ت�شجيع الأ�شخا�ص على اال�ستماع والتحدث من القلب بروح
ا�ستق�صائية .فمن خالل فتح وغلق احللقة بطقو�س ب�سيطة من اختيار املجموعة ،وا�ستخدام غاية للحديث ،ودعوة
اللتزام ال�صمت لدخول احللقة ،يتم �إيجاد حيز �آمن حيث ميكن للم�شاركني ال�شعور بالثقة والأ�صالة والرعاية واالنفتاح
للتغيري .وي�شار �إليها �أي�ض ًا بعملية املجل�س� ،أو دائرة احلكمة� ،أو حلقات اال�ستماع �أو حلقات التحدث ،وهي �شائعة
بني ال�سكان الأ�صليني يف �أمريكا ال�شمالية .ملزيد من املعلومات انظر <� >http://www.wisdomcircle.orgأو
<.>http://www.peerspirit.com/htmlpages/circlebasics.html
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عملية ليكغوتال
حجم املجموعة� :صغري �إىل قيا�سي
هذه واحدة من بني عمليتني تت�ألفان من حلقات يف القرى الأفريقية مو�ضحتني يف تقرير "و�ضع خطة للحوار".
وينبه امل�ؤلفون �إىل �أن بحثهم يف تلك التقاليد احلوارية الأفريقية ما هي �إال جمرد بداية ،و�أن من املهم �أن يكون
املجال ب�أكمله على اطالع عليها .حيث يقول امل�ؤلفون" :رمبا كان من ال�سخف نوع ًا ما �أ�ستقدام عمليات حوار من
الغرب �إىل �أفريقيا التي تعد فيها املحادثات �أمر ًا �ضارب ًا بجذور عميقة يف ثقافة �شعوب �أفريقيا الأ�صلية" .وي�أتي
ا�سم "ليكغوتال" من اللغة ال�سيت�سوانية ،وهي لغة منطوقة على نطاق وا�سع يف جنوبي �أفريقيا ،ويعني مكان ًا عام ًا
جترى فيه �إجراءات الت�شاور والتقا�ضي .وهذا ال�شكل من عمليات املجال�س الأفريقية يقام دائم ًا يف الهواء الطلق،
حيث ال ميتلك �أحد العراء .ومينح هذا �شعور ًا باحلرية واالنفتاح ويحمل دعو ًة للأ�شخا�ص للح�ضور والتحدث
ب�صراحة .وكذلك ال يوجد حد زمني لهذه العملية .فرمبا ا�ستمرت لأيام �أو �أ�سابيع �إىل �أن حتل الق�ضايا التي
ُيجرى تناولها .وهذا التحرر من القيود الزمنية ميكن امل�شاركني من تعليق احلكم ويجعلهم على ا�ستعداد ال�ستماع
وجهة نظر �شخ�ص ما والق�صة التي يريد طرحها يف ال�سياق ،دون ا�ستعجال .وجتتمع ليكغوتال يف حلقة .ومتثل
احللقة معنى الوحدة ،ويدرك امل�شاركون �أنهم طاملا كانوا جميع ًا وموحدين فيمكنهم مواجهة م�شاكلهم .وت�ضمن
احللقة �أي�ض ًا �أن يكون بع�ضهم يف مواجهة بع�ض و�أن يتحدثوا مع ًا ب�صراحة .ومع جتمعهم ،يحيي بع�ضهم بع�ض ًا
يف احللقة .فهم يتحققون بذلك من �أن �أولئك املهتمني حق ًا بالعملية هم املوجودون بالفعل .وعلى الرغم من
جلو�سهم ح�سب الرتبة وبرتتيب هرمي� ،إال �أن هناك ت�شديد ًا على �أن �أ�صواتهم جميع ًا �سواء .ملزيد من املعلومات
انظر >.<http://www.pioneersofchange.net/library/dialogue
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م�سرح املقهورين
حجم املجموعة� :صغري �إىل قيا�سي
م�سرح امل�ضطهدين طريقة ن�ش�أت يف الربازيل ت�ستخدم اللغة و�أ�ساليب التفاعل امل�سرحي يف �إ�شراك اجلمهور يف
الق�ضايا الأ�سا�سية ذات ال�صلة بامل�شاكل االجتماعية اجلوهرية وهياكل ال�سلطة يف جمتمعاتهم املحلية اخلا�صة
واملجتمع ب�صفة عامة .وتنطوي تلك الطريقة على ا�ستخدام امل�سرح لطرح مع�ضلة على اجلمهور تنتهي بناجت
�سلبي .ويطلب من امل�شاركني تقم�ص دور �أحد اجلهات الفاعلة ملحاولة تغيري الناجت .ويدعون �إىل تخيل احتماالت
وحلول جديدة وحماولة حتقيقها يف نف�س اللحظة .ونتيجة ملا ينطوي عليه ذلك من حل جماعي للم�شكلة وتخيل
تفاعلي �إىل درجة عالية وامل�شاركة البدنية والثقة واملتعة واحلركة القوية بني الأ�شخا�ص ،يتعلم امل�شاركون كيف
ي�سهمون يف تكري�س م�شاكلهم اخلا�صة ،وكيف ميكن �أن يكونوا م�صدر ًا لتحرير �أنف�سهم .ملزيد من املعلومات انظر
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<http://www.theatreoftheoppressed.org>.

بناء العالقات  -التعامل مع ال�صراع
احلوار امل�ستدام
حجم املجموعة� :صغري
يعد احلوار امل�ستدام �إحدى عمليات حتويل العالقات التي تت�سبب يف �إحداث م�شاكل و�صراعات وتعيق التغيري.
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واحلوار امل�ستدام لي�س حلقة عمل حلل امل�شاكل ولكنه تفاعل م�ستدام يتطور من خالل �سل�سلة من االجتماعات
على مدى �أ�شهر �أو �أعوام .وتتنقل العملية عرب خم�س مراحل معروفة :تقرير امل�شاركة؛ ر�سم خريطة العالقات؛
�سرب امل�شاكل والعالقات؛ بناء ال�سيناريو؛ والعمل جماعي ًا .ملزيد من املعلومات انظر
<http://www.sustaineddialogue.org>.

م�شروع املحادثات العامة
حجم املجموعة� :صغري
ي�ساعد م�شروع املحادثات العامة الأ�شخا�ص الذين لديهم خالفات جوهرية ب�ش�أن ق�ضايا خالفية على تكوين
التفاهم والثقة املتبادلني الالزمني ملجتمعات حملية قوية وعمل �إيجابي .ويت�سم من��وذج احل��وار يف م�شروع
املحادثات العامة مبرحلة حت�ضريية دقيقة تر�سم خرائط �أمناط احلوار القدمية "املعوقة" وتبحث يف الأوقات
التي جرت فيها حمادثات "جديدة" .وي�شرتك امل�شاركون املحتملون يف احلوار يف ت�صميم العملية يف مرحلة
مبكرة .وقد ا�ستخدم م�شروع املحادثات العامة هذا النموذج ،يف الواليات املتحدة ب�صفة خا�صة ،لتي�سري احلوار
حول الق�ضايا التي ت�شهد ا�ستقطاب ًا عميق ًا مثل الإجها�ض ،والتوجه اجلن�سي ،والإميان ،والبيئة .ويتوافر دليل
�شامل لكيفية ا�ستخدام تلك العملية .ملزيد من املعلومات انظر
<http://www.publicconversations.org/pcp/index.asp>.

الدميقراطية العميقة
حجم املجموعة� :صغري
تعد الدميقراطية العميقة ،التي ن�ش�أت يف جنوب �أفريقيا ،مبثابة نهج تي�سري قائم على افرتا�ض وجود حكمة بني
�أ�صوات الأقلية وتنوع ًا يف وجهات النظر ،و�أن تلك احلكمة تعود بالقيمة على املجموعة ككل .وي�ساعد هذا النهج
على �إظهار ما ال يقال عاد ًة على ال�سطح ومنح الفر�صة للتعبري عنه .فهو يكفل فر�صة �صادقة لتناول وجهات نظر
الأقلية و�شواغلهم .وي�سمح ذلك بامل�ضي قدم ًا يف عملية اتخاذ القرار بعد �أن �أخذ يف احل�سبان الأفكار واحلكم
الكامنة يف وجهات نظر الأقلية .و�ستكون بذلك تلك الر�ؤية وثيقة ال�صلة بتوجه الأغلبية والقرارات التي تتخذها.
وتعد الدميقراطية العميقة مفيدة للغاية يف الأ�شياء امل�سكوت عنها والتي يجب �إخراجها للعلن؛ و�/أو عندما يكون
الأ�شخا�ص حم�صورين يف �أدوار وال�صراع حمتمل الن�شوب؛ و�/أو عندما يوجد تنوع يف الر�ؤى داخل املجموعة
ويتعني مراعاة جوانب خمتلفة يف ق�ضية ما؛ و�/أو عندما ت�ؤثر فروق القوة على حرية ت�صرف الأ�شخا�ص؛ و/
�أو عندما توجد حاجة لك�سب قبول الأقلية؛ و�/أو عند وجود �أ�شخا�ص "مو�صومني" من قبل �آخرين .ملزيد من
املعلومات انظر <http://www.deep-democracy.net>.
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احلوار بني املجموعات
حجم املجموعة :جمموعة واحدة �أو عدة جمموعات �صغرية
ميثل احلوار بني املجموعات نهج ًا للعدالة االجتماعية يف احلوار .وهو يركز على كل من عالقات ال�سلطة املجتمعية
من هيمنة وتبعية ،والإمكانيات الإبداعية لالنخراط والتعامل مع تلك االختالفات �أو عربها .ويهدف احلوار بني
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املجموعات �إىل نقل النا�س �إىل �أبعد من النقطة التي يرون عندها �أن هذه الفروقات باعثة على اخلالف—على
�سبيل املثال ،عن طريق �إيجاد �أفكار لطرق جديدة لإحراز القوة دون تكري�س الفوارق االجتماعية .فهذا النهج
يتوافق مع العمليات الأ�سا�سية للعمل االجتماعي من التمكني—بناء ال�صالت مع الآخرين ،وزيادة الوعي النقدي
بالفوارق االجتماعية ،و�إيجاد االلتزام بالعدالة االجتماعية وتنمية الكفاءات الالزمة لوقف الظلم االجتماعي
واالنخراط يف التغيري االجتماعي .ملزيد من املعلومات انظر.

مدر�سة ال�سالم الإ�سرائيلية الفل�سطينية
حجم املجموعة� :صغري
تعد مدر�سة ال�سالم �إحدى العمليات التي �أعدها كل من العرب والإ�سرائيليني يف ال�شرق الأو�سط .وهي تت�ضمن
جمموعات لقاء م�شكلة جلمع امل�شاركني مع ًا ،لي�س فقط ك�أفراد بل كممثلني لهويات جمموعاتهم .وبهذه الطريقة
تهدف العملية �إىل التو�صل �إىل م�صادر ال�صراع القائمة على املعتقدات عميقة اجلذور والتي ال تتغري بب�ساطة
من خالل ال�صالت الفردية .وهذا النهج يفرت�ض �أن ( )1االعتقادات ووجهات النظر التي تقوم عليها هوية
ال�شخ�ص و�سلوكه عميقة اجل��ذور وم�ستقرة ومقاومة عموما للتغيري؛ و( )2ال�صراع يقوم على املواجهة بني
جمموعتني وطنيتني ولي�س بني �أفراد؛ وينظر �إىل املجموعة على �أن لها �أهمية جوهرية �أكرب من جمموع �أفرادها؛
و( )3املجموعة �صورة م�صغرة للواقع وبالتايل ت�شكل و�سيلة للتعرف على املجتمع ككل ،و( )4جمموعة اللقاء
عبارة عن كيان منفتح يرتبط بالواقع اخلارجي الأو�سع ويت�أثر به .ملزيد من املعلومات انظر
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<http://www.sfpeace.org>.

البحث العملي القائم على امل�شاركة
حجم املجموعة :قيا�سي
ترجع جذور بحوث العمل القائمة على امل�شاركة �إىل "تربية املقهورين" للمربي الربازيلي باولو فريري .وتتمثل
فكرته يف جوهرها يف �أن الأ�شخا�ص العاديني ميكن متكينهم من �أ�سباب القوة على اال�ضطالع بتغيري ظروفهم عن
طريق حتري الأ�سباب الكامنة وراء الأحداث التي ت�شكل عاملهم .وي�شكل هذا التحري والعمل الناجت عنه "البحث
العملي" الذي يجرى دائم ًا ب�شكل م�شرتك بني الباحثني وموا�ضيع البحث .ومنذ �أن طرح فريري فكرته عام
 ،1970مت اعتماد البحث العملي القائم على امل�شاركة على نطاق وا�سع ك�إ�سرتاتيجية تدخلية للهيئات وامل�ؤ�س�سات
ال�ساعية �إىل م�ساندة التنمية الب�شرية يف خمتلف مناطق العامل .ومنذ بداية التحالف الدويل لبناء ال�سالم
"�إنرتبي�س" كم�شروع للمجتمعات التي مزقتها احلروب وهو ي�ستخدم هذه العملية للحيلولة دون ن�شوب ال�صراعات
وبناء ال�سالم وتعزيز احلكم الدميقراطي يف املجتمعات اخلارجة من ال�صراعات العنيفة .ويف هذه العملية،
"يتم ا�ستخدام احلوار والبحث مع ًا مل�ساعدة امل�شاركني على حتديد اخليارات املتاحة لت�شكيل ال�سيا�سات وحتديد
الأولويات ...بناء توافق يف الآراء فيما بني اجلهات الفاعلة الرئي�سية امل�شاركة يف �إعادة �إعمار ما بعد ال�صراع 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�صعبة
جمال�س مداوالت املواطنني
حجم املجموعة� :صغري
تت�ألف جمال�س مداوالت املواطنني من مواطنني عاديني يعك�سون تنوع ال�سكان الذين مت اختيارهم من بينهم.
وهم يجتمعون لغر�ض خا�ص ليكونوا مبثابة �صورة م�صغرة من املجتمع املحلي �أو الوالية �أو البلد ويعدون تقارير
عن ر�ؤاها و�شواغلها يف بيئة تفاعلية .وميكن �أن ُيختار امل�شاركون ع�شوائي ًا �أو علمي ًا �أو جمع ًا بني الطريقتني.
ولكنهم يختلفون عن �أي م�شاركني �آخرين يف معظم �أ�شكال مداوالت املواطنني يف �أنهم ال يختارون كنواب �أو
ك�أ�صحاب م�صلحة �أو كخرباء .فهم ي�شاركون فقط ممثلني لأنف�سهم ،مواطنني و�أق��ران .ويف دورهم كمجل�س
للمواطنني ،ميكنهم ا�ست�شارة النواب� ،أو اخل�براء �أو غريهم من �أ�صحاب امل�صلحة ،بغر�ض حت�سني فهمهم
للق�ضايا التي يبحثونها .وهناك العديد من جمال�س مداوالت املواطنني (هيئات املحلفني امل�شكلة من املواطنني،
وجمعيات املواطنني ،وجمال�س احلكمة ،وخاليا التخطيط وم�ؤمترات توافق الآراء) ولكنها ت�شرتك جميعها
يف غر�ض واح��د ع��ام� :إط�لاع امل�س�ؤولني واجلمهور على ما يريده ال�شعب ككل على احلقيقة �إذا ما �أتيح له
التفكري ملي ًا يف الأم��ور ومناق�شتها مع ًا .ملزيد من املعلومات على مناذج خمتلفة من جمال�س املواطنني انظر
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<http://www.co-intelligence.org/CDCUsesAndPotency.html>.

منتديات الق�ضايا الوطنية
حجم املجموعة :عدة جمموعات �صغرية �إىل مئات
تعد منتديات الق�ضايا الوطنية �شبكة م�ستقلة من املجموعات املدنية والتعليمية التي ت�ستخدم "كتب الق�ضايا"
ك�أ�سا�س للعمل التداويل القائم على اختيارات يف منتديات ت�ستند �إىل تقاليد االجتماع البلدية .وميكن لكثري من
الأ�شخا�ص امل�شاركة� ،إال �أن املحادثات �ستُجرى يف جمموعات �صغرية .تقوم كتب الق�ضايا اخلا�صة مبنتديات
الق�ضايا الوطنية ب�إجراء بحوث حول �شواغل اجلماهري وحتدد ثالثة �أو �أربعة خيارات �أو ُن ُهج للق�ضية (وال
تقت�صر يف طرحها مطلق ًا على خيارين وح�سب) .ومن �ش�أن عر�ض الق�ضايا على هذا النحو �أن يدعو املواطنني
�إىل مواجهة الت�ضارب بني خمتلف اخليارات و�أن يتفادى املناق�شات املعتادة التي ت�ؤدي اىل تخبط النا�س يف
طروحات �ساذجة .وي�شري تعبري "منتديات الق�ضايا الوطنية" �إىل �شبكة من املنظمات و�إىل عملية تداولية (انظر
نهج �إ�شراك املواطنني القائم على اختيارات �أدناه) .ملزيد من املعلومات انظر <http://www.nifi.org/>.
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نهج �إ�شراك املواطنني القائم على اختيارات
حجم املجموعة :عدة جمموعات �صغرية �إىل مئات
يف كثري من الأح �ي��ان ،ال تعدو "منتديات املجتمع املحلي" كونها هيئات خ�براء تخطر النا�س مبا هو جيد
بالن�سبة لهم� .أو تكون عامة مفتوحة للجميع ،وال�سيادة للأعلى �صوت ًا .ويف املقابل ،ي�ستند نهج �إ�شراك
املواطنني القائم على اختيارات �إىل اح�ترام عميق ل�ق��درات اجلمهور على معاجلة الق�ضايا عندما تكون
ال�ظ��روف م�ساندة للحوار وال �ت��داول؛ ال حمبطة لهما .و�إذا م��ا منحت اجلماهري ال�ظ��روف املنا�سبة ف��إن
قدرتها على التعلم وامل�شاركة واتخاذ القرار ت�صبح �أك�بر بكثري مما ي��درك الكثري من الأ�شخا�ص .وتعتمد
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تلك العملية على االل �ت��زام مب�ساعدة املواطنني—فردي ًا وجماعي ًا—على مواجهة اخل �ي��ارات ال�صعبة
ب�ط��رق مثمرة .وع��ن ط��ري��ق القيام ب��ذل��ك ،يتعامل الأ��ش�خ��ا���ص م��ع ت�ضارب القيم واملقاي�ضات العملية،
وينموا �إدراك � ًا بالأولويات والتوجهات .وت�شمل املبادئ الأ�سا�سية وجود قيادة حملية غري حزبية ،وامل�شاركة
ال�شاملة للكافة ،ومواد النقا�ش غري املنحازة التي "تبد�أ من حيث يبد�أ اجلمهور" .ملزيد من املعلومات انظر
<http://www.publicagenda.org/pubengage/pe_citizen_choicework.cfm>.

احللقات الدرا�سية
حجم املجموعة :عدة جمموعات �صغرية �إىل مئات
متكن حلقات الدرا�سة املجتمعات املحلية من تعزيز قدراتها على حل امل�شاكل من خالل اجلمع بني عدد كبري من
الأ�شخا�ص يف حوار يتجاوز االنق�سامات ب�سبب العرق والدخل والعمر ووجهة النظر ال�سيا�سية .وحلقات الدرا�سة
جتمع بني احلوار وامل��داوالت و�أ�ساليب تنظيم املجتمع املحلي ،مما ميكن اجلمهور من التحدث لبناء التفاهم
وا�ستك�شاف جمموعة من احللول والعمل كمحفز للتغيري االجتماعي وال�سيا�سي وتغيري ال�سيا�سات .ملزيد من
املعلومات انظر ><http://www.studycircles.org/en/index.aspx
لقاء القرن  21املفتوح ملنظمة �أمريكا تتحدث
حجم املجموعة :مئات �إىل �آالف
ً
يركز لقاء القرن  21املفتوح على املناق�شات واملداوالت فيما بني املواطنني بدال من ا ُ
خلطب� ،أو جل�سات الأ�سئلة
والإجابة �أو كلمات املتحدثني .حيث ت�شارك جمموعات متنوعة من املواطنني يف مناق�شات املائدة امل�ستديرة (10
– � 12شخ�ص ًا على كل طاولة) للتداول ب�صورة متعمقة حول ال�سيا�سات الأ�سا�سية �أو توزيع املوارد �أو ق�ضايا
ي�سر ُمدرب ل�ضمان عدم جنوح امل�شاركني عن "املهمة" وتطبيق عملية
التخطيط .وي�ساند كل مناق�شة منها ُم ِّ
دميقراطية على كل طاولة .ويح�صل امل�شاركون على معلومات �أ�سا�سية تف�صيلية ومتوازنة لتكون دلي ًال �إر�شادياً
للمناق�شة لزيادة معرفتهم بالق�ضايا حمل النظر .وبف�ضل ت�سجيل املالحظات والت�صويت بوا�سطة الكمبيوتر
تتحول مناق�شات الطاولة الفردية �إىل تو�صيات جمموعة متثل الغرفة ب�أكملها .وقبل انتهاء االجتماع ،جتمع
نتائجه يف تقرير يو َّزع على امل�شاركني و�صانعي القرار وو�سائل الإعالم �أثناء مغادرتهم .وي�شارك �صانعو القرار
يف االجتماع عن طريق ح�ضور مناق�شات الطاولة ،ومراقبة العملية ،واال�ستجابة ملداخالت املواطنني يف نهاية
االجتماع .ملزيد من املعلومات انظر <http://www.americaspeaks.org>.
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ا�ستطالع الر�أي التداويل
حجم املجموعة :ابتداء من حجم قيا�سي �إىل املئات
يجمع ا�ستطالع ال��ر�أي التداويل بني امل��داوالت يف جمموعات نقا�ش �صغرية وبني الأ�سلوب العلمي يف االختيار
الع�شوائي للعينات ال�ستطالع ر�أي اجلمهور يف ال�سيا�سات العامة والق�ضايا االنتخابية .ويتم ا�ستطالع ر�أي
�أع�ضاء عينة ع�شوائية ،ثم يدعى بع�ض الأع�ضاء �إىل التجمع يف مكان واحد ملناق�شة الق�ضايا بعد �أن يكونوا
قد در�سوا مواد �إعالمية متوازنة عنها .ويدخل امل�شاركون يف حوار مع خرباء �أكفاء وزعماء �سيا�سيني بنا ًء
على الأ�سئلة التي مت و�ضعها �أثناء املناق�شات اجلماعية ال�صغرية يف وج��ود ر�ؤ��س��اء جل�سات مدربني .ومن
ثم ي�ستطلع ر�أيهم مرة �أخرى لتتبع كيفية ت�أثري هذه العملية التداولية على �آرائهم .ملزيد من املعلومات انظر
<http://www.cdd.stanford.edu/polls/docs/summary>.
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العمل التعاوين – �أ�صحاب م�صالح متعددين ،تغيري النظام ب�أكمله
البحث امل�ستقبلي
حجم املجموعة80–60 :
يعد البحث امل�ستقبلي عملية تخطيط تفاعلي جتمع "النظام ب�أكمله" مع ًا يف "خلوة" �أو معتكف طوال � 16ساعة على
مدى ثالثة �أيام وليلتني .وترتكز العملية �إىل �أر�ضية م�شرتكة وعمل م�ستقبلي ،بينما تعالج امل�شاكل وال�صراعات
كمعلومات ولي�س كبنود عمل .حيث تنتقل املجموعة من مناق�شة املا�ضي �إىل حتديد اجتاهات احلا�ضر والأر�ضية
امل�شرتكة ،و�إىل تخيل �سيناريوهات امل�ستقبل وتخطيط �إج��راءات م�شرتكة لتحقيق امل�ستقبل املرجو .ملزيد من
املعلومات انظر<http://www.futuresearch.net>.
التق�صي التقديري
حجم املجموعة :حجم قيا�سي �إىل الآالف
يختلف التق�صي التقديري كثري ًا عن النهج التقليدي حلل امل�شاكل الذي يركز على ت�شخي�ص اخلط�أ ثم و�ضع
ا�سرتاتيجيات لإ�صالحه .وبد ًال من ذلك ،ف�إنه ينطوي على ا�ستك�شاف منهجي ملا من �ش�أنه �أن ي�ضفي"احلياة"
على النظام احلي عندما يكون يف �أعلى درجات احليوية والفعالية والقدرة على البناء من الناحية االقت�صادية
والبيئية والإن�سانية .ويت�ضمن التق�صي التقديري ب�صفة �أ�سا�سية فن وممار�سة طرح الأ�سئلة التي تعزز قدرة
النظام على فهم الإمكانات الإيجابية وتوقعها وزيادتها .فهو ي�ستنفر التق�صي عن طريق و�ضع "�س�ؤال �إيجابي
غري م�شروط" .ويتبع التق�صي التقديري عملية ا�ستك�شاف الأف�ضل ،واحللم مبا ميكن �أن يكون وحتديد معامله،
والتخطيط من �أجل جت�سيد الواقع املن�شود على �أر�ض الواقع ا�ستناد ًا �إىل بذور النجاح الإيجابية املتوافرة .ملزيد
من املعلومات انظر <http://appreciativeinquiry.case.edu/>.
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تخطيط ال�سيناريوهات
حجم املجموعة� :صغري �إىل قيا�سي
يعتمد تخطيط ال�سيناريوهات على فكرة �أن ال�ع��امل متقلب بطبيعته .وال ت�ستخدم ال�سيناريوهات �إىل
ح��د كبري ك� ��أداة لتوقع امل�ستقبل ب��ل كعملية لتحدي االف�ترا��ض��ات والقيم وال�ن�م��اذج الذهنية ل��دى خمتلف
�أ�صحاب امل�صلحة ب�ش�أن كيفية ت�أثري تلك التقلبات على م�ستقبلهم اجلماعي .ومن خالل ت�شجيع عمليات
تخطيط ال�سيناريوهات على خمتلف امل�ستويات ملنظمة �أو جمتمع م��ا ،ميكن حت��دي ال�ن�م��اذج القدمية
وت�شجيع االبتكار من خ�لال ق�ص�ص مفاجئة حمتملة عن امل�ستقبل .وم��ن ثم ت�ساعد ال�سيناريوهات على
تنمية معرفة جديدة وذات قيمة .ومن خالل طرح العديد من وجهات النظر يف املحادثات حول امل�ستقبل،
ميكن اخل��روج مبجموعة ثرية ومتعددة الأبعاد من ال�سيناريوهات .كما ت�شجع ال�سيناريوهات على ال�سرد
واحل��وار بني الأ�شخا�ص الذين رمبا ال يتقا�سمون بال�ضرورة نف�س وجهات النظر .ملزيد من املعلومات انظر
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<http://www.arlingtoninstitute.org/future/How_to_change_the_world.pdf>.
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خمترب التغيري
حجم املجموعة :قيا�سي
يهدف خمترب التغيري ،وه��و عملية تغيري حوارية متعددة �أ�صحاب امل�صلحة� ،إىل �إيجاد االل�ت��زام امل�شرتك
والب�صرية اجلماعية الالزمني للخروج بحلول خارقة للم�شاكل االجتماعية املعقدة .وي��دور كل خمترب تغيري
حول م�شكلة جمتمعية حمددة ال يلوح لها يف الأف��ق �أي حل وا�ضح .ويتم عقد خمترب التغيري من قبل منظمة
�أو �أك�ثر ملتزمة ب�إحداث تغيري ومدركة حلقيقة عدم قدرتهم مبفردها على حل امل�شكلة .ويقوم املنظمون
بجمع ما بني  35–25من �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني يف الق�ضية الذين ميثلون "�صورة م�صغرة" من نظام
امل�شكلة .ويجب �أن يكون الأ�شخا�ص م�ؤثرين ومتنوعني وملتزمني بتغيري النظام واالنفتاح لتغيري �أنف�سهم .علم ًا
ب�أن العملية التي يتحركون من خاللها مع ًا يف خمترب التغيري م�ستلهمة من "العملية " يو "U -التي ا�شرتك
يف و�ضعها كل من �أوت��و �شارمر وجوزيف جاوور�سكي (انظر ال�شكل �أدن��اه  .)216ملزيد من املعلومات انظر
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<http://www.synergos.org/partnership/about/uprocess.htm>.

عر�ض عام ملخترب تغيري

امل�أ�س�سة
(�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي)
االجتماع ب�ش�أن امل�شروع
و�ضع النموذج الأويل
والتجريب
ا�ستوديو الت�صميم

التحقيق:
خلق واقع
جديد من خالل
تغيري
طريقة العمل

الإدراك:
الك�شف عن الغر�ض
امل�شرتك من خالل
تغيري الذات
والإرادة

الإ�ست�شعار:
الك�شف عن الواقع
جديد من خالل
تغيري
الإدراك احل�سي

الدعوة �إىل اجتماع
والبدء

م�سريات
التعلُّم

خلوة
االبتكار
امل�صدر © :جينريون لال�ست�شارات مقتب�س من جوزيف جور�سكي و�سي �أوتو �شارمر" ،القيادة يف االقت�صاد الرقمي :فهم
وت�صور جوانب امل�ستقبل النا�شئة" (كامربيدج ،ما�س :جمعية التعلم التنظيمي وبيفريل ،ما�س :جينريون لال�ست�شارات،)2000 ،

><http://www.dialogonleadership.org
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�أدوات �أخرى
م�سريات التعلم
يف م�سريات التعلم ،ت��زور جمموعة احل��وار �إح��دى املنظمات �أو املجتمعات املحلية حيت تدعى �إىل اجللو�س
ف ��رد ًا ل�ف��رد �أو يف جم�م��وع��ات �صغرية يف ح ��وار متعاطف م��ع �أ��ص�ح��اب امل�صلحة املحليني م��ن �أج ��ل فهم
ظ��روف�ه��م .وقبل تلك ال��زي��ارات ،يقوم امل�شاركون يف رحلة التعلم بتو�ضيح مقا�صدهم وا�ستف�ساراتهم؛
وغالب ًا ما يتلقون تدريب ًا على كيفية "تعليق احلكم" واال�ستماع لي�س فقط بعقل مفتوح بل وبقلب مفتوح
و�إرادة مفتوحة .وبعد ال��زي��ارة ي�ستمعون �إىل وجهات نظر بع�ضهم البع�ض ،ويتو�صلون من خ�لال املناق�شة
�إىل فهم �أعمق ويكونون �صورة �أكمل ملا مروا به مع ًا .وبذلك ي�صبحون على وعي مبا ر�آه الآخ��رون مما كانوا
هم �أنف�سهم قد عموا عنه ،ويكت�شفون قيمة تو�سيع نطاق فهم معنى �أن ي��روا .ملزيد من املعلومات انظر
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><http://www.pioneersofchange.net/research/dialogue

احلوار ب�سرد الق�ص�ص والتجارب
يعتمد �أ�سلوب احلوار ب�سرد التجارب على �أ�ساليب االت�صال والتعلم التقليدية ال�شفهية .وتتم هيكلة العملية
بحيث ي�ستفاد من اخل�برات ال�شخ�صية القيمة يف ا�ستخال�ص املوا�ضيع والق�ضايا املهمة التي ت�ؤثر على
املجتمع املحلي ،وم��ن ث��م ميكن التخطيط للعمل ب�ن��ا ًء على تلك الأف �ك��ار .وت�ستخدم ه��ذه العملية مزيج ًا
م��ن ال�سرد واحل ��وار املنظم ب�ن��ا ًء على �أرب�ع��ة �أن ��واع م��ن الأ�سئلة" :ماذا؟" (و� �ص��ف)' ،مل ��اذا؟ (التف�سري)،
'م��اذا يف ذل��ك؟' (التوليف) ،و'م ��اذا نفعل الآن؟ (ال�ف�ع��ل) .وت�ط��رح �أ�سئلة مفتوحة على ��س��ارد الق�صة من
قبل الأع�ضاء الآخ��ري��ن يف املجموعة فيتولد ح��وار ،ولكن مع ا�ستح�ضار جمموعة حم��ددة من الأه��داف يف
الذهن :االنتقال من جتربة �شخ�صية �إىل معرفة �أك�ثر عمومية (ر�ؤى) والعمل .ملزيد من املعلومات انظر
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><http://www.evaluationtrust.org/tools/story.html

التي�سري بالر�سوم البيانية وت�صميم املعلومات
يت�ضمن التي�سري بالر�سوم البيانية اال�ستعانة بعمل "م�سجل ر�سوم بيانية" يج�سد جوهر املحادثة على �أوراق كبرية
با�ستخدام �صور ورموز ملونة وكذلك كلمات .كما يعمل �أي�ض ًا م�صمم املعلومات على �إلتقاط وجت�سيد حمتوى
احلوار ولكنه يحوله �إىل �أ�شكال بيانية وجداول ومناذج .وتعمل كال هاتني العمليتني على دعم احلوار من خالل
متكني امل�شاركني من التفكري والت�أمل مع ًا يف الأفكار واملوا�ضيع التي ت�ستجد يف املحادثة .ملزيد من املعلومات انظر
><http://www.visualpractitioner.org

م�شاريع اال�ستماع واملقابالت احلوارية
من بني طرق الو�صول �إىل الأ�شخا�ص الذي ال ي�شاركون مطلق ًا يف �أي من فعاليات احلوار املنظمة العمل على �إجراء
مقابالت �شخ�صية فرد ًا لفرد ،يجريها �أفراد مدربون على اال�ستماع الإيجابي واملقابالت احلوارية .وت�ستغرق تلك
املقابالت وقت ًا �إىل �أن يتم بناء الثقة والتفاهم بحيث يغو�ص من جترى معهم املقابالت �أعمق ما يف خماوفهم
وحمنهم و�آمالهم واحتياجاتهم وم�شاعرهم و�أفكارهم.
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الأدوات امل�ستندة �إىل الإنرتنت
يف ال�سنوات الأخرية ،تواىل ازدياد �أعداد املجموعات التي تعتمد ا�ستخدام املبتكرات يف جمال التكنولوجيات
الت�شاركية يف تو�سيع نطاق ممار�ساتهم يف جمال احلوار والتداول .وقد مت �إن�شاء العديد من الأدوات والو�سائل
للمحادثة واتخاذ القرار عرب الإن�ترن��ت ،ال�ستخدامها يف املجال العام يف م�ساعدة الأف��راد على االنخراط
يف حمادثات ذات معنى ومغزى ب�ش�أن الق�ضايا العامة .وعلى �سبيل املثال ،ف��إن منظمة "�أمريكا-تتحدث"
( )AmericaSpeaksغري الربحية يف وا�شنطن ،تعترب رائدة يف ا�ستخدام التكنولوجيا الت�شاركية يف تعزيز
وتو�صيل املداوالت املبا�شرة وجه ًا لوجه التي ت�ضم �أعداد ًا غفرية من الأ�شخا�ص .وبالإ�ضافة �إىل �إيجاد منتديات
للحوار والتداول واملناق�شة على الإنرتنت ،ف�إنه مبكن ا�ستخدام الأدوات الت�شاركية ذات التقنيات العالية يف تعزيز
احلوار واملداولة املبا�شرة وجه ًا لوجه ،بطرق �شتى ،ومنها:
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• متكني املجموعات من الت�صويت ب�سرعة على اخليارات والآراء
• ر�سم خمطط ب�صري للمناق�شة لرياه اجلميع
ي�سرين للمجموعات الكبرية من جتميع وتبادل املعلومات الدميوغرافية ذات ال�صبغة الإح�صائية
• متكني املُ ِّ
وغريها من املعلومات احلقيقية ب�سرعة مع املجموعة ،ومتكني امل�شاركني يف الربامج وا�سعة النطاق من
ال�شعور بقدر �أكرب من االرتباط مع الآخرين يف حجرة احلوار
• جمع املالحظات واملوا�ضيع والقرارات التي تتخذها كل جمموعة �صغرية �ضمن الربامج وا�سعة النطاق،
ب�صورة �أكرث كفاءة
• منح امل�شاركني �شعور ًا متزايد ًا بالأهمية �أو "ال�صبغة الر�سمية" (فمن �ش�أن �إر�سال مناق�شاتهم ونتائجها
مبا�شرة �إىل مكان �آخر �أن يوجد لديهم �شعور ًا �أكرب بقيمة املناق�شة ذاتها)
• يف حالة �إجراء احلوار املبا�شر وجه ًا لوجه قبل �أو بعد عن�صر اللقاء على الإنرتنت ،فمن املمكن �أن
تعزز الأدوات العملية عن طريق تزويد امل�شاركني بو�سيلة �أخرى للتعبري عن �أنف�سهم وال�سماح للأ�شخا�ص
امل�شغولني �أو الذين تتعار�ض جداول مواعيدهم مع مواعيد احلوار بالتفاعل ملدة �أطول.
وللإطالع على العديد من الأدوات واخلدمات املتاحة عرب الإنرتنت ،راجع موقع االئتالف الوطني للحوار واملداولة
على ><http://www.thataway.org/resources/practice/hightech/intro.html
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هوام�ش
مقدمة
 . 1بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات الثالث الراعية لهذا "الدليل" ،ف�إن �أع�ضاء جمتمع ممار�سي احلوار هم مركز كارتر،
وجينريون كون�سلتنغ ،ومبادرة القيادة العاملية التابعة جلمعية التعلم امل�ؤ�س�سي ،وم�ؤ�س�سة هيوليت ،وم�ؤ�س�سة
البلدان الأمريكية ،واملعهد الدويل للحوار امل�ستدام ،وم�ؤ�س�سة ميدييتورز ،واملعهد الهولندي للدميقراطية متعددة
الأحزاب ،ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سويدية ،و�شبكة ثريد �سايد ،و�إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية بالأمم املتحدة،
وجامعة ال�سلم ،ومنظمة �إنرتبي�س .كما �شاركت  3وحدات من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وهي :مكتب منع
الأزمات والإنعا�ش ،ومركز �أو�سلو للحكم ،واملكتب الإقليمي لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
 . 2مقتب�س مع �إعادة �صياغة من مارك جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،تقرير داخلي لربنامج الأمم
املتحدة الإمنائي (حزيران/يونيو  ،)2005ال�صفحة .20
الف�صل 1.1
 . 3قامت منظمة غري حكومية دولية �إيطالية ،وه��ي جلنة تن�سيق منظمات اخلدمة التطوعية ،برعاية هذا
احل��وار باال�شرتاك مع �شريك زمبابوي وهو منظمة �أم��اين تر�ست ،ومب�ساعدة فنية من معهد الدميقراطية
يف جنوب �أفريقيا .وي�ستند ه��ذا الو�صف �إىل درا�سة حالة �أعدها تيدي نيمريوف بعنوان "متكني ال�شباب
ال��زم�ب��اب��وي م��ن خ�لال احل ��وار امل�ستدام" (معهد الدميقراطية يف ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا .)2005 ،م�ت��اح على:
<http://www.democraticdialoguenetwork.org>.

�..4أمارتيا �سني ،التنمية كح ّرية (نيويورك :دار ن�شر راندوم ،)1999 ،ال�صفحة .153
الف�صل 1.2
 . 5كارلو�س �سانتي�سو" ،تقارير ميدانية� :أربع �سنوات من م�ساندة التنمية الدميقراطية يف بوركينا فا�سو ونيجرييا
وغواتيماال ورومانيا و�إندوني�سيا" ،تقرير غري من�شور للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات (حزيران/يونيو
 ،)2000ال�صفحة .20
 . 6رويل فون ميجينفيلت  ،مقابلة مع كاترين كاوفر ()2005
 . 7نا�سون مونياندامو�ستا ،وجان-بول موجريانيزا ،وكويرناد فان برابانت ،درا�سة حالة رواندا (جينيف� :إنرتبي�س،
 .)2005متاح على:
<http://democraticdialoguenetwork.org/file.pl?files_id=11;folder=attachment>.

.8
.9
. 10

"طاولة تفاو�ض م�ستديرة لل�صراعات على الأر�ض يف �ألتا فرياباز-ميزا دي كوبان" ،حتت "جتارب احلوار" يف
مكتبة التعلم على<http://www.democratic dialoguenetwork.org>. :
مقابلة فون ميجينفيلدت.
ل�ل�م��زي��د م��ن امل �ع �ل��وم��ات ح ��ول ح � ��وارات مب�ب�ي�ت��و ،ان �ظ��ر مكتبة ال�ت�ع�ل��م ع �ل��ى<http://www.demo :
> ،craticdialoguenetwork.orgمبا يف ذل��ك عر�ض ع��ام يف "جتارب احلوار" ،وحالة كاملة باللغة
الإ�سبانية يف "حاالت" .انظر �أي�ض ًا تقرير ًا حول عر�ض تقدميي حلالة مببيتو يف بيتي برويت "حلقة عمل
التعلم الثانية حول احل��وار الدميقراطي :منتجع الغابة املطرية يف غمبوا ،بنما 4-2 ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،"2002ويف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم  :2004-2003امل�شروع الإقليمي للحوار الدميقراطي،
ورق��ة العمل ( 5ن �ي��وي��ورك :برنامج الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي ،ت�شرين الأول�/أك �ت��وب��ر  .)2004متاح على:
<http://www.democraticdialoguenetwork.org>.

. 11

لالطالع على االقتبا�س من تقرير حول عر�ض تقدميي حلالة حوار غواتيماال متعدد الأحزاب ،انظر بيتي برويت
"حلقة عمل التعلم الثالثة حول احلوار الدميقراطي :فندق بالزا يف بوين�س �آير�س بالأرجنتني 3-1 ،كانون الأول/
دي�سمرب  ،"2003يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .146
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. 12

جوزيف �شتغليتز" ،امل�شاركة والتنمية :وجهات نظر من من��وذج التنمية ال�شاملة" ،ا�ستعرا�ض اقت�صاديات
التنمية ،)2002( 6/2ال�صفحات  ،163-182مقتب�س يف رويل فون ميجينفيلدت ،وكارلو�س �سانتي�سو ،ومارتن
�أجنيبي" ،تقييم الدميقراطية من خالل احلوار :تقدمي جتربة امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات" ،ورقة
مقدمة �إىل م�ؤمتر جمعية تقييم �سري النكا ،كولومبو� ،سري النكا (حزيران/يونيو  ،)2001ال�صفحة .19
كارلو�س �سارتي و�آخ��رون ،الربنامج اخلا�ص لتعميق احل��وار وت�سوية النزاعات ،احل��وار واحلوكمة يف �أمريكا
الالتينية ،ورقة عمل ( 4مدينة غواتيماال :منظمة ال��دول الأمريكية ،)2004 ،ال�صفحتان  .6-5متاح على:

.14
. 15

فون ميجينفيلت� ،سانتي�سو و�أجنيبي" ،تقييم الدميقراطية عرب احلوار" ،ال�صفحة .4
"�أمني عام منظمة الدول الأمريكية يوجز التحديات الرئي�سية يف ن�صف الكرة" 21 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .2005
متاح على<http://www.OAS.org> :
ت�ستند ه��ذه الفقرة والتي تليها �إىل بيتي ب��روي��ت" ،حلقة عمل برنامج الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي لل�سيناريو
املدين/احلوار امل��دين ،فندق �أنتيغوا ،غواتيماال 10-8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  :2000تقرير حلقة العمل"،
ال�صفحات  .15–13متاح يف مكتبة التعلم على:

. 13

><http://www.ddpa.oas.org/oprc/docs.htm

. 16
.

><http://www.democraticdialoguenetwork.org

 . 17ياديرا �سوتو ،مقابلة مع كاترين كاوفر2005 ،
�..18آدم كاهان ،ر�سالة �إلكرتونية "تعليقات على تقرير حلقة عمل �أيار/مايو يف �أنتيغوا"� 11 ،أيلول�/سبتمرب .2002

الف�صل 1.3
� . 19سارتي و�آخرون ،احلوار واحلوكمة يف �أمريكا الالتينية ،ال�صفحة .7
 . 20جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحة .2
 . 21جوانيتا براون ،املقهى العاملي� :صياغة م�ستقبلنا من خالل املحادثات التي تهم (�سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا:
برييت-كويهلر.)2005 ،
 . 22جورغني هابرما�س ،نظرية الفعل التوا�صلي ،جزءان ،ترجمة .جريمي جيه� .شابريو( ،بو�سطن ،ما�سات�شو�سيت�س:
بيكون .)1987 ،1981 ،هانا �أريندت ،بني املا�ضي وامل�ستقبل :ثمانية تدريبات على الفكر ال�سيا�سي (نيويورك:
فايكنغ.)1968 ،
 . 23همربتو ماتورانا ،وفران�سي�سكو فاريال� ،شجرة املعرفة (بو�سطن ،ما�سات�شو�سيت�س :مطبوعات �شامباال.)1987 ،
باولو فرير ،بيداغوجيا املقهورين (نيويورك :بنغوين .)1972 ،مارتن بوبر� ،أنا و�أنت ،الطبعة الثانية ،مرتجم.
رونالد غريغور �سميث (نيويورك� :سكريبرن.)1958( ،
 . 24من �أجل املقارنة باال�ستخدامات احلالية للحوار ك�أداة للتفكري املنطقي والتحليل ،انظر �أعمال دوغال�س والتون
ومن بينها "مو�ضع نظرية احلوار يف املنطق وعلوم الكمبيوتر ودرا�سات االت�صال" ،يف �سينثيز ،)2000( 1/23
ال�صفحات  .46–327متاح على ;<http://www.uwinnipeg.ca> :واجلدلية اجلديدة :ال�سياقات
املحادثية للطرح (تورونتو :مطبعة جامعة تورونتو.)1998 ،
 . 25هال �سوندرز ،عملية �سالم عامة :احلوار امل�ستدام لتحويل ال�صراعات العرقية والإثنية (نيويورك :بالغريف،
 )1999ال�صفحة .22
 . 26رويل فون ميجينفيلدت ،وكارلو�س �سانتي�سو ،ومارتن �أجنيبي ،احلوار من �أجل التنمية الدميقراطية :خيارات
ال�سيا�سات (�ستكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،)1999 ،ال�صفحة .8
 . 27مقتب�س يف "ما احلوار واملداولة؟" ،على املوقع الإلكرتوين لالئتالف الوطني للحوار واملداولة:
><http://thataway.org/index.php/?page_id=490
.
� . 28سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحتان .83–82
 . 29ديفيد بوم ،حول احلوار ،املحرر يل نيكول (لندن :روتليدج ،)1996 ،ال�صفحتان  ،6-7مقتب�س �أي�ض ًا يف �سوندرز،
عملية �سالم عامة ،ال�صفحة .82
 . 30ب�سام نا�صر ،من�سق برامج باملركز الفل�سطيني للدميقراطية وحل النزاعات )>،(<http://www.pcdcr.org
 226الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،منظمة الدول الأمريكية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

.31
. 32
.
. 33
.34
. 35
. 36
. 37
. 38

مقابلة مع كاترين كاوفر.2005 ،
مقتب�س يف جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحة .11
�سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحة  .85لالطالع على حتديث حول احلوار الطاجيكي امل�شرتك بعد ،1999
انظر العر�ض العام للحالة الذي �أعده �سوندرز بني "جتارب احلوار" يف مكتبة التعلم على:
><http://www.democraticdialoguenetwork.org

فيليب توما�س�" ،أين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟ احلوار واملداولة� :آليات ممار�سة امل�شاركة املدنية" ،ورقة
غري من�شورة مقدمة �إىل امل�ؤمتر الدويل للو�ساطة ،غواتيماال �سيتي ،غواتيماال� 2 ،أيلول�/سبتمرب  ،2004ال�صفحة
.17
�سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحة .88
�سانتي�سو" ،تقارير ميدانية" ،ال�صفحات .5–3
�سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحة .88
جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحتان .11 ,8
"جتارب مع احلوار يف �أمريكا الالتينية :الدرو�س الرئي�سية امل�ستفادة من مناق�شة طاولة م�ستديرة� ،سان �سلفادور،
ال�سلفادور 21-20 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2000ال�صفحة  .6متاح على:

><http://siteresources.worldbank.org/CDF/Resources/elsalvaenglish.pdf
.
�..39إلينا دايز بينتو" ،مذكرة �سيا�سات" ،وثيقة غري من�شورة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،2005 ،ال�صفحة .5
بيتي برويت" ،حلقة عمل التعلم الثالثة"
 . 40مقابلة فون ميجينفيلدت.
 . 41ا�ستناد ًا �إىل بيتي برويت ،مذكرات من حلقة عمل ملمار�سي احل��وار برعاية امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمة ال��دول الأمريكية والوكالة الكندية للتنمية الدولية يف
جينيف� ،سوي�سرا� 29 ،آذار/مار�س 1-ني�سان�/أبريل .2005
 . 42دي��ف��ي��د ب� � ��وم ،ودون � ��ال � ��د ف ��اك� �ت ��ور ،وب� �ي�ت�ر غ� ��اري� ��ت" ،احلوار :مقرتح" ( .)1991م� �ت ��اح ع �ل��ى:
><http://www.david-bohm.net/dialogue/

.43
. 44

�سي�سيل مولينييه ،مقابلة مع بيتي برويت� 18 ،أيار/مايو .2005
مقتب�س يف "ما احل� ��وار واملداولة؟" ،ع�ل��ى امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين ل�لائ �ت�لاف ال��وط �ن��ي ل �ل �ح��وار وامل ��داول ��ة:

. 45

انظر مث ًال "مبادئ �إر��ش��ادي��ة للحوار من �أج��ل التنمية الدميقراطية" ،يف ف��ون ميجينفيلدت ،و�سانتي�سو،
و�أجنيبي،احلوار من �أجل التنمية الدميقراطية ،ال�صفحة  .44ج�يرزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار"،
ال�صفحتان  ،11–10يورد �أي�ض ًا قائمة باملبادئ اجلوهرية.
مقتب�س يف جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحة .10
فون ميجينفيلدت ،و�سانتي�سو ،و�أجنيبي" ،تقييم الدميقراطية من خالل احلوار" ،ال�صفحة 17
�سارتي و�آخرون ،احلوار واحلوكمة يف �أمريكا الالتينية ،ال�صفحة .11
مقابلة فون ميجينفيلدت.
مقتب�س يف جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحة .10
بيتي برويت ،مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار� 30-29 ،آذار/مار�س .2005
حالة �إندوني�سيا متناولة بالبحث يف حتليل ال�سالم والتنمية :دليل تي�سري حلقة العمل ،الكتيب  4من حزمة موارد
حتليل ال�سالم والتنمية (نيويورك :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،)2005 ،ال�صفحة .6
مقتب�س يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .130
لينا ريكيال ،مدير برنامج� ،آ�سيا ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،مقابلة مع كاترين كاوفر ،كانون
الثاين/يناير .2005
مقتب�س يف جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحة .10

.46
. 47
. 48
. 49
. 50
. 51
. 52
.53
. 54
. 55

><http://thataway.org/index.php/?page_id=490
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 . 56مقابلة فون ميجينفيلدت.
 . 57برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة  .26انظر �أي�ض ًا تركيز جوانيتا براون على "املحادثات التي تهم"
يف براون ،املقهى العاملي.
 . 58مقتب�س يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .130
 . 59مقتب�س يف جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحة .7
 . 60و ْل َيم �أيزاك�س ،احلوار وفن التفكري �سوي ًا :نهج رائد يف التوا�صل يف الأعمال واحلياة (نيويورك :دوبلداي)1999 ،
ال�صفحة  419و�أماكن �أخرى.
 . 61فون ميجينفيلدت ،و�سانتي�سو ،و�أجنيبي" ،تقييم الدميقراطية من خالل احلوار" ،ال�صفحة  .16اقتبا�س من
جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحة .11
 . 62برويت ،مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار.
 . 63فون ميجينفيلدت ،و�سانتي�سو ،و�أجنيبي ،احلوار من �أجل التنمية الدميقراطية ،ال�صفحة 8
 . 64مقتب�س يف جريزون" ،نظرة �إ�سرتاتيجية على احلوار" ،ال�صفحة .10
�..65أيزاك�س ،احلوار وفن التفكري �سوي ًا ،ال�صفحة .419
 . 66كما هو م�سجل يف بيتي برويت "حلقة عمل التعلم الأوىل حول احلوار الدميقراطي :فندق �أنتيغوا ،غواتيماال-22 ،
� 26أيار/مايو  ،"2002يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم.
� . 67سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحة .82
 . 68بوم ،حول احلوار .وبوم ،وفاكتور ،وغاريت" ،احلوار :مقرتح" ،ال�صفحة .2
 . 69ميناك�شي غوبيناث ،مدير كلية الليدي �شري رام ،واملدير الفخري ملنظمة املر�أة يف ميدان الأمن و�إدارة ال�صراعات
وال�سالم ،الهند ،مقابلة مع كاترين كاوفر ،كانون الثاين/يناير .2005
 . 70برويت ،مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار.
 . 71م��اري بي� .أندر�سون والرا �أول�سون ،مواجهة احل��رب :درو���س حا�سمة الأهمية ملمار�سي ال�سالم (كامربيدج،
ما�سات�شو�سيت�س :ذا كوالبراتيف فور ديفيلومبنت �آك�شن �إنك ،)2003 ،ال�صفحة .71
 . 72برويت ،مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار.
 . 73ياديرا �سوتو وبتيلديه يف .مونيوز" ،جتربة منظمة الدول الأمريكية يف غواتيماال "ثقافة احلوار :تطوير املوارد
لبناء ال�سالم ،بروباز'" ،منتدى على الإنرتنت حول منع ن�شوب ال�صراعات.2003 ،
 . 74امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،درا�سة حالة غري من�شورة حول بوركينا فا�سو ( ،)2000ال�صفحة .12
 . 75مقتب�س يف بيتي برويت "حلقة عمل التعلم الأوىل" .انظر �أي�ض ًا �سجل تقرير حالة لإنرتبي�س ،ال�صفحات .9–43
متاح يف مكتبة التعلم على<http://www.democraticdialogueworkshop.org> :
" . 76التحول" يف زمبابوي� :سجل حتليلي لربنامج "حتويل ال�صراع" املدعوم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
وثيقة داخلية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي (.)2005
� . 77سارتي و�آخرون ،احلوار واحلوكمة يف �أمريكا الالتينية ،ال�صفحة .8
 . 78مونياندامو�ستا ،وموجريانيزا ،وفان برابانت ،درا�سة حالة رواندا ،ال�صفحة .3
 . 79مقابلة غوبيناث.
الف�صل 1.4
 . 80غريت فان فليت" ،تقييم �أثر برنامج بوركينا فا�سو وخيارات املزيد من العمل" ،وثيقة داخلية للم�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات ( 13متوز/يوليو .)2000
 . 81منوذج اجلبل اجلليدي (�آي�سبريغ) لكاترين كاوفر ،مقتب�س بت�صرف من �أوتو �شارمر" ،االنتظام حول معرفة مل
تتج�سد بعد" ،يف جي .يف .كروغ ،و�آي .نوناكا ،وتي .ني�شيغو�شي ،حمررون ،خلق املعرفة :م�صدر جديد للقيمة
(نيويورك :ماكميالن ،)1999 ،ال�صفحات .60–36
 . 82مقابلة غوبيناث.
 . 83لويز داميوند ،مقابلة �أجراها جوليان بورتيال ( .)2003متاح على:
 228الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،منظمة الدول الأمريكية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
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. 84
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. 89
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. 91
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كاترين كاوفر" ،التعلم من م�شروعات ال�سيناريو املدين� :أداة لتي�سري التغيري االجتماعي؟" ،يف تواريخ التعلم:
امل�شروع الإقليمي للحوار الدميقراطي ،ورقة العمل ( 3نيويورك :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛  .)2004متاح
على<http://www.democraticdialoguenetwork.org> :
تواريخ التعلم ،وهي �أداة �أخرى من ميدان التعلم امل�ؤ�س�سي ،عبارة عن درا�سات حالة تعتمد على مقابالت مكثفة
لرواية الق�صة ب�ألفاظ امل�شاركني .بيرت �إم �سينغ و�آخرون ،الكتاب امليداين للفرع اخلام�س (نيويورك :دوبلداي،
 )1994تواريخ التعلم التي تبني عليها كاوفر حتليلها هي غلينيفر غيلي�سباي�" ،آثار مونت فلور :م�شروع �سيناريو
مونت فلور ،جنوب �أفريقيا� ."1992-1991 ،إلينا دايز بينتو و�ألفريدو دي ليون" ،م�صري كولومبيا :2000-1997
كنز �سيك�شف عنه" .دايز بينتو" ،ر�ؤية غواتيماال" .وجميعها موجود يف تواريخ التعلم.
بوم ،وفاكتور ،وغاريت" ،احلوار :مقرتح" ،ال�صفحة .2
�سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحة .96
بوم ،وفاكتور ،وغاريت" ،احلوار :مقرتح" ،ال�صفحة .3
اقتبا�س من بوم ،وفاكتور ،وغاريت" ،احلوار :مقرتح"� .سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحات .9–118
مقابلة مولينييه.
و ْل َيم �أيزاك�س" ،التقرير ال�سنوي مل�شروع احلوار ،"1994-1993 ،ال�صفحتان  .18–17متاح على:
><http://www.solonline.org

اقتبا�سات تاريخ التعلم من دايز بينتو" ،ر�ؤية غواتيماال" ،مقتب�س يف �آدم كاهان ،حل امل�شكالت ال�صعبة :طريقة
مفتوحة للتحدث واال�ستماع وخلق واقع جديد (�سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا :برييت-كويهلر ،)2004 ،ال�صفحتان
 .116-117غيلي�سباي�" ،آثار مونت فلور" ،ال�صفحة .36
انظر حالة �سان ماتيو �إك�ستاتان ،الف�صل 3.2
انظر حالة حوار مببيتو الأول والثاين والثالث يف امللحق الأول وعلى:

.93
. 94
.
. 95

انظر حالة ح��وار امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والأن�ت�خ��اب��ات يف بوركينا فا�سو يف امللحق الأول وعلى:

. 96

انظر حالة عملية �سيناريو مونت فلور املدين على:

.

><http://www.democraticdialoguenetwork.org
><http://www.democraticdialoguenetwork.org
><http://www.democraticdialoguenetwork.org

 . 97برويت ،مالحظات من حلقة عمل جنيف ملمار�سي احلوار.
 . 98امل�صدر ال�سابق.
 . 99مقتب�س يف برويت "حلقة عمل التعلم الأوىل".
 .100فيليب توما�س�" ،أين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟" ،ال�صفحات .16–11
 . 101جان برونك ،املمثل اخلا�ص لأمني عام الأمم املتحدة لل�سودان ،مقابلة مع بيتي برويت 19 ،متوز/يوليو .2005
الف�صل 2.1
 . 102مقابلة غوبيناث.
 . 103مقتب�س يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ,،ال�صفحة .90
الف�صل 2.2
 . 104مونياندامو�ستا ،وموجريانيزا ،وفان برابانت ،درا�سة حالة رواندا ،ال�صفحة .3
 . 105امل�صدر ال�سابق.
" . 106حتليل املوقف" ع� �ل ��ى ب � ��واب � ��ة م � � � ��وارد ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات م � �ت � �ع� ��ددة �أ� � �ص � �ح� ��اب امل� ��� �ص���ال���ح ،ع��ل��ى:
><http://portals.wdi.wur.nl/msp/
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. 107
.108
. 109
. 110

حزمة موارد حول النهج املراعية لظروف ال�صراعات وامل�ساعدة الإن�سانية وبناء ال�سالم ،مطبوعة م�شرتكة
ملنتدى �أفريقيا لل�سالم ومركز ت�سوية ال�صراعات واحتاد الوكاالت الإن�سانية ومنتدى الإنذار املبكر واال�ستجابة
املبكرة ومنظمة الإ�شعار الدولية ( ،)2004الف�صل الثاين ،ال�صفحة  .1متاح على<http://www.idrc.ca> :
حزمة موارد حول النهج املراعية لظروف ال�صراعات ،مقدمة ،ال�صفحة .1
كويرناد فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها" ،ورقة بحثية �أع��دت لدعم
م�شروع الدليل ( ،)2005ال�صفحتان .2–1
"بوليفيا نحو القرن  ،"21يف مكتبة التعلم على:

.
 . 111حزمة املوارد هي نتاج فريق من املمار�سني من  5منظمات منخرطة يف منع ن�شوب ال�صراعات وهي :منتدى
�أفريقيا لل�سالم ،ومركز ت�سوية ال�صراعات ،واحت��اد الوكاالت الإن�سانية ،ومنتدى الإن��ذار املبكر واال�ستجابة
املبكرة ،ومنظمة الإ�شعار الدولية .وقد وفرت جمموعة من الوكاالت الدولية �إر�شادات وم�ساندة مالية ،منها مركز
بحوث التنمية الدولية ،والوكالة الكندية للتنمية الدولية ،ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الهولندية ،والوكالة الأملانية
للتعاون التقني ،والوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي الدويل.
 . 112من منظمة الإ�شعار الدولية و�آخرون ،حزمة موارد حول النهج املراعية لظروف ال�صراعات وامل�ساعدة الإن�سانية
وبناء ال�سالم ،الف�صل الأول .متاح على:
><http:/network.idrc.ca/en/ev-60789-201-1-DO_TOPIC.html
.
 . 113ديفيد �أيه .كولب ،التعلم التجريبي :التجربة كم�صدر للتعلم والتطوير (�إنغلوود كليفز ،نيو جري�سي :برينت�س هول،
 .)1984لالطالع على قائمة مراجع كاملة حول مو�ضوع التعلم التجريبي ،انظر:
><http://www.learningfromexperience.com
.
 . 114مونياندامو�ستا ،وموجريانيزا ،وفان برابانت ،درا�سة حالة رواندا ،ال�صفحة .3
 . 115امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات" ،احلوار من �أجل التنمية الدميقراطية ،غواتيماال" .متاح على:
><http://www.democraticdialoguenetwork.org
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 .116مقتب�س يف جرياردو نوتو" ،حوار الأرجنتني :حلقة عمل تعلم درا�سة حالة بوين�س �آير�س" ،درا�سات حالة :امل�شروع
الإقليمي للحوار الدميقراطي ،ورقة العمل رقم ( 4نيويورك :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،)2004 ،ال�صفحة
 .16متاح على<http://www.democraticdialoguenetwork.org> :
� . 117سارتي و�آخرون ،احلوار واحلوكمة يف �أمريكا الالتينية ،ال�صفحة .10
اخرتاقي :كيف
 . 118مايكل واتكينز و�سوزان روزغرانت" ،بناء االئتالفات" ،يف واتكينز وروزغرانت ،تفاو�ض دويل
ّ
ح�سم املفاو�ضون العظماء �أ�شد �صراعات ما بعد احلرب الباردة يف العامل (�سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا:
جو�سي-با�س ببلي�شرز ،)2001 ،ال�صفحة  ،211مقتب�س يف براد �سبانغلر" ،بناء االئتالفات" ،يف غاي بريجي�س
وهايدي بريجي�س ،حمرران ،ما وراء ع�سر املعاجلة (احتاد بحوث ال�صراعات ،جامعة كولورادو ،بولدر) ،من�شور
يف حزيران/يونيو  2003على:
><http://www.beyondintractability.org/m/coalition_building.jsp
.
الف�صل 2.3
 . 119كري�ستوفر مور ،عملية الو�ساطة� :إ�سرتاتيجيات عملية حلل ال�صراعات ،الطبعة الثانية (نيويورك :ويلي.)2003 ،
 . 120جاء البيان الأ�صلي للتحديات يف حلقة عمل للممار�سني ،وورد يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة
.27
 . 121فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها" ،ال�صفحة .11
�..122أندر�سون و�أول�سون ،مواجهة احلرب ،ال�صفحات  49و.70–69
 . 123مقتب�س من فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها" ،ال�صفحة .11
 . 124املرجع ال�سابق ،ال�صفحة .12
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. 125

. 126

. 127
.128
.129
. 130
. 131
.132
. 133
. 134
.135
. 136
. 137
. 138
. 139
.140
. 141

فيليب توما�س ،لربنامج منظمة الدول الأمريكية/بروباز.1998 ،
هذا الق�سم ،مبا فيه االقتبا�سات ،من �شيان ت�شري�ش ومارك �إم روجرز ،الت�صميم من �أجل النتائج :دمج الر�صد
والتقييم يف برامج حتويل ال�صراعات (وا�شنطن العا�صمة :البحث عن �أر�ضية م�شرتكة ،)2006 ،ال�صفحات
 .18–12متاح على<http://www.sfcg.org> :
ت�شري�ش وروجرز ،الت�صميم من �أجل النتائج ،ال�صفحة .12
التعريفات التالية لنهجي "مزيد من الأ�شخا�ص" و"الأ�شخا�ص الرئي�سيون" مقتب�سة بت�صرف من �أندر�سون
و�أول�سون ،مواجهة احلرب ،ال�صفحتان .9–48
من �أندر�سون و�أول�سون ،مواجهة احلرب ،ال�صفحة .69
ا�ستناد ًا �إىل برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم؛ وتقرير من حلقة عمل ممار�سي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات� ،ستوكهومل 11-10 ،حزيران/يونيو .2004
نيكانور بريال�س" ،التثليث االجتماعي :نحو مفهوم جديد للدميقراطية واحلكم املجتمعي وممار�ستهما :حالة
الفلبني" ( .)2002متاح يف مكتبة التعلم على<http://www.democraticdialoguenetwork.org> :
مع عر�ض عام يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحات .74–64
برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .124
كوي�سي جوناه ,احلوار بني الأطراف يف غانا (�أكرا :معهد ال�ش�ؤون االقت�صادية ،)2005 ،ال�صفحة .7
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات" ،تقارير ميدانية :حالة غواتيماال" ،تقرير غري من�شور (حزيران/
يونيو  ،)2000ال�صفحة .11
برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،،ال�صفحة .129
املرجع ال�سابق ،ال�صفحة .84
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات" ،تقارير ميدانية :حالة غواتيماال" ،ال�صفحة .18
"تقييم حوار الأرجنتني" ،وثيقة داخلية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ال�صفحة 10
مورين ماين" ،احلوار بني الأط��راف الكونغولية" (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،شباط/فرباير ،)2005
ال�صفحة  .3متاح على<http://www.democraticdialoguenetwork.org> :
مقتب�س من برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .123
مقتب�س بت�ص ّرف من برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة 126؛ وامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ،اجتماع اخلرباء ب�ش�أن احلوار الدميقراطي� ،ستوكهومل 11-10 ،حزيران/يونيو .2004

الف�صل 2.4
 . 142دانيال يانكلوفيت�ش� ،سحر احلوار :حتويل ال�صراع �إىل تعاون (لندن :نيكوال�س بريلي ،)1999 ،ال�صفحتان -17
� ،16أ�ضيفت الكلمات املطبوعة بحروف مائلة.
 . 143ا�ستناد ًا �إىل �سونيا غونزاليز�" ،إ�سرتاتيجية اللوج�ستيات" ،م�شروع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للحوار
الدميقراطي (.)2004
 . 144ماين" ،احلوار بني الأطراف الكونغولية" ،ال�صفحة .5
 . 145غيلي�سباي�" ،آثار مونت فلور" ،ال�صفحة .30
 . 146ماين" ،احلوار بني الأطراف الكونغولية" ،ال�صفحة .9
 . 147مورين ماين" ،حوار موريتانيا" (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،شباط/فرباير  ،)2005ال�صفحة  .7متاح على:
><http://www.democraticdialoguenetwork.org

.148
. 149
. 150
. 151
. 152

انظر الف�صل .3.4
انظر الف�صل .3.2
انظر الف�صل .3.2
�سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحة .105
القواعد الأرب��ع الأوىل من �آدم كاهان ،جينريون كون�سلتنغ ،كما وردت يف برويت" ،حلقة عمل برنامج الأمم
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املتحدة الإمنائي لل�سيناريو املدين /احلوار املدين" ،ال�صفحة .18
 .153انظر الف�صل  ،1.1وتيدي نيمريوف بعنوان "متكني ال�شباب الزمبابوي من خالل احلوار امل�ستدام".
 . 154انظر الف�صل  ،2.4ومورين ماين" ،حوار موريتانيا ب�ش�أن الأهداف الإمنائية للألفية" .متاح على:
><http://www.democraticdialoguenetwork.org
.
 . 155برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .150
� . 156سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحة .106
�..157أندر�سون و�أول�سون ،مواجهة احلرب ،ال�صفحتان .4–73
 . 158مفهوم "القيادة بالف�ضول" م�أخوذ من كيم بري�س� ،صنع عوامل اجتماعية �أف�ضل :االنخراط يف تي�سري التوا�صل
احلواري (مدينة ريدوود ،كاليفورنيا :بري�س �أ�سو�شيت�س.)2002 ،
 . 159ر�سالة من غوران فيجيت�ش ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات� 3 ،أيار/مايو .2006
 . 160ر�سالة من فران�سي�سكو دايز ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 8 ،ني�سان�/أبريل 2006
� . 161سوندرز ،عملية �سالم عامة ،ال�صفحة .96
ً
 . 162ل �ل �م��زي��د م ��ن الإي� ��� �ض ��اح ل �ل �ت �ن��زي��ل م� �ق ��ارن� �ة ب � ��أن� ��واع امل� �ح ��ادث ��ة الأخ � � ��رى يف ع �م �ل �ي��ات احل � � ��وار ،ان �ظ��ر
"م�صفوفة املحادثات" ال �ت��ي �أع ��ده ��ا ك�ل�او���س �أوت� ��و � �ش��ارم��ر يف ك�ل�او���س �أوت� ��و � �ش��ارم��ر" ،معرفة
ت �ت �ج��اوز ال � ��ذات :ف �ه��م وت�ن�ظ�ي��م ج��وان��ب ال �ف��ر���ص النا�شئة" ،جم �ل��ة �إدارة امل� �ع ��ارف ،)2001( 2/5
ال�صفحات .50–137
ً
 . 163من فيليب توما�س" ،نحو ُخلق الف�ضول :بدايات نظرية حول املفاو�ضات احلوارية ا�ستنادا �إىل حتليل ال�سرد وبناء
املعنى" ،ورقة بحثية غري من�شورة (.)2002
 . 164دابليو بارنيت بري�س" ،الإدارة املن�سقة للمعاين" يف وليام جوديكان�ست" ،تنظري االت�صاالت والثقافة" (ثاوذاند
�أوك�س ،كاليفورنيا �سيدج بابليكي�شنز ،)2004 ،ال�صفحات .54–35
� . 165صورة �سلم اال�ستدالل م�أخوذة من �سينغ و�آخرين ،الكتاب امليداين للفرع اخلام�س ،ال�صفحة  ،246م�ستخدمة
ب�إذن.
 . 166توم �أتلي ،القوة الكامنة للدميقراطية :ا�ستخدام الذكاء اجلماعي خللق عامل يعمل ل�صالح اجلميع  ،ن�سخة منقحة
(كران�ستون ،رود �آيالند :جمعية الأدباء ،)2003 ،ال�صفحة .157
 . 167مقتب�س يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،،ال�صفحة .149
الف�صل 2.5
 . 168جيم وودهيل" ،الر�صد والتقييم ك�سبيل للتعلُّم� :إعادة النظر يف النموذج املهيمن" ،يف جيه .دي غراف و�آخرون،
حمررون ،ر�صد وتقييم م�شروعات احلفاظ على الرتبة وتنمية م�ستجمعات املياه (اجلمعية العاملية للحفاظ على
الرتبة واملياه.)2005 ،
ُّ
 . 169اقتبا�س بت�صرف حمدود من وودهيل" ،الر�صد والتقييم ك�سبيل للتعلم" ،ال�صفحة  .2هناك نهج بديل ملزج الر�صد
والتقييم وهو �إعادة تعريف الر�صد على نحو يت�ضمن الوظيفة التقييمية ،مث ًال" :الر�صد ي�سجل جتلي معامل عملية
اتخاذ �أحد الإجراءات التدخلية ي�شمل هذا التحقق من �سري التنفيذ وفق ًا للخطة ومن اتفاق الفر�ضيات التي بنيت
عليها مع الواقع ومن �أداء الإ�سرتاتيجيات املتبعة �إىل النتائج املرجوة ومن �أن الأهداف الأ�صلية ما زالت وثيقة
ال�صلة يف بيئة متغرية" .جيم ويك" ،اختيار الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة وقيا�س �أثرها وتذكر ما يجدي منها" ،يف
�أنيكي غاالما وبول فان تونغرين ،حمرران ،نحو ممار�سة �أف�ضل لبناء ال�سالم :حول الدرو�س امل�ستفادة وممار�سات
التقييم واملعونات وال�صراع (�أوتريخت :املركز الأوروبي ملنع ن�شوب ال�صراعات ،)2002 ،ال�صفحة .15
 . 170ملناق�شة تامة لت�صنيف النتائج هذا ،مبا فيه التعريفات الواردة هنا ،انظر �شيان ت�شري�ش وجويل �شولدي�س ،تقييم
الإج��راءات التدخلية حلل ال�صراعات .اجلزء الأول :حتديد �أبعاد الو�ضع الراهن (لندنديري :املعهد الدويل
لبحوث ال�صراعات .)2002 ،متاح على.<http://www.incore.ulst.ac.uk> :
 . 171لتف�سري تام ملا يجعل تقييم الأثر خارج نطاق معظم جهود الر�صد والتقييم ،انظر �ساره �إيرل ،وفريد كاردين،
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وتريي �سموتيلو ،تخطيط املح�صالت :ت�ضمني التعلم والت�أمل يف الربامج الإمنائية (�أوتاوا :مركز بحوث التنمية
الدولية .)2001 ،متاح على <http://www.idrc.ca> :ال�صفحات .10–5
ُ
 . 172من �أمثلة الدرا�سة اال�سرتجاعية لتقييم الآثار ،جمموع ُة تواريخ التعلم والعر�ض العام التحليلي اللذان �أجنزا
بتكليف من املكتب الإقليمي لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بربنامج الأمم املتحدة الإمنائي :كاترين
كاوفر" ،التعلم من م�شروعات ال�سيناريو املدين� :أداة لتي�سري التغيري االجتماعي؟" ،يف تواريخ التعلم :امل�شروع
الإقليمي للحوار الدميقراطي ،ورقة العمل رقم ( 3نيويورك :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛  .)2004متاح على:
><http://www.democraticdialoguenetwork.org

 . 173مايكل كوين باتون" ،حول ا�ستخدام التقييم :التفكري التقييمي وا�ستخدام العملية" ،يف تبادل التقييم 4/9
( ،)2004/2003ال�صفحة .20
 . 174وودهيل" ،الر�صد والتقييم ك�سبيل للتعلُّم" ،ال�صفحة .4
�..175ألي�ش بايرن و�آخرون ،قيا�س التغيري :دليل �إر�شادي للر�صد والتقييم القائمني على امل�شاركة لالت�صاالت من �أجل
التغيري االجتماعي (�ساوث �أوراجن ،نيو جري�سي :احتاد االت�صاالت من �أجل التغيري االجتماعي،)2006-2005 ،
ال�صفحة  .3متاح على:

.
. 176
. 177
. 178
. 179
.180
. 181
. 182
.

><http://www.communicationforsocialchange.org

هذه الفقرة ،ومن بينها االقتبا�سات ،م�أخوذة من وودهيل" ،الر�صد والتقييم ك�سبيل للتعلُّم" ،ال�صفحة .8
ت�شري�ش وروجرز ،الت�صميم من �أجل النتائج ،ال�صفحة .44
على �سبيل املثال ،ت�شري�ش وروجرز ،الت�صميم من �أجل النتائج ،ال�صفحات  .44-60و�ساره �إيرل ،وفريد كاردين،
وتريي �سموتيلو" ،تطوير م�ؤ�شرات للتقدم التدريجي" ،يف �إي��رل ،وكاردين ،و�سموتيلو ،تخطيط املح�صالت،
ال�صفحات .60–53
هذه الفقرة ،ومن بينها االقتبا�سات ،م�أخوذة من وودهيل" ،الر�صد والتقييم ك�سبيل للتعلُّم" ،ال�صفحتان .13 ,8
حول جعل امل�ؤ�شرات النوعية قابلة للقيا�س ،انظر دوغال�س كيه �سميث ،اجعل النجاح قاب ًال للقيا�س (نيويورك:
جون ويلي �أند �سانز.)1999 ،
فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها" ،ال�صفحتان .2–1
فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها".
ً
بت�صرف من �إطار لتنظيم عمليات اال�ستعرا�ض الدورية� ،إعداد كويرناد فان برابانت ا�ستنادا �إىل مركز موارد
تقييم الأداء� ،أدوات جديدة ملمار�سات التقييم :الأط��ر الزمنية وا�ستعرا�ضات احل��وادث اخلطرية و�سجالت
التدقيق الوثائقية (غري م�ؤرخ) .متاح على:
> .<http://www.parcinfo.org/e-learningDownloads.aspوف��ان برابانت�" ،أدوات عملية
لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها"� ،إطار الن�ص .2

الف�صل 2.6
. 183
�..184إلينا دايز بينتو ،مقابلة مع كاترين كاوفر ()2003
 . 185مقتب�س يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ,،ال�صفحة .56
 . 186بت�صرف من فيليب توما�س�" ،أين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟".
 . 187كينيث براون ،حتديد �سياق املداولة الدولية :بع�ض الدرو�س من التاريخ وامليدان (وا�شنطن العا�صمة :م�ؤ�س�سة
كيرتنغ ،)2002 ،ال�صفحة  ،10مقتب�س يف توما�س�" ،أين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟".
 . 188مورين ماين" ،موريتانيا :حوار لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية" (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،)2005 ،
ال�صفحة  .13متاح على<http://www.democraticdialoguenetwork.org> :
 . 189ن�ص هذه الفقرة والفقرات التالية التي ت�شرح ال�شكل  2.6.1مقتب�سة بت�صرف من توما�س�" ،أين اجلمهور يف
هذه الدميقراطيات؟".
 . 190من توما�س�" ،أين اجلمهور يف هذه الدميقراطيات؟".
ت�صميم فيليب توما�س ل�صالح )OAS/PROPAZ (1998
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 . 191ك� � ��ارم� � ��ن ��� �س�ي��ري� ��اين ول� ��وي�� ��� ��س ف� � ��راي� � ��دالن� � ��د ،ال� ��دمي � �ق� ��راط � �ي� ��ة ال� � �ت � ��داول� � �ي � ��ة .م� � �ت � ��اح ع� �ل ��ى:
> <http://www.cpn.org/tools/dictionary/deliberate.htmlمقتب�س يف توما�س�" ،أين اجلمهور
يف هذه الدميقراطيات؟".
الف�صل 3.2
� . 192سارتي و�آخرون ،احلوار واحلوكمة يف �أمريكا الالتينية ،ال�صفحة .6
الف�صل 3.3
 . 193ي�ستند هذا الف�صل �إىل ماين" ،موريتانيا" .وفران�سوا رو وديفيد نايهامي" ،تقرير املهمة :م�شروع تعزيز احلوار
لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية" ،نواك�شوط ،موريتانيا� 28-21 ،أيلول�/سبتمرب  2004و 26ت�شرين الأول/
�أكتوبر 26-ت�شرين الثاين/نوفمرب 2004؛ و"موريتانيا" ،وثيقة داخلية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي تت�ضمن
مقابلة مع حممد �سعيد ولد حمودي ،الرئي�س امل�شارك للجنة التوجيهية لعملية احلوار.
 . 194حممد �سعيد ولد حمودي" ،بع�ض املالمح البارزة يف الربنامج املوريتاين" ،وثيقة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
(.)2006
 . 195مقتب�س يف رو ونايهامي" ،تقرير الر�سالة" ،ال�صفحة .1
 . 196حمودي" ،بع�ض املالمح البارزة يف الربنامج املوريتاين" ،ال�صفحة .4
 . 197رو ونايهامي" ،تقرير الر�سالة" ،ال�صفحة .1
 . 198حمودي" ،بع�ض املالمح البارزة يف الربنامج املوريتاين" ،ال�صفحة .3
الف�صل 3.4
 . 199ي�ستند هذا الف�صل �إىل درا�سة حالة �أعدها مارتن �أجنيبي .خمطوطة غري من�شورة ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات (.)2006
 . 200ال�شركاء الوطنيون:
( )1مركز نيبال جلنوب �آ�سيا ،وهو منظمة غري حكومية غري حزبية �سيا�سي ًا ،ت�أ�س�ست يف  1993وتركز على بحوث
.
العمل يف ميداين الدميقراطية والتنمية .وقد نفذ املركز فيما �سبق العديد من احلوارات وامل�شروعات البحثية
املتعلقة بالق�ضايا االجتماعية والإمنائية حا�سمة الأهمية .وقد ُوثقت احلوارات يف العديد من الكتب والدرا�سات
املتخ�صّ �صة ،من بينها �أول تقرير عن التنمية الب�شرية يف نيبال يف 1998؛
( )2احلملة امل�شرتكة من �أجل ال�سالم ،وهي �شبكة وطنية لل�سالم وحقوق الإن�سان يف نيبال انبثقت عن ندوة
.
حول حتويل ال�صراعات وبناء ال�سالم يف حزيران/يونيو  2001يف كامتاندو ،وهي اليوم ت�ضم منظمات �أع�ضاء
من كل �أنحاء نيبال ،وقد اعتمدت احلوارات الإقليمية التي نظمت �ضمن امل�شروع الذي �ساندته امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات اعتماد ًا مكثف ًا على هذه ال�شبكة الوطنية .املوقع على الإنرتنت:
><http://www.cocap.org.np
.
(� )3أتاحت �شبكة مارتن �شوتري ،التي بد�أت يف  1991كمجموعة نقا�شية غري ر�سمية لي�س لها ا�سم ،للمتخ�ص�صني
.
الإمنائيني والأكادمييني اللقاء كل �أ�سبوعني لتبادل ر�ؤاهم وجتاربهم .واليوم و�سعت ال�شبكة �سل�سلة مناق�شاتها
لت�شمل البحث والدعوة ف�ضال عن معتكفات الأدباء ،وقد ت�أ�س�ست كمنظمة غري حكومية يف عام  .2002املوقع على
الإنرتنت<http://www.martinchautari.org.np/> :
( )4برنامج متكني الدولة الذي �أطلقته احلكومة النيبالية ووزارة التنمية الدولية الربيطانية يف  2001بهدف
.
تنمية فهم عملي �أف�ضل للحوكمة وحتديد دعاة للتغيري .و�شاركت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
وبرنامج متكني الدولة يف تنظيم احلوار الوطني حول العمل الإيجابي وت�صميم النظام االنتخابي.
( )5مركز درا�سات الدميقراطية واحلكم الر�شيد هو منظمة غري حكومية ي�ضم جمل�سها التنفيذي الأمناء
.
العموم جلميع الأحزاب ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان ال�سابق .ويناط به مهمة ت�شجيع توافق الآراء بني الأحزاب
على الق�ضايا املتعلقة بتعزيز الدميقراطية واحلكم الر�شيد .وقد ت�أ�س�س مركز درا�سات الدميقراطية واحلكم
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الر�شيد يف عام  1998نتيجة ملبادرة �ساندتها الوكالة الدامنركية للتنمية الدولية وامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات.
 .201وكان من بني اخلرباء الربوفي�سور نيكوال�س هي�سوم (امل�ست�شار القانوين ال�سابق لرئي�س جنوب �أفريقيا مانديال)
والدكتور بايكياثو�سي �سارافاناموتو (املدير التنفيذي ملركز بدائل ال�سيا�سيات� ،سري النكا) للحديث عن
التفاو�ض ب�ش�أن الت�سويات ال�سيا�سية ،والربوفي�سور هي�سوم (جنوب �أفريقيا) والربوفي�سور يا�ش غاي (هونغ كونغ/
كينيا) وال�سيد روهان �إدري�سينها (مدير مركز بدائل ال�سيا�سيات� ،سري النكا) للحديث عن العمليات الد�ستورية
ال�شاملة للكافة ،وال�سيد �سام رين�سي (ع�ضو الربملان وزعيم املعار�ضة يف كمبوديا) وال�سيد غوثام �أريا (مفو�ض
االنتخابات ال�سابق ومدير منتدى �آ�سيا ،تايلند) للحديث عن دور ا َمل َلكية ،والربوفي�سور دي� .إل� .شيث (مركز
درا�سة املجتمعات النامية وع�ضو اللجنة الوطنية للطبقات املتخلفة ،الهند )1996-1993 ،وال�سيد يوجندرا
ي��اداف (مدير لوكنيتي  -معهد الدرا�سات ال�سيا�سية املقارنة ،الهند) للحديث بالتف�صيل عن اال�ستق�صاء،
والدكتور �أرجونا باراكراما (م�ست�شار ال�صراعات ال�سابق لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف النيبال و�سري
النكا) للحديث عن العمل الإيجابي وحتويل ال�صراعات ،وال�سيد غيدو غايل من امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات وم�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ال�سابق يف بعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�ساعدة بكابول يف �أفغان�ستان
للم�ساعدة على ت�صميم برنامج املتابعة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات وللحديث عن جتربة
امل�ؤمترات الوطنية الغواتيمالية يف عملية �إعداد الد�ستور.
 . 202ال ي�شري ه��ذا امل�صطلح �إىل �أداة العملية "احليز املفتوح" ،بل هو م�صطلح امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات الذي ت�ستخدمه للإ�شارة �إىل احلوارات التي تكون مفتوحة �أمام م�شاركة اجلمهور والتمحي�ص العام.
 . 203من �أجل حتقيق توافق يف الآراء على وثيقة �أطار العمل هذه ،مت �إ�سقاط الإ�شارات �إىل اال�ستقالل الذاتي الإثني �أو
احلكم الذاتي �أو نقل ال�صالحيات .وينبغي �إعادة النظر يف هذا املو�ضوع يف اجلهود امل�ستقبلية لدفع هذه الأجندة
قدم ًا.
امللحق الثاين
 . 204ماريان بوجر ،ماريان كنوث وكولني ماجرن ،و�ضع خطة للحوار :م�شروع بحثي لو�صف �أدوات وعمليات احلوار
للتغيري االجتماعي (جوهان�سربغ :بيونريز �أوف ت�شينج �أ�سو�شيت�س .)2006 ،متاح على:
><http://www.pioneersofchange.net/research/dialogue
.
 . 205و�صف من بوجر ،وكنوث ،وماغرن تخطيط احلوار ،ال�صفحة .17
 . 206و�صف من بوجر ،وكنوث ،وماغرن تخطيط احلوار ،ال�صفحة .75
 . 207و�صف من بوجر ،وكنوث ،وماغرن تخطيط احلوار ،ال�صفحات .6–35
 . 208و�صف مقتب�س بت�ص ّرف من بوجر ،وكنوث ،وماغرن تخطيط احلوار ،ال�صفحات .5–44
 . 209و�صف م�أخوذ من ><http://www.co-intelligence.org/CDCUsesAndPotency.html
 . 210م�أخوذ من ><http://www.thataway.org/resources/understand/models/nif.html
 . 211م�أخوذ من ><http://www.publicagenda.org/pubengage/pe_citizen_choicework.cfm
 . 212م�أخوذ من
.

.213
. 214
. 215
. 216
. 217
. 218
. 219

<http://www.thataway.org/resources/understand/models/america
>speaks.html
م�أخوذ من ><http://www.thataway.org/resources/understand/models/ai.html

م�أخوذ من بوجر ،وكنوث ،وماغرن تخطيط احلوار ،ال�صفحة .54
و�صف مقتب�س بت�صرف من تخطيط احلوار ،ال�صفحة .25
من بوجر ،وكنوث ،وماغرن تخطيط احلوار ،ال�صفحة .25
م�أخوذ من بوجر ،وكنوث ،وماغرن تخطيط احلوار ،ال�صفحة .74
م�أخوذ من ><http://www.evaluationtrust.org/tools/story.html
م�أخوذ من >http://www.thataway.org/resources/practice/hightech/intro.html#intro
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احلكمة من قلب امليدان  -م�صادر
..1

.

حول امل�شكالت التي يخلقها الإق�صاء ،ال�صفحة 27
"تقرير حول دليل حلقة عمل احلوار الدميقراطي" (غري م�ؤرخ) ،ال�صفحة  .21وت�أمالت م�صري كولومبيا م�سجلة
يف بيتي برويت" ،حلقة عمل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لل�سيناريو املدين /احلوار املدين ،فندق �أنتيغوا،
غواتيماال 10-8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  :2000تقرير حلقة العمل" ،متاح يف مكتبة التعلم على:
<http://www.democraticdialoguenetwork.org/>.

..2

حول امللكية امل�شرتكة ،ال�صفحة 29
نا�سون مونياندامو�ستا ،وجان-بول موجريانيزا ،وكويرناد فان برابانت ،درا�سة حالة رواندا (جينيف� :إنرتبي�س،
 ،)2005متاح على:

..3

حول م�ساندة التعلم ،ال�صفحة 29
ياديرا �سوتو ،منظمة الدول الأمريكية ،مقابلة مع كاترين كاوفر.2005 ،

..4

قوة التق�صي ،ال�صفحة 50
بيتي برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم :2004–2003 ،امل�شروع الإقليمي للحوار الدميقراطيورقة العمل
( 5نيويورك :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)2004ال�صفحتان  45و ،76متاح على:

.

.

><http://democraticdialoguenetwork.org/file.pl?files_id=11;folder=attachment

.
.

><http://www.democraticdialoguenetwork.org

�..5إجراء تقييم ،ال�صفحة 57
حزمة موارد حول ال ُن ُهج املراعية لظروف ال�صراعات وامل�ساعدة الإن�سانية وبناء ال�سالم ،مطبوعة م�شرتكة ملنتدى
.
�أفريقيا لل�سالم ومركز ت�سوية ال�صراعات واحتاد الوكاالت الإن�سانية ومنتدى الإنذار املبكر واال�ستجابة املبكرة
ومنظمة الإ�شعار الدولية ( ،)2004الف�صل الثاين ،ال�صفحة  .2متاح على.<http://www.idrc.ca> :
..6

فهم الق�ضية ،ال�صفحة 59
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،اجتماع اخلرباء ب�ش�أن احلوار الدميقراطي� ،ستوكهومل11-10 ،
حزيران/يونيو .2004

..7

حتديد امل�شكلة يف �أو�ضاع ال�صراع ،ال�صفحة 60
كويرناد فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها" ،ورقة بحثية �أع��دت لدعم
م�شروع الدليل ( ،)2005ال�صفحة .2

..8

عند تخطيط اجلهات الفاعلة ،ال�صفحة 61
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،اجتماع اخلرباء ب�ش�أن احلوار الدميقراطي� ،ستوكهومل11-10 ،
حزيران/يونيو .2004

..9

حول عالقات القوة داخل جماعات �أ�صحاب امل�صالح وامل�ؤ�س�سات ،ال�صفحة 62
فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها" ،ال�صفحة .2

.

.
.
.

 ..10ال�سياق التاريخي :حوار مببيتو الأول يف بنما ،ال�صفحة 62
.

تاريخ التعلم ،حوارات مببيتو  ،متاح على<http://www.democraticdialoguenetwork.org> :

 ..11ال�سياق ال�سيا�سي ،ال�صفحة 64
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.

بيتي برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .17

 ..12العمل نحو احلوار يف جمتمع م�ستقطب ،ال�صفحة 72
�.أن��درو را�سل ،الربنامج الإمنائي للطائفتني التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،قرب�ص ،مقابلة مع كاترين كاوفر.2005 ،
 ..13اخل�صائ�ص املطلوبة لقيادة ف ّعالة ملبادرات احلوار ،ال�صفحة 76
بيتي برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .134
.
 ..14الت�صميم امل�شرتك  -مثال ،ال�صفحة 78
حلقة عمل منظمة الدول الأمريكية/برنامج الأمم املتحدة الإمنائي/امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات/
.
الوكالة الكندية للتنمية الدولية بجنيف ملمار�سي احلوار� 30-29 ،آذار/مار�س .2005
 ..15حول �إدارة التوقعات ،ال�صفحة 80
فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها" ،ال�صفحة .12
.
 ..16و�ضع احلوار يف "احليز" االجتماعي ال�سيا�سي ،ال�صفحة 81
فان برابانت�" ،أدوات عملية لتخطيط امل�شروعات ومراجعتها وتقييمها" ،ال�صفحتان .4–3
.
 ..17ثالث حاالت من �أمريكا الالتينية :اختيار امل�شاركني يف احلوار ،ال�صفحة 89
بيتي برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحتان .125–124
.
 ..18اعتبارات نهج من الأعلى للأ�سفل يف مقابل نهج من الأ�سفل للأعلى يف اختيار امل�شاركني ،ال�صفحة 91
هال �سوندرز" ،احلوار الطاجيكي امل�شرتك" ،متاح يف مكتبة التعلم على:
.
> .<http://www.democraticdialoguenetwork.orgومونياندامو�ستا ،وموجريانيزا ،وفان
.
برابانت ،درا�سة حالة رواندا ،ال�صفحة .11
 ..19حتديات عوامل الإف�ساد ،ال�صفحة 95
م��اري بي� .أندر�سون والرا �أول�سون ،مواجهة احل��رب :درو���س حا�سمة الأهمية ملمار�سي ال�سالم (كامربيدج،
.
ما�سات�شو�سيت�س :ذا كوالبراتيف فور ديفيلومبنت �آك�شن �إنك ،)2003 ،ال�صفحتان .73–72
 ..20التوا�صل مع اجلمهور ،ال�صفحة 95
�.إنريك �أوليفا ،حول حوار الأرجنتني ،مقتب�س يف بيتي برويت "حلقة عمل التعلم الأوىل للمكتب الإقليمي لأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بربنامج الأمم املتحدة الإمنائي" ،امللحق ،وثيقة غري من�شورة لربنامج الأمم
املتحدة الإمنائي.2002 ،
 ..21حول التوقيت ،ال�صفحة 96
ماتيو�س �ستيفل حول م�شروع بناء املجتمعات التي مزقتها احلروب "نحو �سيا�سة �أمنية من �أجل الدميقراطية"،
.
يف برويت "حلقة عمل التعلم الأوىل للمكتب الإقليمي لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بربنامج الأمم
املتحدة الإمنائي" ،امللحق؛ وبروليا ثيليت دي �سولورزانو ،يف برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .59
 ..22زيادة الدعم للحوار يف رواندا ،ال�صفحة 97
مونياندامو�ستا ،وموجريانيزا ،وفان برابانت ،درا�سة حالة رواندا ،ال�صفحتان .6–5
.
 ..23القواعد الأ�سا�سية لإقامة حوار م�ستدام ،ال�صفحة 108
هال �سوندرز ،عملية �سالم عامة :حوار م�ستدام لتحويل ال�صراعات العرقية والإثنية (نيويورك :بالغريف،
.
 )1999ال�صفحة .106
�..24إحدى جتارب التي�سري القوي ،ال�صفحة 110
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"احلوار الوطني لهندورا�س  ،"2021متاح على:
.
.
> .<http://www.democraticdialoguenetwork.orgوحالة حوار مببيتو ،يف بيتي برويت ،تقارير
من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .50
ي�سري احلوار ،ال�صفحة 111
�..25إر�شادات ملُ ِّ
مقتب�س بت�صرف من برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .151
.
 ..26تنفيذ االتفاقات املربمة يف احلوار ،ال�صفحة 136
مقتب�س يف بيتي برويت ،تقارير من حلقات عمل التعلم ،ال�صفحة .86
.
 ..27ر�صد التقدم ،ال�صفحة 139
ت� �ي ��دي ن� �ي� �م�ي�روف" ،الر�صد وال��ت��ق��ي��ي��م م� ��ن �أج� � ��ل ح� � ��وار م�ستدام" ( ،)2004م� �ت ��اح ع �ل��ى:
.
> ،<http://www.idasa.org.zaال�صفحة .3
 ..28امل�ؤ�شرات الكمية مقابل امل�ؤ�شرات النوعية ،ال�صفحة 145
جيم وودهيل" ،الر�صد والتقييم ك�سبيل للتعلُّم� :إعادة النظر يف النموذج املهيمن" ،يف جيه .دي غراف و�آخرين،
.
حمررين ،ر�صد وتقييم م�شروعات احلفاظ على الرتبة وتنمية م�ستجمعات املياه (اجلمعية العاملية للحفاظ على
الرتبة واملياه.)2005 ،
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نبذة عن امل�ؤلفني

بيتي برويت (درج��ة ال��دك�ت��وراه )1981 ،م��ؤرخ��ة اجتماعية كر�ست نف�سها لتطوير ممار�سات و�أدوات
للتعلم اجلماعي .وهي تعمل مدير ًا م�شارك ًا مل�شروع احلوار املنتج ،وهو مبادرة بحثية ذات منحى عملي لبناء
املجتمع تركز على تطوير فهم لعمليات احل��وار وت�شجيع ا�ستخدامها يف الت�صدي للتحديات العاملية (انظر:
 .)http://www.generativedialogue.orgوقد �ألفت و�شاركت يف ت�أليف �أربعة كتب والعديد من التقارير
واملقاالت من �ضمنها "احلوار ك�أداة للتحويل ال�سلمي لل�صراع" باال�شرتاك مع كاترين كاوفر" ،ريفلك�شنز :ذا
�سول جورنال  )2002( 3/4متاح على.http://www.solonline.org :
فيليب توما�س �شغل من�صب اخلبري الإقليمي لأمريكا الو�سطى يف جم��ال حتويل ال�صراعات ل��دى جلنة
املانونايت املركزية يف �أوائل الت�سعينيات .ثم �شغل من�صب مدير التدريب وم�ست�شار �أول ملدير برنامج منظمة
الدول الأمريكية يف غواتيماال ،برنامج منظمة الدول الأمريكية/بروباز :ثقافة احلوار .وقد �أ�سهم وهو يف من�صبه
هذا يف ت�صميم وتنفيذ عمليات حوار بني القطاعات و�ساند اللجان الوطنية التي ت�أ�س�ست مبوجب اتفاقات ال�سالم
و�صمم و�أدار مدر�سة التدريب الراقي التابعة لربنامج منظمة الدول الأمريكية/بروباز .وهو الآن يدر�س للح�صول
على الدكتوراة يف معهد فيلدنغ للدرا�سات العليا ،ويعمل كا�ست�شاري لدى برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمة
الدول الأمريكية وغريهما ،وي�شارك يف م�شروع احلوار املنتج ،ويد ّر�س يف كلية املانونايت يف مدينة غو�شني بوالية
�إنديانا الأمريكية.
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من نحن

الوكالة الكندية للتنمية الدولية ()CIDA

الوكالة الكندية للتنمية الدولية هي الهيئة الكندية الرئي�سية املعنية بالتنمية ،وهي خمت�صة مب�ساندة التنمية
امل�ستدامة وتخفي�ض �أعداد الفقراء وتقدمي امل�ساعدة الإن�سانية من �أجل تعزيز عامل �أكرث �أمن ًا و�إن�صاف ًا وازدهار ًا.
وتعمل يف �شراكات مع احلكومات واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف البلدان النامية ال�شريكة ومع طيف وا�سع
من املنظمات الإقليمية والدولية الكندية حول العامل مل�ساندة التنمية امل�ستدامة يف البلدان النامية وتقدمي
م�ساعدة �إن�سانية يف املناطق املحتاجة.
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ()International IDEA

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية ت�ضم  27دولة ع�ضوا ،وتعمل لتعزيز امل�ؤ�س�سات
والعمليات الدميقراطية حول العامل بتوفري م��وارد لبناء القدرات و�صياغة مقرتحات ال�سيا�سات وم�ساندة
الإ�صالحات الدميقراطية .وتتمثل جماالت خربة امل�ؤ�س�سة الرئي�سية يف العمليات االنتخابية ونظم الأحزاب
ال�سيا�سية و�إعداد الد�ساتري وامل�ساواة بني اجلن�سني والدميقراطية .كما توفر �أدوات لتقييم حالة الدميقراطية
داخل البلدان.
منظمة الدول الأمريكية ()OAS

جتمع منظمة الدول الأمريكية بني �أمم ن�صف الكرة الغربي بغر�ض تعزيز التعاون يف القيم الدميقراطية والدفاع
عن امل�صالح امل�شرتكة ومناق�شة �أهم الق�ضايا التي تواجه املنطقة والعامل ،وهي مبثابة املنتدى متعدد الأطراف
الرئي�سي يف املنطقة املعني بن�شر الدميقراطية وتعزيز حقوق الإن�سان والت�صدي للم�شكالت امل�شرتكة مثل الفقر
والإرهاب واملخدرات والف�ساد ،وتلعب دور ًا قيادي ًا يف تنفيذ التفوي�ضات التي يقررها قادة بلدان ن�صف الكرة
الأر�ضية الغربي من خالل م�ؤمترات قمة الأمريكيتني .وتعك�س املنظمة التنوع الرثي الذي مييز �شعوب وثقافات
ن�صف الكرة الأر�ضية الغربيْ � ،إذ تت�ألف من  34دولة ع�ضو متثل الأمم امل�ستقلة يف �أمريكا ال�شمالية والو�سطى
واجلنوبية والبحر الكاريبي .وتعمل املنظمة على عدد من اجلبهات لتعزيز احلكم الدميقراطي يف �إطار �إر�شادات
امليثاق الدميقراطي ،حيث ت�شجع تبادل الأفكار حول املمار�سات الدميقراطية ،ال بني احلكومات فح�سب ،بل مع
الأحزاب ال�سيا�سية والربملانات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ومنظمات املجتمع املدين وغريها ،يف �إطار جهد وا�سع
لبناء م�ؤ�س�سات دميقراطية �أقوى يف املنطقة.
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ()UNDP

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هو �شبكة الأمم املتحدة املعنية بالتنمية العاملية حيث يدعو �إىل التغيري وربط
البلدان باملعرفة واخلربة وامل��وارد بهدف م�ساعدة ال�شعوب على �إقامة حياة �أف�ضل .ويتمتع الربنامج بوجود
ميداين يف  166بلد ًا يعمل معها لإيجاد حلول خا�صة بها للت�صدي للتحديات الإمنائية العاملية والوطنية .وتعتمد
هذه البلدان يف تنمية قدراتها الوطنية على برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وجمموعته الوا�سعة من ال�شركاء.
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