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مقدمة
بعد مرور مثاين سنوات عىل ثورات الربيع العريب ،نجد أنفسنا أمام
واقع مشكل .فبخالف التجربة التونسية ،نجد أن مسار التحول
الدميقراطي يف دول الثورات العربية قد تعرث تع ًرثا كب ًريا ،ونتجت منه
حالة من التفكك واالستقطاب املجتمعي التي تراوح درجة العنف
املصاحب لها من حالة إىل أخرى .ولذلك ،يجب أن نتوقف ونتساءل
عام حدث من خطأ ،واألهم هو التساؤل عن الكيفية التي ميكن بها
تصحيح املسار؛ وهنا تظهر املصالحة بوصفها قضي ًة أساسية لتعديل
املسار ،وتحقيق األهداف األساسية التي قامت من أجلها الثورات.
وعىل الرغم من أهمية هذه القضية ،فإنها معقدة ومتشابكة،
وخالفية يف الوقت ذاته.

ومن هنا ،يناقش الكتاب املصالحة من خالل الرتكيز عىل حاالت ثالث
أساسية من دول ثورات الربيع العريب ،هي :تونس ،وليبيا ،واليمن.
ويقدم مادة ثرية العتامده عىل عدد كبري من اللقاءات مع األطراف
الفاعلة يف كل حالة من الحاالت املدروسة ،وهو األمر الذي ميكِّن
القارئ من فهمٍ أفضل لكيفية تفكري األطراف املختلفة يف املعاين
املرتبطة باملصالحة.
يُعد مفهوم املصالحة من املفاهيم التي تتعدد تعريفاتها وتتداخل
مع مفاهيم أخرى ،إضافة إىل تعدد االقرتابات منه .وهنا يضع
الكتاب تعريفًا محد ًدا للمصالحة بأنها "العملية التي يتم من
خاللها التعامل مع مظامل أطراف الرصاع بهدف إعادة تعريف
عالقاتها وإقامة عقد اجتامعي جديد" (ص  .)7ولدراسة ذلك،
قسم الكاتب دراسته إىل ثالثة أجزاء فرعية تتعلق بقضايا املصالحة
(تحديدها ومناقشتها يف الحاالت الثالث املذكورة) ،واالقرتابات
املختلفة للمصالحة ،وأخ ًريا وكالء املصالحة .وتنقسم مراجعتنا
للكتاب إىل ثالثة أقسام :نتناول يف القسم األول عرضً ا رسي ًعا للنقاط
األساسية التي تناولها كل جزء من أجزاء الكتاب ،ثم نفرد يف الجزء
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الثاين مجموعة من املالحظات الخاصة بكل جزء ،واألسئلة التي
قد يثريها ،وأخ ًريا ،نختتم مبجموعة مالحظات عامة عىل أطروحة
الكتاب واالقرتابات املستخدمة فيه.
تتلخص األطروحة األساسية للكتاب يف أنه "يجب عىل املجتمعات
العربية ،إذا ما أرادت االنتقال بنجاح من الثورة إىل استقرار وسالم
مستدامني ،أن تنخرط يف مصالحة قومية شاملة وجامعة .حيث ميكن
لهذه املجتمعات من خالل املصالحة الوطنية أن تتجنب الرصاع
وتحافظ عىل الوحدة الوطنية أو تستعيدها" (ص  .)2ويربر الكاتب
اختياره الرتكيز عىل هذه الحاالت الثالث عىل اعتبار أنها قد نجحت
بالفعل يف إزاحة حكامها األوتوقراطيني ،وال تزال تحاول االنتقال من
ومتثيل .وهنا توجد عالمة استفهام
ً
السلطوية إىل نظم أكرث شمولً
كبرية متعلقة بانطباق ذلك التوصيف عىل حالتَي اليمن وليبيا ،خاص ًة
أن الكاتب نفسه وصف الوضع يف اليمن بأنه تجديد للنظام وليس
تغي ًريا له .كام أنه  -عىل خالف ما أورد الكاتب حني قال إن "مسار
التحول اآلن يرتاوح من التدعيم الناجح للدميقراطية يف تونس ،إىل
تجدد الرصاع املدين يف ليبيا" (ص  - )7من املبكر الحديث عن تدعيم
الدميقراطية يف تونس Democratic consolidation؛ إذ ال تزال
يحفها كثري من املخاطر الداخلية والخارجية كذلك.
ويفصل الكتاب مكونات عملية املصالحة ،عىل هذا النحو :حوار
وطني موسع يضم كل أصحاب املصلحة الرئيسني ،والسعي
للحقيقة والوقوف عىل حقيقة ما حدث يف املايض ،ثم التعويضات
للمترضرين ،واملحاسبة والتطهري من خالل التعامل مع عنارص النظام
السابق الذين تورطوا يف الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان ،واإلصالح
املؤسيس لهيكلة مؤسسات الدولة بطريقة تحمي حقوق اإلنسان،
وتضمن عدم تكرار االنتهاكات ،أو ما ميكن أن نطلق عليه "إقامة
حكم القانون".

تقسيم أفكار الكتاب
يحدد الكاتب يف الجزء األول الخاص بقضايا املصالحة ثالث قضايا
أساسية تحول دون املصالحة يف ليبيا ،هي :شيوع ثقافة املنترص،
والحرب األهلية ،ونزع السالح .ثم ينتقل إىل الحالة اليمينة مناقشً ا
تحدياتها األساسية املتعلقة مبطالب انفصال الجنوب ،ومترد الحوثيني
يف الشامل ،والحرب األهلية يف عام  .2015أما فيام يتعلق بتونس،
فريكز الكاتب عىل إشكاليتني :لجان حامية الثورة ،واالستقطاب
السلفي  -الليربايل .ويخلص الكاتب من مقارنة قضايا املصالحة يف
الحاالت الثالث إىل أن هناك مجموعة من القضايا التي متثل تحديًا
للمصالحة والسلم واالستقرار ،مع اختالف درجاتها من حالة إىل
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أخرى :نزع السالح ،وقوة الدولة العميقة ،وقدرة النظم القدمية عىل
شن ثورة مضادة.
يف الجزء الثاين ("صلب الكتاب" وفقًا للكاتب نفسه) ،يتناول الكاتب
االقرتابات املتعددة لتحقيق املصالحة؛ مثل املحاسبة والتطهري،
ولجان تقيص الحقائق ،وغريها من األساليب التي يتم توظيفها
لتحقيق هذا الهدف ،ويشدد يف هذا الجزء عىل أهمية البدء بحوار
وطني شامل وجامع ،أخذًا يف االعتبار مجموعة من األمور املتعلقة
بـــ :اختيار املشاركني املالمئني ،وضامن متثيل املشاركني لدوائرهم
ومتتعهم بالرشعية ،وتطوير آلية لرتجمة االتفاقيات إىل أفعال عىل
األرض ،والتوقيت املالئم (عىل اعتبار أنه من الصعب أن تتحاور
األطراف حول أهداف مشرتكة يف الوقت الذي يستمر فيه العنف).
كل منها تب ّنى
ويخلص الكاتب من استعراض الحاالت الثالث إىل أن ًّ
اقرتابًا مختلفًا للحوار الوطني ،وأن هذه االقرتابات من املحتمل أن
تؤثر (ويف بعض الحاالت أثرت بالفعل) يف عملية االنتقال بأكملها
(ص  ،)78فهو يرى أن "االرتباط بني االنتقال الدميقراطي الناجح
واستخدام الحوار الوطني ،مثل ما حدث يف تونس ،وإىل حد ما يف
اليمن ،ليس صدفة وال ميكن ،وال يجب ،تجاوزه" (ص .)98
أما الجزء الثالث فريكز فيه الكاتب عىل "وكالء املصالحة" ،وقد تم
تحديدهم يف ثالثة فاعلني أساسيني :املجتمع املدين ،والنساء ،والقبيلة.
ويالحظ هنا اقتصار الكاتب يف هذا الجزء الحديث عىل حالتني فقط
يف كل فصل ،وهو األمر الذي قد أثر ،إىل حد ما ،يف استخالص النتائج
واملالحظات العامة من عملية املقارنة.
أما املجتمع املدين ،فقد أكد الكاتب أنه ال يفهم هذا املجتمع
بوصفه كتلة واحدة أو حتى موحدة .ولكنه تب ّنى تعريفًا ضيقًا له،
يشري يف األساس إىل املنظامت غري الحكومية والجمعيات األهلية.
وعن دور النساء ،أكد الكاتب رضورة تضمينهن يف عملية االنتقال
لضامن التمثيل الصادق لألطراف املعنية األساسية .ويالحظ هنا
التشابه الكبري يف مناقشة األدوار املنوطة باملجتمع املدين وتلك
الخاصة بالنساء.
أما عن الدور الذي ميكن أن تؤديه القبيلة يف موضوع املصالحة،
فهو عىل العكس من النظرة السائدة حول األثر السلبي للقبيلة
ومعادتها للدولة املركزية ،وعدم توافقها مع مقومات الدولة القومية
الحديثة؛ إذ يفرد الكاتب حديثًا عن دور إيجايب للقبيلة يف تحقيق
األمن ،يراه رشطًا رضوريًا لنجاح االنتقال .ويرى فريحات أن الطبيعة
غري األيديولوجية ،وغري السياسية للقبائل ،يجعالنها يف موقع قوي
للتوسط بني الدولة واملعارضة ،كام ميكِّنها ذلك ،بحسب رأيه ،من
مساعدة الدولة يف التعامل مع الخالفات املذهبية والطائفية من
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خالل قانونها العريف .ويتوقف أثر القبيلة يف عملية االنتقال ،وفقًا
للكاتب ،عىل الطريقة التي تدرجها بها السلطة السياسية ،فإما أن
عامل مساع ًدا يف عملية االنتقال.
عامل مفس ًدا ،وإما أن تكون ً
تكون ً
بعد هذا العرض املوجز لألفكار واملوضوعات األساسية يف الكتاب،
ننتقل إىل بعض املالحظات التفصيلية املتعلقة بأجزائه الثالثة ،متهي ًدا
لبلورة مجموعة من املالحظات العامة بخصوص تناول الكتاب لقضية
املصالحة عىل نحو عام.

المصالحة ومعضالتها
يف ما يتعلق بالجزء األول الخاص بقضايا املصالحة ،هناك مجموعة
من املالحظات املرتبطة بكل حالة عىل حدة ،وأخرى منطبقة عىل
الحاالت الثالث محل الدراسة عمو ًما .ولنبدأ بالحالة الليبية ،حيث
أفرد الكاتب حديثًا لشيوع ثقافة املنترص ،والحرب األهلية ،بوصفهام
قضيتني منفصلتني تعرقالن املصالحة ،وهو األمر الذي يثري لدى القارئ
التساؤل حول صحة هذا الفصل؛ نظ ًرا إىل العالقة االرتباطية الواضحة
بني األمرين .فالحرب األهلية هي يف جزء منها نتاج لتفكري متعلق
باألطراف املختلفة مفاده أن البديل من الفوز هو الخسارة ،وأنه ال
ميكن الوصول إىل وضع تكون فيه جميع األطراف فائزة .ويرتبط ذلك
بنقطة أخرى خاصة بعدم مناقشة الكتاب ألسباب انتشار "ثقافة
املنترص" :هل هي أسباب متعلقة بطبيعة القوى السياسية املوجودة؟
أم مرياث النظام القديم؟ أم طبيعة منط التحول الذي حدث يف ليبيا؟
ويثِّل الوقوف
أم هي جزء من الثقافة السياسية السائدة عمو ًما؟ ُ
عىل هذه األسباب الخطوة األوىل لتقديم الحلول املتعلقة باملصالحة،
وتحديد اآلليات األكرث مناسبة للتعامل مع هذه القضايا.
يُال َحظ أيضً ا ،يف أكرث من موضع ،استخدام الكاتب مصطلح "الدولة
الليبية" كطرف مقابل طرف الثوار ،وهنا يُطرح السؤال :هل ميكننا
بالفعل ،اآلن ،الحديث عن كيان يسمى الدولة الليبية؟ وما مقوماتها
يف ظل حالة االنقسام يف متثيل الدولة ذاتها؛ سلطتان تنفيذيتان
وبرملانان يتنازعان الرشعية ،ومجموعات مسلحة يدعي كل منها
متثيل "الشعب الليبي"؟ كذلك ،مل يتم التعرض للنقطة الخاصة
بشكل هذه الدولة املستقبلية .وعىل سبيل املثال ،هل أن سيناريو
الفيدرالية من السيناريوهات التي تفكر فيها األطراف املتنازعة أم
أنه غري محل اتفاق؟
ننتقل إىل الحالة اليمنية ،حيث تبدو التحديات الثالثة التي أوردها
الكتاب كأنها تح ٍّد واحد مرتبط بالتمزق املجتمعي ،وغياب اللحمة
الوطنية .ولكن ماذا عن األسباب التحتية لدعوات االنفصال أو
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التمرد؟ إذا كنا نريد بالفعل الدفع يف املصالحة ،فعلينا فهم املسببات
للتعامل معها عىل نحو صحيح .ومن ثم تصبح هذه األسباب التحتية
هي التحديات األساسية للمصالحة (أساس املرض) ،أما غريها (رغبة
الجنوب يف االنفصال ،أو مترد الحوثيني يف الشامل) فهي مبنزلة أعراض
لهذه األسباب .فإذا ما ركزنا عىل حل األعراض ،وليس عىل املرض
نفسه ،ينبغي أن نتوقع عودة املرض أو تحوره وإفرازه ألعراض أخرى.
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اإلقليمي والعامل الدويل كانا حارضين بقوة ،منذ البداية،
ومارسا تأثريهام يف عرقلة االنتقال الدميقراطي ،وتعزيز مشاعر
َ
االنقسام بني األطراف املنخرطة.

أما املالحظات العامة املتعلقة بالجزء األول ،فتتمثل فيام ييل:
•مل يكن واض ًحا من الكتاب ما إذا كانت اإلشكاليات محل
املناقشة يف هذا الجزء قد تم تحديدها من ِقبل األطراف
السياسية املختلفة يف كل حالة من الحاالت الثالثة خالل
اللقاءات املتعددة ،وتوافر قدر من اإلجامع حولها ،أم كانت
مبنزلة االستخالصات العامة للكاتب من مجمل هذه اللقاءات.
وهل كان الرتتيب الذي تم اعتامده يف عرض هذه التحديات
مقصو ًدا مبا يعكس األهمية التي أولتها األطـراف املختلفة
للتحديات املذكورة ،أم ال؟ كام أن الكاتب أورد يف نهاية هذا
الجزء ثالث قضايا يرى أنها مبنزلة التحديات األساسية للمصالحة
والسلم ،عىل اختالف درجاتها يف الحاالت الثالث املدروسة :نزع
السالح ،وقوة الدولة العميقة ،وقدرة النظم القدمية عىل شن
ثورة مضادة .وبغض النظر عن أن التحديني األخريين هام مبنزلة
تح ٍّد واحد ،فإنه كان من األفضل يف هذا الجزء تناول الحاالت
الثالث من خالل إطار مقارن يتخذ من التحديات املذكورة
أساسا للمقارنة مبي ًنا اختالف تجلياتها ،أو حدتها ،من حالة إىل
ً
أخرى .فعىل نحو عام ،كلام تم التعبري عن املفاهيم والقضايا
بطريقة أكرث تجري ًدا ،زادت إمكانية تطبيق املقارنة بحاالت
أخرى ومختلفة ،ومن ثم املساعدة يف الوصول إىل نتائج أكرث
تعميم .وعىل سبيل املثال ،أشار الكاتب عند مناقشته الحالة
ً
اليمينة إىل أن اليمن يواجه قضايا صعبة تتعلق باإلصالح األمني
والحكم الرشيد والتنمية ،وهي القضايا التي ال يعانيها اليمن
وحده ،ولكنها قضايا مجردة يشرتك فيها معظم دول الربيع
العريب ،إن مل يكن كلهم.
•هناك غياب ملناقشة دور العامل الخارجي متا ًما يف الحالة الليبية
والتونسية ،وتهميشه إىل حد ما يف الحالة اليمنية؛ وذلك عىل
الرغم من أن هذا العامل والسياق اإلقليمي من أهم التحديات
املشرتكة األساسية التي تواجهها الدول الثالث ،والتي ال ميكن
تجاهلها .وتشري الخربات التاريخية إىل أنه كلام كانت هناك
أطراف أخرى منخرطة يف الرصاع ،تعقدت عملية املصالحة.
وتكشف تطورات األحداث يف دول الثورات كيف أن العامل

•يُال َحظ يف هذا الجزء غياب الحديث عن التحدي االقتصادي،
وذلك عىل الرغم من أن املطالب االقتصادية كانت يف قلب
الثورات ،ويف مقدمة مطالب املحتجني ،بل ميكن القول إن
تدهور األحوال االقتصادية هو أحد التحديات األساسية أمام
عملية االنتقال واملصالحة م ًعا .وهذا يثري التساؤل حول ما إذا
رضا بقوة يف تصور األطراف
كان العامل االقتصادي ليس حا ً
السياسية التي تم اللقاء معها.

•مل تتم اإلشــارة ،من قريب أو بعيد ،إىل النقطة الخاصة
باإلرادة السياسية ،سواء يف هذا الجزء أو يف أي جزء آخر
يف الكتاب ،وذلك عىل الرغم من أهميتها ودورها املحوري
يف قضية املصالحة .فغياب اإلرادة السياسية  -يف اعتقادي -
يُعد من أكرب التحديات لعملية املصالحة واالنتقال يف دول
الثورات العربية .وترتبط اإلرادة السياسية هنا بتوافر زعامة
سياسية صاحبة رؤية ،وهو األمر الذي افتقدته الثورات.
وحتى تفرز هذه الثورات قياداتها ،سيظل حديث املصالحة
حبيس التصورات األكادميية واللقاءات الصحفية .وميكن هنا
اإلشارة إىل حالة جنوب أفريقيا التي استندت عملية املصالحة
فيها إىل التفاوض والتوافق ،نظ ًرا إىل توافر القيادة السياسية
لألطراف األساسية (نيلسون مانديال ،وفريدريك دي كلريك)،
والتي كانت لديها القدرة عىل اتخاذ قرارات صعبة ،ورمبا
صادمة لداعميها أحيانًا ،وحشد التأييد الشعبي لها .وعىل
سبيل املثال ،خاطر دي كلريك ،آخر رئيس لجنوب أفريقيا
من األقلية البيضاء ،بشعبية حزبه حينام اتخذ قرا ًرا ببدء
املفاوضات يف وقت مل يكن فيه معظم البيض مستوعبني أن
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استمرار الفصل العنرصي ستكون نتيجتُه حربًا أهلية طاحنة.
وانعكس ذلك يف حصول الحزب اليميني املحافظ عىل األغلبية
يف انتخابات التجديد النصفي للربملان .وباملثل ،فإن نيلسون
مانديال قرر العودة إىل مائدة املفاوضات بعد انسحاب حزب
املؤمتر الوطني األفريقي ،املمثل الرئيس لألغلبية السوداء،
يف حزيران /يونيو  ،1992منها نتيج ًة ملذابح ارت ُكبت يف حق
بعض املواطنني السود.
أخ ًريا ،كان ميكن أن تطور املادة الرثية التي تضمنها الكتاب إطا ًرا مقارنًا
يساهم يف الجدل الدائر حول الهيكل  -الوكيل ،Agency-structure
ومدى مساهمة كل منهام يف الحالة التي وصلت إليها هذه الدول،
ومن ثم القدرة عىل تحديد أين تكمن مفاتيح عملية املصالحة.
وقد كان من شأن هذا اإلطار تعزيز فهمنا ألسباب االختالفات يف
الدرجة بني الحاالت الثالث :أهي طبيعة النظام السابق؟ أم هي نتاج
الختيارات النخب؟ أم أن السياق الداخيل والخارجي يرتكان بصمتهام
عىل التطورات الحادثة؟

اقترابات تحقيق المصالحة
يف الجزء الثاين الخاص باقرتابات املصالحة ،ربط الكاتب بني نجاح
االنتقال الدميقراطي واستخدام الحوار الوطني ،وهو األمر الذي
فيه قدر من التعميم الذي يحتاج إىل مراجعة ،ذلك أن االقرتابات
عامل
املختلفة للحوار الوطني -كام ناقشها الكتاب  -مل تكن يف ذاتها ً
مستقل ،بل كانت أشبه مبتغري تابع ونابع من السياق والظروف
ً
املحيطة بكل حالة؛ أي إن محك النجاح والفشل ال يكمن يف االقرتاب
للحوار الوطني ذاته ،ولكن هناك عوامل أخرى سهلت ،أو عوقت،
إمتام الحوار الوطني ،وهو األمر الذي أشار إليه الكاتب نفسه يف
حديثه عن وجود اقرتابني كشفتهام تجارب الحوار الوطني :أحدهام
نابع من الداخل  ،Home grownوهو يتمثل يف التجربة التونسية،
أما اآلخر فقد كان بوساطة دولية كام جاءت الحالة اليمينة .وقد
أوضح الكاتب أن التجربة التونسية كانت أنجح لشعور التونسيني
بأن الحوار حوارهم .إال أنه يعود يف جزء آخر ويتحدث عن افتقاد
الحوثيني الجدية يف الحوار يف الحالة اليمينة ،وهو األمر الذي
يشري إىل أن معيار النجاح ال يكمن بالرضورة يف االقرتاب املتبع،
وإمنا يتوقف أيضً ا عىل خيارات الفاعلني املنخرطني ،وتوافر اإلرادة
السياسية لديهم ،لتحقيق التوافق والتفاوض.
وتظهر أهمية عامل اإلرادة السياسية ،يف ظل غياب أي إشارة يف
الكتاب ،إذا ما كان هناك اتفاق بني األطراف عىل قاسم مشرتك أدىن،
تكشّ ف للكاتب من خالل اللقاءات التي أجراها .فعىل سبيل املثال،

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

عند مناقشة ما يتعلق بالبحث عن الحقيقة ،وإىل أي نقطة زمنية
نبدأ من عندها هذا البحث ،مل يُرش الكاتب إىل وجود توافق حول
فرتة زمنية بعينها تبدأ من عندها جهود املصالحة ،والكشف عن
الحقيقة ،وما إذا كانت األطراف املعنية تقبل بفكرة التدرج يف فتح
ملفات املايض .وهذه ليست بالقضية الهينة الرتباطها بتداعيات
مهمة متعلقة بالتطهري ،عىل سبيل املثال ،والحرمان من املامرسة
والحقوق السياس َيني.
ويف عودة إىل قضية التطهري ،يوضح فريحات أنه ال يوجد دليل قوي
عىل أنه املساهمة يف االنتقال السلمي واملصالحة الوطنية ،بل إنه
حذر من أن املحاسبة الزائدة من خالل العدالة "االنتقامية" قد
تؤدي إىل نتائج عكسية ،وتولد املزيد من عدم االستقرار ،وتعقد من
عملية االنتقال .وهنا ال يسع املتخصص إال التساؤل عن كيفية الربط
بني هذه النتيجة وأدبيات التحول الدميقراطي ،خاصة تلك املتعلقة
بالتحول من خالل منط الصفقة أو التحالفات .Pact transitions
فهل تعني هذه النتيجة أن مثل هذا النمط هو األكرث نجا ًحا
واستقرا ًرا ،بدليل أن اعتامد التطهري يف ليبيا من خالل تطبيق قانون
العزل السيايس قد قلب العملية السياسية كلها ،وكان العامل األهم
يف تأجيج العنف؟ وملاذا مل نشهد نجا ًحا ملثل هذا النمط بخالف
التجربة التونسية؟ وتحت أي ظروف ميكن أن تعوق املحاكامت
واألشكال املختلفة للعقوبة والتطهري عملي َة املصالحة؟
كان هناك أيضً ا قدر من التعميم عند تناول الجزء الخاص بتعويضات
ضحايا جرائم املايض يف الفصل السابع من هذا الجزء .فقد أشار
الكاتب إىل أن الحاالت الثالث محل الدراسة تكشف عن وجود عالقة
بني آلية التعويض لضحايا املايض من جهة ،واالستقرار أو االستقطاب
والسلم األهيل من جهة أخرى .والحقيقة أن مثل هذه العالقة مل
تكن عىل هذا القدر من الوضوح عند مناقشة الحاالت الثالث ،وكان
األوضح أن عدم االستقرار كانت أسبابه سياسية واقتصادية يف األغلب.
يف نهاية هذا الجزء ،يشعر القارئ بأنه كانت هناك حاجة إىل تصنيف
اقرتابات املصالحة من حيث املدى الزمني .فاملصالحة عملية معقدة
وطويلة املدى ،وال ميكن استعجالها؛ ولذلك فإن االقرتابات التي
ناقشها الكاتب ،من معرفة الحقيقة والتعويضات والتطهري والعدالة
التصالحية ،والتي ميكن تسميتها باقرتابات املصالحة الـ "قصرية
املدى" ،من شأنها خلق الظروف املواتية وتعزيز فرص املصالحة .ولكن
ال تزال هناك حاجة إىل االستثامر الطويل املدى .وهنا تأيت االقرتابات
الطويلة املدى التي تهدف إىل تغيري التوجهات والسلوك اللذين أفرزا
الرصاع .ومن أبرز هذه االقرتابات التعليم ،حيث تربز أهمية صوغ
املناهج التعليمية لرأب الصدع ،وجمع شمل األمة ،وتشكيل ذاكرتها

مراجعات وعروض كتب
مصالحات غير مكتملة :قراءة نقدية في كتاب "ثورات لم تنت ِه :اليمن وليبيا وتونس بعد الربيع العربي"

الجامعية حول أحداث بعينها يف املايض ،ورؤيتها نحو املستقبل؛
وهي االقرتابات التي تم تبنيها بالفعل من ِقبل بعض املجتمعات
التي مرت مبراحل انقسام واقتتال داخليَني ،مثل برنامج التعليم من
أجل املصالحة يف أيرلندا .Education for reconciliation

وكالء المصالحة
بالنسبة إىل الجزء الثالث الخاص بـ "وكالء املصالحة"؛ عىل الرغم من
الثقل الكبري للمنظامت األهلية وغري الحكومية كمكونات للمجتمع
املــدين ،فإنه ال ميكن إغفال دور املؤسسات الدينية ،ومنظامت
األعامل ،واإلعالم ،وكذلك الشباب .وقد كان يجب أن يهتم الكتاب
بهذه الفئة األخرية ،تحدي ًدا ،التي كانت وقود الثورة ويف القلب منها،
إضاف ًة إىل أنها متثل املكون األكرث عد ًدا يف جميع الدول العربية .كام
أن فئة الشباب هي األكرث قدرة عىل تخطي حواجز األيديولوجيا،
واالنقسامات املذهبية ،والقبلية ،والطائفية بأنواعها .فمن مقومات
النجاح يف خلق روابط مختلفة بني املجموعات تتاميز
نجا ِح املصالحة
ُ
عن خط التقسيم األسايس يف املجتمع؛ سواء كان إثن ًيا ،أو جهويًا ،أو
فكريًا .ورمبا كان الشباب هم األقدر عىل تجاوز خطوط التقسيم هذه
املثرية للرصاعات ،متا ًما كام ميكن أن يتخطى دو ُر النساء الخطو َط
التقليدية للفصل بني األط ـراف ،مثل تجاوز االنقسام اإلسالمي-
العلامين ،للدفع بقضايا املرأة وتعزيز دورها يف النظام السيايس.
ويف اإلشارة إىل دور القبيلة؛ فمام ال شك فيه أن االعتامد عىل مكونات
الثقافة املحلية من العوامل التي تعزز عملي َة املصالحة .إال أن دور
القبيلة يف هذا الشأن يثري إشكالية أساسية :كيف يكون األمر إذا كانت
القبائل أيضً ا مسيسة؟ أو أن الفواعل السياسية قبلية هي أيضً ا؟ عىل
سبيل املثال ،إن جوهر الرصاع يف ليبيا هو رصاع املناطق والقبائل يف
األساس؛ إما ألنها ترضرت من سقوط نظام القذايف وتحاول استعادة
مكانتها ،وإما ألنها عانت التهميش يف ظله ،ومن ثم تحاول التأكد من
عدم تجاوزها مرة أخرى .لذا ،كيف ميكن للفاعل نفسه مصدر الرصاع
عامل مساع ًدا يف عملية املصالحة؟
(القبيلة ،يف هذه الحالة) أن يكون ً

مناقشة أفكار الكتاب
بعد استعراض أجزاء الكتاب والتعليق عليها ،هناك عدة نقاط عامة
محل نقاش وتساؤل.
•األوىل :تتعلق مبعنى املصالحة التي عرفها الكاتب ("العملية
التي يتم من خاللها التعامل مع مظامل أطراف الرصاع بهدف
إعادة تعريف عالقاتها وإقامة عقد اجتامعي جديد" ،ص ،)7
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فهنا تربز الحاجة إىل مزيد ترشيح هذا املفهوم ونظرتنا إليه؛
ذلك أن "املصالحة" مصطلح معقد ،ورمبا يكون ذلك بسبب
أن املصالحة متثل هدفًا /غاية (شيئًا يتم السعي لتحقيقه)،
وكذلك عملية (وسيلة لتحقيق الهدف) ،ومن ثم فإن الكثري
من الجدل يدور حول الخلط ما بني طبيعتَي املصالحة .فهي
بوصفها عملية ،تهدف إىل بناء ،أو إعادة بناء ،للعالقة بني
الجامعات واألفراد يف املجتمع (مصالحة بني أطياف املجتمع)،
وأيضً ا بني الدولة ومواطنيها (مصالحة بني الدولة واملجتمع)،
وهي بوصفها غاية ،تشري إىل إعادة بناء هذه العالقات بنا ًء
عىل معايري ومبادئ محددة ،أي االهتامم بالذي نحاول إعادة
بنائه من خاللها .ينعكس هذا الفرق بني االتجاهني يف تعريف
املصالحة عىل رؤيتنا ملوقع وتوقيت املصالحة .فالتوجه العام
أن املصالحة بوصفها عملية ،تبدأ عندما يتحقق سالم ينهي
الرصاع ،ولو مؤقتًا .أما لو نظرنا إليها بوصفها غاية ،فيمكن أن
تصبح جز ًءا ال يتجزأ من إنهاء الرصاع ذاته .وقد انعكس هذا
الخلط عىل موقع املصالحة كام تم التعبري عنه يف أجزاء مختلفة
من الكتاب .فمن ناحية ،يرى الكاتب أن االنخراط يف عملية
مصالحة شاملة وجامعة (املصالحة كخطوة سابقة لحل الرصاع)
هو السبيل الوحيد لتحقيق الشعوب العربية السلم واالستقرار.
ومن ناحية أخرى ،عندما تحدث الكاتب عن التوقيت املناسب
للحوار الوطني أشار إىل أنه ال ميكن أن يبدأ الحوار الوطني
بينام العنف والقتال مستمران (املصالحة كخطوة الحقة
لحل الرصاع).

•الثانية :تتعلق بالرتابط بني املصالحة وعملية االنتقال
الدميقراطي؛ صحيح أن املصالحة تختلف باختالف السياق
وطبيعة الرصاع ،ولكنها أيضً ا تتأثر بنمط وطبيعة االنتقال ،ومن
ثم ال ينبغي دراستها منفصلة عن مسار التحول الدميقراطي؛
فاملصالحة والتحول الدميقراطي متشابكان وبينهام اعتامد
متبادل .فمن ناحية ،تحتاج املصالحة إىل حد أدىن من العدالة
االجتامعية ،واملشاركة يف السلطة السياسية واالجتامعية ،والبيئة
الداعمة لحقوق اإلنسان .ومن هنا ،فإن هناك أمثلة ملجتمعات
مل تكتمل فيها املصالحة  Unfinished reconciliationألن
طرفًا من األطراف مل يعرتف بالحاجة إىل الدميقراطية ،وتعترب
زميبابوي من أبرز الحاالت الدالة عىل ذلك.
من ناحية أخــرى ،تضع املصالحة األســاس الــازم لنجاح التحول
الدميقراطي من خالل عملية إعادة الثقة والتعاون والعالقات الصحية
بني بعض األفراد وبعضهم اآلخر ،وبينهم وبني الدولة .ومن ثم ميكن
الحديث عن مقومات نجاح املصالحة كاآليت :توافر اإلرادة السياسية،
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وإقامة حوار وطني شامل لكل األطياف ،وتهيئة مناخ سيايس أكرث
انفتا ًحا يضمن حرية التعبري ،وأخ ًريا توافر رؤية وطنية أو مرشوع
وطني يضع تصو ًرا للغاية النهائية لألمة كام يراها املواطنون ،أو ما
ميكن تسميته بـ "فلسفة املصالحة".
•الثالثة :تتعلق بفقدان الكتاب لإلطار النظري الذي يسكن
عملية املصالحة يف إطارها األشمل ،وهو التحول الدميقراطي،
ومن ثم تحديد أكرث ملوقعها من عملية االنتقال ،وهي خطوة
من شأنها تطوير نظرتنا أو فهمنا لقضايا التحول واملصالحة
م ًعا .فببساطة ،لن تبدأ عملية املصالحة ما مل تسبقها خطوات
جادة نحو االنتقال .كام كان ميكن تسكني املوضوع يف إطار آخر
يتعلق بنظريات حل الرصاع ،وهو األمر الذي أشار إليه الكاتب
نفسه يف املقدمة عندما أوضح أن جان ًبا أساس ًيا يف هذا البحث
هو "التحدي الذي يفرضه عىل نظريات حل النزاعات املوجودة
وكيفية تكوينها" (ص  .)xiiومع ذلك مل يتطرق الكتاب فيام
بعد إىل الكيفية التي تساهم بها النتائج التي توصل إليها يف
تطوير ،أو تكوين ،نظريات حل النزاعات .وأرى أن غياب اإلطار
النظري كان هو السبب يف ارتباك بعض األجزاء أو تكرار بعض
املعلومات يف مواضع مختلفة.

•الرابعة :تناول الكتاب كث ًريا من التحديات واملعوقات األساسية
أمام املصالحة يف الدول الثالث ،وهذا بالطبع أمر مهم ومطلوب
وخطوة أساسية لطرح الحلول .ولكنه مل يُلقِ الضوء عىل املناخ
الذي تصاغ فيه آليات املصالحة ،أي الرشوط والسياق الالزم
توافرهام لنجاح عملية املصلحة :متى تبدأ بالفعل عملية
املصالحة؟ وما الرشوط التي تساعد عىل التغلب عىل التحديات
التي تواجهها؟ عىل نحو يبتعد بنا عن صيغة ما يجب أن يكون،
ويكون أقرب إىل الرؤية الواقعية العملية ملا ميكن تحقيقه يف
إطار السياق السائد .ففي حالة جنوب أفريقيا عىل سبيل املثال،
حدثت اتفاقات  CODESAعىل أرضية اعرتاف كل طرف بأنه
ليس من املمكن عىل املدى القصري إنهاء الرصاع .وكان هذا
يعني من وجهة نظر القيادة السياسية – بالنسبة إىل الجانبني
 أن خيارها املفضل غري ممكن التحقق :الحل العسكري لدىاألقلية البيضاء ،والثورة من وجهة نظر األغلبية السوداء .ومن
ثم كان أفضل ثاين الخيارات هو التفاوض حول إنهاء الرصاع.
يف الحالة العربية ،نجد ،بخالف تونس ،أن هناك شكوكًا حول ما إذا
كانت الدول األخرى مهيأة لعملية املصالحة .وكام أوضح الكتاب،
أصبحت املباراة ،يف غالبية الحاالت ،مبارا ًة صفرية بني األطراف
السياسية املختلفة .وهكذا ،تصبح القضية األساسية هي كيف ميكن
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تحويل املباراة الصفرية إىل أخرى غري صفرية؟ كيف ميكن العمل
عىل إعادة الثقة بني األطراف املختلفة بحيث يصبح التعاون ممك ًنا،
مع االبتعاد عن الخيانة؟ وذلك خاص ًة يف ظل نظرة األطراف ،يف كل
الحاالت التي متّت دراستها ،إىل مناخ ما بعد الثورة عىل أنه الفرصة
الوحيدة  -ورمبا األخرية  -املتاحة لها لتحقيق أي مكسب سيايس.
•الخامسة :مل يح َظ السياق االجتامعي االقتصادي لعملية
مثل،
املصالحة باالهتامم الكايف يف الكتاب .وقد انعكس ذلكً ،
عىل مفهوم العدالة االنتقالية عند الكاتب الذي ركز باألساس
عىل العدالة الجنائية املتعلقة بالتعامل مع عنارص النظام
السابق؛ من خالل املحاسبة ،والتطهري ،ولجان كشف الحقائق.
ويف املقابل ،أغفل  -إىل حد بعيد  -عدالة إعــادة التوزيع،
وغريها من اآلليات التي تهدف إىل معالجة القضايا االقتصادية
االجتامعية .ومرة أخرى ،وبالعودة إىل تجربة جنوب أفريقيا،
نجد أن أحد املآخذ األساسية عىل لجان املصالحة والحقيقة أنها
مل تتعامل مع العنف الهيكيل القائم ،األمر الذي أدى إىل تغري
طبيعة العنف من عنف سيايس إىل عنف الجرمية.
•السادسة :تتعلق مبا أشار إليه جون بول لدرتش John Paul
 ،Lederachأستاذ بناء السلم الدويل يف جامعة نوتردام بالواليات
املتحدة ،وأحد أشهر املتخصصني يف مجال حل النزاعات؛ ففي
نظره ،تنطوي املصالحة عىل متركز ومتوضعLocus and focus
 .ويقصد بالتمركز ،أن تصبح إعــادة صياغة العالقات بني
األطراف املختلفة هي بؤرة االهتامم .أما التموضع ،فهو أن
متثل املصالحة املجال أو املكان أو امللتقى ألطراف الرصاع .وهنا
نتحدث عن مستويات للمصالحة يناسب كل منها اقرتابًا أو آلية
مختلفة ،وتؤثر فيها مجموعات فاعلني محددة .بنا ًء عىل ذلك،
هناك املستوى األعىل للمصالحة ،وهذا املستوى ينخرط فيه
السياسيون والقادة والزعامء ،ويرتبط باألساس باألبعاد القانونية
والدستورية ،وهناك املستوى الثاين ،وهو املستوى الوسيط الذي
يرتبط بدور اإلعالم والتعليم ولجان كشف الحقائق ،وهناك
املستوى األخري ،وهو مستوى القاعدة الذي يرتبط بالعالقات
مثل قد
البينية يف إطار املجموعات املختلفة يف املجتمع ،وهنا ً
يأيت دور القبيلة أو املجتمعات املحلية األخرى .ويعني هذا
أن التخطيط للمصالحة ال ينبغي أن يكون عملية عشوائية بل
تتكامل فيها املستويات الثالثة .وعىل سبيل املثال ،ميكن أن
يؤدي الترسع يف املصالحة الوطنية ،من دون التأهيل الكايف
لألفراد ،إىل الشعور باالغرتاب عن املجتمع خاصة؛ األمر الذي
قد ينعكس عىل املصالحة الفردية وكذلك عىل املصالحة بني
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الجامعات ،وهي النقطة التي مل يسلط الكتاب الضوء عليها ومل
يناقش كيفية تحقيق التكامل بني مستويات املصالحة هذه.

•السابعة :تتعلق مبعنى املصالحة يف املجتمع مقارن ًة مبعناها
النظري الذي تم تقدميه يف الكتاب .فالكاتب مل يُرش إىل رؤية
الفاعلني السياسيني للمصالحة ،وتصورهم لرشوط إمتامها ،وال
إىل نظرة املجتمع يف الدول الثالث لعملية املصالحة ،وما إذا
كان هناك تقبّل لها أم أن هناك حاجة إىل العمل عىل تصحيح
مفهومها؟ فعند بعض املجتمعات ،تكون املصالحة "حجة" لتنايس
املايض ،ومن ثم تظهر الحاجة إىل تهيئة الرأي العام للمصالحة
من خالل طرح املفهوم ومضامينه للنقاش العام (هنا يأيت دور
السلطة ،واملدارس ،واإلعالم واملجتمع املدين) .ويرتبط بهذه
النقطة أيضً ا ما ميكن تسميته بــ "واقعية املصالحة" ،ومبا يتوقع
املجتمع واألفراد من هذه العملية ،يف مقابل ما ميكن تحقيقه
بالفعل .فاملصالحة يف األساس هي إيجاد طريقة للتعايش بني
األعداء السابقني؛ إذ إنها ال تنقل املجتمع برسعة أو بسهولة
إىل وضع مثايل ،وهي نقطة يجب أن تكون واضحة ومعروفة
لدى الرأي العام ألنها ستساعد يف تقليل سقف التوقعات لدى
الضحايا وعائالتهم.
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•الثامنة :هناك بعض املعلومات يف حاجة إىل التصحيح ،وإن
كانت ال تؤثر يف جوهر األطروحة التي يعرضها الكتاب .فقد
أورد الكاتب أن الجرنال عبد الفتاح السييس قاد جبهة اإلنقاذ
(ص  ،)5وهي معلومة غري صحيحة؛ حيث إن هذه الجبهة
تشكلت بقيادة محمد الربادعي ،وحمدين صباحي ،وعمرو
موىس ،والسيد البدوي .ويف دراسة حالة اليمن ،هناك خطأ
يف التاريخ؛ حيث يتحدث الكاتب عن تصاعد الحرب األهلية
بني الرئيس السابق عيل عبد الله صالح والحوثيني يف عام
( 2015ص  ،)42والواقع أن صالح والحوثيني كانوا حلفاء يف
هذا الوقت.
يف النهاية ،ال تتوقف قيمة أي عمل عىل األسئلة التي يجيب عنها
فحسب ،ولكن عىل كم األسئلة واإلشكاليات التي يطرحها ويثريها
أيضً ا ،وهو ما حققه هذا الكتاب بالفعل .فمن خالل تعرضه إلشكالية
معقدة  -وهي املصالحة  -وتقدميه ترشي ًحا دقيقًا لها ،ورؤية للتغلب
عليها ،بأسلوب سهل وواضح ميكن للقارئ متابعته بكل سالسة،
يساهم الكتاب يف إعادة العالقة بني علم السياسة واملجتمع ،وهو
األمر الذي نحن يف أشد الحاجة إليه يف ظل األزمة التي باتت واضحة
للحقل األكادميي واقرتاباته السائدة.

