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اختالف اآلراء واملصالح 
شيئًا  بالضرورة  ليس 
يكون  قد  بل  سلبيًا، 
سببًا  الصحي  االختالف 
لم  بطرق  نجاحنا  في 

نتوقعها قط.
لتجنب  داعي  ال  لذا 
حسبما  والنقاش  الجدل 
تيماندرا  املؤلفة  تقول 
كتابها  في  هاركنيس 
الرأي:  تخالف  »كيف 
إلجراء  املبتدئني  دليل 
أن  واملهم  أفضل«،  نقاش 
كنت  إن  نفسك  تسأل 
النقاش  على  قادرًا 

اءة أم ال.
ّ
بطريقة بن

في  هاركنيس  كتاب  ويبحث 
املصالح  تضارب  إدارة  كيفية 
حول  والجدل  األخالقية  والرؤى 
االختالف  وحتى  الحقائق، 
أو  فيلم  حول  لآلراء  العادي 

ماشابه.
من  النصائح  بعض  وهذه 
أفضل  إلى  للتوصل  الخبراء 

النتائج في النقاش :
1- اإلصغاء لآلخر:

الحماس  يتملكنا  ما  غالبًا 
بشراسة  آرائنا  عن  للدفاع 
الرأي  إلى  االستماع  ونرفض 
اآلخر، لكن ال يجب تجاهل حديث 
الشخص الذي تجادله. تقول كلير 
فوكس، مديرة »أكاديمية األفكار« 
في لندن: »هناك افتراض مسبق 
النقاش  في  اآلخر  الطرف  أن 
ويجب  بل  إلغاؤه،  ويجب  مخطئ 

أال ندخل معه في حديث«.
هناك  جدل  كل  في  لكن 
وباالستماع  األقل،  على  طرفان 
معرفة  تكتسب  فإنك  اآلخر  إلى 
نه.  وتحسِّ رأيك  وتصقل  ودراية 
بقوة  كبير  إيمان  فوكس  ولدى 

الجدل بحيث أصبحت واحدة من 
»ديبيتينج  النقاش  مسابقة  رواد 
كافة  في  مدارس  ودعت  ماترز«، 
وبعد  للمشاركة.  بريطانيا  أنحاء 
نجاح،  من  املسابقة  حققته  ما 
ألحقت مسابقة بنفس االسم في 

الهند.
2- محاولة التعاطف :

أن تستمع فقط  املهم  ليس من 
ملا   

ً
فعال اإلصغاء  عليك  لآلخر، 

عالم  ميير،  دو  كريس  يقوله. 
»كينج  جامعة  في  األعصاب 
»عادة  يقول:  لندن،  في  كوليج« 
ويغرقون  موقعًا  الناس  يأخذ  ما 
تنتهي  بحيث  فيه«،  أنفسهم 

املناقشة »بتحٍد وعراك«.
هذا  تجنب  يمكن  حني  في 
إظهار  خالل  من  بسهولة  املوقف 
كلير  تقول  حسبما  التعاطف 
نقطة  من  البدء  »علينا  فوكس: 
األشخاص  وبني  بيننا  التشابه 
الرأي.  في  معنا  يختلفون  الذين 
منظورهم،  من  التفكير  يجب 
عندما  رأيك  ر  تغيِّ قد  يعلم،  ومن 

تفعل ذلك«.

3- إعادة ما قاله اآلخر :
     يقول كريس دو ميير : »غالبًا 
بس  للجدال  تصعيد  يحصل  ما 
سوء تفاهم«، لكن هنالك طريقة 
»سيساعدك  ذلك  لتجنب  ذكية 
للتأكد  اآلخر  قاله  ما  تردد  أن 
لك:  يقول  حتى  يقوله،  كان  مما 
 بالضبط(، 

ُ
)نعم هذا ما قصدت

بني  الفكرة  إعادة  من  النوع  هذا 
النقاش  أطراف  ب 

ِّ
يجن الطرفني 

أي سوء تفاهم«.
منذ  الخالف  نقاط  4- تحديد 

البداية :
حول  الجيران  بني  ما  الخالف 
كانت  سواء  الفاصلة  الحدود 
امتدادًا لبناء أو وجود شجرة بني 
مريرًا  يكون  أن  يمكن  املنزلني 

.
ً
وطويال

أستاذة  وهي  ستوكو،  ليز  تقول 
االجتماعي  التفاعل  في  جامعية 
اململكة  في  الوبورو  جامعة  في 
الخالف  نقطة  د 

ِّ
»حد املتحدة: 

باكرًا«. وتضيف ستوكو أن أفضل 
طريقة هي التصرف منذ البداية 
النظر،  بوجهات  اإلغراق  قبل 

كيف تربح نقاشًا مع شخص مختلف فى الرأى عنك؟
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الرد بطريقة بشوشة  كما يساعد 
الجار  مواجهة  في  دائمًا  ولبقة 
االحتقان  يخفف  ذلك  »ألن 
جدل  ألي  مختلفًا  مسارًا  وُينشئ 

محتمل«.
توافق  بما  ملّيًا  التفكير   -5

عليه :
قد تكون هذه الفكرة مستغربة، 
 ناجحًا، عليك 

ً
لكن لتخوض جدال

للجدال.  مشتركة  أسسًا  تجد  أن 
تشامبيرس،  كلير  وحسب 
السياسية  الفلسفة  في  محاضرة 
»إذا  كامبريدج:  جيسس  كلية  في 
كنا ال نتفق على القيم األساسية، 

فال يمكننا الخوض في نقاش.
على  العمل  في  الوقت  إمضاء 
مع  بها  تشترك  التي  املبادئ 
ستؤتي  اآلخر  النقاش  طرف 
في  محددًا  كنت  »كلما  نفعها، 
مع  وتشابهك  خالفك  نقاط 

اآلخر، نتج نقاش أفضل«.
الجبنة  نوع  على  تختلفان  قد 
التي تريدان شراءها، لكن إذا لم 
يكن األساس أن الطرفني راغبان 
في الجنب، لن تصال إلى نتيجة«.

6- تجنب االعتماد على ما هو 
أسهل لك :

في  خبيرة  جالو  آمي 
ديناميكيات بيئة العمل، وتساعد 
زمالء العمل على تحقيق نقاشات 
اءة، وتحثهم على »الخوض في 

ّ
بن

مرتاحني  غير  تجعلهم  مساحات 
املساحات  »هذه  ألن  عادة« 
تغيير  في  تساعد  قد  التي  هي 
الناس  وتجعل  لألمور  منظورك 
أفكار  تقبل  على  انفتاحًا  أكثر 
على  يساعد  وهذا  جديدة«. 
رؤية  خالل  من  اإلبداع  تحفيز 

األشياء بطريقة مختلفة.
7- عدم شخصنة النقاش :

فظًا،  تكون  أن  يعني  ال  الجدل 
اإلهانات  تجنب  من  البد  بل 
اء. 

ّ
بن نقاش  إلجراء  الشخصية 

التواصل  وسائل  أتاحت  وقد 
التمييز  أنواع  كل  االجتماعي 
وسوء املعاملة والهجمات مجهولة 
في  مكان  لهذا  ليس  لكن  الهوية، 

حالة النقاش والجدل.
روتش،  جوناثان  ويقول 
معهد  في  زمالة  على  الحاصل 
واشنطن،  في  بروكينجز 
أشياء  عدة  تعلم  يمكننا  إنه 
بكل  ر.  متحرِّ علمي  جدل  من 
وليس  املناقشة  »هدفك  بساطة: 

الشخص«.
8- املنطقية وليس العاطفية :
بالكالم،  تتسرع  أال  حاول 
بشكل  لتناقش  عميقًا  نفسًا  خذ 

فيشير،  ديبورا  تعتبر  منطقي. 
الفلك  علم  في  جامعية  أستاذة 
يمكننا  أنه  ييل،  جامعة  في 
الطريقة  من  حتى  أكثر  التعلم 
»ال  العلماء:  بها  يختلف  التي 
بصورتهم  التمسك  على  يصرون 
بل  عاطفية،  بطريقة  وحقيقتهم 
نقدًا  واجهوا  إذا  آراؤهم  وتتغير 

منطقيًا«.
9- التشكيك دائمًا برأيك :

بنفسك«  تشكك  أن  م 
ّ
»تعل  

حسبما يقول جوناثان روتش »إذا 
كنت تشعر بأنك على حق فهذا ال 
يعني بالضرورة أن هذا صحيح، 
أنك  يعني  ما  غالبًا  ذلك  إن  بل 

مخطئ«.
كلير  الرأي  وتوافقه 
»عليك  قائلة:  تشامبيرس 
وإدراك  بافتراضاتك  التشكيك 

حدود موقعك من النقاش«.
ل إن كنت على خطأ: 10- التقبُّ
الجدل يتضمن  جزء كبير من 
على  تكون  أن  احتمالية  تتقبل  أن 

خطأ.
املدير  مولجان،  جيوف  يقول 
لتسويق  نيستا  ملؤسسة  التنفيذي 
يكون  أن  »يجب  العاملي:  االبتكار 
تخطي  في  راغبني  األشخاص 
الجدال،  خسروا  إن  األمر 
نضجًا  ُيظهر  أن  شأنه  من  فهذا 
على  يجب  وال  حقيقة،  وشجاعة 
مخطئًا«.  كان  إذا  يستاء  أن  أحد 
الرأي  هذا  فيشير  ديبورا  وتؤكد 
بالحماس  الشعور  »علينا  قائلة: 
لتطوير  فرصة  لدينا  كان  ألنه 

م شيء جديد«.
ُّ
أنفسنا وتعل

عند  باللباقة  التحلي   -11
الفوز:

أن  علينا  آخرًا،  وليس  وأخيرًا 
نكون لبقني عند فوزنا بالنقاش، 
بالروح  تتمتع  أن  املطلوب  فليس 
تخسر،  عندما  فقط  الرياضية 
بل أن تكون كذلك في حالة الربح 
هو على نفس القدر من األهمية. 
رئيس  أوبراين،  جون  ويقول 
املعارضة  الكاثوليكية  الجمعية 
في  تشويس«  فور  »كاثوليك 
واشنطن:  األمريكية  العاصمة 
عندما  اآلخرين  معاملة  »طريقة 
غاية  في  موضوع  عليهم،  نفوز 
األهمية، فالقدرة على االستيعاب 
يشبهوننا  من  احتواء  تعني  ال 
من  استيعاب  بل  اآلراء،  في 
ويضيف  الرأي«.  في  يخالفوننا 
أننا  إدراكنا  يعني  »هذا  أوبراين: 
وأن  الشارع،  نفس  في  نعيش 
األشخاص  لكل  فيه  مكانًا  هناك 

ولكل األفكار«.

- في مصلى العيد، نظرت إلى الخطيب يقف على مستوى مرتفع 
قليال وأمامه عدد كبير.

فتصورت مشهدًا شبيها ليوم القيامة: تصورت رسول الله محمدا 
في   

ُ
قلت الجنة.  سيدخلون  ممن  أمته  وحوله  وسلم،  عليه  الله  صلى 

نفسي: أمة محمد...من مات منهم عبر القرون، وأهل هذا الزمان، 
ومن سيأتي بعدهم...تعدادهم باملليارات!

قوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حلقة بعد حلقة...في 
َّ
فإذا تحل

أية حلقة سأكون؟! 
الله  الله صلى  - هل سأكون في أطراف األطراف؟ أبصر رسول 

عليه وسلم كما أبصر النجوم الزاهرة من بعيد؟
تمييز  دون  نبرته  وأسمع  مالمحه  أميز  أقرب...أكاد  سأكون  أم   -

كلماته؟
ى من وجهه األزهر الذي يبرق من السرور 

َّ
- أم سأكون قريبا...أتمل

بنجاة من نجا من أمته...وهو الذي إذا ُسر استنار وجهه كأنه قطعة 
قمر كما صح في الحديث...فأرى وجهه وأسمع كالمه مفهوما كلمة 

كلمة..
صلى  النبي  حول  اجتماع  هناك  سيكون  )وهل  قائل:  يقول  قد   -
الله عليه وسلم يوم القيامة؟(، فأقول لك: ألم تسمع قوله صلى الله 
ي مجلًسا يوَم القيامِة...

ِّ
م من

ُ
كم إليَّ وأقرِبك  ِمن أحبِّ

َّ
عليه وسلم: )إن

ي مجلًسا يوَم القيامِة...(..فهناك قرب 
ِّ
كم من

َ
كم إليَّ وأبعد

َ
ض

َ
 أبغ

َّ
وإن

وبعد. 
- فأين سأكون في هذه الحلقات؟!

- لو أني ُولدت في عصر من عصور عزة األمة وقوتها...فلعل طمعي 
في حلقة قريبة من املصطفى صلى الله عليه وسلم سيكون أقل!

علّي  الله  أنعم  فإذا  الصعب،  الزمان  هذا  في  ُولدت  وقد  أما   -
االعتزاز  بث  وفي  غيري،  تثبيت  في  واستعملني  ديني  على  بالثبات 

باإلسالم في نفوس أبناء املسلمني...فلماذا ال أطمع؟! 
 

ٌ
- ملاذا ال أطمع وأنا أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: )عبادة
( )صحيح الجامع(؟ فيكون عملي في  في الهْرِج و الفتنِة كهجرٍة إليَّ
الدنيا الذي هو كالهجرة سببًا في أن »أهاجر« إلى حلقة قريبة منه 

يوم القيامة.
- أحمد الله على أني ُولدت في هذا الزمان..على صعوبته، وعلى 
في  تطمعني  أسباب  نفسها  هي  فيه...فهذه  ما  كل  وعلى  أحزانه، 

القرب من نبيي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
- ويكفيني طمأنينة في ذلك أنه )ال يكلف الله نفسًا إال وسعها(، 

وأن )املعونة تأتي من الله على قدر املؤونة(، فمن ماذا أخاف؟
من  ي 

ِّ
ك

َ
ش

َّ
والت األلم  عبارات  عنكم  ودعوا  إخواني،  فاستبشروا   -

مكانا  لكم  لتحجزوا  فرصتكم!  هو  األليم  الواقع  هذا  الواقع...بل 
قريبا في حلقة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم...

ر؟!\ مِّ
َ

- فهل من ُمش

د. إياد قنيبى

أحمد اهلل أنى وُلدت فى هذا الزمان


