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الف�صل الرابع

اأزمة العدالة االنتقالية فى �سياق »الربيع العربي«..

م�سر منوذجا

زيــاد عبـد الـتـواب*

مدخـــل: 

منذ الإطاحة بالرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك، داأبت منظمات حقوق الإن�سان على املطالبة 

الدولة،  جانب  من  القمعية  املمار�سات  عن  وا�سحا  حتول  ت�سمن  انتقالية،  عدالة  باإيجاد 

واإفالت كبار امل�سئولني من العقاب عن تلك املمار�سات. اإل اأن تلك املطالب قوبلت بتجاهل 

اإمرته،  حتت  عملت  التي  املوؤقتة  واحلكومات  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  املجل�س  جانب  من 

قلياًل،  الوراء  اإىل  لنعد  ولكن  مر�سي.  حممد  الرئي�س  �سكلها  التي  احلالية  احلكومة  وكذلك 

املنظمات  به  نادت  التي  النتقالية  العدالة  مفهوم  يعني  ماذا  بديهيًا،  يبدو  قد  �سوؤاًل  ون�ساأل 

*  نائب مدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
- اأ�سهم يف اإعداد هذا التقرير، فريدة مقار، وجريمي �سميث.
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احلقوقية منذ 12 فرباير عام 2011 1؟

الق�سائية  وغري  الق�سائية  املتنوعة  الآليات  جمموعة  اأنه:  النتقالية  العدالة  مبفهوم  نعني 

وحماكمات الأفراد، والتعوي�سات، وتق�سي احلقائق، والإ�سالح الت�رشيعي والد�ستوري، 

جتاوزاتهم  عن  للك�سف  الأمن؛  واأفراد  العموميني  للموظفني  ال�سخ�سية  ال�سجالت  وفح�س 

من  مرياث  مع  للتعامل  �رشوريا  املجتمع  يرتئيه  ما  كل  حتته  يندرج  كما  فيها.  والف�سل 

�سيئة  والقوانني  اجلنائي  القانون  تغيري  ذلك  تطلب  اإذا  الإن�سان حتي  وانتهاكات حقوق  القمع 

ال�سمعة التي كان يتح�سن بها النظام البائد لتربير اأفعاله الإجرامية، واإ�سالح النظام الأمني 

والق�سائي، بجانب الإ�سالح املوؤ�س�سي حتى ي�سل اإىل تغيري املناهج التعليمية، واإن�ساء ن�سب 

تذكارية ومتاحف وتخ�سي�س يوم وطني للحداد واأ�سياء اأخري كثرية جاءت يف درا�سة �ساملة 

اأعدها القانوين امل�رشي د. �رشيف ب�سيوين، واعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة كمبادئ 

اأ�سا�سية وا�سرت�سادية للدول الأع�ساء بالأمم املتحدة لعتماد منظور قانوين للعدالة النتقالية، 

يركز علي حقوق ال�ضحايا، ويو�ضح نطاق احلق يف االنت�ضاف واخلطوط العري�ضة ملا ميكن 

ال�رشر  تقت�رش من مفهوم جرب  الدرا�سة ل  اأن هذه  الأهم من ذلك،  لتحقيق ذلك.  به  القيام 

علي التعوي�س املايل فقط، ولكن اأي�سًا توفر اأ�سكال اأخري من التعوي�سات، مثل ا�سرتجاع 

الأموال واملنقولت املهربة، واإعادة التاأهيل والرت�سية و�سمانات عدم التكرار2. وت�ستوي هنا 

التعوي�ضات للجرائم الناجتة عن االنتهاكات اخلا�ضة باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واالنتهاكات 

اخلا�ضة باحلقوق االجتماعية واالقت�ضادية3.

غري اأن احلكومات املتعاقبة على احلكم بعد الثورة قد �رشبت بعر�س احلائط جميع املقرتحات 

باإعادة �سياغة خارطة للخروج من ماأزق حتقيق العدالة مب�رش، كما رف�ست احلكومات نف�سها 

امل�رشية  احلكومة  ووا�سلت  الدميقراطي،  التحول  لعملية  وا�سحة  طريق  خارطة  تقدم  اأن 

1- بعد مرور �ساعات قليلة على تنحي الرئي�س مبارك، اأ�سدر ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�رشية م�رشوع 

4- اإن�ساء هيئة  خريطة طريق نحو دولة احلق والقانون. وكان من املطالب االأ�ضا�ضية يف تلك اخلارطة هو: » 

ق�ضائية م�ضتقلة للحقيقة واالإن�ضاف والعدالة االنتقالية، تقوم على التحقيق وتلقي ال�ضكاوى يف جميع جرائم الف�ضاد 

وانتهاكات حقوق الإن�سان، التي ارتكبت قبل وبعد اأحداث 25 يناير. على اأن ت�سمن ال�سلطات ا�ستقاللية وحيادية 

منذ 25  املرتكبة  للتحقيق يف اجلرائم  اأولوية  اإعطاء  ل�سمان عملها، مع  الت�سهيالت  الهيئة، وتوفري جميع  عمل 

الديكتاتور..املطلوب  �سقط  امل�رشية  ال�سعبية  الثورة  »عا�ست  امل�ستقلة،  الإن�سان  حقوق  منظمات  ملتقى  يناير. 

اإ�ضقاط نظام الدولة البولي�ضية« 12 فرباير 2011، 

 http://www.cihrs.org/?p=2997
2- املبادئ االأ�ضا�ضية واملبادئ التوجيهية ب�ضاأن احلق يف االنت�ضاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�ضيمة للقانون 

العامة  اجلمعية  دي�سمرب 2005،   16 الدويل،  االإن�ضاين  للقانون  اخلطرية  واالنتهاكات  االإن�ضان  الدويل حلقوق 

UN A/RES/60/147 ،لالأمم املتحدة

3- Louise Arbour، Economic and Social Justice for Societies in Transition،  Second Annual 
Transitional Justice Lecture، 25 October 2006، New York University School of Law، 

http://www.chrgj.org/publications/docs/wp/WPS_NYU_CHRGJ_Arbour_%20Final.pdf 
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والرتهيب،  والتعذيب  التع�سفية،  العتقالت  مثل  املختلفة،  القمعية  الإجراءات  اإىل  اللجوء 

وم�سادرة ال�سحف وت�سويه املعار�سة، والت�سييق على املجتمع املدين. وعلى مدى العامني 

املا�ضني ازدادت حدة بع�ض اأمناط انتهاكات حقوق االإن�ضان عن نظريتها اأثناء حكم مبارك، 

مما اأ�سهم يف مزيد من عدم ال�ستقرار يف ال�سيا�سة امل�رشية، و�سيوع حالة عامة من الت�سكك يف 

الطريقة التي تنتهجها الدولة يف ت�سيري اأمور البالد.

يف هذا ال�سياق، اأبدت احلكومات املتوالية عدم اكرتاث باتخاذ اأي خطوات ل�سمان امل�ساءلة 

اإىل ت�ساعد  اأدى  الذي  الأمر  القانون؛  �سيادة  ال�سابقة، واإر�ساء مبداأ  النتهاكات  احلقيقية عن 

كبري يف العنف داخل قاعات املحاكم، وكذلك الحتجاجات ال�سلمية والعنيفة من جانب اأ�رش من 

قتلوا اأو عذبوا اأو �سجنوا باملخالفة للقانون قبل الثورة واأثناءها.

وقد اأ�سهم يف زيادة تلك الحتجاجات املحاولت امل�سنية التي يبذلها النظام ال�سيا�سي احلايل 

موؤ�س�سات  لتطويع  اأو  ال�سيا�سيني،  معار�سيه  من  لالنتقام  النتقالية  العدالة  منهج  تطويع  يف 

الدولة خلدمة امل�ضالح ال�ضيقة للجماعة ال�ضيا�ضية احلاكمة؛ اأي اإعادة اإنتاج املمار�ضات ال�ضلطوية 

الفا�سدة.  العنا�رش  املوؤ�س�سات من  ال�سابق لكن حتت م�سمى تطهري  النظام  اأنتهجها  التي  نف�سها 

اتخاذها بغية  الرئي�س مر�سي على  الع�سكري، ومن بعده  التي داأب املجل�س  املمار�سات  وهي 

اإعادة ال�ستقرار ملوؤ�س�سات الدولة، والتي اأف�ست اإىل زيادة الكلفة ال�سيا�سية والجتماعية لعملية 

النتقال الدميقراطي املتعرثة يف م�رش. 

ترحيب  يونيو 2012 مو�سع  الثاين من  اأمام حمكمة طبيعية يف  مبارك  باإدانة  احلكم  كان 

عاملي، باعتباره تر�سيخا للعدالة، واإيذانا بانق�ساء ع�رش من القمع وانعدام امل�ساءلة يف تاريخ 

م�رش. ولكن من دواعي الأ�سف اأن ق�سية مبارك قد مت ا�ستغاللها لتكون �ستارا يغطي الإحجام 

ال�سابقة، مبا يف  امل�سئولية عن النتهاكات  الأمن  اأو قوات  اأي م�سئولني  املتوا�سل عن حتميل 

ذلك تربئة امل�ضئولني الع�ضكريني واالأمنيني ال�ضالعني يف اإجراء ك�ضوف العذرية اجلربية على 

ق�سايا  عن  العام  الراأي  انتباه  لت�ستيت  والآخر  احلني  بني  تطويعها  اإعادة  يتم  بل  املتظاهرات 

الإ�سالح املتداولة اإعالميا و�سيا�سيًا. 

و�سجلها  ال�رشطة،  وح�سية  على  قائم  املوؤ�س�سات،  كل  يف  بجذوره  �سارب  نظام  ظل  يف 

الطويل يف ممار�سة التعذيب، اعتربت م�رش دولة بولي�سية منذ بداية الن�سف الثاين من القرن 

نتيجة  ال�ضحايا،  اآالف  وراءها  مبارك  عهد  يف  امل�رصية  احلكومة  خلفت  ف�ضاعدا.  الع�رصين 

ممار�سة انتهاكات ممنهجة وج�سيمة حلقوق الإن�سان، مبا يف ذلك الختفاء الق�رشي والتعذيب، 

ال�سيا�سيني  املعتقلني  على  اجلن�سي،  والعتداء  واملهينة  القا�سية  املعاملة  �سور  من  وغريهما 

واجلنائيني، والقتل خارج اإطار القانون، ف�ضال عن االعتقاالت التع�ضفية واحتجاز اآالف من 

املعار�سني ال�سيا�سيني. 
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مرت كل هذه اجلرائم دون عقاب، فعلى مدى ثالثني عاما كانت النيابة العامة ترتدد يف فتح 

حتقيقات جادة يف اأي من تلك اجلرائم. ولكن الأكرث خطورة اأن اأطر القمع القائمة مل تخ�سع 

احلاكمة  ال�ضيا�ضية  القوى  تلجاأ  العك�ض،  بل على  مبارك،  ال�ضابق  الرئي�ض  �ضقوط  بعد  للتفكيك 

اأ�ضاليب القمع ذاتها، واإىل اأمناط من االنتهاكات مماثلة لتلك التي كانت متبعة قبل ثورة  اإىل 

اخلام�ض والع�رصين من يناير، مما اأ�ضفر عن وقوع املزيد من ال�ضحايا بعد الثورة. 

لعل غياب الأجندة الدميقراطية عن اأولويات حكم الرئي�س احلايل د.حممد مر�سي اأ�سهمت 

نحو  �رصيعًا  الدولة  بانزالق  وتهدد  م�رص،  يف  والعدالة  احلكم  اأزمة  تفاقم  يف  وا�ضح  ب�ضكل 

منعطف من الفو�سى وعدم ال�ستقرار. من اأهم مظاهر ذلك املنعطف هو امل�سهد العبثي الذي 

قاده الرئي�س مر�سي حينما اأ�سدر اإعالنًا د�ستوريًا يوم 21 نوفمرب 2011؛ بغية التحايل على 

عدم  حالة  من  ذلك  �سحب  وما  من�سبه،  من  العام  النائب  واإقالة  الق�سائية،  ال�سلطة  قانون 

ا�ستقرار �سيا�سية وقانونية قد ميتد اأثرها ل�سنوات؛ فعلى الرغم من اأن ا�ستبعاد النائب العام ال�سابق 

كان ومازال مطلبًا جماهرييا وحقوقيًا اأ�سا�سيا لتحقيق العدالة، اإل اأن ا�ستبعاد النائب العام كان 

مرتبط اأ�سا�سًا ب�رشورة تبني قانون دميقراطي لل�سلطة الق�سائية، يف�سل من�سب النائب العام 

عن وزارة العدل، ويوؤ�س�س تبعيته للمجل�س الأعلى للق�ساء؛ ل�سمان عدم ولء النائب العام 

لرئي�س ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب ولئه لقيم اإعالء �سيادة القانون واحرتام حقوق املواطن. 

وهو املطلب الذي رف�ست جماعة الإخوان امل�سلمني تبنيه منذ ح�سولها على الأغلبية الربملانية 

يف انتخابات 2012 وحتى �سدور هذا التقرير. فاملر�سوم الد�ستوري الذي اأ�سدره د. مر�سي 

اأكد على اأن اجلماعة ال�سيا�سية احلاكمة قد ورثت بالفعل الأدوات والتكتيكات ال�سلطوية لنظام 

مبارك.   

ع�رشة  ومعهما  داخليته،  ووزير  مبارك  كان  الثورة،  بعد  متت  التي  املحاكمات  خالل 

املتظاهرين  لقتل  التاآمر  بتهمة  املدانني  ال�ضغرية هم وحدهم  الرتب  ال�رصطة ذوي  من �ضباط 

ال�ضلميني. بينما براأت املحاكم �ضتة من م�ضاعدي وزير الداخلية واملئات من �ضباط ال�رصطة، 

ال�سعب يف  اإىل زعزعة ثقة  اأدى  الق�سية ذاتها. الأمر الذي  اإىل عدم كفاية الأدلة يف  ا�ستنادا 

تلك املحاكمات، ويف عملية العدالة النتقالية برمتها، ب�سبب فرتات التاأجيل الطويلة، والأدلة 

ال�سعيفة التي قدمتها النيابة العامة والتي جاءت خالية من عنا�رش مهمة ووا�سحة، ف�سال عن 

تهديدات ال�رشطة لل�سهود الرئي�سيني يف ظل غياب نظام حلماية ال�سهود. كثريا ما عزت اأجهزة 

الدولة، مبا فيها و�سائل الإعالم احلكومي، قتل املتظاهرين اإىل” اأيٍد اأجنبية”، كما امتنع النائب 

واأثناءها  الثورة  قبل  ارتكبت  تعذيب  وقائع  ب�ضاأن  فتح حتقيقات يف مزاعم خطرية  العام عن 

وبعدها.

التوجه  حيث  من  �ساكلته  على  هم  الذين  العرب-  احلكام  من  وغريه  مبارك  ع�رش  كان 

ال�سيا�سي- ع�رشا من الت�سلط النف�سي بقدر ما كان ع�رشا من الت�سلط البدين؛ فلم تكن �سمات 
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ذلك الع�رش هي اأعمال التعذيب والقتل خارج اإطار القانون والختفاء الق�رشي وغريها من 

النتهاكات اجل�سيمة وال�سارخة حلقوق الإن�سان فح�سب، بل عمد مبارك وغريه من احلكام 

العرب اإىل تهمي�س موؤ�س�سات الدولة احلديثة التي اأن�سئت يف اأرجاء املنطقة بعد ال�ستقالل من 

الحتالل، وحتويلها اإىل اأبواق للدعاية واآلت للقمع. فعلى �سبيل املثال فقد اأمعنت احلكومات 

عقول  على  للت�سلط  دولها  يف  والق�سائية  والت�رشيعية  التنفيذية  ال�سلطات  ا�ستخدام  يف  العربية 

مواطنيها ودفعهم اإىل فقدان تثمني قيمة �سيادة القانون. واأ�سبحت الد�ساتري وموؤ�س�سات الدولة 

التي اأن�ضئت خلدمة م�ضلحة ال�ضعب، وتر�ضيخ �ضيادة القانون يف مقدمة الو�ضائل امل�ضتخدمة يف 

ا�ستغالل ال�سعب والت�سلط عليه.

هذا التفتيت للموؤ�ض�ضات والقهر الثقايف، وجتذر منطق االإفالت من العقاب، و�ضيوع اخلوف 

هي التحديات الكربى التي تواجه الدول العربية بعد ثوراتها. فالتحدي مل يكن يوما يف �سخو�س 

مبارك اأو بن على اأو القذايف فح�سب، بل هو حتٍد ي�رشب بجذور اجتماعية واقت�سادية وثقافية 

بعد  ما  موؤ�س�سات  تدير  التي  البولي�سية والبريوقراطية  الآلة  اأر�سا خ�سبة يف  عميقة، وجدت 

ال�ستقالل، وذلك بغية حماية نف�سها من مثل ذلك اليوم.

الرتب  معاونيه)بينهم �ضباط �رصطة من حملة  مبارك ومائة وخم�ضني من  خالل حماكمة 

الكبرية وال�سغرية( جلاأت احلكومة امل�رشية اإىل الهيكل الق�سائي نف�سه الذي كان قائما يف عهد 

انتقادات  املا�سية مو�سع  ال�ستني  ال�سنوات  الق�ساء امل�رشي على مدى  ال�سابق. كان  الرئي�س 

حادة لتحيزه وافتقاره لال�ستقالل الكامل عن ال�سلطة التنفيذية واأجهزة الأمن الداخلي؛ ونتيجة 

لذلك برهن النظام الق�سائي امل�رشي يف تلك املحاكمات على اأنه غري راغب اأو غري قادر على 

مقا�ساة م�سئويل الدولة ال�سالعني يف جرائم، قد تو�سم باأنها انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان. 

كما قوبلت الدعوات املطالبة باإ�سالح النظام الق�سائي بغية �سمان ا�ستقالل الق�ساة وح�سن �سري 

العدالة، بينها مقرتحات قدمها الق�ساة اأنف�سهم، برف�س متعنت من جانب املجل�س الأعلى للقوات 

امل�ضلحة، ومن حزب االأكرثية الربملانية احلاكم )االإخوان امل�ضلمني( ومن الرئي�ض اجلديد. بل 

اإن املطالب املتعددة بت�سكيل جلان لتق�سي احلقائق اأو غريها من اآليات العدالة النتقالية احلرة 

من قيود القانون قد قوبلت بالتجاهل، اأو بالتحايل لتفريغها من م�سمونها.

 2011 فرباير  �سهر  من  النتقالية  املرحلة  اأدار  الذي  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  املجل�س  اإن 

من  عددا  اتخذ  قد  ملبارك-  مواليا  يوما  كان  الذي  املجل�س  -وهو   2012 يوليو  اأول  وحتى 

املواقف التي تعيد اإىل الأذهان مواقف حكومة مبارك؛ مثل منع الحتجاجات والعت�سامات 

وفر�س قيود على عمل املنظمات غري احلكومية وو�سائل الإعالم، وتاأجيج حمالت كراهية 

ع�رشات  مقتل  اإىل  اأدى  مما  ال�سلميني،  املتظاهرين  �سد  املفرطة  القوة  وا�ستخدام  الأجانب، 

للدولة  التابعة  الإعالمية  املنابر  تع�سفيا، وا�ستغالل  املواطنني  اعتقال  العزل، وكذلك  املدنيني 

الإ�سالمية  اجلماعات  بع�س  وا�ستخدام  الثورة،  و�سباب  والي�ساريني  بالليرباليني  الت�سهري  يف 
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املتطرفة لتخويف املجتمع امل�رشي والغرب. يف الوقت نف�سه كان مبارك وغريه من املدانني 

م�رشيون  بها  يتمتع  ل  وامتيازات  بحقوق  �سجناء  وهم  يتمتعون  القدمي  احلر�س  اأع�ساء  من 

اآخرون.

مالحظة  مبكان  الأهمية  من  فاإن  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  املجل�س  موقف  فهم  يت�سنى  حتى 

اأنه خالل العقدين املا�ضيني ا�ضطلع اجلي�ض بدور حا�ضم يف حماية م�ضالح النظام وا�ضتقراره. 

اأثناء الأزمة القت�سادية والغذائية،  على �سبيل املثال لعبت املوؤ�س�سة الع�سكرية دورا حموريا 

امل�رشوعات  من  عدد  يف  اأ�سهمت  كما  البطالة،  اأزمة  من  للحد  املخرج  مبثابة  كانت  حيث 

...اإلخ(.  وامل�ضانع  وامل�ضت�ضفيات  واإدارتها،  ال�رصيعة  الطرق  )كاإن�ضاء  الكربى  االقت�ضادية 

وقد حر�س مبارك دوما وغريه من قيادات احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم على اإبراز 

الدور اليجابي الذي ميكن للجي�س القيام به كقاطرة للنمو القت�سادي والتنمية، حتى اأ�سبحت 

املن�ساآت الع�سكرية، وما يدور يف فلكها من �سناعات مدنية تنتج طائفة متنوعة من املنتجات، 

املكتبية  والأدوات  والأبواب  واملالب�س  وال�سخانات  التلفزيون  واأجهزة  املالب�س  كغ�سالت 

وامل�ستح�رشات الطبية، وامليكرو�سكوبات.

كان مبارك يعتمد ب�سورة متزايدة على نظام الق�ساء الع�سكري لردع وحماكمة معار�سيه، 

الق�ساء  نظام  �سكلية على  تعديالت  مبارك  اأدخل  الثورة  �سبقت  التي  القليلة  ال�سنوات  وخالل 

الع�ضكري بغية جعله مقبوال بدرجة اأكرب لدى الغرب، ولتو�ضيع م�ضئولياته حتى ي�ضبح- وفقا 

خلطته- اأحد اأعمدة النظام الق�ضائي. ولكن يف الوقت الذي كانت املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية ت�ضطلع 

فيه بدور اجتماعي و�سيا�سي واقت�سادي ن�سط يف عهد مبارك، فاإن دورها كان اأقل بريقا من 

دور احلزب الوطني الدميقراطي، ومن دور الطبقة ال�ساعدة من رجال الأعمال الذين كانوا 

يت�سدرون امل�سهد ال�سيا�سي اأمام ال�سعب. حظي هذا التفاق- اأو هذا الف�سل بني ال�سلطات بحكم 

االأمر الواقع- بقبول كل من احلزب الوطني الدميقراطي واملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، الأنه �ضمح لكل 

منهما مبمار�سة نفوذه على النظام.

بعد �سعود الإخوان امل�سلمني اإىل ال�سلطة، ا�ستخدموا اآلة القمع احلكومية نف�سها التي ا�ستخدمها 

قت  مبارك لإ�سكات معار�سيه؛ فخالل املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سي، وثَّ

جماعات حقوق الإن�سان تكرار التوجهات والنتهاكات نف�سها، كما ا�ستمر جتاهل احلديث عن 

اأقرها  التي  القوانني  اإلغاء  املنحل  الربملان  الإ�سالمية يف  الأغلبية  اإذ رف�ست  النتقالية؛  العدالة 

مبارك ومن �سبقوه لتقييد احلريات العامة، مبا يعرقل م�ساءلة من كانوا يف النظام عما ارتكبوه 

قد  امل�سلمني  الإخوان  باأن  م�رش  يف  الإن�سان  حقوق  جلماعات  موؤ�رشا  ويعطي  جرائم،  من 

اختاروا انتهاج امل�سار املناوئ حلقوق الإن�سان ذاته الذي �سار عليه مبارك.
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�ساد اعتقاد عام باأن حماكمة مبارك وكبار معاونيه �ستكون اإحدى ركائز حتول م�رش اإىل 

الدميقراطية. كان من املاأمول اأن ت�سع تلك املحاكمات نهاية لثقافة الإفالت من العقاب التي 

�سادت العقلية امل�رشية على مدى اأكرث من مائة وخم�سني عاما. فعلى مدى عقود عكف مبارك 

ومن �ضبقوه على بذل ما يف و�ضعهم من جهد الإ�ضعاف كل اأ�ضكال امل�ضاءلة املوؤ�ض�ضية، واإهدار 

قبل  اأجريت  التي  تلك  -حتى  العام  الراأي  ا�ستطالعات  فاإن  ذلك  ومع  القانون.  �سيادة  مبداأ 

من  متكنت  التي  الوحيدة  املوؤ�ض�ضة  هو  الق�ضاء  اأن  عن  ك�ضفت  يناير-  من  والع�رصين  اخلام�ض 

ال�سعور  هذا  الدولة.4  الأخرى يف  املوؤ�س�سات  اأكرب من جميع  ال�ستقاللية  بقدر من  الحتفاظ 

القائمة على حماكمة نظام مبارك على  الق�سائية  الهيئات  الوثوق يف قدرة  للثوار  اأتاح  العام 

جرائمه، بل اإنه �سجع النخبة الليربالية على املناداة باإ�سدار قانون ا�ستثنائي للغدر،5 ملحاكمة 

يف  تنفع  مما  اأكرث  ت�رش  قد  ال�ستثنائية  القوانني  تلك  مثل  اأن  يف  التفكري  دون  ال�سابق  النظام 

امل�ستقبل.

كان امل�رشيون ي�سعون ثقتهم فيما ي�سمى«حكمة الق�ساة«، وظل هذا الراأي يحظى بالت�سديق 

وقد  املحاكم  مقار  م�ساهد  امل�رشيون على  فيه  ا�ستيقظ  الذي  اليوم  اأن جاء  اإىل  لوقت طويل، 

على  العتداء  وحماولت  املحاكم،  قاعات  على  والهجوم  الثورة،  �سحايا  اأ�رش  حا�رشتها 

املتهمني، وهو ما حدث يف حمكمة جنايات جنوب القاهرة؛ احتجاجا على تاأجيل حماكمة �ضباط 

ال�سيا�سية مبا يفوق  ال�رشطة املتهمني بقتل املتظاهرين. ويف مار�س 2012 ت�ساعدت الأزمة 

املحكمة لالحتجاج على  الإ�سكندرية داخل مقر  �سكان  املحاكم على احلل، عندما جتمع  قدرة 

قرارها بالإفراج عن املتهمني بقتل ع�رشات املتظاهرين.6

جماعات ال�سحايا:

الفرتة  املختلفة هي حتديد  البلدان  النتقالية يف  العدالة  تواجه تطبيق منهج  التي  امل�ساكل  من 

الزمنية التي ينطبق عليها هذا املفهوم، وعلى اأ�سا�سه ميكن اعتبار �سحايا النظام يف تلك اللحظة 

مقدمة يف  اأطروحة  الق�ساة وحدودها«  واأدوات  التنفيذية دور  ال�سلطة  »الرقابة على  براون،  ناثان  انظر   -4

موؤمتر نظمه مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يف القاهرة عام 2006.

 http://www.cihrs.org/?p=1050 

5- ملزيد من التفا�سيل ب�ساأن م�رشوع قانون الغدر، انظر ورقة املوقف ال�سادرة عن مركز القاهرة لدرا�سات 

حقوق الإن�سان حتت عنوان »قانون الغدر…عودة لنهج النظام ال�سابق نحو دمقرطة نظام املحا�سبة القانونية 

لأع�ساء النظام ال�سابق ل�سمان حقوق ال�سحايا« 

 http://www.cihrs.org/?p=390
6- ملزيد من التفا�سيل: انظر ورقة ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بعنوان »دفاعا عن ا�ستقالل الق�ساء: 

�سفافية التحقيقات واملحاكمات وجتنب ازدواجية املعايري يحمي املحاكم وي�سمن عدم الإفالت من العقاب« 

 http://www.cihrs.org/?p=1378
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العدالة  فمفهوم  لهم.  وقعت  التي  واملعنوية  املادية  الأ�رشار  وجرب  تعوي�سهم  يجب  ك�سحايا 

 )Transition( التحول  اأو  الو�سل بني مفهومني عموميني وهما النتقال  النتقالية هو حلقة 

للم�ساءلة  العليا  املثل  “هي من  العدالة:  املتحدة،  لتعريفات الأمم  بالن�سبة   .)justice( والعدالة 

معنى  اأما  عليها”7.  واملعاقبة  التجاوزات  ومنع  واإحقاقها،  احلقوق  حماية  يف  واالإن�ضاف 

التغريات  من  فرتة  يف  منح�رش  مفهوم  فهو  النتقالية:  العدالة  مفهوم  يف  التحول  اأو  النتقال 

ارتكبت عن طريق  ملواجهة وت�ضحيح جرائم  قانونية وحقوقية  تدابري  باتخاذ  تتميز  ال�ضيا�ضية 

اأو النتقال مرتبط يف مفهوم العدالة النتقالية  اأن التحول  نظام قمعي �سابق8. وهو ما يعني 

بالنتقال من جمتمع اأقل حتررًا اإيل جمتمع اأكرث دميقراطية وحتررًا. وعليه تكون نقطة البداية 

يف تطبيق العدالة النتقالية هي التحرر من املمار�سات ال�سلطوية والقمعية التي كان يقوم بها 

ا�ستثنائي يف طبعه، وهو  التي تربر اللتجاء ملفهوم قانوين  املمار�سات  ال�سابق. وهي  النظام 

مفهوم العدالة النتقالية. 

ففي احلالت ال�سيا�سية كالتي تعي�سها م�رش منذ 11 فرباير 2011، ويف ظل ا�ستمرار العنف 

والنتهاكات املمنهجة �سد املعار�سني ال�سيا�سيني ل ميكن حتليل اأي تدابري ا�ستثنائية -تتخذها اأو 

قد تتخذها ال�سلطة اجلديدة- حتت م�سمى العدالة النتقالية يف اإطار خمتلف عن الواقع ال�سيا�سي 

ال�ستبدادي للممار�سات اليومية. وعليه حماولة لإعادة تفكيك املوؤ�س�سات القمعية املنتمية للنظام 

ال�سابق، تقوم بها اأي �سلطة ت�سري على النهج ال�سلطوي نف�سه �سيتم مقاومتها من قطاعات �ستى 

باملجتمع كمحاولة لإعادة اإنتاج اأدوات القمع القدمية حتت م�سمى �سيا�سي خمتلف. 

اإن نظام مبارك واملجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة الذي توىل ال�سلطة عقب الإطاحة مببارك، 

وكذلك احلكومة احلالية العاملة حتت �سلطة الرئي�س حممد مر�سي وجماعة الإخوان امل�سلمني، 

�سالعون يف انتهاكات خمتلفة حلقوق الإن�سان، خلفت وراءها عددا كبريا من ال�سحايا. وهو 

ما ميكن تناوله على النحو التايل:

املجل�س ( 1 حكم  ظل  ففي  ال�سلميني:  املحتجني  مع  التعامل  يف  للقوة  املفرط  اال�ستخدام 

الأعلى للقوات امل�سلحة داأبت قوات ال�رشطة واجلي�س على اللجوء ل�ستخدام القوة لتفريق 

وحتى   2011 فرباير  �سهر  من  اعتبارا  خمتلفة  اأحداث  يف  القوة  وا�ستخدمت  املحتجني. 

النتخابات الرئا�سية، كانت اأكرثها ج�سامة اأحداث “ما�سيربو” التي ده�ست فيها ناقالت 

ا�ستباكات  وكذلك   ،2011 اأكتوبر  من  التا�ضع  يوم  االأقباط  املحتجني  املدرعة  اجلنود 

�سارع حممد حممود يف نوفمرب من العام نف�سه، وا�ستباكات دي�سمرب 2011 اأمام جمل�س 

العام  الأمني  تقرير  ال�رشاع،  بعد  ما  ال�رشاع وجمتمعات  النتقالية يف جمتمعات  والعدالة  القانون  7- �سيادة 

لالأمم املتحدة، 23 اأغ�سط�س UN doc. S/2004 ،2004/616 فقرة 7

 8- N. Roht-Arriaza and J. Mariezcurrena )eds.(، Transitional Justice in the Twenty-First
Century: Beyond Truth versus Justice )Cambridge: Cambridge University Press، 2006، p.1.
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الوزراء، واأحداث مباراة كرة القدم يف بور�سعيد مطلع فرباير2012. يف تلك الأحداث 

الذخرية  ا�ستخدمت  ما  ال�سلميني. وكثريا  املحتجني  لتفريق  املفرطة  القوة  ا�ستخدام  جرى 

احلية، وا�ضتهدف القنا�ضة اأج�ضاد املحتجني ورءو�ضهم. وقد اأدت تلك املمار�ضات اإىل مقتل 

مئات املحتجني ال�ضلميني واأ�ضخا�ض غري م�ضاركني، واإ�ضابة اآالف اآخرين بجروح. كما 

ونوفمرب  يونيو  يف  اأنف�سهم  الثورة  �سحايا  اأ�رش  �سد  العنف  ا�ستخدام  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

2011، عندما كالت قوات ال�رشطة ال�رشب لأفراد تلك الأ�رش، وهم يطالبون مبعاملة 

اأف�ضل وباعرتاف الدولة بق�ضيتهم. 

ا�ستمرت التوجهات ذاتها بعد تويل الرئي�س حممد مر�سي ال�سلطة حيث ا�ستخدمت اأي�سا القوة 

املفرطة �سد العمال امل�رشبني يف يوليو و�سبتمرب 2012، و�سد طالب جامعة النيل يف �سبتمرب 

2012. كما لقي اأحد املحتجني من الطالب م�رشعه اأثناء ا�ستباك ال�سفارة الأمريكية يف ال�سهر 

تنظم  التي  القواعد  يف  النظر  اإعادة  الداخلية  وزارة  رف�ست  كما  اآخرون.  واأ�سيب  نف�سه، 

ا�ضتخدام اأفرادها االأ�ضلحة النارية، والتي ت�ضمح الأفراد ال�رصطة باإطالق النار على املحتجني، 

منظمات  كانت  وقد  مقتلهم.  يف  تت�سبب  قد  ج�سيمة،  اإ�سابات  بهم  يلحق  مبا  قريبة  م�سافة  من 

الدولية يف هذا  املعايري  التي تتفق مع  التنظيمية  القواعد  الإن�سان قد اقرتحت عددا من  حقوق 

ال�سدد، ولكن تلك املقرتحات قوبلت بالتجاهل من جانب الوزراء املتعاقبني. وزادت وترية 

العنف ال�رصطي يف مواجهة املتظاهرين مع و�ضول د. حممد مر�ضي لرئا�ضة م�رص، بل اأ�ضبح 

العنف يف مواجهة املتظاهرين غري مقرتن با�ضتخدام قوات نظامية، فح�ضب بل اأ�ضبح الأع�ضاء 

احلزب احلاكم وموؤيديه دور متزايد يف مواجهة وقمع املظاهرات املعار�سة ل�سيا�سات احلكم. 

و�سل الأمر اإىل ذروته يف ليلة ال�ساد�س من دي�سمرب 2012 حينما حا�رش املئات من اأن�سار 

املتظاهرين  واإهانة  و�سحل  و�رشب  بقتل  قاموا  الرئا�سة  ق�رش  اأمام  �سلميًا  اعت�سامًا  الرئي�س 

املعار�سني.9

ال�رشطة  جانب  من  التحقيق  يف  ال�ستخدام  �سائع  اأ�سلوبًا  يزال  ول  التعذيب  كان  التعذيب: 

واجلي�ض. كما اأن هناك تقارير عن اأن اجلي�ض امل�رصي قد تورط يف اأ�ضاليب التعذيب، وخ�ضو�ضا 

مع اأولئك املحتجزين يف �سجون ع�سكرية10. كما كان اجلي�س وراء حالت”ك�ضوف العذرية” 

يد  اعتقالهن على  اإثر  ق�رشي،  “لك�سف عذرية”  املحتجات  اأخ�سعت خالله  امل�سهورة، والتي 

9- ملزيد من املعلومات عن ا�ستباكات الحتادية، انظر تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان: » هل 

ت�ضبح االحتادية منطًا روتينيًا لت�ضوية اخلالفات ال�ضيا�ضية يف م�رص؟« 26 دي�سمرب 2012.

 http://www.cihrs.org/?p=5352 

10- ملزيد من املعلومات عن اأو�ساع املحكوم عليهم ع�سكريًا اأنظر اإيل املداخلة الكتابية امل�سرتكة املقدمة للجل�سة 

ل  وجمموعة  الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  من  الإن�سان:  حلقوق  املتحدة  الأمم  ملجل�س  الع�رشين 

للمحاكمات الع�سكرية بعنوان »املحاكمات الع�سكرية للمدنيني منذ ثورة 25 يناير«، يونيو 2012

 http://goo.gl/8wuKm 
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ال�رصطة الع�ضكرية يف ميدان التحرير بعد الثورة ب�ضهر واحد )يف مار�ض 2011(، واعتبارا 

من اأبريل2011. ك�سفت منظمات حقوق الإن�سان اأي�سا عن ع�رشات من حالت الوفاة تاأثرا 

بالتعذيب، والتي مرت جميعها دون عقاب. ومن املوؤ�سف اأن اأ�رش ال�سحايا كثريا ما جلاأت اإىل 

العنف �سد اأق�سام ال�رشطة التي �سهدت تعذيب اأبنائهم، نتيجة غياب اآليات امل�ساءلة. ولقد بداأت 

اأدوات التعذيب تاأخذ بعدًا جديدًا يف اإطار تراخي ال�سلطة احلاكمة يف اإ�سدار ت�رشيعات جديدة 

واأثناء  دي�ضمرب  اخلام�ض من  ففي  الدولية مل�رص.  لاللتزامات  التعذيب موائمة  متعلقة مبكافحة 

اأحداث االحتادية قام اأع�ضاء جماعة االأخوان امل�ضلمني وغريهم من املوؤيدين للرئي�ض باختطاف 

الع�رشات من املتظاهرين املعار�سني، واحتجازهم وتعذيبهم حتت �سمع وب�رش قوات الأمن 

واحلر�س اجلمهوري التي قامت يف بع�س احلالت بت�سجيع ذلك. بل اإن رئي�س اجلمهورية قد 

ا�ستخدم يف خطاب متلفز يف ال�ساد�س من دي�سمرب معلومات مت انتزاعها حتت وطاأت التعذيب 

يف حماولة منه لتربير املمار�سات القمعية لل�سلطة.11

الق�رشي، ونظرا ( 2 يقا�سون من الختفاء  ال�سيا�سيون  الن�سطاء  الق�رسي: ل يزال  االختفاء 

الأنه مل يحدث اإ�ضالح وا�ضح يف املوؤ�ض�ضات االأمنية يف البالد، ي�ضتمر ا�ضتخدام مثل هذه 

الأ�ساليب على نطاق وا�سع. وقد وردت تقارير عن مثل هذه احلالت يف يوليو 2012.

اأو ( 3 املحتجني  من  غالبا  هم  املمار�سات  هذه  �سحايا  واالعتقال:  االحتجاز  يف  التع�سف 

غريهم مّمن يتم القب�س عليهم ع�سوائيا اأثناء العتقالت اجلماعية التي تقوم بها ال�رشطة 

ال�سيا�سيون والنقابيون وغريهم من املواطنني يخ�سعون  الن�سطاء  اأو اجلي�س. ول يزال 

لالحتجاز التع�سفي حتى بعد اإجراء اأول انتخابات دميقراطية يف م�رش. كما اأن املدنيني ل 

يزالون يخ�سعون للمحاكمات الع�سكرية. بل اأن ال�سياغة املعيبة للمادة 198 من الد�ستور 

اجلديد، والتي ن�ست �رشاحًة وب�سكٍل غري م�سبوق يف الد�ساتري امل�رشية على جواز اإحالة 

املدنيني اإىل املحاكم الع�سكرية “يف اجلرائم التي ت�رش بالقوات امل�سلحة“ .

غياب امل�سائلة، والعدالة، والثقة وامل�ساحلة

غياب العدالة وامل�ساءلة عن االنتهاكات القائمة ال يزال م�ستمرا:

اإن اأحكام الرباءة التي �سدرت يف جميع ما نظرته املحاكم من ق�سايا منذ فرباير عام 2011، 

من  ارتكبوه  عما  ال�سابق  النظام  م�سئويل  ملحاكمة  ال�سيا�سية  الإرادة  غياب  على  موؤ�رش  لهو 

انتهاكات ممنهجة وج�سيمة حلقوق الإن�سان قبل ثورة يناير واأثنائها. وقد �سجع غياب امل�ساءلة 

املحتجني  �سد  العتداءات  من  مزيد  ارتكاب  على  اجلي�س،  فيها  مبا  الر�سمية،  الأمن  قوات 

بالر�سا�س  بالدميقراطية  املطالبني  املحتجني  مئات  وقتل  الثورة،  بعد  بالدميقراطية  املطالبني 

11- تقرير مركز القاهرة اخلا�ض باأحداث االحتادية، م�ضدر �ضابق �ض22-17.
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عذرية  لك�ضف  املحتجات  واإخ�ضاع  بجراح،  اآخرين  اآالف  واإ�ضابة  املا�ضي،  العام  خالل 

ق�رشي، وهتك اأعرا�س املحتجني وتعذيبهم يف ال�سجون الع�سكرية. 

مدين  قا�س  تكليف  مت   2012 اأكتوبر  منت�سف  يف  عقاب.  دون  اجلرائم  تلك  كل  مرت 

ال�سابق  الرئي�س  �سد  ال�سعب  من  واأفراد  ال�سحايا،  اأ�رش  قدمتها  التي  ال�سكاوى  يف  بالتحقيق 

عنان،  �سامي  الفريق  ونائبه  طنطاوي  ح�سني  حممد  امل�سري  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  للمجل�س 

اأكتوبر 2011. هذا يف حد ذاته ميثل خطوة  يتعلق مب�سئولياتها عن مذبحة ما�سبريو يف  فيما 

اأمام  للتحقيق  ع�سكريون  قادة  فيها  يخ�سع  التي  م�رش  تاريخ  يف  الأوىل  املرة  لأنها  لالأمام، 

الق�ساء املدين، ويف مواجهة اتهامات بجرائم ارتكبها اجلي�س. ولكن التحقيق مل يبداأ حتي تقدمي 

التقرير للمطبعة، ف�ضال عن اأن تلك اخلطوة جاءت مرجتلة، يف �ضوء غياب االإطار املالئم 

عام  خالل  ارتكبها  قد  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اأن  يزعم  التي  اجلرائم  تلك  يف  للنظر 

2011، والتي متخ�ض عنها مقتل اأكرث من مائة حمتج �ضلمي، واإ�ضابة اآالف اآخرين بجروح. 

لذلك تظل احلاجة قائمة ل�ستحداث الأطر املالئمة وال�ساملة، والتي تتطلب قبل كل �سيء توافر 

اإرادة �سيا�سية وا�سحة و�سادقة، لفر�س مبداأ امل�ساءلة عن اجلرائم التي ارتكبها املجل�س الأعلى 

للقوات امل�سلحة، اأو ارتكبت خالل فرتة حكمه للبالد، وهو الأمر الذي ل توجد بعد موؤ�رشات 

عن توافر مثل هذه الإرادة.

يوجب  موحد،  معيار  و�سع  يف  امل�رشية  الدولة  ف�سلت  والإقرار،  بالتوثيق  يتعلق  فيما 

خالل  االإن�ضان  حقوق  انتهاكات  ف�ضحايا  مبارك.  عهد  يف  االنتهاكات  ب�ضحايا  االعرتاف 

يف  �ساركوا  الذين  اأولئك  وحتى  والعالج،  العدالة  من  حرموا  املا�سية  الثالثني  ال�سنوات 

اإقرار  اأي  اأجانب. ومل ي�سدر  اأو جوا�سي�س  باأنهم »بلطجية«  اتهموا  الحتجاجات يف 2011 

اجل�سيمة  النتهاكات  اأو  الثورة  اأثناء  وقعت  التي  القتل  حوادث  عن  الدولة  مب�سئولية  ر�سمي 

مبمار�ضات  اعرتاف  اأي  اأي�ضا  ي�ضدر  ومل  ال�ضابقة.  العقود  يف  ارتكبت  التي  االإن�ضان  حلقوق 

التعذيب، كما مل تتخذ اأي اإجراءات للم�ساءلة تلبية ملطالب ال�سحايا. اإ�سافة اإىل ذلك اأحجمت 

املحاكم امل�رصية عن النظر يف االإدعاءات اخلا�ضة بانتهاكات حقوق االإن�ضان خالل ثالثني عاما 

من حكم مبارك، كما ا�ستمر تقدمي مواطنني م�رشيني ملحاكمات ع�سكرية.

اإن �سحايا القمع املعادي للثورة الذي مار�سته الدولة، يحق لهم من الناحية القانونية احل�سول 

على تعوي�س مايل. لقد مت اإن�ساء �سندوق تعوي�سات لهذا الغر�س يف يونيو2011، ومع ذلك 

ل توجد خطة ر�سمية حتقق باأي �سكل اإعادة تاأهيل اأو تكرمي ال�سحايا الباقني على قيد احلياة اأو 

اأ�رص من فقدوا حياتهم. يف ظل اإطار وا�ضع من غياب االعرتاف والق�ضا�ض لالنتهاكات، بدا 

�سعيه لإقرار مبداأ  اأكرث من  واإ�سكاتهم  ال�ساخطني  ي�سعى ل�سرت�ساء  التعوي�سات  اأن �سندوق 

امل�ساءلة وحتقيق العدالة وامل�ساحلة. لقد اختارت احلكومات النتقالية املتعاقبة التن�سل من تقدمي 

امل�ساعدة النف�سية والرعاية والتمري�س وغريها من الحتياجات احليوية الالزمة لإعادة تاأهيل 
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ال�سحايا اأو تقدمي امل�ساعدة القانونية لهم. كما �سكا اأفراد من اأ�رش ال�سحايا تعر�سهم ل�سوء املعاملة 

االإجراءات  كرثة  من  االأ�رص  لهذه  التعوي�ضات  تقدمي  بهم  املنوط  الدولة  م�ضئويل  جانب  من 

البريوقراطية وال�سعوبات التي تواجهها عند تقدمها للح�سول على تعوي�ساتها. يفتقد جمل�س 

تعوي�سات �سحايا الثورة الروؤية الوا�سحة، كما يفتقد الآليات التي تكفل له موا�سلة القيام بعمل 

بهذا احلجم، خا�سة يف �سوء ا�ستمرار العنف، وزيادة عدد ال�سحايا.

ل�سنة  الرئا�سي رقم 10  املر�سوم  ت�سكلت جلنة مبوجب  الرئي�س حممد مر�سي،  انتخاب  بعد 

مرة  الثورة.  �سحايا  حالت  جميع  يف  النظر  لإعادة  يوليو2012  اأوائل  يف  وذلك   ،2012

اللجنة على مهمة  ال�سابق. واقت�رش دور  النظام  التجاهل هو ن�سيب كل �سحايا  اأخرى كان 

تق�سي احلقائق دون اأي موؤ�رش عن دورها بعد ا�ستكمال التحقيقات. كما اأن نتائج التحقيقات لن 

تكون معلنة للكافة، ول جل�سات ال�ستماع التي �ستعقدها اللجنة، بل اإن اأع�ساء اللجنة حمظور 

عليهم الإدلء باأي ت�رشيحات �سحفية، كما مل يحدد بعد اأي اأ�سلوب �ست�سلكه يف عملها. واإ�سافة 

اللجنة مفو�ضة فقط برفع تو�ضيات للرئي�ض، ودومنا موؤ�رص وا�ضح فيما يتعلق  فاإن  اإىل ذلك 

بتخويلها �سلطة الطالع على نتائج التحقيقات التي اأجرتها النيابة العامة خالل الأ�سهر الثمانية 

ع�رش املا�سية. وقد رفعت اللجنة تقريرها ال�رشي لرئا�سة اجلمهورية يف اأواخر عام 2012.

بغية  الجتماعية؛  واأو�ساعهم  ال�سحايا  اأعداد  حتري  على  املدين  املجتمع  منظمات  تعكف 

التوثيق لكل من وقعوا �سحية املمار�سات الوح�سية من قبل الدولة. وهذا يف�رش ظهور العديد 

الثورة،  �ضحايا  ذاكرة  على  واحلفاظ  الوثائق  جلمع  تهدف  التي  التطوعية  املبادرات  من 

ومن بينها مبادرة )لن نن�ضاهم(. كما قدم العديد من املنظمات غري احلكومية مقرتحات كثرية 

للحكومات امل�رشية املتعاقبة بعد الثورة، تتعلق باإن�ساء اآلية متكاملة للعدالة النتقالية ت�سمن جرب 

الظلم الذي وقع على �سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان يف املا�سي، مبا يف ذلك ت�سكيل جلان 

لتق�سي احلقائق وامل�ساحلة وحماكم متخ�س�سة. ولكن ال�سيا�سات التي انتهجها املجل�س الأعلى 

للقوات امل�سلحة واحلكومة النتقالية اأدت اإىل وقوع مزيد من ال�سحايا، مع ا�ستمرار الدولة يف 

ممار�ساتها العنيفة �سد مواطنيها.

غياب الثقة ال يزال قائما بني موؤ�س�سات الدولة واملواطنني:

مل تتخذ اأي اإجراءات فعالة يف اجتاه الإ�سالح احلقيقي لوزارة الداخلية امل�رشية وجهاز اأمن 

الدولة، ول تزال ال�سخ�سيات البارزة يف النظام القدمي يف مواقعها. والدولة البولي�سية التي 

كانت  التي  نف�ضها  االنتهاكات  وباأمناط  املا�ضي  العام  اأن�ضاوؤها خالل  اأعيد  يوما  مبارك  اأن�ضاأها 

ترتكب يف عهد مبارك حلقوق الإن�سان.
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للقوات  الأعلى  املجل�س  �سواء عن  التي �سدرت خالل عامي 2011 و2012  القوانني  اإن 

امل�سلحة اأو عن الربملان املنحل، اأو بعد ذلك من الرئي�س املنتخب، ف�سلت يف الت�سدي ب�سورة 

جادة مل�ساألة ال�سحايا. فبالإ�سافة اإىل غياب امل�ساءلة وا�ستمرار املمار�سات الوح�سية من جانب 

اأو حماية  ال�سجون  التعذيب يف  للعقاب على  قوانني  املثال،  �سبيل  ت�سدر، على  ال�رشطة، مل 

حقوق ال�سحايا على نحو مالئم.

من املفارقات اأن وزارة الداخلية تقدمت ب�ستة م�رشوعات قوانني12 من �ساأنها اإحكام قب�سة 

ال�رشطة على احلياة العامة يف م�رش، مبا ينطوي على تهديد مبا�رش للحق يف التجمهر ال�سلمي 

اأن ت�سدر، فاإن العودة  القوانني تلك  التعبري والفكر. واإذا قدر مل�رشوعات  والتجمع وحرية 

يف  ال�سحايا  عدد  لزيادة  اأكرب  احتمالت  مع  م�سمونة،  �ستكون  الت�سلطي  النظام  اإىل  الفعلية 

امل�ضتقبل. ي�ضاف اإىل ذلك اأنه مع ا�ضتمرار �ضلوع الداخلية يف قمع املواطنني، قد يبدو اأنه مل 

يطراأ اأي اإ�سالح اأو تغيري على ال�سيا�سة القمعية لهذا اجلهاز احلكومي. 

امل�ساحلة احلقيقية م�ستحيلة فى الوقت الراهن:

مرتبطا  لي�ضبح  حتول  امل�ضاحلة  كلمة  مفهوم  فاإن  للم�ضاءلة،  حقيقية  اإجراءات  غياب  يف 

بالإفالت من العقاب. وذلك نتيجة اإ�ساءة ا�ستخدام ذلك املفهوم، بغية العفو عن اأولئك الذين 

اقرتحت  املثال،  �سبيل  على  مبارك.  حقبة  اأثناء  الف�ساد  اأو  الإن�سان  حقوق  جرائم  ارتكبوا 

احلكومة بع�س قوانني العفو التي حتقق “م�ساحلة” مع رجال الأعمال املتورطني يف �سلوك 

تعزيز  �ساأنها  من  اآليات  اإر�ساء  يف  ف�سلت  الدولة  ولكن  مبارك،  حكم  فرتة  اأثناء  م�سني  مايل 

احلوار، و�سمان ال�سفافية عند النظر يف تلك اجلرائم.

اإن ال�ضحايا مل يحظوا باالعرتاف بهم حتى االآن، كما مل تتخذ اإجراءات جادة لوقف االإفالت 

امل�ساءلة  غياب  وا�ستمرار  البولي�سية،  مبارك  دولة  حما�سبة  عدم  اإىل  بالإ�سافة  العقاب،  من 

عن النتهاكات القائمة وامل�ستمرة حلقوق الإن�سان، الأمر الذي يحتم علينا اأن نت�ساءل عما اإذا 

كان نظام العدالة النتقالية قد جت�سد يف اأي �سورة. يبدو اأن التحول ال�سيا�سي رمبا يكون قد 

حتقق، ولكن دون اأن يرافقه حتول يف اجتاه �سيادة القانون واإر�ساء مبداأ امل�ساءلة اأو امل�ساحلة 

جانب  من  فعالة  ب�سورة  القمع  �سيا�سة  على  للرد  الأوىل  الإرها�سة  جاءت  لذلك  املجتمعية؛ 

املجتمع املدين والن�سطاء غري احلكوميني. اإن عبء م�ساعدة �سحايا الدولة البولي�سية يقع على 

12- كان ذلك يف عهد املجل�س الع�سكري، ثم جددت وزارة الداخلية تبني هذه القوانني بعد تويل د. حممد مر�سي 

رئا�سة اجلمهورية: انظر »قوانني معاقبة الثورة امل�رشية«، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، اأكتوبر 2012.

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/10/%D9%82%D9%88%D8%A7%D
9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8 -

%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
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اأكرب من احلكومة. ومع ذلك يعاين املجتمع املدين يف  الن�سطاء غري احلكوميني بدرجة  كاهل 

م�رش من وجود القانون رقم 84 لعام 2002، الذي يفر�س قيودا على ا�سطالعه بدوره، 

ن�ساطه  متويل  فر�س  عليه  وي�سيق  �سارمة،  وحكومية  بريوقراطية  و�ساية  حتت  وي�سعه 

بدرجة كبرية. ويفاقم من الأمر اأن حكومة الدكتور حممد مر�سي تتعجل باإ�سدار ن�سخة اأكرث 

قمعا من القانون ال�ساري. وهكذا، فاإن اجلهات املانحة �سواء املحلية اأو الدولية لن يكون لها 

�سوى ات�سال حمدود مبنظمات املجتمع املدين، التي اأن�سئت بغر�س م�ساعدة ال�سحايا ودعمهم.

احلاجة الإ�سالح ... وت�ساوؤالت حول ا�ستقالل الق�ساء: 

مفاجئة  ب�ضورة  ال�ضيا�ضيون  املحللون  وحتى  العام،  الراأي  جتاهل  مبارك  �ضقوط  عقب 

العتقاد الذي كان، وللمفارقة، �سائدا بني معظم الق�ساة باأن ا�ستقالل الق�ساة يف م�رش غري 

كاٍف13. فقانون ال�ضلطة الق�ضائية يتيح لل�ضلطة التنفيذية التي تتوالها احلكومة ممار�ضة �ضلطات 

وا�سعة على الق�ساء، ويتجلى ذلك يف ال�سلطات التي ميار�سها الرئي�س ووزير العدل ووزير 

الداخلية على ال�سلطة الق�سائية،14وحتى النائب العام نف�سه، وهو املكلف بالتحقيق يف �سكاوى 

النتهاكات، وتقدمي الأدلة اأمام املحكمة، هو اأبعد ما يكون عن ال�ستقالل يف عمله.

مييل الراأي العام اأي�سا اإىل تنا�سي اأن حقبة مبارك �سهدت �سيوع الإفالت من العقاب عن 

اأفراد ال�رشطة وم�سئولو احلزب الوطني الدميقراطي الذين وفروا لهم  اجلرائم التي ارتكبها 

احلماية من امل�ساءلة والعقاب؛ الأمر الذي يتجلى يف مئات ال�سكاوى التي قدمت ملكتب النائب 

العام خالل العقود املا�سية، ومل يتم التحقيق فيها على الإطالق، وحفظ بع�سها نهائيا دون 

اتخاذ اأي اإجراء. يف الوقت نف�سه، مل يرتدد نظام مبارك يف ح�سد الق�ساة و�سلطات التحقيق 

ال�ضتهداف منتقديه ومعار�ضيه اأو لتكري�ض غياب امل�ضاءلة عما يرتكبه من اأفعال.

13- بعد تويل الرئي�س حممد مر�سي احلكم، توقف تيار »ا�ستقالل الق�ساء« اأي�سا عن املطالبة بالتعديل الفوري 

اأعدا  لقانون ال�ضلطة الق�ضائية الذي كان يلح عليه يف عهد مبارك واملجل�ض الع�ضكري. واحتل القا�ضيان اللذان 

م�رشوع القانون من�سبني رفيعني يف النظام اجلديد، رئا�سة اجلمعية التاأ�سي�سية لو�سع الد�ستور، ووزارة العدل. 

كما �سار اأحد اأهم رموز تيار ا�ستقالل الق�ساء نائبا لرئي�س اجلمهورية، ولكن تيار »ا�ستقالل الق�ساء« ورموزه 

الرئي�سية الثالثة توقفت عن املطالبة با�ستقالل الق�ساء، بل كان بع�سهم طرفا يف ا�ست�سارات مع رئي�س اجلمهورية 

حول كيفية حتجيم ال�سلطة الق�سائية. 

14- للتعرف على املزيد عن ا�ضتقاللية من�ضب النائب العام انظر:

- »النيابة العامة، وكيل عن املجتمع اأم تابع لل�سلطة التنفيذية«، عبد الله خليل، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق 

الإن�سان، 2006.

ال�سيا�سي يف  والإ�سالح  »الق�ساة  الله خليل يف  لعبد   « التنفيذية  وال�سلطة  الق�سائية  ال�سلطة  بني  العام  »النائب   -

م�رش« لنبيل عبد الفتاح، �س �س119-153، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 2006.
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ال�سلطة  تدخل  من  الق�سائي  النظام  لتحرير  الت�سعينيات  منذ  امل�ستقلون  الق�ساة  نا�سل  لقد 

اأن  ميكن  الذي  والنفوذ  الق�سائي،15  التفتي�س  اإدارة  تدخل  اأ�سكاله  اأبرز  من  الذي  التنفيذية، 

متار�سه اجلهات الإدارية على النواحي املادية واملعنوية يف حياة الق�ساة، من خالل القواعد 

اخلا�ضة بالنقل واالإعارة الداخلية واخلارجية، باالإ�ضافة اإىل العقوبات الوا�ضعة و�ضلطة القمع 

لوزارة  الق�سائية  املوؤ�س�سة  ميزانية  املحاكم، وتبعية  اأن ميار�سها يف  العدل  لوزير  التي ميكن 

العدل.16

اإن النظام الق�سائي امل�رشي ل يو�سك على النهيار، فموؤ�س�سات ذلك النظام مازالت تعمل، 

كما اأنه يتمتع باأعرق تقاليد ق�سائية يف املنطقة. وبالرغم من النتقادات ال�سابق ذكرها، فاإنه 

الق�ضاة  بها  يتمتع  التي  املوؤ�ض�ضاتية واالأدبية  اال�ضتقاللية  باأن درجة  يتعني االعرتاف بو�ضوح 

امل�رشيون تفوق مثيالتها يف الدول العربية الأخرى. ومع ذلك يبقى ال�سوؤال: هل النظام القائم 

حاليا قادر على التحقيق اجلاد يف اجلرائم اجلماعية التي ارتكبت يف ظل حكم مبارك وتقدمي 

مرتكبيها للعدالة؟

هل ميكن مقا�ساة ال�سديق؟

 طبقا ملا قاله كثري من املحامني والق�ساة الذين ح�رشوا جل�سات حماكمة مبارك وعدد من 

رموز نظامه، فاإن الأدلة والتحقيقات التي قدمتها النيابة العامة يف تلك املحاكمات كانت اأبعد ما 

تكون عن اجلدية، مما دفع الكثريين اإىل العتقاد باأنه �سيكون من ال�سهل الطعن يف الأحكام التي 

)�ضدرت( يف حق مبارك، واأنه �ضيحظى بالرباءة، الأن حكم املحكمة مل ي�ضتند اإىل اأدلة قانونية 

دامغة. على عك�س الكثري من النظم القانونية احلديثة، فاإن نظام النيابة العامة يف م�رش يجمع 

بني �سلطتي التحقيق والدعاء، مما يلقي بظالل من ال�سك يف حيادية التحقيقات التي يجريها. 

البالغات اجلنائية �سد  التحقيق يف  ب�سلطة  العامة وحدها  النيابة  امل�رشع امل�رشي  وقد اخت�س 

املوظفني العموميني، والأمر باإحالة تلك البالغات اإىل املحاكم اجلنائية؛ اإذ ل ي�ستطيع ال�سحايا 

اأنف�سهم اأو اأقاربهم مقا�ساة من اعتدوا عليهم ب�سورة مبا�رشة.17 فوكيل النيابة وحده هو الذي 

يقرر ما اإذا كانت االتهامات جدية بدرجة تكفي لفتح حتقيق، وي�رصع وكيل النيابة بعد ذلك يف 

حتقيق الواقعة. وبناء على نتائج ذلك التحقيق يعد وكيل النيابة مذكرة، يو�ضح فيها االأ�ضباب 

15- »ق�سم يعنى بالتفتي�س على عمل الق�ساة وروؤ�ساء املحاكم البتدائية« املادة 78 من قانون ال�سلطة الق�سائية 

امل�رشي. 

الق�سائية م�رشوعية  ال�سلطة  ب�ساأن  ل�سنة 1972  القانون رقم 46  ي�سفي  انظر »كيف  املعلومات  ملزيد من   -16

االعتداء على ا�ضتقالل الق�ضاء؟!« للم�ضت�ضار حممود اخل�ضريي يف الق�ضاة واالإ�ضالح ال�ضيا�ضي، مرجع �ضابق، 

�س �س 101- 117.

17- رغم ذلك، ميكن يف بداية حتقيقات النيابة اأن يرفع ال�سحايا دعوى مدنية جتعلهم مدعني يف الق�سية.
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مبوافقة  النيابة  وكيل  قرار  يحظى  اأن  ويتعني  للمحكمة،  لالإحالة  �ساحلة  الق�سية  جتعل  التي 

وكيل  قرار  يف  النظر  باإعادة  للمطالبة  تظلم  تقدمي  ال�سكوى  لأ�سحاب  يحق  ل  كما  رئي�سه، 

النيابة. وال�سبيل الوحيد املمكن للتظلم هو ا�ست�سدار قرار من النائب العام نف�سه.18

م�سلحة  مثل  فنيني  معدة مبعرفة خرباء  تقارير  على  قراراته  اتخاذ  العام يف  النائب  يعتمد 

الطب ال�رصعي، ومناق�ضة ال�ضهود، وفح�ض االأدلة الوثائقية. ولكن يعاين اخلرباء اأنف�ضهم اأي�ضا 

من القدر الكبري من تدخل ال�ضلطة التنفيذية واالإدارة احلكومية يف عملهم؛ اإذ ال يتمتع اخلرباء 

الفنيون باأي نوع من احل�سانة، كما اأنهم تابعون لوزارة العدل،19 �ساأنهم �ساأن اأع�ساء النيابة 

الق�سايا  ففي كثري من  ال�سهود،  برناجما حلماية  يت�سمن  امل�رشي ل  القانون  اأن  كما  العامة. 

املعقدة املتعلقة بال�ضباط احلاليني وال�ضابقني يف جهاز اأمن الدولة و �ضباط ال�رصطة واجلي�ض، 

حتقيقات  اإجراء  يف  الف�ضل  اإىل  عادة  يوؤدي  ال�ضهود  بحماية  اخلا�ضة  الربامج  تلك  غياب  كان 

عادلة ونزيهة.

النائب  مكتب  �سكوى يف  امل�رشية  الإن�سان  منظمات حقوق  اإحدى  قدمت  يوليو 2011  يف 

على  كبرية  �ضغوطا  ميار�ضون  املرج  �رصطة  ق�ضم  يف  ال�رصطة  اأن”�ضباط  فيها  زعمت  العام 

�ضحايا ثورة يناير للت�ضالح يف ق�ضاياهم، ويهددون املواطنني الذين يتقدمون ببالغات م�ضابهة 

ومنظمات  حمامون  قدمها  التي  ال�سكاوى  من  كغريها  ال�سكوى،  هذه  ال�ضغوط.20  تلك  عن 

حقوق الإن�سان، حفظت مبعرفة مكتب النائب العام، كمعظم الق�سايا التي ت�سلمها مكتبه قبل 

ثورة يناير واأثناءها وبعدها.

الثورة  اأثناء  ارتكبت  التي  اجلرائم  يف  التحقيقات  م�سرية  اأن  مالحظة  مبكان  الأهمية  ومن 

قد تعرقلت كثريا، نتيجة لإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة من جانب ال�رشطة. ولعل ترهيب ال�سحايا 

واإتالف االأدلة و�ضجالت وزارة الداخلية هي اأمثلة قليلة، تعك�ض خطورة ذلك التالعب. فعلى 

الرغم من التاأكيدات ال�سكلية الكثرية باأن وزارة الداخلية قد اأ�سلحت �سيا�ستها واأ�ساليب عملها 

منظمات  املعلوماتي مع  للتوا�ضل  اإدارة جديدة  واإن�ضاء  امل�رصية،  ال�رصطة  �ضعار  تغيري  )مثل 

ذي  الدولة  اأمن  مباحث  جهاز  واإلغاء  املتهمني،  ال�ضباط  بع�ض  واعتقال  االإن�ضان،  حقوق 

ال�سمعة امل�سينة، واإن�ساء جهاز الأمن الوطني بدل عنه..اإلخ(، فاإن وزارة الداخلية يف ثوبها 

اإخ�ساع هياكلها لعملية تقييم جاد؛ فقبل نحو عام اتخذ وزير الداخلية قرارا  اجلديد ف�سلت يف 

18- انظر احلا�سية رقم 4

19- ملزيد من املعلومات حول ا�ستقاللية م�سلحة الطب ال�رشعي انظر: تفا�سيل احللقة النقا�سية التي نظمها مركز 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �سبتمرب 2011 مب�ساركة خرباء من الطب ال�رشعي.

http://www.cihrs.org.English/NewsSystem/Articles/2991.aspx 

20- انظر البيان ال�سحفي ال�سادر عن »املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية« 

 http://www.eipr.org/en/pressrelease/2011/07/11/1197
http://www.eipr.org/en/pressrelease/2011/07/11/1249 :وانظر اأي�سا  
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فعل  له رد  يكن  القرار مل  هذا  فاإن  ذلك  ال�رصطة، ومع  كبار �ضباط  669 من  نحو  بت�رصيح 

اإيجابي.21 وقد ف�ضلت وزارة الداخلية يف �رصح االأ�ضا�ض الذي ا�ضتندت اإليه يف ت�رصيح اأولئك 

ال�ضباط، وما اإذا كانوا قد اأدينوا مبمار�ضة التعذيب الذي لطاملا مور�ض يف اأق�ضام ال�رصطة يف 

م�رش.

حتى يومنا هذا، مازال املحامون واملراقبون ملحاكمات نظام مبارك يعربون عن غ�سبهم 

ب�ساأن التهامات والأدلة التي قدمتها النيابة العامة. يف مقابلة اأجريت يف يونيو املا�سي- اأكد 

اأحد الق�ساة بو�سوح ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان- باأن اأي قا�ٍس م�ستقل لن يرتدد 

يف اإهدار الأدلة املقدمة �سد مبارك واأع�ساء نظامه، باعتبارها غري كافية لإدانته، و�سيق�سي 

برباءتهم ب�سورة فورية.

اإن النظام القائم لي�س مالئما ول قادرا –ورمبا لي�س راغبا- على الت�سدي لتلك املحاكمات. 

ولي�س ثمة اإهانة يف ذلك، بل اإقرارا بالواقع الذي ت�سكل عرب �سنوات القهر الطويلة التي �سبقت 

يوم الغ�ضب يف اخلام�ض والع�رصين من يناير. فاإنه ب�رصف النظر عن م�ضاألة حيادية القا�ضي 

القانوين  والتكييف  التحقيقات  يف  وا�سعة  ثغرات  هناك  فاإن  وا�ستقالليته،  الق�سية  نظر  الذي 

حتتاج اإىل عالج. كان ذلك هو الراأي الذي عربت عنه بو�سوح جلنة الأمم املتحدة ملناه�سة 

التعذيب يف الفقرة رقم 20 من التحقيق ال�رصي اخلا�ض مب�رص يف عام 1996، والذي اأو�سى 

احلكومة باأن “تن�سئ اآلية م�ستقلة للتحقيق، ت�سم يف ت�سكيلها ق�ساة وحمامني واأطباء، كي تبحث 

ب�سورة مدققة يف كل دعاوى التعذيب؛ حتى يت�سنى تقدمي تلك الدعاوى اإىل املحاكم على وجه 

ال�رشعة.22 اأن النظام الذي كان قائما يف 1996 ل يختلف عن النظام القائم اليوم. ففي ذلك 

احلني كان النظام القائم غري مالئم للتحقيق يف اأعمال التعذيب الب�سعة التي داأبت احلكومة على 

ممار�ستها، وبالتايل فاإن املنطق الب�سيط يقودنا اإىل اأنه طاملا ظل النظام احلايل قائما فاإن العدالة 

لن تتحقق.

االإرادة ال�سيا�سية هي املع�سلة اأمام نه�سة حقوق االإن�سان فى م�سر:

اإن حماكمة مبارك ورموز نظامه ل تزال حتى الآن ق�سية �سيا�سية اأكرث من كونها قانونية، 

فبمراجعة التتابع الزمني لالعتقالت، واأحكام احلب�س واملحاكمة لرجال النظام ال�سابق، يتبني 

اأن تلك العتقالت وجل�سات املحاكمة كانت مقرتنة دائما بلحظات �سيا�سية مهمة، وعادة ما 

اأمنيني  التغيريات مع خرباء يف جمال حقوق الإن�سان وخرباء  القاهرة حلقوق الإن�سان هذه  21- ناق�س مركز 

وممثلني عن وزارة الداخلية يف مناظرة عامة يف �سبتمرب 2011. لالطالع على حما�رش تلك املناظرة ونتائجها 

http://www.cihrs.org.English/NewsSystem/Articles/2964.aspx :انظر

اأ/44/51  كتالوج  املمنهج،  التعذيب  حول:  بحوث   20 رقم  املادة  التعذيب.  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  جلنة   -22

 .)1996(
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تكون يوم االأربعاء اأو اخلمي�ض ال�ضابقني مل�ضرية مليونية يوم اجلمعة. وقد اأطلق املحتجون على 

تلك الإجراءات و�سف”هدية اجلمعة”، وبالتايل فاإن الأ�سهر التي خلت من احتجاجات كبرية 

كانت تخلو من اأي اعتقالت اأو حماكمات لأع�ساء النظام ال�سابق. 

لقد اأحجم النظام احلاكم حتى الآن عن التحقيق يف دعاوى انتهاكات حقوق الإن�سان التي 

ارتكبها �سابقه، وبدل من ذلك فاإن اهتمامه ين�سب على تهم الف�ساد واإهدار املال العام. وميثل 

امل�ساعدين  من  وغريهم  الإ�سكان  ووزير  وزرائه  ورئي�س  داخليته  ووزير  وولداه  مبارك 

ميثلون  عز،  واأحمد  �سامل  ح�سني  مثل  ملبارك  اليمنى  الذراع  مبثابة  كانوا  الذين  واملقربني 

كان  اأ�سهر  ب�سعة  قبل  قانونية.  غري  بطرق  ثرواتهم  وت�سخم  الف�ساد  بتهم  للمحاكمة  جميعهم 

وزير الداخلية ال�سابق قد ُحكم عليه بالفعل بال�سجن مدى 12 �سنة بتهم ف�ساد، بينما مل يكن هناك 

انتهاكات للحقوق املدنية وال�سيا�سية  اأي  اأو  التعذيب  اأو  القتل  اأي من هوؤلء بتهمة  باإدانة  حكم 

ارتكبت اأثناء الثورة اأو قبلها. على مدى العامني املا�ضيني اأدين ع�رصة فقط من �ضغار �ضباط 

ال�رشطة -بع�سهم حوكم غيابيا بقتل املتظاهرين اأثناء ثورة يناير- ويف حالت اأخرى انتهت 

الق�سايا ب�سدور اأحكام بالرباءة، وقد اأدى واحد من تلك الأحكام اإىل اإثارة حالة من ال�سغب 

داخل قاعة املحكمة.

لقد اأدين مبارك ومت احلكم عليه بتهمة التواطوؤ يف القتل العمد وال�رشوع يف قتل املتظاهرين 

اأثناء الثورة، واإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة لت�سخيم ثروته، وال�سماح ببيع الغاز لإ�رشائيل باأ�سعار 

بعدما  خا�سة  التهامات  تلك  اإثبات  امل�ستحيل،  من  بل  ال�سعب  من  ال�سوق.  اأ�سعار  عن  تقل 

ذلك.  يف  تفيد  اأن  املمكن  من  كان  التي  والوثائق  وال�ضجالت  االأدلة  جميع  اإتالف  عن  تردد 

يف احلقيقة، داأب حمامي مبارك خالل ال�سهور القليلة املا�سية على الزعم بال كلل اأو ملل اأن 

مبارك نف�سه مل يوافق على قتل املتظاهرين، بل اإن امل�سري طنطاوي وغريه من كبار امل�سئولني 

مبارك  اإدانة  فاإن  ولذا  املتظاهرين؛  بقتل  مبارك  علم  جمرد  املحكمة  اأمام  �سهاداتهم  يف  نفوا 

حملت مفاجاأة ملعظم املراقبني، وكانت مو�ضع انتقاد باأن وراءها دافعا �ضيا�ضيا ي�ضتهدف تهدئة 

الغ�سب ال�سعبي، واأن مبارك قد اُتخذ كب�س فداء للت�سرت على جرائم ارتكبتها موؤ�س�سات اأخرى 

يف الدولة.

موقفا  اتخذوا  قد  امل�ضلمني  واالإخوان  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ض  اأن  اأي�ضا  الوا�ضح  من 

عدائيا جتاه التحقيق يف جرائم املا�سي، فبا�ستثناء تهم الف�ساد، �سهدت املحاكمات اجلنائية لنظام 

مبارك اختزال اجلرائم التي ارتكبت يف عهده اإىل جمرد اجلرائم التي ارتكبت خالل الأيام 

الثمانية بني اخلام�ض والع�رصين من يناير وحتى الثاين من فرباير عام 2011. وبدا الأمر كما 

لو اأن احلكام الع�ضكريني والنائب العام يرغبون يف تقلي�ض االأهداف الكربى للثورة امل�رصية 

اإىل جمرد حرب �سد الف�ساد. مرة اأخرى، يلجاأ النظام احلاكم اإىل انتهاج ا�سرتاتيجية النظام 

القدمي نف�سها يف اختزال مطالب ال�سعب امل�رشي يف لقمة العي�س وحدها. 
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عن  والمتناع  الرباءة  واأحكام  املتتالية  التاأجيالت  يف  غرقت  القدمي  النظام  حماكمات  اإن 

التحقيق العلني واجلدي يف اجلرائم ال�سابقة على الثورة. ومن املالحظ اأن هناك اإ�رشارا �سديدا 

على اأن يتمتع كبار امل�سئولني الأمنيني ورموز النظام ال�سابق بجميع ال�سمانات القانونية التي 

ت�سمن لهم حماكمات نزيهة اأمام قا�ٍس طبيعي، بينما �ساد معيار للعدالة خمتلف متاما يف ق�سايا 

اإذ  بلطجية-  اأنهم  يف  ي�ستبه  ممن  ال�سيا�سيون  والن�سطاء  املدونون  فيهم  -مبن  املتهمني  املدنيني 

اأحيلوا اإىل حماكم ع�سكرية تغيب عنها �سمانات العدالة ال�سليمة، مبا فيها احلق يف مثول الفرد 

اأمام قا�سي طبيعي. ومل يتغري احلال كثريا بعد ت�سليم ال�سلطة اإىل الرئي�س حممد مر�سي، لأن 

املحاكمات والتحقيقات ظلت م�سي�سة، لأن املوؤ�س�سات القائمة تفتقر اإيل ال�ستقاللية واحليادية. 

موؤ�س�ساتي  اإ�سالح  اإجراء  حني  اإىل  تنتظر  اأن  ميكن  ل  مبارك  حماكمة  فاإن  نف�سه  الوقت  يف 

اأن  برهنت على  قد  العامل  اأخرى من  مناطق  الإن�سانية يف  التجارب  فاإن  كامل. ومع ذلك، 

اإن�ساء اآليات م�ستقلة وحمايدة للعدالة النتقالية ميكن اأن ي�سمن حتقيق العدالة، جنبا اإىل جنب 

مع عملية التحول ال�سيا�سي والدميقراطي، اإل اأن الغياب الراهن لالإرادة ال�سيا�سية يف م�رش 

يهدد بواأد كلتا العمليتني.

ولكن ال�ضوؤال املحوري هو كيفية حتقيق العدالة االنتقالية يف ظل جمتمع مت اإق�ضاء اأو اإ�ضعاف 

�سيا�سية  منقو�س وتيارات  اأمن  اإطار  ال�سيا�سي، ويف  القهر  �سنوات من  موؤ�س�ساته علي مدي 

واجتماعية منق�سمة ومت�رشذمة، وموارد م�ستنزفة، والأهم من ذلك كيفية اأن يتم ذلك يف اإطار 

انعدام ال�ستقالل املوؤ�س�سي داخل قطاع العدالة، وانعدام وت�رشذم القدرة الفنية واملحلية وحالة 

ال�سدمة والتخوين، بالإ�سافة اإيل انعدام ثقة املواطنني يف موؤ�س�سات الدولة وافتقار الحرتام 

احلكومي لقيم حقوق الإن�سان و�سيادة القانون، والأهم من ذلك حداثة القوي ال�سيا�سية املهيمنة 

علي مقاليد احلكم بالعمل ال�ضيا�ضي وباخلربة ال�ضيا�ضية والقانونية الالزمة، باالإ�ضافة ملحاولتها 

ف�ضيادة  ال�ضيا�ضية.  ال�ضلطة  الأهواء  رهينة  واإخ�ضاعها  الدولة،  موؤ�ض�ضات  الإ�ضعاف  امل�ضتدمية 

القانون وحتقيق العدالة النتقالية مرتبط اأ�سا�سًا بال�سياق ال�سيا�سي ولي�س فقط بالإطار التقني. 

كما اأن العدالة النتقالية تتطلب اأول اأن تكون الدولة بالفعل يف مرحلة انتقال لنظام دميقراطي.

اإن العدالة لن تتحقق اإل بوجود اإرادة �سيا�سية كافية لنبذ املا�سي ب�سورة وا�سحة، وم�ساءلة 

من انتهكوا حقوق امل�رشيني، وتعوي�س �سحايا تلك النتهاكات. من املمكن اأن يتحقق ذلك 

لي�ست �سوى واحدة منها. مما  ال�سيئة  ال�سمعة  القوانني ال�ستثنائية ذات  بطرق عديدة، ولكن 

اأن تنفيذ برنامج وا�سع النطاق للعدالة النتقالية، ي�سمل املحاكمات وجلان تق�سي  ل �سك فيه 

احلقائق والتعوي�سات واإعادة التاأهيل، هو عملية باهظة التكاليف يف املدى الق�سري، ولكن على 

املدى الطويل �سيكون الف�سل يف الت�سدي لتلك الق�سايا باأ�سلوب متعقل ودميقراطي و�سامل مكلفا 

للدولة واملواطنني مبا هو اأكرث بكثري.
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