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قضايـــا ُملّحة )يوليو 2022(
)1( احلـــوار الوطنـــي

الحـــوار الوطنـــي هـــو جســـر العبـــور إلـــى التوافـــق بيـــن 
ــي  ــا فـ ــس هدًفـ ــوار ليـ ــع، والحـ ــات المجتمـ ــف مكونـ مختلـ
ذاتـــه، أو مناســـبة احتفاليـــة، لكنـــه آليـــة ذات غايـــة، تصـــبُّ 
فـــي بنـــاء المشـــتركات بيـــن القـــوى والتيـــارات المتعـــددة، 
ـــق بالوطـــن بأســـره. ونظـــًرا  ـــي تحي ـــة المخاطـــر الت ومواجه
ألن قطـــار الحـــوار يســـير فـــي اتجـــاه محطـــة نهائيـــة يبغـــي 
ــتركة،  ــة مشـ ــى أرضيـ ــق علـ ــي التوافـ ــا، وهـ ــول إليهـ الوصـ
فينبغـــي أن يســـبقه تهيئـــة مناســـبة للمنـــاخ الـــذي يجـــري 
فـــي ظلـــه، حتـــى يؤتـــي نتائجـــه المرجـــوة. وقـــد دعـــا 
الجمهوريـــة  رئيـــس  السيســـي"  الفتـــاح  "عبـــد  الرئيـــس 
ــات،  ــع اآلراء واالتجاهـ ــتوعب جميـ ــي يسـ ــوار وطنـ ــى حـ إلـ
ويســـتثني فقـــط الفصائـــل التـــي لجـــأت إلـــى العنـــف، 
لت خطـــًرا علـــى ُهويتـــه الوطنيـــة. عـــت المجتمـــع، وشـــكَّ وروَّ

ـــد  ـــا هـــو تحدي ـــدر م ـــى الحـــوار، بق ـــًدا عل ـــك قي ـــد ذل وال يُع
لألســـس التـــي يســـتند إليهـــا البنـــاء السياســـي القائـــم، 
فهنـــاك فريـــق ال يؤمـــن بالحـــوار، وال بالمشـــاركة، وإن 
ـــا لـــه، يكـــون ذلـــك فـــي ســـياق محـــاوالت  أظهـــر قبـــولًا مرحلًيّ
إعـــادة اندماجـــه سياســـًيّا، بهـــدف اســـتئناف مشـــروعه 
ــر تلـــك التـــي  ــرة غيـ ــة مغايـ للتمكيـــن السياســـي مـــن نقطـ

ــو 2013.   ــي 30 يونيـ ــا فـ ــادر منهـ غـ

 Context وتشـــير تهيئـــة بيئـــة الحـــوار الوطنـــي إلـــى الســـياق
الـــذي يجـــري فيـــه الحـــوار، وهـــو يشـــمل الحالـــة المحيطـــة 
الحـــوار،  فـــي  المشـــاركين  الفاعليـــن  حيـــث  مـــن  بـــه 
تُعـــد  والتـــي  البدايـــة،  وتدابيـــر  السياســـية،  والظـــروف 
ــوار  ــه الحـ ــى عليـ ــذي يُبنـ ــاس الـ ــاق، واألسـ ــة االنطـ نقطـ

ــة.   ــه التاليـ ــي مراحلـ ــي فـ الوطنـ

تهيئة المجال العام

ســـبقت تهيئـــُة المجـــال العـــام الدعـــوةَ إلـــى الحـــوار 
الوطنـــي؛ وذلـــك عبـــر عـــدد مـــن المبـــادرات والقـــرارات 
المهمـــة، والتـــي حملـــت رســـائل إيجابيـــة لمختلـــف قـــوى 
ا أمـــام ادعـــاءات المشـــككين  المجتمـــع، ووضعـــت حـــًدّ
فـــي الحـــوار، ومـــن أبـــرز المبـــادرات التـــي اتِخـــَذت: 
صـــدور قانـــون )149( لســـنة 2019 للجمعيـــات األهليـــة، 
والـــذي تجـــاوز االنتقـــادات التـــي شـــملها القانـــون الـــذي 
لحقـــوق  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  وإطـــاق  ســـبقه، 
اإلنســـان )11 ســـبتمبر 2021(، وإطـــاق تقريـــر التنميـــة 
البشـــرية )14 ســـبتمبر 2021( بعـــد توقـــف دام نحـــو 
عشـــر ســـنوات، وإلغـــاء حالـــة الطـــوارئ )25 أكتوبـــر 
2021(، وإعـــادة تشـــكيل المجلـــس القومـــي لحقـــوق 
ــو الرئاســـي التـــي نجـــم  ــة العفـ ــان، وتفعيـــل لجنـ اإلنسـ
عنهـــا اإلفـــراج عـــن عـــدد مـــن الســـجناء الذيـــن لـــم يثبـــت 

فـــي حقهـــم الترويـــج أو ارتـــكاب أعمـــال عنـــف.

وتمثـــل تهيئـــة المجـــال العـــام -سياســـًيّا- تدعيًمـــا 
االقتصاديـــة  الحقـــوق  صعيـــد  علـــى  للعمـــل 
واالجتماعيـــة التـــي تشـــغل اهتمـــام النظـــام السياســـي 
منـــذ ســـنوات، وقـــد تجلـــى ذلـــك فـــي مبـــادرة حيـــاة 
كريمـــة، وحملـــة 100 مليـــون صحـــة، وغيرهمـــا مـــن 
السياســـات االجتماعيـــة التـــي تصـــب فـــي صالـــح 
شـــة، واألقـــل دخـــلًا، وتتعـــزز مكتســـباتها  الفئـــات المهمَّ
ــوار  ــر حـ ــية عبـ ــاة السياسـ ــر الحيـ ــال تطويـ ــن خـ مـ

ــال. ــي فّعـ وطنـ

تهيئة املنـاخ حلـــوار وطنـي فّعـال وشـــامل

د. ســامــح فـــوزي
كبير الباحثني مبكتبة اإلسكندرية 
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تفعيل دور القوى السياسية 
فـــي الســـنوات الماضيـــة التـــي أعقبـــت ثـــورة 30 يونيـــو 
ـــق  ـــن أن نطل ـــا يمك ـــه م ـــد أصاب ـــع ق ـــدا أن المجتم 2013، ب
نتيجـــة   ،Political Fatigue السياســـي  اإلرهـــاق  عليـــه 
التحـــوالت المتســـارعة التـــي أصابتـــه فـــي فتـــرة زمنيـــة 
قصيـــرة )2011-2013(، تـــا ذلـــك فتـــرة مواجهـــة اإلرهـــاب 
ــم  ــام، ثـ ــال العـ ــى المجـ ــا علـ ــا ضاغًطـ ــّكلت وضًعـ ــي شـ التـ
أعقـــب ذلـــك انتشـــار جائحـــة كورونـــا، مصحوبـــة بأزمـــات 
اقتصاديـــة، وتقليـــص لألنشـــطة العامـــة، ودعـــوات تحذيريـــة 
ـــب  ـــاء، وفـــرض التباعـــد االجتماعـــي. ترت ـــررة مـــن الوب متك
ــع  ــات المجتمـ ــن تفاعـ ــم مـ ــزء مهـ ــال جـ ــك انتقـ ــى ذلـ علـ
مـــن الشـــارع أو الفضـــاء العـــام إلـــى الشاشـــة أو الفضـــاء 
Off- ــاركة ماديـــة اإللكترونـــي، أي العبـــور مـــن حالـــة مشـ

 .On-Line ــي ــل رقمـ ــة تفاعـ ــى حالـ Line إلـ

الفاعليـــن  إســـهام  يكـــن  لـــم  الظـــروف  هـــذه  فـــي ظـــل 
ـــث  ـــة؛ حي ـــة السياســـية العام ـــي الحال ـــًرا ف السياســـيين مؤث
ــة  ــات الثقافيـ ــية أو للمنتديـ ــزاب السياسـ ــر لألحـ ــم يظهـ لـ
أو للنقابـــات إســـهامات مهمـــة فـــي تطويـــر الممارســـة 
ــر  ــي تأثيـ ــي فـ ــع كيفـ ــك تراجـ ــى ذلـ ــب علـ ــية. ترتـ السياسـ
الفاعليـــن السياســـيين فـــي الوقـــت الـــذي زاد فيـــه العـــدد 
الكمـــي )هنـــاك مـــا يزيـــد علـــى مائـــة حـــزب فـــي مصـــر(. 
وفـــي ســـياق تهيئـــة المجـــال لحـــوار وطنـــي شـــامل ومؤثـــر 
والنقابـــات  األحـــزاب  إســـهام  تعظيـــم  ينبغـــي  ومنتـــج، 
والهيئـــات الشـــعبية باختـــاف صورهـــا فـــي تقديـــم أوراق 
عمـــل، ومقترحـــات لسياســـات عامـــة، وأفـــكار لتطويـــر 
المؤسســـات والممارســـة السياســـية، ويكـــون لـــدى مختلـــف 
ـــا، وتقديـــم الوجـــوه  الفاعليـــن القـــدرة علـــى طرحهـــا إعامًيّ
السياســـية والنقابيـــة القـــادرة علـــى شـــرح هـــذه المبـــادرات، 

ــا. ــاش حولهـ ــي نقـ ــراط فـ واالنخـ

إن إحـــدى اإلشـــكاليات المهمـــة التـــي قـــد تواجـــه الحـــوار 
الوطنـــي هـــي أن تكـــون أطـــراف الحـــوار حاضـــرة بـــا رؤيـــة، 
أو مقترحـــات، أو آراء، وتكـــون فـــي انتظـــار "مقترحـــات 
حكوميـــة"، تقـــول رأيهـــا بشـــأنها، فـــي حيـــن أن هـــدف 
ـــدى األطـــراف  ـــون ل ـــو أن يك ـــف- ه ـــم التعري الحـــوار -بحك
المشـــاركة فيـــه القـــدرة علـــى طـــرح سياســـات بديلـــة، 

ــا.  ــا، والدفـــاع عنهـ والترويـــج لهـ

إحـــدى اإلشـــكاليات 
قـــد  التـــي  المهمـــة 

تواجـــه الحـــوار الوطنـــي هـــي 
أن تكـــون أطـــراف الحـــوار حاضـــرة بـــا 
رؤيـــة، أو مقترحـــات، أو آراء، وتكـــون فـــي 
فـــي  حكوميـــة"،  "مقترحـــات  انتظـــار 
حيـــن أن هـــدف الحـــوار هـــو أن يكـــون 
لـــدى األطـــراف المشـــاركة فيـــه القـــدرة 

علـــى طـــرح سياســـات بديلـــة، 
ـــاع  ـــا، والدف ـــج له والتروي

ــا. عنهـ
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إنتاج بيوت التفكير ومراكز البحث
يحتاج الحوار الوطني إلى آراء، وأفكار، ورؤى، ومقترحات 
األبحـاث  مراكـز  وتمثـل  المجـاالت،  شـتى  فـي  سياسـات 
أحـد مصـادر اإلنتـاج الثقافـي والفكري، الـذي يمكن للقوى 
اإلعـام،  ويتغـذى  ناحيـة،  مـن  عليـه  االعتمـاد  السياسـية 
وتمتلـك  أخـرى.  ناحيـة  مـن  عليـه  والساسـة  والباحثـون، 
بنـاًء  استشـارات  تقديـم  علـى  القـدرة  األبحـاث  مراكـز 
علـى دراسـة خبـرات الـدول األخـرى، وتحليـات مدعمـة 
بإحصـاءات وأرقـام للقضايـا المختلفـة، بمـا يمثـل وجهـة 

نظـر قـد تتفـق أو تختلـف، كلًيّـا أو جزئًيّـا، مـع مـا تطرحـه 
الحكومـة مـن أرقـام وإحصـاءات، وهـو مـا يدعـم النقـاش 
النقـدي  التفكيـر  العـام فـي المجتمـع، ويخلـق أجـواء مـن 
التـي تسـهم دون شـك فـي تحقيـق الشـفافية والمسـاءلة، 

والقـدرة علـى طـرح سياسـات بديلـة.

وفـي المجتمعـات المتقدمـة يصعـب الفصـل بيـن مـا هـو 
السياسـية  المدخـات  ألن  "سياسـي"،  هـو  ومـا  "بحثـي" 
عـادة مـا تكـون حصيلـة تراكـم بحثـي فـي اتجاهـات معينة، 
فضـلًا عـن أن ماكينـة صناعـة السياسـات فـي المؤسسـات 
النقـد  وصنـدوق  الدولـي  البنـك  مثـل:  الدوليـة،  النقديـة 
وأيًضـا  المتحـدة،  لألمـم  التابعـة  والمنظمـات  الدولـي، 
للـدول  الداخليـة  السياسـة  فـي  األحـزاب  مسـتوى  علـى 
الديمقراطيـة عـادة مـا تتغـذى علـى المنتـج البحثـي الـذي 
يصـدر عـن مراكـز صناعـة الفكـر، بحيـث يمكـن القـول إن 
وراء كل سياسـة جديـدة، أو نقلـة نوعيـة فـي سياسـات، أو 

توجـه مختلـف عالمًيّـا ومحلًيّـا، تراكًمـا بحثّيًـا منظًمـا. 
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ا تعزيز الحوار إعالمًيّ
أحـد متطلبـات تهيئـة المجـال أمـام الحـوار الوطنـي هـو 
تحقيـق مزيـد مـن الحريـات اإلعاميـة، وممارسـة النقـد 
والسياسـات  الـرؤى  مـن  العديـد  ومناقشـة  السياسـي، 
يمكـن  أولـى،  ناحيـة  المجـاالت. فمـن  فـي شـتى  البديلـة 
بيـن  للنقـاش  مؤثـرة  مسـاحة  اإلعـام  وسـائل  تفسـح  أن 
أفـكار  السياسـيين مـن أحـزاب ونقابـات حـول  الفاعليـن 
وبرامـج وسياسـيات؛ ممـا يدعـم النقـاش، ويسـمح بظهـور 
برسـائل  ويبعـث  العـام،  المجـال  فـي  الوجـوه  مـن  مزيـد 

أمـام  مفتوحـة  اإلعاميـة  السـاحة  أن  مفادهـا  واضحـة 
خـوف دون  برأيهـا  لـإدالء  واألشـخاص  التيـارات   كل 

أو مراعاة لمواءمات أو حسابات ضاغطة.

ومـن ناحيـة ثانيـة، تنقـل وسـائل اإلعـام مفهـوم الحـوار 
إلى الجمهور؛ بحيث يتحول من مناسبة إلى حالة، ويلهم 
النـاس بأفـكار ورؤى تنعكـس فـي نقاشـاتهم ومشـاركاتهم 
علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي، وهو ما يمثل مسـتوى 
آخـر للحـوار فـي المجتمـع، يأخذ شـكلًا غيـر منظم، لكنه 
يُعبِّـر عـن نبـض جماهيـر يحتاج من ينخرطون في الحوار 

الوطنـي "المنظـم" إلى االسـتماع إليه.

وختاًمـــا، فـــإن تكثيـــف تنـــاول وســـائل اإلعـــام لقضايـــا 
الحـــوار الوطنـــي بعيـــون المنتميـــن إلـــى تيـــارات وقـــوى 
عديـــدة يغلـــق البـــاب أمـــام القـــوى المعاديـــة التـــي تـــروج 
أكاذيـــب بأنـــه ال مـــكان للمعارضـــة السياســـية فـــي المجتمـــع 

ــام صاحـــب رأي مختلـــف.  ــبيل أمـ ــري، أو ال سـ المصـ


