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مقدمة:
مل يكد م�صطلح العدالة االنتقالية يطرح نف�سه على الر�أي العام يف �أعقاب ثورة
يناير ،حتى تناو�شته الت�سا�ؤالت فال�شبهات ،بالتبعية.
وذلك بعدما بدا على نحو ما -ع�صي ًا على الفهم لدى كثريين .فامل�صطلح الذي
تقا�ض يف ظروف ا�ستثنائية من عمر الأوطان ،تهدف يف نهاية املطاف
ي�شري �إىل �إجراءات ٍ
�إىل تطييب جراح ال�ضحايا ،وحما�سبة اجلناة ،و�إر�ساء حال من ال�سالم االجتماعي ،بدا
وك�أنه رهني حمب�سني.
�أول املحب�سني هو ال�ضمانات التي �ستكفل حتقيقه ،حمفوفة بالعقبات التي �ستواجهه..
كما هو احلال يف مثل هذه اللحظات احلرجة من عمر الأوطان .وثاين املحب�سني هو الو�ضع
ال�سيا�سي احلرج الذي تال ثورة يناير ،دون �أن يح�سم توجه ًا �صريح ًا من احلكومات املتعاقبة
ي�سعى لتبني العدالة االنتقالية ،ولو من حيث الفل�سفة ،قبل انتهاجها ك�سيا�سة عليا لدولة
م�أزومة ،م ّرت بعقود من الظلم والظلمات.
و�إذ تبنى قطا ُع عري�ض من ال�شعب الدعوة �إىل تهدئة الو�ضع العام و�إعادة ا�ستئناف
�سريورة احلياة ،ف�إنّ قطاع ًا �آخر كان �أكرث عند ًا ورغبة يف الن�ضال لأجل ا�ستعادة حقوق
الذين طالتهم �آثام اجلهازين الأمني وال�سيا�سي لدولة مبارك.
والأ�سئلة هنا ترتى بب�ساطة وعفوية وي�أ�س مع ًا :كيف �سيتعامل م�صابو الثورة و�سجناء
الر�أي واملعتقلون تع�سفي ًا و�ضحايا التعذيب مع ما طالهم من �أذى النظام الفا�سد؟
هل نطالب كال منهم ب�أن يت�أمل يف �صمت و�أن ينزوي بعيد ًا �أو �أن يعيد ا�ستئناف
احلياة مرة �أخرى يف هدوء ودون «�شو�شرة»؟
هل نطالبهم بذلك حتت زعم �أنّ دولة مبارك زالت ،و�أ ّنه ي�صعب تق�صي اجلناة
والو�صول �إليهم و�إدانتهم على نحو قاطع؟
هل نطالب ماليني املت�ضررين يف قطاعات �شتى ب�أن يلزموا ال�صمت ،كي ال تكون
فتنة يف الأر�ض ،وكي ال جند �أنف�سنا �أمام حماكمات متوح�شة بحق �آالف املجرمني (�أو
امل�شتبه فيهم حتى) من ذراعي دولة مبارك ال�سيا�سية والأمنية؟
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وهل حماكمة اجلناة� ،إذا كان عددهم ي�صل لآالف الأ�شخا�ص (بع�ضهم خرج على
املعا�ش بعدما عاث يف الأر�ض ف�ساد ًا) يهدد �أمن و�سالمة املجتمع؟
وكيف ال وكل ه�ؤالء اجلناة لهم عائالتهم وارتباطاتهم ومراكز قوى تنتظم معهم يف
�سلك م�صالح واحد؟
هل تقت�ضي العدالة االنتقالية هذه املواجهة اجلحيمية بني ه�ؤالء و�أ�ؤلئك؟

وهل توجد �ضمانات لأن تكون هذه املحاكمات عادلة ،غري مو�صومة ب�أ ّنها «حماكمات
ثورية» مت�سرعة مفتقدة لروح العدالة و�ضوابطها ال�صارمة؟
وما هو �إذا اخليط الفا�صل بني العدالة االنتقالية والعدالة «االنتقامية»؟

وكيف ميكن الق�صا�ص من �آالف املجرمني الذين �أف�سدوا حياة املاليني من
امل�صريني؟ ما هي الآلية العادلة ال�صارمة التي ال تفرق بني فالن وعالن؟ وهل مبقدورنا
ت�سيري ماكينة العدالة االنتقالية دون �أن تتعطل منا �أو تتعرث مع �أول اختبار جدي؟
ثم ،وال�س�ؤال هنا واقع يف �إطار علمي االجتماع والنف�س ،ما هي حدود و�صم �إن�سان
بـ»الفا�سد» و»املجرم» يف ظل بيئة عامة وجمال عام فا�سد ونظام معامالت معطوب �سيا�سي ًا،
ثم على نطاق �أو�سع �إن�ساني ًا؟
�إنّ �سنوات مبارك يف احلكم مل تكن جمرد متوالية هند�سية من القرارات الفا�سدة
التي قامت على �إطالق يد الفا�سدين والظاملني ،بل رمبا �أف�سدت املعايري و�أخلت بالأخالق
وبددت و�شوهت يف النف�س الإن�سانية ب�أكرث مما فعلت �شيئا �آخر.
و�أ ّنى لنا �أن نطارد �أطراف هذه ال�شبكة العمالقة من الفا�سدين؟ وكيف نذبحها
من الوريد �إىل الوريد �إذا كانت مرتامية الأطراف متو�شجة حياتنا ونظامنا االجتماعي
وال�سيا�سي؟
و�إذا كان ذلك كذلك ،فهل ني�أ�س مرتكنني حلقيقة �أن �إلي�أ�س �إحدى الراحتني على
قول العرب؟ �أم علينا �أن ن�سعى ونتق�صى �آثار املجرمني �آملني يف �أن تن�صفنا موازين العدالة
منهم؟
ثم بواقعية ا�ضطرارية..هل هناك �أمناط من الت�صالح املجتمعي ميكن تبنيها بعد
اعرتاف املجرمني ب�أخطائهم وخطاياهم وبعد طلبهم ال�صفح؟
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هل هناك �صيغ ال نعرفها من التفاعل املجتمعي العام يف �أوقات ما بعد اخلراب
ال�سيا�سي وحقب ما بعد اجلرائم اجلنائية التي ترتكبها الأنظمة احلاكمة بحق �أفراد
ال�شعوب؟
ومن ثم كيف ميكن �إ�سقاط م�صطلح العدالة االنتقالية بتداعياته على الواقع
امل�صري بتعقيداته؟
كل هذه الأ�سئلة املتولدة عن املعرفة بالأ�س�س النظرية ملفاهيم وفل�سفة العدالة
االنتقالية� ،سرعان ما تطورت �إىل جداالت و�سجاالت يف الر�أي بني نخبة من ق�ضاة وحماميي
و�صحفيي ومثقفي م�صر يف فاعلية حا�شدة كان عنوانها العري�ض «العدالة االنتقالية».
حيث ّ
نظمت املجموعة املتحدة «حمامون ..م�ست�شارون قانونيون» م�ؤمتر ًا بعنوان
«امللتقى الفكري ملنهج العدالة االنتقالية  -املفاهيم الأ�سا�سية وفق ًا لت�صور م�صري جديد»
يف �سبتمرب  2013دعت �إليه �أطراف ًا معنية مبلف العدالة االنتقالية� ،سجل فيه كل م�شارك
ر�ؤيته للق�ضية ب�أركانها املختلفة يف ورقة منف�صلة ،ويف مداخلة ذات طابع خا�ص.
تعالج كلها بالنواحي القانونية والق�ضائية وال�شرطية واالقت�صادية وال�صحية التي
ت�شكل �أبعاد فكرة العدالة االنتقالية.
وهنا البد �أن يواجه �شخ�ص ما� ،أي �شخ�ص ،يناط به حترير مادة علمية بهذا احلجم،
وقد �ضمت م�شاركات متباينة الطرح والتوجه واملرامي �أن يدرك �صعوبة وم�شقة طرح ت�صور
�شامل جامع مانع عن العدالة االنتقالية ،ثم ي�سوقه �سوقا ليوائم احلالة امل�صرية مبفرداتها.
واحلا�صل �أنّ يف الأوراق العلمية التي جرى �إعادة حتريرها على مدار ال�صفحات
التالية ،ا�ستعرا�ض لأفكار وجتارب وا�ستلهامات ومقرتحات �شتى ،البد �أنها قادرة على
ت�شكيل هيكل �صلب ونواة را�سخة لبنية عدالة انتقالية يف م�صر اجلديدة.
و�إذا كانت العدالة االنتقالية مفردة جديدة نوع ًا ما يف ورودها على املجال العام
امل�صري ،ف�إنّ يف هذا الدليل ت�صور ًا متما�سك ًا يحيل �صانع القرار �إذا ت�أتت له الإرادة
ال�سيا�سية للفعل� -إىل مواجهة احلقيقة بج ّل مفرداتها.
�إنّ توجها ي�صاغ للعدالة االنتقالية يف م�صر ،البد �أن ي�ستفيد من ثمرة هذا اجلهد،
والبد �أن ينبني من حيث انتهى.
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وقد �آثرت تبويبه بوحدة املو�ضوع ،ذاكر ًا كل مداخلة من�سوبة مل�صدرها من الأفا�ضل
الذين �شاركوا يف هذه الفاعلية ،.على نحو مكثف و�إ�شاري يف البداية ،ثم مرفق ًا الكلمات
كاملة يف نهاية املطاف.
مع العلم ب�أ ّنه جرت اال�ستفادة من املداخالت ال�شفهية التي �سجلها ال�سادة امل�شاركون
واحل�ضور يف امل�ؤمتر ،بحيث ي�صبح امل�ؤمتر ككل ،حمل توثيق ،ب�أفكاره وجداالته و�سجاالته.
ومن ثم ف�إنّ هذا الدليل الرثي حول العدالة االنتقالية ب�أركانها املتعددة منوط به �أن
ميد �صانع القرار بر�ؤية وا�ضحة جلية ال لب�س فيها ،وب�أ�سهل ال�سبل املتاحة.
ف�ض ًال عن قيمته العلمية كم�ؤلف تفاعلي متما�سك� ،صاغه م�صريون يف ظرف حرج
من عمر وطنهم.
وقبل الدخول مبا�شرة �إىل التعريج الر�شيق على �أفكار امل�شاركني ،نفتتح هذا الكتاب
بكلمة الأ�ستاذ جناد الربعي املحامي بالنق�ض وال�شريك الرئي�سي باملجموعة املتحدة ،ثم
بكلمة �سيادة امل�ست�شار �أمني املهدي وزير العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية.
�أحمد الدريني
الكاتب ال�صحفي
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الف�صل الأول
قراءة في �أوراق ومداخالت الم�ؤتمر
�أو ًال
الكلمات االفتتاحية

كلمة األستاذ نجاد البرعي
المحامي بالنقض والشريك الرئيس في المجموعة المتحدة

ال�سيد القا�ضي اجلليل وزير العدالة االنتقالية الأ�ستاذ �أمني املهدي.
�أ�صحاب ال�سعادة؛ الأخوات واالخوة� .صبحكم اهلل بكل اخلري وال�سالم عليكم
ورحمه اهلل وبركاته.
�أت�شرف ب�أن �أرحب بكم جميع ًا يف م�ستهل هذا املنتدي العلمي الذي يناق�ش كيف ميكن
�أن نقدم مقاربة م�صرية خال�صة لفكرة العدالة االنتقالية التي من الوا�ضح �أن االهتمام بها
والإ�صرار عليها مل يعد وقف ًا علي احلركة املدنية امل�صرية ولكن انتقل هذا االهتمام �إىل
احلكومة والتي جاءت �ضمن ت�شكيلها ولأول مره وزارة م�ستقلة للعدالة االنتقالية وامل�صاحلة
قا�ض م�صري من �أهم ق�ضاة
الوطنية .علي �أن الأهم من �إن�شاء الوزارة كان يف �إ�سنادها �إىل ٍ
جمل�س الدولة الذي ا�شتهر ق�ضا�ؤه وق�ضاته بالدفاع عن احلريات وحقوق الإن�سان؛ ف�ض ًال عن
كونه كان ع�ضو ًا باملجل�س القومي حلقوق الإن�سان؛ وم�شارك ًا فعا ًال يف اجناز العدالة الدولية
وهو ال�سيد امل�ست�شار حممد �أمني املهدي .عندما جمعت احلكومة بني العدالة االنتقالية
وامل�صاحلة الوطنية يف وزارة واحدة كان ذلك اعرتافا منها ب�أنه ال وجود لإحداهما دون
الأخري؛ و�سواء �أكان تطبيق العدالة االنتقالية هو مدخل �إىل امل�صاحلة الوطنية �أو العك�س
ف�إنني �أري مع احلكومة �أن امل�سارين متوازيان و�أنه ال ميكن التبكري ب�أحدهما و�إرجاء الآخر
لوقت الحق؛ بل البد من امل�ضي فيهما جنبا �إىل جنب.
تقوم فكرة العدالة االنتقالية بالأ�سا�س علي �أن املجتمع قد ا�ستقر يف يقينه �أنه �آن �أو
ان طي �صفحة املا�ضي مبا حتمله من قتل وتعذيب وانتهاك للحرمات وغري ذلك من جرائم
ج�سيمة؛ وبدء �صفحة جديدة يعي�ش فيها املجتمع بكل �أطيافه حالة وفاق ت�ساعده علي �أن
ينطلق بكل قوته �إىل امل�ستقبل متجاوزا �أحزان املا�ضي وم�شكالته وجرائمه...مي�ضي �إىل
الأمام،وقد �صفت نفو�س �أفراده فال �ضغينة وال رغبة يف ا ِلث�أر؛ وقد نزعوا ما يف �صدورهم
من غل ف�صاروا �إخوانا علي �سرر متقابلني.
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ال�صديقات والأ�صدقاء

كثري من الأ�سئ َله املعلقة يتعني �أن يجيب عنها هذا املنتدي العلمي الأول علي �ضيق
الوقت املتاح له؛ يتعلق بع�ضها بالفرته الزمنية؛وبع�ضها يتعلق بكيفية حماكمة مرتكبي
اجلرائم اجل�سيمة؛ وبع�ضها له عالقة بنوع اجلرائم التي يتعني �أن ت�شملها العدالة االنتقالية؛
والبع�ض الآخر يتعلق بطرق �إزاله �آثار املا�ضي وتعوي�ض ال�ضحايا و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات.وكل
�س�ؤال من تلك الأ�سئ َله وغريها يحتاج رمبا �إىل منتدي وحده للإجابة عنه؛ علي �أننا هنا
نريد �أن نفتح باب احلوار حول تلك امل�سائل وهو حوار نرجوا �أن يت�سع ويتوا�صل حتي ي�شمل
جميع �أرجاء اجلمهورية؛ ون�صل به �إىل كل مدينة وقرية ،ف�أنا �أح�سب �أن القاهرة مل تعد
وحدها م�ستودع احلكمة و�أن يف �صحاري م�صر ووديانها من احلكمة الكثري؛ ويجب علينا �أن
نلتفت �إليها ونتعلم منها بكل توا�ضع و�شغف.
الأخوات واالخوة

�إنني هنا �أدعو �إىل مبادرة وطنية للم�صاحلة تقوم علي �أ�س�س العفو والتعوي�ض
وتكرمي ال�ضحايا وتطوير امل�ؤ�س�سات وتغيري البنية القانونية التي �أدت �إىل �إ�شاعه مناخ �سمح
بارتكاب جرائم ج�سيمة يف حق امل�صريني� .أنني وهذا ر�أيي ال�شخ�صي � -ضد االنخراط يف
حماكمات قد ال ت�ؤدي يف النهاية �إال �إىل �إ�شاعة مزيد من الفرقة واالنق�سام داخل املجتمع،
ويف النهاية قد ال تنجح حتي يف الو�صول �إىل العدالة؛ ولكن هذا العفو م�شروط باالعتذار
ال�صادق عما ارتكبه كل نظام حكم مر علي هذا البلد منذ �أكتوبر  ١٩٨١وحتي �إىلوم.
ف�ضال عن اعتذار البد ان تقدمه وعلنا جماعات م�سلحة عما ارتكبته يف حق اخوة لنا يف
الوطن؛ و�أن يقدمه �أي�ضا كثري من رجال الأعمال الذين بنوا ثرواتهم علي امت�صا�ص دماء
امل�صريني ،ويف بع�ض الأحوال تدمري �صحتهم والبيئة التي يعي�شون فيها؛ مع �إعالن الدولة
عن ا�ستعداداها ملنح تعوي�ضات �سخية لل�ضحايا وتكرميهم تكرمي ًا يليق بنبل الق�ضايا التي
�سقطوا وفاء لها� .إن االعتذار ال�صادق ميكن �أن يكون كافي ًا لنعرف �أن من حكمونا قد ندموا
علي ما فعلو و�أعلنوا ذلك؛ كما �أن االعتذار امل�شفوع بالتكرمي والتعوي�ض �سوف يهدئ النفو�س
الثائرة .علي �أن �أي اعتذار �أو تعوي�ض ال يقرتن ب�إ�صالح حقيقي لكل امل�ؤ�س�سات التي �شارك
منت�سبوها يف جرائم �ضد امل�صريني �أيا كان نوعها �سواء بالفعل �أو امل�ساعدة ،لن يقدم �شيئ ًا
مل�صر ولن يدفعنا خطوة واحدة �إىل الأمام.
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دعونا نن�شر جلان امل�صارحة وامل�صاحلة يف كل قرية وحي ي�أتي امل�سئولون فيعتذروا؛
وت�أتي الدولة فتكرم وتعو�ض...ولكن املهمة الأكرب هو تقدمي اقرتاحات لتطوير امل�ؤ�س�سات
دون هدمها ،فقد �أثبتت جتربه  ٣٠يونيو �أن الق�ضاء والداخلية رغم كل االنتقادات التي
�أثريت حولهما كانا من �أهم العوامل التي �ساعدت انتفا�ضة ال�شعب �ضد هيمنة تيار �سيا�سي
واحد علي ال�سلطة؛ وبالتايل ف�إنّ علينا �أن نكون حذرين ونحن نقرتب من هاتني امل�ؤ�س�ستني
وغريهما بالإ�صالح والتطوير و�أن نفهم �أن هدم �أي �شئ �أ�سهل بكثري من �إعاده بنائه.
ال�صديقات والأ�صدقاء.

ال ميكن �أن �أنهي كلمتي بغري توجيه ال�شكر �إىل معاىل وزير للعدالة االنتقالية لتف�ضله
باحل�ضور �إىل ال�سادة الأ�ساتذه امل�ست�شارين م�ساعدى الوزير خا�صة امل�ست�شار وائل �شلبي
علي ما قدموه لنا من جهد ومعونة .كما �أتقدم بال�شكر �إىل �أخي و�صديقي الدكتور علي
ال�صاوي الذي قام متطوعا مب�ساندة تلك الندوة وو�ضع ت�صورات حول طريقة �سريها و�أرجو
�أال تعيقه �شواغله الكثرية عن ا�ستكمال ما بد�أناه معا .ال�شكر اجلزيل ل�شريكنا يف تنظيم
تلك الندوة مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة ومديرته ال�صديقة العزيزة رندا الزغبي علي
ما بذلوه من جهد لتخرج الندوة يف �أف�ضل ما ن�ستطيع؛ �أما ال�شكر اخلا�ص .فهو لزمالئي يف
املجموعة املتحده وعلي ر�أ�سهم اال�ستاذ ح�سني كامل رئي�س جمل�س �إدارة جماعه الق�سطا�س
علي كل ما بذلوه من جهد لإجناح هذا العمل لإميانهم ب�أن م�صر ال ميكن �أن تقوم �إال علي
قدمني قويتني من العدالة وامل�صاحلة معا.
ولكم ال�شكر علي تف�ضلكم مب�شاركتنا هذا احلدث املهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة السيد المستشار أمين المهدي
وزير العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية

ال�سيدات وال�سادة الح�ضور الكريم

�أود ابتداء �أن �أبدي عميق �شكري وتقديري ملجيئكم اليوم ،كما �أعرب عن خال�ص
امتنانى للمجموعة املتحدة التي ا�ضطلعت ببدء التنظيم العلمى والإداري لهذا امللتقى وللأخ
الكرمي الأ�ستاذ جناد الربعي ،و�أقول يف �صدق ب�أين �سعيد مبا ال تخفي مالحظته من اهتمام
من ال�شارع امل�صري مبفهوم العدالة االنتقالية و�إن كان الزال املفهوم غام�ض ًا بع�ض ال�شئ
فقد بد�أ امل�صطلح يف �أول الأمر غريب ًا علي �أ�سماع العامة ثم �أخذ عن طريق ن�شطاء املجتمع
املدين ومنظماته يف االنت�شار �إىل �أن كان �أن �أن�شئت حقيبة وزارية كلفت بها حتمل ا�سم
وزارة العدالة االنتقالية ،فتداولت الأل�سن هذا امل�صطلح وتعودت الأذان بع�ض ال�شئ علي
�سماعه و�إن كان مازال غام�ض ًا علي الكثريين.
وملا كان يقيني ب�أن جهود االنتقال �إىل م�سار دميقراطي حق حترتم فيه حقوق
املواطن وت�صان فيه حرياته مما يتطلب ا�شرتاكا جمتمعيا ،فقد اختطت الوزارة طريقها،
منذ اليوم الأول ب�أن تكون �إدارة امللف املخت�صة به عن طريق ن�شطاء املجتمع املدين ،كما
�أ ّنها حتر�ص علي �أن تكون �أذرع ًا واعية ملا يطالب به املجتمع املدين علي نحو ما يجري به
التعبري عنه مبختلف و�سائل الإعالم وعلي ذلك فمن الطبيعي �أن �أكون �ضنين ًا علي وقتكم
الثمني ،فالرغبة الأويل عندي يف اال�ستماع حتى ميكنني �أن �أجني ثمار ما �سيجود به هذا
امللتقي.
علي �أن �أ�ستعر�ض معكم �أمرين.
ومع ذلك ف�أجد الزم ًا ّ
�أولهما بع�ض املالمح الرئي�سية لر�ؤية احلكومة فيما يتعلق بالعدالة االنتقالية،
وثانيهما بع�ض خطوات الوزارة يف هذا ال�ش�أن.
ف�أما عن الأمر الأول وهو عن املالمح الرئي�سية لر�ؤية احلكومة ف�أحيل يف �إيجاز �إىل
ما ورد بربناجمها ال�صادر يف  21من اغ�سط�س �سنة  2013وهو املعنون « برنامج حماية
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امل�سار الدميقراطي» ،من التزام با�ستكمال بناء امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف دعم امل�سار
الدميقراطي ومن تطبيق برنامج قومي للعدالة االنتقالية يكون الغر�ض منه �إعادة التوافق
والوحدة والوئام للمجتمع امل�صري عن طريق �آليات املكا�شفة واملحا�سبة وامل�صاحلة وعن
طريق متابعة وا�ستكمال �أعمال جلان تق�صي احلقائق عن خمتلف اجلرائم امل�صاحبة للثورة
�أو التالية عليها ،وكل ذلك يف �إطار قانون للعدالة االنتقالية تعمل علي �إ�صداره وتنظيم كل
تلك الأمور ،وقد �أبدت احلكومة حر�ص ًا خا�ص ًا علي متابعة تنفيذ هذا الربنامج فكان قد قرر
ال�سيد الدكتور رئي�س جمل�س الوزراء ت�شكيل جمموعة عمل تطلع مبتابعة تنفيذ الربنامج
احلكومي ،وت�ضم يف ت�شكيلها ع�ضوين من ال�شخ�صيات العامة.
و�أما عن الأمر الثاين ،ف�أود �أن �أفيد �سيادتكم ب�أنّ وزارة العدالة االنتقالية بادرت
بالتفاهم مع املجل�س القومي حلقوق الإن�سان ملوافاة الوزارة مبا تخل�ص �إليه جلان تق�صي
احلقائق امل�شكلة يف �إطار املجل�س ،ف�ض ًال عن غري ذلك من اقرتاحات �أو بيانات تتعلق مبلف
حقوق وحريات املواطن امل�صري ،وكل ذلك يف �إطار بروتوكول �سيتم التوقيع عليه خالل
هذا الأ�سبوع.
كما �أن الوزارة وهي قائمة علي �إعداد م�شروع قانون ب�ش�أن �إن�شاء مفو�ضية عليا
للعدالة االنتقالية ،فكلي �أمل �أن يكون لهذه املفو�ضية ا�صل ثابت يف الد�ستور الذي يجري
�إعداده حالي ًا ،مما يدعم من ا�ستقالل الزم لهذه املفو�ضية ،كما �أمل �صادق ًا �أن يكون لهذا
امللتقي �إ�سهام يف بيان كيفية ت�شكيل اللجنة وحتديد اخت�صا�صاتها مبا يكفل لها عنا�صر
النجاح .و�أنا �أعلم �أنّ من بني احلا�ضرين يف هذا امللتقي من لهم باع طويل ودرا�سات
متكاملة يف هذا ال�ش�أن ،ومن هنا يبدو حر�صي علي �أن �أكون م�ستمعا �أكرث من �أكون متحدثا.
و�أخري ًا �أود �أن �أ�شري �إىل الأهمية الق�صوى التي �أوليها ب�ش�أن الإ�صالح ال�سيا�سي
وبالأخ�ص ب�ش�أن قوانني االنتخاب ،فذلك مما �أراه الزم ًا ونحن علي �أعتاب ا�ستحقاقات
قادمة بدايتها اال�ستفتاء علي م�شروع الد�ستور ثم االنتخابات النيابية وتعقبها االنتخابات
الرئا�سية علي نحو ما تنظمه خارطة الطريق �إىل جموع ال�شعب.
وهذه اال�ستحقاقات االنتخابية تتطلب �إعادة نظر يف القواعد التي تنظمها بدء ًا من
االطمئنان �إىل قاعدة بيانات الناخبني وحتى انتهاء العملية االنتخابية ب�إعالن النتيجة
النهائية ،وهذا امللف مطروح للدرا�سة منذ اليوم الأول للت�شكيل الوزاري عن طريق جلنة
ا�ست�شارية من ن�شطاء املجتمع املدين ومن �أ�ساتذة علوم ال�سيا�سة والقانون.

و�إذا كان الأمر مازال قيد البحث والدرا�سة ف�إنه قد يكفي �أن �أبدي ل�سيادتكم يف هذا
املقام� ،أنّ الر�ؤية هي �إىل �إ�شراك �شبان و�شابات من غري العاملني يف العملية االنتخابية عن
طريق تكليفهم بالعمل يف جلان االقرتاع الفرعية ،بعد تدريبهم علي ذلك عن طريق املجل�س
القومي حلقوق الإن�سان ومعه منظمات املجتمع املدين املهتمة بهذا ال�ش�أن .ويهدف هذا
االقرتاح �إىل اال�ستفادة من طاقات ال�شباب و�إ�شراكهم فعلي ًا يف العملية االنتحابية ليقوموا
بدور �إيجابي فى التحقق من �صحة تكوين امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية مما ينعك�س انخراط ًا فعلي ًا
فى بناء الدولة التى ن�أمل جميعن ًا �أن نظل جميع �أبناء الوطن فى حب ووئام.
�آ�سف �إن كنت �أطلت ،ولكم منى خال�ص ال�شكر وعميق التقدير.
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ثان ًيا

قراءة فى �أوراق ومداخالت امل�ؤمتر
 -1ما هي العدالة االنتقالية؟

يذهب م�صطلح «العدالة االنتقالية» ب�أذهان البع�ض ق�سر ًا �إىل القوانني واملحاكم
والنيابات ،فيت�صور �أنّ املفهوم يق�صد «�أو يقت�صر» على �إن�شاء حماكم ا�ستثنائية �أو «نيابات
خا�صة» ت�ضمن حتقيق العدالة �أو «الق�صا�ص» �أثناء الفرتة االنتقالية .كما قد ت�أخذ البع�ض
رغبتُه �أو «م�صا ُ
حله» فيعمل على اخت�صار املفهوم يف «امل�صاحلة» مع رموز النظام ال�سابق؛
�سيا�سية كانت �أو مالية ،وما عليه العدالة االنتقالية يف حقيقة الأمر هي كونها تكييف
لآليات العدالة على النحو الذي يالءم جمتمعات تخو�ض مرحلة من التحوالت يف �أعقاب
حقبة من العنف �أو الظلم �أو تف�شى انتهاكات حقوق الإن�سان ،وبالتايل فهي لي�ست كالعدل،
قا�ض ب�ش�أن منازعة حمددة ،و�إمنا هي منظومة من
الذي يتحقق يف املحكمة على ل�سان ٍ
الإجراءات عرب حزمة من الألياتت�ستهدف �إن�صاف مظلومني من فرتات �سابقة وتعوي�ضهم
جلرب ال�ضرر ب�أ�شكال ال تنح�صر يف التعوي�ض القانوين �أو املادي امل�ألوف.
Üالعدالة االنتقالية لي�ست «انتقامية» وال «انتقائية» وال «دائمة»:

وحمام� ،أنّ هذه
يري دكتور علي ال�صاوي� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة
ٍ
العدالة االنتقالية لي�ست «انتقامية» ،فحتى الق�صا�ص لي�س انتقامي ًا ي�ستهدف الإق�صاء
الأبدي ،بل �أ ّنه بعد حتقيق العدالة تربئ ذمة املحكوم عليه ،ويندمج بني �أفراد املجتمع،
فهي و�سيلة مل�ستقبل �أف�ضل ولي�ست «ما�ضوية».
وهى لي�ست «انتقائية» ،بل تتعامل من خالل منظومة تت�سع ملعاجلة خمتلف �أ�شكال
الظلم وانتهاك القانون ،وحتا�سب �سائر �أطرافها ك�شركاء ،وتطال حتى النظم وامل�ؤ�س�سات،
ولكن تدريجي ًا.
و�أخري ًا ،فهي لي�ست «دائمة» ،بل انتقالية من الظلم �إىل العدالة الطبيعية ،حتى لو
ا�ستغرقت حقبة �أو يزي ،وال تتحول �إىل �أداة انقالبية لال�ستحواذ على ال�سلطة ،بل تعمل على
�إر�ساء نظم عدالة جديدة للحيلولة دون تكرار ما حدث وا�ستوجب اللجوء �إىل هذه العدالة
االنتقالية.
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Üالعدالة االنتقالية جمموعة من الإجراءات تقت�ضيها مرحلة من عمر املجتمع

ويري دكتور قدري حفني� ،أ�ستاذ علم النف�س ال�سيا�سي بكلية الآداب جامعة عني
�شم�س� ،أنّ تعريفات العدالة االنتقالية قد تعددت ،وتعددت �أدوات تطبيقها ،وكذلك
ال�سياقات التاريخية االجتماعية التي ا�ستدعتها ،ولكنها اجلميع يتفقون علي �أنها جمموعة
من الإجراءات تقت�ضيها مرحلة انتقال املجتمع من مرحلة قهر دكتاتوري �إىل مرحلة
دميقراطية .وغني عن البيان �أنّ هذا «النوع» من العدالة بحكم �أنه «انتقاىل» �إمنا يعني �أنّ
تركيبة القوانني التي كانت ت�سود املرحلة ال�سابقة ال تتنا�سب مع املرحلة االنتقالية ،ويعني
كذلك �أنّ الرتكيبة اجلديدة من الإجراءات االنتقالية تركيبة موقوتة م�ؤقتة يعود بعدها
املجتمع �إىل امل�سار القانوين الطبيعي.
وال يختلف كثري ًا �أ .م�صطفي ه�شام ر�ؤوف ،حمام من املجموعة املتحدة ،يف تعريفه
للعدالة االنتقالية عن تعريفات �سابقيه ،فيقول �أنّ جمال العدالة االنتقالية يهتم بتنمية
جمموعة وا�سعة من اال�سرتاتيجيات املتنوعة ملواجهة �إرث انتهاكات حقوق الإن�سان يف
املا�ضي� ،إىل جانب حتليل هذه اال�سرتاتيجيات وتطبيقها عملي ًا بهدف خلق م�ستقبل �أكرث
عدالة ودميقراطية ،فهي ا�ستجابة لالنتهاكات املنهجية الوا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان.
كما ت�شري العدالة االنتقالية �إىل جمموعة من التدابري الق�ضائية وغري الق�ضائية
التي قامت بتطبيقها دول خمتلفة من �أجل معاجلة ما ورثته من انتهاكات ج�سيمة حلقوق
الإن�سان ،وتت�ضمن هذه التدابري املالحقات الق�ضائية ،وجلان احلقيقة وبرامج جرب ال�ضرر
و�أ�شكال متنوعة من �إ�صالح امل�ؤ�س�سات ،ولي�ست العدالة االنتقالية نوع ًا «خا�ص ًا» من العدالة،
�إمنا مقاربة لتحقيق العدالة يف فرتات االنتقال من النزاع و�/أو قمع الدولة.
�Üإ�صالح جرائم املا�ضي

عندما نتحدث عن مفهوم �إ�صالح جرائم املا�ضي جند �أنّ لكل حالة و�ضعها اخلا�ص،
فال توجد مناذج عاملية حول كيفية مواجهة انتهاكات حقوق الإن�سان املا�ضية �أو حتى �ضرورة
مواجهتها .ويعترب العديد من الأ�شخا�ص �أنّ الدول الدميقراطية ال ميكن �أن تقوم علي �أ�سا�س
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�أكاذيب ،كذلك ف�إنّ اجلهود امل�ستمرة واملنظمة والتوافقية ملواجهة املا�ضي ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل دميقراطية �أكرث قوة ،وهذا يتم من �إر�ساء املحا�سبة ومن خالل بناء ثقافة دميقراطية،
وهناك جانب يري �أن هناك واجبا �أخالقيا يف التذكر وقبول ال�ضحايا واالعرتاف بهم
ك�ضحايا ،و�أنه من امل�ستحيل جتاهل املا�ضي ،لأنّ املا�ضي دائما ما يطفو علي ال�سطح ،و�أنّ
مواجهة املا�ضي تخلق نوع ًا من الردع.
و كثري ًا ما تتم الإ�شارة �إىل مفهوم «امل�صاحلة» ،و�أنه �ضد العدالة االنتقالية ولكن لهذا
معان خمتلفة فهو يف نظر البع�ض مرتبط باجلهود املبذولة من جانب الأنظمة
املفهوم عدة ٍ
البائدة لطي �صفحة املا�ضي �أو للعفو والن�سيان ،ولكن هذا التف�سري مرفو�ض ،و ُيرد عليه
ب�أن امل�صاحلة احلقيقية يجب �أن تكون مرتبطة باملحا�سبة والعدالة واالعرتاف باجلرائم
املا�ضية ،وهناك انتقاد �آخر موجه �إىل امل�صاحلة ،وهو �أ ّنها تقدم غالبا كهدف نهائي وقابل
للإجناز دون �إيالء ما يكفي من االهتمام للعملية التي ميكن �أن ُتنجز من خاللها ،وهذا
يعني �أنّ الإفراط يف الرتكيز علي امل�صاحلة قد ي�ؤدي �إىل الف�شل وخيبة الأمل..
Üمنهجية الر�صد

الهدف من الر�صد هو حت�سني امتثال النظام القانوين للقانون مبا يف ذلك املعايري
الدولية والإقليمية املنطبقة ودعم �سيادة القانون ،وتعاين بيئات ما بعد ال�صراع من الأُطر
القانونية وم�ؤ�س�سات العدالة املدمرة واملعطلة متاما يف كثري من الأحيان ،وينطوي نهج حقوق
الإن�سان يف ر�صد النظم القانونية علي حتليل القانون املحلي واملمار�سات املحلية للتحقيق
من امتثالها للمعايري الدولية ،وقد يتع ّذر حتديد القانون املحلي املنطبق بعد حاالت ال�صراع
وتوفر يف العادة اتفاقيات ال�سالم وقرارات جمل�س الأمن ووثائق الأُطر االنتقالية الأخرى
توجيه ًا ب�ش�أن القانون املنطبق ،علي �أ ّنها ال تتناول يف كثري من الأحيان امل�سائل ال�صعبة،
وينبغي �أن يكون فريق الر�صد علي بينة من القانون املنطبق.
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Üالإ�صالح امل�ؤ�س�سي وعالقته بالعدالة االنتقالية

يري �أ .م�صطفي ه�شام ر�ؤوف ،من املجموعة املتحدة� ،أنّ الإ�صالح امل�ؤ�س�سي له
عالقة وثيقة بالعدالة االنتقالية ،مو�ضحا �أنّ � :إ�صالح امل�ؤ�س�سات العمومية مهمة �أ�سا�سية
يف البلدان التي متر مبرحلة انتقالية من احلكم الت�سلطي �أو ال�صراع �إىل الدميقراطية
وال�سالم ،ويتعني حتويل امل�ؤ�س�سات العمومية التي �ساهمت يف �إدامة ال�صراع �أو خدمة نظام
احلكم الت�سلطي �إىل م�ؤ�س�سات تدعم االنتقال وال�سالم وحتافظ علي �سيادة القانون ،ويف
بناء م�ؤ�س�سات من�صفة وفعالة ت�ؤدي دور ًا حا�سم ًا يف منع االنتهاكات املقبلة ،وبالإ�ضافة
�إىل دعم جهود الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ميكن لأعمال فح�ص ال�سجالت وا�ستبعاد مرتكبي
االنتهاكات� ،أن حتقق وظيفة �أخري يف �إطار �إ�سرتاتيجية �شاملة للعدالة االنتقالية.
Üدور الأطراف الدولية

يف البلدان اخلارجة من �صراعات �أو من حكم ت�سلطي ت�ؤدي الأطراف الدولية
يف كثري من الأحيان دور ًا مهم ًا لدعم امل�ؤ�س�سات املحلية اله�شة وامل�ساعدة يف بناء �سيادة
القانون ،وتت�ضمن امل�ساعدة اخلارجية ت�صميم وتنفيذ برنامج لإ�صالح املوظفني ،وميكن
للأطراف الدولية �أن تقدم امل�شاورة �إىل ال�سلطات املحلية التي ت�ضع برناجم ًا لإ�صالح
املوظفني واملرحلة االنتقالية ،و�أن ت�ساعد علي تنفيذه من خالل التدريب وامل�شورة والر�صد،
ولكي ميكن �إقامة الثقة املدنية وتثبيت م�شروعية امل�ؤ�س�سات العمومية يتعني �أن يعلم اجلمهور
بجهود الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ذاتها ،و�أن يثق بها ،وهنا ي�أتي دور الإعالم للت�شاور علي ال�صعيد
العام.
Üالفهم اخلاطئ مل�صطلح العدالة االنتقالية

ويحذر �أمين ال�صياد ،كاتب �صحفي وخبري �إعالمي وم�ست�شار �سابق لرئي�س
اجلمهورية ،من �أنّ م�صطلح العدالة االنتقالية رمبا قد �شابه لدينا  -بح�سن نية �أو بغريها
بع�ض ال�ضرر .و�أق�صد به م�صطلح «العدالة االنتقالية» �أو بالإجنليزية Transitional
 Justiceولأنّ للغة �إيحاءاتها ،فقد يكون بع�ض م�شكلة «الفهم اخلا�ص» للم�صطلح
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�أو املفهوم عائدا �إىل الرتجمة ،فرغم �أنّ دار�سي القانون يعلمون �أنّ مفهوم «العدالة» ال
يقت�صر على الن�صو�ص وتطبيقاتها ،بل يعنى يف جوهره «ال�شعور بالعدل»� .إال �أنّ اللفظة
قد تذهب ب�أذهان البع�ض ق�سرا �إىل القوانني واملحاكم والنيابات فيت�صور �أنّ املفهوم
يق�صد �أو «يقت�صر» على �إن�شاء حماكم ا�ستثنائية �أو «نيابات خا�صة» ت�ضمن حتقيق العدالة
�أو «الق�صا�ص» �أثناء الفرتة االنتقالية ،كما قد ت�أخذ البع�ض رغبتُه �أو «م�صا ُ
حله» فيعمل
على اخت�صار املفهوم يف «امل�صاحلة» مع رموز النظام ال�سابق؛ �سيا�سية كانت �أو مالية،
م�ستح�ضرا جتربة جنوب �إفريقيا فيما بعد العن�صرية ،متنا�سيا ـ رغم ثقافته الدينية ـ �أنّ
«معنى الآية» ال يكتمل بقراءة �شطر واحد منها ،كما �أنّ تف�سريها ال ميكن �أن ينف�صل عن
ال�سياق و�أ�سباب النزول� ...إلخ.
قد يفاج�أ البع�ض عندما يعرف �أنّ �أكرث من �ألف كتاب يف العلوم ال�سيا�سية والقانون
�صدر حول املو�ضوع؛ مفهوما وتعريفا ودرا�سات مقارنة للأليات التي جرى اعتمادها هنا
وهناك يف الدول التي �شهدت مراحل «انتقال» من حالة ا�ستبداد �أو �صراع� ،إىل دولة معا�صرة
تتوافر لها عنا�صر الدميقراطية واال�ستقرار .كما قد ال يعرف الكثريون �أنّ الأمم املتحدة
�أولت املو�ضوع اهتماما خا�صا و�صل �إىل درجة �أنّ �سكرتريها العام ال�سابق «كوفى �أنان»
�أ�صدر يف �أغ�سط�س  ٢٠٠٤تقريرا خا�صا عرف فيه مفهوم العدالة االنتقالية ب�أنه «الآليات
التي يجب �أن يقوم بها املجتمع للتعامل مع تركة جتاوزات املا�ضي وا�سعة النطاق ،بغية كفالة
امل�ساءلة و�إقامة العدالة وحتقيق امل�صاحلة» .وتذهب اخلربة املرتاكمة لدار�سي جتارب
االنتقال الدميقراطي� ،سواء يف مرحلة ما بعد احلرب الثانية (� )١٩٤٥-١٩٣٩أو �سقوط
جدار برلني (� ،)١٩٨٩أو تلك املتميزة يف �أفريقيا و�أمريكا الالتينية �إىل �أن مفهوم العدالة
االنتقالية» يعنى بب�ساطة :جمموعة الأ�ساليب والآليات التي ي�ستخدمها جمتمع ما يف فرتة
انتقالية يف تاريخه -بعد اندالع ثورة �أو انتهاء حرب -ل�ضمان حتقيق العدالة «مبفهومها
الأو�سع» ،ولتوفري مقت�ضيات االنتقال «ال�سلمي والأمن واحلقيقي» من احلكم ال�سلطوي
لنظام قمعي داخل البالد �إىل نظام دميقراطي حقيقي ي�شعر فيه املواطنون بالعدالة.
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 -2العدالة االنتقالية يف م�صر كظرف خا�ص

العدالة االنتقالية لي�ست عملية جديدة متاما يف م�صر ،بل ُطرحت يف مراحل انتقال
ال�سلطة ،على الأقل خالل القرن الع�شرين ،على يد كل �سلطة جديدة �أو ُم ّ
نظريها ،و�إن كان
مب�سميات �أخرى ،بع�ضها �أيديولوجى (كالتطهري) والآخر براجماتى (كالت�صحيح).
كما �أنّ العدالة االنتقالية يف م�صر هي حالة فريدة تكاد تختلف متاما عما عرفته
دول كاملغرب وجنوب �إفريقيا ودول �شرق �أوروبا والأرجنتني و�شيلي �إىل �آخر تلك النماذج.
كان الأمر يف تلك احلاالت ين�صرف �إىل ت�سوية خملفات مرحلة �سابقة انطالقا �إىل مرحلة
جديدة؛ ولكن الأمر بالن�سبة لنا يبدو خمتلف ًا؛ فنحن حيال ثالث مراحل �سابقة علي الأقل-
نود من خالل العدالة االنتقالية ت�صفية خملفاتها لبناء املرحلة اجلديدة .مرحلة حكم
الرئي�س الأ�سبق حممد ح�سني مبارك التي انتهت يف  11فرباير  ،2011وتلتها فرتة �إم�ساك
املجل�س الع�سكري بال�سلطة التي انتهت بدورها يف  30يونيو  ،2012لتبد�أ فرتة حكم الرئي�س
ال�سابق حممد مر�سي التي انتهت يف  3يوليو  ،2013لتبد�أ فرتة الرئي�س امل�ؤقت عديل
من�صور القائمة حتى الآن .ولكل من املراحل ال�سابقة جتاوزاتها القانونية واالقت�صادية
بل و�شهدا�ؤها �أي�ضا ،ومل تزل غالبية ملفاتها مفتوحة يقف الق�ضاء الطبيعي �أمامها مقيد ًا.
Üالعدالة االنتقالية لي�ست ظرف ًا جديد ًا علي م�صر.

يري دكتور علي ال�صاوي� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة
وحمام� ،أنّ
ٍ
العدالة االنتقالية لي�ست عملية جديدة متاما يف م�صر ،بل ُطرحت يف مراحل انتقال
ال�سلطة ،على الأقل خالل القرن الع�شرين ،على يد كل �سلطة جديدة �أو ُم ّ
نظريها ،و�إن
كان مب�سميات �أخرى ،بع�ضها �أيديولوجى (كالتطهري) والآخر براجماتى (كالت�صحيح)،
وب�صرف النظر عن درجة نزاهتها العلمية �أو جناعتها العملية� ،..إال �أنّ كافة هذه املحاوالت
امل�صرية يف العدالة االنتقالية مل تدرج �ضمن النماذج العاملية ،مما جعل حديثنا اليوم
عن العدالة االنتقالية يبدو جديدا متاما علينا ،وهو لي�س كذلك .الق�صد من هذا الطرح
لفت االنتباه �إىل �أهمية مراجعة جتاربنا يف هذه «العدالة االنتقالية» ،بامل�سميات املتبعة يف
حينها ،للتعلم مما �أثبت فعاليته فنطوره ونفعله ،وما ف�شل فنتجنبه ،قبل الغو�ص يف النظرية
العاملية �أو االنزالق يف م�أزق النقل والتقليد لتجارب �أخرى .ومن ّثم �أطرح ت�سا�ؤالت ،لبلورة
ما تعلمناه من جتارب انتقال ال�سلطة خالل ن�صف قرن ،على الأقل فيما يخ�ص:
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 املحاكمات ،وجتربة حمكمة الثورة. احلظر القانوين لأحزاب/جماعات �سيا�سية. �إعادة توزيع الثورة من خالل �سيا�سات الت�أميم وملكية الدولة. دور اجلي�ش فى معادلة الدولة  /ال�سلطة ال�سيا�سية.واملراجعة امل�صرية لأ�س�س العدالة االنتقالية كما يراها ال�صاوي تتمثل يف:
طى ال�صفحة :مرفو�ض هناك مقبول هنا.
 ّ غفران مبجرد االعرتاف :مقبول هناك مرفو�ض هنا. املحاكمات «الثورية» :تعريفها بدقة ،وهل يقبلها الر�أى العام؟ تق�صى احلقائق« :من؟» ولي�س «ملاذا؟». التعوي�ضات :للتمكني �أم كمقابل؟ الإ�صالح امل�ؤ�س�سي :من ي�صلح من؟ التخليد :ملن ،وب�سبب ماذا؟Üكيفية حتقيق العدالة االنتقالية يف م�صر.

ويري «ال�صاوي» �أن احلل يف حتقيق العدالة االنتقالية يف م�صر باالنتخابات لكل
الآليات ،فهي»احلل الأوقع لت�صبح هذه الآليات ركائز لتحقيق العدالة االنتقالية ،..فقد
ي�صل �صاحب ال�سلطة �إليها بطريق االنتخابات �أو غريه ،ولكن ال يحقق العدالة االنتقالية
من مل ي�صل �إىل ال�سلطة بطريق دميقراطى .وال �أعتقد �أن الآليات املتبعة لإدارة ال�سلطة
و�إجناز العدالة وامل�صاحلة يف م�صر منذ ما بعد ثورة  30يونيه �سوف تعمر طوي ًال� ،أو قد
تعتمد يف الأعراف الدولية على �أنها من مناذج حتقيق العدالة االنتقالية ،و�إمنا هي �آليات
لإدارة املرحلة االنتقالية ،وما بني الإدارة والعدالة فرق كبري!
ف�سواء احلكومة �أو جلنة اخلرباء وجلنة اخلم�سني هي كيانات معينة ،مهما نتج
عنها من م�شروع د�ستور ،حتى لو وافق �أغلبية ال�شعب عليه يف ا�ستفتاء (وهو م�س�ألة من
املبكر توقعها) ،لأنّ اال�ستفتاء املرتقب  2013لن يختلف عن ا�ستفتاء مار�س  2011يف ميزان
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الد�ساتري الدميقراطية ،يف حقيقة كونه مبادرة من نخبة غري منتخبة ،ولو �ضمت قدي�سني
و�أتقياء ،حمرتمني يقين ًا ..ولكن غري منتخبني!
Üالعدالة االنتقالية يف م�صر تهدف لت�سوية خملفات ثالث مراحل �سابقة

يري دكتور قدري حفني� ،أ�ستاذ علم النف�س ال�سيا�سي بكلية الآداب جامعة عني
�شم�س� ،أننا يف م�صر �أمام حالة فريدة تكاد تختلف متاما عما عرفته دول كاملغرب وجنوب
�أفريقيا ودول �شرق �أوروبا والأرجنتني و�شيلي �إىل �آخر تلك النماذج .كان الأمر يف تلك
احلاالت ين�صرف �إىل ت�سوية خملفات مرحلة �سابقة انطالقا �إىل مرحلة جديدة؛ ولكن
الأمر بالن�سبة لنا يبدو خمتلفا؛ فنحن حيال ثالث مراحل �سابقة علي الأقل -نود من خالل
العدالة االنتقالية ت�صفية خملفاتها لبناء املرحلة اجلديدة .مرحلة حكم الرئي�س الأ�سبق
حممد ح�سني مبارك التي انتهت يف  11فرباير  ،2011وتلتها فرتة �إم�ساك املجل�س الع�سكري
بال�سلطة التي انتهت بدورها يف  30يونيو  ،2012لتبد�أ فرتة حكم الرئي�س ال�سابق حممد
مر�سي التي انتهت يف  3يوليو  ،2013لتبد�أ فرتة الرئي�س امل�ؤقت عديل من�صور القائمة حتى
الآن .ولكل من املراحل ال�سابقة جتاوزاتها القانونية واالقت�صادية بل و�شهدا�ؤها �أي�ضا ،ومل
تزل غالبية ملفاتها مفتوحة يقف الق�ضاء الطبيعي �أمامها مقيدا .تري هل ميكن ت�سوية تلك
امللفات كلها دفعة واحدة ب�شكل ي�ضمن تقبل الأطراف جميعا للنتيجة والر�ضا مبا �أ�سفرت
عنه عدالتنا االنتقالية املن�شودة؟
و ينبغي �أن ن�ضع يف االعتبار �أي�ض ًا بالن�سبة للمرحلة احلاليه الرابعة� ،أننا يف خ�ضم
معركة �شر�سة ذات طابع دموي �إرهابي تدور بني الدولة وعلي ر�أ�سها الرئي�س امل�ؤقت علي
من�صور وجمموعات حمتجة ميار�س بع�ضها العنف والإرهاب؛ ويف قلب تلك املجموعات
�أن�صار الرئي�س ال�سابق من جماعة الإخوان امل�سلمني وغريها من جماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي؛ ومن ثم ف�إنّ اللحظة الراهنة تبدو غري مواتية لل�شروع فور ًا يف �إجراءات العدالة
االنتقالية.
Üحتقيق العدالة االنتقالية مب�صر يت�أتي بت�أ�سي�س هيئات العدالة االنتقالية

ويري امل�ست�شار عادل ماجد،نائب رئي�س حمكمة النق�ض ،ع�ضو الدائرة اجلنائية،
�أ�ستاذ القانون الفخري بجامعة درهام  -اململكة املتحدة� ،أنّ �سبيل حتقيق العدالة االنتقالية
مب�صر كما حدث يف التجارب الدولية املختلفة يتحقق بت�أ�سي�س هيئات العدالة االنتقالية
للت�صدي النتهاكات املا�ضي وحتقيق التعاي�ش ال�سلمي بني �أفراد املجتمع.
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ويعر�ض امل�ست�شار عادل ماجد عدة حماور لت�أ�سي�س هيئة العدالة االنتقالية
املرتقبة يف م�صر ..وهي:
املحور الأول :مقومات وخ�صائ�ص هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر

بنا ًء على ا�ستعرا�ض جتارب جلان وهيئات للعدالة االنتقالية يف الدول الأخرى،
نرى �أنّ هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر يح�سن �أن تتمتع بالطابع املختلط� ،أي
�أ ّنها تطبق مقاربات العدالة العقابية والت�صاحلية ،وتطبيق ًا على الو�ضع يف م�صر ،ومراعاة
لل�سياق ال�سيا�سي واملجتمعي ،نرى �أن ُيطلق عليها م�سمى «هيئة �أو مفو�ضية العدالة االنتقالية
وامل�صاحلة الوطنية».
املحور الثاين  :ت�شكيل الهيئة

ل�ضمان حياد وا�ستقالل الهيئة فمن املهم اختيار رئي�سها من �أحد رجال الق�ضاء
احلاليني �أو ال�سابقني من ر�ؤ�ساء ونواب رئي�س حمكمة النق�ض �أو من ر�ؤ�ساء حماكم
اال�ستئناف ،و ُت�شكل من ق�ضاة حاليني و�سابقني وبع�ض ال�شخ�صيات العامة والأكادمييني
حمل التوافق املجتمعي والقيادات الدينية وخرباء حقوق الإن�سان وممثلي املجتمع املدين
وغريهم من ذوي الكفاءة املتخ�ص�صني يف جماالت عملها .ويتعني �أن يكون رئي�س و�أع�ضاء
الهيئة واللجان الفرعية التابعة لها م�صريني من ال�شخ�صيات التي تتحلى باال�ستقاللية
واحليدة والنزاهة والكفاءة وتتمتع باخلربة املهنية الالزمة يف جماالت عمل الهيئة وجلانها
الفرعية.
املحوي الثالث :كيفية �إن�شاء الهيئة

من املهم �أن تن�ش�أ هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر بقانون يحدد ت�شكيلها
واخت�صا�صاتها و�أهدافها ونوعية وطبيعة �آليات العدالة االنتقالية التي �سوف ت�ضطلع
بتطبيقها لبلوغ تلك الأهداف .وميزة هذا الت�شريع «قانون العدالة االنتقالية» �أنه يحيط
الإجراءات ب�سياج من امل�شروعية القانونية ،بحيث ين�أى بها عن التحكم واال�ستبداد ،ويحيط
ال�شعب ب�أحكامها و�أهدافها مبا يحقق نوع ًا من التوقع والتنب�ؤ ب�إجراءاتها.
وبالنظر �إىل �أهمية االخت�صا�صات امللقاة على عاتقها والتي من املمكن �أن يكون من
بينها �سلطة منح العفو  -وفق ًا لل�شروط التي يحددها القانون  -يكون من ال�ضروري درا�سة
فكرة ت�ضمني ن�ص يف الد�ستور امل�صري اجلديد تن�ش�أ مبوجبه هيئة العدالة االنتقالية.
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املحور الرابع  :اخت�صا�صات هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر

�أو�ضحنا فيما تقدم �أنّ ال�صيغة املثلي للعدالة االنتقالية يف م�صر يجب �أن جتمع بني
مقاربات العدالة العقابية والعدالة الت�صاحلية ،وبالتايل فمن املمكن حتديد االخت�صا�صات
التالية للهيئة:
«تق�صي وك�شف وتوثيق االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وجرائم الف�ساد
وغريها من اجلرائم املن�صو�ص عليها بهذا القانون التي وقعت منذ �أول �أكتوبر  1981مرور ًا
ب�أحداث ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير وموجتها الثانية يف الثالثني من يونيو 2013
وحتى تاريخ انتهاء �آخر �أحداث العنف املعرو�ضة على الهيئة ،ومعرفة حقيقتها و�أ�سبابها
ومداها وامل�سئولني عنها ،و�أوجه الق�صور يف م�ؤ�س�سات الدولة التي �أدت �إىل ارتكابها،
واتخاذ �إجراءات املحا�سبة الالزمة ب�ش�أنها وتعوي�ض وجرب �أ�ضرار �ضحاياها واتخاذ كل
الإجراءات الالزمة لإر�ضائهم وذويهم ،ومعاجلة جذور و�أ�سباب االنق�سام يف املجتمع
وم�ؤ�س�ساته ،و�إ�صدار ما يلزم من قرارات العفو ،وفق ًا لل�شروط املحددة يف هذا القانون،
و�صو ًال للم�صاحلة الوطنية».
وملا كان من �أهم غايات العدالة االنتقالية �إ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة ،فمن املمكن
�أن ت�ساهم الهيئة يف جمال الإ�صالح امل�ؤ�س�سي عن طريق درا�سة الأ�سباب التي �أ ّدت �إىل
تورط م�ؤ�س�سات الدولة يف انتهاكات حقوق الإن�سان �أو الأ�شكال الأخرى من �سوء ا�ستعمال
ال�سلطة ،و�إ�صدار التو�صيات والتوجيهات الالزمة لإ�صالح وتطوير تلك امل�ؤ�س�سات ،ل�ضمان
عدم تكرار ما حدث من انتهاكات وجتاوزات ،عن طريق تلك امل�ؤ�س�سات �أو عن طريق
القائمني عليها.
Üطرق �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية

ويطرح امل�ست�شار عادل ماجد كيفية �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية وامل�صاحلة
الوطنية والذي يتم عادة ب�إحدى الطرق الآتية:
اتفاق لل�سالم ،على النحو الذي مت بغواتيماال عام  ،1994حيث �أنهى االتفاق �ستة
وثالثني عام ًا من احلرب الأهلية يف غواتيماال بني احلكومة والقوات ال�شيوعية .وذات الأمر
مت بال�سلفادور ،حيث مت �إن�شاء مفو�ضية احلقيقة لل�سلفادور ،مبوجب اتفاق املك�سيك لل�سالم
عام  ،1971حتت رعاية منظمة الأمم املتحدة ،والذي �أنهى حرب ًا �أهلية ا�ستغرقت اثنى ع�شر
عام ًا راح �ضحيتها � 75000ألف �شخ�ص.
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قانون رئا�سي ،على النحو الذي مت يف الأرجنتني و�شيلي وت�شاد.

قانون ي�صدر من الربملان ،على النحو الذي مت يف �سرياليون ب�إنفاذ اتفاق لومي
لل�سالم.
�أما عن ت�شكيل هيئات ومفو�ضيات العدالة االنتقالية يف �صورها املختلفة ،فقد
تتكون فقط من مواطني الدولة املعنية كما حدث يف �أوغندا و�شيلي واملغرب� ،أو خمتلطة
من مواطنني و�أجانب كما حدث يف �سرياليون وغواتيماال� ،أو من �أجانب فقط عندما يكون
ال�صراع يف الدولة املعنية على �أ�شده على النحو الذي مت يف ال�سلفادور� ،ضمان ًا حلياد �أع�ضاء
الهيئة �أو املفو�ضية.
وينتهي عمل هيئات العدالة االنتقالية عادة ب�إ�صدار تقارير ختامية تتناول الإجراءات
التي اتخذتها لأداء املهمة املنوطة بها ،و�سرد الوقائع التي تك�شفت لديها ،وما اتخذته من
�إجراءات ب�ش�أنها ،وحتديد امل�سئولني عن انتهاكات حقوق الإن�سان وغريها من جتاوزات
�أخرى ،وتقدمي مقرتحات ملعاجلة تلك االنتهاكات والتجاوزات و�إ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة
وبنيتها الت�شريعية ،وما يعن لها من تو�صيات �أخرى.
ومن �أهم التو�صيات التي يجب �أن تت�ضمنها تقارير هيئات ومفو�ضيات العدالة
االنتقالية �سواء كانت يف �صورة جلان لك�شف احلقيقة �أم هيئات �أو مفو�ضيات للحقيقة
وامل�صاحلة ،تلك املتعلقة بالتدابري القانونية وال�سيا�سية والإدارية التي حتول دون تكرار
وقوع االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،وت�شجيع امل�صاحلة الوطنية ،على ح ّد ما ورد
بوثيقة �إن�شاء مفو�ضية احلقيقة لل�سلفادور .ومن املفرت�ض �أن تعمل تقارير تلك الهيئات
�أو املفو�ضيات على ر�سم خارطة الطريق نحو مداواة جراح املا�ضي ،و�إعادة الهدوء �إىل
النفو�س ،واال�ستقرار �إىل املجتمع مبا ي�سمح ب�إعادة اللحمة الوطنية وحتقيق امل�صاحلة
الوطنية.
Üمالحظات حول هيئات العدالة االنتقالية

ويو�ضح امل�ست�شار عادل ماجد �أنّ التطبيق ال�صحيح لآليات العدالة االنتقالية يجب �أن
يتم وفق ًا ملنهج علمي وطريقة مدرو�سة ،من خالل هيئة �أو مفو�ضية حمايدة وم�ستقلة ،تن�ش�أ
بقانون ،ال تتبع ال�سلطة التنفيذية ،وال ينتمي �أع�ضا�ؤها �إىل تيارات �سيا�سية بعينها ،تعمل من
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خالل �أُطر قانونية حمددة لتكري�س ثقافة احلوار وحتقيق الوئام والوفاق بني �أطياف ال�شعب
املختلفة و�صو ًال �إىل اال�ستقرار املجتمعي وحتقيق امل�صاحلة بني �أطيافه املختلفة .و�إن �إن�شاء
هيئة �أو مفو�ضية العدالة االنتقالية يف م�صر وفق ًا ملعايري احلياد واال�ستقالل التي �أ�سلفنا
بيانها� ،سوف ي�سهم يف حد ذاته يف بث الثقة يف �إجراءاتها.
ومن املهم عند �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية �ضمان تكري�س مبد�أ عدم الإفالت
من العقاب ،خا�صة بالن�سبة للجرائم اجل�سيمة ،مثل جرائم قتل املتظاهرين والتحري�ض
عليها وجرائم الإرهاب .ففي بع�ض الأحيان قد تتم جهود امل�صاحلة يف ظروف تكت�سي
بالعباءة ال�سيا�سية مبا قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أ�س�س العدالة ،وي�سمح بالتغا�ضي عن االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان� ،أو العفو عنها بدون �شروط ،وهو الأمر الذي ا�ستهجنته منظمة
الأمم املتحدة يف العديد من الوثائق ال�صادرة عنها يف جمال العدالة االنتقالية.
ويجب �أن يقوم على مفو�ضية العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر احلكماء من رجال
الأمة الذين يتمتعون باحلياد واال�ستقالل وي�ضعون ن�صب �أعينهم �إعالء م�صلحة الوطن
على �أي م�صالح �شخ�صية �أو حزبية �أو �سيا�سية.
ن�ص مقرتح لهيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف د�ستور م�صر اجلديد.

ويقدم امل�ست�شار عادل ماجد ن�ص مقرتح لهيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف د�ستور
م�صر اجلديد مبا يلي :
«تن�ش�أ (هيئة) (مفو�ضية) عليا للعدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية ،تكون لها
ال�شخ�صية االعتبارية ،تت�شكل من ق�ضاة حاليني و�سابقني وبع�ض ال�شخ�صيات العامة حمل
التوافق املجتمعي والقيادات الدينية وخرباء حقوق الإن�سان وغريهم من ذوي الكفاءة
املتخ�ص�صني يف جماالت عمل (الهيئة) (املفو�ضية).
وتخت�ص (الهيئة) (املفو�ضية) بتبني التدابري والإجراءات الالزمة للت�صدي
لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان و�إيجاد املعاجلات العادلة واملن�صفة لكافة الآثار التي
جنمت عنها والعمل على عدم تكرارها م�ستقب ًال ،مع معاجلة جذور و�أ�سباب االنق�سام يف
املجتمع ،و�إ�صدار قرارات العفو وفق ًا لل�شروط التي يح ّددها القانون ،وجرب �أ�ضرار ال�ضحايا،
و�صو ًال للم�صاحلة الوطنية.
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وت�سعى (الهيئة) (املفو�ضية) من خالل عملها �إىل تر�سيخ ثقافة حقوق الإن�سان
وتعميق �سيادة القانون وحماربة �سيا�سة الإفالت من العقاب.
ويبني القانون طريقة ت�شكيل (الهيئة) (املفو�ضية) ،وال�شروط الواجب توافرها يف
رئي�سها و�أع�ضائها ،واخت�صا�صاتها ،ونظام عملها ،وتاريخ انتهائها من املهام املنوطة بها».
لدينا قلة معلومات جتاه املراحل االنتقالية يف تاريخ الأمم

حمام وع�ضو اجلماعة الوطنية حلقوق الإن�سان ،عن قلة
ويك�شف �أ� .أحمد راغبٍ ،
معلوماتنا جتاه املراحل االنتقالية يف تاريخ الأمم وال�شعوب التي تفر�ض �إرادتها لتهدم �أنظمة
وتبني �أنظمة جديدة ،بت�صريحات امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س اجلمهورية �أحمد امل�سلماين
واملن�شورة مبوقع جريدة ال�شروق بتاريخ  21يوليو  ،2013حيث قال « �إنّ امل�صاحلة ال ت�شمل
اجلي�ش �أو الق�ضاء ،باعتبارهما م�ؤ�س�سات وطنية فوق ال�صراعات ،ولي�ست يف خ�صومة مع
�أي طرف ».كانت هذه الت�صريحات قبل �أيام من عقد م�ؤمتر امل�صاحلة الوطنية الذي عقد
برعاية م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،والذي كان من املنتظر �أن يعلن فيه عن م�سار ر�سمي للعدالة
االنتقالية� ،إال �أنّ م�ؤمتر امل�صاحلة الوطنية الذي غاب عنه ف�ضال عن القوات امل�سلحة
والق�ضاء ممثلي الأزهر والكني�سة وممثلي الأحزاب الإ�سالمية وغريهم ،فكانت النتيجة
مثل نتيجة م�ؤمتر احلوار الوطني الذي عقده الرئي�س املعزول «مر�سي» ملناق�شة تداعيات
بناء �سد النه�ضة الأثيوبي..ال �شيء.
وهذه الت�صريحات تعك�س �أي�ضا بطبيعة احلال جتاهال حلقيقة �أنّ م�ؤ�س�سات الدولة
كانت يف قلب ال�صراع الدائر على مدار عامني وال تزال.
وقد يكون من املفيد النظر لت�صريحات امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س اجلمهورية
بجانب ت�صريحات �أخري لوزير الداخلية «حممد �إبراهيم» ،والتي �أعلن فيها عن �إعادة
مراقبة الن�شاط ال�سيا�سي ك�إحدى مهام وزارته و�إنكاره حلقيقة ارتكاب بع�ض رجال ال�شرطة
جلرائم �ضد املتظاهرين ،وهو الإعالن املتزامن مع حملة حممومة ل�شيطنة ثورة  25يناير
 2011من قبل بع�ض و�سائل الإعالم احلكومي واخلا�ص من خالل ترديد الأكاذيب حول
تورط جهات خارجية وجماعة الإخوان امل�سلمني يف قتل و�إ�صابة املتظاهرين وفتح ال�سجون،
وتراخي الدولة -حتى الآن  -عن الإعالن عن اللجنة الق�ضائية املكلفة بالتحقيق يف جمزرة
دار احلر�س اجلمهوري.
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وحقيقة الأمر �أنّ هذه الت�صريحات واملواقف من بع�ض املح�سوبني على ال�سلطة
احلاكمة ،لن يخفي حقيقة �أنّ م�ؤ�س�سات الدولة مل تتبدل منذ �إ�سقاط الرئي�س الأ�سبق
«مبارك» ،وظلت حمل اتهام م�شروع من قطاع وا�سع من امل�صريني بحماية دولة «مبارك»،
وهى االتهامات التي تف�سر انقالب �أه�إىل ال�شهداء وثوار  25يناير  2011على الرئي�س
املعزول «مر�سي» ،بعد �أن حافظ الأخري على هذه امل�ؤ�س�سات دون تغيري ،وبعد �أن �أخلف
وعده ب�إعادة املحاكمات وا�سرتجاع حقوق ال�شهداء.
وال يقت�صر القول بتورط م�ؤ�س�سات الدولة يف الأزمة وال�صراع ال�سيا�سي على
تخوفات �ضحايا نظام «مبارك» فقط ،فالنيابة العامة بعد �أنّ حققت يف جزء من تقرير
جلنة جمع املعلومات والأدلة وتق�صي احلقائق ،والذي جتاهله الرئي�س املعزول و�أخفاه دون
مربر� ،أرفقت مذكرة بقائمة �أدلة الثبوت التكميلية وقدمتها ملحاكمة «مبارك» و»حبيب
العادىل» ،تبني لنا مدي بع�ض ًا من �أوجه تورط م�ؤ�س�سات دولة «مبارك».
فوف ًقا ملذكرة النيابة العامة ف�إنّ الدولة امل�صرية قد ّ
�سخرت م�ؤ�س�ساتها لقمع
املتظاهرين يف �أحداث املوجة الأويل من ثورة  25يناير ،بداية من ا�ستخدام �سيارات
الإ�سعاف لنقل الذخائر ،والأمر بقطع الإنرتنت و�شبكات التليفون املحمول ،وتكليف وزارة
الإعالم ببث دعاية م�ضادة ملظاهرات يناير  ،2011وتكليف وزارة االت�صاالت للتعامل مع
دعوات التظاهر عرب املواقع الإليكرتونية ،و�صدور �أوامر بغلق بع�ض حمطات مرتو الأنفاق،
كما ت�ضمنت مذكرة النيابة العامة ت�أكيد على ما تو�صلت �إليه جلنة جمع املعلومات والأدلة
وتق�صي احلقائق ،من عدم وجود للطرف الثالث �أو تورط عنا�صر خارجية �سواء من حزب
اهلل �أو حركة حما�س يف جرائم قتل و�إ�صابة املتظاهرين يف يناير  ،2011و�أكدت على تورط
�أجهزة الدولة يف تلك اجلرائم ،وا�ستعانتها بالبلطجية ملواجهة املتظاهرين.
�أنّ ثورة  25يناير  2011مل تواجه -حتى الآن  -اختبارا �أق�سى من اختبار موجتها
الثالثة يف  30يونيو  ،2013فاملزاج ال�شعبي الراف�ض للرئي�س املعزول «حممد مر�سي» مثلما
جنح يف �إزاحة نظام «مر�سي» الفا�شل� ،أعاد تنظيم �صفوف دولة مبارك املتجذرة يف
م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية والع�سكرية والق�ضائية.
لنجد �أنف�سنا نعيد ذات �أ�سئلة العدالة االنتقالية ،والتي طرحت منذ  11فرباير
 - 2011بعد جناحنا يف خلع «مبارك»  -وحتى الآن ،وهي كيف ننتقل من دولة «مبارك «
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لنبني دولة ثورة يناير  2011؟ ومتى �ستفي�ض الثورة بخريها على امل�صريات وامل�صريني
وحتقق مطالبها من كرامة وحرية وعدالة اجتماعية؟ ،وكيف نحا�سب من قتل ونهب �أموال
امل�صريني لع�شرات ال�سنني؟ ومتى �ست�صبح �أجهزة الدولة ملك لل�شعب وفى خدمتها ولي�ست
�أداة للقمع والقتل والف�ساد؟
كيف ننتقل من دولة مبارك لدولة �سيادة القانون؟

ويجيب راغب عن �س�ؤال كيف ننتقل من دولة مبارك لدولة �سيادة القانون!؟ م�ؤكدا
�أنّ املطلوب من ال�سلطة احلاكمة �أن تبد�أ يف و�ضع منظومة للعدالة االنتقالية ،م�ستفيدة يف
ذلك من بع�ض املجهودات التي مت جتاهلها و�إخفائها من قبل الرئي�س املعزول»مر�سي»،
ومنها تقرير جلنة جمع املعلومات والأدلة وتق�صي احلقائق وامل�شكلة بالقرار اجلمهوري رقم
 10ل�سنة  ،2012والذي ت�ضمن خارطة طريق للعدالة االنتقالية ،تت�ضمن الإعرتاف بجرائم
الدولة وحما�سبة كل من تورط من تابعيها يف جرائم �ضد امل�صريني و�إعادة هيكلة م�ؤ�س�سات
الدولة وجرب ال�ضرر لل�ضحايا و�صو ًال للم�صاحلة الوطنية.
�أنّ ثورة  25يناير  2011مبوجاتها الثالث والتي كان �آخرها  30يونيو  ،2013حتتاج
�إىل عدد من اخلطوات والإجراءات القانونية التي حتميها وت�ضمن لها النجاح و�إحداث
قطيعة مع دولة «مبارك» ،لت�أ�س�س �شرعية النظام اجلديد ،وهي اخلطوات والإجراءات التي
ت�شكل يف جمملها عدالتنا الثورية ،التي ت�ؤ�س�س ل�شرعية نظام  25يناير وحتميه وتر�سي
قواعد لنظام دولة القانون.
فاملق�صود بالعدالة الثورية :هي العدالة القائمة على حماية الثورة امل�صرية،
و�ضمان انتقال م�صر لت�أ�سي�س دولة احلرية والكرامة الإن�سانية والعدالة االجتماعية وفى
ذات الوقت قائمة على �ضمان حقوق �أذناب النظام يف حماكمة عادلة ومن�صفة والتي طاملا
غابت يف ظل عدالة النظام البائد ،وفقا لآليات عدالة جنائية ال ترتبط بنظام العدالة
احلايل.
من هم �ضحايا النظام البائد وجمرموه؟
�ضحايا النظام البائد:

يق�صد مب�صطلح «ال�ضحايا» كل �شخ�ص من الذين �أ�صيبوا ب�ضرر فردي � أو جماعي،
مبا يف ذلك ال�ضرر البدين �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان
بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال حتى ولو
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كانت غري ُمرمة يف القوانني اجلنائية الوطنية ،ولكنها ت�شكل انتهاكات ملعايري حقوق
الإن�سان الدولية ،وذلك منذ عام  1981وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد
�إقرار التعديالت على د�ستور  2012املعطل.
وميكن اعتبار �شخ�ص ما �ضحية ،ب�صرف النظر عما �إذا كان مرتكب الفعل قد
عرف �أو قب�ض عليه �أو متت مقا�ضاته من قبل � أو �أدين .وي�شمل م�صطلح «ال�ضحية» �أي�ضا،
العائلة املبا�شرة لل�ضحية الأ�صلية �أو معيليها املبا�شرين ،والأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�ضرر
من جراء التدخل مل�ساعدة ال�ضحايا يف حمنتهم �أو ملنع الإيذاء .وي�شمل التعريف ال�سابق
�ضحايا املرحلة االنتقالية وخ�صو�ص ًا �ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني.
كيف ن�ضمن �أنّ العدالة االنتقالية لن تفتح با ًبا ال�ضطراب املجتمع امل�صري؟

ويري �أ .تامر �أبو عرب ،كاتب �صحفي واملن�سق العام حلملة عدالة� ،أنّ العدالة
االنتقالية هي باب اخلروج من الأزمات التي تعانيها م�صر منذ عامني ون�صف ،حيث كان
الت�أخر يف تطبيقها �سبب ًا يف ا�ستمرار االحتقان املجتمعي ،وذلك لعدم تعوي�ض �ضحايا
الف�ساد واال�ستبداد والعنف والتعذيب ماديا ومعنويا ،ولعدم معاقبة املتورطني فيه ،وحتى
عدم اعرتافهم مبا اقرتفوه يف حق الوطن واملواطنني واعتذارهم عنه ،ولعدم ال�سعي وراء
�إ�صالح امل�ؤ�س�سات ل�ضمان عدم تكرار التجاوزات م�ستقبال.
هذا الت�أخري يفر�ض علينا كثري ًا من التحديات لتعوي�ض ما فات من وقت وما �ضاع
من فر�ص �إذا فكرنا يف تطبيق منظومة متكاملة للعدالة االنتقالية الآن ،ذلك لأنّ الثورة مل
تنت�صر ب�شكل كامل والنظام القدمي مل ي�سقط ب�شكل كامل ،ما يجعل ال�صراع بني الطرفني
حجر عرثة يف طريق التحول الدميقراطي وا�ستقرار ال�شارع امل�صري.
الفرتة الزمنية التي يجب �أن تغطيها العدالة االنتقالية

جانب حموري لأ ّنها تبني مدى حر�ص القائمني عليها على االبتعاد عن �شبهة ت�صيد
فرتة حكم ف�صيل بعينه ،و�أرى �أنّ هذه الفرتة يجب �أن متتد منذ تويل الرئي�س الأ�سبق
ح�سني مبارك يف �أكتوبر  1981وحتى اليوم ال�سابق على تطبيق املنظومة.
وال يخفى على �أحد �أنّ الفرتة منذ توىل الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك احلكم ،وحتى
الآن �سادها الف�ساد املايل وال�سيا�سي والعنف واال�ستبداد والتعذيب ،رمبا بدرجات متفاوتة
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لكنها مل تغب يوما طوال هذه ال�سنوات الـ ،32وباملنا�سبة هي لي�ست بالفرتة الطويلة لأنّ
جنوب �أفريقيا مثال عندما طبقت العدالة االنتقالية حققت يف اجلرائم التي وقعت على
مدار  34عاما .وميكن �أن ي�شغل البدء يف تطبيق العدالة االنتقالية كل الف�صائل املتنازعة
مبحاولة تربئة �ساحتها ،وجتهيز دفوعها ،وتقدمي تنازالت قد ت�ؤدي يف امل�ستقبل القريب �إىل
هدوء الأو�ضاع يف ال�شارع.
اجلرائم التي يجب التحقيق فيها واملحا�سبة عليها

و�إذا عرجنا على اجلرائم التي يجب التحقيق فيها واملحا�سبة عليها وفق ًا ملنظومة
العدالة االنتقالية ،فهي يف الغالب لن تخرج عن جرائم الف�ساد املايل وال�سيا�سي ،وقتل
و�إ�صابة املتظاهرين ال�سلميني ،والإهمال والتعذيب والتحري�ض على العنف واالختفاء
الق�سري.
�أما ما يتعلق بالأمور البيئية وال�صحية مثال ،فهي على �أهميتها ميكن الف�صل فيها
عن طريق الق�ضاء العادي دون احلاجة لإدخالها يف العدالة االنتقالية ،لأن القوانني التي
مت ا�ستحداثها يف الأعوام الأخرية للحفاظ على البيئة كافية للتعامل معها ،ف�ض ًال عن �أن
تو�سيع اجلرائم التي تقع حتت طائلة العدالة االنتقالية قد ي�ضر بها ويزيد الفرعيات.
• مناذج للجرائم التي تخ�ضع للعدالة االنتقالية

 الف�ساد املايل مثل �إهدار املال العام ،والرتبح من الوظيفة العمومية ،والتفريط يف�أرا�ضي الدولة وبيع م�صانعها و�شركاتها بثمن بخ�س.
 الف�ساد ال�سيا�سي مثل تزوير االنتخابات ،وا�ستغالل النفوذ ،وا�ستخدام �أمن الدولةوالأجهزة الأمنية لإ�ضعاف الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية واخرتاقها.
 قتل و�إ�صابة املتظاهرين ال�سلميني مثل ما حدث يف �أحداث ثورة يناير وحممدحممود وجمل�س الوزراء وما�سبريو وبع�ض الوقائع التي تلت عزل الرئي�س ال�سابق
حممد مر�سي يف  3يوليو .2013
 الإهمال حيث �إنّ غالبية الكوارث التي ت�سببت يف �سقوط �آالف امل�صريني بني قتيلوجريح ناجتة عن الإهمال ،وميكن ح�صر حاالت الإهمال التي تخ�ضع للعدالة
االنتقالية لتلك التي نتجت عنها كوارث مثل غرق العبارة وحوادث القطارات
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وال�سرطنة وري الأرا�ضي مبياه املجاري ،مع ترك حاالت الإهمال الفردية للقانون
العادي.
 التعذيب الذي ا�ستخدمه �أمن الدولة ،وبع�ض الأجهزة الأمنية انتزاع االعرتافات،والتعذيب داخل �أق�سام ال�شرطة ،والتعذيب الذي ا�ستخدمه مواطنون �ضد بع�ضهم
البع�ض الختالف �سيا�سي بينهم.
 التحري�ض على العنف وهو �سبب كثري من حاالت اال�ضطراب التي يعي�شها املجتمعحالي ًا ،ويجب التعامل معه وفق منظومة العدالة االنتقالية.
املعرفة حول م�صطلح «العدالة االنتقالية غابت يف «م�صر ما بعد الثورة»

وي�ؤكد �أمين ال�صياد ،كاتب �صحفي وخبري �إعالمي وم�ست�شار �سابق لرئي�س
اجلمهورية� ،أنّ «العلم» واملعرفة مبفهوم م�صطلح العدالة االنتقالية ومعناه ومقت�ضياته ،قد
غابا عمن �أُوكلت �إليه �إدارة البالد «بعد ثورة»؛ �سواء بقرار من رئي�س اجلمهورية ،تاله رجل
خمابراته� ،أو بقرار من ناخبني ذهبوا �إىل �صندوق االقرتاع بعد �سبعة ع�شر �شهر ًا كاملة؛
م�ستنزفني ومرهقني «وم�ضطرين» لالقرتاع «ا�ستبعادا» ملن ال يريدون ،ولي�س رغبة فيمن
حقا يريدون.
غاب املفهوم �إذن ،وغابت �سيا�ساته ،رغم �أ ّنه خارطة الطريق الوحيدة «يف جتارب
ال�سابقني» الكفيلة ب�ضمان التحول الدميقراطي «ال�سليم والأمن» .وعندما تغيب اخلارطة،
يتوه امل�سافرون ..فبعد �أيام من الإعالن الد�ستوري ( ٣٠مار�س  )٢٠١١الذي جرى التمهيد
له با�ستفتاء �شعبي� ،شهد �إقبا ًال غري م�سبوق من امل�صريني الذين كانوا مازالوا يف ن�شوة
الثورة� ،ساعني نحو و�ضع اللبنة الأوىل يف بناء دولتهم اجلديدة ،.كنت �ضي ًفا على حوار
تليفزيوين مع �أحد املحامني البارزين يف جماعة الإخوان امل�سلمني.
يومها �أ�شرت �إىل ما تعرفه جتارب التاريخ من �أنّ «الثورة التي ال تنجح يف عزل
�أعدائها ،يعزلها �أعدا�ؤها» ،م�شددا على �ضرورة تفعيل قانون الغدر الذي �صدر يف �أعقاب
ثورة ٢٣يوليو ملواجهة الثورة امل�ضادة ،وك�ضمان �ضروري لعدم �إعادة �إنتاج النظام ال�سابق؛
وذلك بو�ضع �أ�سا�س قانوين ملحا�سبة الذين �أف�سدوا احلياة ال�سيا�سية ،خا�صة و�أنّ مواد قانون
العقوبات العادية ـ كما يعلم رجال القانون ـ تخلو من �أي مادة لتجرمي الف�ساد ال�سيا�سي.
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يومها ،وقبل �أن �أنتهي من تو�ضيح تفا�صيل ما ح�سبته بديهي ًا قاطعني «املحامي» بح�سم
م�ستنكرا وراف�ضا ب�شكل قطعي ما �أ�سماه «ا�ستخدام قوانني عبد النا�صر» .مل �أقف كثري ًا
عن احلادثة ،بو�صفها ال تعدو �أن تكون «درد�شة تلفزيونية»� ،إىل �أن فاج�أين ـ بعد �أ�سابيع ـ
حمام «بارز» �آخر ينتمي � ً
أي�ضا للجماعة برتديد احلجة ذاتها ،يف مواجهة مطالباتنا التي
ٍ
مل تتوقف بتفعيل القانون ،م�ستنكرا «�أن يكون هناك من يطالب بتطبيق قوانني ا�ستثنائية».
وكان ذلك املوقف غري ًبا يف حينه� ،إذ من املعروف �أنّ القانون ال يكون ا�ستثنائيا ،طاملا كان
�سار ًيا ومل ي�صدر من امل�شرع ب�أي �صورة من ال�صور ما يفيد �إلغا�ؤه ..كما كان ذلك املوقف
�أكرث غرابة بعد ذلك بعام كامل (� ٢١أبريل  ،)٢٠١٢عندما حاول الربملان (املنحل) �أن
أ�شخا�صا بعينهم) بقانون للعزل ال�سيا�سي �شابه عوار د�ستوري بعد �أن و�صفه
ي�ستهدف (�
ً
القانونيون ب�أنه (ا�ستثنائي) بامتياز)!(.
� -3آليات و�سبل حتقيق العدالة االنتقالية..

ال توجد و�صفة �سحرية ،كما ال يوجد دواء واحد ميكن و�صفه بـ»اجلرعة ذاتها» لكل
املر�ضى و�إن ت�شابهت الأعرا�ض ،ولكن توجد دائما عنا�صر �أ�سا�سية البد من الأخذ بها ،و�إن
اختلفت التفا�صيل ،وكذلك الأمر مع «العدالة االنتقالية».
كذلك ف�إنّ جتارب العدالة االنتقالية تو�ضح �أهمية �إدراك ال�سياق الوطني والعاملي
الذي يحيط به ،وعدم جتاهل القيود العملية على قدرة بع�ض احلكومات على اعتماد
�إجراءات ق�ضائية خا�صة يف حلظة معينة لتحقيق «العدالة االنتقالية».
معوقات تطبيق العدالة االنتقالية والتعامل مع هذه املعوقات

فتو�ضح جتارب العدالة االنتقالية �أهمية �إدراك ال�سياق الوطني والعاملي الذي يحيط
به ،وعدم جتاهل القيود العملية على قدرة بع�ض احلكومات على اعتماد �إجراءات ق�ضائية
خا�صة يف حلظة معينة� ،سواء �شملت هذه القيود نق�ص ًا يف املوارد الب�شرية �أو املادية �أو �إذا
كان النظام الق�ضائي �ضعيف ًا �أو فا�سد ًا� ،أو كان ال�سالم الذي تو�صلت �إليه الأطراف ال يزال
ه�ش ًا� ،أو كانت �آليات االنتقال نحو الدميقراطية �ضعيفة� ،أو كان هناك نق�ص يف الأدلة
اجلنائية بحق املتهمني �أو كان هناك عدد كبري من املتهمني ملحاكمتهم يف وقت حمدد �أو
عدد كبري من ال�ضحايا لتعوي�ضهم يف وقت حمدود ،كل هذه معوقات جادة ال ميكن جتاهلها.
غري �أ ّنه يف �إطار العدالة االنتقالية ،ال تعترب هذه القيود عذر ًا يربر عدم القيام
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ب�أي �شيء ،بل من ال�ضروري مراعاة املرونة يف التطبيق دون �إهدار للنظرية� ،أي �أنه كلما
حت�سنت ظروف الدولة يتوقع من احلكومة التي تليها �أن حتاول �إ�صالح املظامل التي ت�أجلت
ب�سبب القيود ال�سابقة.
ولع ّل الدر�س امل�ستفاد من جتارب الدول الأخرى يف التعامل مع تلك املعوقات يتمثل
يف ثالث ن�صائح:
�أ -ال�شمولية يف التعامل مع �إرث االنتهاكات ،وعدم االقت�صار على �أدوات العدل املعروفة
من خالل املحاكمات ،و�إمنا �أي�ض ًا اتخاذ �إجراءات لو�ضع حد للجرائم اجلارية،
ومنع تكرارها م�ستقب ًال .وبهذا ،نحتاج يف م�صر ،مثال ،لي�س فقط �إىل ت�شديد
العقوبة على ا�ستغالل دور العبادة يف الدعاية االنتخابية �أو جترمي املال ال�سيا�سي،
بل �أي�ض ًا �إىل �آليات لتطبيق تلك الت�شريعات بفعالية.
ب -الأولوية لتحقيق التوازن والإدماج .فالعدالة االنتقالية ال ت�سعى �إىل جمرد �إعمال
العدل واملحاكمة ب�أثر رجعى ،كما �أ ّنها ال تهتم بتحقيق امل�صاحلة ال�سيا�سية
واال�ستقرار وال�سالم على ح�ساب حق ال�ضحايا يف العدالة ،ولكنها ت�ؤكد على التوازن
بني هذه الأهداف ،على اختالفها وتناف�سها ،وهنا تكمن عبقرية كل منوذج يف �إدراك
�سياقه الوطني وت�صميم احلزمة املالئمة من �أدوات العدالة االنتقالية ،و�صياغة
�سيا�سة عقالنية وعادلة .وبهذا ،نحتاج يف م�صر �أن نحدد :ماذا يجب فعله �أو ًال؟،
ومتى؟ ،وكيف؟ فعلى �سبيل املثال ،هل الأولوية يف �سيا�سة ال�سلطة احلاكمة اليوم
يجب �أن تكون لإجراء انتخابات فح�سب وال تزال املحاكمات جارية �أم امل�صاحلة
ال�سيا�سية وانتظار ف�صل الق�ضاء قبل �إجراء االنتخابات؟ ،و�أيهم �أقرب لتحقيق
التوازن والإدماج؟
جـ� -أ ّنه برغم التنوع يف جتارب العدالة االنتقالية �إال �أ ّنها ت�شرتك يف �صفة مميزة ،وهى
«مراعاة قبول ال�ضحايا» ،حتى �أن قيا�س م�شروعية �آليات العدالة االنتقالية يت�أثر
مبدى اعرتا�ض ال�ضحايا عليها �أو دعمهم لها ،ودرجة م�شاركتهم فيها واال�ستفادة
منها .وفى م�صر ،نحتاج �إىل مراعاة ذلك كثري ًا ،ف�إذا حتدثنا عن انتهاكات مادية
كتعوي�ضات ال�شهداء وامل�صابني مثال -يجدر بنا معرفة مدى قبولهم لتلك الآليات
«التعوي�ضية»� ،أما �إذا كان الر�أي العام� ،أو �أغلبية ال�شعب ،هم املعنني بالأمر وكان
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املطروح هو تعديل د�ستور رف�ضوه ،فالبد من الرجوع �إليهم لقيا�س م�شروعية �إليهم
املتبعة لتحقيق هذا املطلب ال�شعبي ،فهل يكون ذلك الرجوع من خالل ا�ستفتائهم
على ما تراه جلنة معينة بالقبول �أو الرف�ض� ،أم من خالل اختيارهم لوكالء يقرتحون
عليهم هذا الد�ستور اجلديد؟
التعاون الدويل �أمر �ضروري ل�صناعة النموذج امل�صري

ويري الدكتور علي ال�صاوي �أي�ضا �أنّ التعاون الدويل �أمر �ضروري يف �صناعة
منوذجنا امل�صري ،حيث ظهر مفهوم العدالة االنتقالية بهذا امل�صطلح بف�ضل تبلور جتارب
متخ�ص�صة فيه (يف دول نامية ومتو�سطة و�صناعية )..ثم تراكم الفح�ص العلمي والتحليل
املقارن والتنظري لآليات (بلغات �أجنبية) ثم تبنيه يف اتفاقات ووثائق و�إ�صدارات دولية
كعالمة �إر�شادية يف ت�سوية املنازعات ،وحتقيق ال�سلم بعد توقف ال�صراع واالجتاه �إىل
حتقيق اال�ستقرار.
وترتب على طبيعة ن�ش�أة املفهوم وطريقة اعتماد �آلياته� ،أن �أ�صبحت جتارب العدالة
االنتقالية يف خمتلف الدول التي ّمرت بها حم�صلة للتعاون املحلى والدويل ،يف خمتلف
مراحلها تقريبا� ،سواء كان البعد الدويل ممث ًال يف منظمات عاملية (كالأمم املتحدة
بوكاالتها املتخ�ص�صة)� ،أو يف و�سيط من عدة دول �أو م�ؤ�س�سات داعمة فني ًا وراعية �سيا�سي ًا
يقوم بتعزيز جهود امل�صاحلة الوطنية ،وتر�سيم مالمح التجربة الوطنية يف العدالة
االنتقالية.
وفى نف�س الوقت نف�سه ،ف�إنّ الأدبيات حتفل مبا ت�سميه «�أ�س�س» للعدالة االنتقالية،
ومن �أ�سبقها القرار الذي �أ�صدرته حمكمة الدول الأمريكية يف ق�ضية هندورا�س ،1988
و�أ�صبح الأ�سا�س القانوين للعدالة االنتقالية ،حيث خل�صت فيه �إىل �أنّ جميع الدول تقع على
عاتقها �أربعة التزامات �أ�سا�سية يف جمال حقوق الإن�سان ،وهى:
		 • اتخاذ خطوات معقولة ملنع انتهاكات حقوق الإن�سان.
		 • �إجراء حتقيقات جادة ب�ش�أن االنتهاكات عند وقوعها.
		 • فر�ض عقوبات مالئمة على امل�سئولني عن االنتهاكات.
		 • �ضمان تقدمي تعوي�ض ل�ضحايا االنتهاكات.
وقد �أكدت املحكمة هذه املبادئ �صراحة يف قراراتها الالحقة ،كما مت الت�أكيد عليها
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يف قرارات املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،وهيئات الأمم املتحدة ومنها املجل�س الدويل
حلقوق الإن�سان ،ثم ك ّر�ست املحكمة اجلنائية الدولية منذ �إن�شائها  1988التزامات على
عاتق الدول ،منها الق�ضاء على ظاهرة �إفالت اجلناة من العقاب ،وتر�سيخ احرتام حقوق
ال�ضحايا.
ال�سبل التي تو�صلنا لتحقيق العدالة االنتقالية

حمام وع�ضو اجلماعة الوطنية حلقوق الإن�سان ،ال�سبل التي
وير�صد �أ� .أحمد راغبٍ ،
تو�صلنا لتحقيق العدالة الثورية قائال :يعتمد نظام العدالة الثورية على ثالث هيئات �أوالها
هيئة للمحا�سبة والعدالة وال�شكاوي والثانية هيئة للتعوي�ض والثالثة والأخرية هي حمكمة
جنايات الثورة ،وتعمل الهيئات الثالثة على مراحل متتابعة ،وذلك على النحو التايل:
�أو ًال:هيئة املحا�سبة والعدالة

هي هيئة منوط بها تلقي البالغات وال�شكاوى املتعلقة بالنظام ال�سيا�سي ال�سابق منذ
عام  1981وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت على د�ستور
 2012املعطل ،ويكون لهذه الهيئة مقار يف العا�صمة واملحافظات ولديها و�سائل ات�صاالت
معلومة ومعلن عنها ،لتلقي ال�شكاوي اخلا�صة بانتهاكات حقوق امل�صريني املدنية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
كما تقوم تلك الهيئة ب�إعداد ملفات ملجرمي النظام ،وفق ًا للأ�صول القانونية
الإجرائية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون وت�سرت�شد يف عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق
الإن�سان الدولية ،وباال�ستعانة مبنظمات حقوق الإن�سان امل�صرية والدولية املعنية ،على �أن
تنتهي مهمة هذه الهيئة مبحاكمة املتهمني.
ت�شكيل الهيئة

تتكون الهيئة من ق�ضاة حاليني و�سابقني وبع�ض ال�شخ�صيات العامة حمل التوافق
املجتمعي ،ب�شرط �أال يكونوا قد تولوا �أية منا�صب تنفيذية يف النظام البائد �أو معروفني
بوالئهم للنظام البائد ،على �أن تقوم تلك الهيئة ب�إعالن نتائج التحقيقات على الر�أي العام
عن طريق �إذاعة نتيجة التحقيقات يف و�سائل الإعالم امل�صرية مثل القنوات التليفزيونية
امل�صرية واجلرائد القومية،
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وينتدب املجل�س الأعلى للق�ضاء عن طريق االنتخاب وفح�ص ال�سجالت ق�ضاة
حتقيق لإحالة املتهمني يف هذه اجلرائم للمحاكمة طبق ًا لهذا القانون ،وفق ًا لن�ص املادة 65
من قانون الإجراءات اجلنائية.
ثاني ًا :هيئة تعوي�ض ال�شهداء وامل�صابني و�ضحايا من النظام البائد

تتويل هذه الهيئة ح�صر امل�ستحقني للتعوي�ضات �سواء من ال�شهداء وامل�صابني
وامل�ضارين من النظام البائد منذ عام  1981وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب
بعد �إقرار التعديالت على د�ستور  2012املعطل.
ت�ؤول جميع �أموال الغرامات وامل�صادرات التي حتكم بها املحاكم املختلفة �ضد رموز
النظام ال�سابق ،لهذه الهيئة لتقوم من خاللها ب�صرف التعوي�ضات ،وفق ًا لنظام معلن
و�شفاف ووا�ضح للر�أي العام.
وحتل الهيئة حمل املجل�س القومي لرعاية �أ�سر ال�شهداء وم�صابي ثورة  25يناير ،بعد
ت�سليمه جلميع ملفات ال�شهداء وامل�صابني �إىل الهيئة �سالفة الذكر ،وت�ؤول جميع �أمواله
�إىل تلك الهيئة .وتعتمد تلك الهيئة على ثالثة مبادئ �أ�سا�سية وهي التعوي�ض ورد احلق
وامل�ساعدة
ثالث ًا :حمكمة الثورة

تخت�ص تلك املحكمة مبحاكمة امل�سئولني يف النظام البائد ،والذين ي�صدر قرارا
ب�إحالتهم للمحاكمة بقرار من ق�ضاة التحقيق يف هيئة املحا�سبة والعدالة �سالفة الذكر،
وت�شكل تلك املحكمة من الق�ضاة الطبيعيني والذي ي�صدر قرار بتعيينهم من املجل�س الأعلى
للق�ضاء بعد فح�ص �سجالتهم وانتخابهم من اجلمعية العمومية لق�ضاة حماكم اال�ستئناف.
على �أن تعتمد املحكمة على الت�شريعات امل�صرية واملواثيق الدولية خا�صة ما يتعلق
بانتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان وجرائم االختفاء الق�سرى والتعذيب وغريها من
االتفاقيات الدولية.
العزل ال�سيا�سي:

يكون ملحكمة جنايات الثورة االخت�صا�ص ،بنظر ق�ضايا �إف�ساد احلياة ال�سيا�سية
املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  344ل�سنة  1952وتعديالته ،ومتثل جهات التحقيق
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون االدعاء العام يف هذه الق�ضايا.
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رابع ًا :املبادئ احلاكمة لهذه الهيئات واملحاكم

•

ال يجوز لأي �شخ�ص كان ،يتويل من�صب تنفيذي يف النظام البائد� ،أن ي�شرتك ب�أي
�شكل من الأ�شكال يف ع�ضوية هذه الهيئات �أو املحاكم ،ويخ�ضع جميع امل�شرتكني
يف الهيئات لفح�ص ال�سجالت.

•

تعتمد تلك الهيئات واملحاكم على املعايري الدولية للمحاكمات العادلة واملن�صفة،
مبا يف ذلك احلق يف الدفاع ،وعالنية املحاكمات ،واحلق يف اال�ستئناف ،وغريها
من �ضمانات املحاكمة العادلة واملن�صفة.

•

تعمل تلك الهيئات واملحاكم على حتقيق العدالة واملحا�سبة للفرتة من عام 1981
وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت على د�ستور
 2012املعطل،على �أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث ،على �أن يتم تق�سيم تلك
الفرتة زمني ًا ،وكذلك وفقا للملفات ،ووفقا ل�ضحايا النظام البائد.

الإجراءات التحفظية واالحرتازية:

يجوز لتلك الهيئات �إ�صدار قرارات بوقف بع�ض املتهمني عن العمل� ،أو اتخاذ
�إجراءات احرتازية مثل العزل الوظيفي ،ل�ضمان عدم الت�أثري يف ال�شهود �أو العبث بالأدلة،
على �أن يتاح للمتهمني �أو ال�صادر بحقه هذه الإجراءات الطعن عليها.
�إتاحة املعلومات والوثائق وعدم التدخل يف عمل الهيئات وحمكمة جنايات
الثورة:

على �أجهزة الدولة ،وخا�صة التنفيذية �أو الأمنية �أو الق�ضائية القيام مبا يلي:
•

عدم التدخل يف عمل تلك الهيئات و�ضمان ا�ستقاللها الإداري واملايل ،و�ضمان
تنفيذ القرارات ال�صادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها.

•

�إتاحة كل املعلومات والوثائق املتعلقة باالنتهاكات املوجودة يف �أجهزة الدولة
املختلفة ،وخ�صو�ص ًا الأجهزة الأمنية والرقابية �أو املعلومات التي يحتفظ بها
املوظفون وامل�سئولون بالدولة ،لتلك الهيئات واملحاكم ،والتي يطلبها ال�ضحايا.

الق�ضايا املنظورة:

تقوم النيابة العامة والنائب العام ،ب�إحالة جميع الق�ضايا والتحقيقات املنظورة �أمام
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النيابة العامة� ،أو �أي جهة �أخري ،املتعلقة بجرائم النظام ال�سابق� ،سواء املتعلقة بنهب �أموال
ال�شعب والف�ساد االقت�صادي �أو جرائم بحقوق امل�صريني� ،إىل الهيئات واملحاكم املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون ،ولها �أن ت�ضيف بع�ض التهم� ،أو تعيد التحقيق يف بع�ض الأمور ،التي
مت جتاهلها يف التحقيقات ال�سابقة.
طريقة اختيار ق�ضاة حمكمة جنايات الثورة:

ي�ضع املجل�س الأعلى للق�ضاء بالتعاون مع هيئة املحا�سبة والعدالة ،نظام ًا الختيار
الق�ضاة �أع�ضاء حمكمة جنايات الثورة وكذلك ق�ضاة التحقيق ،وذلك بعد فح�ص �سجالتهم
وفق ًا للمبادئ العامة احلاكمة للهيئات املذكورة يف هذا القانون.
خطوات ممكنة و�ضرورية لنجاح ثورتنا املجيدة

لنجاح �إجراءات العدالة االنتقالية يجب على ال�سلطة احلاكمة وجميع القوي الفاعلة
باملجتمع �أن تقوم ب�أدوار ل�ضمان هذه العملية و�أولهم رئي�س الدولة ،والذي عليه �أن يقوم مبا
يلي:
 .1االعتذار بو�صفه رئي�س البالد والرئي�س الأعلى للقوات امل�سلحة للمواطنات واملواطنني
من �ضحايا النظام البائد ،عما ارتكبته بع�ض هيئات الدولة وموظفيها ،الذين من
املفرت�ض فيهم �أن يقوموا بخدمة املواطنات واملواطنني ،على �أن يكون هذا االعتذار
علنيا ،ويت�ضمن �ضمانات مبالحقة املت�سببني يف هذه االنتهاكات وعدم تكرارها.
� .2سحب الأو�سمة والنيا�شني التي منحها رئي�س اجلمهورية ال�سابق لبع�ض قادة املجل�س
الع�سكري ،من املتورطني يف جرائم �ضد امل�صريني.
� .3إ�صدار قانون العدالة الثورية ،وقانون �إعادة هيكلة ال�شرطة ،وقانون �ضحايا
املحاكمات الع�سكرية ،وهي القوانني التي جتاهلها نظام «مر�سي» ،وذلك بعد �إ�صدار
تعديل للإعالن الد�ستوري ال�صادر يف يوليو  2013ب�إلغاء املادة  20منه ،والتي متنع
()1
تعديل قوانني الهيئات واجلهات الق�ضائية خالل فرتة �سريان الإعالن الد�ستوري.
()1

حصن اإلعالن الدستوري فى املادة  20منه القوانني املنظمة لشئون اجلهات واهليئات القضائية من التعديل خالل
مدة سريان اإلعالن الدستورى ،وتشمل اجلهات القضائية وفقاً لإلعالن الدستورى القضاء العسكرى ،ومن ثم فال
جيوز وفقا لإلعالن الدستورى تعديل قوانني السلطة القضائية واحملكمة الدستورية العليا وجملس الدولة وهيئة
القضاء العسكرى وتنص املادة  20من اإلعالن الدستوري على ):متارس اجلهات واهليئات القضاة االختصاصات
الواردة يف هذا اإلعالن ويف القوانني القائمة وال جيوز تعديل القوانني املنظمة لشئونها خالل مدة سريان هذا اإلعالن
الدستوري « للمزيد عن اإلعالن الدستوري طالع هذا الرابط http://www.nchrl.org/ar/noe/94
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دور اجلهاز الق�ضائي والأمني -املجتمع املدين -و�سائل الإعالم

اجلهاز الق�ضائي والأمني :عليهم التعاون مع الهيئات واملحاكم اخلا�صة مبحاكمة
رموز وم�سئويل النظام البائد ،كما �أنً عليهم �إتاحة كل البيانات واملعلومات والق�ضايا
اخلا�صة بانتهاكات حقوق الإن�سان يف الفرتة املا�ضية.
املجتمع املدين :عليه دوران الأول مراقبة تلك الهيئات يف عملها ،ومدى التزامها
ب�إن�صاف حقوق ال�ضحايا ،وحتقيق العدالة ،و�ضمان تطبيق معايري املحاكمة العادلة
واملن�صفة ،والدور الثاين هو توعية وتدريب �أع�ضاء الهيئات املختلفة خا�صة الق�ضائية ،على
دليل للمعايري اخلا�صة ب�إن�صاف حقوق ال�ضحايا ،و�ضمانات املحاكمات العادلة واملن�صفة،
وحماولة تنظيم ال�ضحايا و�ضمان و�صول �أ�صواتهم لتلك الهيئات وم�ساعدتهم للو�صول
للعدالة والإن�صاف.
و�سائل الإعالم :على الإعالم �أن يتوقف عن �شيطنة ثورة  25يناير  ،2011و�أن يلتزم
باملهنيةُ ،ويكن املجتمع من الرقابة على هذه الهيئات وقدرتها على القيام بدورها ،كما �أنً
عليه �أي�ضا االلتزام بحقوق ال�ضحايا ،ومعاناتهم وم�ساعدتهم يف احل�صول على حقوقهم،
والو�صول �إىل تلك الهيئات ،كما �أنً عليه �أي�ضا االلتزام بحقوق و�ضمانات الأ�شخا�ص
اخلا�ضعني للتحقيقات �أو املحاكمة وفق ًا للأ�صول والقواعد املتعلقة باملحاكمة العادلة
واملن�صفة.
�إنً �إعادة طرح ملف العدالة االنتقالية ،لتتبناه ال�سلطة احلاكمة والقوي الفاعلة
باملجتمع للبدء فور ًا يف �إجراءاتها ،هو املدخل ال�صحيح والوحيد للخروج من الأزمة احلالية
وفى الوقت نف�سه ال�ضمانة لعدم خروج هذه ال�سلطة عن م�سار ثورة  25يناير ،2011
وحتوليها النقالب ع�سكري لن يق�ضي عليه �سوي موجة رابعة من ثورتنا املجيدة.
خم�سة عنا�صر لبناء العدالة االنتقالية

�أما �أمين ال�صياد ،كاتب �صحفي وخبري �إعالمي وم�ست�شار �سابق لرئي�س اجلمهورية،
فريي �أ ًنه ال توجد و�صفة �سحرية ،كما ال يوجد دواء واحد ميكن و�صفه بـ»اجلرعة ذاتها» لكل
املر�ضى و�إن ت�شابهت الأعرا�ض ،ولكن توجد دائما عنا�صر �أ�سا�سية البد من الأخذ بها ،و�إن
اختلفت التفا�صيل .وللعدالة االنتقالية «تب�سيط ًا» واخت�صار ًا خم�سة عنا�صر:
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�أو ًال :احلقيقة وبناء الوعي:

الك�شف عن احلقيقة «الكاملة» على ق�سوتها� ،ضروري لبناء الوعي اجلمعي
«امل�ست َِنكر» ،ملا جرى من انتهاكات ،ب�شكل يجعل من ال�صعب تكرارها يف امل�ستقبل ،ولأنً ال
�أحد يعلم بالتحديد حجم وم�ستوى االنتهاكات التي ترتكب �إبان حكم الأنظمة اال�ستبدادية،
ي�صبح من ال�ضروري ت�أ�سي�س جلان م�ستقلة ،هدفها الأ�سا�سي الك�شف عن حقيقة ما حدث،
و�إطالع املواطنني ب�شكل ممنهج على امللفات ذات ال�صلة .كذلك تعمل جلان احلقيقة
على التوثيق ملرحلة مهمة يف تاريخ املجتمع حتى مينع تزويرها �أو �إعادة كتابتها م�ستقبال.
(ماذا جرى للإ�سالميني يف املعتقالت على مدى ثالثني عام ًا ،وكيف جرى تفجري كني�سة
القدي�سني ،وهل كان يجرى التج�س�س على هواتف املواطنني ،و�أين ذهبت تلك الت�سجيالت؟
� ....إلخ).
ثانيا :املحاكمات:

�أخذا يف االعتبار� ،أنً املحا�سبة هنا ينبغي �أن تتجاوز ما هو جنائي «له ا�شرتاطاته»
�إىل ما هو �سيا�سي ،من قبيل الف�ساد والر�شوة وتزوير االنتخابات و�إف�ساد احلياة
ال�سيا�سية� ...إلخ .و�إذا كنا نعرف �أنً «يف الق�صا�ص حياة» فل�سنا بحاجة �إىل الت�أكيد على
�أنً غياب مبد�أ املحاكمات «العادلة والناجزة» من املمكن له �أن ي�ؤدى �إىل زعزعة الثقة يف
الدولة والقانون ،وكما هو احلال يف ليبيا ي�ؤدى �أي�ضا �إىل انت�شار الع�شوائية واالرجتالية
والأخذ بالث�أر واالنتقام ،و�أخذ زمام املبادرة من قبل الأفراد يف حت�صيل احلقوق الفردية.
(النتيجة ذاتها ي�ؤدى �إليها زعزعة الثقة مب�ؤ�س�سة الق�ضاء على عمومها ،وبع�ض نتائج ذلك
ر�أيناه يف بور�سعيد).
ثالث ًا :التعوي�ض وجرب ال�ضرر:

وال بد هنا للأ�سف� ،أنً ن�أخذ باحل�سبان �أن الكثري من االنتهاكات التي ح�صلت يف
املا�ضي ال ميكن بال�ضرورة ا�سرتجاعها� ،أو التعوي�ض عنها .كما ال بد من �أن ندرك �أن جرب
ال�ضرر يتجاوز بكثري «التعوي�ض املادي» �أيا ما كانت قيمته .وفى هذا تف�صيل كثري.
رابع ًا :الإ�صالح امل�ؤ�س�سي:

ال ميار�س النظام ظلمه �أو جتاوزاته� ،إال باالعتماد على م�ؤ�س�سات الدولة التي ت�صبح
تدريجي ًا �أدوات لقمعه؟ وتقول التجارب �إ ًنه ال ميكن ا�ستيفاء متطلبات التحول الدميقراطي
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دون وجود ت�صور متكامل وواقعي لإ�صالح ثالث م�ؤ�س�سات (الأمن والق�ضاء والإعالم) ،مع
مالحظة:
١ـ �أال يعنى هذا الإ�صالح «هدم ًا» لتلك امل�ؤ�س�سات.
٢ـ �أال يكون معنى الإ�صالح جمرد «تغيري للوالءات» من ال�سلطة القدمية �إىل ال�سلطة
اجلديدة.
كيف يكون الإ�صالح �إذن؟ لن نحتاج �إىل «�إعادة اخرتاع العجلة» ،فالدرا�سات كثرية
جدا يف املو�ضوع .وهى بالت�أكيد تتجاوز «مراهقات» حما�صرة املحاكم �أو ا�ستوديوهات البث
التليفزيوين.
خام�سا :امل�صاحلة:

وت�أتى فقط بعد ا�ستيفاء املتطلبات الأربعة ال�سابقة ،وت�شري جتارب ال�سابقني �إىل
�أنً «�إحراق املراحل» مبعنى احلديث عن امل�صاحلة «مادية كانت �أو جنائية» قبل �أوانها ،من
�ش�أنه �إ�شاعة �شعور كامن بالإحباط ،البد و�أن ينفجر يف حلظة غري متوقعة ،ليهدد جتربة
التحول ب�أكملها.
 -4م�صاحلة وطنية �أم عدالة انتقالية؟
ومن يقوم مبهمة تطبيق العدالة االنتقالية؟

نحتاج �إىل التمييز بني نطاق تطبيق ال�صلح و�أفق امل�صاحلة ،فالأول جماله الق�ضاء،
و�آليته التعوي�ض ،للمت�ضرر �أو �أوليائه� ،أما الثاين فهو مو�ضوع �سيا�سة عامة للدولة ،ت�ستخدم
فيها �أدواتها الت�شريعية والتنفيذية ،وتخ�ص�ص لها املوارد الب�شرية واملادية الالزمة ،وتقوم
عليها وزارة خمت�صة بالعدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنيةُ ،يطلب منها ما ُيطلب من
احلكومات� ،أي� :إعداد و�إعالن برنامج للعدالة وامل�صاحلة ،،يحدد :من؟ ،يفعل ماذا؟،
ومتى؟ ،وكيف ُنقيم �أدائه؟..
كما �أنً ا�ستقالل الهيئة التي تتوىل التحقيق واملحا�سبة والت�صالح� ،ضمانة مهمة
لتحقيقها النتائج املرجوة ،لأنً احلكومة غالب ًا �ستكون طرف ًا غري حمايد ،ورمبا تتطلب
التحقيقات ا�ستجواب �أفراد منها وموظفني فيها ،مما يجعل هناك تعار�ضا يف امل�صالح.
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هل نق�صد بالعدالة االنتقالية «ال�صلح» �أم «امل�صاحلة»؟

وحمام ،ت�سا�ؤ ُال
يطرح دكتور علي ال�صاوي� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة
ً
حول ما �إذا ك ّنا نق�صد بالعدالة االنتقالية ال�صلح �أم امل�صاحلة؟ ويقدم الإجابة قائال:
يتو�صل به �إىل الإ�صالح بني املختل َفني،
ال�صلح يف الفقه هو «عقْد ْ
و�ضع لر ْفع املُنازعة»ّ ،
نزاع �أو خوف وقوعه .وبهذا ،فهو نوع من الرتا�ضي والت�سامل
ويدخل فيه التعوي�ض ،لرفع ٍ
على �أمرَ ،يح�سم به الطرفان نزاع ًا قائم ًا ،ب�أن ينزل ك ٌّل منهما على وجه التقابل ،عن جزءٍ
من ا ّدعائه� ،إ ّما ب�إ�سقاط بع�ضهم ك ّل ح ّقه �أو جزئه ،بع َو ٍ�ض �أو من دون ع َو�ض.
وقد يكون امل�صالح عنه حقوق ًا مالية� ،أو حقوق ًا �شخ�صية غري مادية .كما يكون
ال�صلح �صلح ًا عن �إقرار� ،أو يكون عن �إنكار ،بل قد يكون عن �سكوت (ورمبا اتفق الفقهاء
على جواز �صلح الإقرار ،واختلفوا حول �صلح ال�سكوت ،و�صلح الإنكار ،واالختالف هنا
رحمة ،وفيه �سعة لنا �إىلوم يف م�صر).
ولكن هذا املعنى لل�صلح يتعلق باحلقوق ال�شخ�صية ،الفردية غالب ًا ،وال يتطرق
�إىل ال�شئون ال�سيا�سية ،اجلماعية دائم ًا ،كما �أنه ال يعالج املنازعات القدمية لأنه يعتمد
على ترا�ضى �أ�صحاب امل�صلحة ب�أنف�سهم باعتبارهم �أطراف املنازعة ،ومن ّثم ال يطبق
ب�أثر رجعى يف حني تت�سع نظرية العدالة االنتقالية جلرب ال�ضرر الذي وقع على جمهول
بطريق غري التعوي�ض وبدون وجود املت�ضرر ذاته ،كما يحدث يف التخليد والذكرى ل�ضحايا
انتهاكات حقوق الإن�سان.
من يتحدث با�سم من؟

يري دكتور علي ال�صاوي� ،أ ًنه من املهم يف عملية امل�صاحلة �أن نعرف من يتحدث
با�سم من؟ ف�أحيانا يت�صور املرء �أنً الو�صول �إىل ً
«حل» يحل امل�س�ألة ،ولكن امل�س�ألة �أعقد
من جمرد طرح احلل ،لأنً هذا النوع من احللول لي�س جمرد عملية ح�سابية مربرها يكمن
يف منطقيتها و�سالمة اال�ستنتاج فيها ،و�إمنا هو نوع من احللول الذي ي�أخذ وقت ًا لت�ستوعبه
الأطراف ،وت�ستك�شف �آثاره العملية املحتملة �شيئ ًا ف�شيئ ًا وتدرك تبعاته الالزمة وتقبلها
بوعي تام ،و�إال �ستنقلب الطاولة خالل عملية امل�صاحلة �أو يف �أي حلظة بعد التوقيع عليها!!
�إذن ،فمن الطبيعي �أال يكون هذا النوع من احللول جاهز ًا ،وال �أن يكون من �صنع
طرف واحد من �أطراف امل�س�ألة ،وال �أن يطرحه من ال يتمتع بثقة �أطرافها ،لأنً جزء ًا من
احلل يت�ضمن املخاطرة ،وقبول واقع على �أمل حتقيق املتوقع ،بل يحتاج �إىل نوع من «الإميان»
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بقدرة �صاحب احلل على �ضمان وفاء الغري بالتزاماته! ولهذا ،فمن ال�ضروري �أن نتيقن من
هوية �أ�صحاب املبادرة� ،أو املبادرات ،التي تهدف �أحيان ًا �إىل الإعالن والت�سويق للمهارات
ال�شخ�صية� ،أو للمكايدة و�إغاظة اخل�صوم ،ومن ثم �إطالة املنازعة و�إعاقة امل�صاحلة� ،أو
�إىل �إعادة �إنتاج �أفكار خارجية ،ولو ذلك كان بح�سن نية!!
�أيهما يتحقق �أو ًال :امل�صاحلة الوطنية �أم العدالة االنتقالية؟

 .1يجيب دكتور قدري حفني� ،أ�ستاذ علم النف�س ال�سيا�سي بكلية الآداب جامعة عني
�شم�س ،عن �س�ؤال �أيهما الذي يجب �أن يتحقق �أو ًال امل�صاحلة الوطنية �أم العدالة
االنتقالية؟ قائال « :يري البع�ض �أنه �إذا مل يخ�ضع مرتكبو انتهاكات حقوق الإن�سان
للمحاكمة ،و�أفلتوا من العقاب على جرائمهم ،ف�سي�ستمر الأمر كما كان يف النظام
اجلديد ،ومن ثم ال ينتهي ال�صراع .ويري البع�ض من جانب �آخر �أنً ال�سبيل الوحيد
لإنهاء العنف على نحو فعال هو بالعفو مبدئيا عما �سبق ،وال�شروع يف التفاو�ض من
خالل الو�سطاء لإقناع املعتدين ب�إلقاء �أ�سلحتهم ،ولعل �أيرلندا ال�شمالية تعد منوذج ًا
للدور الذي يلعبه العفو االختياري يف �إيقاف ال�صراع ب�شكل ف ًعال .ولقد �أفردت
جملة الإيكونوم�ست يف عددها ال�صادر يف � 6سبتمرب ،2011عدد ًا من ال�صفحات
لعر�ض وقائع حماورة ممتازة حول هذا املو�ضوع بني اثنني من املتخ�ص�صني يف
ق�ضايا ال�سالم والقانون الدويل ،حيث تبني ريت�شارد ديكر القول ب�أ�سبقية العفو
عما �سبق ،والتفاو�ض حول اخلطوة القادمة ،يف حني تبني جاك �سنايدر القول ب�أ ًنه
ينبغي حتقيق العدل �أو ًال؛ ولقد �أجرت املجلة ا�ستطالعا للر�أي �أ�سفر عن �أنً  ٪76من
امل�شاركني يف املناق�شة تبنوا فكرة �أنً حتقيق ال�سالم ال ميكن �أنً يحدث �إال من خالل
تنفيذ �آليات العدالة.
من يقوم مبهمة تطبيق العدالة االنتقالية؟

ويطرح �أ .تامر �أبو عرب ،كاتب �صحفي واملن�سق العام حلملة عدالة� ،إجابة �س�ؤال
من يقوم مبهمة تطبيق العدالة االنتقالية قائال :الإجابة عن هذا ال�س�ؤال حتدد بن�سبة
كبرية احتماالت جناح منظومة العدالة االنتقالية ،و�إن ا�ستقالل الهيئة التي تتوىل التحقيق
واملحا�سبة والت�صالح �ضمانة مهمة لتحقيقها النتائج املرجوة ،لأنً احلكومة غالب ًا �ستكون
طرف ًا غري حمايد ،ورمبا تتطلب التحقيقات ا�ستجواب �أفراد منها وموظفني فيها ،مما
يجعل هناك تعار�ضا يف امل�صالح.
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وعندما �شكلت جنوب �إفريقيا جلنة احلقيقة وامل�صاحلة جعلتها م�ستقلة متاما عن
الدولة ،وتتكون من � 17شخ�صية حمايدة ،وهو ما كان له دور كبري يف جناح التجربة ،يف
املقابل عندما كانت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة يف املغرب ،تابعة للحكومة ت�سببت يف عرقلة
املنظومة وعدم حتقيقها النجاحات املرجوة.
�أما عن ت�شكيل اللجنة يف م�صر ،فيف�ضل �أن يكون بني ( 15و )25ع�ضوا من القانونيني
امل�ستقلني ،الذين مل ي�سبق لهم تويل من�صب تنفيذي ،ون�شطاء حقوقيني ال ينتمون لأحزاب
�أو تيارات �سيا�سية ،و�أال تزيد �أعمارهم على  65عام ًا ،و�أن ُي�صدر رئي�س اجلمهورية قرار ًا
بتعيينهم بعد الت�أكد من انطباق املعايري عليهم وحدوث توافق مقبول حولهم.
ويجب �أن تكون لتلك اللجنة �صالحيات وا�سعة يف التحقيق مع ال�ضحايا واملتهمني
و�شهود العيان ،و�أن تكون �أجهزة الدولة ملزمة بتقدمي جميع املعلومات التي تطلبها ب�شفافية
تامة.
�أما ،الأزمة الأخرية لإغالق ملفات املا�ضي تلك التي تتعلق بطريقة تعوي�ض ال�ضحايا.
هل يتم االكتفاء بالتعوي�ض املادي واملعنوي دون معاقبة اجلاين وحماكمته؟

يجيب تامر �أبو عرب � :أنً الواقع يقول �أ ًنه دون حما�سبة متهمني ،و�إحلاق العقوبة بهم
لن يقدم الآخرون على طلب الت�صالح وتقدمي املعلومات� ،إذن فالعقوبة �ضرورية يف حاالت
معينة لدفع املذنبني الآخرين �إىل املبادرة باالعرتاف.
ولي�س خ ًفيا �أن التجربة اجلنوب �أفريقية ،ت�ضررت كثري ًا عقب تربئة وزير الدفاع
الأ�سبق مانيو�س ماالن و� 19آخرين معه ،حيث تراجع الإقبال على طلب العفو خا�صة من
كبار امل�س�ؤولني عن االنتهاكات من زعماء (الأبارتيد) «التمييز العن�صري» وكبار ال�ضباط.
ويف كل الأحوال الأمر �سيبقى معلق ًا حلني التو�صل �إىل حكم ال�شرع فيما يخ�ص
الت�صالح والإعفاء من العقوبة ،بالنظر �إىل املادة الثانية التي ت ًن�ص على �أنً ال�شريعة
الر�سمية هي امل�صدر الرئي�سي للت�شريع.
الهيئة امل�س�ؤولة عن تطبيق العدالة االنتقالية

ويجيب �أ .م�صطفي ه�شام ر�ؤوف ،من املجموعة املتحدة ،عن �س�ؤال الهيئة امل�سئولة
عن تطبيق العدالة االنتقالية ،قائال :عند احلديث عن الهيئة امل�س�ؤولة عن تطبيق العدالة
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االنتقالية هناك عدة �أفكار منها «املحاكمات �أو الدعاوي الق�ضائية» �أو «البحث عن احلقيقة
وتق�صي احلقائق)
�أ -املحاكمات �أو الدعاوي الق�ضائية:

تعترب املحاكمات �أول فئة كبرية من �إليات العدالة االنتقالية ،فهي ت�شمل حتقيقات
ق�ضائية مع امل�س�ؤولني عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإن�سان ،وكثري ًا ما يركز املدعون
حتقيقاتهم علي الر�ؤو�س الكبرية �أي امل�شتبه فيهم الذين يعتقد �أنهم يتحملون القدر الأكرب
من امل�س�ؤولية عن االنتهاكات اجل�سيمة �أو املنهجية.
فبموجب القانون الدويل ،تلتزم كل الدول بالتحقيق يف جرائم حقوق الإن�سان
بعد ارتكابها وفر�ض عقوبات علي امل�س�ؤولني عنها ،ف�إ ًنه رغم وجود العديد من اخليارات
التي قد تتوفر بالن�سبة �إىل النظام الق�ضائي يف �أفق العدالة االنتقالية� ،إال �أ ًنه يف�ضل علي
العموم اللجوء �إىل املتابعات املحلية ،لأنً املحاكمات املحلية ميكن �أن ت�ساعد علي �إعادة
ال�شعور بالثقة بني املواطنني ،حول �سيادة القانون ،و�أ ًنها تزيد ثقة اجلماهري يف قدرة الدولة
ورغبتها يف تطبيق القانون ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الإجراءات املحلية هي بالت�أكيد اقل
تكلفة يف ممار�ستها ،كما �أ ًنها ت�سمح باالت�صال ب�شكل �أف�ضل بال�ضحايا وال�شهود والأدلة ،
وهي تعترب �أكرث حما�سبة وم�صداقية علي ال�صعيد املحلي من املحاكم الأجنبية �أو املحاكم
الدولية ،،ويري (راترن) و(ابرامز) �أن هناك �أربعه متطلبات �أولية يجب �أن تتوفر قبل �إقامة
عملية حملية ذات م�صداقية ،وهذه املتطلبات هي  :الإطار الت�شريعي للقانون ،والإجراءات
اجلنائية  ،وق�ضاة مدربون  ،وبنية �أ�سا�سية منا�سبة قادرة علي حتمل العملية ،وجو ثقايف
يحرتم العملية القانونية.
ثمة خيار �آخر ذو �أهمية لكنه حمدود النطاق ،،وهو املحاكمات الدولية :تفتقد
املحاكمات الدولية �إىل القرب اجلغرايف والثقايف من ال�ضحايا واملواطنني ،ف�إنً الأثر
الإ�صالحي يكون �ضعيف ًا علي م�ؤ�س�سات الدولة الوطنية ،وقد طبقت املحاكم الدولية اجلنائية
يف �سنة  1993بعد نهاية احلرب الباردة �ضد ليوغو�سالفيا ،ويف عام � 1994ضد دولة رواندا
ب�سبب جرائم الإبادة اجلماعية ،وقد كانت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ولدولة
رواندا �أهمية خا�صة كو�سيلتني لت�أكيد االلتزام الدويل مبحا�سبة جمرمي حقوق الإن�سان.
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ب -البحث عن احلقيقة وتق�صي احلقائق:

وقد ظهرت داخل جمال العدالة االنتقالية عدة و�سائل ال�ستجالء احلقيقة حول
االنتهاكات املا�ضية حلقوق الإن�سان ،مثل اللجان التاريخية وجلان التحقيق وهيئات تق�صي
احلقائق ،و�أ�شهر تلك الو�سائل هي «جلان احلقيقة).
اللجان التاريخية :بع�ض البلدان �أن�ش�أت اللجان التاريخية ،وهي تقوم بتحقيقات
حول انتهاكات الدولة التي ارتكبت وانتهت منذ عدة �سنوات� ،أو حتى عدة عقود ،وهي ال
ُتن�شئ اللجان التاريخية كجزء من االنتقال ال�سيا�سي ،وقد ال تكون لها �أي �صلة بالقيادة �أو
املمار�سات ال�سيا�سية ،لأنها تعمل علي تو�ضيح احلقائق التاريخية ،و�إبداء التقدير لل�ضحايا
غري املعرتف بهم �سابق ًا �أو خللفهم .و�أنً اللجان التاريخية ال حتقق عموما يف ق�ضايا القمع
ال�سيا�سي الوا�سع االنت�شار ،ولكن تركز علي املمار�سات التي �أثرت علي جمموعات خا�صة
�إثنية �أو عرقية �أو جمموعات �أخري.
جلان التحقيق :تعترب جلان احلقيقة حمدودة بقدر �أكرب من حيث نطاقها� ،أو
�سلطتها� ،أو �أقل ا�ستقالال من العمليات ال�سيا�سية� ،أو يتم العمل بها فقط كبادرة نحو �إن�شاء
جلان للحقيقة.
هيئات تق�صي احلقائق :ثمة عدد من هيئات تق�صي احلقائق املهمه ،والتي تراقب
انتهاكات حقوق الإن�سان ،وحتقق فيها وتعد تقارير عنها ،وجلان تق�صي احلقائق هي هيئات
م�ؤقتة تن�ش�أ ب�صفة ر�سمية ،وت�ضطلع بتحقيقات غري ق�ضائية ،وقامت بالفعل بدور قيم يف
�أعمال «احلق يف معرفة احلقيقة» ب�ش�أن االنتهاكات.
جلان احلقيقة :رغم القيمة الفائقة جد ًا لهذه الأنواع املختلفة من �آليات تق�صي
احلقائق ،ف�إنّ الآلية الأو�سع انت�شار ًا ،والأكرث تطبيق ًا ،والتي تعترب الأقرب ات�صا ًال مع العدالة
االنتقالية نظري ًا وعملي ًا هي جلان احلقيقة ،وجلان احلقيقة هي هيئات م�ؤقتة وتعمل غالبا
ملدة �سنة �أو�سنتني ،وتتم املوافقة عليها ر�سميا �أو الرتخي�ص لها �أو تخويل ال�سلطات لها من
طرف الدولة ،ويتم ت�شكيلها غالبا يف مرحلة من مراحل االنتقال ال�سيا�سي ،مثل من احلكم
اال�ستبدادي �إىل الدميقراطي ،وهي تركز علي املا�ضي وحتقق حول مناذج من االنتهاكات
اخلا�صة املرتكبة خالل مدة من الزمن ،ولي�س فقط حول حدث خا�ص بعينة وتعطي الأولوية
ملا يخ�ص ال�ضحايا والإ�صابات ،وهناك بع�ض التحديات تواجه جلنة احلقيقة يف الت�شكيل،
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وهي عملية اختيار �أع�ضاء اللجنة ،ومعايري الأهلية لع�ضوية اللجنة ،و�أهداف اللجنة ومدة
عملها ونوع االنتهاكات التي �سيتم التحقيق ب�ش�أنها ،واملدة الزمنية امل�أخوذة بعني االعتبار.
تقدمي التعوي�ضات� :أمام االنت�شار الوا�سع النتهاكات حقوق الإن�سان� ،أ�صبح لزام ًا
علي احلكومات لي�س فقط الت�صدي ملرتكبي هذه التجاوزات ،بل �أي�ضا �ضمان حقوق
ال�ضحايا ،وبو�سع احلكومات �أن تهيئ الظروف املالئمة ل�صيانة كرامة ال�ضحايا ،وحتقيق
معان
العدل بوا�سطة التعوي�ض عن بع�ض ما حلق بهم من ال�ضرر واملعاناة ،وهناك عدة ٍ
ملفهوم التعوي�ض من بينها التعوي�ض املبا�شر ،رد االعتبار واال�سرتجاع.
 -5النماذج /التجارب الدولية للعدالة االنتقالية

«�إنً �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية يت�صل �إىل ًحد كبري بال�سياق التاريخي وال�سيا�سي
والثقايف ال�سائد يف كل جمتمع ،وهي قد تت�شكل يف �صورة جلان لتق�صي ومعرفة احلقائق،
�أو هيئات للم�صاحلة� ،أو خليط منهما .ويجب �أن نو�ضح بداية� ،أننا نركز يف بحثنا على
الهيئات التي يناط بها اال�ضطالع بتطبيق �آليات العدالة االنتقالية ب�صفة �شاملة ،ولي�س
فقط تق�صي احلقائق».
«وهناك ما يجاوز اخلم�س ع�شرة هيئة ومفو�ضية للعدالة االنتقالية ،مت �إن�شا�ؤها
خالل الثالثة عقود املا�ضية يف العديد من الدول لتق�صي وك�شف احلقائق وللم�صاحلة،
وتعدً هيئة تق�صي احلقائق وامل�صاحلة الليبية املن�ش�أة مبوجب القانون رقم  17ل�سنة 2012
من �أحدث هيئات العدالة االنتقالية يف دول الربيع العربي».
مناذج دولية يف تطبيق العدالة االنتقالية

وحمام ،بع�ض
ي�سرد علي ال�صاوي� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة
ٍ
النماذج الدولية يف تطبيق العدالة االنتقالية قائال :امل�سمى املطروح اليوم يواكب الأعراف
الدولية ،التي ظهرت وا�ستقرت يف خمتلف قارات العامل ،منذ حماكمات حقوق الإن�سان
يف اليونان ،ويف �أوا�سط ال�سبعينيات ومع املتابعات �ضد احلكم الع�سكري يف الأرجنتني بعد
مرور ع�شر �سنوات ،وتق�صى احلقائق يف اجلزء اجلنوبي من �أمريكا الالتينية ،مثل جلنتي
تق�صى احلقائق يف الأرجنتني  1983وت�شيلي  ،1990وفى �أوروبا «ال�شرقية» يف التعامل
مع انتهاكات املا�ضي كما يف ت�شيكو�سلوفاكيا يف  ،1991ومنوذج جنوب �إفريقيا يف 1995
ب�إن�شاء «جلنة احلقيقة وامل�صاحلة «ال�شهرية للتعامل مع جرائم حقوق الإن�سان ال�سابقة
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�أيام التفرقة العن�صرية ،كما ا�شتهرت كذلك املحكمتان اجلنائيتان الدوليتان ليوغو�سالفيا
ورواندا ،كمحاولة لالعتماد على القانون الدويل حلقوق الإن�سان ل�ضمان املحا�سبة ،وغريها
يف ت�شيلي وجواتيماال ،ف�ض ًال عن جتارب املغرب واجلزائر ،..واليوم ..يف م�صر ،حتى
خ�ص�صت وزارة بهذا امل�سمى� ،أي العدالة االنتقالية ،والآلية املكملة لها وهى «امل�صاحلة
الوطنية» .فالعدالة االنتقالية تقوم على معتقد مفاده �أنً املطالبة بالعدالة اجلنائية لي�ست
�شيئ ًا مطلق ًا ،ولكن يجب �أن تتم موازنتها باحلاجة �إىل ال�سلم والدميقراطية ،والتنمية
العادلة و�سيادة القانون ،ولهذا ،فكثري ًا ما تتم الإ�شارة �إىل مفهوم «امل�صاحلة» يف املناق�شات
املتعلقة بالعدالة االنتقالية.
جتارب الدول يف �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية

وير�صد امل�ست�شار عادل ماجد ،نائب رئي�س حمكمة النق�ض ،ع�ضو الدائرة اجلنائية،
�أ�ستاذ القانون الفخري بجامعة درهام  -اململكة املتحدة ،جتارب الدول يف جمال �إن�شاء
هيئات/مفو�ضيات العدالة االنتقالية قائال�« :إن �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية يت�صل
�إىل حدً كبري بال�سياق التاريخي وال�سيا�سي والثقايف ال�سائد يف كل جمتمع ،وهي قد تت�شكل
يف �صورة جلان لتق�صي ومعرفة احلقائق� ،أو هيئات للم�صاحلة� ،أو خليط منهما .ويجب
�أن نو�ضح بداية �أننا نركز يف بحثنا على الهيئات التي يناط بها اال�ضطالع بتطبيق �أليات
العدالة االنتقالية ب�صفة �شاملة ،ولي�س فقط تق�صي احلقائق.
�.1أنواع جلان وهيئات العدالة االنتقالية

ميكننا �أنّ نق�سم جلان وهيئات العدالة االنتقالية �إىل ثالثة �أنواع رئي�سية:
 جلان تق�صي ومعرفة احلقائق. هيئات امل�صاحلة الوطنية. -الهيئات املختلطة.

طبيعة عمل واخت�صا�صات هيئات وجلان العدالة االنتقالية

ون�ستعر�ض فيما يلي ب�إيجاز ،طبيعة عمل واخت�صا�صات تلك اللجان والهيئات،
متهيد ًا لو�ضع ت�صور للمقومات الأ�سا�سية التي يجب �أن تبنى عليها هيئة العدالة االنتقالية
املرتقبة يف م�صر:
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�أ .جلان تق�صي ومعرفة احلقائق:

تعمد القوى الثورية واحلكومات الراغبة يف اجتياز املراحل االنتقالية بنجاح �إىل
�إن�شاء مفو�ضيات �أو هيئات ملعرفة احلقائق � truth commissionsأو جلان لتق�صي احلقائق
 .fact-finding commissionsومن �أهم �أهداف تلك اللجان �أو الهيئات الت�صدي لالنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،ومعرفة حقيقتها ،ومداها ،وامل�سئولني عنها ،وتق�صي �أ�سبابها
مع العمل على عدم تكرارها م�ستقب ًال ،ف�ض ًال عن توثيقها و�إقرارها �إر�ضا ًء لل�ضحايا
و�أهليتهم( ،)4وتبد�أ عادة عملها مبعاجلة االنتهاكات القائمة ،ورفع ال�ضرر احلال على
ال�ضحايا ك�إخالء �سبيل املعتقلني تع�سفي ًا و�إجالء م�صري املفقودين ،وبالنظر �إىل طبيعتها
اخلا�صة ف�إنّ ظروف �إن�شائها وطبيعة املهام امل�سندة �إليها وعدد ونوعية �أع�ضائها تتوقف
على �إرادة اجلهة امل�سيطرة على قرار �إن�شائها.
ب .هيئات امل�صاحلة الوطنية:

من املهم �أن يعقب مرحلة معرفة احلقيقة مرحلة �أخرى جوهرية تركز على حتقيق
امل�صاحلة بني �أطياف املجتمع ،عن طريق ت�شكيل هيئات �أو مفو�ضيات ت�ضطلع ب�إجراءات
العدالة االنتقالية ،من تق�صي للحقائق وم�صاحلة واقرتاح �سبل جرب ال�ضرر والتعوي�ض
لل�ضحايا� ،أو �أن يتم تخ�صي�ص هيئة �أو مفو�ضية فقط لتحقيق امل�صاحلة الوطنية ،ومن
املمكن �أن تناط تلك املهمة بلجان تق�صي احلقائق متى فرغت من �أداء مهامها الأ�سا�سية،
ب�ضم عنا�صر من احلكماء �إليها( .)و�أي ًا كان امل�سمى الذي يطلق على تلك الهيئات �أو
املفو�ضيات �أو اللجان ،فهي غالب ًا تقوم مبهمة �أو مهام حمددة وال تتمتع ب�صفة الدوام،
وت�صدر تقرير ًا ر�سمي ًا مف�ص ًال عند انتهاء �أعمالها ينطوي على حزمة من التو�صيات ت�سهم
( )4للمزيد من املعلومات عن طبيعة مهام واختصاصات هيئات وجلان تقصي احلقائق خالل مراحل العدالة االنتقالية انظر:
Priscilla B. Hayner, ‘International Guidelines for the Creation and Operation of Truth Commissions: A Preliminary
.Proposal’, Law and Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4, Pp. 173-180

( )5جيب أال ختتلط فكرتنا عن استخدام احلكماء يف هيئات العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية مع الغرض من جلنة احلكماء اليت مت
تشكيلها يف األيام األخرية من ثورة اخلامس والعشرين من يناير وحتى تاريخ إعالن ختلي رئيس اجلمهورية السابق عن السلطة .وهناك
أمثلة على املستوى الدولي لالستعانة باحلكماء يف ح ّل بعض املشاكل اليت تؤرق اجملتمع الدولي ،ومثال لذلك جمموعة احلكماء اليت مت
تشكيلها مببادرة من نلسون مانديال عام  ،7991وهي تتكون من رئيس وتسعة أعضاء وعضو شريف هو نلسون مانديال ،وهم جمموعة من
القادة العامليني املستقلني ذوي املصداقية الذين يعملون سوياً من أجل حتقق السالم وترسيخ حقوق اإلنسان والرتويج للمصاحل املشرتكة
لإلنسانية ومعاجلة املسببات األساسية ملعاناة البشرية ،ويشجعون سياسة احلوار يف حل املشكالت الدولية ،بعيداً عن مصاحل دول
بعينها ،حيث يتم التعويل على خرباتهم الرتاكمية ونفوذهم يف حل العديد من ملشكالت اليت تواجه اإلنسانية والتدخل يف بعض األحيان
حلل األزمات والصراعات بني الدول .للمزيد من املعلومات ،راجع املوقع االلكرتوني التالي ملنظمة احلكماءhttp://theelders.org :
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يف التغلب على حتديات املرحلة االنتقالية وحتقيق ال�سلم املجتمعي و�صو ًال للم�صاحلة
الوطنية.
الهيئات املختلطة (احلقيقة وامل�صاحلة):

�إنّ العدالة االنتقالية يف �صورتها املثالية تتطلب تطبيق حزمة من الإجراءات ،و�إتباع
عدد من الآليات لبلوغ �أهدافها ،وقد ين�ش�أ لهذه الآليات جلان وهيئات خمتلفة ،وقد يتم �إناطة
االخت�صا�ص بجميع الآليات لهيئة واحدة ،على النحو الذي حدث يف جنوب �إفريقيا ،حيث
تولت هيئة واحدة هي مفو�ضية معرفة احلقيقة وحتقيق امل�صاحلة South African Truth
 and Reconciliation Commissionالقيام بكافة �إجراءات تق�صي احلقيقة ،ومنح العفو
وتعوي�ض ال�ضحايا وحتقيق امل�صاحلة .ويف ت�شيلي ،حيث تولت هيئة واحدة هي املفو�ضية
الوطنية للحقيقة وامل�صاحلة  National Truth and Reconciliation Commissionمهمتي
ك�شف احلقيقة وامل�صاحلة بينما ترك �أمر املحا�سبة للق�ضاء.
التجارب التي ميكن اال�سرت�شاد بها يف عمل هيئات العدالة االنتقالية

وهناك ما يجاوز اخلم�س ع�شرة هيئة ومفو�ضية للعدالة االنتقالية ،مت �إن�شا�ؤها
خالل الثالثة عقود املا�ضية يف العديد من الدول لتق�صي وك�شف احلقائق وللم�صاحلة،
وتع ّد هيئة تق�صي احلقائق وامل�صاحلة الليبية املن�ش�أة مبوجب القانون رقم  17ل�سنة 2012
من �أحدث هيئات العدالة االنتقالية يف دول الربيع العربي.
التجارب العربية:

ميكننا اال�سرت�شاد على امل�ستوى العربي بالتجربة املغربية ،عن طريق االطالع على جتربة
�إن�شاء «الهيئة امل�ستقلة للتحكيم والتعوي�ض عن ال�ضرر املادي واملعنوي ل�ضحايا و�أ�صحاب
احلقوق ممن تعر�ضوا لالختفاء الق�سري واالعتقال التع�سفي»(« )6وهيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة»( .)7هذا وقد جنحت الهيئتان �إىل ح ّد كبري يف الت�صدي ملا�ضي االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان( .)8وقد غطى عملهما الفرتة من تاريخ اال�ستقالل عام  1956حتى
()6
()7
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مت إنشاؤها مبوجب األمر امللكي الصادر بتاريخ  16أغسطس .1999

يف  14أكتوبر  2003رفع اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان توصية بتشكيل ما مسي «هيئة اإلنصاف واملصاحلة» ،ومت
التصديق على نظامها األساسي مبوجب ظهري شريف رقم  1.04.42الصادر يف  10إبريل  2004باملصادقة على النظام
األساسي هليئة اإلنصاف واملصاحلة املنشور باجلريدة الرمسية ،النشرة العامة ،السنة  - 93عدد  12 ،5203إبريل .2004

عام  1999وهو تاريخ ت�أ�سي�س الهيئة امل�ستقلة للتحكيم والتعوي�ض� ،إال �أنّ عملهما توقف
عند �آليات معرفة احلقيقة وجرب ال�ضرر والتعوي�ض ،دون �أن يتجاوزها �إىل �آليات املحا�سبة
احلقيقة واملحاكمة ،ومتكنتا من �إقامة م�سئولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإن�سان ،دون
�إر�ساء مبد�أ امل�سئولية اجلنائية الفردية عن االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،ولذلك
ف�إنّ من �أهم ما وجه �إليهما من نقد �أنهما مل يك�شفا عن هويات موظفي الدولة املتورطني يف
انتهاكات حقوق الإن�سان �أو يحددوا امل�سئولية اجلنائية عن تلك االنتهاكات.
ويحمد لهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة� ،أ ّنها حاولت قدر الإمكان التو�سع يف
اخت�صا�صاتها و�آليات عملها ،وقامت بتق�سيم �أنواع االنتهاكات التي ت�ص ّدت لبحثها وو�ضعت
لكل منها الآليات والطرق املنا�سبة للبحث واال�ستق�صاء ،و�أ�صدرت التو�صيات الالزمة جلرب
الأ�ضرار املرتتبة عليها ،ف�ض ًال عن التو�صيات العامة للإ�صالح امل�ؤ�س�سي ،التي تنطبق على
جميع احلاالت( ،)9وعلى الرغم من وجود العديد من املعوقات وال�صعوبات التي حالت بني
الهيئة وبني �أداء عملها على النحو الأكمل ،فقد جنحت يف �أداء املهام املنوطة بها ب�إتباع كل
الو�سائل املمكنة للبحث والتحري وتوثيق احلقائق ،فعقدت جل�سات ا�ستماع عامة و�أخرى
خا�صة لل�ضحايا ،وا�ستمعت لكل من متكنت من التو�صل �إليهم من ال�شهود �سواء من
ال�ضحايا �أو ذويهم �أو املوظفني العموميني ،وتتبعت ال�صحف ،وحم�صت �أر�شيفات الأحزاب
ال�سيا�سية واجلهات الر�سمية ،واملنظمات احلقوقية ،واملراكز البحثية ،وملفات املحامني
مبا ت�ضمنته من حما�ضر و�أحكام ق�ضائية ،وتقارير املنظمات احلقوقية املحلية والدولية،
كما حم�صت �أعمال الهيئة امل�ستقلة للتحكيم والتعوي�ض ،خا�صة يف ق�ضايا االختفاء الق�سري
(.)10
وعمقت اال�ستفادة من نتائجها
ومن الأمثلة الأخرى لهيئات امل�صاحلة الوطنية ،ما انطوى عليه م�شروع قانون
العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية اليمنى ،من �إن�شاء هيئة م�ستقلة غري ق�ضائية ،ت�سمى
«هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة الوطنية» ،وتتوىل الهيئة مهمة �إجراء م�صاحلة وطنية بني
�أفراد املجتمع اليمنى ،نتيجة ما خلفته ال�صراعات ال�سيا�سية منذ عام  1994وحتى الآن،
كما ت�ضطلع بالإجراءات الالزمة لتعوي�ض ورثة من ق�ضوا نحبهم من جراء هذه االنتهاكات
( )9انظر :أمحد عبد احلفيظ ،مصر يناير بني خماطر حمدودية احملاكمة اجلنائية وآفاق العدالة اجلنائية ،مركز األهرام
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،يناير  ،2011ص .21 - 20
( )10أمحد عبد احلفيظ ،املرجع السابق ،ص .21
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مبا فيها متطلبات تعليم �أبناء ال�ضحايا ،وتخت�ص الهيئة مبوجب م�شروع القانون« ،بالنظر
يف ال�شكاوى وتعوي�ض �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة املرتكبة قبل عام  1990حالة ا�ستمرار
�آثار هذه االنتهاكات حتى الوقت احلا�ضر ،مبا ميثل انتهاك ًا م�ستمر ًا حلقوق ال�ضحايا مل
يعالج حتى الآن» ،وكذلك «التعوي�ض وجرب ال�ضرر ل�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان التي
وقعت ب�سبب النزاع وال�صراع ال�سيا�سي من يناير  ،2011وحتى �صدور هذا القانون».
وباالطالع على جتارب الدول العربية التي م ّرت ب�صراعات داخلية �أو ا�ضطرابات
�سيا�سية �أو جمتمعية �شديدة مثل لبنان واجلزائر والعراق واليمنى ميكننا ا�ستخال�ص
اخلطوط الإر�شادية الآتية:
 �إنّ �أغلب ال�صراعات يف البلدان العربية تقوم على �أ�سا�س ديني طائفي. �إن مبادرات امل�صاحلة الوطنية الناجحة تتم عادة بعد وقف العنف والأعمالالعدائية.
 �إن م�سار امل�صاحلة الوطنية يف الدول العربية ين�ش�أ عادة عن اتفاقات �سيا�سية. �إن �إ�شراك قطاعات املجتمع املعنية يف اختيار �أليات العدالة االنتقالية وتفعيل جهودامل�صاحلة الوطنية ي�سهم يف �إجناحها.
 �إنّ تدخل القوى الأجنبية قد يذكي جذوة االنق�سام ،وقد يعمل على تعزيز جهودامل�صاحلة الوطنية (وفق ًا للم�صالح الدولية للأطراف املتدخلة).
 �إنّ العدالة االنتقائية �أو االنتقامية تزيد من هوة االنق�سام يف املجتمع وتقو�ض جهودامل�صاحلة الوطنية ،كما �أنّ العفو عن مرتكبي االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
بدون �شروط يكر�س �سيا�سة الإفالت من العقاب.
 �إنّ عدم ا�ستكمال البناء امل�ؤ�س�سي يف الدولة� ،أو �ضعف بنيانه ي�ؤثر �سلب ًا على اختياروتطبيق �آليات العدالة االنتقالية وبلوغ امل�صاحلة الوطنية.

هيئات العدالة االنتقالية يف بع�ض الدول التي مرت بتلك التجربة
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تشاد

هيئة التحقيق يف
اجلرائم ونهب
األموال املرتكبة
عن طريق الرئيس
السابق حربي
وأعوانه

قانون من
رئيس الدولة

12

1990 - 1982 - 1990
1992

3800

جنوب
إفريقيا

هيئة احلقيقة
واملصاحلة

قانون من
الربملان

17

1994 - 1960 - 1995
1998

 21000إفادة

سرياليون

هيئة احلقيقة
واملصاحلة

قانون من
الربملان بإنفاذ
اتفاق لومي
للسالم

7

2000 - 1991 - 2000
2002

 8000إفادة

املغرب

هيئةاإلنصاف
واملصاحلة

مرسوم ملكي

17

1999 - 1959 - 2004
2005

 22000إفادة

ليبيا

هيئةالعدالة
االنتقالية
واملصاحلة

جملس
قانون من
اجمللس الوطين إدارة
مكون من
االنتقاىل
رئيس
وستة
أعضاء،
باإلضافة
إىل أعضاء
اللجان
الفرعية

البلد

شيلي

اهليئة الوطنية
للحقيقة
واملصاحلة

قانون من
رئيس الدولة

8

-1973/9/11 - 1990
1990/3/11 1991

3428

اسم اهليئة

كيفية إنشائها

عدد أعضائها

مدة عملها

الفرتة
الزمنية اليت
غطتها

عدد القضايا
اليت نظرتها
أو اإلفادات
اليت تلقتها

قانون من
رئيس الدولة

13

- 1983
1984

1983 - 1967

8600

اهليئة الوطنية
األرجنتني لالختفاء القسري
لألشخاص

2012

 - 1969إىل
حني حتقيق
األهداف
املرجوة من
القانون

مازالت يف بداية
عملها
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الف�صل الثاين
�أوراق العمل
(وفق ًا لت�سل�سلها فى ملف امل�ؤمتر)

()1
العدالة االنتقالية فى م�صر :جتربة تت�شكل
د.على ال�صاوى
�أو ًال :عما نتحدث؟

وحمام
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة -
ٍ

العنوان املقرر لهذه املداخلة فى جدول �أعمال الور�شة هو «نظرة عامة على مفهوم
العدالة االنتقالية وكيف ميكن تطبيقه فى بيئة م�صرية م�ضطربة» ،وهو يعرب عن منهجها
والهدف من �إعدادها.
فهذه «نظرة عامة»� ،أى ح�صيلة حلظية �إطاللة على املوقف ،ولي�ست حم�صلة حتليل
�شامل لتطوره وتفاعل �أبعاده ،كما حتتويها الأدبيات املقارنة والتجارب املعا�صرة.
�إنّ هذه النظرة العامة تن�صب «على املفهوم» ،وت�سعى �إىل االقرتاب منه ب�شكل
نقدى ،لنفرز عنا�صره �إىل ما ينا�سب معطيات البيئة املجتمعية امل�صرية احلالية فيكون
داع لإقحامه فيها و�إقحامنا
قاب ًال للنماء بها والت�أثري فى م�سارها ،وما هو متنافر معها فال ٍ
أم�س احلاجة �إىل االختيار لأنّ الوقت غري ف�سيح!
فيما ال طائل منه ونحن فى � ّ
ثم� ،أنّ الغر�ض من هذه الورقة هو طرح مقرتحات لكيفية تطبيق ما �سوف نتفق
على تطبيقه.
�إال �أن الق�صد من اختيار هذا العنوان هو �إبراز عن�صر مهم مييزها ،وهو �أن جتربتنا
فى مرحلة الت�شكل ،لأننا فى مرحلة ن�صنع فيها التاريخ ون�صوغ جتربتنا فى و�صف العدالة
االنتقالية و�صناعة �أدواتها �صناعة حملية� ،أى �أننا جتربة تت�شكل!
ثاني ًا :فلرناجع خربتنا فى العدالة االنتقالية �أوال!

يبدو �أنّ العدالة االنتقالية لي�ست عملية جديدة متاما ،بل ُطرحت فى مراحل انتقال
ال�سلطة ،على الأقل خالل القرن الع�شرين ،على يد كل �سلطة جديدة �أو ُم ّ
نظريها ،و�إن
كان مب�سميات �أخرى ،بع�ضها �أيديولوجى (كالتطهري) والآخر براجماتى (كالت�صحيح)،
وب�صرف النظر عن درجة نزاهتها العلمية �أو جناعتها العملية� ،..إال �أنّ كافة هذه املحاوالت
امل�صرية فى العدالة االنتقالية مل تدرج �ضمن النماذج العاملية ،مما جعل حديثنا اليوم عن
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العدالة االنتقالية يبدو جديد ًا متاما علينا ،وهو لي�س كذلك.
الق�صد من هذا الطرح لفت االنتباه �إىل �أهمية مراجعة جتاربنا فى هذه «العدالة
االنتقالية» ،بامل�سميات املتبعة فى حينها ،للتعلم مما �أثبت فعاليته فنطوره ونفعله ،وما ف�شل
فنتجنبه ،قبل الغو�ص فى النظرية العاملية �أو االنزالق فى م�أزق النقل والتقليد لتجارب
�أخرى .ومن ّثم �أطرح ت�سا�ؤالت ،لبلورة ما تعلمناه من جتارب انتقال ال�سلطة خالل ن�صف
قرن ،على الأقل فيما يخ�ص:
 املحاكمات ،وجتربة حمكمة الثورة. احلظر القانونى لأحزاب/جماعات �سيا�سية. �إعادة توزيع الثورة من خالل �سيا�سات الت�أميم وملكية الدولة. دور اجلي�ش فى معادلة الدولة  -ال�سلطة ال�سيا�سية.ثالث ًا :لكن التعاون الدوىل �ضرورى فى �صناعة منوذجنا امل�صرى

ظهر املفهوم بهذا امل�صطلح بف�ضل تبلور جتارب متخ�ص�صة فيه (فى دول نامية
ومتو�سطة و�صناعية )..ثم تراكم الفح�ص العلمى والتحليل املقارن والتنظري لآلياته
(بلغات �أجنبية) ثم تبنيه فى اتفاقات ووثائق و�إ�صدارات دولية كعالمة �إر�شادية فى ت�سوية
املنازعات وحتقيق ال�سلم بعد توقف ال�صراع واالجتاه �إىل حتقيق اال�ستقرار.
وترتب على طبيعة ن�ش�أة املفهوم وطريقة اعتماد �آلياته �أن �أ�صبحت جتارب العدالة
االنتقالية فى خمتلف الدول التى مرت بها حم�صلة للتعاون املحلى والدوىل ،فى خمتلف
مراحلها تقريبا� ،سواء كان البعد الدوىل ممثال فى منظمات عاملية (كالأمم املتحدة
بوكاالتها املتخ�ص�صة)� ،أو فى و�سيط من عدة دول �أو م�ؤ�س�سات داعمة فنيا وراعية
�سيا�سيا يقوم بتعزيز جهود امل�صاحلة الوطنية وتر�سيم مالمح التجربة الوطنية فى العدالة
االنتقالية.
وفى الوقت نف�سه ،ف�إنّ الأدبيات حتفل مبا ت�سميه «�أ�س�س» للعدالة االنتقالية ،ومن
�أ�سبقها القرار الذى �أ�صدرته حمكمة الدول الأمريكية فى ق�ضية هندورا�س  ،1988و�أ�صبح
الأ�سا�س القانونى للعدالة االنتقالية ،حيث خل�صت فيه �إىل �أنّ جميع الدول تقع على عاتقها
�أربعة التزامات �أ�سا�سية فى جمال حقوق الإن�سان ،وهى:
• 		اتخاذ خطوات معقولة ملنع انتهاكات حقوق الإن�سان.
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• 		�إجراء حتقيقات جادة ب�ش�أن االنتهاكات عند وقوعها.
• 		فر�ض عقوبات مالئمة على امل�سئولني عن االنتهاكات.
• 		�ضمان تقدمي تعوي�ض ل�ضحايا االنتهاكات.
وقد �أكدت املحكمة هذه املبادئ �صراحة فى قراراتها الالحقة ،كما مت الت�أكيد عليها
فى قرارات املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،وهيئات الأمم املتحدة ومنها املجل�س الدوىل
حلقوق الإن�سان ،ثم كر�ست املحكمة اجلنائية الدولية منذ �إن�شائها  1988التزامات على
عاتق الدول ،منها الق�ضاء على ظاهرة �إفالت اجلناة من العقاب ،وتر�سيخ احرتام حقوق
ال�ضحايا.
ومع ذلك ،ف�إنّ تلك الأ�س�س الدولية هى فى احلقيقة �أ�س�س عامة �أو فلنقل �إر�شادية
( ،)benchmarksحتى لو ا�ستندت �إىل حيثيات حكم ق�ضائى لتحقيق العدالة فى �إحدى
التجارب الوطنية ،ولهذا فال توجد �أف�ضل� ،أو منوذج واجب االتباع ،وال تدعى الأدبيات
املتخ�ص�صة ذلك وال تظعم املنظمات الدولية بهذا ،وال يجب �أن يروج �أحد من اخلرباء
الوطنيني حلزمة �أو و�صفة جاهزة ت�صلح مل�صر ،الآن ،و�إمنا تتمثل قيمة التعاون الدوىل
فى �أمرين� ،أولهما امل�ؤازرة ،النف�سية وال�سيا�سية والتمويلية ،..وثانيهما الت�أريخ� ،أى �إدراج
جتربتنا �ضمن الرتاث العاملى فى جمال العدالة االنتقالية .من هنا ،نحتاج �إىل التعاون
الدوىل فى ت�شكيل جتربتنا ومن �أجل توثيقها عامليا ،ولكن نحتاج قبل ذلك �إىل «حتديد» ما
نحتاج �إليه ،و»حتديد» من يتحدث با�سم من؟ ،فال نرفع �شعار «ال للو�سطاء»!
رابع ًا :م�صطلح العدالة االنتقالية :املعنى واملبنى

قد يت�صور البع�ض فى العدالة االنتقالية ما لي�س منها ،بل وما قد يتنافى والتجارب
التى ا�شتقت منها .فهى لي�ست �شك ًال خا�ص ًا من �أ�شكال العدالة ،بل هى تكييف لآليات العدالة
على النحو الذى يالئم جمتمعات تخو�ض مرحلة من التحوالت فى �أعقاب حقبة من العنف
�أو الظلم �أو تف�شى انتهاكات حقوق الإن�سان ،وبالتايل فهى لي�ست كالعدل ،الذى يتحقق فى
قا�ض ب�ش�أن منازعة حمددة ،و�إمنا هى منظومة من الإجراءات عرب
املحكمة على ل�سان ٍ
حزمة من الآليات ت�ستهدف �إن�صاف مظلومني من فرتات �سابقة وتعوي�ضهم جلرب ال�ضرر
ب�أ�شكال ال تنح�صر فى التعوي�ض القانونى �أو املادى امل�ألوف ،..وبالتايل فهى �أو�سع من
العدل ،وال تتقاطع معه.
كما �أنّ هذه العدالة االنتقالية لي�ست «انتقامية» ،فحتى الق�صا�ص لي�س انتقامي ًا
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ي�ستهدف الإق�صاء الأبدى ،بل �أ ّنه بعد حتقيق العدالة تربئ ذمة املحكوم عليه ،ويندمج بني
�أفراد املجتمع ،فهى و�سيلة مل�ستقبل �أف�ضل ولي�ست «ما�ضوية».
وهى لي�ست «انتقائية» ،بل تتعامل من خالل منظومة تت�سع ملعاجلة خمتلف �أ�شكال
الظلم وانتهاك القانون ،وحتا�سب �سائر �أطرافها ك�شركاء ،وتطال حتى النظم وامل�ؤ�س�سات،
ولكن تدريجي ًا.
و�أخري ًا ،فهى لي�ست «دائمة» ،بل انتقالية من الظلم �إىل العدالة الطبيعية ،حتى لو
ا�ستغرقت حقبة �أو يزيد ،وال تتحول �إىل �أداة انقالبية لال�ستحواذ على ال�سلطة ،بل تعمل
على �إر�ساء نظم عدالة جديدة للحيلولة دون تكرار ما حدث وا�ستوجب اللجوء �إىل هذه
العدالة االنتقالية.
خام�س ًا :الأ�س�س النظرية للعدالة االنتقالية

ترتكز العدالة االنتقالية على الأقل على خم�سة �أ�س�س �أولية ملواجهة انتهاكات حقوق
الإن�سان املا�ضية واحليلولة دون تكرارها ،ومعاجلة امل�صاحلة الوطنية ،وهى:
 .1املحاكمات� ،أو الدعاوى الق�ضائية (�سواء املدنية �أو اجلنائية ،الوطنية �أو الدولية،
املحلية �أو اخلارجية) :وت�شمل حتقيقات ق�ضائية مع امل�سئولني عن ارتكاب انتهاكات
حقوق الإن�سان؛ وكثري ًا ما يركز املدعون حتقيقاتهم على «الر�ؤو�س الكبرية»� ،أى امل�شتبه
فيهم الذين يعتقد �أنهم يتحملون القدر الأكرب من امل�سئولية عن االنتهاكات اجل�سيمة �أو
املنهجية.
 .2البحث عن احلقيقة وتق�صى احلقائق (�سواء من خالل حتقيقات ر�سمية وطنية مثل
جلان احلقيقة �أو جلان التحقيق الدولية �أو �آليات الأمم املتحدة �أو جهود املنظمات
غري احلكومية) :والغر�ض الرئي�سى من جلان التحرى هذه هو �إجراء حتقيقات ب�ش�أن
الفرتات الرئي�سية لالنتهاكات التى وقعت فى املا�ضى القريب ،و�إ�صدار تقارير عنها؛
وكثري ًا ما تكون ،هذه اللجان هيئات ر�سمية تتقدم بتو�صيات ملعاجلة تلك االنتهاكات،
ومنع تكرارها فى امل�ستقبل.
 .3تقدمي التعوي�ضات (�سواء من خالل التعوي�ض الرمزى �أو العينى �أو �إعادة الت�أهيل):
وهذه مبادرات تدعمها الدولة ،وت�سهم فى جرب الأ�ضرار املادية واملعنوية املرتتبة على
انتهاكات املا�ضى؛ وتقوم عادة بتوزيع خليط من التعوي�ضات املادية والرمزية على
ال�ضحايا ،وقد ت�شمل التعوي�ضات املالية واالعتذارات الر�سمية.
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 .4الإ�صالح امل�ؤ�س�سى (مبا فى ذلك الإ�صالحات القانونية وامل�ؤ�س�سية و�إزاحة مرتكبى
الأفعال من املنا�صب العامة و�إقامة تدريبات حول حقوق الإن�سان للموظفني العموميني):
وت�ستهدف هذه اجلهود حتويل امل�ؤ�س�سات الع�سكرية وال�شرطية والق�ضائية ،وغريها من
م�ؤ�س�سات الدولة املتعلقة بها ،من �أدوات للقمع والف�ساد �إىل �أدوات نزيهة خلدمة اجلمهور.
�	.5إقامة الن�صب التذكارية و�إحياء «الذاكرة اجلماعية» :وت�شمل املتاحف والن�صب
التذكارية التى حتفظ الذكرى العامة لل�ضحايا ،وترفع م�ستوى الوعى الأخالقى ب�ش�أن
جرائم املا�ضى ،وذلك بهدف �إر�ساء حرز منيع يحول دون تكرارها فى امل�ستقبل.
ولئن كانت هذه املبادرات تعد عموم ًا مبثابة الأ�سا�س الذى ترتكز عليه جهود العدالة
االنتقالية ،فهى لي�ست قائمة �شاملة ت�ستق�صى كل املبادرات املمكنة؛ فقد و�ضعت جمتمعات
كثرية مناهج �أخرى مبتكرة ملعاجلة انتهاكات املا�ضى ،مما �أ�ضفى على املفهوم قوة وتنوع ًا
فى �آن مع ًا على مر ال�سنني.
�ساد�س ًا :ثبات النظرية ومرون التطبيق

وتو�ضح جتارب العدالة االنتقالية �أهمية �إدراك ال�سياق الوطنى والعاملى الذى يحيط
به ،وعدم جتاهل القيود العملية على قدرة بع�ض احلكومات على اعتماد �إجراءات ق�ضائية
خا�صة فى حلظة معينة� ،سواء �شملت هذه القيود نق�ص ًا فى املوارد الب�شرية �أو املادية �أو
�إذا كان النظام الق�ضائى �ضعيف ًا �أو فا�سد ًا� ،أو كان ال�سالم الذى تو�صلت �إليه الأطراف ال
يزال ه�ش ًا� ،أو كانت �أليات االنتقال نحو الدميقراطية �ضعيفة� ،أو كان هناك نق�ص فى الأدلة
اجلنائية بحق املتهمني �أو كان هناك عدد كبري من املتهمني ملحاكمتهم فى وقت حمدد
�أو عدد كبري من ال�ضحايا لتعوي�ضهم فى وقت حمدود ،..كل هذه معوقات جادة ال ميكن
جتاهلها.
غري �أ ّنه فى �إطار العدالة االنتقالية ،ال تعترب هذه القيود عذر ًا يربر عدم القيام ب�أى
�شئ ،بل من ال�ضرورى مراعاة املرونة فى التطبيق دون �إهدار للنظرية� ،أى �أنه كلما حت�سنت
ظروف الدولة يتوقع من احلكومة التى تليها �أن حتاول �إ�صالح املظامل التى ت�أجلت ب�سبب
القيود ال�سابقة.
ولع ّل الدر�س امل�ستفاد من جتارب الدول الأخرى فى التعامل مع تلك املعوقات يتمثل
فى ثالث ن�صائح:
�أ -ال�شمولية فى التعامل مع �إرث االنتهاكات ،وعدم االقت�صار على �أدوات العدل املعروفة
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من خالل املحاكمات ،و�إمنا �أي�ض ًا اتخاذ �إجراءات لو�ضع ح ّد للجرائم اجلارية،
ومنع تكرارها م�ستقب ًال .وبهذا ،نحتاج فى م�صر ،مثال ،لي�س فقط �إىل ت�شديد
العقوبة على ا�ستغالل دور العبادة فى الدعاية االنتخابية �أو جترمي املال ال�سيا�سى،
بل �أي�ض ًا �إىل �آليات لتطبيق تلك الت�شريعات بفاعليته.
ب -الأولوية لتحقيق التوازن والإدماج .فالعدالة االنتقالية ال ت�سعى �إىل جمرد �إعمال
العدل واملحاكمة ب�أثر رجعى ،كما �أنها ال تهتم بتحقيق امل�صاحلة ال�سيا�سية
واال�ستقرار وال�سالم على ح�ساب حق ال�ضحايا فى العدالة ،ولكنها ت�ؤكد على
التوازن بني هذه الأهداف ،على اختالفها وتناف�سها ،وهنا تكمن عبقرية كل منوذج
فى �إدراك �سياقه الوطنى وت�صميم احلزمة املالئمة من �أدوات العدالة االنتقالية،
و�صياغة �سيا�سة عقالنية وعادلة .وبهذا ،نحتاج فى م�صر �أن نحدد :ماذا يجب فعله
�أو ًال؟ ،ومتى؟ ،وكيف؟ فعلى �سبيل املثال ،هل الأولوية فى �سيا�سة ال�سلطة احلاكمة
�إىلوم يجب �أن تكون لإجراء انتخابات فح�سب وال تزال املحاكمات جارية �أم
امل�صاحلة ال�سيا�سية وانتظار ف�صل الق�ضاء قبل �إجراء االنتخابات؟ ،و�أيهم �أقرب
لتحقيق التوازن والإدماج؟
جـ ـ �أ ّنه برغم التنوع فى جتارب العدالة االنتقالية �إال �أنها ت�شرتك فى �صفة مميزة ،وهى
«مراعاة قبول ال�ضحايا» ،حتى �أن قيا�س م�شروعية �آليات العدالة االنتقالية يت�أثر
مبدى اعرتا�ض ال�ضحايا عليها �أو دعمهم لها ،ودرجة م�شاركتهم فيها واال�ستفادة
منها .وفى م�صر ،نحتاج �إىل مراعاة ذلك كثري ًا ،ف�إذا حتدثنا عن انتهاكات مادية
كتعوي�ضات ال�شهداة وامل�صابني  -مثال -يجدر بنا معرفة مدى قبولهم لتلك الآليات
«التعوي�ضية»� ،أما �إذا كان الر�أى العام� ،أو �أغلبية ال�شعب ،هم املعنني بالأمر وكان
املطروح هو تعديل د�ستور رف�ضوه ،فالبد من الرجوع �إليهم لقيا�س م�شروعية الآلية
املتبعة لتحقيق هذا املطلب ال�شعبى ،فهل يكون ذلك الرجوع من خالل ا�ستفتائهم
على ما تراه جلنة معينة بالقبول �أو الرف�ض� ،أم من خالل اختيارهم لوكالء يقرتحون
عليهم هذا الد�ستور اجلديد؟
�سابع ًا :العدالة وامل�صلحة� :أين الغاية و�أين الو�سيلة؟

امل�سمى املطروح اليوم يواكب الأعراف الدولية ،التى ظهرت وا�ستقرت فى خمتلف
قارات العامل ،منذ حماكمات حقوق الإن�سان فى اليونان فى �أوا�سط ال�سبعينيات ومع املتابعات
�ضد احلكم الع�سكرى فى الأرجنتني بعد مرور ع�شر �سنوات ،وتق�صى احلقائق فى اجلزء
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اجلنوبى من �أمريكا الالتينية ،مثل جلنتى تق�صى احلقائق فى الأرجنتني  1983وت�شيلى
 ،1990وفى �أوروبا «ال�شرقية» فى التعامل مع انتهاكات املا�ضى كما فى ت�شيكو�سلوفاكيا
فى  ،1991ومنوذج جنوب �إفريقيا فى  1995ب�إن�شاء «جلنة احلقيقة وامل�صاحلة» ال�شهرية
للتعامل مع جرائم حقوق الإن�سان ال�سابقة �أيام التفرقة العن�صرية ،كما ا�شتهرت كذلك
املحكمتان اجلنائيتان الدوليتان ليوغو�سالفيا ورواندا كمحاولة لالعتماد على القانون
الدوىل حلقوق الإن�سان ل�ضمان املحا�سبة ،وغريها فى ت�شيلى وجواتيماال ،ف�ض ًال عن جتارب
املغرب واجلزائر ،..واليوم ..فى م�صر ،حتى خ�ص�صت وزارة بهذا امل�سمى� ،أى العدالة
االنتقالية ،والألية املكملة لها وهى «امل�صاحلة الوطنية» .فالعدالة االنتقالية تقوم على
معتقد مفاده �أن املطالبة بالعدالة اجلنائية لي�ست �شيئ ًا مطلق ًا ،ولكن يجب �أن تتم موازنتها
باحلاجة �إىل ال�سلم والدميقراطية والتنمية العادلة و�سيادة القانون ،ولهذا ،فكثري ًا ما تتم
الإ�شارة �إىل مفهوم «امل�صاحلة» فى املناق�شات املتعلقة بالعدالة االنتقالية.
ثامن ًا :مهم فى عملية امل�صاحلة �أن نعرف :من يتحدث با�سم من؟

�أحيانا يت�صور املرء �أنّ الو�صول �إىل «ح ّل» يحل امل�س�ألة ،ولكن امل�س�ألة �أعقد من
جمرد طرح احلل ،لأنّ هذا النوع من احللول لي�س جمرد عملية ح�سابية مربرها يكمن
فى منطقيتها و�سالمة اال�ستنتاج فيها ،و�إمنا هو نوع من احللول الذى ي�أخذ وقت ًا لت�ستوعبه
بوعى
الأطراف وت�ستك�شف �آثاره العملية املحتملة �شيئ ًا ف�شيئ ًا وتدرك تبعاته الالزمة وتقبلها ٍ
تام ،و�إال �ستنقلب الطاولة خالل عملية امل�صاحلة �أو فى �أى حلظة بعد التوقيع عليها!!
�إذن ،فمن الطبيعى �أال يكون هذا النوع من احللول جاهز ًا ،وال �أن يكون من �صنع
طرف واحد من �أطراف امل�س�ألة ،وال �أن يطرحه من ال يتمتع بثقة �أطرافها ،لأنّ جزء ًا من
احلل يت�ضمن املخاطرة ،وقبول واقع على �أمل حتقيق املتوقع ،بل يحتاج �إىل نوع من «الإميان»
بقدرة �صاحب احلل على �ضمان وفاء الغري بالتزاماته! ولهذا ،فمن ال�ضرورى �أن نتيقن من
هوية �أ�صحاب املبادرة� ،أو املبادرات ،التى تهدف �أحيان ًا �إىل الإعالن والت�سويق للمهارات
ال�شخ�صية� ،أو للمكايدة و�إغاظة اخل�صوم ومن ثم �إطالة املنازعة و�إعاقة امل�صاحلة� ،أو �إىل
�إعادة �إنتاج �أفكار خارجية ،ولو ذلك كان بح�سن نية!!
فلننظر اليوم� ،سرنى مبادرات تقول:

«ال دين فى ال�سيا�سة بعد اليوم ،»..ثم ت�س�ألهم :من �أنتم؟ ،فال يردون ،فت�س�ألهم:
ماذا تق�صدون بال�ضبط با�ستبعاد الدين وما معنى ال�سيا�سة فى مباردتكم؟ ،فيناورون،..
فت�س�ألهم� :أفال يزعج ذلك القول املبهم غالبية امل�صريني؟ ،فال يعب�أون! فهل يجوز بعد ذلك
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ل�صانع القرار �أن يجل�س �إليهم لي�أخذ من امل�شورة حول امل�صاحلة دون �أن يربر للر�أى العام
ملاذا ي�شركهم فى القرار ،ال�سيما و�أنهم غري منتخبني!!
قد �أتفهم �أنّ هناك فرق ًا بني �إبعاد ال�سيا�سة عن الدين� ،أكرث مما �أتفهم «�إبعاد
الدين عن ال�سيا�سة» ،ولكن ال �أفهم «�إبعاد كل الدين عن كل ال�سيا�سة» ،فمن ذا الذى فى
الكون بقادر على �أن مي�س قناعة ال�شعب ب�شمولية الدين للحياتني� ،أو هل هناك عاقل يت�صور
�أن ال�شعب فى �أى ا�ستفتاء �أو انتخاب حر �سيقبل بالتفتي�ش عن املذهب الدينى للناخب
قبل �ضمه لهيئة الناخبني �أو لدى ال�سيا�سى قبل قبول تر�شحه!!� ،إذن بدون حتديد املق�صود
بالف�صل بني الدين وال�سيا�سة تنتفح �أبواب جهنم �أمام كل التف�سريات والظنون ،..فكيف
ملثل هذه املبادرة �أن ت�صلح �أ�سا�س ًا للم�صاحلة؟ ،قد يكون املق�صود :عدم جواز ا�ستخدام
دور العبادة والتعليم ..فى �أعمال الدعاية االنتخابية� ،أو عدم الت�أثر باالنتماء الدينى فى
توىل املنا�صب العامة� ،أو �سيادة القانون فى تقييم �أعمال احلكومة ،..كل هذه �أمور مثال
معقولة ورمبا مقبولة ،ومع ذلك لن تكون امل�صاحلة على �أ�سا�سها �أمر ًا �سه ًال!! ،فما بالنا
مببادرات فيها من الالواقعية وال�شطط ما يبعد وال يقرب!
ثم جتد مبادرات تقول« :العودة �إىل ما قبل  30يونيه احرتام ًا لإرادة ال�شعب»،
فت�س�ألهم :فما تو�صيف ال�شعب فى  30يونيه؟ فال يردون ،وت�س�ألهم� :أفلم يغري ال�شعب موقفه
ق�صى! ،فال يعقلون! فما
من ال�سلطة املنتخبة؟ ،فال يعرتفون ،ثم تقول :ولكن من ُي ِ
ق�صى ُي َ
املرجعية �إذن فى التعرف على �إرادة ال�شعب �سوى االنتخاب ،ومن ّثم ت�صدير هذه الإرادة
�أمام الكافة ك�أ�سا�س ل�شغل ال�سلطة وال�سري فى امل�صاحلة.
ال�صل ُْح �أم امل�صاحلة؟
تا�سع ًا :هل نق�صد ُّ

يتو�صل به �إىل الإ�صالح بني
ال�صلح فى الفقه هو «عقْد ْ
و�ضع لر ْفع املُنازعة»ّ ،
نزاع �أو خوف وقوعه .وبهذا ،فهو نوع من الرتا�ضى
املختل َفني ،ويدخل فيه التعوي�ض ،لرفع ٍ
والت�سامل على �أمرَ ،يح�سم به الطرفان نزاع ًا قائم ًا ،ب�أن ينزل ك ٌّل منهما على وجه التقابل
عن جزءٍ من ا ّدعائه� ،إ ّما ب�إ�سقاط بع�ضهم ك ّل ح ّقه �أو جزئه ،بع َو ٍ�ض �أو من دون ع َو�ض.
وقد يكون امل�صالح عنه حقوق ًا مالية� ،أو حقوق �شخ�صية غري مادية .كما يكون
ال�صلح �صلح ًا عن �إقرار� ،أو يكون عن �إنكار ،بل قد يكون عن �سكوت (ورمبا اتفق الفقهاء
على جواز �صلح الإقرار ،واختلفوا حول �صلح ال�سكوت ،و�صلح الإنكار ،واالختالف هنا
رحمة ،وفيه �سعة لنا اليوم فى م�صر).
ولكن هذا املعنى لل�صلح يتعلق باحلقوق ال�شخ�صية ،الفردية غالب ًا ،وال يتطرق
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�إىل ال�شئون ال�سيا�سية ،اجلماعية دائم ًا ،كما �أنه ال يعالج املنازعات القدمية لأنه يعتمد
على ترا�ضى �أ�صحاب امل�صلحة ب�أنف�سهم باعتبارهم �أطراف املنازعة ومن ّثم ال يطبق
ب�أثر رجعى فى حني تت�سع نظرية العدالة االنتقالية جلرب ال�ضرر الذى وقع على جمهول
بطريق غري التعوي�ض وبدون وجود املت�ضرر ذاته ،كما يحدث فى التخليد والذكرى ل�ضحايا
انتهاكات حقوق الإن�سان.
ولهذا ،حت ّذر �أدبيات التجارب الناجحة فى العدالة االنتقالية من اخللط بني ال�صلح
وامل�صاحلة ل�سببني:
«طى �صفحة املا�ضى» �أو «العفو والن�سيان»
�أولهم ًا� ،أنّ النظام احلاكم قد يرفع �شعار ّ
لتجاوز املحا�سبة ،ولهذا يرف�ض املدافعون عن حقوق الإن�سان هذه ال�صيغة من امل�صاحلة،
وثانيهم ًا� ،أنّ امل�صاحلة تروج غالب ًا كهدف نهائى دون تو�ضيح طبيعة العملية التى
ميكن �أن تتحقق من خاللها تلك امل�صاحلة ،ومن ّثم ندخل فى دوامة �شعار ال يتحقق �أبد ًا
مما قد ي�ؤدى �إىل الف�شل وخيبة الأمل.
�أما النظر �إىل امل�صاحلة على �أ ًنها عملية جارية ت�شتمل على عنا�صر متداخلة ،مبا
فى ذلك املحا�سبة ،فقد ي�ساعد بالفعل فى تعزيز التحول الدميقراطى ،وبناء الثقة بني
�أطراف احلياة ال�سيا�سية .بهذا ،ف�أدبيات العدالة االنتقالية ت�ستخدم م�صطلح «امل�صاحلة»
مبعنى اجلهود الرامية �إىل �إر�ساء ال�سالم والثقة الوطنية بني اخل�صوم القدامى ،ولكن فى
�سياق من العدالة واملحا�سبة.
ومن هنا ،نحتاج �إىل التمييز بني نطاق تطبيق ال�صلح و�أفق امل�صاحلة .فالأول
جماله الق�ضاء ،و�آليته التعوي�ض ،للمت�ضرر �أو �أوليائه� ،أما الثانى فهو مو�ضوع �سيا�سة عامة
للدولة ،ت�ستخدم فيها �أدواتها الت�شريعية والتنفيذية ،وتخ�ص�ص لها املوارد الب�شرية واملادية
الالزمة ،وتقوم عليها وزارة خمت�صة بالعدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية ،يطلب منها
ما يطلب من احلكومات� ،أى �إعداد و�إعالن برنامج للعدالة وامل�صاحلة ،يحدد :من؟ ،يفعل
ماذا؟ ،ومتى؟ ،وكيف نقيم �أدائه؟ ،..هذا ما �أرجو �أن ن�صل �إليه ،فى �أقرب وقت ممكن.
عا�شر ًا :مراجعة م�صرية لأ�س�س العدالة االنتقالية

طى ال�صفحة :مرفو�ض هناك مقبول هنا.
 ّ غفران مبجرد االعرتاف :مقبول هناك مرفو�ض هنا. املحاكمات «الثورية» :تعريفها بدقة ،وهل يقبلها الر�أى العام؟ تق�صى احلقائق« :من؟» ولي�س «ملاذا؟»69

 التعوي�ضات :للتمكني �أم كمقابل؟ الإ�صالح امل�ؤ�س�سى :من ي�صلح من؟ -التخليد :ملن ،وب�سبب ماذا؟

ختام ًا :احلل مرة �أخرى هو ال�صندوق!

فى النهاية ،االنتخابات لكل الآليات ،هى احلل الأوقع لت�صبح هذه الآليات ركائز
لتحقيق العدالة االنتقالية ،..فقد ي�صل �صاحب ال�سلطة �إليها بطريق االنتخابات �أو غريه،
ولكن ال يحقق العدالة االنتقالية من مل ي�صل �إىل ال�سلطة بطريق دميقراطى .وال �أعتقد
�أنّ الآليات املتبعة لإدارة ال�سلطة و�إجناز العدالة وامل�صاحلة فى م�صر منذ ما بعد ثورة
 30يونيه �سوف تعمر طوي ًال �أو قد تعتمد فى الأعراف الدولية على �أنها من مناذج حتقيق
العدالة االنتقالية ،و�إمنا هى �آليات لإدارة املرحلة االنتقالية ،وما بني الإدارة والعدالة فرق
كبري! ف�سواء احلكومة �أو جلنة اخلرباء وجلنة اخلم�سني هى كيانات معينة ،مهما نتج عنها
من م�شروع د�ستور ،حتى لو وافق �أغلبية ال�شعب عليه فى ا�ستفتاء (وهو م�س�ألة من املبكر
توقعها) ،لأنّ اال�ستفتاء املرتقب  2013لن يختلف عن ا�ستفتاء مار�س  2011فى ميزان
الد�ساتري الدميقراطية ،فى حقيقة كونه مبادرة من نخبة غري منتخبة ،ولو �ضمت قدي�سني
و�أتقياء ،حمرتمني يقين ًا ..ولكن غري منتخبني!
وال �أجد فى ذلك عجب ًا كثري ًا ،فلطاملا �أتذكر �أنّ مطلب اجلمهور فى  30يونيه كان
االنتخابات املبكرة ،للجنة الد�ستور وللرئي�س وللربملان ،..و�أن «خريطة امل�ستقبل» وبيان
القيادة العامة للقوات امل�سلحة فى  3يوليه قد نا�شد املحكمة الد�ستورية بالإ�سراع فى فح�ص
قانون االنتخابات ،لي�شكل برملان ًا منتخب ًا ،ي�ضع الد�ستور ،ثم ينتخب الرئي�س اجلديد ،ولكن
البو�صلة حتولت منذ الإعالن الد�ستورى  8يوليه ،و�أن�ستنا �أبرز مطالبنا فى  30يونيه (ولو
�إىل حني!) و�أفقدت جتربتنا �أهم �شروط �إدراجها فى موازين الدميقراطية املعا�صرة وهو
�أن الد�ستور ت�ضعه هيئة منتخبة.
وال �أزال �أعتقد فى �أهمية العودة �إىل ال�صندوق ،وانتخاب جمعية ت�أ�سي�سية ت�ضع
الد�ستور ،وفى الوقت نف�سه تقوم تلك الإدارة االنتقالية (املعينة) بتمهيد الطريق و�أن من
واجبها التاريخى �أن حتكم ب�إعالن د�ستورى م�ؤقت و�أن يت�شكل برملان وفقا لهذا الإعالن
امل�ؤقت ليتوىل الت�شريع ويراقب احلكومة ،ثم ي�صدر الد�ستور وجترى انتخابات وفق ًا له
فى كل امل�ؤ�س�سات التى يت�ضمنها ،..هذا ما يجعل جتربتنا منوذج ًا فى العدالة االنتقالية
لأنها حتتكم �إىل ال�شعب ،ولي�س فى امل�ساومات اخلفية والت�صاحلات النخبوية التى تتم فى
حمادثات مغلقة ،وقد تت�ضمن تنازالت ممن ال ميلك �إىل من ال ي�ستحق!
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يف لزوم ما كان يلزم..واجب الوقت ال�ضائع
د�.أمين ال�صياد

الكاتب ال�صحفي ورئي�س حترير جملة وجهات نظر

�سطور من مقال ن�شر يف  24فرباير2013

�أعتذر بداية للقارئ الكرمي ،فهذا لي�س مقال «ر�أى» ،بقدر ما هو حماولة لإلقاء �ضوء
على م�صطلح �أخ�شى �أن يكون قد �شابه لدينا  -بح�سن نية �أو بغريها بع�ض ال�ضرر .و�أق�صد به
م�صطلح «العدالة االنتقالية» �أو بالإجنليزية  Transitional Justiceولأن للغة �إيحاءاتها،
فقد يكون بع�ض م�شكلة «الفهم اخلا�ص» للم�صطلح �أو املفهوم عائدا �إىل الرتجمة ،فرغم �أنّ
دار�سي القانون يعلمون �أن مفهوم «العدالة» ال يقت�صر على الن�صو�ص وتطبيقاتها ،بل يعنى
يف جوهره «ال�شعور بالعدل»� .إال �أن اللفظة قد تذهب ب�أذهان البع�ض ق�سر ًا �إىل القوانني
واملحاكم والنيابات فيت�صور �أنّ املفهوم يق�صد «�أو يقت�صر» على �إن�شاء حماكم ا�ستثنائية «�أو
نيابات خا�صة» ت�ضمن حتقيق العدالة «�أو الق�صا�ص» �أثناء الفرتة االنتقالية .كما قد ت�أخذ
البع�ض رغبتُه «�أو م�صا ُ
حله» فيعمل على اخت�صار املفهوم فى «امل�صاحلة» مع رموز النظام
ال�سابق؛ �سيا�سية كانت �أو مالية ،م�ستح�ضرا جتربة جنوب �إفريقيا فيما بعد العن�صرية،
متنا�سيا  -رغم ثقافته الدينية � -أن «معنى الآية» ال يكتمل بقراءة �شطر واحد منها ،كما �أن
تف�سريها ال ميكن �أن ينف�صل عن ال�سياق و�أ�سباب النزول� ...إلخ.
قد يفاج�أ البع�ض عندما يعرف �أنّ �أكرث من �ألف كتاب يف العلوم ال�سيا�سية والقانون
�صدر حول املو�ضوع؛ مفهوم َا وتعريف ًا ودرا�سات مقارنة للآليات التي جرى اعتمادها هنا
وهناك يف الدول التي �شهدت مراحل «انتقال» من حالة ا�ستبداد �أو �صراع� ،إىل دولة
معا�صرة تتوافر لها عنا�صر الدميقراطية واال�ستقرار .كما قد ال يعرف الكثريون �أنً الأمم
املتحدة �أولت املو�ضوع اهتمام ًا خا�ص ًا و�صل �إىل درجة �أنً �سكرتريها العام ال�سابق «كوفى
�أنان» �أ�صدر يف �أغ�سط�س  ٢٠٠٤تقرير ًا خا�ص ًا عرف فيه مفهوم العدالة االنتقالية ب�أنه
«الآليات التي يجب �أن يقوم بها املجتمع للتعامل مع تركة جتاوزات املا�ضي وا�سعة النطاق،
بغية كفالة امل�ساءلة و�إقامة العدالة وحتقيق امل�صاحلة» .وتذهب اخلربة املرتاكمة لدار�سي
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جتارب االنتقال الدميقراطي� ،سواء يف مرحلة ما بعد احلرب الثانية (� )١٩٤٥-١٩٣٩أو
�سقوط جدار برلني (� ،)١٩٨٩أو تلك املتميزة يف �أفريقيا و�أمريكا الالتينية �إىل �أن مفهوم
«العدالة االنتقالية» يعنى بب�ساطة :جمموعة الأ�ساليب والآليات التي ي�ستخدمها جمتمع ما
يف فرتة انتقالية يف تاريخه (بعد اندالع ثورة �أو انتهاء حر ال�ضمان حتقيق العدالة «مبفهومها
الأو�سع» ،ولتوفري مقت�ضيات االنتقال «ال�سلمي والأمن واحلقيقي» من احلكم ال�سلطوي
لنظام قمعي داخل البالد �إىل نظام دميقراطي حقيقي ي�شعر فيه املواطنون «بالعدالة
وهو عملي ًا مفهوم ي�شري �إىل جمموعة التدابري الق�ضائية «وغري الق�ضائية» التي قامت
بتطبيقها دول خمتلفة من �أجل معاجلة ما ورثته من انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان.
وتت�ض ّمن هذه التدابري املالحقات الق�ضائية ،وجلان احلقيقة ،وبرامج جرب ال�ضرر
و�أ�شكال متن ّوعة من �إ�صالح امل�ؤ�س�سات.
وبغ�ض النظر عن جدل «�أكادميي» معتاد حول امل�صطلح ،ومعنى «انتقالية« ،والت�سا�ؤل
«النظري» حول عدالة االختالف بني هذا املفهوم للعدالة وبني ما �ألفناه من مفاهيم العدالة
التقليدية املرتبطة ب�أحكام الق�ضاء واللجوء �إىل املحاكم ب�أنواعها ودرجاتها� ،إال �أنّ التجارب
«العملية» لأكرث من ثالثني دولة من تيمور ال�شرقية �شرق ًا ،وحتى ت�شيلي والأرجنتني وبريو
غربا وفرت رافدا خ�صبا لدار�سي العلوم ال�سيا�سية لتقنني املفهوم و�إحكامه.
وتذهب تلك الدرا�سات �إىل �أ ّنه على �إثر انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان ،يحقّ
لل�ضحايا �أن يروا معاقبة املرتكبني ومعرفة احلقيقة واحل�صول على تعوي�ضات .ولأنّ
االنتهاكات املنتظمة حلقوق الإن�سان ال ت�ؤ ّثر على ال�ضحايا املبا�شرين وح�سب ،بل على
املجتمع كك ّل ،ي�صبح من مقت�ضيات جناح املرحلة االنتقالية �أن ت�ضمن الدولة �أو بالأحرى
القائمون على �إدارة املرحلة االنتقالية عدم تكرار تلك االنتهاكات ،مما يق�ضى ب�ضرورة
القيام ب�إ�صالح امل�ؤ�س�سات التي �إما كان لها يد يف هذه االنتهاكات �أو كانت عاجزة عن
تفاديها .وتقول جتارب ال�سابقني التي ت�شري �إليها الدرا�سات �أنّ تاريخا حافال باالنتهاكات
اجل�سيمة التي مل ُتعالج �سي�ؤدى حتما �إىل انق�سامات اجتماعية ويكر�س غياب الثقة بني
جماعات املجتمع املختلفة ،بل وفى م� ّؤ�س�سات الدولة ذاتها ،ف�ضال عن عرقلة الأمن
والأهداف الإمنائية �أو �إبطاء حتقيقهما .كما �أ ّنه �سيطرح ت�سا�ؤالت ب�ش�أن االلتزام ب�سيادة
القانون وقد ي�ؤول يف نهاية املطاف �إىل حلقة مفرغة من العنف يف �أ�شكال �شتّى ..هل نتحدث
عن «م�صر الآن»؟ ك�أننا كذلك.
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وكما َيعرف دار�سو العلوم االجتماعية كافة ،فال توجد و�صفة �سحرية ،كما ال يوجد
دواء واحد ميكن و�صفه بـ«اجلرعة ذاتها» لكل املر�ضى و�إن ت�شابهت الأعرا�ض .ولكن توجد
دائما عنا�صر �أ�سا�سية البد من الأخذ بها ،و�إن اختلفت التفا�صيل .وللعدالة االنتقالية
«تب�سيطا» واخت�صارا خم�سة عنا�صر:
�أو ًال :احلقيقة وبناء الوعي:

الك�شف عن احلقيقة «الكاملة» على ق�سوتها �ضروري لبناء الوعي اجلمعي »امل�ست َِنكر»
ملا جرى من انتهاكات ب�شكل يجعل من ال�صعب تكرارها يف امل�ستقبل .ولأن ال �أحد يعلم
بالتحديد حجم وم�ستوى االنتهاكات التي ترتكب �إبان حكم الأنظمة اال�ستبدادية ،ي�صبح
من ال�ضروري ت�أ�سي�س جلان م�ستقلة هدفها الأ�سا�سي الك�شف عن حقيقة ما حدث .واطالع
املواطنني ب�شكل ممنهج على امللفات ذات ال�صلة .كذلك تعمل جلان احلقيقة على التوثيق
ملرحلة مهمة يف تاريخ املجتمع حتى مينع تزويرها �أو �إعادة كتابتها م�ستقبال( .ماذا جرى
للإ�سالميني يف املعتقالت على مدى ثالثني عاما ،وكيف جرى تفجري كني�سة القدي�سني،
وهل كان يجرى التج�س�س على هواتف املواطنني ،و�أين ذهبت تلك الت�سجيالت؟�...إلخ )
ثاني ًا :املحاكمات:

�أخذا يف االعتبار �أنّ املحا�سبة هنا ينبغي �أن تتجاوز ما هو جنائي «له ا�شرتاطاته» �إىل
ما هو �سيا�سي ،من قبيل الف�ساد والر�شوة وتزوير االنتخابات و�إف�ساد احلياة ال�سيا�سية...
�إلخ .و�إذا كنا نعرف �أنّ «يف الق�صا�ص حياة» فل�سنا بحاجة �إىل الت�أكيد على �أن غياب مبد�أ
املحاكمات «العادلة والناجزة» من املمكن له �أن ي�ؤدى �إىل زعزعة الثقة يف الدولة والقانون،
وكما هو احلال يف ليبيا ي�ؤدى �أي�ضا �إىل انت�شار الع�شوائية واالرجتالية والأخذ بالث�أر واالنتقام
و�أخذ زمام املبادرة من قبل الأفراد فى حت�صيل احلقوق الفردية( .النتيجة ذاتها ي�ؤدى
�إليها زعزعة الثقة مب�ؤ�س�سة الق�ضاء على عمومها ،وبع�ض نتائج ذلك ر�أيناه يف بور�سعيد).
ثالث ًا :التعوي�ض وجرب ال�ضرر:

والبد هنا للأ�سف �أنّ ن�أخذ باحل�سبان �أن الكثري من االنتهاكات التي ح�صلت يف
املا�ضي ال ميكن بال�ضرورة ا�سرتجاعها� ،أو التعوي�ض عنها .كما ال بد من �أن ندرك �أن جرب
ال�ضرر يتجاوز بكثري «التعوي�ض املادي» �أيا ما كانت قيمته .وفى هذا تف�صيل كثري.
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رابع ًا :الإ�صالح امل�ؤ�س�سي:

ال ميار�س النظام ظلمه �أو جتاوزاته �إال باالعتماد على م�ؤ�س�سات الدولة التي ت�صبح
تدريجي ًا �أدوات لقمعه؟ وتقول التجارب �إنه ال ميكن ا�ستيفاء متطلبات التحول الدميقراطي
دون وجود ت�صور متكامل وواقعي لإ�صالح ثالث م�ؤ�س�سات (الأمن والق�ضاء والإعالم) ،مع
مالحظة:
�	.1أال يعنى هذا الإ�صالح «هدم ًا» لتلك امل�ؤ�س�سات.
� .2أال يكون معنى الإ�صالح جمرد «تغيري للوالءات» من ال�سلطة القدمية �إىل ال�سلطة
اجلديدة.
كيف يكون الإ�صالح �إذن؟ لن نحتاج �إىل «�إعادة اخرتاع العجلة» ،فالدرا�سات كثرية
جد ًا يف املو�ضوع .وهى بالت�أكيد تتجاوز «مراهقات» حما�صرة املحاكم �أو ا�ستوديوهات البث
التليفزيوين.
خام�س ًا :امل�صاحلة:

وت�أتى فقط بعد ا�ستيفاء املتطلبات الأربعة ال�سابقة .وت�شري جتارب ال�سابقني �إىل
�أنّ «�إحراق املراحل» مبعنى احلديث عن امل�صاحلة «مادية كانت �أو جنائية» قبل �أوانها ،من
�ش�أنه �إ�شاعة �شعور كامن بالإحباط ،البد و�أن ينفجر يف حلظة غري متوقعة ،ليهدد جتربة
التحول ب�أكملها.
هل نتحدث عن «م�صر الآن»؟ ك�أننا كذلك.
وبعد

ف�أح�سب �أنّ «العلم» واملعرفة باملفهوم ومعناه ومقت�ضياته ،قد غابا عمن �أُوكلت �إليه
�إدارة البالد الجظ ؟؟ �سواء بقرار من رئي�س اجلمهورية ،تاله رجل خمابراته� ،أو بقرار
من ناخبني ذهبوا �إىل �صندوق االقرتاع بعد �سبعة ع�شر �شهر ًا كاملة؛ م�ستنزفني ومرهقني
«وم�ضطرين» لالقرتاع «ا�ستبعادا» ملن ال يريدون ،ولي�س رغبة فيمن حق ًا يريدون.
غاب املفهوم �إذن ،وغابت �سيا�ساته ،رغم �أ ّنه خارطة الطريق الوحيدة «يف جتارب
ال�سابقني» الكفيلة ب�ضمان التحول الدميقراطي «ال�سليم والأمن» .وعندما تغيب اخلارطة،
يتوه امل�سافرون ..و�أح�سب �أنّ هذا للأ�سف ما كان.
ملاذا ..وكيف؟ وهل من �سبيل الحت�ساب «وقت بدل ال�ضائع» كما يقول العبو الكرة؟
�ضاقت بنا امل�ساحة ...فليكن هذا «اجتهاد» املقال القادم.
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الكاتب ال�صحفي ورئي�س حترير جملة وجهات نظر
(�سطور من مقال ن�شر يف  3مار�س )2013

بعد �أيام من الإعالن الد�ستوري ( ٣٠مار�س  )٢٠١١الذي جرى التمهيد له با�ستفتاء
�شعبي �شهد �إقباال غري م�سبوق من امل�صريني الذين كانوا مازالوا يف ن�شوة الثورة �ساعني
نحو و�ضع اللبنة الأوىل يف بناء دولتهم اجلديدة ،.كنت �ضي ًفا على حوار تليفزيوين مع �أحد
املحامني البارزين يف جماعة الإخوان امل�سلمني .يومها �أ�شرت �إىل ما تعرفه جتارب التاريخ
من �أن «الثورة التي ال تنجح يف عزل �أعدائها ،يعزلها �أعدا�ؤها» ،م�شددا على �ضرورة تفعيل
قانون الغدر الذي �صدر يف �أعقاب ثورة ٢٣يوليو ملواجهة الثورة امل�ضادة ،وك�ضمان �ضروري
لعدم �إعادة �إنتاج النظام ال�سابق؛ وذلك بو�ضع �أ�سا�س قانوين ملحا�سبة الذين �أف�سدوا احلياة
ال�سيا�سية ،خا�صة و�أنّ مواد قانون العقوبات العادية ـ كما يعلم رجال القانون ـ تخلو من
�أي مادة لتجرمي الف�ساد ال�سيا�سي .يومها ،وقبل �أن �أنتهي من تو�ضيح تفا�صيل ما ح�سبته
بديه ًيا قاطعني »املحامي» بح�سم م�ستنكرا وراف�ضا ب�شكل قطعي ما �أ�سماه «ا�ستخدام قوانني
عبد النا�صر» .مل �أقف كثريا عن احلادثة ،بو�صفها ال تعدو �أن تكون «درد�شة تلفزيونية»� ،إىل
�أن فاج�أين  -بعد �أ�سابيع  -حمام «بارز» �آخر ينتمي � ً
أي�ضا للجماعة برتديد احلجة ذاتها،
يف مواجهة مطالباتنا التي مل تتوقف بتفعيل القانون ،م�ستنكرا «�أن يكون هناك من يطالب
بتطبيق قوانني ا�ستثنائية» .وكان ذلك املوقف غري ًبا يف حينه� ،إذ من املعروف �أن القانون
ال يكون ا�ستثنائيا ،طاملا كان �سار ًيا ومل ي�صدر من امل�شرع ب�أي �صورة من ال�صور ما يفيد
�إلغا�ؤه ..كما كان ذلك املوقف �أكرث غرابة بعد ذلك بعام كامل (� ٢١إبريل  ،)٢٠١٢عندما
أ�شخا�صا بعينهم» بقانون للعزل ال�سيا�سي �شابه عوار
حاول الربملان «املنحل» �أنّ ي�ستهدف «�
ً
د�ستوري بعد �أن و�صفه القانونيون ب�أنه «ا�ستثنائي» بامتياز)!(.
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ق�صة العداء� ،أو على الأقل التجاهل املتعمد لقانون اخلم�سينيات القدمي هذا ،يعك�س
�شيئا من ف�صول االرتباك يف �إدارة املرحلة االنتقالية على مدى العامني املا�ضيني ،غيا ًبا
للإرادة ال�سيا�سية �أحيا ًنا ،وعجز ًا عن التحرر من »�إ�سار الثارات القدمية» �أحيا ًنا �أخرى.
وقبل هذا وذاك عدم �إدراك حقيقي خلطورة الثورة امل�ضادة.
وللتذكرة فقط -ولع ّله للتاريخ �أي�ضا -كانت حكومة ع�صام �شرف قد جنحت يف
�أيامها الأخرية ،وبعد حماوالت م�ضنية «�أعرف تفا�صيلها» يف دفع املجل�س الع�سكري �إىل
�إ�صدار القانون رقم  ١3١ل�سنة  ٢٠١١بتعديل بع�ض مواد قانون الغدر خا�صة فيما يتعلق
با�سمه وبت�شكيل املحكمة� .إال �أ ّنه ،وللتاريخ �أي�ضا مل يحاول �أح ٌد قط تفعيل القانون ،رغم
مرور �أكرث من عام على �إ�صداره .ملاذا..؟ لأننا  -كما ذكرنا مرا ًرا -ننظر يف االجتاه اخلط�أ،
فنخطئ حتديد خ�صومنا ال�سيا�سيني� .أو بالأحرى خ�صوم هذه الثورة.
وللتاريخ �أي�ضا ،ورمبا لنتعلم كيف ت�صان الثورات ،وتلبية لطلب متابعني على موقع
التوا�صل االجتماعي «تويرت» ،هنا بع�ض من ن�صو�ص املر�سوم بقانون رقم  ٣٤٤ل�سنة ١٩٥٢
املعدل بالقانون رقم  ١٧٣ل�سنة  ،١٩٥٣وامل�سمى بقانون الغدر ،والذي و�ضعه يف حينه جلنة
من �شيوخ الق�ضاة تر�أ�سها امل�ست�شار عبد الرازق ال�سنهوري ،وهو القانون الذي اعرت�ض عليه
حمامي الإخوان يف احلوار التليفزيوين الذي �أ�شرت �إليه م�ستنكرا العودة �إىل قوانني عبد
النا�صر:
مادة :١

يف تطبيق �أحكام هذا القانون يعد مرتكب ًا جلرمية الغدر كل من كان موظف ًا عام ًا
وزير ًا �أو غريه وكل من كان ع�ضوا يف �أحد جمل�سي الربملان �أو �أحد املجال�س البلدية �أو
القروية �أو جمال�س املديريات وعلى العموم كل �شخ�ص كان مكلفا بخدمة عامة �أو له �صفة
نيابية عامة وارتكب بعد �أول �سبتمرب �سنة  ١٩٣٩فع ًال من الأفعال الآتية:
�أ -عمل من �ش�أنه �إف�ساد احلكم �أو احلياة ال�سيا�سية بطريق الإ�ضرار مب�صلحة البالد �أو
التعاون فيها �أو خمالفة القوانني.
ب  -ا�ستغالل النفوذ ولو بطريق الإيهام للح�صول على فائدة �أو ميزة ذاتية لنف�سه �أو
لغريه من �أية �سلطة عامة �أو �أية هيئة �أو �شركة �أو م�ؤ�س�سة.
ج  -ا�ستغالل النفوذ للح�صول لنف�سه �أو لغريه على وظيفة يف الدولة �أو وظيفة �أو من�صب
76

يف الهيئات العامة �أو �أية هيئة �أو �شركة �أو م�ؤ�س�سة خا�صة �أو للح�صول على ميزة �أو
فائدة باال�ستثناء من القواعد ال�سارية يف هذه الهيئات.
د  -ا�ستغالل النفوذ ب�إجراء ت�صرف �أو فعل من �ش�أنه الت�أثري بالزيادة �أو النق�ص بطريق
مبا�شر �أو غري مبا�شر يف �إثمان للعقارات والب�ضائع واملحا�صيل وغريها �أو �أ�سعار
�أوراق احلكومة املالية �أو الأوراق املالية املقيدة يف البور�صة �أو القابلة للتداول يف
الأ�سواق بق�صد احل�صول على فائدة ذاتية لنف�سه �أو للغري.
هـ  -كل عمل او ت�صرف يق�صد منه الت�أثري يف الق�ضاه �أو يف �أع�ضاء �أية هيئة خ ّولها
القانون اخت�صا�ص ًا يف الق�ضاء �أو الإفتاء.
و  -التدخل ال�ضار بامل�صلحة العامة يف �إعمال الوظيفة ممن ال اخت�صا�ص له يف ذلك
�أو قبول ذلك التدخل.
ويعترب التدخل من غري املذكورين يف هذه املادة يف حكم الغدر �إذا كان املتدخل قد
ا�ستغل �صلته ب�أية �سلطة عامة.
ويحكم باجلزاءات ذاتها عل كل من ا�شرتك بطريق التحري�ض �أو الإنفاق �أو امل�ساعدة
يف ارتكاب اجلرمية �سالفة الذكر ولو مل يكن من الأ�شخا�ص املذكورين يف املادة الأوىل.
مادة :٢

مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلنائية �أو الت�أديبية يجازى على الغدر باجلزاءات

الآتية :
�أ  -العزل من الوظائف العامة.
ب � -سقوط الع�ضوية يف جمل�سي الربملان �أو املجال�س البلدية �أو القروية �أو جمال�س
املديريات.
ج  -احلرمان من حق االنتخاب �أو الرت�شيح لأى جمل�س من املجال�س �سالفة الذكر ملدة
�أقلها خم�س �سنوات من تاريخ احلكم.
د  -احلرمان من توىل الوظائف العامة ملدة �أقلها خم�س �سنوات من تاريخ احلكم.
هـ  -احلرمان من االنتماء �إىل �أى حزب �سيا�سي مدة �أقلها خم�س �سنوات من تاريخ
احلكم.
و  -احلرمان من ع�ضوية جمال�س �إدارة الهيئات �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات التي تخ�ضع
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لإ�شراف ال�سلطات العامة ومن �أية وظيفة بهذه الهيئات ملدة �أقلها خم�س �سنوات من
تاريخ احلكم.
ز  -احلرمان من اال�شتغال باملهن احلرة املنظمة بقوانني �أو املهن ذات الت�أثري يف تكوين
الر�أى �أو تربية النا�شئة �أو املهن ذات الت�أثري يف االقت�صاد القومي مدة �أقلها خم�س
�سنوات من تاريخ احلكم.
وبعد ....

فعلى مدى الأ�سابيع الثالثة املا�ضية ،حاولنا �أن ن�ستك�شف كيف كان التباين يف
تعريف ما جرى يف  ٢٥يناير م�سئوال عن ما و�صلنا �إليه ( 17فرباير  ،)٢٠١٣ثم كيف غابت
العنا�صر اخلم�سة الأ�سا�سية الالزمة ل�ضمان التحول الدميقراطي ال�سليم والأمن (٢٤
فرباير  ،)٢٠١٣فتاهت بنا ال�سبل وتعرثت بنا الطرق .وقبل ذلك كله كيف �ضاعت �أمنياتنا
و�سط غبار املعارك «احلمقى» بني رفاق ال�سالح ( ١٠فرباير  ،)٢٠١٣فغفلنا «بعد �أن �أعيت
من يداويها» عن �أنّ املعركة احلقيقية تتلخ�ص يف نقطتني:
 .1كيف نتخذ من ال�سبل ما ي�ضمن عدم �إعادة �إنتاج النظام القدمي ،م�سرت�شدين
بتجارب من �سبقونا امل� ِّؤ�س�سة ملفهوم الـ Transitional Justice
 .2كيف نر�سم طريق ًا «متف ًقا عليه» ـ �أ�ضعها بني قو�سني ـ لبناء م�صر التي نريد؛ بلدً ا
حدي ًثا معا�ص ًرا يليق مبا �أعطته له اجلغرافيا ،ومبا منحه له التاريخ.
وهلل الأمر من قبل ومن بعد
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()3
مقاربة م�صرية ملفهوم العدالة االنتقالية
د .قدرى حفنى
�أ�ستاذ علم النف�س ال�سيا�سي ،كلية الآداب جامعة عني �شم�س
تتعدد التعريفات ملفهوم العدالة االنتقالية ،وتعددت �أدوات تطبيقها ،وكذلك
ال�سياقات التاريخية االجتماعية التي ا�ستدعتها ،ولكنها اجلميع يتفقون علي �أ ّنها جمموعة
من الإجراءات تقت�ضيها مرحلة انتقال املجتمع من مرحلة قهر دكتاتوري �إىل مرحلة
دميقراطية.و غني عن البيان �أنّ هذا «النوع» من العدالة بحكم �أنه «انتقاىل» �إمنا يعني �أنّ
تركيبة القوانني التي كانت ت�سود املرحلة ال�سابقة ال تتنا�سب مع املرحلة االنتقالية ،ويعني
كذلك �أنّ الرتكيبة اجلديدة من الإجراءات االنتقالية تركيبة موقوتة م�ؤقتة يعود بعدها
املجتمع �إىل امل�سار القانوين الطبيعي.
و لو نظرنا �إىل واقعنا امل�صري لوجدنا �أننا حيال حالة فريدة تكاد تختلف متام ًا
عما عرفته دول كاملغرب وجنوب �إفريقيا ودول �شرق �أوروبا والأرجنتني و�شيلي �إىل �آخر تلك
النماذج .كان الأمر يف تلك احلاالت ين�صرف �إىل ت�سوية خملفات مرحلة �سابقة انطالقا
�إىل مرحلة جديدة؛ ولكن الأمر بالن�سبة لنا يبدو خمتلفا؛ فنحن حيال ثالث مراحل �سابقة
 علي الأقل -نود من خالل العدالة االنتقالية ت�صفية خملفاتها لبناء املرحلة اجلديدة.مرحلة حكم الرئي�س الأ�سبق حممد ح�سني مبارك التي انتهت يف  11فرباير  ،2011وتلتها
فرتة �إم�ساك املجل�س الع�سكري بال�سلطة التي انتهت بدورها يف  30يونيو  ،2012لتبد�أ
فرتة حكم الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي التي انتهت يف  3يوليو  ،2013لتبد�أ فرتة الرئي�س
امل�ؤقت عديل من�صور القائمة حتى الآن .ولكل من املراحل ال�سابقة جتاوزاتها القانونية
واالقت�صادية بل و�شهدا�ؤها �أي�ضا ،ومل تزل غالبية ملفاتها مفتوحة يقف الق�ضاء الطبيعي
�أمامها مقيد ًا .تري هل ميكن ت�سوية تلك امللفات كلها دفعة واحدة ب�شكل ي�ضمن تقبل
الأطراف جميعا للنتيجة والر�ضا مبا �أ�سفرت عنه عدالتنا االنتقالية املن�شودة؟
و ينبغي �أن ن�ضع يف االعتبار �أي�ضا بالن�سبة للمرحلة احلالية الرابعة� ،أننا يف خ�ضم
معركة �شر�سة ذات طابع دموي �إرهابي تدور بني الدولة وعلي ر�أ�سها الرئي�س امل�ؤقت علي
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من�صور وجمموعات حمتجة ميار�س بع�ضها العنف والإرهاب؛ ويف قلب تلك املجموعات
�أن�صار الرئي�س ال�سابق من جماعة الإخوان امل�سلمني وغريها من جماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي؛ ومن ثم ف�إنّ اللحظة الراهنة تبدو غري مواتية لل�شروع فور ًا يف �إجراءات العدالة
االنتقالية.
�إنّ �إجناز العدالة االنتقالية ي�شرتط من الناحية النف�سية ال�سيا�سية ممار�سة
الأطراف جميع ًا  -دون �إق�صاء لأحد -ملبد�أ النقد الذاتي املتبادل والقبول بالت�ضحية بجزء
من الأهداف النهائية يف �سبيل امل�صلحة العامة؛ �أما �إذا ما اتفقت عدة �أطراف علي �إق�صاء
طرف معني؛ ف�إننا ن�صبح �آنذاك حيال نوع من «عدالة املنت�صر» ،وهو ما عرفه العامل يف
حماكمات نورمربج التي �صاغت قانونها اخلا�ص خلو من �شرط �سماع دفاع املتهمني مما
ي�شبه بدرجة ما ذلك النوع من الق�ضاء اال�ستثنائي الذي عرفته بالدنا متمث ًال يف حماكم
الثورة والغدر والتطهري؛ وهو ما يختلف عن الفكرة اجلوهرية للعدالة االنتقالية.
و كما عرف تاريخنا حماكم الثورة والغدر والتطهري؛ فقد عرف وما زال ميار�س
�أي�ض ًا نوع ًا متميز ًا من ت�سوية النزاعات بعيد ًا عن الق�ضاء حتى لو كان النزاع علي حق
الدم� .إنّ املجال�س العرفية تقوم يف جوهرها علي اقتناع اجلميع داخلي ًا ب�أن تكلفة ا�ستمرار
ال�صراع تفوق قدرتهم جميع ًا ،ورفع ًا للحرج ف�إنهم يقبلون بتحكيم من يرت�ضون حكمه؛
وتنح�صر العقوبات عادة يف التعوي�ض املادي و»التجري�س» االجتماعي �أي �أن يتقدم املدان
�أمام اجلميع حام ًال كفنه منك�س ًا ر�أ�سه فيعفو عنه �صاحب الدم عفو القادرين .تري هل
ميكن اال�ستفادة من تطوير منوذج املجال�س العرفية ل�صياغة نوع من العدالة االنتقالية
امل�صرية؟
�إنً الهدف النهائي من العدالة االنتقالية يف جمتمع معني هو حتقيق امل�صاحلة
الوطنية ويف الوقت نف�سه حتقيق العدالة ،ويعترب كال الهدفني متكاملني ال انف�صال بينهما.
يرجع تعبري»امل�صاحلة الوطنية» �إىل الزعيم الفرن�سي التاريخي �شارل ديجول،
وارتبط التعبري ب�شكل �أ�سا�سي ب�ضرورة حتمل م�س�ؤولية حمو ديون وجرائم املا�ضي التي
وقعت حتت االحتالل �أو �إبان حرب اجلزائر ،كما حتدث الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق ميرتان
عن هذا املفهوم باعتباره �ضامن الوحدة الوطنية .بعد ذلك ا�ستخدم «مانديال» هذا املفهوم
يف جنوب �إفريقيا عندما كان ما يزال قابع ًا يف ال�سجن� ،إذ ر�أى �أنّ من واجبه �أن ي�ضطلع
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بنف�سه بقرار التفاو�ض حول مبد�أ �إجراء العفو العام ،الذي �سيتبع �أو ًال عودة منفيي امل�ؤمتر
الوطني الإفريقي ويطمح �إىل م�صاحلة وطنية ،من دونها �سيكون البلد عر�ض ًة ملزيد من
تف�شي روح االنتقام و�إراقة الدماء
و لكن تري �أي الهدفني ينبغي �أن ي�سبق الآخر؟ امل�صاحلة الوطنية �أم العدالة
االنتقالية؟ يري البع�ض �أ ًنه �إذا مل يخ�ضع مرتكبو انتهاكات حقوق الإن�سان للمحاكمة،
و�أفلتوا من العقاب على جرائمهم ف�سي�ستمر الأمر كما كان يف النظام اجلديد ومن ثم
ال ينتهي ال�صراع .ويري البع�ض من جانب �آخر �أنّ ال�سبيل الوحيد لإنهاء العنف على نحو
ف ّعال هو بالعفو مبدئي ًا عما �سبق وال�شروع يف التفاو�ض من خالل الو�سطاء لإقناع املعتدين
ب�إلقاء �أ�سلحتهم ،ولعل �إيرلندا ال�شمالية تعد منوذج ًا للدور الذي يلعبه العفو االختياري
يف �إيقاف ال�صراع ب�شكل فعال .ولقد �أفردت جملة الإيكونوم�ست يف عددها ال�صادر يف 6
�سبتمرب  2011عددا من ال�صفحات لعر�ض وقائع حماورة ممتازة حول هذا املو�ضوع بني
اثنني من املتخ�ص�صني يف ق�ضايا ال�سالم والقانون الدويل حيث تبني ريت�شارد ديكر القول
ب�أ�سبقية العفو عما �سبق والتفاو�ض حول اخلطوة القادمة يف حني تبني جاك �سنايدر القول
ب�أنه ينبغي حتقيق العدل �أو ًال؛ ولقد �أجرت املجلة ا�ستطالعا للر�أي �أ�سفر عن �أنّ  ٪76من
امل�شاركني يف املناق�شة تبنوا فكرة �أن حتقيق ال�سالم ال ميكن �أن يحدث �إال من خالل تنفيذ
�آليات العدالة.
وعلي �أي حال ف�إ ّنه ال ميكن عملي ًا �إجناز امل�صاحلة الوطنية �أو العدالة االنتقالية
ب�صرف النظر عن �أ�سبقية �أيهما� -إال �إذا ما ا�ستقر يف وعي الأطراف امل�شتبكة جميعا،�أن دوام ال�صراع يهدد اجلميع ،و�أنّ �أحدا ال ي�ستطيع الق�ضاء علي الآخر ماديا وال فكريا
بال�ضربة القا�ضية التي جتعله �أثر ًا بعد عني.
ورغم �أنّ الوقت ما زال يبدو طوي ًال لإجناز عدالة انتقالية حقيقية ،ف�إنّ علينا علي
الأقل ال�سعي لتوفري الأجواء الفكرية الالزمة التي متهد لتقبلها حني ين�ضج املوقف لل�شروع
فيها؛ ولع ّل حتقيق ذلك التمهيد يتطلب التم�سك بعدد من الثوابت الفكرية لع ّل �أهمها:
• �أننا �شعب واحد رغم تنوع عقائدنا و�أفكارنا وم�صاحلنا القريبة والبعيدة؛ ولنتذكر
دوما تلك اللحظات التي ان�صهرنا فيها جميعا.
• �أنّ ا�ستبعاد فريق ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل تف�شي اال�ستبعاد املتبادل بحيث يتفتت الوطن.
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�أن تبادل الكراهية ال يحول دون تعاي�شنا جميعا ما مل تتحول تلك الكراهية �إىل عنف
�أ ّنه ال توجد بيننا جمموعة من املالئكة مقابل جمموعة من ال�شياطني ،فلكل مرحلة
يف تاريخنا ولكل جماعة من جماعاتنا بدون ا�ستثناء �سلبياتها و�إجنازاتها
و�أنّ الأفكار مهما تناق�ضت ومهما بلغت ّحدة ذلك التناق�ض ،علينا القبول بوجودها
الت�صالح ينبغي �أن يكون بالر�ضا الطوعي املتبادل

()4

حتى اليكون انقالبًا ...العدالة االنتقالية � ً
أول
�أ� .أحمد راغب
حمام وع�ضو اجلماعة الوطنية حلقوق الإن�سان
ٍ
(�إنّ امل�صاحلة ال ت�شمل اجلي�ش �أو الق�ضاء باعتبارهما م�ؤ�س�سات وطنية فوق
ال�صراعات ،ولي�ست يف خ�صومة مع �أي طرف)
بهذه الت�صريحات املن�شورة مبوقع جريدة ال�شروق بتاريخ  21يوليو  2013خرج علينا
امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س اجلمهورية»�أحمد امل�سلماين» وذلك قبل �أيام من عقد م�ؤمتر
امل�صاحلة الوطنية الذى عقد برعاية م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،كان من املنتظر �أن يعلن فيه عن
م�سار ر�سمي للعدالة االنتقالية� ،إال �أنّ م�ؤمتر امل�صاحلة الوطنية الذي غاب عنه ،ف�ض ًال عن
القوات امل�سلحة والق�ضاء وممثل الأزهر والكني�سة وممثل الأحزاب الإ�سالمية وغريهم،
فكانت النتيجة مثل نتيجة م�ؤمتر احلوار الوطني الذى عقده الرئي�س املعزول «مر�سي»
ملناق�شة تداعيات بناء �سد النه�ضة الأثيوبي..ال �شيء.
وقد تعك�س ت�صريحات»امل�سلماين» � -إذا ما تعاملنا معها بح�سن نية  -عن قلة
معلومات عن املراحل االنتقالية فى تاريخ الأمم وال�شعوب التى تفر�ض �إرادتها لتهدم �أنظمة
وتبني �أنظمة جديدة ،كما �أنها تعك�س بطبيعة احلال جتاهل حلقيقة �أنّ م�ؤ�س�سات الدولة
كانت فى قلب ال�صراع على مدار عامني وال تزال.
وقد يكون من املفيد النظر لت�صريحات امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س اجلمهورية
بجانب ت�صريحات �أخري لوزير الداخلية «حممد �إبراهيم» والتى �أعلن فيها عن �إعادة
مراقبة الن�شاط ال�سيا�سي ك�إحدى مهام وزارته و�إنكاره حلقيقة ارتكاب بع�ض رجال ال�شرطة
جلرائم �ضد املتظاهرين( ،)11وهو الإعالن املتزامن مع حملة حممومة ل�شيطنة ثورة 25
يناير  2011من قبل بع�ض و�سائل الإعالم احلكومي واخلا�ص من خالل ترديد الأكاذيب
حول تورط جهات خارجية وجماعة الإخوان امل�سلمني فى قتل و�إ�صابة املتظاهرين وفتح
( )11ملشاهدة تصرحيات وزير الداخلية «حممد إبراهيم» بعد جمزرة النصب التذكاري مبدينة نصر
 tube.com/watch?v=KS_7_grsPW4آخر زيارة  10أغسطس .2013

�http://www.you
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ال�سجون ،وتراخي الدولة  -حتى الآن  -عن الإعالن عن اللجنة الق�ضائية املكلفة بالتحقيق
فى جمزرة دار احلر�س اجلمهوري.
وحقيقة الأمر �أنّ هذه الت�صريحات واملواقف من بع�ض املح�سوبني على ال�سلطة
احلاكمة ،لن يخفي حقيقة �أنّ م�ؤ�س�سات الدولة مل تتبدل منذ �إ�سقاط الرئي�س الأ�سبق
«مبارك» وظلت حمل اتهام م�شروع من قطاع وا�سع من امل�صريني بحماية دولة «مبارك»،
وهى االتهامات التى تف�سر انقالب �أهاىل ال�شهداء وثوار  25يناير  2011على الرئي�س
املعزول «مر�سي» ،بعد �أن حافظ الأخري على هذه امل�ؤ�س�سات دون تغيري ،وبعد �أن �أخلف
وعده ب�إعادة املحاكمات وا�سرتجاع حقوق ال�شهداء.
وال يقت�صر القول بتورط م�ؤ�س�سات الدولة فى الأزمة وال�صراع ال�سيا�سي على
تخوفات �ضحايا نظام «مبارك» فقط ،فالنيابة العامة بعد �أن حققت فى جزء من تقرير
جلنة جمع املعلومات والأدلة وتق�صي احلقائق والذى جتاهله الرئي�س املعزول و�أخفاه دون
مربر� ،أرفقت مذكرة بقائمة �أدلة الثبوت التكميلية وقدمتها ملحاكمة «مبارك» وحبيب
العاديل» ،تبني لنا مدي بع�ض من �أوجه تورط م�ؤ�س�سات دولة «مبارك».
فوفقا ملذكرة النيابة العامة ف�إن الدولة امل�صرية قد �سخرت م�ؤ�س�ساتها لقمع
املتظاهرين فى �أحداث املوجة الأويل من ثورة  25يناير ،بداية من ا�ستخدام �سيارات
الإ�سعاف لنقل الذخائر والأمر بقطع الإنرتنت و�شبكات التليفون املحمول وتكليف وزارة
الإعالم ببث دعاية م�ضادة ملظاهرات يناير  ،2011وتكليف وزارة االت�صاالت للتعامل مع
دعوات التظاهر عرب املواقع الإليكرتونية ،و�صدور �أوامر بغلق بع�ض حمطات مرتو الأنفاق،
كما ت�ضمنت مذكرة النيابة العامة ت�أكيد على ما تو�صلت �إليه جلنة جمع املعلومات والأدلة
وتق�صي احلقائق من عدم وجود للطرف الثالث �أو تورط عنا�صر خارجية �سواء من حزب
اهلل �أو حركة حما�س فى جرائم قتل و�إ�صابة املتظاهرين فى يناير  ،2011و�أكدت على تورط
�أجهزة الدولة فى تلك اجلرائم ،وا�ستعانتها بالبلطجية ملواجهة املتظاهرين.
�أنّ ثورة  25يناير  2011مل تواجه  -حتى الآن  -اختبارا �أق�سى من اختبار موجتها
الثالثة فى  30يونيو  ،2013فاملزاج ال�شعبي الراف�ض للرئي�س املعزول «حممد مر�سي» مثلما
جنح فى �إزاحه نظام «مر�سي» الفا�شل� ،أعاد تنظيم �صفوف دولة مبارك املتجذرة فى
م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية والع�سكرية والق�ضائية.
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لنجد �أنف�سنا نعيد ذات �أ�سئلة العدالة االنتقالية والتى طرحت منذ  11فرباير
 - 2011بعد جناحنا فى خلع «مبارك»  -وحتى الآن ،وهي كيف ننتقل من دولة «مبارك
« لنبني دولة ثورة يناير  2011؟ ومتي �ستفي�ض الثورة بخريها على امل�صريات وامل�صريني
وحتقق مطالبها من كرامة وحرية وعدالة اجتماعية؟ ،وكيف نحا�سب من قتل ونهب �أموال
امل�صريني لع�شرات ال�سنني؟ ومتي �ست�صبح �أجهزة الدولة ملك ًا لل�شعب وفى خدمتها ولي�ست
�أداة للقمع والقتل والف�ساد؟.
وهى الأ�سئلة التى �ستحاول �أن جتيب عنها هذه الورقة من خالل الت�أكيد على
�ضرورة البدء وفور ًا فى اتخاذ �إجراءات العدالة االنتقالية الثورية والتى جتاهلها الرئي�س
املعزول»مر�سي» ومن قبله املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،لي�س فقط للق�صا�ص حلقوق
امل�صريني و�إمنا كمدخل �صحيح للم�صاحلة الوطنية وخمرج للأزمة ال�سيا�سية الراهنة.
العدالة االنتقالية كمخرج دميقراطي وقانوين لل�صراع ال�سيا�سي

امل�ؤكد هو ف�شل كل من تويل �إدارة �شئون البالد خالل الفرتة املا�ضية � -سواء املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة �أو نظام «مر�سي»  -فى االنتقال بنا من دولة مبارك لبناء دولة ثورة
يناير  ،2011بل �إنّ الثابت �أنهم �ساهموا بكل قوة فى حماوالت لإعادة �إنتاج دولة اال�ستبداد
والظلم التى ثار عليها امل�صريون واليزالون ،وكانت كل حماولة يواجهها امل�صريون مبوجة
ثورية  -تارة يف نوفمرب  2011وتارة يف  30يونيو  - 2013تطيح مبن بيده الأمور وتعيد طرح
الأ�سئلة على �سلطة جديدة.
وتت�أهب ال�سلطة احلاكمة احلالية لدخول امتحان ثورة  25يناير  2011للإجابة عن
�أ�سئلتها ،ف�إما �أن تنجح وتقوم ببناء دولة الثورة �أو �أن يكون م�صريها مثل �أ�سالفها من
الإخوان والع�سكر.
وكلمة ال�سر فى هذا االمتحان هي العدالة االنتقالية و�إجراءاتها فهي الكفيلة
وال�ضامنة لإنهاء حالة اال�ستقطاب ال�سيا�سي والتهديد باحلرب الأهلية بني امل�صريني،
فك�شف احلقائق واالعرتاف بجرائم الدولة وحما�سبة مرتكبيها و�إ�صالح م�ؤ�س�سات
الدولة و�إعادة هيكلتها وتعوي�ض ال�ضحايا هو ال�سبيل الوحيد للو�صول للم�صاحلة الوطنية
واال�ستقرار احلقيقي ،ومن ثم بناء دولة ثورة  25يناير .2011
�إال �أن ّنا يجب �أن ن�سلم بوجود بع�ض الإجراءات التي اتخذت يف الفرتة املا�ضية مثل
ت�شكيل جلان ر�سمية لتق�صي احلقائق �أو ت�شكيل جمل�س قومي الأهاىل ال�شهداء وامل�صابني،
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�إال �أنّ هذا ال يعني �أنّ تلك اخلطوات كافية ،ولكنها خطوات جمتزئة وانتزعت من �سياق
الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق منظومة العدالة االنتقالية.
فعلى مدار �أكرث من عامني منذ املوجة االويل من الثورة والعديد من الأ�صوات
تطالب وال تزال بالبدء وفور ًا فى �إجراءات عدالة انتقالية ت�ضمن للثورة النجاح وللمجتمع
اال�ستقرار� ،إال �أ ّنه مل تكن لدى ال�سلطات املتعاقبة �إرادة �سيا�سية لال�ستجابة لهذه الأ�صوات،
وهو ما يفر�ض حتدي ًا على ال�سلطة احلاكمة الآن� ،أما �أن ت�صدق فيما تقوله ب�أنها جاءت
لت�صحيح م�سار ثورة  25يناير  2011وتبد�أ فى �إجراءات جادة ووا�ضحة للعدالة االنتقالية،
�أو لن يكون لها و�صف ًا �سوى �أنها انقالب ًا ع�سكري ًا جاء ليعيد دولة «مبارك» بوجوه جديدة.
�إنً رهان البع�ض على اتخاذ �أجهزة الدولة التى ف�ضت حتالفها مع منت�سبي جماعات
الإ�سالم ال�سيا�سي لإجراءات �ضدهم كمخرج للو�ضع احلايل و�إنهاء اال�ستقطاب هو رهان
خا�سر ما مل ت�شمل تلك الإجراءات فرتة حكم مبارك واملمتدة ثالثني عام ًا.
فلتحقيق منظومة عدالة انتقالية لتقوم بنقل م�صر لدولة ثورة  25يناير  2011يجب
�أن ت�شمل �إجراءات ك�شف احلقيقة واملحا�سبة و�إ�صالح �أجهزة الدولة والتعوي�ض عن الفرتة
منذ تويل الرئي�س الأ�سبق «مبارك» وحتى تويل الرئي�س املنتخب بعد تعديل د�ستور 2012
املعطل.
كيف ننتقل من دولة مبارك لدولة �سيادة القانون

املطلوب من ال�سلطة احلاكمة �أن تبد�أ فى و�ضع منظومة للعدالة االنتقالية م�ستفيدة
فى ذلك من بع�ض املجهودات التى مت جتاهلها و�إخفا�ؤها من قبل الرئي�س املعزول»مر�سي»
ومنها تقرير جلنة جمع املعلومات والأدلة وتق�صي احلقائق وامل�شكلة بالقرار اجلمهوري رقم
 10ل�سنة ،2012والذى ت�ضمن خارطة طريق للعدالة االنتقالية تت�ضمن االعرتاف بجرائم
الدولة وحما�سبة كل من تورط من تابعيها فى جرائم �ضد امل�صريني و�إعادة هيكلة م�ؤ�س�سات
الدولة وجرب ال�ضرر لل�ضحايا و�صو ًال للم�صاحلة الوطنية.
�أنّ ثورة  25يناير  2011مبوجاتها الثالث والتى كان �آخرها  30يونيو  ،2013حتتاج
�إىل عدد من اخلطوات والإجراءات القانونية التي حتميها وت�ضمن لها النجاح و�إحداث
قطيعة مع دولة «مبارك» لت�أ�س�س �شرعية النظام اجلديد ،وهي اخلطوات والإجراءات التي
ت�شكل يف جمملها عدالتنا الثورية التي ت�ؤ�س�س ل�شرعية نظام  25يناير وحتميه وتر�سي
قواعد لنظام دولة القانون.
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املق�صود بالعدالة الثورية

هي العدالة القائمة على حماية الثورة امل�صرية و�ضمان انتقال م�صر لت�أ�سي�س دولة
احلرية والكرامة الإن�سانية والعدالة االجتماعية وفى الوقت ذاته قائمة على �ضمان حقوق
�أذناب النظام يف حماكمة عادلة ومن�صفة والتي طاملا غابت يف ظل عدالة النظام البائد،
وفقا لآليات عدالة جنائية ال ترتبط بنظام العدالة احلايل.
من هم �ضحايا النظام البائد وجمرموه
�ضحايا النظام البائد :

يق�صد مب�صطلح «ال�ضحايا» كل �شخ�ص من الذين �أ�صيبوا ب�ضرر فردي � أو جماعي،
مبا يف ذلك ال�ضرر البدين �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان بدرجة
كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال حتى ولو كانت
غري جمرمة يف القوانني اجلنائية الوطنية ،ولكنها ت�شكل انتهاكات للمعايري حقوق
الإن�سان الدولية ،وذلك منذ عام  1981وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد
�إقرار التعديالت على د�ستور  2012املعطل .
وميكن اعتبار �شخ�ص ما �ضحية ،ب�صرف النظر عما �إذا كان مرتكب الفعل قد
عرف �أو قب�ض عليه �أو متت مقا�ضاته من قبل � أو �أدين .وي�شمل م�صطلح «ال�ضحية» �أي�ضا،
العائلة املبا�شرة لل�ضحية الأ�صلية �أو معيليها املبا�شرين والأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�ضرر
من جراء التدخل مل�ساعدة ال�ضحايا يف حمنتهم �أو ملنع الإيذاء .وي�شمل التعريف ال�سابق
�ضحايا املرحلة االنتقالية خ�صو�ص ًا �ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني.
املق�صود بجرائم النظام البائد

اجلرائم التى ارتكبها موظفو الدولة وت�سببت فى �ضرر فردي �أو جماعي للم�صريني
وانتهكت حقوقهم �سواء ال�شخ�صية �أو ال�سيا�سية �أو االقت�صادية واالجتماعية �أو الثقافية قبل
تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت على د�ستور  2012املعطل ،وتت�ضمن
اجلرائم التى ارتكبت كخروج فردي على القانون� ،أو ارتكبت كجزء من �سيا�سة الدولة جتاه
املواطنني با�ستخدام القانون مثل �إ�صدار قرارات االعتقال الإداري.
جمرمو النظام البائد

ويق�صد به كل �شخ�ص طبيعى  -ارتكب اجلرائم الواردة فى الفقرة ال�سابقة  -توىل
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منا�صب تنفيذية �أو �إ�شرافية فى �أى من م�ؤ�س�سات الدولة الإدارية �أو الأمنية �أو الرقابية �أو
من ا�ستخدموهم من خالل مواردهم املالية او موارد الدولة للقيام بجرائم مثل البلطجية،
و�سواء كانت تلك امل�ؤ�س�سات تتبع �أي من ال�سلطات الت�شريعية �أو الق�ضائية �أو التنفيذية،
وذلك منذ عام  1981وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت
على د�ستور  2012املعطل .
كيف نبني عدالتنا الثورية؟!

يعتمد نظام العدالة الثورية على ثالث هيئات �أوالها هيئة للمحا�سبة والعدالة
وال�شكاوي والثانية هيئة للتعوي�ض والثالثة والأخرية هي حمكمة جنايات الثورة،وتعمل
الهيئات الثالث على مراحل متتابعة ،وذلك على النحو التايل:
�أو ًال:هيئة املحا�سبة والعدالة

هي هيئة منوط بها تلقي البالغات وال�شكاوى املتعلقة بالنظام ال�سيا�سي ال�سابق منذ
عام  1981وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت على د�ستور
 2012املعطل ،ويكون لهذه الهيئة مقار يف العا�صمة واملحافظات ولديها و�سائل ات�صاالت
معلومة ومعلن عنها.
تقوم الهيئة بتلقي البالغات وال�شكاوي املتعلقة بالنظام ال�سيا�سي ال�سابق منذ عام
 1981وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت على د�ستور 2012
املعطل.
ويكون للهيئة تلقي ال�شكاوي اخلا�صة بانتهاكات حقوق امل�صريني املدنية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
كما تقوم تلك الهيئة ب�إعداد ملفات ملجرمي النظام وفق ًا للأ�صول القانونية
الإجرائية املن�صو�ص عليها فى هذا القانون وت�سرت�شد يف عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق
الإن�سان الدولية وباال�ستعانة مبنظمات حقوق الإن�سان امل�صرية والدولية املعنية ،على �أن
تنتهي مهمة هذه الهيئة مبحاكمة املتهمني.
ت�شكيل الهيئة

تتكون الهيئة من ق�ضاة حاليني و�سابقني وبع�ض ال�شخ�صيات العامة حمل التوافق
املجتمعي ب�شرط �أال يكونوا قد تولوا �أي منا�صب تنفيذية يف النظام البائد �أو معروفني
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بوالئهم للنظام البائد ،على �أن تقوم تلك الهيئة ب�إعالن نتائج التحقيقات على الر�أي العام
عن طريق �إذاعة نتيجة التحقيقات يف و�سائل الإعالم امل�صرية مثل القنوات التليفزيونية
امل�صرية واجلرائد القومية،.
وينتدب املجل�س الأعلى للق�ضاء عن طريق االنتخاب وفح�ص ال�سجالت ق�ضاة
حتقيق لإحالة املتهمني يف هذه اجلرائم للمحاكمة طبق ًا لهذا القانون ،وفق ًا لن�ص املادة 65
من قانون الإجراءات اجلنائية.
ثاني ًا :هيئة تعوي�ض ال�شهداء وامل�صابني و�ضحايا من النظام البائد

تتويل هذه الهيئة ح�صر امل�ستحقني للتعوي�ضات �سواء من ال�شهداء وامل�صابني
وامل�ضارين من النظام البائد منذ عام  1981وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب
بعد �إقرار التعديالت على د�ستور  2012املعطل.
ت�ؤول جميع �أموال الغرامات وامل�صادرات التي حتكم بها املحاكم املختلفة �ضد رموز
النظام ال�سابق لهذه الهيئة لتقوم من خاللها ب�صرف التعوي�ضات وفق ًا لنظام معلن و�شفاف
ووا�ضح للر�أي العام.
وحتل الهيئة حمل املجل�س القومي لرعاية �أ�سر ال�شهداء وم�صابي ثورة  25يناير بعد
ت�سليم جلميع ملفات ال�شهداء وامل�صابني اىل الهيئة �سالفة الذكر وت�ؤول جميع �أمواله �إىل
تلك الهيئة.وتعتمد تلك الهيئة على ثالثة مبادئ وهي التعوي�ض ورد احلق وامل�ساعدة
ثالث ًا :حمكمة الثورة

تخت�ص تلك املحكمة مبحاكمة امل�سئولني يف النظام البائد والذين ي�صدر قرار
ب�إحالتهم للمحاكمة بقرار من ق�ضاة التحقيق يف هيئة املحا�سبة والعدالة �سالفة الذكر،
وت�شكل تلك املحكمة من الق�ضاة الطبيعيني والذين ي�صدر قرار بتعيينهم من املجل�س
الأعلى لل ق�ضاء بعد وفح�ص �سجالتهم وانتخابهم من اجلمعية العمومية لق�ضاة حماكم
اال�ستئناف.
على �أن تعتمد املحكمة على الت�شريعات امل�صرية واملواثيق الدولية خا�صة ما يتعلق
باالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وجرائم االختفاء الق�سري والتعذيب وغريها من
االتفاقيات الدولية.
على �أن ين�ص يف �إن�شاء املحكمة بوجود درجة ا�ستئنافية لتلك املحكمة يت�شكل من
ق�ضاة ي�صدر بت�شكيلهم قرار من املجل�س الأعلى للق�ضاء.
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وتعتمد املحكمة على القانون العام قانون العقوبات امل�صري �أو القوانني اخلا�صة
الطبيعية وكذلك على املواثيق واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة يف حالة خلو القانون امل�صري
وعلى الأخ�ص اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والتي اعتمدت
وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 25
الدورة اخلام�سة واخلم�سون امل�ؤرخ يف  15ت�شرين الثاين/نوفمرب 2000والتى �صدقت عليها
م�صر عام .2004
العزل ال�سيا�سي

يكون ملحكمة جنايات الثورة االخت�صا�ص بنظر ق�ضايا �إف�ساد احلياة ال�سيا�سية
املن�صو�ص عليها فى القانون رقم  344ل�سنة  1952وتعديالته ،ومتثل جهات التحقيق
املن�صو�ص عليها فى هذا القانون االدعاء العام فى هذه الق�ضايا.
كما يحق ملحكمة جنايات الثورة احلكم بعقوبة العزل ال�سيا�سي املن�صو�ص عليها فى
املر�سوم بقانون رقم  344ل�سنة  1952ب�ش�أن �إف�ساد احلياة ال�سيا�سية على جمرمي النظام
البائد.
�ضمانات املحاكمة العادلة واملن�صفة فى حمكمة جنايات الثورة

يتمتع املتهمون واملحالون للمحاكمة واملحكوم عليهم باملعاملة الإن�سانية التي حتفظ
كرامتهم وحتميهم من التعذيب �أو انتزاع االعرتاف كما يتمتع ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�ضمانات
املحاكمة العادلة واملن�صفة واملن�صو�ص عليها يف القوانني امل�صرية وكذلك يف االتفاقيات
والإعالنات الدولية ذات ال�صلة.
رابع ًا :املبادئ احلاكمة لهذه الهيئات واملحاكم

•
•
•
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ال يجوز لأي �شخ�ص كان يتويل من�صب ًا تنفيذي ًا يف النظام البائد �أن ي�شرتك
ب�أي �شكل من الأ�شكال يف هذه ع�ضوية هذه الهيئات �أو املحاكم ،ويخ�ضع جميع
امل�شرتكني فى الهيئات لفح�ص ال�سجالت.
تعتمد تلك الهيئات واملحاكم على املعايري الدولية للمحاكمات العادلة واملن�صفة
مبا فى ذلك احلق يف الدفاع وعالنية املحاكمات واحلق يف اال�ستئناف وغريها من
�ضمانات املحاكمة العادلة واملن�صفة.
تعمل تلك الهيئات واملحاكم على حتقيق العدالة واملحا�سبة للفرتة من عام 1981
وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت على د�ستور

 2012املعطل،على �أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث على �أن يتم تق�سيم تلك
الفرتة زمني ًا وكذلك وفق ًا للملفات ووفق ًا ل�ضحايا النظام البائد.
الإجراءات التحفظية واالحرتازية

يجوز لتلك الهيئات �إ�صدار قرارات بوقف بع�ض املتهمني عن العمل �أو اتخاذ
�إجراءات احرتازية مثل العزل الوظيفي ل�ضمان عدم الت�أثري يف ال�شهود �أو العبث بالأدلة
على �أن يتاح للمتهمني �أو ال�صادر بحقهم هذه الإجراءات الطعن عليها.
	�إتاحة املعلومات والوثائق وعدم التدخل فى عمل الهيئات وحمكمة جنايات
الثورة على �أجهزة الدولة خا�صة التنفيذية �أو الأمنية �أو الق�ضائية القيام مبا

يلي:

•
•

عدم التدخل يف عمل تلك الهيئات و�ضمان ا�ستقاللها الإداري واملايل ،و�ضمان
تنفيذ القرارات ال�صادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها.
�إتاحة كل املعلومات والوثائق املتعلقة باالنتهاكات املوجودة يف �أجهزة الدولة
املختلفة خ�صو�ص ًا الأجهزة الأمنية والرقابية �أو املعلومات التي يحتفظ بها
املوظفون وامل�سئولون بالدولة ،لتلك الهيئات واملحاكم ،والتى يطلبها ال�ضحايا.
الق�ضايا املنظورة

تقوم النيابة العامة والنائب العام ب�إحالة جميع الق�ضايا والتحقيقات املنظورة �أمام
النيابة العامة �أو �أي جهة �أخري املتعلقة بجرائم النظام ال�سابق �سواء املتعلقة بنهب �أموال
ال�شعب والف�ساد االقت�صادي �أو جرائم بحقوق امل�صريني �إىل الهيئات واملحاكم املن�صو�ص
عليها فى هذا القانون ،ولها �أن ت�ضيف بع�ض التهم �أو تعيد التحقيق يف بع�ض الأمور التي مت
جتاهلها يف التحقيقات ال�سابقة.
طريقة اختيار ق�ضاة حمكمة جنايات الثورة

ي�ضع املجل�س الأعلى للق�ضاء بالتعاون مع هيئة املحا�سبة والعدالة نظام ًا الختيار
الق�ضاة �أع�ضاء حمكمة جنايات الثورة وكذلك ق�ضاة التحقيق ،وذلك بعد فح�ص �سجالتهم
وفق ًا للمبادئ العامة احلاكمة للهيئات املذكورة فى هذا القانون.
خطوات ممكنة و�ضرورية لنجاح ثورتنا املجيدة

لنجاح �إجراءات العدالة االنتقالية يجب على ال�سلطة احلاكمة وجميع القوي الفاعلة
باملجتمع �أن تقوم ب�أدوار ل�ضمان هذه العملية و�أولهم رئي�س الدولة والذى عليه �أن يقوم مبا
يلي:
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 .9االعتذار بو�صفه رئي�س البالد والرئي�س الأعلي للقوات امل�سلحة للمواطنات واملواطنني
من �ضحايا النظام البائد عما ارتكبته بع�ض هيئات الدولة وموظفيها الذين من
املفرت�ض فيهم �أن يقوموا بخدمة املواطنات واملواطنني ،على �أن يكون هذا االعتذار
علني ًا ويت�ضمن �ضمانات مبالحقة املت�سببني فى هذه االنتهاكات وعدم تكرارها.
� .10سحب الأو�سمة والنيا�شني التى منحها رئي�س اجلمهورية ال�سابق لبع�ض قادة
املجل�س الع�سكري ،من املتورطني فى جرائم �ضد امل�صريني.
� .11إ�صدار قانون العدالة الثورية ،وقانون �إعادة هيكلة ال�شرطة وقانون �ضحايا املحاكمات
الع�سكرية ،وهي القوانني التى جتاهلها نظام «مر�سي» ،وذلك بعد �إ�صدار تعديل
للإعالن الد�ستوري ال�صادر فى يوليو  2013ب�إلغاء املادة  20منه والتى متنع تعديل
)12(.
قوانني الهيئات واجلهات الق�ضائية خالل فرتة �سريان الإعالن الد�ستوري
� .12إ�صدار مر�سوم بقانون ب�إلغاء املر�سوم رقم  45ل�سنة  )13(2011وال�صادر فى 2011/5/10
والذي �أدخل مادة جديدة وهي املادة الثامنة مكرر (�أ) لقانون الق�ضاء الع�سكري والتى
مبوجبها منح الق�ضاء الع�سكري احلق بالنظر فى ق�ضايا الف�ساد والك�سب غري امل�شروع
التى يتهم فيها �ضباط القوات امل�سلحة حتى ولو �أحيلوا للتقاعد.
� .13إ�صدار مر�سوم بقانون ب�إلغاء املر�سوم  4ل�سنة  ،2012والذي �أ�ضاف مادتني جديدتني
برقمي  7مكر ًرا 66 ،مكر ًرا لقانون �ضمانات وحوافز اال�ستثمار ال�صادر بالقانون رقم 8
()12

()13
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حصن اإلعالن الدستوري فى املادة  20منه القوانني املنظمة لشئون اجلهات واهليئات القضائية من التعديل خالل
مدة سريان اإلعالن الدستورى ،وتشمل اجلهات القضائية وفقاً لإلعالن الدستورى القضاء العسكرى ،ومن ثم فال
جيوز وفقا لإلعالن الدستورى تعديل قوانني السلطة القضائية واحملكمة الدستورية العليا وجملس الدولة وهيئة
القضاء العسكرى وتنص املادة  20من اإلعالن الدستوري على  »:متارس اجلهات واهليئات القضاة االختصاصات
الواردة يف هذا اإلعالن ويف القوانني القائمة وال جيوز تعديل القوانني املنظمة لشئونها خالل مدة سريان هذا اإلعالن
الدستوري « للمزيد عن اإلعالن الدستوري طالع هذا الرابط http://www.nchrl.org/ar/node/94
ينص املرسوم  45لسنة  2011والصادر من رئيس اجمللس األعلي للقوات املسلحة واملنشور فى اجلريدة
الرمسية نشر يف اجلريدة الرمسية  -العدد  18مكرر (أ) بتاريخ  2011/5/01على»تضاف مادة جديدة
برقم ( 8مكررا (أ)) إىل قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم  25لسنة  ،1966نصها اآلتي:
خيتص القضاء العسكري ،دون غريه ،بالفصل يف اجلرائم املنصوص عليها يف األبواب (األول والثاني والثالث والرابع)
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات واجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم  62لسنة  1975يف شأن الكسب غري
املشروع اليت تقع من ضباط القوات املسلحة اخلاضعني ألحكام هذا القانون ،ولو مل يبدأ التحقيق فيها إال بعد تقاعدهم.
ويكونللنيابةالعسكريةمجيعاالختصاصاتاملخولةهليئاتالفحصوالتحقيقاملنصوصعليهايفقانونالكسبغرياملشروع.
ويف مجيع األحوال ختتص النيابة العسكرية ،دون غريها ،ابتدا ًء بالتحقيق والفحص ،فإذا تبني هلا أن الواقعة ال
عالقة هلا باخلدمة العسكرية ،أحالتها إىل جهة االختصاص).

ل�سنة  ،1997ومبقت�ضي هذا املر�سوم ف�إنه يجوز للم�ستثمرين �أن يت�صاحلوا فى اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف الباب الرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات (.)14
� .14إ�صدار قرار بو�صفه رئي�س ال�سلطة التنفيذية بوقف جميع املتورطني فى جرائم
�ضد امل�صريني عن العمل وخا�صة الأع�ضاء منهم فى هيئة ال�شرطة املدنية �أو فى
القوات امل�سلحة.
 .15عدم التدخل يف عمل تلك الهيئات و�ضمان ا�ستقاللها الإداري واملايل ،و�ضمان
تنفيذ القرارات ال�صادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها ،و�إ�صدار القرارات
�أو املرا�سيم الالزمة ل�ضمان �أداء دورها با�ستقالل وبحيادية ،كما عليه �أن يتيح
لتلك الهيئات واملحاكم كل املعلومات والوثائق املتعلقة باالنتهاكات �سواء املوجودة
يف �أجهزة الدولة املختلفة وخ�صو�ص ًا الأجهزة الأمنية والرقابية �أو املعلومات التي
يحتفظ بها املوظفون وامل�سئولون بالدولة.
جلنة اخلرباء وجلنة اخلم�سني :على اللجان املخت�صة بو�ضع التعديالت على د�ستور 2012
املعطل �أن تتبني املادة الد�ستورية التى اقرتحتها جمموعة وراكم بالتقرير( ،)15مبا ي�ضمن
عدم �إفالت جمرمي النظام البائد من العقاب ،وعدم �سقوط جرائمهم بالتقادم.
ون�صها كالتايل:

«اجلرائم التى ارتكبها موظفو الدولة �أو تابعوهم وت�سببت فى �ضرر فردى �أو جماعى
للم�صريني وانتهكت حقوقهم �سواء ال�شخ�صية �أو ال�سيا�سية �أو االقت�صادية واالجتماعية �أو
الثقافية ،قبل انتخاب رئي�س للجمهورية بعد �إقرار التعديالت على د�ستور  2012املعطل،
جرائم ال ت�سقط عنها الدعوى اجلنائية وال املدنية بالتقادم وال يجوز فيها الت�صالح
وللم�ضرور من تلك اجلرائم �إقامة الدعوى اجلنائية عنها باالدعاء املبا�شر ،وت�ضمن الدولة
مالحقة مرتكبيها ق�ضائي ًا من خالل حمكمة خا�صة يتوىل احلكم فيها ق�ضاة طبيعيني يتم
اختيارهم وفق ًا للقانون،دون الإخالل مبعايري املحاكمة العادلة واملن�صفة ،ولهذه املحكمة
دون غريها احلكم بالعزل ال�سيا�سي مبا ي�ضمن حتقيق �أهداف ثورة اخلام�س والع�شرين
من يناير.
()14

()15

تنص مادة ( 7مكرراً) :جيوز التصاحل مع املستثمر يف اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع من الكتاب الثاني
من قانون العقوبات اليت ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو اليت اشرتك يف ارتكابها وذلك يف نطاق مباشرة األنشطة
املنصوص عليها يف هذا القانون ويف أية حالة تكون عليها الدعوى اجلنائية قبل صدور احلكم البات فيها.
للمزيد حول املادة الدستورية املقرتحة برجاء زيارة الرابط التالي http://www.nchrl.org/ar/node/102
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ينظم القانون �إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والق�ضاء والإعالم احلكومى ،مبا
ي�ضمن حتقيق �أهداف ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير ،كما تكفل الدولة جرب ال�ضرر
ل�ضحايا النظام البائد على �أ�س�س التعوي�ض ورد احلق وامل�ساعدة.
�صدر جمل�س النواب خالل �ستني يوم ًا من �أول انعقاد له جميع القوانني املتعلقة
و ُي ِ
بالعدالة االنتقالية لتحقيق ما ورد بن�ص هذه املادة».
اجلهاز الق�ضائي والأمنى :عليهما التعاون مع الهيئات واملحاكم اخلا�صة مبحاكمة
رموز وم�سئويل النظام البائد ،كما �أنً عليهم �إتاحة كل البيانات واملعلومات والق�ضايا
اخلا�صة بانتهاكات حقوق الإن�سان يف الفرتة املا�ضية.
املجتمع املدين :عليه دوران الأول مراقبة تلك الهيئات يف عملها ومدى التزامها
ب�إن�صاف حقوق ال�ضحايا وحتقيق العدالة و�ضمان تطبيق معايري املحاكمة العادلة
واملن�صفة ،والدور الثاين هو توعية وتدريب �أع�ضاء الهيئات املختلفة خا�صة الق�ضائية على
دليل للمعايري اخلا�صة ب�إن�صاف حقوق ال�ضحايا و�ضمانات املحاكمات العادلة واملن�صفة،
وحماولة تنظيم ال�ضحايا و�ضمان و�صول �أ�صواتهم لتلك الهيئات وم�ساعدتهم للو�صول
للعدالة واالن�صاف.
و�سائل الإعالم على الإعالم �أن يتوقف عن �شيطنة ثورة  25يناير  2011و�أن يلتزم
باملهنية وميكن املجتمع من الرقابة على هذه الهيئات وقدرتها على القيام بدورها ،كما �أنّ
عليه �أي�ضا االلتزام بحقوق ال�ضحايا ومعاناتهم وم�ساعدتهم يف احل�صول على حقوقهم
والو�صول �إىل تلك الهيئات ،كما �أنّ عليه �أي�ضا االلتزام بحقوق و�ضمانات الأ�شخا�ص
اخلا�ضعني للتحقيقات �أو املحاكمة وفق ًا للأ�صول والقواعد املتعلقة باملحاكمة العادلة
واملن�صفة.
�أن �إعادة طرح ملف العدالة االنتقالية لتتبناه ال�سلطة احلاكمة والقوي الفاعلة
باملجتمع للبدء فور ًا فى �إجراءاتها ،هو املدخل ال�صحيح والوحيد للخروج من الأزمة احلالية
وفى الوقت نف�سه ال�ضمانة لعدم خروج هذه ال�سلطة عن م�سار ثورة  25يناير  ،2011وحتولها
النقالب ع�سكري لن يق�ضي عليه �سوي موجة رابعة من ثورتنا املجيدة.
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()5

العدالة االنتقالية ..باب اخلروج

املفاهيم الأ�سا�سية وفق ًا لت�صور م�صرى جديد

�أ .تامر �أبو عرب
الكاتب ال�صحفى واملن�سق العام حلملة عدالة
العدالة االنتقالية هي باب اخلروج من الأزمات التي تعانيها م�صر منذ عامني
والن�صف ،حيث كان الت�أخر يف تطبيقها �سبب ًا يف ا�ستمرار االحتقان املجتمعي وذلك
لعدم تعوي�ض �ضحايا الف�ساد واال�ستبداد والعنف والتعذيب مادي ًا ومعنوي ًا ،ولعدم معاقبة
املتورطني فيه ،وحتى عدم اعرتافهم مبا اقرتفوه يف حق الوطن واملواطنني واعتذارهم عنه،
ولعدم ال�سعي وراء �إ�صالح امل�ؤ�س�سات ل�ضمان عدم تكرار التجاوزات م�ستقبال.
هذا الت�أخري يفر�ض علين ًا كث ًريا من التحديات لتعوي�ض ما فات من وقت وما�ضاع
من فر�ص �إذا فكرنا يف تطبيق منظومة متكاملة للعدالة االنتقالية الآن ،ذلك لأن الثورة مل
تنت�صر ب�شكل كامل والنظام القدمي مل ي�سقط ب�شكل كامل ،ما يجعل ال�صراع بني الطرفني
حجر عرثة يف طريق التحول الدميقراطي وا�ستقرار ال�شارع امل�صري.
ومن هنا يربز ال�س�ؤال :كيف ن�ضمن �أنّ العدالة االنتقالية لن تفتح با ًبا ال�ضطراب
املجتمع؟
حقيقة ف�إنّ العدالة االنتقالية تغلق الباب �أمام ا�ضطراب املجتمع ال تفتحه ،لكن هذا
لن يتم �إال ببع�ض ال�ضوابط وال�شروط.
�أو ًال�	:أن يفهم النا�س يف ال�شارع معنى العدالة االنتقالية لأ ّنه منذ ثورة  25يناير وحتى
الآن �سمع امل�صريون هذا امل�صطلح مئات املرات من ال�سيا�سيني والقانونيني دون
بذل املجهود الكايف يف �شرحه وتب�سيطه لهم ،وهو ما جعله  -يف نظر غالبية العوام
 م�صطلح ًا فوقي ًا نخبوي ًا يخ�ص فئة معينة وال مي�سهم ب�شكل مبا�شر يف �أرزاقهموحياتهم ،ومن هنا تربز �أهمية احلمالت ال�شعبية التي تنزل بامل�صطلح من برجه
العاجي �إىل �أر�ض الواقع عرب ا�ستخدام خطاب يجعلهم يقتنعون ب�أن تطبيق العدالة
االنتقالية �سي�صب يف م�صلحتهم ب�شكل مبا�شر.
ثاني ًا� :أن تطال العدالة االنتقالية جميع املتهمني دون متييز لي�شعر اجلميع �أ ًنها لي�ست عدالة
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انتقائية وال انتقامية ،ال ت�صفي احل�سابات مع ف�صيل معني وت�ستهدف الفا�سدين
والقتلة واملتورطني يف العنف دون انتقاء �أو حماباة.
ثالث ًا� :أن ت�سري جلان احلقيقة واملالحقات الق�ضائية جنب ًا �إىل جنب مع �إ�صالح امل�ؤ�س�سات
وجرب ال�ضرر عن ال�ضحايا ،ف�إذا �شعر املواطن �أنّ ال�شرطة باتت تتعامل معه
ب�شكل �أف�ضل و�أنّ الو�ساطة اختفت من امل�ؤ�س�سات و�أنّ جاره الذي تعر�ض للتعذيب
يف معتقالت �أمن الدولة يف املا�ضي يح�صل على تعوي�ض مادي ومعنوي منا�سب،
�سيكون هذا املواطن هو الداعم الأكرب لنجاح العدالة االنتقالية ،واملراقب احلقيقي
مل�سارها ،وال�ضامن الفعلي لعدم انحرافها.
رابع ًا� :أنّ املجتمع و�صل ملرحلة غري م�سبوقة من االنق�سام واال�ستقطاب ومن ّثم ف�إنّ �أي
�إجراء تظهر فيه بادرة �أمل نحو �إعادة ال�سكينة �إىل ال�شارع ومعاجلة ال�شروخ التي
ات�سعت فيه �سيلتف حوله النا�س بقوة ،وهو ما يجب �أن ن�ستغله بالإ�سراع يف �صياغة
وتطبيق منظومة متكاملة للعدالة االنتقالية.
خام�س ًا :تطبيق العدالة االنتقالية على نحو �صحيح قد يكون باب ًا لـم�صاحلة وطنية حقيقية
ال تقوم على تقبيل اللحى بل على العدالة وامل�ساواة بني جميع املواطنني يف احلقوق
والواجبات ،ف�ضال عن �إغالق امللفات املفتوحة والتي ت�سبب �شرخ ًا يف العالقة بني
الأطراف وبع�ضها البع�ض �إما بالت�صالح �أو باملحا�سبة.
الفرتة الزمنية التي يجب �أن تغطيها العدالة االنتقالية جانب حموري لأ ّنها تبني
مدى حر�ص القائمني عليها على االبتعاد عن �شبهة ت�صيد فرتة حكم ف�صيل بعينه ،و�أرى �أنّ
هذه الفرتة يجب �أن متتد منذ تويل الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك يف �أكتوبر  1981وحتى
اليوم ال�سابق على تطبيق املنظومة.
وال يخفى على �أحد �أنّ الفرتة منذ توىل الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك احلكم وحتى
الآن �سادها الف�ساد املايل وال�سيا�سي والعنف واال�ستبداد والتعذيب ،رمبا بدرجات متفاوتة
لكنها مل تغب يوما طوال هذه ال�سنوات الـ ،32وباملنا�سبة هي لي�ست بالفرتة الطويلة لأنّ
جنوب �أفريقيا مث ًال عندما طبقت العدالة االنتقالية حققت يف اجلرائم التي وقعت على
مدار  34عاما.
وميكن �أن ي�شغل البدء يف تطبيق العدالة االنتقالية كل الف�صائل املتنازعة مبحاولة
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تربئة �ساحتها وجتهيز دفوعها وتقدمي تنازالت قد ت�ؤدي يف امل�ستقبل القريب �إىل هدوء
الأو�ضاع يف ال�شارع.
و�إذا عرجنا على اجلرائم التي يجب التحقيق فيها واملحا�سبة عليها وفق ًا ملنظومة
العدالة االنتقالية فهي يف الغالب لن تخرج عن جرائم الف�ساد املايل وال�سيا�سي وقتل و�إ�صابة
املتظاهرين ال�سلميني والإهمال والتعذيب والتحري�ض على العنف واالختفاء الق�سري.
�أما ما يتعلق بالأمور البيئية وال�صحية مثال فهي على �أهميتها ميكن الف�صل فيها
عن طريق الق�ضاء العادي دون احلاجة لإدخالها يف العدالة االنتقالية ،لأنّ القوانني التي
مت ا�ستحداثها يف الأعوام الأخرية للحفاظ على البيئة كافية للتعامل معها ،ف�ضال عن �أن
تو�سيع اجلرائم التي تقع حتت طائلة العدالة االنتقالية قد ي�ضر بها ويزيد الفرعيات.
مناذج للجرائم التي تخ�ضع العدالة االنتقالية

 الف�ساد املايل مثل �إهدار املال العام والرتبح من الوظيفة العمومية والتفريط يف �أرا�ضيالدولة وبيع م�صانعها و�شركاتها بثمن بخ�س.
 الف�ساد ال�سيا�سي مثل تزوير االنتخابات وا�ستغالل النفوذ وا�ستخدام �أمن الدولةوالأجهزة الأمنية لإ�ضعاف الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية واخرتاقها.
 قتل و�إ�صابة املتظاهرين ال�سلميني مثلما حدث يف �أحداث ثورة يناير وحممد حممودوجمل�س الوزراء وما�سبريو وبع�ض الوقائع التي تلت عزل الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي
يف  3يوليو .2013
 الإهمال ،حيث �أنّ غالبية الكوارث التي ت�سببت يف �سقوط �آالف امل�صريني بني قتيل وجريحناجتة عن الإهمال وميكن ح�صر حاالت الإهمال التي تخ�ضع للعدالة االنتقالية لتلك
التي نتجت عنها كوارث مثل غرق العبارة وحوادث القطارات وال�سرطنة وري الأرا�ضي
مبياه املجاري ،مع ترك حاالت الإهمال الفردية للقانون العادي.
 التعذيب الذي ا�ستخدمه �أمن الدولة وبع�ض الأجهزة الأمنية النتزاع االعرتافات،والتعذيب داخل �أق�سام ال�شرطة ،والتعذيب الذي ا�ستخدمه مواطنون �ضد بع�ضهم
البع�ض الختالف �سيا�سي بينهم.
التحري�ض على العنف وهو �سبب لكثري من حالة اال�ضطراب التي يعي�شها املجتمع
حالي ًا ،ويجب التعامل معه وفق منظومة العدالة االنتقالية.
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من يقوم مبهمة تطبيق العدالة االنتقالية؟

الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ّ
حتدد بن�سبة كبرية احتماالت جناح منظومة العدالة
االنتقالية ،و�إن ا�ستقالل الهيئة التي تتوىل التحقيق واملحا�سبة والت�صالح �ضمانة مهمة
لتحقيقها النتائج املرجوة ،لأنّ احلكومة غالب ًا �ستكون طرف ًا غري حمايد ،ورمبا تتطلب
التحقيقات ا�ستجواب �أفراد منها وموظفني فيها ،مما يجعل هناك تعار�ضا يف امل�صالح.
وعندما �شكلت جنوب �أفريقيا جلنة احلقيقة وامل�صاحلة جعلتها م�ستقلة متاما عن
الدولة ،وتتكون من � 17شخ�صية حمايدة ،وهو ما كان له دور كبري يف جناح التجربة ،يف
املقابل عندما كانت هيئة االن�صاف وامل�صاحلة يف املغرب تابعة للحكومة ت�سببت يف عرقلة
املنظومة وعدم حتقيقها النجاحات املرجوة.
�أما عن ت�شكيل اللجنة يف م�صر فيف�ضل �أن يكون بني ( 15و )25ع�ضو ًا من القانونيني
امل�ستقلني الذين مل ي�سبق لهم تويل من�صب تنفيذي ،ون�شطاء حقوقيني ال ينتمون لأحزاب
�أو تيارات �سيا�سية ،و�أال تزيد �أعمارهم على  65عاما ،و�أن ي�صدر رئي�س اجلمهورية قرارا
بتعيينهم بعد الت�أكد من انطباق املعايري عليهم وحدوث توافق مقبول حولهم.
ويجب �أن تكون لتلك اللجنة �صالحيات وا�سعة يف التحقيق مع ال�ضحايا واملتهمني
و�شهود العيان ،و�أن تكون �أجهزة الدولة ملزمة بتقدمي جميع املعلومات التي تطلبها ب�شفافية
تامة.
الأزمة الأخرية لإغالق ملفات املا�ضي تلك التي تتعلق بطريقة تعوي�ض ال�ضحايا وهل
يتم االكتفاء بالتعوي�ض املادي واملعنوي دون معاقبة اجلاين وحماكمته؟.
الواقع يقول �إنه دون حما�سبة متهمني و�إحلاق العقوبة بهم لن يقدم الآخرون على
طلب الت�صالح وتقدمي املعلومات� ،إذن فالعقوبة �ضرورية يف حاالت معينة لدفع املذنبني
الآخرين �إىل املبادرة باالعرتاف.
ولي�س خفي ًا �أنّ التجربة اجلنوب �أفريقية ت�ضررت كثريا عقب تربئة وزير الدفاع
الأ�سبق مانيو�س ماالن و� 19آخرين معه ،حيث تراجع الإقبال على طلب العفو خا�صة من
كبار امل�س�ؤولني عن االنتهاكات من زعماء (الأبارتيد) «التمييز العن�صري» وكبار ال�ضباط.
ويف كل الأحوال الأمر �سيبقى معلق ًا حلني التو�صل �إىل حكم ال�شرع فيما يخ�ص
الت�صالح والإعفاء من العقوبة بالنظر �إىل املادة الثانية التي تن�ص على �أنّ ال�شريعة الر�سمية
هي امل�صدر الرئي�سي للت�شريع.
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()6
العدالة االنتقالية من منظور الرعاية ال�صحية
							

د .خالد �سمري
خبري الرعاية ال�صحية

تع ّرف (العدالة االنتقالية) ب�أ ّنها جمموعة من الآليات والإجراءات الت�شريعية
والق�ضائية والإدارية الالزمة ملعاجلة ما�ضي انتهاكات حقوق الإن�سان ،لك�شف حقيقتها
ومنع تكرارها وحما�سبة امل�سئولني عنها.
ي�سعى هذا التقرير �إىل �إيجاد و�سيلة عملية وفعالة العرتاف الدولة وبع�ض الهيئات
وال�شركات للمت�ضررين وال�ضحايا نتيجة االنتهاكات املمنهجة حلقوق الإن�سان علي مدار
ال�سنوات ال�سابقة .و�أعتقد �أنّ من �أهم الأ�ضرار التي �أ�صابت املجتمع كانت ومازالت
الأ�ضرار ال�صحية التي لها ت�أثري فوري و�آخر ممتد وت�أثري �شخ�صي و�آخر يورث� .أحاول يف
تلك الورقة تقدمي بع�ض الأفكار واحللول التي قد ت�ساعد املجتمع املدين و�صانعي ال�سيا�سات
لتطبيق حلول ف ّعالة له�ؤالء ال�ضحايا.
�إنّ مواجهة �إرث من التهمي�ش الفئوي املمنهج علي مدي �أكرث من �أربعني �سنة يف
جمال الرعاية ال�صحية والتي �أ ّدت �إىل انتهاكات فظة حلقوق الإن�سان امل�صري الب�سيط
والتي نلم�سها بو�ضوح (تف�شي �أمرا�ض الكبد الوبائي والف�شل الكلوي والكبدي وال�سرطان
والأنيميا والت�أقذم) وبدون احلاجة لالطالع علي تقارير ال�صحة العاملية .يتطلب كل ذلك
نظرة �شمولية وحتليل متعمق للم�شكلة ال�صحية مب�صر� .إنّ من الأهمية مبكان �أن نتخلى
عن االفرتا�ض ب�أننا قادرون علي حتقيق العدالة االنتقالية يف جمال الرعاية ال�صحية بدون
امل�شاركة الكاملة للمجتمع امل�صري كوحدة واحدة متكاتفة فاملهمة �صعبة للغاية.
وعند احلديث عن العدالة االنتقالية من منظور الرعاية ال�صحية ف�إننا نواجه
أمر ق�ضائي
جمموع ًة فريد ًة من التحديات -هل العدالة التعوي�ضية ميكن �أن تتحقق ب� ٍ
ب�سيط؟ هل جلان احلقيقة ممكن �أن ت�صل ب�سهولة وي�سر �إىل مبتغاها يف ك�شف احلقيقة ؟
هل ميكن �أن نربط ما بني التلوث و�أنت�شار الأمرا�ض مبجتمع حميط بن�شاط ما ؟ هل وا�ضعو
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ال�سيا�سة مب�صر مدركني حجم املهالك ال�صحية التي �أ�صابت املجتمع عام ًا ب�سبب الالنظام
ال�صحي املمتد خالل العقود ال�سابقة؟
قد ي�سود االعتقاد يف كثري من الأحيان �أن جرب ال�ضرر وو�أد م�شاعر االنتقام
ينح�صر يف تقدمي تعوي�ض ماىل لعدد من ال�ضحايا ،ويتم تبنيها يف بع�ض الأحيان باعتبارها
اال�ستجابة الوحيدة لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان يف غياب �آليات البحث عن
احلقيقة واملحا�سبة� .أعتقد �أن الت�صرف الطبيعي للمجتمع يجب �أن يدفعنا �إىل النظر �إىل
جرب ال�ضررو التعوي�ض املادي الفعال (و بالذات يف دولة مثل م�صر) ،بو�صفه �أحدى �آليات
العدالة االنتقالية ،ك�سل�سل ٍة من اخلطواتِّ :
ي�شكل بع�ضها �أ�شواط ًا فا�صلة ويكون بع�ضها
تدرجا ،ولكنها كلها تقود �إىل الوفاء بحق �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان يف
الآخر �أكرث ً
التعوي�ض.
كلنا نعلم �أنّ ما ن�سميه «برامج جرب ال�ضرر» يف تلك احلاالت جميعها هي يف الواقع
جمموع ٌة من ال�سيا�سات التي تتبناها احلكومات وم�ؤ�س�سات العدالة على مدى فرت ٍة زمنية
حمددة  -التي تقر ،من الناحية املثالية ،ب�أنّ حقوق ال�ضحايا قد انتُهكت ،وحتاول �إ�صالح
عواقب تلك االنتهاكات بطرقٍ رمزية ومادية.
غري �أنّ التطبيق يف املمار�سة العملية مب�صر لن يكون �أبد ًا بالأمر الهني لأ�سباب
كثرية �أهمها قلة التمويل (�أو �صعوبته) وغياب اخلدمة الطبية املرجوة (حمدودية الأ�صول»
الب�شرية وغري الب�شرية« .فطبيعة االنتهاكات التي �أ�صابت الإن�سان امل�صري من منظور
الرعاية ال�صحية تختلف جذري ًا عن باقي االنتهاكات املعروفة حلقوق الإن�سان ،فالقتل
واخلطف واحلرمان ال�سيا�سي والتعذيب وخالفة كلها تختلف يف طبيعتها عن طبيعة
انتهاكات الرعاية ال�صحية .فالأخرية هي الوحيدة التي لها امتداد ت�سبق وتتعدي املرحلة
االنتقالية ومتتد ل�سنوات عدة بعد ا�ستقرار املجتمع ،ولهذا يجب �أن نتبني منظور ًا خمتلف ًا
عند احلديث عن حلول للمهالك ال�صحية و�ضمانات عدم تكرارها.
وقد نت�ساءل عن ما �أهمية «الإقرار « بربنامج جرب ال�ضرر عن الأ�ضرار واملهالك
ال�صحية وما معناه يف الواقع العملي؟
�إنّ الإقرار بامل�س�ؤولية هو عن�ص ٌر �أ�سا�سي يف جرب ال�ضرر ،وهو يربط بني برامج جرب
ال�ضرر وغريها من تدابري العدالة االنتقالية مثل البحث عن احلقيقة ،وتخليد الذكرى،
والعدالة اجلنائية ،و�ضمانات عـدم التكرار.
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التدابري يق�صد بها حلول �آنية للفئة امل�صابة من يناير  2011وحتي الآن وامل�ستحقة
لربامج جرب ال�ضرر والتي حتتاج تدخ ًال فوري ًا حلل م�شاكلها الطبية وت�أهيلها للحياة
الكرمية ،وتلي تلك املرحلة التحول نحو احلل املجتمعي ال�شامل والذي �سيتم �شرحة الحق ًا.
�إنّ غياب عن�صر الإقرار بامل�س�ؤولية ك�أحد عنا�صر ك�شف احلقيقة للو�صول حللول
واقعية ينبع دائم ًا من �سوء الفهم ب�أن التعوي�ض� ،إنْ �أُعطي ،كان يف ح ّد ذاته كافي ًا لتحقيق
العدالة .لذا ف�إنّ احلكومة لو �أعطت املال لل�ضحايا دون حتمل امل�س�ؤولية عن �إخفاق الدولة
يف منع االنتهاكات ودون االلتزام بعدم تكرار تلك االنتهاكات بل �أنً بع�ض القادة ال�سيا�سيني
يعتقدون �أن برامج التنمية ميكن �أن تكون ح ًال وو�سيلة للعدالة ويطالبون بتجنب الأقرار
بامل�س�ؤ�ؤولية والتعوي�ض .وهذا االعتقاد يغفل �أن للمواطنني كافة� ،سواء كانوا �ضحايا �أم ال،
حق ًا يف حتقيق التطور االقت�صادي واالجتماعي الذي جتلبه عملية التنمية.
املفرت�ض �أن تركز العدالة االنتقالية على م�ساعدة �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني كافة.
ومن �ضمنهم احلكومات ( من خالل التدقيق والدرا�سات اجلادة للت�شريعات احلالية والتي
�أ ّدت لتلك الكوارث ال�صحية والتمعن يف فهم كيفية انت�شار مر�ض مثل الكبد الوبائي �سي
بهذه الن�سب اخلطرية وعالقة الف�ساد املمنهج بهذا املر�ض وال�ضحايا و واملجتمع املدين
واجلهات املانحة وم�ؤ�س�سات العدالة الدولية ،يف ت�صميم وتنفيذ برامج جرب ال�ضرر والتي
تنطوي على الإقرارِّ ،
وتعظيم �أثر تدابري التعوي�ضات يف حياة ال�ضحايا ،وت�أخذ بعني االعتبار
التحديات ال�سيا�سية والعملية يف ت�صميمها وتطبيقها .ويف حالتنا « احلالة امل�صرية « ف�إننا
�سنجد �أنف�سنا �أمام املجموعة املت�ضررة والتي متثل �أكرث من �ستني يف املائة من املجتمع ،وقد
ت�صل �إىل ن�سبة �أكرث من ذلك يف حالة ا�ستخدامنا للم�ؤ�شرات ال�صحية الدولية.
ُتعترب «�شيلي» �أجنح من ن ّفذ برامج جرب ال�ضرر فقامت بفعل ما فعله ِقل ٌة �آخرين،
�أال وهو :تقدمي جرب ال�ضرر ملجموع ٍة كبرية ومتنوعة من ال�ضحايا ،ومعاجلة الآثار الناجمة
برامج �أخرى من
عن االنتهاكات من خالل تدابري �شاملة .وكلمة «�شاملة» يعني بها تقدمي
َ
التعوي�ض �إىل جانب التعوي�ض املايل مثل نظام الرعاية ال�صحية املتخ�ص�صة للناجني و�أ�سر
ال�ضحايا يف �شيلي ،ونظام حتديد �أماكن �أطفال املعتقلني ال�سيا�سيني �أو املختفني الذين
انتزعوا من عهدة �أ�سرهم يف الأرجنتني .تنطوي حالة �شيلي على عوامل مثرية لالهتمام،
املقدمة ،من حيث ال�سخاء� ،أن حت�سن حياة ال�ضحايا و�أن تعالج بع�ض ًا
ا�ستطاعت التعوي�ضات َّ
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من �أ�سو�أ العواقب املرتتبة على االنتهاكات التي ارتبكت بحقهم.ويف �شيلي ،ا�شتملت برامج
التعوي�ضات على �إر�ساء نظام رعاية �صحية متخ�ص�ص يراعي احتياجات ال�ضحايا ،وعلى
برنامج يقدم املنح اجلامعية لل�ضحايا و�أبنائهم .فقد ا�ستثمرت �شيلي نحو  3.2مليار دوالر
�أمرييكي يف التعوي�ضات و�شملت �أقارب � 3225ضحية من �ضحايا االختفاء الق�سري والقتل،
و� 38،254ضحية من �ضحايا ال�سجن ال�سيا�سي والتعذيب ،و� 114،225ضحية من �ضحايا
الف�صل ال�سيا�سي من اخلدمة املدنية �أو ال�شركات العامة (  120000ج.م للفرد تقريب ًا )
ينبغي �أن يقوم جرب ال�ضرر على �أ�سا�س االعرتاف باالنتهاكات التي تعر�ض لها
ال�ضحايا ،ولي�س للجانب الذين كانوا ينتمون �إليه �إبان النزاع .ولكن عندما تكون التعوي�ضات
قائم ًة على �أ�سا�س ق�ضية واحد ٍة اختريت لأغرا�ض املالحقة اجلنائية (جمموعة �صغرية من
عدد قليل من
�سكان منطقة معينة قريبة من �أحد م�صانع الأ�سمنت مث ًال) ،ومقت�صر ًة على ٍ
ال�ضحايا والذين ال ي�شكلون حتى عين ًة ممثل ًة ملجمل ال�ضحايا الذين عانوا يف ظل اجلاين،
ف�إنّ تلك التعوي�ضات ميكن �أن تفاقم التوترات بد ًال من امل�ساهمة يف �إحالل ال�سالم والأمن
وال�شعور العام ب�إحقاق العدل.
�أعتقد �أنّ التحدي الأخطريكمن يف قدرتنا علي ابتكار �أفكا ٌر خالقة يف ت�أمني الأموال
الالزمة لتمويل برامج جرب ال�ضرر .لع ّل من غري املنا�سب الآن احلديث عن انعدام املوارد،
و�إمنا عن كيفية حتديد �أولويات تخ�صي�ص املوارد وكيفية التعامل مع تزاحم االحتياجات
وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية يف جمال الرعاية ال�صحية ملناطق كاملة يف البالد ولفئات ت�صل
�إىل �أكرث من ن�صف املجتمع.
بو�سع جلان احلقيقة للعناية ال�صحية (متخ�ص�صون من الأطباء وعلم االجتماع
والق�ضاء وعلم اجلرمية وخرباء مكافحة التلوث) �أن توفر �أُ ُ�س�س ًا مهمة لربامج جرب ال�ضرر
ت�ساعدها يف بلوغ م�ستويات من ال�شمول والتعقيد ت�ستجيب لل�ضحايا كافة وللعواقب املرتتبة
على القرارات ال�سيا�سية املمنهجة التي ارتكبت بحقهم.ومن خالل املقابالت والفح�ص
والتدقيق لآالف ال�ضحايا واملناطق املنكوبة ،ميكن للجان احلقيقة �أن تخرج بتو�صيات
بنا ًء على تقييمات ملمو�سة ،مب�شاركة ال�ضحايا .وميكنها �أي�ض ًا �أن توفر فر�ص ًة لال�ستماع
لق�ص�ص الهالك ال�صحي واالعرتاف بهم وهما عن�صران مهمان للتعوي�ضات مي ِّيزانها عن
الإغاثة �أو امل�ساعدات الإن�سانية .و�أخري ًا ،ميكن للجان احلقيقة �أن ت�ساعد يف ح�شد الدعم
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للإرادة ال�سيا�سية القوية ال�ضرورية من �أجل تنفيذ الربنامج ال�شامل للرعاية ال�صحية
للمجتمع املت�ضرر وتخ�صي�ص املوارد له
�أمثلة فا�شلة للجان احلقيقة وامل�صاحلة يف عام � ،1995أعطى برملان جنوب افريقيا
ً
تخويل بت�أ�سي�س جلنة احلقيقة وامل�صاحلة التي �أ�صدرت يف العام  1998تقري ًرا ت�ض ّمن
�شهادات �أكرث من � 22،000ضح ّية و�شاهد ،حيث جرى الإدالء ب�أل َفي �شهادة يف جل�سات
ا�ستماع علنية .لكنّ معظم اجلهود التي ُبذلت لتحقيق املحا�سبة عن اجلرائم املرتكبة خالل
حكم التمييز العن�صري بدولة جنوب افريقيا باءت بالف�شل:
•

�أجاز قانون جلنة احلقيقة وامل�صاحلة ً
عر�ضا مث ًريا للجدل «العفو من �أجل
احلقيقة» ملرتكبي �إنتهاكات حقوق الإن�سان الذين رغبوا باالعرتاف.

•

اخلا�صة بالرئي�س ال�سابق ثابو مبيكي  -التي اعتُربت
عمليات العفو الرئا�سية
ّ
و�سيلة حل ّل «العمل الناق�ص وغري املنجز للجنة احلقيقة وامل�صاحلة ّ ) -متت
مبوجب حماكمات �س ّرية بغياب ال�ضحايا ومن دون � ّأي متثيل لهم.

• ت�ض ّمنت �سيا�سة املالحقة الق�ضائية اخلا�صة ب�سلطة املتابعة الق�ضائية الوطنية
تعديالت من �أجل «عفو عام غري نزيه» ،م ّكنت مرتكبي اجلرائم يف زمن
ممن مل يتق ّدموا بطلبات للح�صول على عفو جلنة احلقيقة
التمييز العن�صريّ ،
وامل�صاحلة ،الإفالت من العقاب.
نعلم جميع ًا �أن عدد ًا من مراكز البحوث والتطور قد نفذت بالفعل جزء ًا من براجمها
« برامج البحوث الأكلينيكية علي الب�شر و�أ ّدت �إىل عواقب وخيمة « فهل ن�ستطيع �أن نقا�ضي
ونحا�سب تلك ال�شركات الدولية ومن �سهل لها �أداء عملها.
يف العام  ،2002قامت جمموعة دعم خولوماين ،وهي ّ
منظمة �ضحايا جنوب
افريقيني ،مبقا�ضاة � 23شركة متع ّددة اجلن�سيات ،ومن �ضمنها �شركة فورد موتور وجرنال
موتورز و  IBMيف حمكمة يف الواليات املتّحدة ،للتعوي�ض املادي عن الأ�ضرار املدنية التي
�أحلقتها هذه ال�شركات من خالل دورها يف انتهاكات حقوق الإن�سان اجلماعية خالل فرتة
التمييز العن�صري.يف العام  ،2007ويف حكم تاريخي مهم� ،سمحت املحكمة الأمريكية
لل�ضحايا بتقدمي مطالبهم للتعوي�ض .ومنذ مار�س  ،2011تنظر املحكمة بطلب ق ّدمته
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ين�ص على م�س�ؤولية ال�شركة
ال�شركات لإ�سقاط الق�ضيةّ ،
بحجة �أنّ القانون العريف الدويل ال ّ
يف انتهاكات قانون حقوق الإن�سان الدويل.
�أن ما نقوله �سابق ًا ي�شبة اجلدل اخلا�ص بالتدخني وهل �شركات التدخني هي التي
تدفع املواطنني �إىل التدخني �أم �أنّ املواطن هو الذي يختار �أن يكون مدخن ًا مبح�ض �إرادتة
ومن ثم ال ت�س�أل ال�شركات عن �أمرا�ض التدخني املرتبطة بهذا الفعل وعلي النقي�ض جند
�شركة موري�س تقا�ضي احلكومة الأ�سرتالية علي و�ضعها �صور �سيئة علي العلبة ال تظهر
العالمة التجارية لل�شركة مما ي�سبب �ضرر بالغ لل�شركة وم�ساهميها.
املجتمع يجب �أن يت�سائل ويبحث عن حلول واقعية عن �أجابات للأ�سئله التالية ،هل
الرعاية ال�صحية حق �أم امتياز؟ هل حق الرعاية ال�صحية ال�شاملة �سيكون للجميع! هل
حتويل الرعاية ال�صحية �إىل حق �سي�ؤدي �إىل اختفاء اخلدمة �أم �إىل حت�سينها ! هل جعل
الرعاية ال�صحية حق ًا للجميع �سي�ؤدي �إىل ا�ستهالكها بدون ح�ساب وعدم اعتبارها موردا
ثمينا كما ينبغي لها �أن تكون! هل املجتمع امل�صري جاهز لتفهم طبيعة الرعاية ال�صحية
و�أهميتها ؟ �أعتقد �أنة �آن الأوان �أن نبتعد عن ا�ستخدام ال�شعارات اخلاوية ونركز علي
التطبيق الفعال وامل�ؤثر يف حياة الأفراد وخ�صو�ص ًا لو كنا نريد حتقيق العدالة االنتقالية
بنجاح.
�أعتقد �أنّ �أحد احللول الفعالة يكمن يف التكافل الطبي والت�أمني الطبي التكافلي
متناهي ال�صغر ،فامل�شكلة ال�صحية مب�صر تفاقمت وال حل لها �إال بتكاتف وتكافل املجتمع
كله وفق خطة علمية �سليمة ونعتقد �أن امل�شاركة املجتمعية ال�شاملة �ست�ؤدي �إىل فوائد مهمة
ومن �أهمها  :توافر اخلدمة الطبية (م�شاريع اخلدمات ال�صحية متناهية ال�صغر) لكل
ال�شرائح بكل املحافظات ووفق املعايري الدولية االئقة.
املنحني (�أ) يو�ضح العالقة بني الدخل ون�سبة امل�شاركة يف دفع �سعر اخلدمة الطبية
(العامة �أو اخلا�صة) وهو بب�ساطة عالقة طردية فكلما زاد الدخل كلما زادت ن�سبة امل�شاركة
يف دفع �سعر اخلدمة الطبية.
املنحني (ب) يو�ضح العالقة بني الدخل وحجم احل�صول علي اخلدمات الطبية
املدعومة من امل�ؤ�س�سات الطبية (العامة �أو اخلا�صة) وهو بب�ساطة عالقة عك�سية ،فكلما
ق ّل الدخل كلما زادت ن�سبة اخلدمات الطبية املدعومة ويظهر املنحني كذلك �أنّ اجلميع له
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احلق يف احل�صول علي خدمة عالج الطوارئ والإ�سعاف والأمرا�ض امل�ستع�صية.
و�أخري ًا �أعتقد �أنً هناك حاجة لإيجاد توازن بني التعقيد وال�شمول من جهة والقدرة
على التنفيذ ال�سريع من جهة �أخرى ،ولهذا �أن�صح بالآتي :
 �صياغة مذكرة �شاملة حول �أهمية وجود نهج �شامل لتوفري الرعاية ال�صحية. �صياغة قانون جرب ال�ضرر. �إن�شاء ال�صندوق التنموي لل�ضحايا. درا�سة م�ستفي�ضة للمجتمعات املحلية الأكرث ت�ضرر ًا �صحي ًا وللفئات الأكرث تهمي�ش ًا. �سيا�س ًة قوية لت�شييد البنية التحتية وتوفري اخلدمات يف جمال الرعاية ال�صحية. اال�ستدامة االقت�صادية للمناطق التي تخ ّلت عنها الدولة عملي ًا منذ عقود.� -إ�سناد حما�سبة ال�شركات الدولية وجرب ال�ضرر ل�شركات م�صرية متخ�ص�صة.
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()7
العدالة االنتقالية ..ر�ؤية مفهومية
�أ .م�صطفى ه�شام ر�ؤوف
حمام بالوحدة القانونية  -املجموعة املتحدة
ٍ
مفهوم العدالة االنتقالية

�إنً جمال العدالة االنتقالية يهتم بتنمية جمموعة وا�سعة من اال�سرتاتيجيات املتنوعة
ملواجهة �إرث انتهاكات حقوق الإن�سان يف املا�ضي� ،إىل جانب حتليل هذه اال�سرتاتيجيات
وتطبيقها عمليا بهدف خلق م�ستقبل �أكرث عدالة ودميقراطية ،فهي ا�ستجابة النتهاكات
املنهجية �أو الوا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان.
ت�شري العدالة االنتقالية �إىل جمموعة من التدابري الق�ضائية وغري الق�ضائية التي
قامت بتطبيقها دول خمتلفة من �أجل معاجلة ما ورثته من انتهاكات ج�سيمة حلقوق
الإن�سان.و تت�ضمن هذه التدابري املالحقات الق�ضائية ،وجلان احلقيقة وبرامج جرب ال�ضرر
و�أ�شكال متنوعة من �إ�صالح امل�ؤ�س�سات .ولي�ست العدالة االنتقالية نوع ًا «خا�ص ًا» من العدالة،
�إمنا مقاربة لتحقيق العدالة يف فرتات االنتفال من النزاع و�/أو قمع الدولة .ومن خالل
حماولة حتقايق املحا�سبة والتعوي�ض عن ال�ضحايا ،تقدم العدالة االنتقالية اعرتافا بحقوق
ال�ضحايا وت�شجع الثقة املدنية  ،وتقوي �سيادة القانون والدميقراطية.
يت�صور البع�ض انّ يف نهج العدالة االنتقالية بع�ض ال�صفات التي تتنايف والواقع الذي
عليه ،فهي لي�ست �شك ًال خا�ص ًا من �أ�شكال العدالة ،بل هي تكييف للعدالة علي النحو الذي
يالئم جمتمعات تخو�ض مرحلة من التحوالت يف اعقاب حقبة من تف�شي انتهاكات حقوق
الإن�سان ويف بع�ض الأحيان حتدث هذه التحوالت يف مدي زمني وجيز ،ويف �أحيان �أخري قد
جتري علي مدي زمني طويل.
فتهدف العدالة االنتقالية �إىل حتقيق االعرتاف الواجب مبا كابده ال�ضحايا من
انتهاكات ،والتعامل مع هذا االرث من االنتهاكات بطريقة وا�سعة و�شاملة تت�ضمن العدالة
اجلنائية ،وعدالة �إ�صالح ال�ضرر ،والعدالة االجتماعية ،واالقت�صادية ،وتعزز امكانية
حتقيق ال�سالم وامل�صاحلة والدميقراطية.
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�إ�صالح جرائم املا�ضي

عندما نتحدث عن مفهوم �إ�صالح جرائم املا�ضي جند �أن لكل حالة و�ضعها اخلا�ص
فال توجد مناذج عاملية حول كيفية مواجهة انتهاكات حقوق الإن�سان املا�ضية �أو حتي
�ضرورة مواجهتها .يعترب العديد من الأ�شخا�ص �أن الدول الدميقراطية ال ميكن �أن تقوم
علي �أ�سا�س �أكاذيب و�أن جهود ًا م�ستمرة ومنظمة وتوافقية ملواجهة املا�ضي ميكن ان ت�ؤدي
�إىل دميقراطية اكرث قوة وهذا يتم من ار�ساء املحا�سبة ومن خالل بناء ثقافة دميقراطية.
وهناك جانب يري �أنه هناك واجبا اخالقى يف التذكر وقبول ال�ضحايا واالعرتاف بهم
ك�ضحايا و�أنه من امل�ستحيل جتاهل املا�ضي الن املا�ضي دائم ًا ما يطفو علي ال�سطح و�أن
مواجهة املا�ضي تخلق نوع ًا من الردع.
و كثري ًا ما تتم الإ�شارة �إىل مفهوم «امل�صاحلة» و�أنه �ضد العدالة االنتقالية ،ولكن
معان خمتلفة ،فهو يف نظر البع�ض مرتبط باجلهود املبذولة من جانب
لهذا املفهوم عدة ٍ
لطي �صفحة املا�ضي �أو للعفو والن�سيان ولكن هذا التف�سري مرفو�ض ويرد عليه
الأنظمة البائدة ّ
ب�أن امل�صاحلة احلقيقية يجب �أن تكون مرتبطة باملحا�سبة والعدالة واالعرتاف باجلرائم
املا�ضية وهناك انتقاد �آخر موجة �إىل امل�صاحلة وهو �أنها تقدم غالب ًا كهدف نهائي وقابل
لالجناز دون �إيالء ما يكفي من االهتمام للعملية التي ميكن �أن تنجز من خاللها وهذا يعني
�أن الإفراط يف الرتكيز علي امل�صاحلة قد ي�ؤدي �إىل الف�شل وخيبة الأمل..
البد من الإ�شارة �إىل �أن العفو العام يكرث تربيره بو�صفه �إجراء �سي�ساهم يف امل�صلحة
الوطنية ف�أ�صبحت امل�صاحلة يف بع�ض ال�سياقات مبثابة كلمة ال�سر التي تعني االفالت من
العقاب ،وهذا يقلل من �أهمية دور �إر�ساء ال�سالم واال�ستقرار الذي ميكن ان يلعبه العفو
العام يف بع�ض ال�سياقات حينما يتم اللجوء �إليه بح�سن نية وتر�سم حدوده بدقة والواقع
�أن امل�صاحلة يف مفهومها احلقيقي ال تعني الن�سيان ولكن تعني متحي�ص ًا نا�ضج ًا وواعي ًا
للما�ضي من �أجل االعرتاف باملعاناة و�إدانة االنتهاكات وتغيري ال�سلوك التع�سفي للحيلولة
دون ارتكاب االنتهاكات يف امل�ستقبل.
منهجية الر�صد

الهدف من الر�صد هو حت�سني امتثال النظام القانوين للقانون مبا يف ذلك املعايري
الدولية والإقليمية املنطقة ودعم �سيادة القانون .وتعاين بيئات ما بعد ال�صراع من الأطر
القانونية وم�ؤ�س�سات العدالة املدمرة واملعطلة متاما يف كثري من الأحيان .وينطوي نهج
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حقوق الإن�سان يف ر�صد النظم القانونية علي حتليل القانون املحلي واملمار�سات املحلية
للتحقيق من امتثالها للمعايري الدولية .وقد يتعذر حتديد القانون املحلي املنطبق بعد
حاالت ال�صراع وتوفر يف العادة اتفاقات ال�سالم وقرارات جمل�س الأمن ووثائق الأطر
االنتقالية الأخري توجيها ب�ش�أن القانون املنطبق ،علي �أنها ال تتناول يف كثري من الأحيان
امل�سائل ال�صعبة وينبغي �أن يكون فريق الر�صد علي بينة من القانون املنطبق.
الهيئة امل�س�ؤلة عن تطبيق العدالة االنتقالية

عند احلديث عن الهيئة امل�س�ؤلة عن تطبيق العدالة االنتقالية هناك عدة �أفكار منها
«املحاكمات �أو الدعاوي الق�ضائية» �أو «البحث عن احلقيقة وتق�صي احلقائق)
املحاكمات �أو الدعاوي الق�ضائية:

تعترب املحاكمات �أول فئة كبرية من �آليات العدالة االنتقالية فهي ت�شمل حتقيقات
ق�ضائية مع امل�سئولني عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإن�سان وكثريا ما يركز املدعون
حتقيقاتهم علي الر�ؤو�س الكبرية �أي امل�شتبة فيهم الذين يعتقد �أنهم يتحملون القدر الأكرب
من امل�س�ؤلية عن االنتهاكات اجل�سيمة �أو املنهجية .فبموجب القانون الدويل تلتزم كل الدول
بالتحقيق يف جرائم حقوق الإن�سان بعد ارتكابها وفر�ض عقوبات علي امل�س�ؤلني عنها ف�إنه
رغم وجود العديد من اخليارات التي قد تتوفر بالن�سبة �إىل النظام الق�ضائي يف افق العدالة
االنتقالية الإ �أنه يف�ضل علي العموم اللجوء �إىل املتابعات املحلية لأن املحاكمات املحلية
ميكن �أن ت�ساعد علي �إعادة ال�شعور بالثقة بني املواطنني حول �سيادة القانون و�أنها تزيد ثقة
اجلماهري يف قدرة الدولة ورغبتها يف تطبيق القانون باال�ضافة �إىل ذلك فان الإجراءات
املحلية هي بالت�أكيد �أقل تكلفة يف ممار�ستها ،كما �أنها ت�سمح باالت�صال ب�شكل اف�ضل
بال�ضحايا وال�شهود والأدلة  ،وهي تعترب �أكرث حما�سبة وم�صداقية علي ال�صعيد املحلي من
املحاكم الأجنبية �أو املحاكم الدولية ويري (راترن) و(ابرامز) يقرتحان �أربعة متطلبات
�أولية يجب �أن تتوفر قبل اقامة عملية حملية ذات م�صداقية وهذه املتطلبات هي :الإطار
الت�شريعي للقانون والإجراءات اجلنائية ،وق�ضاة مدربون ،وبنية �أ�سا�سية منا�سبة قادرة على
حتمل العملية ،وجو ثقايف يحرتم العملية القانونية.
ثمة خيار �آخر ذو �أهمية لكنه حمدود النطاق وهو املحاكمات الدولية .تفتقد املحاكمات
الدولية �إىل القرب اجلغرايف والثقايف من ال�ضحايا واملواطنني ف�إن الأثر الإ�صالحي يكون
�ضعيفا علي م�ؤ�س�سات الدولة الوطنية .وقد طبقت املحاكم الدولية اجلنائية يف �سنة 1993
109

بعد نهاية احلرب الباردة �ضد ليوغو�سالفيا ويف عام � 1994ضد دولة رواندا ب�سبب جرائم
الإبادة اجلماعية .وقد كانت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ولدولة رواندا �أهمية
خا�صة كو�سيلتني لت�أكيد االلتزام الدويل مبحا�سبة جمرمي حقوق الإن�سان.
قانون روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية «تن�ش�أ بهذا حمكمة جنائية دولية
وتكون املحكمة هيئة دائمة لها ملمار�سة اخت�صا�صها علي الأ�شخا�ص �إزاء �أ�شد اجلرائم
خطورة مو�ضع االهتمام الدويل ،وذالك علي النحو امل�شار �إليه يف هذا النظام الأ�سا�سي.
وتكون املحكمة مكملة الخت�صا�صات الق�ضائية الوطنية .ويخ�ضع اخت�صا�ص املحكمة
و�أ�سلوب عملها لأحكام هذا النظام الأ�سا�سي ».املادة  1من قانون روما الأ�سا�سي .الدول
التي ت�صبح طرف ًا يف هذا النظام الأ�سا�سي تقبل بذالك اخت�صا�ص املحكمة فيما يتعلق
باجلرائم التالية:
طبقا للمادة : 5

 -1جرمية الإبادة اجلماعية
 -2اجلرائم �ضد الإن�سانية
-3جرائم احلرب
 -4جرمية العدوان
املحاكم املختلطة هي نتيجة لنجاح فكرة املحاكم اجلنائية الدولية ،وهي تعمل حتت
�إ�شراف م�شرتك من الأمم املتحدة والدولة املعنية وهي تهدف �إىل حماولة املزج بني فوائد
املتابعات الوطنية مع فوائد امل�شاركة الدولية و�أن �إمكانية �إقامة املحاكم املختلطة �أكرب من
املحاكم الدولية �صرف لأنها تكون �أقل تكلفة بكثري.
حتديد وقت املحاكمات عندما تقام املتابعات ب�سبب انتهاكات حقوق الإن�سان ،من
الأف�ضل ال�شروع فيها يف �أ�سرع وقت ممكن ق�صد التمكن من جمع �أق�صي كمية من الأدلة
و�إثارة انتباه الر�أي العام يف �أوانها وتفادي هروب املتورطني �إىل بلدان يكون الت�سليم فيها
�صعب ًا �أو رمبا م�ستحي ًال .غري �أن اال�ستجابة ال�سريعة قد تكون معقدة من الناحية ال�سيا�سية
�أو العلمية.
فمثال قد �أ�س�ست املحكمة اجلنائية ليوغو�سالفيا ب�سرعة ولكن التقدم كان بطيئا
منذ �إقامتها .ومت �إن�شاء املحكمة فيها ب�شكل ر�سمي يف مايو  1993ولكن البد من االنتظار
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�إىل نهاية مايو  1997لت�صدر �أول �إدانة لها وبحلول �سنة � ،2004أ�صدرت املحكمة اتهامات
يف حق � 140شخ�ص ًا.
العفو العام يجب التطرق �إىل مفهوم العفو العام بعد احلديث عن املحاكمات فالعفو
العام هو �ضمان احل�صانة �أو ال�صفح بعدم اخل�ضوع للقانون املطبق ،والذي متنحه دولة
لفئة معينة من الأ�شخا�ص عن فئة معينة من اجلرائم .وعادة ما يتم اللجوء �إىل العفو
العام ك�إجراء ا�ستثنائي ملواجهة حدث �أو فرتة غري عادية يف حياة �أمة من الأمم .وهو بهذه
ال�صفة خمتلف عن القوانني �أو االتفاقات العادية ،التي تكون لها عادة �أهداف وخ�صائ�ص
�أقل حدة وخطورة .ومن اجلدير بالذكر كذلك �أن العفو العام يختلف عن ال�صفح والغفران
فالعفو العام ميكن �أن يطبق قبل املحاكمة� ،أو بعد املحاكمة علي خالف ال�صفح الذي يطبق
بعد املحاكمة فقط.
لكن يعترب العفو العام �أمر غري مرغوب فيه وتوجد عدة �أ�سباب تف�سر ملاذا يعترب
العفو عن اجلرائم حقوق الإن�سان واجلرائم االقت�صادية الكربي �شيئ ًا غري مرغوب فيه.
لأنه من جهة �أويل ،يخرق العفو حق ال�ضحايا يف الإن�صاف وقد يكون غري متطابق مع التزام
الدولة مبوجب القانون الدويل مبعاقبة منتهكي حقوق الإن�سان .ومن جهة �أخري ميكن �أن
يعك�س قواعد القانون من حيث �سماحة ملرتكبي جرائم حقوق الإن�سان بالتهرب ب�شكل غري
عاد من امل�س�ؤلية بينما يظل مرتكبو اجلرائم العادية يف ال�شوارع خا�ضعني للمتابعة ،مما
ٍ
ي�ؤدي �إىل االعتقاد بان العدالة اجلنائية ال تخ�ضع كما ينبغي للقواعد والقوانني ،بل تخ�ضع
لل�سلطة وال�سيا�سة .و�أي�ضا �سبب �آخر ومفاده ميكن �أن ي�ضعف �أ�س�س الردع من خالل ن�شر
فكرة مفادها �أن اجلرائم اخلطرية ميكن ارتكابها دون التعر�ض للعقاب.
وفيما يتعلق مبا ن�ص عليه القانون الدويل حول م�س�ألة العفو العام فالبد من
الإ�شارة �إىل �أنه ال توجد �أية اتفاقية دولية حتظر العفو ب�شكل �صريح �أو ت�شجعه فيما يخ�ص
جرائم حقوق الإن�سان .وال توجد �سوى اتفاقية دولية واحدة وهي الربوتوكول الثاين امللحق
باتفاقيات جنيف ،ت�شجع العفو ب�شكل �صريح ويف �سياق نزاع م�سلح داخلي.
البحث عن احلقيقة وتق�صي احلقائق

وقد ظهرت داخل جمال العدال االنتقالية عدة و�سائل ال�ستجالء احلقيقة حول
االنتهاكات املا�ضية حلقوق الإن�سان مثل اللجان التاريخية وجلان التحقيق وهيئات تق�صي
احلقائق و�أ�شهر تلك الو�سائل هي «جلان احلقيقة».
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اللجان التاريخية بع�ض البلدان �أن�ش�أت اللجان التاريخية وهي تقوم بتحقيقات
حول انتهاكات الدولة التي ارتكبت و�أنتهت منذ عدة �سنوات �أو حتي عدة عقود وهي ال
تن�ش�أ اللجان التاريخية كجزء من االنتقال ال�سيا�سي وقد ال تكون لها �أي �صلة بالقيادة �أو
املمار�سات ال�سيا�سية لأنها تعمل علي تو�ضيح احلقائق التاريخية و�إبداء التقدير لل�ضحايا
غري املعرتف بهم �سابقا �أو خللفهم .و�أن اللجان التاريخية ال حتقق عموم ًا يف ق�ضايا القمع
ال�سيا�سي الوا�سع االنت�شار ولكن تركز علي املمار�سات التي �أثرت علي جمموعات خا�صة
�أثنية �أو عرقية �أو جمموعات �أخري.
جلان التحقيق تعترب جلان احلقيقة حمدودة بقدر �أكرب من حيث نطاقها �أو �سلطتها
�أو �أقل ا�ستقالال من العمليات ال�سيا�سية �أو يتم العمل بها فقط كبادرة نحو �إن�شاء جلان
للحقيقة.
هيئات تق�صي احلقائق ثمة عدد من هيئات تق�صي احلقائق الهامة والتي تراقب
انتهاكات حقوق الإن�سان وحتقق فيها وتعد تقارير عنها .وجلان تق�صي احلقائق هي هيئات
م�ؤقتة تن�ش�أ ب�صفة ر�سمية وت�ضطلع بتحقيقات غري ق�ضائية وقامت بالفعل بدور قيم يف
�أعمال «احلق يف معرفة احلقيقة» ب�ش�أن االنتهاكات.
جلان احلقيقة رغم القيمة الفائقة جدا لهذه الأنواع املختلفة من �آليات تق�صي
احلقائق ف�إن الآلية الأو�سع االنت�شار والأكرث تطبيق ًا والتي تعترب الأقرب ات�صا ًال مع العدالة
االنتقالية نظري ًا وعملي ًا هي جلان احلقيقة .جلان احلقيقة هي هيئات م�ؤقتة وتعمل غالبا
ملدة �سنة �أو �سنتني وتتم املوافقة عليها ر�سمي ًا �أو الرتخي�ص لها �أو تخويل ال�سلطات لها من
طرف الدولة ويتم ت�شكيلها غالبا يف مرحلة من مراحل االنتقال ال�سيا�سي مثل من احلكم
اال�ستبدادي �إىل الدميقراطي وهي تركز علي املا�ضي وحتقق حول مناذج من االنتهاكات
اخلا�صة املرتكبة خالل مدة من الزمن ولي�س فقط حول حدث خا�ص بعينة وتعطي الأولوية
ملا يخ�ص ال�ضحايا والإ�صابات .هناك بع�ض التحديات تواجه جلنة احلقيقية يف الت�شكيل
وهي عملية اختيار �أع�ضاء اللجنة ومعايري الأهلية لع�ضوية اللجنة و�أهداف اللجنة ومدة
عملها ونوع االنتهاكات التي �سيتم التحقيق ب�ش�أنها واملدة الزمنية امل�أخوذة بعني االعتبار.
تقدمي التعوي�ضات

�أمام االنت�شار الوا�سع النتهاكات حقوق الإن�سان� ،أ�صبح لزاما علي احلكومات لي�س
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فقط الت�صدي ملرتكبي هذة التجاوزات بل �أي�ضا �ضمان حقوق ال�ضحايا وبو�سع احلكومات
�أن تهيئ الظروف املالئمة ل�صيانة كرامة ال�ضحايا وحتقيق العدل بوا�سطة التعوي�ض
عن بع�ض ما حلق بهم من ال�ضرر واملعاناة .وهناك عدة معان ملفهوم التعوي�ض من بينها
التعوي�ض املبا�شر ،رد االعتبار واال�سرتجاع.
وميكن التمييز بني التعوي�ضات بح�سب النوع (مادية ومعنوية) والفئة امل�ستهدفة
(فردية  /جماعية) .والأهداف املرجوة من تدابري التعوي�ض فهي عديدة ومتنوعة من بينها
الإقرار بف�ضل ال�ضحايا جماعات و�أفرادا وتر�سيخ ذكري االنتهاكات يف الذاكرة اجلماعية
وت�شجيع الت�ضامن االجتماعي مع ال�ضحايا جماعات و�أفراد ًا.
الهدف الأ�سا�سي لأي �سيا�سة من �سيا�سات التعوي�ض هو �إحقاق العدالة لل�ضحايا
و�أي�ضا االعرتاف بال�ضحية ورد كرامته و�إعادة بناء الثقة بني املواطنني بع�ضهم البع�ض
وبني املواطنني وم�ؤ�س�سات الدولة و�إر�ساء الت�ضامن االجتماعي .وهناك �أكرث من طريقة
للتعوي�ض منا مثال التعوي�ض املادي �أو التعوي�ض املعنوي الذي يهدف �إىل االعرتاف بال�ضحايا
وتكرميهم.
الإ�صالح امل�ؤ�س�سي والعدالة االنتقالية.

ميثل �إ�صالح امل�ؤ�س�سات العمومية مهمة �أ�سا�سية يف البلدان التي متر مبرحلة انتقالية
من احلكم الت�سلطي �أو ال�صراع �إىل الدميقراطية وال�سالم ،ويتعني حتويل امل�ؤ�س�سات
العمومية التي �ساهمت يف �إدامة ال�صراع �أو خدمة نظام احلكم الت�سلطي �إىل م�ؤ�س�سات
تدعم االنتقال وال�سالم وحتافظ علي �سيادة القانون .ويف بناء م�ؤ�س�سات من�صفة وفعالة
ت�ؤدي دور ًا حا�سم ًا يف منع االنتهاكات املقبلة .وبالإ�ضافة �إىل دعم جهود الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
ميكن لإعمال فح�ص ال�سجالت وا�ستبعاد مرتكبي االنتهاكات �أن حتقق وظيفة �أخرى يف
�إطار ا�سرتاتيجية �شاملة للعدالة االنتقالية.
وي�ساهم الإ�صالح امل�ؤ�س�سي يف العدالة االنتقالية من ناحية �أنه مي ّكن امل�ؤ�س�سات
العمومية وخا�صة قطاعي الأمن والعدالة من تطبيق امل�ساءلة اجلنائية عن االنتهاكات
ال�سابقة .فمثال ي�ستطيع جهاز ال�شرطة بعد �إ�صالحه من �إجراء حتقيقات مهنية يف
االنتهاكات املرتكبة �أثناء ال�صراع �أو احلكم الت�سلطي ،وي�ستطيع مكتب الإدعاء العام بعد
�إ�صالحه من �إ�صدار �صحائف اتهام بفاعلية وت�ستطيع املحكمة بعد �إ�صالحها من �إ�صدار
�أحكام غري متحيزة ب�ش�أن هذه االنتهاكات املا�ضية.
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الإ�صالح امل�ؤ�س�سي الفعال وامل�ستدام مهمة معقدة وتنطوي علي حتديات .وقد ت�شمل
تدابري الإ�صالح امل�ؤ�س�سي مثال �إن�شاء �إجراءات الإ�شراف وال�شكاوي والتدابري التادبية
و�إ�صالح �أو �إن�شاء �أطر قانونية .فح�ص ال�سجالت جانب هام يف �إ�صالح املوظفني يف البلدان
التي متر مبرحلة انتقالية وميكن تعريف فح�ص ال�سجالت ب�أنه تقدير مدي اال�ستقامة
لتحديد املالءمة للخدمة العامة .بالإ�ضافة �إىل دعم جهود الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ميكن لأعمال
فح�ص ال�سجالت وا�ستبعاد مرتكبي االنتهاكات �أن حتقق وظيفة �أخري يف �إطار ا�سرتاتيجية
�شاملة للعدالة االنتقالية.
دور الأطراف الدولية

يف البلدان اخلارجة من �صراعات �أو من حكم ت�سلطي ت�ؤدي الأطراف الدولية
يف كثري من الأحيان دور ًا هام ًا لدعم امل�ؤ�س�سات املحلية اله�شة وامل�ساعدة يف بناء �سيادة
القانون .وتت�ضمن امل�ساعدة اخلارجية ت�صميم وتنفيذ برنامج لإ�صالح املوظفني وميكن
للأطراف الدولية �أن تقدم امل�شاورة �إىل ال�سلطات املحلية التي ت�ضع برناجم ًا لإ�صالح
املوظفني واملرحلة االنتقالية و�أن ت�ساعد علي تنفيذه من خالل التدريب وامل�شورة والر�صد.
ولكي ميكن �إقامة الثقة املدنية وتثبيت م�شروعية امل�ؤ�س�سات العمومية يتعني �أن يعلم اجلمهور
بجهود الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ذاتها و�أن يثق بها وهنا ي�أتي دو الإعالم للت�شاور علي ال�صعيد
العام.
�شروط عملية الإ�صالح االنتقالية

�سياق ما بعد ال�صراع �أو ما بعد احلكم الت�سلطي كثري ًا ما يواجه القطاع العام �أزمة
بعد نهاية ال�صراع �أو احلكم الت�سلطي �إذ يتفتت ال�سياق امل�ؤ�س�سي وي�صبح مائع ًا .ويف كثري
من الأحيان ي�ستمر القطاع العام يف العمل يف �إطار الهياكل التنظيمية التي دعمت احلكم
الت�سلطي �أو عملت علي ا�ستمرار ال�صراع .وكثريا ما حتافظ امل�ؤ�س�سات العمومية علي
�صالت بقياداتها ال�سابقة وتظل مق�سمة بني م�ؤيدين ومعار�ضني وت�سعي �إىل حتقيق م�صالح
�سيا�سية حزبية.
يف �سياق ما بعد ال�صراع �أو بعد احلكم الت�سلطي تكون الدول يف حاجة �إىل برنامج
لإ�صالح املوظفني .لكن برامج �إ�صالح املوظفني ينبغي �أن تركز الأولوية علي امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية وم�ؤ�س�سات �إنقاذ القانون وهيئات املخابرات والهيئة الق�ضائية غري ذالك من
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امل�ؤ�س�سات التي تقيم �سيادة القانون لأن ال�صراع واحلكم الت�سلطي ي�ؤديان دائما �إىل تفتيت
امل�ؤ�س�سات العمومية ،وخا�صة يف قطاع الأمن ففي هذه الظروف ينبغي �أن ي�شمل لإ�صالح
املوظفني القطاع ب�أكمله.
ينبغي اعتبار �إ�صالح امل�ؤ�س�سات املتع�سفة علي �أنه عملية طويلة املدي� ،إذ ي�ستغرق
الأمر �سنوات عديدة قبل �أن يتبني مدي جناح �أو ف�شل القوانني وامل�ؤ�س�سات اجلديدة ،ومن
ثم ف�إنه من الأهمية مبكان العمل يف هذا ب�إرادة ولكن دون ت�سرع.
ال�شرطة والهيئات القائمة بانفاذ القوانني

ميثل �إ�صالح ال�شرطة �أحد �أهم و�أعقد التحديات يف �أي بيئة كانت .خالل فرتة
النزاعات غالب ًا مل يتم ت�أويل مهمة �ضباط ال�شرطة املتمثلة يف فر�ض النظام علي �أنها
�ضوء �أخ�ضر الرتكاب انحرافات �سيا�سية .وقد تواط�أ �ضباط ال�شرطة الوطنية مع �أجهزة
اال�ستخبارات يف ارتكاب انتهاكات فظيعة حلقوق الإن�سان مبا يف ذالك جتاهل احلقوق
الواجب احرتامها فيما يتعلق بالتفتي�ش واوامر االعتقال و�إجراءات االحتجاز و�صو ًال �إىل
ال�ضرب والتعذيب وحتي القتل .لذالك الإ�صالح ميثل حتدي ًا يف حاالت ما بعد ال�صراع .حيث
تكون ال�شرطة منعزلة �إىل حد كبري عن النا�س الذين يفرت�ض فيها �أن تخدمهم وحتميهم،
وقد ثبت �أن مثل هذه القوات من ال�شرطة كانت ع�سرية علي التحول �إىل منظمات حترتم
احلقوق وتوفر احلماية وتكافح اجلرمية يف وقت واحد .و�أ�صدرت قوات حفظ ال�سالم يف
البو�سنة خطة �إ�صالح لل�شرطة مكونة من ثالث نقاط :
� -1إعادة هيكلة �شرطة ما بعد احلكم ال�شيوعي وما بعد النظام �شبة الع�سكري.
 -2الإ�صالح بطبيق �إجراءات جديدة يف التدريب واالختيار ومنح ال�شهادات.
� -3إتباع �أ�سلوب دميقراطي من خالل �إن�شاء قوات �شرطة ال تخ�ضع للأمور ال�سيا�سى،
ونزيهة ،وقابلة للمحا�سبة ،ومتعددة الإثنيات ،وت�ؤمن مببادئ �شرطة املجموعة.
ف�إ�صالح ال�شرطة مثله مثل الإ�صالح الق�ضائي �أو �أي جهد �آخر لتغيري �إحدي
امل�ؤ�س�سات هو عملية �سيا�سية بدرجة �شديدة .يجب �أن يكون مفهوما من البداية لدي �أي
جهة تبد�أ عملية �إ�صالح ال�شرطة �أن هذه املمار�سة تنطوي علي �أكرث من جمرد �إ�صالح تقني
�أو جمرد الت�شاغل باجلانب ال�شغيلي لقوة ال�شرطة .و�إ�صالح ال�شرطة جهد متعدد الأوجه
ومتعدد التخ�ص�صات ويتطلب تن�سيق ًا دقيق ًا ويحتاج �إجنازه �سنوات طويلة و�أموا ًال كثرية.
115

يف النهاية جند �أن معاجلة تلك االنتهاكات يف حد ذاته يثري م�شكالت عملية ج�سيمة
فقد يكون التوازن ال�سيا�سي يف بلد ما بالغ احل�سا�سية ،وقد تكون حكومة ما غري راغبة يف
النهو�ض مببادارات وا�سعة النطاق �أو رمبا عاجزة عن القيام بذلك دون تعر�ض ا�ستقرارها
للخطر .فكثري ًا ما تكون امل�شكالت النابعة من انتهاكات املا�ضي �أعقد من �أن يتي�سر حالها
بوا�سطة �إجراء واحد ففاعلية العدالة االنتقالية مرهونة ب�شمولها لعدة �إجراءات يكمل
بع�ضها بع�ضا فلي�س هناك �إجراء واحد تكون فاعليته مبفرده مبثل فعاليته جمتمعا مع
الإجراءات الأخري .فيجب لنجاح فكرة العدالة االنتقالية �أن تطبق جمتمعة حتي يكون لها
�أثر �أقوي و�أن ال يوجد ت�سرع حتي ال تف�شل العملية.
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الإ�صالح امل�أمول فى الق�ضاء
امل�ست�شار ه�شام ر�ؤوف
الرئي�س مبحكمة ا�ستئناف القاهرة
�إن ق�ضية الإ�صالح امل�ؤ�س�سي املعرو�ضة علي هذه اجلل�سة �شديدة احل�سا�سية والأهمية
وقد ت�أخر كثري ًا عر�ضها ب�شكل جاد للنقا�ش ف�إن الظروف التي متر بها م�صر خالل الأعوام
الثالث الأخرية ومنذ قيام ثورتها يف يناير  2011وحتى اليوم متثل حمنة حقيقية �أظن �أنها
مل متر علي م�صر يف تاريخها احلديث منذ �أن تويل عر�شها حممد علي با�شا يف بدايات
القرن التا�سع ع�شر.
�سنحاول الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة علي هذه احللقة النقا�شية ولكن �سنق�صر
�إجابتنا ب�شكل رئي�سي علي ما يخ�ص الق�ضاء و�إ�صالحه مع بع�ض التما�س مبا يتعلق بذات
املو�ضوع ويخ�ص الأمن والإعالم.
	�إن الق�ضاء يف م�صر ورغم كل الظروف التي مرت بالبالد خالل ال�سنوات الأخرية وماتعر�ضت له م�ؤ�س�ساتها من �إف�ساد متعمد ،ف�إن ن�صيبه من الف�ساد كان بيقني �أقل كثري ًا
من غريه من م�ؤ�س�سات الدولة التي نخر الف�ساد يف ج�سدها ب�شكل كبري فقد كانت هناك
دائما قوي داخل امل�ؤ�س�سة الق�ضائية تدفع عنه وتدافع عن �إ�ستقالله وحياده.
 كان املفرت�ض مع قيام الثورة �أن مينح اجلميع كامل االهتمام للم�ؤ�س�سة الق�ضائيةواحتياجاتها للإ�صالح والتطوير --باعتباره يف احلقيقة �إ�صالح ًا ---ف�إ�صالح
م�ؤ�س�سة قوامها العام متما�سك �أ�سهل كثري ًا من الهدم و�إعادة البناء وباعتبار �أن البداية
احلقيقية للإ�صالح كان يجب �أن تبد�أ من الق�ضاء ،وهو مامل يحدث حتي الآن.
 مع كل �أ�سف بعد ثورة  2011/ 1/25تكالب اجلميع علي الق�ضاء وك�أنه حدث اتفاق �أوتوافق عام من كل القوي والتيارات يف ال�شارع امل�صري علي النيل منه ون�سوا �أن الق�ضاء هو
ال�ضمان احلقيقي للحقوق واحلريات و�أن حماولة الت�أثري علي الق�ضاء ال�ستخدامه لتحقيق
م�صلحة بع�ض القوي يف مواجهة خ�صومها �أمر يف منتهي اخلطورة علي الوطن كله.
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 كان للر�أي العام دور مع الأ�سف يف النيل من الق�ضاء ،فقد حتركت مظاهرات حا�شدةيف �أحوال كثرية �ضد الق�ضاء �أو �ضد ق�ضاة بعينهم لأحكام �صدرت �أو قبل �صدورها يف
حماولة لل�ضغط لكي ت�صدر يف اجتاه معني وحو�صرت حماكم وهددت �أخري وحرقت
كاف ليعمل الق�ضاة يف
دور حماكم �أكرث من مرة ومل تكن يف كل الأحوال �آمنة ب�شكل ٍ
اطمئنان ،بل و�صل الأمر لغلق بع�ض املحاكم باجلنازير ومنع الق�ضاة من دخولها و�أيا
كانت الأ�سباب التي دعت لذلك فقد كانت مثل هذه الت�صرفات يف جمملها انتقا�صا
حقيقي ًا من ا�ستقالل الق�ضاء وهيبته ومن ثم ت�سببت ب�شكل رئي�سي يف اهتزاز الثقة
العامة فيه.
 وعلي الرغم من ذلك �شاهدنا �أحكام ًا ت�صدر بالرباءة رغم ال�ضغوط اجلماهرييةال�شديدة وعلي خالف توقعاتها �أو رغباتها يف �أحيان كثرية.
 وكما كان هناك دور لكل القوي والتيارات ولل�شارع بكافة قواه الفاعلة فقد كان هناكدور م�شابه للإعالم ،فقد انت�شرت ظاهرة مناق�شة الق�ضايا املنظورة �أمام املحاكم
وب�شكل من �ش�أنه الت�أثري علي ق�ضاة املحكمة وهو �أمر م�ؤثم قانون ًا.
 وكذلك زادت ظاهرة مناق�شة الأحكام الق�ضائية بعد النطق بها وبطريقة م�سيئة تهدرقيمتها يف نظر النا�س ومن ثم ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف ثقتهم يف الق�ضاء.
�إن حتديد املثالب �أمر نراه مهم ًا قبل عر�ض ت�صورنا لكيفية �إ�صالح امل�ؤ�س�سة
الق�ضائية واملطلوب لذلك واخلطوات التي يتعني �إتباعها لتحقيقه وهو ما دعانا للبدء
باملقدمة ال�سابقة ونعر�ض الآن للحلول التي نري اتباعها لتحقيق �إ�صالح حقيقي يف امل�ؤ�س�سة
الق�ضائية �سواء بالن�سبة لقيادتها �أو قواعدها وطريقة �إدارتها.
�أوال �:إعادة الهيبة لدور املحاكم وت�أمينها

ت�أمني املحاكم �أمر هام وميكن �أن يتم ذلك من خالل قوات الأمن بالداخلية �أو
ب�إن�شاء �شرطة ق�ضائية متخ�ص�صة تتويل ت�أمني دور املحاكم واملحاكمات وكذلك تنفيذ
الأحكام �سواء اجلنائية �أو املدنية املنفذة بالطريق اجلربي.
�إيجاد حل مل�شكلة دور املحاكم من حيث اال�ستعدادات والنظافة والتجهيزات الفنية
(�أماكن �أنتظار للمواطنني واملحامني و�أعوان الق�ضاة وكذلك بالن�سبة للق�ضاة �أنف�سهم -
�صيانة املحاكم و�إن�شاء احلديث منها � -إيجاد م�صاعد تعمل بكفاءة  -و�أجهزة �أمان �ضد
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احلريق) هذه الأمور �ضرورة يف احلقيقة ف�إن النظر �إىل �أو�ضاع املحاكم احلالية ي�ؤذي
الناظر �إليها فما بالك باملرتددين عليها ومن حق املواطن �أن ي�شعر ب�أنه حقا يف دار للعدالة
ف�إن مل ي�شعر بذلك لن يطمئن �أبدا ب�أنه ح�صل علي حقه حتى لو ناله فع ًال.
ثانيا �:إعادة ت�شكيل الهيكل الإداري

العاملني الإداريون باملحاكم جزء مهم وخطري يف العمل الق�ضائي ويحتاج �إىل
تطوير و�إ�صالح حقيقي بدءا من رفع م�ستوي كفاءة العاملني مبنحهم دورات تدريبية لرفع
امل�ستوي و�إعادة توزيعهم ب�شكل ميكن معه اال�ستفادة من كفاءتهم ب�شكل حقيقي .و العمل
علي �إدخال نظم الإدارة احلديثة بالعمل الق�ضائي.
ثالث ًا � :إن�شاء نظام ًا كام ًال للموارد الب�شرية

وذلك باعتبار �أن ا�ستغالل املوارد الب�شرية علم منفرد بذاته وغري م�أخوذ به يف
نظام العمل احلكومي �إال �أنه من ال�ضرورة مبكان الأخذ بكل العلوم احلديثة �إن كان لدينا
رغبة يف رفع امل�ستوي وحت�سني الأداء.
رابع ًا  :اختيار النائب العام

من�صب النائب العام من املنا�صب اخلطرية وذات الت�أثري املبا�شر علي الكافة،
ويجب �أن يتم اختياره بطريقة ت�ضمن حيادة وكفاءته يف الوقت ذاته ذلك من خالل تر�شيح
اجلمعية العمومية ملحكمة النق�ض وكذا تر�شيح حمكمة ا�ستئناف القاهرة ب�أن تتوىل كل
من اجلمعيتني تر�شيح واحد �أو �أكرث وتعر�ض الأ�سماء علي جمل�س الق�ضاء الأعلي من بني
تلك الأ�سماء واحد يكون هو املر�شح النهائي لتويل املن�صب وي�صدر ب�أ�سمه قرار ًا جمهوري ًا
بالتعيني يف املن�صب.
خام�س ًا  :منع االنتدابات للعمل بالوزارات والهيئات العامة

وذلك بالن�سبة جلميع رجال الق�ضاء والنيابة العامة و�أع�ضاء جمل�س الدولة.
�ساد�س ًا :تعديل طريقة ت�شكيل جمل�س الق�ضاء الأعلي :

يجب �أن يتم تو�سعة ت�شكيل جمل�س الق�ضاء الأعلي لي�صل لأحد ع�شر �أو ثالث ع�شر
ع�ضوا ،وذلك ب�إ�ضافة عنا�صر جديدة برت�شيح من اجلمعية العمومية ملحكمة النق�ض
واجلمعية العمومية ملحكمة ا�ستئناف القاهرة وي�شغل املر�شح ع�ضوية املجل�س ملدة حمددة
متفرغ ًا للعمل به.
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وقد �أ�صبحت فكرة تعديل ت�شكيل جمل�س الق�ضاء الأعلي ب�إدخال �أع�ضاء خمتارين
من اجلمعيتني العموميتني ملحكمتي النق�ض وا�ستئناف القاهرة �أمر ًا �ضروري ًا خا�صة بعد
الزيادة الفعلية الخت�صا�صات جمل�س الق�ضاء الأعلي وما �سيتم �إ�ضافته من اخت�صا�صات
يف التعديل الت�شريعي الالزم لقانون ال�سلطة الق�ضائية.
�سابع ًا :نقل تبعية �إدارة التفتي�ش الق�ضائي ملجل�س الق�ضاء الأعلي
ثامن ًا  :اخت�صا�ص جمل�س الق�ضاء الأعلي باختيار ر�ؤ�ساء املحاكم الأبتدائية
تا�سع ًا  :رفع م�ستوي الكفاءة والتدريب للق�ضاة

وهو �أمر يف غاية الأهمية ويجب �أن يتم ذلك ب�شكل دوري و�ضروري �أن يكون اجتياز
الدورات التدريبية لرفع امل�ستوي �شرط ًا للرتقي مع ال�صالحية الفنية للقا�ضي.
عا�شر ًا � :إن�شاء �أكادميية للق�ضاء

وا�ستحداث طريقة للتعيني بالنيابة العامة والهيئات الق�ضائية حتقق العدالة.
ف�إن من املو�ضوعات التي كانت �سبب ًا يف حدوث هجوم علي الق�ضاة والإ�ساءة للق�ضاء
ب�شكل عام يف نظر املواطنني هو طريقة التعيني ولذلك يجب �أن يتم تعديل الأ�سلوب املتبع
حالي ًا ليطمئن املر�شحني ويثق النا�س يف ق�ضاتهم ونري �أن احلل الذي يجب اتباعه هو
�إن�شاء �أكادميية للق�ضاء تكون مهمتها الأ�سا�سية:
 .1ا�ستقبال املر�شحني للعمل بالنيابة العامة والهيئات الق�ضائية الأخري.
� .2إخ�ضاعهم لربنامج درا�سي يجب علي املر�شح اجتيازه والنجاح فيه بن�سبة معينة
يقررها جمل�س �أمناء الأكادميية حتى ميكن قبوله وتعيينه للعمل يف �إحدي الهيئات
الق�ضائية ولي�ست النيابة العامة فقط.
 .3يجب �أن ي�شمل الربنامج درا�سات نف�سية للمر�شحني وت�أهيلهم علمي ًا وفني ًا يف امل�سائل
الفنية التي �سيتعر�ضون لها يف حياتهم العملية حال تعيينهم ,طب �شرعي وعلم نف�س
جنائي ومثل ذلك من علوم مل يدر�سوها يف كلية احلقوق.
 .4تتويل الأكادميية �أي�ضا تدريب الق�ضاة ورفع م�ستوي كفاءتهم ب�شكل دوري.
 .5وتو�ضع لها برامج دورية يجب �أن يجتازها ع�ضو الهيئة الق�ضائية للرتقي للدرجة الأعلي.
 .6تتويل تدريب و�إعداد الأجهزة املعاونة للق�ضاء من خرباء و�أطباء �شرعيني وكذلك
�أع�ضاء اجلهاز الإداري.
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الفكرة �أن تتويل الأكادميية م�سئوليه الت�أهيل والتدريب ورفع امل�ستوي لأع�ضاء
النيابة العامة والق�ضاة و�أع�ضاء الهيئات الق�ضائية والأجهزة املعاونة لهم وذلك من خالل
�إخ�ضاعهم لربامج درا�سية وتدريبية وتقييمهم من خاللها.
حادي ع�شر � :إدخال نظام املحاكم الإليكرتونية

الزال العمل باملحاكم يقوم علي نف�س الن�سق القدمي وبذات الأ�ساليب و�أ�صبح
لزاما التحول �إىل امليكنة الكاملة للعمل باملحاكم فيما يعرف يف الأنظمة املقارنة باملحكمة
الإليكرتونية وهو ما يعني يف �شكل مب�سط حتول دورة العمل باملحاكم بالكامل �إىل نظام
�ألكرتوين بدء من �أول خطورة وحتي �صدور احلكم بل والطعن عليه �أي�ض ًا.
�إن هذا النظام معمول به يف العامل حالي ًا يف عديد من الدول ويجب لإحداث �إ�صالح
يف الق�ضاء يف احلقيقة �إحداث تطوير يف الأداء بحيث ي�ست�شعر املواطن ب�أن حقه ي�صل �إليه
ب�شكل �سريع دون �إبطاء ،وهو �إحدى امل�شاكل الرئي�سية التي تفقد املواطن الثقة يف ق�ضائه
وتدريجيا تبعده عن اللجوء �إىل املحاكم للح�صول علي حقوقه ولذلك ف�إن التطور الطبيعي
هو يف اتباع الأ�ساليب العلمية احلديثة يف العمل من �أجل الو�صول �إىل عدالة ناجزة.
ثاين ع�شر :تعديل قانون ال�سلطة الق�ضائية
علي �أن ي�شتمل التعديل علي النقاط ال�سابق بيانها

�إن �إ�صالح الق�ضاء يعني مبا�شرة �إ�صالح �أحوال البالد كافة ،نحن نحتاج يف م�صر
الآن لقانون يحرتم من الكافة وجلهاز ق�ضائي يحقق العدالة وهي مطلب جماهريي ،وكانت
�سببا للثورة يف يناير  2011والزالت واملق�صود العدالة بكامل معانيها اجتماعية وقانونية �إن
املواطن ال ي�شعر حقيقة بقيمته يف وطنه مل ي�شعر ب�أن وطنه يحقق له العدالة.
ثم �إن �إ�صالح الق�ضاء يعني تنمية حقيقية و�أ�ستثمارات �آمنة فمتي كانت العدالة
ناجزة والق�ضاء م�ستق ًال اطمئن امل�ستثمرون علي �أموالهم وممتلكاتهم.
�إ�صالح الق�ضاء ق�ضية كربي ولكنها الأقرب �إىل التحقيق يف ظل ظروف م�صر
احلالية فلنبد�أ بها ويف �أ�سرع وقت.
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()9
املقومات الأ�سا�سية لهيئات العدالة االنتقالية
امل�ست�شار عادل ماجد
نائب رئي�س حمكمة النق�ض
(لن تتمكن هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر من �أداء املهام املنوطة بها
وبخا�صة �إ�صدار التو�صيات والتوجيهات الالزمة لإ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة ما مل تكن متتلك
املقومات الأ�سا�سية ل�صالحيتها يف حد ذاتها وهي �أ�سا�س ًا( :احلياد واال�ستقالل والكفاءة)
تقوم املعايري الدولية علي حقيقة �أنه يف البالد التي عانت من نظم ا�ستبدادية يجب
�أن يعقب زوال هذه النظم الأخذ مببادئ العدالة االنتقالية التي تقوم �أ�سا�س ًا علي توثيق
االنتهاكات اجل�سيمة التي مت ارتكابها يف حق املواطنني بطرق ناجزة ،وحما�سبة امل�سئولني
عنها ،ومعرفة احلقيقة ،و�إ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة و�إعادة هيكلة من تورط منها يف ارتكاب
اجل�سيم من اجلرائم والتجاوزات ،و�إعالم املواطنني بحقيقة ما حدث من انتهاكات يف
حقهم وحتديد امل�سئولني عنها وحما�سبتهم ،مع الق�صا�ص العادل لل�ضحايا و�إن�صاف
�أهليتهم ،وو�ضع الربامج الالزمة لإعادة ت�أهيل ودمج من هم علي قيد احلياة منهم ،ف�ض ًال
عن حتقيق امل�صاحلة بني طوائف ال�شعب املختلفة(.)16
و�إذا كانت التجارب قد �أثبتت يف العديد من الدول �أن مفهوم العدالة االنتقالية
قد �ساهم يف �إن�صاف ال�ضحايا و�إر�ضاء ذويهم وحتقيق اال�ستقرار بني �أطياف املجتمع
املختلفة� ،إذن فنحن مطالبون بالبحث يف هذا املفهوم وتق�صي حقيقة �آلياته و�إجراءاته
الختيار املنا�سب منها للتطبيق على امل�ستوى الوطني ،مبا ي�سهم يف �إزالة حالة االحتقان
واالنق�سام التي يعاين منها املجتمع وميهد لبلوغ امل�صاحلة الوطنية� ،أو على �أقل تقدير
حتقيق التعاي�ش ال�سلمي بني �أطياف املجتمع املختلفة.
وجتارب الدول خالل مراحل ما بعد النزاعات� ،أي يف املراحل االنتقالية ،تدلل على
�أن ال ميكن حتقيق اال�ستقرار وال�سلم املجتمعي وبلوغ �أهداف الدميقراطية بدون حتقيق
( )16للمزيد من املعلومات حول طبيعة آليات العدالة االنتقالية ،انظر :املستشار عادل ماجد ،معايري تطبيق العدالة
االنتقالية يف العامل العربي ،اإلصدار األول ،سلسلة إصدارات العدالة االنتقالية يف العامل العربي ،املؤسسة األملانية
للتعاون القانوني الدولي ،ص .98 - 56
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�أهداف العدالة االنتقالية ال�سابق �سردها ،من خالل منظومة م�ؤ�س�سية متكاملة وعن طريق
هيئة متخ�ص�صة للعدالة االنتقالية.
ونتناول فيما يلي باملزيد من التف�صيل جتارب الدول يف جمال �إن�شاء هيئات/
مفو�ضيات العدالة االنتقالية متهيد ًا لو�ضع ت�صور ب�ش�أن املقومات الأ�سا�سية لهيئة العدالة
االنتقالية املرتقبة يف م�صر.
�أو ًال� :إطاللة على جتارب الدول ب�ش�أن هيئات العدالة االنتقالية

�إن �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية يت�صل �إىل حد كبري بال�سياق التاريخي وال�سيا�سي
والثقايف ال�سائد يف كل جمتمع ،وهي قد تت�شكل يف �صورة جلان لتق�صي ومعرفة احلقائق� ،أو
هيئات للم�صاحلة� ،أو خليط منهما .ويجب �أن نو�ضح بداية �أننا نركز يف بحثنا على الهيئات
التي يناط بها اال�ضطالع بتطبيق �آليات العدالة االنتقالية ب�صفة �شاملة ،ولي�س فقط تق�صي
احلقائق ،ولذلك فقد يكون من املنا�سب �أن نلقي ال�ضوء يف م�ستهل هذه الورقة على طبيعة
عمل تلك اللجان والهيئات ب�أنواعها املختلفة.
� .1أنواع جلان وهيئات العدالة االنتقالية

ميكننا �أن نق�سم جلان وهيئات العدالة االنتقالية �إىل ثالثة �أنواع رئي�سية:
 جلان تق�صي ومعرفة احلقائق. هيئات امل�صاحلة الوطنية. الهيئات املختلطة.ون�ستعر�ض فيما يلي ب�إيجاز طبيعة عمل واخت�صا�صات تلك اللجان والهيئات،
متهيد ًا لو�ضع ت�صور للمقومات الأ�سا�سية التي يجب �أن تبنى عليها هيئة العدالة االنتقالية
املرتقبة يف م�صر.
�أ) جلان تق�صي ومعرفة احلقائق

تعمد القوى الثورية واحلكومات الراغبة يف اجتياز املراحل االنتقالية بنجاح �إىل
�إن�شاء مفو�ضيات �أو هيئات ملعرفة احلقائق � truth commissionsأو جلان لتق�صي
احلقائق  .fact-finding commissionsومن �أهم �أهداف تلك اللجان �أو الهيئات
الت�صدي لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ومعرفة حقيقتها ومداها وامل�سئولني عنها
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وتق�صي �أ�سبابها مع العمل على عدم تكرارها م�ستقب ًال ف�ض ًال عن توثيقها و�إقرارها �إر�ضا ًء
لل�ضحايا و�أهليتهم( ،)17وتبد�أ عادة عملها مبعاجلة االنتهاكات القائمة ورفع ال�ضرر احلال
على ال�ضحايا ك�إخالء �سبيل املعتقلني تع�سفي ًا و�إجالء م�صري املفقودين .وبالنظر �إىل
طبيعتها اخلا�صة ف�إن ظروف �إن�شائها وطبيعة املهام امل�سندة �إليها وعدد ونوعية �أع�ضائها
تتوقف على �إرادة اجلهة امل�سيطرة على قرار �إن�شائها.
وقد يكون الهدف من �إن�شاء تلك اللجان ا�ست�شراف ال�سياق التاريخي �أو ال�سيا�سي
الذي واكب �إحداث معينة ،وقد ميتد عملها لي�شمل جمع احلقائق والأدلة عن انتهاكات
حقوق الإن�سان وما ارتكب خاللها من جرائم يف حق الأ�شخا�ص .و�أي ًا كان الغر�ض من �إن�شاء
تلك اللجان ،ف�إن عملها يتمتع عادة بطبيعة فنية ولي�ست ق�ضائية .وبالتايل فهي ال تتمتع
ب�سلطات التحقيق املخولة للنيابة العامة ،وال ميكنها اتخاذ �إجراءات ق�سرية كالتحفظ
واحلجز واحلب�س .ولهذا ال يطلق عليها جلان حتقيق بل جلان تق�صي حقائق ،لأنها تفتقر
�إىل �سلطات التحقيق ،وين�صب اخت�صا�صها �أ�سا�س ًا على جمع املعلومات وا�ستق�صاء
احلقائق ب�ش�أن وقائع �أو ادعاءات معينة ،وما وقع خاللها من انتهاكات ،مع حماولة معرفة
الأ�سباب التي �أدت لالنتهاكات والأ�ضرار التي جنمت عنها يف حالة حتققها ،وامل�سئولني
عنها �إذا �أمكن ذلك .وبالتايل ف�إن مهمة هذه اللجان تركز على تقييم املعلومات وا�ستخال�ص
مغزى الأحداث بغر�ض ا�ستخال�ص النتائج وتقدمي الر�أي وامل�شورة ب�ش�أن الإجراءات
املالئمة ملواجهة و�ضع �أو حدث معني ل�صناع القرار ال�سيا�سي .و�إذا خولها القرار ال�صادر
ب�إن�شائها القيام بالتحري والتحقيق يف وقائع معينة ،فقد يت�سع عملها لي�شمل جمع وتدوين
املعلومات والتقييم الفوري ملا وقع من �أحداث .ويجب �أن تتمتع جلان تق�صي احلقائق يف
عملها باال�ستقاللية واحليادية التامة و�أن يكون �أع�ضا�ؤها من ذوي اخلربة امل�شهود لهم
بالكفاءة(.)18
( )17للمزيد من املعلومات عن طبيعة مهام واختصاصات هيئات وجلان تقصي احلقائق خالل مراحل العدالة االنتقالية انظر:

Priscilla B. Hayner, ‘International Guidelines for the Creation and Operation of Truth Commissions: A Prelimi.nary Proposal’, Law and Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4, Pp. 173-180
()18

ومن أهم املعايري الواجب توافرها يف جلان تقصي احلقائق اليت نصت عليها الوثائق الدولية:
 عدم قابلية أعضائها للعزل. جيب احلفاظ على ما تسفر عنه أعماهلا من أدلة الستخدامها الحقاً مبعرفة السلطات القضائية املختصة. جيب أن متتنع عن اإلفصاح عن أمساء اجلناة واملتورطني إال إذا توافرت شروط وضمانات معينة ,منها عدماإلخالل بصاحل التحقيقات.
 -جيب نشر تقاريرها النهائية وتعميمها للكافة.
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�إال �أننا عقب ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير �شاهدنا ظاهرة فريدة من نوعها يف
م�صر متثلت يف التو�سع يف �إن�شاء جلان تق�صي احلقائق دون �ضوابط وا�ضحة(� )19أو معايري
من�ضبطة( )20مبا �أدى �إىل تداخل �أعمالها بينها وبني بع�ضها من ناحية ،ومع العمل الق�ضائي
من ناحية �أخرى ،وفقد ثقة ال�شارع امل�صري يف �أعمالها  -خا�صة يف حالة عدم ن�شر
نتائج �أعمالها وبيان مظاهر تفعيلها  -و�إىل �شعوره باالفتئات على دور ال�سلطة الق�ضائية
�أو تقلي�ص دورها ،وهو �أم ٌر جل ٌل يجب �أن يكون حم ًال للدرا�سة والتحليل .واخلطورة هنا
تكمن يف �أنه ال توجد قوانني �أو قواعد تنظم عمل جلان تق�صى احلقائق يف م�صر ،مما قد
ي�ؤدي �إىل تداخل عملها مع عمل النيابة العامة والإ�ضرار بالإجراءات الق�ضائية ،خا�صة �إذا
تطرق عمل جلان تق�صي احلقائق �إىل �س�ؤال �شهود �أو جمع �أدلة ،وهو عمل �إذا مت من غري
املتخ�ص�صني قد يرتتب عليه �إ�ضعاف الأدلة �أو بطالن الإجراءات اجلنائية .ف�ض ًال عن �أن
�إقدام بع�ض �أع�ضاء جلان تق�صي احلقائق عن الك�شف عن جمريات عمل تلك اللجان وما
تو�صلت �إليه من نتائج  -قد تكون وثيقة ال�صلة بعمل النيابة العامة  -ما يرتتب عليه الت�أثري
على �سري التحقيقات والك�شف عن معلومات قد ترى �سلطات التحقيق عدم الك�شف عنها
مل�صلحة التحقيق .كل ذلك يدعونا �إىل القول ب�ضرورة �إ�صدار القوانني �أو القرارات الالزمة
لتنظيم عمل تلك اللجان وحتديد اخت�صا�صاتها ومهامها الأ�سا�سية وواجبات �أع�ضائها.
ب) هيئات امل�صاحلة الوطنية

من املهم �أن يعقب مرحلة معرفة احلقيقة مرحلة �أخرى جوهرية تركز على حتقيق
امل�صاحلة بني �أطياف املجتمع ،عن طريق ت�شكيل هيئات �أو مفو�ضيات ت�ضطلع ب�إجراءات
العدالة االنتقالية من تق�صي للحقائق وم�صاحلة واقرتاح �سبل جرب ال�ضرر والتعوي�ض
لل�ضحايا� ،أو �أن يتم تخ�صي�ص هيئة �أو مفو�ضية فقط لتحقيق امل�صاحلة الوطنية .ومن
املمكن �أن تناط تلك املهمة بلجان تق�صي احلقائق متى فرغت من �أداء مهامها الأ�سا�سية،

()19

 إصدار التشريعات أو القرارات املناسبة لضمان عدم العبث مبا مجعته من أدلة واحلفاظ على ما أسفرت عنهأعماهلا من معلومات ونتائج.
 جيب أن يكون للجنة املختصة والسلطات القضائية احلرية يف الوصول إىل تلك األدلة والنتائج.للمزيد من التفصيل حول ضوابط كيفية إنشاء واختصاصات جلان تقصي احلقائق انظر:

Priscilla B. Hayner, ‹International Guidelines for the Creation and Operation of the Truth Com.missions: A Priminilary Proposal›, op. cit, p. 173

( )20للمزيد من التفصيل حول املعايري الدولية املطبقة بشأن اختصاصات جلان تقصي احلقائق انظر بصفة خاصة:

U.N. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Report of
the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on its 48th
.)Session, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/41 (1996
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ب�ضم عنا�صر من احلكماء �إليها( .)21و�أي ًا كان امل�سمى الذي يطلق على تلك الهيئات �أو
املفو�ضيات �أو اللجان ،فهي غالب ًا تقوم مبهمة �أو مهام حمددة وال تتمتع ب�صفة الدوام،
وت�صدر تقرير ًا ر�سمي ًا مف�ص ًال عند انتهاء �أعمالها ينطوي على حزمة من التو�صيات
ت�سهم يف التغلب على حتديات املرحلة االنتقالية وحتقيق ال�سلم املجتمعي و�صو ًال امل�صاحلة
الوطنية.
ج) الهيئات املختلطة (احلقيقة وامل�صاحلة)

�إن العدالة االنتقالية يف �صورتها املثالية تتطلب تطبيق حزمة من الإجراءات واتباع
عدد من الآليات لبلوغ �أهدافها ،وقد ين�ش�أ لهذه الآليات جلان وهيئات خمتلفة ،وقد يتم
�إناطة االخت�صا�ص بجميع الآليات لهيئة واحدة ،على النحو الذي حدث يف جنوب �إفريقيا،
حيث تولت هيئة واحدة هي مفو�ضية معرفة احلقيقة وحتقيق امل�صاحلة South African
 Truth and Reconciliation Commissionالقيام بكافة �إجراءات تق�صي احلقيقة
ومنح العفو وتعوي�ض ال�ضحايا وحتقيق امل�صاحلة .ويف ت�شيلي ،حيث تولت هيئة واحدة هي
املفو�ضية الوطنية للحقيقة وامل�صاحلة National Truth and Reconciliation
 Commissionمهمتي ك�شف احلقيقة وامل�صاحلة بينما ترك �أمر املحا�سبة للق�ضاء.
وهناك ما يجاوز اخلم�س ع�شرة هيئة ومفو�ضية للعدالة االنتقالية مت �إن�شا�ؤها خالل
الثالثة عقود املا�ضية يف العديد من الدول لتق�صي وك�شف احلقائق وللم�صاحلة .وتعد هيئة
تق�صي احلقائق وامل�صاحلة الليبية املن�ش�أة مبوجب القانون رقم  17ل�سنة  2012من �أحدث
هيئات العدالة االنتقالية يف دول الربيع العربي.
هذا وقد �أرفقنا جدو ًال يلقي ال�ضوء على �أعمال هيئات مماثلة يف كل من الأرجنتني
( )21جيب أال ختتلط فكرتنا عن استخدام احلكماء يف هيئات العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية مع الغرض من جلنة
احلكماء اليت مت تشكيلها يف األيام األخرية من ثورة اخلامس والعشرين من يناير وحتى تاريخ إعالن ختلي رئيس
اجلمهورية السابق عن السلطة .وهناك أمثلة على املستوى الدولي لالستعانة باحلكماء يف حل بعض املشاكل اليت
تؤرق اجملتمع الدولي ،ومثال لذلك جمموعة احلكماء اليت مت تشكيلها مببادرة من نلسون مانديال عام  ،1997وهي
تتكون من رئيس وتسعة أعضاء وعضو شريف هو نلسون مانديال ،وهم جمموعة من القادة العامليني املستقلني ذوي
املصداقية الذين يعملون سوياً من أجل حتقق السالم وترسيخ حقوق اإلنسان والرتويج للمصاحل املشرتكة لإلنسانية
ومعاجلة املسببات األساسية ملعاناة البشرية ،ويشجعون سياسة احلوار يف حل املشكالت الدولية ،بعيداً عن مصاحل
دول بعينها ،حيث يتم التعويل على خرباتهم الرتاكمية ونفوذهم يف حل العديد من ملشكالت اليت تواجه اإلنسانية
والتدخل يف بعض األحيان حلل األزمات والصراعات بني الدول .للمزيد من املعلومات ،راجع املوقع االلكرتوني التالي
ملنظمة احلكماءhttp://theelders.org :
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و�شيلي وت�شاد وجنوب �إفريقيا و�سرياليون واملغرب وليبيا ،يت�ضمن �أ�سماء تلك الهيئات
وكيفية ت�شكيلها وتاريخ �إن�شائها ومدة عملها وعدد �أع�ضائها والفرتة الزمنية التي غطتها
وعدد الق�ضايا �أو احلاالت التي نظرتها �أو الإفادات التي تلقتها (ملحق رقم .)1
ومن �أهم التجارب التي ميكن اال�سرت�شاد بها يف عمل تلك الهيئات �أو املفو�ضيات
جتربة جنوب �إفريقيا .هذا وقد �أن�ش�أت مفو�ضية احلقيقة وامل�صاحلة بجنوب �إفريقيا بعد
انتهاء حكم الف�صل العن�صري وتويل حكومة الوحدة الوطنية ال�سلطة ،وذلك بقانون من
الربملان عام  ،1995وتوىل رئا�ستها رئي�س الأ�ساقفة يف ذلك الوقت ديزموند توتو .و�أهم
ما ميز مرحلة العدالة االنتقالية يف جنوب �إفريقيا �أنها اعتمدت على �إليه خا�صة لبلوغ
امل�صاحلة الوطنية تقوم �أ�سا�س ًا على �إقرار امل�سئول مبا ارتكبه من انتهاكات وجتاوزات �أمام
املفو�ضية ك�شرط للح�صول على العفو بلوغ ًا للم�صاحلة الوطنية( ،)22وكان الغر�ض منها
حتقيق العدالة الت�صاحلية ولي�س العدالة العقابية �أو االنتقامية .واملتتبع لأعمال املفو�ضية،
�سوف يلحظ �أن رئي�سها كان ق�س ًا �أ�سود و�أنها عولت كثري ًا يف حتقيق �أهدافها على البعد
الديني.
و ُتعد �سلطة �إ�صدار العفو من �أهم ال�سلطات التي �أ�سندت للهيئة و�ساعدتها على
حتقيق �أهدافها� ،إال �أن منح العفو ا�شرتط ب�إقرار الأ�شخا�ص املعنيني مبا ارتكبوه من
انتهاكات وجتاوزات .وبالنظر �إىل تنوع اخت�صا�صات املفو�ضية فقد مت تق�سيم املهام املوكلة
�إليها بني ثالث جلان انبثقت عن الهيئة الأم هي :جلنة انتهاكات حقوق الإن�سان ،وجلنة
العفو ،وجلنة جرب ال�ضرر والت�أهيل .واملتفح�ص لعمل املفو�ضية �سوف يجد �أنها تعمل على
حتقيق �أغلب مكونات و�أهداف مفهوم العدالة االنتقالية ال�سابق �سردها ،و�أن ما �أغفلته
فقط  -عن عمد � -إعما ًال للخ�صو�صيات الوطنية هو �إليه املالحقة اجلنائية والق�صا�ص.
لذلك يوجه البع�ض النقد �إليها على �أ�سا�س من �أنها اهتمت بتحقيق العفو وامل�صاحلة على
ح�ساب العدالة اجلنائية ،باعتبار �أن الإجراءات املتقدمة منحت احل�صانة لبع�ض مرتكبي
انتهاكات حقوق الإن�سان من املالحقة اجلنائية ،وهو �أمر نراه ن�سبي ًا يخ�ضع لظروف كل
مرحلة انتقالية(.)23
()22

انظر:

Eric A. Posner and Adrian Vermeule, and Adrian Vermeule, ‘Transitional Justice as Ordinary
Justice’, Harvard Law Review, Vol. 117, No. 3, Jan. 2004, p. 767

()23

انظر على سبيل املثال:

Kisiangani Emmanuel, ‹Between Principle and Pragmatisim in Transitional Justice: South Africa›s TRC and
.peace building›, Institute of Security Studies, Paper 156, November 2007, p. 2
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خال�صة :املتتبع لتجارب الدول يف �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية� ،سوف يتبني
بال عناء �أن من �أهم مقومات وجودها متتعها و�أع�ضائها باحلياد واال�ستقالل عن ال�سلطة
التنفيذية .ومن �أهم ما يجب مراعاته عند �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية� ،ضمان �أن ت�ؤدي
�إىل حتقيق الأهداف الرئي�سة لها ،وهي ك�شف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،ومنع
تكرارها ،وبلوغ الدميقراطية( .)24لأن الإخفاق يف معاقبة �إرث انتهاكات حقوق الإن�سان ي�شكل
دعوة مفتوحة لتكرار ارتكاب مثل تلك االنتهاكات ،مبا ُيقو�ض دعائم �سيادة القانون(.)25
ويت�ضح من متابعة �أعمال هيئات ومفو�ضيات العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية من
خالل الدرا�سات املقارنة� ،أنها تقوم على حمورين �أ�سا�سيني:
(�أولهما) تغيري العالقات بني اخل�صوم ال�سابقني بهدف الو�صول �إىل قدر من
التعاي�ش امل�شرتك بينهم؛
(ثانيهما) �إقامة نوع جديد من العالقة بني املواطنني واحلكومة �أو النظام اجلديد
تقوم على �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان(.)26
 .2التجارب العربية

ميكننا اال�سرت�شاد على امل�ستوى العربي بالتجربة املغربية ،عن طريق االطالع على
جتربة �إن�شاء «الهيئة امل�ستقلة للتحكيم والتعوي�ض عن ال�ضرر املادي واملعنوي ل�ضحايا
و�أ�صحاب احلقوق ممن تعر�ضوا لالختفاء الق�سري واالعتقال التع�سفي»(« )27وهيئة
الإن�صاف وامل�صاحلة»( .)28هذا وقد جنحت الهيئتان �إىل حد كبري يف الت�صدي ملا�ضي
( )24راجع:

Tricia D. Olsen et al, Transitional Justice in Balance, United States Institute of Peace, Washing.ton, D.C., 2012, p. 16

()25

انظر يف ذات املعين:

Jamal Benomar, Justice after Transition, in Neil J. Kritz (ed.) ‘Transitional Justice: How Emerging
Democracies Reckon with Former Regimes’, Vol. I, General Considerations, United States
.Institute of Peace Press, Washington, D.C. 1995, p. 32

( )26انظر:

Audry R. Chapman, ‹Approaches to Studying Reconciliation›, in: Assessing the Impact of
Transitional Justice: Challenges for Empirical Research, eds. Hugo van der Merwe, et. al.,
.United States Institute of Peace Press, 2009, p. 143

()27
()28

مت إنشاؤها مبوجب األمر امللكي الصادر بتاريخ  16أغسطس .1999
يف  14أكتوبر  2003رفع اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان توصية بتشكيل ما مسي «هيئة اإلنصاف واملصاحلة»،
ومت التصديق على نظامها األساسي مبوجب ظهري شريف رقم  1.04.42الصادر يف  10إبريل  2004باملصادقة على
النظام األساسي هليئة اإلنصاف واملصاحلة املنشور باجلريدة الرمسية ،النشرة العامة ،السنة  - 93عدد 12 ،5203
إبريل .2004
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االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان( .)29وقد غطى عملهما الفرتة من تاريخ اال�ستقالل عام
 1956حتى عام  1999وهو تاريخ ت�أ�سي�س الهيئة امل�ستقلة للتحكيم والتعوي�ض� .إال �أن عملهما
توقف عند �آليات معرفة احلقيقة وجرب ال�ضرر والتعوي�ض دون �أن يتجاوزها �إليهما املحا�سبة
احلقيقة واملحاكمة ،ومتكنتا من �إقامة م�سئولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإن�سان دون
�إر�ساء مبد�أ امل�سئولية اجلنائية الفردية عن االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان .ولذلك
ف�إن من �أهم ما وجه �إليهما من نقد �أنهما مل يك�شفا عن هويات موظفي الدولة املتورطني يف
انتهاكات حقوق الإن�سان �أو يحددوا امل�سئولية اجلنائية عن تلك االنتهاكات.
ويحمد لهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة �أنها حاولت قدر الإمكان التو�سع يف
اخت�صا�صاتها و�آليات عملها ،وقامت بتق�سيم �أنواع االنتهاكات التي ت�صدت لبحثها وو�ضعت
لكل منها الآليات والطرق املنا�سبة للبحث واال�ستق�صاء ،و�أ�صدرت التو�صيات الالزمة جلرب
الأ�ضرار املرتتبة عليها ،ف�ض ًال عن التو�صيات العامة للإ�صالح امل�ؤ�س�سي التي تنطبق على
جميع احلاالت( .)30وعلى الرغم من وجود العديد من املعوقات وال�صعوبات التي حالت
بني الهيئة وبني �أداء عملها على النحو الأكمل ،فقد جنحت يف �أداء املهام املنوطة بها
باتباع كل الو�سائل املمكنة للبحث والتحري وتوثيق احلقائق ،فعقدت جل�سات ا�ستماع عامة
و�أخرى خا�صة لل�ضحايا ،وا�ستمعت لكل من متكنت من التو�صل �إليهم من ال�شهود �سواء من
ال�ضحايا �أو ذويهم �أو املوظفني العموميني ،وتتبعت ال�صحف ،وحم�صت �أر�شيفات الأحزاب
ال�سيا�سية واجلهات الر�سمية ،واملنظمات احلقوقية ،واملراكز البحثية ،وملفات املحامني
مبا ت�ضمنته من حما�ضر و�أحكام ق�ضائية ،وتقارير املنظمات احلقوقية املحلية والدولية،
كما حم�صت �أعمال الهيئة امل�ستقلة للتحكيم والتعوي�ض ،خا�صة يف ق�ضايا االختفاء الق�سري
وعمقت اال�ستفادة من نتائجها(.)31
ومن الأمثلة الأخرى لهيئات امل�صاحلة الوطنية ما انطوى عليه م�شروع قانون العدالة
االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية اليمني من �إن�شاء هيئة م�ستقلة غري ق�ضائية ،ت�سمى «هيئة
()29

()30

()31
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للمزيد من التفصيل عن اختصاصات وعمل اهليئتني انظر :أمحد شوقي بنيوب ،هيئة التحكيم املستقلة» ،الطبعة
الثانية ،اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ،مركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان ،اململكة
املغربية ,عام .2004
انظر :أمحد عبد احلفيظ ،مصر يناير بني خماطر حمدودية احملاكمة اجلنائية وآفاق العدالة اجلنائية ،مركز
األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،يناير  ،2011ص .21 - 20
أمحد عبد احلفيظ ،املرجع السابق ،ص .21

الإن�صاف وامل�صاحلة الوطنية» ،وتتوىل الهيئة مهمة �إجراء م�صاحلة وطنية بني �أفراد
املجتمع اليمني ،نتيجة ما خلفته ال�صراعات ال�سيا�سية منذ عام  1994وحتى الآن ،كما
ت�ضطلع بالإجراءات الالزمة لتعوي�ض ورثة من ق�ضوا نحبهم من جراء هذه االنتهاكات مبا
فيها متطلبات تعليم �أبناء ال�ضحايا .وتخت�ص الهيئة مبوجب م�شروع القانون« ،بالنظر يف
ال�شكاوى وتعوي�ض �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة املرتكبة قبل عام  1990حالة ا�ستمرار �آثار
هذه االنتهاكات حتى الوقت احلا�ضر ،مبا ميثل انتهاك ًا م�ستمر ًا حلقوق ال�ضحايا مل يعالج
حتى الآن» ،وكذلك «التعوي�ض وجرب ال�ضرر ل�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان التي وقعت
ب�سبب النزاع وال�صراع ال�سيا�سي من يناير  ،2011وحتى �صدور هذا القانون».
وباالطالع على جتارب الدول العربية التي مرت ب�صراعات داخلية �أو ا�ضطرابات
�سيا�سية �أو جمتمعية �شديدة مثل لبنان واجلزائر والعراق واليمني ميكننا ا�ستخال�ص
اخلطوط الإر�شادية الآتية:
 �إن �أغلب ال�صراعات يف البلدان العربية تقوم على �أ�سا�س ديني طائفي. �إن مبادرات امل�صاحلة الوطنية الناجحة تتم عادة بعد وقف العنف والأعمال العدائية. �إن م�سار امل�صاحلة الوطنية يف الدول العربية ين�ش�أ عادة عن اتفاقات �سيا�سية. �إن �إ�شراك قطاعات املجتمع املعنية يف اختيار �آليات العدالة االنتقالية وتفعيل جهودامل�صاحلة الوطنية ي�سهم يف �إجناحها.
 �إن تدخل القوى الأجنبية قد يذكي جذوة الإنق�سام ،وقد يعمل على تعزيز جهودامل�صاحلة الوطنية (وفق ًا للم�صالح الدولية للأطراف املتدخلة).
 �إن العدالة االنتقائية �أو االنتقامية تزيد من هوة االنق�سام يف املجتمع وتقو�ض جهودامل�صاحلة الوطنية ،كما �أن العفو عن مرتكبي االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
بدون �شروط يكر�س �سيا�سة الإفالت من العقاب.
 �إن عدم ا�ستكمال البناء امل�ؤ�س�سي يف الدولة �أو �ضعف بنيانه ي�ؤثر �سلب ًا على اختياروتطبيق �آليات العدالة االنتقالية وبلوغ امل�صاحلة الوطنية.
 �إن التطبيق القا�صر �أو غري املكتمل لآليات العدالة االنتقالية يعيق جهود الإ�صالحوامل�صاحلة.
 �إن �أف�ضل طريق لتطبيق �آليات العدالة االنتقالية وبلوغ امل�صاحلة الوطنية يكون عنطريق �إن�شاء هيئات «م�ستقلة» و»حمايدة» للعدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية.
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 .3كيفية �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية

ح�سبما هو مبني باجلدول املرفق (ملحق رقم  ،)1ف�إن �إن�شاء هيئات العدالة
االنتقالية يتم عادة ب�إحدى الطرق الآتية:
 اتفاق لل�سالم ،على النحو الذي مت بغواتيماال عام  ،1994حيث �أنهى االتفاق �ستةوثالثني عام ًا من احلرب الأهلية يف غواتيماال بني احلكومة والقوات ال�شيوعية.
وذات الأمر مت بال�سلفادور ،حيث مت �إن�شاء مفو�ضية احلقيقة لل�سلفادور مبوجب
اتفاق املك�سيك لل�سالم عام  ،1971حتت رعاية منظمة الأمم املتحدة ،والذي �أنهى
حرب ًا �أهلية ا�ستغرقت اثنى ع�شر عام ًا راح �ضحيتها � 75000ألف �شخ�ص.
 قانون رئا�سي ،على النحو الذي مت يف الأرجنتني و�شيلي وت�شاد. قانون ي�صدر من الربملان ،على النحو الذي مت يف �سرياليون ب�إنفاذ اتفاق لوميلل�سالم.
�أما عن ت�شكيل هيئات ومفو�ضيات العدالة االنتقالية يف �صورها املختلفة ،فقد
تتكون فقط من مواطني الدولة املعنية كما حدث يف �أوغندا و�شيلي واملغرب� ،أو خمتلطة
من مواطنني و�أجانب كما حدث يف �سرياليون وغواتيماال� ،أو من �أجانب فقط عندما يكون
ال�صراع يف الدولة املعنية على �أ�شده على النحو الذي مت يف ال�سلفادور� ،ضمان ًا حلياد �أع�ضاء
الهيئة �أو املفو�ضية.
وينتهي عمل هيئات العدالة االنتقالية عادة ب�إ�صدار تقارير ختامية تتناول الإجراءات
التي اتخذتها لأداء املهمة املنوطة بها ،و�سرد الوقائع التي تك�شفت لديها ،وما اتخذته من
�إجراءات ب�ش�أنها ،وحتديد امل�سئولني عن انتهاكات حقوق الإن�سان وغريها من جتاوزات
�أخرى ،وتقدمي مقرتحات ملعاجلة تلك االنتهاكات والتجاوزات و�إ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة
وبنيتها الت�شريعية ،وما يعن لها من تو�صيات �أخرى.
ومن �أهم التو�صيات التي يجب �أن تت�ضمنها تقارير هيئات ومفو�ضيات العدالة
االنتقالية �سواء كانت يف �صورة جلان لك�شف احلقيقة �أم هيئات �أو مفو�ضيات للحقيقة
وامل�صاحلة ،تلك املتعلقة بالتدابري القانونية وال�سيا�سية والإدارية التي حتول دون تكرار
وقوع االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،وت�شجيع امل�صاحلة الوطنية ،على حد ما ورد
بوثيقة �إن�شاء مفو�ضية احلقيقة لل�سلفادور( .)32ومن املفرت�ض �أن تعمل تقارير تلك الهيئات �أو
()32

انظر:

Thomas Buergebthal, ‹The United Nations Truth Commission for El Salvador, in: Neil J. Kritz,
Transitional Justice, Vol. I, General Considerations, United States Institute for Peace Press,
.Washington, 1995, p. 294
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املفو�ضيات على ر�سم خارطة الطريق نحو مداواة جراح املا�ضي و�إعادة الهدوء �إىل النفو�س
واال�ستقرار �إىل املجتمع مبا ي�سمح ب�إعادة اللحمة الوطنية وحتقيق امل�صاحلة الوطنية.
ثاني ًا :ر�ؤى ب�ش�أن هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر

بعد ا�ستعرا�ض جتارب الدول التي ا�ستعانت بهيئات العدالة االنتقالية للت�صدي
النتهاكات املا�ضي وحتقيق التعاي�ش ال�سلمي بني �أفراد املجتمع ،نلقي فيما يلي ال�ضوء على
املقومات الأ�سا�سية لهيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر.
 .1مقومات وخ�صائ�ص هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر

بنا ًء على ا�ستعرا�ض جتارب جلان وهيئات للعدالة االنتقالية يف الدول الأخرى ،نرى
�أن هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر يح�سن �أن تتمتع بالطابع املختلط� ،أي �أنها
تطبق مقاربات العدالة العقابية والت�صاحلية( .)33وتطبيق ًا على الو�ضع يف م�صر ،ومراعاة
لل�سياق ال�سيا�سي واملجتمعي ،نرى �أن ُيطلق عليها م�سمى «هيئة �أو مفو�ضية العدالة االنتقالية
وامل�صاحلة الوطنية».
ويجب �أن تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية العامة ،واحلياد ،واال�ستقالل الفني
والإداري واملايل ،ويكون لها ميزانية م�ستقلة يتم اعتمادها بقرار من جمل�س الوزراء،
ومن املمكن �أن يتمتع �أع�ضاء الهيئة وجلانها الفرعية باحل�صانة املقررة لأع�ضاء الهيئات
الق�ضائية طوال مدة ا�ضطالعهم مبهامهم.
وملا كانت القيم الدينية تعك�س �أحد �أهم مكونات ال�شخ�صية امل�صرية ،وت�شكل قوة
�ضاغطة يف املجتمع امل�صري ،فمن املهم مراعاة تلك القيم عند ت�شكيل الهيئة �سواء تعلق
ذلك باجلوانب امل�ؤ�س�سية لت�شكيلها �أو باجلوانب املو�ضوعية لعملها.
 .2ت�شكيل الهيئة

ل�ضمان حياد وا�ستقالل الهيئة فمن املهم اختيار رئي�سها من �أحد رجال الق�ضاء
احلاليني �أو ال�سابقني من ر�ؤ�ساء ونواب رئي�س حمكمة النق�ض �أو من ر�ؤ�ساء حماكم
اال�ستئناف ،و ُت�شكل من ق�ضاة حاليني و�سابقني وبع�ض ال�شخ�صيات العامة والأكادمييني
حمل التوافق املجتمعي والقيادات الدينية وخرباء حقوق الإن�سان وممثلي املجتمع املدين
وغريهم من ذوي الكفاءة املتخ�ص�صني يف جماالت عملها .ويتعني �أن يكون رئي�س و�أع�ضاء
الهيئة واللجان الفرعية التابعة لها م�صريني من ال�شخ�صيات التي تتحلى باال�ستقاللية
واحليدة والنزاهة والكفاءة وتتمتع باخلربة املهنية الالزمة يف جماالت عمل الهيئة وجلانها
الفرعية.
()33

للمزيد من املعلومات عن مقاربات العدالة االنتقالية ،انظر :املستشار عادل ماجد ،مرجع سابق ،ص .54 - 40
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وميكن �أن ت�شكل الهيئة من بني �أع�ضائها �أو من غريهم ثالث جلان فرعية :جلنة
«تق�صي وك�شف احلقائق» و»جلنة املحا�سبة والعفو» و»جلنة جرب �أ�ضرار ال�ضحايا» .ولها �أن
ت�شكل جلان ًا فرعية �أخرى تعهد �إليها ببع�ض االخت�صا�صات .ويكون للمفو�ضية �أمانة عامة
مكونة من رئي�س وعدد كاف من الأع�ضاء ،ويلحق بها وحدة للتوثيق واملعلومات ،ت�ضم عدد ًا
كافي ًا من الباحثني والإداريني امل�ؤهلني ،وي�صدر بتعيينهم �أو �إحلاقهم بالأمانة قرار من
الهيئة ،كما ُت�صدر الهيئة القرارات الالزمة لتنظيم عمل الأمانة وحتديد اخت�صا�صاتها.
و�إذا مت ت�شكيل الهيئة وفق ًا للت�صور الذي ن�ست�شرفه هذه الورقة (حياد  +ا�ستقالل
 +كفاءة) ،ف�إن ذلك �سوف ير�سخ ثقة املجتمع فيها وميكنها من �أداء املهام املنوطة بها يف
ظل ظهري �شعبي قوي.
 .3كيفية �إن�شاء الهيئة

من املهم �أن تن�ش�أ هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر بقانون يحدد ت�شكيلها
واخت�صا�صاتها و�أهدافها ونوعية وطبيعة �آليات العدالة االنتقالية التي �سوف ت�ضطلع
بتطبيقها لبلوغ تلك الأهداف .وميزة هذا الت�شريع «قانون العدالة االنتقالية» �أنه يحيط
الإجراءات ب�سياج من امل�شروعية القانونية ،بحيث ين�أى بها عن التحكم واال�ستبداد ويحيط
ال�شعب ب�أحكامها و�أهدافها مبا يحقق نوع ًا من التوقع والتنب�ؤ ب�إجراءاتها.
وباالطالع على جتارب الدول ال�سابقة ،ومراعاة خل�صو�صيات الو�ضع احلايل يف
م�صر ،ميكن �إيراد الأهداف التالية لقانون العدالة االنتقالية الذي �سوف يتم مبوجبه �إن�شاء
هذه الهيئة:
 ك�شف انتهاكات حقوق الإن�سان ومعرفة حقيقتها و�أ�سبابها ومداها وامل�سئولني عنها. تق�صي جذور العنف والإرهاب يف املجتمع ومعاجلة الأ�سباب التي �أدت �إليه. الق�صا�ص العادل لل�ضحايا وجرب الأ�ضرار التي حلقت بهم وذويهم. حماربة �سيا�سة الإفالت من العقاب. �إ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة. تنمية ثقافة و�سلوك احلوار ،و�إ�شاعة روح ال�صفح والت�سامح والوفاق ،ونبذ العنفواالنتقام ،و�إر�ساء مقومات امل�صاحلة والوحدة الوطنية.
 معاجلة حالة االنق�سام املجتمعي. �إر�ساء الثقة بني �أطياف املجتمع ،وتر�سيخ ال�سلم االجتماعي ،وحتقيق التعاي�ش ال�سلميبني �أطيافه.
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 تر�سيخ ثقافة حقوق الإن�سان ،و�إر�ساء دعائم �سيادة القانون ،و�إيجاد املعاجلات العادلةواملن�صفة لكل الآثار التي جنمت عن االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،والعمل
على عدم تكرارها م�ستقب ًال.
 حتقيق امل�صاحلة الوطنية بني �أطياف املجتمع كافة. حفظ الذاكرة الوطنية. االنتقال بالوطن �إىل �صميم مرحلة الدميقراطية.ويت�أدى مما �سلف �أنه من املهم �أن يتناول �أي قانون ي�صدر يف جمال العدالة االنتقالية
الأهداف املتقدمة.
وبالنظر �إىل �أهمية االخت�صا�صات امللقاة على عاتقها والتي من املمكن �أن يكون من
بينها �سلطة منح العفو  -وفق ًا لل�شروط التي يحددها القانون  -يكون من ال�ضروري درا�سة
فكرة ت�ضمني ن�ص يف الد�ستور امل�صري اجلديد تن�ش�أ مبوجبه هيئة العدالة االنتقالية ،على
النحو املو�ضح بامللحق رقم (.)2
 )4اخت�صا�صات هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر

�أو�ضحنا فيما تقدم �أن ال�صيغة املثلي للعدالة االنتقالية يف م�صر يجب �أن جتمع بني
مقاربات العدالة العقابية والعدالة الت�صاحلية ،وبالتايل فمن املمكن حتديد االخت�صا�صات
التالية للهيئة:
«تق�صي وك�شف وتوثيق االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وجرائم الف�ساد
وغريها من اجلرائم املن�صو�ص عليها بهذا القانون التي وقعت منذ �أول �أكتوبر  1981مرور ًا
ب�أحداث ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير وموجتها الثانية يف الثالثني من يونيو 2013
وحتى تاريخ انتهاء �آخر �أحداث العنف املعرو�ضة على الهيئة ،ومعرفة حقيقتها و�أ�سبابها
ومداها وامل�سئولني عنها ،و�أوجه الق�صور يف م�ؤ�س�سات الدولة التي �أدت �إىل ارتكابها،
واتخاذ �إجراءات املحا�سبة الالزمة ب�ش�أنها وتعوي�ض وجرب �أ�ضرار �ضحاياها واتخاذ كل
الإجراءات الالزمة لإر�ضائهم وذويهم ،ومعاجلة جذور و�أ�سباب االنق�سام يف املجتمع
وم�ؤ�س�س�ساته ،و�إ�صدار ما يلزم من قرارات العفو ،وفق ًا لل�شروط املحددة يف هذا القانون،
و�صو ًال للم�صاحلة الوطنية».
وملا كان من �أهم غايات العدالة االنتقالية �إ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة ،فمن املمكن
�أن ت�ساهم الهيئة يف جمال الإ�صالح امل�ؤ�س�سي عن طريق درا�سة الأ�سباب التي �أدت �إىل
تورط م�ؤ�س�سات الدولة يف انتهاكات حقوق الإن�سان �أو الأ�شكال الأخرى من �سوء ا�ستعمال
135

ال�سلطة ،و�إ�صدار التو�صيات والتوجيهات الالزمة لإ�صالح وتطوير تلك امل�ؤ�س�سات ،ل�ضمان
عدم تكرار ما حدث من انتهاكات وجتاوزات ،عن طريق تلك امل�ؤ�س�سات �أو عن طريق
القائمني عليها.
وملا كان من �أخطر �أوجه الق�صور التي تواجه م�ؤ�س�سات الدولة وجود عنا�صر من
النظم ال�سابقة تعيق م�سرية التقدم يف الدولة ،فمن املمكن �أن تلعب الهيئة دور ًا مهم ًا يف
تطبيق �آليات التطهري وفق ًا لقواعد ومعايري عادلة تقوم على فح�ص ومراجعة �أعمال امل�سئولني
ال�سابقني ،بغر�ض التيقن مما �صدر منهم من جتاوزات �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،و�إقامة
الدليل عليها ،و�إتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنهم ،مع الت�أكد من �أهلية امل�سئولني احلاليني
لتقلد منا�صبهم العامة .وتت�ضمن تلك الإجراءات �إق�صاء ال�ضالعني يف ارتكاب االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان من م�ؤ�س�سات الدولة ،وخا�صة امل�ؤ�س�سات الأمنية وال�شرطية
�إعما ًال ملبد�أ املحا�سبة وملنع ارتكاب مثل تلك االنتهاكات م�ستقب ًال .ومن �أهم �أغرا�ض علمية
التطهري امل�ؤ�س�سي ،احلد من النفوذ ال�سيا�سي واالقت�صادي لرموز النظام �أو النظم ال�سابقة
ممن �أف�سدوا و�أجرموا يف حق الوطن ملنعهم من �إعاقة م�سرية الإ�صالح والتنمية .و�أهداف
هذه الآلية لي�س فقط تطهري امل�ؤ�س�سات من بقايا البنية البريوقراطية التي كان ي�ستند �إليها
النظام ال�سابق يف �أفعاله وجتريد العنا�صر التابعة له من ال�شرعية و�ضمان ا�ستبعادها من
العملية ال�سيا�سية الوطنية ،ولكن يجب النظر �إليها يف �سياق �أو�سع و�أ�شمل ،كو�سيلة لعقاب
الأفراد على اخللل ال�سيا�سي الذي ت�سببوا فيه ،فهو �أداة يعرب فيها املجتمع عن الرف�ض
العام لهذا ال�سلوك امل�شني يف �إدارة �أجهزة الدولة ،والت�صدي جلميع �صور �إ�ساءة ا�ستعمال
قا�س ملن يتقلد تلك املنا�صب يف امل�ستقبل� ،إن احل�ساب � ٍآت ال
ال�سلطة ،مع توجيه حتذير ٍ
حمالة(.)34
ويف جمال امل�صاحلة الوطنية ،ف�سوف يكون من املنا�سب �أن ت�ستهل الهيئة �أعمالها
بعقد جل�سات ا�ستماع عامة يف املحافظات املختلفة ت�ست�شرف من خاللها الأ�سباب التي
�أدت �إىل حالة االنق�سام التي �ضربت �أطناب املجتمع ،مع العمل على تكري�س ثقافة احلوار
وحتقيق الوئام والوفاق بني �أطياف ال�شعب املختلفة متهيد ًا التخاذ التدابري والإجراءات
الالزمة ت�ضمن متا�سك الن�سيج املجتمعي وحتقيق التعاي�ش ال�سلمي بني �أطيافه املختلفة.
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اآلتيhttp://www.cihrs.org/?page_id :

خامتة
�أو�ضحنا من خالل طيات هذه الورقة املقومات الأ�سا�سية لهيئات العدالة االنتقالية
من واقع االطالع على جتارب الدول ال�سابقة يف هذا ال�ش�أن .ون�ستطيع �أن ن�ستخل�ص من
تلك التجارب �أن التطبيق ال�صحيح لآليات العدالة االنتقالية يجب �أن يتم وفق ًا ملنهج علمي
وطريقة مدرو�سة ،من خالل هيئة �أو مفو�ضية حمايدة وم�ستقلة ،تن�ش�أ بقانون ،ال تتبع
ال�سلطة التنفيذية ،وال ينتمي �أع�ضا�ؤها �إىل تيارات �سيا�سية بعينها ،تعمل من خالل �أطر
قانونية حمددة لتكري�س ثقافة احلوار وحتقيق الوئام والوفاق بني �أطياف ال�شعب املختلفة
و�صو ًال �إىل اال�ستقرار املجتمعي وحتقيق امل�صاحلة بني �أطيافه املختلفة .و�إن �إن�شاء هيئة �أو
مفو�ضية العدالة االنتقالية يف م�صر وفق ًا ملعايري احلياد واال�ستقالل التي �أ�سلفنا بيانها،
�سوف ي�سهم يف حد ذاته يف بث الثقة يف �إجراءاتها.
ومن املهم عند �إن�شاء هيئات العدالة االنتقالية �ضمان تكري�س مبد�أ عدم الإفالت
من العقاب ،خا�صة بالن�سبة للجرائم اجل�سيمة ،مثل جرائم قتل املتظاهرين والتحري�ض
عليها وجرائم الإرهاب .ففي بع�ض الأحيان قد تتم جهود امل�صاحلة يف ظروف تكت�سي
بالعباءة ال�سيا�سية مبا قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أ�س�س العدالة ،وي�سمح بالتغا�ضي عن االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان� ،أو العفو عنها بدون �شروط ،وهو الأمر الذي ا�ستهجنته منظمة
الأمم املتحدة يف العديد من الوثائق ال�صادرة عنها يف جمال العدالة االنتقالية.
ويجب �أن يقوم على مفو�ضية العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر احلكماء من رجال
الأمة الذين يتمتعون باحلياد واال�ستقالل وي�ضعون ن�صب �أعينهم �إعالء م�صلحة الوطن
على �أي م�صالح �شخ�صية �أو حزبية �أو �سيا�سية.
وبالنظر �إىل �أهمية االخت�صا�صات امللقاة على عاتقها والتي من املمكن �أن يكون من
بينها �سلطة منح العفو فمن الهام درا�سة مقرتحنا يف هذه الورقة بت�ضمني ن�ص يف د�ستور
م�صري اجلديد تن�ش�أ مبوجبه هيئة العدالة االنتقالية.
لقد �أثبتت جتارب الدول �أن جناح الآليات التي يتم التعويل عليها يف املراحل
االنتقالية ي�ستلزم وجود ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل حتدد �أهدافها وطرق حتقيقها ،ي�سبقها
درا�سة �شاملة للأو�ضاع ال�سائدة والإجراءات املطلوبة من خالل حوار مع �أطراف املجتمع
املعنية وخا�صة ال�ضحايا ومنظمات املجتمع املدين ،ف�ض ًال عن تو�ضيح دور م�ؤ�س�سات الدولة
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املعنية يف اال�ضطالع بتلك الآليات والإجراءات واملهام املنوطة بها يف هذا ال�ش�أن وفق ًا خلطة
عمل مدرو�سة ومن�ضبطة ،مبا ي�ضمن حتقيق املعايري الدولية الأ�سا�سية للعدالة االنتقالية
التي ن�صت عليها وثائق الأمم املتحدة وهي «كفالة امل�ساءلة» و»�إقامة العدالة» و»حتقيق
امل�صاحلة»( .)35و�إن جمرد و�ضع �أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية للعدالة االنتقالية لن يكون
نهاية املطاف بل �سوف يلزم لتطبيقها تعديل ال�سيا�سات القائمة وو�ضع الربامج وخطط
العمل الالزمة لو�ضع بنود اال�سرتاتيجية مو�ضع التنفيذ ،مع و�ضع م�ؤ�شرات تو�ضح �أداء
اخلطة اال�سرتاتيجية ،وعمل امل�ؤ�س�سات والهيئات امل�سئولة عن تطبيقها.
لقد كان من املمكن جتنيب البالد حالة االنق�سام التي حاقت بها واملجتمع امل�صري
حالة اال�ستقطاب احلاد الذي �ضرب �أطنابه لو كان قد مت تكري�س قواعد العدالة االنتقالية
وفق ًا لإطار ت�شريعي حمكم و�شامل ،و�آلية ناجزة ،يف ظل �إرادة �سيا�سية حقيقية وتوافق
جمتمعي هادف ،وهو �أمر نادينا به من قبل ونادي به �أي�ض ًا العديد من كبار رجال القانون
امللمني مببادئ ومفاهيم العدالة االنتقالية .والآن وبعد املوجة الثانية من الثورة ف�إنه �سوف
يكون على الهيئة املرتقبة مب�صر مواجهة ومعاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان التي وقعت يف
ظل النظامني ال�سابقني ،والتي قد تختلف يف �صورها و�أ�شكالها من نظام �إىل �آخر ،وبالتايل
ف�إنه �سوف يكون �أمام تلك الهيئة جتربة فريدة يف نوعها ملواجهة نوع جديد من «العدالة
االنتقالية املركبة».
ومن �أهم امل�سئوليات التي �سوف توكل للهيئة �إ�صدار التو�صيات والتوجيهات الالزمة
لإ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة التي تورطت يف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان �أو التي �أدى
�سوء الأداء بها و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �إىل خرق احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني .ولن تتمكن
هيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف م�صر من �أداء املهام املنوطة ما مل تكن متتلك املقومات
الأ�سا�سية ل�صالحيتها يف حد ذاتها وهي �أ�سا�س ًا« :احلياد واال�ستقالل والكفاءة».
ومما ال�شك فيه �أن اتباع الإطار امل�ؤ�س�سي الذي ر�سمناه يف هذه الورقة �سوف ي�ؤكد
نية �سلطات الدولة يف �إعالء حقوق الإن�سان وتطبيق مبادئ �سيادة القانون مبا ي�ضع م�صر
يف م�صاف الدول التي تبجل �أحكام القانون الدويل وحترتم التزاماتها الدولية.
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انظر :الفقرة رقم ( )31من تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار،
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للحقيقة وامل�صاحلة الدولة
قانون من رئي�س 12
هيئة التحقيق يف
ت�شاد
الدولة
اجلرائم ونهب
الأموال املرتكبة
عن طريق الرئي�س
ال�سابق حربي
و�أعوانه
17
قانون من
هيئة احلقيقة
جنوب
الربملان
�إفريقيا وامل�صاحلة
7
قانون من
�سرياليون هيئة احلقيقة
الربملان ب�إنفاذ
وامل�صاحلة
اتفاق لومي
لل�سالم
17
مر�سوم ملكي
هيئة الإن�صاف
املغرب
وامل�صاحلة
جمل�س
قانون من
هيئة العدالة
ليبيا
املجل�س الوطني �إدارة
االنتقالية
مكون من
االنتقاىل
وامل�صاحلة
رئي�س و�ستة
�أع�ضاء
بالإ�ضافة
�إىل �أع�ضاء
اللجان
الفرعية

مدة
عملها

الفرتة الزمنية التي
غطتها

عدد احلاالت
�أو الق�ضايا
التي نظرتها �أو
الإفادات التي
تلقتها

1983 - 1967 - 1983
1984

8600

-1973/9/11 - 1990
1990/3/11 1991
1990 - 1982 - 1990
1992

3428

1994 - 1960 - 1995
1998
2000 - 1991 - 2000
2002
1999 - 1959 - 2004
2005
� - 1969 2012إىل
حني حتقيق
الأهداف
املرجوة من
القانون

3800

� 21000إفادة
� 8000إفادة

� 22000إفادة
مازالت يف
بداية عملها
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ملحق()2
ن�ص مقرتح لهيئة العدالة االنتقالية املرتقبة يف د�ستور م�صر اجلديد

«تن�ش�أ (هيئة) (مفو�ضية) عليا للعدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية ،تكون لها
ال�شخ�صية االعتبارية ،تت�شكل من ق�ضاة ح�إىلين و�سابقني وبع�ض ال�شخ�صيات العامة
حمل التوافق املجتمعي والقيادات الدينية وخرباء حقوق الإن�سان وغريهم من ذوي الكفاءة
املتخ�ص�صني يف جماالت عمل (الهيئة) (املفو�ضية).
وتخت�ص (الهيئة) (املفو�ضية) بتبني التدابري والإجراءات الالزمة للت�صدي
لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان و�إيجاد املعاجلات العادلة واملن�صفة لكل الآثار التي
جنمت عنها والعمل على عدم تكرارها م�ستقب ًال ،مع معاجلة جذور و�أ�سباب االنق�سام يف
املجتمع ،و�إ�صدار قرارات العفو وفق ًا لل�شروط التي يحددها القانون ،وجرب �أ�ضرار ال�ضحايا،
و�صو ًال للم�صاحلة الوطنية.
وت�سعى (الهيئة) (املفو�ضية) من خالل عملها �إىل تر�سيخ ثقافة حقوق الإن�سان
وتعميق �سيادة القانون وحماربة �سيا�سة الإفالت من العقاب.
ويبني القانون طريقة ت�شكيل (الهيئة) (املفو�ضية) ،وال�شروط الواجب توافرها يف
رئي�سها و�أع�ضائها ،واخت�صا�صاتها ،ونظام عملها ،وتاريخ انتهائها من املهام املنوطة بها».
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تو�صيات:
 -1تفعيل �آلية مراقبة �أعمال النيابة العامة ،و�ضمان متتع النائب العام ومن ميثله
با�ستقاللية كاملة حتى ي�ستطيع �إجناز عدالة من�صفة ،و�إ�صدار احلكومة امل�صرية
الإعالنني اخلا�صني بقبول املادتني ( )21،22من االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب
واللتني مبقت�ضاهما ميكن للجنة مناه�ضة التعذيب بالأمم املتحدة تلقي ال�شكاوى
املقدمة من دول و�أ�شخا�ص وتتعلق بانتهاك احلكومة امل�صرية اللتزاماتها مبوجب
�أحكام االتفاقية.
 -2ا�ستقاللية الطب ال�شرعي عن وزارة العدل وي�صبح جهة م�ستقلة بذاتها ،وتزويده
بالإمكانيات الفنية التي تعزز قدراته علي الو�صول للت�شخي�ص الدقيق للحاالت التي
يفح�صها ،ودعم قدراته باملوارد الب�شرية التي ت�سمح له ب�إ�صدار تقاريره يف وقت
منا�سب �إىل جانب حما�سبة الأطباء الذين يثبت �أن تقاريرهم بها �أخطاء متعمدة.
 -3تفعيل رقابة التفتي�ش بوزارة الداخلية ورفع الغطاء عن جتاوزات ال�ضباط والأفراد
و�إن�شاء خط �ساخن لتلقى �شكاوى التعذيب ،تدريب رجال الأمن علي احرتام حقوق
الإن�سان وفق ًا لالتفاقيات الدولية واتخاذ وزارة الداخلية �إجراءات لتعزيز قدرات �إدارة
التفتي�ش والرقابة علي نحو يكفل منع التجاوزات التي تقع من �ضباط و�أفراد ال�شرطة
بحق املواطنني ،وتفعيل اجلزاءات الداخلية و�إعالنها ومنع عودة ال�ضباط املدانني يف
جرائم التعذيب �إىل عملهم.
�	-4إعادة النظر فى ك�شف املجهود املقدم من ال�ضباط �شهريا لر�ؤ�سائهم وذلك لأن
هذايجعلهم يعملون حتت �ضغط وقد يلجئون للتعذيب ،و�إيقاف املتهمني بالتعذيب
عن العمل حتى انتهاء التحقيق ،و�إقالة من ثبت ممار�سته جلرمية التعذيب ،وتعوي�ض
املجنى عليهم من الأموال اخلا�صة للجناة.
 -5فيما يخ�ص الق�ضاء �ضمان ا�ستقالليته ومراعاة تفادى �إ�صدار بع�ض املحاكم �أحكاما
يف ق�ضايا التعذيب ال تتنا�سب مع حجم اجلرمية مبا ال ي�شكل ردع ًا ملرتكبي تلك
اجلرائم ،وت�أخري الف�صل يف دعاوي التعذيب ،مما يولد �شعور ًا لدي املجني عليهم
و�أ�سرهم بال�سخط وعدم الإن�صاف حلقوقهم ،ويف الأحوال التي يعاقب فيها �ضباط
متهمني بق�ضايا تعذيب حتدد لهم جل�سات نق�ض يف وقت قيا�سي مقارنة بق�ضايا �أخري،
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كما ت�صدر �أحكام الق�ضاء ب�إدانة ال�ضباط دون العزل ويحكم مببالغ تعوي�ضية �ضئيلة
ب�شكل ال يتنا�سب مع طبيعة اجلرم وحجم الأ�ضرار.
� -6ضرورة تعديل الت�شريعات بحيث تن�ص بو�ضوح ودقة علي حظر التعذيب ،مبا يتما�شي
مع (اتفاقية مناه�ضة التعذيب) وغريها من املعايري الدولية ،كما يجب �أن تت�ضمن هذه
الن�صو�ص تعريف ًا حمدد ًا جلرمية التعذيب ل�ضمان �إال ت�سمح هذه القوانني بالإفالت من
العقاب عن الأفعال التي يرتكبها �أفراد من غري املوظفني الر�سميني ،وتعد تعذيب ًا �إىل
جانب املوظفني الر�سميني .و�ضرورة �إقرار ت�شريع حلماية ال�شهود حتى ال يفلت اجلناة
من العقاب.
 -7يجب �إلغاء القوانني التي متنح عفو ًا عن مرتكبى جرائم التعذيب ك�صورة من �صور
الإفالت من العقاب و�ضرورة �أن يكون هناك ن�ص ًا �صريح ًا فى الد�ستور �أو القانون
�أال تكون جرائم التعذيب من بني اجلرائم التى يكون من حق رئي�س الدولة �أو �أى جهة
�إ�صدار عفو فيها.
� -8ضرورة �إعادة النظر فى قيمة التعوي�ض الذى يحكم به ل�صالح ال�ضحايا والذى ال
يتنا�سب فى الكثري من الأحوال مع اجلرم الذى ارتكب بحقهم و�أي�ضا و�ضع �إليه منا�سبة
لتنفيذ هذه الأحكام حتى ال يكون احل�صول على التعوي�ض هو فى ذاته مرحلة جديدة
من التعذيب.
 -9يجب �أن ت�ضمن ال�سلطة �أن تكون �سيا�سات وممار�سات اجلهات املوكل �إليها تنفيذ
القانون ،فيما يتعلق مبعاملة املعتقلني واملحتجزين وال�سجناء ،متوافقة مع املعايري
الدولية ،مبا يف ذلك اتفاقية مناه�ضة التعذيب واملبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة با�ستخدام
القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني.
 -10ينبغي علي احلكومات �أن تكفل عدم وجود حدود زمنية للم�سئولية عن مقا�ضاة �شخ�ص
م�سئول عن التعذيب وما يرتبط به من جرائم ،وال يجوز تطبيق قوانني التقادم علي
هذه اجلرائم.
-11يجب �إجراء حتقيق �سريع وم�ستقل وحيادي �شامل يف حالة وجود �أنباء عن وجود
جرمية تعذيب ،وحيث تتوافر �أدلة كافية يجب مقا�ضاة مرتكبيه من دون انتظار تقدمي
كاف بالق�ضية.
ال�شكاوي من ال�ضحايا �أو �سواهم ممن لهم اهتمام ٍ
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�-12إخ�ضاع رجال الأمن والأطباء املكلفني برعاية ال�سجناء لدورات تدريبية وتوعية
م�ستمرة حول حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية و�ضمان احرتامها ،مع �ضرورة خ�ضوع
ال�سجون و�أماكن االحتجاز وجميع مقار الأمن الوطني للتفتي�ش الإلزامي و�أن يتم
التحقيق الفوري يف جميع ال�شكاوي املتعلقة بالتعذيب والتي حتدث داخل هذه الأماكن.
 -13علي احلكومات �إتاحة برامج للعالج املتخ�ص�ص للأ�شخا�ص املتعر�ضني للتعذيب.
 -14يجب علي املنظمات غري احلكومية ت�شجيع �ضحايا التعذيب علي تقدمي �شكاوي فردية
�إىل جلنة مناه�ضة التعذيب �أو اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة.
 -15يتعني علي احلكومات �أن جتعل من الق�ضاء علي التعذيب هدف ًا ل�سيا�ستها اخلارجية،
وعليها �أن تكلف بعثاتها يف البلدان الأخري بر�صد حاالت التعذيب.
 -16ال�ضغط على احلكومات امل�صدرة للأ�سلحة ومعدات التدريب �أن ت�ضع �شروط ًا ت�ضمن
�أال ت�ستخدم الدولة امل�ستوردة هذه الأ�سلحة والأدوات فى التعذيب ،وعلي احلكومات �أن
ت�ضمن عدم �إعادة �أي �شخ�ص ق�سرا �إىل بلد �آخر قد يكون فيه عر�ضة خلطر التعذيب.
� -17أن تقوم ال�سلطة بتدريب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون على منع العنف والتعذيب
واملعاملة القا�سية ،وت�شكل �آليات م�ستقلة وفعالة ملراقبة �أعمال املوظفني املكلفني بتنفيذ
القانون بحيث يت�سني التحقيق علي الوجه الأكمل يف �شكاوي التعذيب واملعاملة ال�سيئة.
 -18يجب علي احلكومات الوفاء بالتزاماتها الدولية املتعلقة مبنع العنف �ضد الن�ساء
والأطفال ،والتحقيق فيه ،وحماكمة مرتكبيه ومعاقبتهم ،وتوفري الإن�صاف ل�ضحاياه.
 -19يتعني تقدمي امل�سئولني عن التعذيب �إىل �ساحة العدالة ويجب علي وجه ال�سرعة �إجراء
حتقيقات نزيهة ووافية يف ال�شكاوي والبالغات التي تفيد بوقوع تعذيب ،ويجب معاقبة
من تثبت �إدانتهم بعقوبات تتنا�سب مع خطورة اجلرمية ،ويجب توفري �سبل اللجوء �إىل
الدعاوي املدنية وا�ستخدام الإجراءات الت�أديبية بالإ�ضافة للمحاكمة.
� -20ضرورة وجوب حتمل الدولة ب�صفتها امل�سئولة عن موظفيها عالج �ضحايا التعذيب
و�إعادة ت�أهيلهم �صحي ًا ونف�سي ًا للعودة �إىل املجتمع.
� -21ضرورة وقف جتارة التعذيب من ا�سترياد �أدوات التعذيب وت�سهيل و�صولها �إىل البالد.
143

 -22ال�سماح ملنظمات حقوق الإن�سان بزيارة ال�سجون وغريها من مراكز االحتجاز امل�صرية
ملراقبة �أو�ضاع حقوق الإن�سان داخلها ،يجب ال�سماح للمدافعني عن حقوق الإن�سان
العاملة يف جمال مكافحة التعذيب بالقيام ب�أن�شطتهم امل�شروعة دون اخلوف من �إلقاء
القب�ض عليهم �أو التعر�ض لالعتداءات.
-23يجب علي كل �سلطة يف الدولة �أن تعلن بو�ضوح معار�ضتها للتعذيب بكل �أ�شكاله كلما
وقعت حالة تعذيب ،كما يجب عليها �أن تو�ضح جلميع �أفراد قوات الأمن والإدارة �أنها
لن ت�سمح مبمار�سة التعذيب ،و�ضرورة �إدانة التعذيب من جانب قادة الر�أي والنقابات
وال�صحافة والإعالم كو�سيلة �ضغط علي ال�سلطة لوقفه.
�-24إعداد ا�سرتاتيجية قومية ملواجهة التعذيب بكل �صوره ،و�ضرورة �إن�شاء هيئة م�ستقلة
لتلقى �شكاوى وبالغات التعذيب.
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()10
�أطر واليات مكافحة التعذيب فى م�صر
أ .حممد زارع
احملامي بالنقض ورئيس املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي
(تنظر جلنة حقوق الإن�سان مبكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان بالأمم املتحدة
فى تقريرها عام  2002املتعلقة ب�إن�شاء �آليات م�ؤ�س�سية والبدء فى اتخاذ الإجراءات اخلا�صة
مبعاقبة موظفي الدولة فى حاالت انتهاك حقوق الإن�سان ،بقلق �إىل ا�ستمرار ممار�سات
التعذيب واملعاملة ال�سيئة واملُهينة بوا�سطة م�سئويل تنفيذ القانون ،وعلى وجه اخل�صو�ص
قوات الأمن ،ولذلك يبدو من خالل انتهاجهم ملثل هذه املمار�سات حدوث التعذيب «ب�شكل
منهجـي».
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا خبصوص النقص العام فى التحقيقات املتعلقة
مبثل هذه املمارسات أو عقاب من تقع عليهم مسئولية ارتكاب تلك املخالفات أو تعويض
الضحايا.كما تالحظ للجنة أيضا عدم وجود جلنة مستقلة تقوم بالتحقيق فى مثل هذه
الشكاوى(.املادتني  6،7من العهد).
ونرى أنه على الرغم من قدم هذه اجلرمية فى تاريخ بالدنا حتى أنها تعود حبسب
املؤرخني إىل عصور الدولة املصرية األوىل فى عهد الفراعنة ،إال أنها فى السنوات األخرية
حتولت إىل جرمية منظمة وممنهجة متارس ضد املواطنني من قبل السلطة واإلدارة
مبسمياتها املختلفة ،وعلى الرغم من األصوات املنادية لوقف هذه اجلرمية ،وعلى الرغم
من وعود قدمتها اإلدارة مبواجهة جرمية التعذيب وعدم السماح بأن تطل بوجهها القبيح من
جديد فى أماكن االحتجاز والسجون واملعتقالت ومساءلة مقرتفيها ،إال أن اجلرمية مازالت
متارس حبق الضحايا حتى اآلن.
جند أن مالحظة جلنة حقوق اإلنسان ،تعكس منهجية التعذيب داخل مصر مما يدل
على أنها سياسة متبعة فى كل اجلهات التى يفرتض فيها أن هلا صلة بشكل وظيفى ملنع
التعذيب فى مصر ،وهذه اجلهات منها وزارة الداخلية ،والنيابة العامة ،واحملاكم املصرية
145

(حماكم اجلنايات والتعويض) ومصلحة الطب الشرعى ،والربملان(كسلطة تشريعية).فإذا
أردنا أن ننهى التعذيب فى مصر فنجد أن كل هذه اجلهات مرتبطة ببعضها.
( )1وزارة الداخلية:

من الصعب القول إن هناك تعليمات يومية مبمارسة التعذيب داخل األماكن التابعة
للداخلية ،لكن ميكننا القول إن كثري من الضباط الذين ميارسون التعذيب مل يتم معاقبتهم،
لكن مازال التعذيب حيدث فى ظل متتع الضباط املتهمني بالتعذيب بكامل احلماية ،وأن
كثرياً من القضايا املتهم فيها الضباط بالتعذيب خرجت علينا وزارة الداخلية بشهادة تؤكد
أن أمساء هؤالء الضباط املتهمني غري مدرجة لديها ،أو أنهم فى إجازة أو مأمورية عمل،
وذلك وسيلة لإلفالت من العقاب ،وبالرغم من أن هناك تفتيشاً داخل وزارة الداخلية،
إال أن عملها غري معلن ،وتسمح الوزارة للضباط الذين ٌحكم عليهم فى قضايا التعذيب
أو استعمال القسوة للعودة إىل عملهم مرة أخرى باعتبار أن التعذيب جرمية غري خملة
بالشرف ،أو بادعاء أن احلكم قد خال من النص على إبعاد الضباط الذين ثبت حبقهم
جرمية التعذيب للعودة إىل عملهم مرة أخرى.
( )2ال�شرطة داخل الأق�سام:

الضباط داخل أقسام الشرطة يعملون حتت ضغط ،وعليهم تقديم تقرير نهاية
كل شهر فيما يعرف بـ»كشف جمهود» ،مما جيعل الضابط منهم لديه رغبة فى إنهاء
هذا الكشف بأى طريقة سواء مشروعة أو غري مشروعة ،وأحيانا نقص اإلمكانات فى
جهاز الشرطة قد تضطر جلوء الضابط ملمارسة التعذيب للضغط على املشتبه فيهم ونزع
اعرتاف منهم.وللتخلص من هذا األمر البد من إعادة تدريب الضباط ،وضرورة إلغاء
كشف اجملهود ،ووجود أدلة حبث جنائى حديثة ،وجعل التعذيب جرمية خملة بالشرف.
( )3النيابة العامة:

من أسباب انتشار التعذيب عدم قيام النيابة العامة بالتفتيش الدورى على السجون،
وحتريك الدعوى اجلنائية فى جرمية التعذيب البد أن يتم من خالل النيابة العامة ،مما
يغل يد اجملنى عليه فى حتريك الدعوى اجلنائية وكل ما يستطيع عمله هو تقديم بالغ
للنيابة العامة.
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( )4التعوي�ض عن التعذيب:

فى قضايا التعذيب رغم أن وزارة الداخلية حيكم عليها بتعويضات كثرية لصاحل
ضحايا التعذيب ،إال أنها ال تسدد ما عليها من تعويضات مما يعطل احلصول على تلك
التعويضات.
( )5م�صلحة الطب ال�شرعى:

وهى تابعة لوزارة العدل مما ينقصها االستقاللية ،وينقصها أيضا األدوات التى
جتعلها تعمل باحرتافية ومهنية ،وما يدلل على عدم استقالليتها من الناحيتني اإلدارية
واملالية ،ما أعلنه من وزير العدل السابق بشأن أن حممد اجلندى توفى إثر حادث سيارة
قبل صدور تقرير الطب الشرعى ،والغريب أن طبيب الطب الشرعى خرج نافيا هذا الكالم،
ثم أعلن وزير العدل أن وزير الداخلية هو من قال له هذه املعلومة رغم أنه ليس له أى صفة
إلعالن ذلك أو عالقته بالطب الشرعى ،وهذه القضية بالتحديد ُشكل هلا جلنة ثالثية لكن
وكيل النيابة أصر على أن تكون هناك جلنة أخرى مخاسية من خارج الطب الشرعى -فى
واقعة فريدة مل حتدث من قبل -فأحيانا عن عمد أو غري عمد يتم التأثري على األطباء
الشرعيني.
( )6الربملان:

لسنوات طويلة هناك تشريعات حتتاج لقوانني ،فهناك اختالف ما بني املنظومة
التشريعية فى املادتني ( )126،129اللتني تتعامالن مع قضية التعذيب بوضع شروط كثرية
جلعل القضية جرمية تعذيب ،،فهناك ثالثة شروط جلعل التعذيب جرمية ،وفى حالة ختلف
أى شرط من تلك الشروط تتحول اجلرمية من تعذيب إىل استعمال قسوة منها تعذيب
ضابط ملتهم بهدف نزع اعرتاف منه مما يؤدى إىل إفالت العديد من الضباط املتهمني
بالتعذيب فيحكم عليهم بأحكام زهيدة.
أريد أن أقول إن جرمية التعذيب وانتشارها بشكل منهجى معناه أن الدولة قد
تكون لديها رغبة فى عدم احملاسبة ،إذن البد من وجود رغبة سياسية من كل مؤسسات
الدولة فى احملاسبة ،وإال ستظل جرمية التعذيب تتعامل بالقطعة وستظل توصف بأنها
جرمية منهجية ،فالضمان لغياب التعذيب يأتى بالرغبة السياسة ،واإلصالح املؤسسى فى
كل املؤسسات حتى يتم القضاء متاماً على ظاهرة التعذيب فى مصر.
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()11
�سبل التنمية الب�شرية فى م�صر بعد الثورة
�أ.ه�شام توفيق
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أرابيا �أون الين للأوراق املالية
مر القطاع الأهلى يف م�صر بعدة مراحل على مدى العقود ال�ستة املا�ضية وذلك بعد
ازدهاره وتقدمه يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين .انتهت ال�ستينيات ،ولعدة �أ�سباب
ال جمال ملناق�شتها هنا ،بتدهور �شديد يف �أحوال القطاع و�سيطرة احلكومة والقطاع العام
على مفاتيح ال�صناعة والتجارة بل وامتدت �سيطرة احلكومة على القطاعات اخلدمية
يف جماالت التجارة والتعليم وال�صحة .وعندما حتولت الدولة ل�سيا�سة ال�سوق املفتوح يف
منت�صف ال�سبعينيات ف�إنها اعتمدت يف حتولها على حفنة حمدودة ال تتعدى املئات من
رجال الأعمال جنح القليل منهم على املدى الطويل يف تطوير �أعماله وتنمية مهارات
موظفيه وعماله وكذلك �إعادة توزيع جزء من �أرباحه لتنمية املجتمع حوله ،بينما ركز الكثري
منهم فقط على تعظيم �أرباحه على املدى الق�صري .للأ�سف� ،إ�ستمر ذلك الأ�سلوب ملدة 4
عقود و�أدى �إهمال احلكومات املتعاقبة للفئات الأكرث فقر ًا من ال�شعب �إىل ظهور �شعب �آخر
له منظومة م�ستقلة متمثلة يف م�ساكن بديلة (قبور ثم ع�شوائيات) وثقافة بديلة وا�ضحة يف
مفردات اللغة واملو�سيقى بل وو�سائل موا�صالت خا�صة (توك توك) .و�أنا هنا ال �أنتقد هذا
ال�شعب اجلديد (باملنا�سبة هم �أغلبية) بل �أقدم اقرتاحات حلل م�شاكلهم وم�ساعدتهم على
تنميتهم رمبا ميكن �أن نعود �شعب ًا واحد ًا بثقافة وهوية واحدة كما كنا من �أقل من �أربعني
عام ًا.
 .1التنظيم:

�أ .تعتمد الدول احلديثة يف العامل املتقدم على القطاع الأهلي (اخلا�ص) كمحرك
رئي�سي لالقت�صاد وقاطرة التنمية الب�شرية ومفتاح تنمية املجتمع.و ال ميكن جمرد
ت�صور ا�ستمرار احلكومة كمنتج وم�ستثمر وموفر للوظائف و�إال ف�إننا كمن يريد
العودة بعقارب ال�ساعة للوراء وهو بب�ساطة غري ممكن .فكل التجارب الناجحة
حولنا يف العامل ال�شم�إىل وال�شرقي والغربي اعتمدت على القطاع الأهلي يف التطوير
والبحوث والإنتاج والت�سويق.
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ب .يلزم لتحقيق تنمية اقت�صادية قوية وم�ستدامة ت�صل نتائجها للقاعدة العري�ضة
من املواطنني ت�أ�سي�س تنظيم الحتادات �صناعية ومهنية على كل امل�ستويات حتتوي
وجتذب وتفعل دور امل�ؤ�س�سات ،خا�صة ال�صغرية ومتناهية ال�صغر منها ،يف تنمية
قطاع الأعمال واملجتمع.
ج .يتم ت�أ�سي�س و�إدارة كل �إحتاد �صناعي ومهني بوا�سطة امل�ؤ�س�سات العاملة به ويكون
م�ستقال عنها .ويكون االحتاد م�سئوال عن تنظيم كافة الأمور اخلا�صة بال�صناعة
�أو املهنة بدءا من �صياغة القوانني واللوائح و�شروط الع�ضوية باالحتاد �إىل الرقابة
والتفتي�ش على امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء .ويكون اال�شرتاك يف االحتاد �إجباري للم�ؤ�س�سات
والأفراد العاملني يف ال�صناعة .ويبقى االحتاد م�سئو ًال عن ح�سن �إدارته �أمام جهة
رقابة حكومية تت�أكد من ذلك وتف�صل يف ال�شكاوى املقدمة من �أحد الأع�ضاء �أو من
اجلمهور.
 .2التوظيف :

�أ .الدعم احلقيقي للمواطن يف جمال التوظيف يكون بتوفري الدولة ملناخ �صحي
تناف�سي ي�ضمن منو القطاع الأهلي والذي هو امل�سئول الأول عن التوظيف يف املجتمع
ب�أعداد كبرية وب�أجور عادلة.
ب .الأ�صل هو �أن يعمل املواطن حل�سابه �أو حل�ساب �إحدى م�ؤ�س�سات القطاع الأهلى
وا�ستثناء من ذلك ي�سمح للحكومة بتوظيف عدد من املوظفني يف الوزارات وامل�صالح
واملرافق العامة لتنفيذ خطط احلكومة وتقدمب خدمات عامة للجمهور .ويتعدى عدد
ه�ؤالء املوظفني حالي ًا  6.5مليون موظف �أو  %7.7من عدد ال�سكان وهو ما يفوق
� 8أ�ضعاف املعدل الدويل املقبول .ولهذه الظاهرة العديد من ال�سلبيات اخلطرية
�أهمها �إنهاك مالية الدولة حيث تبلغ �أجور موظفي احلكومة قبل الزيادة الأخرية
 134مليار جنيه �أو حواىل ربع ميزانية احلكومة .وعلى الرغم من هذا املبلغ
ال�ضخم ف�إن �أكرثية املوظفني احلكوميني ي�شتكون من تدين �أجورهم نظرا ل�ضخامة
عدد املوظفني .و�أخري ًا ف�إن توظيف احلكومة لهذا العدد الهائل مينع املجتمع من
�إ�ستخدام هذه العمالة يف وظائف حقيقية ت�ضيف لالقت�صاد.
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ج .يجب على احلكومة العمل على تخفي�ض عدد املوظفني التابعني لها للو�صول �إىل
 2.5مليون موظف �أو ما يعادل � 3أمثال الن�سبة العاملية وذلك يف غ�ضون � 4سنوات.
ويكون ذلك عن طريق تبني الدولة لربامنج قومي مبدع للتدريب التحويلي لعدد 4
مليون موظف على �أن ت�ضمن الدولة �أجور املوظفني �أثناء التدريب وحلني �إن�ضمامهم
للقطاع الأهلي �سواء ك�أ�صحاب عمل �أو موظفني.
 .3ال�ضرائب:

�أ .يتفق اخلرباء على وجود عالقة عك�سية بني �سعر ال�ضريبة وح�صيلتها ،فتخفي�ض
ال�ضريبة ي�شجع املمولني على الإعالن عن �أرباحهم ودفعها بد ًال من التهرب .وقد
زادت ح�صيلة ال�ضرائب يف م�صر خالل الفرتة  2010-2005بثالثة �أ�ضعاف نتيجة
لتخفي�ض �سعر ال�ضريبة من � %40-30إىل .%20
ب .يجب ت�شجيع �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر بتحديد �شريحة جديدة
 %15للأرباح حتى مليون جنيها مع اال�ستمرار يف ن�سبة  %20للأرباح من  1حتى 5
ماليني جنيها و 22.5 %للأرباح من  5حتى  10ماليني جنيه و  %25للأرباح الأكرث
من  10ماليني جنيها.
ج .يجب االعرتاف بوجود ف�ساد يف م�صلحة ال�ضرائب وال بد من التفكري يف منظومة
ت�شجع موظفي امل�صلحة على التعامل بنزاهة مع املمولني وتق�ضي على الف�ساد
ب�صورة جذرية مما ينعك�س �إيجابيا على احل�صيلة.
 .4الدعم:

�أ .يجب الإ�سراع بالتحول من الدعم العيني غري املوجه �إىل برنامج للدعم النقدي
مع حترير �أ�سعار الغذاء (عدا اخلبز) والطاقة لغري املقيدين يف قاعدة بيانات
الربنامج .وميكن البدء فورا يف ح�صر وقيد الأ�سر امل�ستحقة للدعم بالإ�ستعانة
بقاعدة بيانات وزارة الكهرباء و� /أو عمالء �شركات التليفونات املحمول على �أن يتم
التمحي�ص والتعديل الحقا بناء على م�سح حالة اجتماعية.
ب .ميكن الحقا و�ضع �شروط ال�ستمرار �صرف الدعم بربطه ب�أهداف ب�سيطة يتعهد رب
الأ�سرة بتحقيقها يف جمال التعليم وال�صحة الوقائية.
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 .5املالية العامة:

ت�ضخمت م�صروفات الدولة خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية ب�صورة مقلقة وذلك على
الرغم من انهيار اخلدمات املقدمة للجمهور يف مقابل تلك التكلفة .ويعزو اخلرباء ذلك
�إىل �سببني رئي�سيني هما ت�ضاعف �أجور موظفي احلكومة وتكلفة الدعم العيني الذي يت�سرب
�أغلبه للفئات الأغنى للمجتمع .ف�إذا جنحت احلكومة فيما �سبق ذكره يف حتقيق هدف
تخفي�ض عدد موظفيها وتخفي�ض تكلفة الدعم وزيادة احل�صيلة ال�ضريبية ميكن للحكومة،
بل ويجب عليها� ،إحداث توازن مايل بني �إيراداتها وم�صروفاتها يف خالل � 4سنوات.
 .6التعليم:

�أ� .صفة عامة ،يجب قلب الهرم يف منظومة التعليم امل�صرية �إىل و�ضعه الطبيعي طبقا
للأمناط العاملية وذلك ب�إعادة احلياة لربامج ومدار�س التعليم الفني/املهني يف
مرحلتيها الإعدادي والثانوي وتوجيه معظم الأموال املخ�ص�صة للتعليم لها مع توفري
فر�ص التعليم العام الثانوي واجلامعي ،ب�صورة حمدودة ،يف املدار�س واجلامعات
العامة ،وهو ما يبعث الأمل يف حت�سني نوعية ومهارات خريجي هذه امل�ؤ�س�سات كما
عهدنا يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين.
ب .يكون التعليم العام حتى نهاية املرحلة االبتدائية جمانيا يف املدار�س العامة .وال بد
من التفكري يف منظومة ت�شجع موظفي وزارة الرتبية والتعليم على حت�سني اخلدمة
املقدمة والق�ضاء على الف�ساد امل�شهود.
ج .يجب بحث حوافز للقطاع الأهلي لت�شجيعهم على �إن�شاء مدار�س تقدم اخلدمة
بتكلفة منخف�ضة.
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()12
حوكمة الرعاية ال�صحية ك�أداة لتحقيق العدالة
د.م�صطفى حنرت
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية احلوكمة وال�شفافية فى قطاع ال�صحة ( هيجتا )
�أ�ستاذ زائر �إدارة الرعاية ال�صحية واالجتماعية مبعهد انزيروك لإدارة االعمال بالنم�سا
امللتقى الفكرى ملنهج العدالة االنتقالية  :املفاهيم الأ�سا�سية وفق ًا لت�صور م�صرى جديد

احلق يف ال�صحة هو من احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان .واال�ضرار بال�صحة يعترب
جرمية �إن�سانية و�أخالقية ويف �أحيان �أخرى جنائية .واحلق يف الرعاية ال�صحية التي تقوم
على مبادئ اجلودة والإتاحة والعدالة هو �أي�ض ًا حق �أ�سا�سي .وقد �شهد النظام ال�صحي يف
جمهورية م�صر العربية الكثري من التطورات على مدار القرون املا�ضية ولكنه بالرغم من
ذلك قد �شهد �أي�ض ًا العديد من الإخفاقات.
فقد تدهور م�ستوى اخلدمة يف كثري من املجاالت واملناطق .وقد انهار متام ًا مبد�أ
العدالة يف التوزيع و�أ�صبح الفقراء يدفعون ن�سبيا تكلفة غالية جد ًا للح�صول على خدمة
�سيئة .وقد �أ�صبح معظم الإنفاق ال�صحي يف م�صر عن طريق الدفع املبا�شر وغابت التغطية
الت�أمينية عن العديد من فئات املجتمع .وقد ي�ضطر الفقراء لتحمل تكلفة االنتقال وال�سفر
وترك العمل للح�صول على اخلدمة� .إ�ضافة �إىل ذلك قد يح�صل املري�ض على دواء غري
فعال �أو قد تنتقل له عدوى لت�صبح امل�ست�شفى م�صدر للمر�ض ولي�س ال�شفاء .وبالرغم من ان
الفرتة املا�ضية قد �شهدت انح�سار العديد من الأمرا�ض فقد �شهدت �أي�ض ًا ارتفاع معدالت
عدد من الأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية مثل فريو�س �سي وال�سرطان� .إ�ضافة �إىل ذلك فان
الفريق الطبي قد �شهد تدهور يف م�ستواه العلمي واملادي وانعدام العدالة يف التوزيع وغياب
�سيا�سات االرتقاء بامل�ستوى .كما �شهد النظام ال�صحي العديد من �إهدار املوارد وانعدام
الكفاءة الإدارية مما �أدى �إىل �ضعف املنظومة ال�صحية ككل .كل هذا يعترب جرمية كربى
يف حق املجتمع.
هذا وقد �شهد القطاع ال�صحي العديد من اجلرائم املبا�شرة مثل :جرائم الف�ساد
يف املناق�صات؛ الر�شاوي؛ التداخل بني �شركات الأدوية والأطباء؛ التهرب ال�ضريبي؛غ�ش
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الدواء وامل�ستح�ضرات وامل�ستلزمات الطبية؛ حتميل املر�ضى تكاليف عالية للخدمات �أو
خدمات مل تتم.
و �إذا قمنا بتحديد امل�سئولية عن كل هذه اجلرائم �سوف جند �أنها م�سئولية م�شرتكة
يجب �أن نتحملها جميع ًا دون ا�ستثناء .مما يجعل حتديد امل�سئولية يف �أ�شخا�ص بعينهم
جمد يف منع تكرار هذه اجلرائم .يف هذه احلالة ي�صبح
ملعاقبتهم �شبه م�ستحيل وغري ٍ
الإ�صالح امل�ؤ�س�سي هو احلل الوحيد القادر على حتقيق العدالة ومنع تكرار اجلرائم .ويف
هذا الإطار تكون احلوكمة هي و�سيلة م�ؤثرة رغم ال�صعوبات التي قد تواجه التطبيق.
ان احلوكمة تقوم على �أربعة �أعمدة رئي�سية وهي العدالة وامل�سئولية وال�شفافية
وامل�سائلة ولو نظرنا للفل�سفة خلف هذه املبادئ �سوف جند �أنها قادرة على خلق الآلية
الالزمة ملنع تكرار اجلرائم يف حق املري�ض امل�صري.
يف هذا الإطار فقد �أخذت جمعية احلوكمة وال�شفافية يف قطاع ال�صحة بالتعاون مع
مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة زمام املبادرة لإ�صدار �أول دليل حلوكمة امل�ست�شفيات يف
م�صر .وذلك يتم بالتعاون مع الكثري من اخلرباء والأطراف ذات امل�صلحة ل�ضمان �أن يكون
املحتوى �شام ًال وقاب ًال للتطبيق.
و�سوف ي�شمل هذا الدليل خم�سة مبادئ رئي�سية تطبقها امل�ست�شفى وهي:
 االلتزام مببادئ حوكمة ال�شركات واحلوكمة الإكلينيكية. االلتزام بوجود جمل�س �إدارة حمرتف وفعال وم�ستقل عن الإدارة التنفيذية. االلتزام بوجود نظام م�ستقل للرقابة واملراجعة و�إدارة املخاطر. االلتزام بامل�سئولية االجتماعية واال�ستدامة ورعاية الأطراف ذات امل�صلحة و�شمولالفقراء.
 االلتزام بال�شفافية والإف�صاح.وي�ستهدف هذا الدليل جميع امل�ست�شفيات يف القطاع العام واخلا�ص والأهلي ،و�سوف
ي�شمل كل مبد�أ على العديد من اخلطوط اال�سرت�شادية والتطبيقية مع جمموعة من الأدوات
و�سوف تتم طباعة الدليل وتوزيعه جمانا للم�ست�شفيات .وللربط بني هذا العمل والإ�صالح
امل�ؤ�س�سي لتحقيق العدالة االنتقالية من خالل تبني
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نظرة بناءة م�ستقبلية ت�ؤدي �إىل حت�سني �أداء هذا القطاع احليوي ميكن �إي�ضاح الآتي:

احلوكمة الإكلينيكية ت�ضع الأطر الأ�سا�سية جلودة اخلدمة وحماية املري�ض وهي:
كفاءة الأطباء والطاقم الطبي وتنميته وتوفري التعليم امل�ستمر له؛ دعم البحث العلمي
والتطوير امل�ستمر؛ فعالية العالج والطب املبني على الدليل؛ املراجعة امل�ستمرة وم�سائلة
الطاقم الطبي؛ �إدارة املعلومات الطبية وا�ستعمال ال�سجالت الطبية؛ �إدارة املخاطر التي
قد يتعر�ض لها املري�ض؛ امل�شاركة مع املر�ضى يف و�ضع �سيا�سات العالج .لذلك فهي ت�ضمن
للمري�ض العالج ال�سليم امل�ؤثر طبقا للمعايري الدولية عن طريق طاقم طبي حمرتف وحتميه
من االنحرافات يف تقدمي اخلدمة وامل�ضاعفات الناجتة عنها.
�أما حوكمة ال�شركات فهي ت�ضع الإطار امل�ؤ�س�سي للحكم الر�شيد الذي يف�صل بني
امللكية والإدارة وبني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ويخلق مناخ ًا من امل�ساءلة حول
الفاعلني الرئي�سيني داخل امل�ست�شفى .كما يف�صل بني دور الأطباء كعاملني داخل امل�ست�شفى
ودورهم كمديرين مما يحمي املر�ضى والأطراف الأخرى.
�أما وجود جمل�س �إدارة حمرتف فله العديد من املزايا من �أهمها وجود ت�شكيلة من
الكفاءات ذات خربة ت�سمح لها بالتوجيه اال�سرتاتيجي للم�ست�شفيات وتوجيه الإدارة مبا
ي�سمح برت�شيد ا�ستخدام املوارد وحماية حقوق املالك والأطراف الأخرى ذات امل�صلحة.
وا�ستقاللية جمل�س الإدارة عن الإدارة التنفيذية ت�سمح له مبتابعة �أداء الإدارة مما يحفزها
لتكون فعالة ويقلل فر�ص وجود الف�ساد وت�ضارب امل�صالح.
ووجود نظام للرقابة الداخلية واملراجعة يتمتع باال�ستقاللية ويف�صل بني الأدوار
ويوزع امل�سئوليات وال�سلطات بني �أطراف خمتلفة ويدفع امل�ست�شفى نحو الكفاءة والتطوير
امل�ستمر ويحميها من الف�ساد.
ووجود �إدارة ر�شيدة للأطراف ذات امل�صلحة ي�ؤدي �إىل حتقيق التوازن بني امل�صالح
ويحمي حقوق هذه الأطراف املتعددة� .أما االلتزام بامل�سئولية االجتماعية فهو عن�صر
�أ�سا�سي يف قطاع خدمي ذي بعد اجتماعي مثل ال�صحة .ووجود �سيا�سة لعدم التمييز حتمي
الفئات املهم�شة وبرامج احتوائية للفقراء ت�ضمن و�صول اخلدمة بنف�س اجلودة لهم هي
عنا�صر رئي�سية ل�ضمان العدالة االجتماعية يف هذه اخلدمة اال�سرتاتيجية.
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�أما ال�شفافية فهي ت�ضمن �سهولة تداول املعلومات مما ي�سهل عملية �صناعة القرار
داخل امل�ست�شفى وخارجها .بالإ�ضافة �إىل ذلك فان �ضمان و�صول املعلومات للأطراف ذات
امل�صلحة يخلق مناخ ًا من امل�ساءلة يحمي هذه الأطراف من �أي �أفعال قد ت�ضر مب�صاحلها
كما يقلل فر�ص حدوث الف�ساد.
�أما على م�ستوى الدولة فان وجود ف�صل بني دور الدولة كمالك للأ�صول ومقدم
للخدمات ال�صحية ودورها كممول للخدمة ودورها كمراقب هو عن�صر �أ�سا�سي خللق مناخ
يتميز بالكفاءة والفعالية يف �إدارة املوارد ويقلل فر�ص حدوث الف�ساد .ووجود م�شاركة
جمتمعية يف توجيه املوارد وتوزيعها وم�ساءلة جمتمعية جتاه مقدمي اخلدمة قد مينع حدوث
ف�ساد �أو جرائم �أخرى
ويف النهاية ف�إنه ال ميكن �أن تكون هناك عدالة بدون توفري خدمة �صحية ومظلة
حماية جلميع املواطنني.و لذلك فان االهتمام بخلق مبادرات متكاملة لدعم الإ�صالح
امل�ؤ�س�سي يف قطاع ال�صحة مب�شاركة احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين يجب �أن
يكون �إحدى الركائز الرئي�سية يف املراحل االنتقالية.
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()13
ا�سرتاتيجية عمل لدعم ا�ستقالل املهن الق�ضائية
كتاب �ضمري العدالة

املجموعة املتحدة

خطة عمل لدعم ا�ستقالل املهن الق�ضائية 2009
واقع املهن الق�ضائية فى م�صر
من يراقب �أو�ضاع الق�ضاء مب�صر يالحظ �أن طريق العدالة الناجزة يعرت�ضه الكثري
من العقبات التى مل تنتجها عوامل وظروف �سيا�سية �أو قانونية فقط ،و�إمنا ت�شارك معها
عوامل مهنية (�إدارية ،ومالية ،وفنية )..ترتبط برفع الكفاية الفنية وتعزيز اال�ستقالل
املايل والإدارى للق�ضاة ،ورفع كفاءة املحامني ،وو�ضع �ضمانات تكفل حتقيق الهيبة للمهنة
وممار�سيها ،ومتتع خرباء وزارة العدل بذات ح�صانات وامتيازات الق�ضاة ،وحت�سني �شروط
عملهم ،وحت�سني امل�ستوى االقت�صادى والفنى لأمناء ال�سر واملح�ضرين ،وحت�سني ظروف
عملهم.
هذا حتديد ًا ما ك�شفت عنه حلقات عمل امل�شروع باملحافظات ،حيث ت�أكد �أن هناك
العديد من امل�شكالت املهنية التى متثل حجرات عرثة �أمام حتقيق العدالة ،مت تق�سيمها
بح�سب التق�سيم الوظيفى للمهن الق�ضائية املختلفة (الق�ضاة ،املحامون� ،أعوان الق�ضاء)
�أو من يطلق عليهم خدام العدالة �إىل ثالث جمموعات ،تدور جميععها بدرجة �أو ب�أخرى
حول ثالث م�سائل رئي�سية متثل حجر الزاوية فى �أى عمل يوجه لدعم ا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية.
الق�ضية الأوىل مالية ،تتعلق بالأو�ضاع االقت�صادية واملعاملة املالية للق�ضاة ومعاونيهم
من خرباء �أو �أمناء �سر �أو حم�ضرين ،فبال ا�ستثناء ،يعانى جميع خدام العدالة من �شدة
تدنى م�ستويات الرواتب والأجور.
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وح�سبما �أ�شار الدكتور /عبد الفتاح اجلباىل فى ورقته القيمة املقدمة بحلقة
النقا�ش اخلتامية ت�ستحوذ الأجور على �أعلى ن�سبة  %78من نفقات الهيئات الق�ضائية
واجلهات املعاونة لها ،يالحظ �أن الن�سبة العظمى من هذه الأجور تقع �ضمن الأجور املتغرية
()36
(املكاف�آت واحلوافز وغريها) ولي�ست �ضمن الأجور الثابتة.
وال تقت�صر هذه الق�ضية على امل�سائل املالية فقط (�أى الدخل الذي يح�صل عليه كل
منهم) ،ولكنها متتد �إىل عدد من الأمور الفنية ك�ضغط العمل وعدم توافر الأعداد والت�أهيل
املهنى الكافى لهذه الفئات مبا ال ي�ساعد على حتقيق العدالة ،ولي�س �أدل على ذلك من �أن
ن�سبة الف�صل فى الق�ضايا املدنية مل تتجاوز فى عام  2006ن�سبة  ،%47.65وحواىل% 38.9
()37
ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية.
ناهيك عن عدم مالءمة �أماكن العمل �سواء من حيث �ضيق املقرات وتكد�سها� ،أو من
حيث الأ�سا�س املتهالك وعدم جتهيزها� )38(،إذ يجل�سون ب�أعداد كبرية فى املكتب الواحد،
مما يحول دون توفر ال�سرية التى هى �أ�سا�س عمل اخلبري .كما يعمل �أمناء �سر اجلل�سات
ب�أماكن �أ�سوء من ذلك بكثري ،في�ضاف �إىل تكد�س العدد ،عمل �أمناء ال�سر فى مناخ حماط
بالكثري من ال�ضو�ضاء وال�ضجيج.
ف�ض ًال عن عدم توفر و�سيلة منا�سبة لنقل الق�ضايا من �أماكن حفظها مبجمع املحاكم
�إىل �أماكن العمل ،مما يعر�ض الق�ضايا خالل نقل كم كبري منها للفقد �أو التلف بع�ضها،
ال�سيما �أن النقل يتم بو�سائل خا�صة غري م�ؤمنة.
وال يقت�صر �سوء الأو�ضاع املالية على الق�ضاة و�أعوانهم ،فاملحامون لي�سوا اقل معاناة
من هذه ال�شريحة من خدام العدالة ،حيث ميثل الو�ضع االقت�صادي للمحامني -كما يقول
()36

()37
()38
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فى حتقيق صحفى مت إجراؤه مع عدد من أصحاب املهن القضائية داخل حمافظة املنصورة ،أشار أ .صربى أمحد
عبد العزيز ،سكرتري مركز املنصورة ،إىل أنه بعد مرور عام ونصف العام على تعيينه واليزال راتبه ال يتجاوز بعد
اخلصومات مبلغ  172جنيها.
تقرير اإلحصاء القضائى السنوى لعام  ،2006 -2005الصادر عن وزارة العدل
يقول حممد حسن سليم مساعد كبري خرباء وزارة العدل لشمال الدقهلية أن املقرات فى الدقهلية تشمل مشال
وجنوب عالوة على مقر بدكرنس وآخر مبيت غمر ومجيعها تقوم على خدمة احملافظة ،وفى مشال الدقهلية املقرات
تنقسم إىل ثالثة أماكن متباعدة رغم أنها تتبع نفس املكتب وهناك مقر بشارع جيهان خاص باخلرباء اهلندسيني
وهو آيل للسقوط ويضم  30خبري وسبعة حماسبني وعام ً
ال واحداً ،وتنفيذاً لقرار اإلخالء انتقلنا إىل مقار من أربع
حجرات صغرية جبوار نيابة املرور ال توجد به دورة مياه ،وسلمه مهدوم وال يصلح للصعود.

املحامى بالنق�ض /جناد الربعى فى ورقتة حول مهنة املحاماة -م�أ�ساة حقيقية ،حيث
تكمن املفارقة يف تردى الأو�ضاع االقت�صادية للمحامني رغم �أنه ينتمون �إىل نقابة غنية،
فبينما ارتفع دخل نقابة املحامني فى عام  2003ايل 60مليون جنيه نتيجة زيادة �أتعاب
املحاماة التي يحكم بها علي خا�سر الدعوى وت�ؤدي �إىل النقابة ،وارتفاع دمغات املحاماة
التي يتعني علي املحامي �سدادها� ،إال �أن ما ت�صرفه النقابة من معا�شات ل�شيوخ املحامني
هى مبالغ زهيدة للغاية (حيث يح�صل املحامى الذى ق�ضي �أربعني عام ًا يف مهنة املحاماة
على  160دوالر ًا �شهريا مبا يعادل  25جنيها عن كل �سنة خدمة) ،كما ال توجد و�سيلة �سريعة
وناجزة يح�صل مبقت�ضاها املحامني على �أتعابهم من موكليهم ،وعدم توجيه نقابة املحامني
االهتمام الكافى لإيجاد الإجراء املنا�سب فى مواجهة ذلك.
ال�شك �أن حت�سني الأو�ضاع املالية واالقت�صادية ل�شاغلى املهن الق�ضائية ،حتتاج على
�صعيد ال�سلطة الق�ضائية ا�ستقالل موازناتها املالية ،وهو مطلب ا�ستمر الدفاع عنه حتى مت
فعلي ًا تعديل بع�ض �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  46ل�سنة  1972مبوجب القانون 142
ل�سنة  ،2006والذى مت مبوجبه متت �إ�ضافة ن�ص املادة  77مكرر ًا ب�أن تكون للق�ضاء والنيابة
العامة موازنة م�ستقلة وتبد�أ ببداية ال�سنة املالية للدولة وتنتهى بنهايتها ،على �أن يبد�أ العمل
ب�أحكام هذه املادة اعتبار ًا من موازنة �سنة .2008
لكن ما حدث فعلي ًا هو �إقرار املوازنة اجلديدة للعام املايل ( )2009 /2008دون
تخ�صي�ص اية بنود م�ستقلة للموازنة الق�ضائية ،مما يعد �إهما ًال غري مربر لقاعدة قانونية
بعد �صدورها بعامني ال�سيما �أنه مل تكن هناك �أى �إ�شارة �إىل ارجاء الن�ص �أو ت�أجيل العمل
به .وحتتاج على �صعيد مهنة املحاماة ،توجيه نقابة املحامني املزيد من االهتمام بتح�سني
الأو�ضاع املالية واالقت�صادية للمهنة وممار�سيها.
الق�ضية الثانية تنظيمية ،وتتعلق باحلق يف التعبري والتنظيم ،فالق�ضاة و�أعوانهم
من خرباء و�أمناء �سر وحم�ضرين ..حمرومني من احلق يف �إن�شاء النقابات امل�ستقلة ب�شكل
خا�ص ،وهو �أمر ال ميكن اال�ستعا�ضة عنه بتقرير حريتهم يف �إن�شاء جمعيات خدمية �أو �أنديه
اجتماعيه ،فدور النقابات يتجاوز ذلك �إيل تنظيم املنخرطني فيها والدفاع عن مطالبهم
وحتي �إيل رفع قدراتهم املهنيه ،كما ي�ؤدي غياب حق الق�ضاة علي وجه اخل�صو�ص يف �إن�شاء
نقابات م�ستقلة �إيل و�ضعهم بني مطرقة وزارة العدل و�سندان جمل�س الق�ضاء الأعلي من
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ناحية ،ويف�ضي �إيل االرتباك يف تنظيم الطرق التي يعربون بها عن ر�أيهم يف الق�ضايا
العامة من ناحيه �أخري.
فعلى الرغم من جناح نادى الق�ضاة -بح�سب �إ�شارة الأ�ستاذ /عبد الغفار �شكر
فى ورقته املتميزة ،فى تفادى جميع حماوالت احلد من فاعلية ن�شاط الق�ضاة من �أجل
ا�ستكمال ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية والإ�صالح ال�سيا�سى ال�شامل فى م�صر ،وموا�صلة دوره
والت�أكيد على �أن اجلمعية العمومية التى ت�ضم كل ق�ضاة م�صر هى ال�سلطة العليا للنادى
و�أ�سا�س قراراته وتوجهاته� ،إال �أن �صيغته الت�أ�سي�سية -من حيث ن�ش�أته كجمعية �أهلية تخ�ضع
لإ�شراف وزارة الت�ضامن االجتماعى -ال ت�ساعد الق�ضاة على حتقيق �أهدافهم كاملة وال
متكنهم من تو�سيع نطاق حركتهم لت�شمل الدفاع عن م�صاحلهم واالرتقاء بقدراتهم املهنية
وا�ستكمال ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،الأمر الذى طرحت معه م�س�ألة حق الق�ضاة فى
ت�أ�سي�س نقابة ميار�سون من خاللها ن�شاطهم فى حتقيق تلك الأهداف.
وكما يقرتح الأ�ستاذ�/شكر ،ميكن ل�صيغة النقابة� ،أن تتدارك �أوجه النق�ض فى
النادى كجمعية �أهلية ،وتلبى �أهداف الق�ضاة فى ممار�سة دورهم دون عقبات فى الدفاع
عن م�صاحلهم وفى االرتقاء بقدراتهم املهنية وفى ممار�سة ن�شاط عام لإ�صالح �أو�ضاع
املجتمع ال�سيا�سية وا�ستكمال التطور الدميقراطى للمجتمع امل�صرى الذى يت�صل ات�صا ًال
مبا�شر ًا مبوقع ال�سلطة الق�ضائية من النظام ال�سيا�سى ،ال�سيما �أنه ال يوجد بالد�ستور
امل�صرى وال باملواثيق الدولية ما يحرم الق�ضاة من مثل هذا احلق.
و�إذا كانت فكرة �إن�شاء نقابة للق�ضاة جتد �أهميتها بالأ�سا�س فى �إيجاد كيان ي�سعى
من خالله �أع�ضاء هذه املهنة لتح�سني �أو�ضاعهم املهنية على من�صة الق�ضاء ،وحماية
حقوقهم الد�ستورية كمواطنيني عاديني ال�سيما ما يتعلق منها باحلق فى التعبري و�إبداء
الر�أى فى ال�ش�أن العام ،ف�إن هذه الفكرة تعد �أكرث �إحلاحا للمهن الق�ضائية املعاونة ،التى
ال يعانى �أفرادها من تدنى م�ستوى رواتبهم فقط والتى ترتاوح  -بح�سب �إ�شارة املحامى
بالنق�ض جناد الربعى فى ورقته حول �أعوان الق�ضاة -بعد ا�ضافة احلوافز بني ( 280جنيه ًا
 380 :جنيه ًا) ،وذلك مقابل �شهر عمل ال يقل عدد �ساعات عمل اليوم الواحد فيه عن 13
�ساعة يوميا ،ف�ضال عن عدم توفر �أماكن مالئمة للعمل� ،أو حتى الأدوات املطلوبة للعمل
و�شرائها على احل�ساب ال�شخ�صى فى كثري من الأحيان.
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كما �أن ظروف عمل خرباء وزارة العدل و�إن كانت  -كما �أ�شار كبري خرباء وزارة
العدل ب�أ�سوان الأ�ستاذ /حفظى عبد ال�سيد ،قد �شهدت بع�ض حت�سنات ن�سبية على �صعيد
املعاملة املالية وامل�سائلة الت�أديبية ال�سيما بعد �صدور من�شور وزير العدل بعدم تغرمي
اخلرباء� ،إال �أنها غري كافية� ،إذ �إن هناك كثري من الأو�ضاع املهنية حتتاج فى ر�أيه ملراجعة
حا�سمة لعل �أهمها مزايا الكادر الق�ضائى التى ال يتمتع بها �سوى الق�ضاة وامل�ست�شارين
فقط ،واقتطاع جزء كبري من �أمانة اخلبري ل�صندوق �أبنية املحاكم التى ال ي�ستفيد منها
اخلرباء ،ف�ض ًال عن �سيطرة خرباء وزارة العدل على �أعمال خرباء اجلدول ،وحتول دور
اخلبري من باحث يوفر امل�شورة الفنية �إىل جمرد موظف �إدارى يتحدد عمله فى مراجعة
�أوراق الق�ضاة بح�سب توجيهاتهم.
ناهيك عن �ضعف االهتمام بالتدريب والت�أهيل املهنى لأ�صحاب املهن الق�ضائية
جمتمعة الأعوان ووكالء النيابة ،حتى املحامني.
فعلى الرغم من �أن املحامني وهم �شركاء العدالة توجد لديهم بالفعل نقابه،
يفرت�ض �أن يكون �شاغلها الأول حت�سني �أو�ضاع املهنة وممار�سيها� ،إال �أن الواقع يعك�س
خالف ذلك ،حيث و�صفه املحامى بالنق�ض جناد الربعى بالقول �أن «مهنة املحاماة مهنة
حتت�ضر» ،فنقابة املحامني بدال من تقوم بدور ملمو�س فى توجيه املحامني ،عادة ما ين�شغل
�أع�ضاء جمل�س �إدارتها مبقاعد القيادة ،وا�ستخدامها فى ت�صفية ح�سابات داخلية ،وكذلك
االن�شغال بالأو�ضاع اخلارجية على ح�ساب �أو�ضاع املهنة و�شئون املحامني ،وكذلك عدم
تفعيل دور معهد املحاماة فى الت�أهيل والإعداد للمهنة ،وعدم توفري كبار املحامني فر�ص
للتدريب والعمل ب�أجور حقيقة ل�شباب املحامني يف مكاتبهم.
وهكذا يتطلب حت�سني �أو�ضاع املهن الق�ضائية ،ت�أ�سي�س نقابة �أو رابطة لكل من
الق�ضاة ،و�أخرى للأعوان ،ف�ض ًال عن �إعادة ترتيب لأو�ضاع نقابة املحامني ..حتى يكون
لهذه التنظيمات دور تكاملى فى حت�سني �أو�ضاع �أ�صحاب املهن الق�ضائية من خالل الدفاع
عن م�صاحلهم ،واالرتقاء بقدراتهم املهنية� ،سعي ًا لتعزيز ا�ستقالل �سلطة الق�ضاء امل�صرى.
الق�ضية الثالثة ت�شريعية :تتعلق بالتنظيم القانونى للمهن الق�ضائية ،وكيف ميكن
لوحدة الن�صو�ص القانونية �أن ت�سهم فى تخفيف حدة العالقات املتوتره بني الق�ضاة
واملحامني ،والتي ت�شكل ملمح ًا من مالمح �أزمة ال�سلطة الق�ضائيه يف م�صر ،فعلى حني
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ي�صف قانون ال�سلطة الق�ضائيه املحامني بانهم اعوان للق�ضاة ،ي�صفهم قانون املحاماة
ب�أنهم �شركاء للق�ضاة يف �إقامة العدالة ،علم ًا �أن حقوق الطرفني وواجباتهم خمتلفه،
وح�صاناتهم غري مت�ساوية ،مع �أن متاعبهم و�أوجاعهم املهنية تت�شابه �إىل حد كبري.
وكما يقول املحامى اجلليل اال�ستاذ /ع�صام الإ�سالمبوىل فى ورقته� ،إذا كانت
ت�شريعات ال�سلطة الق�ضائية قد ا�ستخدمت لأول مرة يف القانون رقم  43ل�سنة  1965بالباب
الرابع منه تعبري �أنواع الق�ضاء الذي حددته املادة  138ب�أنهم املحامون واخلرباء و�أمناء
ال�سر والكتبة واملح�ضرون واملرتجمون ثم درج علي هذا القانون رقم  46ل�سنة � ،197إال
�أنه عنما �صدر قانون املحاماة رقم  17ل�سنة  1983عرف املحاماة يف املادة الأويل منه
ب�أنها مهنة حرة ت�شارك ال�سلطة الق�ضائية يف حتقيق العدالة ويف ت�أكيد �سيادة القانون ويف
كفالة حق الدفاع عن حقوق املواطنني وحرياتهم ،وميار�س مهنة املحاماة املحامون وحدهم
يف ا�ستقالل وال �سلطان عليهم يف ذلك �إال ل�ضمائرهم و�أحكام القانون .وطبق ًا للقاعدة
القانونية �أن الت�شريع الالحق ين�سخ ال�سابق ،فاملحامني لي�سوا �أعوان ًا بل �شركاء يف حتقيق
العدالة ،وهذا هو املعني امل�ستخل�ص من �صراحة الن�ص.
وفى حماولة لتجاوز م�س�ألة تعار�ض الن�صو�ص القانونية ،وما ينتج عنها من «مغايرة»
تظهر فى النظرة الدونية التى حتكم الق�ضاة جتاه املحامني ومهنة املحاماة ،والتى ترجع
فى جانب منها �إىل �أن الت�شريع املنظم للق�ضاة ي�سمى قانون «ال�سلطة» الق�ضائية ،و�أنهم
رموز هذه ال�سلطة ،مما يخلق �شعور ًا لدى الق�ضاة ب�أنهم �شريحة مميزة رغم �أنهم خريجو
نف�س الكلية ،حتى �أن �أمناء ال�سر حاليا هم خريجو نف�س الكلية.
فى حماولة لإ�صالح هذه امل�س�ألة يقرتح املحامى بالنق�ض /جناد الربعى فكرة
القانون موحد للمهن الق�ضائية ينظم ب�شكل عام �صالحيات والتزامات كل من ميكن �أن
نطلق عليهم م�سمى «خدام العدالة» ،على �أن ينظم الأو�ضاع الداخلية لكل مهنة ب�صورة
عامة من خالل ت�شريعات فرعية ت�صدر فى �صورة لوائح و�أنظمة داخلية.
و�إىل جانب الق�ضاة واملحامني يجب �أن ينظم الت�شريع املوحد امل�سائل اخلا�صة
بالأعوان ،واخلرباء ،باعتبارهم ال�شريحة الأوىل بالرعاية من بني املهن الق�ضائية جمتمعة.
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خطة عمل لدعم ا�ستقالل املهن الق�ضائية

ال غنى لأى مقرتح لدعم ا�ستقالل املهن الق�ضائية عن االمتداد �إىل الأبعاد الثالثة
�سالفة الذكر (املايل ،التنظيمى ،والت�شريعى) ،لذا البد و�أن ت�أخذ اخلطة املقرتحة باالعتبار
ثالثة �أمور جوهرية� :أولها  :هو �سبل زيادة موارد العدالة و�إعادة ترتيب املوازنة املالية املخ�ص�صة
للق�ضاء والق�ضاة و�أعوانهم ،مبا ي�سمح بتح�سني ظروف العمل ،ودخول القائمني عليها.
وثانيها� :إمكانية ت�أ�سي�س نقابة �أو رابطة للق�ضاة ،و�أخرى لأعوانهم ،تعمل علي
الدفاع عن مطالبهم املهنية وت�ساعد علي ترقية �أدائهم وتنظيم م�شاركتهم يف ال�ش�أن العام
بفاعلية ،مبا ي�ساعد على ا�ستكمال ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.
وثالثها� :إقرار قانون موحد خلدام العدالة (من :حمامني وق�ضاة و�أع�ضاء النيابة
ف�ض ًال عن اخلرباء و�أمناء ال�سر واملح�ضرين) ،ينظم طريقة التعامل بني تلك الفئات،
وحقوق وواجبات كل فئة يف مواجهة باقي الفئات بل وفى مواجهة املجتمع �أي�ضا ،ف�ض ًال عن
ترتيب ح�صانات و�ضمانات مماثله لهم جميعا علي قدم امل�ساواه ،واعتبارهم جميعا يقومون
ب�شئون العدالة كال وفق ًا لدوره.
وقد ي�ساعد هذا القانون علي �إقرار امل�ساواة بني املحامني و�أع�ضاء النيابة العامة
باعتبارهما خ�صمني ،ومن ثم يقلل من االحتكاكات الناجتة عن ال�شعور بالتفوق لدي بع�ض
الق�ضاة �أو �أع�ضاء النيابة �إزاء املحامني� ،أو ال�شعور بالرغبة يف التحدي من بع�ض املحامني
ل�سلطات الق�ضاة �أو �أع�ضاء النيابة �أو غريهم.
� .1شركاء التنفيذ املقرتحون

تهدف هذه اخلطة �إيل ح�شد وتركيز اجلهود املجتمعية وم�ؤ�س�سات الدولة (الر�سمية،
وغري الر�سمية) لتعزيز ا�ستقالل املهن الق�ضائية ،و�إن كانت ت�ستهدف بالأ�سا�س عدد ًا من
ال�شركاء الوطنيني ي�أتى فى مقدمتهم:
� 1-1أع�ضاء الربملان من املجل�سني (جمل�سى ال�شعب ال�شورى)

يكت�سب �أع�ضاء الربملان كم�شرعني �أهمية خا�صة داخل هذا املقرتح التطويرى،
ال�سيما فيما يتعلق ببعديه املايل والت�شريعى.
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فتح�سني الأو�ضاع املالية للمهن الق�ضائية يتطلب زيادة موارد العدالة من املوازنة
العامة للدولة من ناحية ،و�إعادة ترتيب املوازنه املالية املخ�ص�صة للق�ضاء والق�ضاة
و�أعوانهم من ناحية �أخرى.
وطاملا �أن الربملان ك�سلطة ت�شريعية هو �صاحب القول الفا�صل فى �إقرار م�شروع
املوازنة العامة� ،إذ �إنه ال يتم �أبدا �إقرار املوازنة الوطنية دون موافقة الربملان عليها (وله
مبوجب هذا االخت�صا�ص مناق�شة م�شروعها املقدم من احلكومة ،واقرتاح تعديله )..ي�صبح
من املهم العمل فى �أى خطة مقرتحة لزيادة خم�ص�صات وزارة العدل من املوازنة العامة
للدولة بغر�ض دعم ا�ستقالل املهن الق�ضائية فى �إطار من ال�شراكة مع �أع�ضاء الربملان.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن الربملان كان قد �أقر منذ قرابة العامني ا�ستقالل موازنة
الهيئات ،وذلك مبوجب القانون رقم  142ل�سنة  2006والقا�ضي بتعديل بع�ض احكام قانون
ال�سلطة الق�ضائية رقم  46ل�سنة  ،1972حيث متت �إ�ضافة املادة  77مكررا والتي ن�صت على
�أن «يكون للق�ضاء والنيابة العامة موازنة م�ستقلة تبد�أ ببداية ال�سنة املالية للدولة وتنتهي
بنهايتها ويتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى ال�سلطات املخولة لوزير املالية فى القوانني واللوائح
ب�شان تنفيذ موازنة الق�ضاء والنيابة العامة» ،ليتم العمل بها اعتبارا من العام املايل /2008
 ،2009ومع ذلك جاءت موازنة العام املذكور دون تنفيذ فعلى للن�ص ،حيث مل تدرج بها �أى
وثيقة مالية م�ستقلة لل�سلطة الق�ضائية ،ومل تت�ضمن �أى �إ�شارة �ضمنية لإرجاء تنفيذ الن�ص
اخلا�ص با�ستقالل املوازنة الق�ضائية و�أ�سباب ذلك..
وهكذا يبدو �أن دعم الربملان لال�ستقالل املايل لل�سلطة الق�ضائية قد مت بتعديل
ت�شريعى ،لكن التطبيق العملى له يحتاج من ناحية �أخرى تعديل موازنى ،وهو ما ميكن
�أن يقوم به الربملان ملا له من اخت�صا�ص ماىل �أ�صيل فى مناق�شة بنود املوازنة العامة
للدولة واقرتاح تعديلها ..حيث ميكن العمل مع �أع�ضاء الربملان لي�س فقط لتطبيق املوازنة
الق�ضائية امل�ستقلة و�إمنا �أي�ضا ل�ضمان تخ�صي�ص املوارد الأ�سا�سية املطلوبة لهذه املوازنة
وم�صادر تدبريها ،فقد ي�ستطيع �أع�ضاء الربملان (ال�سيما �أع�ضاء جلنة اخلطة واملوازنة)
مبا يتمتعون به من �صالحية تعديل م�شروع املوازنة الوطنية �أن يتدخلوا ل�ضمان توجيه
املوارد الكافية لتلبية املتطلبات املالية لل�سلطة الق�ضائية ،وذلك فى نطاق ال�سقف املايل
املحدد التحرك فى اطاره.
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�أما �إعادة ترتيب املوازنة املالية بعد تخ�صي�صها ،فت�صبح مهمة املجل�س الأعلى
للق�ضاء �أو اجلهة الإدارية �صاحبة هذا االخت�صا�ص.
�إىل جانب الدور املايل املقرتح الع�ضاء الربملان بهذا املخطط التطويرى ،هناك
دور �آخر ال يقل من حيث م�ستوى الأهمية يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�سلطة الربملان فى �سن
القوانني ،حيث يتحدد هذا الدور فى �إقرار ت�شريع موحد للمهن الق�ضائية (الق�ضاة ووكالء
النيابة ،اخلرباء والأعوان ،املحامون) ،يرتب ح�صانات و�ضمانات مماثله لهم جميع ًا على
قدم امل�ساواة باعتبارهم جميعا يقومون ب�شئون العدالة كال وفقا لدوره.
ووفق ًا لهذا املقرتح �سيكون هناك نوعان من الت�شريع ،ت�شريع موحد ينظم
االخت�صا�صات وال�صالحيات وال�ضمانات للمهن الق�ضائية املختلفة ،مبعنى الن�صو�ص
الت�شريعية ل�شروط التعيني ،واحل�صانات واالمتيازات التى يتمتع بها �أ�صحاب هذه املهن
فى �سبيل خدمتهم للعدالة وما يقع على عاتقهم من التزامات مقابلة ..وهنا ميكن �أن يكون
لأع�ضاء الربملان (ال�سيما من ذوى اخللفيات القانونية) ،دور فى �صياغة ن�صو�ص مقرتح
م�شروع القانون املوحد بالتعاون مع ممثلني عن اجلهات املعنية� ،أو رمبا ح�شدهم لتبنيه
وم�ساندته حتت القبة من �أجل متريره.
و�إىل جانب الت�شريع املوحد هناك ت�شريعات فرعية فى �صورة لوائح داخلية تنظيمية،
يتم �إعدادها ب�صورة م�ستقلة على م�ستوى كل مهنة مبا يتنا�سب ومتطلبات تنظيم العمل
الداخلى.
 2-1املجل�س الأعلى للق�ضاء

يتحدد دور املجل�س فى اخلطة املقرتحة بالأ�سا�س فى �أمرين :الأول يتعلق بت�أهيل
وتطوير قدرات امل�شتغلني باملهن الق�ضائية ،وذلك باعتباره اجلهة املنوط بها احلديث يف
هذا ال�ش�أن �إىل جانب نادى الق�ضاة.
والثانى يتمثل فى الن�ضال من �أجل تطبيق املوازنة الق�ضائية امل�ستقلة ،ولعب دور
جوهرى فى ترتيب بنودها ليكون له يف �ش�أنها نف�س ال�سلطات املقررة للوزير املخت�ص،
مبعنى �أن يكون حتديد مرتبات الق�ضاة والنيابة العامة و�أعوانهم وكافة خم�ص�صاتهم
ومعا�شاتهم من اخت�صا�ص املجل�س الأعلى للق�ضاء بغري تقيد بالقواعد والنظم املن�صو�ص
عليها يف �سائر القوانني املنظمة لغري ال�سلطة الق�ضائية.
165

كما ميكن �أن يكون للمجل�س الأعلى دور فى ح�سم م�س�ألة ت�أ�سي�س رابطة �أو نقابة
للق�ضاة� ،أو على الأقل توفيق �أو�ضاع نادي الق�ضاة بعيدا عن قانون اجلمعيات الأهلية ومبا
يحافظ على ا�ستقالل الق�ضاء امل�صري  ،بحيث ي�سمح بخ�ضوع نادي الق�ضاة امل�صري
لرقابة جمعيته العمومية فقط  ،دون تدخل من ال�سلطة التنفيذية.
 3-1نادى الق�ضاة

�إىل �أن يتم ح�سم م�س�ألة ت�أ�سي�س نقابات �أو روابط للمهن الق�ضائية ،ميكن �أن يقوم
نادى الق�ضاة بدور رئي�سى فى ت�أهيل وتطوير قدرات �أع�ضاء املهنة من وكالء نيابة وق�ضاة،
و�أعوان الق�ضاء لي�س فقط على �أ�صول املهنة ،ولكن حتى على طريقة تنفيذ القوانني
اجلديدة والتعامل معها.
كما ميكن ملجل�س �إدارة النادى نيابة عن ق�ضاة م�صر �أن ي�شارك فى �إعداد مواد
م�سودة القانون املوحد املقرتح للمهن الق�ضائية.
 4-1النقابة العامة للمحامني ،والنقابات املحامني الفرعية

ال غنى عن ال�شراكة مع النقابة العامة للمحامني ونقاباتها الفرعية للعمل على
البعدين التنظيمى والتطويرى للخطة.
ذلك من خالل العمل على �إحياء دورها فى الت�أهيل والإعداد للمهنة� ،سواء عن
طريق تفعيل دور معهد املحاماة� ،أو من خالل �إلزام كبار املحامني فعلي ًا بتدريب �شباب على
�أ�صول ممار�سة املهنة .كما �أن التعاون مع النقابة �ضرورى لإعادة ترتيب البيت من الداخل،
حيث حتتم �أى خطة تطويرية لرتتيب �أو�ضاع بيت املحامني التعاون مع القائمني على �إدارته
حتى ال تلقى هذه اخلطة �أية مقاومة.
 5-1الق�ضاة ،والأعوان ،واملحامون

يجب �أن ي�شرتك جميعهم فى �إعداد م�شروع القانون املوحد ،ب�صورة ت�ضمن التوازن
والتكاف�ؤ فى توزيع الأعباء وااللتزامات من ناحية ،احلقوق البح�صانات من ناحية �أخرى.
وهنا ميكن �أن يتم العمل على م�ستويني ،الأول حمود يتم التعاون فيه مع قيادات
املهن الثالث و�شيوخهم فى �صياغة م�سودة القانون املوحد والتطوير امل�ستمر لها مبا ي�ضمن
�أعلى درجة من التوافق حولها.
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والثانى �سيتم التعاون فيه مع ممثلني ملختلف الفئات الثالث فى نقا�شات مو�سعة
حول م�سودة القانون املوحد النتقادها لتحقيق �أق�صى ىدرجة من التوافق حولها.
 6-1ال�صحفيني والإعالميون

�إن اختيار جمموعة من الإعالميني وال�صحفيني للدعوة وح�شد الت�أييد ال�ستقالل
املهن الق�ضائية
مبا يف ذلك الن�شر املتوازن وتقييم الإجراءات امل�ضادة �سواء ال�صادرة من جانب
ال�سلطة التتنفيذية �أم ال�سلطة الت�شريعية و�إبراز وحتليل ما لها من تبعات على �سري العمل
الق�ضائى.
ف�ض ًال عن �إعداد حتقيقات �صحفية م�صغرة مع �أع�ضاء املهن الق�ضائية �سواء
للك�شف عن �أهم امل�شكالت املهنية التى تعرت�ض عملهم� ،أو حتى الختبار �أهم الإجراءات
التى تتبناها اخلطة لتح�سني �أو�ضاعهم املهنية ،ال�سيما ماال يتعلق منها مبواد امل�سودة
القانونية املقرتحة.
 -2الهدف

تهدف هذه اخلطة �إيل دعم اال�ستقالل املهنى ب�شكل عام جلميع امل�شتغلني فى خدمة
العدالة ،وجعل ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية �أمر ًا واقع ًا .حيث حتدد اخلطة قنوات حمددة
لتعزيز هذا اال�ستقالل ميكن من خالل تذليل �أهم موانع ا�ستقالل �سلطة الق�ضاء امل�صرى.
فاخلطة مث ًال تهدف �إىل ح�شد الدعم والت�أييد لتح�سني الأو�ضاع املالية واالقت�صادية
للق�ضاة والأعوان واملحامني ،من خالل االلتزام بتطبيق الن�ص املادة  77مكرر من قانون
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية بخ�صو�ص املوازنة امل�ستقلة للهيئات الق�ضائية.
كما تتبنى اخلطة فكرة قيام روابط �أو نقابات م�ستقلة خلدام العدالة (ال�سيما
الق�ضاة ،واخلرباء ،والأعوان) لتتوىل الدفاع عن م�صالح �أع�ضاء هذه النقابات ،وتوفري
منرب للتعبري عن مطالبهم املهنية ،والعمل على االرتقاء بقدراتهم املهنية..
كما تتبنى �أي�ضا فكرة �إيجاد ت�شريع قانونى موحد جلميع للمهن الق�ضائية ،يحدد
ب�شكل عام االلتزامات واالخت�صا�صات العامة لأع�ضاء كل مهنة ،وي�ساوى بني احلقوق
والواجبات املقررة لهم جميعا.
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 -3الأن�شطة
ميكن حتقيق هدف امل�شروع عن طريق ثالثة �أن�شطة رئي�سية:

الأول :ت�شكيل جلنة خرباء تقوم على �إعداد م�سودة القانون املوحد ،وحتدد فيه ال�صيغ
التنظيمية املنا�سبة لهذه املهن (نقابة� ،أم روابط ،على �أن يعك�س ت�شكيل متثيل
متوازن للمهن الق�ضائية امل�شاركة.
الثانى :خلقات النقا�ش وور�ش العمل� :سواء لتغذية امل�سودة الأوىل بعد الإعداد وتطويرها
اعتمادا عليها� ،أم حل�شد الت�أييد للم�سودة النهائية و�ضمان تبنيها من الأطراف
املعنية (كالربملانيني على �سبيل املثال)
الثالث� :إعداد كتاب باللغة العربية ي�ضم امل�سودة املقرتحة مل�شروع القانون ،وثويق ملا دار
حوله من مناق�شات.

()14

�إعادة بناء ال�شرطة امل�صرية فى جمتمع دميقراطى مفتوح

املجموعة املتحدة
تو�صيات وخمرجات ور�شة �إعادة بناء ال�شرطة امل�صرية املنعقدة فى � 18إبريل 2011
.1بالن�سبة لوزارة الداخلية :

 .1-1و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية �شاملة لإعادة هيكلة جهاز ال�شرطة امل�صرية.
 .2-1تعيني وزير داخلية مدين (�أو تعيني م�ست�شار �سيا�سي لوزير الداخلية) حيث �أن
من�صب وزير الداخلية من�صب �سيا�سي بحت وقد افتقد �أداء الوزارة ال�سابقة احل�س
ال�سيا�سي للتعامل مع العديد من الأحداث.
 .3-1و�ضع برامج تدريبية وت�أهيلية م�ستمرة ودائمة للإرتقاء ب�أداء �ضباط و�أمناء و�أفراد
ال�شرطة (كربامج حقوق الإن�سان ،ومهارات البحث اجلنائي وجمع املعلومات
وحتليلها وا�ستثمارها كما هو يف الدول احلديثة � .........إلخ)
� .4-1إعالء قيم دولة احلق والقانون بني اجلميع لتح�سني �صورة جهاز ال�شرطة.
� .5-1إعادة تعريف مفهوم الأمن من منظور اجتماعي ،حيث �إن مهمة تعريف الأمن كانت
مق�صورة على اجلهات الأمنيه فقط.
� .6-1إعادة النظر يف نظام �ساعات العمل والراحات والعطالت بالن�سبة لل�ضباط والأمناء
والأفراد ليحقق العدالة وامل�ساواة بني جميع قطاعات الوزارة وفق ًا لقوانني وت�شريعات
العمل وومواثيق حقوق الإن�سان.
� .7-1إعادة النظر يف نظام الرتقيو واملكاف�أت وو�ضع معايري جمردة يلتزم بها اجلميع.
� .8-1إعادة النظر يف نظام تقييم جودة الأداء بالن�سبة لرجال ال�شرطة وذلك بو�ضع نظام
يحقق العدالة وامل�ساواة بني جميع �أبناء الوزارة وي�أخذ مبعيار الكفاءة فقط ك�سبيل
وحيد للرتقي.
 .9-1تطبيق نظم الرقابة الق�ضائية والقانونية ال�صارمة املن�صو�ص عليها يف عدة ت�شريعات
ملنع حدوث �أي انحرافات �أو ف�ساد داخل جهاز ال�شرطة.
 .10-1تر�سيخ التوا�صل بني ال�شرطة و�شتى م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين للتعاون فيما بينها وامل�ساعدة على �إنفاذ القانون.
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 .11-1البدء يف عمل درا�سات وفقا ملنهجية علمية م�ستقلة عن �سلبيات ال�شرطة يف املا�ضي
وكيفية عالجها وجمع معلومات دقيقه مل�ساعدة �أجهزة ال�شرطة يف الك�شف املبكر
عن �أي جتاوز �أو تق�صري يف الأداء.
 .12-1الق�ضاء على التمييز الوا�ضح بني رجال ال�شرطة يف املواقع واملرتبات واملزايا ومناطق
اجلمهورية اجلغرافية ،وهو ما ي�ؤدى �إىل الإح�سا�س بالظلم والقهر وعدم االنتماء.
 .13-1الإعتناء بنظم الرعاية النف�سية واملادية والإجتماعية وبرامج التدريب اخلا�صة
بالأمناء والأفراد.
 .14-1البدء يف تنفيذ نظام املجمعات ال�شرطية ال�شاملة والتي يتم من خاللها تقدمي العديد
من اخلدمات للمواطنني ،كما يتواجد بها �أماكن خا�صة للنيابة العامة ملراقبة عمل
هذه املجمعات ال�شرطية والعمل على التي�سري على املواطنني.
� .15-1إ�سناد العديد من املهام املدنية يف الوزارة للمدنني فقط بد ًال من �إ�سنادها لرجال
�شرطة  -كاملرافق والأحوال املدنية وت�صاريح العمل واملرور  .......وخالفه ،بحيث
ي�سمح ذلك لرجال ال�شرطة بالتفرغ التام لأداء مهامهم الأمنية يف املقام الأول ول�سد
العجز يف القطاعات والإدارات التي بها عجز يف �إعداد رجال ال�شرطة.
 .16-1العمل على حت�سني ال�صورة الذهنية لرجل ال�شرطة لدى املواطن العادي عن طريق
برامج ت�أهيل متخ�ص�صه لكافة رجال ال�شرطة ،مع و�ضع نظام قيا�س �أداء دوري
ومنتظم لقيا�س هذه ال�صورة.
 .17-1الت�أهيل امل�سبق لرجال ال�شرطة بغر�ض تعريفهم بالطبيعة ال�سكانية واجلغرافية
و�أعراف وعادات كل جمتمع ،حيث �أن عدم وجود هذه الربامج ي�ؤدي للعديد من
امل�شكالت مثال ت�أهيل �ضباط ال�شرطة للعمل يف املناطق ذات الطبيعة البدوية
والقبلية والنائية � ......إلخ.
 .18-1تر�سيخ فكرة �أن حتقيق الأمن هو خدمة يقدمها رجل ال�شرطة للمجتمع بوجه عام
وللمواطن بوجه خا�ص ومن ثم يجب �أن تتغري قناعات رجل ال�شرطة ليدرك �أنه
موظف وي�سعي لإر�ضاء عميله ( وهو املواطن العادي).
 .19-1دعم ا�ستقالل كافة �أجهزة ال�شرطة عن نظام احلكم �أي كان �شكله حتى ال ت�صبح
ال�شرطة جمرد تابعه للنظام احلاكم.
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 .20-1العمل على �إلغاء نظام الرتقية للرتب الكربى واملعمول به وفق ًا لقانون �صادر يف عام
 1998اخلا�ص بالتقاعد ،حيث �أنه يجعل معيار الرتقي والبقاء يف اخلدمة مرتبط
بالوالء التام فقط للقيادات وينايف قواعد املهنية والكفاءة ،حيث �أن نظام التقييم
قبل الرتقي �إىل الرتب العليا من �ش�أنه حتويل �أغلب ال�ضباط �إىل اتباع �شديدي
الطاعة ملر�ؤو�سيهم ويفقدهم القدرة على اتخاذ قرار يف العمل ويفقدهم الثقة يف
�أنف�سهم.
 .21-1تو�سيع دور �أجهزة التفتي�ش والرقابة داخل الوزارة بدال من ق�صر دورها على التحقيق
مع رجال ال�شرطة يف ال�شكاوى املقدمة من الأفراد  -لتقوم بدور الرقابة الذاتية على
ال�ضباط وتقييم �أدا�ؤهم والتفتي�ش على �أماكن االحتجاز و�أق�سام ال�شرطة وال�سجون
وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
 .22-1تعظيم دور منظمات املجتمع املدين واملجل�س القومي حلقوق الإن�سان يف الرقابة على
�أداء �أجهزة الأمن جميعها.
 .23-1العمل على حتقيق الأمن االقت�صادي واالجتماعي للمواطنني.
 .24-1ن�شر الو�سائل التكنولوجية احلديثة داخل قطاعات الوزارة و�أق�سام ال�شرطة لت�سهيل
حتقيق اخلدمة على املواطنني
.25-1فتح حوار مبا�شر بني القيادات ال�شرطية العليا و�شباب ال�ضباط وبني الر�ؤ�ساء
واملر�ؤ�سني وذلك عن طريق عقد لقاءات دوريه للتعرف على م�شكالت العمل التي
يواجها �شباب ال�ضباط ورجال ال�شرطة عامة �أثناء العمل.
 .26-1زيادة �أعداد �ضباط ال�شرطة ل�سد العجز الظاهر يف املرحلة احلالية  -ويف�ضل �إحلاق
حملة امل�ؤهالت العليا وخريجي اجلامعات بكلية ال�شرطة حيث �أنهم �أكرث ان�ضباط ًا.
 .27-1ف�صل ما هو جنائي �أو �أمني عما هو �سيا�سي عند تكليف ال�شرطة ب�أي �أعمال �أو
واجبات  -ومن ثم يجب عدم �إقحام ال�شرطة يف م�سائل �سيا�سية بحتة ( ك�إدارة
االنتخابات ،وم�سائل ف�ض االعت�صامات العمالية والوقفات االحتجاجيه.....
وخالفه).
 .28-1احرتام �أحكام الق�ضاء والعمل فور ًا على تنفيذها  -مبا فيها �أحكام التعوي�ضات
ال�صادرة �ضد وزراة الداخلية وذلك لتحقيق العدالة يف املجتمع.
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� .29-1إر�سال بعثات من رجال ال�شرطة للخارج لت�أهيلهم وكذلك ا�ستقادم اخلرباء الأمنيني
من اخلارج لنقل اخلربات وتدريب �أجهزة الأمن.
 .30-1العمل مع كل �أجهزة الإعالم لتح�سني �صورة ال�شرطة يف املرحلة القادمة و�أهمية
دورها يف حفظ �أمن الوطن واملواطنني.
 .31-1تدري�س مواد تعريفية عن دور ال�شرطة يف املناهج الدرا�سية مبختلف مراحل
الدرا�سة.
 .32-1العمل على درا�سة جميع �أنظمة ال�شرطة احلديثه يف العامل املتقدم و�أخذ �أكرث النظم
توافق ًا وتطبيقه يف املجتمع امل�صري.
 .33-1معاونة رجال ال�شرطة يف �إن�شاء نادي �أو رابطة ُينت ََخب �أع�ضا�ؤها من بينهم انتخاب ًا
حر ًا ميار�سون فيه حرية �إبداء ر�أيهم دون خ�ضوع هذا النادي لأي رقابة من قيادات
ال�شرطة ويكون خا�ضع ًا لوزارة ال�ضمان االجتماعي �ش�أنه يف ذلك �ش�أن كثري من
الأندية والنقابات املهنية.
� .34-1إعادة النظر يف مرتبات ودخول رجال ال�شرطة عموم ًا ،حيث �أنها متدنية للغاية ،ومن
ثم يجب العمل على زيادتها مبا يكفل لهم جتنب مواطن الإغراء والزلل واالنحراف.
 .35-1على وزارة الداخلية احلالية �أن تعمل ب�شفافية وم�صارحة ومكا�شفة املجتمع
مب�شكالتها وحماولة �إيجاد حلول لها ،وكذلك الك�شف عن �أماكن التي كان يتم فيها
التعذيب لفتح �صفحة م�صاحلة جديدة مع ال�شعب.
 .36-1العمل على ا�ستعادة هيبة ال�شرطة والتي لن تتحقق �إال من خالل �أعمال نظم االرتقاء
بالكفاءة والعدالة وعدم الإفراط يف ا�ستخدام العنف والتطبيق املطلق والفوري
للقانون.
 .37-1نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية لي�صبح جهاز معلومات تابع ًا لأي
من الهيئات اال�سرتاتيجية العليا كالأمن القومي.
 .38-1ت�شكيل جلنة �شرفاء وحكماء من ال�ضباط احلاليني �أو ال�سابقني امل�شهود لهم
بال�شرف وطهارة اليد وبع�ض ال�شخ�صيات العامه ملراقبة �أداء �أجهزة ال�شرطة يف
املرحلة القادمة.
 .39-1العمل على تغيري منظومة القيم داخل جهاز ال�شرطة ككل ولي�س تغيري القيادات
فقط ،وو�ضع مدونة �سلوك وا�ضحة ليحتذي بها رجال ال�شرطة.
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 .40-1العمل على حت�سني كل اخلدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة للمواطنني حيث �أنها
مازالت حتى الآن غري مر�ضية.
 .41-1قيام الدولة بدورها يف تعوي�ض جهاز ال�شرطة عما حلق به من خ�سائر يف املعدات
واملن�ش�أت والتجهيزات وو�سائل االنتقال.
 .42-1توجيه عناية خا�صة للفئات التي تعمل يف قطاع ال�سجون ِلعظم امل�سئولية امللقاة
على عاتقهم ،ونظر ًا للطبيعة اخلا�صة ملن يتم التعامل معهم ،والعمل على تزويد
ال�سجون ب�ضباط متخ�ص�صني �أو مدنيني متخ�ص�صني يف جمال علم االجتماع وعلم
النف�س ،مع مراعاة و�ضع �ضوابط خا�صة ب�ش�أن ال�ضباط والأفراد الذين ير�شحون
للعمل بقطاع امل�سجون.
 .2فيما يخ�ص كلية ال�شرطة :

� .1-2إعادة النظر يف معايري اختيار طالب كلية ال�شرطة وذلك ب�إر�ساء مبادئ الكفاءة
ال�شخ�صية والتميز فقط لاللتحاق بالكلية وذلك لتنتفي �أي �شبهة للو�ساطات
واملح�سوبيات والر�شاوى .
 .2-2تكوين جلنة متعددة التخ�ص�صات من خرباء الأمن وعلماء النف�س وعلماء االجتماع
وقانونيني ونا�شطني يف حقوق الإن�سان وذلك لعمل مراجعة �شامله للمناهج وطرق
التدري�س والتدريب بكلية ال�شرطة وتقدمي مقرتحاتها لإدارة الكلية ب�ش�أن تطوير هذه
الأ�ساليب واملناهج.
 .3-2و�ضع خطة تطوير �شاملة لكلية ال�شرطة و�إعادة النظر يف املقررات الدرا�سية.
 .4-2عمل فح�ص نف�سي كامل للطالب قبل التحاقهم بالكلية وكذلك �إخ�ضاع الطالب
�أثناء فرتة درا�ستهم بالكليه لإختبارات نف�سية �شاملة على �أن يتم ذلك ب�شكل دوري
وذلك عمل اختبارات ذكاء واختبارات �شخ�صية وتقييم �إكلينيكي طبي دوري مف�صل
ملالحظة �أيه تغيريات قد تطر�أ على �سلوكيات الطالب �أثناء الدرا�سة.
 .5-2ح�سن اختيار معلمي وهيئة تدري�س كلية ال�شرطة وتقييم �أدائهم ب�صفة دورية .
 .6-2الرتكيز على تدري�س مواد حقوق الإن�سان مع التعمق وكذلك االهتمام بتدري�س علم
النف�س الأمني وعلم نف�س اجلرمية لكي يكت�سب ال�ضباط مهارات عالية يف التعامل
مع املتهمني ومع اجلمهور وال يلجئون �إىل ا�ستخدام و�سائل العنف والرتهيب للح�صول
على اعرتافات �أو معلومات وعلى ر�أ�سها:
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 .7-2احرتام الكرامة الإن�سانية حتت كل الظروف ويف كل الأوقات .
 .8-2االحرتام الكامل للقانون .
 .9-2احرتام وحماية حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية .
 .10-2وكذلك �إي�ضاح احلقوق الأ�سا�سية للمواطن عند التعامل مع �أجهزة ال�شرطة ومن
�أهمها:
 احلق يف احلياة  /احلق يف ال�سالمة اجل�سدية (حظر التعذيب)  /احلق يفامل�ساواة �أمام القانون .
 احرتام كرامته ك�إن�سان  /قرينة الرباءة  /حرمة احلياة اخلا�صة للمواطن. ربط ما يتم تدري�سه من مواد علمية او تدريبية �أثناء الدرا�سة بالكلية بالواقعالعملي الذي يبعد متام ًا عما يتم تدري�سه بالكليه.
 الأخذ بنظام التخ�ص�ص يف ال�سنه النهائيه بكلية ال�شرطة ومن ثم يخ�ص�صاخلريجون وفق ًا لتخ�ص�صاتهم التي در�سوها ووفق ًا الهتماماتهم ال�شخ�صية.
 قبول خريجى كليات احلقوق من اجلامعات امل�صرية لاللتحاق بكلية ال�شرطة،على �أن تكون مدة الدرا�سة عامني على الأقل  ،وتخ�صي�صهم يف القيام بالأعمال
ال�شرطية يف خمتلف قطاعات الوزارة ح�سب االحتياجات يف كل قطاع.
 زيادة االهتمام بالعملية التدريبية وتخ�صي�ص العدد املنا�سب من ال�ساعاتلتدري�س العلوم الإن�سانية واالجتماعية التي تنعك�س بالإيجاب على �أداء ال�ضابط
و�أ�سلوب تعامله مع املواطنني.
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()15
ا�سرتاتيجية املجموعة املتحدة لتح�سني �صورة ال�شرطة فى
عيون امل�صريني
املجموعة املتحدة
()39
درا�سة « �صورة ال�شرطة فى عيون امل�صريني بعد ثورة  25يناير 2011

�إعداد  :د� .شادن ن�صري ع�ضو هيئة التدري�س ب�أكادميية ال�شرطة

امل�شرف الأكادميى :د .قدرى حفنى �أ�ستاذ علم النف�س بجامعة عني �شم�س
اعتبارات �أولية:

هناك حمددات �أولية لهذه الإ�سرتاتيجية ،وعوامل قد تتحكم يف نتائجها وهي :
 .1ال ميكن حت�سني ال�صورة الذهنية جلهاز ال�شرطة يف عيون امل�صريني ،ما مل تتح�سن
ال�صورة الداخلية للجهاز على �أر�ض الواقع.
� .2إنّ الهدف من اال�سرتاتيجية يجب �أال �أن يكون الو�صول ل�صورة مثالية ،بل الو�صول
�إىل �صورة مرغوبة� ،أو �صورة وظيفية ت�ساعد جهاز ال�شرطة على �أداء مهمته ب�شكل
�أف�ضل.
 .3ال ميكن توقع حت�سن يف �صورة ال�شرطة ما مل تتغري �صورة املجتمع ككل �أو تتغري
حمدداته ومعايريه وقيمه ،لأنّ �صورة ال�شرطة جزء من �صورة مركبة يت�ضمن بنيانها
�صورة املجتمع مب�ؤ�س�ساته املختلفة.
� .4أ ّنه ال ميكن �إحداث �أي تغيري يف مالمح ال�صورة الذهنية لل�شرطة ما مل يكن لدى
�أفرادها وقياداتها (الرغبة يف التغيري) و(االقتناع التام ب�ضرورته).
� .5إنّ حتقيق اال�سرتاتيجية املقرتحة لأهدافها ال يخت�ص بقطاع حمدد بوزارة الداخلية،
بل يتطلب تكاتف ًا على �سائر امل�ستويات وتعاون ًا على كل الأ�صعدة ،و�أي خلل يف هذا
التكاتف والتعاون من �ش�أنه �أن ي�ضعف من فاعلية هذه الإ�سرتاتيجية.
 .6ال يجب �أن يظهر جهاز ال�شرطة وك�أنه ب�صدد القيام بحملة لتح�سني �صورته الذهنية
لدى اجلمهور ،لأنّ ذلك قد ينتق�ص من فاعليتها ،و�إمنا ما يجب �أن يعلمه اجلمهور
()39
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هو �أنّ جهاز ال�شرطة يقوم بحملة لتطوير �أدائه وحت�سني مهارات رجاله ،فال يجب
�أن نبيع (�صورة ذهنية وهمية) للجمهور ،و�إمنا يجب �أن نعك�س (�صورة حقيقية)
للجهاز ورجاله.
� .7إنّ هذه اال�سرتاتيجية تقوم على �سيا�سة (النف�س الطويل) فال�صورة الذهنية بحكم
كونها تراكمية ،حتتاج لفرتة زمنية طويلة ن�سبي ًا لتغيريها.
� .8إنّ هذه اال�سرتاتيجية تبد�أ من حيث انتهى (فولتري) عندما �أ�شار �إىل �أنّ (الطريقة
الوحيدة التي جتعل بها النا�س يتحدثون عنك ب�صورة ح�سنة ،هي �أن تت�صرف
بطريقة طيبة).
الأهداف العامة والتف�صيلية لال�سرتاتيجية:

 .1الهدف العام « :تفعيل العالقة بني اجلمهور ورجال ال�شرطة مبا ي�ساعد على حتقيق
الأهداف امل�شرتكة املرجوة و�صو ًال �إىل حتقيق الأمن والأمان للمواطنني والوطن».
 .2الأهداف املتعلقة باملكون املعريف لل�صورة:

الهدف املعريف العام « :رفع الوعي الأمني للمواطنني وتنمية مدركاتهم الأمنية».
الأهداف التف�صيلية:

�أ ـ تعريف املواطنني بقطاعات ال�شرطة املختلفة ،وبوظائفها الأ�سا�سية واخلدمات التي
تقدمها للمواطنني.
ب ـ تعريف املواطنني بت�سل�سل الرتب والوظائف يف قطاعات ال�شرطة.
ج ـ تعريف املواطنني بحقوقهم يف تعاملهم مع جهاز ال�شرطة.
هـ ـ تب�صري املواطنني بالآثار املرتتبة على عدم تعاونهم مع ال�شرطة والفوائد التي تتحقق
يف حالة التعاون معها.
و ـ تعريف املواطنني ببع�ض النماذج الإيجابية من جهاز ال�شرطة الذين قاموا ب�أعمال
بطولية ،ومثيلتها من املواطنني الذين �ساعدوا رجال ال�شرطة.
ز ـ تعريف املواطنني بالأن�شطة الإن�سانية التي يقوم بها جهاز ال�شرطة للحيلولة دون
انت�شار الف�ساد باجلهاز ،ومعاقبة الفا�سدين.
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 .3الأهداف املتعلقة باملكون الوجداين (العاطفي):

الهدف الوجداين العام« :تكوين اجتاه نف�سي �إيجابي نحو جهاز ال�شرطة ورجاالته،
حماب لأعمال اجلهاز وم�ساعد له».
وخلق ميل ٍ
الأهداف التف�صيلية :

�أ ـ تر�سيخ مبد�أ (االحرتام املتبادل) بني ال�شرطة واملواطنني.
ب ـ خلق مناذج وقدوات �سلوكية ميكن االحتذاء بها من جانب املواطنني.
ج ـ خلق ال�شعور لدى املواطنني ب�أهمية جهاز ال�شرطة ،وحمورية الدور الذي يقوم به يف
املجتمع.
د ـ �إبراز النواحي الإن�سانية يف العمل ال�شرطي والرتكيز على الت�ضحيات.
هـ ـ بث روح (الثقة واالطمئنان) بحيث ي�شعر املواطنون بقدرة اجلهاز على حماية الأمن
الداخلي بكفاءة ومقدرة.
و ـ �إ�شعار املواطنني بالتقدم امل�ستمر يف �أعمال جهاز ال�شرطة وبالتحديث والتطوير يف
�أ�ساليبه.
ز ـ �إ�شعار املواطنني (بامل�ساواة) ،و�أنه ال مكان للمح�سوبية �أو للو�ساطة يف امل�سائل
اجلوهرية التي مت�س م�ستقبل الأفراد وحياتهم.
ح ـ �إ�شعار املواطنني ب�أن جهاز ال�شرطة جزء من ن�سيج هذا املجتمع ،ولي�س (قطاع ًا
م�ستق ًال عنه) ،و�أنّ �أفراده ال ي�شكلون طبقة م�ستقلة ،و�إمنا يتوزعون عرب طبقات
املجتمع.
 .4الأهداف املتعلقة باملكون ال�سلوكي :

الهدف ال�سلوكي العام« :ت�شجيع املواطنني على التعاون مع جهاز ال�شرطة بقطاعاته
املختلفة ،وتذليل ال�صعوبات والإجراءات املعقدة التي حتول دون ذلك».
الأهداف التف�صيلية :

�أ ـ ت�شجيع تردد املواطنني على �أجهزة ال�شرطة املختلفة لق�ضاء حاجاتهم دون خوف �أو
تردد.
ب ـ ت�شجيع قيام املواطنني مب�ساعدة �أجهزة ال�شرطة يف مهامها الأمنية دون خوف من
(التورط) �أو (امل�ساءلة).
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ج ـ ت�شجيع اال�شرتاك يف الأن�شطة االجتماعية والإن�سانية التي تقوم بها �أجهزة ال�شرطة
املختلفة� ،ضمن برامج امل�سئولية االجتماعية.
د ـ ت�شجيع املواطنني على �إقامة عالقات طيبة مع رجال ال�شرطة دون خوف من االتهام
ب ـ (العمالة) من البع�ض.
هـ ـ ت�شجيع املواطنني على امل�شاركة يف الأن�شطة ال�سيا�سية التي ت�شرف عليها �أجهزة
ال�شرطة.
و�سائل و�أدوات حتقيق الإ�سرتاتيجية املقرتحة :
 .1و�سائل و�أدوات حتقيق الأهداف املعرفية :

�أ ـ �إقامة �سل�سلة ندوات تثقيفية على مدى فرتة زمنية منا�سبة ودعوة اجلمهور العام
حل�ضورها ملعاجلة املو�ضوعات الآتية :
 �أهداف وغايات جهاز ال�شرطة. حقوق املواطنني وواجباتهم �إزاء جهاز ال�شرطة. مناذج وت�ضحيات من رجال ال�شرطة. ال�شرطة امل�صرية عرب التاريخ. ال�شرطة امل�صرية ما لها وما عليها.ويراعى عند �إقامة هذه الندوات ات�سامها بالبعد عن الر�سمية ،التفاعلية ،خماطبة
القاعدة ال�شعبية ،اختيار الأقدر يف احلديث ولي�س الأقدم يف الرتبة ،البعد عن
�أ�سلوب (تفخيم الذات) واحلديث الفوقي املتعايل ،واعتبار الندوات و�سيلة لعر�ض
الإجنازات.
ب ـ الكتيبات واملطبوعات :ميكن لكل قطاع من قطاعات ال�شرطة �إ�صدار عدة مطبوعات
يتم توزيعها جمان ًا على اجلمهور املرتدد على هذه القطاعات ،تت�ضمن املعلومات
الأ�سا�سية التي يحتاجها اجلمهور عند التعامل معها.
ج ـ تدعيم دور الإدارة العامة للإعالم والعالقات بوزارة الداخلية باعتبارها الإدارة
املعنية بتدعيم ال�صالت الطيبة مع اجلماهري.
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د ـ تن�شيط م�شاركة جهاز ال�شرطة يف �إنتاج بع�ض الربامج التليفزيونية.
هـ ـ دعوة كتاب الدراما واملعدين وال�صحفيني للوزارة وعر�ض بع�ض ق�ص�ص الكفاح
لبع�ض رموز ال�شرطة ،وجهود ال�شرطة يف حفظ الأمن للمواطنني.
 .2و�سائل و�أدوات حتقيق الأهداف الوجدانية :

�أ ـ االحتفال باملنا�سبات الدينية واالجتماعية مع املواطنني ،فعلى �سبيل املثال ميكن
�إقامة �سرادقات بجوار مديريات الأمن والأق�سام ودعوة املواطنني لال�شرتاك فيها.
ب ـ �إقامة معار�ض فنية واجتماعية ل�ضباط ال�شرطة ودعوة اجلمهور للم�شاركة فيها.
ج ـ فتح م�ست�شفيات ال�شرطة �أو بع�ض �أق�سامها للمواطنني وب�أ�سعار التكلفة.
د ـ فتح �أندية ال�شرطة وقاعات الأفراح يف بع�ض الأيام واملنا�سبات ب�أ�سعار معقولة.
هـ ـ تقدمي مناذج لرجال ال�شرطة الذين (رف�ضوا) اخل�ضوع للوا�سطة ،والذين طبقوا
(روح القانون).
و ـ �أن تكون العودة ل�شعار (ال�شرطة يف خدمة ال�شعب) عودة �إىل مفهوم وعقيدة ،و�أن
ال�شرطة خدمة ولي�ست �سلطة و�أن دور ال�شرطة �أ�سا�سي يف العملية الدميقراطية.
ز ـ تن�شيط دور (�ضابط العالقات العامة) يف مراكز و�أق�سام ال�شرطة ليقوم بحل
امل�شكالت ودي ًا ،وت�سهيل راحة املواطنني ،والعمل على ك�سب ثقة اجلمهور.
 .3و�سائل حتقيق الأهداف ال�سلوكية :

�أ ـ االهتمام ب�ضبط �سلوكيات العن�صر الب�شري يف جهاز ال�شرطة �أثناء التعامل مع
املواطنني� ،أو احلياة اخلا�صة.
ب ـ تنمية مهارات رجال ال�شرطة يف التعامل مع املواطنني ،و�إك�سابهم قدرات االت�صال
الفعال ،وتنمية ملكات التفاو�ض والإقناع واحلديث واال�ستماع اجليد.
ج ـ تقدمي اخلدمات ال�شرطية للجمهور وفق مفهوم �إدارة اجلودة ال�شاملة مبا يراعي
رغبات اجلمهور� ،إ�ضافة �إىل التجديد واالبتكار امل�ستمر يف اخلدمات املقدمة
للجمهور.
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الف�صل الثالث
التو�صيات واملالحق

()1
اجتاهات النقا�ش والتو�صيات اخلا�صة بامل�ؤمتر
التو�صيات اخلتامية
امللتقي الفكري الأول ملنهج العدالة االنتقالية
املفاهيم الأ�سا�سية وفق ًا ملنهج م�صري جديد

مقدمة

االثنني � ٢٣سبتمرب ٢٠١٣فندق �سمريامي�س انرتكونتنال

بدعوة من املجموعة املتحدة ومركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة ،انعقد «امللتقي
الفكري الأول ملنهج العدالة االنتقالية» ،بهدف مناق�شة املفاهيم الأ�سا�سية للعدالة االنتقالية
وو�ضع ت�صور لها ي�صلح للتطبيق يف م�صر� .شارك يف مناق�شات امل�ؤمتر وجل�ساته مائتان
و�سبعة وع�شرين م�شاركا؛ علي ر�أ�سهم ال�سيد الأ�ستاذ امل�ست�شار حممد �أمني املهدي وزير
العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية؛ وعدد من م�ساعديه؛ وم�ساعد وزير العدل ل�شئون
الت�شريع؛ و�سفراء بوزارة اخلارجية امل�صرية ،و�أ�ساتذة يف القانون وق�ضاة وحمامون
و�إعالميون؛ وباحثون ون�شطاء يف املجتمع املدين ،واقت�صاديون ورجال �أعمال ،بالإ�ضافة
�إىل قادة �سيا�سني ونقابني .كما �شارك يف املناق�شات نقباء املحامني ور�ؤ�ساء االحتادات
الإقليمية للجمعيات الأهلية يف �ست ع�شرة حمافظة م�صرية؛ و�أع�ضاء من املجل�س القومي
حلقوق الإن�سان واملجل�س القومي للمر�أة ،كما ح�ضر �سبعة وع�شرين من ممثلي الهيئات
الدبلوما�سية املعتمدة يف م�صر واملنظمات الأجنبية غري احلكومية.
وقد ناق�ش امل�ؤمتر اوراق ًا خلفية وتعقيبات علمية( )40قدمها كل من الأٌ�ستاذ ال�سيد
ي�س والدكتور علي ال�صاوي والدكتور قدري حفني والدكتور �أمين ال�صياد والدكتورة رقية
ريا�ض؛ وال�سفري حممود كارم حممود واملحامي �أحمد راغب وال�صحفي تامر �أبو عرب
والدكتور خالد �سمري والباحث م�صطفي ه�شام؛ وامل�ست�شار ه�شام ر�ؤوف وامل�ست�شار عادل
ماجد والأ�ستاذ حممد زارع والدكتور م�صطفي حنرت والأُ�ستاذ ه�شام توفيق.
()40

ترتيب األمساء وفقاً جللسات العمل.
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االجتاهات العامة للمناق�شات:
ات�سمت املناق�شات بالفاعلية واحليوية و�أكد امل�ؤمترون عدد ًا من النقاط
التالية:
� .1إ ّنه بالرغم من �أنّ فكرة العدالة االنتقالية هي فكرة كونية �أ�صبحت تتداخل فيها
االحداث املت�سارعة واملعلومات املتدفقة؛ �إال �أنّ م�صر ت�ستطيع �أن تقدم ا�سهام ًا
علمي ًا وا�ضح ًا يف هذا امليدان ميكن �أن يعترب ملهما للعامل.
� .2إنّ منظومة القيم امل�صرية احلالية ال تعلي من قيمة النقد الذاتي ،كما �أن �أركان تلك
املنظومة ذاتها حتتاج �إىل تعديل لرت�سيخ مبد�أ �أنّ املحا�سبة تطهر ال�شخ�ص املدان
حتي ال يعي�ش حمم ًال بوزر ارتكاب جرائم ج�سيمة �ضد مواطنيه.
� .3إنّ مفهوم العدالة االنتقالية هو �أو�سع من العدل الذي ينطق به القا�ضي لأن العدالة
االنتقالية �ستتطلب عمل كل من القا�ضي وال�سيا�سي جنب ًا �إىل جنب و�صو ًال �إىل حالة
من الرتا�ضي بني الأطراف وقبول �أ�صحاب ال�ش�أن مبا يتم االتفاق عليه.
� .4إنّ مفهوم العدالة االنتقالية ينبغي ان يت�سع لي�شمل كثري من االفعال والتي قد ال يعترب
بع�ضها م�ؤثم ًا جنائيا ولكنه علي الرغم من ذلك �أدي �إىل �أ�ضرار وا�سعة البد من
جربها وتكرمي �ضحاياها و�ضمان عدم تكرارها.
� .5إنّ مفهوم العدالة االنتقالية الزال مفهوم ًا يت�سم بالغمو�ض لدي رجل ال�شارع
وقطاعات من النخب؛ حتي �أن البع�ض يجعله قا�صرا علي املحاكمات الثورية فح�سب؛
ولكن مفهوم العدالة االنتقالية يف جوهره يعني مبعرفة احلقيقة وحماولة تعوي�ض
ال�ضحايا �أو ذويهم ومنع تكرار اجلرائم وهو مفهوم �أو�سع بكثري عن جمرد املحاكمة
والعقاب؛ فالعدالة االنتقالية لي�ست حماكمات بالأ�سا�س ولكنها ت�شتمل �أي�ضا علي
جلان ك�شف احلقائق وجلان جلرب ال�ضرر والتعوي�ض ،ف�ض ًال عن �إ�صالح امل�ؤ�س�سات.
� .6إنه البد من توافر �إرادة �سيا�سية للم�ضي قدم ًا يف عملية العدالة االنتقالية وهم
يعتربون �إن�شاء وزارة للعدالة االنتقالية �إمنا ي�ؤ�شر علي �أن احلكومة قد و�ضعت تلك
العملية املهمة ن�صب عينها ولكنهم يت�صورون �أنه البد من �أن حتظي وزارة العدالة
االنتقالية بو�ضع خا�ص وا�ستثنائي بالنظر �إىل ج�سامة ماهو مطلوب منها القيام به.
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� .7أكدت املناق�شات �ضرورة ن�شر تقارير جلان تق�صي احلقائق عن �أعمال االنتهاكات
التي متت منذ  ٢٥يناير وحتي الآن مع الت�شديد علي �أن هناك عدد ًا من جلان
التق�صي التي �شكلت وال يعرف حتي الآن ما هي النتائج التي �أ�سفرت عنها؛ وال
الطريقة التي �سيجري الت�صرف بها يف نتائجها.
 .8كما نوه بع�ض امل�شاركني �إىل �أنه قد حان الوقت �إىل التوقف عن �سيا�سة ت�شجيع
الإفالت من العقاب التي بد�أت منذ عهد الرئي�س ح�سني مبارك وا�ستمرت يف عهد
الرئي�س حممد مر�سي و�أن الوقت قد حان للإعمال احلا�سم للقانون وعدم تهاون
الدولة يف تطبيقه �أو ت�شجيع املنفلتني من عقاله علي الفرار بجرائمهم.
 .9اتفق امل�شاركون علي �أن �إ�صالح امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وحتقيق التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة ي�ؤدي �إىل تعزيز العدالة االنتقالية؛ و�أن �أي مكت�سبات للحرية والعدالة
االجتماعية لن تت�أتي �إال باقت�صاد قوي.
 .10اتفق امل�شاركون يف �أن عدم �أخذ اجلرائم ال�صحية التي حدثت علي حممل اجلد
يعطل العدالة االنتقالية ويفقدها �أ�س�سا قوية ميكن �أن تقوم عليه.
التو�صيات:
�إن امل�شاركني يف منتدي العدالة االنتقالية الأول �إذ يثمنون مبادرة احلكومة ب�إن�شاء
وزارة للعدالة االنتقالية لي�ؤكدوا �أن تلك الوزارة حتتاج �إىل الدعم والت�أييد لي�س فقط من
الدولة ولكن �أي�ضا من املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها ثمرة للمطالبات
املتكررة لبدء تنفيذ فكرة العدالة االنتقالية يف م�صر .وهم يرون �أن وزارة العدالة االنتقالية
عليها �أن تقوم بتن�سيق اجلهود احلكومية من �أجل تي�سري عملها ،وعلي احلكومة �أن متنحها
ال�سلطات وال�صالحيات املنا�سبة من �أجل اجناح جهودها يف دعم اال�ستقرار والتنمية عرب
حتقيق العدالة االنتقالية والتي �ست�ساعد علي ّطي �صفحة املا�ضي .ويف هذا الإطار يتقدمون
بالتو�صيات التالية :
� .1إنّ تنفذ وزارة العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية بالتعاون مع وزارات الإعالم
والثقافة والرتبية والتعليم والتعليم العاىل حملة ت�ساعد علي �شرح مفهوم العدالة
االنتقالية يف املدار�س واجلامعات وعرب الإذاعة والتليفزيون وق�صور الثقافة
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وغريها ،علي �أن ي�ساهم املجتمع املدين واملجل�س القومي حلقوق الإن�سان يف تلك
احلملة املو�سعة والتي يتعني ان ت�شمل اجلمهورية بكاملها .علي �أن ت�ساعد احلملة
�أي�ضا يف ن�شر ثقافة النقد الذاتي يف املجتمع والعمل علي تغيري منظومة القيم التي
تعيق مفهوم العدالة االنتقالية وتر�سيخ مبد�أ املحا�سبة.
 .2العمل علي و�ضع قانون للعدالة االنتقالية وقانون جرب ال�ضرر ويتم مناق�شتهما مع
املنظمات احلقوقية امل�صرية واملجل�س القومي حلقوق الإن�سان والأحزاب والنقابات
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ي�ؤدي �إىل �إ�ضفاء ال�شرعية القانونية علي خطوات
و�إجراءات العدالة االنتقالية مبا فيها املحاكمات لو دعت ال�ضرورة �إىل �إجرائها؛
علي �أن يتمتع هذا الت�شريع بظهري د�ستوري منا�سب يجري و�ضعه يف الد�ستور الدائم
والنقا�ش حوله مع جلنة اخلم�سني التي تعد م�شروع د�ستور م�صر امل�ستقبل.
� .3إن�شاء هيئة م�ستقلة وغري حكومية وحمايدة من �شخ�صيات تت�سم بالكفاءة والآمانة
من بني �أع�ضائها ق�ضاة م�سابقني و�شخ�صيات دينية وممثلون مل�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وغريهم ملعاونة وزارة العدالة االنتقالية يف عملها ب�شكل م�ؤ�س�سي؛ علي �أن
تكون مهمتها و�ضع ا�سرتاتيجيات عمل الوزارة واملعاونة يف تنفيذها وتقييمها.
� .4أن ت�شكل وزارة العدالة االنتقالية جلنة م�صغرة تتعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
التي يتعني العمل علي تطويرها و�إ�صالحها والتي ارتكب منت�سبوها جرائم يف حق
امل�صريني يف املا�ضي مثل وزارة الداخلية والعدل واال�ستثمار وال�صحة والبيئة لو�ضع
خطط التطوير وتقييم الأداء.
 .5ن�شر جميع تقارير تق�صي احلقائق التي �شكلت �سواء يف فرتة حكم املجل�س الأعلي �أو
الرئي�س حممد مر�سي للنظر يف االنتهاكات التي حدثت يف الفرتة التالية لقيام ثورة
 ٢٥يناير  ٢٠١١و�إخ�ضاعها للنقا�ش العام.
� .6إعادة النظر يف التجارب العربية بخ�صو�ص العدالة االنتقالية ،واال�ستفادة من
التجربة املغربية والتون�سية واجلزائرية وا�ستلهام ما ميكن تطبيقه يف م�صر من
خربات تلك الدول والنظر �إىل الرتاث الإ�سالمي والتما�س ما فيه من قواعد ت�ساعد
علي منح فكرة امل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية �شرعية �شعبية �إىل جانب
ال�شرعية القانونية.
186

� .7أن تقوم وزارة العدالة االنتقالية والهيئة التي �ستن�ش�أ مل�ساعدتها ببلورة خطة ت�سهل
و�ضع قائمة باجلرائم التي �ست�شملها عملية العدالة االنتقالية علي ان يكون من بينها
جرائم الف�ساد املايل كذلك اجلرائم ال�صحية والبيئية التي �أودت ب�صحة امل�صريني
علي مدار عقود ومازالت وبالتعاون مع وزارات ال�صحة وال�سكان والبيئة.
� .8أن ت�شارك وزارة العدالة االنتقالية مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة لو�ضع خطة للعناية
باملوارد الب�شرية عرب :التنظيم الفائق ،والتوظيف ،والتدريب والتعليم ،والدعم،
وال�ضرائب .ف�ض ًال عن دعم القطاع الأهلي واالحتادات املهنية ت�شريعيا ،حتى تقوم
بدورها الرقابي والتدريبي والتطويري.
� .9أن ت�ساهم وزارة العدالة االنتقالية مع وزارة العمل يف تد�شني برنامج قومي للتدريب
التحويلي ،لتحويل املوظفني �إىل منتجني ،متهيد ًا لرفع دخولهم ،وتقليل �أعداد
املوظفني البريوقراطيني ،كما هو متبع يف دول العامل.
 .10اال�ستدامة االقت�صادية للمناطق التي تخ ّلت عنها الدولة عملي ًا منذ عقود.
� .11إن�شاء جلان احلقيقة للرعاية ال�صحية لتوفر �أُ ُ�س�س ًا مهمة لربامج جرب ال�ضرر
ت�ساعدها يف بلوغ م�ستويات من ال�شمول والتعقيد ت�ستجيب لل�ضحايا كافة ،وللعواقب
املرتتبة على القرارات ال�سيا�سية املمنهجة التي ارتكبت بحقهم.

� .12صياغة مذكرة �شاملة حول �أهمية وجود نهج �شامل لتوفري الرعاية ال�صحية وعمل
درا�سة م�ستفي�ضة للمجتمعات املحلية الأكرث ت�ضر ًر �صحي ًا وللفئات الأكرث تهمي�ش ًا
واتباع �سيا�س ًة قوية لت�شييد البنية التحتية وتوفري اخلدمات يف جمال الرعاية
ال�صحية
� .13إن�شاء ال�صندوق التنموي لل�ضحايا والتكافل ال�صحي (حتت �إدارة هيئة �إ�ستثمار
م�ستقلة)
هذا وقد �أو�صي امل�شاركون املجموعة املتحدة ومركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
ب�أن تقوم بالتن�سيق مع وزارة العدالة االنتقالية من �أجل العمل علي تنفيذ تلك التو�صيات.
كما �شدد امل�شاركون علي �ضرورة االلتزام بتنفيذ جولة احلوار الثانية حول مفهوم العدالة
االنتقالية قبل نهاية العام يف مدينة الأق�صر والتي �سيدعي �إليها ممثلون عن النخب املثقفة
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و�شرائح املجتمع امل�صري املتنوعة يف حمافظات �سوهاج وقنا والأق�صر و�أ�سوان؛ واجلوالت
االربع التالية لها يف املنيا لتغطي حمافظات �شمال ال�صعيد؛ ثم الدقهلية لتغطي حمافظات
و�سط الدلتا؛ فالإ�سكندرية لتغطي حمافظات مطروح والبحرية؛ و�أخريا يف الإ�سماعيلية
لتغطي مدن القناة الثالث؛ يف موعد منا�سب حتي تناق�ش نتائج احلوارات املجتمعية يف
امل�ؤمتر املقرر عقده يف القاهرة يف �إبريل  ٢٠١٤علي �أبعد تقدير.
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املالحق
ملحق ()1

مقرتح قانون ب�ش�أن �ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني
مقدم من اجلماعة الوطنية حلقوق الإن�سان
قانون رقم ( ) ل�سنة 2013
ب�ش�أن �ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني
ــــــــــــ
بعد االطالع علي الد�ستور
وعلي قانون العقوبات رقم  58ل�سنة1937.
وعلي قانون الإجراءات اجلنائية رقم 150ل�سنة .1950
وعلي قانون الطفل رقم  12ل�سنة .1996
وعلي االتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادرة بقرار رئي�س اجلمهورية
رقم  536ل�سنة .1981
وعلي قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر بالقانون رقم  25ل�سنة .1966
قرر جمل�س ال�شوري هذا القانون وقد �أ�صدرناه :
املادة الأويل:

تلغي املواد  8 ، 7 ، 6 ،5مكرر (�أ) و 48من القانون رقم  25ل�سنة  1966ب�ش�أن
الق�ضاء الع�سكري ،كما يلغي كل ن�ص يخالف �أحكام هذا القانون املرافق وتظل �سارية جميع
القوانني والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات امل�سلحة املرتبطة وذلك
فيما ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرافق.
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املادة الثانية:

ي�ستبدل بن�صو�ص املواد  8 ، 4مكرر من القانون رقم  25ل�سنة  1966اخلا�ص بهيئة
الق�ضاء الع�سكري الن�صو�ص الآتية :
املادة ( ) 4

يخ�ضع لأحكام هذا القانون الأ�شخا�ص الآتون بعد :
� -1ضباط القوات امل�سلحة الرئي�سية والفرعية والإ�ضافية
� -2ضباط ال�صف و�ضباط القوات امل�سلحة عموم ًا
 -3طلبة املدار�س ومراكز التدريب املهني واملعاهد والكليات الع�سكرية
� -4أ�سري احلرب
� -5أي قوات ع�سكرية ت�شكل ب�أمر من رئي�س اجلمهورية لت�أدية خدمة عامة �أو خا�صة �أو
وقتية
 -6ع�سكريو القوات احلليفة �أو امللحقون بهم �إذا كانوا يقيمون يف �أرا�ضي جمهورية
م�صر العربية�،إال �إذا كانت هناك معاهدات �أو اتفاقيات خا�صة �أو دولية تق�ضي
بخالف ذلك.
 -7امللحقون الع�سكريون �أثناء خدمة امليدان وهم:
كل مدين يخدم القوات امل�سلحة يف �أوقات احلرب.

وي�ستثني من الأ�شخا�ص اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون العاملون املدنيون بامل�صانع
وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية �أو التابعة للقوات امل�سلحة.
ت�سري �أحكام هذا القانون علي كل اجلرائم التي ترتكب من الأ�شخا�ص اخلا�ضعني
الحكامه متي وقعت ب�سبب واثناء ت�أديهم �أعمال وظائفهم الع�سكرية.
مادة (  8مكرر )

ا�ستثناء من �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية رقم  150ل�سنة  1950ومن القانون
رقم  12ل�سنة  ، 1996يف حالة وجود �شريك بالغ يف جرمية متهم فيها طفل تكون حماكمتهم
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�أمام املحاكم املدنية ،ويف كل الأحوال ال يجوز حماكمة الأطفال �أمام الق�ضاء الع�سكري.
املادة الثالثة:

يق�صد يف تطبيق �أحكام هذا القانون ب�ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني :
كل الأ�شخا�ص من املدنيني الذين تعر�ضوا لإجراء خ�ضعوا من خالله ل�سلطة ال�شرطة
الع�سكرية �أو النيابة الع�سكرية �أو املحاكم الع�سكرية � ،سواء �أكان هذا الإجراء كان جمرد
احتجاز فقط �أو متت �إحالتهم للمحاكمة الع�سكرية.
املادة الرابعة:

ا�ستثناء من �أحكام الت�صديق بالقانون  25ل�سنة  1966تلغي جميع الأحكام ال�صادرة
من املحاكم الع�سكرية �ضد املدنيني بالإدانة منذ �أكتوبر  1981وحتي �إ�صدار هذا القانون.
وتعاد حماكمة جميع من �أحيلوا للمحاكمات الع�سكرية �أمام املحاكم اجلنائية
العادية املخت�صة فيما عدا من �صدر عفو �شامل عنه �أو براءته.
املادة اخلام�سة:

يتويل عدد من ق�ضاه التحقيق اليقل عددهم عن ثالثة ي�صدر بتعينهم قرار من
اجلمعية العمومية مل�ست�شاري حمكمة ا�ستئناف القاهرة  ،ويخت�صوا فيما يلي :
تلقي البالغات وال�شكاوي من املواطنني ممن خ�ضعوا للمحاكمات الع�سكرية من
املدنيني وتعر�ضوا العتداءات يف �أي مرحلة من مراحل املحاكمة �أو �أثناء �إجراءات القب�ض
�أو �أثناء االحتجاز خالل الفرتة من يناير  2011وحتي �إ�صدار هذا القانون.
التحقيق يف اجلرائم التي ارتكبها املوظفون العموميون من �أفراد و�ضباط القوات
امل�سلحة  ،وذلك عن الفرتة من يناير  2011وحتي ا�صدار هذا القانون.
التحقيق يف االنتهاكات التي ارتكبها �أفراد ال�شرطة الع�سكرية �أو قوات اجلي�ش �أثناء
ف�ض االعت�صامات والتظاهرات التي �شهدتها م�صر خالل الفرتة من يناير  2011وحتي
تاريخ �إ�صدار هذا القانون.
وت�ضم لهيئة التحقيق املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأويل من هذه املادة كل التحقيقات
والق�ضايا املتعلقة باجلرائم التي �أرتكبها �أفراد ال�شرطة الع�سكرية �أو اجلي�ش �أثناء ف�ض �أي
جتمعات �سلمية والتي ال تزال قيد التحقيق قبل �إ�صدار هذا القانون.
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املادة ال�ساد�سة:

ت�شكل هيئة لتعوي�ض ل�ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني ت�سمي الهيئة
القومية ل�ضحايا املحاكمات الع�سكرية ،وي�صدر بت�شكليها وباخت�صا�صها قرار من رئي�س
جمل�س الوزراء ،علي �أن ميثل فيها ممثلون عن ال�ضحايا.
املادة ال�سابعة:

ين�شر هذا املر�سوم بقانون باجلريدة الر�سمية ،وتكون له قوة القانون ،ويعمل به
اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره.
رئي�س اجلمهورية
�صدر يف يوم املوافق هـ
�صدر يف يوم املوافق
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ملحق ()2
م�شروع قانون العدالة الثورية ب�ش�أن العدالة الثورية
مقدم من اجلماعة الوطنية حلقوق الإن�سان

قانون رقم ( ) ل�سنة 2013
ب�ش�أن العدالة الثورية )1( 1
املادة الأويل:

يعمل ب�أحكام قانون العدالة الثورية املرفق  ،ويلغي �أي حكم يخالف �أحكام القانون
املرافق �أينما ورد يف قوانيني �أخري.
املادة الثانية:

التخل �أحكام هذا القانون باحلقوق واحلريات للإن�سان ومعايري التي تن�ص عليها
اتفاقيات حقوق الإن�سان امل�صدق عليها من احلكومة امل�صرية.
املادة الثالثة:

ين�شر هذا املر�سوم بقانون باجلريدة الر�سمية ،وتكون له قوة القانون  ،ويعمل به
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر يف يوم املوافق  / /هـ
�صدر يف يوم املوافق 2013 / /
م�شروع قانون العدالة الثورية
(

) ل�سنة 2013

الباب الأول :التعريفات
املادة 1

منها:

يق�صد يف تطبيق �أحكام هذا القانون بامل�صطلحات الآتية املعاين املب ّينة قرين ٍّ
كل
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العدالة الثورية:

هي العدالة القائمة على حماية الثورة امل�صرية الوليدة و�ضمان انتقال م�صر من
النظام الديكتاتوري �إىل ت�أ�سي�س دولة احلرية والكرامة الإن�سانية والعدالة االجتماعية وفى
الوقت ذاته �ضمان ح�صول املتهمني من النظام البائد على حماكمة عادلة ومن�صفة ،وفقا
لآليات عدالة جنائية انتقالية خا�صة.
�ضحايا النظام البائد )1( .:

يق�صد مب�صطلح «ال�ضحايا» كل �شخ�ص من الذين �أ�صيبوا ب�ضرر فردي � أو جماعي
 ،مبا يف ذلك ال�ضرر البدين �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان
بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال حتى ولو
كانت غري جمرمة يف القوانني اجلنائية الوطنية ،ولكنها ت�شكل انتهاكات للمعايري حقوق
الإن�سان الدولية .وذلك منذ عام  1981وحتي تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد
�إقرار التعديالت علي د�ستور  2012املعطل.
وميكن اعتبار �شخ�ص ما �ضحية ،ب�صرف النظر عما �إذا كان مرتكب الفعل قد
عرف �أو قب�ض عليه �أو متت مقا�ضاته من قبل � أو �أدين .وي�شمل م�صطلح «ال�ضحية» �أي�ضا،
العائلة املبا�شرة لل�ضحية الأ�صلية �أو معيليها املبا�شرين والأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�ضرر
من جراء التدخل مل�ساعدة ال�ضحايا يف حمنتهم �أو ملنع الإيذاء.
املق�صود بجرائم النظام البائد
اجلرائم التي ارتكبها موظفو الولة وت�سببت يف �ضرر فردي �أو جماعي للم�صريني
وانتهكت حقوقهم �سواء ال�شخ�صية �أو ال�سيا�سية �أو االقت�صادية واالجتماعية �أو الثقافية قبل
تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت علي د�ستور  2012املعطل ،وتت�ضمن
اجلرائم التي ارتكبت كخروج فردي علي القانون� ،أو ارتكبت كجزء من �سيا�سة الدولة جتاه
املواطنني با�ستخدام القانون مثل �إ�صدار قرارات االعتقال الإداري.
جمرمو النظام البائد

ويق�صد به كل �شخ�ص طبيعى قد توىل منا�صب تنفيذية �أو �إ�شرافية فى �أى من
م�ؤ�س�سات الدولة الإدارية �أو الأمنية �أو الرقابية �أو من ا�ستخدموهم من خالل مواردهم
املالية �أو موارد الدولة للقيام بجرائم مثل البلطجية ،و�سواء كانت تلك امل�ؤ�س�سات تتبع �أي
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من ال�سلطات الت�شريعية �أو الق�ضائية �أو التنفيذية ،وذلك منذ عام  1981وحتى تاريخ تويل
رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت علي د�ستور  2012املعطل.
هيئة املحا�سبة والعدالة

هي الهيئة املنوط بها تلقي البالغات وال�شكاوى املتعلقة بالنظام ال�سيا�سي ال�سابق
منذ عام  1981وحتى تاريخ توىل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد �إقرار التعديالت علي
د�ستور  2012املعطل.
الباب الثاين :هيئة املحا�سبة والعدالة ( ال�شكاوي):
املادة الثانية:

تقوم الهيئة بتلقي البالغات وال�شكاوي املتعلقة بالنظام ال�سيا�سي ال�سابق منذ عام
 1981وحتى تاريخ توىل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد اقرار التعديالت علي د�ستور 2012
املعطل.
ويكون للهيئة تلقي ال�شكاوي اخلا�صة بجرائم النظام ال�سيا�سي البائد وخا�صة:
 -1جرائم نهب �أموال ال�شعب
 -2جرائم التعذيب �أو القتل خارج �إطار القانون ،واملعتقلني.
-4غريها من اجلرائم �سواء االقت�صادية �أو اجلنائية.
املادة الثالثة:

تقوم تلك الهيئة ب�إعداد ملفات ملجرمي النظام ( تطوير �آليات بناء امللفات) وفق ًا
للأ�صول القانونية الإجرائية املن�صو�ص عليها فى هذا القانون وت�سرت�شد يف عملها باتفاقيات
ومواثيق حقوق الإن�سان الدولية وباال�ستعانة مبنظمات حقوق الإن�سان امل�صرية والدولية
املعنية ،على �أن تنتهي مهمة هذه الهيئة مبحاكمة املتهمني من النظام احلاكم ال�سيا�سيني
والتنفيذيني مبحاكمة تتوافر فيها �ضمانات املحاكمة العادلة واملن�صفة ،مبا ي�ضمن �أي�ضا
عدم �إفالت م�سئويل النظام البائد.
املادة الرابعة:
ت�شكيل الهيئة

تتكون الهيئة من ق�ضاة حاليني و�سابقني وبع�ض ال�شخ�صيات العامة حمل التوافق
املجتمعي ب�شرط �أال يكونوا قد تولوا �أي منا�صب تنفيذية يف النظام البائد �أو معروفني
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بوالئهم للنظام البائد ،على �أن تقوم تلك الهيئة ب�إعالن نتائج التحقيقات على الر�أي العام
عن طريق �إذاعة نتيجة التحقيقات يف و�سائل الإعالم امل�صرية مثل القنوات التليفزيونية
امل�صرية واجلرائد القومية،.
وينتدب املجل�س الأعلى للق�ضاء عن طريق االنتخاب وفح�ص ال�سجالت ق�ضاة
حتقيق لإحالة املتهمني يف هذه اجلرائم للمحاكمة طبق ًا لهذا القانون ،وفق ًا لن�ص املادة 65
من قانون الإجراءات اجلنائية ()2
وا�ستثناء ًا من �أحكام املادة  8مكرر (�أ) يحق لق�ضاة التحقيق املن�صو�ص عليهم
فى الفقرة ال�سابقة التحقيق مع �أي �شخ�ص ،وتوجيه االتهام �إليه و�إحالته ملحكمة جنايات
الثورة.
املادة اخلام�سة
مقار الهيئة

على �أن تكون لهذه الهيئة مقار يف العا�صمة واملحافظات ولديها و�سائل ات�صاالت
معلومة ومعلن عنها.
املادة ال�ساد�سة

ت�ضمن الهيئة نظام ًا �آمن ًا حلماية ال�شهود واملبلغني وال�ضحايا واالمتناع عن
الإف�صاح عن هويتهم �إال بالطرق القانونية.
الباب الثالث :هيئة تعوي�ض ال�شهداء وامل�صابني و�ضحايا من النظام البائد
املادة ال�سابعة

تتويل هذه الهيئة ح�صر امل�ستحقني للتعوي�ضات �سواء من ال�شهداء وامل�صابني
وامل�ضارين �أثناء ثورة  25يناير من �أعمال نهب و�سلب وعنف قامت به ميل�شيات النظام
البائد ،كما ي�شمل عمل هذه الهيئة امل�ضارين من جرائم النظام طوال العقود الثالثة
املا�ضية �سواء من املعتقلني �أو غريهم من امل�ضارين ،على �أن ت�ؤول جميع �أموال الغرامات
وامل�صادرات التي حتكم بها املحاكم املختلفة �ضد رموز النظام ال�سابق لهذه الهيئة لتقوم
من خاللها ب�صرف التعوي�ضات وفقا لنظام معلن و�شفاف ووا�ضح للر�أي العام.
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يتم �إلغاء املجل�س القومي لرعاية �أ�سر ال�شهداء وم�صابي ثورة  25يناير بعد ت�سليمة
جلميع ملفات ال�شهداء وامل�صابني اىل الهيئة �سالفة الذكر وت�ؤول جميع �أمواله �إىل تلك
الهيئة.
املادة الثامنة:

وتعتمد تلك الهيئة على ثالثة مبادئ وهي التعوي�ض ورد احلق وامل�ساعدة ( )4وذلك
على النحو التايل:
التعوي�ض

يف حال تعذر احل�صول على تعوي�ض ماىل كامل من املجرم � أو من �أي م�صدر �آخر
ذى �صلة به ،على الدولة �أن تقدم تعوي�ضا ماليا �إىل كل من:
(�أ) ال�ضحايا الذين �أ�صيبوا ب�إ�صابات ج�سدية بالغة �أو باعتالل ال�صحة البدنية �أو
العقلية نتيجة جلرائم خطرية ،
(ب) �أ�سر الأ�شخا�ص املتوفني �أو الذين �أ�صيبوا بعجز بدين نتيجة للإيذاء ،خا�صة
من كانوا يعتمدون على ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف �إعالتهم على حياتهم اليومية.
رد احلق

ينبغي �أن يدفع املجرمون ،تعوي�ض ًا عاد ًال لل�ضحايا �أو لأ�سرهم �أو ملعاليهم .وينبغي �أن
ي�شمل هذا التعوي�ض �إعادة املمتلكات ومبلغا جلرب ما وقع من �ضرر �أو خ�سارة ،ودفع النفقات
املتكبدة نتيجة للإيذاء ،وتقدمي اخلدمات ورد احلقوق.
يف حاالت الإ�ضرار البالغ بالبيئة ،ينبغي �أن ي�شتمل رد احلق ،بقدر الإمكان� ،إذا �أمر
به ،على �إعادة البيئة �إىل ما كانت عليه ،و�إعادة بناء الهياكل الأ�سا�سية وا�ستبدال املرافق
املجتمعية ودفع نفقات اال�ستقرار يف مكان �آخر حيثما نتج عن ال�ضرر خلع املجتمع املحلى
عن مكانه.
عندما يقوم املوظفون العموميون وغريهم من الوكالء الذين يت�صرفون ب�صفة
ر�سمية �أو �شبه ر�سمية مبخالفة القوانني اجلنائية الوطنية ،ينبغي �أن يح�صل ال�ضحايا على
تعوي�ض من الدولة التي كان موظفوها �أو وكال�ؤها م�سئولني عن ال�ضرر الواقع .وفى احلاالت
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التي تكون فيها احلكومة التي حدث العمل �أو التق�صري االعتدائي مبقت�ضى �سلطتها قد زالت
من الوجود ،ينبغي للدولة �أو احلكومة اخللف �أن تقوم برد احلق لل�ضحايا.
امل�ساعدة

ينبغي �أن يتلقى ال�ضحايا ما يلزم من م�ساعدة مادية وطبية ونف�سية واجتماعية من
خالل الو�سائل احلكومية والطوعية واملجتمعية واملحلية.
ينبغي �إبالغ ال�ضحايا مبدى توفر اخلدمات ال�صحية واالجتماعية وغريها من
امل�ساعدات ذات ال�صلة ،و�أن يتاح لهم احل�صول على هذه اخلدمات ب�سهولة.
ينبغي �أن يتلقى موظفو ال�شرطة والق�ضاء وال�صحة واخلدمة االجتماعية وغريهم
من املوظفني املعنيني تدريب ًا لتوعيتهم باحتياجات ال�ضحايا ،ومبادئ توجيهية ل�ضمان
تقدمي املعونة املنا�سبة والفورية.
ينبغي لدى تقدمي اخلدمات �أو امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا �إيالء اهتمام ملن لهم
احتياجات خا�صة ب�سبب طبيعة ال�ضرر الذي �أ�صيبوا به.
الباب الرابع :حمكمة جنايات الثورة
املادة التا�سعة:

تخت�ص تلك املحكمة مبحاكمة امل�سئولني يف النظام البائد والذين ي�صدر قرار
ب�إحالتهم للمحاكمة بقرار من ق�ضاة التحقيق يف هيئة املحا�سبة والعدالة �سالفة الذكر،
وت�شكل تلك املحكمة من الق�ضاة الطبيعيني والذي ي�صدر قرار بتعيينهم من املجل�س الأعلى
للق�ضاء بعد انتخابهم من اجلمعية العمومية لق�ضاة حماكم اال�ستئناف.
على �أن تعتمد املحكمة على الت�شريعات امل�صرية واملواثيق الدولية خا�صة ما يتعلق
باالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وجرائم االختفاء الق�سري والتعذيب وغريها من
االتفاقيات الدولية.
على �أن ين�ص يف �إن�شاء املحكمة بوجود درجة ا�ستئنافية لتلك املحكمة يت�شكل من
ق�ضاة ي�صدر بت�شكيلهم قرار من املجل�س الأعلى للق�ضاء.
وتعتمد املحكمة على القانون العام قانون العقوبات امل�صري �أو القوانني اخلا�صة
الطبيعية وكذلك على املواثيق واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة يف حالة خلو القانون امل�صري
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وعلى الأخ�ص اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والتي اعتمدت
وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 25
الدورة اخلام�سة واخلم�سون امل�ؤرخ يف  15ت�شرين الثاين/نوفمرب 2000والتى �صدقت عليها
م�صر عام .2004
املادة العا�شرة

تلتزم املحكمة مبجموعة من الإجراءات �سواء بالن�سبة لل�ضحايا �أو املتهمني يف
مرحلة املحاكمة:
الإجراءات الواجب �إتباعها لتمكني ال�ضحايا من العدالة واملعاملة املن�صفة()5

ينبغي ت�سهيل ا�ستجابة الإجراءات الق�ضائية والإدارية الحتياجات ال�ضحايا باتباع

ما يلي:
(�أ) تعريف ال�ضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها و�سريها ،وبالطريقة التي
يبت بها يف ق�ضاياهم ،وال �سيما ،حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطرية وحيثما
طلبوا هذه املعلومات،
(ب) �إتاحة الفر�صة لعر�ض وجهات نظر ال�ضحايا و�أوجه قلقهم و�أخذها يف االعتبار يف
املراحل املنا�سبة من الإجراءات الق�ضائية ،حيثما تكون م�صاحلهم عر�ضة للت�أثر
وذلك دون �إجحاف باملتهمني.
(ج) توفري امل�ساعدة املنا�سبة لل�ضحايا يف جميع مراحل الإجراءات القانونية،
(د) اتخاذ تدابري ترمى �إىل الإقالل من �إزعاج ال�ضحايا �إىل �أدنى حد وحماية
خ�صو�صياتهم ،عند االقت�ضاء ،و�ضمان �سالمتهم ف�ضال عن �سالمة �أ�سرهم
وال�شهود املتقدمني ل�صاحلهم من التخويف واالنتقام،
(هـ) جتنب الت�أخري الذي ال لزوم له يف البت يف الق�ضايا وتنفيذ الأوامر �أو الأحكام التي
تق�ضى مبنح تعوي�ضات لل�ضحايا.
الإجراءات الواجب �إتباعها للمتهمني من �أذناب النظام البائد

يتمتع املتهمون واملحالني للمحاكمة واملحكوم عليهم باملعاملة الإن�سانية التي حتفظ
كرامتهم وحتميهم من التعذيب �أو انتزاع االعرتاف كما يتمتع ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�ضمانات
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املحاكمة العادلة واملن�صفة واملن�صو�ص عليها يف القوانني امل�صرية وكذلك يف االتفاقيات
والإعالنات الدولية ذات ال�صلة ولهم على وجه اخل�صو�ص مراعاة ال�ضمانات الآتية(:)6
�أ .ال يتم �أي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن وال يتخذ �أي تدبري مي�س حقوق الإن�سان
التي يتمتع بها �أي �شخ�ص يتعر�ض لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن �إال �إذا
كان ذلك ب�أمر من �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى �أو كان خا�ضع ًا لرقابتها الفعلية.
ب .ال يجوز �إخ�ضاع �أي �شخ�ص يتعر�ض لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن
للتعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو غري �إالإن�سانية �أو املهينة.
وال يجوز االحتجاج ب�أي ظرف كمربر للتعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الغري الإن�سانية �أو املهينة
ج .يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو ملحاميه تقدمي طلب �أو �شكوى ب�ش�أن معاملته،
وال �سيما يف حالة التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو غري الإن�سانية �أو
املهينة� .إىل ال�سلطات امل�سئولة عن �إدارة مكان االحتجاز و�إىل ال�سلطات الأعلى،
وعند االقت�ضاء �إىل ال�سلطات املنا�سبة املنوط بها �صالحيات املراجعة �أو الإن�صاف.
ح .يف احلاالت التي ال يكون فيها ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو حماميه قادر ًا على
ممار�سة حقوقه املقررة يف الفقرة  ،1يجوز لأحد �أفراد �أ�سرة ال�شخ�ص املحتجز �أو
امل�سجون �أو لأي �شخ�ص �آخر على معرفة بالق�ضية �أن ميار�س هذه احلقوق.
د .يحتفظ ب�سرية الطلب �أو ال�شكوى �إذا طلب ال�شاكي ذلك.ويبت على وجه ال�سرعة يف
كل طلب �أو �شكوى ويرد عليه �أو عليها دون ت�أخري ال مربر له .وفى حالة رف�ض الطلب
�أو ال�شكوى �أو وقوع ت�أخري مفرط ،يحق لل�شاكي عر�ض ذلك على �سلطة ق�ضائية �أو
�شاك مبوجب الفقرة  1لل�ضرر
�سلطة �أخرى .وال يتعر�ض املحتجز �أو امل�سجون �أو �أي ٍ
نتيجة لتقدميه طلبا �أو �شكوى.
العزل ال�سيا�سي
املادة احلادية ع�شرة:

يكون ملحكمة جنايات الثورة االخت�صا�ص بنظر ق�ضايا �إف�ساد احلياة ال�سيا�سية
املن�صو�ص عليها فى القانون رقم  344ل�سنة  1952وتعديالته ،ومتثل جهات التحقيق
املن�صو�ص عليها فى هذا القانون االدعاء العام فى هذه الق�ضايا.
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كما يحق ملحكمة جنايات الثورة احلكم بعقوبة العزل ال�سيا�سي املن�صو�ص عليها فى
املر�سوم بقانون رقم  344ل�سنة  1952ب�ش�أن �إف�ساد احلياة ال�سيا�سية على جمرمي النظام
البائد.
الباب اخلام�س� :أحكام عامة
الف�صل الأول :املبادئ احلاكمة لهذه الهيئات واملحاكم
املادة الثانية ع�شرة

 ال يجوز لأي �شخ�ص كان يتويل من�صب ًا تنفيذي ًا يف النظام البائد �أن ي�شرتك ب�أي
�شكل من الأ�شكال يف هذه ع�ضوية هذه الهيئات �أو املحاكم.
تعتمد تلك الهيئات واملحاكم على املعايري الدولية للمحاكمات العادلة واملن�صفة مبا
فى ذلك احلق يف الدفاع وعالنية املحاكمات واحلق يف اال�ستئناف وغريها من �ضمانات
املحاكمة العادلة واملن�صفة.
تعمل تلك الهيئات واملحاكم على حتقيق العدالة واملحا�سبة للفرتة من عام 1981
وحتى تاريخ تويل رئي�س اجلمهورية املنتخب بعد اقرار التعديالت علي د�ستور  2012املعطل،
على �أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث على �أن يتم تق�سيم تلك الفرتة زمني ًا وكذلك وفق ًا
للملفات ووفق ًا ل�ضحايا النظام البائد.
     الف�صل الثانى  :القانون واجب النطبيق :
      املادة الثالثة ع�شرة:

تطبق حمكمة جنايات الثورة القوانني امل�صرية وكذلك االتفاقيات الدولية حلقوق
الإن�سان
الف�صل الثالث :الإجراءات التحفظية واالحرتازية
املادة الرابعة ع�شرة:

يجوز لتلك الهيئات �إ�صدار قرارات بوقف بع�ض املتهمني عن العمل �أو اتخاذ
�إجراءات احرتازية مثل العزل الوظيفي ل�ضمان عدم الت�أثري يف ال�شهود �أو العبث بالأدلة
على �أن يتاح للمتهمني �أو ال�صادر بحقه هذه الإجراءات الطعن عليها.
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الف�صل الرابع� :إتاحة املعلومات والوثائق وعدم التدخل فى عمل الهيئات وحمكمة
جنايات الثورة
املادة اخلام�سة ع�شرة:

على �أجهزة الدولة وخا�صة التنفيذية �أو الأمنية �أو الق�ضائية القيام مبا يلي:
�أ .عدم التدخل يف عمل تلك الهيئات و�ضمان ا�ستقاللها الإداري واملايل ،و�ضمان تنفيذ
القرارات ال�صادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها.
ب� .إتاحه كل املعلومات والوثائق املتعلقة باالنتهاكات املوجودة يف �أجهزة الدولة املختلفة
وخ�صو�ص ًا الأجهزة الأمنية والرقابية �أو املعلومات التي يحتفظ بها املوظفني
وامل�سئولن بالدولة ،لتلك الهيئات واملحاكم ،والتى يطلبها ال�ضحايا.
الف�صل اخلام�س :الق�ضايا املنظورة
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:

تقوم النيابة العامة والنائب العام ب�إحالة جميع الق�ضايا والتحقيقات املنظورة �أمام
النيابة العامة �أو �أي جهة �أخري املتعلقة بجرائم النظام ال�سابق �سواء املتعلقة بنهب �أموال
ال�شعب والف�ساد االقت�صادي �أو جرائم بحقوق امل�صريني �إىل الهيئات واملحاكم املن�صو�ص
عليها فى هذا القانون ،ولها �أن ت�ضيف بع�ض التهم �أو تعيد التحقيق يف بع�ض الأمور التي مت
جتاهلها يف التحقيقات ال�سابقة.
املادة ال�سابعة ع�شرة:

ا�ستثناء من �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية احلايل يعزل النائب العام احلايل ويتم
تعيني �آخر وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فى القانون.
املادة الثامنة ع�شرة:

ي�ضع املجل�س الأعلي للق�ضاء بالتعاون مع هيئة املحا�سبة والعدالة نظام ًا الختيار
الق�ضاة �أع�ضاء حمكمة جنايات الثورة وكذلك ق�ضاة التحقيق ،وذلك بعد فح�ص �سجالتهم
وفقا للمبادئ العامة احلاكمة للهيئات املذكورة فى هذا القانون.
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ملحق رقم ()3

مقرتح قانون ب�ش�أن �ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني
مقدم من اجلماعة الوطنية حلقوق الإن�سان
قانون رقم ( ) ل�سنة 2013
ب�ش�أن �ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني
ــــــــــــ
بعد االطالع علي الد�ستور
وعلي قانون العقوبات رقم  58ل�سنة 1937.
وعلي قانون الإجراءات اجلنائية رقم 150ل�سنة .1950
وعلي قانون الطفل رقم  12ل�سنة .1996
وعلي االتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادرة بقرار رئي�س اجلمهورية
رقم  536ل�سنة .1981
وعلي قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر بالقانون رقم  25ل�سنة .1966
قرر جمل�س ال�شوري هذا القانون وقد �أ�صدرناه :
املادة الأويل:

تلغي املواد  8 ، 7 ، 6 ،5مكرر (�أ) و 48من القانون رقم  25ل�سنة  1966ب�ش�أن
الق�ضاء الع�سكري ،كما يلغي كل ن�ص يخالف �أحكام هذا القانون املرافق وتظل �سارية جميع
القوانني والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات امل�سلحة املرتبطة وذلك
فيما ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرافق.
املادة الثانية:

ي�ستبدل بن�صو�ص املواد  8 ، 4مكرر من القانون رقم  25ل�سنة  1966اخلا�ص بهيئة
الق�ضاء الع�سكري الن�صو�ص الآتية :
املادة ( ) 4

يخ�ضع لأحكام هذا القانون الأ�شخا�ص الآتون بعد :
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� -1ضباط القوات امل�سلحة الرئي�سية والفرعية والإ�ضافية
� -2ضباط ال�صف و�ضباط القوات امل�سلحة عموم ًا
 -3طلبة املدار�س ومراكز التدريب املهني واملعاهد والكليات الع�سكرية
� -4أ�سري احلرب
� -5أي قوات ع�سكرية ت�شكل ب�أمر من رئي�س اجلمهورية لت�أدية خدمة عامة �أو خا�صة �أو
وقتية
 -6ع�سكريو القوات احلليفة �أو امللحقون بهم اذا كانوا يقيمون يف �أرا�ضي جمهورية
م�صر العربية�،إال �إذا كانت هناك معاهدات �أو اتفاقيات خا�صة �أو دولية تق�ضي
بخالف ذلك
 -7امللحقون بالع�سكريون �أثناء خدمة امليدان وهم:
كل مدين يخدم القوات امل�سلحة يف �أوقات احلرب .
وي�ستثني من الأ�شخا�ص اخلا�ضعني الحكام هذا القانون العاملون املدنيون بامل�صانع
وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية �أو التابعة للقوات امل�سلحة.
ت�سري �أحكام هذا القانون علي كل اجلرائم التي ترتكب من الأ�شخا�ص اخلا�ضعني
لأحكامه متي وقعت ب�سبب و�أثناء ت�أديتهم �أعمال وظائفهم الع�سكرية.
مادة (  8مكرر )

ا�ستثناء من �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية رقم  150ل�سنة  1950ومن القانون
رقم  12ل�سنة  ، 1996يف حالة وجود �شريك بالغ يف جرمية متهم فيها طفل تكون حماكمتهم
�أمام املحاكم املدنية ،ويف كل الأحوال ال يجوز حماكمة الأطفال �أمام الق�ضاء الع�سكري
املادة الثالثة:

يق�صد يف تطبيق �أحكام هذا القانون ب�ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني :
كل الأ�شخا�ص من املدنيني الذين تعر�ضوا لإجراء خ�ضعوا من خالله ل�سلطة ال�شرطة
الع�سكرية �أو النيابة الع�سكرية �أو املحاكم الع�سكرية � ،سواء �أكان هذا الإجراء كان جمرد
احتجاز فقط �أو متت �إحالتهم للمحاكمة الع�سكرية.
املادة الرابعة:

ا�ستثناء من �أحكام الت�صديق بالقانون  25ل�سنة  1966تلغي جميع الأحكام ال�صادرة
من املحاكم الع�سكرية �ضد املدنيني بالإدانة منذ �أكتوبر  1981وحتي �إ�صدار هذا القانون.
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وتعاد حماكمة جميع من �أحيلوا للمحاكمات الع�سكرية �أمام املحاكم اجلنائية
العادية املخت�صة فيما عدا من �صدر عفو �شامل عنه �أو براءته.
املادة اخلام�سة:

يتويل عدد من ق�ضاة التحقيق اليقل عددهم عن ثالثة ي�صدر بتعينهم قرار من
اجلمعية العمومية مل�ست�شاري حمكمة ا�ستئناف القاهرة  ،ويخت�صون فيما يلي :
تلقي البالغات وال�شكاوي من املواطنني ممن خ�ضعوا للمحاكمات الع�سكرية من
املدنيني وتعر�ضوا العتداءات يف �أي مرحلة من مراحل املحاكمة �أو �أثناء �إجراءات القب�ض
�أو �أثناء االحتجاز خالل الفرتة من يناير  2011وحتي �إ�صدار هذا القانون.
التحقيق يف اجلرائم التي ارتكبها املوظفني العموميون من �أفراد و�ضباط القوات
امل�سلحة  ،وذلك عن الفرتة من يناير  2011وحتي �إ�صدار هذا القانون .
التحقيق يف االنتهاكات التي ارتكبها �أفراد ال�شرطة الع�سكرية �أو قوات اجلي�ش �أثناء
ف�ض االعت�صامات والتظاهرات التي �شهدتها م�صر خالل الفرتة من يناير  2011وحتي
تاريخ �إ�صدار هذا القانون.
وت�ضم لهيئة التحقيق املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأويل من هذا املادة كل التحقيقات
والق�ضايا املتعلقة باجلرائم التي ارتكبها �أفراد ال�شرطة الع�سكرية �أو اجلي�ش �أثناء ف�ض �أية
جتمعات �سلمية والتي ال تزال قيد التحقيق قبل ا�صدار هذا القانون.
املادة ال�ساد�سة:

ت�شكل هيئة لتعوي�ض ل�ضحايا املحاكمات الع�سكرية من املدنيني ت�سمي الهيئة
القومية ل�ضحايا املحاكمات الع�سكرية ،وي�صدر بت�شكليها وباخت�صا�صها قرار من رئي�س
جمل�س الوزراء ،علي �أن ميثل فيها ممثلون عن ال�ضحايا.
املادة ال�سابعة:

ين�شر هذا املر�سوم بقانون باجلريدة الر�سمية ،وتكون له قوة القانون ،ويعمل به
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
رئي�س اجلمهورية
�صدر يف يوم املوافق هـ
�صدر يف يوم املوافق 2012 / /م
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()3
�أ�سماء ال�سادة امل�شاركون يف امل�ؤمتر
الإ�سم
�إبراهيم فاروق
�أحالم الأ�سمر
�أحمد را�شد
�أحمد �أبراهيم
�أحمد ابو العنني
�أحمد ال�سيد ال�شرقاوي
�أحمد ح�سن
�أحمد د�سوقي
�أحمد �سعدالدين
�أحمد �شبل
�أ�سامة عبدالرازق
�أ�سامة عبدالعزيز
�إ�سالم احمد ح�سن
�إ�سالم حممد عبداهلل
�أ�شرف توفيق
�أمال �أحمد �إ�سماعيل
الأمري ح�سن
امري عزيز ال�شافعي
انعام احمد ياقة
�أمين ال�صياد
�أمين ح�سن عبداهلل
�أمين �سالمة رزق
�أمين عي�سي
با�سمة مو�سي
بثينة كامل
ب�سنت فهمي
جمال �صقر
جمال عبد املجيد
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ال�صفة

حمام
ع�ضو املجل�س القومي للمر�أة
�سفارة ليبيا
امني عام حزب �صوت م�صر
رئي�س نيابة النق�ض -ع�ضو �إدارة حقوق الإن�سان -وزارة العدل
�صحفي
�صحفي
قناه احلدث
نائب رئي�س جمل�س الدولة
حمرر �صحفي
باحث باملجل�س القومي حلقوق الإن�سان
قطاع الت�شريع وزارة العدل
باحث م�ؤ�س�سة عامل واحد
م�صور
جريدة ال�شرق االو�سط
�صحفية-اجلمهورية
�صحافة جمل�س ال�شعب
رئي�س حمكمة
�سكرتري اول �سفارة ليبيا
الكاتب ال�صحفي واخلبري الإعالمي
م�صور
حمام
حمام عن املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
ا�ستاذ جامعة القاهرة
�إعالمية
نائب رئي�س حزب الد�ستور
حمرر برملاين
�صحفي

ال�صفة
الإ�سم
ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
جورج ا�سحاق
رئي�س اجلمعية العربية للتنمية العلمية والتكنولوجية
ح�سن ال�شامي
جريدة امل�صريون
حمدي البال�سي
�صحفية بجريدة الأهرام
حنان حجاج
ع�ضوة احلزب الد�ستوري
حنان حممود حممد
من�سق برامج جمعية ال�سادات
خالد عزب
�صحفي
خالد مطر
مديرة مركز ابن خلدون للدرا�سات الإمنائية
داليا زيادة
�صحفية جريدة فيتو
دينا عا�شور
رئي�س منظمة العدل الدولية
ر�أفت �سعد زكي
رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد االقليمي باال�سماعيلية
رافع ال�سيد علي
امل�ست�شار القانوين ب�إحتاد البنوك
رقية ريا�ض
رئي�س االحتاد الإقليمي بالدقهلية
زاهر م�صطفي احمد
�صحفية وكاتبة
�سارة خور�شيد
م�صور
�سامح عبداجلواد حممد
�سامي حممود حممود زين الدين رئي�س حمكمة اال�ستئناف
مدير مركز العقد االجتماعي
�سحر الطويلة
رئي�س االحتاد الإقليمي للجمعيات وامل�ؤ�س�سات  -الغربية
�سعيد �سعد ال�شاذيل
رئي�س االحتاد الإقليمي للجمعيات وامل�ؤ�س�سات  -البحرية
�سعيد حممد ب�سيوين
مديرة جمعية القيادات
�سمر �سعيد
نقيب املحامني بالبحرية
�سيد عبدال�سالم نوار
رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد االقليمي للجميعات وامل�ؤ�س�سات
باال�سماعيلية
ال�سيد علي حممد حم�سن
لواء دكتور  -م�ساعد وزير الداخلية ال�سابق -ا�ستاذ القانون
باكادميية ال�شرطة
�سيد حممدين
ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
�شاهندة مقلد
خمرج بالربامج التليفزيونية
�شريف �صربي ال�سيد
نائب رئي�س حترير جريدة الأهرام
�صربي اجلندي
ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
�صالح �سالم
نقيب املحامني باملنيا
طارق ابراهيم فوده
نائب رئي�س االحتاد العام للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
طلعت عبد القوي
�أ�ستاذ علم النف�س كلية الآداب  -جامعة �أ�سيوط
طه احمد امل�ستكاوي
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الإ�سم
باحث مبركز ابن خلدون للدرا�سات الإمنائية
طه حممد علي عمر
�صحفي بجريدة الأنباء العربية
عادل حامد
م�ست�شار  -نائب رئي�س حمكمة النق�ض
عادل ماجد
مدير م�شروعات مب�ؤ�س�سة مدي
عبدالرحمن حممود
حمرر �إعالمي
عبد ال�سالم مو�سي
رئي�س جمل�س �إدارة احتاد االقليمي للجمعيات وامل�ؤ�س�سات �شمال
عبدالعال علي حممد ابو ال�سعود �سيناء
رئي�س االحتاد االقليمي للجمعيات وامل�ؤ�س�سات بالفيوم
عبدالفتاح �سيد �سعد �سرور
�صحفي بامل�صري اليوم
عبداللطيف �صبح
مرا�سل اخبار التليفزيون امل�صري
عبداهلل
عبداهلل عادل الن�شار
حمام
ٍ
دكتور  -وزير ال�شباب اال�سبق
عبداملنعم عمارة
�صحفية
عبري عبدالواحد
�إخ�صائي عالقات عامة -مكتب وزير العدالة االنتقالية
عثمان حممد القاياين
مدير عالقات حزب الد�ستور
عثمان م�صطفي عبد
رئي�س الإحتاد الإقليمي للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية  -القاهرة
عز الدين احمد فرغل
مهند�س باحث
عزت داود
دكتور يف االقت�صاد
ع�صام دروي�ش
�صحفي
عالء املغربي
حمامي املنظمة العربية حلقوق الإن�سان
عالء �شلبي
�صحفي
عالء كمال
دكتور  -جامعة القاهرة
علي ال�صاوي
�صحفية جريدة ال�شروق
علياء حامد
�صحفي جريدة الأهرام
عماد حجاب
م�ست�شار  -م�ساعد وزير العدل للت�شريع
عمر ال�شريف
م�ست�شار  -مدير مكتب وزير العدالة االنتقالية
عمر �سليمان عبداحلفيظ
م�ست�شار مبجل�س الدولة
عمر معو�ض هوازل
باحث مب�ؤ�س�سة عامل واحد للتنمية
عمرو مغيث
دكتور علم النف�س ال�سيا�سي  -ا�ستاذ جامعة عني �شم�س
قدري حفني
�صحفي بوابة الوفد
كرمي ربيع
اليوم ال�سابع ت�صوير
كرمي عبدالعزيز
من�سق التيار العلماين القبطي
كمال زاخر مو�سي
مديرم�ؤ�س�سة عامل واحد للتنمية
ماجد �سرور
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الإ�سم
جمدي اجلارحي
حممود كارم
حممد ابو الف�ضل
حممد ابوبكر عبد املق�صود
حممد الغريب ح�سن
حممد حنفي
حممد زارع
حممد �صالح الدين ب�صل
حممد طه الغمري
حممد عبد العزيز جربيل
حممد عبد الفتاح
حممد عبدالنعيم ن�صري
حممد علي �شومان
حممد قدري �سعيد
حممد جالل �شلبي
حممد معو�ض
حممد ن�ش�أت الهاليل
حممود حامد حممود
حممود فوزي عبدالباري
حممود قطري
خمتار قا�سم
مرفت ال�شيخ
م�صطفي حلمي احلمادي
م�صطفي حمدي ح�سن
م�صطفي قايد
مرينا بو حبيب
مينا غايل
نائلة جرب
نبيل عبدال�سالم
جنوي ابراهيم
ندي ماهر

ال�صفة
م�ست�شار  -نائب رئي�س جمل�س الدولة
�سفري  -ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
�صحفي
كلية احلقوق  -جامعة املن�صورة
�صحفي-نه�ضة م�صر
�صحفي
حمامي  -رئي�س املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائى
املحرر الرئا�سي  -بجريدة ال�شروق
نقيب املحامني بالدقهلية
�سفري دولة ليبيا
م�ست�شار  -قا�ض مبجل�س الدولة
رئي�س املنظمة املتحدة الوطنية حلقوق الإن�سان
دكتور  -عميد املعهد الدويل للإعالم
دكتور رئي�س الوحدة الأمنية الأهرام
نقيب املحامني بالغربية
�صحفي
م�ست�شار مبجل�س الدولة
�صحفي
م�ست�شار  -نائب رئي�س جمل�س الدولة -م�ست�شار قانوين لوزير
العدالة االنتقالية
�ضابط �شرطة �سابق
باحث �سيا�سي
�صحفية بجريدة فيتو
الأمني العام لالحتاد العام للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
حمام مب�ؤ�س�سة ق�ضايا املر�أة امل�صرية
ٍ
�صحفي باجلمهورية
من�سق برامج مكتب الأمم املتحدة ق�سم اجلرائم واملخدرات
�صحفي بامل�صري اليوم
�سفرية  -معاون وزير اخلارجية ورئي�س اللجنة الوطنية
التن�سيقية ملكافحة االجتار بالب�شر
نقيب حمامى اال�سماعيلية
باحث باملجل�س القومي حلقوق الإن�سان
م�سئول برامج بجمعية ال�سادات
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الإ�سم
نرمني �سيد الظاهر
ن�سرين ر�ستم
ن�شوي ال�شافعي
هادي احمد زايد
هالة �شحاتة
هاين عبداملنعم
هبة هجر�س
هبه اهلل يحيي
هدير عماد ابو النجا
هند النع�ساين
هند خليفة
هيثم فتحي قا�سم
وائل ح�سام
وائل �شلبي
و�سام عبدالعليم
وليد حممود من�صور
يا�سر الرفاعي
يا�سر حممود �صفوت
يا�سمني عبداهلل نا�صف
يحيي عبد املجيد

الأ�سماء مرتبة �أبجد ًيا
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اليوم ال�سابع
�صحفية
م�سئول احلمالت باجلماعة الوطنية
طبيب
�إعالمية
باحث ب�سفارة �أ�سرتاليا
االهرام االقت�صادي واعداد برامج
باحثة
حمررة ببوابة روزاليو�سف
مرا�سل� -صدي البلد
حمررة �صحفية بالأهرام
�صحفي ال�سيا�سة امل�صرية
حمامى
م�ست�شار  -نائب رئي�س جمل�س الدولة
�صحفية-الأهرام
ا�ست�شاري هيئة التعاون االملاين
م�ساعد وزير الت�ضامن االجتماعي والت�أمينات
م�ست�شار  -نائب رئي�س جمل�س الدولة
حمامية
وزير الري ال�سابق
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�صور امللتقى الفكري ملنهج
العدالة االنتقالية
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