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 .2021 للنشر، الفاصلة والصفح، والذاكرة العنف العارف، مصطفى

 

  العارف مصطفى للدكتور  ا�حجم متوسط  قيم كتاب للنشر، الفاصلة دار عن  صدر

 املعاصرة،   الفلسفة  مباحث  ضمن   الكتاب  و�ندرج  والصفح«،  والذاكرة  العنف»  عنوانا  املؤلف  لھ  اختار  1وقد  

 ال�ي   املعاصرة  الفلسفية  املباحث  من  وغ��ها   التار�خ،  فلسفة  القانون،  فلسفة  السياسية،  الفلسفة:  وتحديدا

 املن�جية   مقار�تھ  جدة  هو  غ��ه،  عن  الكتاب  يم��   ما  أن  بيد.  ا�حداثة  سرديات  وتفكيك  ونقد  تقو�م  إ��   سعت

  إ��  وصوال  بالتأو�ليات،  بدءا  املعاصرة؛  الفلسفية   املنا�ج  مع  ومران  تجر�ة  جماع  بحق  �عد  فهو  واملوضوعاتية؛

 .املعاصر العر�ي الفكر ��  ومألوفة مطروقة غ�� ت�ون  ت�اد موضوعات ��  و�عمالها  التفكيكيات،

 املصا�حة   سياسات  الذاكرة،  ا�جذري،  الشر  أو  العنف:  اآل�ي  النحو  ع��   مرتبة  جاءت  أقسام،  ثالثة  الكتاب  و�ضم

 .فصول  ثالثة ع��  األقسام  هذه من   قسم �ل ويشتمل والصفح؛

  

  الثالثة؛   املفاهيم  هذه  ب�ن  القائمة  التعالقات  ��  بالنظر  اختص  أنھ  وفصولھ،  بأقسامھ  الكتاب  عنوان  من  و��ن

  هو  الكتاب  هذا  موضوع: »قائال  الكتاب  مقدمة  ��   املؤلف  يقرره  ما  وهو   والصفح،   والذاكرة  العنف  مفهوم  نقصد

 ابتداء  يقت��ي  التعالقات  بيان  أن  بيد      2.« العمل  هذا  مضمون   تؤثث  مفاهيم  ثالثة  إ��ا  والصفح،  والذاكرة  العنف

  .ا�خالصات �ستنبط الثالث، ا�خطوات هذه  أساس وع��  السياقات، و�ظهار الفرضيات، ووضع اإلش�االت، �سط

 أصولھ  ��  ما  ا�جذري؟  العنف  ما:  اآل�ي  النحو  ع��   �سطها  فيمكننا  ال�اتب،  نظر  وجهت  ال�ي  األساس  اإلش�االت  أما

 وثقافة   الديمقراطية  انتشار  من   الرغم  عل  العالم  ��   والدي�ي  السيا��ي  العنف  لتنامي  الدا��   ما  النظر�ة؟  ومنابتھ

علة  �ان  أنھ   أم  عرضية  سقطة  ا�جذري   العنف  هذا  �ان  هل  اال�سان؟  حقوق 
َ
  لهذا   التأر�خ  يمكننا  كيف   قصدية؟  ف

  ب�ن  العالقة  ما   التار�خ؟  محل  تحل  أن  للذاكرة  يمكن   هل  التار�خية؟  والثوابت  الوثائق  غياب  ظل  ��  ا�جذري   العنف

 مصا�ح   �خدمة  إديولوجيا  الذاكرة  وظفت  كيف  ذاتية؟  سرديات  بوصفها  والذاكرة  موضوعيا  علم  بوصفھ  التار�خ

  ت�ون   مع�ى  يبأ  التار�خ؟  غياب   ظل  ��   للذاكرة  عدالة  إقامة  يمكن   هل  أخرى؟  فئة  ذاكرة  وطمس  معينة  فئة

 أن   السياسية  للمصا�حة  يمكن   هل  املستقبلية؟  وآفاقها  حدودها  ��  وما  ممكنة؟  الذاكرة  مع  السياسية  املصا�حة

 ابتداء؟ ا�جذري  العنف عن   الصفح يمكن  وهل الصفح؟ محل تحل

لنفس اختار  قد  املؤلف  أن  هذا واملالحظ   �� املتبع  املن�ج  يقرره  ما  وأول  اإلش�االت؛  ملقار�ة هذه  خاصة  من�جية  ھ 

ملن�ج الوصفي؛ الكتاب هو بيان قصور املنا�ج السابقة �� تحديد هذه املفاهيم؛ و�قصد تحديدا املن�ج املعياري، وا

 
أستاذ الفلسفة المعاصرة، وعضو مختبر الفلسـفة والقـانون والمجتمـع بجامعـة سـیدي محمـد بـن عبـد هللا. مـن  ى، العارف،مصطف  1

 مؤلفاتھ:
 .2017، الھیرمینوطیقا الفلسفیة وھرمینوطیقا النص الدیني عند بول ریكور -    
 .2017، (ترجمة باشتراك) الصفح، ما ال یقبل الصفح وما ال یتقادمجاك دریدا،  -    
 .2021، (ترجمة) جاك دریدا، قوة التشریع، األساس الكنین للسلطة -    

 .9 ص ،2021 األولى، الطبعة المغرب، للنشر، الفاصلة والصفح، والذاكرة العنف العارف، مصطفى، -    2
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يم والعالقة بي��ا؛ أما سبب  املتعلق بمسألة الشرعية، أما الثا�ي فهو الذي ينظر �� خصائص املفاه   أما األول فهو

املن�ج  إ�� �و��ما ظال حبسفمرد  �ن قصور هذين   املؤلف  ميتافز�قية   اه حسب  ثنائيات  قائمة ع��  تجز�ئية  نظرة 

(مشروع ،غ�� مشروع، خ��، شر،  حسن، قبيح، عادي، مر��ي). و�عد بيانھ لقصور هذه املنا�ج املتبعة �� النظر 

سي�ون قولنا �� العنف �غاية تفكيكھ ]  ...[  ووفاء للمن�ج املتبع هنا  «جھ قائال:  �� هذه املفاهيم، �سط املؤلف من�

التفكيك ا�حقيق، وتأو�لھ التأو�ل السديد ، ليس من باب ثنائيات ميتافز�قية أو الهوتية أو سياسية ح�ى، بل من  

املن�ج املتبع قائما ع�� فعل ع�� هذا ي�ون    3  »ھ.مدخل الوقوف عند املفهوم، و�عر�ة أصولھ، والكشف عن منا�ع

 التفكيك وفعل التأو�ل؛ أي تفكيك املفاهيم و�يان أصولها النظر�ة، ثم تأو�ل من��يا��ا العملية. 

وفصوال؛   أقساما  الكتاب  مضام�ن  تخللت  فرضية  ال�اتب  وضع  املتبع،  للمن�ج  و�سطھ  لإلش�ال  وضعھ  إن  و�عد 

  لعشر�ن إنما �عود أصولھ ومنابتھ إ�� ا�حداثة الغر�ية؛خلفيات وعوامل العنف ا�جذري الذي شهده القرن ا

ا�حداثة بقدر ما حملت مشروعا تنو�ر�ا وعقالنيا، بقدر ما تم استغاللها لتنفيذ خطط واس��اتيجيات   «  إن  :بمع�ى

العنف  خدمة   �� صبت  �لها  واملنفعة  واملردودية  والدقة  والواجب  وال��شيد  العقلنة  فمفاهيم  ا�جذري،  العنف 

موضع   4»ا�جذري.  ��  �� و�قول  الدعوى:  ،  ع�ن  مؤكدا  هذا    «آخر  مسا��  ��  �ل  سوداء  نقطة  إيجاد   �� الكتاب 

مع تصوره، وأقامت ى  محيط ا�حداثة، و�قعة ظالم �� نورها، فالعنف ا�جذري وجد �� ا�حداثة وتفاصيلها ما يتم��

متقدمة   جد  تصورات  السياسية  بأطروحة  اتجاه  األنظمة  االقتناع  تمام  مقتنعة  األنظمة  هذه  أن  و�دا  شعو��ا، 

     5 ».و عنف مطلق وجذري ا�خالص ع�� أساس حداثة تن�ع نح

عن رد فعل    «والظاهر أن نظر املؤلف �� العنف، لم يكن متعلقا بالعنف العادي،  وال بالسلوك العدوا�ي الناتج  

إ�  ]ال�اتب إل تطو�ر مقار�تھ  � الذي س�   [وغر�زة ا�حفاظ ع�� ا�حياة، بل إن العنف � �� هذا املقام يصل بمداه 

تقبلھ، وال ع�� فهمھ  ، وسقف  ا�جذري مستوى   الذات اإل�سانية ع��  تقدر  الذي ال  ا�جذري  العنف  إنھ   املطلق؛ 

تحديدا ذلك العنف املتمثل �� القتل ا�جما�� والتطه�� العر�� واإلبادة؛ أي العنف   املؤلف، و�قصد   6».وتحليلھ

 ا�جذري الذي شهده القرن العشر�ن. 

يمكننا ذكر ما يجمعها    ھيضيق املقال بذكرها �لية، بيد أن  العنف ا�جذري � نماذج من هذا  وقد استند املؤلف ع�

العثمانية  الدولة  بإبادة  مرورا  والثانية،  األو��  العاملت�ن  با�حر��ن  بداء  حدو��ا؛  ومواضع  سياقا��ا  اختالف  ع�� 

والتقتيل   السوفيا�ي،  النظام  وجرائم  األخرى،  ولألعراق  لل��ود  الناز�ة  إبادة  ثم  البوسنة لألرمن،   �� ا�جما�� 

جنوب    �� العر��  التمي��  ومظاهر  ضد أفر�قياوالهرسك،  وشتيال  ص��ا  ومجزرة  ونا�ازا�ي،  ه��وشيما  وقنبلة   ،

 الالجئ�ن الفلسطيني�ن، وصوال إ�� سنوات الرصاص �� املغرب. 
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العنف هذا  صفات  تحديد  و�مكننا  ا�جذري؛  العنف  هو  اختالفها،  ع��  النماذج  هذه  يجمع  ما  ��   ولعل  ا�جذري 

 ثالث صفات: 

لم  أوالها إنھ  جزئيايكن  :  عرضيا  �ان    ،عنفا  ماهو�ابل  الشمولية   إرهابا  األنظمة  سلطة  طبيعة  �عكس  شموليا 

ال هو بالسلوك االعتيادي إال إذا و ليس العنف هنا مجرد سلوك عادي،    «وضعفها، يقول املؤلف �� ع�ن السياق  

� هذه الشا�لة لن ي�ون سوى را، ولعل العنف الذي يمكن  ع�في�ون بذلك م��َّ �ان يحمل �� طياتھ خاتم السلطة،  

ارس بطر�قة تنم عن قوة القانون، �� ح�ن أنھ يتس�� إنھ يَم ]  ...[  عنف الدولة بما هو مؤطر بقوة القانون والتشريع

  7»�� طيات قانون القوة.

لم  ثان��ا إنھ   يكن  : 
َ
ف أو  نفسية،  فعل  ردة  اتخذ    ،عشوائيةعلة  مجرد  من    «بل  والتنسيقأش�اال  ال    التنظيم  ال�ي 

ى هذا العنف تخطط لھ التخطيط السديد، يمكن أن تخطر عل بال، بحيث �انت األنظمة أو ا�جماعات ال�ي تتب�

  8»نظرا العتقادها بأحقيتھ أو ضرورتھ الواقعية للدفاع عن النفس أو محار�ة األعداء أو الدفاع عن األرض.

هو  ثال��ا بل  التار�خية،  أصولھ  عن  ومفصوال  السياسية،  سياقاتھ  عن  معزوال  تار�خيا  حدثا  يكن  لم  إنھ   عنف : 

ليس العنف مجرد حادث عارض داخل الثقافة الغر�ية ا�حديثة، بل إنھ    «، يقول املؤلف:  محايث للثقافة الغر�ية 

طبيعتھ   ىإحد �سبب  العنف  نبذت  ا�حضارة  أن  �حيحا  فليس  لذا��ا،  وتمجيدها  املستميت  دفاعها  وسائل 

الوحشية، بل إن العنف الذي طورنا صوره �� هذا البحث، هو نتاج ثقافة الغرب وتطور صناعتھ، ف�لما تطورت  

ية األداتية ا�خاصة، �لما تطورت أش�ال القتل والدمار، و�دا معها أن العنف من صميم العقالنية األداتية العقالن

  9»والتحديث املفرط، والتصنيع املبالغ فيھ، وأك�� من ذلك تحو�ل اإل�سان إ�� مجرد موضوع خالص.

وملا �انت أحداث العنف ا�جذري قد حدثت �� القرن العشر�ن، وملا �ان البحث التار��� لم يوف��ا حقها �� البحث 

نحو  الباحثون  توجھ  فقد  الدقيقة،  العلمية  املعطيات  لغياب  وأيضا  املنصرم،  القرن  إ��  ترجع  ل�و��ا  والتأر�خ 

االست  «الذاكرة،   ��دف  لهم  حدث  ما  سرد  لل�حايا  يمكن  �� حيث  األمور  وتطورت  املستقبل،   �� ذلك  من  فادة 

، ع�� أساس هذه ا�خلفية، أوجبت الذاكرة نفسها ع��   10»تجارب املصا�حة وا�حقيقة إ�� مستو�ات جد متقدمة.

 الباحث�ن واملؤرخ�ن والسياسي�ن ح�ى �ادت تحوز م�انة " مقدسة ". 

من الكتاب ع��  الثا�ي    بالعنف ا�جدري، عمل املؤلف �� القسمو�عالقها الوطيد    ونظرا ألهمية موضوعة الذاكرة،  

فإذا �انت الذاكرة حاضرة �� التار�خ،   ؛عالت العنف ا�جذري تأر�خا لَف   بوصفها  الذاكرةاستش�ال وتفكيك موضوع  

ة، هنا  فالعلة �� هذا ا�حضور راجعة إ�� �ون املرحلة التار�خية ال�ي يود املؤرخ دراس��ا لم تن�ج �عد لت�ون علمي

بسة ب�ن التار�خ والذاكرة، و�م�ان  تثم ينتقل املؤلف إ�� بيان العالقة املل  .تلعب الذاكرة حسب املؤلف الدور البارز 

يذهب املؤلف �عد هذا إ�� تحليل العالقة ب�ن الشاهد واملؤرخ   .لة قضائية ع�� أساس ذاكرة الشاهد تأسيس عدا
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مح  «    قائال: تزايد  جرائم  اكمأمام  واإلنصاف ات  ا�حقيقة  سياسات  أحداث  مسرح  وقبالة  واإلبادة،  ا�حرب 

إن العالقة ب�ن املؤرخ والشاهد ال ت�ون متوترة إال ل�ي تص��    «  :و�ضيف  ،»واملصا�حة، برز الشاهد كنجم لألحداث

اث، و�ذا حميمية، فإذا �ان املؤرخ يقيم مسافة بينھ و��ن الشاهد فألن هذا األخ�� �ان منغمسا �� مجر�ات األحد

الشاهد،   شهادة  �عديل  أو  نفي  أو  إثبات  بإم�انھ  الذي  هو  األخ��  هذا  فألن  للمؤرخ  أهمية  يو��  ال  الشاهد  �ان 

ال�ي  11  ».و�التا�� ال ي�ون الشاهد متوجسا من املؤرخ إال ب�ونھ متخصصا التحليلية  ، و�ان هدف هذه املقدمات 

 . عالقة التنازعية ب�ن الشاهد واملؤرخوضعها املؤلف، هو البحث عن حل ممكن يرفع هذه ال

نقده لدعوى   الذاكرة "و�عد  " و"تفرد  الذاكرة  تأسيس تصور إ��  املؤلف  و�يان حدودها، عمد    " تقد�س   إعادة 

مقار�تھ  مل تضمنت  وقد  املتعمد؛  واإلتالف  الطمس  جهة  من  بل  والتأر�خ،  ا�حفظ  جهة  من  ال  الذاكرة،  وضوع  

الذاكرة   ثالثملسألة  ملوضوع    ةوالنسيان  أفرده  فقد  األول  املدخل  أما  الذاكرة مداخل؛  األنظمة    طمس  قبل  من 

املؤلف   وفق  �انت  أل��ا  والب��وقراطية،  الذاكرة   «الشمولية  موضوع  يكن  لم  لذلك  الذاكرة،  بخطر  تام  و��  ع�� 

جد صورا  ومحوها  عل��ا  السيطرة  أش�ال  اتخذت  بل  سياس��ا،   �� ��     12»نية.عقال و   دقيقة  مهمال  استند  وقد 

 االستدالل ع�� دعواه ع�� نماذج تار�خية ليس هذا موضعها. 

ملوضوع   خصھ  فقد  الثا�ي  املدخل  الذاكرةأما  القضائي    ؛واجب  اإلطار  داخل  للذاكرة  عدالة  إقامة  وجوب  أي 

بل للذاكرة،  قانونية  إقامة عدالة  إ��  الذاكرة ال �س�� فقط  أن واجب  نفسية   ا�خالص، كما  إقامة عدالة  أيضا 

لنتذكر الصرخة املدو�ة لزوجة شرطي قتل تحت طائلة التعذيب ��    «  ع�� ذلك بقولھ:  و�ورد املؤلف مثاال  .لل�حايا

: ال يمكن ل�جنة أو ح�ومة أن تصفح، أنا وحدي عند االقتضاء أستطيع ذلك، أفر�قياالشرطة �� جنوب    مخافر

 املا��ي؟  فواجعي�ون النسيان تر�اقا ضد لكن أال  13»وأنا لست مستعدة للصفح.

املدخل  فإن  الذاكرة،  بواجب  مختصا  الثا�ي  املدخل  �ان  فإذا  ثالثا؛  مدخال  املؤلف  جعلھ  الذي  هو  السؤال  هذا 

لذاكرة أو إتالفها أو إفراغها،  اوليس القصد با�حق �� �سيان محو    ؛ أي ا�حق �� النسيان،بحق الذاكرةالثالث ع�ي  

هو   املقصود  للذاك   تحّدٍ   «بل  السيئة  االستعماالت  �ل  املا��ي.ضد  آالم  ضد  عالجا  باعتباره  ثم  و�ضيف    14»رة، 

قيمة   «متسائال:   وما  ا�جالدين؟  أشباح  و�ستحضر  �اهلهم  تثقل  األليمة  األحداث  تظل  أفراد  �حياة  مع�ى  فأي 

 . 15 »التذكر والتخليد والتمجيد واالس��الك اإلعالمي للذاكرة �� �ل مرة؟

عنونھ   فقد  الثا�ي،  القسم  من  الثالث  الفصل  والعدالة أما  مسألة  بالذاكرة   �� املؤلف  بحث  الفصل  هذا  و��   ،

العدالة وعالق��ا بجرائم اإلبادة وا�جازر والتطه�� العر��. و�عد بيانھ للتعالق الوطيد ب�ن العدالة والذاكرة، فصل 

قائال:   الفصل  هذا   �� املعتمدة  مقار�تھ   �� أو  ل  «القول  القضائي  ا�جانب   �� منحصرة  للعدالة  مقار�تنا  ت�ون  ن 

التشري��، بل ستطال جوانب إش�الية عديدة من بي��ا مسألة القوان�ن التشريعية، ثم إش�الية محاكمة مسؤول�ن 
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نتج  �� ظل قانون التقادم، وأيضا مسألة العالقة ب�ن دور املؤرخ ودور القا��ي مع ما يجمع بي��ما وما يفرقهما، وما ي

تباين ب�ن العدالة القضائية والعدالة التار�خية. كما ست�ون إش�الية العدالة االنتقالية حاضرة ��   عن ذلك من 

 . 16»والسيا��ي. ي هذا الفصل سواء بتحليلها وتفكيكها أو بنقدها وتبيان ��اف��ا الفكر 

ثالث  ع��  هذه  مقار�تھ   �� املؤلف  اعتمد  األول    ةوقد  املدخل  �علق  أساسية؛  العدالة بتحديد  مداخل  عالقة 

 ا؛ فإذا �ان الرأي السائد �� هذا ا�جال هو �ون العدالة مخصوصة با�حاكم والقضاء، فإن للمؤلف تصور بالتار�خ

، تمام بالتار�خ، فإن أول مفهوم يبطل هذا التصور ؛ ذلك أنھ إذا �انت العدالة تنحصر �� القضاء دونما اهامختلف

التقادم يقبل  ال  "ما  مفهوم  العدالة هو  ب�ن  الت�املية  العالقة  بيان  إال  املؤلف  �عمد  املفهوم  هذا  أساس  وع��   ،"

 والتار�خ.  

ب�ن   تمي��  إقامة  إ��  الثا�ي  املدخل   �� ذلك،  �عد  والعدالة  لينتقل  القضائية  عمل   التار�خية العدالة  ضوء  ع�� 

واملآالت؛   والغايات  املهمات  أساس   ع��  بي��ما  التمي��  إ��  املؤلف  عمد  ذلك،  ولتبيان  املؤرخ،  وعمل  فإذا القا��ي 

إ�� تحقيق أك�� قدر من املوضوعية ع�� كتاباتھ،   «مهمة املؤرخ    ت�ان ال تبدأ إال �عد أن تخمد األحداث، و��دف 

صيغة ا�حقيقة   �  دد من املتدخل�ن �� األحداث، وهو ال يقيم اعتبارا ملآل كتابتھ وال إ� كما أنھ يحاول إشراك أك�� ع 

خلف  الواقفون  أولئك  أيضا؛  الهامش  يطال  بل  ا�حدث  مركز  ع��   فقط  ينصب  ال  فعملھ  �شيدها،  ير�د  ال�ي 

و الرأي العام أو عادة ما تجرى تحت ضغط الزمن أ  «فإن مهمة القا��ي وعملھ   17.»األحداث، والشهود الصامتون 

ا�حقيقة،   إ��  التوصل  �غية  إال اضطرارا  الدائرة  لتوسيع  القا��ي ضيقا، وال مجال  ا�جديدة؛ يظل عمل  السلطة 

، واختالف املهمات يف��ي  18.»بحيث �ستند ع�� مبدأ الذنب الفردي وال يمكن لعملھ أن يطال مذنو�ية ا�جماعة 

، فإن  19  »�شييد السلم االجتما�� من خالل اإلقرار بالعدالة   «�  إ�� اختالف الغايات؛ فإذا �انت غاية القا��ي �

، و�عد تحديده للمهمات والغايات، انتقل املؤلف »20تؤول نحو كتابة ذاكرة جماعية ال تقبل الزوال  «غاية املؤرخ  

 إ�� �سط مآالت العدالة. 

أفرده   قد  الثالث  املدخل  فإن   ، التار�خية  والعدالة  القضائية  العدالة  بمسألة  مخصوصا  الثا�ي  املدخل  �ان  ل�ن 

ملسألة   االنتقالية املؤلف  باملفاهيم  العدالة  وعالق��ا  ظهورها،  سياق  و�يان  مفهومها،  تحديد  خالل  من  وذلك   ،

 القر�بة م��ا �العدالة ا�جنائية والعدالة االجتماعية.

فصول؛   ة"، وقد قسمھ إ�� ثالث سياسات املصا�حة والصفحمن الكتاب، فقد جاء تحت عنوان "  القسم األخ��  أما

تجارب  عُ   �� بالنظر  األول  الفصل   �� السياسية �ي  دول    املصا�حة  �عض  شهد��ا  وأمر��ا  ال�ي  وأورو�ا  أفر�قيا 
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ونظرا الالتينية،   واآلفاق.  ا�حدود  إظهار  إ��  �س��  تفكيكية  نقدية  �انت  بل  تقر�ر�ة،  وصفية  قراءتھ  تكن  ولم 

 . ملفهوم الصفحللتعالق املت�ن ب�ن مفهوم املصا�حة السياسية ومفهوم الصفح، فقد أفرد الفصل�ن األخ��ين 

مستو�ات أساسية:   ة تبعا لثالث  «  ، و�عد تحديده ملفهوم املصا�حة �سياسات املصا�حة أما الفصل األول املتعلق  

واالعتذار. املصا�حة  ثم  االجتماعية،  والثقة  واملصا�حة  �عا�شا،  بوصفها  لقصور  21»املصا�حة  بيانھ  و�عد   ،

أي ا�جانب املتعلق بمسؤولية   ؛22  »صغفلت ا�جانب اإلتيقي ا�خال  «املقار�ات السياسية والدينية واألخالقية ال�ي  

ال�ي شهد التجارب  تقييم ونقد �عض  ا�جالد وال�حية، عمل ع��  و ��ل من  أورو�ا  وأمر�كيا   أفر�قيا �ا �عض دول 

، واعتمد املؤلف �� هذا املدخل ع�� التجر�ة  املصا�حة القسر�ة الالتينية ع�� مدخل�ن؛ انصب املدخل األول ع��  

� الروسية  والتجر�ة  الثا�ي  األملانية  املدخل  �علق  بينما  برل�ن.  جدار  ا��يار  واملصا�حة عد  ا�حقيقة  ��    ��يئات 

 . �ن و�عض دول أفر�قيا م��ا املغرباألرجنت

أشا  ال�ي  والدقيقة  اللطيفة  املالحظات  ب�ن  الكتاب،  ومن  حاشية   �� املؤلف  لها  تجر�ة    �ون ر  نقائص  أهم  إحدى 

عدم    �� املغرب،   �� واملصا�حة  ا�حقيقة�سمي  «اإلنصاف  مفهوم  التوافقات   «و�ضيف    ،»��ا  أن  نجزم  ن�اد 

السياسية ب�ن املعارضة واملؤسسة امللكية أجمعت عل استبعاد مفهوم ا�حقيقية من �سمية ال�جنة، ألن من شأن 

بالفعل   ي��ر  ما  وهذا  �املة،  ا�حقيقة  عن  الكشف  إم�انية  أمام  كب��  حرج   �� والدولة  ال�جنة  يجعل  أن  ذلك 

، و�تم�� هذا الفصل كبا�� �ل الفصول األخرى بمالحظات 23  ».كشف حقيقة �عض امللفات العالقة  ن إحجامها ع 

 بذكرها �لها إن لم نقل البعض م��ا.  تضيق هذه املراجعةدقيقة وتقييمات قو�مة  وانتقادات وج��ة، 

صعو�ة  ، وذلك ع�� أر�عة مداخل؛ �علق املدخل األول بإظهار  مفهوم الصفحذهب املؤلف �� الفصل الثا�ي ملقار�ة  

ر��ور  الصفح بول  �سميھ  بما  متعلق  أول  مستوى  مستو��ن؛   �� املؤلف  حسب  الصعو�ة  هذه  وتتحدد  عدم   «، 

بمع�ى   والصفح،  الذنب  قط�ي  ب�ن  الصفح آالتناسب  ثم  الذنب،  يحدثھ  الذي  الواسع  والشرخ  الكب��  العمق  خر 

ذلك أن القانون ا�جنائي يتيح للمذنب�ن إم�انية   «، ومستوى ثان متعلق بقانون التقادم،  24  »خالقيا.باعتباره كرما أ

بني��ا  حيث  من  سواء  الزمن،  مرور  بفعل  ذا��ا  تلقاء  من  الغية  القضائية  املتا�عة  تصبح  بحيث  جرائمهم  تقادم 

 .25 »وأهدافها، وظهر مفهوم ماال يقبل التقادم.

   �� تأو�لية متمثلة  تفكيكيات دير�دا، ومقار�ة   �� �� مقار�تھ هذه ع�� مقار�ة تفكيكية متمثلة  وقد اعتمد املؤلف 

مفهوما   بتفكيك  فتعلق  الثا�ي  املدخل  أما  ر��ور.  والعقابتأو�ليات  أن الصفح  كيف  ب�ن  وقد  بي��ما،  والعالقة   ،

اب ال�ي �ع�� عن انتقام ير�د أن �عيد املا��ي بأحداثھ الصفح ممكن، وأن إم�انيتھ تكمن �� قطعھ مع نزعة العق

، وقد قار��ما ع�� ضوء فلسفة �ل الصفح والوعدواملؤملة.  أما املدخل الثالث  فقد خصھ املؤلف ملسألة    ةاملفجع 
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من جان�ليفتش وحنة أرندت. أما املدخل الرا�ع فقد ع�ي بمسألة الصفح واملسؤولية، وفيھ وضع املؤلف جملة من 

فال ي�ون الصفح ممكنا �� غياب ال�حية، وال مع�ى للصفح �� حضور من   «وط الصفح؛ أولها حضور ال�حية  شر 

ينوب ع��ا، ألن ال أحد �ستطيع ا�حلول م�ا��ا، ذلك أن تجر�ة التعذيب والتنكيل خاصة ��ا وحميمية، وال يمكن  

�خص   أي  ��ا  �شعر  أن  هذه  م��آوا�حالة  قرابتھ  �انت  كيفما  بدلها  املسؤوليات 26  »ا.خر  تحديد  ثان��ا،   .

تحديد   يجب  بمع�ى  مواجهة   «واملسؤول�ن؛   �� ال�حية  تص��  ال  ح�ى  ا�جماعية،  وليس  الفردية  املسؤولية  سلم 

وسلو�ات  أفعال  نحو  وتتجھ  �خصية  إ��ا  منفردة،  ت�ون  ما  دائما  املسؤولية  إن  جماعية.  مسؤولية  مع  هالمية 

يكتفي ذ. مصطفى العارف بتحليل املفاهيم وتفكيكها، بل �عداها إ�� تقييم الشواهد وال   ،27  »وليست مجرد نيات.

 والتجارب. 

بــــ"   "؛ الصفح املستحيل: ما ال يقبل التكف�� وما ال يتقادمأما الفصل الثالث من القسم الثالث فقد جاء معنونا 

بم وعالقتھ  الصفح  إم�ان   �� نظر  قد  الثا�ي  الفصل   �� املؤلف  �ان  والتقادم،  فإذا  والتو�ة،  الغفران،  فاهيم: 

وعالقتھ بمفاهيم:   استحالة الصفحواملصا�حة والتوافق السيا��ي، فإن الفصل الثالث ي�اد ي�ون نظرا �� إم�ان  

ما ال يقبل التكف��، وما ال يقبل التقادم... ؛ وقد قارب املؤلف هذه املسألة من ثالثة مداخل؛ �علق املدخل األول 

مفهوم   املستحيلبتحديد  بالعدة  الصفح  استعان  قد  أنھ  بجالء  يظهر  الكتاب  وحوا��ي  هوامش  خالل  ومن   ،

ليس هناك حد للصفح، وال مجال للقياس، إنھ يظل مفتوحا ومطلقا   «التفكيكية لدر�دا، يقول �� هذا السياق:  

كيف يمكن الصفح واملصا�حة عما اق��ف   «، و�ضيف متسائال:  28  »� إطالقية العنف والشر.بالقياس بالضبط إ�

كذلك هو  بما  اإل�سان  إ�سانية  اس��دفت  متعمدة  سلو�ات  و�ل من  والعقو�ة  العقاب  مفهوم  تجاوز  و�عمدت   ،

ا�جنائي؟ املنطق  ��   »29أش�ال  قولھ  تحر�ر  إ��  الثا�ي  املدخل   �� املؤلف  انتقل  ال��تيب،  هذا  ووفق  يقبل .  ال  ما 

والتكف�� ووا�حالتقادم  الفر���ي   ،  الفيلسوف  تصور  ع��  اساسا  استند  قد  تحليلھ  أن  الكتاب  فقرات  من 

لعالقة   مخصوصا  جعلھ  فقد  الثالث  املدخل  أما  جان�ليفيتش.  التار�خفالديم��  �عامل  أنھ   الصفح  و�الحظ   ،

 تكملة للمدخل الثا�ي واألول، أي مزج ب�ن دير�دا وجان�ليفتش. 
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