






يحاوره                                         تجادلك

أحمد شخص متعصب ويفتقد لغة الحوار



ألنه من أهم وسائل االتصال فالحوار يدل على أهمية

ة التعبير ، وبالحوار نحصل على األفكار الصحيح

وبالحوار تنقل المعرفة



معرفته                              اآلخر

االتصال

حيث يتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والتوصيل إليها، ومعرفة اآلراء المتعلقة بها

اعدنا ألن الحواريعكس الواقع الحضاري والثقافي لألمم والشعوب، ويس

يالحوار على فتح قنوات للتواصل، من أجل تحقيق المعرفة والوع

فهم اآلراء األخرى ومعرفتها                  تقديم الرأي واالستماع الى رأي آخر

معرفة أشياء جديدة                            الوعي بالموضوع المطروح



حتى يكون هناك هدف وغاية لالستفادة من الحوار وال يكون الحوار مجرد ثرثرة دون أهمية

لديه يساعد على زيادة المعرفة والوعي بسبب زيادة عدد المشاركين في الحوار فكل شخص

معلومة تفيد اآلخر



...، إني أود أن...، أود أن أكون... إننا في أشد الحاجة الى االجتماع 



مندوبو الصحف العربية ،  الملك عبدالعزيز

القضية الفلسطينية



أظن أن  ،   هل توافقني؟    ما رأيك؟

يقوم على المشاركة مع عدة أطراف ،  تبدأ بطرفين على األقل

يقوم على موضوع يتناقش فيه المتحاورون للوصول إلى نتائج مفيدة وأفكار جديدة

طرفا الحوار

عدم التعصباالحترام المتبادل







العلم                                             الصدق والدليل

التدرج والبدء باألهم                              الموضوعية

د عن من التواضع أن تتقبل الرأي االخر حتى لو كان ال يناسب رأيك ، والبع

التكبر بقول أنا وأنا والقبول بالرأي الحق











رائحه لنشر ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع السعودي التي تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع وش

ومؤسساته في مناقشة القضايا الوطنية 

(تالحم)برنامج (                                بيادو)برنامج 

(تمكين)برنامج (                              جسور)برنامج 

إن للمجتمع الذي توجد به حوار وطني بين أطراف المجتمع البد أن يحيطه وطن متالحم ومتماسك

نشر األمن                                       توفير الحياة االقتصادية السعيدة

نشر المحبة بين الناس                           التنمية والتعليم

(حواركم) مسابقة (                                سفير)برنامج 





الوطني

التطرف                                               حماية

السعودي

تحريم

العلم                                                    الوضوح

التزام أخالق الحوار                                  الصدق والدليل

باالحترام المتبادل بين الطرفين وعدم التعصب

ضبط االختالفات وتعزيز التالحم الوطني         إبراز المواقف اإليجابية ودعمها

ى لتعزيز القيم االسالمية المبنية علتصحيح المواقف السلبية ومعالجة األخطاء

الوسطية واالعتدال



ل على إن الحوار يعزز العالقات بين الناس وينشر المحبة بينهم مما يجعلنا نحص

وطن متالحم، كما أن الحوار يساعد على بناء مجتمعات صالحة وبيئة آمنه



سيج ما اهتم به الملك عبدالعزيز هو تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الن

حم المجتمعي وذلك عن طريق ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتال

الوطني، وكان هذا في الوقت الذي كانت المملكة تواجه الكثير من

ثوابت التحديات، فهنا كانت المسؤلية في الحفاظ على قيم الوحدة وال

الوطنية ، ومن هنا ظهرت أهمية الحوار بين كافة أطياف المجتمع 

حيث أن الملك عبدالعزيز منع وجود األسوار المغلقة بين كل طرف

أكيد وآخر ، فكانت الغاية الكبرى هو الوصول إلى التالحم الوطني وت

التفاعل االجتماعي بين كافة الشرائح الوطنية


