
 سياسات العدالة االنتقالية يف السياقات 
السلطوية: الحالة املرصية

موجز السياسة

أكتوبر 2017 

نهى أبو الدهب



نهى أبو الدهب

 سياسات العدالة االنتقالية يف السياقات 
السلطوية: الحالة املرصية*

*كتبت النسخة األصلية لهذا البحث باللغة اإلنجليزية وهذه ترجمة للنسخة اإلنجليزية. 

ال بد من اإلشارة إىل أن الرسوم البيانية يف هذه الورقة متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط.



ملحة عن بروكنجز

 إّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقّدم بحوثاً وحلوالً سياسية مستقلّة. يهدف املعهد إىل إجراء بحوث عالية الجودة 
 ومستقلة يستند إليها لتقديم توصيات عملية ومبتكرة لصناع السياسات والعامة. تعود االستنتاجات والتوصيات املوجودة 

يف كافة منشورات بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم، وال تعكس وجهات نظر املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.

 يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يقّدمها إىل داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية والتأثري. كام وأّن األنشطة 
التي تدعمها الجهات املانحة تعكس هذا االلتزام، علامً بأّن الهبات ال تحّدد بأي شكٍل من األشكال التحليالت والتوصيات.

حقوق النرش محفوظة © 2017
 

معهد بروكنجز
1775 طريق ماساشوستس، شامل غرب

واشنطن العاصمة، 20036 الواليات املتحدة
www.brookings.edu

مركز بروكنجز الدوحة
الساحة 34، بناية 36، الخليج الغريب، الدوحة، قطر

http://www.brookings.edu/doha



1

 1 نهى أبو الدهب هي زميلة زائرة يف مركز بروكنجز الدوحة. تود أن توجه شكرها إىل الزمالء الذين راجعوا مسودة هذه الورقة وقدموا تعليقاتهم. 

كام تود أن تشكر نادر قباين وقسمي البحث واالتصاالت يف مركز بروكنجز الدوحة عىل دعمهم، وفراس مرصي عىل مساعدته يف أعامل البحث.
 2 تُعترب العدالة االنتقالية عموماً أنها مجموعة من التدابري القضائية وغري القضائية ملعالجة الفظائع التي ارتُكبت يف املايض، كام أنّها تأيت بأشكال متعددة، 

 مبا يف ذلك املالحقات الجنائية، والتدقيق يف البيانات، ولجان تقيص الحقائق، والتعويضات وغري ذلك من أساليب املصالحة الوطنية. راجع عىل سبيل املثال
  Kirsten J. Fisher and Robert Stewart, eds., Transitional Justice and the Arab Spring (London and New York: Routledge, 2014), 1. 

املرجع ذاته.
  Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy 13, no. 1 (January 2002): 5–21, 3

doi: https://doi.org/10.1353/jod.2002.0003.
Noha Aboueldahab, Transitional Justice and the Prosecution of Political Leaders in the Arab Region. A Comparative Study of Egypt, 4 

Libya, Tunisia, and Yemen (Oxford: Hart Publishing, 2017).

لقد صارعت العدالة االنتقالية عىل نحٍو متزايد لتؤّمن حلوالً واقعيّة 
ملجتمعات عانت رصاعات أو عقود من الحكم السلطوي.2 وغالباً ما 
االنتقالية تتم من  العمليات  أّن  االنتقالية  العدالة  يفرتض يف مجال 
حكم سلطوي عنيف إىل حكم ليربايل دميقراطي. ولكن يف الحقيقة، 
ال ينطبق هذا النوع من العمليات االنتقالية إال عىل عدد قليل من 
بني العمليات االنتقالية الكثرية التي شهدتها العقود القليلة املاضية.3 
التي  املتعددة  التحديات  السلطوية يف مرص خري مثال عىل  وتقدم 
تواجهها الجهات الفاعلة يف خضم سعيها إلرساء العدالة االنتقالية يف 
سياقات متنوعة غري ليربالية. متثّل العملية االنتقالية املرصية تحدياً 
كبرياً يعرتض هذا املسار املفرتض نحو الدميقراطية الليربالية، وتقّدم 
عوضاً عن ذلك مثاالً قوياً عن تنوع العمليات االنتقالية والحاجة إىل 
االستجابة لها بطريقة مبتكرة.4 تؤدي مؤسسات “الدولة العميقة” 
وهذه  االنتقايل.  مجتمعها  يف  مهامً  دوراً  املثال  سبيل  يف مرص عىل 
هي املؤسسات، مبا يف ذلك السلطة القضائية والرشطة وأمن الدولة 
تشارك  التي  السياسية،  واملؤسسات  األمنية  األجهزة  من  وغريها 
عادًة يف السعي إلرساء العدالة االنتقالية. ولكن يف السياق املرصي، 
االنتقالية  العدالة  لغة  هذه  العميقة  الدولة  مؤسسات  تستخدم 
األسايس  الفارق  ذلك  ويشّكل  االستبدادي.  الحكم  لرتسيخ  وأدواتها 
الدميقراطية  إىل  تتحول  االنتقالية يف دولة  العدالة  استخدامات  بني 

ودولة يعود فيها الحكم االستبدادي إىل الظهور مجدداً. 

لبناء  باالعتبار  املايض  أخذ  إىل  تسعى  االنتقالية  العدالة  أّن  صحيٌح 
التي  الراهنة،  الحالة  عن  تغفل  ما  غالباً  أنها  إال  أفضل،  مستقبل 
ما  مرحلة  عن  املوروثة  الضعيفة  املؤسسات  من  مبجموعة  تتمثل 
قبل االنتقال. يف مرص، دفعت أعامل املؤسسات السياسية الفاسدة 
لتصويب  كوسائل  املحاكم  إىل  اللجوء  إىل  املدين  املجتمع  منظامت 
االنتهاكات االجتامعية-االقتصادية وانتهاكات حقوق اإلنسان. ولكن، 
تقييم  يتخطى ذلك. فمن دون  الوضع  لتحسني  به  القيام  ما ميكن 
واقعي لكيفية استخدام صناع القرار والخرباء هذه املؤسسات حالياً 
إلحداث التغيري املرغوب به يف املستقبل، ستفشل العدالة االنتقالية. 

االنتقالية يف  العدالة  تحقيق  إىل رضورة  السياسة هذا  موجز  يشري 
الدميوقراطية.  إلرساء  “االنتظار”  إىل  الحاجة  دون  من  فوراً،  مرص 
ويكون ذلك من خالل اعتامد مقاربة العدالة االنتقالية التدريجية 
تعطي األولوية لثالثة أهداف: إعطاء األسبقية للعدالة االجتامعية، 

وتقوية املجتمع املدين، وزيادة النشاط القضايئ. 

كالفساد عىل  واالقتصادية  االجتامعية  الجرائم  ترتبط  ما  غالباً  أوالً، 
كالتعذيب  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات  معقد  بشكٍل  واسع  نطاق 
الفساد  متارس  التي  الدول  تعتمد  كذلك،  التعسفي.  واالعتقال 
كوسيلة  اإلنسان  حقوق  تنتهك  سياسات  اقتصادية  جرائم  وتقرتف 
العقاب عىل هذه  من  اإلفالت  االستبدادية وضامن  األنظمة  لدعم 
ال  واسع يف مرص،  نطاق  الفساد عىل  تفيش  لتاريخ  ونظراً  الجرائم. 
سيام يف ما يتعلق بالعقارات، ال عجب أن ربطت املطالب األساسية 
لثورة 2011—“عيش، حرية، عدالة اجتامعية”—املظامل االجتامعية 
االقتصادية بالجرائم ذات الصلة بانتهاك حقوق اإلنسان. وبالتايل، ال 
ميكن فصل الدعوات املطالبة بتحقيق العدالة االجتامعية عن تلك 
والسياسية.  املدنية  الحقوق  انتهاكات  يف  العدالة  بتحقيق  املتعلقة 
ثانياً، يف حني يشكل املجتمع املدين أحد الدوافع الرئيسية لعمليات 
العدالة االنتقالية يف مرص، فإنه أيضاً أحد العنارص الفاعلة الخاضعة 
فإّن  وبالتايل،  السلطوي.  النظام  عودة  ظّل  يف  كبري  بشكل  للقمع 
فيها  تقوم  التي  املساحة  من  متزايد  بشكٍل  تحّد  التي  القوانني 
منظامت املجتمع املدين بعملها من شأنها أن تقّوض بشكٍل مبارش 
املبالغ  لالستخدام  نظراً  ثالثاً،  حقيقية.  انتقالية  عدالة  عملية  سري 
للقوانني لتشكيل العدالة االنتقالية بشكٍل تخدم فيه مصالح النظام 
هذا  لتحدي  مهمة  اسرتاتيجية  القضايئ  النشاط  يقدم  السلطوي، 

النوع من الترشيع. 

التي  الجهود  عىل  أكرب  بشكٍل  الرتكيز  إىل  أيضاً  املوجز  هذا  يدعو 
تأخذ باالعتبار الوضع الراهن للمجتمع املدين واملؤسسات السياسية 
والقضائية بهدف تحسني آفاق تركيبة سلمية وأكرث عدالة لفرتة ما 
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بعد الرصاع. وهو بذلك يشدد عىل أهمية العدالة االنتقالية كعملية 
مشكلة  أوالً  الورقة  هذه  وتصف  حتمية.  نتيجة  اعتبارها  من  بدالً 
السياقات السلطوية من خالل رشح  العدالة االنتقالية يف  سياسات 
للعدالة  املتضاربة  واألهداف  املختلفة  االنتقال  عمليات  تداعيات 
لتلقي الضوء  املثال املرصي  االنتقالية كام تبدو حالياً. ثم تستخدم 
املجتمع  ولتقوية  االجتامعية  للعدالة  األسبقية  إعطاء  أهمية  عىل 
العدالة  سياسات  رسم  يف  القضايئ  النشاط  وترية  ولرفع  املدين 
االنتقالية التي من شأنها تناول الحقائق السياقية بشكٍل أفضل. ويف 

الختام، يخلص املوجز بتوصيات السياسة بهذا الشأن. 

عمليات االنتقال املتنوعة واألهداف املتضاربة للعدالة االنتقالية

التي  الدول  االنتقالية بشكٍل شبه فوري يف  العدالة  يُثار موضوع 
واملظامل  الفظائع  ضحايا  يبدأ  سيايس.  انتقال  عمليات  تشهد 
التامس  يف  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  االقتصادية  االجتامعية 
أكانت  تحقيقها—سواء  يتوقّعون  بل  ال  العدالة  أشكال  بعض 
التعويضات  أو  الجنائية  املحاكامت  عىل شكل مساءلة من خالل 
الرتويج  يتم  ما  وغالباً  الحقائق.  تقيص  لجان  أو  اإلصالحات  أو 
لألهداف الكبرية املتمثلة يف السالم والعدالة واملصالحة واإلصالح 
ما  وكثرياً  املثالية.  االنتقالية  العدالة  حزمة  أنها  عىل  املؤسسايت 
إلرساء  أخرى  طموحة  برامج  جانب  إىل  األهداف  هذه  م  تُقدَّ
عملية  تشهد  مجتمعات  يف  االقتصادية  واملساعدة  الدميقراطية 
يف  األهداف  لهذه  التخطيط  مشاكل  إحدى  وتتمثّل  انتقالية. 
العمليات  مبسار  يتعلق  ما  يف  خاطئة  افرتاضات  إىل  تستند  أنها 
تنفيذ  تعيق  أن  االفرتاضات  هذه  شأن  ومن  الليربايل.  االنتقالية 
العمليات  من  متنوعة  سياقات  يف  االنتقالية  العدالة  عمليات 
االنتقالية، ال سيام يف البلدان التي تشهد عودة للتوّجه السلطوي. 

نتيجة لذلك، تربز العدالة االنتقالية كمجال مامرسة غالباً ما تكون 
أهدافه متضاربة.5 كام أنها تجد صعوبة يف إعطاء األولوية لألهداف 
القصرية والطويلة األمد. عىل سبيل املثال، غالباً ما يطالب الضحايا يف 
املجتمعات الخارجة حديثاً من رصاع عنيف بعدالة انتقامية رسيعة 
ال بل يتوقّعونها، كام يحدث يف قاعات املحاكم. بينام تعطي الجهات 
السياسية الداخلية والخارجية األولوية لالستقرار، وغالباً عىل حساب 
العدالة، من أجل تحقيق سالم طويل األمد. وتعّد هذه االعتبارات 
منوذجية عند الحديث عن السالم مقابل العدالة يف هذا الصدد. وقد 

سياسة  توصيات  طرح  متزايد  بشكٍل  تعيق  الثنائية  هذه  أصبحت 
لسياقات ما بعد الرصاع. إذ ال ينحرص مفهوما “السالم” و“العدالة” 

مبعنى واحد، بل إنهام متعددا املعاين. 

نحو  املتجهة  االنتقالية  للعمليات  املقيّد  العمل  إطار  فإن  وبالتايل، 
السياسات  وصياغة  األبحاث  عىل  مهمة  تداعيات  له  الليربالية 
التحول  االنتقالية. سواء ضمن سياق  بالعدالة  املتعلّقة  واملامرسات 
تطوير  غرار  عىل  املبادرات  فإّن  االنتقالية،  العدالة  أو  الدميقراطي 
ال  املؤسساتية  واإلصالحات  االنتخابات  وإجراء  السياسية  األحزاب 
الناتج عن تحقيق الدميقراطية أو  تتوافق مع “التسلسل املنطقي” 
انتقال  مسار  تتبع  ال  فوضوية”  تغيري  “عمليات  إنها  بل  العدالة؛6 
مستقيم.7 ويضع هذا األمر صناع السياسة أمام معضلة، إذ يفرض 
االعتامد عىل املقاربات القياسية التي قد حققت نجاحاً يف مكان آخر 
من العامل حدوداً مهمة عىل إمكانية تطبيق العدالة االنتقالية عىل 
سياقات مختلفة، مبا يف ذلك مرص، حيث استولت النخب الحاكمة 

عىل عملية العدالة االنتقالية لتخدم مصالحها السلطوية. 

وتواجه العدالة االنتقالية أيضاً تحديات يف معالجة الرصاعات الهيكلية 
املوارد  ونهب  والفساد  والجوع  الفقر  إىل  جذورها  تعود  والذي 
الطبيعية وغري ذلك. ويعكس ذلك ميل مجال العدالة االنتقالية إىل 
الرتكيز عىل انتهاكات الحقوق املدنية والسياسية أكرث من الرتكيز عىل 
املظامل االجتامعية االقتصادية. نتيجة لذلك، يرى الكثريون أّن العدالة 
معايريها.8  ضمن  االجتامعية  العدالة  تحقيق  يف  فشلت  االنتقالية 
الحقيقة ومذكراتها  لجان  تقارير  تدعم  ما  غالباً  ذلك،  إىل  باإلضافة 
تتناىس روايات أخرى. وأخرياً،  أو  املايض، وتهمش  رواية معينة عن 
تشارك املؤسسات السياسية والقضائية وأجهزة أمن الدولة يف العادة 
يف دعم العدالة االنتقالية حني تكون تلك املؤسسات بالذات متورطة 
يف الجرائم واملظامل التي تدعي السعي ملعالجتها. وهنا تكمن مشكلة 

تواجد مؤسسات الدولة العميقة يف الدول االنتقالية مرص.

العدالة االنتقالية يف مرص: مركزية العدالة االجتامعية 

سعت   ،2011 فرباير  يف  مبارك  حسني  بالرئيس  اإلطاحة  منذ 
املقام األول من خالل املالحقات  االنتقالية يف  العدالة  مرص نحو 
فيهم  املستوى—مبن  رفيعو  سياسيون  قادة  فأُحيل  الجنائية. 
الفساد  شملت  بتهم  املحاكم  الوزراء—إىل  من  وعدد  مبارك 
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حسني سامل هو مقرب من مبارك ورجل أعامل اتُِّهم يف قضية اتفاقية الغاز اإلرسائييل وبقضية بيع الكهرباء، والتي بدد بسببها هو وغريه من حلفاء مبارك مليارات 

الجنيهات املرصية.

ثورة  خالل  األبرياء  املتظاهرين  قتل  وكذلك  والسيايس،  املايل 
مبارك  عىل  حُكم  البداية،  يف  للحكومة.  املناهضة   2011 العام 
إال  املتظاهرين.  قتل  يف  لتورطه   2012 يونيو  يف  املؤبد  بالسجن 
أمىض  أن  وبعد  أخريني.  محاكمتني  بعد  الحكم  إبطال  تّم  أنه 
يف  مبارك  رساح  أُطلِق  الفساد،  بتهم  السجن  يف  الوقت  بعض 
مارس 2017. باستثناء بعض ضباط الرشطة، مل يخضع أي شخص 
اقرُتِفت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  للمساءلة  مرص  يف 
عقود  مّر  عىل  اقرُتفت  التي  تلك  عن  ناهيك   ،2011 ثورة  خالل 
املنشقني  آالف  اعتُقل  ذلك،  عن  عوضاً  السلطوي.  الحكم  من 
وتعرّضوا  تعّسفية  بطريقة  والصحفيني  والناشطني  السياسيني 
للتعذيب ولإلخفاء القرسي خالل عهد الرئيس الحايل عبد الفتاح 
استخدمت مؤسسات سياسية وقضائية يف  لذلك،  نتيجة  السييس. 
صورة  ولخلق  السلطوي  الحكم  لتحصني  االنتقالية  العدالة  مرص 

السابق.9 النظام  عن  التام  لالنفصال  وهمية 

جاءت الثورة املرصية نتيجة سنوات من القمع الذي ظهر عىل شكل 
املشاكل  وشملت  اإلنسان.  حقوق  وانتهاكات  اقتصادية  انتهاكات 
واالفتقار  املرتفعة  البطالة  ومعدالت  الفقر  االجتامعية-االقتصادية 
إىل الخدمات الصحية، وتردي ظروف العمل وقمع النقابات. وعكس 
تقلّص الطبقة املتوسطة زيادة يف الالمساواة خالل الفرتة التي سبقت 
التعذيب  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وشملت  املرصية.10  الثورة 
واالحتجاز التعسفي عىل نطاق واسع، وغريها من التدابري القمعية 
املدين.  واملجتمع  اإلعالم  ووسائل  والناشطني  النظام  معاريض  ضد 
وسيق مئات املدنيني إىل املحاكم العسكرية وشاع استخدام أساليب 
العوامل  املوقوفني. وبالتايل، كانت  االعرتافات من  التعذيب النتزاع 
االجتامعية  باملظامل  تتعلق  مرص  يف   2011 العام  لثورة  الدافعة 
واالقتصادية بقدر ما كانت تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان.11 إّن 
مطالب العدالة االجتامعية يف مرص كانت وال تزال مرتبطة ارتباطاً 

وثيقاً بالدعوات إىل حامية حقوق اإلنسان.

وقد شكلت الحركات واالتحادات العاملية مصدراً رئيسياً للمعارضة 
خالل عهد الرئيس مبارك وهي ال تزال تؤّدي دوراً مهامً يف مرحلة 
البالغ  العام للغزل والنسيج،  القطاع  الثورة. وقد قاد عامل  ما بعد 
وتكراراً  مراراً  مرص،  أنحاء  مختلف  يف  عامل  ألف   45 عددهم 
الذي  العام  اإلرضاب  ٍ خاص  بشكل  وبرز  واإلرضابات.  االحتجاجات 
العام 2008، إذ أدى  الكربى يف  باملحلة  الغزل والنسيج  قاده عامل 
إىل تشكيل حركة شباب 6 أبريل التي تحولت إىل قوة حشٍد نافذة. 
وشملت مطالب الحركة العاملية املرصية زيادة الحد األدىن للرواتب، 
العالوات  ورصف  دامئة،  بعقود  املؤقتة  العمل  عقود  واستبدال 
الحركة  قوة  أّن  إىل  بينني  جول  ويشري  باإلرضاب.  والحق  املتأخرة، 
زادت  املناضلة”  العاملية  “املعارضة  أو  املستقلة  املرصية  العاملية 
يف أواخر التسعينيات ومنت حتى أصبحت ثقافة احتجاج كاملة يف 
نظام  رشعية  مهددة  والعرشين  الواحد  القرن  من  األوىل  السنوات 
مبارك.12 واستمرت الحركات املطالبة بحقوق العامل يف مرص بتحدي 
الثورة من خالل  التي تلت  الفرتة  بنشاط خالل  الحكومة  سياسات 
االحتجاج واإلرضاب يف الشوارع، علامً أن أحدث اإلرضابات هي تلك 
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بشكٍل  االقتصادية  الجرائم  وبعض  الفساد  جرائم  برزت  وبالتايل، 
مرص،  يف  السابقني  السياسيني  القادة  ضد  املوجهة  التهم  يف  كبري 
مبن فيهم مبارك والعديد من الوزراء.14 باإلضافة إىل ذلك، حكمت 
املحكمة اإلدارية لصالح الشكاوى التي أقيمت ضّد العقود العامة 
مع  مصالحة  صفقات  إىل  التوّصل  تّم  ذاته،  الوقت  ويف  الفاسدة. 
رجال أعامل سابقني كبار، عىل غرار حسني سامل.15 وسمحت هذه 
الصفقات لرجال أعامل فاسدين، تربط الكثري منهم بعالقات وثيقة 
مقابل حصولهم  أصولهم  من  جزء  بإعادة  السيايس،  مبارك  بحزب 
افتقرت  حني  يف  القضائية.  املالحقة  من  تحميهم  حصانة  عىل 
بأّن  النظام  اعرتاف  تعكس  أنها  إال  الشفافية،  إىل  الصفقات  هذه 
بيشء  القيام  برضورة  إقراره  وكذلك  غري مرشوعة،  املكاسب  هذه 
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بعد  املرصيني.  من  الكثري  املصالحة  أغضبت  وإن  حتى  ملعالجتها، 
ذلك، تّم االعرتاف إىل حّد معني من قبل الجهات القضائية والنخب 
من  الثورة  تلت  التي  الفرتة  خالل  االقتصادية  االجتامعية  باملظامل 
بالفعل.  اتُّخذت  التي  القليلة  االنتقالية  العدالة  تدابري  خالل 
قد  تكن  مل  االجتامعية  العدالة  ملظامل  املناسبة  االستجابة  أن  إال 
واملناصب  االقتصاد  عىل  الجيش  هيمنة  عنت  وقد  بعد.  تحققت 
ترّض  بطريقة  تُستنزف  تزال  ال  املوارد  أن  النافذة  البريوقراطية 
قيام  وإىل  الدولة  من  االستياء  تزايد  إىل  ذلك  أّدى  وقد  بالفقراء. 

“انتفاضة التموين” مؤّخراً يف العديد من املدن املرصية.16 

العدالة االنتقالية يف مرص: مجتمع مدين مخنوق 

املحّركات  أحد  تشّكل  الفاعلة  املدين  املجتمع  جهات  أّن  صحيٌح 
بني  من  أنّها  إال  مرص،  يف  االنتقالية  العدالة  لعمليات  األساسية 
هنا  املدين”  “املجتمع  مصطلح  يُستخدم  قمعاً.  األكرث  الجهات 
املنظامت  ذلك  يف  مبا  الحكومية،  غري  الفاعلة  الجهات  ليشمل 
جميعاً  يدافعون  والناشطني—الذين  واملحامني  الحكومية  غري 
بآخر  أو  بشكٍل  املشرتكة هنا  القضية  وتتمثل  قضايا مشرتكة.  عن 
تضاعفت  االنتقالية.  العدالة  أي  املايض،  حسابات  تصفية  يف 
التحديات التي واجهت عمل املجتمع املدين يف نواٍح عديدة منذ 
املجتمع  كان  مبارشًة،  الثورة  تلت  التي  الفرتة  ففي   .2011 ثورة 
قوانني  استهدفتها  التي  األوىل  الفاعلة  املجموعات  بني  من  املدين 
تسجيل  امكانية  من  وحدت  الخارجي  التمويل  قيّدت  صارمة 
أثار  الذي  االحتجاج  قانون  وصدر  الحكومية.  غري  املنظامت 
الكثري من الجدل يف العام 2013 ليعقد أكرث قدرة املجتمع املدين 
معهد  غرار  عىل  مبنظامت  القيود  هذه  فدفعت  الحشد.17  عىل 
اإلقليمية  برامجه  نقل  إىل  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة 
عن  بعيداً  عمله  متابعة  من  ليتمكن  تونس،  إىل  والدولية 
غري  منظامت  مكاتب  أُغلقت  كام  بإغالقه.  املرصي  النظام  تهديد 
اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  مجال  يف  عاملني  ومحامني  حكومية 
تحت  زمالؤهم  ووضع  أصولهم  وُجّمدت  وناشطني  وصحفيني 
يزال  وال  التعسفي.18  لالعتقال  تعرضوا  أو  الشديدة  املراقبة 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  ل  ُسجِّ كام  السجن،  يف  يُعّذبون  األشخاص  مئات 

عدد حاالت االختفاء القرسي يف مرص يف السنوات األخرية.19

من  عدد  يقوم  املدين،  املجتمع  عىل  هذه  القمع  حملة  رغم 
املحامني—الذين ينوب معظمهم عن منظامت املجتمع املدين التي 
متثل الضحايا—برفع قضايا ضّد مسؤولني حكوميني سابقني. ويتابع 
عدد كبري من هؤالء املحامني قضايا يف الفرتة التي سبقت الثورة يف 
مرص والفرتة التي تلتها. ونشطت املنظامت غري الحكومية ووسائل 
اإلعالم املستقلة يف مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان، وتوثيقها ونرش 
منظامت  تشّكل  االنتهاكات. وهكذا،  بشأن هذه  الناس  بني  الوعي 
املجتمع املدين أحد الدوافع األساسية يف العدالة االنتقالية يف مرص.20 
ومن املمكن القول إّن ما يرتكزون عليه بشكٍل رئييس هو ذاكرتهم 
ساد  الذي  السلطوي  الحكم  تحت  العمل  عن  الناجمة  املؤسساتية 

قبل العام 2011 وبعده. 

ما تأخذ مقاومة املجتمع املدين لالنتهاكات شكل احتجاجات  غالباً 
وإرضابات يف الشارع، ولكن يف مرص أصبحت ترُتجم أيضاً وعىل نحٍو 
متزايد من خالل املحاكم. وعىل الرغم من أّن النظام القضايئ يف مرص 
يفتقر للشفافية وُمسيس إىل حد كبري، فقد رفع املحامون باستمرار 
شكاوى ضد مسؤولني حكوميني سابقني رفيعي ومتوسطي ومتدنيي 
الدولة. كام  أمن  املستوى، وضد ضباط رشطة ووكالء وموظفني يف 
نشطوا أيضاً يف رفع الدعاوى ضّد عقود عامة فاسدة، ال سيام تلك 
ملحاوالت  أساسياً  محوراً  التقايض  فأصبح  األرايض.  ببيع  املرتبطة 
املجتمع املدين الرامية إىل محاسبة كّل من اقرتف جرائم اجتامعية-

إىل كشف  األقل  أو عىل  اإلنسان،  تنتهك حقوق  وجرائم  اقتصادية 
أوجه القصور يف نظام قضايئ ضعيف.21 وبسبب عدم وجود مكان 
مناسب للتعبئة وتنظيم حمالت التأييد العام ورفع مستوى الوعي، 
ال سيام منذ تفعيل قوانني تقيّد هذه األنشطة أكرث فأكرث، ما كان من 

املجتمع املدين إال اللجوء إىل املحاكم “كمواقع نشطة للمقاومة”.22

العدالة االنتقالية يف مرص: مشكلة استقالل القضاء

لطاملا واجه استقالل القضاء يف مرص تحدياً بسبب سيطرة السلطة 
التنفيذية عىل التعيينات القضائية وعىل الشؤون القضائية األخرى. إذ 
سيطرت السلطة التنفيذية عىل تركيبة املجلس القضايئ األعىل، الذي 
ال تُراعي السلطة التنفيذية آراءه القانونية دامئاً. فقد منع جهاز أمن 
الدولة، الذي أنشأته حكومة جامل عبد النارص، النيابة العامة عن 
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التحقيق يف الجرائم التي ارتكبها مسؤولون يف القطاع العام وضباط 
أمن الدولة.23 إّن نادي القضاة هو الجهة الفاعلة األقوى يف النضال 
الذي  القضاة،  نادي  القضاء يف مرص. وقد مارس  استقالل  من أجل 
الضغط  اتحاد قضاة غري رسمي،  العام 1939 عىل شكل  تأسس يف 
عىل مدى عقود إلنهاء سيطرة السلطة التنفيذية عىل النظام القضايئ، 
ال سيام من خالل التعديالت املقرتحة عىل قانون السلطة القضائية. 
استمرت هذه الجهود خالل تسعينيات القرن العرشين وأوائل القرن 
العام  الواحد والعرشين وبلغت ذروتها مع اندالع ثورة قضائية يف 
2005، أظهر القضاة يف خاللها الغش يف االنتخابات وطالبوا باستقالل 
عرب  العلني  والتشهري  واالعتصامات  املقاطعات  خالل  من  القضاء 

وسائل اإلعالم. 

الرشطة،  مع  لتواطئها  أيضاً  العامة  النيابة  االنتقادات  وطالت 
األمر الذي أحبط التوقعات بإجراء محاكامت عادلة. فعىل سبيل 
ارتكاب  يف  متورطة  األحيان  أغلب  يف  الرشطة  كانت  ملا  املثال، 
الطب  عمل  بتأخري  العامة  النيابة  اتُِهمت  تعذيب،  جرائم 
عن  الناتجة  املوقوفني  جروح  لشفاء  الوقت  يُعطي  مبا  الرشعي 
عالقات  العامة  النيابة  تربط  ذلك،  إىل  باإلضافة  التعذيب.24 
الداخلية  الدولة، مبا يف ذلك وزارة  سياسية قوية مع أجهزة أمن 
ووزارة العدل، األمر الذي يثري مخاوف جدية بشأن قدرة النظام 

مستقلة.  قضائية  أحكام  إصدار  القضايئ عىل 

إال أن سياسة النظام القضايئ يف مرص هي أكرث تعقيداً من ذلك بكثري. 
الذين  املحامون  تامر مصطفى كيف نجح  يبنّي  املثال،  فعىل سبيل 
تحّدوا بشكل مستمر القانون من خالل املحكمة الدستورية العليا عرب 
تسعينيات القرن العرشين وأوائل القرن الواحد والعرشين يف كشف 
التناقضات بني خطاب النظام الذي ينادي بـ“سيادة القانون” وأعامل 
املحاكم الفعلية.25 ويصف ناثان براون مواقف املحكمة الدستورية 
لصالح  الحكم  إىل  ميلها  إىل  إشارة  يف  ومرنة،  نشطة  بأنها  العليا 
فيها  يكون  التي  الحاالت  يف  وحتى  ضدها.  وأيضاً  النظام  سياسات 
قرار املحكمة ضد النظام، فإنها تقوم بذلك بطريقة ال تهدد “مصالح 
النظام األساسية”.26 واألهم من ذلك هو أن املحاكم كانت وال تزال 
تُستخدم من قبل نظام مبارك ونظام السييس وكذلك خصومهام. فقد 
استخدم نظاما مبارك والسييس املحاكم كوسيلة لفرض القيود عىل 

الحياة السياسية، يف حني أن خصومهام استخدموها لتحدي الدولة. 
والصغرية  الكبرية  للقضايا  مرص  يف  املحاكم  استخدام  يدّل  وبالتايل، 

عىل أّن السلطوية ومقاومتها قد اتخذت شكالً قانونياً إىل حّد كبري.

ويف عهد الرئيس السييس، استمر هذا االتجاه يحصد نتائج مامثلة. 
فرسعان ما ُسّنت قوانني كتلك التي تفرض قيوداً صارمة عىل حرية 
التجمع وعىل منظامت املجتمع املدين.27 باملقابل، تحدت املحاكم 
خالل  الصادر  القرار  سيام  ال  التنفيذية،  السلطة  قرارات  بعض 
بن  سلامن  امللك  السعودي  والعاهل  السييس  الرئيس  بني  اجتامع 
األحمر  البحر  يف  وصنافري  تريان  جزيريت  سيادة  لنقل  العزيز  عبد 
من مرص إىل اململكة العربية السعودية. ويف يناير 2017، أصدرت 
مرصيتان.  الجزيرتني  بأّن  نهائياً  حكامً  العليا  اإلدارية  املحكمة 
واعترُب هذا الحكم مبثابة انتصار للمجتمع املدين ومعاريض النظام، 
إىل  الجزيرتني  تسليم  عىل  هائل  شعبي  اعرتاض  ظل  يف  سيام  ال 

السعودية.28 العربية  اململكة 

ولكن منذ صدور ذلك الحكم، استمرت املشاحنات القانونية حول 
السعودية،  العربية  اململكة  إىل  الجزيرتني  سيادة  نقل  دستورية 
وكذلك حول املحكمة التي يتعني أن تنظر يف املسألة.29 صحيٌح أن 
نظام املحاكم املرصية قد أثبت مستوًى معيناً من االستقاللية عن 
السلطة التنفيذية، إال أنه مل يتوّصل يف الكثري من األحيان إىل تهديد 
القضاء ال  تبنّي سحر عزيز، أن  النظام بحد ذاته. ويعني ذلك، كام 

يزال يشّكل “مؤسسة موقرة من مؤسسات الدولة العميقة”.30

 سياسة العدالة االنتقالية يف ظل األنظمة السلطوية: 
بعض االعتبارات 

إّن املعضلة األساسية ملا يُسمى بدول الربيع العريب التي تشهد فرتة 
الدولة  يف  السلطوية  املؤسسات  باستخدام  تتعلّق  كمرص،  انتقالية 
االنتقالية  العدالة  وتُشّكل  حقيقي.  اجتامعي  عقد  لبناء  العميقة 
الكربى  األهداف  تحقيق  بهدف  املتبعة  املتعددة  املبادرات  إحدى 
واإلصالح  القانون  وسيادة  واملصالحة  والعدالة  السالم  يف  املتمثلة 
االفرتاض  عىل  الربامج  هذه  تستند  وأرشنا،  سبق  كام  املؤسسايت. 
الخاطئ بأن االنتقاالت كافة تؤدي إىل الدميقراطية الليربالية أو تسعى 



يف 6 االنتقالية  العدالة   سياسات 
السياقات السلطوية: الحالة املرصية

إىل ذلك. ونظراً لتوجهات االنتقاالت املتنوعة، وكذلك التوترات بني 
أهداف العدالة االنتقالية املختلفة، زادت األدبيات الناقدة للعدالة 

االنتقالية كثرياً يف السنوات األخرية. 

محصورة  كبري  حد  إىل  بقيت  الناقدة  االنتقالية  العدالة  أن  إال 
الفعلية،  املامرسة  لرتجمتها يف  الوقت  البحثي.31 وقد حان  بالعمل 
ال سيام وأن السياسة موضوع محوري يف مجال العدالة االنتقالية. 
املقاربات  هذه  من  بعضاً  هذا  السياسة  موجز  توصيات  وتطبّق 
السلطوية،  األنظمة  االجتامعية يف ظل  العدالة  النقدية يف مامرسة 
املقاربات  من  تنطلق  بذلك  وهي  مرص.  حالة  عىل  الرتكيز  مع 
القياسية املستخدمة حتى اآلن، وتدرس بدالً من ذلك أفضل طريقة 
لالستفادة من املؤسسات املوجودة تحت بيئة سلطوية لبناء أساس 
تلمح  ال  السياسة  توصيات  أّن  إال  حقيقية.  انتقالية  عدالة  لعملية 
بأن مبادرات تحقيق الدميقراطية ال جدوى منها. بل تركّز بدالً من 
ذلك عىل خيارات السياسة عىل املدى الفوري، من دون الحاجة إىل 

“انتظار” تحقيق الدميقراطية. 

أوالً نظراً ملركزية املظامل االجتامعية-االقتصادية يف مرص، يُعترب إعطاء 
األولوية للعدالة االجتامعية من خالل املسائلة القانونية أمراً أساسياً. 
يف مرص، يدير الجيش “امرباطورية تجارية” باإلضافة أنه يحكم البالد 
بشكٍل  املوارد  بتوزيع  يتعلق  ما  يف  املساءلة  فإّن  بالتايل،  فعلياً.32 
يرض بالفقراء تشّكل مكوناً أساسياً السرتاتيجية عدالة انتقالية تتناول 
بحامية  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  أمر  وهو  مرص؛  يف  االجتامعي  الظلم 
املدين، عىل  املجتمع  منظامت  نجحت  واالنتقالية.  املدنية  الحقوق 
ومركز هشام  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  املرصي  املركز  غرار 
مبارك للقانون، عىل سبيل املثال، يف رفع قضايا أمام املحاكم اإلدارية 
لحّل مشكلة العقود الفاسدة.33 ويُعترب هذا األمر مهامً بشكٍل خاص 
األرايض  لبيع  األولوية  تعطي  التي  العقارات  بعقود  يتعلق  ما  يف 
بسعٍر أدىن من سعر السوق لرجال أعامل يستخدمون هذه األرايض 
هذه  وترّض  األغنياء.  عىل  بالفائدة  تعود  فخمة  منازل  لبناء  الحقاً 
يحصلون  ال  الذين  املرصيني  مباليني  كبري  حد  إىل  الفاسدة  العقود 
عىل السكن والخدمات العامة، بينام تؤدي إىل تفاقم الفساد وعدم 

املساواة االجتامعية-االقتصادية. 

ثانياً، من شأن تعزيز منظامت املجتمع املدين أن تحّفز جهود العدالة 
االنتقالية، ال سيام وأنها أثبتت مراراً وتكراراً دورها كمحرك أسايس 
نحو التغيري، بخاصة ضمن سياقات األنظمة السلطوية. وبالتايل، فإّن 
يتعلق  ما  يف   ً حاسم  أمٌر  املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  الجهات  عمل 

العاديني  املواطنني  أولويات  وتحديد  السلطوية  السياسات  بتحدي 
والدفاع عنها. وهذا أقّل ما يف األمر ألن الذاكرة املؤسساتية للمجتمع 
إىل  اضطرت  ثّم  السلطوي،  الحكم  من  عقود  ظّل  يف  عانت  املدين 
إعادة توجيه نضالها يف ظّل عودة الحكم السلطوي بعد الثورة. إال 
أّن هذه املهمة تصعب أكرث يف ظل مجتمع مدين مقموع. ويشري أحد 
التقارير إىل أن األغلبية العظمى من ممثيل املجتمع املدين يشريون 
إىل أّن القيود الترشيعية هي العائق األكرب يف وجه عملهم.34 حتى 
للحكومة  الرئيسية  األهداف  أحد  املدين  املجتمع  كان  الوقت،  هذا 
بدا ذلك  املعارضة عقب خلع مبارك. وقد  املرصية يف حملتها ضّد 
تسجيل  تقيّد  قاسية  قوانني  سّن  خالل  من  خاص  بشكٍل  واضحاً 
االعتقاالت  ويف  أعاله،  ذُكِر  كام  ومتويلها  الحكومية  غري  املنظامت 
والصحفيني  واملحامني  الناشطني  بحق  واسع  نطاق  عىل  التعسفية 
وحاالت اإلخفاء القرسي. وقد ساهم ذلك يف استمرار معارضة الدولة 
املجتمع  الفاعلة يف  الجهات  االستياء واملقاومة يف أوساط  وزاد من 
املدين. سيستمر هذا الوضع، باإلضافة إىل ترّدي الظروف االقتصادية، 
أن  الدولة  مصلحة  من  فإنه  وبالتايل،  الدولة.  استقرار  إضعاف  يف 
تشجع مجتمعاً مدنياً قوياً ومستقالً يعمل أيضاً كرشيك حقيقي يف 
تحديد حاجات املرصيني، بينام يعيد بناء مؤسسات الدولة. من هنا، 
فإّن إصالح القوانني التي تنظّم املجتمع املدين هي خطوة أوىل مهمة 

نحو تحقيق هذا الهدف. 

يف  مستقلة  عنارص  من  االستفادة  أّن  التجارب  أثبتت  لقد  ثالثاً، 
من  سيام  ال  املرغوب،  التغيري  تُحدث  أن  مُيكن  القضايئ  النظام 
أيضاً  أن يشكل ذلك  بّد  التنفيذية. وال  السلطة  التحقق من  أجل 
الناس  الحتياجات  تستجيب  االنتقال  بعد  ما  ملرحلة  اسرتاتيجية 
عن  الجنائية  املساءلة  وكذلك  اليومية  واالقتصادية  االجتامعية 
انتهاكات حقوق اإلنسان. وال بد من اإلشارة إىل أّن الرغبة إلرساء 
التي  املجتمعات  من  كبري  عدد  يف  طبيعّي  أمٌر  جزائية  عدالة 
الضحايا  انتقاالً. ويف محاولة للميض قدماً، يفضل عدد من  تشهد 
املايض  يف  ارتُكبت  التي  الفظائع  بشأن  العدالة  إرساء  وأرسهم 
أو  تضعف  قد  التوقعات  هذه  أن  حني  يف  املحاكم.35  قاعات  يف 
باالعتبار  أخذها  الرضوري  من  أنه  إال  الوقت،  مرور  مع  تتغري 
إّن  املايض”.  صفحة  “طي  خطاب  استخدام  من  بدالً  بجدية، 
“مفهومة  أنها  إال  سلبية،  مشاعر  هي  والغضب  االستياء  مشاعر 
العدالة  لتطبيق  عملية  أي  من  جزءاً  تشكل  أن  بّد  وال  سياسياً” 
تسييس  أّن  صحيٌح  ال.36  أم  دميقراطية  أكانت  سواء  االنتقالية، 
بعض  أّن  إال  املشاكل؛  من  الكثري  يسبّب  القضايئ يف مرص  النظام 
عنارصه، حتى يف أعىل املستويات، قد تحّدت الدولة. عالوًة عىل 
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حقوق  انتهاكات  جرائم  ضحايا  ميثلون  محامون  واظب  ذلك، 
ضّد  قضايا  رفع  عىل  اجتامعية-اقتصادية  وانتهاكات  اإلنسان 
أيضاً  طعنوا  وقد  الرشطة.  وضباط  حكوميني  مسؤولني  نشاطات 
التقايض  وكان  القمعية.  القوانني  بدستورية  مبارك  حكم  خالل 
الذي مارسه النشطاء سائداً يف تسعينيات القرن املايض وبدايات 
للتعبئة  القرن الحادي والعرشين، ال سيام وأنه شّكل بديالً عملياً 
االجتامعية واالحتجاجات، التي تعرّضت للقمع عىل الدوام. ومع 
يف  املرصية  الثورة  تلت  التي  الفرتة  يف  السلطوي  الحكم  عودة 
تزيد  أن  املتوقع  ومن  التقايض  عمليات  استؤنفت   ،2011 العام 

فأكرث.  أكرث 

التوصيات 

ويف ضوء االعتبارات والتحليالت امللّخصة أعاله يف ما يتعلق بسياسات 
توصيات  نقّدم  السلطوية،  األنظمة  سياق  يف  االنتقالية  العدالة 
الحكومية  والسلطات  املدين  املجتمع  قادة  إىل  التالية  السياسة 

واالختصاصيني القانونيني:

املساءلة  تعزيز  خالل  من  االجتامعية  للعدالة  األولوية  إعطاء 
الناشطون استهداف الفساد  القانونية: ال بد أن يواصل املحامون 
العامة  العقود  بإلغاء  تطالب  التي  القضائية  الدعاوى  خالل  من 
أنّه من الصعب جداً مساءلة األشخاص املسؤولني  الفاسدة، علامً 
عن تلك العقود الفاسدة قانونياً، نظراً ألن املحاكم الجنائية متتنع 
عن متابعة التحقيقات بهذا الشأن. ولكن ال بّد أن تبقى مواصلة 
لها من قدرة عىل كشف  ملا  أقله  أولوية،  الصدد  الجهود يف هذا 
املحامون  حققه  الذي  الجزيئ  فالنجاح  الفاسدة.  العقود  طبيعة 
ألنه  األهمية  يف  غاية  املثال،  سبيل  عىل  اإلدارية،  املحكمة  مع 
عىل  حافظوا  قد  القضايئ  النظام  يف  الفاعلني  بعض  أّن  عىل  يدل 
الفاسدة  بالعقود  صلة  ذات  أحكامهم  يف  االستقاللية  من  قدٍر 

عام. بشكٍل  االجتامعية  والعدالة  بشكٍل خاص 

إلغاء القوانني القمعية التي تحكم املجتمع املدين: ال بد أن يشّكل 
استخدام املحاكم لتفكيك القوانني التي تقمع املجتمع املدين محور 
اسرتاتيجية املجتمع املدين الرامية إىل تعزيز كيانه وتحقيق استقالليته. 
وبصفٍة خاصة، يجب رفع القيود املفروضة مبوجب القانون رقم 84 
يستمر  إذ  الحكومية،  غري  املنظامت  بشأن   2002 العام  يف  الصادر 
املدين  املجتمع  قدرة  قمع  يف  مبارك  عهد  يف  الصادر  القانون  هذا 
عىل العمل كام أنه يفرض قيوداً تعسفية عىل تلّقي املنظامت غري 
يف  الصادر   107 رقم  قانون  فرض  كام  أجنبياً.37  متويالً  الحكومية 
العام 2013 الخاص بالحق يف تنظيم االجتامعات العامة واملسريات 
تتناقض  ذلك،  عىل  عالوًة  القيود.  من  مزيداً  السلمية  والتظاهرات 
هذه القوانني مع أحكام الدستور. فاملجتمع املدين الذي يُعترب رشيكاً 

اجتامعي  عقد  لبناء  جداً  مهم  انتقايل،  سياق  يف  سيام  وال  للدولة، 
هادف وألي عملية عدالة اجتامعية حقيقية.

والدولة:  املدين  املجتمع  بني  الثقة  لبناء  املعتقلني  عن  اإلفراج 
العدائية  من  والدولة  املدين  املجتمع  بني  العالقة  تحويل  سيتطلب 
اىل  يشري  ال  وهذا  املصالحة.  عىل  رئيسياً  تركيزاً  حقيقيٍة  إىل رشاكة 
ومرتكبو  الضحايا  يتصالح  حيث  املجتمعي  املستوى  عىل  املصالحة 
الجرائم. بل يشري باألحرى إىل إصالح العالقة بني منظامت املجتمع 
باستمرار.  املنظامت  التي تقمع هذه  الحكومية  املدين واملؤسسات 
املدين  املجتمع  قادة  بإطالق رساح  مامثلة  عملية  تبدأ  أن  وينبغي 
الدولة  جانب  من  واضح  وبالتزاٍم  قانونية  غري  بصورٍة  املحتجزين 
معارضتهم  عن  يعرّبون  الذين  بحق  التعسفية  االعتقاالت  بوقف 
بوسائل سلمية. وبالتايل، فإن اإلفراج عن املحتجزين سيشكل يف حّد 
ذاته عملية عدالة انتقالية وسيساعد عىل تقوية العالقات املترضرة 

بني املجتمع املدين والدولة. 

العمل عىل توقعات الضحايا بتحقيق العدالة: إّن السعي إىل تحقيق 
العدالة الجزائية من خالل محاكامت عادلة أمر مستحيل يف سياق 
ينبغي  وبالتايل،  املسيّس.  القضايئ  والنظام  السلطوي  الحكم  عودة 
مجال  يف  الضليعة  املرصي  املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  الجهات  عىل 
وعائالتهم  الضحايا  توقعات  إدارة  يف  تساعد  أن  االنتقالية  العدالة 
لتحقيق العدالة من خالل اعتامد اسرتاتيجية تقوم عىل ثالث ركائز. 
أوالً، ال بد أن تتابع هذه الجهات التوثيق املنهجي لالنتهاكات من 
أجل جمع األدلة والشهادات التي ميكن استخدامها ألغراض املساءلة 
الدولة، حتى يف سياٍق  مع  العمل  ألهمية  نظراً  ثانياً،  املستقبل.  يف 
االعتذارات  تقديم  عىل  الجهات  هذه  تحّث  أن  بّد  ال  سلطوي، 
العلنية وإنشاء صندوق للتعويضات وإقامة النصب التذكارية تكرمياً 
أمام  قضايا  رفع  يف  الجهات  هذه  تستمر  أن  بّد  ال  ثالثاً،  للضحايا. 
املحاكم ضد مرتكبي الجرائم. سيقدم القسم التايل رشحاً وافياً عن 

هذه النقطة الثالثة. 

زيادة وترية النشاط القضايئ من خالل تكثيف التقايض: ينبغي أن 
يتم تكثيف نشاط التقايض الذي شهدته تسعينيات القرن العرشين 
وأوائل القرن الواحد والعرشين كاسرتاتيجية رئيسية للجهات الفاعلة 
يف املجتمع املدين. باإلضافة اىل ذلك، يتعني عىل القضاة أن يواصلوا 
القضائية،  واألحكام  الشؤون  التنفيذية عىل  السلطة  تحدي سيطرة 
تساعد  أن  شأنها  من  محددة  تدابري  ثالثة  اتخاذ  طريق  عن  وذلك 
للدولة  كرشيك  املدين  املجتمع  دور  تعزيز  يف  املطاف  نهاية  يف 
ومراقب لها. أوالً، ال يجب أن يكون الطعن باملحاكامت العسكرية 
للمدنيني من قبل هؤالء املدنيني فحسب، بل أيضاً من قبل القضاء 
العادي بصفته املكان الصحيح ملحاكمة املدنيني. ففي العام 2011 
وحده، أكد الجيش املرصي أّن نحو 12000 مدين قد اعتُِقلوا ومتت 
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محاكمتهم عسكرياً بتهمة ارتكاب مجموعة من الجرائم.38 لقد وّسع 
نظام املحاكم املوازي الذي يديره الجيش نطاقه إىل حّد كبري، األمر 
الجيش ال  املدعوم من  النظام  بأن  القائلة  النظر  الذي يؤكد وجهة 
يقبل املعارضة السياسية السلمية. ثانياً، يجب عىل القضاء أن يرفض 
القوانني القمعية املتعلقة باملجتمع املدين والتي تتناقض مع أحكام 
عن  اإلفراج  ضامن  عىل  العمل  القضاء  عىل  يتعني  ثالثاً،  الدستور. 
السياسيني  املعارضني  من  وغريهم  واملحامني  والصحفيني  الناشطني 
املحتجزين بشكل غري قانوين. وكام ذُكِر أعاله، إّن أهمية هذا التدبري 
التي من شأنها أن تساعد يف  املصالحة  الرمزية سيساهم يف جهود 
بناء رشاكة حقيقية بني املجتمع املدين والدولة. صحيٌح أنه من غري 
النظام  مع  سياسياً  املتحالفني  القضاة  يقبل  أن  نتوقع  أن  الواقعي 
بهذه التدابري، إال أنه من املمكن اعتامد اسرتاتيجيات أخرى. ومن بني 
هذه االسرتاتيجيات نذكر استخدام وسائل اإلعالم—ال سيام من قبل 
قضاة متقاعدين إمنا نافذين ال يخشون خطر اإلقالة—وهي طريقة 
فعالة تساهم يف رفع مستوى الوعي وتحدي إساءة استخدام النظام 
القضايئ لحامية مصالح األنظمة السلطوية. ومن شأن بروز وسائل 

إعالم مستقلة يف مرص ما بعد العام 2011 أن يسّهل ذلك كثرياً.

الخامتة

تتميّز العمليات االنتقالية يف مرص والعديد من بلدان الربيع العريب 
األخرى بعمليات انتقالية مرنة لتحقيق الدميقراطية الليربالية، بدالً 
من املسارات املستقيمة الجامدة. ونتيجًة لذلك، فإن اإلطار الزمني 
األسبقية  إعطاء  املهم  االنتقالية غري واضح.39 وبالتايل، من  للعدالة 
للمؤسسات املوجودة حالياً عند صياغة سياسات العدالة االنتقالية، 
صعيد  عىل  تحقق  أن  االنتقالية  للعدالة  ميكن  ما  إغفال  دون  من 
التطلع إىل األمام واإلصالح. ويتطلب ذلك، عىل وجه التحديد، الرتكيز 
عىل ما ميكن أن تقوم به منظامت املجتمع املدين والجهات القضائية 
الفاعلة حالياً من أجل تحقيق العدالة االجتامعية وإرساء درجة من 

املساءلة واملصالحة. وهذه كلها عنارص مهمة يف سياق انتقايل.

رشاكة  إىل  املدين  واملجتمع  الدولة  بني  العالقة  تحويل  شأن  ومن 
حقيقية أن يعّزز استقرار الدولة. كذلك، إّن اإلفراج عن املحتجزين 
من خالل التقايض الذي يقوم به كّل من املحامني الفرديني والقضاة 
املستقلني سيساعد عىل تسهيل تحقيق هذا التحول. كام أن استمرار 
املساءلة القانونية عن الفساد سيساعد عىل وضع حد ملامرسته عىل 
أهداف  هي  املؤسسايت  واإلصالح  والعدالة  فالسالم  الطويل.  املدى 
برسعة  تحقيقها  ينبغي  كأهداف  وضعها  يجب  ال  ولكن  هامة، 
إىل  ذلك حتامً  إذ سيؤدي  ومسيّسة،  عن طريق مؤسسات ضعيفة 
العميقة  الدولة  استمرار  إّن  وبالتايل،  االنتقايل.  املجتمع  أمل  خيبة 

الرضوري جداً  من  أنه  يعني  املنطقة  من  أخرى  دول  يف مرص ويف 
إعطاء األسبقية لتحقيق األهداف التدريجية الرامية لبلوغ املساءلة 

والعدالة االجتامعية ومجتمع مدين أقوى. 



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقّدم بحوثاً 
وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

إرشاك  عىل  مركّزاً  والدولية،  اإلقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  املركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 
شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين، بشأن أربعة مجاالت أساسية:

العالقات الدولية يف الرشق األوسط، مع الرتكيز عىل أهميّة العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق األوسط والواليات  )I(
املتحدة وآسيا.   

الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات، مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.  )II(
االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط، مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.   )III(

الحكم واإلصالح املؤسسايت، مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.    )IV(

يشّجع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت، عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط 
واملجتمع الدويل.

مستديرة ضّمت  موائد  ذلك  مبا يف  الفعاليات،  من  كبرياً  عدداً  ونظّم  العامل  دول  مختلف  من  الخرباء  املركز عرشات  استضاف  تأسيسه،  منذ 
شخصيات رفيعة املستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً. وباإلضافة إىل ذلك، قام املركز بنرش سلسلة 

من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.
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