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لقد وس�م القرن املايض بالعديد من املجازر واإلبادات والجرائم ضد اإلنسانية، فكيف يمكن التعايش بذاكرة 

مثقلة بالجراح؟

إن ق�رار تصفية ترك�ة مرحلة الطغيان، وما يتعلق به من مس�ؤوليات، ال يتم بمجرد ق�رار فردي يؤدي إىل 

املصالحة؛ ألن لهذا النوع من املواقف والقرارات تبعاته السياسية والنفسية والثقافية واالجتماعية والقانونية التي 

ال يمكن التغايض عن تشعبها.

وال ُعس�ف إذا قلن�ا إنه منذ مطلع الثمانينات من القرن املنرصم، وإىل غاي�ة اآلن، لم تفتأ عملية إضفاء طابع 

مؤسساتي عىل اإلجراءات الرامية إىل إقامة العدالة والكشف عن حقيقة ما حدث يف بلدان عانت شعوبها من الظلم 

والقهر تعرف تطورا الفتا. يكفي شاهدا عىل ذلك استحضار ما جرى يف بوليفيا، واألرجنتني، والبريو، واألورغواي، 

وشييل، والسلفادور، وإفريقيا الجنوبية، واملغرب، وكوريا، وأملانيا، وبواناما، ورصبيا، وليربيا، ومايل،...الخ. وقد كان 

الغرض من تفعيل مساطر العدالة االنتقالية تدبري مخارج لألزمات ووضع حد لكافة االنتهاكات لحقوق اإلنسان.

غري أن مفهوم املصالحة، منذ انبثاق آليات أجرأته عىل الس�احة الدولية، وبمنأى عن اختزاله إىل مجرد إجراء 

تقني بسيط يروم وقف العنف وبناء رصح العدالة، سنجده ينغرس يف حقل واسع من اإلشكاليات التي تستدعي 

توظيف مفاهيم تاريخية وقانونية وسياس�ية، إىل الحد الذي نلفيه يرتدي جزئيا ثوب مفهوم الصفح العيص عن 

التوظيف بحكم تعقيده وحمولته الدينية.

ال مراء يف أن س�ؤال الصفح يف تاريخ الدول والعالقات بني الش�عوب ُيطرح عىل أس�اس سياس�ات الذاكرة 

والنس�يان، الت�ي يتعني تحديد مخاطرها وآفاتها. والحق أنها رضورية لتحدي�د ما نحن عليه، وما نتطلع جميعا 

إىل صنعه. ما الذي نحتفظ به من املايض؟ وما الذي نحكيه ألنفس�نا ولألجيال القادمة؟ ملاذا يتوجب علينا أحيانا 

تغيري املايض، ومعه نظام الذاكرة، عندما نريد تغيري النظام السيايس وبناء املستقبل؟

إذا كانت الساحة الجيوسياسية الدولية قد دخلت منذ الحرب العاملية الثانية يف عرص الصفح، فإنه من نافلة 

القول التأكيد عىل أن س�ؤال الصفح وس�ؤال النس�يان يلتقيان يف تهدئة الذاكرة والوصول إىل نوع من النس�يان 

الس�عيد، لكنهما ينفصالن عند اإلحالة عىل إش�كالية الذاكرة والوفاء للمايض الذي يفتح الصفح عىل املس�ؤولية 

الجنائية. من هنا تأتي سياس�ات الذاكرة، كما تظه�ر يف روح العفو والتقادم وجرب الرضر أو التعويض، وغريها 

من اإلجراءات التي تتجه إىل املستقبل.

وم�ع ذلك، وكما تبني العديد من الدراس�ات والتجارب، فإن اللج�وء إىل الصفح ال يمكن اعتباره حال معجزا؛ 

ألن اإلحال�ة ع�ىل هذا املفهوم لتلبية طلبات الحقيقة واالعرتاف ال يمك�ن أن تجعلنا نتغافل عن طرح مجموعة من 

تقديم

الصفح والمصالحة

حسن العمراني 
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األسئلة الهامة: كيف يستقيم العيش املشرتك حينما ترتكب جرائم ضد اإلنسانية وفظائع ال تندمل جراحها؟ هل 

يمكن للصفح أن يكون فعال جماعيا؟ هل بوسع ميكانزمات العدالة االنتقالية التي رأت النور يف السنوات األخرية، 

وفق نموذج لجنة الحقيقة واملصالحة يف إفريقيا الجنوبية، أن تحقق العدل وتنصف املظلوم؟ ما الس�بيل إىل طي 

الصفحات الدامية للتاريخ وإعادة اللحمة إىل مجتمع ممزق ومقسم؟

وقب�ل ذلك وبعده، م�اذا يعني مفهوم الصفح؟ هل يمكن حمله إىل مس�توى النظامني القانوني والس�يايس 

تح�ت أي�ة رشوط ؟ لكن من يمنحه؟ باس�م ماذا ومن؟ أال يتعني علينا التش�بث بأن صفحا جديرا بهذا اإلس�م � 

مت�ى وج�د � يج�ب أن يتوجه إىل الصفح عما ال يقب�ل الصفح، وبال قيد أو رشط؟ من له الحق يف الصفح باس�م 

الضحايا املختفني؟ هل يعني الصفح النس�يان؟ أال يس�تدعي الصفح فعالية متواصلة تعمل ضد املؤسس�ة التي 

تنزع بطبيعتها إىل تدبري النسيان؟ أال يؤدي استعماله املتكرر إىل ابتذاله وتجفيف منابعه؟

إن س�ؤال الصفح وسؤال النس�يان يلتقيان يف تهدئة الذاكرة والوصول إىل نوع من النسيان السعيد، لكنهما 

ينفص�الن عند اإلحالة عىل إش�كالية الذاك�رة والوفاء للمايض. من هنا تأتي سياس�ات الذاكرة كما تظهر يف روح 

العفو والعفو العام والتقادم وجرب الرضر أو التعويض، وغريها من اإلجراءات التي تتجه إىل املستقبل.

إن خطورة هذا املوضوع وراهنيته التي نجدها حارضة يف قلب دينامية الربيع العربي وانتقاالته السياس�ية 

املتعث�رة ه�ي التي جعلتن�ا نخصص ملف هذا العدد لس�ؤال الصفح واملصالحة وسياس�ات الذاكرة، متوس�لني 

بمقاربات تنهل من حقول الفلسفة والتاريخ والقانون واألنثروبولوجيا. إن النصوص املقدمة هنا هي قراءات من 

مداخل متعددة وزوايا مختلفة يف املجريات التي تعقب س�قوط النظم االس�تبدادية، وإسهام يف توضيح املفاهيم 

والتصورات والتجارب، واختبارها يف ضوء تجاربنا العربية التي لها خصوصيتها الثقافية والسياسية والتاريخية، 

لكنها ال تنفصل بطبيعة الحال عن التجارب اإلنس�انية يف اإلش�كاالت التي تطرحها قضايا التحول من عهد الظلم 

إىل عهد الديمقراطية والحرية واملواطنة وحقوق اإلنسان.

من جهة أخرى، يتميز هذا العدد بغنى مواده وعمقها، إذ حرصنا عىل تضمينه، جريا عىل تقليد رسخناه منذ 

عددن�ا األول، مجموعة من الحوارات مع بعض أعالم الفكر واألدب يف العالم العربي، بغرض اس�ترشاف عواملهم 

والتعري�ف بإس�هاماتهم وأطروحاتهم، كما يضم بني دفتيه مقاالت تمت�از بقوتها وتنوع قضاياها، باإلضافة إىل 

مراجعات لبعض الكتب الهامة، وسفر مفيد عرب ملفات أدبية وفنية وعلمية وفلسفية تسعف يف قراءة الذات والعالم، 

وتمزج بني اإلبداع واإلمتاع وحيوية االستشكال واالستدالل، ومسك الختام بحصاد مؤسسة »مؤمنون بال حدود« 

الذي نستعرض فيه إصداراتها ومجموع األنشطة والندوات العلمية التي أرشفت عىل تنظيمها يف عدة دول عربية.

نأمل أن تس�تجيب مواد هذا العدد لبعض حاجاتنا الفكرية الحيوية، مؤكدين عزمنا عىل مضاعفة الجهد من 

أجل تطوير املجلة، ومد الجس�ور مع أهل الفكر حتى نكون عند حس�ن ظن قرائنا الكرام، يف انتظار مساهماتكم 

ومالحظاتكم واقرتاحاتكم.

الصفح والمصالحة
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 الصفح والمصالحة وسياسات الذاكرة

د. عبد الحسين شعبان
مفكر وباحث أكاديمي عراقي

تمهيد

»وسوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة اإلنسان ونشاطه ما بقي فيه عرق ينبض وروح تشعر...« 

هيغل

تندرج مصطلحات الصفح واملصالحة وسياس�ة الذاكرة يف إطار م�ا يطلق عليه »العدالة االنتقالية«، ويعترب 

مفه�وم العدال�ة االنتقالية من املفاهيم الت�ي ما زالت غامضة أو ملتبس�ة1. وإذا كان الج�زء األول من املصطلح 

1 خّصص العديد من مراكز األبحاث والدراسات واالتحادات المهنية والحقوقية مؤخراً حلقات نقاش ومحاضرات بخصوص »العدالة االنتقالية«. انظر: مركز دراسات 
الوحدة العربية حلقة نقاشية لموضوع العدالة االنتقالية )بيروت 8 أيار/مايو 2013( انظر ورقة للباحث بعنوان: »العدالة االنتقالية مقاربات عربية للتجربة الدولية« مجلة 
المستقبل العربي، العدد 413/تموز )يوليو( 2013، كذلك: محاضرة للباحث بعنوان »العدالة االنتقالية وآليات التحّول الديمقراطي« )أبو ظبي، 28-2013/5/29( – اجتماع 
المكتب الدائم والدورة 35 التحاد الحقوقيين العرب، كذلك: اجتماع 8 خبراء دوليين وعرب في مركز بروكنجز – الدوحة، 19-20-2013 حول قضايا العدالة االنتقالية، 
وعلى الرغم من حداثة المفهوم عربياً وجّدته، وشّح مصادره وقلّة المختصين فيه، ااّل أن االهتمام به بدأ يتّسع ويزداد. وأود أن ألفت االنتباه إلى مئات المؤلفات المرموقة 
التي صدرت في الغرب وفي بعض دول أمريكا الالتينية في السنوات األخيرة، بخصوص موضوع العدالة االنتقالية، أدرج هنا لمن يريد االطالع على المزيد من المقاربات 

عدداً منها باللغة االنكليزية:

Tricia D. Olsen, Professor Leigh A Payne, Andrew G. Reiter-Transitional Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing 
Efficacy - Jun 30, 2010. 

Melissa S. Williams, Rosemary Nagy, Jon Elster- Transitional Justice, NYU Press, 2012, 367 pages.

Bronwyn Anne Leebaw- Popular Transitional Justice Books — published 2011

Cath Collins-Post-Transitional Justice: Human Rights Trials in Chile and El Salvador )Hardcover( — published 2010.

Top of Form

Pablo De Greiff )Editor( ,Transitional Justice and Development: Making Connections )Paperback( — published 2009.Top of 
Form

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

Chandra Lekha Sriram )Editor( -Peace Versus Justice?: The Dilemma of Transitional Justice in Africa )Paperback( -published 
2010.

 Alexander Laban Hinton )Editor( , Transitional Justice: Global Mechanisms and Local Realities after Genocide and Mass Violence 
)Hardcover(, published 2010
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معروفاً وله دالالته، ونعني به »العدالة«، فإن الجزء الثاني من املصطلح ونعني به »االنتقالية« يشوبه الكثري من 

اإلبه�ام، فهل توجد عدالة انتقالية؟ وما الفرق بينها وب�ني العدالة التقليدية املرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إىل 

املحاكم بأنواعها ودرجاتها وبني العدالة االنتقالية؟2.

وإذا كانت فكرة العدالة قيمة مطلقة وال يمكن طمس�ها أو التنّكر لها أو حتى تأجيلها تحت أي س�بب كان 

أو ذريعة أو حجة، فإن العدالة االنتقالية تش�رتك مع العدالة التقليدية يف إحقاق الحق وإعادته إىل أصحابه، ويف 

كشف الحقيقة ويف جرب الرضر وتعويض الضحايا، خصوصاً ملا له عالقة بالقضايا السياسية واملدنية العامة.

لك�ن العدالة االنتقالية تختلف عن العدالة التقليدية املتواترة يف كونها ُتعنى بالفرتات االنتقالية مثل: االنتقال 

م�ن حالة نزاع داخيل مس�لح أو ح�رب أهلية إىل حالة الس�لم واالنتقال الديمقراطي، أو من حال�ة انهيار النظام 

القانون�ي إىل إع�ادة بنائه ترافقاً مع إعادة بناء الدولة، أو االنتقال من حكم تس�لّطي دكتاتوري إىل حالة االنفراج 

السيايس واالنتقال الديمقراطي، أي االنتقال من حكم منغلق بآفاق مسدودة، إىل حكم يشهد حالة انفتاح وإقرار 

بالتعددية، وهناك حالة أخرى وهي فرتة االنعتاق من الكولونيالية، أو التحرر من احتالل أجنبي باستعادة كيانية 

مستقلة أو تأسيس حكم محيل، وكل هذه املراحل تواكبها يف العادة بعض اإلجراءات اإلصالحية الرضورية وسعي 

لجرب األرضار لضحايا االنتهاكات الخطرية وخصوصاً ذات األبعاد الجماعية.

قد يتبادر إىل الذهن أن اختيار طريق العدالة االنتقالية يتناقض مع طريق العدالة الجنائية سواًء عىل املستوى 

الوطن�ي أو عىل املس�توى الدويل، يف حني أن اختيار الطريق األول ال يعني اس�تبعاد الطري�ق الثاني، وخصوصاً 
بالنسبة للضحايا، ومسألة إفالت املرتكبني من العقاب.3

Top of Form

Joanna R. Quinn )Editor ( -Reconciliation)s(: Transitional Justice in Postconflict Societies, — published 2009

Philip Clark )Editor(-Top of Form

After Genocide: Transitional Justice, Post-Conflict Reconstruction, and Reconciliation in Rwanda and Beyond )Hardcover( — 
published 2009

Naomi Roht-Arriaza )Editor( - Top of Form

Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth Versus Justice )Paperback( — published 2006

Top of Form

Okwui Enwezor- Experiments With Truth: Transitional Justice And The Processes Of Truth And Reconciliation: Documenta11 
Platform2 )Paperback( — published 2003

 Peter E. Harrell- Top of Form

Rwanda's Gamble: Gacaca and a New Model of Transitional Justice )Paperback( — published 2003

2 أنظر: شعبان، عبد الحسين – الشعب يريد..  تأمالت فكرية في الربيع العربي، دار أطلس، بيروت، 2012، ص 215 وما بعدها. انظر كذلك: العدالة االنتقالية وذاكرة 
الضحايا، الحوار المتمدن، 2008/1/26

3 وكانت قد إلتأمت ورشة عمل مهّمة لعدد من الخبراء والنشطاء في الرباط لتأسيس فريق عربي للعدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية، بدعوة من مركز الكواكبي للتحوالت 
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ولكن مفهوم العدالة االنتقالية ودوافعها السياسية والقانونية والحقوقية واإلنسانية، أخذ يتبلور � وإْن كان 

بب�طء � يف العديد من التج�ارب الدولية ويف العديد من املناطق يف العالم، والس�ّيما يف أوروبا بعد الحرب العاملية 

الثانية فيما يخّص ضحايا النازية، واْن كان قد شابه يشء من التسييس، وخصوصاً بعد تقسيم أملانيا من جانب 

دول الحلفاء، كما اتخذ ُبعداً جديداً يف أمريكا الالتينية، وخاصة بعد ما حصل يف تشييل إثر االنقالب العسكري يف 

11 أيلول )سبتمرب( 1973، الذي قاده الجنرال بينوشيه.

ومن�ذ س�بعينيات الق�رن العرشين وحتى اآلن ش�هد العالم أكثر م�ن 40 تجربة للعدال�ة االنتقالية، من بني 

أهمها تجربة تشييل واألرجنتني والبريو والسلفادور ورواندا وسرياليون وجنوب افريقيا وتيمور الرشقية ورصبيا 

واليونان، ويمكن اعتبار الربتغال وإسبانيا والدول االشرتاكية السابقة بأنها شهدت نوعاً من أنواع العدالة االنتقالية 

واملصالحة الوطنية، كما يمكن اعتبار تجربة لبنان ما بعد الحرب األهلية 1975-1989 وما بعد مؤتمر الطائف 

بأنها ش�هدت شكالً من أشكال العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية، واْن لم تنطبق عليه الرشوط العامة للعدالة 

االنتقالية كاملة، وخصوصاً كش�ف الحقيقة وجرب الرضر وتعويض الضحايا واإلصالح املؤس�ي، إال أن التجربة 

اللبنانية عىل الرغم مما عليها فهي بحاجة إىل تأمل ودراسة، والسيما يف ظروف لبنان الراهنة واملعارك السياسية 

»املتكررة«، لكي ال يعيد التاريخ نفسه.

وال بّد من إدراج تجربة املغرب كإحدى أهم التجارب العربية والدولية يف إمكانية االنتقال الديمقراطي السلمي 

من داخل السلطة، خصوصاً بإرشاك املعارضة التي كان يف مقدمتها عبد الرحمن اليوسفي الذي تم تعيينه رئيساً 

لل�وزراء )الوزير األول( وفت�ح ملفات االختفاء القرسي والتعذيب، وفيما بعد تش�كيل هيئة اإلنصاف واملصالحة 

وتعويض الضحايا والعمل عىل إصالح وتأهيل عدد غري قليل من املؤسسات4.

الديمقراطية والمعهد العربي لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلنسان والديمقراطية المغربي، الرباط 24-25 شباط )فبراير(2009، وقّدم الباحث ورقة بعنوان: الفكر العربي 
وكيانية حركة المواطنة

4 في حديث جمعني في كازابالنكا )الدار البيضاء( العام 1999 مع عبد الرحمن اليوسفي الذي كان قد تولّى لتّوه رئاسة الوزراء، وكنت قد تعّرفت عليه عندما كان رئيساً 
لحزب االتحاد االشتراكي وعضواً بارزاً في اتحاد الحقوقيين العرب والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان، وذلك في لقاء نّظمه المحامي الصديق عبد العزيز البنّاني في منزله، 
يومها تحّرك فّي الحّس الصحافي، فبادرت حينها إلى إثارة النقاش بسؤال الوزير األول: أال تشعر أحياناً بالغربة أو االغتراب، يا »دولة« سي عبد الرحمن وأنت في هذا 
الموقع؟ وكان جوابه، نعم وإلى حدود غير قليلة، لكن شفيعي أن جزًءا من خطابي ما زال معارضاً، وهو ما كنت ألمسه في أحاديثه وخطبه التي تابعتها ألكثر من مّرة 
وفي أكثر من مناسبة، بما فيها عندما استقبل عدداً محدوداً من الذين يرتبطون بعالقة أو معرفة معه في منزله، الذي رفض البقاء فيه بعد انتهاء مهمته في رئاسة الوزارة 
على الرغم من طلب الملك نفسه، لكنه عاد إلى شقته التي كان يسكنها قبل توليه الوزارة، وبعدها أردف اليوسفي قائاًل: لقد كنّا نعارض الدولة من خارجها وربما بعض 
معارضتنا اآلن من داخلها، وهي تجربة اخترناها باألغلبية على الرغم من تحّفظ بعض األصوات، وعلينا اجتيازها، نأمل أن تكون مفيدة وناجحة، وهي تجربة مفتوحة للزمن 
للمناقشة والتقييم. وقال اليوسفي كنّا نعتقد أن بعض الملّفات يمكن أن نفتحها بيُسر وسهولة وإذا بها مغلقة أمامنا، وبعضها اعتقدنا بصعوبة فتحها وإذا بها مفتوحة أمامنا، 
بل أننا استطعنا المضي فيها إلى حدود كبيرة، بما فيها ملّفات التعذيب والمساءلة وجبر الضرر والتعويض، فضاًل عن إعادة النظر ببعض القوانين وتشريع قوانين جديدة. 
استذكرُت ذلك خالل إعدادي كتاباً عن الشخصية الوطنية العراقية سعد صالح الذي تولى وزارة الداخلية، ثم أخذ تدريجياً ينتقل إلى المعارضة، من موقع الدولة والمعرفة 
بشبكة عالقاتها المرّكبة والمعّقدة، السيما مواطن الخلل والضعف فيها، ال معارضة بالشعارات حسب، ولعل المعارضة ليست وظيفة دائمة، كما أن الحكم ليس هدفاً بحد 
ذاته أو وظيفة مستمرة، وعلى السلطة والمعارضة، فيما إذا توّفرت فرصة التناوب والتداول واالنتخاب، انتظار رأي الناس ببرامجهم ومشاريعهم السياسية، فذلكم هو ما 
ندعوه بـ«التجربة الديمقراطية« في الدول العصرية المتقدمة. التجربة إذاً معيار أساس في المعرفة ولفحص وتدقيق النظرية، والتأكد من صواب وصحة ومدى انطباق 

الممارسة، وسيرها بخط متوازي مع النظرية.

انظر: شعبان، عبد الحسين – سعد صالح: الضوء والظل، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2009، ص ص 202-201
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العدالة االنتقالية: المعنى والمبنى

لعّل أهم وأخطر ما يواجه الثورات العربية املنترصة أو املتعثرة اليوم، أو التي س�تليها فيما بعد، هو موضوع 

العدالة االنتقالية، وكيف سيتم التعامل مع املايض، وهو السؤال الكبري الذي واجهته التجارب التي سبقتها، وخالل 

توقفنا لدراسة تجارب بلدان أوروبا الرشقية يمكن اإلشارة إىل نموذجني أساسيني: األول الذي دعا إىل االستمرارية 

القانوني�ة، وه�و الذي مثلته تجربت�ا بولونيا وهنغاريا، خصوصاً وأن التغيري فيها كان سلس�اً وس�لمياً وتواصلياً 

وتدرجياً، أما الثاني فقد عكسته تجربتا أملانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا، فقد كان التغيري ثورياً ولذلك ارتفعت 

دعوات القطيعة مع املايض واستخدام العدل العقابي والتاريخي وسيلة ملعالجة جرائم النظام السابق، وإْن كانت 

الثورة يف تشيكوس�لوفاكيا بدت »أملانية« املالمح بالنزول إىل الش�وارع والس�احات، لكنها اكتسبت سمات بولونية 

وهنغارية عشية التغيري، السيما بقبول مبدأ التفاوض واالنتقال السلمي للسلطة، ولعل هذا األمر يعود إىل أن جزًءا 

من معسكر النظام كان متفهماً ومرناً، وبدأ بعضه ينحاز إىل صالح الثورة املخملية.

أياً كانت األسباب فقد واجهت هذه البلدان وبلدان أخرى موضوع العدالة االنتقالية وكيفية التعامل مع املايض 

بالتشّدد أو باملرونة، لكن مع الحفاظ عىل قيم العدالة والتضامن االجتماعي وتعويض الضحايا والعمل عىل إصالح 

النظام القانوني، وأوالً وقبل كل يشء كشف الحقيقة الكاملة والتمّكن من معرفة حجم األرضار التي لحقت باملجتمع 

واألفراد جراء سياسة التسلط وسوء استخدام السلطة والنفوذ.

ولك�ن ماذا نعن�ي بالعدالة االنتقالية؟ هل هي عدالة خاصة؟ أم عدالة للمرحل�ة االنتقالية تختلف عن القواعد 

العامة للعدالة؟ أم أنها يشء آخر؟ 

يمكن القول إن انهيار األنظمة القانونية يف بعض البلدان أو عدم صالحيتها أو أهليتها ألسباب تتعلق بالحروب 

والنزاعات والثورات والرصاعات املس�لحة أو باالحتالل يدفع إىل إيجاد ش�كل انتق�ايل جديد للعدالة وصوالً للدولة 

القانونية، عرب قواس�م مشرتكة فيما يتعلق بكش�ف الحقيقة وتعويض الضحايا وجرب الرضر والتأسيس ملستقبل 

مختلف عن املايض، السيما بإصالح أو بوضع أسس جديدة للنظام القانوني.

ومن�ذ منتصف الق�رن العرشين كانت الحروب والتمرّدات املس�لحة والنزاعات العرقية والدينية واملمارس�ات 

القمعية تس�بب معاناة إنس�انية هائلة ت�ؤدي يف الغالب إىل وف�اة املاليني من الناس ومعظمهم م�ن املدنيني. وقد 

اشتملت تلك األحداث املروّعة عىل إبادة جماعية وأعمال تعذيب شنيعة واختفاء أشخاص قرسياً واغتصاب ومذابح 

ونزوح جماعي، وقد كان اإلفالت من العقاب يمارس عىل نحو مؤسي يحمي مرتكبي هذه الجرائم.

وكان ال�رأي الع�ام الدويل يزداد مطالب�ة عقب حدوث مثل تل�ك االنتهاكات إليجاد نظام يس�تجيب ملتطلبات 

العدال�ة وص�والً للحقيقة بما يؤمن املصالحة أيضاً، الس�ّيما بعد املس�اءلة. وأحياناً كان يطل�ق عىل هذا النوع من 

الصفح والمصالحة
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العدالة مصطلح »عدالة ما بعد النزاعات«، وعىل أساسه تم وضع مبادئ شيكاغو التي أعّدت لتحقيق عدالة ما بعد 

النزاعات، وتلك ال تعني سوى اسرتاتيجيات مكافحة اإلفالت من العقاب أو »العدالة االنتقالية«، وهي عملية متعّددة 

األوجه تتجاوز النهج القانوني الرسمي ملفهوم العدالة املعروف5.

وق�د ع�رف العالم يف النصف الثاني من القرن املايض تش�كيل لجان خاصة تخت�ص بالعدالة االنتقالية أطلق 

عليها لجان الحقيقة أو لجان الحقيقة واملصالحة أو اإلنصاف واملصالحة أو غري ذلك من املس�ميات، وكانت الدول 

املبادرة لذلك هي أمريكا الالتينية، وفيما بعد يف أفريقيا، وهكذا يدخل يف تاريخ الفكر السيايس والقانوني والثقافية 

الديمقراطية موضوع العدالة االنتقالية واللجان الخاصة، والبلد العربي الوحيد الذي أسس هيئة للعدالة االنتقالية 

هو املغرب بعد اإلصالحات التي شهدتها أواسط سنوات التسعينيات من القرن املايض.

يف تقري�ر لألمني العام الس�ابق لألمم املتحدة يع�ّرف »العدالة االنتقالية« بأنها تش�مل »كامل نطاق العمليات 

واآلليات املرتبطة باملحاوالت التي يبذلها املجتمع لتّفهم وتجاوز تركة املايض الواسعة النطاق بغية كفالته للمساءلة 

وإحقاق العدل وتحقيق املصالحة«، وربط كويف أنان ذلك باس�رتاتيجيات ش�املة بحيث تتضمن االهتمام عىل نحو 

متكامل باملحاكمات الفردية ووسائل جرب الرضر وتقيص الحقيقة واإلصالح املؤسي، أو أي شكل يدمج عىل نحو 

مدروس هذه العنارص عىل نحو مالئم6.

ولعل الجهة املس�ؤولة عن موضوع العدالة االنتقالية هي مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنس�ان، وقد أشارت 

السيدة نافانيتيم بيالي مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن مساعي العدالة االنتقالية يجب أن تقوم 

عىل حقوق اإلنس�ان، وأن ترّكز بش�كل متسق عىل حقوق واحتياجات الضحايا وأرسهم، وعىل رضورة إجراء حوار 

وطني، فاألشخاص الذين ترضروا من جّراء أفعال القمع أو النزاع يف املايض يحتاجون إىل التعبري عن آرائهم بحرية 

يتسنى لربنامج العدالة االنتقالية أن يراعي تجاربهم ويحدد احتياجاتهم واستحقاقاتهم7.

أما مبادئ ش�يكاغو ما بعد النزاعات فقد حددها املرشوع الذي أرشف عليه وأداره محمود رشيف البس�يوني 

5 تقّر مبادئ شيكاغو بوجود اختالفات جوهرية بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي، وذلك باهتمامها بالضحية في حين 
أن القوانين تركز على النزاع كوسيلة لتحسين وضع وتطبيق السياسات التي تتناول المعاناة اإلنسانية. وقد ارتبط القبول الدولي ألفكار استراتيجيات العدالة ما بعد النزاعات 
)العدالة االنتقالية( بتزايد عمليات األمم المتحدة بما فيها عمليات حفظ السالم وبحماية حقوق اإلنسان، السيما بدور مجلس األمن وتشكيل لجان التحقيق في جرائم الحرب في 
يوغسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية برواندا وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 1998 في روما إضافة إلى مبادرات أخرى ذات صلة باألمم المتحدة، مثل إنشاء محكمة 

دولية مختلطة في سيراليون وكوسوفو وتيمور الشرقية وكمبوديا.

أنظر: كتاب )مؤلف جماعي( وثائق مؤتمر العدالة ما بعد النزاعات المسلحة والمحكمة الجنائية الدولية 15-17 كانون الثاني )يناير( 2009، القاهرة جامعة الدول العربية، 
2009، مقدمة الدكتور محمود شريف بسيوني ودانيال روتنبرغ، ص 9-23 وص 78 وما بعدها.

6 انظر: تقرير األمين العام إلى مجلس األمن الدولي بشأن »سيادة القانون والعدالة االنتقالية، في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع » 2004S/16/6 )الفقرتان 
8 و26(. قارن: لويز، أربور- العدالة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات التي بمرحلة انتقالية، )محاضرة( المركز الدولي للعدالة االنتقالية، نيويورك 25 تشرين األول 

)اكتوبر( 2006.

7 انظر: أدوات سيادة القانون في الدول الخارجة من نزاعات، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، نيويورك وجنيف، 2009

الصفح والمصالحة وسياسات الذاكرة
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وحرره دانيل روتنربغ بالتعاون مع إيتيل هيجونيه ومايكل حنا، فتتلخص بسبعة مبادئ: هي محاكمة املرتكبني، 

واحرتام الحق يف الحقيقة، واالعرتاف بالوضع الخاص للضحايا، واعتماد سياس�ة التنحية )العزل(، ودعم الربامج 

الرسمية واملبادرات الشعبية لتخليد ذكرى الضحايا، ودعم اإلجراءات والوسائل التقليدية واألهلية والدينية يف التعاطي 

مع االنتهاكات الس�ابقة، واملشاركة باإلصالح املؤسي لدعم س�يادة القانون والحقوق األساسية والحكم الرشيد8.

أما أهم العنارص األساسية لعدالة ما بعد النزاعات فرتتكز عىل الحقوق اإلنسانية املرشوعة واالعتماد عىل القانون 

الدويل اإلنس�اني ملنع اإلفالت من العقاب، وذلك باعتماد املساءلة واملحاسبة عىل االرتكابات السابقة، وباالستناد إىل 

مبادئ الس�الم والديمقراطية، وأخذ حقوق الضحايا بعني االعتبار لجرب الرضر واإلنصاف، وتصميم اسرتاتيجيات 

تس�تند إىل التطور االجتماعي والثقايف والتاريخي الس�يايس املحيل، وتأكيد أن هذا البناء هو جزء من عملية معقدة 

ومتعددة األوجه، تحتاج إىل رؤية واحرتام طويل األمد.

وتش�مل االس�رتاتيجيات البينية: املحاكمات ولجان تقيّص الحقائق والفحص الدقي�ق والعقوبات واإلجراءات 

اإلداري�ة وتخلي�د الضحايا وإعادة تثقيف املجتمع بخطر انتهاكات حقوق اإلنس�ان، وبن�اء الذاكرة الجماعية من 

خالل أرشيف وطني، وذلك كلّه ال بّد أن يصب يف اإلصالح املؤسي القانوني والقضائي واألمني واإلداري والسيايس 

وعىل جميع املس�تويات. ويمكن االستفادة من التجارب الدولية عىل هذا الصعيد، السيما من خالل التعاون الدويل، 

سواء من جانب الدول أو املنظمات الدولية، وال بّد لالسرتاتيجيات أن تكون شاملة، وأن تبذل عناية خاصة للفئات 

الضعيف�ة مثل األطفال والنس�اء واملجموعات الثقافية الديني�ة والعرقية وغريها، كما ال بّد لهذه االس�رتاتيجية أن 

تحظى بتوافق وطني، وال بّد لها أيضاً من االلتزام التام بإقرار األمن الداخيل وتحقيق بيئة آمنة وخالية نس�بياً من 

كل ما من شأنه أن يؤدي إىل عدم االستقرار والتوتر والتهديدات والعنف.

وغالباً ما توضع فرتة زمنية لتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية لعدالة ما بعد النزاعات، وصوالً للمصالحة الوطنية، 

من خالل املس�اءلة والش�فافية عىل املستوى الفردي واملؤسي، وعرب االتصاالت املبارشة والتشاور وإجراءات النقد 

والنقد الذاتي واالعتذار وغريها.

أما جهة تنفيذ هذه املبادئ واألسس فهي املحاكم املحلية حيث االختصاص القضائي واملحاكم الجنائية املختلطة 

)الدولية واملحلية( اس�تناداً إىل القوانني املحلية والقوانني الدولية، خصوصاً إذا عجز القضاء والقانون الداخيل عن 

تأمني العدالة، فيمكن االس�تفادة والتعاون يف اإلطار الدويل لتشكيل محاكم مختلطة. أما إذا كان القانون والقضاء 

الداخ�يل منه�اراً أو غري راغب أو غري قادرع�ىل مقاضاة املتهمني بارتكاب جرائم تابعة لحقوق اإلنس�ان والقانون 

الدويل االنساني، فحينئذ يتم اللجوء إىل املحاكم الدولية.

8 انظر: كتاب وثائق مؤتمر العدالة ما بعد النزاعات المسلحة والمحكمة الجنائية الدولية، )مؤلف جماعي( المصدر السابق، ص ص 27-26

انظر كذلك: نص مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات، المصدر السابق.

الصفح والمصالحة
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وتتطل�ب العدالة االنتقالية إج�راء املحاكمات لتأمني معايري عالية من االس�تقاللية والكفاءة، وذلك للتأكد أوالً 

وع�رب التحقيق من صحة االدعاءات لوضع اس�رتاتيجية مناس�بة باحرتام اإلجراءات القانوني�ة، وحظر املحاكمات 

املتعددة للجريمة ذاتها، فال يجوز محاكمة متهم أكثر من مرّة عىل جريمة واحدة، كما يتطلب األمر حماية الشهود 

وحماي�ة املوظف�ني واإلجراءات وتوعية الجمه�ور. فالزعم بإطاع�ة األوامر غري مقبول، كما أن الجرائم ال تس�قط 

بالتق�ادم بخصوص املرتكب�ني إزاء جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب الخطرية والجرائم ضد اإلنس�انية، وال 

يتمت�ع رئيس الدول�ة بأية حصانة، ويحظر اللجوء الس�يايس لحماية الجناة، مع تأكيد حق�وق املدعى عليهم، وال 
عقوبة بأثر رجعي، ويف حالة التعرض للسجن ال بّد من حماية حقوق السجناء.9

لقد تش�ّكلت العديد من لجان الحقيقة واملصالحة، ويمكن اإلش�ارة إليها حسب تواريخ تشكيلها، وما أسست 

ل�ه يف هذا املجال، ففي بوليفيا تأسس�ت ع�ام 1982 الهيئة الوطني�ة للتحريات حول االختف�اءات، أما األرجنتني 

فقد أسس�ت الهيئة الوطنية حول اختفاء األش�خاص ع�ام 1983، ولعبت دوراً مهماً يف مي�دان العدالة االنتقالية، 

وتأسست يف الفيليبني عام 1986 الهيئة الرئاسية حول حقوق األشخاص، وتبعتها تشييل 1990-1991 يف تشكيل 

هيئت�ني:األوىل عن الحقيقة واملصالح�ة، والثانية عن جرب الرضر واملصالحة، وكانت الس�لفادور يف عام 1991 قد 

أسست لجنة تقيص الحقائق، وغواتيماال عام 1994 بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، وبريو عام 2001، والباراغوي 

عام 2003 )هيئة الحقيقة والعدالة(.

ويف أفريقي�ا كانت هناك تجربة رواندا 1990، وجنوب أفريقيا 1995 )مفوضية الحقيقة واملصالحة(، وكذلك 

س�رياليون عام 2000. أما أحداث تيمور الرشقية فقد دفعتها إىل تأس�يس هيئة التالقي والحقيقة واملصالحة عام 

2002، ويف غانا تم تشكيل مفوضية املصالحة الوطنية عام 2002، ويف رصبيا أنشئت يف عام 2004 هيئة الحقيقة 

واملصالحة، وكانت املغرب يف عام 2004 قد توصلت إىل تشكيل هيئة اإلنصاف واملصالحة ترأسها الصديق إدريس 

بن زكري الذي كان سجيناً ملدة 17 عاماً، ثم أطلق رساحه، وكان عمله ينصب عىل كشف الحقيقة واإلنصاف بروح 
من التسامح.10

جدير بالذكر أن التجربة املغربية للعدالة االنتقالية واجهتها ثالثة تحّديات كربى، أولها أنها تستمر وتتواصل 

بمبادرة من النظام ذاته، وبوجود األجهزة ذاتها التي قامت باالرتكابات. وثانيهما أن س�قفها ال يصل إىل املؤسس�ة 

امللكية التي قامت هي باملبادرة، وبالتايل فقد ظلّت خارج دائرة املس�اءلة، أي أنها اس�تبعدت منها سلفاً، الصعوبة 

الثالثة هي طول الفرتة الزمنية التي شملتها.

9 المصدر السابق، ص ص 33 – 38 

10 انظر: بنيوب، أحمد شوقي- العدالة االنتقالية – تجارب مقارنة، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة في القاهرة 28-29 تموز )يوليو( 2011، انظر كذلك: بنيوب، أحمد شوقي، 
– دليل العدالة االنتقالية، تقديم الطيب البكوش، سلسلة أدلة تدريبية، المعهد العربي لحقوق اإلنسان، تونس، أيلول )سبتمبر( 2007
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لقد كانت أوىل رشارات التضامن األممي مع الضحايا يف تش�ييل عام 1975 عندما أقرّت الجمعية العامة لألمم 

املتحدة وجود ممارس�ات من التعذيب وس�وء املعاملة واالحتجاز التعسفي، وهو األمر الذي شغل قطاعات قانونية 

وحقوقية، والس�يما من املجتم�ع املدني للتفكري بتطوير املفهوم الذي اتخذ مصطل�ح العدالة االنتقالية التي تعني 

كما يدّل عليها اسمها أنها غري دائمة بل هي مؤقتة، وتنشأ يف غمار عملية تحّول وانتقال، إما من الحرب إىل السلم، 

أو من حكم تسلطي إىل حكم ديمقراطي، أو عقب نزاعات مسلحة دولية أو إقليمية أو محلية، وتنصب اهتماماتها 

عىل التعامل مع املايض، السيما االرتكابات وكفالة احرتام حقوق اإلنسان، وهو ما يشري إليه الخبريان مارك فريمان 

وبريسيالب هاينر من املركز الدويل للعدالة االنتقالية، حيث تساعد عىل إثبات الحقيقة ومحاسبة مرتكبي انتهاكات 

حق�وق اإلنس�ان وتوفري منرب للضحاي�ا أو ذويهم، والتحفيز ع�ىل النقاش العام والتوصي�ة بالتعويض واإلصالح 

القانوني واملؤسي، وتعزيز املصالحة االجتماعية واملساعدة يف تعزيز التحول الديمقراطي11.

ولعّل هذا ما ذهب إليه كويف أنان األمني العام لألمم املتحدة عند معالجته سياقات »مجتمعات الرصاع ومجتمعات 

ما بعد الرصاع« بتأكيد ترابط العدالة والس�الم والديمقراطية، ملعالجة تركة املايض وكفالة املساءلة وإقامة العدالة 

وتحقي�ق املصالحة، وهي تش�مل إجراءات قضائية وغري قضائي�ة 12 ومن حيث مرجعية نظ�ام العدالة االنتقالية 

واللج�ان املنبثق�ة لتحقيق املصالح�ة والعدالة فإنها تقوم عىل مرجعيات دولية أساس�ها القان�ون الدويل لحقوق 

اإلنس�ان وقواعد القانون الدويل اإلنس�اني، الس�يما اتفاقيات جنيف األربع املوقعة يف 12 آب )أغس�طس( 1949 

وملحقاه�ا لعام 1977 وأحكام وقرارات املحاك�م اإلقليمية ونتائج وخالصات لجان الحقيقة واملصالحة والقوانني 

الوطنية غري املتعارضة مع الرشعة الدولية لحقوق اإلنس�ان وغريها، ولذلك فإن الس�ري يف طريقها س�ينعكس عىل 

الضحاي�ا إيجاباً من حيث رد االعتبار والكرامة اإلنس�انية وكش�ف الحقيقة وجرب ال�رضر، وكذلك واقع النهوض 

بحقوق اإلنس�ان وتثقيف املجتمع بحجم وخطورة االنتهاكات املسترتة أو املسكوت عنها ونرش الوعي الديمقراطي 

وتعزيز وتقوية املجتمع املدني، ووضع أسس دولة القانون والتوجه الديمقراطي13.

11 انظر: فريحان، مارك وهاينر، بريسبالب- المركز الدولي للعدالة االنتقالية، نقاًل عن أحمد شوقي بنيوب، المصدر السابق. قارن كذلك: كتاب العدالة ما بعد النزاعات 
المسلحة، )مؤلف جماعي(، د. محمود شريف البسيوني )المعهد الدولي للدراسات الجنائية العليا( ص ص 69 - 252 مداخلته الموسومة: محاربة اإلفالت من العقاب وتعزيز 
العدالة الدولية. قارن كذلك: شعبان، عبد الحسين- المحكمة الجنائية الدولية، محاضرة في بيروت، الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان، العام 2006. قارن: العيسى، طالل ياسين 

والحسيناوي، علي جيار- المحكمة الجنائية الدولية، دار اليازوري، عمان، 2009، ص 53 وما بعدها.

12 قارن تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول » سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، األمم المتحدة، 23 آب )أغسطس( 
2004

13 قارن: بنيوب، أحمد شوقي- دليل حول العدالة االنتقالية، مصدر سابق، ولالستزادة حول التجربة المغربية يمكن االطالع على الجزء الثاني من ورقة العمل المقدمة إلى 
مؤتمر القاهرة » مستخلصات من تجربة هيئة اإلنصاف والمصالحة الوطنية » مصدر سابق. قارن كذلك: مؤلف جماعي – أسئلة العدالة االنتقالية بالمغرب في ضوء تجربة 
هيئة االإصاف والمصالحة)أشغال ندوة(، إصدار مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، الرباط، 2008 وكذلك ورقته المنشورة في مجلة المستقبل العربي، مصدر 
سابق )ندوة مركز دراسات الوحدة العربية، 8 أيار )مايو( 2013(. كما يمكن االستفادة من بحث الدكتور هشام الشرقاوي الموسوم » اإلكراهات التي تحول دون تحقيق آليات 

العدالة االنتقالية- تجربة المغرب ودول أخرى، المنشور في كتاب: العدالة ما بعد النزاعات المسلحة، مؤلف جماعي، مصدر سابق، ص ص -365 379
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المساءلة والحقيقة14

يعت�رب موضوع اإلفالت من العقاب »املس�اءلة الجنائية« ملرتكبي جرائ�م االختفاء القرسي أو التعذيب أو بقية 

انتهاكات حقوق اإلنس�ان الجس�يمة، إحدى القضايا العقدية يف موضوع تجارب االنتقال الديمقراطي، خصوصاً 

تلك التي حدثت بانتهاء نزاعات سياس�ية مس�لحة والعودة إىل الحكم املدني أو نزاعات سياس�ية صاحبها نش�وء 

حاالت عنف مس�لح أو تطورات من داخل الس�لطة السياس�ية بإنهاء حكم تسلطي أو س�لطوي والتوجه إىل حكم 

مدني صوب الديمقراطية، ذلك أن هذا الخيار بما فيه من نبل إالّ أنه ظّل ملتبس�اً وخاصة إزاء املآيس التي تعرض 

لها الضحايا سواًء خالل النزاعات املسلحة والحروب األهلية أو الحكم العسكري أو األنظمة السلطوية15.

وإذا أردنا العودة إىل القواعد املعيارية بالنسبة للقانون الدويل اإلنساني أو القانون الدويل لحقوق اإلنسان فإن 

مس�اءلة املرتكبني وتقديم الجن�اة إىل القضاء هو الذي يمكن اللجوء إليه، فهذه ه�ي القاعدة العامة، لكن الوقائع 

وضعت بعض الدالالت بشأن اإلفالت من املساءلة خصوصاً بتداخل السيايس بالقانوني أحياناً.

وإذا كان الفريق العامل الخاص باالختفاء القرسي قد وضع مسطرة فيها 10 رشوط لحاالت االختفاء القرسي 

)ع�ام -1993 الدورة ال�50 للجنة حقوق اإلنس�ان( بهدف عدم اإلفالت من العق�اب، فإن عوائق وضغوط بالغة 

اعرتض�ت تطبي�ق مبادئ العدالة االنتقالية، وهي رشوط سياس�ية وقانونية، فعىل س�بيل املث�ال يف األرجنتني ظل 

موضوع اإلفالت من العقاب هاجس�اً قائماً عىل الرغم من انتقال الس�لطة إىل املدنيني وتشكيل الهيئة الوطنية حول 
اختفاء األشخاص 16.1983

بّررت الحكومة األرجنتينية يف رّدها عىل تقرير الفريق الخاص املعني باالختفاء القرسي عام 1993 )مداخلتها 

أمام لجنة حقوق االنسان1993-( بما ييل: »واتساقاً مع نظرية أن املذنب ينبغي محاكمته، كانت الرضورة تقتيض 

أن يوضع عدد كبري جداً يف أقفاص االتهام من الفاعلني املبارشين وغري املبارشين، ومن يلزم من أعوانهم ورشكائهم 

واملتواطئني معهم ومس�اعديهم، ويف داخل هذه الفئات كان س�يتعنّي تطبيق القانون عىل غالبية الضباط وضبّاط 

الص�ف يف القوات املس�لحة وق�وات األمن، بل واملجنّدين املش�اركني يف أعم�ال غري قانونية، وفض�اًل عن ذلك فإن 

التحقيقات كانت ستكشف عن املدى الكامل ملسؤولية آالف املوظفني املدنيني يف الحكومة املركزية والسجون وإدارة 

البلديات واملستش�فيات وجميع املؤسس�ات الضالعة يف أعمال القمع، فضالً عن آالف الرشكاء املدنيني، ولو أمكنت 

تلبية هذا الطلب ألّدى ذلك إىل تفجري حالة من الفوىض«.

14 انظر: شعبان، عبد الحسين- المساءلة والحقيقة في تجارب العدالة االنتقالية، صحيفة المستقبل، 2007/12/18

انظر كذلك: شعبان، عبد الحسين- الشعب يريد..! تأمالت فكرية في الربيع العربي، مصدر سابق.

15 انظر: كتاب: العدالة ما بعد النزاعات المسلحة، مؤلف جماعي، مصدر سابق، ص ص 69-252 )مداخلة محمود شريف البسيوني( انظر كذلك ورشة عمل للفريق العربي 
للعدالة االنتقالية، الرباط 22-23 تشرين الثاني )نوفمبر( 2009

16 انظر: شعبان، عبد الحسين – االختفاء القسري في القانون الدولي: الكيخيا نموذجاً، شؤون ليبية، واشنطن- لندن )نص عربي- وانكليزي( 1998.

الصفح والمصالحة وسياسات الذاكرة
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لعل تجربة األرجنتني من حيث ش�مولها واتس�اعها وخاصة يف موضوع املرتكبني تق�رتب من تجارب البلدان 

االش�رتاكية الس�ابقة، وكذلك من التجربة العراقية يف املايض والحارض، وإذا كانت مس�ؤولية املايض األساسية تقع 

عىل عاتق النظام الس�ابق وأجهزته األمنية والحزبية سواًء عمليات االختفاء القرسي والتعذيب أو التهجري أو القمع 

الجماعي، السيما بحق الكرد بشكل عام والكرد الفيلية بشكل خاص، وكذلك خالل الحمالت املعروفة باسم األنفال 

فضالً عن قصف حلبجة بالس�الح الكيمياوي 16--17 آذار )مارس( عام 1988 خالل الحرب العراقية- اإليرانية 

وما بعدها أو خالل االنتفاضات الشعبية، وال سيّما يف جنوب ووسط العراق ويف كردستان ويف فرتة الحصار الدويل، 

فإن االنتهاكات الجسيمة والصارخة لكامل منظومة حقوق اإلنسان تقع عىل عاتق قوات االحتالل أيضاً والحكومة 

العراقية ما بعد االحتالل، وقد كش�فت أحداث س�جن أبو غريب والس�جون األمريكية، إضافة إىل س�جون وزارة 

الداخلي�ة حج�م االنتهاكات التي تتحملها بموج�ب قواعد القانون الدويل اإلنس�اني واتفاقيات جنيف لعام 1949 

وملحقيه�ا لعام 1977، وال يعفي ذلك الجماعات املس�لحة واإلرهابية من مس�ؤوليتها ه�ي االخرى ملا يحصل من 

أعمال عنف وإرهاب دون احرتام القوانني واألعراف الدولية.

لذلك لو أريد فعال تقديم جميع املرتكبني وذيولهم إىل القضاء يف السابق والحارض الندلعت فوىض عارمة ربما 
أكرب بكثري مما نشهده اليوم من إرهاصات حرب أهلية وتطهري مذهبي وعرقي وتهجري سكاني.17

وله�ذا فإن فريق العدال�ة االنتقالية عرب املصالحة الوطنية هو الس�بيل املمكن إليصال الع�راق وخصوصاً ما 

بعد إاس�حاب القوات املحتلة إىل طريق االنتقال الديمقراطي بتحديد املس�ؤوليات وكش�ف الحقيقة وجرب الرضر 

وتعويض الضحايا وإجراء إصالح مؤسي رضوري يف األجهزة الحكومية، إضافة إىل دور املجتمع املدني التنويري 

يف نرش وتعميق الثقافة الديمقراطية والحقوقية، وملنع عودة املايض.

أم�ا التجربة الثانية فهي تجربة جنوب أفريقيا التي اس�تبعدت خيار املالحقة خصوصاً للفاعلني السياس�يني 

الذين كانوا يتفاوضون حول الوضع الحس�اس لالنتقال الديمقراطي اس�تناداً إىل س�لطة القانون واحرتام حقوق 

االنسان.

لكن موضوع املس�اءلة يثري أس�ئلة متناقضة وحادة: فهل يمكن مالحقة املرتكبني اس�تناداً إىل قضاء محاكم 

نورنم�ربغ لدولة مهزومة ارتباطاً مع أوضاع قد ت�ؤدي إىل االنفجار وبالتايل تزيد الطني بلّة؟ ولعل تجربة البلدان 

االش�رتاكية الس�ابقة تقدم أكثر من نموذج بخصوص التواصل واالس�تمرارية القانوني�ة أو القطيعة والفصل مع 

املايض، وهو ما ستفرد له فقرة خاصة.

17 انظر: شعبان، عبد الحسين، اجتثاث البعث... وشيء عن المصالحة والمساءلة والعزل السياسي. نشرت في صحيفة الزمان على حلقتين بتاريخ 5 و2007/8/6. قارن: 
مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات المسلحة، المنشور في كتاب: العدالة ما بعد النزاعات المسلحة، مؤلف جماعي، مصدر سابق، ص 3-67 وبحث:عتلم، حازم محمد- 

حماية ضحايا المنازعات المسلّحة، مصدر سابق، ص ص -439 516

الصفح والمصالحة
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أم�ا تش�ييل وبعد مرور 10 س�نوات عىل عودة الحكم املدن�ي، فقد حدث تطور مفاجئ بإيداع بينوش�يه رهن 

اإلقام�ة الجربية تمهيداً ملحاكمته بعد احتجازه يف بريطانيا ومطالبة القضاء يف إس�بانيا بمحاكمته. وكان الجيش 

بقيادة بيوشيه قد أصدر قانوناً للعفو الذاتي، خالفاً لتجربة جنوب أفريقيا التي لم تقر مبدأ العفو، وكذلك تجربة 

األرجنتني حني كان العفو آخر املسلس�ل. لكن كشف الحقيقة وتحديد املسؤوليات كان املرتكز للمصالحة الوطنية 

وطي صفحة املايض الحقاً.

لقد ش�ّكل موضوع الكش�ف عن الحقيقة إحدى أه�م التحديات الكربى يف تجارب االنتق�ال الديمقراطي بعد 

املس�اءلة الجنائية، ولعل الكش�ف عن الحقيقة يش�كل إحدى اختيارات صدقية رجال السياسة والقانون، ويمكن 

إدراج ثالثة أصناف ومربرات للكشف عن الحقيقة.

األول: رغبة الضحايا وعائالتهم حني كانت األس�ئلة تتواتر: ملاذا تم كل ذلك؟ كيف حصل؟ من هو املس�ؤول؟ 

مل�اذا وقع�ت كل تلك االنتهاكات والتج�اوزات؟ أين الحقيقة؟ أين أماكن الدفن؟ إىل غري ذلك من األس�ئلة املرشوعة 

واإلنسانية.

الثاني: الرغبة يف عدم طمس املايض، فاملايض أساس الحارض واملستقبل وال بّد من توحيد وتوثيق الذاكرة، وال 

بّد أيضاً من معرفة تفاصيل ما حدث، لكي ال ننىس.

الثال�ث: الرغب�ة يف معرفة الحقيقة كاملة بكل عنارصها، والس�ؤال: هل يمكن معرف�ة كل يشء؟ هل بإمكاننا 

إدراك م�ا حصل بتقادم الس�نني؟ وربم�ا يرغب بعض صناع القرار مث�ل ذلك، مثلما يذهب البع�ض ممن أرادوا 

النسيان، لكن تجارب العديد من البلدان حتى اآلن لم تتوصل إال إىل نتائج محدودة.

لك�ن الحقيق�ة بذاتها ولذاتها تجلب قدراً من التطّهر الروحي اإلنس�اني للفرد واملجتمع، وتش�ّكل عنرص ردع 

مس�تقبيل ضد االنتهاكات سواًء اإلدالء بش�هادات أو روايات حتى وإن اختلطت معها أحداث اجتماعية أو سياسية 

أو قانونية، لكنها كإقرار حقوقي مهم لتش�كيل مدلول قانوني يشحذ الذاكرة ويعيد االعتبار إىل الضحايا، ويسهم 

يف تعزيز العدالة االنتقالية، وبالتايل يوفر أساساً للمصالحة الوطنية ولالنتقال الديمقراطي.

تكلفة العدالة االنتقالية !!18

حني ُس�ئل األمني العام الس�ابق لألمم املتحدة كويف عنان عن العدالة االنتقالية أجاب: إنها أجدر وأقل كلفة من 

العدالة الجنائية التي لم تؤد إىل النتائج املرجوّة، ولعلّه قصد بذلك تجارب العدالة االنتقالية يف نحو 40 بلداً، وعىل 

18 انظر: شعبان، عبد الحسين – تكلفة العدالة االنتقالية، صحيفة الخليج اإلماراتية، 2013/8/28
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16

م�دى يزيد عن أربعة عقود من الزمان، فقد س�لكت هذه البلدان طري�ق العدالة االنتقالية. وإذا كان كويف عنان قد 

فاض�ل ب�ني العدالة االنتقالية والعدالة الجنائية، فإن هذه املفاضلة تش�مل املرحلة االنتقالية، كما أنها ال تس�تبعد 

طريق العدالة الجنائية بالنس�بة للضحايا، ولكن دوافع العدالة االنتقالية ال تكون قانونية فحسب، بل يدخل معها 

ويندرج فيها مراعاة االعتبارات السياسية واالجتماعية والسالم األهيل مع األخذ بعني االعتبار، الظروف التي تتعلّق 

بدرجة تطور كل بلد، إضافة إىل الجوانب اإلنسانية.

وعىل الرغم من ش�يوع مفهوم العدالة االنتقالية يف العقود األربعة املاضية، ال سيّما يف املغرب بعد قيام حكومة 

التناوب عام 1997 برئاس�ة عبد الرحمن اليوس�في، حيث وجد له صدًى يف بع�ض األدبيات واملدّونات الحقوقية، 

وانعقدت لدراسة املفهوم وتفريعاته وعدد من تجارب العدالة االنتقالية، بعض املؤتمرات وورش العمل،عىل الرغم 

من كل ذلك إال أنه ال يزال محدوداً، بل ويثري شكوكاً، خصوصاً لجهة عالقته بمبادئ العدالة التقليدية املتعلقة بإحقاق 

الحق وإعادته، إضافة إىل بعض االستخدامات السلبية التي رافقته، لدرجة أن هناك من يتصّور أن املفهوم ينصبُّ 

عىل االنتقام وليس االنتقال، خصوصاً عندما ارتبط بممارسات من قبيل االجتثاث والعزل كما هو يف العراق وليبيا 
ومرص وتونس واليمن وغريها، بحيث فتح نقاش�ات وجداالت حادة بدأت ولم تنته، فضالً عن تأثرياتها الس�لبية.19

وإذا كان�ت ثمة تجارب دولي�ة قد تراوحت بني فقه القطيعة وفقه التواصل يف الس�ابق والحارض فيما يخّص 

العدال�ة االنتقالي�ة، فإن موجة الربيع العربي طرحت هذه املس�ألة عىل بس�اط البحث عىل نح�و جدّي، وتراوحت 

أطروح�ات »الرشعي�ات الجديدة« بعد انهيار وس�قوط »الرشعيات القديمة« بني التش�ّدد والع�زل، وبني الصالبة 

املبدئية مع يشء من املرونة، لكن االتجاه األكثر نفوذاً هو اتجاه اإلقصاء واإللغاء، بما فيه التشّدد يف تطبيق بعض 

معاي�ري العدال�ة الجنائية، وقد القى مثل هذا التوّجه هوًى لدى ش�باب الثورات وبع�ض قياداتها الالحقة، وانتقل 

الجدل إىل الترشيعات والقوانني والربملان، بما فيه إىل الصياغات الدستورية.

وعىل الرغم من عدم اكتمال الرشعيات الجديدة بحيث تس�تقر عىل أس�اس قانوني ويف إطار حكم القانون، مع 

مراع�اة الفرتة االنتقالية التي تحتاج إىل نوع من العدالة تجمع بني القانون والحق وعوامل أخرى مكّملة اجتماعية 

وسياس�ية وص�والً للمصالحة، وهي الهدف الذي ال بّد أن تضعه مرحلة ما يس�مى بالعدال�ة االنتقالية، خصوصاً 

وأن الرغبة يف العزل الس�يايس ال تزال ش�ديدة، بل وتطّل برأسها بني الحني واآلخر، بحكم احتدام الرصاع السيايس 

ودخول فئات واسعة إىل عالم السياسة كانت محرومة منها لوقت قريب.

لق�د اخت�ارت العديد من البلدان طريق العدالة االنتقالية، مع وج�ود خصوصيات لكل تجربة، بحيث ال يمكن 

استنساخها أو تقليدها، ولكن بدراستها يمكن االستفادة منها، ال سيّما بعد تجربة أملانيا عند انتهاء الحرب العاملية الثانية.

19 انظر: شعبان، عبد الحسين- الشعب يريد، مصدر سابق.
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وال ش�ك أن تجربة األرجنتني التي أخذت بعني االعتبار حجم االنتهاكات الكبرية والعدد الواس�ع من املنتهكني، 

والذي لو تم تطبيق العدالة الجنائية االعتيادية بحقهم لحصل نوع من الفوىض واالنقس�ام يف املجتمع، األمر الذي 

فضل�ت في�ه تجربة التح�ّول الديمقراط�ي يف األرجنتني »إطفاء« الكث�ري من القضايا وحرصها بع�دد محدود من 

املسؤولني، والتوّجه صوب التحّول إىل الديمقراطية.

وكانت تجربة جنوب أفريقيا بقيادة نيلس�ون مانديال قد س�ارت يف هذه الطريق، ومنديال هو الذي قال: علينا 

العيش يف املس�تقبل بدالً من االس�تغراق يف املايض، وذلك عرب تس�وية بني األغلبية الس�وداء واملؤسس�ة األمنية. أما 

تجربة تش�ييل فقد اختارت بعد رصاع طويل بني السلطة واملعارضة، طريقاً وسطاً، بموافقة املعارضة عىل إصدار 

بيونوش�يه قائد اإلنقالب العس�كري عىل الحكومة الرشعية برئاس�ة س�لفادور ألنيدي عام 1973، عفواً عاماً عن 

املرتكبني وجميع أفراد الجيش املس�ؤولني عن تعذيب عرشات اآلالف من التش�يليني وقتل نحو ثالثة آالف إنس�ان، 

مقابل موافقته عىل إجراء انتخابات ديمقراطية، حيث فازت بها املعارضة بعد سّن دستور جديد حمل بعض املالمح 

الديمقراطي�ة يف ع�ام 1988، وهكذا تم وضع حد للنظام الدكتاتوري بصفقة سياس�ية بني الس�لطة واملعارضة، 

خصوصاً بعد أن وصل الرصاع بينهما إىل طريق مس�دود، فال الس�لطة قادرة من القضاء عىل املعارضة وال األخرية 

قادرة عىل اإلطاحة بالسلطة.

أما يف أوروبا الرشقية فقد اتخذت بولونيا وهنغاريا من فقه التواصل، كما تمت اإلش�ارة إليه، أساس�اً للتوّجه 

الديمقراط�ي، بتفاه�م بني جزء من الس�لطة واملعارض�ة لالنتقال الس�لس إىل الديمقراطية وإنه�اء حقبة الحكم 

الشمويل، وحصل األمر عىل نحو مقارب يف تشيكوسلوفاكيا، ال سيما يف األيام األخرية حني وافقت أجزاء من السلطة 

عىل االعرتاف باملعارضة واالتفاق عىل إجراء انتخابات وس�ن دستور ديمقراطي وهكذا، يف حني كانت تجربة أملانيا 

الديمقراطية قد انتهت إىل فقه القطيعة مع املايض، ال سيّما بعد انضمامها ووحدتها مع أملانيا االتحادية، وذلك عرب 

تطبيق القوانني األملانية االتحادية ملساءلة الفرتة التي امتّدت نحو 41 عاماً، هو عمر جمهورية أملانيا الديمقراطية.

أم�ا تجربة العدال�ة االنتقالية يف املغرب فقد تهيأت فرصة لحكومة التن�اوب إلجراء إصالحات ديمقراطية عرب 

اتف�اق س�يايس حرضت فيه إرادة املل�ك متوافقة مع إرادة املعارض�ة واملجتمع املدني، وال س�ّيما منظمات حقوق 

اإلنسان التي لعبت دوراً تعبوياً، وهنا كان التحّول من داخل السلطة سهالً وسلساً وغري انتقامي، متّخذاً شكالً من 

أشكال العدالة االنتقالية يستجيب للتجربة املغربية وتطورها.

وألن الوضعي�ة غري اعتيادية، فهي اس�تثنائية ومؤقت�ة وانتقالية، ومهمتها مواجهة إرث املايض، وهي تش�مل 

العدالة الجنائية والعدالة التعويضية والعدالة االجتماعية، ال سيّما بكشف الحقيقة كاملة واملساءلة عن االرتكابات 

وعدم تمكني املرتكبني من اإلفالت من العقاب والسعي لجرب الرضر الذي هو أوسع من تعويض الضحايا، مادياً أو 

معنوياً، وذلك للوصول إىل منع تكرار ما حدث من خالل إصالح األنظمة القانونية والقضائية واألمنية.

الصفح والمصالحة وسياسات الذاكرة
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واألمر يحتاج إىل تهيئة األجواء إلجراء مصالحة وطنية شاملة يف إطار من التسامح والتعايش والتفاعل، وهنا تكمن 

شجاعة املنترص يف مشاركة املهزوم، مثلما هي شجاعة املهزوم يف قبول نتائج هزيمته واستعداده للتعاطي مع املستقبل 
بروح النقد يف إطار عملية انتقال ديمقراطي، ولعّل ذلك يش�ّكل جوهر وثيقة ش�يكاغو حول العدالة االنتقالية.20

إن العدال�ة االنتقالي�ة ال تعني عدالة املنترصي�ن، بل إقرار بحق املجتمع بالتغيري، وذلك بتوفر إرادة سياس�ية 

تشارك فيها األطراف املختلفة، ال سيّما وجود حركة باسم الضحايا ووعي لدى النخبة، وإرصار عىل كشف الحقيقة 

واملس�اءلة وصوالً للمصالحة، هكذا انتهى نظام األبرتايد الذي هو جريمة ضد اإلنس�انية باتفاق سيايس بعد كفاح 

طوي�ل، وكان لحرك�ة التضامن م�ع الضحايا يف األرجنتني، دور كب�ري يف الوصول إىل العدال�ة االنتقالية، التي من 

أركانها حفظ الذاكرة حيّة وعدم نس�يان ما حصل، ولكن دون انتقام أو ثأر، بل برياضة نفس�ية، تش�مل أحياناً 

الضحايا واملرتكبني، وهو األمر الذي كان أحد أسباب انتهاء النظام الدكتاتوري يف تشييل وهكذا. 

لقد قّررت إس�بانيا وصوالً للعدالة االنتقالية قلب الطاولة، ولعبت العقالنية األوروبية والحاضنة الثقافية دوراً 

يف التغيري واالنتقال الديمقراطي يف أوروبا الرشقية، عىل الرغم من تصّدعها يف يوغسالفيا واالتحاد السوفييتي، ويف 

احتدام املشهد دموياً يف رومانيا، فهل يمكن توفري مثل هذه األجواء عربياً؟ استفادة من تاريخنا العربي � اإلسالمي 

وال سيّما جوانبه املرشقة املشجعة عىل التسامح، إضافة إىل القيم اإلنسانية املشرتكة.

القضاء وهاجس العدالة

يكاد يعترب القضاء السبيل الوحيد لتحقيق العدالة يف األوضاع االعتيادية، أما يف األوضاع االستثنائية االنتقالية، 

فثمة سبل أخرى مع القضاء لتحقيق العدالة.

وتعترب الهاي )هولندا( عاصمة القضاء الدويل بامتياز، ألن فيها تنتصب محكمة العدل الدولية، الذراع القضائي 

لهيئة األمم املتحدة من بني األجهزة الستة التي تتألف منها، والتي يقع مقرّها جميعها يف نيويورك باستثناء محكمة 

العدل الدولية. وتنظر املحكمة التي تم تأسيس�ها ترافقاً مع إبرام ميثاق األمم املتحدة يف 26 حزيران )يونيو( عام 

1945 يف القضاي�ا التي تضعها الدول أمامها، كما تقّدم االستش�ارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب منها، 
وتقوم بتفسري االتفاقيات واملعاهدات الدولية وقواعد القانون الدويل.21

تأسس�ت املحكمة الجنائية الدولية يف روما تموز )يوليو( ع�ام 1998، ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002، وبلغ 

ع�دد ال�دول األعضاء الذين انضموا إليها حتى األول من تم�وز )يوليو( 2012 نحو 121 دولة، وكانت الهاي مقراً 

20 انظر: العدالة ما بعد النزاعات المسلحة، مؤلف جماعي، مصدر سابق.

21 انظر: ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، نيويورك، 1968، الطبعة العربية.
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لها. ونظرت املحكمة يف قضايا أربع مهمة، هي: انتهاكات حقوق اإلنس�ان يف أوغندا الشمالية، وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية، والجمهورية األفريقية الوس�طى، ودارفور يف الس�ودان، وأصدرت مذكرات اعتقال ش�ملت الرئيس 
السوداني عمر حسن البشري، يف حني استبعدت مساءلة أي شخص من دولة كربى.22

كم�ا احتضنت الهاي املحكمة الجنائي�ة الخاصة يف الجرائم التي ارتكبت يف يوغس�الفيا العام 1993، وقامت 

بمحاكمة عدد من املتهمني بينهم، سلوبودان ميلوسفيتش وكاراديتش وراتكو ميالديتش، واالثنان من زعماء رصب 

البوس�نة، إضاف�ة إىل الرئيس الرصبي ميالن ميالتونوفيش وغريه، ومنذ الع�ام 2006 كانت الهاي مقرّاً للمحكمة 

الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة املتهمني بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري يف لبنان عام 2005.

ولهذه األسباب تعترب الهاي بحق ساحة قضاء دويل، ال سيّما باحتشاد العدد الهائل من املنظمات القضائية العاملية 

فيها، مثلما تعترب نيويورك عاصمة سياسية لألمم املتحدة، حيث مقر الجمعية العامة، التي تشكل منرباً مفتوحاً لجميع 

األعضاء، يف حني يتمتع خمسة من أعضاء مجلس األمن بصفة العضوية الدائمة ولهم حق النقض )الفيتو( من مجموع 

أعضاء مجلس األمن البالغ عددهم 15 عضواً، أما جنيف فإنها تعترب عاصمة ثانية )أوروبية( لألمم املتحدة، ال سيّما للحقوق 

اإلنسانية، ففيها املجلس الدويل لحقوق اإلنسان ومفوضية الالجئني الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر وغريها.

وقد ش�هدت الهاي كما تنطق )بالفرنس�ية(، وهي�غ )باإلنكليزية( ودنهاخ )بالهولندية( مؤخ�راً مؤتمراً عاملياً 

للعدالة، وهو عبارة عن فضاء قانوني وقضائي ومعريف ومدني مفتوح، ش�ارك فيه أكثر من 500 ش�خصية، فيهم 

الكث�ريون من املعتربين يف بلدانهم كش�خصيات لها تميّز، ال س�ّيما كبار القض�اة واملحامني والحقوقيني وعدد من 

املفكرين، إضافة إىل عدد من النشطاء، بعضهم شغل مناصب وظيفية ومهنية محلية ودولية متقدمة، بما فيها عدد 
من العسكريني وجهات إنفاذ القانون.23

ويبقى الس�ؤال: ملاذ العدالة؟ ويف هذا الوقت بالذات، ال س�ّيما الرتكيز عىل موضوع اس�تقالل القضاء ومهنيته 

ونزاهته، وكذلك موضوع الفس�اد املايل واإلداري وس�بل مكافحة هذه الظاهرة املس�تفحلة دولي�اً، ارتباطاً بحكم 

القان�ون ودور الف�ن واألدب والرتبي�ة والتعليم واإلعالم والبيئة، وذلك يف إطار خارطة ش�املة ومس�طرة قانونية 

متنوّعة، عىل الصعيد العاملي. وهنا ال بّد من قراءة مدققة لسري توجه الرأي الغالب، ال سيّما يف مثل هذه املؤسسات 

الدولي�ة الكربى، وماذا يعني ذلك، خصوصاً خلفيّاته الفكرية والتعبوية، ونش�اط املجتمع املدني، وبالتايل التوّجه 

الدويل والحكومي، لوضع حد لبعض هذه الظواهر الخطرية، عىل املستوى الكوني، لدرجة أن منتدى للعدالة الدويل 

World Justice Forum (WJF(، وه�و مؤسس�ة ك�ربى مرموقة، تكرَّس مؤتمرها الدوري )كل س�نتني( لبحثه 

وبلورة توصيات بشأنه.

22 انظر: البسيوني، محمود شريف- مداخلته في كتاب جماعي: العدالة مت بعد النزاعات المسلحة، مصدر سابق.

23 انظر: شعبان، عبد الحسين- الهاي وهاجس العدالة، صحيفة الخليج االماراتية، 2013/7/24
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لقد ظلّت العدالة كفكرة هاجساً إنسانياً يسعى إليه اإلنسان، ومهما حاول مقاربته، فإنه سيجد أن هناك بوناً 

شاس�عاً بينه وبني تحقيق قيم العدالة كاملة. ولهذا فإن األديان والفلس�فات واآليديولوجيات كانت وال تزال تسعى 

لتحقيق شكل من أشكال العدالة مسترشفة طموحاً ال ينتهي لتحقيقها كاملة، سواًء عىل الصعيد القانوني واالجتماعي 

واالقتص�ادي والثق�ايف والنوع االجتماعي )الجن�در(، والقومي والديني بكل أش�كاله، لتلبية الحاجات األساس�ية 

واملتطّورة لإلنس�ان، تلك التي ال تتوقف عند حدود، ألنها تتعلق بحقوقه املتوالدة املرتاكبة، املتخالقة، واملس�تمرة.

وش�ّكلت العدالة ركناً أساس�ياً من أركان كفاح اإلنس�ان عرب التاريخ، بني الحق والباطل، وبني الغنى والفقر، 

وبني من يملك ومن ال يملك، وبني الجهل والعلم، وبني الخري والرش، وذلك عىل امتداد الحضارات والثقافات والدول 

واألمم والش�عوب، وكانت مسألة عدالة النظام الدويل محل تس�اؤل كبري منذ نهاية الحرب العاملية األوىل، فهل هي 

عدالة املنترص؟، وما الس�بيل لقواعد ناظمة لس�لوك الدول بحيث يتحقق التوازن ب�ني الحق والواجب دون إهمال 

موازين القوى وإمكانات الدول وأحجامها وطاقاتها؟ وهي مس�ألة تؤخذ بعني االعتبار من الناحية الواقعية، حتى 

وإن كانت الدعوة للمساواة بني الدول تأخذ طريقها إىل الدول صغريها وكبريها.

وقد كان القانون الدويل التقليدي مثالً يجيز حق الفتح والغزو وذلك من خالل الحق يف الحرب واستخدام القوة 

لتحقيق أهداف الدولة »القومية«، بما فيها ش�ن الحرب تحت عناوين الخطر الوشيك الوقوع، والحرب االستباقية، 

ولكن بالتدريج أخذت تلك املفاهيم تنحرس، وال س�ّيما بعد أن تأسس�ت عصبة األمم عام 1919، وقبل ذلك إعالن 

الرئيس األمريكي ويلس�ون مبادئه األربعة عرش عام 1918، والتي دعت إىل حق الش�عوب يف تقرير مصريها، وهو 

ما كانت ثورة أكتوبر االشرتاكية قد دعت إليه منذ عام 1917.

وقد جاء ميثاق باريس أو ما يعرف باسم »ميثاق بريان كيلوك« عام 1928، ليحّدد استخدام القوة يف العالقات 

الدولي�ة ويقننه، وصوالً إىل ميث�اق األمم املتحدة الذي صدر بعد انتهاء الحرب العاملي�ة الثانية عام 1945، والذي 

حرّم استخدام القوة أو التهديد بها، إال يف حاالت الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من امليثاق، أو يف إطار النضال 

من أجل حق تقرير املصري واالنعتاق من االستعمار والتبعية، ودعا إىل الحل السلمي للمنازعات الدولية، وخصوصاً 

بتأكيده عىل احرتام حق السيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، واملساواة بني الدول، وحقها يف تقرير مصريها، 

مثلما دعا إىل التعاون الدويل إلنماء عالقاتها االقتصادية والثقافية واإلنس�انية، وهي مبادئ جديدة انترشت بفضل 

شيوع األفكار الديمقراطية، بعد سقوط النازية والفاشية.

تلك هي القواعد األساس�ية التي اعتمدها القانون الدويل، وس�عى إىل تطويرها خالل العقود الس�بعة املاضية 

تقريباً، حتى وإن تم التجاوز عليها وانتهاك بعضها أو كلّها، كما هو بالنسبة لفلسطني، إالّ أن وجود هذه القواعد 

يعترب تطويراً للقانون الدويل يستحق العمل من أجل وضع تلك القواعد موضع التطبيق جهوداً كبرية حكومية وغري 

حكومية باتجاه مقاربة للعدالة ومفاهيمها.
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وعشية الحرب العاملية الثانية وُبعيدها، تأسست الكثري من املنظمات الدولية واإلقليمية الخاصة بالعدالة، ومن 

بينها منظمة أمريكية ُعرفت باس�م »عالم الس�الم من خالل القانون« والتي بدأت عملها بعقد عدد من املؤتمرات 

املهمة دعت إليها أعداداً من املحامني والقضاة والعاملني يف الحقل العام من نشطاء حقوق اإلنسان واملجتمع املدني، 

وكان م�ن أب�رز هذه املؤتمرات، مؤتم�ر أثينا الذي انعقد يف عام 1963 تحت عنوان »الس�الم من خالل القانون«، 

ومؤتمر واش�نطن الذي ضم 110 دول وحرضه نح�و 3200 محام وقاض بما فيهم قضاة املحكمة العليا و3 من 

أعضاء محكمة العدل الدولية وحقوقيون وأكاديميون ونش�طاء مدني�ون، كما انعقد مؤتمر نيودلهي عام 1967، 

وكان�ت تلك محطات مهمة عىل صعيد متابعة فكرة العدالة، ال س�ّيما خالل ف�رتة الرصاع اآليديولوجي بني الرشق 

والغرب والذي دام كل فرتة الحرب الباردة 1989-1947.

وبحكم العوملة وتأثرياتها عىل املجتمع الدويل فقد تعاونت ش�خصيات وهيئات لتأس�يس منتدى العدالة الدويل 

يف العام 2007 الذي نظم أربعة مؤتمرات: األول يف فيينا )النمسا(، والثاني يف إفران )املغرب(، والثالث يف برشلونة 

)إس�بانيا(، والراب�ع يف الهاي )هولن�دا(، وكان األخري بحك�م تنّوع الحض�ور واملوضوعات التي ناقش�ها تتويجاً 

للمؤتمرات الثالثة، ال س�ّيما وأن فكرة العدالة س�واء عىل املس�توى الدويل أو اإلقليمي أو املحيل ال تزال تش�كل أمالً 

واعداً، وإن كان غائباً من عالم اليوم، وما بني العدالة املنشودة والعدالة القائمة فارق كبري.

العدالة االنتقالية: عفو مستتر أم آلة انتقام؟24

تحتاج العدالة االنتقالية إىل ظهري س�يايس واجتماعي واس�ع يكون ممثالً ألطياف فكرية ومجتمعية متنوّعة، 

لغ�رض تطبيقاتها، ومثل هذا األمر يتطلّب أوالً وقبل كل يشء إرادة سياس�ية وق�درة عىل فرض هذه اإلرادة طبقاً 

لحكم القانون، ومن ثم رغبة وسعياً من أجل تحقيق العدالة، وما بني العدالة والثأر فارق كبري، فقد تتحول بعض 

اإلجراءات ملنع اإلفالت من العقاب إىل انتقام وكيدية وأحكام مس�بقة، ولكنها عند الرتاخي والالمباالة قد تؤدي إىل 

»عفو مسترت« و«االمتناع« عن مالحقة املرتكبني وإنزال العقاب بهم، وهذا يعني فيما يعنيه مساعدتهم عىل اإلفالت 

من العقاب.

والهدف من اّتباع نظام العدالة االنتقالية هو الوصول إىل تحقيق املصالحة الوطنية وإحداث نوع من اإلنفراج 

السيايس واالجتماعي، سواًء بعد احتالل بالوصول اىل االستقالل أو بعد حرب أو نزاع مسلح وصوالً إىل السالم، أو 

بعد انهيار لنظام قانوني وقضائي وأمني وصوالً إىل اس�تعادة الس�لم والنظام وحكم القانون، أو عند االنتقال من 

نظام شمويل استبدادي إىل نظام ذي توجه ديمقراطي تعددي.

24 انظر: شعبان، عبد الحسين- العدالة االنتقالية عفو مستتر أم آلة انتقام؟، جريدة السفير اللبنانية، 2013/7/6
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وبه�ذا املعنى فالعدالة االنتقالية س�ياق تاريخي تتميّز به تجارب البلدان املختلفة وإن كان بينها مش�رتكات، 

لكنه لكل بلد خصوصيته، سواًء بكشف الحقيقة أو املساءلة أو جرب الرضر أو تعويض الضحايا أو إصالح النظام 

القانوني والقضائي واألمني.

وبعد كل ذلك فالعدالة االنتقالية أكرب من قدرة فرد أو مؤسسة أو جماعة أو حزب، وتحتاج إىل جهود جماعية 

ومش�رتكة، وإىل توافق س�يايس واسع ملنع تكرار ما حصل، ولوضع أسس مصالحة تاريخية يف إطار حكم القانون 

ومبادئ العدالة، فضالً عن إحياء الذاكرة.

لعّل مبدأ التعويض أمر مهم جداً يف إطار العدالة االنتقالية، لكنه من حيث تأثريه يبقى أضيق من جرب الرضر، 

فاألخري يشمل اإلنصاف والعدالة ويتضمن تعويض الضحايا أو عوائلهم، ويتطلب تحقيق العدالة االنتقالية تأسيس 

لجان وطنية أو هيئات، لكش�ف الحقيقة والتقيّص عن االنتهاكات الجسيمة، ومثل هذه اللجان مهمة جداً، ال سيّما 

إذا كان�ت من ذوي االختصاص والخربة، وتجمُع ما هو قانوني وحقوقي وس�يايس واجتماعي وثقايف، بحيث تعرّب 

عن واقع الرغبة يف الوصول إىل املصالحة الوطنية، وليس استخدام إجراءات العدالة االنتقالية آلة لالنتقام.

وه�ذه اللجان حس�بما بينت تج�ارب العدالة االنتقالية لنح�و 40 بلداً، وعىل مدى العقود املاضية، تش�رتك يف 

العديد من األمور منها: 

إنها لجان رس�مية تنش�أ يف الغالب بقرار أو قانون أو اتفاق س�الم بني األطراف املتنازعة أو يف مرحلة التحّول 

واالنتقال، أو مرحلة انهيار النظام القانوني بفعل حرب أهلية ونزاع مسلح أو احتالل أو غري ذلك.

إن م�ّدة ه�ذه اللجان مؤقتة وهي تعم�ل خالل فرتة زمنية محّددة أي لبضع س�نوات، وتنتهي بإصدار تقرير 

نهائي عن نتائج أعمالها. 

هذه اللجان تبحث يف االنتهاكات الجس�يمة التي وقعت خالل فرتة محددة، وهي عادة ال تمتد إىل فرتات زمنية 

موغلة يف الِقدم.

إنها تبحث يف إرث االنتهاكات الجس�يمة من األوضاع الناتجة عنها، س�واًء تعلّق األمر باالعتقال التعّس�في أو 

االختفاء القرسي أو التعذيب أو غري ذلك.

إن هذه اللجان ليست هيئات قضائية، عىل الرغم من الصالحيات التي تمنح لبعض لجان تقيص الحقائق، مثل 

االطالع عىل السّجالت والوثائق الرسمية واألرشيف، ولها صالحية استدعاء األشخاص واستجوابهم.

الصفح والمصالحة
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تصدر هذه اللجان تقارير ختامية بهدف تكيون الذاكرة الجمعية والتاريخية لألحداث، ال س�ّيما الفرتات التي 

وقعت بها انتهاكات حقوق اإلنس�ان الجس�يمة، وتحديد املس�ؤولية الفردية والجنائية وتقديم مقرتحات لإلصالح 

املؤسي القضائي والقانوني واألمني، وال سيّما البنية الترشيعية لهذه املؤسسات.

تدعو هذه اللجان عادة للتسامح واملصالحة، ودعم وتطوير عملية االنتقال الديمقراطي، وغالباً ما تقوم لجان 

الحقيق�ة واملصالح�ة بالرتويج لفك�رة املصالحة التي جوهره�ا املصارحة واالعرتاف باالرت�كاب، وطلب العفو أو 

املغف�رة واالعتذار من الضحايا أو ذويهم كوس�يلة للتطّهر وإعادة االعتب�ار للضحايا، وذلك بهدف تحقيق العدالة 

ورّد االعتب�ار للضحاي�ا معنوي�اً وجرب الرضر املادي واألدبي ال�ذي وقع عليهم، وصوالً إىل قيم املس�اواة واملواطنة 

والعدالة.

أم�ا بخصوص مس�ألة اإلفالت م�ن العقاب فهي واحدة من اإلش�كاليات التي تواجه نظ�ام العدالة االنتقالية، 

ولعلّها اإلشكالية األكثر تعقيداً التي واجهتها البلدان التي لجأت إىل تطبيق مبادئ العدالة االنتقالية، مثلما تواجهها 

اليوم تجارب بلدان ما بعد الربيع العربي، ألن مسألة اإلفالت من العقاب تعرتضها تحّديات شديدة يف ظل األنظمة 

الجديدة، إذ أن كثرياً من املرتكبني لم يتم التعرّض لهم س�واء عىل نحو مبارش أو غري مبارش، ألنه س�يتعني حينئذ 

ش�موله بعرشات اآلالف من الضباط وضباط الصف من القوات املسلحة والقوى األمنية الذين تورطوا بأعمال غري 

قانونية. األمر الذي س�تكون معه املهمة جس�يمة وثقيلة، وبالتايل ستؤدي إىل انعكاسات سلبية، ومثل هذا األمر لو 

استمر فسيؤدي إىل تقويض املسار الديمقراطي االنتقايل برمته.

ولعّل من إشكاليات اإلفالت من العقاب، هو أن األنظمة الجديدة تحاول تصفية الحسابات مع األنظمة السابقة، 

وهو ما يواجه العدالة االنتقالية التي ستتحول إىل عدالة انتقامية، أو إىل عدالة انتقائية عند تطبيقها عىل مجموعة، 

وإهمالها إزاء أخرى العتبارات سياسية أو دينية أو طائفية، وإذا كان القصد التخلص من الرتكة السياسية، فاألمر 

ال ب�ّد ل�ه من االبتعاد ع�ن االنتقام والثأر والكيدية، وهو م�ا يقود إىل عقوبات جماعية وتحميل املس�ؤولية الكاملة 

السياسية واألدبية لطرف محدد بحيث يتم إقصاؤه ومالحقة أفراده أو عزلهم وتهميشهم وإبعادهم من الوظائف 

العليا أو الحياة العامة.

ومثل هذه اإلجراءات أخذت تثري جدالً سياسياً ومجتمعياً بني أطراف جديدة، حول تحديد املسؤوليات النطالق 

املس�ار الديمقراطي، ناهيكم عن ردود األفعال الواس�عة التي س�ببتها، فضالً عن أنها ال تفيض إىل ما تطمح إليه 

العدال�ة االنتقالية من الوصول إىل املصالحة الوطنية، بل س�تثري عدائية جديدة بحي�ث يتغذى املجتمع عىل أعمال 

عنف ومواجهات قد تهّدد الس�لم املجتمعي، وقد تصل إىل تهديد الوحدة الوطنية. وإذا كان تطبيق مبادئ العدالة 

االنتقالي�ة رضورة ال غنى عنها يف ف�رتات االنتقال فإن التمييز رضوري لكي ال تتحول إىل آلة انتقام، كما ال ينبغي 

أن تكون عفواً مسترتاً بحيث يمكن املرتكب من اإلفالت من العقاب.

الصفح والمصالحة وسياسات الذاكرة
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وحت�ى يتم الوصول إىل حكم القانون والعودة إىل تحقيق مب�ادئ العدالة الجنائية املعروفة، فال بّد من اإلقرار 

بأن إجراءات العدالة االنتقالية هي اس�تثنائية ومؤقتة وانتقالية ومحددة بزمن، أي أنها غري مفتوحة. ولكن ذلك ال 

يعن�ي إهمال العدالة الجنائية، وإنما إضافة مبادئ قانونية وجنائية وسياس�ية إليها لعدالة تعويضية واجتماعية 

واقتصادية، وهي معادلة صعبة دائمة بني العدل والتشفي، وبني العدل والثأر، وبني العدل والعفو املسترت.

الصفح والمصالحة
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تمهيد

ترتك الحروب والرصاعات جراحاً عميقة يف نفوس الشعوب قد تستغرق الكثري من الوقت لتضميدها وشفائها. 

واملصالح�ة الوطني�ة نتيجة حتمية يف الدول التي عانت من خالفات جذري�ة أو رصاعات داخلية، وهي قد تتم بني 

أطياف محددة من املجتمع أو بني املجتمع ونظام الحكم، وهي ُتعّد من أهم مفردات أي تسوية سياسية، تنشأ عىل 

أساس�ها عالقة قائمة عىل التسامح والعدل بني األطراف السياسية واملجتمعية بهدف طي صفحة املايض وتحقيق 

التعايش السلمي بني أطياف املجتمع كافة، وأن عدم تحقيقها قد يفشل هذه التسوية برمتها.

واملصالحة وثيقة الصلة بمفهوم العدالة االنتقالية، فاملصالحة، يف حقيقة األمر، تشّكل أحد أهم أهداف منظومة 

العدالة االنتقالية، وغايتها النهائية. تبتغي العدالة االنتقالية الوصول باملجتمع إىل السالم االجتماعي، وال يمكن تحقيق 

ذلك إالّ بتقيص جذور الخالف واالنقسام العميقة بمختلف أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية بما يسمح 

بتجاوز أس�باب الخالف والكراهية بصورة تس�هم يف االنتقال املتدرج إىل الديمقراطية عىل أسس متينة. فال يمكن 

تحقيقها بدون محاسبة حقيقية للجناة وقصاص عادل للشهداء، وتطهري مؤسسات الدولة من املفسدين واملجرمني، 

وكشف حقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، وإرضاء للضحايا، وحفظ للذاكرة الجماعية. وقد أثبتت 

التجارب يف العديد من الدول أنه ال يمكن بلوغ املصالحة إال بعد وقف العنف، وإقرار العدالة، فال سلم بدون عدالة.

وهن�اك العديد من ال�دول التي ركزت يف املراحل االنتقالية عىل آلية املصالحة إلعادة تحقيق الس�لم املجتمعي، 

ولعّل تجربة جنوب إفريقيا توفر أفضل املمارس�ات يف هذا الش�أن. وأهم ما ميز مرحلة العدالة االنتقالية يف جنوب 

إفريقي�ا أنه�ا اعتمدت عىل آلية خاصة لبلوغ املصالحة الوطنية تقوم أساس�اً عىل تقديم املس�ؤول عّما ارتكبه من 

انته�اكات وتجاوزات أمام هيئة معرف�ة الحقيقة كرشط للحصول عىل العفو بلوغ�اً إىل املصالحة الوطنية1، وكان 

الغرض منها تحقيق العدالة التصالحية وليس العدالة العقابية أو االنتقامية.

1 انظر:
 Eric A. Posner and Adrian Vermeule, and Adrian Vermeule, <Transitional Justice as Ordinary Justice>, Harvard Law Review, Vol. 
117, No. 3, Jan. 2004, p. 767
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وألن من أهم سمات البحوث األكاديمية والدراسات الفقهية أنها تعالج موضوعات محل اهتمام وانشغال املجتمع، 

فقد رأيت تخصيص هذا البحث لتناول موضوع املصالحة الوطنية، بالنظر ملا يثريه من مشكالت يف فهمه وتطبيقه 

يف العديد من الدول العربية، وليس أدّل عىل ذلك من حالة اللبس والغموض التي تحيط بهذا املصطلح يف مرص حالياً. 

ونسلط الضوء فيما ييل عىل املقصود بمفهوم املصالحة الوطنية، ونستعرض بعض تجارب تطبيقها يف الدول العربية، 

تمهيداً لوضع رشوط وقواعد عامة للمصالحة الوطنية تصلح للتطبيق يف الدول التي تمّر بمراحل انتقالية، مع إيالء 

اهتمام خاص للحالة املرصية. ونود أن نشري إىل أننا نركز يف هذا املقال عىل تحليل مفهوم »املصالحة الوطنية« دون 

املفهوم العام للمصالحة الذي تناولته بحوث ودراسات أخرى، كما نحاول الربط بينه وبني فكرة العدالة التصالحية.

أواًل: المقصود بمصطلح المصالحة الوطنية

كم�ا نبه�ت فيما تقدم، ف�إن ملفهوم املصالحة ص�ورا وتطبيقات متع�ددة، فهو قد يتم عىل نط�اق األفراد أو 

املجموع�ات أو املجتمع�ات أو الدول، ونحل�ل فيما ييل طبيعة هذا املفهوم، وتطبيقات�ه يف مجال املصالحة الوطنية 

للدول التي تمر بمراحل انتقالية.

تحليل مفهوم املصالحة الوطنية

»املصالحة« مصطلح واسع فضفاض، يحتمل أكثر من معنى وله العديد من املرادفات كالتوفيق بني األطراف 

وإع�ادة العالق�ات، وهو يرتبط عادة بالعديد م�ن املفاهيم األخرى مثل »االعتذار« و«التس�امح« و«العفو« و«بناء 

الس�الم« و«التعاي�ش الس�لمي« و«العدالة التصالحية«، وق�د تخلتف معانيه ومدلوالته من ش�خص إىل آخر ومن 

مجتم�ع إىل آخ�ر، وما يمكن تطبيقه يف بلد ما قد يصعب تطبيقه يف بلد آخر نظرا إىل اختالف الظروف السياس�ية 

واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافية بني البالد. فض�اًل عن ذلك، فإن املصطلح يصطبغ بالصبغة اإلنس�انية، وله 

العديد من األبعاد النفسية والفلسفية واملجتمعية2 والسياسية والقانونية والدينية،لذلك يجب أن يكون الدارس عىل 

دراية كافية بهذه األبعاد املختلفة وباملسار الصحيح لتطبيقه. 

وال�رأي الراج�ح يف الفقه يقّرر أن مصطل�ح املصالحة الوطنية نش�أ من أصول ديني�ة3، فاآلليات واملحفزات 

األساس�ية للمصالحة )التس�امح والصفح والعفو( تج�د أصولها يف التعاليم الديني�ة. واملتتبع ألعمال هيئة معرفة 

2 انظر:
John Galtung, <After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and Resolution>, in: Reconciliation, Justice, and Coexistence: 
Theory and Practices, ed. Mohammed Abu-Nimer, Lanham, Md.: Lexington, 2001, pp. 324-

3 نظر:
Audry R. Chapman, <Approaches to Studying Reconciliation>, in: Assessing the Impact of Transitional Justice: Challenges for 
Empirical Research, eds. Hugo van der Merwe, et. al., United States Institute of Peace Press, 2009, pp. 149150-
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الحقيق�ة وتحقي�ق املصالح�ة South African Truth and Reconciliation Commission بجنوب إفريقيا، 

سوف يلحظ أن رئيسها كان قسا أسود وأنها عولت كثرياً يف تحقيق أهدافها عىل البعد الديني.

وغني عن البيان أن الرشيعة اإلس�المية تزخر بالعديد من النصوص التي تُحُض عىل العفو وتدعو إليه، وعىل 

التس�امح وتحث عليه، وعىل الصلح وُتش�جع عليه، ولعّل قول الله تعاىل - مخاطباً رسوله الكريم - ﴿َفاْعُف َعنُْهْم 

وَاْصَفْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِس�ِننَي﴾4 - مع ما فيه من إيجاز - يعكس بوضوح املعاني املتقدمة، كما أنه ُيمثل دعوة 

للهدى، ولهذا قال تعاىل: ﴿إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسننَِي﴾ يعني به الصفح عمن أساء إليك5. وهناك العديد من النصوص 

يف الرشيع�ة اإلس�المية التي تُحُث عىل ثقاف�ة الحوار وُتحبذ العف�و وتُحُض عىل الصفح وتش�جع املصالحة، وإن 

الُصلح واملصالحة مفاهيم متأصلة يف الرشيعة اإلس�المية وفقاً للفكرة اإلس�المية األصيلة املتمثلة يف »إصالح ذات 

الب�ني«. والصلح مرشوع بالكتاب والس�نة واإلجماع ملا فيه من مصالح عدي�دة منها جمع الكلمة، وتوحيد الصف، 

وقطع النزاعات، وبناء جس�ور الوحدة والوئام، من أجل أن يحّل الوفاق محل الش�قاق، ويقيض عىل البغضاء بني 

املتنازعني، بما يحقق س�عادة الفرد والجماعة. ومن ُرقي الرشيعة اإلس�المية أنها ال تدعو فقط إىل الس�لم والصلح 

ب�ني املتحاربني، بل إنها تدعو إىل ذل�ك أيضاً وقت الثورات، فهي تدعو الثائر إىل الهدوء عقب ثورته، وعىل حد قول 

فضيلة الشيخ الجليل املرحوم متويل الشعراوي رحمه الله »فالثائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد ويرد مظالم 

الن�اس، فهو لم يج�ئ ليهدم طائفة بل جاء لريّد ظلم طائفة، لكي تس�تقيم األمور وتذه�ب األحقاد، فإذا أخذ من 

الظالم وأعطى املظلوم، وجب أن يجعل االثنني سواء أمام عينيه، ومن هنا يجيء الهدوء«6.

وكما نبهنا سابقاً، فإن مصطلح املصالحة الوطنية يرتبط عادة بتطبيق آليات العدالة االنتقالية يف الدول التي 

مرت برصاعات أو ثورات عىل أنظمة قمعية أو فاسدة عىل النحو الذي حدث بدول الربيع العربي. ورغم عدم وجود 

تواف�ق ب�ني املتخصصني يف مجال املصالح�ة الوطنية حول كيفية الدفع بجهود املصالح�ة الوطنية أو تحقيقها يف 

تلك الدول، إال أن هناك شبه إجماع عىل أن املصالحة الوطنية هي عملية طويلة األمد تقوم عىل محورين أساسيني: 

)أولهما( أنها تتطلب تغيري العالقات بني الخصوم الس�ابقني بهدف الوصول إىل قدر من التعايش املش�رتك بينهم، 

و)ثانيهم�ا( أنه�ا تتضمن إقامة نوع جديد من العالقة بني املواطنني والحكومة تقوم عىل س�يادة القانون واحرتام 

حقوق اإلنسان7. 

4 القرآن الكريم: اآلية 13 من سورة المائدة. 

5 تفسير بن كثير، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 32

6 للمزيد من المعلومات عن العفو والمصالحة راجع: المستشار عادل ماجد، العدالة االنتقالية في الشريعة اإلسالمية، اإلصدار الثاني، سلسلة إصدارات العدالة االنتقالية في 
العالم العربي، المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدولي، ص ص 104 – 132

7 انظر:

Audry R. Chapman, op. cite, p. 143
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وإذا أمعنا النظر يف موروثنا الثقايف وقيمنا الدينية يف العالم العربي سوف نتبني بال عناء أن املصالحة ال يمكن 

أن تتحقق إالّ بعد القصاص وإزالة الرضر، ولذلك كان اهتمام الرشيعة اإلس�المية أوالً بش�فاء غيظ املكلومني حتى 

ال يذهب الدم املس�فوك هدراً بني أهله ويأكل الناس بعضهم بعضاً. ولذلك قد جرى العمل يف البالد التي عانت من 

نظم اس�تبدادية أو ش�مولية أو فاشية، أن يتم االضطالع بإجراءت املصالحة الوطنية، عقب سقوط تلك النظم، من 

خالل سلس�لة من اإلج�راءات القضائية وغري القضائية تش�كل آليات العدالة االنتقالية تقوم عىل كش�ف الحقيقة 

واملحاسبة وصوالً إىل املصالحة. 

ويعرّف أحد املتخصصني املصالحة يف مجتمعات ما بعد الرصاعات أنها »العملية التي يمكن بمقتضاها ألطراف 

واجهوا عالقات قمعية أو رصاع دموي إنشاء عالقة ُمرضية فيما بينهم«8. وحال بحثنا يف التعاريف املقارنة ملفهوم 

املصالح�ة انتهين�ا إىل تعريف مناس�ب – يف مجال املصالح�ة الوطنية بعد الرصاعات الداخلي�ة - وضعته الوكالة 

الدولية الس�ويدية لتنمي�ة التعاون يقرأ عىل النحو اآلتي: »املصالحة هي عملية مجتمعية تتضمن اعرتافا مش�رتكا 

بمعاناة املايض وتغيري السلوك الهدام إىل عالقة بناءة نحو سالم مستدام«9.

وقد ع�رّف مرشوع القانون اليمني الخاص بالعدالة االنتقالية10 املصالحة الوطنية بأنها »عملية توافق وطني 

تنشأ عىل أساسها عالقة بني األطراف السياسية واملجتمعية قائمة عىل التسامح والعدل وإزالة آثار رصاعات املايض 

م�ن خالل مجموع�ة من اإلجراءات املنص�وص عليها يف هذا القان�ون والقوانني األخرى الهادف�ة اىل تحقيق األمن 

والسالم االجتماعي واملصالحة بني أفراد املجتمع«.

ويمكنن�ا أن نخلص من هذا العرض املوجز إىل أن هناك عدة مس�ارات أساس�ية لتحقي�ق املصالحة الوطنية، 

)املس�ار األول( تضطلع به عادة األحزاب والتيارات السياس�ية املختلفة من خالل املشاورة والحوار لبلوغ التوافق 

والوئام الوطني بما يحقق املصالحة الوطنية، و)املسار الثاني( يقوم عىل الحوار املجتمعي بمشاركة كافة قطاعات 

املجتمع املعنية، و)املسار الثالث( يتّم تحت مظلة العدالة االنتقالية ويتبع مقاربة قانونية حقوقية ترّكز عىل إنصاف 

الضحاي�ا وتطبق من خاللها عدة تدابري قضائية وغري قضائية من خالل هيئات أو مفوضيات مس�تقلة ومحايدة، 

تكون غايتها أيضاً تهدئة النفوس وتحقيق املصالحة الوطنية. واملتتبع لتجارب دول ما بعد الرصاعات سوف يتبني 

أن أفضل وسيلة لبلوغ املصالحة الوطنية يحسن أن تتم عن طريق تطبيق املسارات املتقدمة ممتزجة أو عىل التوازي 

)مصالحة سياس�ية + مصالح�ة مجتمعية + مصالحة قانونية حقوقية( اسرتش�اداً بمب�ادئ العدالة التصالحية.

8 انظر: 

Loise Kriesberg, <Paths to Varieties of Inter-Communal Reconciliation>, quoted in: Audry R. Chapman, op. cite, p. 152

9 انظر:

Karen Brouneus, Reconciliation – Theory and Practice for Development Cooperation, Sida, September 2003, p. 3

http://yemenparliament.gov.ye/articles. اليمني:  النواب  لمجلس  اإللكتروني  الموقع  اليمني راجع  االنتقالية  العدالة  قانون  10 لالطالع على نسخة من مشروع 
php?lng=arabic&print=255
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املصالحة الوطنية ومقاربة العدالة التصالحية

تش�ري الدراسات الفقهية إىل وجود اتجاهات مختلفة بشأن اختيار آليات العدالة االنتقالية الواجبة التطبيق يف 

دول ما بعد الرصاعات لبلوغ املصالحة الوطنية. فهناك اتجاه يرى أن الرضوريات األخالقية والقانونية والسياسة 

تحتم مس�اءلة مرتكبي االنتهاكات الجس�يمة لحقوق اإلنسان عن طريق االتهام واملحاكمة، وأن اإلخفاق يف معاقبة 

االنتهاكات الس�ابقة لحقوق اإلنسان يش�ّكل دعوة مفتوحة لتكرار ارتكاب مثل تلك االنتهاكات، بما ُيقوض دعائم 

س�يادة القان�ون11. بينما يرى اتجاه ثاٍن، مؤيد ملقاربة العدالة التصالحي�ة، أن األخذ بمفهوم العدالة العقابية عىل 

النحو املتقدم يقوّض مس�اعي تحقيق االس�تقرار والس�لم االجتماعي، ويس�تطرد محتجاً بأن الضالعني يف مجال 

العدال�ة االنتقالية يكونون عادة من ذوي الخلفية القانونية الذين يميلون عادة إىل األخذ بآليات العدالة العقابية12، 

من دون النظر إىل فوائد العدالة التصالحية13. بينما يحبذ اتجاه ثالث وسطي التعويل عىل هيئات معرفة الحقيقة 

لتحقي�ق أه�داف العدال�ة االنتقالية باعتبارها تجمع يف عمله�ا بني ما يوفره االتجاهان املتقدم�ان من مزايا، فهي 

تسعى إىل كشف حقائق ما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وتحديد املسؤولني عنها، وبذلك فهي تعمل 

عىل تحقيق نوع من املحاسبة قبلهم، إالّ أنها تراعي العقبات السياسية التي تمنع املحاكمات الجنائية. أّما االتجاه 

الرابع فهو يتبنى سياس�ة شاملة تضع يف االعتبار كافة آليات العدالة االنتقالية، ويعتمد عىل نهج يعمل عىل الجمع 

بني أكثر من آلية لتحقيق أهداف العدالة االنتقالية14. وبالنظر إىل ارتباطها الش�ديد بمصطلح املصالحة الوطنية، 

.Restorative Justice نرّكز البحث فيما ييل عىل املقصود بمفهوم العدالة التصالحية

والعدالة التصالحية تدور أساس�اً عىل اس�تخدام مفاهيم الحوار واالعتذار والعفو لبلوغ االستقرار يف املجتمع 

وتحقيق املصالحة. وهي تعتمد إىل حد كبري عىل إعادة بناء العالقات بني األطراف املتنازعة، وترتبط عادة بإجراءات 

من�ح العفو بصوره املختلفة الخاص�ة والعامة بغرض تحفيز املتورطني يف تلك االنتهاكات عىل االنخراط يف تفعيل 

آليات العدالة االنتقالية عن طريق املس�اهمة بصفة أساس�ية يف كش�ف حقيقة تلك االنتهاكات، وتحديد املسؤولني 

عنها، مع إبداء األس�ف عليها أو االعتذار بش�أنها. وتشري اإلحصاءات إىل أن آلية العفو هي من أكثر اإلجراءات التي 

11 انظر في ذات المعنى:

Jamal Benomar, <Justice after Transition>, in Neil J. Kritz )ed.( <Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with 
Former Regimes>, Vol. I, General Considerations, United States Institute of Peace Press, Washington, D.C. 1995, p. 32

12 انظر:

Marie Breen Smyth, Truth Recovery and Justice after Confilct, Routleges, London and New York, 2007, p. 2

13 ولذلك فقد عمدنا في بحثنا هذاإلى تقصى آليات العدالة االنتقالية بكافة أشكالها للموازنة بينها.

14 للمزيد من المعلومات عن هذه االتجاهات انظر:

Jonathan Sisson, Dealing with the Past in Post-Conflict Societies, Center for Peacebuilding )KOFF( / swisspeace and IFOR 
representative at the UN in Geneva, 2010, p. 3
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تم التعويل عليها يف العديد من الدول خالل الفرتات االنتقالية منذ عام 197015. وبجانب األس�باب األخرى املش�ار 

إليها سلفاً، والتي يستند إليها أنصار العدالة التصالحية، فإنهم يضيفون بأن نظم ما بعد فرتات االستبداد والقمع 

تكون عادة هش�ة مما قد ال يمكنها من محاكمة القادة واملس�ؤولني الذين يش�غلون مناصب هامة يف املؤسس�ات 

العس�كرية واألمنية، ولذلك يكون من املناس�ب – من وجهة نظرهم – تبني سياسة للمصالحة الوطنية والعفو عن 

انته�اكات امل�ايض16. إالّ أن فكرة منح العفو للجناة من مرتكبي التجاوزات يف حق املجتمع واالنتهاكات الجس�يمة 

لحقوق اإلنس�ان تثري جدالً فقهياً شديداً بني املتخصصني يف موضوع العدالة االنتقالية. وهم يوجهون سهام النقد 

دائماً لتجارب العديد من الدول، مثل األرجنتني وشييل، التي منح العفو فيها لقيادات وعنارص األمن والعسكر عّما 

ارتكبوه من جرائم، بما يكرس سياس�ة اإلفالت من العقاب. وع�ىل النحو الذي نميل إليه عند التحدث عن مواجهة 

انتهاكات املايض فإن اختيار مس�ار املصالحة الوطنية يجب أن يتم بانس�جام وتناغم مع مسار املالحقة القضائية 

والقصاص من خالل ترشيع وطني شامل – يضمن إرضاء الضحايا ومنع تكرار االنتهاكات والجرائم مستقبالً.

وبعد أن اس�تعرضنا مفهوم املصالحة الوطنية واملقاربات املثىل لتطبيقه، نعرج اآلن لنستكشف تجارب الدول 

العربية يف هذا الشأن.

ثانيًا: تجارب المصالحة الوطنية في الدول العربية

هن�اك العديد من الدول العربية التي مرت أو تمر بمراح�ل انتقالية جذرية ارتكبت قبلها أو خاللها انتهاكات 

جس�يمة لحقوق اإلنس�ان ترتب عليها ح�دوث رشوخات بني طوائ�ف أو أطياف املجتمع أو انقس�امات بني أبناء 

الش�عب الواحد، مثل الجزائر والس�ودان ولبنان والعراق وسوريا، مما يس�تلزم اللجوء إىل آليات العدالة االنتقالية 

إلعادة الس�لم واالس�تقرار االجتماع�ي يف تلك الدول، فضالً عن بل�وغ »املصالحة الوطنية« وهي أس�مى األهداف، 

خاصة يف الدول التي مازالت تعاني من أحداث عنف خطرية مثل لبنان والعراق وسوريا.

أّما بالنسبة إىل دول الربيع العربي وتحديداً تونس ومرص وليبيا واليمن فهناك بعض الجهود التي تبذل لتطبيق 

مفاهيم العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية، تدعمها يف بعض األحيان دول أو منظمات دولية17 تعمل عىل نرش الوعي 

بهذا املفهوم وحث النظم الجديدة عىل األخذ بآلياته. وقد أسفرت تلك الجهود عن إعداد مرشوعات وقوانني للعدالة 

االنتقالية يف تونس وليبيا واليمن. ونس�تعرض فيما ييل تج�ارب بعض الدول العربية يف مجال املصالحة الوطنية.

15 انظر:

Tricia D. Olsen et al, Transitional Justice in Balance, United States Institute of Peace, Washington, D.C., 2012, p. 16

16 أنظر:

Jamal Benomar, op. cit., p. 33

17 يُعّد »المركز الدولي للعدالة االنتقالية« من أهم الجهات التي تدعم جهود العدالة االنتقالية في تونس مادياً وفنياً. 
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ونلقي الضوء فيما يىل عىل تجارب بعض الدول العربية التي مرت أو تمر بمسارات حقيقة للمصالحة الوطنية، 

بغ�ض النظ�ر عن نتائج تلك التجارب، إذ أن املطلوب هنا أن نس�تخلص منها العظ�ة والعرب لوضع رؤية واضحة 

لقواعد املصالحة الوطنية.

لبن�ان: عان�ت لبنان م�ن حرب أهلية رضوس خ�الل املدة من 1975-1989 س�قط خالله�ا آالف الضحايا، 

وارتكب�ت خالله�ا مجازر مريعة يف حق املواطن�ني اللبنانيني وإخوانهم قاطني املخيمات الفلس�طينية من أكثرها 

جس�امة مجزرة صابرا وش�اتيال عام 1982 التي قامت بها ميليشيا القوات اللبنانية بقيادة إييل حبيقة تحت دعم 

إرسائي�يل كام�ل. وكان التفاق الطائف ع�ام 1989 الذي تم بوس�اطة اململكة العربية الس�عودية، نصيب كبري يف 

تحديد مس�رية اس�تعادة وحدة األرض والش�عب واملؤسس�ات، وكرّس هذا االتفاق مفهوم الوحدة الوطنية وشجع 

ع�ىل املصالح�ة الوطني�ة، إالّ أن هذا األمل تبدد نتيجة الرصاعات السياس�ية التي أذكت جذوته�ا املصالح الدولية، 

والت�ي نت�ج عنها املزيد من االنقس�ام يف املجتمع اللبناني، خاص�ة بعد العدوان اإلرسائييل املتج�دد عىل لبنان بدءاً 

م�ن ع�ام 1993 ومروراً بعام 96 وعام 2006، ونجم عن هذه الحروب تدم�ري االقتصاد اللبناني والبنى التحتية. 

ومما زاد من حدة االنقس�ام داخل املجتمع اللبناني حادث�ة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، وكان لهذا 

الحدث تداعياته املتعددة عىل السلم األهيل والنشاط االقتصادي ومرشوع بناء الدولة، مّما أثر سلباً أيضاً عىل جهود 

املصالح�ة الوطني�ة. وباتت مقارب�ة العدالة العقابية هي األوق�ع، تدخل املجتمع الدويل بإنش�اء املحكمة الجنائية 

الخاصة بلبنان بناء عىل طلب الحكومة اللبنانية18. ولم تس�هم هذه املحكمة كثرياً يف تحقيق االس�تقرار يف لبنان أو 

تحقيق اللحمة الوطنية، بسبب عدم تطبيق آليات املصالحة يف لبنان عىل النحو األمثل، فهي تحاكم فئة محدودة من 

املتهمني، بينما لم يتّم بعد معرفة حقيقة األحداث التي أودت بحياة آالف اللبنانيني من املنتمني إىل مختلف الطوائف 

والجماعات السياس�ية الذين قتلوا بدوافع سياسية فضالً عن حاالت االختفاء القرسي خالل سنوات الحرب األهلية 

ما بني 1975 - 1990 وما بعدها. وبالتايل اس�تمر إفالت العديد من مرتكبي الجرائم األخرى املماثلة من العقاب 

بدون أية مس�اءلة، مّما زاد الجروح عمقاً وأحبط جهود املصالحة الوطنية. ومّما زاد من االنقس�ام املجتمعي الذي 

تطور يف العديد من الحاالت إىل فتن طائفية، استقواء بعض أطياف املجتمع اللبناني بالخارج. وبالتايل فال تنطبق 

ع�ىل التجرب�ة اللبنانية الرشوط العامة للعدال�ة االنتقالية واملصالحة الوطنية. ومن املهّم دراس�ة التجربة اللبنانية 

الس�تخالص العرب منه�ا يف مجال املصالحة الوطنية، وبيان األثر الس�لبي الناتج عن ع�دم تبني منظومة متكاملة 

آلليات العدالة االنتقالية يف تحقيق املصالحة الوطنية.

18 بتاريخ 13 ديسمبر 2005 طلبت الحكومة اللبنانية من األمم المتحدة إنشاء محكمة ذات »طابع دولي«، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات القتل والتفجير األخرى التي 
شهدتها قبل ذلك التاريخ، وبمقتضى القرار رقم 1644الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2005 قبل مجلس األمن هذا الطلب في في القرار، وبتاريخ 26 مارس 2006 كلّف مجلس 
األمن األمين العام لألمم المتحدة بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى اتفاق معها بشأن إنشاء المحكمة، ووّقعت األمم المتحدة والحكومة اللبنانية في 23 يناير 2007 
اتفاًقا إلنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وأحيل هذا االتفاق إلى مجلس النواب اللبناني للتصديق عليه، إاّل أن رئيس مجلس النواب رفض دعوة المجلس إلى االنعقاد للتصويت على 
التصديق عليه، فأرسل اللبنانيون عريضة إلى األمين العام لألمم المتحدة وّقعها 70 نائًبا )أغلبية النواب( يطلبون فيها من مجلس األمن أن يشكل المحكمة. وبالفعل أصدر مجلس 

األمن القرار رقم 1757 لسنة 2007 القاضي بإنشاء محكمة خاصة للبنان لمقاضاة األشخاص المسؤولين عن مقتل الحريري وغيرها من قضايا أخرى مرتبطة بذلك. 
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املغرب: ُتعّد التجربة املغربية من أفضل تجارب املصالحة الوطنية، ليس فقط عىل املس�توى العربي، بل أيضاً 

عىل املس�توى الدويل. وميزة التجربة املغربية أّنها تمت بمبادرة من ذات نظام الحكم الذي وقعت يف ظلّه انتهاكات 

جس�مية لحقوق اإلنسان. ويمكن االسرتش�اد بالتجربة املغربية يف تحقيق املصالحة عن طريق االطالع عىل تجربة 

إنش�اء »الهيئة املستقلة للتحكيم وللتعويض عن الرضر املادي واملعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا 

لالختف�اء القرسي واالعتقال التعس�في«19 و«هيئة اإلنصاف واملصالحة«20. هذا وق�د نجحت الهيئتان يف التصدي 

مل�ايض االنتهاكات الجس�يمة لحقوق اإلنس�ان21، وإنصاف الضحايا بم�ا أعاد الهدوء للنفوس وأس�هم يف تحقيق 

املصالحة الوطنية بني أفراد املجتمع ونظام الحكم.

الجزائر: عانت من عنف مس�لح وإرهاب أس�ود دام س�نني طويلة )عام 1992 إىل عام 2006( س�قط خالله 

اآلالف م�ن القتىل واملصاب�ني. وتعكس تجربة الجزائر مثاالً حياً يف تكريس مفه�وم العفو بغرض بلوغ املصالحة 

الوطنية. فقد تمكنت الجزائر من اجتياز »املأساة الوطنية« - عىل حد تسمية الحكومة الجزائرية لها يف ذلك الوقت 

- بعد اس�تفتاء ش�عبي عام عىل امليثاق من أجل الس�لم واملصالحة الوطنية عام 2005، ساهم يف وقف العنف من 

جانب تيارات اإلسالم السيايس، ومهد إلصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية عام 2006، نص عىل رشوط العفو 

وأصول املصالحة. والهدف األس�ايس من تلك القوانني هو غلق ملفات املالحقة القضائية، وتوضيح رشوط انقضاء 

الدعوى العمومية بحق األش�خاص، ويقيض بمنح العفو رشيطة أال يكون الش�خص قد تورط يف ارتكاب املجازر 

الجماعية أو انتهاك الحرمات أو اس�تعمال املتفجرات يف األماكن العمومية، أو ش�ارك فيها أو حرّض عليها22. وما 

يخ�رج ع�ن املألوف يف هذا القانون أن�ه منع املواطنني والس�لطة القضائية من فتح أي تحقي�ق ضد جهات األمن 

املختلفة، فهو بذلك – عىل حد رأي أحد نشطاء حقوق اإلنسان الجزائريني - ُيكرس فكرة اإلفالت من العقاب23.

العراق: يمكننا اإلشارة هنا إىل عملية التطهري املؤسي والعزل السيايس واملحاكمات الجنائية التي تمت بالعراق 

عقب إزاحة النظام البعثي بعد احتالل العراق عام 2003 تحت مسمى العدالة االنتقالية. وأهم ما ميز تلك املرحلة 

محاكمة صدام حس�ني وأعضاء نظامه أمام املحكمة العليا العراقي�ة24، وبالتايل فمن الواضح أن التجربة العراقية 

19 تم إنشاؤها بموجب األمر الملكي الصادر بتاريخ 16 أغسطس 1999

20 تم التصديق على نظامها األساسي بموجب ظهير شريف رقم 1.04.42 الصادر في 10 أبريل 2004 بالمصادقة على النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة المنشور 
بالجريدة الرسمية، النشرة العامة، السنة 93 – عدد 5203، 12 أبريل 2004

21 للمزيد من التفصيل عن اختصاصات وعمل الهيئتين، انظر أحمد شوقي بنيوب، »هيئة التحكيم المستقلة«، مرجع سابق، عام 2004

22 معتز باهلل عثمان، مرجع سابق، ص 253

23 راجع: كلمة السيد مصطفى البوشاشي، المنتدى اإلقليمي العربي حول العدالة االنتقالية )التحديات والفرص(، الذي نظمته المنظمة العربية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع كل 
من مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية بالمملكة المغربية والمركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، القاهرة، 12 – 13 مايو.

24 للمزيد من المعلومات عن تلك المحاكمات، انظر: تقرير المركز الدولي للعدالة االنتقالية عن إنشاء المحكمة العراقية العليا وأولى محاكماتها، أكتوبر 2005، متوافر على 
الرابط التالي:

http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Iraq-Criminal-Tribunal-2005-Arabic.pdf
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تغلب عليها مفاهيم العدالة العقابية أكثر من مفاهيم العدالة التصالحية، والتطبيق املجتزأ ملفهوم العدالة االنتقالية 

يف ظل حالة عدم االستقرار األمني والطائفية الدينية لم يمكن العراق من بلوغ املصالحة الحقيقية ومن ثم التطبيق 

األمثل ملفهوم العدالة االنتقالية. 

تونس: تعّد تونس من أكثر الدول العربية تقدماً بصفة عامة يف إجراءات العدالة االنتقالية يف الوقت الراهن. فقد 

أس�ندت ملف حقوق اإلنسان إىل وزارة مختصة هي »وزارة حقوق اإلنس�ان والعدالة االنتقالية«، وتضمن برنامج 

عم�ل الحكومة املؤقتة بعد الثورة موضوع »العدالة االنتقالية« كأحد األولويات األربع يف عملها، وتم تش�كيل ثالث 

لجان للتحقيق يف أهم الوقائع واألحداث التي أفضت إىل الثورة ونش�أت عنها، أولها لجنة للتحقيق يف فس�اد نظام 

الرئي�س املخلوع زين العابدين بن عيل ولجنة ثانية لدراس�ة اإلصالحات الالزمة يف مؤسس�ات الدولة ولجنة ثالثة 

ملالحقة املس�ؤولني عن االنتهاكات الجس�يمة التي مورس�ت عىل املتظاهرين إّبان الثورة، كما أنشأت الحكومة آلية 

خاصة لتعويض الضحايا وتأهيليهم هي »صندوق شهداء وجرحى الثورة وضحايا االستبداد«25. ووفقاً للمرسوم 

رقم 97 لس�نة 2011 تم تش�كيل لجنة ش�هداء الثورة ومصابيه�ا تضم يف عضويتها ممثلني ع�ن املجتمع املدني 

ورئاس�ة الحكومة واملجلس الوطني التأس�يي، وتّم إنش�اء لجنة فنية لإلرشاف عىل الحوار الوطني حول العدالة 

االنتقالية، وكل ذلك يتزامن مع ما يتم إجراؤه من محاكمات جنائية لرموز النظام السابق. ومن ثم يمكن النظر إىل 

التجربة التونس�ية كأفضل املحاوالت الجارية حالياً يف املنطقة العربية لتطبيق مفهوم العدالة االنتقالية، إال أنه من 

الواضح أنها مازالت تحتاج تركيز الجهود يف مجال املصالحة الوطنية ملنع تفاقم العنف بني أطياف املجتمع الذي 

ظهرت بوادره يف قضايا االغتياالت السياسية.

ليبيا: لقد عانت ليبيا من نظام استبدادي قمعي، كرّس سياسات عقيمة أدت إىل إحداث فرقة وانقسام ورشوخات 

عميق�ة ب�ني أطياف املجتمع، وعندما قامت الثورة عليه من أبناء الش�عب الليبي، أبى أن يرتك س�دة الحكم إالّ عىل 

أجس�اد آالف الضحايا واملصابني. هذا وقد أصدر املجلس الوطني االنتقايل بالفعل القانون رقم 17 لس�نة 2012 

بشأن إرساء قواعد املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية، وتّم إنشاء هيئة عليا سميت »الهيئة العليا لتطبيق معايري 

النزاهة والوطنية« تختص أساس�اً باس�تبعاد املوالني لنظام القذايف من الوظائف العامة، وأصدرت الهيئة بالفعل 

عدة قرارات بشأن عدم انطباق معايري النزاهة والوطنية عىل بعض الشخصيات املنتمية أو املرتبطة بنظام القذايف. 

اليم�ن: أس�همت مبادرة دول مجلس التع�اون الخليجي وآليتها التنفيذية، املوقعت�ان يف 23 نوفمرب 2011 يف 

وضع املعالم األساس�ية لخطة طريق يمكن أن يتم االسرتش�اد بها لتطبيق آليات العدالة االنتقالية يف اليمن26، وتم 

25 تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 97 لسنة 2011 الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي. 

26 هي مشروع اتفاقية سياسية أعلنتها دول الخليج في 3 أبريل 2011 لتهدئة ثورة الشباب اليمنية، عن طريق ترتيب نظام نقل السلطة في البالد، ومهدت لالنتخابات الرئاسية 
في فبراير 2012. وتضمنت المبادرة وآليتها التنفيذية أربعة خطوات للفترة اإلنتقالية هي:

 المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار
.الوطني
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تبن�ي مرشوع قانون خاص بالعدالة االنتقالية. ووفقاً ملرشوع قانون العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية اليمني 

تنش�أ هيئة مستقلة غري قضائية، تس�مى »هيئة اإلنصاف واملصالحة الوطنية«، تتوىل الهيئة مهمة إجراء مصالحة 

وطني�ة بني أفراد املجتمع اليمني، نتيجة ما خلّفته الرصاعات السياس�ية منذ عام 1994 وحتى اآلن، كما تضطلع 

باإلج�راءات الالزم�ة لتعويض ورثة من قض�وا نحبهم من جراء هذه االنته�اكات بما فيها متطلب�ات تعليم أبناء 

الضحايا. وتختص الهيئة بموجب مرشوع القانون، »بالنظر يف الش�كاوى وتعويض ضحايا االنتهاكات الجس�يمة 

املرتكبة قبل عام 1990 حالة استمرار آثار هذه االنتهاكات حتى الوقت الحارض، بما يمثل انتهاكاً مستمراً لحقوق 

الضحايا لم يعالج حتى اآلن«، وكذلك »التعويض وجرب الرضر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت بسبب 

النزاع والرصاع الس�يايس من يناير 2011، وحتى صدور هذا القانون«. ومن أش�ّد االنتقادات التي وجهها ش�باب 

الث�ورة والعديد م�ن املنظمات الدولية للعملي�ة االنتقالية يف اليمن إغفالها جانب املحاس�بة واملحاكمة، بما يكرس 

سياس�ة اإلفالت من العقاب. وعىل الرغم من تلك االنتقادات، يبدو أن اليمن التي التحقت بتونس ومرص يف ثورتها 

ق�د حققت خطوات ملموس�ة يف اختيار مس�ار املصالحة الوطنية، فبدأت يف عقد مؤتم�رات فرعية للحوار الوطني 

واملصالحة املجتمعية يف املحافظات بمش�اركة كافة قطاعات املجتمع تمهيداً لعقد موتمر وطني ش�امل للمصالحة 

بني كافة األطراف املعنية، وخرجت الحكومة الحالية يف تحرك مش�هود لتقّدم اعتذاراً رس�مياً للجنوبيني ولس�كان 

محافظ�ة صع�دة - معقل املتمردين الحوثيني - عّما لحق بهم من ظلم خالل نظام الحكم الس�ابق، بهدف تحفيز 

الحوار الوطني ودفعه قدماً، وبحس�ب الحكومة اليمنية فإن االعت�ذار يأتي »إدراكاً بأن تحقيق املصالحة الوطنية 

رشط أسايس للسالم االجتماعي«، وهي كلّها إجراءات تنّم عن رؤية سديدة ملسار املصالحة الوطنية.

الخالصة: يمكننا أن نستخلص من تجارب الدول العربية سالفة البيان الحقائق اآلتية:

إن مبادرات املصالحة الوطنية الناجحة تتّم عادة بعد وقف العنف واألعمال العدائية.

إن مسار املصالحة الوطنية يف الدول العربية ينشأ عادة من اتفاقات سياسية.

إن إرشاك قطاعات املجتمع املعنية يف جهود املصالحة الوطنية يسهم يف إنجاحها.

عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البالد.

صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبي 
ينتهي باعتماد الدستور الجديد.

التحضير إلجراء انتخابات عامة في نهاية العملية االنتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة لالنتخابات وإعداد سجل انتخابى جديد واعتماد قانون جديد لالنتخابات وإجراؤها 
وفقاً للدستور الجديد. 

للمزيد من المعلومات انظر نص قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 14 يوليو 2012، متاح 
بالموقع االلكتروني للمركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية:

 http://www.yemen-nic.info/sectors/politics/trans/law9.php 
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إن تدخل القوى األجنبية قد يذكي جذوة االنقسام، وقد يعّزز جهود املصالحة الوطنية )وفقاً للمصالح الدولية 

لألطراف املتدخلة(.

إن تحقيق املصالحة الوطنية يتطلب تغليب املصلحة الوطنية عىل االنتماءات الحزبية والطائفية.

إن العدال�ة االنتقائية تزيد من هوة االنقس�ام يف املجتمع وتقوّض جه�ود املصالحة الوطنية، كما أن العفو عن 

مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بدون رشوط يكرس سياسة اإلفالت من العقاب.

إن أفضل طريق لبلوغ املصالحة الوطنية يكون عن طريق إنشاء هيئات »مستقلة« و«محايدة« للعدالة االنتقالية 

واملصالحة الوطنية.

ثالثًا: قواعد المصالحة الوطنية: تطبيق على الوضع في مصر

إن اس�تعراض تجارب الدول العربية املتقدمة وما خلصنا إليه من نتائج بش�أنها يمكن أن يسهم، بال شك، يف 

وضع قواعد عامة للمصالحة الوطنية. إالّ أنه بالنظر إىل دقة الوضع يف الوطن )مرص( وحساسيته، وما شهدناه من 

محاوالت متعثرة لتحقيق املصالحة الوطنية، فسوف نحاول تطبيق تلك القواعد العامة عىل خصوصيات الوضع يف 

م�رص، فنتن�اول أوالً العقبات التي تقف أمام عملية املصالحة الوطنية يف مرص، ونعقب ذلك بوضع تصور للقواعد 

الواجبة التطبيق لبلوغ املصالحة الوطنية يف أرض الكنانة.

معضلة املصالحة الوطنية يف مرص

املعضلة الحقيقية التي تواجه النظم االنتقالية تكمن يف املوازنة بني آليات املحاسبة واملصالحة. ويتميز املشهد 

يف مرص بتعقيد خاص ناتج عن تعدد املراحل االنتقالية وأطراف املصالحة الوطنية. ومن ثم تتعدد صور املصالحة 

املطلوب�ة، فهناك مصالحة يجب أن تجري بني رموز النظام األس�بق وبني فئات عدي�دة من املجتمع املرصي مّمن 

ذاق�وا الظلم أو التعذي�ب أو االعتقال قبل ثورة الخامس والعرشين من يناير املجي�دة، ويتفرع عنها مصالحة بني 

ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي وقعت يف ظّل هذا النظام وبني رموز القوى األمنية التي ارتكبت 

تلك االنتهاكات، ومصالحة أخرى مع اإلخوة املس�يحيني جراء أحداث العنف التي أملّت بهم وس�قط خاللها العديد 

م�ن القت�ىل واملصابني، فضالً عن املصالحة م�ع العديد من الفئات التي عانت من اإلقص�اء والتهميش. وتأتي بعد 

ذلك املصالحة الكربى التي تهدف إىل إزالة حالة االحتقان الطائفي واالنقس�ام املجتمعي الحاد الذي روج له رموز 

النظام الس�ابق ونتجت عنه صدامات دموية بني أنصاره وغريهم من أطياف الشعب املرصي، تطورت إىل ارتكاب 

جرائم اإلرهاب من جانب أنصار هذا النظام كما هي معرّفة يف االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية. ومما يؤسف 

ل�ه أن النظام الس�ابق قد نجح يف ب�ث روح الفرقة بني أبناء املجتمع الواحد عىل أس�اس ديني - طال أبناء املذهب 
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الواحد – فخلق حالة استقطاب مجتمعي حاد، باملخالفة ملواثيق حقوق اإلنسان السارية التي تحظر التمييز بسبب 

الع�رق، أو الل�ون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النس�ب، 

أو غري ذلك من األسباب، وباملخالفة أيضاً ملا أرسته الرشيعة اإلسالمية من قيم التسامح والعفو والعدل واإلحسان، 

وزاد ع�ىل ذل�ك بالتحريض العلني عىل العنف وإراق�ة الدماء ضّد معارضيه بخطاب يتس�م بالكراهية مّما أفقده 

رشعيته ومهد لسقوطه. واستمرت أحداث العنف من قبل أنصار هذا النظام بعد سقوطه.

وفور تويل الحكومة االنتقالية السلطة يف مرص بعد املوجة الثانية من ثورة الخامس والعرشين من يناير 2011، 

فوجئنا بها تعلن عن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية يف غضون ش�هر يونيو 2013، اعتقاداً منها بأنه س�بيل وقف 

أحداث العنف. ولم يعلم أحد يف ذلك الوقت بجدول أعمال هذا املؤتمر أو الغاية من عقده أو األطراف املشاركة فيه. 

وبالنظر إىل غياب تيار س�يايس بعينه وأحد أطراف النزاع األساس�يني عن هذا املؤتمر فإنه لم يتمخض عن نتائج 

حقيقية يف مجال املصالحة الوطنية. ومن ثم فقد تعالت يف مرص أصوات مؤخراً تنعت مصطلح املصالحة الوطنية 

بأنه أصبح يسء السمعة، بعد ما شهده املجتمع املرصي من عنف غري مسبوق من بعض التيارات ومطالبه البعض 

بالعفو عن رموز تلك التيارات واألنظمة والتصالح معها عىل الرغم مما هو منس�وب إليهم من جرائم خطرية ضد 

أبناء الش�عب املرصي. وزاد األمر تعقيداً هذه املوجة من اإلرهاب التي تش�هدها مرص من أتباع التيارات اإلسالمية 

املتشددة، فمن حق املواطن العادي أن يتساءل اآلن »عن أي مصالحة يتحّدثون«؟ وكّل ما تقدم يوضح ملاذا أصبح 

مصطلح املصالحة يوسم بأنه يسء السمعة! فسوء إدارة ملف املصالحة الوطنية واختيار توقيتاتها وآلياتها، وعدم 

التحديد الدقيق ألطرافها، ودعوة البعض إىل العفو أو التصالح مع دعاة العنف واإلرهاب، أفقد الشعب الثقة يف كنه 

املصطلح وذاته، وأصبح استخدامه يف حد ذاته يستفز أطيافاً عديدة من املجتمع.

ومّما الشك فيه أن إطالق هذا الوصف عىل مصطلح املصالحة الوطنية يعّد ردة بالنسبة للمتخصصني يف مجال 

العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية. وهذا ما دعانا إىل القول يف مقال نرش لنا مؤخراً بجريدة األهرام املرصية بأن 

»«املصالحة« مصطلح واس�ع فضفاض له العديد من املعاني واألبعاد الفلس�فية والنفسية واملجتمعية والسياسية 

والقانونية والدينية، ومن يتعامل معه يجب أن يكون عىل دراية كافية بأبعاده املختلفة واملسار الصحيح لتطبيقه، 

وإالّ تم النيل من مصداقيته، بل من وطنيته يف بعض األحيان!«. والتساؤل الذي يجب أن نطرحه عىل أنفسنا يف هذا 

الس�ياق هو: ما الذى أّدى إىل إطالق هذا الوصف الس�لبي عىل املصالحة وهي قيمة جليلة وهدف س�ام، حث عليها 

املوىل عّز وجل وعمل بها الرسول الكريم ودعا إليها اإلنجيل؟ هل هذا األمر ناتج عن سوء فهم املصطلح واستيعاب 

معانيه أم عن سوء تطبيقه، أم عن كليهما معاً، إذ أّن األخذ بهذه املقاربة يمكن أن يفرغ مصطلح املصالحة الوطنية 

ومفهوم العدالة االنتقالية من مضمونهما ومعانيهما السامية.

لقد أثبتت التجارب يف الدول التي مرت بتجارب مماثلة أنها لم تتمكن من تحقيق االستقرار والسلم االجتماعي 

إالّ بعد تحقيق املصالحة الوطنية. فأملانيا الغربية التي عانت من ويالت النظام النازي املس�تبد تمكنت من تحقيق 
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االس�تقرار املجتمع�ي واملصالحة بني أطياف الش�عب بعد املحاس�بة الدقيقة لرموز هذا النظ�ام، وجنوب إفريقيا 

التى ذاق الس�ود فيها العذاب من نظام قمعي عنرصي، تمكنت أيضاً من بلوغ املصالحة اس�تناداً اىل قيم التسامح 

املس�يحية واإلرادة املجتمعية الس�وية. وهناك العديد من التجارب األخرى املماثل�ة يف دول أوربا الرشقية وأمريكا 

الالتينية ال يتسع املقام هنا لرشحها. وخالصة تلك التجارب تؤكد أنه ال يمكن تحقيق االستقرار يف مجتمعات ما بعد 

الثورات إال بعد نبذ العنف وتحقيق املصالحة الوطنية، من خالل إطار مؤسي ناجز وعن طريق منظومة متكاملة 

للعدالة االنتقالية تتكون من اسرتاتيجية وطنية شاملة وقوانني ناجزة حديثة تعالج آليات العدالة االنتقالية واجبة 

التطبيق وتحدد الجهات القائمة عليها.

وبعد أن اس�تعرضنا أهم املش�كالت التي تحيط بعملية املصالحة الوطنية يف مرص، نورد فيما ييل أهم الرشوط 

والقواعد الواجب توخيها حال االضطالع بإجراءات املصالحة الوطنية.

قواعد املصالحة الوطنية يف مرص

أوّد أن أشري يف البداية إىل أنه من غري املمكن وضع قواعد محددة للمصالحة ترسي عىل كل بلد. وهذا أمر طبيعي 

ومتوق�ع، ألن املصالح�ة الوطنية عملية معقدة تتطلب دراس�ات متعمقة وتطبيقا فاعال آللي�ات للعدالة االنتقالية 

باملجتمع املس�تهدف، وال يمكن أن تتم دون محاس�بة حقيقية للجناة وقصاص عادل للشهداء، وكشف حقيقة ما 

حدث من انتهاكات جس�يمة لحقوق اإلنس�ان، وإرض�اء للضحايا. ونحاول فيما ييل توضيح املقدمات األساس�ية 

لعملية املصالحة الوطنية ووضع قواعد عامة للمصالحة يف مراحل ما بعد الرصاعات.

مقدمات املصالحة الوطنية

تم�ر املصالحة الوطنية بعمليتني أساس�يتني، أوالهما ذات طبيعة سياس�ية مجتمعي�ة، وثانيتهما ذات طبيعة 

قانوني�ة حقوقي�ة. فمن املهّم قبل البدء يف إج�راءات املصالحة الوطنية تحديد أطراف املصالحة واس�ترشاف مدى 

استعداد جميع األطراف للوقف الفوري ألعمال العنف واالنخراط يف عملية املصالحة. وألن املصالحة تعمل عىل إعادة 

بناء العالقات بني أطراف النزاع، فال يمكن أن يتم ذلك إال يف جو يس�ود فيه الهدوء والتس�امح. لذلك يجب اختيار 

الوقت املناس�ب للمصالحة فس�وء اختيار التوقيت الذي يتم فيه اإلعالن عن بدء إجراءات املصالحة يمكن أن يرتتب 

عليه إجهاض عملية املصالحة من بدايتها عىل النحو الذي تّم يف مرص مؤخراً، فال يمكن الدعوة للمصالحة والدماء 

تس�يل عىل الطرقات والعنف مستعر يف الشارع، كما ذكرنا سلفاً. ولذلك يكون من املهم تهيئة الرأي العام وإيجاد 

الزخم الشعبي الالزم ملساندة عملية املصالحة وإالّ فقدت مصداقيتها. ومن املناسب أيضاً أن تبدأ إجراءات املصالحة 

بحوارات مجتمعية الس�ترشاف الرأي العام بشأن أهداف املصالحة الوطنية واتجاهاتها، تعقبها/أو تتوازى معها 

حوارات بني التيارات السياسية املختلفة لتحديد املسار السليم للمصالحة. وقدد يتعارص مع هذه اإلجراءات أو يليها 

تدريب متخصص لفئات محددة حول طبيعة عملية املصالحة الوطنية وأهدافها وإجراءاتها، بغاية اإلعداد الجيد لها.
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ويجب أن تتمخض اإلجراءات املتقدمة عن إجراء تقييم ش�امل ألس�باب الرصاع ووضع تصور واضح للقضايا 

محل الخالف، مع وضع اسرتاتيجية وطنية محددة وشاملة ملعالجة تلك القضايا ُتحّدد فيها األهداف االسرتاتيجية 

ال�الزم تحقيقها لبلوغ املصالحة، واملبادرات والربامج الالزم�ة لتكريس ثقافة الحوار وتحقيق الوئام والوفاق بني 

أطي�اف الش�عب املختلفة، ومن املهم أيضاً أن تتضمن وضع خطة زمنية ملراح�ل املصالحة وإجراءاتها. ويجب أن 

تتم عملية املصالحة من خالل تنس�يق تام بني مؤسس�ات الدولة وكافة األط�راف املعنية لضمان تحقيق أهدافها، 

واالس�تفادة من الجهود واملبادرات الس�ابقة. وقد تتمخض مقدمات املصالحة عن الوصول إىل اتفاق سيايس يحدد 

خطوات تحقيق املصالحة أو إصدار قوانني لتفعيل عملية املصالحة الوطنية عىل النحو الذي تم يف الجزائر، وإنشاء 

هيئ�ات ومفوضي�ات مس�تقلة ومحايدة تتوىل االضطالع بعملي�ة املصالحة الوطنية عىل النحو ال�ذي تّم يف اململكة 

املغربية وجنوب إفريقيا وهو املسار الذي نأمل تحقيقه يف مرص.

قواعد املصالحة الوطنية ورشوطها

االتفاق عىل الثوابت الوطنية

إن أخطر ما يواجه املجتمعات التي مرّت بأحداث الثورات والرصاعات هو االنقسام الحاد بني مكونات املجتمع 

عىل نحو يصعب معه االتفاق عىل الثوابت الوطنية والتوافق عىل األمور األساسية التي تمهد للمصالحة الوطنية. لذلك 

فمن أوىل الخطوات التي ينبغي اتخاذها تحديد الثوابت الوطنية وضمان اتفاق كافة أطراف املصالحة عليها.

إعالء مصلحة الوطن والنأي عن األهواء الشخصية

لبلوغ املصالحة الوطنية، يجب عىل جميع األطراف السياس�ية التمس�ك دائماً بتغليب املصلحة الوطنية والنأي 

عن األهواء الشخصية، واالبتعاد عن املكابرة واملغالبة التي تسوغ الثأر واالنتقام والتشفي، واإلعراض عن التخوين 

واس�تحضار النية الصالحة بهدف إصالح ذات البني، وبلوغ املسار الصحيح للديمقراطية27. ومن املهم أيضاً عدم 

السماح ألطراف أجنبية بالتدخل لدعم طرف عىل حساب طرف آخر من ناحية، ومن ناحية أخرى تجنب االستقواء 
بالدول األجنبية، عىل النحو الذي ورد ببيان األزهر لدعم الثورات العربية الصادر يف 31 أكتوبر 28.2011

27 البند األول من خارطة الطريق للعدالة االنتقالية في مصر المقدمة من المستشار عادل ماجد في المنتدى اإلقليمي العربي حول العدالة االنتقالية )التحديات والفرص(، الذي 
نظمته المنظمة العربية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع كل من مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية بالمملكة المغربية والمركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

القاهرة، 12 – 13 مايو.

28 للمزيد من التفاصيل عّما تضمنه وثائق األزهر السابق اإلشارة إليها، انظر:

Adel Maged, <Commentary on the Al-Azhar Declaration in Support of the Arab Revolutions>, supra note 43, at 7176- 
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إجراء املصالحة يف مناخ من الشفافية وسيادة القانون

من املهم االضطالع بإجراءات املصالحة يف مناخ تسوده الشفافية بحيث يطلع أفراد املجتمع عىل جهود املصالحة 

بصورة تسمح لهم بتبني أطرافها وأهدافها. ومن املهم أن تجري عملية املصالحة يف مناخ تسود فيه سيادة القانون، 

بحيث تتس�اوى األطراف طاملا جلس�ت إىل مائ�دة الحوار، وعىل نحو يطبّق فيه القانون ع�ىل الجميع بدون تمييز. 

تحري الحقيقة كاملة وكشف املظالم لضمان عدم تكرار االنتهاكات

م�ن أه�م أهداف العدال�ة االنتقالية – التي يج�ب أن تجري يف ظله�ا أي جهود للمصالح�ة الوطنية - توثيق 

االنتهاكات الجس�يمة لحقوق اإلنسان التي تم ارتكابها يف حق الوطن واملواطنني وغريها من صور إساءة استعمال 

الس�لطة، وكش�ف حقيقتها، وتحديد املس�ؤولني عنها، وإعالم املواطنني بها، إذ أن هذه املقاربة تضمن نقل رسالة 

واضحة إىل املجتمع بأن مرور الزمن لم ولن يشّكل عقبة يف سبيل الكشف عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

أو غ�ض الط�رف عنها29، بما يمهد الطريق لطي صفحة املايض بما انطوت عليه من أحداث جس�ام وإرث مرتاكم 

م�ن انتهاكات حقوق اإلنس�ان، ألن غلق امللفات دون إظه�ار الحقيقة يفتح باب الثأر واالنتق�ام ويزيد من التوتر 

واالحتقان. كما أن كش�ف الحقيقة يس�هم يف فضح انتهاكات وتجاوزات املايض، ومن ثم يف مواجهتها أو الصفح 

عنها بما يحقق قدرا من الرضا لدى املواطن العادي يسهم يف بلوغ املصالحة الوطنية30.

الرتكيز عىل حقوق الضحايا

م�ن امله�م أن تتوخى جهود املصالح�ة الوطنية دائماً إعالء حقوق الضحايا، فال تضحي بها يف س�بيل تحقيق 

أه�داف أو مصالحة سياس�ية, ويجب أن تعمل س�لطات الدولة وكافة أطراف املصالح�ة الوطنية عىل ضمان حق 

الضحايا يف جرب أرضاراهم.

تطبيق مبدأ التضمينية بالعمل عىل تمثيل مصالح كافة أطياف املجتمع

من أهم قواعد املصالحة الوطنية أنها تطبق – بطريقة غري مبارشة – مبدأ التضمينية وهو ُيعّد من أهم مبادئ 

الحكوم�ة وقيمها، باعتباره يعمل عىل مش�اركة األطراف املعنية من املجتمع دون إقصاء أو تهميش أو اس�تبعاد، 

وتمثي�ل مصالح كافة أطياف املجتم�ع يف الحوار الوطني، وخطوات إعادة بناء مؤسس�ات الدولة31. وميزة إرشاك 

29 معتز باهلل عثمان، معايير العدالة االنتقالية بين النظرية والتطبيق، في: حقوق اإلنسان في إطار العدالة الجنائية، الجزء الثاني، تحرير نظام عساف، الطبعة األولى، مركز 
عمان لدراسات حقوق اإلنسان، 2007، ص 251

30 المستشار عادل ماجد، معايير تطبيق العدالة االنتقالية في العالم العربي، اإلصدار األول، سلسلة إصدارات العدالة االنتقالية في العالم العربي، المؤسسة األلمانية للتعاون 
القانوني الدولي، ص ص 66 – 67

31 الدكتور أحمد صقر عاشور، مصر بعد 25 يناير: اإلصالح وإعادة البناء المؤسسي، األهرام للنشر والرجمة والتوزيع، ص 31
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أطياف املجتمع عىل هذا النحو يف عملية املصالحة أنها تبني هذه العملية عىل أس�اس مجتمعي راس�خ من القاعدة 

إىل أعىل بدالً من فرض املصالحة من أعىل إىل أسفل عن طريق الحكومة أو النخبة.

تكريس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب

قد تتم املصالحة الوطنية يف ظروف تكتي بالعباءة السياس�ية بما قد يؤثر س�لباً عىل أس�س العدالة، ويسمح 

يف بعض األحيان بالتغايض عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، أو العفو عنها بدون رشوط، وهو األمر الذي 

استهجنته منظمة األمم املتحدة يف العديد من الوثائق الصادرة عنها يف مجال العدالة االنتقالية، إذ أن من شأن ذلك 

تكريس سياسة اإلفالت من العقاب.

اتباع إطار مؤسيس شامل للمصالحة 

إن إج�راءات تحقي�ق املصالح�ة والوفاق يجب أن تتم وفق�اً ملنهج علمي وطريقة مدروس�ة تتوالها هيئات أو 

مفوضيات متخصصة ومس�تقلة تعمل من خالل اس�رتاتيجية وطنية ش�املة وقوانني حديثة تتحدد آليات العدالة 

االنتقالي�ة واجب�ة التطبيق وإجراءات املصالح�ة الوطنية واجبة االتب�اع وطبيعة واختصاص�ات الجهات القائمة 

عليها. ووجود إطار قانوني ينظم هذه اإلجراءات ُيسهم يف تحديد الخطوات املتطلبة لبلوغ املصالحة الوطنية، بما 

يضفى عىل اإلجراءات صفة الرشعية ويحيط اإلجراءات بسياج من املرشوعية القانونية بحيث ينأى بها عن التحكم 

واالستبداد ويحيط الشعب بأحكامها وأهدافها بما يحقق نوعاً من التوقع والتنبؤ بإجراءاتها. 

وجود جهة محايدة ومستقلة ُتعنى بتقييم نتائج املصالحة يف مراحلها املختلفة

إن إنش�اء هيئ�ة عليا يناط بها تحقيق املصالحة الوطنية يس�هم يف حّد ذاته يف نرش الثق�ة يف عملية املصالحة 

الوطنية، ويضمن وجود جهة محايدة ومستقلة ُتعنى بتقييم نتائج املصالحة يف مراحلها املختلفة، ويتّم ذلك عادة 

ع�ن طريق التقارير والتوصي�ات الدورية التي تصدرها املفوضية32. وبناًء عىل اس�تعراض تجارب لجان وهيئات 

للعدال�ة االنتقالي�ة يف الدول األخ�رى، نرى أن هيئة العدال�ة االنتقالية املرتقبة يف مرص يحس�ن أن تتمتع بالطابع 

املختلط، أي أنها تطبق آليات العدالة العقابية والتصالحية. وتطبيقاً عىل الوضع يف مرص، ومراعاة للسياق السيايس 

واملجتمع�ي، ن�رى أن ُيطلق عليها مس�مى »مفوضية أو هيئة العدال�ة االنتقالية واملصالح�ة الوطنية«. ويجب أن 

تتمتع املفوضية بالش�خصية االعتبارية العامة، والحياد، واالستقالل الفني واإلداري واملايل، بحيث ال تتبع السلطة 

التنفيذية، وال ينتمي أعضاؤها إىل تيارات سياس�ية بعينها، ومن املهم أيضاً أن يكون لها ميزانية مس�تقلة، عىل أن 

 ينتهي عمل هيئات العدالة االنتقالية عادة بإصدار تقارير ختامية تتناول أساساً عرض اإلجراءات التي اتخذتها ألداء المهمة المنوطة بها، وسرد الوقائع التي تكشفت لديها، 32
 وما اتخذته من إجراءات بشأنها، وتحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان وغيرها من تجاوزات أخرى، وتقديم مقترحات لمعالجة تلك االنتهاكات والتجاوزات وإصالح
.مؤسسات الدولة وبنيتها التشريعية، وما يعن لها من توصيات أخرى
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يق�وم عليها الحكماء من رج�ال األمة من ذوي الخربة والكفاءة. وميزة إنش�اء املفوضية عىل هذا النحو أنها تعمل 

عىل معالجة كافة أنواع املظالم وانتهاكات حقوق اإلنس�ان التي نالت من أطياف ومكونات عدة من املجتمع خالل 

النظامني السابقني.

الخاتمة

رأينا من خالل هذا البحث أن املصالحة الوطنية عملية معقدة تتطلب دراس�ات متعمقة وتطبيقا فاعال آلليات 

العدال�ة االنتقالية، وأن املعضلة األساس�ية يف مجال املصالحة الوطنية تكمن يف تطبي�ق أوليات املصالحة الوطنية 

م�ع مراعاة متطلبات املحاس�بة والقصاص، فال يمكن بأي حالة من األح�وال امليض يف إجراءات املصالحة الوطنية 

وغ�ض الب�رص عن انتهاكات حقوق اإلنس�ان، ألن ع�دم معالجة ما وقع م�ن انتهاكات وتج�اوزات يف حق األفراد 

والوطن بطريقة جذرية يمكن أن يؤدي إىل انقسامات حادة يف بنيان املجتمع ويولّد مناخاً عاماً من عدم الثقة بني 

أطياف�ه ومكوناته مع النظام الحاكم فتضعف س�يادة القانون وتتاح الفرص�ة لتكرار العنف بدالً من الوصول إىل 

املصالحة.

وكّل ذلك يدعونا إىل القول بأهمية إيالء املزيد من العناية بدراسة مفهوم املصالحة الوطنية وتطبيقاته بالدول 

العربي�ة، م�ع التأكيد عىل أن التطبيق الصحي�ح ملفهوم املصالحة الوطنية يتطلب إع�داد منظومة متكاملة للعدالة 

االنتقالي�ة – مح�ل توافق مجتمعي - تتكون من اس�رتاتيجية وطنية ش�املة وقوانني ناجزة حديث�ة تعالج آليات 

العدالة االنتقالية واجبة التطبيق وتحدد الجهات القائمة عليها، تعمل عىل تنمية ثقافة الحوار والسلوك القائم عليه، 

وإش�اعة روح الصفح والتس�امح والوفاق، ونبذ العنف واالنتقام، وإرس�اء مقومات املصالح�ة والوحدة الوطنية، 

اسرتشاداً بالقواعد التي أوردناها يف هذا البحث.

كما أكدنا يف هذا البحث عىل أن املصالحة الواجبة يف مرص تس�تلزم بداية الكشف عن حقيقة الوقائع واألحداث 

الدموية التي راح ضحيتها اآلالف من أبناء الشعب املرصي بني قتيل وجريح يف أرجاء الوطن، وتقيص جذور العنف 

وأس�باب الفرقة واالنقس�ام بمختلف أبعادها السياس�ية واالقتصادية واالجتماعية بما يس�مح بمعالجتها واتخاذ 

التدابري الالزمة للتغلب عليها واستئصال جذورها بصورة تسهم يف االنتقال املتدرج باملجتمع إىل االستقرار والسلم 

االجتماعي. ومن الالفت للنظر يف املشهد املرصي أنه سوف يكون من املهم الرتكيز عىل جذور الخالف ذات األساس 

الديني بني أطياف املجتمع »التي تنتمي إىل نفس الدين واملذهب« التي روج لها النظام السابق ومحاولة معالجتها، 

ووض�ع الحلول لها، وهي أس�اس الرصاع الحايل بني املجتمع املرصي ومؤسس�اته من ناحي�ة وبني أنصار النظام 

الس�ابق املعزول، وه�ي تجربة جديدة يف مجال العدال�ة االنتقالية واملصالحة الوطنية، تس�تحق املزيد من البحث 

والدراس�ة. وبالتايل س�وف يكون هناك دور مهم دائماً لرجال الدين يف عملية املصالحة الوطنية، مع التعويل عىل 

املفاهيم الدينية الس�محة يف إعادة بناء العالقات الس�لمية بني األطراف املتنازعة. ومن املهم أن تضطلع بإجراءات 

قواعد المصالحة الوطنية في المراحل االنتقالية



42

العدال�ة االنتقالي�ة واملصالحة الوطنية يف مرص هيئة محايدة ومس�تقلة اقرتحنا أن ُيطلق عليه�ا »املفوضية العليا 

للعدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية«.

الصفح والمصالحة
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ال مصالحة قبل المصارحة

د. هاشم صالح

موضعة اإلشكالية على الصعيد السيكولوجي

تاري�خ البرشية ميلء بالظلم واالضطهاد، ولكنه ميلء بالحق والعدل أيضا. وبالتايل يمكن أن نتش�اءم ويمكن 

أن نتف�اءل يف الوق�ت ذاته، كل واح�د حر يف اتخاذ املوقف الذي يري�د طبقا ملزاجه ومعلومات�ه وتجربته الحياتية 

وتوجهاته. كان فرويد يقول ما معناه: ستظل روح املظلوم تسترصخ وتستنجد حتى ُينتصف لها ويعرتف الظالم 

بما ارتكبت يداه يف حقها. هذه العبارة مهمة جدا، ألن مؤسس التحليل النفي يعرف كيف يموضع اإلشكالية عىل 

الصعيد السيكولوجي العميق. ومعلوم أن العامل النفي له دور كبري، بل وحاسم فيما يخص اإلنصاف واملصالحة، 

وبه ينبغي أن نبتدئ؛ فاملظلوم املضطهد ال يطالب بتعويضات مادية بالدرجة األوىل، وإنما بتعويضات نفسية. أهم 

يشء يف ه�ذه املس�ألة هو اعرتاف املعتدي بما فعل من عدوان وإجرام ع�ىل املعتدى عليه. يكفي أن يعرتف رصاحة 

لكي تش�عر الضحية بارتياح نفي ال مثيل له، يكفي أن يعتذر املعتدي لكي تنحل املش�كلة من تلقاء ذاتها. أما ما 

دام مرصا عىل غيه وضالله وإجرامه، وما دام يرفض االعرتاف بما اقرتفت يداه من إثم، فإن روح املظلوم ال يمكن 

أن تهدأ أو تسرتيح، سوف تظل تنئ وتتوجع وتسترصخ.

هن�اك أمثل�ة عديدة يف التاريخ ع�ىل ذلك، هل تعتقدون أن األرم�ن يطالبون األتراك باالع�رتاف باملجزرة التي 

ارتكب�ت يف حقه�م عام 1915 حبا يف اإلزعاج واملش�اغبة املجانية؟ ال أبدا، إنهم يعرف�ون أن هذا االعرتاف لن يعيد 

له�م مئات األلوف أو ربما املالي�ني الذين قتلوا أو هجروا وذبحوا. إنهم يعرفون أنه لن يبعثهم من مرقدهم األبدي، 

ويعرف�ون أيضا أن أردوغان واألتراك الحاليني ليس�وا مس�ؤولني عن مجزرة كربى حصل�ت قبل والدتهم بعرشات 

الس�نني، ولكن روح األحفاد س�وف تش�عر بالس�كينة إذا ما حصل هذا االعرتاف يوما ما، واألرجح أنه س�يحصل؛ 

فاملثقفون األتراك املس�تنريون ابتدأوا يستشعرون خطورة الحدث، وقد تجاوزت توقيعاتهم عىل اإلنرتنيت عرشات 

األل�وف ألجل االع�رتاف باملجزرة الكربى وتصالح تركيا مع ماضيها، مع ذاتها. س�وف أع�ود إىل الوراء أكثر، هل 

تعتقدون أن الربوتس�تانتيني الفرنس�يني كانت س�تهدأ ثائرتهم وتس�كن أوجاعهم وجراحاتهم التاريخية، لوال أن 

األغلبية الكاثوليكية اعرتفت بما اقرتفت يداها، واعتذرت كل االعتذار عن مذبحة سانت بارتيليمي وبقية املجازر1؟ 

1 لم تحل المشكلة البروتستانتية في فرنسا إال بعد مائتي سنة من حصولها. وكانت أول خطوة نحو الحل هي اعتراف فالسفة األنوار الكاثوليكيين، وعلى رأسهم فولتير بفظاعة 
االضطهاد الذي تعرضت له األقلية البروتستانتية على مدار التاريخ الفرنسي. انظر قضية كاالس الشهيرة التي دافع عنها كل المدافعة ونجح في إعادة االعتبار إلى هذه العائلة 
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أبدا ال، وبالتايل فاالعرتاف بالجريمة هو أول خطوة نحو املصارحة واملصالحة، بدونه ال يمكن أن تحصل مصالحة 

تاريخية بني املعتدي واملعتدى عليه. بعد هذا االعرتاف يمكن أن يحصل الصفح والغفران، ولكن ليس قبل ذلك.

موضعة اإلشكالية على المستوى الشخصي:

املصالحة وجراحات الطفولة

أحيانا تكون املشاكل التي حصلت يف الطفولة األوىل مرعبة ومؤذية إىل أقىص حد ممكن. أحيانا يحصل عدوان 

جس�دي أو س�يكولوجي داخل العائلة الصغرية بالذات، وعندئذ يصبح الغفران شيئا صعبا للغاية؛ فأنت تقبل أن 

يعتدي عليك ش�خص خارجي أو أجنبي، أما أن يكون املعتدي عليك والدك مثال أو زوجته أو ش�خصا آخر قريبا، 

فإن املس�ألة تصبح معقدة جدا. وذلك ألن املعتدي هو منك وفيك كما يقال. أعجبتني هنا رس�الة لس�يدة فرنس�ية 

توجه فيها لوما مريرا إىل والدها الذي أساء معاملتها جدا إبان فرتة الطفولة، وأساء معاملة أمها أيضا. تقول هذه 

الكلمات الرائعة: »لن أنىس أبدا ما فعلته من أذى تجاهي، هذا يشء مستحيل بالنسبة يل، ولكني سأغفر لك. أعتقد 

أن أمي س�تكون س�عيدة لو عاش�ت وعرفت ذلك، هذا الغفران الذي أمنحه لك، إذا كنت أفعله فمن أجيل، من أجل 

س�المي الداخيل مع ذاتي، من أجل حريتي الش�خصية. ال تحاول إعادة العالقة معنا، ال تتعب نفسك، فغفراني لك 

ال يعني املصالحة معك، وإنما املصالحة مع نفي«2.

البروتستانتية المنكوبة والمظلومة من قبل األغلبية الكاثوليكية. ولكن ليس كل الناس فولتير، ليس كل الناس قادرين على الوقوف ضد طائفتهم أو مذهبهم، وبخاصة إذا كانت 
تمثل األغلبية الساحقة. ثم جاءت الثورة الفرنسية لكي تحرر البروتستانتيين من االضطهاد كليا وتساويهم بالكاثوليك في حق المواطنة الكاملة. ومعلوم أن الثورة الفرنسية كانت 
مضادة لألصولية المسيحية الطائفية، على عكس بعض ثورات الربيع العربي التي أوصلت اإلخوان المسلمين إلى السلطة. ثم يعتبرونها بعد ذلك ثورات وربيعية أيضا! أما 
الثورة الفرنسية فقد أسست الدولة المدنية العلمانية الحديثة المضادة للدولة الدينية الطائفية القديمة، وأحلت إعالن حقوق اإلنسان والمواطن محل الشريعة المسيحية أوالقانون 
المقدس الكاثوليكي. وبالتالي فكانت ثورة بالمعنى الحقيقي للكلمة ألنها أحدثت قطيعة مع العصور الوسطى المسيحية ال عودة إليها. كانت قفزة هائلة باتجاه المستقبل وتدشينا 

للحداثة السياسية الكبرى.

انظر بخصوص البروتستانتيين وكيف حلوا مشكلتهم كأقلية داخل فرنسا الكاثوليكية المرجع الهام التالي: تاريخ البروتستانتيين في فرنسا منذ القرن السادس عشر وحتى القرن 
الحادي والعشرين. تأليف البروفيسور باتريك كابانيل أستاذ مادة التاريخ الحديث في جامعة تولوز. منشورات فايار. باريس. 2012

Patrick Cabanel: Histoire des protestants en France XVI-XXI siecle.Paris, Fayard.2012

وحول فولتير الكاثوليكي ومحاربته لتعصب طائفته واضطهادها لألقلية البروتستانتية انظر المرجعين التاليين:

أوال: فولتير: مقالة في التسامح. بمناسبة موت جان كاالس.باريس، غاليمار، 2003

Traite sur la Tolerance: A l’occasion de la mort de Jean Calas.Paris, Gallimard, 2003

ثانيا:فولتير.قضية كاالس.الملف الكامل، منشورات غاليمار، 1975

Voltaire: L’Affaire Calas, Gallimard, 1975

2 أعترف بأنه يمكن لي أنا أيضا أن أقول الكالم نفسه عن طفولتي الجريحة؛ فوالدي تزوج مباشرة بعد وفاة أمي، وكانت زوجته امرأة وسخة، بل ومجرمة بالمعنى الحرفي 
للكلمة، فهل غفرت له بعد كل تلك السنوات؟ربما. والسبب أنه كان مغلوبا على أمره ويخشاها كل الخشية. أما هي، فلن أغفر لها أبدا. ولو عدت إلى سوريا بعد كل هذا الغياب 
لكان أول شيء أفعله هو االنتقام منها إذا كانت ال تزال على قيد الحياة. أقول ذلك على الرغم من أن طبيعتي ليست ميالة إطالقا إلى الحقد والكره، وإنما إلى المحبة والمودة 
والسالم. ولكن هذه المرأة هي الشخص الوحيد على وجه األرض الذي أرغب في االنتقام منه أو على األقل إذالله أمام الناس كما حصل لنا سابقا. وبالتالي فمن الصعب أن 
تغفر قبل أن تنتقم أو قبل أن يعترف الجاني بفعلته بشكل صريح ويعتذر منك على رؤوس األشهاد. ال مصالحة قبل المصارحة وكشف الحسابات..فرويد على حق: روح 
المظلوم سوف تظل تستصرخ وتستغيث حتى ينتصف لها. هذا قانون سيكولوجي وأنتربولوجي مؤكد، أقصد باالنثربولوجي أنه إنساني ينطبق على كل البشر دون استثناء. 

الصفح والمصالحة
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الكثريون عاش�وا جراحات الطفولة، والكثريون لم يعيشوها، ألن الله وهبهم طفولة سعيدة، فليحمدوا الله عىل 

هذه النعمة. ولكن كيف يمكن أن تتجاوز جراحات الطفولة املغروس�ة يف أعماقك؟ هناك عدة طرق: إما النس�يان، 

وإما الغفران، وإما االثنان معا. ولكن النس�يان مس�تحيل قبل تصفية الحس�ابات مع الش�خص الذي اعتدى عىل 

طفولت�ك ودم�ر وجودك، وقل األم�ر ذاته عن الغفران. وهذا م�ا نفهمه من كالم الكاتبة الفرنس�ية، بالطبع لو أن 

والدها اعرتف بجريمته تجاهها وتجاه أمها ألصبحت املصالحة سهلة جدا تقريبا، ولكن بما أنه ركب رأسه ورفض 

االع�رتاف بجريمت�ه، وغاب ع�ن األنظار، فإنها أصبحت مضطرة ملعالجة املس�ألة وحدها؛ فهي لكي تس�تطيع أن 

تس�تمر يف الحياة بحاجة إىل تصفية الحس�ابات مع ماضيها، س�وف يظل ماضيها يقلقها ويثقل عليها، ما لم تقم 

بهذه العملية العسرية جدا عىل النفس.

موضعة اإلشكالية على المستوى العام

م�ا أقوله عن العائلة الصغرية ينطبق عىل العائلة الكبرية: أي املجتمع ككل أو العالقات بني الدول والش�عوب. 

كيف يمكن للربوتستانتيني الفرنسيني أن يغفروا للكاثوليكيني الذين اضطهدوهم، بل وحاولوا استئصالهم يف فرتة 

م�ن الفرتات؟ كيف يمكن لليهود أن يغفروا للنازيني الذين حاولوا اس�تئصالهم أيضا؟ كيف يمكن للفلس�طينيني 

أن يغفروا لليهود الصهاينة الذين أخذوا أرضهم وحاولوا اس�تئصالهم منها؟ لحسن الحظ فإن املؤرخني الجدد يف 

إرسائي�ل وأصحاب الضمري الحي م�ن اليهود ابتدأوا يعرتفون بحقيقة ما حصل يف فلس�طني3. وهكذا خرجوا عىل 

الرواية الرس�مية امللفقة واملنكرة لحقيقة ما جرى. وهذا يفتح بارقة أمل للمس�تقبل. فاملصالحة الفلس�طينية �� 

االرسائيلية، أو اليهودية �� العربية لن تتم يوما ما قبل حصول هذا االعرتاف التاريخي الكبري. ولكن ينبغي علينا أن 

نعرتف أيضا بالوضع الذليل املهان لليهود يف البلدان العربية عىل مدار التاريخ ما عدا فرتة العرص الذهبي العباسية 

واألندلس�ية الزاهرة وفرتة املغرب إبان عهد امللك العظيم محمد الخامس، حيث حماهم من التهجري واالس�تئصال 

إبان حكومة فييش العميلة.

كيف يمكن للس�ود أن يغفروا للبيض يف جنوب افريقيا؟ الخ.. تلزم ش�خصية تاريخية عظيمة، مثل نيلس�ون 

مانديال، ش�خصية تس�تطيع أن ترتفع فوق جراحاتها.. ومعلوم أن ظهور الش�خصيات الكربى نادر يف التاريخ. 

ولكن ينبغي أن نش�يد أيضا بالتجربة املغربية يف هذا الش�أن، فما فعله امللك الطيب والحكيم محمد الس�ادس عام 

الظلم صعب والقهر أصعب..

3 حول المراجعة الجريئة التي قام بها المؤرخون الجدد في إسرائيل انظر المرجعين التاليين:

أوال: سيمحا فالبان: منشأ إسرائيل: األساطير والوقائع. منشورات بانتيون بوكس، نيويورك، 1987

Simha Flappan: The Birth of Israel, Mythes and Realities, Pantheon, Books, New York, 1987
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2004 بتأسيس�ه »لهيئة اإلنصاف واملصالحة« يشء يس�تحق اإلعجاب والتنويه. وياليت أن الدول العربية األخرى 

تقلد املغرب أو تحذو حذوه وتس�تفيد من تجربته لكي تضمد جراحاتها وتستعيد وحدتها الوطنية. ولكن املشكلة 

ه�ي أن ظ�روف املغرب ال تنطبق بالرضورة عىل بلدان املرشق التي تعان�ي من جراحات تاريخية ورشوخ طائفية 

عميق�ة ج�دا. وهنا ينبغي أن نفرق بني الجرائم الصغرى والجرائم الك�ربى يف التاريخ؛ فاألوىل يمكن معالجتها أو 

غفرانها نس�بيا أو كليا خالل رشيحة زمنية قصرية نس�بيا. وأما الثانية، فال يمكن غفرانها يف املدى املنظور، يلزم 

مرور وقت طويل لكي تلتئم الجراح ويصبح الغفران أمرا ممكنا، تلزم أحيانا عرشات الس�نني. الكارثة الس�ورية 

الحاصلة حاليا هل تعتقدون أن تجاوز آثارها النفسية ممكن قبل خمسني سنة قادمة؟

مانديال وثورات الربيع العربي

أعجبتني جدا الرسالة التي وجهها مانديال لثوار الربيع العربي الذين أسقطوا األنظمة يف كل من تونس ومرص، 

وفيه�ا يقول ما معناه: الكراهية ال تعالج بالكراهية، وإنما باس�تخدام لغة عقالنية واعية ذات مدى بعيد وحرص 

عىل املصلحة العامة ككل. ينبغي عىل الثوار الجدد أن يستخدموا لغة الصفح والتسامح مع رجاالت النظام السابق 

بدال من الحقد واالنتقام، ينبغي أن يجلس�وا معهم عىل طاولة واحدة ملناقش�ة اإلش�كال، ومنحهم فرصة إلصالح 

أنفسهم واالعرتاف بذنوبهم وتحسني سلوكهم.

وهذا ما فعله مانديال يف جنوب أفريقيا كما نعلم. ومعلوم أن جنوب افريقيا خرجت من دائرة العنف والرصاعات 

األهلية التي كانت تعاني منها يف الس�ابق لعقود بفضل سياس�ة التسامح والغفران التي انتهجها نيلسون مانديال، 

ونال بذلك إعجاب العالم أجمع واحرتام شعب جنوب افريقيا إىل األبد.

يف الواقع أنه عندما خرج مانديال من الس�جن كانت أمامه احتماليتان: إما االنتقام من البيض الذين س�جنوه 

وعذبوا ش�عبه األس�ود الذي يش�كل ثمانني يف املائة من الس�كان، وإما انتهاج الخط املعاكس: أي خط النس�يان 

والصف�ح وعف�ا الله عما م�ى. والخط الثاني كان هو األصعب، ألن جماهري الس�ود كانت راغب�ة يف االنتقام لكي 

تش�فى الصدور؛ فقد عانوا من االحتقار واالضطهاد عىل مدار الس�نوات ما عانوه، وكان حكم االبارتايد أو التمييز 

العنرصي وحش�يا وال إنس�انيا بش�كل مطلق تقريبا، وبالتايل فغري�زة االنتقام كانت قوية ج�دا، بل وحتى كانت 

مرشوع�ة إىل حد كب�ري. كانوا يريدون االنتقام من رج�االت النظام العنرصي البغيض الس�ابق ومن كل من كانت 

لهم عالقة معه. ولكن مانديال بنظرته البعيدة املدى س�ار عكس التيار وأقنع ش�عبه األس�ود بانتهاج الخط اآلخر. 

لتحقيق ذلك، أسس »لجنة الحقيقة واملصالحة« عام 1995، حيث جلس املعتدي واملعتدى عليه عىل طاولة واحدة، 

وكانت تلك شبه معجزة، وهي عىل أية حال يشء ال يقدر عليه إال زعيم تاريخي كنيلسون مانديال. وعىل هذا النحو 

تصارح�ا وتس�امحا واعرتف املعت�دي؛ أي الرجل األبيض، بالجرائ�م التي اقرتفها تجاه املعت�دى عليه؛ أي الرجل 

األس�ود. واكتش�ف الناس بعدئذ أن ذلك ه�و الخيار األفضل، ألنه ل�واله ال نجرفت جنوب افريقي�ا يف حرب أهلية 
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47

داخلي�ة ال تبقي والتذر. ولكنن�ا نالحظ أن العكس من ذلك حصل بعد ثورات الربي�ع العربي؛ فالرغبة يف االنتقام 

من رجاالت النظام الس�ابق كانت هي األقوى. واإلخوان املس�لمون الذين حكموا تونس ومرص تباعا ابتدأوا بأخونة 

الدولة واملجتمع وعزل كل من يخالفهم الرأي.

ولألسف، فلم يوجد بينهم نيلسون مانديال عربي أو إسالمي لكي يسلك سياسة الصفح والغفران ولم الشمل. 

وكان أن انقلب الش�عب املرصي عىل األخونة والرئيس اإلخوان�ي وحصل ما حصل وتحرر من نري الحكم األصويل. 

ولك�ن بما أن األخونة يف تونس كانت أقل وطأة، فإن الش�عب لم يثر بعد ع�ىل الغنويش وجماعته، ولكن هذا اليشء 

غري مستبعد الحقا.

لقد أعطانا نيلسون مانديال درسا يف األخالق السياسية أو السياسة األخالقية، عندما وجه رسالة إىل أحد رؤساء 

الربي�ع العرب�ي من اإلخوان قائال هذا الكالم البليغ: »عندما وصلت إىل الحكم بعد ثالثني س�نة س�جن تقريبا كان 

أول ما تذكرته هو قول نبيكم الكريم ألعدائه عندما انترص عليهم نهائيا وفتح مكة ظافرا: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«. 

فعملت بهذا املبدأ ونجحت وأنت كإسالمي أوىل مني بالعمل به«4!

كالم وال أروع، وهكذا طبق مانديال مبادئ اإلس�الم أكثر من املس�لمني أنفس�هم. لقد كان وفيا لرس�الة النبي 

األعظم، نبي الصفح والغفران ومكارم األخالق، عىل عكس أتباعه الذين ينتس�بون إليه ويدعون االنتماء إليه، وهو 

منهم براء. إنهم يدعون اإلس�الم بمناس�بة ودون مناسبة، بل ويحتكرون اإلسالم ككل، ولكن فاتهم جوهر اإلسالم 

وانحرفوا عن الس�لوك األخالقي واإلنس�اني للنبي املصطفى. لقد رفض النبي األكرم مقابلة اإلساءة باإلساءة حتى 

بع�د أن انت�رص نهائيا وتمكن منهم، ني كم عذبوه واضطهدوه وحاولوا قتله قبل أن يهاجر إىل املدينة، بل وحتى 

بع�د الهجرة، حيث خاضوا ضده املع�ارك والحروب، ولكنه ني كل ذلك وتعاىل عىل جراحاته، ألنه كان أكرب منهم 

جميع�ا ألنه كان محمد األمني، وخاتم النبيني وألن الله س�بحانه وتعاىل ما أرس�له إال رحمة للعاملني. عندما نقارن 

بني الس�لوك املثايل األس�مى للنبي املؤسس، وس�لوك أتباعه الحاليني الذين يدعون االنتساب إليه زورا وبهتانا نجد 

الب�ون شاس�عا. نعم، نجد أن هناك مش�كلة حقيقية، فهو لم يم�ارس العنف إال مكرها، وعندم�ا أصبحت الدعوة 

التي هي أعز عليه من روحه يف خطر ماحق، عندئذ رد عىل العنف بالعنف، أو عىل الس�يف بالس�يف، حتى انترص 

اإلسالم وهزم أعداؤه األلداء واألشداء. أما قبل ذلك، فقد ظل سنوات وسنوات يدعو إىل الدين الجديد بشكل سلمي، 

بل ويتحمل الس�خرية واألذى واملضايقات من كل صنف ونوع. كل املرحلة املكية تش�هد عىل ذلك، وبالتايل فجوهر 

الرس�الة املحمدية ليس العنف، وإنما الرحمة والصفح والغفران. أما األتباع الحاليون الذين يدعون االنتس�اب إليه 

وبخاصة جماعات اإلخوان املس�لمني، فقد خانوا جوهر رس�الته وجوهر القرآن أيضا. لقد عكس�وا معناهما تماما، 

فأصبح العنف والس�يف هو الحل املطلق. وعندئذ تطابق يف وعي العالم كله أن اإلس�الم يساوي العنف، أن االسالم 

4 انظر رسائل مانديال إلى ثوار مصر والربيع العربي. وانظر أيضا رسالته إلى رئيس عربي على االنترنيت.
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ه�و دين العنف، ولم نعد نس�تطيع الخروج من هذه املعادلة الجهنمية، لم نعد نس�تطيع إقناع العالم بأن جوهر 

اإلس�الم هو عكس ذلك تماما. وبالتايل، فاإلخوان املسلمون مس�ؤولون عن أكرب تشويه لرسالة محمد وأكرب خيانة 

للقرآن الكريم، الذي يبتدئ دائما بهذه اآلية الكريمة: »بسم الله الرحمن الرحيم«. فكيف تحولت الرحمة إىل نقمة؟ 

كيف تحول السلم إىل عنف؟ هذا السؤال نطرحه عىل اإلخوان املسلمني الذين اتخذوا كشعار لهم سيفني متصالبني، 

وبينهما كلمة »أعدوا« القرآنية. كل آيات التسامح نسوها أو نسخوها ولم يحتفظوا من القرآن إال بآيات القتال التي 

كانت مرتبطة بظروف وقتها: أي بظروف قرسية أجربت النبي إجبارا عىل الرد عىل العنف بالقوة. ولهذا السبب ال 

نبالغ إذا قلنا إن نيلسون مانديال يعرف جوهر اإلسالم أكثر من املتأسلمني املعارصين.

واآلن ماذا يمكن أن نقول عن املصالحة يف املرشق بعد انتهاء الثورات؟

ال ريب يف أن الحالة السورية هي األخطر عىل اإلطالق، ولكن تماثلها من حيث الخطورة الحالة العراقية أيضا، 

ب�ل واللبنانية. ثم تجيء بعدئذ الحالة البحرينية إىل حد ما، وكذلك الحالة الكويتية والس�عودية أيضا، حيث توجد 

أقلية شيعية كبرية يف املنطقة الرشقية. ويف الكويت يمثل الشيعة ثلث السكان حسبما سمعت أو قرأت. والسبب يف 

خطورة الوضع يف املرشق قياسا إىل مرص وبلدان املغرب العربي هو أن الرصاع املذهبي الكبري؛ أي الرصاع السني – 

الشيعي يتمركز يف هذه البلدان أساسا، وهي البلدان التي شهدت الفتنة الكربى والرصاع التاريخي بني الهاشميني 

واألموي�ني. كل الحروب األهلية التي قس�مت املس�لمني األوائل كموقعة الجمل وصف�ني وكربالء الخ حصلت يف تلك 

املنطق�ة. من هنا حدة العصبيات املذهبية بني س�كانها وراديكاليتها، وه�ي راديكالية غري موجودة يف مرص مثال، 

أو يف دول املغرب الكبري عموما، حيث يحتفل اإلس�الم السني بعاشوراء! وتشعر عندئذ بأن اإلسالم السني ممزوج 

بالشيعي إىل حد ما ربما بتأثري من الفاطميني أو سواهم. يبدو يل أن الرصاع العربي/ األمازيغي يف املغرب األقىص 

أقل حدة وخطورة من الرصاع الس�ني/ الش�يعي عندن�ا. عىل الرغم من أني غري مختص تماما يف ش�ؤون املغرب 

الجميل، إال أني لم أالحظ وجود أحياء لألمازيغ يف الرباط وأحياء للعرب مثال. وقل األمر ذاته عن بقية مدن املغرب، 

األحياء مختلطة بشكل طبيعي، هذا إذا أمكن التمييز بني عربي وأمازيغي.

أم�ا يف امل�رشق، فتجد األحي�اء منفصلة عن بعضها البعض؛ فه�ذا حي العلويني، وهذا حي الس�نة يف جبلة أو 

الالذقية أو بانياس مثال، ويف دمشق تجد حي املسيحيني منفصال تقريبا عن سواه، ويف حلب تجد حيا لألرمن وحيا 

للرسيان الخ.. وإذن االنقس�امات يف املرشق أخطر منها يف املغرب، وربما كان الس�بب هو أن االنقس�امات الدينية 

أخطر من االنقس�امات العرقي�ة أو اللغوية. نقول ذلك، وبخاصة أن األمازيغ والعرب يف املغرب يش�رتكون عموما 

باللهجة الدارجة املفهومة من قبل الجميع، يضاف إىل ذلك أنهم جميعا مس�لمون س�نة مالكيون، وهذا عامل مهم 

جدا من عوامل وحدة املغرب. يضاف إىل ذلك أيضا أن السحنة واحدة أو متشابهة جدا، وأن عرب املغرب هم أصال 

أمازي�غ مس�تعربون يف أغلبيتهم، وبالتايل فحدة ال�رصاع أضعف بكثري مما هو عليه الحال يف املرشق بني الس�ني 

والش�يعي، أو بني املسلم واملسيحي، أو حتى بني العربي والكردي.. وأخريا يضاف إىل كل ذلك أن الدستور الجديد 
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اعرتف ألول مرة باألمازيغ كمكون أس�ايس من مكونات الش�عب املغربي واألمة املغربية. من هذه الناحية نالحظ، 

أن سياسة املغرب تجاه املسألة األمازيغية أفضل بكثري من سياسة الجزائر، حيث يشعر الرببر األمازيغ بالتهميش 

وإن�كار الحق�وق. والدليل عىل ذلك أنه توجد قنوات تلفزيونية وإذاعات أمازيغية يف املغرب، وال يبدو أنها موجودة 

يف الجزائ�ر. يض�اف إىل كل ذلك أن النظام امللكي يف املغرب يتمتع برشعي�ة تاريخية ضخمة، وهي رشعية تحظى 

بإجماع املغاربة عموما، وال خالف حولها رغم االنتقادات الحادة لالمتيازات. إنها القاس�م املش�رتك األعظم بينهم، 

كم�ا أنها الرمز األعىل ال�ذي يتحلقون حوله. أتذكر أن محمد أركون كان يردد أمامي هذه العبارة: »ياليت أنه كان 

عندن�ا يف الجزائر نظام ملك�ي«! فامللكية هي الرمز األعىل الذي يلتف الجميع حوله، إنها الضامن للوحدة الوطنية. 

هذا ال يعني بالطبع، أنه ال توجد مشاكل يف املغرب، ولكن يمكن حلها عن طريق اإلصالحات املتدرجة. أما يف البلدان 

األخرى، فال حل إال بالثورات واالنفجارات.

كيسنجر وتقسيم سورية

هل يعني ذلك أن املصالحة مس�تحيلة يف س�وريا؟ هل يعني أن االنتقام سيكون اللغة الوحيدة املمكنة بعد كل 

الشهداء الذين سقطوا وبعد كل هذا الخراب والدمار الذي أصاب املدن بفعل القصف الجوي أساسا؟ ربما، عىل أية 

حال هذا ما يتخوف منه الجميع. فبعد كل ما حصل من فظائع ومجازر وتشتيت للناس باملاليني من سيتصالح مع 

من؟ ولهذا الس�بب، فإن قادة الغرب الكبار أصبحوا يقولون همس�ا أو ترصيحا بأن الحل الوحيد لسوريا )وأيضا 

العراق( هو التقس�يم، ومن بني هؤالء القادة هنري كيس�نغر، وقد قيل الكثري مؤخرا عن مرشوعه لتقس�يم سوريا. 

فما هي حقيقة األمر يا ترى؟

يف مداخلت�ه األخرية أمام معهد فورد5 للدراس�ات، تحدث كيس�نغر عن الوضع الس�وري مطوال. وقد عرب عن 

رغبته يف تقسيم سوريا وبلقنتها لكي تظهر عدة دول محل الدولة السورية الحالية التي يرتأسها بشار األسد.

يقول كيسنغر: هناك ثالثة احتماالت ممكنة: إما انتصار األسد، وإما انتصار السنة، وإما الهذا والذاك وانبثاق 

س�وريا جديدة من جحي�م الرصاع، وهذا الحل الثالث هو الذي يفضله هنري كيس�نغر. إن�ه يحلم بظهور صيغة 

جديدة لس�وريا؛ أي صيغ�ة ال مركزية تحكم فيها كل فئة مناطقها وتتعايش م�ع الفئات األخرى دون حروب وال 

مجازر. ال أحد يتحكم بأحد وكل واحد يحكم نفس�ه. وهكذا تقس�م سوريا إىل مناطق مستقلة ذاتيا قليال أو كثريا، 

وهي الصيغة الوحيدة التي تتيح للجميع أن يعيشوا بسالم بدون أن يفتئت أحد عىل أحد، وبدون أن تقمع أية فئة 

بقية الفئات كما كان يحصل سابقا، وال يزال يحصل حتى اآلن.

5 انظر الترجمة الفرنسية لمداخلته أو مقاطع منها على مواقع االنترنيت تحت عنوان: هنري كيسنغر يرغب في تقسيم سوريا والدول العاصية

Henry Kissinger souhaite le demantelement de la Syrie et des nations dissidentes.
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ويرى كيسنغر أن سوريا ليست دولة تاريخية باملعنى الحريف للكلمة؛ أي ليست دولة قديمة من حيث التأسيس، 

وال متجانس�ة م�ن حيث الرتكيب. فقد تأسس�ت عام 1920؛ أي قبل أقل من مائة س�نة، وه�ذا ليس عمرا كبريا يف 

مقي�اس الدول. وقد ش�كلوها عىل هذا النحو املصطنع لكي يس�هل عىل دولة االنت�داب الفرني حكمها أو التحكم 

فيها. واليشء نفس�ه ينطبق عىل العراق؛ فقد تلقى صيغة غريبة الش�كل بغية تس�هيل حكمه عىل اإلنكليز. ويف كل 

األحوال، فقد شكلت كلتا الدولتني بهذه الصيغة االصطناعية لكي يستحيل عىل أي منهما الهيمنة عىل املنطقة.

وضمن منظور الفلسفة السياسية العامة لهنري كيسنغر، فإن عىل الواليات املتحدة أن تعيد صياغة العالم، أو 

صياغ�ة النظام العاملي الجدي�د. وهذا يتطلب منها أوال تفكيك دول اصطناعية كثرية غربية أو رشقية، وليس فقط 

عربية أو رشق أوس�طية. وبعدئذ يمكن تشكيل دول جديدة محلها. وهذه الدول األصغر من حيث الحجم ستكون 

أكثر رس�وخا واستقرارا، ألنها س�تكون متجانسة دينيا أو عرقيا. فال تعود هناك حاجة لفتن داخلية كقمع األكراد 

مثال من قبل الدولة املركزية يف بغداد، أو قمع السنة، أو الشيعة،الخ...كل هذه املشاكل ستنتهي من تلقاء ذاتها بعد 

أن نقس�م العراق إىل ثالث دول:عربية س�نية، وعربية ش�يعية، وكردية سنية، وقل األمر ذاته عن سوريا. ففي رأي 

كيس�نغر، فإن الرصاع الجاري هناك هو بني طوائف بالدرج�ة األوىل، وبالتايل فلنفصل هذه الطوائف عن بعضها 

البعض، ولنعط الحكم يف كل منطقة ألهلها الحقيقيني. وعندئذ تنتهي املشاكل من تلقاء ذاتها. ثم يضيف كيسنغر: 

ربما كانت أحداث الثورة يف البداية عبارة عن انتفاضة شعب من أجل الحرية، ربما كان هناك بعض الديمقراطيني، 

ولكنها تحولت فيما بعد إىل حرب طائفية مؤكدة. وبالتايل، فال حل لها إال بفصل الناس عن بعضهم البعض، ومنع 

أي شخص من أن يتدخل يف شؤون منطقة أخرى غري منطقته.

ه�ذه ه�ي الفلس�فة العامة التي ينطلق منها هنري كيس�نغر. ويبدو أن كبار ساس�ة الغ�رب يتبنون موقفه، 

ولكنهم ال يتجرأون عىل قوله رصاحة، وإنما تلميحا فقط. من الواضح أن هذا املوقف يتماىش مع املبدأ االستعماري 

القديم: فرق تسد. كما يؤمن إلرسائيل العزيزة عىل قلب كيسنغر تفوقا عىل كل دول املنطقة. ولكن املشكلة هي أن 

كالم�ه ليس خاطئا كليا، وإنم�ا يحتوي عىل نواة من الصحة. فال أحد ينكر،الله�م إال إذا كان ديماغوجيا غوغائيا، 

أن هناك مش�كلة طائفية يف املرشق العربي، ال أحد ينكر أن هناك مش�كلة شيعية �� سنية يف العراق،أو يف البحرين 

والكويت، بل وحتى السعودية واليمن.ال أحد ينكر أن هناك مشكلة علوية �� سنية يف سوريا، وهناك أيضا مشكلة 

قبطية �� إسالمية يف مرص، الخ..

كيف يمكن حل هذا االستعصاء التاريخي املزمن؟

هن�اك ح�الن: األول مبارش ورسيع لتهدئة الوض�ع أو إيقاف املجازر، والثاني طوي�ل املدى. فيما يخص الحل 

األول، ينبغي عىل القوى غري الطائفية أن توحد قواها ملواجهة القوى الطائفية داخل كل الفئات إذا ما أردنا تحايش 

التقس�يم، وإذا لم نس�تطع تحاشيه بس�بب تدخل عوامل خارجية قاهرة، فعىل األقل لنحاول تحجيم الخسائر عن 
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طريق إنشاء دولة فيدرالية ال مركزية لكي تحل محل سوريا الحالية. يف كل األحوال، سوف يسقط نظام االستبداد 

البولي�ي املغلق الذي هيمن طيلة عقود، هذا أمر مفروغ منه. الش�عب الس�وري ق�ال كلمته ودفع ثمن حريته وال 

ي�زال يدفع�ه يوميا، وهو ثمن باهظ ب�كل املقاييس، وقد فاق كل التوقعات، ولكن س�وريا الت�ي نعرفها لن تعود 

كما كانت بعد كل ما حصل. س�وف تنبعث من تحت األنقاض كطائر الفينيق، ولكن بصيغة أخرى. س�وف تموت 

سوريا لكي تعيش سوريا، وعندئذ تعطى املناطق النائية أو البعيدة عن العاصمة »دمشق« الكثري من الصالحيات 

لكي تحكم نفس�ها بنفس�ها، وال تنتظر األوامر الصادرة من املركز؛ »فأهل مكة أدرى بش�عابها« كما يقول املثل. 

الشؤون الخارجية والدفاع والقضايا الكربى تبقى من اختصاص الحكومة الفيدرالية يف دمشق، وأما ما تبقى فمن 

اختصاص الحكومات املحلية. ملاذا نس�تغرب هذا الحل؟ ملاذا نستنكره؟ معظم دول العالم أصبحت تنحو باتجاه 

الالمركزية بما فيها فرنس�ا األكثر مركزية ويعقوبية بني الدول. وهناك دول عديدة فيدرالية أو اتحادية، وهي من 

أرقى الدول يف العالم. فلماذا ال تكون »سوريا الجديدة« إحداها؟ نذكر من بينها عىل سبيل املثال ال الحرص، سويرسا 

والواليات املتحدة وكندا وأملانيا الخ. هذا الحل الفيدرايل الالمركزي يجنبنا التقس�يم عىل أس�اس طائفي أو عرقي.

أما إذا لم نس�تطع تحايش التقسيم بس�بب تغلب القوى الطائفية يف كل الجهات عىل القوى الوطنية ثم بسبب 

تآمر الخارج، فعندئذ ستنش�أ دولة األكراد يف الحس�كة والرشق الس�وري أو الش�مال الرشقي، ودولة العلويني يف 

الس�احل الس�وري، ودولة الدروز يف السويداء وجبل العرب، ودولة سنية كربى تشمل بقية املناطق أو املحافظات. 

ولكن هذا التقس�يم لن يصمد إىل األبد، فعاجال أو آجال س�وف تعود كل هذه األقاليم إىل التوحد مع بعضها البعض 

بع�د أن تهدأ النفوس وتس�تنري العقول، وهنا نصل إىل مش�ارف الح�ل الثاني املرغوب فع�ال، ونقصد به انتصار 

التنوير السوري عىل القوى الطائفية السورية. ولكن هذه احتمالية بعيدة املدى نسبيا وقد ال تتحقق قبل ثالثني أو 

أربعني س�نة قادمة. وهذا الحل ال يخص س�وريا فقط، وإنما العالم العربي كله. ولو نجح، فلن تتوحد س�وريا مع 

ذاتها فقط، وإنما مع كل دول الجوار العربية من لبنان إىل األردن إىل العراق إىل فلس�طني.. كل بالد الش�ام يمكن 

أن تصبح دولة فيدرالية كبرية، ملاذا أقول ذلك؟ ألن التنوير الفكري والسيايس سوف يحجم العصبيات العشائرية 

والطائفي�ة والعنرصية إىل أقىص حد ممكن. ولن يع�ود الناس خائفني من بعضهم بعضا كما هو عليه الحال اآلن. 

س�وف يتش�كل عندئذ عقد اجتماعي جديد يضمن لكل الس�وريني والعرب التس�اوي يف املواطن�ة وكافة الحقوق 

والواجبات عىل حد سواء.
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م�ا ال�ذي يرشع للحديث عن العدالة: الواقع أم الحلم، املوجود أم املنش�ود ؟ وما ال�ذي يجيز حرص املفهوم يف 

كلم�ات إذا كان�ت املفاهيم نفس�ها تتحرك أرسع من اللغ�ة؟ وكيف نضبط مفهوما هو من االتس�اع حيث البد من 

محارصته بمجال أو س�ياق؟ فالعدالة تنتمي إىل مقام القيم، وهو مطلب ينش�د الكيل أكس�يولوجيا، أضف إىل هذا 

أن للعدالة وجوها: يف املجتمع والسياس�ة والقضاء والوجود وما بعد الوجود... ومن خصائص اإلنسان أنه يتجاوز 

الفعل إىل تقييم الفعل، ويتجاوز البحث عن الكائن إىل البحث عما يجب أن يكون.

يذهب أفالطون يف محاوراته إىل أن العدالة هي رأس الفضائل، ويجزم أرسطو بأن العدالة هي الفضيلة التامة؛ 

أي مجم�وع األخ�الق التي تجعل املرء يتجاوز يف ترصفاته الفاضلة رعاي�ة مصالحه إىل رعاية مصالح الغري. فهذا 

الترصف وحده هو الذي يكفل لإلنسان أن يكون عادال. إن العدالة يف التصور األرسطي هي ذلك النور املشع الذي 

يتخطى اإلنس�ان إىل غريه من بني جنس�ه؛ فال يج�وز أن يكون مقصورا عىل مصلحة فردي�ة، ولذلك فالعدل عند 

أرسطو هو أعظم صفات الفعل اإللهي. 

وق�د تعرض املتكلمون املس�لمون لقضية العدل اإللهي، وال س�يما أهل االعتزال؛ ففي الوق�ت الذي اعتقد فيه 

األش�اعرة أن أب�رز صفات الله هي أن يكون عاملا قادرا مريدا يفعل ما يش�اء، ألح املعتزل�ة يف أن أوىل صفات الله 

باالعتب�ار ه�ي العدل، بل هي صفة مقدم�ة عندهم عىل التوحيد؛ ألن موضوع التوحي�د مقصور يف النظر إليه عىل 

الذات العلية. أما العدل فصفة مجال تصورها هو املخلوق؛ أي عدالة الله يف الكون وما برأ من الخلق.

خالصة التفكري الفلسفي والنظري للعدالة أنها قيمة ذات تمثّلني: 

التمثل األول هو العدالة بوصفها قيمة مطلقة؛ أي هي الصفة التي تؤس�س املطابقة مع الحق وتبني التجسيد 

ل�ه. وإذا اعتربن�ا الحق قيمة أخالقية، مؤسس�ا لها عقليا، ص�ار بإمكاننا اعتبار العدال�ة ذات طبيعة عقالنية كما 

تصورها أفالطون يف الجمهورية ملا ذهب إىل اعتبارها فضيلة شاملة أسها املواءمة بني قوى النفس وقوى املجتمع؛ 

حيث يكون العدل هو أن يقوم كل فرد بالوظيفة التي أنيطت إىل عهدته، والتي وجد من أجلها بغية كمال املدينة. 

 التمثل الثاني هو العدالة بوصفها قيمة نس�بية مرتهن�ة بالواقع والتاريخ، باآلن والهنا؛ أي مرتبطة بمرجعية 

ثقافي�ة وأنظم�ة قانونية من أجل تحقيق مبدأي املس�اواة واإلنصاف. فإذا كانت املس�اواة اليوم مطلبا طبيعيا من 

عندما تصبح العدالة... انتقالية
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ع�وارض البداه�ة، فإنها باألمس لم تكن كذلك حني كان صاحب الدار مقدما عىل الغريب، واملؤمن أوىل من الكافر، 

والرج�ل أحق باالعتبار من املرأة، والحر قبل العبد....  وإذا كانت املس�اواة يف الحق�وق والحريات والفرص وأمام 

القضاء تغري بتبني هذه القيمة عىل أس�اس أنها مطلب ش�مويل كوني، فإن كثريا من الفالس�فة أعلنوا إفالسها يف 

مج�ال املنافس�ة االقتصادية والتملك؛ ألنها أدت إىل هب�وط مادي وتنافس اقتصادي مري�ع، ونرشت روح التواكل 

والخ�ذالن. يق�ول إيريك فايل: »إن العدالة دون مصلحة وهم«1. فهل نلوذ بخي�ار جون راولس الذي تمثل العدالة 

كإنصاف واش�رتط لها رشطني؛ األول هو املس�اواة يف الحقوق والواجبات والحريات؛ والثاني هو الال مس�اواة يف 

الثروة والسلطة؟ هل نؤكد ما سبق ألرسطو أن بينه يف كتابه عن األخالق النوقوماخية من أن »العدالة مساواة فقط 

بني املتكافئني والال مساواة عدالة بني الال متكافئني«2؟

األم�ر املؤك�د يف حاصل نظرنا، أن العدالة موضوع إش�كايل، بل مفهوم ملتبس ومرتج�رج ال بني اعتبارها من 

جنس الحق الطبيعي من جهة، واعتبارها من جنس الحق الوضعي من جهة أخرى فحسب، وإنما أيضا من جراء 

تلون مدلولها بني مختلف الترشيعات والقوانني. فإذا كان القانون تمليه أوليغارش�ية غاشمة أو كان موضوعا بني 

يدي طبقة مستبدة، فإن العدالة تتالىش وتخبو جذوتها، وهذا يعني أن العدالة تستمد كنهها من طبيعتها اإللزامية 

املفروضة عرب منظومة قانونية رشعية، تضمن الحقوق يف نطاق الوجود االجتماعي عىل أس�اس أنها قيمة إنسانية 

وحق مرشوع للحياة الحرة التي أس�س لها العقل ال القوة وقبل بها الجميع منظومة تحقق املس�اواة واإلنصاف، 

وتضمن االس�تقرار واالستمرار. وهذا اإلطار السيايس – القانوني هو الذي تضمنه الديموقراطية كنظام اجتماعي 

وسيايس يأمل من خالله الناس يف الوجود والعيش املشرتك يف كنف االحرتام والحرية.

لكن الديمقراطية لم تكن هي النظام الذي يعم معظم أرجاء املعمورة وال كانت املنظومات القانونية والحقوقية 

منظوم�ات ذات أولوي�ة يف كثري من دول العالم؛ لق�د عرف التاريخ أكثر ما عرف األنظم�ة االمرباطورية واألنظمة 

امللكية، وهي يف معظمها أنظمة سياس�ية اس�تبدادية فردية، س�واء أضفت عىل نفس�ها مبدأ التفويض اإللهي أو 

مارست القهر عنوة أو اتخذت تربيرا آخر. ولم تصبح الديموقراطية مطلبا فعليا يف مستوى القواعد كما يف مستوى 

هرم الس�لطة السياسية، إال مع انهيار الديكتاتوريات يف العرص الحديث وبداية انتقال الكثري من البلدان واألمم إىل 

مسارات التحول الديموقراطي؛ فكان ذلك مدعاة للخوض يف قضية العدالة االنتقالية. 

هي إذن، قضية حديثة ارتبطت بالبلدان واألمم التي تتطلع إىل القطع مع ماضيها االس�تبدادي من أجل إعادة 

البناء السليم واملهيكل يف ضوء املسار الحقوقي والديموقراطي، وهذا يعني أن مفهوم العدالة االنتقالية لم يتبلور إال 

بعد الحرب العاملية الثانية، وال س�يما منذ بدأت املحاكمات املتصلة بحقوق اإلنس�ان يف أمريكا الالتينية ثم يف أوربا 

الرشقية، وعرب إنش�اء لجنة الحقيقة واملصالحة يف جمهورية جنوب إفريقيا التي كان هدفها الرئيس فضح جرائم 

1 Eric Weil, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1956, P 183

2 Aristote, L’éthique à Nicomaque, Paris, Flammarion, 2004
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التمييز العنرصي. وبعد تجربة رواندا ويوغس�الفيا، تش�كلت منظومة من املعايري القانونية لتحقيق العدالة التي 

تساعدها عىل امليض قدما نحو البناء الديموقراطي، فضال عن التجربة املغربية الرائدة يف هذا املجال. وهكذا اتخذت 

العدالة صفة »االنتقالية« لوسم املرحلة الزمنية ال لوصف العدالة بما هي قيمة إنسانية كونية. وباتت هذه العدالة 

االنتقالية اليوم مطلبا لهذه األصقاع التي هبت عليها رياح الربيع العربي، وسقطت فيها ديكتاتوريات من أعتى ما 

عرف التاريخ الحديث ظلما وقمعا وانتهاكا لحقوق اإلنسان. 

كانت صنوف القمع واالس�تعباد واإلقصاء التي مورس�ت عىل اإلنسان بآلة البطش البوليي والتضييق الرسي 

إبان تلك الديكتاتوريات تتجاوز العذاب املادي بواسطة الحبس االنفرادي والتنكيل بحرمة الجسد، وتتجاوز التعدي 

عىل حقوق اإلنسان بحرمان من اعترب مذنبا من أبسط حقوقه املدنية، وهي املحاكمات العادلة والرتافع للدفاع عن 

النفس؛ فقد كان الس�جن آليا والنفي جربيا والحصار علنيا ورسي�ا، كانت صنوف التعذيب ورضوبه تتجاوز ذلك 

إىل املراهنة عىل منع القوت وتس�ليط س�ياط البطالة القرسية أنى يممت، وتوسيع دائرة التنكيل والتسلط واالبتالء 

لتشمل األهل والصحب األقرب فاألقرب. 

كانت العدالة االنتقالية إذن، مجموعة من الخطوات اإلجرائية واآلليات التي تتبعها دول خرجت لتوها من ذلك 

العس�ف واالس�تبداد من أجل مواجهة إرث ثقيل من الجرائم واالنتهاكات األخالقية والحقوقية، حتى نحاس�ب من 

َظلم ونرد االعتبار ملن ُظلم، ونمنع عودة أشباح الجور والقهر والظلم.

إن الديموقراطية ال يمكن لها أن ترتسخ وتشد أزرها – يف سياق ما تبلور من تصور عن العدالة االنتقالية – إال 

بعد تصالح البلد املكلوم مع نفس�ه وآالمه، وبناء املس�تقبل ال يطيب ألحد، ما لم ينقش�ع ضباب الفظائع السالفة، 

ويكون ذلك عرب مسار قضائي وغري قضائي وبواسطة مراحل أهمها: 

املحاكمات )التحقيق يف جرائم حقوق اإلنسان ومحاسبة املتورطني(.

البحث عن الحقيقة والتقيص الدقيق ملا حصل من انتهاكات برشية ومالية وأخالقية وفكرية ونفسية. 

التعويض وإعادة االعتبار للضحايا.

اتخ�اذ التداب�ري واإلج�راءات الكفيل�ة بعدم تك�رار س�يناريوهات املايض، واتخ�اذ الوس�ائل الالزمة إلصالح 

املؤسسات. 

تكريم الشهداء والضحايا وتخليد ذكراهم. 

لك�ن دون تحقي�ق هذا املطمح عراقيل وملمات، البد من الوقوف عندها حتى ال تصبح العدالة االنتقالية مجرد 

شعار سيايس يرفع مع الحمالت االنتخابية، ويعود إىل الحياة مع كل طلب للمعونات الدولية.

عندما تصبح العدالة... انتقالية
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إذن، ماذا يقتيض تفعيل العدالة االنتقالية؟ من أجل أن تصبح العدالة االنتقالية مسألة راهنية مفعلة، ال بد يف 

رأينا من أن نوفر أطرا وأسس�ا تضمن هذا التحقيق والتفعيل، حتى ال يصبح الش�أن كمن يخرج للرماية ولم يمأل 

الكنائن. وأول الرشوط التي من ش�أنها أن تفعل العدال�ة االنتقالية وتربط بني حلقتي البطان يف موضوع التحول 

الديموقراطي، هو وجود نظام اجتماعي س�يايس مس�تقر من جهة ش�عور الفرد بقوة الدولة، وش�عور الس�لطة 

الحاكمة بخضوع الفرد. وعالقة الحكم بالطاعة هذه ال تنجح إال حني تس�تطيع الدولة تلبية حاجات املواطن، وال 

س�يما الحياتية منها كالعمل وتحس�ني الق�درة الرشائية وحرية التعبري وتوفر الخدم�ات الصحية... حينها يمتثل 

الف�رد للهيئة الحاكمة ويقوم بما عليه من واجب�ات يف األداءات واالنتخابات واحرتام النظام العام. ويف مجتمعات، 

مثل تونس ومرص ال تبدو األوضاع مهتزة والعالقة بني الحاكم واملحكوم مش�وبة بالش�ك وانعدام الثقة فحس�ب، 

وإنم�ا ه�ي إىل ذلك ممزقة بفعل عودة النعرات القبلية والجهوية التي لم تغب يف التاريخ العربي القديم والحديث، 

خاصة »وأن أغلبية األحداث السياسية والعسكرية والدينية التي تطبع الرصاعات يف بلدان الجنوب تحركها نوازع 

»م�ا تحت وطني�ة« كالقبلية واإلثني�ة والطائفية. هذه املحددات الت�ي كثريا ما تكون متداخل�ة أو متعاقبة، تمثل 

القاسم املشرتك ألغلب هذه املجتمعات«3 فضال عن هشاشة تجارب البناء الوطني والتحريكات الخارجية التي تزيد 

من تعميق بؤر التوتر.

ومت�ى أنعمن�ا النظر أكثر الحظنا دون ش�ك صعود تش�كيالت دينية متصلبة هي إىل االنغ�الق الفكري أقرب 

منها إىل روح اإليمان وس�ماحة الدين. واألنكى من ذلك أن هذه الحركات ال تدخل يف مواجهة مع الس�لطة الحاكمة 

بقدر ما تدخل يف رصاعات مس�ترتة مع املواطن العادي؛ أي مع الخيار التاريخي للفرد التوني أو املرصي ثقافيا 

ودينيا واجتماعيا، ذلك املواطن املعتدل الذي ورث إسالمه بعفوية وسالسة وفهمه وتمثله تاريخيا بال زرع قرسي 

ملنظوم�ات فكري�ة بدوية ال عالقة لها بمنطقة املتوس�ط وتاريخه املفت�وح حضاريا. أما تلك الح�ركات الدينية – 

السياس�ية، فغايتها مرتهنة باس�تالم الس�لطة أو بإخضاع م�ن يمتلكها لتنفيذ مرشوعها املاض�وي، وهو تطبيق 

الرشيع�ة. وتتن�اىس هذه الحركات أو لعلها تنىس أن هدفها هذا لم يكن يوما وليد الضمري اإلس�المي الجمعي، ألن 

إسالم املجتمع كان عىل الدوام معطى موضوعيا وأمرا تاريخيا وحقيقة تتحرك واقعيا، وليس وجهة نظر مسقطة 

أو تفرض قرس إرادة اإلنسان.

والرشط الثاني لنجاح هذه العدالة والتمكني لها يف أرض الواقع هو توفر نظام قضائي صلب ومحل ثقة؛ عىل 

أن النظام القضائي املوروث عندنا قد الثته يد النظام السابق بلوثة االرتشاء، حتى بات الفرد عاجزا عن تصديق أي 

قاض ولو أقسم يف محراب األنبياء. واألنظمة السياسية التي تحكمنا يف هذه الفرتة االنتقالية، بعد الثورات العربية 

األخرية، لم تستطع أن تقاوم التيار السابق ألنها بحكم العدوى صارت جزءا منه، وكأن املعارضة التي يطول أجلها 

يف مربع املعارضة البد أن تصيب ش�يئا من أخالق النظام الذي طاملا حاربته، بل تجد نفس�ها بعد أمد وجيز جزءا 

3 محمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية 2002، ص ص 160 - 161

الصفح والمصالحة



57

من آليات متناغمة للبريوقراطية والحس�ابات الحزبية وتلبية اس�تحقاق الوالءات وتصفية الحس�ابات، وتغرق يف 

غمرة انتصار األغلبية لينتهي املواطن إىل محاربة ما س�ماه جون ستيوارت ميل استبداد األغلبية. يقول الفيلسوف 

اإلنجليزي: »... يف إطار التأمالت السياسية نضيف اآلن استبداد األغلبية إىل عدد الرشور التي يجب أن نحمي منها 

املجتمع. وش�أن اس�تبداد األغلبية شأن غريه من أنواع االستبداد أنه يوحي منذ البدء بالرعب وال يزال عموما كذلك، 

ألنه يرتاءى قبل كل يشء من خالل أعمال الس�لط العمومية«4. والتنظيمات السياس�ية الحاكمة املوجودة يف مرص 

وتونس اآلن- وهي تنظيمات ذات مرجعية دينية- ترفع باستمرار شعار األغلبية عىل أساس أنه مبدأ ديموقراطي، 

وهو إنما يخفي لونا من ألوان العسف واالستبداد الذي حدثنا عنه جون ستيوارت ميل.

وال بد من إصالح القضاء حتى نضمن حرمته، ونجعل أحكامه مسلكا إىل تحقيق املساواة واإلنصاف وضمان 

الحقوق بعيدا عن اإلكراهات املادية والنفس�ية، ألن اس�تقالل القضاء قيمة أولي�ة يف العمل الديموقراطي وضمان 

حقيقة دستوريته، وهي القيمة التي تساعد عىل االستقرار والتماسك االجتماعي واألخالقي، فضال عن القيم الكلية 

السامية. فإذا انفلت القضاء من استبداد الفرد ووقع يف براثن استبداد األغلبية كان أمره كمن يستجري من الرمضاء 

بالنار.

إذاً، ال بد من تقوية القضاء كمؤسس�ة دستورية والعمل عىل تحييد النيابة العمومية عن وزارة العدل، وتحييد 

وزارة الع�دل عن أي مجلس أعىل للقضاء ينتخب ليكون ضامنا الس�تقالل املهن�ة، بل ال بد من تكوين إطار جديد 

للقضاء ال يكون متشبعا بفصول القوانني فحسب، وإنما إىل ذلك مترشبا لروح القوانني، بل وال مفر من جعل هذا 

اإلطار ممتلئا بثقافة حقوق اإلنسان؛ فلعل ذلك يكون ردءا من كل تورط أو انسياق.

أم�ا ال�رشاع الثالث من أرشعة االنتهاء بالعدالة االنتقالية إىل مرافئ التحقي�ق، فهو توفر العدد والعدة والعتاد 

امل�ادي واللوجس�تيكي من جه�ة، وتوفر الرصيد البرشي املخت�ص من جهة ثانية. ورغم أن ه�ذا األمر يبدو قابال 

للتحقق نظريا، فإنه يف املستوى العميل ال يبدو صحيحا؛ فتونس ومرص – عىل األقل يف هذه الظروف وهذه األوقات 

– ال تملكان جهازا برشيا وإداريا قادرا عىل القيام بمسار العدالة االنتقالية، وال غنى لهما عن االسرتفاد بما تقدمه 

كتلة االتحاد االوروبي مع ما يف ذلك من استنزاف سيايس وسيادي للبلدين يعرفه الضعفاء واألقوياء عىل حد سواء 

يف مجال اللعبة السياسية.

إذاً، نح�ن يف الواقع أبعد ما نكون عن تحقيق العدال�ة االنتقالية رغم تأكيد معظم املثقفني عىل أهمية أن تنجز 

هذه العدالة. فإذا كان البد لها أن تنجز، فإن األمر يجب أن يخلو يف نظري من تصفية الحس�ابات. ال بد أن يكون 

ذلك يف إطار تصور آخر للتحول الديموقراطي، والبد أوال من اس�تفتاء الشعب ملعرفة رأيه يف آلية العدالة االنتقالية 

وطرائق تحققها، ثم النظر يف مدى موافقتها لروح الدساتري الوطنية التي لم ينجز بعضها بعد.

4 جون ستيوارت ميل، في الحرية، ترجمة محمد الخراط، مجلة األزمنة الحديثة عدد 5، صيف 2012، ص 8
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إنني عىل يقني أن من أهم طرائق تضميد الجراحات القديمة هي تنمية ثقافة الحوار وتطوير س�لوك التفاعل 

اإليجابي بني املواطنني، تعميقا لقيم حقوق اإلنسان ونرشا لروح املواطنة.

كنت قد دعوت سابقا إىل تعويض مفهوم التسامح الذي يفرتض املن بمفهوم السماحة الذي من معانيه الحلم 

والنس�يان،5 رغم أن معظم الحقوقيني يرفضون صيغة الس�ماحة هذه، ألنهم ال يؤمنون اال باملحاس�بة مع يقينهم 

أن مفهوم املحاس�بة ال يخفي ضمنا غري مفهوم االنتقام، وال تس�تطيع مجتمعات – يف رأيي – أن تكفكف دمعها 

وتضمد جراحها بالتشفي واالنتقام. قد يرى البعض أن فكرة طي الصفحة ليست إال مناورات من األنظمة السابقة 

حتى تغطي جرائمها، قد يكون ذلك صحيحا ولكن فكرة املحاس�بة هي أيضا من املناورات وإن كانت من األنظمة 

الحالية التي تريد أن تغطي حقيقة انتقاماتها.

إنن�ا بالبحث عن املحاكمات واملحاس�بات نخ�ى أن ننىس العدالة بما هي قيمة أخالقية إنس�انية كونية، وبما 

هي جزء من مطلب الكيل، وال نس�تبقي غري تابعها من الوصف، وهو »االنتقالية«. ونخى أكثر أن تتحول العدالة 

االنتقالي�ة إىل عدالة انتقائية أو انتقامية. فمن يتكفل بتحقيق هذه العدالة؟ من يضمن حياد القائمني عليها؟ وهل 

الحياد حقيقة ممكنة أم أن اإليديولوجيا قدر اإلنسان حتى حني ال يريد ذلك؟

إن موضوع القيم ليس فقط هو ما نتطلع إليه ليتحقق، بل هو يف تجاوز ما تحقق أيضا. يقول بول ريكور: »أن 

تكون إنسانا ليس معناه أن تعمل عمال محددا فحسب، وإنما أيضا أن تدرك املوضوع وتجنح إىل أفق كيل للوجود 

اإلنس�اني«، وأساس هذا الكيل اإلنس�اني هو الحرية، الحرية املس�ؤولة التي تصبح مبدأ إيطيقيا وأسا أنطولوجيا 

لكينونة اإلنس�ان. »يش�عر الشخص أنه حر أخالقيا عندما يشعر بأن عاداته ونزواته ال تتحكم فيه، وإنما هو الذي 

يتحك�م به�ا، وأنه إذا رغب يف كبح جماح نزواته ال يلزمه من أجل ذلك قوة رغبة أكرب مما يعرف أنه قادر عليها«6. 

لذلك فال بد أن نرتك للمواطن حريته ونحمله مس�ؤوليته بعيدا عن جر األهواء ودفع الرغائب، وإنما عرب اإلحساس 

بالس�لوك املدني وروح املواطنة، واس�تلهام القيم الدينية الس�محة ونبذ الحس االنتقامي، وجعل الواقع والتاريخ 

كفيلني بتحقيق العدالة.

إننا نريد للعدالة أن تظل قيمة عليا وخلقا مثاليا يسري يف ظل الِحلم والسماحة ال يف ركاب التشفي والقصاص، 

وهل أرفع خلقا من العفو عند املقدرة؟ فلوال الظلم ما فقهنا للعدل معنى، ولوال الحلم ما بات للندم مرارة.

5 راجع مقالنا »من يد التسامح إلى عناق السماحة« الوارد في مجلة »يتفكرون« العدد األول 2013

6 J.S.Mill, système de logique déductive et inductive, traduction Louis Peiss, Livre 6 § 3, P 15
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1- في السياق التاريخي المواكب لميالد هيئة اإلنصاف والمصالحة

ال يمكن فصل مرشوع التحول الس�يايس يف املغرب، يف الصي�غ التي اتخذها يف العقد األخري من القرن املايض، 

عن الس�ياقات التاريخية التي تبلورت فيها تجارب العدالة االنتقالية، يف كل من أوروبا وأمريكا الالتينية. صحيح 

أن�ه مرشوع يحمل كثريا م�ن خصوصيات املغرب الس�يايس، بمختلف معاركه ورصاعات ق�واه الحية مع النظام 

الس�يايس الس�ائد، وأنه يف بعض أوجهه، يعد محصلة إلخف�اق سياسات النظام املذكور، يف تحقيق التنمية وإقامة 

الديمقراطية، كما يحمل يف بعض أوجهه األخرى ما يكشف إخفاق املعارضة يف الحد من استبدادية الحكم الفردي، 

وتوطني املرشوع السيايس الديمقراطي.

ساهمت املعطيات التي سطرنا يف الفقرة السابقة بكثري من االختزال، الرشوط امل�ؤطرة للتحوالت التي عرفها 

املشهد السيايس املغربي، ف��ي العقد األخري من القرن املايض، وذلك بعد مرور أزيد من ثالثة عقود عىل بناء الدولة 

الوطنية يف املغرب.

بلغ االنتقال الس�يايس ذروته يف حكومة التناوب التوافقي، التي أوصلت حزب االتحاد االش�رتاكي إىل الس�لطة 

1998 بعد أربعة عقود من املعارضة، أي بعد تاريخ طويل من الرصاع مع النظام وآلياته يف التدبري السيايس. وقد 

حصل ذلك نتيجة جهود سياسية مشرتكة بني النظام ومعارضيه.

اعترب الحدث بمثابة مؤرش قوي عىل ميالد تباشري عهد جديد، وبحكم قوته تم احتضانه بقوة من طرف القوى 

السياس�ية الديمقراطي�ة، لينطلق مسلس�ل تحديث املَلَكية بدفعه�ا إىل قبول االنفتاح عىل آلي�ات جديدة يف التدبري 

الس�يايس املمهد لالنتق�ال الديمقراطي. إال أن ما حصل رغم قوته وقوة اللحظة الت�ي تم فيها، والتي ارتبطت كما 

هو معروف بموت الحس�ن الثاني، وتنصيب محمد الس�ادس ملكا س�نة 1999، لم يذهب بعيدا يف عملية تأسيس 

القواعد املانعة إلمكانية الرتاجع عن اإلصالحات املحتملة ومكاسبها، األمر الذي ال يمنع من أن يظل املجال السيايس 

املغربي، فضاًء لحصول ممكنات متناقضة.

مشروع العدالة االنتقالية في المغرب
خالصات وأسئلة

د. كمال عبد اللطيف
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لم تكن التحوالت السياسية التي عرفها املغرب يف نهاية القرن املايض مفاجئة، نتأكد من هذا عندما نكون عىل 

بين�ة من أن الفاعل الس�يايس يعي دور الزم�ن ودور املوت يف صناعة حقب التاريخ، وَحدُث موت الحس�ن الثاني 

وتتويج امللك محمد الس�ادس، ليس حدثا استثنائياً يف التاريخ. ويف موروث اآلداب السلطانية عىل سبيل املثال، من 

املواقف يف موضوع املوت والعجز يف دائرة العمل الس�يايس، ما يعلمنا كثرياً من الدروس املس�اعدة يف مجال بناء ما 

يؤسس لعهد جديد بالفعل، رشيطة التحيل بفضيلة الجرأة القادرة عىل تخليصنا من تقاليد نظام محدد يف الحكم، 

واملساهمة يف بناء بديل له، يمنح املؤسسات والقوانني دورها املطلوب، يف االقرتاب من املرشوع الديمقراطي.

لم تكن ش�يخوخة ومرض امللك الراحل، ثم مس�ألة انتقال املُلك إىل َويلِّ عهده محمد الس�ادس، سوى أعراض 

لش�يخوخة أعم تتعلق أيضا بش�يخوخة العمل السيايس الحزبي. كانت أعراض الشيخوخة بادية، ولم يتم تداركها 

انطالقا من قيم التحديث الس�يايس، رغم الدماء الجديدة التي يفرتض أن تكون قد التحقت وبصورة عامة بأغلبية 

األحزاب املكونة للمشهد السيايس يف مجتمعنا. 

ويجمع أغلب الدارس�ني للمش�هد الس�يايس املغربي يف نهاية القرن املايض، عىل أن حاجة املغرب إىل املصالحة 

السياس�ية والتاريخية بعد أكثر من ثالثة عقود من النظام الفردي يف مغرب االس�تقالل، أي من س�نة 1961 إىل 

منتصف التسعينيات، كانت تعد مطلبا ملحاً، ولهذا اعترب الفاعل السيايس يف النظام ويف املعارضة، أن أفق العدالة 

االنتقالية يقدم الحلول التي يمكن أن يحصل التوافق بشأنها، يف موضوع تدبري االنتقال السيايس يف بدايات العهد 

الجديد، عهد امللك محمد السادس، الذي اعتىل عرش امللك بعد وفاة والده يف نهاية القرن املايض )1999). 

وهناك مالحظة أخرى، لها صلة بكل ما سبق، وهي تؤكد مسألة توفر كثري من الرشوط الصانعة للتوافق، ذلك أن 

اتساع أفق الحرية يف مجاالت اإلعالم والثقافة واإلبداع، ساهم بدوره يف إنعاش كتابات االعتقال والسجن، حيث بادر 

بعض املعتقلني السابقني، بإصدار روايات أو مذكرات وسري ذاتية تناولوا فيها تجاربهم السجنية بالوصف والتحليل. 

اتخذت نصوص االعتقال الس�يايس س�مات أعم�ال أدبية وفنية )نصوص حرة، أش�عار، روايات،( وعكس�ت 

يف نس�يجها الن�يص وروحها العامة، مجم�ل خصائص آداب االعتقال الس�يايس. ُمَمثلًة يف تش�خيص آليات القهر 

واالس�تبداد. وهو األمر الذي س�اهم يف كشف عنف ورشاسة أجهزة نظم الحكم، إضافة إىل ما تضمنته هذه األعمال 

من نقد مبارش لخيارات السلطة السائدة، ونقد رصيح أيضا لألخطاء الذاتية.

صدرت النصوص األوىل من أدبيات االعتقال السيايس يف مطالع الثمانينيات، وتالحقت بوترية عالية يف الصدور، 

يف بداي�ات العق�د األول من القرن الواح�د والعرشين، حيث بلغ مجموع النصوص املتداولة منذ س�نة 1999 وإىل 

يومنا هذا، ما يزيد عن ثالثني نصا، يف صورة مذكرات وروايات أو شهادات، مقدمة صورا دالة عن أشكال املعاناة، 

التي تعرض لها عرشات الش�باب داخل أقبية الس�جون املظلمة والباردة، حيث كانت تش�تغل أجهزة العقاب دون 

ضوابط قانونية محددة.
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أنجزت هذه الكتابات من طرف بعض معتقيل يس�ار الس�بعينيات، وتم تعزيزه�ا بمذكرات ونصوص بعض 

معتقيل االنقالبني العس�كريني اللذين حصال يف مطلع الس�بعينيات. وقد صدرت يف األشهر األخرية من سنة 2004 

كتب لبعض معتقيل سجن تزمامارت، املعروف بمركز املوت.

نعاين يف مختلف النصوص املكتوبة بكثري من املرارة، معطيات معينة تتعلق باملعاناة الشديدة ملجموعات من 

الش�باب، الذين تعرضوا لكثري من صور العنف املادي والرمزي. كما نعاين صور القهر الذي ال يرحم، ونكتش�ف 

م�وت املعتقل�ني أمام جالديهم، كما نكتش�ف اختفاء آخري�ن دون عودة وال أثر.. وبجوار ذل�ك، نقف عىل مكابدة 

العائ�الت الت�ي ظل�ت تنتظر معرفة أماكن ذويه�ا، أو تنتظر دون ج�دوى خروجهم من الس�جن بعد قضاء مدة 

أحكامهم. 

ندرج الحديث عن املوضوعات الس�ابقة، يف باب اإلش�ارة إىل بعض الرشوط التي س�اهمت يف التمهيد ملجموع 

اإلصالح�ات الحاصلة يف املجال الس�يايس املغربي، ذلك أن ميالد الهيئة يف مطلع الق�رن الواحد والعرشين، جاء يف 

س�ياق ما عرفه املغرب من مس�اع إصالحية يف تس�عينيات القرن املايض، حيث حصل نوع من التفاعل بني الدولة 

واملجتم�ع، تزام�ن من جه�ة مع بدايات عهد جدي�د، وواكب من جهة أخ�رى، الجيل الثالث م�ن مفاهيم اإلصالح 

الس�يايس يف الفكر العربي، وهو جيل يرتبط بتطور الفض�اءات الحقوقية املدنية يف مختلف البلدان العربية، وهي 

الفض�اءات التي أصبح يع�د فيها النضال من أجل تعميم مكاس�ب حقوق اإلنس�ان والديمقراطية، الخطوة األهم 

لتجاوز املظاهر االستبدادية يف أغلب األنظمة العربية.

2- اإلنصاف والمصالحة، منجزات ومكاسب

ب من ستة أجزاء ومئات الصفحات، منجزا متميزاً يف باب  يعد التقرير النهائي، املنجز من طرف الهيأة، واملركَّ

العمل الحقوقي السيايس يف تاريخ املغرب املعارص. نتبني ذلك بوضوح يف ما قدمه من معطيات يف موضوع تجربة 

الهيئ�ة، وتوصياتها، وك�ذا مختلف الضمانات املرتبطة بمب�دأ عدم تكرار االنتهاكات الجس�يمة، التي تعرض لها 

عرشات املواطنني، كما تعرضت لها مناطق وجهات يف اململكة خالل نصف قرن من الزمان 1956– 1999.

وإذا كنا قد حرصنا يف هذا العمل عىل التوقف أمام معطيات محددة، َتُخصُّ تصور الهيئة ملوضوع الحقيقة يف 

سنوات الرصاص، كما حاولنا إبراز الدور الهام الذي لعبته لحظات االستماع يف الكشف عن كثري من أوجه العنف 

يف تاريخنا، فإن مرد ذلك يعود إىل قناعتنا بدور الهيئة، وأهمية األهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها، وخاصة يف 

مس�توى توضيح موقعها، يف التهيؤ السيايس للطور االنتقايل، الحاصل للنظام السيايس املغربي، وهو الطور الذي 

تم فيه إطالق مرشوع العدالة االنتقالية.
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ننتقل اآلن إىل التقرير الذي أنجزته الهيئة، باعتبار أنه يكشف بصورة واضحة، عن مجمل اإلجراءات والتدابري 

التي أقدمت عليها، ويعكس محصلة تجربتها بمختلف املنجزات التي تحققت، واإلخفاقات التي حارصت برنامجها 

وتوصياتها، وبعض ملفاتها املعقدة.

تمكنت الهيئة من فتح 16861 ملفا، وقامت بدراس�تها، كما حاولت اتخاذ مواقف يف موضوعها، حيث قررت 

تقدي�م تعويض لفائدة 19280 ضحية، م�ن بينهم 1895 »صدرت لفائدتهم توصيات إضافية، تتعلق بأش�كال 

أخرى من جرب الرضر. أما التعويض غري املادي فأصدرت الهيئة يف موضوعه توصيات لفائدة 1499 ضحية، سبق 

لهم أن استفادوا من تعويضات مالية، بموجب مقررات صادرة عن هيئة التحكيم املستقلة للتعويض.

إن الصعوب�ات املتصل�ة بموضوع دراس�ة امللفات الخاصة، بضحايا االنتهاكات الجس�يمة لحقوق اإلنس�ان، 

والتعقيد املرتبط بها واملتصل يف الوقت نفسه، بطرق إنصافها وبصورة متوازنة وعادلة. يتطلب كثريا من االجتهاد، 

األم�ر الذي دف�ع الهيئة إىل إيجاد معايري محددة، تس�مح بتوحي�د قواعد جرب الرضر بالنس�بة ملجموع الضحايا، 

حي�ث تمت مراعاة ظروف االعتقال، وذلك بالتعرض ملا يصاحبها يف األغلب األعم، من انتهاكات متمثلة يف التعذيب 

واالعتداء، وسوء املعاملة واملس بالكرامة.

وكخالص�ة إجمالية لعمل الهيئة يف مجال جرب الرضر، نش�ري إىل أنه بلغ ع�دد امللفات املعوضة عليها 16861 

ملفا. وبلغ عدد امللفات التي اتخذت بشأنها قرارات إيجابية 9779 ملفا، أي ما يناهز %58. وقد توزع كما ييل:

- التعويض املايل 6358 ملفا / ما يناهز 37.9%.

- التعويض املايل املصحوب بجرب باقي األرضار: 1895 ملفا/ ما يناهز 11.2%.

- جرب األرضار دون تعويض مايل: 1499 ملفا/ ما يناهز 8.9%.«

قام�ت الهيئ�ة إضافة إىل كل ما س�بق، بمحاولة أخ�رى يف االجتهاد الهادف إىل بلورة مجموع�ة من القرارات، 

الرامي�ة إىل جرب ال�رضر الجماعي، املتعلق بإعادة إدماج املناطق والجهات املهمش�ة لفك العزلة عنها، وصهرها يف 

بوتق�ة التنمية. ويف هذا الس�ياق، عملت الهيئة عىل تنظيم ندوات تحسيس�ية يف مجموعة م�ن املدن املغربية، قصد 

إنش�اء منتدى وطني يش�تغل بموضوع جرب الرضر. وقد شاركت يف فعاليات هذا املنتدى، مجموعة من الجمعيات، 

إضاف�ة إىل مجموعة من الخرباء والباحثني من املغرب ومن الخارج، ودون إغفال اإلش�ارة إىل عملها املحدد يف عقد 

لقاءات تشاورية مع السلطات العمومية ومنظمات املجتمع املدني، يف املوضوعات املساعدة يف عمليات املساهمة يف 

تصحيح أخطاء املايض.
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لم ترتد الهيئة يف إنجاز الخطوات التي تدعم تأهيلها، إلنجاز املهام واألهداف التي س�طرت لنفسها. فقد كانت 

تع�ي جي�دا كما أرشن�ا آنفا، صعوبة وتعقد املج�ال الذي تتحرك فيه، كما كانت تعي يف س�ياق حس�ابات ُتَكوُِّنها 

وتطورها، رضورة االحرتاس يف موضوع الخطوات والنتائج التي تروم تحقيقها.

ن�درك ذلك بصورة واضحة، يف تقريرها الختامي الذي يس�توعب لحظتني هامتني، لحظة التوصيات الخاصة 

باإلصالحات املؤسسية املطلوبة، يف موضوع تجنب تكرار االنتهاكات، ولحظة بلورة االسرتاتيجية الوطنية ملواجهة 

اإلفالت من العقاب، والعمل عىل تنفيذ التوصيات.

وقد تم الرتكيز يف اللحظة األوىل، عىل مبدأ دعم التأصيل الدس�توري لحقوق اإلنس�ان، كما هي متعارف عليها 

دوليا. كما تم الدفاع عىل قرينة الرباءة، ومطلب الحق يف محاكمة عادلة. وقد س�طرت هذه املبادئ يف س�ياق تصور 

الهيئة لإلصالح السيايس.

رك�زت الهيئ�ة عىل موضوع اإلصالحات الدس�تورية، مرتبة جملة من التوصيات التي يس�اهم اس�تيعابها يف 

تعزيز آليات املمارسة الديمقراطية، كما يساهم يف ضمان عدم تكرار تجربة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. 

ويف ه�ذا اإلط�ار، أوصت الهيئة بتعزيز مبدأ فصل الس�لطات، وطالبت بلزوم التنصيص الدس�توري الرصيح عىل 

الحريات والحقوق األساس�ية التي يتضمنها، مثل حريات التنقل والتعبري والتظاهر والتنظيم النقابي والس�يايس، 

وكذا التجمع واإلرضاب وحرية املراس�الت، وحرمة املس�كن واحرتام الحياة الشخصية، كما أوصت بتقوية املراقبة 

الدس�تورية، بالصورة التي تساهم يف تحريم االختفاء القرسي، واالعتقال التعسفي، واإلبادة والجرائم األخرى ضد 

اإلنسانية، أو الخالة بالكرامة أو املُهينة.

ودع�ت الهيئ�ة يف اللحظة الثانية من التقرير، املتعلقة بوضع اس�رتاتيجية وطني�ة متكاملة مندمجة ومتعددة 

األطراف، ملناهضة عدم اإلفالت من العقاب، إىل وضع سياس�ات عمومية يف قطاعات العدالة واألمن، وحفظ النظام 

والرتبية والتكوين املس�تمر، بمش�اركة فاعلة للمجتمع برمته، وذلك اس�تنادا إىل قواعد القانون الدويل اإلنس�اني 

لحق�وق اإلنس�ان، األمر الذي يس�تدعي رضورة مالءمة وتكييف الترشي�ع الجنائي وااللتزم�ات الدولية للمغرب، 

م�ع مقتضي�ات القواعد املذكورة. كما طالب�ت الهيئة بلزوم إدخال إصالحات يف مج�االت األمن والعدالة والترشيع 

والسياسة الجنائية، بحكم أن اإلصالحات املذكورة رضورية لتوطيد دعائم دولة القانون.

نالحظ يف التقرير الختامي للهيئة، ما يجس�د الوعي بلزوم إحداث مس�اطر املتابعة، املتمثلة يف تنفيذ املقررات 

املتعلق�ة بالتعوي�ض، ومتابع�ة تفعيل التوصيات حول األش�كال األخرى لجرب الرضر، بما فيه�ا التأهيل الصحي 

والنفي للضحايا، وبرامج جرب الرضر الجماعي. كما نالحظ يف خالصات التقرير، دعوة إىل لزوم تفعيل توصيات 

الهيئة املتعلقة باإلصالحات وحفظ أرشيف هيئة اإلنصاف واملصالحة واألرشيف العمومي.
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3- مسار العدالة االنتقالية في زمن ما بعد الربيع العربي

يجسد تقرير الهيئة يف نظرنا منجزا هاما يف باب إغناء وتطوير مرشوع العدالة االنتقالية يف املغرب ويف العالم. 

ونح�ن ال نبال�غ عندما نصف�ه باملنجز الهام، ذلك أن أهميت�ه يف نظرنا تكمن يف كونه يعترب عنوان�اً كبرياً لخيارات 

وسياسات ومآزق، وهو يف اآلن نفسه، عنوان ألفق مفتوح عىل ممكنات عديدة.

تمكنت الهيئة من فتح 16861 ملفا، وقامت بدراس�تها، كما حاولت اتخاذ مواقف يف موضوعها، حيث قررت 

تقدي�م تعويض لفائدة 19280 ضحية، م�ن بينهم 1895 »صدرت لفائدتهم توصيات إضافية، تتعلق بأش�كال 

أخرى من جرب الرضر. أما التعويض غري املادي فأصدرت الهيئة يف موضوعه توصيات لفائدة 1499 ضحية، سبق 

لهم أن استفادوا من تعويضات مالية، بموجب مقررات صادرة عن هيئة التحكيم املستقلة للتعويض.

ولع�ل الج�دل الذي دار وما فتئ يدور حول أعم��ال الهيئ�ة، وتقريرها وتوصياته�ا، وما صاحبه من إطالق 

مسلسل تنفيذ التوصيات، وأشكال تعثره وإىل يومنا هذا، يضعنا أمام ما يؤرش يف نظرنا، عىل مناخ سيايس لم يعد 

يجد أي حرج، يف مواجهة أس�ئلة األوضاع السياس�ية يف املغرب بطريقة شفافة، طريقة ال تستبعد اآلراء املتناقضة 

بحكم أن مجال تس�وية تركة املايض، ال يعترب مجاالً س�هالً وال بسيطاً، وخاصة عندما يحصل يف طور انتقايل بني 

عهدين وملكني، جامعهما األساس وحدة النظام السيايس، مع درجات من االختالف محسوبة ومرتبة بعناية. ومن 

هنا إدراكنا ألهمية الجدل النقدي الذي ما فتئ يدور حول حدود ومحدودية أعمال الهيئة، وخاصة يف بعض امللفات 

الصعب�ة، من قبيل ملف املهدي بن بركة، وملف االعتذار املبارش من طرف الدولة عىل مجمل االنتهاكات واألرضار، 

التي لحقت الفاعلني وذويهم، يف عقود الستينيات والسبعينيات عىل وجه الخصوص.

ورغم أننا نقف اليوم يف املغرب، أمام تحوالت سياسية أخرى، حصلت بعد انتفاضات حركة 20 فرباير، إال أن 

مكاس�ب الهيئة س�اهمت يف حفر مجاري العدالة االنتقالية، وهي مجار نفرتض أنها تستدعي يف الراهن السيايس، 

مزيدا من مغالبة املصالح الفردية واس�تحضار الهم الجماعي، ذلك أن تعثر العدالة االنتقالية يف صيغتها املغربية، 

يس�تدعي كثريا املبادرة والتعبئة السياس�ية، بهدف اس�تثمار مكاس�ب مسلس�ل اإلنصاف وولوج دروب االنتقال 

الديمقراطي األخرى، األمر الذي يتطلب أوال استكمال عملية تفعيل توصيات الهيئة التي ما تزال معلقة.

هل يمكن الحديث عن نهاية مسلسل العدالة االنتقالية يف املغرب اليوم؟

يحق لنا أن نتساءل بعد مرور سبع سنوات عىل إصدار هيئة اإلنصاف واملصالحة يف املغرب لتقريرها الختامي، 

رنا يف ُمفتتح هذه الخاتمة. املستوعب ملنجزاتها وتوصياتها، وكذا إخفاقاتها، يحق لنا أن نطرح السؤال الذي سطَّ

نج�د يف ردود الفع�ل املتداولة يف الفضاء الس�يايس املغرب�ي اليوم، مواقف متناقضة م�ن التجربة ومن مآلها، 

الصفح والمصالحة
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لكننا نجد يف الوقت نفس�ه، أن هناك ما يش�به اإلجماع عىل أهمية األدوار التي قامت بها، يف مغرب العقد األول من 

القرن الواحد والعرشين، وذلك بجانب أدوار سياسية أخرى، اعتربت يف عداد املؤرشات القوية الدالة، عىل التحوالت 

دة لالنتقال الديمقراطي يف بالدنا. السياسية املمهِّ

ساهمت التحوالت التي عرفها املغرب منذ 1999، يف تقليص حدة االنتفاضات واالنفجارات، التي مألت الشوارع 

املغربية س�نة 1911، حيث استطاعت بعض مكاس�ب الهيئة، وبعض ورشات اإلصالح يف زمن حكومات التناوب 

التوافقي، أن ُتوِقف استمرار االنفجارات يف املجتمع املغربي.

يج�ب أال نغف�ل يف هذا الس�ياق أيضا، اإلش�ارة إىل قدرة النظام الس�يايس املغربي، عىل التفاع�ل اإليجابي مع 

ش�عارات االحتجاجات الكربى املنددة بالفس�اد. وقد تجىل ذلك يف إعالن دس�تور جديد س�نة 2011، كما تجىل يف 

اس�تيعاب النظام ملطالب الشارع، وسعيه إىل تنفيذ بعض توصيات ومقرتحات الهيئة، يف باب اإلصالح الدستوري 

واملؤسي.

لم تشكل الهيئة منذ إعالن تأسيسها قوة مادية وال قانونية، فقد اعتربت بمثابة إطار استشاري، وظلت ملحقة 

باملجلس االستش�اري لحقوق اإلنس�ان. إال أنها مع ذلك كانت مؤسسة فاعلة، وتقدم مكاس�بها ومنجزاتها الدليل 

الواضح عىل مختلف األدوار التي لعبتها يف مغرب العقد األول من األلفية الثالثة. كما تكشف محدوديتها، وخاصة 

عندما نس�تحرض رشوط العدالة االنتقالية يف مغرب يتحول داخل نظام بعينه، ويروم يف اآلن نفس�ه، بلورة مواقف 

وأفعال تضعه يف أفق اإلصالح الديمقراطي املتدرج.

َيْس�ُهل يف ب�اب النقد، أن نقول إنها لم تس�اهم يف حل كثري م�ن القضايا الواردة يف تقريره�ا الختامي، حيث 

تستوعب توصياتها جملة من املعطيات املتعلقة بكشف الحقيقة يف ملفات غامضة. وهناك من يؤاخذها عىل تغييب 

الحقيق�ة لحس�اب اإلنصاف واملصالحة، رغم الجهود التي بذلت لتوضيح مس�ارها وخياراته�ا، وهناك أيضا، من 

يعترب أن مقاربتها استندت يف األغلب األعم، إىل الجانب الحقوقي، وذلك رغم مختلف السجاالت التي انخرطت فيها، 

يف موضوع تداخل وتفاعل الحقوقي والسيايس يف العدالة االنتقالية.

مقاب�ل االنتق�ادات التي أرشن�ا إىل البعض منها يف الفقرة أعاله، يش�ري بعض الباحث�ني إىل التفاعل اإليجابي 

الحاصل بني دستور 2011 وبعض توصيات الهيئة، وخاصة يف مجال حماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون 

الدويل، إضافة إىل تأكيده عىل س�مو الرشعية الدس�تورية، حيث ينزع إىل دس�رتة مبدأ فصل الس�لطات وتوازنها 

ودس�رتة املؤسس�ات إلخ...األمر الذي يوضح نوعية منجزاتها. صحيح أن املكاسب املذكورة تندرج ضمن الدستور 

املؤطر اليوم للمشهد السيايس، وأن بنوده ما تزال يف حاجة إىل إجراءات تنظيمية عديدة، إال أن كل ما سبق، يؤرش 

يف نظرنا عىل خيارات سياسية محددة ساهمت الهيئة بجانب عوامل أخرى يف التمهيد لها.

مشروع العدالة االنتقالية في المغرب



66

إن مجمل املؤاخذات التي ذكرنا، ومختلف املعارك السجالية التي واكبتها، ساهمت يف إطالق جدل سيايس هام، 

يف موضوع التمهيد إلسناد التحول السيايس الحاصل يف مجتمعنا. لكن كل هذا، ال يعفينا من الحديث عن منجزات 

الهيئة الكربى، يف مجال التهيؤ والتمهيد إلعالن تصفية بقايا االس�تبداد والطغيان وس�نوات الجمر يف املغرب. إنه 

ال يعفينا من التأكيد مرة أخرى، عىل قوة األمل الذي ش�خصته الهيئة، وهي تبارش عمال ش�اقا يف إطار اس�تمرارية 

نظام سيايس بعينه. فقد بنت يف سنوات قليلة خطوات ال يمكن إنكار أهميتها، يف التحوالت السياسية التي يعرفها 

املغرب اليوم.

تقاس مآالت تجارب مماثلة، ليس فقط بما يرتتب عنها من إصالحات سياسية، إنها تقاس كذلك بما تتيحه من 

محاوالت، يف رد االعتبار للعمل السيايس وللسياسة كفضاء للرصاع الديمقراطي.

ولع�ل يف كث�ري مما تحقق عن طري�ق الهيئة املذكورة خالل الس�نوات املاضية ما يتيح لن�ا التأكيد بأن فرتات 

التح�ول واالنتقال يف التاريخ تتطلب�ان مواصلة الجهد وتنويعه، قصد مزيد من محارصة الجيوب املحافظة، والتي 

يهمها أن توقف مسلسل التحول واإلصالح.

وإذا كن�ا نتاب�ع الي�وم، يف بعض أعمال املجلس الوطني لحقوق اإلنس�ان، ما يعيد النظ�ر يف كيفيات مواصلة 

متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، فإن ما يمكن أن نستنتجه من ذلك، هو صعوبة الحديث عن نهاية محتملة ملهمتها، 

حي�ث عق�د املجلس املذكور مؤخرا، ملتقى دوليا حول العدالة االنتقالية، عاد فيه إىل توصيات الهيئة متس�ائال عن 

مواقفها وإكراهاتها، وساعيا إىل تفعيل بعض توصياتها، وهو ما يفيد أن الرصاع السيايس يف التاريخ ال يتوقف، بل 

يتخذ أش�كاال جديدة ومظاهر متعددة، األمر الذي يستدعي تنويع جهود املواجهة، بل وتطوير هذه الجهود ضمن 

إطار حماية املكاس�ب، ومجابهة اإلش�كاالت مجددا. ولعل ما حصل يف انتفاضات ش�باب 20 فرباير سنة 2011، 

م�ا يدف�ع إىل بناء تدابري وإجراءات جديدة، من أجل جبهات أخرى للعمل، حماية ملطلب العدالة االنتقالية، وحماية 

للتطلعات الرامية، إىل مزيد من تطوير تدابري اإلصالح السيايس الديمقراطي يف املغرب.

الصفح والمصالحة
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م�ؤرخ وكات�ب وباح�ث. أس�تاذ جامعي يف 

فرانس�وا دوس  اهت�م  )كريت�اي(.   12 باري�س 

بالتاريخ الفكري لفرنس�ا وأيضاً بابستمولوجيا 

التاريخ. الكتابة البريوغرافية كانت أيضاً يف قلب 

اش�تغاله كما تش�هد عىل ذلك مؤلفاته الضخمة 

 ،)Michel de Certeau( حول ميشال دو سارتو

دول�وز  جي�ل   ،)Paul Ricoeur( ريك�ور  ب�ول 

 Gilles Deleuze et Félix( غات�اري  وفليك�س 

 .)Pierre Nora( وأخ�رياً بي�ري ن�ورا ،)Guattari

عم�ل الذاكرة وتنظيم الحقل التاريخي كانا أيضاً 

من ب�ن اهتماماته الب�ارزة. نقدم لق�راء مجلة 

»يتفك�رون« هذا الحوار الذي أجريناه مع املفكر 

واملؤرخ العاملي فرانسوا دوس، ويرتكز يف عمومه 

عىل العالقة املتش�ابكة بن التاري�خ والذاكرة، يف 

عالقته�ا باملفاهيم املج�اورة كالهوية واالعرتاف 

وغريها. أجريُت الحوار مع املؤرخ فرانسوا دوس 

بالفرنسية ونقلته إىل العربية مع بعض الهوامش 

الرضورية يف فهم محطات أساس�ية من التاريخ 

املعارص أو بعض الشخصيات أو التّيارت الفكرية 

والسياسية.

حوار مع المفكر والمؤرخ فرانسوا دوس 
)François Dosse(

أجرى الحوار: محمد شوقي الزين

فرانسوا دوس 
François Dosse
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محمد شوقي الزين: أشكر السّيد فرانسوا دوس على 
قبوله بإج��راء هذا الحوار. إنه مفك��ر ومؤرخ مقروء 
في الفض��اء المغاربي، منذ التأّل��ق الباهر الذي حققه 
»تاريخ البنيوية« )ف��ي جزأين( وحتى األعمال األخيرة 
حول بول ريكور. من هو فرانس��وا دوس ولماذا هذا 

االهتمام بالتاريخ؟

فرانس�وا دوس: عزيزي محمد الزين، أشكركم عىل إجراء 

ه�ذا الحوار، وإنه لرشف يل أن أجيب عن تس�اؤلكم. تقول: من 

ه�و فرانس�وا دوس؟ إنني يف وضعية يصعب ع�يّل فيها اإلجابة 

عن مثل هذا السؤال؛ لكن سأحاول فعل ذلك بطرح فكرة الجيل 

)génération(، مهم�ة يف كتاب�ة التاري�خ الفك�ري، كما رّوج 

لها جون فرانسوا س�ريينليل )Jean-François Sirinelli( يف 

أطروحت�ه. فكرة متقلّبة ومتفرّقة يف بعض الظروف التاريخية، 

فهي تتبلور بس�هولة عندما تحّدد الهوية الجماعية حول حدث 

جنّد األش�خاص بح�ّدة. كان هذا األمر بالطبع م�ع جيل الثورة 

س�نة 1789، ثم جي�ل 1830 و1848، البلدي�ون1، املجاهدون 

القدام�ى للحرب العاملي�ة األوىل، واملقاومة. بالنس�بة يل ولجييل 

)جي�ل 1968(، كان إح�دى هذه اللحظات يف البل�ورة الجيلية. 

كان األمر بالنسبة إيلّ شيئاً عظيماً إىل درجة أنه يف السن السابعة 

عرش، لم تكن لدينا رؤية اسرتاتيجية عامة حول ما يحدث، ولكن 

نجتاز الحدث بتلقي جانبه الوجودي مبارشة. لقد قام ميشال دو 

س�ارتو بتحليل بارع للحظة ماي 68 يف نص اكتش�فته مؤخراً، 

رغ�م أنه ُكت�ب يف اللحظة: »األخ�ذ بزمام الكالم«، واملنش�ور يف 

مجلة »دراس�ات« )Etudes(، ابتداًء من يونيو 1968. لقد حلّل 

برباع�ة ما عرّب عنه جيل بأكمله لم ي�رىض عن التداول التجاري 

للمعن�ى، وأبرز روح األخوة واملع�ارشة املفتوحة لصالح تحرير 

القول، فاتحاً بذلك أبواب ونوافذ الحجرات الخاصة ليرتك املجال 

لآلخر، للحوار. نتج عن ذلك زلزال تاريخي، انتفاضة ذات نظام 

وجودي.

كان اجتي�اح 1968 بالنس�بة يل كما بالنس�بة للعديد أمراً 

ب�ارزاً، ألن يف ظ�رف بضعة أش�هر كانت يل الفرصة يف ش�هود 

ثالث تج�ارب قوّية جداً، يف مكانني مختلف�ني. قبل كل يشء، يف 

1 البلديون )communards( هم األفراد الذين شاركوا في أحداث بلدية باريس سنة 
1871، والذين كانوا يطالبون بجمهورية فدرالية. كانوا يعدون باآلالف في صفوفهم، 
وانتهت األحداث بهزيمتهم في يوم دموي في 18 مارس 1871، بين قتيل وسجين 

ومنفي.

ش�وارع باريس بانخراطي يف ماي ضمن هذا الحراك الذي أزاح 

الحدود وحّرر قوالً محجوزاً بوضع حّد للدرس الذي كانت تلّقنه 

س�لطة تفرض س�بيلها/صوتها ]عىل الجميع[. يف الوقت نفسه 

الذي كنُت أكتش�ف فيه، وأنا ال أزال مراهقاً، القوة املتدّفقة لهذا 

الربيع، وجدُت نفي مع أبي يف ش�هر أغسطس 1968 يف مدينة 

براغ )Prague(، حيث شهدنا األيام العرشة األوىل لالحتالل من 

ط�رف القوات الس�وفييتية. كان أبي منخرط�اً وقتها يف الحزب 

الش�يوعي الفرني )PCF(، ولد ع�ام 1927، وكان صغرياً جداً 

ليصبح مقاوماً؛ انخرط يف الحزب الشيوعي غداة التحرير2. كان 

محامياً ودافع، يف باريس كما يف الجزائر، عن قضية أولئك الذين 

ناضلوا الحرب االستعمارية. يف عيون الطفل الذي كنته، يف بداية 

الس�تينيات )من القرن العرشين(، كان ]أبي[ بالنسبة يل بطالً. 

د إىل غاية  كان انخراطه يف الحزب الش�يوعي بال مواربة وال تردُّ

ماي 1968. يف هذه اللحظات، بدأت االنقسامات األوىل يف انتمائه 

والتي ظهرت عىل إيقاع املواقف املناهضة، ومن ثم يف مسافة مع 

حزبه عندما أصبح حركة صعبة الضبط. قّرر أبي انتهاز فرصة 

الصيف )1968( للقيام بتحقيق حول »االش�رتاكية يف مالمحها 

اإلنس�انية«3 لدوبشيك يف تشيكوس�لوفاكيا. ففي هذه الظروف 

تواجدنا يف عني اإلعصار الس�وفييتي. رؤية الدبابات ]يف شوارع 

د،  براغ[ وهي تفرض قانونها باس�م الش�يوعية عىل شعب موحَّ

والنجاح يف كرس هذه املقاومة، كانت الدرس الثاني لتاريخ مبّكر.

اللحظة الثالثة املؤّسسة لهذه السنة )1968( كانت، بالنسبة 

ر والفريد لجامعة فنسان  يل، بداية حياتي كطالب يف العالم املصغَّ

التجريبي�ة )Vincennes(، امل�كان املش�هور للحداث�ة ومربط 

اليس�ار، عىل هامش املدينة ويف وسط األدغال. إذا كان ثمة محل 

للقول، فه�و هذا املكان. كان�ت املحارضات محظ�ورة، وكانت 

العروض التي تتبعها نقاش�ات وس�جاالت هي اليشء األس�ايس 

م يف وحدات صغرية من القيم�ة. كانت جامعة  يف التعلي�م املق�دَّ

فنس�ان خارج كل نزعة تقليدية )académisme( وجعلت من 

التع�دُّد يف االختصاصات )pluridisciplinarité( عقيدتها. إذا 

2 يقصد تحرير فرنسا من االحتالل النازي ابتداًء من سنة 1944.

دوبشيك  ألكسندر  إعداد  من  برنامج  هو  اإلنسانية«  مالمحها  في  »االشتراكية   3
)Alexander Dubcek( لدى تقلّده منصب رئيس الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي 
في يناير 1968. اندلعت أحداث براغ من جراء تطبيق هذا المشروع الذي كان يسعى 
التوفيق بين الشيوعية والديمقراطية االجتماعية، مما يفتح المجال أمام إصالح  إلى 
الدولة وفتح السياسة. لكن اكتساح القوات السوفييتية للجمهورية التشيكوسلوفاكية دّمر 

هذا المشروع وكل طموح في دمقرطة الحياة السياسية واالجتماعية.

الصفح والمصالحة
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حوار مع المفكر والمؤرخ فرانسوا دوس

كان النم�وذج العلمي يف فنس�ان هو هارف�ارد )Harvard(، يف 

مناخ نهاية الس�تينيات، فإن الح�رم الجامعي كان أيضاً املكان 

الش�هري للتس�ييس والنضالية. أتاح الطاب�ع التجريبي للمركز 

والليربالي�ة املحيطة باختيار وحدات القياس والتقويم4، رشيطة 

التس�جيل يف مقي�اس. لم أخرت التاريخ عىل الت�ّو، وفّضلت عليه 

قسماً )département( أكثر طالئعية وحداثة مع الحراك، وهو 

علم االجتماع )السوسيولوجيا(. كانت السنة األوىل أكثر انفتاحاً 

من وجهة نظر فكرية حيث تابعُت فيها دروس ممن تأثروا بلوي 

 (Nicos Poulantzas( ألتوس�ري، عىل غرار نيكوس بوالنتساس

يف السوسيولوجيا، وفرانسوا شاتليه )François Chatelet( يف 

الفلسفة، ودروس ميش�ال بود )Michel Beaud( يف االقتصاد 

السيايس. بتمرّني اللبق عىل اس�تعماالت السوسيولوجيا، فإنني 

توّجهُت يف الس�نة الثانية نحو التاريخ، وقد افتتنُت بقراءة »18 

برومر« ملاركس5.

بفضل ه�ذا التفتُّح ع�ىل التخّصصات املتع�ّددة، تحصلُت 

خالل سنتني عىل الليسانس يف التاريخ، ومناقشة شهادة الجدارة 

 Madeleine( 1972 تح�ت إرشاف مادل�ني روبريي�و س�نة 

Rebérioux( حول »الحزب الش�يوعي الفرني والس�لطة بني 

1944 و1947: تحليل يف الوثائق الرس�مية للحزب الش�يوعي 

الفرن�ي«. لقد بدا يل أن التس�جيل يف مس�ابقة التعليم الثانوي 

أو الجامع�ي )Agrégation( س�نة 1973، ويف تلك الظروف، 

كان نتيجة منطقي�ة لتكوين جامعي، وكان غري مالئم يف الوقت 

نفس�ه، ألن ذلك لم يكن نزوع املركز التجريبي يف فنس�ان. كان 

الحصول عىل الشهادة من قبيل املفاجأة العظيمة، ألن بوقت قليل 

يف الس�ابق، لم أكن أعرف حتى بوجود هذه املسابقة، واكتشفت 

يف بع�ض امليادين عىل كف�اءات مطلوبة يف الكتابي والش�فهي. 

عىل مس�افة معتربة، فإن هذه التج�ارب الثالث )باريس يف ماي 

4 وحدات القياس والتقويم )Unités de valeur( هي طريقة قائمة على عدد معيّن 
من الدرجات )crédits(. كل مقياس أو مادة تعليمية لها مجموعة من الدرجات التي 

تتيح بلوغ وحدة القياس والتقويم الضرورية للحصول على الدبلوم. 

 Der achtzehnte Brumaire des Louis( بونابارت«  للوي  برومر   18« 5
لكارل  كتاب  هو   )Napoleon/Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte
ماركس، ألفه عام 1852 ويتعلق باالنقالب العسكري في 2 ديسمبر 1851، عندما 
قام لوي نابوليون الثالث )ابن أخ نابوليون األول، بونابارت( بتأسيس اإلمبراطورية 
نابوليون  إلى  إشارة  هو  برومر«   18«  .1870 إلى   1852 من  دامت  التي  الثانية 
األول الذي أطاح بحكومة المديرين )سليلة الجمهورية الفرنسية األولى( في 9 نوفمبر 
1799 )18 برومر، السنة الثامنة من التقويم الثوري( وأحل محلها السلطة القنصلية 

قبل تأسيس اإلمبراطورية األولى ابتداًء من 18 ماي 1804 وحتى 1814. 

1968، ب�راغ يف أغس�طس 1968، جامع�ة فنس�ان ابتداًء من 

1969( ب�دت يل حاس�مة يف اختياري مل�ادة التاريخ واهتمامي 

األك�رب بتاريخ الزمن الحارض، مع الرغبة املتحّمس�ة يف أن أحيا 

وأعاين زماني.

محم��د ش��وقي الزي��ن: يق��ول موري��س هلبفكس 
الجماعي��ة«  »الذاك��رة  ف��ي   )shcawblaH  eciruaM(
)المطبوعات الجامعية الفرنس��ية، 0591، ص031(: »ال 
يبدأ التاريخ س��وى عندما ينته��ي التراث، في اللحظة 
الت��ي تنطفئ فيه��ا أو تتحّلل الذاك��رة االجتماعية«. 
كيف ن��ؤّول هذه الجمل��ة؟ هل يمكن أخ��ذ الذاكرة 

والتاريخ كلحظتين متناقضتين؟

فرانس�وا دوس: لقد أحسنت باستحضار السوسيولوجي 

موري�س هلبفك�س الذي كان ل�ه الفضل، انطالقاً من س�نوات 

1920-1930، يف التمييز بني التاريخ والذاكرة بوصفهما ُبعدين 

ال يتداخ�الن، ويتميّزان يف نقاط ع�ّدة. لقد قام أيضاً باملعارضة 

بينهما بش�كل رادي�كايل. تقع الذاكرة، حس�ب هلبفكس، يف كل 

 le( م�ا هو متقلّب، متحرك، متع�ّدد؛ فهي تقع يف مجال املعيش

vécu(، الحميمي )l’affectif(، الصورة، الوجدان، الس�حري؛ 

بينم�ا يقع التاريخ يف ح�دود املفه�وم )le concept(، والحس 

 ،)objectivation laïcisante( النقدي، والتوضيع العلمان�ي

والعقالنية. به�ذا املعنى، أّكد هلبفك�س يف »الذاكرة الجماعية« 

عىل أن التاريخ ال يبدأ بالفعل سوى يف اللحظة التي تمتحي فيها 

الذاك�رة، تاركاً املكان للخط�اب التاريخي يف الوقت الذي تنتفي 

في�ه الذاك�رة. إن هذا التميي�ز كان مفيداً بحيث م�ا كان يورث 

كتاريخ كان فقط ذاكرة الدولة والهيئات القائمة واملهيمنة. أتاح 

إذن تنويع الخطاب باإلش�ارة إىل دور حام�يل الذاكرة اآلخرين. 

عالوة عىل ذلك، س�مح له ه�ذا التمييز بتبيان كي�ف أن الذاكرة 

الجماعي�ة تتّجذر يف جماعات ملموس�ة. لك�ن إضفاء اإلطالقية 

)absolutisation( عىل القطيعة بني التاريخ والذاكرة له حدود 

وطموحات معلومة. كان األمر يتعلق بالنس�بة للسوس�يولوجي 

هلبفك�س بأن يتجّه�ز بتحقيق م�ن أجل بح�وث خاصة بعلم 

االجتم�اع ال يس�تويل عليها املؤرخ�ون. تندل�ع إذن معركة بني 

السوسيولوجيا الصغرية وكليو العريقة6.

ومنيموسين   )Zeus( زيوس  بنت  هي   )Clio( »كليو«  اليونانية  األسطورة  في   6
)Mnémosyne(، وإلهة التاريخ، تحكي ماضي األمم والحضارات. 
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هذا ال يعني أن هذا التمييز ال يحافظ عىل قيمة استكشافية، 

وعندم�ا قام امل�ؤرخ بيري نورا بنرش مرشوع�ه االفتتاحي الكبري 

وه�و »َمواطن الذاكرة« )Les lieux de mémoire( يف س�بعة 

مجل�دات منش�ورة ب�ني 1984 و1993 يف دار غاليمار، فكان 

يس�تعيد كلمة بكلمة التعارض الذي أقام�ه موريس هلبفكس. 

تكتي هذه الثنائية قيمة حاسمة يف تفادي التشويشية املتفوّقة 

لحد اآلن. لكن ال يمكن البقاء يف هذه الدائرة – مرشوع وإسهام 

بي�ري نورا يبنّي ذلك بال ريب –، ألن اليشء املجدي هو الربط بني 

التاري�خ والذاكرة الذي ينبغي االضطالع به إلنجاحه. ينبغي، يف 

الوقت نفس�ه، التمييز بني هذين املفهومني، ولكن التفكري فيهما 

مع�اً؛ ألن ثمة قيمة جدلية تحاك بينهم�ا وتفتح املجال الخصب 

للتاري�خ االجتماعي للذاكرة. تعّدل ه�ذان املفهومان يف مواجهة 

أش�كلة مزدوجة تحّول الطاب�ع املجرّد والتص�ّوري للتاريخ يف 

ُصلبه�ا إىل درج�ة التخيل يف دع�واه الحثيثة ألن يك�ون فيزياء 

اجتماعي�ة منقطع�ة عن املعي�ش. من جهة أخ�رى، أتاح تكاثر 

الدراس�ات حول الذاكرة الجماعية يف ُحس�ن فهم كيف تشتغل 

هذه الذاكرة، ومقاربتها من وجهة نظر نقدية.

ثم�ة تكامل حقيق�ي يتوّجب طرح�ه بني هذي�ن الُبعدين 

الذين يمكنهما أن يتّس�ما بلحظات يف ال�رصاع يخرج منه توّتر 

بديهي يقدمهما بوصفهم�ا قطبني محصورين يف أحدهما أو يف 

اآلخ�ر. إن املأزق املزّيف حول خي�ار ينبغي القيام به بني قطب 

التاري�خ القائ�م عىل البحث ع�ن الحقيقة وقط�ب الذاكرة الذي 

يتغذى من الوفاء، يتحّول اليوم، يف أزمنة االنقالب اإلسطوغرايف، 

إىل رواب�ط يغّذيها ائتمان متعّدد يف مواجه�ة حقيقة تعرّب عنها 

أعمال التاريخ االجتماعي الجدي�د للذاكرة، كما بنّي ذلك املؤرخ 

هنري روس�و )Henry Rousso( بش�أن التاريخ، ذاكرة فييش 

م�ن 1945 إىل يومنا، حيث ش�هدت تعاُقب مرحل�ة الحداد، ثم 

مرحلة الكبت وعودة املكبوت التي أفضت إىل باتولوجيا أخرى يف 

الذاكرة، وهي ذاكرة املايض الذي ال يريد أن يميض.

محمد ش��وقي الزين: هل المبالغ��ة في الذاكرة هي 
عالمة على أزمة ف��ي الهوية؟ هل هي ضمنية في 
المجتم��ع أم تخضع إلى تدبير سياس��ي فيما يمكن 
أن نصطلح عليه إس��م: »االس��تعماالت اإليديولوجية 

للذاكرة«؟

فرانس�وا دوس: إننا نحيا بالفعل يف أزمنة »الكل ذاكرة«. 

لق�د تحدث بيري نورا عن »طغيان الذاكرة« التي أضحت العالمة 

البارزة يف زمننا الحارض. تأتي هذه املركزية يف الذاكرة من أزمة 

املستقبل، أزمة الصريورة. لقد خرجنا بالكاد من القرن العرشين 

الرتاجي�دي، وال يمكن أن يكون لنا التفاؤل نفس�ه كما ألفناه يف 

القرن التاسع عرش، الواثق يف املعنى املحايث للسريورة التاريخية7. 

ع�ىل وقع تراجيدي�ات ومذابح الق�رن العرشين، ف�إن »الغائية 

الغرب-مركزية« )Télos occidentalocentré( اهتزت بقوة. 

كان ينبغ�ي القيام بحداد عىل التصّور الغائي للتاريخ الذي كان 

يعت�رب أن ثمة عقالنية متعالية تش�تغل يف بروز عالم أفضل من 

وراء س�عي الفاعلني8. أتاحت هذه اللحظة القطع بش�كل ناجع 

م�ع كل تطّوري�ة )évolutionnisme( الفاقدة للمصداقية بعد 

تراجيدي�ا القرن العرشين. لقد حان الوقت إلعادة ربط معقولية 

املنطقي�ات الزمنية باألخذ بعني االعتبار م�ا يطرأ من جديد، ما 

ينبثق يف فضاء تجربتنا. ُيصبح صنف الحارض ش�يئاً أساس�ياً، 

 (François Hartog( يواجه عقبات س�ماها فرانس�وا هارتوغ

»حارضية« )présentisme)9؛ ولكنه أيضاً غني بفكر تاريخي 

 contemporanéité( ُيعن�ى بالتفكري يف عرصانية الالع�رصي

du non-contemporain(. بفض�ل ه�ذه اللحظ�ة البنيوية، 

يمك�ن النظر يف ح�ارض ليس كمجرّد لحظة عبور بني الس�ابق 

والالحق، وإنما – كما تخيّلت حنه أرندت املس�ألة – ك�»فجوة« 

بني املايض واملستقبل. يمكن ملفهوم »الفجوة« أن يضطلع بشكل 

جيّد بما يكش�ف عنه الحارض من انفصال وقطيعة وبداية. فهو 

يحيل إىل املفهوم التوليدي )notion générationnelle( الذي 

يتي�ح تنظيم معيش الحارض عىل املس�توى الجماعي. تبعاً لهذا 

7 يقصد فرانسوا دوس أن القرن التاسع عشر الذي شهد صعود العلم والتقنية وأدوات 
لإلنسانية،  خير  وبشارة  تفاؤل  محط  كان  واالقتصادي  واالجتماعي  المعرفي  التقدم 
لكن سرعان ما حل محله التشاؤم بنشوب حربين عالميتين مدّمرتين )1918-1914 
و1939-1945(، وصعود أنظمة استبدادية )ستالينية، فاشية، نازية( وإيديولوجيات 
الجزائر..(،  ثورة  الفيتنام،  قاسية )حرب  انضباطية )شيوعية( واحتالالت وحروب 
السياسي وإذا بقي هنالك شيء اسمه  الحكم  الثقة في  إلخ، أجهزت على ما بقي من 

»المعنى« في السياسة كما طرحت المسألة بعبقرية نادرة الفيلسوفة حنه أرندت. 

عشر  الثامن  القرنين  في  المهيمنة  التاريخ  فلسفات  فكرة  العموم  على  هذه  كانت   8
والتاسع عشر مع فيكو وكانط وهيغل وأوغست كونت. 

الماضي  أما  الحاضر،  فقط  هناك  أن  تقول  التي  النظرية  هي  »الحاضرية«   9
فرانسوا  استعاد  الثاني.  وقوع  وعدم  األول  زوال  بحكم  لهما،  وجود  ال  والمستقبل 
 régime( »هارتوغ الفكرة بإزاحة إبستمولوجية ضرورية سماها »نظام التاريخية
d’historicité( وهو عالقة المجتمع بحاضره وماضيه ومستقبله، فهذا النظام مقيَّد 
اليوم بهذه »الحاضرية« التي تعطي الصدارة للذاكرة باستحضار أطياف الماضي أو 

عالمات المستقبل. 
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 .(continuum( التص�ّور، فإن الزم�ن ليس سلس�لة متصل�ة

ينبغي لهذا التاريخ يف الحارض أن يقوده البحث عن املعنى الذي 

لم يُعد الغاية )Telos(، ولك�ن الزمن الفوري )Kairos(، ليس 

املعنى املوضوع س�لفاً، ولك�ن املعنى املنبثق م�ن الحدث الذي 

يولّ�ده، بحث مفتوح دوماً عىل فك رموز فضاء تجربتنا، بمعنى 

كل الكثاف�ة املاضية لحارضنا، قصد الكش�ف فيها عن ممكنات 

د منها والتي يمكن أن تعيد تش�كيل أفق االنتظار الذي  غري متأكَّ

ال يزال غامضاً. َبيْد أن هذا التعتيم )opacification( يف عالقتنا 

باملستقبل قام بتعديل روابطنا باملايض، سبّب يف صعود ذاكري 

متعّدد ومكثّف بوصفه مقتضيات يف الهوية.

يف هذا الس�ياق، يمك�ن أن نرى مضاعف�ة يف مجموعة من 

األم�راض الذاكري�ة )mémorielles(. ظهرت م�ن جرّاء نزعة 

كريه�ة يف العدلل�ة )judiciarisation( الت�ي دفعت الس�لطة 

السياس�ية يف الترشي�ع للذاك�رة. كانت النية يف بع�ض األحيان 

 la( صادق�ة، كم�ا كان الحال م�ع املصادقة عىل قانون غيس�و

Loi Gayssot( بتاري�خ 13 يولي�و 1990، وال�ذي كان يهدف 

إىل إعاق�ة األطروح�ات اإلنكارية التي كانت تنف�ي وجود ُغرف 

الغ�از للنظام النازي ]إبان الهولوكوس�ت[. لكن، يف بداية العام 

2000، ش�هدنا تس�ارعاً يف النوع، أكثر إش�كالية. يف 29 يناير 

2001، تم�ت املصادقة ع�ىل قانون يصف املذاب�ح ضد األرمن 

س�نة 1915 عىل أنها إبادة جماعي�ة )génocide(؛ يف 21 ماي 

2001، القان�ون املوس�وم »توب�ريا«10 يحّدد النخاس�ة )تجارة 

العبيد( والرق العابر لألطلي بوصفهما جريمة ضد اإلنس�انية 

منذ القرن الخامس عرش؛ وأخرياً، قانون 23 فرباير 2005 الذي 

ين�ص عىل أن »الربامج تعرتف بش�كل خاص بال�دور اإليجابي 

للحضور الفرني يف مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية 

)outre-mer( ويف ش�مال إفريقيا«. بفعلها هذا، فإن الس�لطة 

السياس�ية قامت به�ذا التقنني بإصدار أوام�ر للمؤرخني، ليس 

فقط بش�أن ما ينبغ�ي أن تكون علي�ه الذاكرة امل�راد نقلها إىل 

األجي�ال الجديدة، ولك�ن فضالً عن ذلك الطريق�ة التي يتم بها 

ه�ذا النقل والتوصيل. إنه أمر غ�ري الئق تماماً إذا علمنا أن املبدأ 

10 كريتسيان توبيرا )Christiane Taubira( امرأة سياسية فرنسية، شغلت وظائف 
 .)Guyane( عليا في اإلدارة والدولة، ولدت سنة 1952 في إقليم الغويانا الفرنسي
ُشغل  بعد   )Manuel Valls( فالس  مانويل  حكومة  في  العدل  وزيرة  اليوم  تشغل 
 Jean-Marc( الوظيفة نفسها في حكومة رئيس الوزراء السابق جون مارك إيرو
Ayrault(. كانت قد اقترحت سنة 2001 قانوناً يجعل من تجارة العبيد والرق جرائم 

في حق اإلنسانية، وتمت المصادقة عليه في البرلمان الفرنسي. 

الع�ام آلداب املهنة الغالب يف الرتبية الوطني�ة هو احرتام حرية 

املدّرس.

لق�د أدرك�ت بعض الجماع�ات الحامل�ة للذاك�رة الرهان 

وإمكانية املطالبة بحقوقهم إزاء السلطات العمومية. لقد تنّظموا 

يف ش�كل جمعيات حيث القاعدة هي إرساء صالبة ذاكرية فيما 

وراء تل�ف الزمن، وتوصيل الفداء الذاك�ري إىل الجيل الصاعد، 

وكل ه�ذا رشعي بطبيعة الح�ال. لكن البع�ض الذين يحرّكهم 

منط�ق اإلقصاء، يتعامون ولو بثمن أس�وأ املغالطات التاريخية 

)anachronismes(. فيم�ا يخ�ص القادة السياس�يني، من أّي 

طرف كانوا، فهناك المس�ؤولية مش�رَتكة، وثمة اضطراب كبري 

يهيمن اليوم، لدى اليمني كما لدى اليسار. مثالً، تدخل النائب يف 

الربملان، ميشال ديفنباشيه )Michel Diefenbacher( املنتمي 

إىل اليمني )إتحاد األغلبية الرئاسية UMP( واملكلَّف سنة 2003 

بالتقرير حول الحضور الفرن�ي يف مقاطعات وأقاليم ما وراء 

البحار، أقول تدّخل هذا النائب يف 11 يونيو 2004 أمام الربملان 

لك�ي يمّج�د »اإلرادة الحازمة ل�دى الربملان ب�أن التاريخ الذي 

يدرس�ه أبناؤنا، يف مدارس�نا، يحافظ عىل ذاكرة امللحمة لفرنسا 

الكربى«. نجد هنا، وكما أش�ار روم�ان برتراند )رومان روالند، 

»ذاكرات اإلمرباطورية«، منشورات دوكروكان، 2006)11، اللغة 

االس�تعمارية بامتي�از، العائ�دة إىل أجواء القرن التاس�ع عرش 

األورو-مركزي.

وكم�ا يقول بيري ن�ورا، بن�ربة تهكمية، مت�ى نحصل عىل 

قانون يدافع عن قضية الروس البيض ضّد الجرائم الش�يوعية؟ 

قان�ون يعوّض املنحدرين عن الربوتس�تانت املقتولني يف س�ان 

بارتليم�ي12؟ قانون ح�ول الفانديني13 الذين س�حقتهم الثورة 

 Romain Roland, Mémoires d’Empire, éd. Du Croquant,  11
.2006

12 مذبحة سان بارتيليمي )Saint-Barthélémy( راح ضحيتها عشرات اآلالف 
اليوم  باريس، في  24 أغسطس 1572 في  يوم  الكاثوليك  يد  البروتستانت على  من 
وامتدت  أغسطس.  من  والعشرون  الرابع  وهو  بارتيليمي  بالقديس  به  يُحتفى  الذي 
الملك  أيام عديدة، تحت حكم  المدن واألقاليم األخرى من فرنسا خالل  إلى  المذبحة 
شارل التاسع المتخّوف من انتشار البروتستانتية في فرنسا متجّذرة تاريخياً وعقائدياً 

في الكاثوليكية. 

و1796   1793 بين  وقائعها  جرت   ،)Guerre de Vendée( الفاندي  حرب   13
انتفاضة شعبية  الجمهوريين والملكيين. كانت في األصل  بين  فيها الصراع  واحتدم 
بمرور  أصبحت  أنها  غير   ،1789 من  ابتداًء  الثورة  فيها  اندلعت  التي  فرنسا  ككل 
الكائن  للثورة؛ وراح ضحيتها عشرات اآلالف. كانت تعكس الشرخ  الوقت مضادة 
بين المدينة الموالية للثورة والبادية المعادية للثورة، العتبارات تاريخية وبديهية وهي 
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الفرنس�ية؟ ول�م ال أيضاً قانون ح�ول إبادة الكاث�ار14؟ عندما 

يتعرض مؤرخ حاصل عىل جائزة مجلس الش�يوخ ومنشور له 

يف دار غاليم�ار إىل متابع�ات قضائية فقط ألنه ق�ال أن تجارة 

العبي�د ال تنتمي إىل نفس امليكانيزمات اإلجرامية كإبادة اليهود، 

وأن الدول�ة تف�رض عىل املدّرس�ني تقديم جوان�ب إيجابية من 

االس�تعمار يف إفريقيا الش�مالية ويف أقاليم ومقاطعات ما وراء 

البح�ار، فقد طفح الكيل وبلغ الس�يل الزبى! تأسس�ت جمعية 

»الحري�ة للتاريخ« ونادت بالتوقيع ع�ىل عريضة تطالب بإلغاء 

كل القوان�ني الذاكري�ة )lois mémorielles(. ج�اء هذا النداء 

بتاريخ 12 ديس�مرب 2005 ووّقع علي�ه 19 مؤرخاً )جون بيري 

أزيما، إليزابيت بادنرت، جون جاك بيكر، فرانسواز شندرناغور، 

أالن ديكو، مارك فريو، ج�اك جوليار، جون لوكالن، بيري ميلزا، 

بيري نورا، مونا أوزوف، جون كلود بريو، أنطون بروست، رونيه 

ريمون، موريس فايس، جون بيري فرنان، بول فاين، بيري فيدال 

ناكي، ميشال فينوك(15.

تحص�ل هذا الن�داء عىل 650 توقيعاً من باحثني وأس�اتذة 

التاريخ، ابتداًء من 16 فرباير 2006. تقلّد رونيه ريمون رئاسة 

ه�ذه الجمعية وبي�ري نورا نائ�ب الرئيس. ح�ّدد رونيه ريمون 

الطاب�ع غ�ري النقاب�ي يف هذا النضال م�ن أجل الحري�ات: »إن 

الن�ص يطالب بالحري�ة للتاريخ: ال للمؤرخ�ني. فالتاريخ ليس 

ملكاً لهم وليس ملكاً للسياس�يني. إن�ه مصلحة الجميع«. وذّكر 

روني�ه ريمون أن املواط�ن، يف نهاية املطاف، ه�و الذي يفصل 

يف التوّت�ر الكائ�ن بني قطب الذاك�رة وقطب التاري�خ، وينبغي 

بالتايل إرش�اده يف خياراته. أنش�ئت بعثة برملانية تحت رئاسة 

الطابع المحافظ والمتديّن لألرياف. 

14 الحملة الصليبية على الكاثار )Croisade des Albigeois(. هي حملة دموية 
وعنيفة قامت بها الكنيسة الكاثوليكية ضّد فرقة مسيحية اتهمتها بالزندقة، وكانت تؤمن 
تولوز،  )ألبي،  فرنسا  في جنوب  والشر(. ظهرت  )الخير  إلهين  بالمانوية وبصراع 
كاركاسون، مقاطعة الندوك( وامتدت إلى بعض األقاليم من اسبانيا وإيطاليا وألمانيا. 
هذه الفرقة هي الكاثارية )Cathares, Catharisme(. دامت الحملة ضّد الكاثارية 
ثم سحق   ،1229 غاية  إلى   1209 من  سنة،   20 قرابة  والمجازر  التفتيش  بمحاكم 
الكاثارية نهائيا بسقوط قلعة مونسيغور )Montségur( في جنوب غرب فرنسا سنة 

1244 وحرق كل المختبئين فيها. 

15 Jean-Pierre Azéma, Élisabeth Badinter, Jean-Jacques Becker, 
Françoise Chandernagor, Alain Decaux, Marc Ferro, Jacques 
Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, 
Jean-Claude Perrot, Antoine Prost, René Rémond, Maurice 
Vaïsse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet, 
Michel Winock

برن�ار أكويي�ه )Bernard Accoyer( حول املس�ائل الذاكرية 

ويف مواجه�ة االنتق�ادات الالذعة الصادرة ع�ن املؤرخني الذين 

يح�ّذرون الربملانيني من مغبّة االنحرافات الخطرية. تبنّت البعثة 

تقريراً يدعو إىل عدم الترشيع يف مسائل الذاكرة. يمكن القول أننا 

ظفرنا، بش�كل مؤقت عىل األقل، باملعركة عىل الصعيد الوطني. 

لكن انتقلت الرهانات إىل املس�توى األوروب�ي من جراء قرارات 

مجل�س ال�وزراء األوروبي ال�ذي أراد ابتداًء م�ن أبريل 2007 

الترشيع لجرائم جديدة تتعدّى عىل حرية البحث التاريخي.

إن ه�ذا القرار-اإلط�ار يؤّس�س ل�كل »ابت�ذال س�خيف« 

بالجرائم مالحقات جنائية تلحق بأصحابها عقوبات بالس�جن، 

أي�اً كانت طبيعتها، ما عدا بعض املخالفات االس�تثنائية. قّررت 

جمعية »الحرية للتاريخ« بأن تغرّي من النطاق، بمناسبة لقاءات 

التاري�خ يف بلوا )Blois( س�نة 2008، حي�ث كان املبحث حول 

أوروبا. أطلقت نداء بلوا لتتوّجه به إىل املس�ؤولني السياس�يني. 

فف�ي هذا النداء الدويل، قام الرئيس�ان الجديدان للجمعية، بيري 

نورا وفرانس�واز ش�ندرناغور، بنرش كتاب صغري يف شكل بيان 

للدفاع ع�ن حرية التاريخ. إن محور الدف�اع عن حرية التاريخ 

انتقل إذن إىل الصعيد األوروبي.

محمد ش��وقي الزي��ن: لق��د خّصصتم في الس��نوات 
األخي��رة دراس��ات عديدة )كت��ب، مؤلف��ات جماعية، 
ن��دوات، ملتقيات..( ح��ول بول ريكور. لق��د قام هذا 
الفيلسوف بوضع التاريخ والذاكرة في عداد تأمالته، 
وخصوص��ًا في مؤّلف��ه الش��هير »الذاك��رة، التاريخ، 
النس��يان« )لوس��وي، 0002(. هل تتعارض المقاربتان 
التاريخية والفلس��فية للذاكرة أم ثمة تكامل يحاول 
المؤرخ والفيلس��وف أن يكشفا عنه؟ ما كان منهج 

بول ريكور في هذا الميدان؟ 

فرانس�وا دوس: هناك لألس�ف تقليد يف فرنسا مفاده أن 

القارة الفلسفية تتعارض تماماً مع قارة املؤرخني. ثمة أسباب، 

البع�ض منه�ا ذات بنية مؤسس�ية. إن التكوي�ن يف التاريخ، يف 

فرنس�ا، يضاف إلي�ه التكوي�ن يف الجغرافيا، وبالت�ايل ينفصل 

عن كل ش�كل من أشكال املفهمة الفلس�فية. فضالً عن ذلك، إن 

املؤرخني، ومن بني املبدعني أيضاً مثل مدرسة »الحوليات«، أبدوا 

احرتاس�اً من فلس�فة التاريخ التي تنفي، يف اعتقادهم، الَعرَض 

التاريخ�ي بإدراجه يف التفاه�ة. من جهتهم، ال يقرأ الفالس�فة 
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املؤرخني ويعت�ربون معرفتهم يف وضعية الصدارة باملقارنة مع 

ف�وىض املعطيات التجريبية التي تش�ّكل امل�ادة اليومية للبحث 

التاريخ�ي. ُيعت�رَب ريكور يف ه�ذا املجال االس�تثناء؛ إذ دخل يف 

حوار مع التاريخ ومع املؤرخني طوال حياته. لنذكر، عىل س�بيل 

املث�ال »التاري�خ والحقيقة«، وهو مجموعة من الدراس�ات نجد 

فيها تفس�رياً رائعاً حول »املوضوعية والذاتية يف التاريخ« يعود 

إىل س�نة 1952؛ ثم الثالثية الشهرية »الزمن والرسد«، املنشورة 

ب�ني 1983 و1985. أخرياً، العمل الجبار الصادر س�نة 2000 

وهو »الذاكرة، التاريخ، النس�يان«. نجده يحاول يف هذا الكتاب 

األخري، وبش�كل كانطي بارز، تفادي املغ�االة واألنماط العديدة 

من االسرتداد التي ينطوي عليها، بتفكريه يف جدلية العالقة بني 

التاريخ والذاكرة الت�ي أضحت، يف نهاية القرن العرشين، الوتر 

الحّساس والهاجي من جراء األزمنة الرتاجيدية املعيشة. 

أدى به هذا التفكري إىل حوصلة أعلن عنها يف سبتمرب 2000 

والتي تنخرط، كما هي العادة عنده، يف انشغاالت املواطنة، حيث 

عرّب عنها يف مدخل كتابه األخري: »أبقى قلقاً بشأن املشهد املرعب 

الذي تعكس�ه الذاكرة املفرطة هنا، والنسيان املفرط هناك، دون 

الحدي�ث عن تأثري االحتفاليات وتعس�فيات الذاكرة والنس�يان. 

إن فكرة سياس�ة الذاكرة املرشوعة هي، يف ه�ذا املطاف، إحدى 

مباحث�ي املدنية الت�ي أعلن عنها«. عمد ريك�ور إىل التمييز بني 

طموحني من طبيعة مختلفة: الحقانية )véritative( بالنس�بة 

للتاريخ والوفائية بالنسبة للذاكرة، مع تبيان أن االحرتاس املفرط 

م�ن عواقب الذاكرة يؤدي إىل تقديس وضعية التاريخ، والعكس 

أيضاً اسرتجاع التاريخ بالذاكرة يستبعد املستوى اإلبستمولوجي 

الرضوري للتفس�ري/الفهم. ما مصري الحقيقة بال وفاء والوفاء 

بال حقيقة يتساءل ريكور الذي عمل عىل تأسيس فينومينولوجيا 

يف الذاكرة؟ إن التداخل بني التاريخ والذاكرة أمر ال مناص منه. 

إذا كانت الذاكرة ُعرضة لألمراض – العراقيل، املقاومات – كما 

بنّي فرويد، فهي أيضاً فريسة التالعبات واألوامر.

م�ع ذل�ك، يمكنها أن تص�ل، يف بعض األحي�ان، إىل أوقات 

»س�عيدة«، أوقات االع�رتاف. هذا ش�أن التذّكر ال�الإرادي عند 

بروست )Proust(. لكن يمكن أن يكون أيضاً الهدف االستدراكي 

للذاكرة، عمل يف الذاكرة ُيماثل ما اصطلح عليه فرويد اسم عمل 

الح�داد. غري أن هذه املعج�زة الطفيفة لالع�رتاف التي تتيحها 

الذاكرة ال يرتقي إليه�ا املؤرخ الذي ال يمكنه أن يّدعي الوصول 

إىل ه�ذه »الس�عادة الصغ�رى« ألن نمطه يف املعرفة يتوس�طه 

األث�ر الن�يص الذي يجعل م�ن معارفه حقالً مفتوح�اً والنهائياً 

ع�ىل الغائب. يف هذا املس�ار الذي يقود م�ن الفينومينولوجيا إىل 

األنطولوجيا، قام ريكور بتعبئة تراثني حاولت أعماله الفلسفية 

الرب�ط بينهما. فباملقارنة مع هذا الضّم الحقيقي ]بني الرتاثني[ 

يتع�ارض إس�هام ريك�ور. إن »اللوغ�وس« )logos( اليوناني 

يوّف�ر له املنطلق يف اإلجابة عىل لغز تمثّل املايض يف الذاكرة. لقد 

ط�رح أفالطون س�ؤال »م�اذا« يف التذّكر، مجيب�اً يف ]محاورة[ 

»تثياتوس« ب�»األيكون« )Eikôn( وهي الصورة-التذّكر. َبيْد أن 

مفارقة »األيكون« تكمن يف حضور يشء غائب يف الذهن، حضور 

الغائب. أضاف أرس�طو إىل ه�ذه املقاربة األولية خاصية أخرى 

للذاكرة وهي أنها تحم�ل عالمة الزمن، وهذا يحّدد الفاصل بني 

الخي�ال والوهم من جهة، والذاكرة من جهة أخرى التي تس�تند 

إىل األس�بقية، إىل ال�»م�ا كان« )ayant été(. لك�ن ماهي هذه 

األثار الذاكرية؟

تتلخص يف ثالثة أنظمة حس�ب ريكور الذي يتحّفظ بشأن 

 (Changeux( 16املساهمات االختزالية عىل غرار مساهمة شانجو

»اإلنس�ان العصبون�ي« )Homme neuronal( الذي يعترب أن 

املنطق القرشمخي17 يفرّس كل السلوكيات البرشية. يأخذ ريكور 

العناية يف التمييز بني األثار الذاكرية القرشمخية والسيكولوجية 

واملادية. بهذا الُبعد الثالث يف الذاكرة والذي يتمثل يف األثار املادية 

والوثائقي�ة، نتواج�د يف حق�ل البحث عند املؤرخ. فهي تش�ّكل 

بمفرده�ا التش�ابك املحتوم بني التاريخ والذاكرة. تش�رتك هذه 

الفينومينولوجيا يف الذاكرة، حس�ب ريكور، مع فينومينولوجيا 

عام�ة لإلنس�ان الق�ادر )l’homme capable(، إنس�ان »األنا 

الق�ادر« الذي يتهاوى إىل »القدرة عىل التذّكر« و»فن النس�يان« 

و»معرفة الصفح«. تتّبع هذه الفينومينولوجيا ثالثة أسئلة: أوالً، 

يطرح ريكور س�ؤال »ماذا؟« )موضوع التذّك�ر: ماذا نتذّكر؟( 

ويض�ع يف أف�ق ه�ذه املق�درة إمكانية االع�رتاف الت�ي تتجىّل 

كمعجزة الذاكرة بوصفها »ذاكرة سعيدة« ممكنة، املطابقة بني 

16 جون بيير شانجو )Jean-Pierre Changeux(، ولد سنة 1936. هو بيولوجي 
ومفكر فرنسي، اشتغل على الدماغ البشري ووّسع بحوثه على عالقة الفكر بالجسد، 
باإلضافة إلى ميكانيزمات المعرفة البشرية والتقاط المعلومة من البيئة المجاورة، بما 
أصبح يسمى اليوم »التيّار اإلدراكي« )cognitivisme(. ألّف مع بول ريكور كتاباً 
 Ce qui nous fait penser,( »مشتركاً عنوانه »الشيء الذي يدفعنا إلى التفكير

.)Paris, Odile Jacob, 1998

17 الصفة )cortical( تأتي من اإلسم )cortex( وتعني قشرة المخ، ولم يكن بإمكاني 
 .)cortical( »سوى الجمع بينهما في الكلمة-النجدة: »القشرمخي
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التذّك�ر واليشء املفقود والتي يمكنه�ا أن تؤّدي إىل غموض بني 

املايض املعروف وامل�ايض املدَرك. إن فعل االعرتاف يتيح امتالك 

الغريي�ة ويلّح ريك�ور عىل كلمة »اإلقام�ة« )l’habiter(؛ ثانياً، 

يطرح ريكور سؤال »كيف؟« تبعاً لنظام مزدوج يف االستعماالت 

واالستعماالت املسيئة للذاكرة، ويف هذا اإلطار ينتمي عمل الذاكرة 

 ،)l’impératif catégorique( 18إىل نظام الواج�ب القطع�ي

لكن دون أن يتعرقل بما سماه بيري نورا »طغيان الذاكرة«، وعمد 

ريكور إىل ضّم املمارس�ة التاريخية إىل الذاكرة عندما يدافع عن 

»الطبيعة الحقيقية للعالقة بني التاريخ والذاكرة التي هي إعادة 

نقدية، داخلية بقدر ماهي خارجية« )مرجع نفس�ه، ص337(؛ 

ثالثاً، يطرح ريكور أخرياً سؤال »من؟« يف املرحلة التي أصبحت 

فيها الذاكرة حارس�ة الذاتية والغريية يف مقاربة تدريجية تؤدي 

إىل »علم األن�ا« )egologie(، من الذات-عينها إىل اآلخر بوصفه 

القريب، ومن ثم إىل اآلخرين عموماً.

يف الوقت نفس�ه، ُتدَرك الذاكرة بالتاريخ وتصبح بالنس�بة 

إليه كقالب أو مطرس )matrice( حسب ريكور؛ لكن من الوهم 

أن نعت�رب أن املعرف�ة التاريخية تقترص ع�ىل الُبعد الذاكري. إن 

تدّخ�ل ريكور يف هذا امليدان يمكن النظر إليه كمحاولة يف الربط 

ب�ني الُبعدين، بحكم أنهما مختلف�ان وأن ريكور يفهم »الذاكرة 

كقالب التاريخ«. رغم ذلك ثمة إذن قطيعة بني املستوى الذاكري 

ومستوى الخطاب التاريخي، ويتم هذا األخري بالكتابة. يستعيد 

ريكور هنا أس�طورة ابتكار الكتاب�ة بوصفها »فارماكون«19 يف 

]مح�اورة[ »فيدروس« ألفالط�ون. باملقارنة م�ع الذاكرة، فإن 

الكتابة هي – يف الوقت نفس�ه – الدواء ألنها تقي من النس�يان؛ 

والس�م ألن هن�اك خطراً يف أن تح�ل محل ُجه�د الذاكرة. فعىل 

مس�توى الكتابة يقع التاريخ يف املراحل التأسيسية الثالث التي 

نعتها ميشال دو سارتو20 بالعملية التأريخية )اإلسطوغرافيا(: 

يتميّز  الذي  السلوكي  المبدأ  هو  القطعي  األخالقي  الواجب  كانط،  إيمانويل  عند   18
باإلطالقية ألنه  في رمته؛  البشري  الجنس  نحو  الفردية  الحالة  يتعدى  بالكونية ألنه 
ال يخص زماناً أو مكاناً معيّنين، بل ينطبق على كل الحاالت بدون شرط مثل قول 
الحقيقة مهما كانت النتائج المترتبة عنها؛ بالحرية التي هي األخالق نفسها بوصفها 

مجموعة من القواعد العقلية التي تدبّر وتوّجه السلوك البشري.

19 في اليونانية »فارماكون« )Pharmakon( كلمة تنطوي على تناقض ألنها تدل 
في الوقت نفسه على السم والترياق. يمكن الرجوع إلى التأويل الوافي لجاك دريدا، 

صيدلية أفالطون، ترجمة كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس، 1998. 

20 ميشال دو سارتو Michel de Certeau( 1986-1925(، مؤّرخ وأنثروبولوجي 
فرنسي، شغل أستاذا في الدراسات الثقافية في جامعة سان دييغو )كاليفورنيا( وفي 
جامعة باريس. اشتغل على تاريخ العرفان المسيحي عند الحركة الكاثوليكية اليسوعية، 

األرشفة التي يتعرض فيها الطموح الحقاني إىل تمييز الشهادة 

الصحيحة عن املزّيفة؛ عىل مستوى التفسري/الفهم الذي يطرح 

الس�ؤال الس�ببي »ملاذا؟«؛ وأخرياً عىل صعي�د التمثّل التاريخي 

نفسه الذي يتم فيه إنجاز فعل كتابة التاريخ ذاته والذي يستند 

مرة أخرى عىل مسألة الحقيقة. 

إن التمثّلي�ة )représentance( حس�ب ريك�ور تلّخص 

توّقع�ات القصدي�ة التاريخي�ة ومفارقاتها. إنها غاي�ة املعرفة 

التاريخي�ة ذاتها، واملوضوعة تحت اتفاق مفاده أن املؤّرخ يتّخذ 

موضوعاً له الشخصيات والوضعيات التي وجدت سابقاً قبل أن 

يجعل منه�ا رسداً. إن مفهوم »التمثّلي�ة« يتميّز إذن عن التمثّل 

بحكم أنه�ا تنطوي عىل مقاب�ل للنص أو مرجع�اً نعته ريكور 

بالكلمة »الخالف�ة«lieutenance( 21(، خالفة النص التاريخي 

يف ]كتاب�ه[ »الزمن والرسد«. يقوم ريك�ور بربط هذا القطب يف 

املصداقية )véridicité( املرتّسخ يف اللوغوس اإلغريقي بالقطب 

اليهودي-املسيحي للوفاء بتساؤله حول مغزى ما نسميه واجب 

الذاكرة. فهو يناقش، بعد يريوش�املي22، األمر »تذّكر!« يف ِس�فر 

التثني�ة )Deutéronome(. ففي مواجه�ة األوامر الراهنة التي 

تجعل من »واج�ب الذاكرة« واجباً قطعي�اً، يفّضل ريكور – يف 

اس�تفادته من املمارس�ة التحليلية – مفهوم »عمل الذاكرة« عىل 

واجب الذاكرة الذي يش�ري إىل معضلته النحوية حيث يتم إعراب 

الذاكرة الحارس�ة للمايض يف صيغة املستقبل. إن واجب الذاكرة 

يشء م�رشوع، لك�ن يمكن�ه أن يكون موض�وع اإلرساف: »من 

خطورة األمر بالتذّكر أن ُيفَهم عىل أنه دعوة الذاكرة ألن تتخطى 

عمل التاريخ«.

يتطلّب األم�ر االعتداد بالذاكرة الس�عيدة واملطمئنة مقابل 

عمل حقيقي للذاكرة الذي يمّر عرب إعادة ربطها بالحقيقة. ففي 

هذا املس�توى من البحث عن املصداقية تتحّدد الذاكرة بوصفها 

ق�وّة إدراكية. يفتح ]ريكور[ العلبة الس�وداء للذاكرة من خالل 

اللفظ الثالث: النس�يان الذي هو ره�ان مزدوج يف بلوغ حقيقة 

ثم تفّرغ بعد ذلك إلى دراسة الحياة اليومية والممارسات العملية. 

21 بمعنى أن العالمة هي »خليفة« الشيء في اللغة: تحيل إليه )سيميائياً( وتدل عليه 
)سيمانطيقياً(؛ تخلفه في اللغة وتعبّر عن شيئيته المادية عندما تكون هذه المادية عبارة 

شيء مقروء ومتمثَّل وليس شيئاً محسوساً أو ملموساً.

 )Yosef Hayim Yerushalmi(  2009-1932 ييروشالمي  حاييم  يوسف   22
بالذاكرة،  اليهود  عالقة  على  كتاباته  في  اشتغل  يهودي،  أصل  من  أمريكي  مؤرخ 

خصوصاً في الكتابات المقدسة.
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التاري�خ وإدراك وفائي�ة الذاك�رة. هن�ا أيضاً، وبه�ذا التمييز، 

يتوّص�ل ريك�ور إىل الوصالت الداللية. فهو يميّ�ز بني ما يمكن 

أن يك�ون عليه فقدان نهائي تس�بّبه جروح يف القرشة املخية أو 

حري�ق مكتبة وبني نس�يان احتياطي له الق�درة عىل االحتفاظ 

ويكون رشط الذاكرة ذاتها كما بنّي إرنس�ت رينان23 بشأن األمة 

أو كريكيغارد24 حول تحرير الهم. إن هذا النس�يان االحتياطي، 

ر، يتّسم بالوقاية: »يتّسم النسيان بداللة إيجابية  املفتوح عىل التذكُّ

بحك�م أن »ما كان« يفوق »ما ل�م يعد كائناً« يف الداللة املرتبطة 

بفك�رة املايض. يجعل »ما كان« من النس�يان الوس�يلة العريقة 

املمنوح�ة لعمل التذّكر«. يف خضم حرب الذاكرات التي نجتازها 

والت�ي يتعارض فيه�ا التاريخ م�ع الذاكرة يف منافس�ة حادة، 

 (indécidabilité( »تدّخ�ل ريكور ليتحدث عن »المحس�ومية

العالقة بينهما: »املنافس�ة بني الذاك�رة والتاريخ، بني الوفاء من 

جهة والحقيقة من جهة أخرى، ال يمكن الحس�م فيها من وجهة 

نظر إبس�تمولوجية«. عىل اعتب�ار أن التاريخ هو أكثر مس�افة 

صاً  )distante(، أكثر توضيعاً )objectivante(، أكثر التش�خُّ

)impersonnelle( يف عالقت�ه باملايض، يمكن�ه أن يلعب دوراً 

ُمنصفاً، قصد تخفيف حّدة الذاكرات الخاصة. يمكنه أن يساهم 

يف تحويل الذاكرة التعيس�ة إىل ذاكرة سعيدة وهادئة، إىل ذاكرة 

مضبوطة. يقّدم ريكور درساً يف األمل: إعادة تشغيل العالقة بني 

املايض والحارض والصريورة التأسيسية ملادة التاريخ من طرف 

فيلس�وف لم ينفك عن تذكري املؤرخني بمقتضيات الفعل، أولئك 

الذين يستطيبون يف اجرتار الذكريات االحتفالية. 

محمد ش��وقي الزين: في كتابه »مسارات االعتراف« 
)منش��ورات س��توك، 4002(، اس��تحضر ريكور س��ؤال 
االعتراف من وجهة نظر إبس��تمولوجية وسياسية. 
وكأن ريك��ور أراد وضع اللبنات األول��ى في »نظرية 
االعتراف« مثلما نقول في الفلسفة »نظرية المعرفة«. 
ففي سياق العالقة بين الذاكرة والتاريخ، هل يمكننا 
الق��ول، على س��بيل االفت��راض، أن المعرف��ة تنتمي 
إلى التاريخ )في سبيل تأس��يس موضوعية المعرفة 
التاريخي��ة(، فيما ينتمي االعتراف إلى الذاكرة، بحكم 

فرنسي  وفيلسوف  مؤرخ   ،)Ernest Renan(  1892-1823 رينان  إرنست   23
حديث، اشتهر بكتابه »ماهي األمة؟« المنشور سنة 1882.

الهوتي   ،)Soren Kierkegaard(  1855-1813 كيركيغارد  سورين   24
بروتستانتي وفيلسوف دانماركي مصنَّف ضمن التيار الوجودي.

الس��ابقة )er( م��ن )ecnassiannocer( التي تحيل إلى 
التكرار وبوجه عام إلى العود األزلي لنفس... التذّكر؟

فرانسوا دوس: بالطبع، اإلصدار األخري لريكور كان حول 

هذا املس�ار يف االع�رتاف. بمصادف�ة ظريفة وغ�ري إرادية، فإن 

تقليص العنوان: Parcours de la Reconnaissance يعطي 

PR والذي هو إس�م بول ريكور: Paul Ricoeur. ال أتفق معك 

بش�أن التمييز بني التاريخ-املعرفة والذاكرة-االعرتاف رغم أنه 

تميي�ز موحي وأصي�ل، لكنه يطرح مخطط�اً يف التقابل املطلق 

ب�ني هذين املجالني، ونعرف اليوم أن التاريخ هو أقل موضوعية 

وأكثر ذاتية مما اّدعينا يف الس�ابق؛ وأن الذاكرة هي أقل ضبابية 

وتس�تجيب هي األخرى إىل ع�دد معنّي من املعاي�ري التي يمكن 

توضيعه�ا )objectiver(. إن كت�اب ب�ول ريكور، »مس�ارات 

االعرتاف«، يكتي قيم�ة يف الوصية )testamentaire(. يتعلق 

األم�ر بثالث دراس�ات، ث�الث مح�ارضات ألقاه�ا ]ريكور[ يف 

فيين�ا وأعادها يف نس�خة منّقحة يف مركز الوثائ�ق يف فريبورغ 

)Fribourg( للتميي�ز بني 23 داللة مختلف�ة للفعل »اعرتف«. 

يضع ريكور نفس�ه ومن فوق س�نه التس�عني كفيلسوف يريد 

تبيان اللغة الش�ائعة، الدوكسا، حتى يكون مستعملو اللغة عىل 

دراية بالرهانات وبإمكانهم إدراك املعنى حولهم. يتناغم ريكور 

من جديد مع تساؤالت العرص بمناقشته ملبحث سيصبح حاسماً 

يف النقاشات الفكرية يف فرنسا، حيث سنشهد مضاعفة الكتابات 

واملنشورات حول االعرتاف.

يستعيد باملناس�بة مبحث الهوية، الحارض أيضاً يف »الزمن 

وال�رسد« يف ش�كل الهوية الرسدي�ة، وأعاد االش�تغال عليه من 

جدي�د يف »الذات عينه�ا كآخر«. عمل يف هذا اإلع�داد األخري من 

مرشوع�ه باتب�اع تعددية كلمة »اعرتاف« بش�كل اس�تداليل. يف 

منطلق هذا البحث، وضع ريكور السؤال املعجمي والفيلولوجي 

لدالل�ة الكلمة يف كثافت�ه الزمنية. يف نهاية ه�ذه املرحلة األوىل، 

تساءل ريكور حول الطريقة التي ننتقل بها من نظام التعددية 

الداللية املتّزن مع ألفاظ اللغة-األم إىل تش�كيل وحدات فلسفية 

)philosophèmes( جديرة بأن ُتدَرج يف نظرية االعرتاف. يحّدد 

مقاربته إذن بمعزل عن تاريخ املمارسات أو تاريخ األفكار ليتّخذ 

طريقاً صعباً يف التاريخ الفلسفي للسؤال الفلسفي. أدى به هذا 

الطريق إىل إعادة اكتشاف ثالث بؤر للفكر: اللحظة الكانطية يف 

اإلقرار، اللحظة الربغس�ونية يف التعرّف عىل الصور والذكريات 

يف أفق يقرتب من بروس�ت، وأخرياً اللحظة الهيغلية يف االعرتاف 
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املتبادل. يف بداية املس�ار، يقع املرتفع الكانطي كعتبة أساس�ية 

يف االعرتاف كتماٍه، تحت املس�توى امل�زدوج للعالقة وللزمانية، 

وعىل العموم للحساس�ية، يف عملية تولي�ف يتقطعها اإلقرار أو 

االعرتاف.

تعالج الدراس�ة الثانية، االعرتاف بالذات كفاعل يف فاعليته 

ككائ�ن ق�ادر يمكن إيع�از إليه ه�ذا الفع�ل أو ذاك؛ مما يحيل 

إىل األس�ئلة املطروح�ة ح�ول املس�ؤولية وميوله�ا الحديثة إىل 

الالمحدودي�ة. إن ه�ذا التط�ّور نحو االعرتاف بال�ذات يقود إىل 

قمتني وهما الذاكرة والوعد. فاألوىل تلتفت إىل املايض، الثانية إىل 

املستقبل. لكن ينبغي التفكري فيهما مع بعض يف الحارض الحي 

لالعرتاف بالذات. يلتقي ريكور بربغسون بشأن مسألة الذاكرة، 

وُينهي دراسته الثانية حول مفهوم يستعريه من صاحب جائزة 

 ،)Amartya Sen( 25نوبل يف االقتصاد سنة 1998، أمارتيا سن

وهو االقتدار )capabilité(، يف عالقته بالحقوق. يمكن أن نقرأ 

هذا املسار يف استمرارية منطقية مع أعمال ريكور عىل أنه مسار 

اإلنس�ان القادر عىل ُبع�د جديد وهو االعرتاف. الدراس�ة الثالثة 

وهي حول االنفت�اح عىل اآلخر، حول االع�رتاف املتبادل. يعتمد 

ريكور عىل عرض أكس�يل هونيثAxel Honneth( 26( بش�أن 

مفهوم »االعرتاف« )Anerkennung( كما وضعه هيغل يف يينا 

ب�ني 1802 و1807، والذي يخت�رص الرصاع من أجل االعرتاف 

auto-( يف ث�الث دالالت أساس�ية: -1 دالل�ة التفك�ري الذات�ي

ه نحو اآلخر؛ -2 داللة دينامية قطب السلبية  réflexion( والتوجُّ

)négativité( عىل قطب اإليجابية )positivité(، واالزدراء عىل 

االحرتام؛ -3 يتجىل هذا اإلجراء يف مؤسسات خاصة.

يتّب�ع ريك�ور الثالثية الت�ي قّدمها هونيث لي�درك نماذج 

 (reconnaissance intersubjective( التذاُوت�ي  االع�رتاف 

املوضوع�ة تحت ش�عار الح�ب والح�ق والتقدير. ق�ام هونيث 

التحليلي�ة  الفلس�فة  بمس�اهمات  الهيغ�يل  الج�دل  بإث�راء 

التفاعلي�ة  األطروح�ات  م�ع  وخصوص�اً  األنجلوسكس�ونية 

البشرية  التنمية  حول  نظريات  له   ،1933 سنة  ولد  هندي،  ومفكر  اقتصادي   25
 ،)capabilité( ومشكالت الفقر والمجاعة، وطّور نظرية أفادت ريكور وهي االقتدار
.)l’homme capable( وأتاحت لريكور بأن يشتغل على ما يسميه اإلنسان القادر

26 فيلسوف وسوسيولوجي ألماني معاصر ولد سنة 1949؛ متخصص في الفلسفة 
العمدة  كتابه  في  خصوصاً  االعتراف،  فكرة  على  باشتغاله  ومعروف  االجتماعية 

»الصراع من أجل االعتراف« )1992(.

مي�د27  هرب�رت  لج�ورج   )thèses interactionnistes(

)George Herbert Mead(. فه�و يس�لّم بالتعددي�ة القيمية 

)األكس�يولوجية( وبالتضام�ن النات�ج ع�ن العالق�ة بالتقدير 

املتماث�ل. غري أنه ال يمنح للغة الُحظوة يف مقاربته )عىل العكس 

 (un en-deçà( مفّضالً اكتش�اف يشء ضمن�ي ،)م�ن ريكور

للفعل التواص�يل، تبعاً لصيغة هابرم�اس، يف االعرتاف بالحب. 

باإلضافة إىل جدلية هونيث، اس�تثمر ريكور نموذج بولتنس�كي 

وثيفن�وBoltanski-Thévenot( 28( ح�ول تعددي�ة األنظمة 

الس�يادية، املدن. يميّز ريكور بني عدة مس�تويات من االعرتاف 

تبعاً ملس�افة الجوار: هناك خصوصية ال�ذات والقريب والبعيد. 

يمك�ن له�ذا الُبعد األخ�ري أن يتجس�د يف املؤسس�ات، بوصفها 

مجهول�ة )anonyme(، مج�رّدة )abstraite(، وتحمل اعرتافاً 

قانونياً أكثر منه شخصياً حتى وإن كانت ُتدرج الشخص أيضاً. 

ُينهي مس�اره بمفارقات ترتبط باملنحة )don( واملنحة املضادة 

)contre-don( اللت�ني تواجه�ان منط�ق التباُدل، ويس�تنتج 

بطابع التش�ميل )totalisation( املمكن إلحدى هذه املراحل يف 

تلخيص يستهدف الكائن املعرتف به.

وج�دت الفينومينولوجي�ا صعوب�ة يف إع�ادة التفك�ري يف 

ع�دم التناُظر الكائن ب�ني األنا واآلخر، وبالت�ايل التباُدل الكائن 

بينهم�ا. باإلضاف�ة إىل قطب ه�رسل )Husserl( ال�ذي ينطلق 

من األن�ا واآلخر، قطب لفين�اس )Levinas( ال�ذي ينطلق من 

الغ�ري )autrui(، بمعنى قطب الباطنية )intériorité( وقطب 

الظاهري�ة )extériorité(. يحّدد ريكور اإلفالت من هذا التوّتر 

االحراجي يف التش�ابك، يف »البني« لعب�ارة أصحاب التباُدل. لقد 

أبرز هذا املسار املرور باملقاربة الفلسفية التي ترتكز عىل الجزء 

الفاع�ل لالع�رتاف للوصول إىل إدراج الج�زء املنفعل وهو طلب 

االع�رتاف والرصاع من أج�ل االعرتاف الذي يبق�ى يف الغالب يف 

حالة انتظار وأحياناً معلّقاً، ألنه ال يمكن س�ّده كليًة يف املبادلة. 

فهو ال ينُتج س�وى عن س�خاء، مهما كان، باملقارنة مع التباُدل 

27 جورج هربرت ميد )1863-1931(، فيلسوف وسوسيولوجي أمريكي. يُعد أحد 
 interactionnisme( أبرز الذين ألهموا مدرسة شيكاغو المعروفة بالتفاعلية الرمزية
symbolique( التي طّورها إرفنغ غوفمان )Erving Goffman( والقائمة على 
مبدأ االدماج االجتماعي بالتفاعل اللغوي والسلوكي. كانت أبرز نظريات ميد حول 

علم النفس االجتماعي واألفعال السلوكية واإلدراكية. 

28 نموذج السوسيولوجي الفرنسي لوك بولتنسكي )Luc Boltanski( واالقتصادي 
الفرنسي لورن ثيفنو )Laurent Thévenot( يقضي بتحليل المنظومات االجتماعية 
القائمة على عقالنية  االقتصادية  المؤسسات  في  التعاقد واالتفاق، خصوصاً  بمفهوم 

التنظيم واإلنتاج وفي الوقت نفسه على نمط معيّن من الصراع والتبادل الرمزي.
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حوار مع المفكر والمؤرخ فرانسوا دوس

التجاري. إنه حلم مس�تحيل وأف�ق ال يمكن بلوغه، رغم إمكانية 

�ده الجزئ�ي يف مؤسس�ات سياس�ية حاملة ل�إلرادة-يف- تجسُّ

العيش-املشرتك.

محم��د ش��وقي الزي��ن: هل م��ن الممكن تش��كيل 
»هيرمينوطيق��ا تاريخية« تقوم عل��ى مجموعة من 
المفاهيم التأسيس��ية مثل: الحدث، المعنى، الذاكرة، 
الحقيق��ة؟ إذا كانت هذه المبادرة ممكنة، فما هي 

صيغتها الوجيهة؟

فرانس�وا دوس: أعتقد بالفعل أننا يف عرص هريمينوطيقا 

الكتابة التاريخي�ة، ومعنى ذلك تحبيذ التعّددية يف رؤية املؤرخ 

وموقعت�ه كما دع�ا ميش�ال دو س�ارتو عندما ح�ّدد »العملية 

التأريخي�ة« نتيج�ة م�كان وممارس�ة وكتاب�ة، وه�ذا يفرتض 

تطوي�ر األعمال الت�ي تأخذ بعني االعتبار تأري�خ كتابة التاريخ 

)historisation(، الذي ننعته باإلسطوغرافيا. إن هذه املقاربة 

التي ال تس�لّم بتش�بُّع املعنى ولكن عدم اكتماله املحتوم، تعطي 

أهمية بالغة للتصّورات واملفاهيم ولورش�ة املؤرخ التي يتوّجب 

تأريخه�ا أيض�اً ولي�س جوهرته�ا )essentialiser(. إن هذه 

القطيعة التأريخية املفتوحة عىل هريمينوطيقا الوعي التاريخي 

من ش�أنها أن تعّدل من الرؤية وتجنّ�د مجتمع املؤرخني إلعادة 

اكتش�اف املواضيع نفس�ها انطالقاً من األث�ار التي وضعتها يف 

الذاكرة الجماعية الوقائع واألشخاص والرموز وشعارات املايض. 

من مي�زة هذا التخيل/االس�رتجاع لل�رتاث التاريخي من طرف 

اللحظ�ة الذاكرية التي نحياها أن يفت�ح الطريق إىل تاريخ آخر 

تماماً. تتيح هذه الورش�ة املفتوحة عىل تاريخ تحواّلت الذاكرة، 

د، بفضل أش�كلتها  ع�ىل الواقع الرم�زي امللم�وس وغري املح�دَّ

 (exemplifier( املزدوجة ملفهومي التاريخية والذاكرة، بتمثيل

هذا »الزمن الثالث« الذي حّدده ريكور كجرس بني الزمن املعيش 

والزمن الكوني. فهو يش�ّكل حقالً للبحث تبعاً ملا سماه راينرت 

كوزليكReinhart Koselleck( 29( فضاء تجربتنا، أي املايض 

وقد صار حارضاً. 

فه�و يتيح الكش�ف عن لغ�ز املاضوي�ة )passéité(، ألن 

املوضوع الذاكري يف موطنه املادي أو التصّوري غري قابل للوصف 

 (représentance( حسب تمثاّلت بسيطة، ولكن حسب التمثّلية

29 راينرت كوزليك )1923-2006(، مؤرخ ألماني اشتغل على إبستمولوجيا التاريخ 
ومشكالت الذاكرة. أهم أعماله: »المستقبل الماضي« )1979(.

أو الخالفة )lieutenance( تبعاً لتحديد ريكور. ويدل بذلك عىل 

أن تش�كيالت التاريخ لها طموح إعادة التأسيس الذي يستجيب 

ملطال�ب مقاب�ل )un vis-à-vis(. يربهن ريك�ور – وإنجازات 

»مواطن الذاكرة« لبيري نورا ليس�ت بالبعيدة – عىل أن ماضوية 

املش�اهدة ال يمكن مالحظتها، ولكنها فقط تذّكرها. فهو يطرح 

مبارشة سؤال ما يجعل الذاكرة ذاكرة. بإلحاحه عىل دور الوقائع 

التأسيس�ية وعالقتها بالرسد كهوية رسدي�ة، فإن ريكور يفتح 

األفق اإلس�طوغرايف الراهن الذي انخ�رط فيه مرشوع بيري نورا 

 (mise en intrigue( بوصفه رائعة العرص. يف�رض التحبيك

نفسه عىل كل مؤرخ، بما يف ذلك عىل من يجعل مسافة بينه وبني 

امللحون )récitatif( الكالسيكي للحدث السيايس-الدبلومايس. 

يشّكل الرسد الوس�يط الرضوري لصنع العمل التاريخي وربط 

فضاء التجربة بأفق االنتظار الذي تحدث عنه كوزليك. إن شكل 

ر  الزم�ن يمّر عرب رسدية املؤرخ. يتحرّك الش�كل التاريخي املفكَّ

في�ه بهذه الصيغ�ة بني فض�اء التجربة الذي يس�تحرض تعدُّد 

املسارات املمكنة وأفق االنتظار الذي يحّدد مستقبالً وقد أصبح 

ح�ارضاً، ال يمك�ن اختزاله إىل مش�تقة من التجرب�ة الحارضة. 

إن تشكيل هذه الهريمينوطيقا يف الزمن التاريخي من شأنه 

أن يوّفر أفقاً ال تحيك�ه فقط الغائية العلمية، ولكن يتوّجه نحو 

الفع�ل الب�رشي والحوار الواج�ب إجراؤه بني األجي�ال والفعل 

املؤّث�ر يف الح�ارض. ففي هذا األف�ق يتوّجب إع�ادة فتح املايض 

 (antiquaire( واكتشاف إمكاناته. برفضها للعالقة العرائقية

الرصف�ة بالتاري�خ، ف�إن الهريمينوطيقا التاريخي�ة تعمل عىل 

جع�ل توّقعاتنا أو انتظاراتنا أكثر تعيُّن�اً وتجربتنا ال تعنيُّ لها. 

يعيد الحارض اس�تثمار املايض انطالقاً من أفق تاريخي متجرّد 

عنه، ويحّول املس�افة الزمني�ة امليّتة إىل نقل مولّ�د للمعنى. إن 

وجه�ة التأس�يس التاريخي تتواج�د يف قل�ب األداء، يف »جعل-

حارضاً« الذي يحّدد الهوية التاريخية يف الشكل املزدوج للعينية 

)mêmeté( وللهوي�ة الذاتية )soi-même(. إن مركزية الرسد 

تجعل نس�بياً قدرة التاريخ عىل حرص خطابه يف تفسري مغلق يف 

إوالية الس�ببية )causalité(. فهي ال تسمح بالعودة إىل مزاعم 

ذات تقب�ض ع�ىل املعنى، وال التخيل عن فكرة ش�مولية التاريخ 

تبعاً ملضامينه األخالقية والسياس�ية. إذا أخذت عىل سبيل املثال 

عالقتن�ا بالح�دث، فإن ه�ذه العالقة تراوحت حس�ب املدارس 

التاريخية بني نزوعني: ذوبانها يف الزمن الطويل كما اقرتح ذلك 
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الصفح والمصالحة

فرنان بروديلFernand Braudel( 30(؛ أو حماس�ها بوصفها 

.(périodisation( نقطة َمعلم التحقيب التاريخي

إن الهريمينوطيقا التاريخية كما يتصّورها ريكور تعمل عىل 

تفادي هذا اإلحراج املزدوج. بسعيه نحو التوفيق بني املقاربتني 

 ،)discontinuiste( واالنفصالي�ة )continuiste( االتصالي�ة

فإن ريكور يقرتح التمييز بني ثالثة مستويات يف مقاربة الحدث: 

-1 ح�دث داليل تحتي )infra-significatif(؛ -2 نظام املعنى 

وهيمنت�ه، بوصفه غري حدث�ي )non-événementiel(؛ بروز 

أحداث داللي�ة فوقي�ة )supra-significatifs(، فائقة الداللة 

)sur-signifiants(. يتطابق االستعمال األول فقط مع الوصف 

»ما يح�دث« ويس�تحرض املفاج�أة والعالقة الجدي�دة باليشء 

؛ يتناس�ب أيضاً م�ع توّجهات املدرس�ة املنهجية »النغلوا  املعنيَّ

وس�ينوبوس«Langlois et Seignobos( 31( وه�ي الع�رض 

النق�دي للوثائق؛ من جهة ثانية، يتم إدراك الحدث ضمن بنيات 

تفسريية تجعله يف تضايف مع ترشيعات منتظمة وقوانني. تعمل 

ه�ذه اللحظة الثانية يف إدراج فرادة الحدث تحت نظام القانون 

ال�ذي يتعلق به، إىل درج�ة البقاء يف حدود نف�ي الحدث كيشء 

جديد. يمكن أن نرى يف ذلك توّجه مدرس�ة الحوليات. يتبع هذا 

التحلي�ل لحظة ثالثة، تأويلية، يف اس�تعادة الحدث كربوز فائق 

الداللة.

يصب�ح الحدث ع�ىل إثر ذلك ج�زًء ال يتجزأ من التش�كيل 

الرسدي املؤّس�س للهوية اإلنش�ائية )س�قوط الباس�تيل(32 أو 

الس�لبية )أوش�فيتز(33. الحدث العائد ليس نفسه الحدث الذي 

مدرسة  ممثلي  أبرز  وأحد  فرنسي  مؤرخ   ،)1985-1902( بروديل  فرنان   30
 )Méditerranée( الحوليات، انصب اهتمامه على دراسة تاريخ الحوض المتوسط

من وجهة نظر التفاعالت االقتصادية والسياسية والثقافية.

31 شارل فيكتور النغلوا )1863-1929( وشارل سينوبوس )1854-1942(، كانا 
ينتميان إلى المدرسة المنهجية المسماة أيضاً تجّوزاً المدرسة الوضعية في الدراسات 
الوقائع  دراسة  في  والموضوعية  العلمية  المعايير  االحتكام  هو  الهدف  التاريخية. 
واألثار  الوثائق  مثل  ملموسة  أشياء  على  يعتمد  ال  الذي  المجّرد  التفكير  واستبعاد 
الداخلي والخارجي للنصوص والوثائق،  النقد  والمخلّفات. قامت هذه المدرسة على 
واعتبرت التاريخ كوسيلة منهجية في فهم البشرية وليس علماً قائماً بذاته، حتى وإن 

استعمل إجراءات علمية وموضوعية.

32 سقوط الباستيل )Prise de la Bastille( هو حدث تاريخي اندلعت على إثره 
الثورة الفرنسية سنة 1789. ابتدأ بالضبط في 14 يوليو 1789 عندما قام المنتفضون 
في باريس بهدم قلعة الباستيل التي كانت وقتها عبارة عن سجن وكانت رمز السلطة 

الملكية المطلقة.

الحزب  عهد  في  بولونيا  في  معتقل  وأشهر  أكبر  هو   )Auschwitz( أوشفيتز   33

اختزل�ه املعنى التفس�ريي، وال الح�دث الداليل التحت�ي الواقع 

خ�ارج الخطاب. إنه الح�دث الذي يولّد بذات�ه املعنى. ال يمكن 

الكشف عن األحداث س�وى انطالقاً من مخلّفاتها، الخطابية أو 

غري الخطابية. دون اخت�زال الواقع التاريخي إىل ُبعده اللغوي، 

فإن تثبيت الحدث وبلورته يتمان انطالقاً من تس�ميته. تتشكل 

عىل إث�ر ذلك عالقة أساس�ية بني اللغة والح�دث التي أصبحت 

اليوم محط اعتبار وأشكلة من طرف التيّارات ]السوسيولوجية[ 

 (ethnométhodologie( اإلثنوميتودولوجي�ا34  مث�ل 

والتفاعلي�ةinteractionnisme( 35(، وبطبيعة الحال املقاربة 

الهريمينوطيقية. تساهم كل هذه التيارات يف وضع اللبنات األوىل 

يف السيمانطيقا التاريخية. تأخذ هذه األخرية بعني االعتبار مجال 

الفعل وتقطع صلتها بالتصّورات املادية والس�ببية. إن تشكيل 

الح�دث مرهون بعملي�ة تحبيكه؛ فهو الوس�يط ال�ذي يضمن 

تجس�يد املعنى للتجربة اإلنس�انية للزمن يف املستويات الثالثة: 

1 - تمثيله العميل املس�بق؛ 2 - تش�كيله اإلبس�تمي؛ 3 - إعادة 

تشكيله الهريمينوطيقي.

ي�ؤدي التحبي�ك دور اإلط�ار العميل وربطه ب�ني األحداث 

املتناف�رة. فه�و يع�وّض العالق�ة الس�ببية للتفس�ري امل�ادي 

)physicaliste(. يلح ريكور عىل أهمية الرسد بوصفه وس�يطاً 

المعتقلين  اليهود  فيه اآلالف من  ليحتجز   1940 هاينرش هملر سنة  أسسه  النازي، 
من جميع أنحاء أوروبا. هلك فيه أكثر من مليون شخص بسبب سياسة اإلبادة التي 
كانت تنتهجها اإلدارة النازية في حق اليهود. تم تحريره عام 1945 من طرف الجيش 

األحمر بعد سقوط هتلر ومعه الرايش الثالث.

34 تنخرط اإلثنوميتودولوجيا في ما يسمى الميكروسوسيولوجيات، وهي تيّار أّسسه 
اإلثنوميتودولوجيا  تقوم   .)Harold Garfinkel( هارولد غارفينكل 2011-1917 
على مبدأ اإلنجاز االجتماعي بفعل ممارسات معقولة يقوم بها الفاعلون االجتماعيون. 
المعارف في إدراك وضعيته االجتماعية  فالفاعل االجتماعي يستعمل مجموعة من 
الغرض  اليومية.  الحياة  في  يباشره  الذي  للسلوك  تبعاً  الوضعية  ويقوم بوصف هذه 
من هذا التيار هو تبيان ُقدرة الفاعل االجتماعي على إدراك الفعل وإنجازه بواسطة 
المتطورة.  السوسيولوجية  المعرفة  عن  وقيمتها  بنيتها  في  تختلف  منهجية،  معرفية 
عليه  تهيمن  كانت  الذي  السوسيولوجي  التفكير  خارطة  رسم  إعادة  التيار  هذا  أتاح 
اإلثنوميتودولوجيا  تعيد  المجتمع.  مثل  الكبرى  الوحدات  أو  الماكروسوسيولوجيا 
االعتبار إلى الفرد في أدائه اليومي بعيداً عن األوصاف العلمية الدقيقة التي تتحدث 

عن الفاعل االجتماعي من منطق اإلحصائيات واألساليب الرمزية المجّردة.

تيار  هي   )interactionnisme symbolique( الرمزية  التفاعلية   35
غوفمان  إرفنغ  مؤسسيه  أبرز  شيكاغو،  مدرسة  إلى  ينتمي  ميكروسوسيولوجي 
Erving Goffman( 1982-1922(. يقوم على مبدأ التفاعل )interaction( بين 
األشخاص دون إرجاع هذا التفاعل إلى المحتوى النفسي. فهو نتاج تباُدل رمزي عبر 
اللغة ونتاج الكيفية التي يظهر بها األفراد أمام بعضهم البعض، في شكل ظواهر الحياة 

اليومية من لباس وإشارات وتصّرفات يتم تأويلها تبعاً للوضعيات االجتماعية.
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حوار مع المفكر والمؤرخ فرانسوا دوس

يأخ�ذ بع�ني االعتبار الح�دث، وأيضاً ع�ىل العالق�ة الفاعلة ملن 

يق�وم بتدوينه. هذا يفرّس ملاذا يحبّذ مفهوم »التحبيك« باملقارنة 

م�ع الحبك�ة أو الدسيس�ة، أو أيض�اً خي�اره ملفهوم التنس�يق 

 (système( الذي يفّضله عىل مفهوم النس�ق )agencement(

يف ج�و كان بنيوياً جداً، وذلك بغ�رض إدراك الدينامية الكامنة. 

إن الوس�اطة التي يجيزها التحبيك تتبدّى عىل عدة مس�تويات. 

فهي تنش�ئ ج�رساً بني الح�دث يف فرادت�ه والتاري�خ بوصفه 

ش�مولية احتوائية قائمة ع�ىل التدليل؛ وتلعب دوراً حاس�ماً يف 

التنس�يق ب�ني الجزئي والكيل، ب�ني الَع�ريَض والتاريخي. بهذا 

املعن�ى، يفلت ريكور من اإلح�راج الفينومينولوجي الذي يجعل 

التع�اُرض راديكالياً ب�ني التاريخ يف ُبعده الكون�ي والحدث يف 

رشط�ه الفرادي. كان جه�ده منصبّاً ع�ىل التفكري مع بعض يف 

هذي�ن القطبني مع الحديث عن اختالفهما يف الطبيعة. ففي هذا 

املس�توى، يضمن التحبيك الرتكيب غري املكتمل للمتنافر بقدرته 

ع�ىل الربط بني الجزء الكرونولوج�ي والجزء غري الكرونولوجي 

للزمن. فالجزء األول يؤّس�س للبعد الَع�ريَض للرسد: فهو يميّز 

التاري�خ كمجموعة من الوقائع؛ ويؤس�س الج�زء الثاني الُبعد 

التشكييل باملعنى الحرصي للكلمة.

محمد ش��وقي الزين: بوصفك مؤرخًا للتاريخ الفكري 
الفرنس��ي، كيف تنظر إلى العالقة بين الذات واآلخر؛ 

وبالقياس بين الغرب والثقافات األخرى؟

املنه�ج  األنثروبولوجي�ا يف  إن إس�هام  فرانس�وا دوس: 

التاريخ�ي كان من ش�أنه أن يجع�ل مكاناً للغريي�ة وأن يجعل 

تناس�قيًة العالقة بني الذات واآلخر، وتش�كيل ال�ذات كآخر، إذا 

استحرضُت عنواناً كبرياً عند ريكور. جاء هذا اإلسهام الكبري من 

لدن كلود ليفي س�رتوس )Claude Lévi-Strauss( من خالل 

نصه الشهري »العرق والتاريخ« الذي قطع مع املركزية األوروبية 

)Européocentrisme( ومع التصّور الرتاتبي للتطّور البرشي 

تبع�اً للمعيار الوحيد يف الحداث�ة التكنولوجية. عىل العموم، قام 

الغليان الفكري يف سنوات 1960-1970 من البنيوية الفرنسية 

بإفس�اح املجال لآلخ�ر ولالختالف وللنزاع م�ع مفكرين أمثال 

 Michel( وميش�ال فوك�و )Roland Barthes( روالن ب�ارت

Foucault( وكلود ليفي س�رتوس وآخرين. إحدى النماذج التي 

تب�دو يل موحية اليوم للتفك�ري يف العالقة بني الذات واآلخر، بني 

الغرب واآلخرين، كان قد حددها ريكور يف نهاية حياته. يخرتق 

ه�ذا النم�وذج )paradigme( مجم�ل أعماله كفيلس�وف: إنه 

براديغ�م الرتجمة يف داللتها الواس�عة التي ال يمكن اختزالها إىل 

مشكل العبور بني األلفاظ من لغة إىل أخرى، ولكن يمكن إدراكه 

كمرادف لتأويل الوحدة الداللية داخل املجتمع األلسني.

يع�رتف ريك�ور باملرشوعي�ة املزدوج�ة ملوق�ف برمان36 

)Berman( ال�ذي يل�ح ع�ىل تعّدد اللغ�ات وتنوّعه�ا، وموقف 

جورج شتاينرGeorge Steiner( 37( الذي يشّدد عىل الظاهرة 

االحتوائي�ة لفع�ل الرتجمة تبعاً لفك�رة مفاده�ا أن »الفهم هو 

الرتجمة«. يرّص ريكور، مع برمان، عىل وجود الرغبة يف الرتجمة 

تتجاوز اآللية الذرائعية، وكانت هذه الرغبة تقطن عند املفكرين 

األملان منذ غوته )Goethe( وحتى بنيامني )Benjamin( مروراً 

 (Schlegel( )Novalis( وش�ليغل  نوفالي�س  بالرومانس�يني 

 .(Hölderlin( وهولدرلني )Schleiermache( وش�اليرماخر

يجد املرتجم نفس�ه داخ�ل توّتر بني الوف�اء والخيانة وال يمكنه 

الخروج من هذا املأزق، وتحت ش�كل مفارقة قّدم فيها فرانتس 

روزنتس�فايغFranz Rosenzweig( 38( الطاب�ع املس�تعيص 

ملحن�ة الرتجم�ة. فالرتجم�ة تخدم س�يّدين تحت طائل�ة إكراه 

م�زدوج: األجنبي يف مس�افته، يف غرابته؛ والق�ارئ يف إرادته يف 

االمتالك. يقود هذا التوّتر املرتِجم إىل وضعية زاهدة ومتواضعة. 

لك�ن يرتّدد ريكور انطالقاً من هذا اإلحراج ليطرح الس�ؤال عىل 

الصعي�د األخالقي ويرى يف هذه الُخطوة التي تس�عى للتقريب 

دون املزج بني املؤلف والقارئ تحت خطورة الخيانة، يرى فيها 

ممارسة هي شكل من أشكال الضيافة اللغوية 

المنظرين  أشهر  أحد   ،)Antoine Berman(  1991-1942 برمان  أنطون   36
الفرنسيين للترجمة وأحد المترجمين للفالسفة األلمان ومن بينهم فريدريش شاليرماخر 
وفالتر بنيامين. أشهر مؤلفاته »محنة األجنبي: الثقافة والترجمة في ألمانيا الرومانسية: 
هردر، غوته، شليغل، نوفاليس، هومبولت، شاليرماخر، هولدرلين« )1984(. تذهب 
نظرية برمان ضّد التصّور الفرنسي للترجمة القائم على الترجمة التأصيلية بالتنّكر 
يقلب برمان  لغة األنا.  الذات، من مقّومات  لمقوالت اآلخر وإحالل مكانها مقوالت 
المعادلة للحديث عن ضيافة اآلخر كإضافة، بحيث تكون الترجمة عبارة عن نقل لغة 

اآلخر تبعاً لمرجعيته التاريخية وتصّوره للعالم. 

37 جورج شتاينر )George Steiner(، ولد سنة 1929 في باريس وأحد المنّظرين 
للترجمة التي اعتمد فيها على البُعد التأويلي والتداولي. أشهر مؤلفاته في هذا الميدان: 

»بعد بابل: في شاعرية القول والترجمة« )1978(. 

فيلسوف   ،)Franz Rosenzweig(  1929-1886 روزنتسفايغ  فرانتس   38
والهوتي ألماني، اهتم بالتاريخ الفكري والمقدس لليهودية. من أشهر أعماله »نجمة 

الفداء«. 
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يع�رتف الباحث يف الفكر العربي املعارص بالدور الكبري الذي اضطلع به الخطاب الفلس�في يف جبه معضالته 

السياس�ية، وقد تبدّى ذلك عىل نحو واضح يف الكيفية التي تفاعل بها هذا الخطاب مع الرّجات التي عرفها العالم 

العربي منذ نهاية العقد األول من هذا القرن، والتي غالباً ما وصفت من طرف املتحمسني للتغيري السيايس »بالربيع 

العربي«. يكفي الباحث أن يلقي نظرة عىل ما ألفه رموز الفكر الفلسفي يف املغرب، حتى يقف عند هذه الحقيقة؛ إذ 

سيكون عليه أن ينتبه إىل النََفس النقدي الذي أعمله هؤالء يف تحليل ما وقع من »أحداث« بعيداً عن املنزع التفاؤيل 

ال�ذي استس�لم له كثرٌي من املتعطش�ني للديمقراطية يف العالم العربي. لعل الس�بب الذي يكم�ن وراء هذا املوقف 

النق�دي من تلك األح�داث، يتمثل يف صلة الفكر الفلس�في 

املغرب�ي الش�ديدة باملس�ألة الديمقراطي�ة؛ فاملهتمون به 

يدركون أّن ملس�ألة الديمقراطية تاريخاً فيه، ارتبط بمكانة 

الهاجس السيايس يف الفلس�فة املغربية املعارصة وتالزمها 

املاهوي مع أبرز رهاناته. وإذا كان هذا الرضب من املناولة 

النقدية حارضاً يف كتابات فيلسوف كالجابري، فإنها باتت 

أكثر وضوح�اً يف أعمال مفكرين متأخرين انرصفوا رأس�اً 

إىل التأليف يف املس�ألة السياس�ية يف العالم العربي، كما هو 

الشأن بالنسبة إىل نور الدين أفاية.

فأن يكتب مثقف عربي يف ش�أن »الثورة« و«التحوالت 

السياس�ية« التي ش�هدها العالم العربي يف أعقاب »ربيعه 

الديمقراطي«، فهذا أمٌر ال يبعث عىل االستغراب، السيما أّن 

تل�ك األحداث فّجرْت منذ اندالعها قدرات هائلة عىل التأليف 

وحف�زْت الفك�ر العرب�ي عىل االنتب�اه إىل واقع�ه، والوعي 

التسلطية واالنتقال الديمقراطي
في الفكر الفلسفي المغربي

قراءة في كتاب: »الديمقراطية المنقوصة« لنور الدين أفاية

نبيل فازيو
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براهنيته وبرشطه الس�يايس عىل نحٍو فريد. وقد كان من نتائج هذا االكتش�اف الجديد للش�أن الس�يايس )حتى ال 

أق�ول »هذا االندهاش الجديد« أمام�ه(، وتحت تأثري مفعول رسعة األحداث، أْن اتس�مت الكتابات العربية بقدٍر ال 

بأس به من الطوباوية والتفاؤل َعَكس وضعيَة »األمِل املعلِق«، التي غالباً ما تعقب كل تحوٍل يمكن وصفه بالثورة 

يف التاريخ. لكن أن ُيقدم أحد هؤالء املثقفني، ويف خضم هذا الضجيج اإلعالمي الذي ينضح بمعالم سوء الفهم إزاء 

ما حدث وما يحدث، عىل تعليق الكثري من األحكام املتناس�لة من لحظة انفجار املكبوت السيايس يف العالم العربي، 

وأن يدعو إىل التفكري الهادئ والرصني يف مظاهر الخلط املفاهيمي الرهيب الذي يتهّدد وعينا بالراهن، وأن يجازف 

بوصف ما تحصل من مكتسبات تلك األحداث بأنها ديمقراطيٌة ناقصة أو منقوصة، فهذا أمر لم نعهده إال عند قلٍة 

قليلٍة من املثقفني العرب الذين استطاعوا اإلفالت من قبضة التفاؤل الجامح الذي ابتلع الوعي العربي، وهو يعيش 

لحظة إعادة اكتشاف وجوده السيايس من جديد.

كانت تلك حال نور الدين أفاية الذي أراد لكتابه الديمقراطية املنقوصة أن يكون قوالً يف ممكنات الخروج من 

االستبداد والتسلطية، يتجنُب األيلولة إىل حديٍث متفائٍل عن ماهية متعالية للديمقراطية. يكفي ذلك، مبدئياً، لتفسري 

حرصه عىل عدم االنس�ياق وراء الكم الهائل من الخطاب�ات املتفائلة التي انفجرت عقب مخاض »الربيع العربي«، 

وانرصافه، يف مقابل ذلك، إىل تحليل طبيعة املعيقات التي ما تزال تس�توقف إنجاز ش�عارات الحراك العربي عامًة 

واملغربي منه عىل وجه التحديد. ولعل هذا الحذر املنهجي، وإرصار املؤلف عىل اإلنصات ملقتضيات الراهن السيايس 

واالجتماعي، هو ما يميز هذا الكتاب عن غريه من اإلنتاجات الفلس�فية التي اتخذت من عبارة الديمقراطية عنواناً 

لها، وخاصة منها تلك التي س�عت إىل االنخراط يف نحت مفهومها يف ضوء اتصال برهاناته الكونية يف مقابل تربٍم 

ملح�وٍظ من مقتضي�ات الراهن العربي وإكراهاته. ع�ىل أّن ذلك ال يعني أّن الرجل انته�ى إىل بلورة رؤيٍة جهويٍة 

مخصوص�ٍة عن الديمقراطية، ُتهمل رشطها اإلنس�اني وحاجتها إىل اس�تلهام روح الكونية، متجس�دًة يف رهانات 

الحق والعدالة والحرية وإقامة املجتمع العادل. هكذا يمكن القول، إّن أفاية ينأى بمقاربته عن التصورات املجردة 

للديمقراطي�ة دون أن يتن�ازل عن روح الرؤية الفلس�فية التي يفرتض فيها أن تكون محاول�ة عميقة لبلورة فهٍم 

معق�وٍل لتح�والت الراهن واالرتفاع به إىل مقام الهٍم الذي يبعث عىل التفكري. ويبدو أّن فهم رهانات هذا املصنف ال 

يس�تقيم من دون وعي بطبيعة حضور فكرة التس�لطية فيه؛ فصاحبه ما أقدم عىل التفكري يف الديمقراطية إال من 

خالل نقد وضعها يف العالم العربي، وهو نقد أتت عبارة التس�لطية ترس�م أبرز مالمح�ه، وعندي أّن تحديد أفاية 

ملفهوم الديمقراطية كان بالس�لب؛ أي بتش�خيص مالمح التس�لطية وإقامة دعائم الديمقراطي�ة عىل خلخلة ُبنى 

التسلط واالستبداد يف العالم العربي.

لي�س مصادف�ة إذن، والحال هاته، أن يزج املؤلف بقارئه يف مضمار التنقيب عن معالم التس�لط التي ما تزال 

تقف عائقاً أمام كل تفكريٍ مرشوع يف الديمقراطية، ولعل وعيه بحجم وثْقل هذا التسلط هو ما يفرس إرصاره عىل 

تش�خيص معامله بحس�بانه بنيًة تكلس�ت فيها عوائق االنتقال إىل الديمقراطية يف مختلف أبعادها، بدءاً بالسيايس 

الصفح والمصالحة
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منه�ا ووص�والً إىل الثقايف واالجتماعي، وقد كان جوازه إىل ذلك حس�ه النقدي ال�ذي رام من خالله وضع اليد عىل 

مختلف أبعاد الديمقراطية ورهاناتها املجتمعية والثقافية والسياسية واملؤسساتية كذلك.

م�ن الغني ع�ن البيان القول، إّن موقفاً كهذا ين�ّم عن وعي باملنزلقات التي يقود إليها استس�هال فهم الراهن 

واختزال معضلته يف بعدها الشكيل الدستوري، إذ يؤكد أفاية أّن خلطاً رهيباً بني مفاهيٍم عىل قدٍر كبري من الحساسيِة 

ما يزاُل يعتوُر تمثلنا ملا حدث وللمطالب التي خرجت من جوفه؛ من قبيل الخلط بني الليربالية والديمقراطية، وبني 

ه�ذه والنزعة الدس�تورية الت�ي تختزل الجهد كلُه يف إصالحاٍت ش�كليٍة ال ُيمكن إنكار أهميته�ا، غري أنها ال تمثل 

السبب الكايف لقيام الديمقراطية. وضّداً عىل مظاهر الخلط والتفقري التي تطال مفهوم الديمقراطية تحت وطأة ما 

يس�ميه املؤلف »بالقراءة القانونية الخالصة«، نجده يسعى إىل بلورة فهٍم موسٍع لهذا املفهوم يستحرض يف أعقابه 

مختلف العنارص والرشوط الناظمة له، بدءاً بطبيعة الدولة والدس�تور واألحزاب واملجتمع املدني، وصوالً إىل رصد 

الَعَوز الثقايف الخطري الذي يْجعل فكرة الديمقراطية يف جملة األفكار الغريبة عن الوعي العربي السيايس املعارص، 

مروراً بربوز دور املرأة، وما أصاب دور املثقف التقليدي من تصدٍّع بعد تصاعد نموذٍج جديٍد »للمثقف« أتى يعرب 

عن بروز قوى ش�ابة ضّخْت دماًء جديدة يف مجال الفعل الس�يايس العربي، واس�تطاعت، إىل حدٍّ بعيٍد، أن تكرس 

ُقدس�ية الصمت الذي فرضته التس�لطية طيلة عقود من الزمن. من هذا املنطلق، يمكن أن نفهم تشديد املؤلف عىل 

رضورة مجاوزة األفق الضيق للمقاربات القانونية والصورية للديمقراطية )عىل حد تعبري أمارتيا صن( والتموقع 

يف زاوي�ة نظ�ٍر تركيبي�ٍة حملتُْه عىل االنتقال بقارئه بني كل تلك األبعاد دون أن ُيش�عره بأن�ه يعيد التموقع يف كل 

لحظة؛ فهو يناقش فكرة الهوية بحٍس فلسفي رصني، ويرصد تفجر مفهومها وتشظيه عىل نحو لم تخربه الذات 

العربية، والتحديات التي يطرحها ذلك عىل لعبة الخروج من التس�لطية. ثم ينتقل بسالس�ة إىل ربط هذا اإلعضال 

بمس�ألة التعددية السياس�ية والثقافية وداللة االنتقال الديمقراطي وعوائق التحديث الس�يايس...إلخ. لذلك يمكن 

القول، إّن يف كتاب الديمقراطية املنقوصة إعماالً الس�رتاتيجيات متعددة يف لعبة تفكيك التس�لطية، استدعت إعادة 

التموقع من طرف صاحبه يف مس�تويات عدة، ولعل الوعي بالتداخل والتمايز الحاصل بني تلك املس�تويات يبقى 

رشطاً ال محيص عنه لفهم رهانات الكتاب.

إذن، هّمان مركزيان يستبّدان باملؤلف ويستحوذان عىل معظم مساحة الكتاب، يتعلق أولهما بالرغبة يف تقديم 

»فهٍم معقوٍل« لظاهرة التسلطية التي الزمت التاريخ السيايس العربي، ووجدت يف بنيانه االجتماعي والثقايف إطاراً 

حاضناً لها، رسعان ما س�يلعب دور العائق يف تلقي فكرة الديمقراطية نفسها، وثانيهما يرتبط بالحاجة إىل إعادة 

النظر يف تمثلنا ملفهوم الديمقراطية نفس�ه، والعمل عىل إخراجه من أفقه الش�كالني والتمثييل الضيق. إّن الكشف 

عن هذه العالقة الجدلية القلقة بني فهم التس�لطية وتمثل الديمقراطية هو ما يش�كل يف اعتقادي أبرز مظاهر قوة 

كتاب الديمقراطية املنقوصة، وسأحاول يف ما ييل أن أبسط القول يف بعض تجليات هذه العالقة من خالل التفكري 

يف األس�ئلة التالية: كيف اس�تطاعت التس�لطية، وما تزال، خلق رشوط البقاء واالس�تمرارية، رغم الوعي برضورة 
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الخروج منها؟ وهل اس�تطاع الحراك العربي أن يخلخل بعض بنياتها العميقة فعالً؟ وكيف يؤثر وعينا الس�لبي 

بمظاهرها يف بلورة فهمنا للديمقراطية؟

تتعدد الس�مات التي يصف بها أفاية التس�لطية، ولعل أبرزها ما يس�ميه سياسَة »اإلذالل« املمنهج الذي يقوم 

ع�ىل نرش جٍو م�ن الخوف والرعب يف�رغ املواطن من هويته السياس�ية )املواطنة(، ليحول�ه إىل مجرد فرد داخل 

مجتمٍع من الحش�ود، يروض املرء داخل هذا الجو عىل التنازل عن كرامته واجرتاع مرارة اإلس�اءة إليها. كما تقوم 

التس�لطية عىل قتل فكرة التعددية التي تعترب من مقومات الرشط السيايس لإلنسان بحسبانها الوجه اآلخر لرشط 

االختالف وضمانة ال بديل عنها للحرية السياسية، وما يرافق ذلك من تأزم ثقايف واجتماعي ناجم عن تضخم فكرة 

الهوي�ة الواحدة والوحيدة التي تأتي عىل الحق يف االختالف باس�م وحدة متعالي�ة ميتافيزيقية. إّن الربوز امللحوظ 

لس�ؤال الهوية الذي س�اوق الحراك العربي لم يكن وليد مصادفة، وال يمكن حرصه فقط يف توظيف سيايس لهذه 

الفكرة، بل إنه يأتي يف مضمار تحرر حيز من املكبوت الس�يايس التس�لطي متجسداً يف جدلية التفاعل بني مختلف 

الهويات الثقافية واالجتماعية والسياس�ية التي جهدت األنظمة التس�لطية يف س�بيل قربها. وقد انتبه أفاية إىل أّن 

هناك »من يقرأ تجليات الهوية العربية املنتفضة من زاوية فلس�فية ترى أّن ما يجري التعبري عنه دليل عىل إرادة 

جماعية إلعادة بناء الهوية عىل قاعدة الحرية واملس�اواة والكرامة والتخلص من بنية االستبداد التي سيجت الكائن 

العرب�ي يف واقع قهري واس�تالبي طيلة عق�ود، وفرضت عليه تعريفاً وجودياً ال يالئم وج�وده يف عالم متغري«. إّن 

إرصار املؤلف عىل تحليل مفهوم الهوية يف عالقته بالتحوالت التي عاش�ها العالم العربي يجب أال يفهم بحس�بانه 

نتيجة رؤيته الفلس�فية إىل موضوع كتابه، بل هو تعبري عن وعيه باالنقالب الوجودي الذي يأمل الوجدان الطامح 

إىل التحرر إىل إدراكه، كما يمكن أن نقرأ فيه تنبيهاً عىل الخطورة الكربى التي تثوي وراء تضاعيف سؤال الهوية، 

وم�ا يقتضيه ذلك من تعجيٍل بموقعته ضمن األس�ئلة الت�ي يجب عىل الفكر العربي أن يحس�م فيها قبل أن تعيد 

الحسابات السياسية الضيقة ابتالعه من جديد.

وضّداً عىل هذه التعددية التي يفرضها مفهوم الهوية، باعتباره مفهوماً محايثاً ومعرباً عن جانب من الرهانات 

القصوى للكينونة العربية، عمدت التس�لطية إىل الترشنق عىل وهم الوحدة املتعالية التي نس�فت فكرة التعددية يف 

مختلف مس�توياتها، بل وعملت عىل إبدالها بَعَدِدية حزبية ُتفرغ املجال الس�يايس من معناه بحكم قدرتها الهائلة 

عىل االستيعاب القرسي للفاعلني السياسيني وملختلف املكونات املؤسساتية الناظمة للمجال السيايس العمومي. وقد 

س�بق لألس�تاذ العروي أن نبّه إىل هذا املعطى يف كتابه من ديوان السياس�ة، عندما اعترب أّن »املدار العمومي حيث 

يكون التجمهر والتشاور، حيث تلقى الخطب، وحيث يتم التواصل والتبليغ، وحيث يتحقق التوادد والتآخي، وحيث 

ينفسح األفق ويتطور االنتماء، وتتحول العضوية العفوية الطبيعية إىل تبرصية اختيارية، إما منعدم وإما محدود، 

والس�بل املوصلة إليه قليلة ويف الغالب مطموس�ة«. يحاول أفاية تسليط الضوء عىل ما أصاب الفضاء العمومي من 

طمس ممنهج، صادراً يف ذلك عن وعيه بأن »مسار االنتقال مساٌر شامل، متعدد املستويات، وأنه يستدعي مشاركة 
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كل املكونات االجتماعية والسياس�ية لرتجمة مطالب االنتقال إىل إجراءات عملية، وإىل بناٍء مؤس�ي«. لذلك نجده 

يش�دد عىل أّن إعادة بناء الفضاء العمومي والس�يايس ليس�ت مسألة قرار س�يايس انفرادي، كما أنها تتطلب زمناً 

سياس�ياً ومجتمعياً قد يبدو لألفراد املتعطش�ني للتغيري رتيباً جداً، خاصة أّن املس�ألة ال تتعلق بتغيري ش�كيل عىل 

مستوى املؤسسات، بل بسريورة اجتماعية وثقافية شاملة.

يدرك أفاية أّن إنجاز مثل هذه املهمة ليس باألمر السهل، خاصة بالنظر إىل قدرة التسلطية عىل ابتالع مختلف 

العن�ارص الفاعلة يف الحياة السياس�ية، ونخص بالذكر منها الحزب، إذ يرصد عالق�ة التماهي الذاتي بني األحزاب 

العربية التي تعاقبت عىل الحكم وبني التسلطية واالستبداد، وال سيما أّن معظمها عمَد إىل احتكار السلطة والحكم 

والسعي إىل خلق أسباب االستمرارية عىل حساب التعددية والحرية السياسية، لذلك فإن الفقر املدقع الذي تعانيه 

األحزاب السياس�ية اليوم، عىل مس�توى الرؤية السياسية أو النجاعة التحديثية، إنما يجد أصوله يف لجوء التسلطية 

وأحزابها إىل إغالق املجال العمومي أمام الناس، ودفعهم بالتايل إىل البحث عن مجال بديل غالباً ما تجىل يف الفضاء 

الدين�ي ع�ىل نحو ما الحظ عبد اإلله بلقزيز. ويمكن أن نالحظ يف مقامنا هذا، أّن املعارصة السياس�ية التي امتطت 

حص�ان الدي�ن، والت�ي آلت يف أحايني كثرية إىل نوع من املمانعة السياس�ية، لم تس�تطع هي األخ�رى خلق ثقافة 

سياسية تتجاوز تلك التي أسست لها التسلطية، بل إنها كرّست املنطق عينه يف خلق رشوط االستبداد واإلقصاء.

كان من نتائج هذا الوضع أن ولدت التسلطية ثقافة سياسية عدمية، اختار لها أفاية تسمية ثقافة الكفر بالسياسة 

واملؤسسات، وهو يشري بذلك إىل ظاهرة العزوف عن السياسة التي أتت لتعرب عن يأس املواطن من جدوى املشاركة 

يف الفعل الس�يايس، بل إّن التس�لطية عمدت إىل تربير هذا املوقف باس�م مبدأ ديمقراطي يقيض بحرية كل فرد يف 

اتخاذ موقفه من السياسة، باملشاركة أو بالعزوف واالنسحاب. وقد زاد من حدة هذا الوضع، ما نبّه إليه الكاتب من 

ظاهرة تخريب الحياة املدينية وإمطار املواطن باملشاكل التي تلهيه عن التفكري يف ولوج الحياة السياسية. لذلك كان 

من الطبيعي أن تنهل التسلطية ماهيتها من ثقافة الكفر بالسياسة وباملؤسسات، وأن يصري العزوف عن السياسية 

مدخ�اًل لفرض واق�ع اإلذالل من مدخ�ل ديمقراطي يقيض بأن لكل ف�رد حرية الترصف إزاء السياس�ة والدولة.

بذلك يضعنا الكتاب أمام طبيعة الدولة، باعتبارها أبرز مالمح التس�لطية، إذ يس�ائل أفاية أس�اس املرشوعية 

التي قامت عليها الدولة التس�لطية، من قبيل القبلية والطائفية والعش�ائرية وتجيي�ش قيم االنغالق والعداء تحت 

ذريع�ة وفرضية عدو خارجي، واقعي أحياناً وهالم�ي يف أحايني أخرى. أفرز هذا الرضب من املرشوعية جملة من 

ال�رشوط املعيق�ة ألي تحديث س�يايس للدولة، نذكر منه عىل س�بيل املثال ضعف الفاعلني االجتماعيني وهشاش�ة 

أرضية الثقافة السياس�ية التي يستندون إليها، وخاصًة ما تعلق منها بمستلزمات الثقافة الحديثة املؤسسة لفكرة 

الديمقراطية، مع فقٍر ملحوظ يف نسبة املشاركة يف الحياة السياسية والعجز عن خلق عوامل التنمية، وهو ما يعني 

أّن الخروج من هذه التس�لطية يس�تدعي إعادة هيكلة الدولة عىل أس�س جديدة قوامها املواطنة كرابطة سياسية، 

والنظر إىل السلطة كملكية جماعية قابلة للتداول بدالً من اعتبارها قراراً فردياً أو عائلياً.
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هكذا يمكن القول، إّن كل هذه املعطيات تتداخل يف ما بينها لتنسج معالم التسلطية يف العالم العربي، والتي لم 

تعد منحرصة يف مستواها املؤسساتي، بل جاوزته لتغدو رابطة نفسية بني الفرد والسياسة. يشدد أفاية عىل إظهار 

معالم هذه العالقة التي ظلت تجمع الفرد بالتسلطية، والتي تتجىل يف مشاعر الخوف وتقبل اإلذالل، وهو ما يخرج 

تشخيصه لهذه الظاهرة من حيزها املؤسساتي الضيق، لينفتح عىل املحددات الثقافية واالجتماعية والنفسية لفعل 

االنتقال الديمقراطي وسريورته.

يف أعق�اب هذه املعطيات، يمك�ن للمرء أن يتفهم الحس التفهمي الذي يحرك تحلي�ل املؤلف لظاهرة االنتقال 

إىل الديمقراطي�ة ال�ذي أراده انتقاالً ديمقراطياً كذلك، إذ يقدمها يف صورة مسلس�ٍل ش�امٍل تتداخل فيه املحددات 

االجتماعي�ة والثقافي�ة والفكرية بالرهانات املؤسس�اتية واالنتظارات االجتماعية املعق�دة واملتناقضة يف اآلن ذاته. 

ولع�ل وعي�ه بهذه املآزق الكبرية هو ما حمل�ه عىل عدم الترسع يف تقديم تعريف مع�ني للديمقراطية يدعي اإلملام 

بماهيتها، خاصًة أنها عبارة عن س�ريورة وصريورة يتبدى فيها الرشط الس�يايس لإلنس�ان كرهان أسمى. من هنا 

وجب أال نفهم من وصفه للديمقراطية ب�«املنقوصة« أن النقص يشكل جزءاً من ماهيتها بقدر ما يعرّب عن طبيعة 

املرحلة املؤطرة لتش�كلها، لذلك يفضل أفاية التس�اؤل عن الديمقراطية انطالقاً من اعتبارها انتظاراً مجتمعياً؛ أي 

م�ن حي�ث هي رهاٌن معلٌق ينتظر الحس�م مع البنية املعقدة والكثيفة للتس�لطية التي تتحدر م�ن التاريخ الثقايف 

والسيايس للعالم العربي.

إّن أهمي�ة كتاب الديمقراطية املنقوصة ال يمكن أن تختزل فقط يف التحليل الهادئ الذي يرتجم َهوَس صاحبه 

بالفهم، بل يف اسرتاتيجيات الفهم التي ُيعملها يف تحليله إلشكاليات كتابه أيضاً، وهي تكمن كذلك يف آفاق التفكري 

التي يفتحها أمام الوعي السيايس العربي املعارص. لذلك حق لنا القول، إّن الحوار الذي ننتظر أن يفتحه هذا الفكر 

مع أطروحات هذا الكتاب يبقى من العالمات الدالة عىل مدى استيعاب مفارقات راهننا السيايس وقدرتنا عىل بلورة 

»فهم معقول« إلمكانيات االنتقال الديمقراطي يف املستقبل.

الصفح والمصالحة





الرباط - أكدال. المملكة المغربية

ص ب  : 10569 
الهاتف    : 54 99 77 537 212+
الفاكس  : 27 88 77 537 212+

info@mominoun.com
w w w . m o m i n o u n . c o m

Mominoun

@ Mominoun_sm

MominounWithoutBorders


