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 واالسئلة الغائبة "المصالحة" حديثمصر: 

 خالد فؤاد
 

تلك المنهجية في التعامل مع األزمات من ، على الوقوع فيها ،وعلى مدار سنوات ،التي دأبنا اتاإلشكاليمن بين 

ولكن  ،ال يتوقف األمر فقط عند هذا الحدووليس من منظور التعامل مع جذور األزمات،  ،منظور الحلول السريعة

 ة فقطخرى ال تتمثل الخسارأومرة  ،وتدور ماكينة المزايدات حول جدوى تلك الحلول ،تشتعل المعارك الجدالية

الة استقطاب وتشاحن داخل الصف الثوري ليها حإولكن يضاف  ،جذور االزمات في االبتعاد عن حلول تواجه

الرافض لإلنقالب العسكري ولكنها في واقع االمر تدور في فراغ كامل وال ينتج عنها سوى تبديد للجهود وشحن 

 للنفوس.

بين القوى الثورية الرافضة لإلنقالب العسكري وفي القلب منها جماعة اإلخوان  "المصالحة" يمثل الحديث عن

 وجه تلك االشكالية في تعاملنا مع الحلول السريعة دون اإلنتباهأحد ألنظام الحالي في مصر، المسلمين وبين ا

 جذور األزمة والتعامل الصحيح معها. إلى 

يفرض علينا سؤااًل مفصليًا ستحدد اإلجابة عليه وقبل  "المصالحة" ن السياق الواقعي لنقاش جاد حولأيبدو و

ما هي األهداف التي يمكن ان انية إتمام مصالحة ما في هكذا توقيت، الدخول في حالة من الجدال مدى إمك

  من خالل المصالحة؟ تتحقق

القوى الرافضة لإلنقالب  قد تبدو محل توافقوحتى ال نذهب بعيدأ دعنا نفترض إجابة بسيطة لهذا السؤال 

ف األسر المصرية ومن الآ، خروج المعتقلين من السجون وانهاء معاناة رئيسيان ناهدف في مقدمتها ،العسكري

 وانهاء حالة اإلنشقاق الواقعة داخل المجتمع. خرى تحقيق السلم المجتمعي أناحية 

  خروج المعتقلين:ـ 1

كثر القضايا ذات األولوية لدى القوى الرافضة لإلنقالب والمتمثلة في خروج اآلف المعتقلين أالحديث عن أهم و

من السجون يتطلب دراية دقيقة بالواقع ومعرفة لموازين القوى داخل المشهد المصري المرتبك، حتى يمكننا 

لحالي ومن خالل عملية تحديد مدى إمكانية خروج المعتقلين في ضوء الفرص والتحديات الموجودة في الوقت ا

ن مجرد أخطاء الفادحة تصور و المصالحة، بينما سيكون من األأشكال التسوية أتفاوض تنتهي بشكل من 
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الدخول فيما يسمى عملية مصالحة مع النظام الحالي في هذا التوقيت سيكون حصادها خروج المعتقلين، 

 ير صحيحة. يمكن القول ان مثل هذا التصور ينضوي على عدة افتراضات غ

ن يتخلى النظام الحالي عن اإلمساك بأهم الملفات لديه "ملف المعتقلين" والذي أهو إمكانية  :االفتراض األول

يستطيع من خالله تحقيق استمرارية المساومة واإلبتزاز بأكبر قدر ممكن للقوى الرافضة لإلنقالب، وهي 

جل البقاء على رأس أالممارسات واألساليب من  "حط"أن يتخذ أفرضية مستبعدة في ظل نظام ال يتوانى عن 

ف الآولوياته لرفع المعاناة عن أوال مساحة في حقل  ،الحكم والحفاظ على منظومة المصالح الخاصة به

 سرهم. أالمعتقلين و

ن عملية تفاوض بين القوى الرافضة لإلنقالب العسكري وبين النظام الحالي في هكذا أ :االفتراض الثاني

نه في مثل تلك الظروف واألجواء يبدو من غير أمصالحة حقيقية بين الطرفين، غير إلى  لؤتتوقيت س

و حتى مصطلح تسوية، أو عملية تفاوض بين الطرفين، مصطلح مصالحة أي إجراء أن نطلق على أالمنطقي 

و شروط الواقع هإلى  وربما يكون المصطلح األقرب ،جراءاتإن من مقدمات وان المصطلحابما يقتضيه هذ

واخر التسعينيات، تلك أإستسالم والتي لن تخرج عن إطار إستراتيجية نظام مبارك مع الجماعة اإلسالمية في 

المتمثلة في البدء في مراجعات فكرية بعد فترة من التنكيل والتضييق الشديد على المعتقلين داخل 

مساحة عمل سياسي واإلكتفاء فقط  السجون، يعقب تلك المراجعات دفعات افراج مشروطة باإلبتعاد عن اي

 بالعمل الدعوي.

  ـ السلم المجتمعي:2

لكن هذه  ،عن حتمية تحقيق السلم المجتمعي والعمل على انهاء حالة االنشقاق المجتمعي نال يختلف عاقال

وال تتخذ مجرد شكاًل صوريًا داخل مجتمع  ،العملية لها استحقاقات رئيسية حتى تتم بصورة صحية وسليمة

توفير بيئة مالئمة تستطيع من خاللها تحقيق السلم  وتعد أولى تلك االستحقاقات اثخنته الجراح والخالفات،

المجتمعي المرغوب فيه، ولن يكون من الصعب تحديد مواصفات تلك البيئة والتي لن تبتعد عن توفر قدر 

في المقابل سيكون ضربًا من الخيال الشروع في تحقيق سلم مجتمعي في ظل كبير من قيم العدل والحرية، 

بيئة غارقة في االستبداد والقمع والسيطرة الهائلة على المجتمع، ويمكننا الجزم من خالل التجارب التاريخية 

سلطة رار الوفي ظل استم ،ن الدخول في عملية مصالحة قبل توفير البيئة المالئمةألحاالت اإلستبداد الشديدة 

 المستبدة وبالتبعية استمرار ممارساتها، لن يثمر تطور ايجابي ملموس في اتجاه السلم المجتمعي. 
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ن وجود النظام الحالي وعلى قمة هرمه شخص السيسي أيتضح من خالل الحديث عن الهدفين السابقين و

 الهداف المذكورة.  مصالحة حقيقية ينتج عنها تحقيق ا ةيأسيمثل العائق الرئيس في البدء في 

يسير في اتجاه  ،و بالقبولأن مجرد اطالق مصطلح سواء بالرفض أيعرف جيدا أهل السياسة وهنا نقول: 

بغض النظر عن مضمونه وما يحتويه ربما من تناقضات مع ظاهر  ،تسويق المصطلح والقبول به في النهاية

نواع أنوعًا من يعد يره في ذلك التوقيت وتمر ”المصالحة“ طالق مصطلحإالمصطلح نفسه، لذلك يبدو من 

والتي من خالل الوقت ُتكسب العقل  ،العقل الجمعي لرافضي اإلنقالبإلى  التمارين الذهنية التي ُتستدعى

ن يتم أالتي يمكن  ،و جوهر تلك العمليةألقبول المصطلح بدون الوعي بمضمون  الالزمةالجمعي اللياقة 

وهو االمر الذي  "مصالحة"نها أ، وتسويقها من قبل النظام على "المصالحة"االتفاق عليها تحت غطاء مصطلح 

 يعطي صورة ذهنية لدى الداخل والخارج بمدى تحلي النظام الحالي بالديمقراطية وقيم الحرية حتى مع أشد مخالفيه.

تبدو االشكالية هنا من فرض مصطلح ال يعبر عن الواقع والتعامل من خالله مع األزمة المصرية وفي غياب و

نه يقدم حلول لألزمة ويحقق األهداف، أن نعتقد أن المصطلح يعبر بالفعل عن ما يمكن أمن التحقق من 

مسارات قد صنعها إلى  ين ندرأننزلق دون حتى ال هداف المرجوة ومع الوقت ننحرف تماما عن مسار األ

 .تحقيقهالمصطلح وال تسير بأي شكل في تحقيق ما نرغب في 

 خالصة

تلك الكلمات المباشرة كتبها المستشار  لكن فقط ونحن نتقدم" .. "علينا أن نكون مستعدين للتفاوض دائمًا

وحتى العام  1081م في الفترة من عاالنمساوية  اإلمبراطوريةالنمساوي "كليمنس فون مترنيخ" وزير خارجية 

رغم بساطة الكلمات ولكنها تعبر عن رؤية وهم سياسي اوروبا في القرن التاسع عشر، أوالذي يعد من  1080

 و مصالحات. أي مفاوضات أواقعية تسبق الدخول في 

 من تصارح نفسها ما إذا كانت تتقدأ ،على القوى الرافضة لإلنقالب وفي القلب منها جماعة اإلخوان المسلمين

بعد من أن تذهب إلى أ بل وربماأن تستطيع فرض شروطها، التفاوض إلى  ا تذهبميمكنها وقت بمافعاًل، 

ما إذا كانت ضعيفة وال تستطيع التقدم أال وهي تتقدم، إ، ولكن فقط ال تفعلها "المصالحةحتى لو كانت " ذلك،

تلك أال وهو قوتها، مصادر لك من هم ما تمتأال على القليل بل ربما تخسر إفلن تحصل  ،وذهبت للتفاوض

 .(1) الجماهير التي تحتشد خلفها

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)


