
 

 

الذي يُعتبر أحد أبرز وأهم المعايير التي يُمكن االستناد   بحث عن الحوار الوطني طريق للتقدم واالزدهار كامل وحصري

والتطّور، وهو ما تسعى الّسلطات على تطويره وتحديثه على الدّوام، ألّن   لالزدهارعليها في رعاية التقدم، وفتح األبواب 

تعّرف من خاللها على حجم ُرقي وحضارة الُمجتمع بأشكاله، وعبر موقع محتويات  الِحوار هو المرآة الحضاريّة التي ن

وعلى إمكانية تحميل بحث متكامل عن الحوار   بحث كامل عن الحوار الوطني طريق للتقدم واالزدهار، نتعّرف على

 .الوطني

 مقدمة بحث عن الحوار الوطني طريق للتقدم واالزدهار كامل وحصري 

  ةعن واحدأصحابه أجمعين، كم يسّرنا الحديث الرحيم، والّصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد وعلى آله و بسم هللا الّرحمن

منها عن الحضارة والُرقي، وهي إحدى المعايير التي تكفل لنا الوصول إلى ما نُريد، وتكفل لنا االبتعاد  نطلمن النوافذ التي 

الجماعيّة، عبر ما يُعرف بالتفكير الذي جاء اسالمنا الحبيب ليؤّكد عليه ويتبنّاه في   عن األخطاء الكارثيّة، وتحّمل المسؤوليّة

رؤية الّشورى التي جاء بها الحبيب محّمد، فالحوار الوطني ما هو إاّل حالة أنيقة من حاالت الُرقي، تضمن للُمجتمع  

واليأس والفوضى، فكونوا معنا لالستماع إلى  االحترام والوصول إلى المكانة التي تليق به، وتُخرجه من مشاكل العزلة

 .فقرات البحث

 بحث عن الحوار الوطني طريق للتقدم واالزدهار كامل وحصري 

إّن الِحوار الوطني هو أحد الّطرق المميّزة في التي تؤدّي إلى الحضارة، وتُعبّر عن ُرقي الُمجتمع، وعن تقبّله آلراء أبناءه  

لحوار الوطني في تبادل اآلراء ومشاركتها بين األشخاص لتحقيق أفضل القرارات التي من ُمختلف الفئات، حيث يسعى ا

 :تعود بالنّفع على الجميع، وفي ذلك نستمع للبحث اآلتي

الحوار الوطني   تعريف  

ي الحوار من  يُمكن تعريف الِحوار الوطني على أنّه الحالة الُمجتمعيّة التي يتم خاللها تبادل اآلراء بين النّاس الُمشاركة ف

أجل تحقيق الوصول إلى حلول آمنة وسليمة للقضيّة التي يتم نقاشها والتي تعود بالنّفع على بناء الوطن وتطوير مؤسساته،  

ما يضمن النفع لجميع النّاس في جلسة الِحوار وغيرها، وتنبع أهميّة الحوار الوطني وتقبّل اآلراء على اختالفها إلى  

احترامها، فاالختالف حالة طبيعيّة في الُمجتمعات الراقيّة والحضاريّة، على أن تكون تحت  وجودها واالعتراف بها، و

 .سقف الوطن، وُحقوقه، وُحقوق الُمواطن أيًضا، ما يفتح األبواب أمام مزيد من الخيارات والقرارات الُمهّمة

 ما هي أهمية الحوار الوطني

ن السلطة والُمواطن على كثير من اإليجابيات الُمهّمة، وهييحمل الحوار الوطني الجاري تحت سقف الوطن ما بي : 

 .تعزيز ثقة الُمواطن بنفسه، عن ثقافة الِحوار الوطني وُمشاركته بالدّولة والُمجتمع •

إظهار الوجه األنيق والحضاري للدولة والُمجتمع، ما يعود بالنّفع لدفع عجلة االزدهار والتقدّم الفكري لجميع  •

دّولةمفاصل ومؤسسات ال . 

اجتماع المواطنين على اختالف آرائهم على طاولة موّحدة، تجمعهم تحت سقف الوطن، ما يزيد من فرصة التقدّم   •

 .والتاّلحم الُمجتمعي، لبحث القضايا وإيجاد الُحلول

لُحلول  وضع األغالط والنواقص والسلبيّات تحت ضوء النّقد، لتالفي الوقوع فيها ُمجددًا، واالبتعاد عنها، وإيجاد ا •

 .الّسريعة لها

تبادل اآلراء في القضيّة الَمطروحة للبحث، ومن أحجل إيجاد ُحلول فعّالة ومميّزة، سواء على الجانب االجتماعي   •

 .أو السياسي

 .يضمن الِحوار تعزيز األسس القانونيّة والدّستوريّة والّشرعيّة ليتم سردها وتوضيحها للجميع •

ينجاح الحوار الوطن  كيف نساهم في  

 :يُمكن الُمساهمة في تطوير الِحوار الوطني وتعزيز مساراته، بعدد من الخيارات، والتي جاءت في اآلتي



 

 

التّركيز على المواضيع الُمحدّدة لوضعها تحت النقاش والِحوار، واالبتعاد عن أيّة ُمهاترات لالبتعاد عن   •

 .المواضيع والِحوارات الجانيّة

لة اآلراء الواقعيّة والموضوعيّة على أن تكون قابلة للنقاش والِحوار بشكل جيّد  تقديم االقتراحات واألفكار وُجم •

 .وملموس

االبتعاد عن الّشخصنة واألحاديث والخالفات الّشخصيّة، وتقبّل اآلراء الّصادرة في حلسة الِحوار مهما كانت،   •

 .وعدم السخريّة منها

وتقديمه على المشاعر، والعَمل بالحّجة والبرهان للوصول   االبتعاد عن العاطفة في أجواء الِحوار، وتحكيم العقل •

 .إلى أفضل القرارات وأحسن الخيارات

 الوطني ما هي ثمرات الحوار

 :يعود الِحوار الوطني على الُمجتمع واألشخاص والدّولة بكثير من اإليجابيات الكبيرة، والتي نتعّرف عليها في النقاط اآلتية

لوقوف خلف الدّولة، وسقف الوطن الذي يجمع النّاس في حالة من الديمقراطيّة والحضارة  تبنّي الحالة األنيقة في ا •

 .واحترام اآلخر

 .إظهار الجانب األنيق والحضاري في الُمجتمع، واالبتعاد عن المهاترات غير الُمجدية •

 .تحقيق الوسيلة األفضل، واختصرا الّطريق لبناء الوطن بعد تحقيق الِحوار للوصول ألحسن الخيارات •

 .بناء الوطن المتقدّم والُمزدهر، ألّن جميع القرارات جماعيّة، وتخرج عن مصلحة تعود على الجميع •

 .االبتعاد عن الخالفات في العقائد السياسيّة بين األحزاب في الوطن •

عن الحوار الوطني خاتمة بحث   

 واإلنسانيةتلك القيمة الُمجتمعيّة  وأهميةالِحوار الوطني  أهميةمن خالله على    ونتعرفإلى هُنا يصل البحث إلى الِختام،  

على تعريف الحوار الوطني وأبرز نتائج اعتماد الحوار على الُمجتمع والدّولة، وإلى أبرز األهداف   النبيلة، بعد أن تعّرفنا

ئج التي نسعى إليها من خالل تبنّي الِحوار الوطني، عالوةً عن القيم اإلنسانيّة للحوار، والمستوى األخالقي، والّصورة  والنتا

األنيقة التي يقوم على طرحها وعكسها عن الُمجتمع في العُموم، شاكرين لكم ُحسن االستماع، راجحين من هللا التوفيق لنا 

 .ولكم

للتقدم واالزدهار كامل وحصريبحث عن الحوار الوطني طريق   pdf 

إّن الحوار الوطني هو أحد أبرز النوافذ التي يمكن من خاللها التعّرف على حالة الُرقي واحترام اآلخر في الُمجتمع، وهو 

  "من هنا" يشمل على كامل فقرات عن متكامل، ويُمكن تحمي بحث واالستقرارالّصور المثاليّة التي تضمن التطّور واألمان 

 .الحوار الوطني وضرورته، والنتائج الملموسة عنه

 doc بحث عن الحوار الوطني طريق للتقدم واالزدهار كامل وحصري

البنّاءة  عيةجمالمكن للُمجتمع ان يصل إلى افضل القرارات وتحقيق أحسن النتائج، ألّن الرؤية من خالل الحوار الوطني يُ 

"من هنا" واالّطالع  تحميله يمكنالحوار الوطني في البحث الذي  أهميةعلى  نتعرفهي معيار النّجاح، وانطالقًا من ذلك 

 .على كامل فقراته، وإعادة طباعتها بما يتوافق مع الرؤيا

نتعّرف على تعريف صريح  بحث عن الحوار الوطني طريق للتقدم واالزدهار كامل وحصري من خالل مقالنا االخير

تحميل بحث عن الحوار  إمكانيةالوطني، ونتائج الحوار على المجتمع والدّولة، لنختم مع   الحوار وأهميةللحوار الوطني، 

 . pdf doc الوطني طريق للتقدم واالزدهار كامل وحصري

 


